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های آبی از دیدگاه تکاملی،  مطالعه ماهیان در اکوسیستم

شناسی، مطالعات رفتار، حفاظت، مدیریت منابع آبی و  بوم
 ,.Anvarifar et al) ارزیابی ذخایر حائز اهمیت است

بوسیله مطالعه و  ان. مدیریت مناسب ذخایر آبزی(2011
 ,.Fazli et al) تحقق خواهد یافتها   معیتیی جشناسا

سنجی با  مطالعه خصوصیات ریختدر این راستا . (2011
هدف تعریف یا تفکیک واحدهای ذخیره ماهیان مدتهاست 

قرار شناسان  که مورد استفاده محققین شیالتی و ماهی
ماهی کپور معمولی  .(Cadrin, 2000گرفته است )

(Cyprinus carpioاز خان ) وادهCyprinidae بومی ،
آسیای مرکزی می باشد که به مرور زمان در نقاط مختلف 

 ,.Kohlmann et alجهان گسترش پیدا کرده است )

ترین   (. ماهی کپور معمولی به عنوان یکی از مهم2003

های اقتصادی دریای خزر نیز به دلیل بومی بودن آن   گونه
 Bandaniست )در دریای خزر از اهمیت زیادی برخوردار ا

et al., 2011 هر چند این گونه به صورت طبیعی در .)
تمام سواحل دریای خزر وجود دارد و برای تولید مثل به 

های اخیر به   اما در سال ،شود  ها وارد می  مصب رودخانه
دالیل مختلفی همچون صید بیش از حد و از دست رفتن 

یافته ریزی میزان ذخایر آن بشدت کاهش   های تخم  محل
های نیازمند به حفاظت در حوضه   گونه ءبطوریکه جز ،است

 ,Freyhof and Kottelatرود )  خزر جنوبی بشمار می

های   اند که ویژگی  (. مطالعات بسیاری نشان داده2008
پذیری وسیع   رشدی و مورفولوژیک ماهیان دارای تنوع

های   ای هستند که بوسیله تنوع در ویژگی  منطقه
 Froese andباشند )  ی قابل تفسیر میزیستگاه
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Binohlan, 2000های   مطالعه ویژگی ،(. در این راستا
پذیری آن   مورفولوژیک یک گونه در سطح جمعیتی و تنوع

ای امکان درک بهتر از وضعیت   صورت منطقه   به
کند. از   های یک گونه در یک منطقه را فراهم می جمعیت

های   ررسی و تشخیص تفاوتمطالعه حاضر با هدف ب ،اینرو
مورفومتریک ماهی کپور معمولی دریایی در حوضه خزر 

 اجرا در آمد.   جنوبی به
نمونه ماهی کپور  74به منظور انجام تحقیق حاضر تعداد 

، 'E: 53°29', N: 37°51معمولی از مناطق گمیشان: 
و انزلی:  'E: 53°30', N: 36°52کاله:   میان

E: 49°26', N: 37°25' آوری   در فصل زمستان جمع
شدند. به منظور استخراج اطالعات مورفومتریک از نمای 
چپ جانبی همه ماهیان با استفاده از دوربین دیجیتال با 

برداری شد و صفات   مگا پیکسل عکس 16قدرت تفکیک 
 ImajeJ 1.45Sافزار   مورفومتریک مد نظر با استفاده از نرم

ها   سازی داده  منظور نرمال به (.1)جدول شدند گیری   اندازه
و حذف اثر سایز ناشی از رشد آلومتریک از نرم افزار 

PAST 2.17C   استفاده شد. تمامی آنالیزهای آماری در
انجام  PAST ver 2.17cو  20نسخه  SPSSافزارهای   نرم

 شدند.
 

 (C. carpioریخت سنجی بررسی شده در کپور معمولی )صفات : 1جدول 
Table 1: Morphometric measurements of common carp 

 
طرفه مشخص   بر اساس نتایج آزمون تجزیه واریانس یک
صفت بین  23گردید که از بین صفات مورد مطالعه، 

ها ( و تن>05/0pدادند )  داری نشان  مناطق اختالف معنی
صفات طول ساقه دمی و طول قاعده باله مخرجی اختالف 

(. <05/0pداری بین مناطق مختلف نشان ندادند )  معنی
PCAهای اصلی )  آنالیز تجزیه به مؤلفه

( نیز هفت مؤلفه 2
ترین عوامل در   % تغییرات( را به عنوان اصلی76)حدود 

                                                 
2
 Principal Component Analysis 

 ایجاد تغییرات شناسایی نمود که دو مؤلفه اول در مجموع
در  شدند.  ها را شامل می  % تغییرات بین جمعیت46حدود 

و در مؤلفه دوم  POLو  HH1های   مؤلفه اول ویژگی
ترین   اصلی FLو  PostDLو  PostALهای   ویژگی
های شناسایی شده برای ایجاد تغییرات بودند.   ویژگی

نیز با استفاده از دو مؤلفه اول ترسیم شد  PCAنمودار 
 (. 1)شکل 

 نام صفت )اندازشی( شماره نام صفت )اندازشی( شماره

 (DH) ارتفاع باله پشتی 14 (TL) طول کل 1

 (ABL) طول قائده باله مخرجی 15 (FL) طول چنگالی 2

 (AH) ارتفاع باله مخرجی 16 (SL) طول استاندارد 3

 (PBL) ایاله سینهطول قاعده ب 17 (HL) طول سر 4

 (PH) ایارتفاع باله سینه 18 (HH1) ارتفاع سر 5

 (PelH) طول باله شکمی 19 (HH2) ارتفاع سر در ناحیه چشمی 6

 (PrePL) ای تا نوک پوزهابتدای باله سینه 20 (ED) قطر چشم 7

 (PreDL) ابتدای باله پشتی تا نوک پوزه 21 (BD) ارتفاع بدن 8

 (PostDL) انتهای باله پشتی تا انتهای بدن 22 (POLفاصله پشت چشم تا اولین نقطه سرپوش آبششی ) 9

 (PreAL) ابتدای باله مخرجی تا نوک پوزه 23 (ML) عرض دهان 10

 (PostAL) انتهای باله مخرجی تا انتهای بدن 24 (CPL) طول ساقه دمی 11

 (DAL) پشتی تا ابتدای باله مخرجیابتدای باله  25 (CPH) ارتفاع ساقه دمی 12

 (EDFAL) انتهای باله پشتی تا ابتدای باله مخرجی 26 (DBL) طول قائده باله پشتی 13
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 ماهی کپور معمولی بر اساس دو مؤلفه اول های مورد مطالعه از( بین گروهPCAنمودار آنالیز تجزیه عاملی ) :1 شکل

Figure 1: PCA scatter plot of common carp based on two first components. 

 
دندروگرام مناطق مورد بررسی بر اساس میانگین صفات 

ه بر مبنای مجذور فاصله گیری شد  مورفولوژیک اندازه
 اوقلیدوسی و روش کالستر بندی بین گروهی رسم گردید.

نیز سه منطقه  wardدندروگرام رسم شده بر اساس روش 
بررسی شده در تحقیق حاضر را به دو خوشه کامال مجزا 

به درصد( تقسیم بندی کرد.  60)با درصد حمایت بیش از 
و ساری و  این صورت که خوشه اول شامل مناطق انزلی

  (.2)شکل بود کاله  خوشه دوم مشتمل بر منطقه میان

نسبت تغییرات مورفولوژی در پاسخ به فاکتورهای محیطی 
شود زیرا  به تغییرات مولکولی با سرعت بیشتری ایجاد می

به صورت چند ژنی کنترل شده و این تغییرات عمدتاً 
 Souleهای ژنی مختلفی قرار دارند )  تحت تأثیر جایگاه

and Couzin-Roudy, 1982 این موضوع سبب افزایش .)
شود. دریای  پذیری می  بقاء از طریق افزایش قابلیت انعطاف

خزر دارای سواحل کامالً متفاوتی از نظر شرایط اکولوژیک 
ها، مواد غذایی، نوع   مانند جنس بستر، دما، نوع زیستگاه

ساحل و جریان چرخه آبی در بخش جنوبی خود است 
(Nouri et al., 2008 که بدون شک این عوامل اثرات )

های مربوطه در سطوح   خود را بر ساختار ذخایر و جمعیت
گذارد   مختلف مانند مورفولوژیک و ژنومیکس برجای می

(Tu et al., 2018در پژوهشی بر شگ .)    ماهی

براشنیکووی در حوضه جنوبی دریای خزر در آبان ماه از 
صفت بین  32اسی مورد بررسی، شن  صفت ریخت 33بین 

کاله، ساری، تنکابن، انزلی، رضوانشهر و   شش منطقه )میان
 Paknejad etداری نشان دادند )  آستارا( اختالف معنی

al., 2014 تنوع فنوتیپی مشاهده شده در این تحقیق .)
تواند به نوعی بیانگر تأثیر تنوع اکوسیستمی باشد که   می

ولی این  ،گذارد  ی ماهی برجای میها  اثر خود را بر گونه
موضوع نیاز به کمی کردن فاکتورهای محیطی و ارتباط 

با فاکتورهای مورفولوژیک دارد. ویژگی مربوط به  هاآن
ترین فاکتورها در شناسایی   ارتفاع سر به عنوان یکی از مهم

ماهیان کپور معمولی حوضه خزر جنوبی از طریق آنالیز 
PCA تایج آنالیزهای نیز شناسایی شد. نPCA  و
بندی نیز تأیید کننده یکدیگر هستند و بیانگر وجود   خوشه

سه جمعیت جدا از هم ماهی کپور معمولی در سواحل 
باشند. این تغییرات در مورفولوژی   جنوبی دریای خزر می

سازی بخشی از جمعیت درون شرایط   معموالً به دلیل جدا
میشان از نظر فاصله کاله و گ  باشد. میان  زیستگاهی می

تر هستند و در درخت   جغرافیایی نیز به یکدیگر نزدیک
رسم شده نیز این دو منطقه در کنار  UPGMAفیلوژنی 

تواند بیانگر تأثیر فاصله   یکدیگر قرار گرفتند که می
 جغرافیایی بر تغییرات فنوتیپی مشاهده شده باشد. 
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2شکل  :  

کپور معمولی بین مناطق مورد بررسی در تحقیق حاضر اینمودار دندروگرام آنالیز خوشه  

Figure 2:  Dendrogram diagram of cluster analysis of common carp among the studied areas in this research 

 
های فنوتیپی بین   توضیح دالیل تفاوت ،طور کلیه ب

 ,.Poulet et alباشد )  های آبزیان مشکل می  جمعیت

( مگر آن که جنبه تأثیرات محیطی در آن لحاظ و 2004
(. در برخی Quilang et al., 2007سازی گردد. )  کمی

مطالعات، شرایط محیطی بویژه دما که در بعضی مراحل 
شود، نشان داده شده است که   تکاملی حساس غالب می

 ,Hubbsبیشترین تأثیر را در صفات فنوتیپی دارد )

رات فنوتیپی مشاهده شده در تغیی ،طور کلیه (. ب1922
تواند بنوعی بیانگر شرایط مختلف   تحقیق حاضر می

محیطی حاکم بر هر منطقه در حوضه جنوبی دریای خزر 
باشند و این موضوع نه تنها جهت درک بهتر پویایی 

های   های حاضر در آن بلکه در برنامه  اکوسیستم و جمعیت
ولد در بازسازی ذخایر و همچنین انتخاب ماهیان م

. با توجه به پروری از اهمیت زیادی برخوردار است  آبزی
تنوع فنوتیپی مشاهده شده در مطالعه حاضر، شناسایی 

کننده تغییرات فنوتیپی و  ءترین عوامل محیطی القا  مهم
با صفات مختلف فنوتیپی در کپور بومی  آنهانیز ارتباط 
 شند.توانند از دستاوردهای آتی این تحقیق با  خزری می
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Abstract 

The present study was performed with the aim of investigation in phenotypic variations of 

Cyprinus carpio as an economically worth species in south basin of the Caspian Sea. In 

winter of 2015, totally 74 specimens were collected from Anzali, Miankaleh and Gomishan 

and the morphometric information were extracted. The obtained results of ANOVA were 

indicated a high rate of phenotypic variations (23 out of 25). PCA detected HH1 (head height 

character) as the most important feature in making variations among populations. Cluster 

Analysis classified all samples in three major clades. So it can be concluded that there is at 

least three separate stocks of common carp in the southern basin of the Caspian Sea which it 

is high recommended that should be considered in stocks management in order to prevent 

subsequent problems including inbreeding and reduction in genetic fitness. 
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