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چکیده
حاشیة اتولیت چهار گونه از ماهیان متعلق به خانوادة گیش ماهیان ،Carangoides chrysophrys،Carangoides coeruleopinnatus
 Carangoides malabaricusو  Megalaspis cordylaدر آبهای خلیج فارس بهمنظور تفکیکپذیری بررسی شد .پس از تصویربرداری از
اتولیتها ،حاشیهها به کمک تحلیل فوریة بیضوی و نرمافزار  Shapeمورد بررسی قرار گرفت .کد زنجیری ،هارمونیکها و ضرایب فوریة بیضوی
برای هر نمونه بهدست آمد .توسط مقادیر ویژه ،بازسازی میانگین حاشیة اتولیت انجام شد .شکل اتولیت از طریق توصیف گرهای فوریة بیضوی
مربوط به  20هارمونیک و به وسیلة شش شاخص شکلی مورد توصیف قرار گرفت .این چهار گونه با استفاده از شاخصهای شکلی (،)%72/2
ضرایب فوریة بیضوی ( )%73/7یا ترکیبی از دو روش ( )%72/2به شکل کامالً موفقیتآمیزی متمایز شدند .در تحلیل تشخیصی با استفاده از
شاخصهای شکلی به تنهایی ،تفکیک مناسبی در بین گونهها انجام نگرفت .نتایج حاصل از تجزیه مؤلفههای اصلی نیز نشانگر این موضوع است
که درصد واریانس در مؤلفههای اصلی اول هرگونه بیشترین میزان را داشته و مؤلفههای اصلی بهترتیب در حال کاهش میباشند .ولی واریانس
تجمعی بیانگر این مطلب است که شکل تخمین زده شده توسط تبدیل فوریة بیضوی تا چه میزان قادر به توضیح تصویر گونة مربوطه است .نتایج
مطالعه حاضر نشان میدهد که ترکیب اندازه بر مبنای توصیفگرهای شکلی و توصیفگرهای فوریه بیضوی ابزاری سودمند در تفکیک  4گونه از
گیش ماهیان خلیج فارس است.
کلمات کلیدی :گیش ماهیان ،اتولیت ،تحلیل فوریة بیضوی ،هارمونیک ،کدهای زنجیری
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولt_valinassab@yahoo.com :
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مقدمه
گیش ماهیان ( )Carangidaeمتعلق به راستة سوف ماهیشکالن
( )Perciformesو دربرگیرندة گونههایی بوده که از نظر اکولوژیک و
نیز از نظر اقتصادی مهم میباشند .ماهیان این خانواده بهطور وسیعی
در نواحی گرمسیری و نیمةگرمسیری سراسر دنیا پراکنده هستند (Reed
و همکاران .)2000 ،گیشماهیان بزرگترین خانواده از نظر تنوع
گونهای در خلیج فارس هستند بهطوریکه  21جنس و  50گونه از
این خانواده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است
(ولینسب. )1392 ،ماهیان استخوانی دارای سه زوج اتولیت الپیلوس،
ساجیتا و آستریسکوس بوده که در البرینت غشایی واقع شدهاند
( .)2000 ،Morales-Ninدر بسیاری از ماهیان استخوانی ،ساجیتا
بزرگترین اتولیت و الپیلوس در بین این سه سنگریزه شنوایی
کوچکترین میباشد ( .)2000 ،Paxtonساجیتا همچنین در بین
گونههای مختلف ماهیان ،ریختشناسی و توپوگرافی متغیری نشان
میدهد ) Battagliaو همکاران .)2010 ،در نتیجه کاربرد آنها بهعنوان
یک خصوصیت تاکسونومیک در سالهای اخیرگسترش یافته است.
عملکردهای بیولوژیک اتولیتها ،گوش داخلی را بهواسطه حواس
شنوایی و تعادل ،فعال میسازند ( Valinassabو همکاران.)2012 ،
اتولیتها ساختارهای پایداری هستند که تحت تأثیر تغییرات کوتاه مدت
ناشی از شرایط غذایی یا تولیدمثلی قرار نمیگیرند ( Cardinو ،Friedland
 .)2005شکل اتولیت مختص هر گونه بوده و شناسایی گونههای ماهیان
بر مبنای ریختشناسی اتولیت (که در اغلب موارد ریختشناسی
بزرگترین ساختار موجود در اتولیت ،یعنی ساجیتا است) امکانپذیر
است ( Lombarteو همکاران2006 ،؛  Rossi-Wongtschowskiو
همکاران .)2014 ،اتولیتها در مطالعات زیستی (،)2005 ،Campana
برای تعیین گونهها ( ،)1988 ،L’Abee-Lundتخمین سن (،Campana
 ،)2001تشخیص ذخایر ( Gonzale-Salesو  )2007 ،Lenfantو ارزیابی
رژیم غذایی ( Moratو همکاران )2011 ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.
شکل اتولیت دارای خصوصیات بین گونهای و درون گونهای است و
این ویژگیها باعث میشوند که تحلیل شکل اتولیت ابزار سودمندی
برای شناسایی گونهها و تفکیک ذخایر باشد ( Douو همکاران.)2012 ،
آنالیز شکل اتولیت در ماهیان بهمنظور مطالعة خصوصیات ریختشناسی
گروههای مختلف ازجمله گونههای جوان و بالغ ،جمعیتها ،تجمعاتی
که بهمنظور تخمریزی صورت میگیرد و همچنین بهمنظور تشخیص
جنسها مناسب میباشد ( Devriesو همکاران2002 ،؛  Beggو همکاران،
 .)2001تحلیل شکل اتولیت ماهیها روش مهمی جهت توصیف و
تشخیص طرحهای ریاضی اتولیت است .تحلیل شکل اتولیت بهمنظور
دستیابی به چندین هدف ،ازجمله فیلوژنی ( )Phylogenyو تفکیک
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ذخایر ،مورد استفاده قرار میگیرد ( Lombarteو همکاران.)2006 ،
آنالیز تبدیل فوریة بیضوی یکی از ارزشمندترین و کارآمدترین روشها
بهلحاظ زمانی است چون در این روش دادهها به صورت خودکار در
ارتباط با هارمونیک نخست نرمالسازی میشوند و در نتیجه نسبت
به اندازه ،چرخش و نقطة شروع تغییری نمییابند .آنالیز تبدیل فوریة
بیضوی بهشکل کارآمدی جهت تحلیل اشکال زیستشناختی گوناگون
در جانوران ( Iwataو  )2002 ،Ukaiازجمله اتولیتها ( Traceyو
همکاران )2006 ،بهکار رفتهاند .استفاده از معادالت فوریة بیضوی یک
روش دقیق برای توصیف و مشخص نمودن نمای کلی اتولیتها و
بهدست آوردن اطالعات مربوط به آنها به روش کمی و با راندمان باال
است ( .)1997 ،Lestrelدر سالهای اخیر ،تعداد مطالعاتی که در آنها
از تحلیل ریختشناسی اتولیت جهت تفکیک بین گونهها و ذخایر
ماهیان مختلف استفاده شده روند افزایشی داشته است ،این تحلیلها
بر مبنای تحلیل شاخص شکل ،یا تحلیل فوریة بیضوی و یا با استفاده
از ترکیبی از هر دو روش بودهاند ( Lordو همکاران2012 ،؛  Agueraو
.)2011 ،Brophy
 Agüeraو  )2011( Brophyمطالعهای بهمنظور تفکیک ذخایر
 Atlantic sauryدر دریای مدیترانه و بخشهای شمالشرقی اقیانوس
اطلس با استفاده از شکل اتولیت انجام دادند .نتایج نشان داد که ماهی
ساری ساکن دریای مدیترانه و شمالشرق اقیانوس اطلس با استفاده
از تحلیل شکل اتولیت از یکدیگر متمایز میشوند در این تحقیق
همچنین ضرایب فوریة بیضوی نسبت به شاخصهای شکلی ارجحیت
داشتند .صدیقزاده ( )1391نیز از آنالیز شکل اتولیت برای شناسایی
و تفکیک جمعیّتی دو گونه از سرخوماهیان (Lutjanus malabaricus
و  )Lutjanus johniiدر آبهای خلیجفارس و دریای عمان استفاده
کردند .نتایج نشان داد که تفاوتهای معنیدار در شکل اتولیت
نمونههای مربوط به سرخومعمولی در خلیجفارس و دریای عمان وجود
دارد که بر این اساس میتوان به احتمال وجود دو ذخیرة جداگانه از
این ماهی اشاره کرد .هدف از این مطالعه تفکیک گیش خال سفید،
گیش باله افشان ،کتو و گیش درخشان براساس تحلیل شکل ساجیتا
و آنالیز فوریة بیضوی است.

مواد و روشها
در این بررسی ،تعداد  138نمونه در سال  1394از  4گونه از گیش
ماهیان از آبهای ساحلی استان هرمزگان صید گردیدند .نمونهها از
کشتیهای ترالر کفروب یا از مناطق تخلیة صید جمعآوری شدند.
گونههای مورد مطالعه شامل )Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758
[n=32], Carangoides coeruleopinnatus (Rüppell, 1830) [n=40],
]Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833) [n=34
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]Carangoides malabaricus (Bloch and Schneider, 1801) [n=32

میباشد .اتولیت چپ این ماهیان پس از استخراج ،تمیز کردن ،خشک
کردن و کدگذاری با بهرهگیری از استریومیکروسکوپ مدل )(ZTX-3E
مجهز به دوربین دیجیتال  10مگا پیکسل تصویربرداری شد (طرفی
از اتولیت که دارای شیار سولکوس آکوستیکوس است به سمت باال
قرار داده شد و روستروم در سمت چپ قرار گرفت) بهطوریکه در
این وضعیت امکان حصول تصاویری واضح از کانتور اتولیت وجود
داشت .با استفاده از نور انعکاس یافته ،تصاویر با کنتراست باالیی تهیه
شدند ،که در آن اتولیتها اجسامی روشن در یک پس زمینة تیره
بودند .با استفاده از نرمافزار ریختشناسی  ،Distطول اتولیت ( ،OLبر
حسب میلیمتر) ،عرض اتولیت ( ،OWبر حسب میلیمتر) ،مساحت
اتولیت ( ،Aبر حسب میلیمتر مربع) ،محیط اتولیت ( ،Pبر حسب میلیمتر)
اندازهگیری شدند .این معیارها امکان محاسبه شش شاخص مرتبط با
شکل را فراهم نمودند :فاکتور شکل ( ،)FFمیزان گردی ( ،)RDنسبت
تصویر ( ،)ARدایرهای شکل بودن ( ،)Cمستطیلی شکل بودن ( )Rو
بیضی شکل بودن (()2006 ،Ponton( )Eجدول .)1
جدول  :1پارامترهای مربوط به ابعاد اتولیت و شاخصهای شکلی
مورد استفاده
شاخصهای شکلی مبتنی بر اندازه
گردی:

Circularity (C) = P2 / A

پارامترهای اندازه
مساحت )Area (A

چهارگوشیRectangularity (R) =A/ (OL*OW):

محیط)Perimeter (P

عامل شکلیForm-Factor (FF) = (4πA) / P2 :

طول اتولیت
)Otolith length (OL

عرض اتولیت

دایروی بودنRoundness (RD)= (4A) / (πOL2):
)Otolith width (OW
بیضوی بودنEllipticity(E)= (OL-OW) / (OL+OW):

نسبت

ابعادیAspect Ratio (AR) = OL / OW:

فاکتور شکل ابزاری برای تخمین بینظمی سطحی است ،شاخص
گردی و دایرهای ،با توجه به ویژگیهای یک دایرة کامل ،اطالعاتی را
در مورد شباهت ویژگیهای مختلف ارائه میدهد ،شاخص مستطیلی
تغییر طول و عرض نسبت به مساحت را نشان میدهد و شاخص
بیضوی نشاندهندة این است که آیا تغییرات در محورها با یکدیگر
متناسب هستند یا خیر .همچنین این شاخصها دارای واحد نیستند
و نسبت عددی بدون واحد میباشند ( Tusetو همکاران .)2003 ،با
استفاده از نرم افزار فتوشاپ تصاویر تهیه شده از اتولیتهای چپ به
تصاویر سیاه و سفید تبدیل (شکل )1و عکسهای سیاه و سفید آنها
با فرمت  JPEGذخیره شدند .سپس به کمک نرمافزار Microsoft
 Office Picture Managerبهصورت گروهی به تصاویر  Bitmapتمام
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رنگی که برای نرمافزار  Shapeنسخة  Iwata( 1/3و )2002 ،Ukai
قابل قبول باشد تبدیل شدند .تحلیل فوریة بیضوی نیز با استفاده از
بستة نرمافزاری مذکور انجام شد که امکان شناسایی کانتورهای اتولیت
و توصیف آنها را بهوسیله توصیفگرهای فوریه فراهم شد .کانتور هر
اتولیت با استفاده از نرمافزار  Shapeبه کدهای زنجیرهای به فرم
دیجیتالی در آمد .براساس این اطالعات ،ضرایب فوریه محاسبه شدند.
این ضرایب با استفاده از مؤلفههای متعددی به نام هارمونیکها به
توصیف کانتور میپردازند .این نرمافزار برای هر اتولیت  20هارمونیک
ایجاد میکند (هر اتولیت نمایندة یک ماهی میباشد) .هر هارمونیک
بهوسیلة  4ضریب ( C ،B ،Aو  )Dکه حاصل ترسیم هر نقطه از کانتور
بر روی محورهای  xو  yاست ،توصیف شد .بدینترتیب بهازای هر
ماهی  80ضریب حاصل میشود .افزایش تعداد هارمونیکها به توصیف
دقیقتر کانتور منتهی میگردد ( Kuhlو  .)1982 ،Giardinaضرایب
فوریه نسبت به جهت یا اندازه کانتور اتولیت ثابت هستند ،بهطوریکه
نقطة شروع کانتور بهطور خودکار تعریف میشود و برای تمامی اتولیتهای
مربوط به گروههای مختلف مورد تحلیل استاندارد است .با برنامة
 PrinCompنسخة  1/3از بستة نرمافزاری  ،Shapeضرایب فوریه در
تحلیل مؤلفة اصلی ( )PCAمورد استفاده قرار میگیرند و کانتورهای
توصیف شده به وسیلة هر مولفة اصلی ،قابل بازسازی هستند .برنامة
 ChainCoderاز نرمافزار  Shapeکانتور یک شیء را از عکس دیجیتال
آن استخراج کرده و اطالعات مربوط به آن را بهصورت کدهای پشت
سر هم ذخیره کرد (شکل.)2
برنامة  Chc2Nefاز بستة نرمافزاری  Shapeضرایب  EFDنرمال
سازی شده ( )NEFDsرا از طریق یک تبدیل فوریة مجزا از کانتور کد
شده به شکل پشت سر هم ،ایجاد میکند (شکل .) 3ضرایب  EFDبه
صورت خودکار بر حسب هارمونیک نخست نرمالسازی میشوند و
بدینترتیب نسبت به اندازه ،چرخش و نقطه شروع تغییر نمییابند
( Iwataو 2002 ،Ukai؛ Kuhlو  .)1982 ،Giardinaضرایب مشتق
شده از هارمونیک نخست ،مد نظر قرار نمیگیرند ،چون طرح بازسازی
شده با این ضرایب ،یک بیضی ساده است که به حداکثر توان فوریه
منتج میگردد ،ضرایب هارمونیک فوقالذکر جهت نرمالسازی ضرایب
سایر هارمونیکها استفاده میشوند (تا بدینترتیب باعث عدم تغییر
آنها نسبت به اندازه و جهت کانتور گردد) .بنابراین بهمنظور توصیف
کانتور هر نمونه 20 ،هارمونیک شامل  80ضریب فوریه ،مورد استفاده
قرار گرفت ،که پس از نرمالسازی و حذف  3ضریب  b1 ،a1و  c1از
اولین بیضی تعداد  77ضریب برای تحلیل به کمک مؤلفههای اصلی
( )PCAتوسط برنامة ( PrinCompاین نرم افزاربرای تحلیل اجزای اصلی
ضرایب فوریه بیضوی بهکار می رود) از بستة نرمافزاری  Shapeبهکار
گرفته شد.
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شکل :1محیط نرمافزار فتوشاپ برای تبدیل شکل اتولیت به قالب سیاه

شکل  :2محیط نرمافزار  Shapeکه تصویر باینری را به کدهای

و سفید (باینری)

زنجیری تبدیل میکند.

شکل  :3محیط نرمافزار  Chc2Nefمورد استفاده برای تبدیل کدهای زنجیری به ضرایب فوریة بیضوی

 20هارمونیک نخست در تحلیل انجام شده بهکار رفتند ،چون
این هارمونیکها عامل بیش از  %99/9تغییر شکل بودهاند و بنابراین
در تحلیل آماری چندمتغیره 77 ،متغیر بهکار گرفته شدند (چهار
ضریب فوریه بهازای هر هارمونیک منهای سه ضریب ثابت)(Tracey
و همکاران .)2006 ،ابتدا نرمال بودن و همگن بودن هارمونیکهای
بهدستآمده از نرمافزار  Shapeتوسط آزمون Kolmogorov-Smirnov
مورد بررسی قرار گرفته ،دادههای غیرنرمال حذف و سپس شاخصهای
شکلی و ضرایب فوریه در هر سه گونه بهوسیله آنالیز مؤلفههای اصلی
( )Principal Component Analysisو تحلیل تشخیصی کانونی
( )Canonical Discriminant Analysisو با برنامه  SPSSنسخه 20
مقایسه شدند ( Xinو همکاران .)2014 ،بهمنظور خالصه نمودن واریانس
170

در شکل اتولیت بهدست آمده از شاخصهای شکل و ضرایب فوریه
اصلی و آنالیز مؤلفههای اصلی ( )PCAمورد استفاده قرار گرفت .این
آنالیز تعداد متغیرها را کاهش داده و تحلیل آماری را آسان میکند
( Renenو همکاران )2011 ،اختالف دادهها نیز از طریق تحلیل تشخیص
کانونی ( )CDAمورد بررسی قرار گرفت .روش  CDAبه شکل کارآمد
و بهطور خالصه به توصیف تفاوتهای بین گروهی در اثر تغییرات
درون گروهی میپردازد (صرفنظر از این که چگونه این تفاوت باعث
بروز تغییر در تمامی نمونهها میگردد) .روش دیگر ارزیابی خطا ،اعتبار
سنجی متقاطع ( )Leave-one-out cross-validationاست .درستی
تفکیک گروهها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع از طریق برنامه
 SPSSنسخه  20انجام شد (.)2016 ،Pavlov
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باالیی از موفقیت طبقهبندی نماید 68/4( C. caeruleopinnatusتا
 75/0( M. cordyla )%78/9تا  )%87/5و  75/0( C. malabaricusتا
 )% 81/3آسانتر از گونة  C. chrysophrysتفکیک شد .در گونة C.
 48/4( chrysophrysتا ،)%61/3گرایش به سمت خطا در طبقهبندی
وجود داشت .در کل مقادیر بهدست آمده طبقهبندی بر مبنای ضرایب
فوریة بیضوی ( ،% 73/7دامنه تغییرات  48/4تا  )%84/4موفقیت
بیشتری را نسبت به طبقهبندی بر مبنای شاخصهای شکلی به تنهایی
( ،% 72/2محدودة  58/1تا  )%87/5یا ترکیبی از هر دو (،%72/2
محدودة  61/3تا  )%76/3نشان میدهد.

نتایج
بهمنظور مقایسة کارایی شاخصهای شکلی و ضرایب فوریة بیضوی،
شاخصهای شکلی مرتب شده و ضرایب اصلی فوریه به سه روش مورد
استفاده قرار گرفتند :فقط استفاده از شاخصهای شکلی مرتب شده،
صرفاً استفاده از ضرایب اصلی فوریه ،یا ترکیبی از هر دو (جدول .)2
در جدول  ،2معادله تشخیصی که در آن از شاخصهای شکلی،
ضرایب فوریة بیضوی ،یا ترکیبی از هر دو استفاده شده است ،این
جدول توانست به شکل کارآمدی سه گونه گیش ماهی را با درصد

جدول  :2نتایج اعتبارسنجی متقاطع حاصل از تابع تشخیصی مربوط به شناسایی چهار گونه از گیش ماهیان
جمع

شرح

شاخصهای شکلی

گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید
گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید

ضرایب فوریه

گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید
گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید

شاخصهای شکلی
+
ضرایب فوریه

گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید
گیش باله افشان
گیش درخشان
کتو
گیش خال سفید

موفقیت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

96

%72/2

98

%73/7

96

%72/2

اعضای گروه پیشبینی شده
گیش

گیش

گیش

درخشان

بالهافشان

6
5
0
24
19/4
13/2
0
75

2
2
28
0
6/5
5/3
87/5
0

5
26
3
5
16/1
68/4
9/4
15/6

18
5
1
3
58/1
13/2
3/1
9/4

7
1
1
26
22/6
2/6
3/1
81/3

2
2
27
1
6/5
5/3
84/4
3/1

7
30
2
1
22/6
78/9
6/3
3/1

15
5
2
4
48/4
13/2
6/3
12/5

5
1
0

1
1
24

6
29
7

19
7
1

24

1

3

4

16/1
2/6
0

3/2
2/6
75

19/4
76/3
21/9

61/3
18/4
3/1

75

3/1

9/4

12/5

خال سفید

کتو
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نتایج تحلیل معادله تشخیصی نشان داد که تابع  1توجیهکنندة
 48/8تا  %83/3واریانس کل بوده و با استفاده از تحلیل فوریة بیضوی
یا در حالت ترکیب با شاخصهای شکلی بهآسانی ،گونههای M. cordyla
و  C. malabaricusرا از سایر گونهها تفکیک میکند (اشکال  4و .)6
در تحلیل تشخیصی با استفاده از شاخصهای شکلی به تنهایی ،تفکیک
مناسبی در بین گونهها انجام نگرفت (شکل  .)5معادله  2تنها %13/5
تا  %30/3کل واریانس را توجیه نمود ،اما قادر بود تا با استفاده از
تحلیل فوریة بیضوی بهصورت کارآمدی گونههای  M.cordylaو C.
 malabaricusرا شناسایی کند .این در حالی است که بهنظر میرسد
گونههای  C. chrysophrysو  C. caeruleopinnatuخصوصیات ریخت
شناسی مشابهی داشته باشند (اشکال  4تا .)6

شکل  :4پراکندگی برای تحلیل تابع تشخیص چهارگونة
گیشماهیان با استفاده از ضرایب فوریة بیضوی

شکل  :5پراکندگی برای تحلیل تابع تشخیص چهارگونه
گیشماهیان با استفاده از شاخصهای شکلی
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شکل  :6پراکندگی برای تحلیل تابع تشخیص چهارگونة گیش
ماهیان با استفاده از شاخصهای شکلی به همراه ضرایب فوریة بیضوی

در بین شاخصهای شکلی ،شاخص بیضوی بیشترین سهم را
در تابع کانونی  1و شاخص نسبت ابعادی بیشترین سهم را در تابع
کانونی  2داشت (جدول .)3در بین مؤلفههای اصلی تحلیل فوریة بیضوی،
مؤلفه اصلی  ،2بیشترین سهم را در تابع کانونی  1و مؤلفه اصلی 3
بیشترین سهم را در تابع کانونی  2دارد.
نتایج حاصل از تجزیه مؤلفههای اصلی نشانگر این موضوع است
که درصد واریانس در مؤلفههای اصلی اول هرگونه بیشترین میزان
را داشته و مؤلفههای اصلی بهترتیب در حال کاهش میباشند .ولی
واریانس تجمعی بیانگر این مطلب است که شکل تخمین زده شده
توسط تبدیل فوریة بیضوی تا چه میزان قادر به توضیح تصویر گونة
مربوطه است .همانطورکه در جدول  4مشاهده میشود ،کمترین
واریانس و بیشترین اختالف شکل مربوط به گونة  M. cordylaبا
درصد واریانس  40/687میباشد ،درحالیکه بیشترین واریانس و
کمترین اختالف برای گونة  C. chrysophrysبا درصد  58/77مشاهده
میشود .برای رسیدن به درصد واریانس تجمعی باالتر از %99/99
ضروری است تا  35مؤلفة اصلی لحاظ گردند .از ستون آخر جدول ،3
بیشینه درصد واریانس تجمعی بهدست آمده با احتساب  9مؤلفة اصلی
برابر با  %92/85و برای گونة  C.chrysophrysمشاهده میشود.
در شکل  7کانتورهای بازسازی شده به کمک  9مؤلفة اصلی
توسط برنامة  PrinPrintبرای چهار گونة گیش ماهیان آورده شده
است.
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جدول  :3تابع ساختار ماتریس شاخصهای شکلی
LOE
LOAR
RLO
LOC
LOFF
LOR

1

2

3

0/896
-0/860
-0/786
0/557
-0/506
0/076

-0/374
0/445
0/400
-0/003
0/041
-0/030

-0/104
0/106
-0/165
-0/303
0/375
-0/638

 :LOEبیضویت اتولیت چپ :LOAR،نسبت ابعادی اتولیت چپ :RLO ،گردی اتولیت چپ :LOC ،فشردگی اتولیت چپ :LOFF،ضریب شکل اتولیت چپ،
 :LORچهارگوشی اتولیت چپ

شکل :7کانتورهای بازسازی شدة اتولیتهای سمت چپ براساس تحلیل مولفة اصلی ضرایب فوریه ،2SD
دو انحراف استاندارد و  ،Mمیانگین کانتور
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فشندی و همکاران

جدول :4مقادیر ویژه ،واریانس کل و سهم هر شکل حاصل از تابع بیضوی فوریة چهارگونه از گیشماهیان
Prin1

Prin2

Prin3

Prin5

Prin4

Prin6

Prin7

Prin8

Prin9

گیش باله افشان
Eigenvalue

0/00285

0/00060

0/00036

0/00020

0/00015

0/00012

0/00009

0/00007

0/00007

)Proportion (%

58/77

12/31

7/50

4/03

3/12

2/44

1/83

1/50

1/35

)Cumulative (%

58/77

71/08

78/58

82/61

85/73

88/17

90/00

91/51

92/85

Eigenvalue

0/00179

0/0043

0/00019

0/00017

0/00012

0/00010

0/00009

0/0007

0/00006

)Proportion (%

54/77

13/30

5/73

5/13

3/80

2/93

2/69

2/24

1/80

)Cumulative (%

54/77

68/07

73/80

78/93

82/73

85/66

88/35

90/59

92/39

گیش درخشان

کتو
Eigenvalue

0/00205

0/00069

0/00069

0/00043

0/00032

0/00018

0/00012

0/00009

0/00007

)Proportion (%

40/69

13/79

13/68

8/46

6/29

3/67

2/29

1/82

1/45

)Cumulative (%

40/69

54/47

68/16

76/62

82/91

86/58

88/87

90/69

92/14

Eigenvalue

0/00153

0/00046

0/00033

0/00024

گیش خال سفید
0/00011

0/00010

0/00007

0/00006

0/00006

)Proportion (%

47/27

14/15

10/20

7/47

3/38

3/13

2/17

1/91

1/72

)Cumulative (%

47/27

61/42

71/62

79/08

82/47

85/60

87/77

89/69

91/40

شکل  :8نمودار واریانس تجمعی و نسبی چهارگونة گیش ماهیان

بحث
ترکیب تحلیل تصویر با تحلیل فوریة بیضوی روش کارآمدی را
برای توصیف شکل اتولیت فراهم نموده است .این مطالعه بررسی است
که با چندین روش به مقایسة دادههای واقعی مرتبط با پروتکلهای
ریاضی میپردازد و نتایجی با قابلیت اطمینان زیاد فراهم میکنند.
آنالیز فوریه بهعنوان مهمترین ابزار و قدرتمندترین تکنیک آنالیز شکل
برای بررسی کامل تغییر شکل و تفاوتهای فردی در مقیاس کوچک
طرح اتولیت درنظر گرفته شد ( Campanaو ،)1993 ،Casselman
ولی با این وجود تفسیر بیولوژیک پیچیدهتر از آن است که با روشهای
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ریختشناسی بررسی شود ( Stranskyو  .)2005 ،MacLellanشکل
اتولیت برای هرگونه منحصر به فرد است و از طریق ژنتیکی تنظیم
میگردد .بنابراین ،شکل اتولیت در سطح بین گونهای متفاوت است و
میتواند جهت تفکیک گونهها ( Skeljoو 2012 ،Ferri؛  Tusetو
 ،)2006 ،Rosinنمونههای فسیل و تحلیل محتوای معده (Reichembacher
و همکاران )2007 ،مورد استفاده قرار گیرد .شاخصهای شکلی
اتولیت در مطالعات متعددی جهت تمایز گونهها (Sadighzadeh
و همکاران2012 ،؛  Zoricaو همکاران )2010 ،و جمعیتهای ماهیان
( Leguaو همکاران2013 ،؛  Merigotو همکاران2007 ،؛ Tuestو
همکاران )2003 ،و نیز جهت مقایسه شکلهای اتولیت چپ و راست
در نمونههای موجود در یک ذخیره ( Lordو همکاران2012 ،؛ Morat
و همکاران )2008 ،استفاده میشوند .شاخصهای شکلی و ضرایب
فوریة بیضوی به شکل گستردهای جهت تفکیک بین گونهای و درون
گونهای بر مبنای تحلیل ریختشناسی اتولیت مورد استفاده قرار میگیرند.
شاخصهای شکلی به وسیله چندین معیار مرتبط با اندازه محاسبه
میشوند ،این شاخصها برخی از جنبههای کانتورهای اتولیت را توصیف
میکنند و در مواردی ابزار قدرتمندی را برای تفکیک فراهم میکنند
ضرایب فوریة بیضوی بیانگر جزئیات کانتورهای اتولیت هستند و اطالعات
ریختشناسی بهدست آمده از تحلیل تصویر نسبت به اطالعات ریخت
شناسی بهدست آمده از شاخصهای شکلی دقیقتر هستند ( Tusetو
همکاران .)2003a,b ،براساس تحلیل فوریة بیضوی کانتورهای
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اتولیت و ارزیابی بعدی ضرایب فوریه با  PCAو  ،CDAچهار گونه
گیش ماهیان بهطور واضحتری تفکیک شدند .شایان ذکر است که
نویسندگان بسته نرمافزاری  Iwata( Shapeو  )2002 ،Ukaiاستفاده از
نمرات مؤلفههای اصلی را توصیه نمودند ،این نمرات در برنامه PrinComp
و پس از انجام  PCAبر روی ضریب فوریه محاسبه میشوند .با این
وجود ،نمرات مؤلفة اصلی در مطالعات معدودی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .در این مطالعه تعداد  23مؤلفه اصلی همراه با مقادیر ویژه،
درصد تجمعی و درصد واریانس درنظر گرفته شد و  9تای آنها نمایش
داده شده است .ضرایب نرمال شدة فوریة بیضوی بهطور مستقیم نمیتوانند
ویژگیهای شکل را بیان کنند .زیرا بهطور معمول تعداد ضرایب بسیار
زیاد بوده و اینکه معنی ریختشناسی هر ضریب جداگانه تفسیر گردد
بسیار دشوار خواهد بود .هرچه تعداد نمونه بیشتر باشد ،بهعلت تنوع
شکل بیشتر ،دستیابی به بازسازی میانگین شکل حاشیه اتولیت نیاز
به تعداد ضرایب فوریه بیشتری دارد و تعداد ویژه مقدارهای بیشتری
برای توجیه درصد باالیی از تغییرات شکل الزم است .هنگامیکه شکل
حاشیه اتولیت با  20هارمونیک اولیه توصیف گرهای فوریه بیان میشوند،
تعداد ضرایب فوریة بیضوی نرمال شده به  80میرسد (صدیقزاده،
 .)1391در هنگام استفاده از آنالیز فوریة بیضوی ،نیاز به وجود فواصل
مساوی در امتداد محیط حاشیهای نیست ،همچنین این روش به
تعریف یک مرکز ثقل همسان بیولوژیک یا مرکز ژئومتری نیاز ندارد
(.)1995 ،Crampton
فوریة بیضوی میتواند توصیف کنندة شکل و جداکنندة دستههای
مختلف اجسام باشد .عملگرهای فوریة بیضوی محیط خارجی یک
شیء را به یک سری بیضی تبدیل میکند که به آنها هارمونیک گفته
می شود و از لحاظ اندازه ،شکل و جهت متفاوت میباشند .این
هارمونیکها بهوسیلة عملیات ریاضی مشخصی ،تولید میشوند .مجموع
تمام هارمونیکها ،محیط خارجی اولیه و اصلی را دوباره خلق میکند
که میزان دقت این احیای دوباره ،بستگی به تعداد هارمونیکهای
استفاده شده در تجزیة شکل دارد ( Carloو همکاران.)2011 ،
نتایج مطالعه حاضر نشان داد در مقایسه با تحلیل شاخصهای
شکلی ،تحلیل با استفاده از ضرایب فوریة بیضوی باعث بهبود موفقیت
طبقهبندی ( )73%/7در حین تفکیک بین گونهای گردید .این نتایج
مشابه با تمایز ذخایر ماهی  Scomberesox saurus saurusساکن
شمالشرق اقیانوس اطلس و غرب دریای مدیترانه بود ،که در آن
ضرایب فوریة بیضوی نسبت به شاخصهای شکلی (مانند دایرهای،
مستطیلی و فاکتور شکل) ارجحیت داشتند ،این در حالی است که
ترکیب ضرایب فوریة بیضوی و شاخصهای شکلی باعث بهبود
موفقیت طبقهبندی میگردد ( Agueraو  .)2011 ،Brophyبهکارگیری
تحلیلهای تشخیصی کانونی ( Canonical Discriminant

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397
 )CDA=Analysesدر این مطالعه ،تفاوتهای قابل مالحظه بین چهار
گونه گیش ماهیان و سطح باالیی از موفقیت با استفاده از ضرایب
فوریه بیضوی در طبقهبندی را به همراه داشت .این نتایج مشابه با
یافتههای  Simoneauو همکاران ( )2000است که با آنالیز تشخیصی
کانونی جمعیت از گونه قزلآالی دریاچهای (،)Lake Trout
 Salvelinus namaycushدر رودخانههای کانادا بهدقت طبقهبندی
حدوداً  75درصدی دست یافتند .نتایج کلی تحقیق پیشرو نشان داد
توصیف گرهای فوریه نسبت به شاخصهای شکلی گرایش به ایجاد
سطوح باالتری از موفقیت در طبقهبندی دارند .ضرایب فوریه بیضوی
بیانگر جزئیات کانتورهای اتولیت هستند و اطالعات ریختشناسی
بهدست آمده از تحلیل تصویر نسبت به اطالعات ریختشناسی به-
دست آمده از شاخصهای شکلی دقیقتر هستند .بر این اساس،
مطالعات قبلی پیشنهاد دادهاند که توصیفگرهای فوریه نسبت به
شاخصهای شکلی گرایش به ایجاد سطوح باالتری از موفقیت در
طبقهبندی دارند ( Xinو همکاران.)2014 ،
در مطالعه حاضر مشاهده میشود که ترکیب اندازه بر مبنای
توصیفگرهای شکلی و توصیفگرهای فوریه بیضوی ابزاری سودمند
در تفکیک  4گونه از گیش ماهیان خلیج فارس است .در این مطالعه
با استفاده از تحلیل فوریة بیضوی یا در حالت ترکیب با شاخصهای
شکلی به آسانی ،گونههای  M. cordylaو  C. malabaricusرا از سایر
گونهها تفکیک شدند .این در حالی است که بهنظر میرسد گونههای
 C. chrysophrysو  C. caeruleopinnatuخصوصیات ریختشناسی
مشابهی داشته باشند .در این مطالعه همچنین تفاوتهای بین گونهای
در شکل اتولیت شناسایی میشوند ،که به احتمال زیاد ،عمدتاً این
تفاوتها به مؤلفه ژنتیک مربوط میشوند .با این وجود ،براساس
اطالعات بسیار زیادی که وجود دارد ،شکل اتولیت فقط به ژنوتیپ
( )Genotypeبستگی ندارد .شکل اتولیت میتواند از طریق فاکتورهای
محیطی مانند عمق ،دما ،نوع ماده تشکیلدهنده و شرایط تغذیهای
تعیین گردد ( Sadighzadehو همکاران2014 ،؛ 2012 ،Vignon؛
 Vignonو 2010 ،Morat؛  Moratو همکاران2008 ،؛  Merigotو
همکاران.)2007 ،
تحلیل مقایسهای شکلهای اتولیتی در اشکال و گونههای مشابه
ابزار مفیدی است که میبایست در آینده بههمراه روشهای ریخت
شناسی مقایسهای و ژنتیک مولکولی جهت ارزیابی روابط تاکسونومیک
در گونههای دیگر خانواده گیش ماهیان مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین بهمنظور افزایش دقت تفکیک گونههای مختلف با استفاده
از تحلیل مورفولوژی اتولیت ،تکنیکهای جدید توصیفکننده حاشیه
پیرامون شکل و روشهای استخراجکننده ویژگی (مانند توصیفگرهای
شکل مبتنی بر انحنا) میبایست ابداع شوند .بهرهگیری از ویولتها
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