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 9311 مردادتاریخ پذیرش:            9311 اردیبهشتتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 (C. capoeta)سیاه ماهی های ها در جمعیتشناسی و عوامل محیطی موثر بر آنهای ریختاین مطالعه با هدف بررسی ویژگی           

عدد سیاه ماهی از  58مجموع رود از حوضه دریاچه ارومیه به اجرا درآمد. در این مطالعه، در دست رودخانه زرینهباالدست و پایین

های نمونه الکتروشوکر صید شدند.دستگاه  از رود با استفادهزرینه قطعه( رودخانه 08دست )قطعه( و پایین 04های باالدست )قسمت

 10درصد تثبیت شده و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.  04هوشی در محلول عصاره گل میخک، در فرمالین آوری شده پس از بیجمع

ای همنظور تعیین اختالف در بین جمعیتهای استانداردشده بهصفت شمارشی در ماهیان صید شده بررسی شد. داده 7 سنجی وصفت ریخت

 (PCA)های اصلی ها در هریک از صفات با استفاده از آنالیز تجزیه به مولفهمنظور جداسازی و تفکیک جمعیتچنین بهمورد مطالعه و هم

های سیاه ماهیان در باالدست و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطالعه حاضر نشان داد که جمعیت (DFA)ع تشخیص و آنالیز تاب

های مورد بررسی از جمعیت .(p>48/4) داری با یکدیگر نداشتندرود از نظر صفات شمارشی اختالف معنیدست رودخانه زرینهپایین

رایط در ش ها نشد. تفاوتداشتند، البته این اختالف موجب تمایز و تفکیک جمعیت سنجی با یکدیگر اختالفنظر صفات ریخت

ناسی شترین عوامل موثر بر اختالفات ریختای از مهماکولوژیکی مانند سرعت جریان آب، دما، اکسیژن، پوشش گیاهی و شرایط تغذیه

 های مورد مطالعه تشخیص داده شدند.در بین جمعیت
 

 Capoeta capoetaماهی، دست، سیاههای باالدست و پایینسنجی، صفات شمارشی، جمعیتات ریختصف کلمات کلیدی:

 radkhahalireza@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 های مختلفهای آبی از جهتماهیان در اکوسیستم بررسی       

 ، رفتارشناسی، تکامل، مدیریت و ارزیابی ذخایرشناسیبوممانند 

 ان را های مختلف ماهی. محققان گونهاست بسیار حائز اهمیت

شناسی، مورد ارزیابی و شناسایی قرار های ریختویژگی واسطهبه

اطالعات مفید و سودمندی  شناسیریختهای ویژگیدهند. می

های محیطی و اکولوژیکی در اختیار محققان قرار از نظر ویژگی

، Balonو  Watson ؛Winemiller، 8998 ؛Pianka، 8991) دهدمی

 ن داده است که خصوصیات ریختتحقیقات گذشته نشا(. 8911

های قابل اعتمادی برای بررسی رفتارهای شناسی ماهیان شاخص

 (.Webb ،8911) باشدها مانند رفتار شنا و انتخاب زیستگاه میآن

  های ژنتیکی را نشانبنابراین این خصوصیات نه تنها ویژگی

کننده وضعیت زیستگاه ماهی نیز  تواند منعکسدهد بلکه میمی

های ریختی ماهیان تحت ویژگی(. 3002و همکاران،  Guill) دباش

تأثیر شرایط محیطی مانند نوع بستر، جریان آب، پوشش گیاهی، 

، Nicieza) رقابت و میزان دسترسی به منابع غذایی قرار دارد

بنابراین شرایط اکولوژیکی یا محیطی عاملی قدرتمند در (. 8991

 و Costa) آیندمی ابحسبه ماهیان ریختی تغییرات ایجاد

Cataudella ،3002). 

های های آبی هستند که گونهترین پیکرهها از مهمرودخانه       

های اند. قسمتجای داده خود از موجودات آبزی را درون مختلفی

ها عمدتاً از نظر اکولوژیکی و دست رودخانهباالدست و پایین

در این مناطق های محیطی با یکدیگر متفاوت هستند. ویژگی

انه، رودخ عمق توپوگرافی، وضعیت مانند غیرزنده فاکتورهای معموالً

دبی آب، سرعت جریان آب و غلظت اکسیژن با یکدیگر متفاوت 

 پراکنش غیرزنده بر اختالف در پارامترهای هستند. بنابراین،

 ریخت هایویژگی خصوصبه و شناسیزیست هایویژگی ماهیان،

 رود(. رودخانه زرینه8212واهد بود )استکی، ها موثر خشناسی آن

 باشد که ازمی دریاچه ارومیه اصلی حوضه هایاز رودخانه یکی

چشمه در استان کردستان سرچشمه گرفته و های چهلکوه

ریزد. طول این غربی میسرانجام به دریاچه ارومیه در آذربایجان

 1/829کیلومتر و میانگین آبدهی آن ماهانه  310رودخانه 

میلیون مترمکعب برآورد شده است. آب این رودخانه در جهت 

شود )ضرغامی و تامین نیازهای کشاورزی و آشامیدنی مصرف می

های مختلفی از رود گونه(. در رودخانه زرینه8293صفاری، 

 ها سیاه ماهیترین آننمایند که یکی از مهمماهیان زیست می

(Capoeta capoeta)  است. سیاه ماهی(C. capoeta)  از ماهیان

 اقتصادی ساکن حوضه دریای خزر و دریاچه ارومیه محسوب 

ها و (. این ماهی در رودخانه8298فر و همکاران، شود )انوریمی

سنگی آلود و در بسترهای قلوههای با آب شفاف تا گلچشمه

(. 8221نماید )عبدلی، همراه با ماسه و گل و الی زیست می

 هستند خوارزیکف عمدتاً زیرین دهانی فرم به توجهبا ماهیانسیاه

(. این ماهی از حشرات آبزی مانند 8292)صیامی و همکاران، 

، Coad)کند می ها تغذیهدیاتومه و هاجلبک چنینهم ،شیرونومیده

اده باشد، ماهیان ممی مثل این گونه از اسفند تا تیرتولید(. 3081

 شوندمی بالغ سالگی 3تا  8ر در سالگی و ماهیان ن 2تا  3در سن 

 متعددی پیرامون خصوصیات زیست مطالعات (.8221 )عبدلی،

ایران  ماهی درهای مختلف سیاهشناسی گونهشناسی و ریخت

 رفانوری به مطالعات توانها میصورت گرفته است که از جمله آن

 و مصطفوی ( و8219و همکاران ) جوهری (،8298) و همکاران

 بررسی به (8298) همکاران و فرانوری کرد. اشاره (8211) عبدلی

 در رودخانه  (C. capoeta)یماه سیاه سنجیریخت تمایز و تنوع

 مشخصات (8219) همکاران و جوهری پرداختند. ساری تجن

 رودخانه در ماهیسیاه ماده و نر جنس مریستیک و مورفومتریک

چنین، هم ند.داد قرار مقایسه را مورد مازندران استان تاالر

 دودر  ماهیعادات غذایی سیاه(، 8211مصطفوی و عبدلی )

 را بررسی کردند. دریای خزر جنوبی هضحو تاالر و یاسالق رودخانه

 های باالدست و پایینقسمتشرایط محیطی در  با وجود تفاوت

 هایکه آیا جمعیت آیدمی پیش سوال این رودزرینه دست رودخانه

شناسی از نظر صفات ریخت بررسی مورد هایقسمت در ماهیسیاه

ا هچه اگر تفاوتی هم در بین جمعیتیکدیگر تفاوت دارند؟ چنان با

تواند باعث جدایی وجود دارد، آیا این تفاوت یا اختالف می

 ایهبنابراین این مطالعه با هدف بررسی اختالف ها شود؟جمعیت

باالدست و های ماهی در قسمتهای سیاهجمعیت شناسیریخت

 زا استفاده دریاچه ارومیه با رود از حوضهزرینه دست رودخانهپایین

 و (Principal Components Analysis) اصلی هایمولفه به تجزیه

اجرا به (Discriminant Function Analysis) تشخیص تابع آنالیز

شناسی را های ریختتوانند تغییرات دادهمی ها،روش این درآمد.

شناسی در  منظور بررسی اختالفات ریختداده و بهنشان 

شوند ها استفاده چنین تفکیک و جداسازی آنها و همجمعیت

(Moghadam  ،8991و همکاران .) 

 

 هاشمواد و رو
 Capoeta)عدد سیاه ماهی  11در این تحقیق، در مجموع        

capoeta)  هقطع 10باالدست ) هایاز قسمت، 8292در مردادماه 

از بخش  قطعه 11دست )و پاییناز بخش سقز استان کردستان( 
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رود با استفاده از دستگاه رودخانه زرینهغربی( میاندوآب آذربایجان

باالدست و  در بردارینمونه هایمکان شدند. صید الکتروشوکر

 های جغرافیاییمختصات بیندست رودخانه پایین

 قرار( E:60◦ 31׳، :10N◦ 12׳)و ( E:68◦ 11׳، :10N◦ 80׳) 

هوشی در آوری شده پس از بیهای جمعنمونه .(8)شکل  داشتند

درصد تثبیت شده و  80در فرمالین  ،محلول عصاره گل میخک

 38منتقل شدند. شیالت دانشگاه تهران به آزمایشگاه  سپس

برداری از سطح جانبی ماهیان و با سنجی با عکسصفت ریخت

صفت  2چنین گیری شد. هماندازه ImageJافزار استفاده از نرم

 هایداده گرفت. قرار بررسی شده مورد ماهیان صید در نیز شمارشی

ا ب منظور کاهش تغییرات ناشی از رشد آلومتریکسنجی بهریخت

منظور تعیین به استانداردسازی شدند. PASTافزار استفاده از نرم

 چنین های مورد مطالعه و هماختالف در بین جمعیت

ها در هریک از صفات نیز از منظور جداسازی و تفکیک جمعیتبه

و آنالیز تابع تشخیص  (PCA)های اصلی آنالیز تجزیه به مولفه

(DFA)  .افزارهای در مطالعه حاضر از نرماستفاده گردیدPAST ،

SPSS 86  3080وExcel  .استفاده شد 

 
برداری های نمونهموقعیت قرارگیری ایستگاه: 1شکل   

 

          نتایج       

معیار و ضریب تغییرات صفات  دامنه، میانگین، انحراف       

های در قسمت (C. capoeta) ماهیسنجی سیاهریخت و شمارشی

ای هترتیب در جدولرود بهدست رودخانه زرینهو پایین باالدست

های اصلی نمودار آنالیز تجزیه به مولفه آورده شده است. 3و  8

(PCA) ای هترتیب در شکلبه سنجیریخت و شمارشی صفات برای

آورده شده است. 2و  3
 

 روددست رودخانه زرینهدر باالدست و پایین (C. capoeta)های سیاه ماهی  جمعیت شمارشیصفات تغییرات : 1 جدول

 (CV%ضریب تغییرات ) حداقل -حداکثر میانگین ±انحراف معیار  صفات ردیف

دستیینپا باالدست دستپایین باالدست   دستپایین باالدست 

00/1 پشتی بالهمنشعب  هایشعاعتعداد  8 ± 00/0  31/1 ± 10/0  1-1 9-1 00/0 96/6 

10/1 مخرجی بالهمنشعب  هایشعاعتعداد  3 ± 12/0  31/1 ± 10/0  6-1 6-1 26/80 13/9 

00/81 ایسینه بالهمنشعب  هایشعاعتعداد  2 ± 18/0  31/81 ± 31/8  81-82 86-82 21/1 22/1 

21/1 شکمی بالهمنشعب  هایشعاعتعداد  1 ± 10/0  21/1 ± 10/0  9-1 9-1 28/1 28/1 

31/16 های روی خط جانبیتعداد فلس 1 ± 13/1  31/19 ± 91/2  61-11 10-11 96/81 03/1 

82/86 جانبی خط های باالیتعداد فلس 6 ± 10/0  91/81 ± 10/0  82-81 86-81 09/2 21/2 

21/82 یر خط جانبیهای زتعداد فلس 2 ± 12/0  32/81 ± 10/0  81-83 81-82 13/2 18/2 

 11/6 30/6     میانگین 
 

 هاینشان داد که جمعیت های اصلیتجزیه به مولفهآنالیز        

ی داردست رودخانه اختالف معنیسیاه ماهی در باالدست و پایین

های تیجمع دیگر، عبارتبه ندارند. یکدیگر شمارشی با صفات نظر از

مورد بررسی در ارتباط با ابر پراکنش در خصوصیات شمارشی با 

تابع  2های شمارشی پوشانی دارند. در آنالیز ویژگییکدیگر هم

درصد و مولفه  03/62، (PC8)مشخص شد که در آن مولفه اول 

درصد از تغییرات بین جمعیتی را نشان دادند  30/30 (PC3)دوم 

های روی تعداد فلساول،  مولفه درصد(. در 33/12)در مجموع

( با تابع مورد نظر -28/0، همبستگی منفی باالیی )خط جانبی

 بالهمنشعب  هایشعاعتعداد داشت. عالوه براین، در مولفه دوم، 

( با تابع مورد نظر نشان 13/0، همبستگی مثبت باالیی )شکمی

 برای های اصلیتجزیه به مولفهچنین، آنالیز (. هم2داد )جدول 

های مورد مطالعه از سنجی نشان داد که جمعیتصفات ریخت

سنجی اختالف قابل توجهی با یکدیگر دارند. در نظر صفات ریخت

دست آمد که در آن تابع به 2سنجی، های ریختآنالیز ویژگی

 21/32 (PC3)درصد و مولفه دوم  62/16، (PC8)مولفه اول 

 18/10و در مجموع  درصد از تغییرات بین گروهی را توضیح داده

درصد از تغییرات بین گروهی را نشان دادند. در مولفه اول، فاصله 

( با تابع مورد 11/0باله شکمی تا پوزه، همبستگی مثبت باالیی )

 تمثب همبستگی چنگالی، طول دوم، مولفه در چنینهم داشت. نظر

 (.  1)جدول داد نشان نظر مورد تابع با (18/0) باالیی
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 روددست رودخانه زرینهدر باالدست و پایین (C. capoeta)های سیاه ماهی  جمعیتسنجی ریختصفات تغییرات : 2جدول 

 متر(صفات ) بر حسب میلی ردیف
 (%CV) تغییرات ضریب دامنه میانگین ±انحراف معیار 

دستپایین باالدست دستپایین باالدست   دستپایین باالدست 

21/802 طول کل 8 ± 31/21  06/63 ± 18/12  811-10 821-31 32/21 29/26 

60/96 طول چنگالی 3 ± 11/22  11/10 ± 88/33  811-21 881-32 62/21 16/12 

13/11 طول استاندارد 2 ± 19/28  11/11 ± 12/30  821-22 806-38 16/21 10/11 

83/33 ارتفاع بدن 1 ± 06/1  13/80 ± 01/1  22-2 36-1 11/26 62/16 

63/38 طول سر 1 ± 61/2  60/80 ± 11/2  23-1 89-1 18/21 31/26 

91/2 طول پوزه 6 ± 28/8  22/3 ± 13/0  6-3 1-8 10/22 29/21 

90/83 از چشم تا سرپوش آبششی 2 ± 01/1  61/1 ± 11/3  38-2 83-2 09/29 02/11 

11/2 قطر چشم 1 ± 81/8  11/3 ± 21/0  6-3 1-8 22/39 12/20 

10/10 فاصله باله پشتی تا پوزه 9 ± 22/81  01/31 ± 82/88  21-86 11-88 16/26 22/16 

10/12 فاصله باله شکمی تا پوزه 80 ± 32/38  22/88 ± 32/1  22-1 38-1 11/11 36/22 

10/61 فاصله باله مخرجی تا پوزه 88 ± 13/33  98/22 ± 38/81  92-31 29-81 11/21 12/11 

80/81 ارتفاع باله پشتی 83 ± 92/1  28/2 ± 21/2  38-1 81-3 00/21 22/11 

01/83 قاعده باله پشتی 82 ± 82/1  16/6 ± 99/3  89-1 81-2 61/21 61/12 

32/80 ارتفاع باله مخرجی 81 ± 80/1  28/1 ± 82/2  86-2 82-3 91/29 91/11 

32/9 قاعده باله مخرجی 81 ± 39/2  11/1 ± 18/3  81-2 83-3 11/21 01/11 

10/80 طول باله شکمی 86 ± 28/2  06/6 ± 22/3  82-1 83-3 22/21 30/29 

93/82 ایطول باله سینه 82 ± 28/1  16/1 ± 22/3  33-1 82-3 06/18 22/12 

02/32 ایفاصله باله شکمی تا سینه 81 ± 91/1  33/81 ± 21/3  10-80 29-1 01/22 10/11 

81/82 طول ساقه دمی 89 ± 08/2  81/2 ± 22/2  31-1 82-3 93/10 28/13 

10/9 ارتفاع ساقه دمی 30 ± 21/2  63/1 ± 32/3  81-2 88-3 96/21 11/11 

82/81 ارتفاع سر 38 ± 31/6  13/9 ± 81/1  36-2 30-1 29/21 11/11 

 62/11 33/26     میانگین 

  

 

  

 
 (PCA)های اصلی نمودار آنالیز تجزیه به مولفه: 2شکل 

در  (C. capoeta)سیاه ماهی  هایجمعیتصفات شمارشی 

 روددست رودخانه زرینهباالدست و پایین

 (PCA)های اصلی نمودار آنالیز تجزیه به مولفه: 3شکل  

 (C. capoeta)سیاه ماهی  هایجمعیتسنجی فات ریختص

 روددست رودخانه زرینهدر باالدست و پایین
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در باالدست و   (C. capoeta) های سیاه ماهی: مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی صفات شمارشی جمعیت3جدول 

 روددست رودخانه زرینهپایین

 درصد واریانس تجمعی واریانسدرصد  مقادیر ویژه مولفه

8 86/82 03/62 03/62 

3 33/1 30/30 33/12 

2 91/8 11/9 20/93 

 
در باالدست و   (C. capoeta) های سیاه ماهیسنجی جمعیت: مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی صفات ریخت4جدول 

 روددست رودخانه زرینهپایین

 درصد واریانس تجمعی واریانس درصد مقادیر ویژه مولفه

8 69/66 62/16 62/16 

3 93/32 21/32 18/10 

2 98/2 23/2 22/12 

    

خیص آنالیز تابع تش، های اصلیمولفه آنالیز تجزیه به عالوه بر       

(DFA) سنجی انجام گرفت. نیز برای صفات شمارشی و ریخت

سنجی  تنمودارهای مربوط به آنالیز صفات شمارشی و ریخ

 شده آورده 1و  1های ترتیب در شکلهای سیاه ماهی بهجمعیت

برای صفات شمارشی نشان داد که  آنالیز تابع تشخیصاست. 

پوشانی های شمارشی همهای مورد مطالعه از نظر ویژگیجمعیت

 آنالیز تابع تشخیصچنین، (. همp>01/0باالیی با یکدیگر دارند )

های شان داد که هر چند جمعیتسنجی نیز نبرای صفات ریخت

ین ، اما اا یکدیگر اختالف دارندسنجی بسیاه ماهی از لحاظ ریخت

 شود.ها نمیاختالف، موجب تفکیک یا جدایی جمعیت

   

 

 

 
صفات شمارشی  (DFA) ز تابع تشخیصنمودار آنالی: 4شکل 

 در باالدست و پایین (C. capoeta)های سیاه ماهی جمعیت

 رودنه زرینهدست رودخا

 صفات ریخت (DFA) ز تابع تشخیصنمودار آنالی: 5شکل  

در باالدست و  (C. capoeta)های سیاه ماهی جمعیتسنجی 

 روددست رودخانه زرینهپایین

   

   بحث

شناسی ماهیان در شناسایی واحدهای های ریختویژگی       

شناسی و در نهایت در مدیریت های زیستجنبه جمعیتی، بررسی

این (. Tudela ،8999) سزایی دارندبهینه ذخایر آبزیان نقش به

ها اغلب تحت تاثیر شرایط محیطی در یک دوره طوالنی ویژگی

و  Nacua) ندشومی تغییرگیرند و در نهایت دچار قرار می

موجودات در حقیقت توانایی  تغییرات ریختی(. 3080همکاران، 
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 ستا در پاسخ به تغییرات محیطیها برای تغییر فنوتیپ خود آن

(Wooton ،8998 گاهی اوقات ماهیان متعلق به یک گونه .) در

واسطه جدایی زیستگاه صورت پاسخ به تغییرات محیطی که به

 تکاملی و مسیرتشکیل داده ی را متفاوت هایگیرد، جمعیتمی

 (.Wooton ،8998)طی کنند نسبت به دیگر مجزایی را 

صفت شمارشی  2سنجی و صفت ریخت 38حاضر،  مطالعه در       

 دست رودخانه زرینهماهی در باالدست و پایینهای سیاهجمعیت

رود بررسی گردید. میانگین ضریب تغییرات صفات شمارشی 

صفات در صفات شمارشی در جمعیت باالدست  نشان داد که تنوع

تر بوده است، اما در دست بیشرودخانه نسبت به جمعیت پایین

 دستسنجی، تنوع صفات در جمعیت پایینمورد صفات ریخت

 حال، ضریب تغییرات صفات ریختتر بود. با اینرودخانه بیش

تر از صفات شمارشی بود. این نتیجه مشابه نتایج سنجی بیش

 .B) کورا ماهی سس جمعیت ریختی تنوع ئه شده در بررسیارا

lacerta) بود که توسط  مازندران استان کسلیان رودخانه در

نتایج حاصل  ( انجام گرفته است.8219گرجیان عربی و همکاران )

های اصلی و آنالیز تابع تشخیص نشان داد از آنالیز تجزیه به مولفه

صفات شمارشی اختالف های مورد مطالعه از نظر که جمعیت

ا پوشانی باالیی نیز بداری با یکدیگر نداشتند، بلکه هممعنی

( در بررسی صفات 8298صداقت و همکاران ) یکدیگر داشتند.

در دو فصل  (G. holbrooki) شناسی ماهی گامبوزیاریخت

تابستان و پاییز در رودخانه دینور کرمانشاه بیان کردند که صفات 

نی پوشاهای مورد بررسی با یکدیگر همعیتشمارشی در بین جم

 ( نیز در بررسی8293چنین، عباسی و همکاران )داشتند. هم

 در  (Vimba persa)خزری کولی سیاه ماهی جمعیتی ساختار

های شمارشی در دریافتند که ویژگی خزر اییدر جنوبی سواحل

ز ا پوشانی دارند. نتایج حاصلها تقریباً با یکدیگر همتمام جمعیت

 ماهی رودخانه زرینههای سیاهدر جمعیت شمارشی صفات بررسی

انند توبنابراین این صفات نمی رود مشابه تحقیقات مذبور بود.

 نپایی و باالدست در ماهیانسیاه هایعاملی برای تفکیک جمعیت

 دست آمده از آنالیز صفاتنتایج به رود باشند. رودخانه زرینه دست

ه ک تفاوتی رغمعلی ماهیسیاه هایجمعیت داد سنجی نشانریخت

دارند،  با یکدیگراز نظر فاصله باله شکمی تا پوزه و طول چنگالی 

 های مجزایی نسبت به یکدیگر باشند. توانند جمعیتنمی

 های سیاهشناسی جمعیتریخت هایویژگی در اختالف       

 اند عواملتورود میدست رودخانه زرینهماهی در باالدست و پایین

در ارتباط با شرایط اکولوژیکی این  متعددی داشته باشد که

تعیین دقیق عوامل اکولوژیکی موثر بر تغییرات  باشد.مناطق می

 ار توان عواملیحال میشناسی امری مشکل است، اما با اینریخت

ست های باالدقسمتهستند، شناسایی کرد.  احتماالً تاثیرگذار که

ها شرایط خاصی دارند که با یکدیگر انهدست رودخو پایین

ماهیان برای ادامه حیات . (8211نژاد، )ابراهیم باشدمتفاوت می

از (. Zelditch ،3001)باید با این شرایط محیطی سازگار شوند 

طرف دیگر، سازگاری موجودات با شرایط محیطی نیز باعث ایجاد 

کاران، و هم Langerhans) شودها میتغییرات ریختی در آن

 ها از مشخصات قسمت باالدست یا علیای رودخانه(. 3002

 توان به شیب زیاد، عمق کم و تغییرات وسیع دبی آب اشارهمی

کرد. آب این مناطق، کم عمق، متالطم و سرشار از اکسیژن بوده 

چنین تغییرات دمای آب تابع تغییرات درجه حرارت محیط و هم

ماهیانی که در قسمت عموالً م .(8211نژاد، )ابراهیم باشدمی

، نسبت به تغییرات سریع دبی ،کنندزندگی می باالدست رودخانه

اند چنین سرعت جریان آب سازگار شدهنوسانات فصلی و هم

(. فرم بدن این ماهیان طوری سازگاری پیدا کرده 8212)استکی، 

ای کوتاه از خود واکنشی مناسب نشان است که قادرند در فاصله

این ماهیان اغلب دارای فرم بدنی مناسب (. Webb ،8911) دهند

جهت حفظ موقعیت خود در محیط متالطم آب و انجام شنای 

جا که سرعت آن (. ازWilson ،8991و  Robinson) بهینه هستند

رود های باالدست رودخانه زرینهآب و میزان اکسیژن در بخش

ظور غلبه منبه تر بود، بنابراین ماهیاندست بیشنسبت به پایین

های سریع آب نیاز به بدنی دارند که خصوصیات بر جریان

ها را افزایش دهد. لذا در این مناطق، ماهیان هیدرودینامیکی آن

و همکاران،  Riddellتر و دوکی شکل هستند )دارای بدن کشیده

 روددست رودخانه زرینه (. اما ماهیانی که در قسمت پایین8918

ای هیل قرارگیری در چنین محیطی استراتژیدلساکن بودند به

ها مرتبط با زیستگاه ماهیان اند. این استراتژیای اتخاذ کردهویژه

و همکاران،  Nacuaشوند )ها انتخاب میو شرایط اکولوژیکی آن

 (.Vogel ،8991؛ 3080

د، کننمی زندگی دست رودخانهقسمت پایین در که ماهیانی       

یط محیطی نامساعد را تحمل کنند. موجوداتی شرا تا هستند قادر

برند باید توان تحمل تغییرات وسیع سر میکه در این محیط به

؛ 8211نژاد، )ابراهیم درجه حرارت و اکسیژن را داشته باشند

Lusk ،8991 .)دست رودخانه شیب در قسمت سفلی یا پایین

ن ای یابد. فرم بدن ماهیان دربستر و سرعت جریان آب کاهش می

ای طوالنی را در ستون آب سپری ای است که دورهبخش به گونه

در این قسمت حجم زیادی از  (.Wooton ،8998)کنند می

دلیل سرعت جریان کم آب، مقدار گیاهان آبزی وجود دارد و به

بنابراین کاهش  (.8211نژاد، اکسیژن کاهش یافته است )ابراهیم

وع برای تراکم و تن تواند عاملی محدودکنندهاکسیژن می



 9315 پاییز، 3، شماره هشتمسال                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

711 
 

که در قسمت علیای ای ماهیان در این بخش باشد، درحالیگونه

 استر تای نسبت به بخش سفلی بیشرودخانه تراکم و تنوع گونه

منظور غلبه هایی در ماهیان بهمعموالً سازگاری (.8212)استکی، 

که ماهیان به هنگام طوریبر کمبود اکسیژن ایجاد شده است به

های ظت اکسیژن به سطح آب آمده و از اکسیژن آبکاهش غل

 (.Wooton ،8998)کنند  سطحی استفاده می

 ( در بررسی تنوع و تمایز ریخت8298فر و همکاران )انوری       

در رودخانه تجن ساری، نشان  (C. capoeta)سنجی سیاه ماهی 

 ددست سدشهیماهیان در باالدست و پاییندادند که جمعیت سیاه

 طوری، بهاندباالیی از یکدیگر انشقاق یافته میزان بسیارایی بهرج

درصد از افراد جمعیت باالدست خصوصیات جمعیت  9/3که تنها 

لی های اصدست را داشتند. نتایج آنالیز تجزیه به مولفهپایین

ن ها بیاماهی در دو منطقه بود. آنهای سیاهگر تمایز جمعیتبیان

نین چتورهای فیزیکوشیمیایی آب و همکردند که تغییرات فاک

واسطه احداث سد رخ داده، احتماالً جدایی جغرافیایی که به

 در های این گونه بوده است.عوامل اصلی در جدایی جمعیت

(، خصوصیات اندازشی 3082و همکاران ) حیدری دیگری، مطالعه

 ماهیان رودخانه سفیدرود را در باالدست و پایینو شمارشی سیاه

ت سد منجیل و سد تاریک مورد بررسی قرار دادند. دراین دس

قطعه مربوط به  10قطعه ماهی، شامل  800تحقیق، در مجموع 

قطعه مربوط به ایستگاه  32های باالدست سد منجیل، ایستگاه

قطعه ماهی  22دست سد منجیل )باالدست سد تاریک( و پایین

صفت  26. دست سد تاریک صید شدندمربوط به ایستگاه پایین

شده مورد بررسی صفت شمارشی در ماهیان صید 83اندازشی و 

های جمعیت قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که

فاکتور  2ماهیان این سه ایستگاه در صفات اندازشی، توسط سیاه

شوند. این مطالعه، دلیل تمایز جمعیت ماهیان از یکدیگر جدا می

سدهای منجیل و تاریک را مربوط به دست باالدست و پایین

 ماهیان دانست. نتایج بهاحداث سد و تاثیر آن بر زیستگاه سیاه

چنین ( و هم8298فر و همکاران )دست آمده از مطالعات انوری

 حاضر ( با نتایج ارائه شده در مطالعه3082و همکاران ) حیدری

 و باالدست در اکولوژیکی هایویژگی مطالعه این در ندارند. خوانیهم

 نای اما بودند، متفاوت یکدیگر رود بادست رودخانه زرینهپایین

هم نیستند، بلکه ای نسبت بهایزوله و بسته هایمحیط مناطق

 باشند. ارتباط می کامالً باهم در

 ماهیان در باالهای سیاهنشان داد که جمعیت حاضر مطالعه       

 از لحاظ صفات ریخت روددست رودخانه زرینهدست و پایین

سنجی با یکدیگر تفاوت دارند، اما از نظر صفات شمارشی اختالف 

های ها مشاهده نشد. تفاوتداری در بین جمعیتمعنی

ی اکولوژیک شرایط تاثیر تحت مطالعه مورد مناطق در سنجی ریخت

بود. اختالف در فاکتورهای غیرزنده مانند سرعت جریان آب، دما، 

 ثرمو اساسی ای از عواملاهی و شرایط تغذیهاکسیژن، پوشش گی

 های باالدست و پایینقسمت در ماهیانسیاه ریختی هایتفاوت بر

 هایتفاوت رود شناسایی شد. عالوه بر این،دست رودخانه زرینه

جدایی  مطالعه نتوانست باعث مورد هایجمعیت در سنجیریخت

ای باالدست و هها شود. بنابراین جمعیتها و تفکیک آنجمعیت

دست رودخانه دارای ارتباط تولیدمثلی و ژنتیکی با یکدیگر پایین

 هستند.
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 ؛.ا جانبازی،؛ .ص دوست،وطن ؛.ح.م عربی،گرجیان .11

. 1333 ،.ک.م گرجیان،. و ص صداقت، ؛.س معتکف،
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، 2شماره  ،3 دوره .اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دریا. بیولوژی

 .62تا  12صفحات 

بررسی عادات غذایی سیاه  .1334.، ا ،و عبدلی .مصطفوی، ح .11

ای تاالر و ( دو اکوسیستم رودخانهCapoeta capoetaماهی)

، 3دوره  .مجله علوم محیطی .یاسالق حوزه جنوبی دریای خزر

 . 63تا  12، صفحات 2شماره 

12. Coad, B.W., 2115. Freshwater Fishes of Iran. Available 

at httt: // www.briancoad.com. 312 p. 

13. Costa, C. and Cataudella, S., 2117. Relationship 

between shape and trophic ecology of selected species of 

Sparids of the Caprolace coastal lagoon (Central 
Tyrrhenian Sea). Environmental Biology of Fishes. Vol. 

21, pp: 881-832. 

14. Guill, J.M.; Hood, C.S. and Heins, D.C., 2113. Body 

shape variation within and among three species of darters 
(Perciformes: Percidae). Ecology of Freshwater Fish. Vol. 

83, pp: 821-810. 
15. Langerhans, R.B.; Layman, C.A.; Langerhans, A.K. 

and DeWitt, T.J., 2113. Habitat associated morphological 

divergence in two Neotropical fish species. Biological 

Journal of Linnean Society. Vol. 10, pp: 619-691. 

16. Lusk, S., 1335. Influence of valley dams on the changes 

in fish communities inhabiting streams in the Dyje 

drainage area. Folia Zoology. Vol. 11, pp: 11-16. 
17. Moghadam, N.; Mohammadi, A. and Aghaie, M., 

1334. Multivariate statictical methods a primer. Pishtaz 

Ealm. Iran. 301 p. 
13. Nacua, S.S.; Dorado, E.L.; Torres, M.A.J. and 

Demayo, C.G., 2111. Body shape variation between two 

populations of the white goby, Glossogobius giuris. 

Research Journal of Fisheries and Hydrobiology. Vol. 1, 

pp: 11-18. 

13. Nicieza, A.G., 1335. Morphological variation between 

geographically disjunct populations of Atlantic salmon: 

the effects of ontogeny and habitat shift. Functional 

Ecology. Vol. 9, pp: 111-116. 

21. Pianka, E.R., 1334. Evolutionary ecology. Harper 

Collins. New York. 292 p. 

21. Riddell, B.E.; Leggett, W.C. and Saunders, R.L., 1331. 

Evidence of Adaptive Polygenic Variation between Two 
Populations of Atlantic Salmon (Salmo salar) Native to 

Tributaries of the S. W. Miramichi River, N.B. Canadian 

J. of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 21, 238-222.  

22. Robinson, B.W. and Wilson, D.S., 1334. Character 

release and displacement in fishes: a neglected literature. 

American Nature. Vol. 811, pp: 196-632.    

23. Tudela, S., 1333. Morphological variability in a 

Mediterranean, genetically homogeneous population of 
the European anchovy, Engraulisencrasicolus. Fisheries 

Research. Vol. 13, pp: 339-312.    

24. Vogel, S., 1334. Life in moving fluids, 3nd ed. Princeton 

University Press, Princeton. 111 p. 

25. Watson D.J. and Balon E.K., 1334. Ecomorphological 

analysis of taxocenes in rainforest streams of northern 
Borneo. Journal of Fish Biology. Vol. 31, pp: 228-211.    

26. Webb, P.W., 1334. Body form, locomotion and foraging 

in aquatic vertebrates. American Zoologist. Vol. 31, pp: 

802-830. 

27. Winemiller, K.O., 1331. Ecomorphological 

diversification in lowland freshwater fish assemblages 

from five biotic regions. Ecological Monographs. Vol. 68, 

pp: 212-261.    

23. Wooton, R.J., 1331. Ecology of teleost fishes. Chapman 

and Hall Ltd. London. 101 p. 

23. Zelditch, M., 2114. Morphometrics–Applications in 

Biology and Paleontology. Springer-Verlag Publishers. 

Heidelberg, Germany. 362 p. 

 
 


