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 چکیده
  یخ یر تغییرات یبررس   منظوربه ،مطالعه نیاس  تا ا تیها حائز اهمگونه ریس  ا ریحفاظت از ذخا یدر راس   ا یبوم ریغ یهاگونه یمطالعه و بررس  

ضChelon saliens) یککفال پوزه بار یماههای جمعیت با  0911-0011 یهاسال یمنظور، در طینبداجرا درآمد،  بهخزر  یایدر یجنوب ة( از حو

س فاده از تور پر س اراساحل مخ لف  7 ازقطعه  892تعداد  ،ها شهرنمونه(، ک 31) ینمونه(، بندر انزل 03نمونه(، تالش ) 93) شامل آ نمونه(،  99) یا

سر ) 03لنگرود ) سار 01نمونه(، چابک ص 09) ینمونه( و  سمت جانب یبردارشدندا پس از عکس یدنمونه(  لندمارک  نقطه 00تعداد  ،هانمونه یاز 

صاو یرو شکل بدن پس از  یهاشدا داده سازییو رقوم عریفها تنمونه یدوبعد یرت صل از  س فاده از  تجزیه و تحلیلحا ست، با ا تجزیه و پروکرا

قرار گرف ندا  ی( مورد بررس  CA) یاخوش  ه یل( وتحلCVA) یکانون یهمبس   گ یل(، تحلPCA) یاص  ل یهامولفه تحلیلاز جمله  یآمار تحلیل

شکل م یتشکل هر جمع ییرتغ یالگوها ینهمچن سبت به  ش هایتجمع یانگینن ساز ییرتغ ةبکدر  صور شان داد که ب یجشدا ن ا یشکل م  ینن

لنگرود  هاییتجمع ینب یبترتبه و پروکراست یسفاصله ماهاالنوب یش رینداردا ب وجود دارییتفاوت معن یخ یمورد مطالعه از لحاظ ر هاییتجمع

 ینبود که ا یدم ةس  ر، عمب بدن و طول س  اق ةدهان، انداز یتبه موقع مربوط یزمش  اهده ش  ده ن یخ یر یهادس  ت آمدا عمده تفاوتبه یو س  ار

 اکندیم یانرا ب یس گاهبه ز وابس هخزر  یایدر ةمخ لف حوض یهادر بخش یبوم یرغ ةگون ینا یباال یخ یر یریپذانعطاف ،ییراتتغ
 

 یبوم ریغ ةخزر، گون یایدر ةحوض ک،یکفال پوزه بار ،یشناسختیر :یدیکل واژگان
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Abstract 
It is important to study and investigate exotic species to protect their stocks. This study was carried out to 

investigate the morphological change in Chelon saliens populations from southern basin of the Caspian Sea. 

For this purpose, during 2020-2021, by beach seine nets, 238 specimens were collected from seven costs 

including Astara (35 samples), Talash (45 samples), Bandar Anzali (50 samples), Kiashahr (33 samples), 

Langaroud (15 samples), Chaboksar (40 samples) and Sari (13 samples). After imaging the lateral view of the 

samples, some 14 landmark-points were defined and digitized on the two-dimensional images. The body shape 

data after generalized procraust analysis were exposed to statistical analysis including principal component 

analysis (PCA), canonical variate analysis (CVA) and cluster analysis (CA). Also, the deformation patterns of 

each population related to consensus shape of the populations in the deformation grids were illustrated. The 

results showed that there is a significant difference among the studied populations in terms of morphology. 

The highest Mahalanobis and Procraust distances were obtained in Langaroud and Sari, respectively. The main 

morphological differences were related to the position of the mouth, head size, body depth and caudal peduncle 

length, indicating the high morphological flexibility of this exotive species in adaptation with different habitats 

of the Caspian Sea basin. 
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 مقدمه. 1
های ریخ ی، رف اری و نیز ها با توجه به سازگاریماهی

ش رین فراوانی و تنوع در بین مهره ارن دفیزیولوژیکی از بی

س ند ) شروع Mouludi-Saleh et al., 2017برخوردار ه (ا 

های ریخ ی بوده که شناسی بر پایه ویژگیمطالعات زیست

ش  ناس  ی و تنوع موجودات مورد در مباحث تکاملی، آرایه

(ا Mouludi-Saleh et al., 2022گیرد )اس    فاده قرار می

به بررسی تغییرات شکل و همبس گی  شناسی،علم ریخت

یرات  ی غ ت یر  م ق  اب  ل آن ب  ا س    ا ثر   پردازد میو ا

(Nasri et al., 2015شکل بدن به س قیم بقا، (ا  صورت م

ثل موجودات یدم یه و تول غذ تأثیر قرار  ت حت  آبزی را ت

هد )می که خود نیز Guill et al., 2003د تأ(  حت   ثیرت

درجة حرارت، عمب و فاک ورهای محیطی و زیس    گاهی 

(ا علم Rajput et al., 2013)اس   ت س   رعت جریان آ  

تبررس   ی تغ حت  نده ت یک موجود ز ثیر أییرات ریخ ی 

گویند ش   ناس   ی( میریختبوممحیط را اکومورفولوژی )

(Ricklefs and Cox, 1997ا با این رویکرد می) توان درک

به ری از ترجیحات زیس   گاه گونه مورد نظر و نیز اهمیت 

(ا در Rajput et al., 2013حفاظت بالقوه را آش  کار کرد )

ها قبل از سایر موجودات ماهی ،های آبیاکوسیس ممطالعة 

در راس   ای عبارت دیگر، گیرند؛ بهمورد بررس  ی قرار می

نه در  یت بهی یدار از ذبرداری بهرهمدیر یانپا  ،خایر آبز

ها و های آنها و جمعیتهای مخ لف ماهیشناسایی گونه

ستآگاهی از جنبه سی حائز اهمیت میهای زی شد شنا با

(Mouludi-Saleh et al., 2018ا) 

اس  ا  ، برباش  دمی ایران کش  وری با تنوع ماهیان باال

 93راس    ه،  80گونه در  818 ،ایآخرین فهرس   ت گونه

آبریز گزارش ش  ده حوض  ة  01جنس در  013خانواده و 

گونه  81زاد و گونه بوم 018اس  ت که از این تعداد حدود 

دریای خزر با رودخانهحوضة و  غیربومی عنوان شده است

که دارد نه بومی، 29، های فراوانی  نه بومزاد و  01 گو گو

(ا Eagderi et al., 2022گونه غیربومی را داراس   ت ) 07

،  Chelon saliens(Risso, 1810) گونه کفال پوزه باریک،
خانواد نه Mugilidae ةاز  با گو که   ،Chelon auratus  

و پراکنش  ش   وندرا ش   امل می  Chelonهای جنسگونه

 ب  اش    د دری  ای خزر میمربوط ب  ه حوض    ة  ه  اآن

(Eagderi et al., 2022ا)  نة یک دارای گو بار فال پوزه  ک

شی م عدد و ظریف ش دار، پلک باریک و دندانه ،خارهای آب

چربی کوچک و از جمله ماهیان پالژیک س  احلی که وارد 

ها از شوند و تغذیه آنمی هاها و تاال رودخانه دستپایین

 گ  ی  رد گ  ان آب  زی ص    ورت م  یم  ه  رهپ  وده و ب  ی

(Keivany et al., 2016; Abbasi, 2017 ا در بررس   ی)

های کفال پوزه باریک در سواحل جمعیتسوابب مطالعاتی 

صفات مورفوم ریک ایرانی دریای خزر می سی  توان به برر

یک در  بار فال پوزه  ماده ک یک دو جنس نر و  و مریس    

و  Kouhee و (Nematpasand et al., 2014ساحل انزلی )

قایس   ه8102همکاران ) ای تنوع ریخ ی و (، بررس   ی م

طالیی را در س  واحل ژن یکی دو گونه کفال پوزه باریک و 

شاره کرد ای هتفاوت ا با توجه به اینکهجنوبی دریای خزر ا

جمعی ی این گونه در مناطب مخ لف سواحل ایرانی دریای 

شده بود،  سی ن ش ر  وخزر برر این گونه غیر بومی و در بی

قاط حوض    یای خزر پراکنش دارد ةن  Abdoli and) در

Naderi, 2008; Kazancheev, 1981; Esmaeili and 

Abbasi, 2021)این گونه با آید که ؛ این س   وال پیش می

چه مکانس  یم تطابقی توانس   ه اس  ت در بیش   ر نقاط این 

به ،رو این مطالعهحوضه جمعیت خود را حفظ کندا از این

نة منظور بررس   ی تنوع ریخ ی  یک گو بار فال پوزه  ک

(C. saliens شرق ( در بخش جنوبی حوضه دریای خزر از 

س   نجی هندس   ی با اس    فاده از روش ریختبه غر ، 

 اجرا درآمدالندمارک پایه به

 

 ها. مواد و روش2
منظور بررسی تنوع ، به0911-0011های در طی سال

(، تعداد Chelon saliensریخ ی ماهی کفال پوزه باریک )

شکل  892 س ارا( تا 0قطعه ) سواحل غربی گیالن )آ ( در 

، خزربی دریای جنوحوض  ة ش  رق مازندران )س  اری( از 

نمونه(، بندر انزلی  03نمونه(، تالش ) 93ش  امل آس   ارا )

یاش   هر ) 31) نه(، ک نه(، لنگرود ) 99نمو نه(،  03نمو نمو
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ساری ) 01چابکسر ) س فاده از تور  09نمونه( و  نمونه( با ا

هوش  ی ش  دندا پس از بیبرداری نمونهای )پره( محاص  ره

 Copy standها روی صفحه ماهیان، از سطح جانبی نمونه

ها در منظور اس  خرا  دادهبهبرداری ص ورت گرفتا عکس

 لندمارک نقطه 00س   نجی هندس   ی، تعداد روش ریخت

با اس    فاده از نرمروی تص   اویر دو بعدی نمونه افزار ها 

tpsDig2 ش روی رو (ا0سازی شد )شکل تعریف و رقومی

( Generalized Procrustes Analysis) گذاری عمومیهم

های غیرش  کل ش  امل اندازه، جهت و منظور حذف دادهبه

ص   ورت گرف  ت  PAST v 2.17bافزار نرمموقعی  ت در 

(Hammer et al., 2001ا داده) های حاصل از شکل بدن با

ای همؤلفههای چندم غیره از جمله تحلیل اس فاده از آنالیز

(، تحلیل Principal Component Analysis= PCAاصلی )

کانونی )  =Canonical Variate Analysisهمبس    گی 

CVA براس  ا  ارزش )P  حاص  ل از آزمون جایگش  ت )با

 =Cluster Analysisای )تکرار( و آنالیز خوش   ه 01111

CAفاده از نرم با اس     فتا   PASTافزار(  ص   ورت گر

 اسا  میانگین شکل هرمصورسازی تغییرات شکل بدن بر

 نس    ب  ت ب  ه ش    ک  ل م  ی  ان  گ  ی  ن  ج  م  ع  ی  ت

(Consensus configuration با اس   فاده از ) تغییر ش  بکة

کل در نرم Morpho J (Klingenberg, 1998 )افزار ش   

 اصورت گرفت

 

 Chelon saliens ،باریککفال پوزه هایشده برای استخراج شکل بدن در جمعیتتعریفنقاط لندمارک  -1شکل 

کند با لبه محل تقاطع خط عمود بر محور طولی بدن که از مرکز حدقه عبور می -3چشم، حدقة مرکز  -2باال، فک پوزه در نقطة ترین ابتدایی -1

 پشتی اول، قاعدة بالة انتهای  -6 پشتی اول،قاعدة بالة ابتدای  -5انتهایی بخش سر و عمود بر انتهای سرپوش آبششی، نقطة  -4باالیی سر، 

 دمی، ساقة انتهای پایینی  -11دمی، ساقة انتهای باالیی  -9پشتی دوم، قاعدة بالة انتهای  -8پشتی دوم، قاعدة بالة ابتدای  -7

 پایین شکاف سرپوش آبششی در بخش شکمی و نقطة  -13مخرجی، قاعدة بالة ابتدای  -12مخرجی، قاعدة بالة انتهای  -11

 زیرین سر.لبة گذرد با می 3و  2های خطی که از لندمارکمحل تقاطع پاره -14

 

 . نتایج3
یلن ایج  فه تحل عداد از های اص   لی، مؤل فة  82ت مؤل

با مجموع اس    خراجی،  فه  هار مؤل درص   د از  29/39چ

 عنوانکه بهداد باالتر از خط برش جولیف قرار را واریانس 

 ها ان خا ثیرگذار در تفکیک جمعیتأهای اص   لی تمؤلفه

بدن 8ش   دند )ش   کل  (ا تغییرات حاص   ل از ش   کل 

باریک در دو جهت مثبت محور جمعیت های کفال پوزه 

PC1  وPC2  با حرکت در  اارائه ش  ده اس  ت 9در ش  کل

ها تمایل تغییر موقعیت جمعیت، PC1جهت مثبت محور 

مارک  ند به تغییر ل هان )مربوط  بدن 0د کاهش عمب   ،)

بالة (، و تغییر موقعیت 7و  3، 3های )مربوط به لندمارک

مارک ند به ل ( و در طول 08و  00های مخرجی )مربوط 

یت، PC2محور  به تغییر جمع یل  ما عه ت طال های مورد م

(، 08 مربوط به  لندمارک)  ترای خلفیسینهبالة موقعیت 

سر  لندمارک  سمت خلفی بدن )مربوط بهبهافزایش قفای 

( 7و  3، 3 هایلندمارک( و افزایش عمب بدن )مربوط به 0

 باشدامی
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 های اصلی و نمایش خط برش جولیف )خط قرمز رنگ( ای تحلیل مؤلفهنمودار سنگریزه -2شکل 

 دار است.اصلی معنیهای مؤلفهمرز  ةدهندنشانکه ( Chelon saliensهای ماهی کفال پوزه باریک )در جمعیت
 

 

 .PC2و  PC1مورد مطالعه در دو جهت محور  (Chelon saliens)های ماهی کفال پوزه باریک جمعیت در بدن شکل تغییرات -3شکل 

 

 0( در ش  کل CVAن ایج تحلیل همبس   گی کانونی )

های چابکسر جمعیت ،پوشانیرغم همعلیه شده است، ئارا

مایز نمود ) یت س    اری م  =  11/1و لنگرود را از جمع

Walk’s lambda ،91/0 F= 1110/1وP< ا فواص    ل)

صل از آنالیز  ست حا عنوان به، CVAمهاالنوبیس و پروکرا

های های مورد مطالعه در جدولدرجه تمایز بین جمعیت

سا  ن ایج 8و  0 ستا برا شده ا صله  ،ارائه  ش رین فا بی

هاالنوبی یتما های لنگرود و س و پروکراس   ت بین جمع

 دست آمدابه 803/1و  93/0ترتیب بهساری 

سنجی هندسی بر اسا  ای ریختن ایج تحلیل خوشه

های مورد ( جمعیتConsensus shapeمیانگین ش  کل )

ارائه ش  ده اس  تا بر اس  ا  ن ایج،  3مطالعه در ش  کل 

ساری به شهر و  شه، جدا جمعیت کیا از تنهایی در یک خو

های قرار گرف ندا در خوش   ة مجاور نیز س   ایر جمعیت

های لنگرود و چابکسر در یک زیرخوشه و بقیه در جمعیت

زیرخوش   ة مقابل قرار گرف ندا الگوهای تغییر ش   کل در 

نشان داده شده است، براسا   3شبکه تغییرات، در شکل 

بدن برای جمعیت های لنگرود و ن ایج، بیش    رین عمب 



 0018بهار  ،0، شماره 73ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع طبیش 3

 

شهر، انزلی، لنگرود و تالش دارای هساری، جمعیت ای کیا

یتس   ر بزر  مام جمع قانی در ت هان فو های مورد تر، د

جز لنگرود و س   اری و س   اقه دمی به نس   بت مطالعه به

 های آس ارا و ساری مشاهده شداتر در جمعیتکوتاه

 

 مورد مطالعه. (Chelon saliens)های ماهی کفال پوزه باریک جمعیت( شکل بدن CVAنمودار تحلیل همبستگی کانونی ) -4شکل 
 

 مورد مطالعه. (Chelon saliens)های ماهی کفال پوزه باریک جمعیت CVAفواصل ماهاالنوبیس شکل بدن حاصل از آزمون  -1جدول 

 ساری تالش لنگرود کیاشهر آس ارا انزلی 

      30/0 آس ارا

     20/8 00/8 کیاشهر

    02/9 83/9 81/9 لنگرود

   0/9 07/8 20/0 71/0 تالش

  0/8 39/8 71/8 77/8 31/8 چابکسر

 93/9 03/9 36/4 11/8 01/9 83/9 ساری

 

 مورد مطالعه( C. saliensهای ماهی کفال پوزه باریک )جمعیت CVAفواصل پروکراست شکل بدن حاصل از آزمون  -2جدول 

 ساری تالش لنگرود کیاشهر آس ارا انزلی 

      1120/1 آس ارا

     103/1 1099/1 کیاشهر

    189/1 107/1 1810/1 لنگرود

   101/1 107/1 117/1 112/1 تالش

  100/1 10/1 180/1 109/1 103/1 چابکسر

 188/1 102/1 124/1 100/1 101/1 103/1 ساری
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 ( مورد مطالعه.Chelon saliensهای ماهی کفال پوزه باریک )جمعیتای شکل بدن نمودار تحلیل خوشه -5شکل 
 

 

 

 ( مورد مطالعه.Chelon saliensنمودار قاب سیمی شکل بدن نسبت به میانگین شکل هر جمعیت ماهی کفال پوزه باریک ) -6شکل 

 

 و نتیجه گیری نهایی . بحث4
ها، معرفی جمله سدسازیاز انسانی م نوع های فعالیت

های آبی، س   ازگانبوم کردن دارهای جدید و ماهیگونه

از ذخایر آبزیان کش  اورزی و برداش  ت  ص  نعتتوس  عة 

ها ذخایر آنپایدار مطالعة آبی، نیاز به های اکوس   یس    م

غیربومی  هایپراکنش گونه وضعیتهمچنین بررسی  ادارد

 روی هاآن اح مالی اثرات و بررس  ی آبریز هایدر حوض  ه

پذیر خواهد بود ای امکانبومی تنها با مطالعات پایه ماهیان

خوبی مورد بررس   ی قرار گیرند، به تا جایی که اگر ذخایر
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در مس  یر  پروریآبزی توس  عة و ذخایر مناس  ب مدیریت

سایی که این امر نیازمند موفقیت حرکت خواهد کرد  شنا

 ;Coad, 2006آبزیان ) هایجمعیت ها وگونه درس   ت

Mousavi-Sabet, 2019) اباشدمی 
عه کفال گونة جهت بررس   ی تنوع ریخ ی  ،این مطال

باریک در بخش جنوبی حوض   ه دریای خزر  اجرا بهپوزه 

وابس    ه به زیس    گاه را در ریخ ی تغییرات درآمدا ن ایج 

شان دادا روش ریختمورد مطالعه گونة  سین  سنجی هند

ند،به قدرتم یک روش  کوچک رین  اس    تقادر  عنوان 

 ;Radkhah et al., 2016) را نش  ان دهدریخ ی تغییرات 

Mouludi-Saleh et al., 2019)مشاهدههای ا عمده تفاوت

سر و طول اندازة شده مربوط به عمب بدن، موقعیت دهان، 

طوری که بیش    رین عمب بدن در دو س   اقه دمی بودا به

شدا که این تغییرات را  شاهده  ساری و لنگرود م جمعیت 

ای نس   بت عنوان یک س   ازگاری درون گونهتوان بهمی

س ای  س گاهی عنوان کرد، که در را شرایط محیطی و زی

له با نیروهای هیدرودینامیکی چنین  حفظ تعادل در مقاب

های آبی گزارش ش  ده های ریخ ی در زیس   گاهس  ازگاری

 (اEagderi et al., 2019; Secer et al., 2022است )

Nematpasand   همک بررس   ی 8100اران )و  (، در 

مورفوم ریک و مریس    یک کفال پوزه باریک در س   احل 

این گونه از لحاظ مادة انزلی بیان کردند که دو جنس نر و 

دار ولی در بررسی خصوصیات شمارشی فاقد تفاوت معنی

شی( در ریخت عامل دارای تفاوت معنی 01سنجی )انداز

(، 8102ن )و همکارا Kouheeباش   ندا دار با یکدیگر می

تنوع ریخ ی و ژن یکی دو گونه کفال پوزه باریک و طالیی 

ندا درا در س  واحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار دا

های اصلی مؤلفهها نشان داد که بر اسا  تحلیل ن ایج آن

باله قاعدة ش   کمی، بالة ای، س   ینهبالة های پیش طول

مخرجی، عرض سر، بالة دمی، ارتفاع ساقة مخرجی، عرض 

 های خط جانبیفلسپش    ی دوم، بالة های ش   عاعتعداد 

آبششی و زوائد معدی در  های، خار(Squamosumفرضی )

که  جا  نه ان خا  ش   دندا از آن جدایی ریخ ی این دو گو

گونة از نقاط پراکنش  یحاض   ر در بخش وس   یعمطالعة 

صفات ریخ ی به شد، ن ایج  خوبی کفال پوزه باریک انجام 

شان دادا الگ س ه به زیس گاه این گونه را ن وهای ریخ ی واب

سطة بهماهی غیر بومی این گونه  سر، وا تغییرات ریخ ی )

دمی( خود را با ش  رایط س  اقة عمب بدن، موقعیت دهان و 

زیس    گاهی س   ازگار کرده و از این طریب ذخایر خود را 

ستا  (، 8188و همکاران ) Abbasiدر مطالعة حفظ کرده ا

بخش جنوبی  در Chelon auratusتنوع ریخ ی گون  ه 

ن ها بیامورد بررسی قرار گرفتا آندریای کاسپین حوضة 

پش   ی و بالة س  ر، عمب بدن، موقعیت اندازة که  داش   ند

قة طول  له دمی س    ا فات مؤثر در از جم جدایی ص   

در پاس   ه به ش   رایط که بوده های مورد مطالعه جمعیت

 صورت گرف ه استامحیطی 

 نتیچه گیری نهایی. 5
به غیر بومی بودن این گونه و   پراکنشدامنة با توجه 

با  بایس    ی در اولویت تحقیقاتی قرار گیرد؛ چرا که  باال، 

سایر گونه ست برای  سازگاری باال ممکن ا ها و وجود این 

از نظر اش  غال زیس   گاه، های بومی این حوض  ه ح ی گونه

شکلتولید مثل، رژیم غذایی، ان قال بیماری و غیره  ساز م

توان بیان کرد که این گیری کلی مین ن یجهاعنوباش  دا به

وعی ن تغییراتریخ ی باالیی نش   ان داد و این تنوع گونه 

سه به را در جمعیتسازگاری ریخ ی  های این گونه در پا

ن کندمحیط فراهم می خود را در موفب د حض   ور که ب وا

 حفظ نمایدازیس گاه 

 

 . تقدیر و تشکر0
بررس  ی فراوانی و س  اخ ار پروژة این مطالعه در قالب 

های اکولوژیک طولی و وزنی بچه ماهیان و تعیین جمعیت

ماهیان س   فید و کفال در س   واحل اس    ان گیالن با کد 

صو   سة  080-79-08-190-11100-111173م س مو

شدتحقیقات علوم  شور انجام  سیله از بدینا شیالتی ک و

های تعاونی ص  ید ت امنای پرهمس  ئولین ش  یالت و هیأ

ماهیان اس    خوانی گیالن و مس   ئولین و کارش   ناس   ان 

شور )بندر انزلی( هپروری آ پژوهشکده آبزی ای داخلی ک

 گردداآقای مهند  محمدی دوست قدردانی می خصوصاً
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