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چکیده
ماهی کولی ارومیه ( )Alburnus atropatenaeبومزاد رودخانههای حوضه دریاچه ارومیه است .در این مطالعه تعداد  274قطعه ماهی
کولی ارومیه از هفت رودخانه آقدره ،نازلوچای ،باراندوز ،ساروق ،زرینهرود ،سنته و تلخهرود مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی ریختسنجی
هندسی در موقعیت لندمارکهای شماره  7 ،8 ،3 ،2و  9بیشترین تغییرات مشاهده شد .همچنین در تحلیل متغیرهای کانونی ) (CVAجمعیت
تلخهرود تا حدودی از سایر جمعیتها و جمعیت نازلوچای بهطور کامل از جمعیت سنته و زرینهرود جدا شد .نتایج آنالیز معنیداری تفاوتهای
شکلی نشان داد بین جمعیتهای باراندوز و تلخهرود ،باراندوز و نازلوچای ،و زرینهرود و سنته تفاوت معنیداری وجود ندارد ( ،)P>0/0001که
از بین این جمعیتها ،دو جمعیت زرینهرود و سنته بیشترین همپوشانی را نشان دادند .تفاوت معنیداری بین دو جمعیت آقدره و تلخهرود ،و
تلخهرود و زرینهرود بود و کامالً از هم جدا نشان داده شدند ( .)P<0/0001بیشترین تفاوتها و جابجاییها در بین دو جمعیت آقدره و تلخهرود
مشاهده شد .روش ریختسنجی هندسی با وجود دارا بودن اختالف معنیداری بین هفت جمعیت تنها توانست ماهیان جمعیت تلخهرود را از سایر
جمعیتها تا حدودی جدا کند.
کلمات کلیدی :کپورماهیان ،زرینهرود ،تلخهرود ،پروکراست ،شکل بدن
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مقایسه تفاوتهای شکلی جمعیتهای ماهی

مقدمه
ماهی کولی ارومیه از کپورماهیان بومزاد رودخانههای حوضه
ارومیه است .زیستگاه این ماهی قسمتهای میانی رودخانههای آب
شیرین با بستر قلوه سنگی همراه با ماسه است .کولی ارومیه از لحاظ
مصرف غذایی همهچیزخوار میباشد و بیشتر تغذیه آن از حشرات
آبزی میباشد .اندازه معمول این ماهی  12-16سانتیمتر میباشد و
در فصل بهار تولیدمثل میکند ( Keivanyو همکاران.)2016 ،
ریختسنجی سنتی بر پایه اندازهگیری مجموعهای از فواصل استوار
است و از لحاظ توصیف تفاوت شکل بدن دارای ضعفها و معایبی
میباشد ،ازجمله این که این اندازهگیریها تنها بر پایه محور طولی
بدن هستند .روش ریختسنجی هندسی کامالً مبتنی بر استخراج
دادههای شکل و حذف داده غیرشکل میباشد (.)1997 ،Bookstein
همبستگی باالی اندازه و شکل در دادههای خطی از بزرگترین
مشکالت روش سنتی میباشد ،اما در ریختسنجی هندسی مقایسه
بین فرمهای زیستی براساس مختصات نقاط لندمارکها میباشد
( .)1997 ،Booksteinویژگیهای ریختشناسی ماهیان در مطالعات
زیستشناسی آنها بهمنظور مقایسه گروهها و مطالعات تبارشناسی
مورد استفاده قرار میگیرند .ماهیان یک گونه بهواسطه جداسازی
زیستگاه جمعیتهای متفاوتی را تشکیل میدهند ،در واقع ،بهواسطه
ویژگیهای آن محیط ،طی فرآیند سازگاری ،دچار تغییرات ریختی
متفاوتی شده ،از سایرجمعیتهای آن گونه متمایز میشوند (،Turan
 .)1999چنین وضعیتی ممکن است در مورد ماهیان رودخانههای
مختلف حوضه دریاچه ارومیه ازجمله  Alburnus atropatenaeکه
کامالً از هم جدا شدهاند نیز مشاهده شود .با توجه به اهمیت گونههای
بومی هر کشور از نظر تنوع ژنتیکی و درک جنبههای مختلف
زیستشناسی آنها و عدم وجود اطالعات در مورد این گونه ،مطالعه
حاضر بهمنظور بررسی تنوع شکل بدن در جمعیتهای مختلف کولی
ارومیه براساس ریختسنجی هندسی انجام گرفت.

مواد و روشها
در این مطالعه تعداد  274قطعه ماهی کولی ارومیه (طول
استاندارد±انحراف معیار) با استفاده از تور پره ریزچشمه از هفت
رودخانه شامل آقدره ،باراندوز ،تلخهرود ،زرینهرود ،ساروق ،سنته و
نازلوچای طی فروردین و اردیبهشت  1396صید گردید .ماهیها در
محلول گل میخک  %1بیهوش و در فرمالین  %10تثبیت و پس از
انتقال به آزمایشگاه در الکل  %70نگهداری شدند .بهمنظور تهیه
لندمارکها ،تصاویر دیجیتال با استفاده از دوربین  8مگا پیکسلی کانن
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از فاصله  15سانتیمتری از نمونههّا تهیه شد .برای عکسبرداری
تمامی شرایط شامل تنظیمات دوربین ،میزان فوکوس ،میزان
بزرگنمایی ،اندازه لنز  ،فاصله دوربین از سطح نمونهها و همچنین
نور زمینه یکسان بود .سپس  15لندمارک با استفاده از نرمافزار
 Tpsdig2بر روی تصاویر دو بعدی قرار داده شدند (شکل  .)1روی
همگذاری جایگاه لندمارکهای نمونهها با استفاده از آنالیز پروکراست
و حذف تغییرات غیرشکل (شامل :مقیاس ،جهت و موقعیت) با نرمافزار
 tpsRelwانجام شد .مصورسازی تغییرات شکل بدن نسبت به شکل
میانگین کل با نرمافزار  tpssplineدر شبکه تغییر شکل انجام شد .این
مقایسه ،براساس فاصله پروکراست انجام میشود که سنجش استاندارد
در بررسی تفاوت شکل در روش ریختسنجی هندسی است .برای هر
آنالیز  RWشبکه تغییر شکل برای ابتدا و انتهای هر Relative warp
تعیین شده و بر روی نمودار تحلیل متغییرهای کانونی منطبق گردید
تا با استفاده از آن تفسیر جهت تغییر شکل بین جمعیتها و گونهها
امکانپذیر شود .دادههای بهدست آمده شکل بدن جمعیتهای مورد
مطالعه با آنالیزهای چندمتغیره تجزیه به مؤلفههای اصلی ،و بهمنظور
مطالعه حداکثر جدایی بین جمعیتها ،آنالیز تجزیه همبستگی کانونی
مورد استفاده قرار گرفت .از نرمافزار  Morphojنیز برای به تصویر
کشیدن تفاوتهای شکلی بهصورت برون خطی استفاده شد.

آقدره

سنته

شکل  :1نقشه موقعیت رودخانههای مورد بررسی در حوضه دریاچه ارومیه

تحلیل مؤلفههای اصلی که بر پایه کوواریانس ماتریس دادههای
اندازهگیری شده است با رسم نمودار و بهمنظور بررسی اختالفات میان
جمعیتها بهکار رفت .تحلیل مؤلفههای اصلی واریانسهای مرتبط با
هر تعداد متغیرهای اندازهگیری شده را بهصورت کمتری از مؤلفههای
اصلی تریک و خالصه کرده که این مؤلفهها ترکیب خطی متغیرهایی
میباشند که تغییرات شکل بدن را در کل نمونهها نشان میدهد .نتایج
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تحلیل تابع متمایز کننده به کمک جدول گروهبندی بهمنظور قرار
دادن افراد در هر گروه مورد استفاده قرار گرفت و میزان موفقیت این
گروهبندی بر پایه درصد افرادی که بهطور صحیح در گروههای اصلی
خود قرار میگیرند تخمین زده میشود .نمودار پراکنش افراد از طریق
نتایج تابع متمایز کننده رسم شد ( Pakkasmaaو .)2001 ،Piironen

شکل  :۲نمایش موقعیت لندمارکهای انتخاب شده بر روی بدن ماهی

در استخراج دادههای ریختسنجی از طریق روش ریختسنجی
هندسی ،لندمارکهای تعیین شده توسط نرمافزار  TpsDig2بر روی
این عکسها قرار داده شد .دادههای ریختسنجی گونههای مورد
مطالعه برای مقایسه ویژگیهای ریختی با استفاده از نرمافزارهای Tps
 seriesاستخراج شد .تحلیل متغیرهای کانونی ) ،(CVAبا استفاده از
نرمافزار  PASTصورت گرفت .برای مشخصتر کردن تفاوتهای
جمعیتها ،جمعیتها دو به دو توسط تحلیل توابع متمایزکننده
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) (DFAنیز بررسی شدند .همچنین از نرمافزارهای  Excel ،SPSSو
 Morphojبرای تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری و ترسیمی مطالعات
زیستسنجی استفاده شد.

نتایج
با استفاده از برنامه  Tpssmallمیزان همبستگی فاصله پروکراست
و تانژانت در فضا تعیین گردید که نزدیک به یک بهدست آمد ،در
نتیجه از دادههای پروکراست بهجای فواصل تانژانت استفاده شد.
بیشترین جابجایی در موقعیت لندمارکها نسبت به شکل میانگین
در لندمارکهای شماره  7 ،8 ،3 ،2و  9مشاهده شد که موقعیت آنها
شامل ابتدای قاعده باله پشتی ،انتهای قاعده باله پشتی ،انتهای قاعده
باله مخرجی ،ابتدای قاعده مخرجی و ابتدای قاعده باله سینهای
میباشد (شکل  .)2تحلیل مؤلفههای اصلی منجر به استخراج  2مؤلفه
اصلی معنی دار از لحاظ آماری شده است .چهار مؤلفه اول 70/14
درصد واریانس کل را تشکیل میدهند که سهم بیشتری از تغییرات
را نشان میدادند که برای رسم نمودار نقطهای  Scatter plotمورد
استفاده قرار گرفت (شکل .)2

شکل  :۲نمودار تحلیل مؤلفه اصلی ( )PCAشکل بدن ماهی کولی ارومیه (باال) و موقعیت لندمارکها (پایین)

با توجه به شکل همپوشانی زیادی بین جمعیتهای کولی ارومیه
در حوضههای آقدره ،نازلوچای ،باراندوز ،ساروق ،زرینهرود ،سنته و
تلخهرود وجود دارد .جمعیت در طول محور مؤلفه اول بیشترین

تغییرات مشاهده شده را در طول باله پشتی ،دمی ،مخرجی و سینهای
نشان میدهد .بیشترین جابجایی و تغییرات در موقعیت لندمارکها
نسبت به شکل میانگین در لندمارکهای شماره  8 ،7 5 ،4 ،3 ،2و 9
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مشاهده میگردد .در طول محور مؤلفه دوم بیشترین تغییرات در طول
باله دمی ،طول باله مخرجی و طول باله شکمی مشاهده شده که
بیشترین جابجایی و تغییرات مربوط به لندمارکهای شماره ،5 ،4
 8 ،7 ،6و  9میباشد .در تحلیل متغیرهای کانونی فرض جدا بودن
جمعیتهای مورد مطالعه ،با کاهش واریانس درون گروهی و افزایش

کولی ارومیه ()Alburnus atropatenae

واریانس بین گروهها ،ارتباط بین جمعیتهای مورد مطالعه و میزان
تفاوت آنها بهتر نشان داده میشود .این دو متغییر کانونی در مجموع
 73/963درصد را شامل میشوند که از این میان  56/003درصد
متعلق به  CV1و  17/960درصد متعلق به  CV2میباشد .بنابراین،
برای ترسیم  Scatter plotاستفاده شدند (شکل .)3

شکل  :۳نمودار آنالیز کانونی جمعیتهای ماهی کولی ارومیه (باال) و موقعیت لندمارکها (پایین)

همان طور که در شکل  3دیده میشود جمعیت رودخانه
تلخهرود تا حدودی از سایر جمعیتها و بهطور کامل از زرینهرود جدا
شده است وجمعیت رودخانه نازلوچای نیز بهطور کامل از جمعیت
سنته و زرینهرود جدا شده است و بقیه جمعیتها در طول محور اول
پراکنش داشته و همپوشانی دارند .بیشترین جابجایی و تغییرات در
موقعیت لندمارکها در متغییر کانونی اول را نسبت به شکل میانگین
در لندمارکهای شماره  4 ،3 ،2و  6میتوان مشاهده کرد .تغییرات
شکل در طول محور متغیر کانونی دوم نشاندهنده بلند شدن باله
دمی و کاهش ارتفاع بدن میباشد .بیشترین جابجایی و تغییرات در
موقعیت لندمارکها در متغیر کانونی دوم را نسبت به شکل میانگین
میتوان در لندمارکهای شماره  9 ،7 ،5 ،2و  12مشاهده کرد.
تفاوتهای شکلی بین جمعیتها بهصورت دو به دو مقایسه و بهصورت
گرافیکی نمایش داده شدند .بخشهایی که فشردگی با تو رفتگی در
قالب سیمی نمایان است ،بیانگر تغییرات شکلی بین جمعیتها است
(اشکال  4تا .)24
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شکل  :4مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای آقدره و باراندوز
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شکل  :۵مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت رودخانههای

شکل :۷مقایسه آنالیزهای چندمتغیره ( )DFAبین دو جمعیت

آقدره و تلخهرود

رودخانههای آقدره و ساروق

شکل  :۶مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل :۸مقایسه آنالیزهای چندمتغیره ( )DFAبین دو جمعیت

رودخانههای آقدره و زرینهرود

رودخانههای آقدره و سنته
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شکل  :۹مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای آقدره و نازلوچای

کولی ارومیه ()Alburnus atropatenae

شکل  :11مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای باراندوز و زرینهرود

شکل  :1۰مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل  :1۲مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

رودخانههای باراندوز و تلخهرود

رودخانههای باراندوز و ساروق
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شکل  :1۳مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل  :1۵مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

رودخانههای باراندوز و سنته

رودخانههای تلخهرود و زرینهرود

شکل  :14مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای باراندوز و نازلوچای

شکل  :1۶مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای تلخهرود و ساروق
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شکل  :1۷مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت
رودخانههای تلخهرود و سنته

شکل  :1۹مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو
جمعیت رودخانههای زرینهرود و ساروق

شکل  :1۸مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل  :۲۰مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

رودخانههای تلخهرود و نازلوچای

رودخانههای زرینهرود و سنته
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شکل  :۲1مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل  :۲۳مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو

رودخانههای زرینهرود و نازلوچای

جمعیت رودخانههای ساروق و نازلوچای

شکل  :۲۲مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

شکل  :۲4مقایسه آنالیزهای چند متغیره ( )DFAبین دو جمعیت

رودخانههای ساروق و سنته

رودخانههای سنته و نازلوچای
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کولی ارومیه ()Alburnus atropatenae

جدول  .۲مقایسه آنالیزهای چند متغیره ()DFA
)Discriminant Function Analysis (DFA

T-square

)P-values (parametric

Procrustes distance

آقدره-باراندوز
آقدره-تلخهرود
آقدره-زرینهرود
آقدره-ساروق
آقدره-سنته
آقدره-نازلوچای
باراندوز-تلخهرود
باراندوز-زرینهرود
باراندوز-ساروق
باراندوز-سنته
باراندوز-نازلوچای
تلخهرود-زرینهرود
تلخهرود-ساروق
تلخهرود-سنته
تلخهرود-نازلوچای
زرینهرود-ساروق
زرینهرود-سنته
زرینهرود-نازلوچای
ساروق-سنته
ساروق-نازلوچای
سنته-نازلوچای

525/6033
1247/5100
317/4942
296/6433
340/0902
481/8712
277/8149
380/8587
251/6332
233/0441
227/7828
785/5307
743/8838
535/7004
349/9828
181/4749
86/6688
597/8462
255/5892
324/9310
827/4159

>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001
0/0006
>0/0001
>0/0001
>0/0001
0/0004
>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001
0/0010
>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001

0/0282
0/0441
0/0212
0/0221
0/0223
0/0294
0/0376
0/0341
0/0239
0/0343
0/0242
0/0557
0/0430
0/0550
0/0310
0/0225
0/0087
0/0428
0/0240
0/0299
0/0426

نتایج آنالیزهای چندمتغیره (جدول )2نشان داد بین جمعیتهای
باراندوز و تلخهرود ،باراندوز و نازلوچای ،و زرینهرود و سنته تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( )P>0/0001و دو جمعیت زرینهرود و سنته
بیشترین همپوشانی را نشان دادند ،اما ،تفاوت معنیداری بین بقیه
جمعیتها نشان داد ( )P<0/0001و دو جمعیت آقدره و تلخهرود ،و
تلخهرود و زرینهرود کامالً از هم جدا نشان داده شدند .بیشترین
تفاوتها و جابجاییها در بین دو جمعیت آقدره و تلخهرود مربوط به
لندمارکهای  3 ،2و  12بود که نشاندهنده تغییر در طول باله پشتی
و تغییر در طول سرپوش آبششی میباشد .همچنین بیشترین تفاوتها
و جابجاییها در بین دو جمعیت تلخهرود و زرینهرود مربوط به
لندمارکهای شماره  3 ،2و  4میباشد که نشاندهنده تغییر در طول
باله پشتی و قسمت باالیی باله دمی میباشد .دو جمعیت تلخه و
ساروق  ،و سنته و نازلوچای دارای همپوشانی بسیار کم میباشند که
بیشترین تفاوتها و جابجاییها در دو جمعیت تلخهرود و ساروق
مربوط به لندمارکهای شماره  5 ،3 ،2 ،12و  9و در دو جمعیت
سنته و نازلوچای مربوط به لندمارکهای  5 ،4 ،3 ،2و  6میباشد.
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بحث
بررسیهای زیستشناختی و بومشناختی اساس مدیریت یک
منبع آبی برای بهرهبرداری ،پرورش و حفاظت میباشد .با این وجود،
در ایران هنوز مطالعات کافی بر روی ویژگیهای بومشناسی و زیست
شناسی ماهیان انجام نشده و فقر اطالعاتی زیادی وجود دارد ،هر چند
در  20سال اخیر کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده است .با وجود
اهمیت شناسایی جمعیتهای جداگانه در درون ذخایر یک گونه از
ماهی ،بهمنظور بهرهبرداری اصولی و منطقی از آن تاکنون هیچ مطالعه
جامعی در زمینه ساختار جمعیتی ماهی کولی ارومیه صورت نگرفته
است.
عدم توجه به ساختار ذخیرهای یک گونه و در نتیجه مدیریت
ناکارآمد شیالتی میتواند منجر به تغییرات فاجعهباری در صفات
زیستی و بهرهبرداری از آن گونه گردد ( Jonningو همکاران.)2002 ،
براساس الگوهای جابهجایی لندمارکها و آنالیز تمایز ممیزی
که مقایسه دو به دو بین جمعیتها را بررسی میکند ،جمعیت ماهیان
رودخانه تلخهرود دارای بدنی پهنتر و ساقه دمی کوتاهتر

1397  تابستان،2  شماره،سال دهم
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