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در رودخانه زرینهرود (حوضه دریاچه ارومیه) و برخی خصوصیات زیستی آن


علیرضا رادخواه ،سهیل ایگدری

گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
نوع مقاله:

چکیده

مقاله کوتاه

این مطالعه به منظور گزارش نخستین حضور گونه تیزکولی ( )Hemiculter leucisculusو توصیف
خصوصیات اندازشی و شمارشی و رابطه طول-وزن و طول-طول آن در رودخانه زرینهرود به اجرا درآمد.
در مجموع  77قطعه ماهی تیزکولی در شهریور ماه  29از رودخانه زرینهرود صید گردید .تعداد  92صفت
اندازشی و  21صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت .دامنه طول کل و وزن کل ماهیان به ترتیب
 66-249میلیمتر و  2/7 -01/97گرم بود .مقدار ضریب  bبرای ماهیان  0/12به دست آمد که
نشاندهنده الگوی رشد ایزومتریک آن میباشد .با توجه به تنوع گونهای مشاهده شده و حضور  6گونه
غیر بومی دیگر در این رودخانه ،ماهی تیزکولی احتماالً به همراه کپورماهیان پرورشی از حوضه دریای
خزر به این رودخانه منتقل شده است.
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مقدمـه
ماهی تیزهکولی ( )Hemiculter leucisculusیک گونه غیربومی از خانواده کپورماهیان ( )Cyprinidaeدر ایران میباشد که به
واسطه بدنی کشیده ،وجود کیل در سطح شکمی از باله سینهای تا باله مخرجی و خطجانبی که با شیب زیاد از سر به طرف
باله شکمی متمایل شده و سپس تا باله مخرجی امتداد مییابد ،قابل شناسایی است ( .)Abdoli, 2000; Coad, 2013این گونه
در رودخانههای چین ،کره شمالی ،ویتنام ،ژاپن و همچنین در حوضه رودخانه آمور پراکنش دارد ( ;Holčík and Razavi, 1992
 )Coad and Abdoli , 1993و در ایران نیز از تاالبهای آلماگل ،آجیگل ،آالگل ،رودخانه زریوار ( Mousavi-Sabet et al.,
 )2013رودخانه سفیدرود ،رودخانه ارس ،تاالب انزلی ( )Abdoli, 2000و در این تحقیق برای اولین بار از رودخانه زرینهرود ،از
حوضه دریاچه ارومیه ،گزارش شده است .ماهی تیزهکولی ،اغلب در قسمتهای پاییندست و در حاشیه رودخانهها زیست
مینماید و از فیتوپالنکتونها ،زئوپالنکتونها ،سختپوستان ،حشرات آبزی ،تخم ماهیان و حتی بچه ماهیان تغذیه میکند
( .)Abdoli, 2000; Coad, 2013ویژگیهای ریختشناسی شامل صفات شمارشی و اندازشی ،رابطه طول -وزن و رابطه طول-
طول ،اطالعات بسیار مفیدی از زیستگاه ،رفتار تغذیه ای و پراکنش ماهیان در اختیار محققین قرار میدهد ( Watson and
 .)Balon, 1984; Winemiller , 1991; Hugueny and Pouilly, 1999این ویژگیها برای مقایسه جمعیتها ،گونهها و حتی
مطالعات تبارشناسی مورد استفاده قرار میگیرد (.)Turan and Ergudan, 2004
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نخستین گزارش حضور گونه تیزهکولی )(Hemiculter leucisculus Basilewsky, 1855

نخستین گزارش حضور گونه تیزهکولی...

رادخواه و ایگدری

با وجود تنوع باالی ماهیان آب شیرین در ایران ،هنوز مطالعات اندکی در مورد ماهیاان آن وجاود دارد و باا توجاه باه تغییارات
وسیع الگوهای پراکنش ماهیان به ویژه گونههای غیر بومی ،نیاز به پایش مداوم اکوسیستمهای آبی کشور وجاود دارد .بناابراین
هدف از این تحقیق گزارش گسترش دامنه پراکنش ماهی تیزهکولی به حوضه دریاچه ارومیه و بیان ویژگیهای ریخاتشناسای
آن شامل ویژگیهای اندازشی ،شمارشی و روابط طول -وزن و طول -طول شامل طول کل -طول چنگالی ،طول چنگالی -طول
استاندارد و طول کل -طول استاندارد میباشد.

در شهریورماه  2029در جریان یک عملیات نمونهبرداری از رودخانه زرینهرود در محل شهر شاهیندژ ،تعداد  77قطعاه مااهی
تیزهکولی ( )H. leucisculusاز رودخانه زرینهرود با مختصات جغرافیایی (' )E: 46°33', N: 36°35توساط دساتگاه الکتروشاوکر
صید گردید که این اولین گزارش حضور این گونه در حوضه دریاچه ارومیه میباشد (شکل  .)2نمونههای صید شده در فرمالین
 21درصد بافری تثبیت و برای مطالعات بعدی به آزمایشگاه منتقل شدند.
تعداد  92صفت اندازشی و  21صفت شمارشی در ماهیان براساس روش  )2291( Hubbs and Laglerمورد سنجش قرار گرفت
(جدولهای  2و  .)9برای اندازهگیری صفات اندازشی ،ابتداء از نیمرخ چپ ماهیان با استفاده از دوربین دیجیتال کداک با قدرت
تفکیک  6/9مگاپیکسل تصاویر دو بعدی تهیه و سپس صفات اندازشی با استفاده از نرمافزار  ImageJبا دقت  1/12میلیمتر
استخراج شدند .صفات شمارشی نیز توسط لوپ ( )Laicaمورد شمارش قرار گرفت .سپس دامنه ،میانگین ،انحراف معیار و
ضریب تغییرات تمامی صفات اندازشی و شمارشی مورد محاسبه قرار گرفت .کلیه بررسی آماری در نرم افزار  SPSS16انجام
شد.

شکل  .2نمای جانبی ماهی تیزهکولی ( )H. leucisculusرودخانه زرینهرود.

به منظور تعیین الگوی رشد و رابطه طول -وزن ،نمونهها با استفاده از ترازو با دقت  1/12گرم توزین شدند .رابطهی بین طول و
وزن با استفاده از معادله  w=aLbبه دست آمد ،در این رابطه  wوزن ماهی بر حسب گرم l ،طول کل بر حسب میلی مترb ،
شیب منحنی و  aیک ضریب ثابت میباشد ) .(Froese and Binohlan, 2002ضریب  bیا شیب خط رگرسیونی بزرگتر از 0
بیانگر الگوی رشد آلومتریک مثبت و ضریب  bکمتر از  0بیانگر الگوی رشد آلومتریک منفی و  b=0نشاندهنده الگوی رشد
ایزومتریک میباشد ( .)Simon and Mazlan, 2008همچنین برای اطمینان ،الگوی رشد از فرمول
 t = ((Sdlnl/Sdlnw)×|b-3|)/√1-r2 ×√n-2محاسبه شد ( .)Pauly, 1984در این رابطه  Sdlnlو  Sdlnwبه ترتیب انحراف از
معیار لگاریتم طبیعی طول کل و وزن کل و  r2ضریب همبستگی میباشد ( پاتیمار و همکاران t .)2021 ،محاسبه شده از
فرمول پائولی با  tجدول با درجه آزادی  n-2مقایسه شده و الگوی رشد تعیین شد .اگر  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر باشد،
الگوی رشد آلومتریک و در غیر این صورت الگوی رشد ایزومتریک خواهد بود ) .(Biswas, 1993عالوه براین ،روابط بین طول
کل با طولهای چنگالی و استاندارد و رابطه طول چنگالی و طول استاندارد به وسیله رگرسیون خطی محاسبه شد .تمام
بررسیهای آماری و روابط طول -وزن و طول -طول با استفاده از نرمافزارهای  PASTو  Excel 2010مورد محاسبه قرار گرفت.
نتایـج
براساس نتایج ،میانگین طول کل ) ،210/09 ± 27/27 (±SDطول استاندارد ) ،99/69 ± 21/09 (±SDطول
 26/11 ± 26/77و وزن ) 9/71 ± 1/19 (±SDبود .میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات اندازشی و شمارشی
ماهیان تیزهکولی رودخانه زرینهرود در جدولهای  2و  9ارائه شده است.
چنگالی )(±SD
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جدول  .2بررسی آماری صفات اندازشی ماهی تیزهکولی ( )H. leucisculusدر رودخانه زرینهرود
1/27
1/27
1/27
1/92
1/29
1/92
1/92
1/61
1/27
1/22
1/91
1/99
1/91
1/91
1/91
1/92
1/90
1/90
1/91
1/29
1/29

جدول .9بررسی آماری صفات شمارشی ماهی تیزهکولی ( )H. leucisculusرودخانه زرینهرود
انحراف معیار  ±میانگین

حداکثر-حداقل

ضریب تغییرات ()CV%

7/11 ± 1/17

7-2

1/17

تعداد اشعه غیر منشعب باله پشتی

9

9-9

1

تعداد اشعه منشعب باله مخرجی

22/60 ± 1/70

21-20

1/16

تعداد اشعه غیر منشعب باله مخرجی

2/96 ± 1/10

2-0

1/99

تعداد اشعه منشعب باله سینه ای

20/11 ± 1/26

22-26

1/17

تعداد اشعه منشعب باله شکمی

7/60 ± 1/12

7-2

1/16

2

2-2

1

تعداد فلس های روی خط جانبی

49/90 ± 4/19

06-19

1/12

تعداد فلس های باالی خط جانبی

2/99 ± 1/76

9-22

1/19

0 ± 2/22

9-2

1/02

مشخصه
تعداد اشعه منشعب باله پشتی

تعداد اشعه غیر منشعب باله شکمی

تعداد فلس های زیر خط جانبی

رابطه نمایی طول -وزن ،دامنه وزن کل ،ضریب  ،aضریب  bو ضریب همبستگی ماهیان تیزهکولی رودخانه زریناهرود در جادول
 0آورده شده است .بر این اساس رابطه طول و وزن مثبت و معنیدار ( )R2=1/9296بود ( .)P<1/11عالوه براین براساس رابطه
پائولی ،مقدار  tمحاسبه شده ،از  tجدول کوچکتر بود .همچنین شیب خط رگرسیونی ) (bنیز برابر  0به دسات آماد کاه بیاانگر
الگوی رشد ایزومتریک میباشد.
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مشخصه ( بر حسب میلیمتر)
طول کل
طول چنگالی
طول استاندارد
ارتفاع بدن
طول سر
طول پوزه
از چشم تا سرپوش آبششی
قطر چشم
از ابتدای باله پشتی تا پوزه
از ابتدای باله شکمی تا پوزه
از ابتدای باله مخرجی تا پوزه
ارتفاع باله پشتی
قاعده باله پشتی
ارتفاع باله مخرجی
قاعده باله مخرجی
طول باله شکمی
طول باله سینه ای
فاصله باله شکمی تا سینه ای
طول ساقه دمی
ارتفاع ساقه دمی
ارتفاع سر

انحراف معیار  ±میانگین
210/09 ±27 /27
26/11 ± 26/77
99/69 ±21 /09
22/12 ± 4/21
29/09 ± 0/49
4/24 ±1 /22
2/72 ± 9/21
1/99 ± 0/29
47/91 ± 9/07
44/10 ± 9/12
60/62 ± 29/24
24/09 ± 0/91
22/2 ± 9/02
2/20 ± 9/19
22/11 ± 9/90
22/94 ± 9/07
21/26 ± 0/62
91/12 ± 6/12
26/77 ± 0/19
7/92 ± 2/41
26/11 ± 9/26

حداکثر -حداقل
66-249
62-206
16-296
22-09
0-91
9-7
0-24
4-09
01-69
97-67
09-29
7-90
7-29
1-21
6-26
6-27
9-96
24-44
21-96
4-22
21-94

ضریب تغییرات ()CV%

نخستین گزارش حضور گونه تیزهکولی...
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جدول  .0مقادیر طول ،وزن و ضرایب حاصل از رابطه رگرسیونی بین طول و وزن در ماهی تیزهکولی ) (H. leucisculusرودخانه زرینهرود.

ضریب همبستگی ()R²

ضریب b

ضریب a

دامنه وزن کل ()gr

رابطه نمایی

تعداد

1/92

0

1/111117

2/7 -01/97

Y=7E-6x3.0142

77

جدول  .4ضرایب حاصل از رابطه رگرسیونی طول -طول در ماهی تیزهکولی ( )H. leucisculusرودخانه زرینهرود

ضریب همبستگی ()R²

ضریب b

ضریب a

معادله

تعداد

1/2922

1/221

1/2929

TL= a+b SL

77

1/2227

1/2971

1/2227

SL= a+b FL

77

1/2909

1/2906

1/2909

FL= a+b TL

77

بحث
در این تحقیق ،حضور ماهی تیزهکولی برای اولین بار از رودخانه زرینهرود در حوضه دریاچه ارومیه گزارش میشود .گوناههاای
همزیساات بااا ایاان ماااهی در جایگاااه صااید شااامل ،Capoeta capoeta ،Barbus lacerta ،Romanogobio macropterus
 Oxynoemachilius bergianus ،Rhodeus amarus ،Albrunus atropatena ،Squalius cephalus ،Carassius gibelioو
 Pseudorasbora parvaبودند که بیانگر حضور سه گوناه غیرباومی دیگار شاامل  P. parva ،C. gibelioو  R. amarusدر ایان
رودخانه میباشد .البته گونههای غیر بومی دیگر نیز شامل  Hypophthalmichthys nobilis ،Hypophthalmichthys molitrixو
 Cyprinus carpioنیز از این رودخانه گزارش شدهاند ( )Esmaeili et al., 2011که با در نظر گرفتن ایان گوناههاای غیرباومی
تعداد آنها به  6گونه میرسد .بنابراین با توجه به تنوع گونههای غیربومی فوق ،ماهی تیزهکولی احتماالً به همراه ماهیان گرمآبی
پرورشی از حوضه دریای خزر به این رودخانه منتقل شده و در طی زماان ،باا شارایط محیطای ایان رودخاناه ساازگاری پیادا
کردهاند .ماهی تیزهکولی پراکنش وسیعی در آبهای ایران داشته و در سایر اکوسیستمهای آبی کشور نیاز حضاور دارد کاه در
اغلب موارد دلیل مشابهی برای این انتقال ناخواسته ذکر شده است .بنابراین علت پراکنش گساترده ایان گوناه را مایتاوان باه
سازگاری باالی این موجود به شرایط محیطی تعمیم داد (.)Esmaeili et al., 2010; Esmaeili et al., 2014
در مطالعات زیستشناسی ماهیان ،بررسی ویژگیهای ریختی با هادف شناساایی واحادهاای جمعیتای از پیشاینهای طاوالنی
برخوردار است ) .(Tudela, 1999این دادهها ،اطالعات با ارزشی از شرایط بوم شناختی و تفاوت زیستگاهها را در اختیار محققین
قرار میدهند چارا کاه ویژگایهاای ریختای ماهیاان تحات تاأثیر فاکتورهاای محیطای ،ژنتیکای و فیزیولاوژیکی مایباشاند
) .(Pinheiro et al., 2005با توجه به منشأ یکسان این گونه در زیستگاههای آبی ایران ،اختالف ریختی احتمالی میتواناد صارفاً
ناشی از ویژگیهای زیستگاهی آنها باشد ) .(Swain and Foote, 1999تفاوت در زیستگاه ها و همچنین جدایی جغرافیایی نقش
مهمی در تغییر ویژگیهای ریختی در طی تکامل ماهیان دارد .البته چنانچه این تفااوتهاای ریختای بتواناد باه صاورت یاک
عملکرد در نتیجه سازگاری ترجمه گردد ،میتواند با اهمیت باشد ).(Vogel, 1994; Nacua et al., 2010
همچنین مطالعات روابط طول و وزن ،شاخص وضعیت و ارزیابی زیتوده با کمک مشااهدات طاولی ،کاربردهاای متعاددی در
ارزیابی ذخایر دارد که به همراه ویژگیهای اندازشی و شمارشی میتوانند در برناماههاای مادیریت زیسات محیطای و ارزیاابی
ذخایر مورد استفاده قارار گیرناد ) .(Teixeira-de Mello et al., 2006; Alavi Yeganeh and Kalbassi, 2006الگاوی رشاد از
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روابط طول کل -طول چنگالی ( ،)R2=1/2929طول چنگالی -طول اساتاندارد ( )R2=1/2227و طاول کال -طاول اساتاندارد
( )R2=1/2909نیز معنیدار بود (( )P<1/11جدول .)4
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دوره  ،4شماره  ،4بـهار 9314

جمله مهمترین جنبههای زیستی ماهیان به شمار میرود و میتواند نشان دهنده تفاوت در زیستگاههاا و ساازگاری موجاود باا
شرایط محیطی باشد (اسماعیل پور پوده و همکاران.)2020 ،

همچنین نتایج مطالعه الگوی رشد نشان داد که ماهیان تیزهکولی رودخانه زرینهرود نسبت به ماهیان همین گوناه در رودخاناه
سفیدرود از رشد کمتری برخوردار هستند .بررسی الگوی رشد جمعیات رودخاناه زریناهرود نشاان داد کاه الگاوی رشاد آنهاا
ایزومتریک میباشد .دامنه تغییرات شیب خط رگرسیونی در این ماهیاان  9/1-0/1گازارش شاده اسات ) .(Froese, 2006ایان
ضریب ،حتی در بین جمعیتهای مختلف یک گونه نیز میتواند متفاوت باشد .به عنوان مثال ،در دریاچه خانکاا کشاور روسایه
مقدار  bبرابر  ،0/92در دریاچه نیوشان کشور چین  9/29و در آبگیار گنبادکااووس  0/22گازارش شاده اسات (عساگردون و
همکاران )2020 ،که با نتایج این تحقیق ( ) b=0اندکی متفاوت است ولی در دامنه گزارش شده برای این گونه قرار دارد .عوامل
متعددی مانند وضعیت تغذیهای ،شرایط فیزیولوژیکی ،شرایط محیطی ،سن ،جنسیت ،تغییر شکل و دگردیسی میتواند موجاب
تفاوت مقدار ضریب  bدر بین جمعیتهای مختلف یک گونه شود ).(Ricker et al., 1975; Yildrim et al., 1998
در نهایت نتایج این تحقیق گسترش دامنه پراکنش ماهی تیزهکولی به حوضه دریاچه ارومیه در غرب کشور را نشاان مایدهاد.
این گونه غیر بومی ،به صورت گسترده در اکوسیستمهای آبی مختلاف ایاران پاراکنش داشاته و احتمااالً آثاار منفای بار روی
گونههای بومی از جمله ماهیان بومی حوضه دریاچه ارومیه خواهد داشت .به عالوه ،نتایج مربوط به تفاوت اندازه و الگاوی رشاد
ماهی تیزکولی رودخانه زرینهرود با سایر جمعیتهای مورد بررسی این گونه در ایران و خارج از کشاور هار چناد انادک اسات،
میتواند بیانگر تأ ثیر فاکتورهای محیطی متفاوت مربوط به زیستگاه آنها و قابلیت سازگاری باالی این گونه باشد.
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براساس نتایج این تحقیق 92 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته (وزن) به متغیر مستقل (طول) توجیه شد .ایان نتاایج تقریبااً باا
نتایج ماهیان تیزهکولی رودخانه سفیدرود (حوضه دریاای خازر) مشاابه باود ( .)Mousavi-Sabet et al., 2013در ایان مطالعاه
کمترین و بیشترین طول کل به ترتیب  66و  249میلیمتار و حاداقل و حاداکثر وزن نیاز باه ترتیاب  2/7و  01/97گارم باود
( .)Mousavi-Sabet et al., 2013نتایج مطالعه  Mousavi-Sabetو همکاران ( )9120در مورد این گوناه در رودخاناه سافیدرود
نشان داد که میانگین طول کل ماهیان تیزهکولی  24سانتیمتر و مقدار حاداقل و حاداکثر آن باه ترتیاب  2و  29ساانتیمتار
میباشد.
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...نخستین گزارش حضور گونه تیزهکولی
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