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) (Alburnus atropatenae Berg, 1925در رودخانههای سیمینهرود و زرینهرود
علیرضا رادخواه ،هادی پورباقر ،سهیل ایگدری
گروه شیالت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه تهران ،کرج
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

این مطالعه با هدف بررسی صفات ریختسنجی جمعیتهای شاهکولی ،در دو رودخانه سیمینهرود و
زرینهرود صورت گرفت .عالوه براین ،نقش عوامل محیطی مؤثر بر خصوصیات ریختسنجی در
جمعیتهای مذبور نیز مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور ،در مجموع  93قطعه ماهی شاهکولی در
تابستان  92از رودخانههای سیمینهرود ( 39قطعه) و زرینهرود ( 54قطعه) ،با استفاده از دستگاه
الکتروشوکر صید شدند 21 .صفت ریختسنجی با عکسبرداری از ماهیان و با استفاده از نرمافزار Image J
اندازهگیری شد .براساس نتایج به دست آمده ،دو جمعیت مورد مطالعه از نظر صفات ریختسنجی ،دارای
اختالف معنیداری با یکدیگر بودند ( .)P<0/05همچنین ،روش تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان داد که
این جمعیتها از یکدیگر تفکیک شدند .در این مطالعه به منظور تعیین عوامل محیطی مؤثر بر
ویژگیهای ریختی ماهیان در جمعیتهای مورد مطالعه از روش  Two-block PLSاستفاده شد .طبق
نتایج به دست آمده ،در رودخانه زرینهرود عمق و سرعت جریان آب همبستگی مثبت باالیی با ویژگیهای
ریختی ماهیان داشتند در حالی که در رودخانه سیمینهرود دبی و عمق باالترین میزان همبستگی مثبت
را با خصوصیات ریختی ماهیان نشان دادند.
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مقدمـه
یکی از مباحث مهم در علوم زیستشناسی ،بررسی جمعیتها و چگونگی تفکیک آنها از یکدیگر میباشد
) .(Watson and Balon, 1984برای تفکیک جمعیتهای مختلف از یک گونه ،روشهای متفاوتی وجود دارد .بررسی ویژگیهای
ریخت شناسی یکی از مهم ترین روش های مورد استفاده در این زمینه میباشد .بررسی خصوصیات ریختی ماهیان کمک
میکند تا موضوعاتی همچون تکامل ،رفتارشناسی ،حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد
) .(Dynes et al., 1999; Nacua et al., 2010این خصوصیات اطالعات مفیدی در مورد پراکنش گونهها ،وضعیت اکولوژیکی و
همچنین الگوی تغذیهای آنها ارائه میدهد (Watson and Balon, 1984; Winemiller, 1991; Hugueny and Pouilly,
) .1999تمایز بین جمعیتهای ماهیان با استفاده از صفات ریختشناسی میتواند نشان دهنده ماهیت انتخاب طبیعی و تأثیر
عوامل محیطی باشد ) .(Grant and Grant, 1995ویژگیهای ریختشناسی ماهیان اغلب دچار تغییرات درون گونهای و بین
گونه ای می شود ،چرا که این خصوصیات متأثر از فاکتورهای محیطی میباشد ) .(Costa and Cataudella, 2007بنابراین در
برخی موارد تفاوتهای ریختشناسی ناشی از ویژگیهای محیطی هستند و ژنتیک نقش چندانی در این زمینه ندارد .در
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بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگیهای ریختسنجی ماهی شاهکولی

رادخواه و همکاران

بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگیهای ریختسنجی ماهی شاهکولی...

در اینجا ،این سواالت مطرح است که آیا بین جمعیتهای شاهکولی در دو رودخانه سیمینهرود و زرینهرود از لحاظ
ریختسنجی ) (morphometricتفاوتی وجود دارد؟ اگر تفاوت یا اختالفی هست ،این تفاوتها یا اختالفها در کدام خصوصیات
وجود دارند؟ و اما سوال مهمتر اینکه چه عواملی موجب ایجاد این تفاوتها و یا تغییرات ریختی شدهاند؟ لذا این مطالعه قصد
دارد در پاسخ به سواالت مطرح شده ،صفات اندازشی ماهیان شاهکولی ،در دو رودخانه سیمینهرود و زرینهرود را بررسی نموده و
به تعیین صفاتی که باعث جداسازی این جمعیت ها از هم میشود ،بپردازد .همچنین در ادامه ،عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات
ریختی ماهیان در هر کدام از جمعیتهای مورد مطالعه بررسی خواهد شد.
مواد و روشها
در این تحقیق ،در مجموع  93قطعه ماهی شاهکولی در تابستان  1392توسط دستگاه الکتروشوکر از رودخانههای سیمینهرود
( 39قطعه) و زرینهرود ( 54قطعه) ،با مختصات جغرافیایی (' )E: 46° 32', N: 36° 39و (' )E: 46° 23', N: 36° 21صید شدند.
نمونه های صید شده در محلول فرمالین  10درصد تثبیت شده و به آزمایشگاه منتقل شدند .پارامترهای محیطی مانند دما،
عمق ،دبی ،سرعت آب رودخانه و غیره در هنگام نمونهبرداری از رودخانهها ثبت شدند .تعداد  21صفت ریختسنجی با عکس-
برداری از ماهیان و با استفاده از نرمافزار  ImageJاندازه گیری شد .این نرم افزار دارای ابزار تحلیلی مختلفی است که برای آنالیز
تصاویر مورد استفاده قرار میگیرد .دادههای ریختی به منظور کاهش تغییرات ناشی از رشد آلومتریک استاندارد شدند .دامنه،
میانگین و انحراف معیار کلیه صفات ریختسنجی جهت بررسی تنوع ریختی محاسبه شدند (جدول .)1به منظور تعیین اختالف
در بین جمعیتهای مورد مطالعه و همچنین جهت تعیین صفات مناسب برای جداسازی جمعیتها به ترتیب از آزمون
 Hotelling's t2و روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (PCAدر نرمافزار  PASTاستفاده شد .در این مطالعه از روش Two block
 PLSنیز به منظور نمایش اثر عوامل محیطی بر تغییرات شکلی ماهیان شاهکولی ) (A. atropatenaeاستفاده شد .در این روش
دو متغیر خصوصیات ریختی و پارامترهای محیطی در دو بلوک مجزا قرار گرفته و میزان اثرگذاری هر کدام از پارامترها بررسی
شد .در روش  Two-block PLSبه دلیل اینکه داده هایی که دارای واحدهای متفاوت هستند را بتوان مورد استفاده قرار داد از
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حقیقت اختالف فنوتیپی به وجود آمده در جمعیتها که بعضاً منجر به تفکیک آنها میشود ،بیشتر تحت تأثیر شرایط
بومشناختی است ) .(Poulet et al., 2004تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (Principal Components Analysisروش مناسبی برای
بررسی دادههای ریختشناسی میباشد .از این روش به منظور نشان دادن تمایز جمعیتها و جداسازی آنها استفاده میشود
) .(Kuliev, 1988با روش مذبور میتوان ابعاد داده مورد استفاده را کاهش داد ،بنابراین مولفههایی از مجموعه داده که دارای
بیشترین تأثیر در مقدار واریانس هستند ،حذف میشوند ).(Moghadam et al., 1994
ماهی شاهکولی ) (Alburnus atropatenaeمتعلق به خانواده کپورماهیان ) ،(Cyprinidaeبومی حوضه دریاچه ارومیه بوده و از
رودخانههای این حوضه گزارش شده است .این گونه در رودخانههای کاظم-چای ،تلخه ،اوزبند و قرهچای نیز به ثبت رسیده
است ) .(Khataminejad et al., 2013; Coad, 2015شاهکولی از سایر جنسهای  Alburnusبه واسطه داشتن کیل شکمی
برهنه و کوتاه متمایز شده است .همچنین روی سطح بدن این ماهی نواری تیره قرار دارد که از بخش چشم تا انتهای باله دمی
امتداد یافته است .ماهی شاهکولی ( )A. atropatenaeاز حشرات ،سختپوستان ،کرمها و جلبکهای رشتهای تغذیه میکند
(عبدلی Coad .)1378 ،و  )1999( Holčíkدر طی مطالعه ای به بررسی تنوع در بین سه جمعیت از ماهیان شاهکولی در
دریاچه ارومیه پرداختند .تفاوتهای گزارش شده در این بررسی به اندازهای نبود تا بتوان این سه جمعیت را از نظر
تاکسونومیک از یکدیگر تفکیک کرد .با این حال ،تجزیه و تحلیلها نشان داد که این سه جمعیت ،احتماالً به واسطه جدایی
جغرافیایی از یکدیگر متمایز شدهاند ،اگر چه عوامل زیست محیطی نیز نقش مهمی در ارتباط با این موضوع دارند
) .(Coad, 2015شرایط بیولوژیکی و اکولوژیکی ماهی شاهکولی ) (A. atropatenaeکامالً شناخته شده نیست ،بنابراین نیازمند
انجام مطالعات بیشتر میباشد ) .(Coad, 2015با توجه به حضور این گونه در رودخانههای سیمینهرود و زرینهرود ،سؤاالت
متعددی در مورد ویژگیهای ریختشناسی این ماهی مطرح است .از آنجا که این دو رودخانه از لحاظ پارامترهای محیطی و
بومشناختی تا حدودی با یکدیگر متفاوت میباشند ،بنابراین میتوان انتظار داشت که تحلیل و بررسی خصوصیات ریخت-
شناسی در این دو جمعیت جالب باشد.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394
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ماتریس همبستگی استفاده شد .در این ماتریس ،ابتدا دادهها استانداردسازی شد تا اثر واحد اندازهگیری آنها از بین برود
).(Rohlf and Corti, 2001
نتایـج

جدول  .1دامنه ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده برای صفات ریختسنجی جمعیتهای شاهکولی ) (A. atropatenaeدر مناطق مورد مطالعه
رودخانه سیمینهرود

رودخانه زرینهرود
دامنه

انحراف معیار ±میانگین

دامنه

انحراف معیار ±میانگین

طول کل

63-130

93/03 ± 13/63

52-89

72/48±9/25

طول چنگالی

58-123

86/81 ± 13/12

48-80

65/71±7/77

طول استاندارد

53-113

80/25±12/11

44-74

59/56±7/29

ارتفاع بدن

11-24

16/35±2/56

10-18

14/05±2/01

طول سر

12-26

17/20 ±3/07

7-17

13/02±2/23

طول پوزه

2-7

3/42 ±1/09

2-4

2/56±0/55

فاصله چشم تا سرپوش آبششی

5-14

8/64±1/86

3-9

6/61±1/38

قطر چشم

3-7

4/57±0/90

2-5

3/30±0/76

ویژگی ریختسنجی

فاصله ابتدای باله پشتی تا پوزه

28-59

42/64±6/13

23-41

32/10±4/64

فاصله ابتدای باله شکمی تا پوزه

13-28

18/55±3/19

20-36

28/92±3/51

فاصله باله مخرجی تا پوزه

35-72

52/96±8/02

29-47

39/23±4/23

ارتفاع باله پشتی

7-16

12/16±2/02

5-13

9/82±1/98

قاعده باله پشتی

6-14

10/09±1/62

5-9

7/07±1/06

ارتفاع باله مخرجی

7-14

10/07±1/79

4-11

7/79±1/83

قاعده باله مخرجی

7-16

10/83±2/22

5-12

8/10±1/44

طول باله شکمی

6-14

10/12±1/69

5-11

7/15±1/32

طول باله سینه ای

7-20

12/22±2/27

5-14

9/74±2/18

فاصله باله شکمی تا سینهای

13-27

20/29±3/16

9-20

15/20±2/23

طول ساقه دمی

11-29

18/00±3/30

9-20

13/64±2/74

ارتفاع ساقه دمی

5-11

7/24±1/35

4-8

6/12±0/92

ارتفاع سر

9-23

14/42±2/55

7-14

10/74±1/53

شکل  .1نمونه ماهی شاهکولی ) (A. atropatenaeصید شده از رودخانه زرینهرود
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دامنه ،میانگین و انحراف معیار صفات ریختسنجی مربوط به هر کدام از جمعیتهای مورد مطالعه در جدول  1آورده شده
است .همچنین تصاویر نمونه ماهیان شاهکولی صید شده از رودخانههای زرینهرود و سیمینهرود نیز در شکلهای  1و  2ارائه
شده است.

بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگیهای ریختسنجی ماهی شاهکولی...

رادخواه و همکاران

تجزیه به مولفههای اصلی و آزمون  Hotelling's t2نشان داد که جمعیتهای مورد مطالعه از نظر ویژگیهای ریختسنجی
تفاوت معنیداری با یکدیگر دارند ( .)P<0/05در تجزیه به مؤلفههای اصلی خصوصیات ریختسنجی 9 ،مؤلفه با مقادیر ویژه
بزرگتر از یک انتخاب شدند که در مجموع  93/27درصد تنوع صفات را شامل شدند (جدول  .)2از بین مؤلفههای یاد شده،
مؤلفه اول ) 55/16 (PC1درصد و مؤلفه دوم ) 12/80 (PC2درصد و در مجموع دو مؤلفه اول  67/96درصد تغییرات بین
گروهی را توضیح میدهند .مهمترین فاکتورهای موثر در بین جمعیتها شامل طول استاندارد ،طول چنگالی ،ارتفاع بدن،
فاصله ابتدای باله پشتی تا پوزه ،فاصله ابتدای باله شکمی تا پوزه ،فاصله باله مخرجی تا پوزه ،قاعده باله پشتی ،قاعده باله
مخرجی ،طول باله شکمی ،طول باله سینهای ،فاصله باله شکمی تا سینهای ،ارتفاع ساقه دمی و ارتفاع سر روی مؤلفه اول و
موارد طول چنگالی ،طول استاندارد ،ارتفاع بدن ،طول سر ،طول پوزه ،فاصله چشم تا سرپوش آبششی ،فاصله ابتدای باله پشتی
تا پوزه ،فاصله ابتدای باله شکمی تا پوزه ،فاصله باله مخرجی تا پوزه ،قاعده باله پشتی ،قاعده باله مخرجی ،طول باله سینهای،
فاصله باله شکمی تا سینهای ،طول ساقه دمی و ارتفاع سر روی مؤلفه دوم بودند .نمودار پراکنش افراد براساس مؤلفههای اصلی
صفات ریختسنجی در شکل  3ارائه شده است.
جدول  .2مقادیر ویژه ،درصد واریانس و عوامل استخراجی صفات ریختسنجی ماهیان شاهکولی ) (A. atropatenaeدر جمعیتهای مورد مطالعه
مؤلفه

مقادیر ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

1

40/359

55/16

55/16

2

9/365

12/80

67/96

3

6/521

8/91

76/87

4

3/207

4/38

81/25

5

2/535

3/46

84/71

6

1/969

2/69

87/40

7

1/759

2/40

89/80

8

1/986

1/89

91/69

9

1/162

1/58

93/27

به منظور بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تغییرات ریختی از روش  Two-block PLSاستفاده شد .نمودارهای به دست آمده از
این روش در شکلهای  4و  5نشان داده شده است .همچنین ،مقادیر ویژه و درصد کوواریانس هر کدام از پارامترهای محیطی
در رودخانههای مورد مطالعه ،در جدولهای  3و  4آورده شده است .منظور از محور در این جدولها ،همان مؤلفه در PCA
میباشد که در  Two-block PLSمحور نامیده میشود .درصد کوواریانس در جمعیت رودخانه زرینهرود  99/95درصد و در
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شکل  .2نمونه ماهی شاهکولی ) (A. atropatenaeصید شده از رودخانه سیمینهرود
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جمعیت رودخانه سیمینهرود  91/26درصد بود .با استفاده از این دادهها مقدار واریانس توضیح داده شده توسط روش و به
عبا رتی میزان قابل استناد بودن این نتایج نشان داده میشود .همچنین مقادیر ویژه مربوط به هر متغیر ،مقدار اهمیت یک
پارامتر محیطی در تأثیرگذاری بر شکل بدن را نشان میدهد .بنابراین ،درصد کوواریانس جداول نشان میدهد که نمودارهای به
دست آمده در هر دو جمعیت ،در حد بسیار باالیی ،تأثیر فاکتورهای محیطی بر تغییرات ریختی ماهیان را نشان میدهد.

شکل  .4نقش عوامل محیطی بر تغییرات شکل بدن جمعیت شاهکولی ) (A. atropatenaeدر رودخانه زرینهرود
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شکل  .3پراکنش افراد براساس مؤلفههای اول و دوم صفات ریختسنجی ماهیان شاهکولی ) (A. atropatenaeدر جمعیتهای مورد مطالعه
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جدول  .3مقادیر ویژه و درصد کوواریانس پارامترهای محیطی
در رودخانه زرینهرود

جدول  .4مقادیر ویژه و درصد کوواریانس پارامترهای محیطی
در رودخانه سیمینهرود

محور

مقدار ویژه

درصد کوواریانس

محور

1

59/750

مقدار ویژه

درصد کوواریانس

99/95

1

2/330

91/26

2

2/546

0/0382

2

0/629

6/65

3

0/570

0/001

3

0/283

1/35

4

0/022

0/0008

4

0/208

0/73

5

0/001

0/0007

5

0/081

0/01

بحث
تنوع در شکل بدن میتواند منعکس کننده تفاوتهای رفتاری و اکولوژیکی موجود باشد ).(Guill et al., 2003; Webb, 1984
به دلیل متراکم بودن محیط آبی ،شکل بدن میتواند روی رفتار و ویژگیهای عملکردی ماهی و سایر موجودات آبزی تأثیرگذار
باشد ) .(Webb, 1984از طرف دیگر ،ویژگیهای ریخت شناسی ماهیان تحت تأثیر شرایط محیطی مانند نوع بستر ،جریان آب،
پوشش گیاهی ،رقابت و میزان دسترسی به منابع غذایی قرار دارد ) .(Nicieza, 1995ماهیان برای ادامه حیات باید با این
شرایط محیطی سازگار شوند ) .(Helland et al., 2007سازگاری این موجودات با شرایط محیطی باعث ایجاد تغییرات ریختی
در آنها میشود ) .(Wooton, 1990بنابراین تغییرات ریختی ،توانایی موجود برای تغییر فنوتیپ خود در پاسخ به تغییرات
محیطی است ) .(Ohlberger et al., 2008گاهی ،ماهیان یک گونه نیز در پاسخ به تغییرات محیطی که به واسطه جدایی
زیستگاه صورت میگیرد  ،جمعیت های متفاوتی را شکل می دهند و مسیر تکاملی مجزایی را طی میکنند ).(Wooton, 1990
شوا هد نشان داده است که شکل بدن شاخص قابل اعتمادی است که رفتار شنا و انتخاب زیستگاه ماهیان را نشان میدهد
) .(Webb, 1982بنابراین شکل بدن ماهیان نه تنها ویژگیهای ژنتیکی را نشان میدهد بلکه می تواند منعکس کننده وضعیت
زیستگاه ماهی نیز باشد ).(Guill et al., 2003
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شکل  .5نقش عوامل محیطی بر تغییرات شکل بدن جمعیت شاهکولی ) (A. atropatenaeدر رودخانه سیمینهرود
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در مطالعه حاضر ،نتایج به دست آمده از روش  Two block PLSنشان داد که از بین پارامترهای محیطی ثبت شده ،فاکتورهای
عمق ،سرعت آب و ارتفاع از سطح دریا در زیستگاه زرینهرود ،همبستگی مثبتی با ویژگیهای ریختسنجی ماهیان داشتند .از
طرف دیگر ،دما و دبی نیز دارای همبستگی منفی با خصوصیات مورد نظر بودند .با این حال ،نتایج نشان داد که عمق رودخانه
و سرعت جریان آب رودخانه زرینهرود نسبت به سایر پارامترهای محیطی ،همبستگی بیشتری با صفات ریختسنجی ماهیان
شاهکولی داشتهاند .طبق نتایج به دست آمده ،در رودخانه سیمینهرود نیز فاکتورهای عمق ،سرعت آب ،دبی و ارتفاع از سطح
دریا از همبستگی مثبتی با ویژگیهای ریختسنجی ماهیان برخوردار بودند .عالوهبر این ،دما نیز به عنوان پارامتری که
همبستگی منفی با صفات ریختی داشت ،معرفی گردید .نتایج به دست آمده نشان میدهد که فاکتورهای هیدرولوژیکی نقش
موثری بر ویژگیهای ریختی ماهیان در هر دو رودخانه داشتهاند .پارامترهای هیدرولوژیکی مانند عمق و سرعت جریان آب می-
توانند تأثیرات متفاوتی بر خصوصیات ریختشناسی ماهیان داشته باشد .همانطور که اشاره شد فاکتورهای عمق و سرعت
جریان آب از مهمترین پارامترهای محیطی در رودخانه زرینهرود هستند که با خصوصیات ریختی ماهیان شاهکولی در ارتباط
میباشند .به نظر میرسد ،جمعیت ماهیان رودخانه زرینهرود به علت سرعت جریان آب و عمق بیشتر ،تقریباً در محیط
متالطمتری حضور دارند .مقایسه بین جمعیت ماهیان سیمینهرود و زرینهرود نشان میدهد که ماهیان زرینهرود نسبت به
ماهیان رودخانه سیمینهرود بدن کشیدهتری دارند ،این کشیدگی در طول بدن ،میتواند در پاسخ به شرایط محیطی باشد
) .(Webb, 1984در واقع به نظر میرسد که قرارگیری این جمعیت از ماهیان در جریان تند رودخانه ،موجب سازگاری آنها با
این شرایط شده است .بنابراین ،زندگی ماهیان در رودخانهها تحت تأثیر جریان قوی آب میباشد و این موجودات به طور مداوم
با این عامل محیطی روبهرو هستند ) .(Boily and Magnan, 2002مقایسه شکل بدن در بین ماهیان رودخانهای و دریاچهای،
نشان داده است که ماهیان رودخانهای نسبت به ماهیان ساکن در دریاچهها دارای بدن کشیدهتری هستند ،در حالی که ماهیان
دریاچهای برخالف ماهیان رودخانه ،بدن عریضتر و پهنتری دارند .بنابراین نوع زیستگاه و شرایط اکولوژیکی حاکم بر آن می-
تواند در توسعه شکل بدن ماهیان مؤثر باشد ) ،)1983( Page .(Spoljaric and Reimchen, 2008; Burns et al., 2009در
مطالعهای که پیرامون تنوع ریختی در گونه  E. caeruleumانجام داد ،متوجه ارتباط مستقیم و معنیدار بین عرض بدن این
ماهی و سرعت جریان آب رودخانه شد .او این ارتباط را نشاندهنده تأثیر شرایط محیطی بر تغییرات شکل بدن ماهیان عنوان
نمود .بر اساس مطالعات  Dynesو همکاران ( )1999نیز تفاوت در خصوصیات ریختشناسی یا تغییرات شکل بدن با توجه به
سازگاری ماهیان با شرایط زیستمحیطی قابل توجیه میباشد .این تغییرات ایجاد شده ،نیازی به انعکاس از طریق ژنتیکی
ندارد ،اما ممکن است منجر به تحوالت فیزیولوژیکی و رفتاری در موجود شود .عادلی ( ،)1377تغییرات ریختی به وجود آمده
در ماهیان را به شرایط مختلف اکولوژیکی حاکم بر زندگی آنها مرتبط میداند .ایشان بیان میدارد که تغییرات ایجاد شده ،در
مسیر فرآیند انشعابزایی و تکامل اکولوژیکی ماهیان صورت میگیرد .مطالعات ذکر شده نشان میدهد که تفاوت در زیستگاه و
شرایط محیطی ،عوامل اصلی ایجاد اختالفهای ریختی در بین جمعیتهای ماهیان میباشد .در مطالعه حاضر نیز مشخص شد
که جمعیتهای شاهکولی در دو رودخانه زرینهرود و سیمینهرود از نظر خصوصیات ریختسنجی ،با یکدیگر تفاوت دارند .نتایج
به دست آمده نشان داد که تفاوتهای ریختی ایجاد شده در بین جمعیتهای شاهکولی ،تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی و شرایط
محیطی حاکم بر زیستگاههای آنها میباشد.
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بر طبق نتایج به دست آمده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ،جمعیتهای شاهکولی براساس صفات ریختسنجی از یکدیگر
متمایز شدند .براساس مطالعات انجام شده توسط  Elliotو همکاران ( )1995بسیاری از ماهیان روند گونهزایی خاصی را طی
کرده و در ادامه این روند ،جمعیتهایی با ویژگیهای ریختشناسی متفاوت تشکیل میدهند .با وجود یافتن تفاوت در بین
جمعیتهای شاهکولی و همچنین تفکیک آنها ،این سؤال پیش میآید که تفاوتهای ریختی مشاهده شده ،چگونه ایجاد شده-
اند Turan .و همکاران ( ،)2004وجود زیستگاههای تولیدمثلی متفاوت را به عنوان یکی از دالیل اختالفات ریختی در ماهیان
میداند .عباسی و همکاران ( )1392وجود تفاوتهای محیطی و تغذیهای را مهمترین عامل در جهت تفکیک جمعیتهای
سیاهکولی  Vimba persaدر سواحل جنوبی دریای خزر معرفی کردند Helland .و همکاران ( )2007نیز سازگاری ماهیان با
شرایط محیطی را عامل اصلی در ایجاد چنین تغییراتی میدانند.
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