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 چکيده

فعال ای شب( به عنوان گونهAllactaga elater Lichtenstein 1828کوچک ) دوپای
های جنوبی دريای خزر پراکنش بیابانی ايران به استثنای بخشدر مناطق بیابانی و نیمه

ای و جمجمههای صفات ظاهری، در اين مطالعه بررسی و تحلیل برخی ويژگیدارد. 
با در مناطق کرمان و سمنان در محدوده فالت مرکزی ايران  A. elaterدندانی گونه 

در تابستان سال برداری نمونهمورد بررسی قرار گرفت.  تحلیل ريخت سنجیاستفاده از 
از دو منطقه قوشه در نزديکی دامغان در استان سمنان و منطقه  1311 تابستانو  1311

نمونه دوپای کوچک از  11و  استان کرمان انجام شددر  سیرجان لشکار ممنوع گودغو
( و LWای )های کرمان دو متغیر فاصله بین حدقهدر نمونهمناطق مذکور به دست آمد. 

 های استان سمنان داشته در( رشد بیشتری را نسبت به نمونهLMطول فک پايین )
(، عرض صندوق LPFخ )های سمنان متغیرهای طول صندوق صماصورتی که در نمونه

( LD( و طول دياستما )HS(، ارتفاع جمجمه )CW(، پهنای جعبه جمجمه )WIBصماخ )
های اصلی نشان داد که میزان نتايج آزمون تجزيه به مولفهرشد بیشتری را دارند. 

های دو منطقه کرمان و سمنان در رابطه با اندازه متغیرهای مربوط به واگرايی نمونه
بر روی محورهای  نطقههای دو مباشد که سبب تفکیک نمونهن زياد میجمجمه و دندا

ظاهری دو متغیر طول سر و بدن  های ظاهریويژگیاست. در مورد شده  يک و دو
(HBL( و طول دم )TL )بیشتری را نسبت به  هایارزشهای سمنان در نمونه

ر افراد اين گونه در گیرند. به عبارت ديگر طول کلی بدن دهای کرمان در بر مینمونه
  باشد.های کرمان میاز نمونه تربزرگسمنان 

 سنجی.ريختکوچک، کرمان، سمنان،  دوپای :واژگان کليدی

 مقدمه

گونه  0111جنس و  211جوندگان با داشتن حدود 

کی از ین راسته پستانداران و یترر گونه، بزرگیو ز

ل ياند که به دلهای موجودات زندهن گروهیترموفق

ن به استثنای يت سازگاری باال، در اکثر نقاط زميقابل

نژاد و همکاران، رفيع)کنند ن زندگی میيقطب

ر کشورهای یران، همانند سای(. جوندگان ا4919

ن پستانداران یترک، مهميآرکتپاله قلمرو حياتی

با یکه تقراز نظر تعداد گونه هستند به طوری کوچک

کشور . دهندمیل يک سوم پستانداران آن را تشکی

 2/91گونه از راسته جوندگان ) 14ران با دارا بودن یا

متنوعی  هایگونهدرصد کل پستانداران( در بردارنده 

 ,.Karami et alباشد )از پستانداران کوچک می

ی از یهابرای گروه شناختیآرایههای بررسی (.2008
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جوندگان نسبتا ناشناخته مانند دوپاهای پنج 

انه دارای يدر خاورم Allactaga نسانگشتی ج

پراکنش (. Shenbrot, 2009ی است )یت بسزاياهم

قای یابانی آفريبمهينواحی ن از Allactaga جنس

ای مرکزی تا مغولستان يران و آسیشمالی، فالت ا

های گونه در بررسی 5ن جنس یگونه ا 42از  بوده و

ی شده است یران شناسایمختلف پژوهشگران از ا

(Darvish et al., 2008)،  ها به نام ک گونه از آنیکه

شناختی ستیشناختی و زدوپای کوچک از لحاظ بوم

ک کوچ دوپای . ای کاماًل ناشناخته استگونه

(Allactaga elater Lichtenstein 1828)  دارای

ی به یهاای کوچک، چشمانی درشت و گوشجثه

ها نشانگر سازگاری ژگیین ویبلند است که انسبت 

اهی تنک ين گونه با مناطق دارای پوشش گیباالی ا

ها تر از دستن جونده بزرگیاست. پاهای عقب در ا

ستادن بر روی دو پای عقب یبوده و هنگام حرکت و ا

ن جونده به یا(. 4951اعتماد، رد )يگخود قرار می

ابانی و يفعال در مناطق بای شبعنوان گونه

های جنوبی شران به استثنای بخیابانی ايبمهين

تهران،  مانندمناطقی ای خزر پراکنش دارد و در یدر

جان و یخوزستان، فارس، کرمان، خراسان، آذربا

 ,Shenbrotی شده است )یزنجان تا کنون شناسا

2009; Dianat et al., 2010 .) در مورد

های مختلف ن جونده در سطح استانیهای اگونهریز

 شدهانجام  یاندککی يستماتيوسيهای بکشور بررسی

بر اساس ( 2141و همکاران ) Dianat است.

وجود الگوی پراکنش دو ملکولی ویژگی های 

ران محتمل یگونه دوپای کوچک را در اریز

 .A. e گونه از کاشمر به نامریک زیاند؛ دانسته

indica گریی در گونهیو ز A. e. turkmeni  که

ری آوهای جمعاند. نمونهی شدهیاز گلستان شناسا

ز مربوط به گونه دوپای کوچک يشده از تهران ن

بيشتری از جمله  هایپژوهشبا این وجود هستند. 

های مولکولی مورد نياز است تا بتوان جایگاه بررسی

به طور  تبارشناختی نمونه های مناطق مختلف را

ن مطالعه به بررسی و ی. در اتر تعيين نموددقيق

ظاهری،  سنجیریختهای ژگییل برخی ويتحل

در مناطق  A. elater ای و دندانی گونهجمجمه

قوشه و  (کرمانشکار ممنوع گودغول سيرجان )

ران پرداخته ایدر محدوده فالت مرکزی  (سمنان)

 شده است. 

 

 هامواد و روش

و  4911در تابستان سال ها نمونه -بردارینمونه

دامغان کی یاز دو منطقه قوشه در نزد 4913 تابستان

 و منطقه شکار ممنوع گودغول ان سمناندر است

. (4)شکل  آوری شدندجمعاستان کرمان  سيرجان

ز بودن توسط یگرفعال و تلهواسطه شبه د گونه بيص

ری در شب انجام يگا با استفاده از تور حشرهیدست 

شگاه منتقل و یآوری به آزماها پس از جمعشد. نمونه

د، يخ، مکان صیاطالعات الزم برای هر نمونه مانند تار

خت ید. ریظاهری ثبت گرد هایویژگیجنس و 

(، طول HBLسنجی ظاهری شامل طول سر و بدن )

( FL( و طول پای عقب )EL(، طول گوش )TLدم )

د. یمتر انجام گردلیيک میکش با دقت توسط خط

کی یز و جهت مطالعات مرفولوژيها تمجمجمه نمونه

سنجی اسکلتی ختید. صفات ریآماده گرد

 ای و دندانی( شامل طول )جمجمه

ل وبازال ی(، طول کندOCCLتونازال )ياکسی پ

(CLپهنای ز ،)يگوماتی( کZWفاصله ب ،)ن ي

(، طول CW(، پهنای جعبه جمجمه )LWای )حدقه

(، طول LDاستما )ی(، طول دLNنی )ياستخوان ب

(، LTB(، طول صندوق صماخ )LPFشکاف قدامی )
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ف یرد(، طول WTBعرض صندوق صماخ )

های ف دندانی(، طول ردUchای باال )يهای آسدندان

(، پهنای HS(، ارتفاع جمجمه )Lchن )یيای پايآس

( LMن )یي( و طول فک پاWRپوزه در جمجمه )

ری يگمتر اندازهلیيم 15/1س با دقت يتوسط کول

های مورد نمونه(. Ghadirian et al., 2011) شدند

د که از سمنان دوپای کوچک بودن 43مطالعه شامل 

 صيد شده بودند. نمونه 1ن تعداد نمونه و از کرما 45

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 برداریهای نمونهی مکانيايت جغرافيموقع -1شکل 

 .های توپر()دايره

 روش آماری

ها ابتدا ماتریسی متشکل از داده برای تحليل

ای گيری شده از صفات جمجمههای اندازهمولفه

برداری تهيه شد. دوپای کوچک در مناطق نمونه

اعداد گنجانده شده در متن ماتریس مربوط به اندازه 

ای دوپای کوچک در هر یک از صفات جمجمه

مناطق مذکور است. با استفاده از تجزیه به 

( مشخص خواهد شد که PCA) های اصلیمؤلفه

دارتر تر و معنیها عوامل مهمکداميک از این ویژگی

تواند جهت و گرایش کلی پراکندگی نقاط بوده و می

(. 4915رستمی، برداری را مشخص نماید )نمونه

و برای اطمينان از اینکه  PCAپيش از انجام 

برای این  هاهای موجود در بين دادههمبستگی

-KMO (Kaiserب است از آزمونتحليل مناس

Meyer-Olkin)   استفاده شد. از سوی دیگر برای

 PCA ها برای انجاماطمينان از مناسب بودن داده

يست ها برابر صفر نمبنی بر اینکه ماتریس همبستگی

. به منظور تعيين قرابت از آزمون بارتلت استفاده شد

ها بر بندی آنهای مورد بررسی و گروهجمعيت

ای ساس کليه صفات مورد مطالعه تجزیه خوشها

انجام گردید و نمودار درختی آن رسم شد. برای 

ای و دندانی این گونه جمجمه ویژگی 45مقایسه 

بين مناطق سمنان و کرمان و اطمينان از عدم وجود 

های مربوط به دار جهت ادغام دادهاختالف معنی

هایی با جنسيت های ماده، نر و نمونهجنس

استفاده گردید و  t-student امشخص از آزمونن

ها ها، دادهدار بين آنصورت نبودن اختالف معنی در

های (. تجزیه و تحليل2با هم ترکيب شدند )جدول 

 ade-4بندی با استفاده از نرم افزار مربوط به رسته

(Thioulouse et al., 1997 ) و سایر تجزیه و

انجام  SPSS 16 ها با کمک نرم افزارتحليل

 گرفت.

 
 ج ينتا

بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون تجزیه واریانس 

های مربوط ين دادهداری بمشخص شد اختالف معنی

های ماده وجود ندارد، لذا داده های نر وبه جنس

های بعدی با همدیگر مربوطه برای تجزیه و تحليل

. بر طبق نتایج به دست (P>o.o5) ترکيب شدند

به دست  1/1که برابر با  KMO زمونآمده از آ

دار بودن نتيجه آزمون بارتلت آمد و همچنين معنی

(P=0.00می ،)های موجود توان نتيجه گرفت داده

بندی ج گروهیمناسب هستند. نتا PCA برای انجام

های اصلی ه به مولفهیها با استفاده از روش تجزنمونه
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ن داد که ای و دندانی نشادر ارتباط با صفات جمجمه

 1/00( PC I, PCII, PCIIIسه محور اول آزمون )

ای را رات در صفات ظاهری و جمجمهييدرصد تغ

رهای ين امر نشان داد که متغیدادند که انشان می

به را  الزمی یتواناجمجمه ری شده بر روی يگاندازه

 ی دو منطقههابندی نمونهک و گروهيتفک منظور

 ل تفکيک پذیری باالیبه دلي(. 4اند )جدول داشته

های اول و دوم، این محورها متغيرها در طول محور

مورد استفاده  PCA برای تفسير نتایج حاصل از

نشان داده شده  9همانطور که در شکل قرار گرفتند. 

های استان کرمان در سمت راست و است، نمونه

در سمت چپ نمودار قرار سمنان های نمونه

دهد که در مودار نشان میگيرند. نتایج این نمی

های استان کرمان دو متغير فاصله بين نمونه

( رشد LM( و طول فک پایين )LWای )حدقه

های استان سمنان داشته بيشتری را نسبت به نمونه

های سمنان متغيرهای طول درصورتی که در نمونه

(، عرض صندوق صماخ LPFصندوق صماخ )

(WIB( پهنای جعبه جمجمه ،)CWار ،) تفاع

( رشد بيشتری LD( و طول دیاستما )HSجمجمه )

های اصلی را دارند. نتایج آزمون تجزیه به مولفه

های دو منطقه نشان داد که ميزان واگرایی نمونه

کرمان و سمنان در رابطه با اندازه متغيرهای مربوط 

باشد که سبب تفکيک به جمجمه و دندان زیاد می

ورهای یک و دو های دو منطقه بر روی محنمونه

ها در شده است. نتایج ترسيم نمودار درختی نمونه

رابطه با متغيرهای جمجمه و دندانی و بر اساس 

های دو نشان داد که نمونه 1محاسبه فاصله اکليدین

های منطقه به خوبی تفکيک شده و در شاخه

نشان  1گيرند. همانطور که در شکل جداگانه قرار می

                                                           
Euclidean4 

بيشترین  43و  41، 41های داده شده است، نمونه

های سمنان داشته، بنحوی که فاصله را از نمونه

دهند. همچنين ای را تشکيل میشاخه جداگانه

 ( این منطقه نيز شاخه61ی دیگر )عدد نمونه

ای را تشکيل داده و فاصله کمتری را نسبت جداگانه

 های سمنان دارند.به نمونه

تجزیه به نتایج مربوط به آزمون  2در جدول 

های اصلی بر اساس چهار متغير مربوط به مولفه

های دو استان کرمان و سمنان نشان ظاهر نمونه

درصد تغييرات  33داده شده است. سه محور اول 

ها در رابطه با متغيرهای ظاهر را در موجود در نمونه

ها بر اساس بندی نمونهگيرد. نتایج گروهبر می

که چهار متغير  محورهای یک و دو نشان داد

ها همچون استفاده شده در رابطه با ظاهر نمونه

متغيرهای جمجمه و دندان توانایی الزم را در 

های های دو منطقه داشته است و نمونهتفکيک نمونه

 دو جمعيت در دو گروه جداگانه قرار گرفتند.

نشان داده شده  است، نتایج  5همانطور که در شکل 

ن داد که از سمت راست به محورهای اول و دوم نشا

گيری شده چپ نوعی افزایش را در چهار متغير اندازه

توان بيان کرد شود. به عبارت دیگر میمشاهده می

های دو منطقه، دو که بر اساس نقطه مرکزی نمونه

در ( TL( و طول دم )HBLمتغير طول سر و بدن )

های سمنان مقادیر بيشتری را نسبت به نمونه

گيرند. به عبارت دیگر کرمان در بر میهای نمونه

طول کلی بدن در افراد این گونه در سمنان بلندتر از 

بندی باشد. نتایج گروههای کرمان مینمونه

های بر روی محورهای دوم و سوم بر اساس نمونه

ها نشان داد که این دو چهار متغير ظاهری نمونه

زه محور بر خالف محورهای دو و سه متغيرهای اندا
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 .منطقه دارندهای دو ها، توانایی بيشتری در تفکيک نمونهنمونه

 

ای و دندانی برای ماتريس صفات جمجمه PCAو درصد واريانس توجيه شده برای سه محور اول  Eigenvalue-1جدول 

A. elater  به همراهFactor loading .متغيرها در هر يك از سه محور 
F3 F2 F1   

11/1 26/6 11/1  Eigenvalue 

 درصد واريانس توجيه شده  09/62 74/14 2/16

 درصد تجمعی واريانس توجيه شده  0/62 64/17 76/22

414 6226 66 OL 
Factor loading 

9 1694 064 CL 
 

1214 616 206 ZL 
 

196 11 1691 IW 
 

66 722 291 CW 
 

196 1169 607 LN 
 

16 1169 607 LD 
 

201 6 1906 LPF 
 

071 6906 664 LTB 
 

60 196 1616 WTB 
 

169 191 146 UCH 
 

6646 466 66 LCH 
 

1160 410 119 HS 
 

1 2 1679 WR 
 

41 9 1712 LM 
 

 
 

 

 

 

 

 .PCAدر نمودار حاصل از محور اول و دوم  A. elaterای و دندانی صفت جمجمه 11بندی رسته -3شکل 
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ای و دندانی دوپای کوچك گيری شده در رابطه با صفات جمجهمتغير اندازه 11ها بر اساس نمودار درختی داده -4شکل 

 : کرمان(.2: سمنان و 1)
 

 A. elaterبرای ماتريس صفات ظاهری  PCAو درصد واريانس توجيه شده برای سه محور اول  Eigenvalue -2جدول 

 رها در هر يك از سه محور.متغي Factor loadingبه همراه 
F3 F2 F1   

10/7 61/1 62/6  Eigenvalue 

 درصد واريانس توجيه شده  1/12 79/61 71/11

61/00 0/14 1/12 

 

درصد تجمعی واريانس توجيه 

 شده

1911 6114 6141 HBL 
Factor loading 

6696 2219 41 TL 
 

1414 169 6141 EL 
 

64 669 7141 FL 
 

 

 

 

 

 

 .PCA دومو  اولدر نمودار حاصل از محور  A. elaterبندی صفات ظاهری رسته -1شکل 
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نشان داده شده است،  0همانطور که در شکل 

های سمنان و کرمان به خوبی تفکيک شده و نمونه

بندی گيرند. نتایج گروهدر دو گروه مجزا قرار می

ها ها نشان داد که متغيرهای ظاهری نمونهنمونه

های دو استان شتری در تفکيک نمونهتوانایی بي

داشتند. به عبارت دیگر متغيرهای ظاهری همچون 

طول کلی بدن یا طول گوش و پا واگرایی زیادی بين 

دهد. از طرف دیگر این افراد دو منطقه نشان می

های استان همدان دهد که در نمونهنتایج نشان می

متغيرهای طول همچون طول کلی بدن و یا طول 

های کرمان داشته و شد بيشتری نسبت به نمونهدم ر

  های این استان جثه بزرگتری دارند.نمونه

 

 

 

 

 

 

 .PCAدر نمودار حاصل از محور دوم و سوم  A. elaterبندی صفات ظاهری رسته -6شکل 

ها بر اساس محاسبه فاصله نمودار درختی نمونه

 های دو منطقه در دون نشان داد که نمونهیدياکل

 40رند به نحوی که نمونه يگشاخه جداگانه قرار می

در و های سمنان را داشت ن فاصله از نمونهیشتريب

گرفت. ها قرار میر نمونهیای جداگانه از ساشاخه

ک یز در ينهای دیگر منطقه کرمان ن نمونهيهمچن

 . (1)شکل  گر قرار گرفتیدشاخه 

 ریيگجهيبحث و نت

گسترده  ه طورن براسته جوندگان در سطح جها

ها دیده توزیع شده و در انواع مختلف زیستگاه

توان های این راسته میشوند. در ميان گونهمی

شناختی را مشاهده کرد. این ترین روابط بومپيچيده

تنوع اساسی یک انواع وسيعی از الگوهای پراکنش، 

استفاده از فضا، ارتباط، رقابت توليد مثلی، مراقبت 

 (.44شود )ر آن را منجر میيواردی نظوالدینی و م

به علت موقعيت  Allactaga های جنسگونه

مبهم تاکسونوميکی تا کنون مورد مطالعه بسياری از 

اند و مطالعات متعددی در محققين قرار گرفته

ند قادری، خصوص آنها صورت گرفته است )مان

 ,.Tarahomi et al؛ Miljutin, 2008؛ 4913

های خوارند و از قسمتمًا گياهدوپاها عمو .(2010

( 4911فيروز، کنند )ها تغذیه میمختلف رستنی

کنند. در طبيعت ولی گاهی از حشرات نيز تغذیه می

نوشند ولی در اسارت گاهی اوقات به آب آب نمی

 (. توليد مثل دوپاها4911ضيایی، احتياج دارند )

کم و بستگی به آب و هوا و  برخالف اکثر جوندگان

وص ميزان و پراکندگی باران ساليانه دارد، در خصب
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 : کرمان(. 2: سمنان و 1ها در رابطه با صفات ظاهری دوپای کوچك )نمودار درختی داده -7شکل 

 

عوض طول عمر دوپاها نسبتاً زیاد و گاهی به شش 

رسد. بر خالف تصور، زیستگاه دوپاها فقط سال می

ست، بلکه برخی از ها و مناطق بيابانی نيدشت

ها در مناطق سرد استپی و یا مناطق کوهستانی گونه

متر مانند ارتفاعات اطراف  2511مرتفع باالی 

دریاچه تار واقع در شهرستان دماوند نيز مشاهده 

پژوهشگران زیادی اشکال  (.4911ضيایی، )شوند می

مختلفی از موش دوپای انگشتی را به عنوان زیر 

 A. e. elater اند:اسایی نمودههای مستقل شنگونه

Lichtenstein, 1825 از غرب قزاقستان؛ A. e. 

indica Gray, 1842 جنوب افغانستان؛ A. e. 

caucasica Nehring, 1900 ؛ آذربایجانA. e. 

aralychensis Satunin, 1901  رشته کوه آرارات؛

A. e. kizljaricus Satunin, 1907 داغستان؛ 

A. e. dzhungariae Thomas, 1912 چين؛ A. 

e. strandi Heptner, 1934 ترکمنستان؛ A. e. 

turkmeni Goodwin, 1940 شمال ایران؛A. e. 

heptneri Pavlenko and Denisenko, 1976 

. Fergana (Shenbrot et al., 2008)دره 

شناسی، ژنتيکی و های تاکسونوميکی، ریختویژگی

مطلب  شناسی این جنس نشان دهنده اینبوم

اسایی شده در های شنباشد که زیر گونهمی

ها متفاوت تفاوتهای های مختلف در ویژگیپژوهش

هایی با یکدیگر داشته است. به طوریکه و شباهت

 A. elater و A. elater indica ر گونهیمثال ز

aralychensis ترتيب از افغانستان، خراسان ه که ب

 Dianat) شندبااند مشابه میو ترکيه گزارش شده

et al., 2010.) Corbet هاینيز زیر گونه A. e. 

aralychensis وA. e. caucasicus  را یکی

را  A. e. caucasicusدانسته و پراکنش زیر گونه 

. (Corbet, 1978در ایران مورد قبول دانسته است )
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در آخرین بازنگری سيستماتيکی گونه موش دوپای 

 elaterها در گروه کليه زیر گونه ،پنج انگشتی

 ,.Shenbrot et alاند )بندی شدهطبقه  indicaو

یک YiĞit  (4331 )و   Çolakهمچنين (.1999

زیر گونه جدید دوپا از ترکيه گزارش کردند. در این 

)ترکيه( ورفا ینمونه دوپای فرات از  12پژوهش 

، ایجمجمه شناختیهای ریختبراساس ویژگی

آزمون شدند. مقایسه ظاهری و کاریولوژیکی 

های سوریه، اردن، کویت و های یورفا با نمونهنمونه

های یورفا، سوریه و اردن با عراق نشان داد که نمونه

های عراق و کویت تفاوت دارند. بنابراین نمونه

های یورفا، سوریه و اردن به عنوان گونه نمونه

شناسایی   A. euphratica kivanci subspجدید

ی با مقایسه 4311در سال  Womochel شدند.

سنجی های ظاهری بدن و معيارهای ریختویژگی

جمجمه دوپاهای نگهداری شده در موزه تاریخ 

طبيعی شيکاگو با دوپاهای دیگر آنها را به عنوان یک 

 Allactaginae یی جدید از زیرخانوادهگونه

به نام دوپای معرفی و به نام آقای اسکندر فيروز 

ج ینتا .(Womochel, 1978) گذاری نمودنامفيروز 

ه به یها بر اساس آزمون تجزبندی نمونهگروه

ز یختی تمایهای ردادههای اصلی نشان داد که مولفه

های دو منطقه نشان داد و ن نمونهيی را در بیباال

ن يهای بتفاوتو بود  زیها از هم متماتيجمع

در دو منطقه کرمان و  کوچکتی دوپای يجمع

مطالعه شده ختی یرهای ريان در رابطه با متغسمن

ها شده تيی جمعیجدان امر سبب یبوده که اباال 

رهای ين مطالعه نشان داد که متغیج اینتااست. 

های دو ک نمونهيشتری در تفکيظاهری توان ب

و  Dianat برای نخستين بارمنطقه داشتند. 

های جنس ( با مطالعه ملکولی گونه2141همکاران )

در ایران در خصوص تفکيک دو گونه دوپای  دوپا

Shenbrot (2113 ) نتایج ،هاتسون و دوپای فيروز

را تایيد نمودند. گستره پراکنش دوپای هاتسون که 

گزارش  4321ن بار توسط توماس در سال ينخست

ران تا غرب رشته یاز بلوچستان در شرق ا ،شده بود

ر ادامه دارد یهای زاگرس و پارک ملی کوکوه

احتماال  این گونه(. Brown, 1980؛ 4911مرادی، )

 .Aو  A. hotsoni hotsoniر گونهیدارای دو ز

hotsoni firouzi   است(Dianat et al., 2010.) 

شناسی در سطح ختیهای رکی از مشکالت بررسیی

ن ین ايم در بيای عدم وجود رابطه مستقدرون گونه

ر ييری تغیرپذيکی و تاثيهای ژنتژگییصفات و و

طی يرات عوامل محييختی در مقابل تغیصفات ر

ک یختی در افراد یرات ريياری از تغياست. بس

طی را يرات محييت به افراد امکان پاسخ به تغيجمع

دهد که سبب ولوژی مییزير رفتار و فييق تغیاز طر

ختی یرات رييشود. لذا تغها میش بقای آنیافزا

و  نداشتهپی ت را در يکی جمعيرات ژنتييتغ ضرورتاً

ن در تواها را نمیتين جمعيها در بمشاهده تفاوت

کی دانست. يهای ژنتهمه موارد نشان دهنده تفاوت

و قابل ن وجود بررسی صفات قابل شمارش یبا ا

باشد. ها موثر میتيی جمعیری در شناسايگاندازه

های صورت گرفته بر روی اگرچه بررسی

ه کرمان و در دو منطقکوچک های دوپای تيجمع

ت ين دو جمعیان يبی را یختی باالیسمنان تفاوت ر

ات گسترده ن حال اجرای مطالعینشان داد، ولی با ا

ج یم نتايو تعمفومتری وررات مييتر در رابطه تغ

کی به يهای ژنتن بررسیيو همچنبدست آمده 

نظر ها ضروری بتيکی جمعيزان تفاوت ژنتيمنظور م

 رسد. می
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