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چكيده
Abramis brama ori-) سيم ماهي ريختسنجي ويژگيهاي نسبت و شمارشي ريخت سنجي، ريخت خصوصيات ۱۳۸۱ سال طول در
entalis)دريايخزر(۹۰قطعه)وتاالبانزلي (۱۲۰قطعه)موردبررسي ومقايسهقرارگرفت.بر طبقنتايجبدستآمد هميانگينضريب تغييرات

و ۵۶/  ۲۱ درصدبود.ضمن و  ۵۶/  ۷ درصد  ودرماهيسيمتاالبانزلي۷۶/ ۶۳،۲۲/ ۴ فاكتورهاي فوقدر ماهيسيمدريايخزر بهترتيب۲۴،۲۲/۳۶/ ۳
اينكهاز۴۰فاكتور ريختسنجي،۱۶فاكتورريختشمارشيو۳۷فاكتورنسبتويژگي هايريختسنجيبهترتيبدر۳،۳۳ و۲۷فاكتوراختالف
برطبقآزمونتجزيهبهعامل ها،ماهيسيمايندومنطقهدر ۶مؤلفهاولريختسنجي معنيدارآماري(آزمون واريانسيكطرفه)مشاهد هشد .
KMO آماره (ميزان درصدتغييرات مجموع ۰۲/ ۸۰ در شده انتخاب پوزه) طول و سر ارتفاع سر، طول استاندارد، طول چنگالي، طول (طول كل،
تعداد جانبي، خط باالي تعداد فلس جانبي، پايين خط تعدادفلس جانبي، خط روي (تعدادفلس ريخت شمارشي اول مؤلفه در۴ برابر ۹۴/ ۰)،
سنجي(نسبت طول ويژگيهاي ريخت نسبت اول در۷ مؤلفه براي  ۴۷/ ۰) و KMO آماره درصد تغييرات (ميزان پشتي) ۴۵/  ۴۵ باله شعاع نرم
به طول سر و گلو طول سر، طول به د هان طول سر، طول دهان به عرض سر، طول پوزه به طول سر، طول به سر ارتفاع سر به طول استاند ارد ،
تشخيص تابع تجزيه آزمون اساس بر همچنين ميگردند. يكديگر جمعيت از دو جدايي باعث درصد تغييرات با۷۳ سر) طول به چشم قطر
تعدادفلس و خط جانبي (تعدادفلس روي طول چنگالي)، ريخت شمارشي و سنجي (طول كل ريخت دوم فاكتورهاي اول و مؤلفه دو طبق بر
پايينخطجانبي)ونسبتويژگيهايريختسنجي(نسبت طولسربهطولاستاندارد وارتفاعسربهطولسر)ماهيانسيمايند ومنطقه
كه گفت ميتوان آمد ه بدست نتايج به توجه پايان با و۸۶/ ۰). در برابر۰/۳۰،۰/۸۸ به ترتيب رابطه كانوني ميشوند(ميزان جدا هم از كامل بهطور
در فاكتورهاي اختالف اين حاليكه دارند، در توجهي قابل اختالف هم با فاكتورهاي ريخت سنجي در انزلي تاالب و خزر درياي سيم ماهيان
اثرآنبرفاكتورهايريخت سنجيباشد ناچيزاست. دليلايناختالفهاميتواندناشيازشرايطمتفاوتزيستگاه و ريختشمارشيبسيار

ژنتيكي است. تغييرات تابع فاكتورها اين زيرا نميگذارد تأثير شمارشي ريخت فاكتورهاي بر روي كه

شمارشي ريخت خزر، تاالب انزلي، ريخت سنجي و درياي سيم، ماهي كليدي: كلمات
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مقدمه
ــت ميكنند، زيس ماهيان ــه جمل از متنوعي، ــان آبزي خزر ــاي د ري در
ــوده و ب ــي مثل ــد تولي ــرت مهاج داراي ــان ماهي ــن ــي از اي گروه ــه ك
ــامل ــيرين ش ش آب ــتم اكوسيس وارد ــت زادآوري ــل جه دلي ــن همي ــه ب
در ــاله هر س كه ماهياني ــن از مهمتري ــوند. ميش ــا تاالبه ــا و رودخانهه
ــمت س به را درياي خزر بلوغ ــن س به ــيدن رس از و پس توليد مثل فصل
علمي نام با سيم ماهي ــت. اس ماهي سيم ميكنند، ترك ــيرين ش آبهاي
،Cyprinidae خانواد ه به متعلق (Abramis brama orientalis, (Berg 1905)
Ostheichthyes ــتخواني اس ــان ماهي رده و Cypriniformes ــته راس
مهاجرت ــي انزل تاالب به ــل مث توليد زمان ــي در ماه اين ــد(۲۰). ميباش
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Comparison of morphometric and meristic of bream (Abramis brama orientalis Berg 1905), in Caspian sea and 

Anzali wetland

By: H. Khar, Dept. of Fisheries ,  Islamic Azad Univetsity of Science and Research  Branch of Tehran
A. Keyvan, Dept. of Fisheries ,  Islamic Azad Univetsity of Science and Research  Branch of Tehran
G. Vosoughi ,Faculty of Veterinary, Tehran University 
M. Pourkazemi , Sturgeon International Research Institute, Rasht
S. Rezvani, Iranian Fisheries Reasearch Organization , Tehran
S. A. Nezami , Iranian Fisheries Research organization, Tehran,
M. Ramin, Iranian Fisheries Research organization, Tehran 
A.N. Sarpanah, Iranian Fisheries Research organization, Tehran. A. Ghanaatparast ,Ansari Shahid  Cultivation and  
Breeding Center ,Rasht
During 1381 year, morphometric specialities , meristic and proportion of morphometric particulars of the bream (Abramis 
brama orientlis) the Caspian sea (90 pieces) and Anzali wetland (120 pieces) was studied and compared. According to 

results, average of changes coefficient the above factor in the bream of Caspian sea were respectively 22.36 , 3.24 and 7.56 

percent and in the bream of Anzali wetland were 22.76 , 4.63 and 21.56 percent. Meanswhile , it is observed the different 

meaningful of statistical (ANOVA) , from 40 morphometeric factor, 16 morphometric spacialities respectively in 33 , 3and 

26 factor. According to test of Factor Analysis bream of this two area choosing in 6 first  morphometeric(Total leanght 

, forke length , standard length , head length , head height , snout length) 80.02% changes (rate of KMO equal 0.94) , in 

4 first meristic(number of scale the lateral line , number of scale under the lateral line , number of scale above the lateral 

line , number radius of dorsal fin) factor 60.42 % changes (rate of KMO equal 0.47) and in 7 first factor proprtion of the  

morphometeric(proportion of head length to standard length , head height to head length , snout length to head length , mount 

width to head length , mount length to head length ,throat length to head length and eye diameter to head length) 73% rate of 

KMO equal 0.82 of this factor , caeuse separating of two population from together. So, according to the Descriminatiion test 

according to two first and secind factors of morphometeric(Total leanght , forke length) , meristic(number of scale the lateral 

line , number of scale under the lateral line) and proportion of the  morphometeric specialities (proportion of head length to 

standard length , head height to head length)of the Abramis brama orientalis of this two area will totally separate (rate of focus 

espectively equals 0.88 ,0.3 and 0.86). finally , with attention to results , we can say that there are significant different between 

the bream of Caspian sea and Anzali , wetland in  morphometeric factors , while , this different is  very little in meristic factors 

, the reason of this differents , is causing of variation condition of habitat and the effected on the meristic factors. Because , 

this factor is not affected on the meristic factors is dependant of genetical changes.

Key words: Bream (Abramis brama orientalis), Caspian sea , Anzali wetland , Mophometric  and Meristic    

ماهي پذيري مهاجرت مكان ترين اصلي و مهمترين عنوان به كه مينمايد،
ميباشد(۵). مطرح سيم

در سيم ذخاير ماهي رويه، بي صيد د ليل به گذشته چندين سال طي در
عمًال ۱۳۶۸ -۶۹ سالهاي طي بنحويكه يافت، شديدي خزر كاهش درياي
ــيالت ش حادثه، پس از اين .(۱) بود ــيده رس صفر به ماهي صيد اين ميزان
ماده و نر ماهي سيم جفت يك از سيم ماهي مصنوعي به تكثير اقدام ايران
اقدامات اين ــبختانه خوش كه ،(۳) نمود ماهي ــن ذخاير اي ــازي بازس جهت
بيش به خزر درياي در ماهي ميزان صيد اين به طوريكه ــود، بخش ب نتيجه
ذخاير ماهي روند بازسازي تاكنون زمان آن از است (۴). ــيده رس تن از ۲۵
سازي رها دريا به بچه ماهي سيم عدد هر ساله ميليونها و دارد ادامه ــيم س

و... ريختسنجي مقايسهاي بررسي
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بچه تمامي اين تقريبًا كه ــت اس د ارد اين جاي تأمل كه آنچه اما ــود. ميش
آن (زيرا در هستند ماده اوليه و نر جفت همان يك اعقاب از ماهيان، همگي
سالهاي بعد بچه و د ر صيد شد خزر د رياي و ماده از نر جفت زمان تنها يك
و مصنوعي تكثير مولد جهت جفت يك اين مصنوعي تكثير از حاصل ماهيان
تكثير مجددًا سازي مولد از پس هر ساله كه شد ند ) استفاده ذخاير بازسازي
عواقب ميتواند ــد ت م د راز اي در د رون گونه اين لقاح هاي كه ــد، ميگردن
گذشته ــال س چند در طرفي ماهي پديد آورد. از اين ژني بانك در ناگواري
انزلي تاالب در ــيم س صيد ماهي ــال، س كه در طول ــت اس شده ــاهد ه مش
افزايش و خزر درياي سطح آمدن باال خاطر به يعني اينكه ميگيرد ، صورت
امكان به نوعي تاالب، شمالي قسمتهاي در بويژه تاالب اين د ر شوري آب
كه است، آمده بوجود انزلي تاالب ــرايط ش با ــيم س ــدن ماهي ش ــازگار س
طول سال تمام در ماهي سيم در تاالب انزلي حضور ما شاهد ــته گش باعث

باشيم.
ــط محققين  توس ــيم ماهي س به راجع مطالعات مختلفي طرفي  از
مي توان بين اين ۱۱ ،۱۴ ،۱۶). در صورت گرفته است (۲، ايران در مختلف
ــيم س ماهي مولدين بودن خون هم بر مبني گرفته انجام تحقيقات به نتايج
مطالعهاي ــون ولي تاكن .(۱۱) كرد ــاره اش و پرورش تكثير ــاي كارگاهه د ر
ماهي سيم شمارشي ريخت و ــنجي س ريخت خصوصيات ــه مقايس راجع به
اين كه ــت اس در حالي اين ــت. اس نگرفته انزلي صورت تاالب خزر و درياي
،۲۶ ،۲۳ ،۱۸ ،۱۳) ــان ماهي مختلف ــه جمعيتهاي ويژگيها جهت مقايس
ــك تفكي ،(۳۳ ،۲۱ ،۱۷) ــازي جداس و ــتماتيك سيس ،(۳۷ ،۳۲ ،۳۰ ،۲۸
گونههاي جمعيت ــايي شناس ۲۷، ۲۹، ۳۶) و ــي (۲۵، طبيع ــاي رگهه دو
خصوصيات ــه مقايس و ــي بررس دليل همين به مي روند. به كار مهاجر(۲۲)
و خزر د رياي زيستگاه د و در سيم ماهي شمارشي ريخت و ــنجي ريخت س

رسيد. نظر ضروري به ۱۳۸۱ در سال انزلي تاالب

كار روش مواد و
ريخت شمارشي ماهي و سنجي ريخت ويژگيهاي ــي مقايسه اي بررس
۱۳۸۱ سال در قطعه) ۱۲۰) تاالب انزلي و قطعه) خزر (۹۰ درياي در سيم
در گيالن)  (سواحل ــيم س ماهي صيد به اقد ام منظور اين براي ــد. ش انجام
مورد سيم ماهيان كه ترتيب بدين كرديم. ــال س در طول ــتگاه زيس دو اين
پره گاههاي صيد از ــتان) زمس مجاز (پاييز و فصل صيد خزر در درياي نظر
صيد وسايل بوسيله انزلي تاالب ــيم س ضمن اينكه ماهيان ــدند. ميش تهيه
تمام سال صيد الكتروشوكر در گوشگير، ساليك و پره، دام مختلف مثل تور
آنجا د ر و شده منتقل ــگاه آزمايش ماهيان به هر مرحله صيد، ــد ند. بعد از ش
منابع ــاس اس بر ــي شمارش فاكتور ريخت ۱۶ ــنجي ، س ريخت فاكتور ۴۰
ــبت نس در ضمن ۳۷ ــدند. ش گيري اند ازه (۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵) علمي معتبر
و سر به طول نسبت ــر س به مربوط ــنجي (فاكتورهاي س ويژگيهاي ريخت

گشتند. استاندارد) محاسبه طول به نسبت ماهي ديگر بدن فاكتورهاي
افزار نرم توسط و شده كامپيوتر وارد دادهها از جمع آوري اطالعات، پس
ابتدا گرفتند. بدين ترتيب كه قرار آماري SPSS مورد تجزيه تحليل ــاري آم
قرار مقايسه مورد (One Way ANOVA) يكطرفه واريانس آزمون وسيله به
به عاملها گرفتند، سپسجهتمشخص نمودنعاملهاياصلياز روشتجزيه
Principal Component) اصلي مؤلفههاي از استفاده با (Factor Analysis)
خصوصيات ــنجي و س ريخت ــاي ــك براي ويژگيه تفكي ــه ب ،(Analysis

آماره از عاملها به كه در تجزيه با اين توضيح رفت. بهكار ــي شمارش ريخت
KMO يعني اينكه اگر ــد، ش ــتفاد ه Kaiser) اس - Meyer - Olkin) KMO

عامل ها مناسب به تجزيه روش كه است اين كننده بيان باشد ، بزرگتر از ۶/ ۰
ــخيص تش تابع تجزيه روش ــط توس اصلي عاملهاي از انتخاب ــت. پس اس
Canonical Discriminant) كانوني تشخيص تابع تجزيه و (Discriminant)
ــاني درصد هم پوش يا ــتراك اش ميزان و ميزان تمايز ترتيب به (Function

گرفت. قرار جمعيت مورد مقايسه د و اصلي بين (عاملهاي) متغيرهاي

نتايج
فاكتور)، ريخت ۴۰) سنجي ريخت خصوصيات ــي بررس از حاصل نتايج
به فاكتور) ۳۷) ــبت ويژگيهاي ريخت سنجي نس و فاكتور) ۱۶) شمارشي
بيان ۲و۳) ،۱ (جداول تغييرات ضريب و معيار انحراف ± ــن ميانگي صورت
در بهطوريكه است. منطقه د و اين ــيم س در ماهي تفاوتهايي كننده وجود
سيم ماهيان از خزر بيشتر درياي سيم ماهيان و طولي وزني ميانگين مجموع
بيشترين نيز، يكسان سني گروههاي در اينكه ضمن ــد . ميباش انزلي تاالب
ولي سال ۳+ سني گروهي به مربوط خزر درياي ــيم س ماهي ــني س تركيب
ماهيان يكسان شرايط د ر كه بود، ۲+ ــني س گروه تاالب انزلي مربوط به د ر
در بودند (جد ول۴). انزلي تاالب ــيم س ماهيان از بزرگتر خزر د رياي ــيم س
به صورت خزر ماهي سيم درياي كل در طول بين وزن و رابطه همين حال

در  ولي ، (۴ (شكل ۰/۹۴ ضريب همبستگي با ،W= ۰/۰۱۰۷۵ (TL)۲  /۹۶۶۸۸  
ــتگي همبس ضريب با ، W= ۰/۰۱۲۶۵۵۷ (TL)۲/۹۵۳۴  صورت به انزلي تاالب
ريخت ويژگيهاي تغييرات ضريب ميانگين همچنين بود . (۵ ــكل (ش ۰/۸۶ 
در سيم ماهي و نسبت ويژگيهاي ريخت سنجي شمارشي ريخت سنجي،
تاالب ــيم س ماهي در و درصد ۷/۵۶ و ترتيب  ۳۶/ ۲۲،۲۴/ ۳ به خزر د رياي

۲۱/۵۶ درصد بود. و ترتيب ۲۲/۷۶، ۴/۶۳ به انزلي
اختالفها ،(One Way ANOVA) ــه يكطرف واريانس آزمون ــق طب بر
ريخت فاكتور ۳۳ در زيستگاه ماهيان سيم اين دو بهطوريكه بود ه مشهود تر
ــبت نس ۲۷ و (جدول ۲) ــي شمارش ۳ فاكتور ريخت ،(۱ ــنجي (جدول س
داشتند. دار معني يكديگر اختالف با ويژگيهاي ريخت سنجي (جدول ۳)
در (Factor Analysis) ــل عام به تجزيه ــون آزم طبق بر اينكه ــن ضم
ريخت خصوصيات KMO ــاره آم ميزان ــتم اكوسيس دو اين ــيم ماهيان س
اين بودن ــب مناس نشان دهنده ــت آمده كه دس به ــنجي برابر  ۹۳۶/  ۰ س
در كه شدند انتخاب مؤلفه ۶ ــاس اس اين ــت. بر عالي اس ــطح س در آزمون
ــه بهطوريك ــر ميگرفتند، ب د ر را داده ها تغييرات ــد درص ــوع ۰۲/ ۸۰ مجم
ــتاندارد اس ــول ط ــي ۷۷/ ۶درصد، طولچنگال ــد ، ــولكل ۴۲/ ۳۵ درص ط
ــامل ش را تغييرات درصد پوزه ۲/۱۳ طول درصد و ــر ۲/۹۸ س طول ،۳  /۲۳  
ــتراكهاي اش و تفاوتها وضعيت اول مؤلفه دو طبق بر ــپس س ــدند. ميش
انجام با مرحله اين ۶). بعد از ــكل (ش شد ــخص مش منطقه د و ــيم س ماهي
نتيجه در كه آمد بدست تابع يك فقط ــخيص، تجزيه تابع تش روش آزمون
جدا هم از صحيح ــنجي س ريخت ويژگيهاي نظر از ــد نمونهها درص ۱۰۰

برابر ۸۸/ ۰). كانوني (رابطه بودند
ــر براب KMO ــاره آم ــزان مي ــي شمارش ــت ريخ ــات خصوصي ــراي ب
ــطح س در ــون آزم ــن ــودن اي ب ــب مناس ــد ه كنن ــان بي ــه ــود ك ب ۰  /۴۷ 
ــد درص ــت ۴۵/ ۴۵ حال ــن در اي ــد. ميباش ــط متوس از ــر ت ــن پايي
روي ــس ــداد فل تع ــه ــت. چنانك د اش ــود وج اول ــه مؤلف در ۴ ــرات تغيي
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ــد ، د رص خط جانبي ۱۰/۵۷ پايين فلس د رصد، تعداد ــط جانبي ۱۵/۵۹ خ
ــتي باله پش نرم ــعاع ش تعداد و درصد جانبي ۷۶/ ۹ خط باالي فلس تعد اد
بر ۷ شكل اين آزمون توجه به مي شدند. با ــامل ش را د رصد تغييرات ۹ /۵۳  
از جمعيت دو تفاوت ميزان كنند ه بيان كه شد ، رسم اول مؤلفه دو ــاس اس
اصلي به عاملهاي ــاب انتخ از بعد ــد . ــي ميباش ويژگي ريخت شمارش نظر
تابع ماهيان اين كه آمد بدست تابع يك ــخيص، تابع تش تجزيه روش كمك
كانوني   ۳۰/ ۰). جدا ميكرد (رابطه از هم درصد تا ۱۰۰ را منطقه دو سيم

KMO ميزان آماره خصوصيات ريخت شمارشي براي نسبت همچنين
ميباشد. بعد عامل به تجزيه كننده روش تصد يق آمد كه بدست برابر ۸۲/  ۰
را كه ۷۳ درصد تغييرات ۷ مؤلفه بدست آمد تجزيه به عامل، روش انجام از
استاند ارد ۱۹/ طول به سر طول نسبت بهطوريكه ميداند اختصاص خود به
به طول پوزه نسبت درصد، سر  ۷۰/  ۱۳ طول به سر ارتفاع نسبت   ۲۵ درصد،
نسبت درصد، ۷/۳۴ سر طول عرض دهان به نسبت درصد، ۸/۱۸ سر طول
سر   ۸۸/ ۵ طول به گلو طول نسبت درصد ، ــر  ۱۵/  ۷ س طول به دهان طول
بودند. د ارا را تغييرات د رصد سر  ۵/۵۷ طول به چشم قطر ــبت نس و درصد
را منطقه دو سيم ماهيان ميزان تمايز شد كه رسم ۸ شكل اول مؤلفه دو از
بدست تابع ــخيص يك تش تجزيه تابع كمك روش به آنگاه ميدهد. ــان نش
ريخت خصوصيات اول نسبت مؤلفه د و نظر از را د رصد نمونهها ۱۰۰ كه آمد

برابر ۸۶/  ۰). كانوني (رابطه مي كرد جدا هم از سنجي

بحث
مختلف ــاي جمعيته ــنجي س ريخت خصوصيات ــراي وجود تفاوت ب
تمايزات شمارشي ريخت خصوصيات مورد در ولي محيطي، زيست ــرايط ش
وراثت پذيري و تغييرات ضريب بين اينكه ضمن . (۲۴) د ارند ژنتيكي نقش
در وجود د ارد (۳۴، ۳۵). منفي همسبتگي يك ــنجي س ريخت ويژگيهاي
مشهودتر اختالفهاي نيز وجود انزلي تاالب و خزر درياي سيم ماهي مورد
شمارشي هم ريخت خصوصيات ــبت به نس ــنجي س ريخت خصوصيات در
طي كه در صورت بدين است. زيستگاه اين ماهي شرايط د ر از تغيير ــي ناش
آن تحت تبع و به خزر درياي آب آمدن سطح باال د ليل به گذشته چند سال
به نوعي انزلي، ــاالب ت آب ــيميايي ش خصوصيات فيزيكو گرفتن قرار تأثير
است بوجود آمده تاالب اين د ر سيم ماهي زيست دائميبراي مشابه شرايط
تاالب، اين د ر سازي رها از پس ــيم از ماهيان س ــته گروهي گش موجب كه
نكرده و مراجعت درياي خزر به ديگر زيستي، بودن شرايط ــابه مش به د ليل
ــرايط از لحاظ ش چه اگر انزلي تاالب د ر ماندگاري بمانند. اين باقي آنجا د ر
ولي است نكرده سيم ايجاد ماهي براي ــتگاه مشكلي زيس فيزيكو شيميايي
،۱) كيفيت مواد غذايي و ــود مواد غذايي موج نوع خصوصًا ديگر ــوارد در م
رشد نرخ انزلي تاالب سيم ماهيان برابر، سني شرايط در ــته گش باعث (۱۲
اين در نتيجه كه ــيم درياي خزر داشته باشند س ماهيان به ــبت نس كمتري
است دليل همين به ــنجي بروز مينمايد. س ريخت خصوصيات در تغييرات
قابل تفاوت سنجي ريخت خصوصيات لحاظ از منطقه دو ــيم س كه ماهيان
خصوصيات ريخت در تفاوت شد بيان كه همانطور حاليكه در توجهي دارند.
به دليل مسئله ميباشد. اين اغماض قابل حدي و تا كمتر ــي بسيار شمارش
كه ــت، اس اوليه و ماده نر جفت يك همان از اعقاب مصنوعي تكثير ــه ادام
ــنجي س ريخت خصوصيات در هم اگر و ــته گش باعث كاهش تنوع ژنتيكي
به بلكه ژنتيكي، ــزات تماي خاطر به نه ــود مي ش د يده اي عمده ــاي تفاوته

به ارتباط ميتوان اين د ر مي باشد. سيم ماهي بر زيست اثرات محيط دليل
موجود سيم ماهيان كرد بيان اشاره كرد كه (۱۱) ــاهي تحقيقات گلش نتايج

هستند. خون هم سيم ماهي مصنوعي تكثير كارگاههاي در
انجام  ديگر ماهيان روي بر مختلفي مطالعات ــان محقق اين ارتباط د ر
ــي شمارش ريخت تغييرات خصوصيات كرد كه ــان بي بهطوريكه ــد، د اده ان
به قسمتهاي غير نسبت مسكو رودخانه آلوده ــمتهاي قس در كلمه ماهي
و خصوصيات فيزيكوشيميايي است استوار اصول ژنتيكي اساس يك بر آلوده
اثر ــن رابطه همي در .(۳۸) بگذارد تأثير ــي ويژگي هاي ژنتيك بر ــد نميتوان
شمارشي ريخت نه و ــنجي س ريخت خصوصيات روي بر ــتگاه زيس شرايط
شده ــرح داده ش انزلي تاالب و گرگانرود مصب منطقه دو در را كلمه ماهي
كلمه ماهي جمعيتهاي در تفاوت كه شد ه مشخص همچنين .(۱۳) ــت اس
اين ماهي است (۲۸). محيطي زيست شرايط در تغيير درياي خزر ناشي از
(Clupea pallasi) هرينگ ماهي در ــنجي س تفاوت ريخت وجود ــي طرف از
اين بر محيطي زيست ــرايط (اثر ش كره جنوبي ــرقي و ش غربي آبهاي در
از اينكه ــه ب با توجه مجموع در ــد (۳۱). ــده ان ش داده ــرح خصوصيات) ش
بر سيستماتيك ماهيان عالوه شمارشي و ريخت سنجي ريخت خصوصيات
مثال، عنوان ــه ب مختلف، مناطق در ماهي ــك جمعيتهاي ي تمايز ــت جه
در (Oncorhynchus gorbuscha) ــي صوت آزاد ــي ماه ــت جمعي ــك تفكي
و سنجي ريخت خصوصيات طبق سوند پوگت بر و جنوبي كلمبياي بريتش
مثل يكديگر از طبيعي رگه هاي تفكيك دو و (۱۹) ــي تعداد خارهاي آبشش
ــتفاده اس (۲۵) آمور با ماهي فيتوفاگ × ماهي آمور ماهي رگه دو تفكيك

ميشود.
کليدهاي ــا ب را چهار منطقه ــن اي ــيم س ماهيان توان مي ــوع مجم در

مقايسه نمود. زير ۱ - كليد شناسايي شناسايي معتبر
كمك با ــوان را ميت انزلي ــاالب ت و خزر درياي ــيم س ماهي ــن بنابراي
تفكيك يكديگر ــي از شمارش ريخت حدي و تا ــنجي س ريخت خصوصيات
د ارد تأمل بسي ــي جاي شمارش ريخت خصوصيات د ر ولي عدم تفاوت كرد.
سيم ماهيان بين د ر اختالف ژنتيكي عد م از ناشي ــد ش ذكر كه و همانگونه
مطالعات ــنهاد ميگردد، پيش منظور اين براي كه ــت، اس ــتگاه زيس دو اين

انزلي تاالب و گيالن) خزر (سواحل درياي موقعيت شكل ۱-

و... ريختسنجي مقايسهاي بررسي
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P F
(CV٪) تغييرات ضريب معيار انحراف ± ميانگين

ويژگي
تاالب انزلي خزر درياي تاالب انزلي خزر درياي

۰/۰۰۰ ۳۵/۵۸۰ ۱۸/۷۱ ۱۷/۷۱ ۲۳/۷۶ ± ۴/۴۴ ۲۷/۶۲ ± كل ۴/۸۹ طول
۰/۰۰۱ ۱۰/۴۱۳ ۱۸/۰۶ ۱۶/۹۸ ۲۱/۴۳ ± ۳/۸۷ ۲۳/۱۸ ± چنگالي ۳/۹۴ طول
۰/۰۰۰ ۱۳/۱۴۸ ۱۸ ۱۸/۷۶ ۱۹/۶۹ ± ۳/۵۴ ۲۱/۵ ± استاندارد ۴/۰۵ طول
۰/۰۰۰ ۴۰/۵۸۰ ۲۳/۷۰ ۱۹/۹۵ ۳/۵۷ ± ۰/۸۵ ۴/۳۲ ± سر ۰/۸۶ طول
۰/۰۰۰ ۴۹/۲۱۸ ۲۷/۱۳ ۱۹/۰۲ ۲/۹۸ ± ۰/۸۱ ۳/۷۳ ± سر ۰/۷۱ ارتفاع
۰/۰۰۰ ۱۴/۸۷۳ ۲۰/۳۲ ۱۵/۴۱ ۱/۲۴ ± ۰/۲۵ ۱/۷۳ ± پوزه ۰/۲۱ طول
۰/۰۳۷ ۴/۳۸۷ ۱۴/۵۶ ۱۶/۰۷ ۱/۱۷ ± ۰/۱۷ ۱/۱۲ ± د هان ۰/۱۸ عرض
۰/۳۸۹ ۰/۷۴۷ ۱۹/۵۷ ۲۲/۰۳ ۱/۱۹ ± ۰/۲۳ ۱/۱۶ ± د هان ۰/۲۵ طول
۰/۰۰۷ ۷/۳۳۴ ۱۹/۹۸ ۱۴/۹۰ ۲/۰۱ ± ۰/۴۰ ۲/۱۵ ± طول گلو ۰/۳۲
۰/۰۰۰ ۱۴/۳۴۳ ۱۹/۸۳ ۱۷/۷۰ ۱/۲۶ ± ۰/۲۵ ۱/۳۹ ± قطر چشم ۰/۲۵
۰/۰۲۲ ۵/۳۴۷ ۱۷/۲۴ ۱۵/۸۹ ۱/۴۲ ± ۰/۲۴ ۱/۵ ± قطر حدقه چشم ۰/۲۴
۰/۱۳۳ ۲/۲۶۹ ۲۰/۷۰ ۲۴/۵۹ ۱/۶۷ ± ۰/۳۵ ۱/۷۵ ± چشمي ۰/۴۳ بين فاصله
۰/۰۰۰ ۲۴/۷۲۳ ۲۱/۲۸ ۲۰/۹۵ ۲/۰۱ ± ۰/۴۳ ۲/۴۸ ± گونه ۰/۵۲ طول
۰/۰۰۰ ۳۳/۶۲۳ ۱۶/۰۶ ۱۵/۹۹ ۱/۲۴ ± ۰/۲۰ ۱/۴۸ ± فك پاييني ۰/۲۴ طول
۰/۰۰۰ ۱۳/۶۴۳ ۱۷/۴۸ ۱۶/۳۳ ۱/۰۷ ± ۰/۱۹ ۱/۲۳ ± بااليي ۰/۲۰ فك طول
۰/۰۰۰ ۱۸/۴۹۷ ۲۱/۶۷ ۲۰/۲۳ ۶/۰۱ ± ۱/۳۰ ۷/۸۰ ± ارتفاع بيشينه ۱/۵۸
۰/۰۰۰ ۲۲/۲۲۰ ۲۵/۵۹ ۲۶/۸۶ ۱/۶۹ ± ۰/۴۳ ۲/۲۶ ± كمينه ۰/۶۱ ارتفاع
۰/۰۴۷ ۳/۹۸۷ ۳۰/۰۱ ۳۶/۹۵ ۲/۳۱ ± ۰/۶۹ ۲/۸۶ ± دمي ۱/۰۶ ساقه طول
۰/۰۰۰ ۲۱/۶۵۷ ۲۵/۷۱ ۲۵/۷۳ ۱/۹۳ ± ۰/۵۰ ۲/۶۰ ± دمي ۰/۶۷ ساقه ارتفاع
۰/۰۰۰ ۴۲/۳۶۸ ۲۱/۳۷ ۲۱/۱۵ ۲/۲۹ ± ۰/۴۹ ۳/۰۳ ± پشتي ۰/۶۴ باله قاعده طول
۰/۰۰۰ ۱۵/۲۵۳ ۲۹/۳۸ ۱۸/۸۹ ۴/۱۷ ± ۱/۲۳ ۵/۰۷ ± پشتي ۰/۹۶ باله ارتفاع
۰/۰۰۰ ۳۶/۳۱۰ ۲۳/۳۷ ۶۵/۴۲ ۰/۸۱ ± ۰/۱۹ ۱/۳۸ ± اي ۰/۹۰ سينه باله قاعده طول
۰/۰۰۱ ۱۲/۲۰۴ ۱۹/۵۴ ۱۹/۷۸ ۲/۵۱ ± ۰/۴۹ ۳/۰۳ ± اي ۰/۶۲ سينه باله ارتفاع
۰/۰۰۰ ۶۱/۸۰۶ ۲۳/۴۱ ۴۹/۰۹ ۰/۷۹ ± ۰/۱۹ ۱/۳۴ ± شكمي ۰/۶۶ باله قاعده طول
۰/۰۰۵ ۷/۹۴۵ ۱۴/۶۳ ۲۲/۶۸ ۲/۲۲ ± ۰/۳۲ ۲/۳۸ ± شكمي ۰/۵۲ باله ارتفاع
۰/۰۰۰ ۲۴/۵۴۰ ۲۰/۶۲ ۱۸/۲۷ ۵/۲۹ ± ۱/۰۹ ۶/۰۵ ± مخرجي ۱/۱ قاعده باله طول
۰/۰۰۸ ۷/۱۰۵ ۱۸/۵۰ ۲۰/۳۹ ۳/۶۹ ± ۰/۶۸ ۳/۹۷ ± مخرجي ۰/۸۱ باله ارتفاع
۰/۰۰۰ ۱۰۵/۰۵۱ ۳۵/۵۸ ۲۳/۹۹ ۳/۵۲ ± ۱/۲۵ ۵/۳۳ ± طول باله دمي باال ۱/۲۸
۰/۰۰۰ ۱۰۴/۱۴۹ ۳۴/۱۸ ۱۷/۶۰ ۴/۱۷ ± ۱/۴۲ ۵/۹۹ ± پايين ۱/۰۵ د مي باله طول
۰/۰۰۰ ۱۴/۱۰۰ ۱۹/۴۴ ۲۳/۲۹ ۱۱ ± ۲/۱۴ ۱۲/۳۰ ± پشتي ۲/۸۱ پيش فاصله
۰/۳۲۶ ۰/۹۶۹ ۲۲/۶۲ ۱۸/۲۳ ۶/۱۴ ± ۱/۳۹ ۷/۳۲ ± پشتي ۱/۱۵ پس فاصله

۰/۰۰۰ ۳۴/۷۷۸ ۲۶/۴۳ ۱۳/۵۷ ۳/۹۵ ± ۱/۰۴ ۴/۶۹ ± ۰/۶۴ 
ـ سينه اي باله فاصله ابتد اي

شكمي باله ابتد اي

۰/۸۴۷ ۰/۰۳۷ ۲۲/۴۴ ۲۲/۶۵ ۷/۴۰ ± ۱/۶۶ ۷/۸۱ ± ـ ۱/۷۷ سينه اي باله فاصله ابتد اي
مخرجي باله ابتداي

۰/۰۰۰ ۱۳/۹۰۸ ۲۴/۲۰ ۱۶/۴۶ ۳/۵۴ ± ۰/۸۶ ۴/۲۶ ± ـ ۰/۷۰ شكمي باله ابتداي فاصله
مخرجي باله ابتداي

۰/۰۰۰ ۳۸/۲۱۹ ۲۸/۶۱ ۲۱/۰۳ ۳/۴۲ ± ۰/۹۸ ۴/۷۹ ± اي ۱/۰۱ سينه پيش
۰/۰۷۰ ۳/۳۱۴ ۲۵/۰۸ ۲۱/۶۲ ۷/۳۴ ± ۱/۸۴ ۸/۳۵ ± شكمي ۱/۸۰ پيش
۰/۰۰۴ ۸/۳۶۹ ۲۲/۷۷ ۱۸/۵۱ ۱۰/۸۱ ± ۲/۴۶ ۱۲/۶۳ ± مخرجي ۲/۳۴ پيش

۰/۰۰۰ ۱۶/۸۶۸ ۲۳/۲۴ ۲۳/۰۴ ۶/۹۷ ± ۱/۶۲ ۸/۹۲ ± تا ۲/۰۶ مخرجي باله ابتداي
استاندارد طول انتهاي

۰/۳۳۸ ۰/۹۲۲ ۴۶/۰۴ ۳۳/۱۲ ۰/۳۹ ± ۰/۸ ۰/۴۱ ± باله ۰/۱۴ پايه تا مخرج بين
مخرجي

۰/۰۶۰ ۳/۵۶۹ ۱۳/۳۸ ۴۴/۳۳ ۲/۲۲ ± ۰/۳۰ ۲/۳۳ ± آبششي ۰/۵۷ كمان طول
۲۲/۷۶ ۲۲/۳۶ ميانگين

(۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵) (۱۳۸۱) انزلي تاالب خزرو درياي سيم ماهي سنجي بررسيهاي ريخت نتايج -۱ جد ول



۱۸۲ آبزيان و د ام امور در

ماهيان اشتراكات و تمايزات ــدن وجه ش تر ــن روش جهت مولكولي ژنتيك
گيرد. صورت انزلي تاالب و خزر درياي سيم

قد رداني و تشكر
ــي خان ــر اصغ ــي عل ــر دكت ــان آقاي ــش ــن پژوه اي ــام انج در  
ــتخواني اس ــان  ماهي ــات تحقيق ــز مرك ــرم  محت ــت  رياس ــور پ
ــام مق ــم  قائ ــواه  خ ــي رضاي ــا  ــد س محمد رض ، مهن ــزر ــاي خ دري
ــت ــرم وق محت ــت ــش معاون دان ــي عل ــدس ــز، مهن مرك آن ــرم  محت
آن ــرم محت معاونت ــت خداپرس ــت حج ــيد س ــدس مهن ، ــز مرك آن
زاده، ــميع س ــب ا... حبي ــر ــرپناه، دكت نقي س ــي عل ــر دكت ــز، مرك
غني داود مهندس ، ــري ــين امي افش مهندس ، مرادي مهدي مهند س
مهندس پور، سي مجيد مو مهندس ــيد داود بافرزاده، س مهندس نژاد،
خانم سركار ــنيان، محس طراوت مهندس خانم ــركار س پور، حاجي علي
از ياري نمودند كه را ــا م عليپور صفيه كار خانم ــر س و كاظمي ــد ناهي

را داريم. تشكر و سپاس نهايت گرامي اين سروران همه

استفاده مورد منابع
گيالن، شيالت تحقيقات مركز ۱۳۶۹؛ ماهي سيم. انتشارات هـ. سيرنگ، و ا حسيني،س. - ۱

صفحه. ۱۲۲ انزلي. بندر
توأم با كشت اي و تك گونه روش به سيم ماهي پرورش ع. ۱۳۷۵. خوش اصل، دانش  - ۲

.۴۹ ـ ۶۲ صفحات .۴ شماره ايران. علميشيالت چيني مجله كپور ماهيان
مجموعه ــيم. ماهي س مصنوعي تكثير ــك م. ۱۳۷۰؛ بيوتكني ــن، و رامي ا ع. ــريفي، ش - ۳

.۳۵ ـ صفحات ۶۱ ـ ـ دفترا شيالت تحقيقاتي مركز شده د ر علمي تهيه گزارش هاي
مجله ماهي. اين م. ۱۳۷۹؛ نقش رها سازي بچه ماهي سيم در احياء ذخاير بوراني، صياد - ۴

.۲۷ ـ ۳۹ صفحات .۱۳۷۹ زمستان شماره۴، نهم، سال ايران. علميشيالت
ش. ع. و نظامي بلوچي، ن ع. ــرپناه، س ؛ د حقيقي، طالبي ؛ ر ع. پور، ولي ؛ ك ــي، - عباس ۵
انزلي. تاالب و رود ــفيد رودخانه س گيالن، داخلي آبهاي ايران،  ــان ماهي ــس اطل ۱۳۷۸؛

صفحه. ۱۱۳ گيالن. استان تحقيقات شيالتي انتشارات مركز

خزر ماهي سيم درياي –۲ شكل

انزلي تاالب سيم ماهي – ۳ شكل

درياي خزر سيم ماهيان كل طول وزن و بين رگرسيوني ارتباط شكل ۴-

انزلي تاالب سيم ماهيان كل طول وزن و بين رگرسيوني ارتباط -۵ شكل

و... ريختسنجي مقايسهاي بررسي



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۸۳ و د ام امور در

وحش وحيات طبيعت ــوزه م ــارات انتش ايران. داخلي آبهاي ماهيان ا.۱۳۷۸؛ ــي، عبدل - ۶
صفحه. ايران.۳۷۷

تهران. سال آبزيان، ماهنامه د رياي خزر. سيم حال ماهي و ــته گذش ح.۱۳۶۴؛ عمادي، - ۷
اول، شماره ششم. صفحات ۵۴.

مؤسسه شريعتي، ۱۳۷۸. ابوالقاسم ترجمه خزر. درياي اكولوژي ۱۹۹۴؛ گ. اف، آ. قاسم – ۸
صفحه. ۲۷۲ شيالت. تحقيقات

 CPE و LRH – a هورمون از استفاده با ــيم س ماهي ۱۳۷۲؛ تكثير ا. ــت، پرس - قناعت ۹
و فنون علوم د انشكده شمال، اسالميتهران آزاد دانشگاه كارشناسي ارشد شيالت. پايان نامه 

صفحه. ۲۴۲ دريايي.
شريعتي. ابوالقاسم ترجمه آن. حوزه آبريز ماهيان درياي خزر و .۱۹۸۱ ان. ا. كازانچف، - ۱۰

صفحه. ۱۷۱ ايران. سهاميشيالت شركت ۱۳۷۱؛ انتشارات
تكثير و ــاي در كارگاهه ــيم س ماهي مولدين ــن همخوني تعيي ۱۳۷۶؛ ع. ــاهي، گلش - ۱۱

دانشكده شمال، ــالميتهران اس آزاد دانشگاه شيالت، ارشد ــي پايان نامه كارشناس پرورش.
۵۰ صفحه. ديايي. و فنون علوم

صفحه. ۲۲۷ تاالب انزلي. اكولوژيك بررسي ۱۳۶۹؛ س.م. – منوري، ۱۲
مفايسه بررسي عبدلي،الف.۱۳۸۰؛ ب؛ كيابي، زاد ه حسن ب؛ اميري، مجازي ؛ ر ند افي، - ۱۳
مجله و تاالب انزلي. گرگانرود مصب ماهي كلمه در شمارشي و ريخت شناسي ويژگيهاي اي

.۳۸۳-۳۹۸ صفحات ،۴ ۵۴،شماره جلد ايران، طبيعي منابع
حوزه ــيم س ــيتوژنيك ماهي ــي س بررس ۱۳۸۰؛ س. و رضواني، ف اميني، ؛ ر نهاوند ي، - ۱۴
صفحات ۱۳۸۰ سوم، پاييز شماره سال دهم علمي شيالت ايران. مجله خزر. جنوبي درياي

۱۰۰ ـ ۸۹.
تهران. ــارات د انشگاه انتش ــيرين. ش آب ماهيان ب. ۱۳۷۱؛ ــتجير، مس و ح غ. وثوقي، - ۱۵

صفحه. ۳۱۷
استخرهاي در سيم ماهي بچه رشد و تغذيه تحوه ــي بررس ع. ۱۳۷۲؛ ــاداتي، س - يزداني ۱۶
ــد شيالت، ارش ــي كارشناس پايان نامه ــتي. دس و غذاي طبيعي غذاي از ــتفاده با اس خاكي

صفحه. طبيعي.۱۶ منابع دانشكده تهران، دانشگاه
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20 - Berg , L. S. 1964; Freshwater fishes of the U.S.S.R. and 

سنجي ريخت خصوصيات در و دوم مولفههاي اول بين رابطه -۶ شكل

شمارشي ريخت خصوصيات در دوم و اول مولفه هاي بين رابطه - ۷ شكل

سنجي ريخت ويژگي هاي نسبت خصوصيات در دوم و اول مولفههاي بين رابطه – ۸ شكل



۱۸۴ آبزيان و د ام امور در

P F (٪CV) تغييرات ضريب معيار انحراف ± ميانگين ويژگي
تاالب انزلي خزر درياي تاالب انزلي خزر درياي

۰/۱۴۸ ۲/۱۰۵ ۲/۹۶ ۲/۱۶ ۵۴/۴۹ ± ۱/۶۱ ۵۴/۲۰ ± جانبي ۱/۱۷ خط روي فلسهاي تعداد
۰/۰۰۸ ۷/۲۵۱ ۸/۱۳ ۷/۶۱ ۷/۴۸ ± ۰/۶۱ ۷/۲۶ ± جانبي ۰/۵۵ خط فلسهاي پايين تعداد
۰/۳۳۶ ۰/۹۲۹ ۶/۳۹ ۴/۸۵ ۱۱/۴۷ ± ۰/۷۳ ۱۱/۳۸ ± جانبي ۰/۵۵ خط فلسهاي پايين تعداد
۰/۲۲۰ ۱/۵۱۱ ۱/۴۳ ۰ ۹/۰۲ ± ۰/۱۳ ۹ ۰ پشتي باله نرم شعاع تعداد

- - ۰ ۰ ۰۳ ۰۳ پشتي باله سخت شعاع تعداد
۰/۲۰۱ ۱/۶۴۹ ۴/۲۷ ۴/۴۸ ۲۶/۴۲ ± ۱/۱۳ ۲۶/۲۱ ± مخرجي ۱/۱۸ باله نرم شعاع تعداد

- - ۰ ۰ ۰۳ ۰۳ مخرجي باله سخت شعاع تعداد
۰/۰۴۴ ۴/۰۹۹ ۰ ۲/۲۵ ۸ ۰ ۸/۰۳ ± شكمي ۰/۱۸ باله نرم شعاع تعداد

- - ۰ ۰ ۰۲ ۰۲ شكمي باله سخت شعاع تعداد
۰/۳۹۴ ۰/۷۳۰ ۶/۶۸ ۷/۰۸ ۱۱/۸۶ ± ۷۹/۰ ۱۱/۹۶ ± اي ۰/۸۵ تعداد شعاع نرم باله سينه

- - ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ اي تعداد شعاع سخت باله سينه
۰/۹۴۱ ۰/۰۰۵ ۵/۰۷ ۴/۰۴ ۲۳/۱۳ ± ۱/۱۷ ۲۳/۱۲ ± دروني ۹۳/ آبششي تعداد خارهاي
۰/۸۳۴ ۰/۰۴۴ ۵/۲۲ ۴/۶۵ ۲۲/۸۷ ± ۱/۱۹ ۲۲/۸۳ ± بيروني ۱/۰۶ آبششي تعداد خارهاي
۰/۰۰۶ ۷/۶۶ ۶/۸۱ ۴/۷۵ ۴/۸۸ ± ۰/۳۳ ۴/۹۹ ± چپ ۰/۲۴ تعداد دندان حلقي
۰/۱۱۳ ۲/۵۳۵ ۶/۹۱ ۸/۱۸ ۴/۸۹ ± ۰/۳۴ ۴/۸۱ ± راست ۰/۳۹ حلقي د ندان تعداد
۰/۸۳۳ ۰/۰۴۵ ۴/۶۳ ۱/۸۲ ۴۳/۸۳ ± ۰/۸۹ ۴۳/۸۰ ± بدن ۰/۸۰ مهرههاي تعداد

۴/۶۳ ۳/۲۴ ميانگين

۰/۰۰۰ ۹۷/۳۱۸ ۳۱/۵۴ ۱۵/۴۱ ۰/۱۸ ± ۰/۰۶ ۰/۲۵ ± استاندارد ۰/۱۴ / طول باال دمي باله طول

۰/۰۰۰ ۷۳/۶۱۰ ۳۱/۸۱ ۱۳/۷۹ ۰/۲۱ ± ۰/۰۷ ۰/۲۸ ± استاندارد ۰/۰۴ طول / پايين دمي باله طول

۰/۲۱۲ ۱/۵۶۷ ۷/۹۸ ۹/۱۱ ۰/۵۶ ± ۰/۰۴ ۰/۵۷ ± استاند ارد ۰/۰۵ طول پشتي / پيش فاصله

۰/۰۰۱ ۱۲/۰۹۶ ۱۰/۷۱ ۱۱/۴۲ ۰/۳۱ ± ۰/۰۳ ۰/۳۰ ± استاند ارد ۰/۰۳ طول / پشتي پس فاصله

۰/۰۰۲ ۱۰/۰۳۵ ۲۳/۷۴ ۱۱/۹۸ ۰/۲۰ ± ۰/۰۵ ۰/۲۲ ± طول استاندارد ۰/۰۳ شكمي  / باله ـ ابتد اي باله سينهاي ابتداي

۰/۰۰۰ ۲۱/۱۹۴ ۱۱/۴۰ ۱۵/۴۵ ۰/۴۰ ± ۰/۰۵ ۰/۳۶ ± مخرجي  / طول استاندارد ۰/۰۶ باله ـ ابتداي اي باله سينه ابتداي

۰/۷۰۰ ۰/۱۴۹ ۱۵/۶۷ ۱۰/۹۷ ۰/۲۰ ± ۰/۰۳ ۰/۲۰ ± / طول استاندارد ۰/۰۲ مخرجي باله ابتداي ـ باله شكمي ابتداي

۰/۰۰۰ ۳۶/۳۸۷ ۱۳/۶۷ ۱۲/۹۴ ۰/۲۰ ± ۰/۰۳ ۰/۲۲ ± استاندارد ۰/۰۳ سينهاي / طول پيش

۰/۰۱۲ ۶/۴۷۰ ۱۳/۷۶ ۱۰/۲۷ ۰/۴ ± ۰/۰۴ ۰/۳۹ ± استاندارد ۰/۰۴ / طول شكمي پيش

۰/۲۰۷ ۱/۶۰۲ ۱۰/۶۵ ۷/۲۴ ۰/۶۰ ± ۰/۰۴ ۰/۵۹ ± استاندارد ۰/۰۴ طول / مخرجي پيش

۰/۰۶۵ ۳/۴۲۹ ۷/۳۳ ۹/۷۷ ۰/۴۰ ± ۰/۰۴ ۰/۴۱ ± طوالستاندارد ۰/۰۴ استاندارد / طول تا انتهاي مخرجي باله ابتداي

۰/۷۵۴ ۰/۰۹۸ ۱۰/۲۱ ۳۷/۲۶ ۰/۰۲ ± ۰/۰۱ ۰/۰۲ ± استاند ارد ۰/۰۱ مخرجي / طول پايه باله تا مخرج بين فاصله

۲۱/۵۶ ۷/۵۶ ميانگين

(۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵) ( ۱۳۸۱) انزلي درياي خزرو تاالب شمارشي ماهي سيم بررسيهاي ريخت نتايج ـ ۲ جد ول

(۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵) ( ۱۳۸۱) انزلي تاالب خزرو سيم درياي ماهي ريخت سنجي ويژگيهاي بررسيهاي نسبتهاي نتايج ـ ۳ جد ول

و... ريختسنجي مقايسهاي بررسي



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۸۵ و د ام امور در

۰/۰۲۲ ۵/۳۴۱ ۹/۴۵ ۱۰/۹۶ ۰/۳۵ ± ۰/۰۳ ۰/۳۶ ± سر ۰/۰۴ ارتفاع بيشينه / طول

۰/۰۰۱ ۱۰/۷۶۹ ۱۲/۸۳ ۱۳/۷۵ ۰/۱۰ ± ۰/۰۱ ۰/۱۰ ± سر ۰/۰۱ ارتفاع كمينه / طول

۰/۳۶۹ ۰/۸۱۲ ۱۷/۱۱ ۲۲/۵۶ ۰/۱۳ ± ۰/۰۲ ۰/۱۳ ± دمي / طول سر ۰/۰۳ طول ساقه

۰/۰۰۱ ۱۱/۸۴۱ ۱۳/۲۶ ۱۳/۴۶ ۰/۱۱ ± ۰/۰۱ ۰/۱۲ ± استاندارد ۰/۰۲ دمي / طول ساقه ارتفاع

۰/۰۰۰ ۲۷/۷۹۳ ۱۱/۵۱ ۱۴/۳۰ ۰/۲۳ ± ۰/۰۱ ۰/۱۴ ± استاندارد ۰/۰۲ طول / پشتي باله قاعده طول

۰/۲۵۳ ۱/۳۱۵ ۱۷/۲۳ ۱۱/۹۸ ۰/۲۳ ± ۰/۰۴ ۰/۲۴ ± استاندارد ۰/۰۳ پشتي / طول باله ارتفاع

۰/۰۰۰ ۳۴/۶۰۷ ۲۱/۰۲ ۵۴/۶۷ ۰/۰۴ ± ۰/۰۱ ۰/۰۶ ± استاندارد ۰/۰۳ طول اي / سينه باله قاعده طول

۰/۸۹۹ ۰/۰۱۶ ۱۵/۱۳ ۱۶/۸۱ ۰/۱۵ ± ۰/۰۲ ۰/۱۵ ± استاندارد ۰/۰۲ /  طول سينه اي باله ارتفاع

۰/۰۰۰ ۵۷/۶۳۷ ۱۴/۲۲ ۴۰/۵۷ ۰/۰۴ ± ۰/۰۱ ۰/۰۶ ± استاندارد ۰/۰۳ طول / شكمي باله قاعده طول

۰/۲۴۲ ۱/۳۷۹ ۲۰/۳۹ ۱۹/۶۲ ۰/۱۲ ± ۰/۰۲ ۰/۱۱ ± استاندارد ۰/۰۲ شكمي / طول باله ارتفاع

۰/۰۰۱ ۱۰/۳۸۶ ۱۰/۴۱ ۹/۷۰ ۰/۲۷ ± ۰/۰۳ ۰/۲۸ ± استاندارد ۰/۰۳ طول مخرجي / باله قاعده طول

۰/۴۶۷ ۰/۵۳۲ ۱۴/۱۳ ۱۷/۶۶ ۰/۱۹ ± ۰/۰۳ ۰/۱۹ ± استاندارد ۰/۰۳ / طول مخرجي باله ارتفاع

۰/۰۰۰ ۹۷/۳۱۸ ۳۱/۵۴ ۱۵/۴۱ ۰/۱۸ ± ۰/۰۶ ۰/۲۵ ± استاندارد ۰/۱۴ / طول باال دمي باله طول

۰/۰۰۰ ۷۳/۶۱۰ ۳۱/۸۱ ۱۳/۷۹ ۰/۲۱ ± ۰/۰۷ ۰/۲۸ ± استاندارد ۰/۰۴ طول / پايين دمي باله طول

۰/۲۱۲ ۱/۵۶۷ ۷/۹۸ ۹/۱۱ ۰/۵۶ ± ۰/۰۴ ۰/۵۷ ± استاند ارد ۰/۰۵ طول پشتي / پيش فاصله

۰/۰۰۱ ۱۲/۰۹۶ ۱۰/۷۱ ۱۱/۴۲ ۰/۳۱ ± ۰/۰۳ ۰/۳۰ ± استاند ارد ۰/۰۳ طول / پشتي پس فاصله

۰/۰۰۲ ۱۰/۰۳۵ ۲۳/۷۴ ۱۱/۹۸ ۰/۲۰ ± ۰/۰۵ ۰/۲۲ ± ۰/۰۳ 
شكمي/طول ابتداي باله سينهايـ  باله ابتد اي

استاندارد
۰/۰۰۰ ۲۱/۱۹۴ ۱۱/۴۰ ۱۵/۴۵ ۰/۴۰ ± ۰/۰۵ ۰/۳۶ ± ۰/۰۶ 

ابتدايبالهمخرجي/طول ابتد ايبالهسينهايـ
استاندارد

۰/۷۰۰ ۰/۱۴۹ ۱۵/۶۷ ۱۰/۹۷ ۰/۲۰ ± ۰/۰۳ ۰/۲۰ ± ۰/۰۲ 
طول / مخرجي باله ابتداي ـ شكمي باله ابتد اي

استاندارد
۰/۰۰۰ ۳۶/۳۸۷ ۱۳/۶۷ ۱۲/۹۴ ۰/۲۰ ± ۰/۰۳ ۰/۲۲ ± استاندارد ۰/۰۳ سينهاي / طول پيش

۰/۰۱۲ ۶/۴۷۰ ۱۳/۷۶ ۱۰/۲۷ ۰/۴ ± ۰/۰۴ ۰/۳۹ ± استاندارد ۰/۰۴ / طول شكمي پيش

۰/۲۰۷ ۱/۶۰۲ ۱۰/۶۵ ۷/۲۴ ۰/۶۰ ± ۰/۰۴ ۰/۵۹ ± استاندارد ۰/۰۴ طول / مخرجي پيش

۰/۰۶۵ ۳/۴۲۹ ۷/۳۳ ۹/۷۷ ۰/۴۰ ± ۰/۰۴ ۰/۴۱ ± ۰/۰۴ 
ابتد ايبالهمخرجيتاانتهايطولاستاندارد/طول

استاندارد
۰/۷۵۴ ۰/۰۹۸ ۱۰/۲۱ ۳۷/۲۶ ۰/۰۲ ± ۰/۰۱ ۰/۰۲ ± ۰/۰۱ 

مخرجي / طول باله پايه تا مخرج بين فاصله
استاندارد

۲۱/۵۶ ۷/۵۶ ميانگين
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