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-1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران.
-2گروه تولید و بهره برداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران.

تاریخ دریافت :بهمن 1399

تاریخ پذیرش :خرداد 1400

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی امکان جداسازی ذخایر جمعیتهای ماهی خیاطه ( )Alburnoides eichwaldiiبا استفاده از صفات
ریختسنجی در رودخانههای استان گلستان ،بین سه منطقه زرین گل ،مبارک آباد و دشت در بهار  1395صورت پذیرفت .بدین منظور،
ابتدا تعداد  45نمونه ماهی خیاطه صید شد ،سپس صفات ریختی با استفاده از کولیس با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد .در صفات
ریختی از روش تجزیه به مولفههای اصلی امکان جدا بودن دو ذخیره مورد مطالعه قرار گرفت .پژوهش حاضر نشان داد که نمونهها در
سه منطقه مورد مطالعه از هم جدا شدهاند که میتواند به علت تغییراتی همچون شرایط زیستگاهی و جنس بستر باشد .به طور کلی ،انجام
مطالعات مشابه جهت مدیریت منطقی و کارآمد شیالتی و حفاظت از منابع زیستی و ذخایر ژنتیکی ،شناسایی ساختار ذخیرهای گونهای از
ماهیان بومی هر منطقه توصیه میگردد.
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-3گروه زیست دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران.

کلمات کلیدی :تفکیک جمعیت ،ریختشناسی ،مبارکآباد ،زرینگل ،زیستگاه
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مطالعه جمعیتهای ماهی خیاطه ...

صحرایی و همکاران

مقدمه

مورفولوژیک شاخص یک جمعیت را بهدست آورد ( Wooton,

بررسی ماهیان در اکوسیستمهاي آبی از لحاظ تکاملی،
بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیریت منابع آبی،
بهرهبرداري ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است ( Lagler
 .)et al., 1977مطالعه انعطافپذیري ویژگیهاي
ریختشناختی جمعیتهاي یک گونه که در محیطهاي متفاوت
از نظر خصوصیات زیستگاهی زندگی میکنند ،امکان درك بهتر
تغییرات ویژگیهاي جمعیتی را در مقابل تغییرات محیطی
فراهم میکند .انعطافپذیري ریختی جمعیتهاي یک گونه در
محیطهاي متنوع ،پدیدهاي است که در نتیجه اثر فاکتورهاي
محیطی بر اجداد جمعیتهاي یک گونه در راستاي پدیده
گونهزایی حاصل میشود ()Adams and Collyer, 2009
مطالعه ماهیان در اکوسیستمهاي آبی از اهمیت و جایگاه ویژهاي
برخوردار است .در آبهاي داخلی ایران حدود  160گونه ماهی
وجود دارد که عمدتاً متعلق به سه خانواده ،Cobitidae
 Balitoridaeو  Cyprinidaeهستند .بیشتر این ماهیها
داراي ارزش صید اقتصادي ،صید ورزشی ،زیباییشناسی و
مبارزهزیستی هستند (حقیقی و همکاران .)1393 ،ماهیخیاطه
( )Alburnoides eichwaldiiاز خانواده کپورماهیان ،داراي
بدنی کوچک است که عمدتاً مناطق کمعمق ،پراکسیژن و
بسترهاي سنگالخی نهرهاي کوهستانی را براي زیست ترجیح
میدهد و به سبب تحمل پایین در برابر آلودگیها به منزله
اندیکاتور زیستی مناسب در ارزیابی کیفی محیط محسوب
میشود (عباسی و همکاران .)1392،اهمیت ماهی خیاطه در
شیالت معموالً به عنوان طعمه براي صید و از لحاظ تفریحی
نگهداري در آکواریوم میباشد .اندازه آن کوچک است .لذا ،ارزش
صید ورزشی و اقتصادي ندارد اما با توجه به رنگهاي زیباي
روي بدن (رنگ باله شکمی و مخرجی متمایل به قرمز و یک
نوار تیره در دو طرف خط جانبی) داراي ارزش زیبایی شناسی
میباشد ( .)Abdoli, 2000یک حوضه آبریز ممکن است داراي
چندین جمعیت از یک گونه باشد .مطالعه ویژگیهاي
ریختشناسی ،ریختسنجی و شمارشی با هدف تعریف و
شناسایی واحدهاي جمعیتی از پیشینه طوالنی در دانش
زیستشناسی ماهی برخوردار است (.)Paknejad et al., 2014
بنابراین ،با مطالعه صفات قابل اندازهگیري هر یک از ماهیان و
بهکارگیري روشهاي آماري میتوان تعدادي از صفات

 .)1991از آنجاییکه ماهی خیاطه به تغییرات ساختاري
رودخانهها بسیار حساس است ( Breitenstein and
 ،)Kirchhofer, 2000این مطالعه با هدف بررسی امکان
جداسازي ذخایر مطالعه جمعیتهاي ماهی خیاطه
( )Alburnoides eichwaldiiبا استفاده از صفات
ریختسنجی در رودخانههاي استان گلستان ،بین سه منطقه
زرین گل ،مبارك آباد و دشت صورت پذیرفت.

0

)𝑡(𝑀= مقادیر استاندارد شده صفات؛ ) =𝑀(0طول صفات
مشاهده شده؛  =Lمیانگین طول استاندارد براي کل نمونه و
براي همه مناطق؛  = 𝐿0طول استاندارد هر نمونه؛  =bضریب
رگرسیونی بین ( 𝑙𝑜𝑔 𝑀0لگاریتم صفت مشاهده شده) و
 𝑙𝑜𝑔𝐿0براي هر منطقه
کارایی دادههاي اصالح شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون
بین متغیر اصالح شده و طول استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
معنیدار نبودن این همبستگی نشاندهنده حذف کامل اثر
اختالف اندازه دادهها میباشد ( .)Turan et al., 2006براي
انجام محاسبات مذکور از نرم افزار آماري  SPSSنسخه  22و
 Excelو نرم افزار  PASTاستفاده گردید .براي تمام صفات
مورد مطالعه شاخصهاي آماري میانگین و انحراف معیار برآورد
گردید.
براي مقایسه معنیداري صفات ریختسنجی اندازهگیري شده
بین سه منطقه زرینگل ،مباركآباد و دشت در مواردي که صفات
نرمال بود از آزمون  t-testمستقل و در مواردي که دادهها نرمال
نبودند به ) log (x+0.5منتقل شدند صفاتی که بعد از انتقال
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به منظور بررسی صفات ریختسنجی در رودخانههاي استان
گلستان ،بین سه منطقه زرینگل ،مباركآباد و دشت ،تعداد 45
نمونه در بهار  1395صید گردید .صفات ریختی با استفاده از
کولیس با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیري شد.
صفات ریختسنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش
خطاي حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند (فرمول ،)1
(.)Beacham, 1985
𝑏) 𝐿𝑀(𝑡) = 𝑀(0) (𝐿⁄
فرمول :1
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مواد و روشها

شماره هشتم /شماره  /3سال 1400

آبزیان زینتی

نیز نرمال نبودند ،براي مقایسه معنیداري بین آنها از آزمون
ناپاراماریک یومن ویتنی استفاده شد.
براي آزمون نرمال بودن صفات از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده
شد .براي مقایسه توزیع فراوانی طولی بین دو جنس نر و ماده
از آزمون کولموگراف اسمیرنف دو نمونهاي استفاده شد .براي
مقایسه میانگینطولی بین مناطق از روش مبتنی بر رایانه
 Randomization testاستفاده شد .براي انجام این روش از
ماکرونویسی در اکسل با زبان  VBAاستفاده شد.

نتایج
میانگین ،انحرافمعیار ،حداقل و حداکثر صفات ریختسنجی
مطلق گونه ماهی خیاطه زرینگل ،مباركآباد و دشت بهترتیب

در جداول  2، 1و 3ارائه شده است .با استفاده از روش تجزیه به
مؤلفههاي اصلی از ترکیب خطی  26صفت ریخت سنجی مطلق،
مؤلفههایی بدست آمد که ویژگی خاصی از صفات را نشان
میدهد و هر چه میزان واریانس یک مؤلفه بیشتر باشد ،ضریب
شرکت آن مؤلفه در تفکیک جمعیتها بیشتر خواهد بود .نتایج
بهدست آمده ماهی خیاطه در رابطه با صفات ریختسنجی
نسبی در ذخایر ماهی خیاطه در سه منطقه نشان میدهد که
تقریباً تمام نمونههاي سه ذخیره از یکدیگر تفکیک شده و
همپوشانی بسیار جزیی با یکدیگر دیده میشود ولی نمونههاي
مباركآباد همپوشانی کمتري نسبت به دومنطقه زرینگل و
دشت داشت و اگرچه در برخی موارد همپوشانی میان برخی
نمونهها با یکدیگر دیده میشود.

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر صفات ریختسنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در زرینگل
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منطقه مورد مطالعه
صفت مورد مطالعه
انحراف معیار±میانگین

حداکثر -حداقل

p

8/623 ± 1/33
12/87 ± 3/08
11/774 ± 3/77
7/3 ± 3/84
6/7 ± 1/78
5/38 ± 1/65
4/93 ± 2/15
7/39 ± 2/25
6/11 ± 2/22
23/49 ± 5/92
11/45 ± 2/97
8/11 ± 2/01
6/211 ± 2/04
7/86 ± 2/26
4/82 ± 1/43
4/53 ± 1/23
6/74 ± 1/38
7/68 ± 3/38
8/27 ± 1/8
8/22 ± 2/29
3/68 ± 0/89
1/99 ± 0/41

7/07 -11/44
8/69 -20/74
5/3 -20/65
2/93 -15/06
3/28 -8/83
3/52 -10/59
2/18 – 9/31
4/95 -13/32
2/82 -11/6
16/38 -40/31
7/16 -17/48
5/6 -12/54
3/53 -11/1
4/38 -14/3
3/04 -7/72
2/68 – 7/62
4/63 -10/29
3/51 -16/55
6/57 -13/58
3/66 -13/82
2/73 – 5/8
1/56 – 2/94

0/052
0/023
0/0
0/218
0/002
0/524
0/041
0/056
0/1
0/064
0/026
0/002
0/02
0/001
0/145
0/056
0/021
0/01
0/049
0/02
0/013
0/002
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طول سر
عمق بدن
ماکزیمم پهناي بدن
قاعده باله پشتی
ارتفاع باله پشتی
قاعده باله مخرجی
ارتفاع باله مخرجی
طول باله سینه اي
طول باله شکمی
طول پیش باله پشتی
فاصله پشتی شکمی
فاصله سینه اي شکمی
فاصله شکمی مخرجی
طول ساقه دمی
ارتفاع ساقه دمی
عرض ساقه دمی
طول لوب باالیی باله دمی
طول لوب پایینی باله دمی
ارتفاع سر
پهناي سر
فاصله چشمی
فاصله بین سوراخ بینی

زرینگل

مطالعه جمعیتهای ماهی خیاطه ...

صحرایی و همکاران

منطقه مورد مطالعه
صفت مورد مطالعه
قطر چشم
قطر مردمک
فاصله پیش چشمی
فاصله پشت چشمی

زرینگل
انحراف معیار±میانگین

حداکثر -حداقل

p

2/72 ± 0/43
1/256 ± 0/547
2/96 ± 0/69
5/67 ± 1/2

2/19 -3/74
0/77 -3/05
2 -4/64
4/08 -8/69

0/174
0/24
0/034
0/366

جدول  :2میانگین ،انحرافمعیار ،حداقل و حداکثر صفات ریختسنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در مبارکآباد
منطقه مورد مطالعه
صفت مورد مطالعه
8/90 ± 2/25
11/43 ± 3/4
6/32 ± 1/8
7/15 ± 2/01
4/85 ± 1/91
5/73 ± 2/14
3/28 ± 1/24
7/47 ± 1/74
5/89 ± 1/43
18/173 ± 8/63
9/57 ± 2/6
10/056 ± 3/24
7/13 ± 2/79
5/76 ± 1/89
5/16 ± 1/99
4/05 ± 1/71
8/15 ± 2/59
8/94 ± 2/65
7/83 ± 1/53
6/32 ± 1/92
3/82 ± 1/29
2/5 ± 0/81
2/57 ± 0/525
10/02 ± 0/29
3/2 ± 0/87
5/23 ± 1/54

5/74 -12/94
7/18 -17/94
2/81 -9/36
4/02 -12
2/38 -8/46
2/69 -10/31
0/98 -5/38
5/75 -11/91
3/99 -9/21
6/28 -35/14
4/81 -14/84
4/63 -16/89
4/18 -14/04
3/24 -9/69
3/09 -9/27
0/43 -6/9
4/13 -13/3
5/13 -15/18
4/82 -10/35
3/27 -9/68
2/21 -6/34
1/56 -4/29
2/02 -3/89
0/51 -1/7
1/78 -4/74
3/67 -8/86

0/052
0/023
0/0
0/218
0/002
0/524
0/041
0/056
0/1
0/064
0/026
0/002
0/02
0/001
0/145
0/056
0/021
0/01
0/049
0/02
0/013
0/002
0/174
0/24
0/034
0/366
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انحراف معیار±میانگین

حداکثر -حداقل

p
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طول سر
عمق بدن
ماکزیمم پهناي بدن
قاعده باله پشتی
ارتفاع باله پشتی
قاعده باله مخرجی
ارتفاع باله مخرجی
طول باله سینه اي
طول باله شکمی
طول پیش باله پشتی
فاصله پشتی شکمی
فاصله سینه اي شکمی
فاصله شکمی مخرجی
طول ساقه دمی
ارتفاع ساقه دمی
عرض ساقه دمی
طول لوب باالیی باله دمی
طول لوب پایینی باله دمی
ارتفاع سر
پهناي سر
فاصله چشمی
فاصله بین سوراخ بینی
قطر چشم
قطر مردمک
فاصله پیش چشمی
فاصله پشت چشمی

مبارک آباد

شماره هشتم /شماره  /3سال 1400
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جدول  :3میانگین ،انحرافمعیار ،حداقل و حداکثر صفات ریختسنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در دشت
منطقه مورد مطالعه
صفت مورد مطالعه
انحراف معیار±میانگین

حداکثر-حداقل

p

7/49 ± 1/03
9/92 ± 1/67
9/25 ± 1/96
8/67 ± 1/06
4/69 ± 0/81
5/04 ± 0/9
4/4 ± 1/73
5/94 ± 1/64
4/83 ± 1/36
19/48 ± 2/8
9/05 ± 1/57
6/84 ± 1/34
4/91 ± 1/01
8/55 ± 1/84
4/09 ± 0/72
3/35 ± 0/82
6/25 ± 1/29
5/8 ± 1/81
6/89 ± 1/13
6/85 ± 1/1
2/81 ± 0/513
1/7 ± 0/42
2/43 ± 0/24
1/07 ± 0/25
2/51 ± 0/46
5/08 ± 1/17

5/86 -10/37
8/36 -15/19
6/59 -15/37
7/61 -11/91
3/92 -6/55
3/73 -6/67
2/08 -9/51
3/93 -11/01
3/24 -9/02
15/65 -27/12
7/36 -13/96
5/02 -9/34
3/37 -6/58
6/55 -12/15
3/41 -6/21
2/37 -5/98
3/7 -8/97
2/36 -10/47
5/26 -10
5/1 -10/12
2/19 -4/29
1/15 -3/03
1/87 -2/85
0/85 -1/88
1/98 -3/95
3/67 -8/86

0/052
0/023
0/0
0/218
0/002
0/524
0/041
0/056
0/1
0/064
0/026
0/002
0/02
0/001
0/145
0/056
0/021
0/01
0/049
0/02
0/013
0/002
0/174
0/24
0/034
0/366

] [ Downloaded from ornamentalaquatics.ir on 2022-01-22

طول سر
عمق بدن
ماکزیمم پهناي بدن
قاعده باله پشتی
ارتفاع باله پشتی
قاعده باله مخرجی
ارتفاع باله مخرجی
طول باله سینه اي
طول باله شکمی
طول پیش باله پشتی
فاصله پشتی شکمی
فاصله سینه اي شکمی
فاصله شکمی مخرجی
طول ساقه دمی
ارتفاع ساقه دمی
عرض ساقه دمی
طول لوب باالیی باله دمی
طول لوب پایینی باله دمی
ارتفاع سر
پهناي سر
فاصله چشمی
فاصله بین سوراخ بینی
قطر چشم
قطر مردمک
فاصله پیش چشمی
فاصله پشت چشمی

دشت
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بحث
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( .)Pinheiro et al., 2005از سوي دیگر ،هنگامی که ماهی در
اوضاع محیطی جدیدي قرار گیرد ،این امکان وجود دارد که
تغییرات ریختشناسی بهسرعت در آن رخ دهد ( Poulet et
.)al., 2004
در راستاي نتایج این تحقیق ،مطالعــات مــاهی شناســان بــر
ماهیــان دریــاي خــزر نشــانگر ایــن واقعیت است که
بسیاري از ماهیان روند گونهزایی را طـی نمــوده و رونــد
تــدریجی ایجــاد جمعیــتهــا ادامــه دارد بهطوريکه
گونههاي خـزري زیرگونهها و جمعیتهـایی را در منـاطق
مختلـف دریاي خزر تشکیل داده است که این میتواند دلیل
معقولی براي تمایز براساس صفات ریختشناسی ماهیان در یک
منطقهاي باشد .همچنین در بررسی صفات ریختشناسی
مشاهده شده است که عرض سر و ارتفاع بدن در نمونههاي
دشت و مباركآباد کوچکتر از نمونههاي زرینگل میباشد
بهطوريکه پیشتر برخی از محققان پیشنهاد کردهاند که
اختالف در ریخت سر ماهیان و شکل بدن آنها میتواند بیان
کننده گروههاي مختلف تروفی باشد ()Tudela, 1999
همچنین در برخی مطالعات ثابت شده است که اختالف
ریختسنجی در صفات سر میتواند به دلیل وجود زیستگاههاي
مختلف باشد .اندازه سر و موقعیت چشم با وضعیت عمودي
زیستگاه و نوع تغذیه در ارتباط است ( .)Aleev, 1969به طور
عمده ،تغییر شکل در ناحیه سر و دهان نیز میتواند
منعکسکننده تفاوت در تغذیه شامل نوع و جهت تغذیه و
ترکیب غذایی مورد استفاده است ( Langerhans et al.,
 )2003این موضوع بهویژه در مورد نیچهاي اکولوژیک مختلف
همراه با رژیمهاي غذایی مختلف که در معرض تخریب هستند،
اهمیت دارد .براي مثال ،میتوان گفت ریخت سر ماهیان
میتواند بر اساس استراتژي تغذیه آنها ،نوع و اندازه غذاي خورده
شده تحت تغییر قرار گیرد .ساقهدمی عریضتر میتواند قابلیت
شنا را در ماهیان ( )Fisher and Hogan, 2007بهواسطه
تسریع شروع حرکت ،افزایش دهد ( .)Webb, 1982عرض
ساقهدمی در ماهیان هر سه منطقه مورد مطالعه داراي تفاوت
میباشد .این ویژگی براي کسب غذا با توجه به زیستگاه ماهی
اهمیت زیادي دارد .زیستگاه ،درجه حرارت و نوع جریان آب به
عنوان عوامل تعیینکننده شکل بدن در ماهی خیاطه گزارش
شده است ( )Dadikyan, 1972بنابراین ،افزون بر تفاوت در

] [ DOR: 20.1001.1.24234575.1400.8.3.5.3

به طور کلی ،مطالعه ویژگیهاي ریختشناسی ،با هدف تعریف
و شناسایی واحدهاي جمعیتی ،از پیشینهاي طوالنی در دانش
زیستشناسی ماهی برخوردار است ( )Tudela, 1999و به
منظور مدیریت منطقی و کارآمد شیالتی و همین طور حفاظت
از منابع زیستی و ذخایر ژنتیکی ،شناسایی ساختار ذخیرهاي
گونهاي از ماهیان بومی هر منطقه ،اهمیت بهسزایی دارد
( .)Turan et al.,2006; Tzeng, 2004در بیشتر مطالعات
ریختسنجی فاکتور اندازه بدن ممکن است به میزان  80درصد
یا بیشتر در وجود تغییرات بین متغیرهاي اندازهگیري شده
تأثیر گذار باشد ( .)Tzeng, 2004از آنجاییکه آزمون واریانس
یک طرفه درباره ویژگیهاي ریختسنجی اصالح شده صورت
پذیرفت ،هر گونه اختالف معنیداري نشاندهنده اختالف در
شکل بدن نه در اندازه آنها میباشد .زمان صید و نمونهبرداري
نیز چندان نمیتواند بر متغیرهاي مورد اندازهگیري ،اثرات بزرگ
ایجاد نماید ( .)Mamturis et al., 1998ماهی خیاطه
قسمتهاي میانی و فوقانی رودخانهها را ترجیح میدهد که غنی
از اکسیژن ،داراي بستر قلوهسنگی و سنگالخی و دماي 5 -20
درجه سانتیگراد است (عبدلی .)1378 ،دما هم یکی از
فاکتورهاي تعیینکننده توزیع مکانی ماهیان نهري است
( .)Brazner et al.,2005; Heino, 2002ماهی خیاطه عمدت ًا
در مناطق کم عمق و جریان دار نهرهاي کوهستانی ساکن شده
است .این ماهیان بسترهاي سنگی سخت و اکسیژن باال و آبهاي
تمیز را ترجیح میدهند.
نتایج بهدست آمده ماهی خیاطه در رابطه با صفات ریختسنجی
نسبی در ذخایر ماهی خیاطه در سه منطقه نشان میدهد که
تقریباً تمام نمونههاي سه ذخیره از یکدیگر تفکیک شده و
همپوشانی بسیار جزیی با یکدیگر دیده میشود ،ولی نمونههاي
مباركآباد همپوشانی کمتري نسبت به دو منطقه زرینگل و
دشت داشت و اگرچه در برخی موارد همپوشانی میان برخی
نمونهها با یکدیگر دیده میشود که این میتواند بستگی به
بستر متفاوت رودخانههاي مورد مطالعه باشد .ویژگیهاي
محیطی طی دوران اولیه تکامل ماهی غالب بوده است و افراد
نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیشتري دارند .معموالً
ماهیانی که در دوران اولیه زندگی داراي شرایط محیطی
مشابهی هستند ،از لحاظ ریختی وضعیت مشابهی دارند
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رژیم غذایی جریان آب در سه منطقه ،تفاوت دماي آب بین این
سه منطقه نیز بر شکل و اندازه بدن جمعیتهاي زیستکننده
در آن مناطق توانسته تأثیرگذار باشد .بر اساس مطالعات قبلی
ماهیان خیاطه در زیستگاههاي مختلف با توجه به شرایط حاکم
بر آن زیستگاه از جمله وضعیت بستر ،شدت جریان آب ،نحوه
تغذیه بر اساس غذاهاي در دسترس به تفاوتهایی در شکل
ظاهري به خصوص در قسمت قدامی بدن ،دچار میشوند
( )Heino, 2002این خصوصیت بیان میکند که ویژگیهاي
زیستگاهی در کنار جدایی جغرافیایی از عوامل تعیین کننده
تغییرات تکاملی است که منجر به تغییر ویژگیهاي ریختی
ماهیان آن منطقه میشود .از سوي دیگر ،در خصوص این مطلب
که شرایط محیطی متفاوت (دما ،کدورت ،عمق آب و جریان
آب) سبب جدایی جمعیتهایی که در رودخانههاي متفاوت
وجود دارند ،میشود ،این شرایط در رابطه با این مطالعه نیز
صدق مینماید.
توضیح علل وجود تفاوتهاي ریختی میان جمعیتها دشوار
است .به طور کلی ،ویژگیهاي ریختی تحت کنترل و در
همکنش دو عامل شرایط محیطی و ژنتیک میباشند ( Fisher
 .)and Hogan, 2007رابطه بین مورفولوژي و اکولوژي در
ماهیها شناخته شده و مطالعات متعددي جهت تعیین الگوهاي
ریخت بومشناسی در گونههاي ماهیان انجام شده است .ماهیان
نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده و بهسرعت خود
را با تغییرات محیطی سازگار میکنند و فیزیولوژي بدن خود را
با تغییرات محیطی تطبیق میدهند (.)Cadrin, 2000
مطالعات بسیاري نیز سازگاري یا تمایز شکل بدن وابسته به
زیستگاه را در ماهیان متفاوت نشان دادهاند ( Mamturis et
 . )al, 1998به عنوان نتیجهگیري کلی ،با توجه به اینکه
تغییرات در مورفولوژي مستقیماً از شرایط محیطی تاثیر
میپذیرد ،میتوان عنوان کرد که زیستگاه در مناطق مورد
مطالعه داراي شکلهاي متفاوتی بوده و این تفاوت در زیستگاه،
خود را در مورفولوژي صفات مختلف اندازهگیري شده نشان داده
است.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the possibility of isolating study stocks of spirlin populations
(Alburnoides eichwaldii) using morphometric traits in rivers of Golestan province, between three
regions of Zarrin Gol, Mobarakabad and Dasht in spring 2016. For this purpose, first 45 samples of
tailoring fish were caught, then Morphological traits were measured using a caliper with an accuracy
of 0.01 mm. In morphological traits, the possibility of separating the two reserves was studied from
the principal component analysis method. The present study showed that the samples were separated
in three areas, which could be due to habitat conditions and bed material. In general, similar studies
for rational and efficient management of fisheries and protection of biological resources and genetic
resources, identification of storage structure a species of fish native to each region is recommended.
Keywords: Population segregation, Morphology, Mobarakabad, Zarrin Gol, Habitat

