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   موش خاردار يها تي جمعيشناخت ه آراييبررس
)Acomys dimidiatus Cretzschmar, 1826(   
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  دهيچک

منظور ه ن پژوهش بيا . دارندي جاMurinaeرخانواده ي گونه از جوندگان موش شکل کوچک است كه در ز۱۴شامل Acomys  جنس
 در مناطق يا  و جمجمهي مختلف گونه موش خاردار از لحاظ صفات ظاهريها تين جمعي بيسنج ختي و ريختي ريها  تفاوتيبررس
نمونه موش خاردار از  ۵۲ انجام شد و ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۳ از تابستان  يبردار نمونه. شدستکره گنو انجام يگاه ز رهيناب، بوشهر و ذخيم

استما و طول ي صفات به جز صفات مربوط به طول دي نشان داد از نظر تمام يکطرفهانسيه واريج تجزينتا. دست آمده مناطق مذكور ب
 يها ل مولفهيج به دست آمده از تحليبر اساس نتا. ناب وجود داردين مناطق بوشهر، گنو و مي بيدار ي اختالف معني قدامي کامشکاف
م ي و با محور دوم به طور مستقداردك گروه قرار يدر ) بوشهر(ز و جم ي به دست آمده از مناطق خائيها  مشخص شد نمونهياصل

.  جعبه جمجمه استيها از نظر پهنا ل شباهت آنين مناطق به دلي به دست آمده در ايها نه نمويريپذ  داشت كه تعلقيهمبستگ
ک و قطر يگوماتي زيل و بازال، پهنايتونازال، طول کندي پيم با طول اکسيناب كه به طور مستقي به دست آمده از منطقه ميها نمونه

 يها  به دست آمده از منطقه گنو به نمونهيها  از نمونهيبخش. ك شديك طبقه تفكي داشت، در ي همبستگيي شنوايسوراخ خارج
 يل و بازال، پهنايتونازال، طول کندي پي طول اکسيرهاي با متغي منفيل همبستگيگر به دلي ديناب شباهت داشت اما بخشيم
 ي جمله طول اکس ازيدهنده نقش صفات  نشانيا رات صفات جمجمهيي تغيبررس. ن جدا شديرين از ساييک و طول فك پايگوماتيز
ک ين صفات مورفومتريشود که ا ي مشخص مي کليبا نگاه. گر استيكديها از  تيک جمعيل و بازال در تفکيکندتونازال و طول يپ

  . رود ي مورد مطالعه به شمار ميها ک نمونهي تفکي براي شده شاخص خوبيبررس
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  مقدمه
 يط اساسي از شرايکي ي جانوريها  تاکسونييشناسا
رود  يشمار مه  بيادي و بني هر نوع مطالعات کاربرديبرا

 ,Karami ( استيها ضرور ت آنيري حفاظت و مديو برا

 و استار مشکل ي جوندگان بسي تکامليبند رده ).1993
. ها وجود دارد  در مورد آنياري بسيها ها و تناقض ندانسته
د که تنها از ي مورد ترديها ت تاکسوني موقعيساز شفاف
 ياند هم از جنبه تئور  شناخته شدهي محدوديها تيموقع

. رسد ينظر م ه بي ضروراري بسيو هم از لحاظ عمل
 و تکامل يک، تبار اجداديجوندگان از نظر تنوع مورفولوژ

ده يچيار پي بس، مختلفيها  صفات مشابه در گروهيمواز
نه يها هنوز در زم يدگيچين پيبه علت هم. هستند
 مهم و ارتباط ي تبارهايين راسته، زمان واگراي ايياين تک
 به ).Khajeh, 2002 ( آن بحث وجود دارديها ن خانوادهيب

ن راسته توسط صفات يکه ا نيرغم ا يگر عليعبارت د
شود،  ي شناخته ميافته متعدديک اشتقاق يمورفولوژ

 همچنان به قوت يک و تکامل ملکوليلوژنتيمشکالت ف
ل يبه دل. )Adkins et al., 2001 ( استيخود باق
 يها له گونهيوسه  که بي گوناگونيشناخت  بوميها نقش

 از ي تعداديد کاهش انتخابشو يفا ميوندگان امختلف ج
تواند  يگر مي ديش از حد تعدادي بيها و فراوان گونه

ر ي را تحت تاثيشناخت  بوميندهاي از فرآيعيگستره وس
   جنس. )Chang & Corlett, 2006 (قرار دهد

Acomys Geoffroy, 1838 گونه از جوندگان ۱۴ شامل 
ده ينام Spiny miceموش شکل کوچک است که 

 & Duff ( دارنديجا Murinaeرخانواده يشوند و در ز يم

Lawson, 2004( .سطح ين جنس خارهاياز مشخصات ا 
 ي استخوان باالي خاص قسمت عقبي بدن و پهنيپشت

ه يآرا مطالعات ).Etemad, 1978 (باشد يجمجمه م
 Acomys جوندگان موش شکل مشخص کرد که يشناخت

 ١دهيوري با ميکيا ارتباط نزده رخانوادهير زينسبت به سا
موش  ).Bohnnomme et al., 1985(دهد  ينشان م

  نهيران از چابهار، بوشهر و پل آبگيخاردار تا کنون در ا

                                                 
1 Muridae 

) Etemad, 1978 Lay, 1967;(گونه  . گزارش شده است
 ي کوچک و کميا  جثهي دارايموش خاردار معمول

 فعال و ن گونه شبيا.  استيتر از موش خانگ بزرگ
ها و  ر سنگيها، سوراخ ز ها، صخره  در شکاف سنگمعموالً
ده ي خشک ديها اهان و بوتهي اوقات اطراف گيدر برخ

 يله دفاعياند و وس  شدهي پشت بدن خاريموها. شود يم
 در مقابل دشمنان است که موقع احساس خطر به يخوب

ن يهدف از انجام ا. )Ziaei, 2008 (ديآ يخ در ميحالت س
 يها تين جمعي بيسنج ختي ريها  تفاوتيسمطالعه برر

 و يا مختلف گونه موش خاردار از لحاظ صفات جمجمه
 ازت متفاوت ين منظور سه جمعيبه ا. باشد ي ميدندان

گر يکديناب و بوشهر با يگنو، مسپهر  ستيگاه زاندوخت
 از ي در اين راستا يک.سه و مورد آزمون قرار گرفتيمقا

ل ي روش تحليشناس م در بويبند  مهم رجيها روش
 مهم ياز جمله عملکردها. است) PCA2 (ي اصليها مولفه

 اوليه به ي از متغيرهايل، تبديل تعداد زيادياين تحل
 از متغيرها است که بر اساس ارزش يتعداد کمتر
 يا يبند دسته. شوند ي ميبند شان دسته يتغييرپذير

ها در ارتباط با هم بر اساس تشابه و   نمونهيبند رج
 توصيف ي و آمار است که برايشناس ترکيبي از علم بوم

رود كه اساس آن تشابه يا عدم تشابه  يها به کار م مولفه
  .  نمونه استيبه واحدها

  

  ها مواد و روش
  يبردار روش نمونه

 ماده، ۲۹( موش خاردار ۵۲ مورد مطالعه شامل يها نمونه
گاه اندوختبود که از )  جنس نامعلوم۱۱ نر و ۱۲
 شکارگاه يها ستگاهيا(ناب ي نمونه، م۴۱سپهر گنو  ستيز

و )  نمونه۳ ينمونه و کوه پاالم ۱   نمونه، پوم۲زندان 
تابستان  از )  نمونه۲ز ينمونه و خائ ۳ستگاه جم يا(بوشهر 
 يها از تله. )۱شکل  (د شده بوديص ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۳
ه  و تلي سنتيها ، تله)متر ي سانت۲۳×۹×۸با ابعاد (شرمن 

ها هر روز عصر  تله.  استفاده شديريگ  نمونهيبراهوهارت 

                                                 
2 Principle Component Analysis 
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قبل از غروب آفتاب کار گذاشته و صبح روز بعد کنترل 
 يدر اغلب موارد سع. نديب نبيها آس  تا نمونهشد يم
 و است فراوان ياهي که پوشش گييها جا شد تله يم

 يها طعمه. رديت جوندگان وجود دارد قرار گياحتمال فعال
، مخلوط بادام يني بادام زمتفاده اغلب شاملمورد اس

دام افتاده با ه  بيها گونه.  و خرما بودياهي با کره گينيزم

 ,Corbet و) Etemad) 1978 يي شناسايدهاياستفاده از کل

اي در يك خط  هاي جمجمه اندازه.  شدييشناسا 1978
دار تا دقت  بوسيله کوليس عقربهراست و بين دو نقطه 

 ي که برايا صفات جمجمه. شد يگير  اندازهمتر ي ميل۵/۰
 قرار گرفت در جدول ي مورد بررسيشناس ختيرمطالعات 

   . ذکر شده است۱
  

  
  . دهد ي را نشان ميبردار  سياه رنگ نقاط جديد نمونهيها ؛ دايرهراني نقشه پراکنش موش خاردار در ا‐۱شکل 

  

  
  ).  ذکر شده است۱نام کامل صفات در جدول ( و نيمرخ ي، سطح پايينياز راست به چپ سطح پشت:  جمجمه موش خاردار‐۲شکل 
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  .ها ها و دندان  شده در جمجمهيريگ  اندازهيسنج ختي صفات ر‐۱جدول 

  يسينام انگل  يعالمت اختصار   شدهيريگ صفات اندازه
  OL  Occipitonasal Length  تونازاليپ يطول اکس

 CL  Condylobasal Length  ل و بازاليطول کند

  ZL  Zygomatic Length  کيگوماتي زيپهنا

  IW  Infer orbital Width  يا ن حدقهيفاصله ب

  CW  Cranial Width   جعبه جمجمهيپهنا

  LN  Length of Nasal  ينيطول استخوان ب

 LD  Length of Diastema  استمايطول د

  LPF  Length of anterior Palatine foramina  ي قداميطول شکاف کام

  LTB  Width of tympanic bullae  ندوق صماخطول ص

  UCH  Upper cheek teeth   باالياي آسيها ف دندانيطول رد

  LCH  Lower cheek teeth  نيي پاياي آسيها ف دندانيطول رد

  Hs  Height of skull  ارتفاع جمجمه

  WR  Width of rostrum  عرض پوزه در جمجمه

  LM  Length of Mandible  نييطول فک پا

 WTB Width of tympanic bullae  رض صندوق صماخع

  
  ها ل دادهيتحل
 يها  متشكل از مولفهيسيها ابتدا ماتر ل دادهي تحليبرا

 موش خاردار در يا  شده از صفات جمجمهيريگ اندازه
اعداد گنجانده شده در متن . ه شدي تهيبردار مناطق نمونه

 يا ك از صفات جمجمهيس مربوط به اندازه هر يماتر
ه يبا استفاده از تجز. موش خاردار در مناطق مذكور است

مشخص خواهد شد كه ) PCA (ي اصليها به مؤلفه
 استدارتر  يتر و معن ها عوامل مهم يژگين ويك از ايكدام
 نقاط ي پراكندگيش كليتواند جهت و گرا يو م
ش از يپ). Rostami, 2006  (دي را مشخص نمايبردار نمونه

 يها ينكه همبستگينان از اي اطميو برا PCAانجام 
ل مناسب است از ين تحلي اي برا ها ن دادهيموجود در ب

از . استفاده شد   KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  آزمون
 يها برا نان از مناسب بودن دادهي اطميگر براي ديسو

ها برابر  يس همبستگينكه ماتري بر اي مبنPCAانجام 
 ,Kalantari (ده شدست از آزمون بارتلت استفايصفر ن

 يها ها از آزمون  نرمال بودن دادهي بررسي برا).2008

Skewness  وKurtosis استفاده شد)   Burdenski, 2000( .
 و ي مورد بررسيها به منظور تعيين قرابت جمعيت

ه صفات مورد مطالعه تجزيه همها بر اساس   آنيبند گروه
و نمودار  انجام ١ به روش واريانس کمينه وارديا خوشه
 و يا  صفت جمجمه۱۵سه ي مقايبرا.  آن رسم شديدرخت
ناب و ين مناطق گنو، بوشهر و مي موش خاردار بيدندان
دار جهت ادغام  ينان از عدم وجود اختالف معنياطم
 با ييها  ماده، نر و نمونهيها  مربوط به جنسيها داده
د شكطرفه استفاده يانس يه واريت نامشخص از تجزيجنس

ها با  ها، داده ن آنيدار ب يرت نبودن اختالف معنو درصو
در صورت وجود اختالف . )۲جدول  (ب شديهم ترك

ن يانگيسه ميها، از آزمون مقا ن دادهيانگين ميدار ب يمعن
 دش اختالف استفاده ي دارايها ن گروهيي تعي برا٢يتوک

)Daiz, 2006(. مربوط به صفت طول يها از آنجا كه داده 
 آزمون(  باال نرمال نبودياي آسياه ف دندانيرد

                                                 
3 Ward 
4 Tukey test 
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Kolmorogov-Smirnov; P>0.05 (يتمير لگاريياز تغ 
 يها ليه و تحليتجز .انس استفاده شديه واريآن در تجز

 ade-4  از نرم افزار با استفادهيبند مربوط به رسته

 (Thioulouse et al., 1997) ها با  ليه و تحلير تجزي ساو
  . ام گرفتانج SPSS 16كمك نرم افزار 

  

  جينتا
انس يه واريتجزآزمون ج به دست آمده از ي نتامطابق

 مربوط به يها ن دادهي بيدار يمشخص شد اختالف معن
 با جنس نامشخص وجود ييها  نر، ماده و نمونهيها جنس

 يها ليه و تحلي تجزي مربوطه برايها ندارد، لذا داده
 از ج به دست آمدهينتاطبق . ب شديگر تركي با همديبعد

ن ي به دست آمد و همچن۸/۰ كه برابر با KMOآزمون 
توان  ي، م)P=0.00(جه آزمون بارتلت يدار بودن نت يمعن
 مناسب PCA انجام ي موجود برايها جه گرفت دادهينت

 كه در ارتباط ي اصليها ل مؤلفهيه و تحليدر تجز. هستند
از ، شد موش خاردار انجام ي و دندانيا همبا صفات جمج

رات مربوط به يين درصد تغيشتري ب،انسيكل وارزان يم
زان ين ميكه از ا %)۸۰( دوم و سوم بود   ، اوليمحورها

به ). ۲جدول (ن درصد متعلق به محور اول است يشتريب
 يها رها در طول محوري اندك متغيريك پذيل تفكيدل

ج حاصل ير نتاي تفسي دوم و سوم براياول و دوم، محورها
ف ي طول رديرهايمتغ. ه قرار گرفت مورد استفادPCAاز 

 يها ف دندانيو طول رد) UCH( باال ياي آسيها دندان
 ي پهنايرهايبه طور معكوس و متغ) LCH(ن يي پايايآس

 )LPF (ي قداميو طول شکاف کام) CW(جعبه جمجمه 
.  نشان دادنديم با محور دوم همبستگيبه طور مستق

 يکاف کامو طول ش  )LN (يني طول استخوان بيرهايمتغ
 طول صندوق يرهايبه طور معكوس و متغ) LPF ( يقدام

، ارتفاع )WTB(، عرض صندوق صماخ )LTB(صماخ 
به طور ) WR(و عرض پوزه در جمجمه ) HS(جمجمه 

ج نشان داد ينتا. م با محور سوم ارتباط داشتنديمستق
ك يز و جم در ي به دست آمده از مناطق خائيها نمونه

م يبا محور دوم به طور مستق و ندگروه قرار گرفت
ر شماره يكه با توجه به تصو) ۳ر يتصو( داشتند يهمبستگ

 به دست آمده از موش خاردار در يها  نمونهيريپذ  تعلق۲
 جعبه يها از نظر پهنا ل شباهت آنين مناطق به دليا

ن گونه در يا.  استي قداميجمجمه و طول شکاف کام
و چشمه دربندان  ي گشي مجاور روستايها بوشهر از تپه

 در ي فصليها ر رودخانهيز و در مسيدر منطقه خائ
 به دست يها نمونه .د شدي غربه جم صي روستايكينزد

 يرهايم با متغيناب كه به طور مستقيآمده از منطقه م
، ارتفاع  ، عرض صندوق صماخ طول صندوق صماخ

 داشتند، در يهمبستگ و عرض پوزه در جمجمه  جمجمه 
ن يناب ايدر منطقه م). ۳ر يتصو(ك شدند يك طبقه تفكي

، كنارجو، ي، كوه پاالمگونه در مناطق شكارگاه زندان
 به دست آمده از يها نمونه. د شديد مردان و پوم صيشه

منطقه گنو حول محور سوم پراكنده شدند و به طور 
 از يبخش.  نشان دادنديمعكوس با محور دوم همبستگ

گر به ي ديك بودند اما بخشيناب نزدي ميها ها به نمونه آن
 طول صندوق صماخ ، يرهاي با متغي منفيل همبستگيدل

 و عرض پوزه از  ، ارتفاع جمجمه عرض صندوق صماخ
  .ن جدا شدنديريسا

 به دست آمده از منطقه ميناب كه به طور يها نمونه
پيتونازال، طول کنديل و بازال،  يمستقيم با طول اکس

 داشتند، يايين همبستگ زيگوماتيک و طول فك پيپهنا
 به يها نمونه). ۳تصوير (در يك طبقه تفكيك شدند 

. دست آمده از منطقه گنو حول محور اول پراكنده شدند
 ميناب نزديك بودند اما يها ها به نمونه  از آنيبخش
 طول ي با متغيرهاي منفي ديگر به دليل همبستگيبخش
وماتيک و  زيگيپيتونازال، طول کنديل و بازال، پهنا ياکس

اين گونه در منطقه . طول فك پايين از سايرين جدا شدند
ترين ارتفاع   پايين،ها  و درهيا  صخرهيها گنو در زيستگاه

در .  صيد شدي متر۱۵۰۰ تا ارتفاع باالتر از يبردار نمونه
 يبردار دست گنو در همه فصول نمونه  پايينينواح

بدون دم ( آسيب ديده يها   نمونهيمشاهده شد، در موارد
نتايج تجزيه واريانس نشان داد از . صيد شدند) و گوش
 صفات به جز صفات مربوط به طول دياستما و ينظر تمام

 بين مناطق يدار ي اختالف معني قداميطول شکاف کام
تجزيه ). ۳جدول (بوشهر، گنو و ميناب وجود دارد 
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در  Ward به روش يا  صفات جمجمهيا خوشه
 ارائه شده ۵مطالعه در شکل  گونه مورد يها جمعيت
 يها  مشخص شد نمونهي بر اساس نتايج آزمون توک.است

 به دست آمده از مناطق بوشهر و گنو از نظر صفات طول
 پوزه در جمجمه، ارتفاع جمجمه و يفک پايين، پهنا

 با يكديگر يدار يطول صندوق صماخ اختالف معن
با نداشتند اما از لحاظ صفات مذكور بين اين مناطق 

همچنين .  وجود داشتيدار يمنطقه ميناب اختالف معن
د شده از منطقه گنو و ميناب از نظر صفات ي صيها نمونه

 پايين ي آسيايها طول رديف دندان  ويا فاصله بين حدقه
 با هم نداشتند اما اختالفشان با يدار ياختالف معن

از نظر . دار بود ي به دست آمده از بوشهر معنيها نمونه
 به دست آمده از هر يك از سه يها  صفات نمونهساير

  .  با يكديگر داشتنديدار يمنطقه مذكور اختالف معن
  
  

 موش خاردار به همراه ي و دندانيا همس صفات جمجي ماتري براPCA سه محور اول يه شده برايانس توجي و درصد وارEigenvalue ‐۲جدول 
Factor loadingك از سه محوريرها در هر ي متغ.  

F3 F2  F1     

۶۲/۱  ۱/۳  ۳/۷   Eigenvalue 
  ه شدهيانس توجيدرصد وار    ۴۹ ۲۱  ۱۰

۸۰  ۷۰ ۴۹  
  

ه يانس توجي واريدرصد تجمع
  شده

۱۸۹۱/۰‐  ۱۱۴۳/۰ ۹۱۴۷۴/۰ OL Factor loading 

۲۵۷۰/۰‐  ۱۰۱۱۳/۰‐ ۸۷۷۸/۰ CL  
۲۴۶۸/۰‐  ۰۶۶۰۴۷/۰ ۹۰۴۷۲/۰ ZL  
۱۵۷۱/۰‐  ۴۴۶۱۷/۰‐ ۷۴۱۶۷/۰ IW  
۱۱۸۱/۰  ۸۸۲۴۲۱/۰ ۳۹۹۷۶/۰ CW  
۴۴۸۰/۰‐  ۸۳۲۵۹/۰‐ ۱۰۵۳۲/۰ LN  
۳۴۸۷/۰‐  ۳۸۴۷۴/۰ ۸۱۳۵۴/۰ LD  
۴۲۲۵/۰‐  ۵۴۴۵۳/۰ ۶۲۴/۰ LPF  
۴۷۰۷/۰  ۱۰۸۳۶/۰‐ ۷۳۴۳۵/۰ LTB  
۴۸۰۵/۰  ۳۷۲۶۱/۰‐ ۳۸۷۰۲/۰ WTB  
۱۲۹۱/۰  ۵۵۸۳۳/۰‐ ۶۰۵۴۳/۰ UCH  
۰۶۴۴/۰‐  ۷۳۷۴۶/۰‐ ۳۷۱۸۷/۰ LCH  
۴۹۳۲/۰  ۲۲۸۶۶/۰ ۷۶۵۸۱/۰ HS  
۴۵۱۹/۰  ۰۴۷۰۷/۰‐ ۷۵۱۶۷/۰ WR  
۰۱۹۲/۰‐  ۰۶۲۸۵۷/۰ ۹۰۸۶۷/۰ LM  
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         2    6   ─┬─┐ 
         2   16   ─┘ │ 
         2   32   ───┼───┐ 
         2   19   ─┬─┘   ├───┐ 
         2   28   ─┘     │   ├───────────┐ 
         2    9   ───────┘   │           │ 
         2   17   ─────┬─────┘           ├─────────────────┐ 
         2   45   ─────┘                 │                 │ 
         2   35   ─┬─────────┐           │                 │ 
         2   36   ─┘         ├───────────┘                 │ 
         2   15   ─────────┬─┘                             ├───────┐ 
         2   22   ─────────┘                               │       │ 
         1    4   ───┬─┐                                   │       │ 
         1    5   ───┘ │                                   │       │ 
         1    2   ─────┼─────────────┐                     │       │ 
         1    3   ─────┘             ├─────────────────────┘       │ 
         1    1   ───────────────────┘                             │ 
         2   23   ─┬─┐                                             │ 
         2   25   ─┘ ├───┐                                         │ 
         2   12   ───┘   ├─────────┐                               │ 
         2   11   ───┬─┐ │         │                               │ 
         2   39   ───┘ ├─┘         │                               │ 
         2   43   ─────┘           │                               │ 
         2   37   ───┬─────────┐   ├───┐                           │ 
         2   38   ───┘         │   │   │                           │ 
         2    7   ───┬─┐       │   │   │                           │ 
         2   13   ───┘ ├───┐   │   │   │                           │ 
         2   46   ─────┘   │   ├───┘   │                           │ 
         2   29   ───┬───┐ │   │       │                           │ 
         2   42   ───┘   │ │   │       │                           │ 
         2   18   ─┬─┐   │ │   │       │                           │ 
         2   40   ─┘ │   │ ├───┘       │                           │ 
         2   24   ─┐ ├─┐ │ │           │                           │ 
         2   31   ─┼─┤ │ │ │           │                           │ 
         2   26   ─┘ │ │ │ │           ├───────────────┐           │ 
         2   21   ─┐ │ │ │ │           │               │           │ 
         2   27   ─┼─┘ │ │ │           │               │           │ 
         2   10   ─┘   ├─┼─┘           │               │           │ 
         2   14   ───┬─┤ │             │               │           │ 
         2   44   ───┘ │ │             │               │           │ 
         2   41   ─────┘ │             │               │           │ 
         2   30   ───┬─┐ │             │               │           │ 
         2   33   ───┘ ├─┤             │               ├───────────┘ 
         2   20   ─────┘ │             │               │ 
         2    8   ─────┬─┘             │               │ 
         2   34   ─────┘               │               │ 
         3   51   ─────────────────────┘               │ 
         3   48   ─────────────┐                       │ 
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         3   47   ─────────────────────┘     ├─────────┘ 
         3   50   ───────────────────────────┘ 

  

  ي و دندانيا جمجمه صفات ي موش خاردار بر مبنايها  جمعيتياي برا ه خوشهيدندوگرام تجز ‐۵شکل 
 ). منطقه مينابيها نمونه: 3 منطقه گنو و يها نمونه: 2 مربوط به منطقه بوشهر؛ يها نمونه: 1(
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۲۶۳

ن يانگيم. طرفهكيانس يه واريوم با استفاده از تجزت نامعلي با جنسييها نه  نر، ماده و نمويها ن جنسيوش خاردار ب شده در ميريگ  اندازهي و دندانيا  صفت جمجمه۱۵ك از يسه هر يج حاصل از مقاي نتا‐۲جدول 
  .رها در سه گروه به صورت پررنگ نشان داده شده استيمتغ

   موش خارداري و دندانيا صفات جمجمه

OL OL ZW LW CW LN LD LPF LTB WTB UCH LCH HS WR LM   
  نر ۲۵/۱۵  ۲۶/۳ ۱/۹ ۳۰/۴ ۶۲/۴ ۲۴/۴ ۱۶/۵ ۶۶/۶ ۵۹/۷ ۳۱/۱۳ ۳۴/۱۱ ۷۴/۴ ۰۷/۱۴  ۵۶/۲۹  ۵۶/۲۹

  ماده ۴۰/۱۵ ۲۵/۳  ۰۷/۹ ۲۸/۴  ۶۰/۴ ۹۵/۳ ۲۷/۵ ۶۸/۶ ۸۷/۷ ۳۳/۱۳ ۳۹/۱۱ ۸۰/۴ ۲۵/۱۴  ۲۱/۳۰  ۲۱/۳۰

  جنس نامعلوم ۶۷/۱۵ ۶۵/۳  ۹۷/۹ ۱۷/۴ ۵۹/۴ ۱۶/۴ ۹۸/۵  ۹۱/۶  ۸ ۱۲/۱۲  ۲۶/۱۲ ۷۰/۴ ۳۰/۱۴ ۵۳/۳۰ ۵۳/۳۰

۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ N 
۰۳/۲ ۰۳/۲ ۶۴/۰ ۰۲/۱ ۰۵/۲  ۵۵/۰  ۶۶/۲  ۴۷/۱ ۱۲/۱ ۲۲/۲  ۱۲/۰ ۵۶/۲ ۴۴/۲  ۳۷/۱ ۹۸/۰  F 
۱۴/۰  ۱۴/۰  ۵۳/۰  ۳۶/۰ ۱۵/۰  ۶۷/۰  ۰۸/۰ ۲۳/۰ ۴۴/۰  ۱۱/۰  ۸۸/۰  ۰۸/۰  ۰۹/۰  ۳۳/۰  ۳۸/۰ P-value 
۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ df  

  
ن ين ايدار ب ي معنيها تفاوت. طرفهكيانس يه واريناب با استفاده از تجزين سه منطقه بوشهر، گنو و مي شده در موش خاردار بيريگ  اندازهي و دندانيا  صفت جمجمه۱۵ك از يسه هر يج حاصل از مقاي نتا‐۳دول ج

   نشان داده شده است  c وa ،bبا  ي و بصورت قرارداديبررس) post-hoc) Tukey; level: 0.05ها با آزمون  پيت
  ).ها متفاوتند دار در سطح مربوطه سمبل يکسان و در صورت وجود تفاوت معنيسه، سمبل ين دو مقدار مورد مقايدار ب يدر صورت عدم تفاوت معن(

   موش خارداري و دندانيا صفات جمجمه

OL CL ZW LW CW LN LD LPF LTB WTB UCH LCH HS WR LM  
۶۴/۲۹ a ۵۲/۲۶ a ۹۲/۱۳ a ۴۴/۴ a ۶۸/۱۲ a ۴۲/۱۱ a ۹۶/۷  ۰۸/۷  ۰۸/۵ a ۵۸/۳ a ۲۹/۲ a ۹۴/۳ a ۴۲/۹ a ۱۴/۳ a ۹/۱۴ a بوشهر 
۰۲/۳۰ b ۷۲/۲۷ b ۲۰/۱۴ b ۷۸/۴ b ۳۸/۱۱ b ۳۲/۱۳ b ۷۹/۷  ۷۶/۶  ۲۴/۵ b ۰۳/۴ b b ۳۶/۲ ۲۹/۴ b ۰۸/۹ a ۲۶/۳ a a ۳/۱۵ گنو 
۲۸/۳۱ c ۳۵/۲۸ c ۲۶/۱۴ c ۹۲/۴ c ۹۱/۱۱ c ۷۰/۱۲ c ۰۵/۸  ۷۸/۶  ۷۴/۶ b ۶۴/۴ c ۴۱/۲ c ۳۶/۴ b b ۴۳/۱۰ ۰۸/۴ b ۲/۱۶b نابيم  
۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ N 
۵۴/۳  ۷۴/۴  ۸۱/۲  ۳۲/۱۰  ۹۸/۳۰  ۶/۱۳۱  ۱ ۸۱/۱  ۸۸/۲۹  ۸۲/۱۱  ۹۹/۱۴  ۱۹/۱۸  ۵۵/۴۴  ۴۳/۵۰  ۱/۶  F 
۰۳/۰  ۰۱/۰  ۰۵/۰ ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۳۷/۰  ۱۷/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰۴/۰  P-value 
۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۴۹ df 
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  يريگ جهيبحث و نت
ار کم و ي موش خاردار بسيشناس هيآرااطالعات در مورد 

منظور بحث در مورد ه ات بي از فرضياريبس. محدود است
 يها يژگيم و ويها از جمله اقل تي تفاوت جمعيالگو
ر از ي مانند مساحت، ارتفاع، فاصله جزاييايجغراف
  ويخوار فشار طعمه (ي جانوريها ها، تنوع گونه يخشک
  مورد بحث قرار گرفته استيا ن گونهيو رقابت ب) رقابت

)Case, 1978; Melton, 1982.(ي که بر رويا  در مطالعه 
   جنسيها  گونهيک و رفتاري مورفولوژيها يژگيو

Acomys ران انجام ي و اين اشغاليفلسطه، ي مصر، ترکاز
 ي و پنج صفت ظاهريا  صفت جمجمه۲۹ ،شده است
آمار . ل قرار گرفتي و مورد تحليريگ بدن اندازه
دهنده   نشان)ANCOVAو  PCA, DFA (ييچندوردا

ر يران از ساي ايها ت گونهيان جمعيتفاوت موجود م
  ). Frynta et al., 2007 (ها است گروه

ها در  شود همه نمونه ي ديده م۵همانطور که در شکل 
خوشه مربوط   . در سه خوشه قرار گرفتند۲۵سطح فاصله 

شود  ي به دو خوشه متمايز م۲۱به سه منطقه در فاصله 
 از ي ايستگاه بوشهر و بخشيها که در يک خوشه نمونه

 گنو يها  گنو و در خوشه دوم بخش عمده نمونهيها نمونه
پس براساس اين . گيرد ي ميناب قرار ميها و نمونه

 گنو و ميناب با هم يها  نمونهتوان گفت که يدندوگرام م
ز ين تماي اي اصلييايمفهوم جغراف.  دارنديقرابت بيشتر

 يها تيجمعرسد  يمنظر ه ب. ک ناشناخته استيمورفولوژ
به  و اند جدا افتادهر مناطق يز از ساييمنطقه جم و خا

 ي دارايستگاهي که از نظر زشوند يممحدود  يمناطق
ناب ير منطقه مموش خاردا.  هستنديتر عيپوشش وس

ها  ر گونهيانبوه و خشن از سا ي داشتن خارهابواسطه
ن گونه يا. ديد گرديز صيدر تمام فصول سال نز و يمتما

 ياهيدار با پوشش گ بي، شيا فقط در مناطق صخره
دست آمده ه بيها سه اندازه نمونهيمقا. دشد ي ص،پراکنده

  گنوياه  نمونهيها ناب با اندازهيموش خاردار از منطقه م
 يها ها نمونه باً در همه اندازهي مشخص نمود تقرو بوشهر

 بوشهر يها نمونهن يهمچن .تر بودند  بزرگنابيممنطقه 
 ي و پهناي قداميطول شکاف کامبه جز ها  در همه اندازه

 از يا در پاره. تر بود کوچکها  ر نمونهيجعبه جمجمه از سا
 ،زارها وته خوب و بياهيرغم پوشش گبه ز يها ن ستگاهيز
 يتواند به حضور شکارگرها ي که مممکن نشدگونه د يص
 نيا .ها مربوط باشد ستگاهين زين پستاندار کوچک در ايا

 ي عمانجي منطقه خلژهي گونه غالب منطقه به و،جونده
ها   رودخانهوارهي و دي سنگالخي در نواحشتري، که باست

ستکره يگاه زاندوختموش خاردار عمدتاً در . به دام افتاد
د اما در همه انواع ش مشاهده يج عمانيه خليگنو در ناح

 به يبردار  خاک مورد نمونهيها پي و تياهي گيها پوشش
. د شديص ي مسکوني موارد در نواحيدر بعض. تله افتاد

 متر ۱۵۰۰ تا ارتفاع باالتر از ي کوهستانين گونه به نواحيا
 ريخ ايها يخشکسال ليد به دليز نفوذ کرده که شاين

 فقط در ارتفاع کمتر از يکه موش خانگ يدر حال. است
در موارد . د شدي صي مسکوني متر و تنها در نواح۵۰۰
شده است و  وان قطعين حي مشاهده شد که دم ايمتعدد

هنگام کندن در  .ها پاره شده بودند ز گوشي نيدر موارد
شد و پوست  ي از بدن جدا ميوان دم به راحتيپوست ح

و   Shargal يها افتهيج با ين نتايا .شد يز پاره مين
 که به طور يلي بر وجود داليمبن (2000)همکاران 

ادان اثر يد شدن موش خاردار توسط صي بر صميمستق
  .  استهماهنگگذارد  يم

 متر در ۵۰۰دراز در ارتفاع کمتر از  تنها گونه هامستر دم
 موش يج عماني خليها ستگاهي کوه گنو در زيجهت شمال

ر يدهنده تاث د نشانين مطلب شايا. ز مشاهده شديدار نخار
ن گونه باشد، چرا که يستگاه توسط ايجهت در انتخاب ز

 متر ۱۰۰۰  کوه گنو در ارتفاع کمتر ازيدر جهت جنوب
 درک بهتر وضعيت سيستماتيک جمعيت يبرا .د نشديص

 يها اين گونه و احتمال وجود تاکسون جديد انجام روش
 يها و روش mt DNA ينند بررس مايمولکول زيست
  .نتيک از جمله تعداد کروموزوم نياز استژسيتو
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Abstract 
Genus Acomys comprising 14 species from mouse like rodents and substituted in Murinae 
subfamily. The aim of this research was surveying external, cranial and dental character differences 
among diverse populations of Acomys dimidiatus in Minab, Boushehr and Geno biosphere reserve. 
Sampling was performed during summer 2003 and 2005. Total of 52 species were collected from 
mentioned sites. The results of ANOVA revealed a significant differences of all characters between 
study areas except Length of Diastema and Length of anterior Palatine foramina. Analysis of PCA 
showed Khaeez and Jam samples (Boushehr region) was stand in separated group and had a 
positive relationship with second axis. These samples were similar by Cranial Width. Minab 
samples had an optimistic association with Occipitonasal Length, Condylobasal Length, Zygomatic 
Length and Length of Mandible. Some of Geno samples were similar to Minab samples but others 
were disparted because of negative relationship with Occipitonasal Length, Condylobasal Length, 
Zygomatic Length and LM characters. Comparisons of cranial characteristics revealed importance 
of Occipitonasal Length and Condylobasal Length to distinct populations. Our results suggested 
mentioned morphometric characters as a good index to separate individuals from different areas.  
 
Keywords: Acomys dimidiatus, Cranial characters, Taxonomy, Geno biosphere reserve, Minab, 
Boushehr. 
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