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مصباح4

چکيده
دوپای کوچک ( )Allactaga elater Lichtenstein 1828به عنوان گونهای شبفعال
در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی ايران به استثنای بخشهای جنوبی دريای خزر پراکنش
دارد .در اين مطالعه بررسی و تحلیل برخی ويژگیهای صفات ظاهری ،جمجمهای و
دندانی گونه  A. elaterدر مناطق کرمان و سمنان در محدوده فالت مرکزی ايران با
استفاده از تحلیل ريخت سنجی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبرداری در تابستان سال
 1311و تابستان  1311از دو منطقه قوشه در نزديکی دامغان در استان سمنان و منطقه
شکار ممنوع گودغول سیرجان در استان کرمان انجام شد و  11نمونه دوپای کوچک از
مناطق مذکور به دست آمد .در نمونههای کرمان دو متغیر فاصله بین حدقهای ( )LWو
طول فک پايین ( )LMرشد بیشتری را نسبت به نمونههای استان سمنان داشته در
صورتی که در نمونههای سمنان متغیرهای طول صندوق صماخ ( ،)LPFعرض صندوق
صماخ ( ،)WIBپهنای جعبه جمجمه ( ،)CWارتفاع جمجمه ( )HSو طول دياستما ()LD
رشد بیشتری را دارند .نتايج آزمون تجزيه به مولفههای اصلی نشان داد که میزان
واگرايی نمونههای دو منطقه کرمان و سمنان در رابطه با اندازه متغیرهای مربوط به
جمجمه و دندان زياد میباشد که سبب تفکیک نمونههای دو منطقه بر روی محورهای
يک و دو شده است .در مورد ويژگیهای ظاهری ظاهری دو متغیر طول سر و بدن
( )HBLو طول دم ( )TLدر نمونههای سمنان ارزشهای بیشتری را نسبت به
نمونههای کرمان در بر میگیرند .به عبارت ديگر طول کلی بدن در افراد اين گونه در
سمنان بزرگتر از نمونههای کرمان میباشد.
واژگان کليدی :دوپای کوچک ،کرمان ،سمنان ،ريختسنجی.

Biosphere

مقدمه
جوندگان با داشتن حدود  211جنس و  0111گونه
و زیر گونه ،بزرگترین راسته پستانداران و یکی از
موفقترین گروههای موجودات زندهاند که به دليل
قابليت سازگاری باال ،در اکثر نقاط زمين به استثنای
قطبين زندگی میکنند (رفيعنژاد و همکاران،
 .)4919جوندگان ایران ،همانند سایر کشورهای

زیست سپهر ،4931 ،جلد  ،41شماره .49-9 ،2

قلمرو حياتی پالهآرکتيک ،مهمترین پستانداران
کوچک از نظر تعداد گونه هستند به طوریکه تقریبا
یک سوم پستانداران آن را تشکيل میدهند .کشور
ایران با دارا بودن  14گونه از راسته جوندگان (91/2
درصد کل پستانداران) در بردارنده گونههای متنوعی
از پستانداران کوچک میباشد ( Karami et al.,
 .)2008بررسیهای آرایهشناختی برای گروههایی از

مطالعه آرايه شناختی دوپای کوچک...

جوندگان نسبتا ناشناخته مانند دوپاهای پنج
انگشتی جنس  Allactagaدر خاورميانه دارای
اهميت بسزایی است ( .)Shenbrot, 2009پراکنش
جنس  Allactagaاز نواحی نيمهبيابانی آفریقای
شمالی ،فالت ایران و آسيای مرکزی تا مغولستان
بوده و از  42گونه این جنس  5گونه در بررسیهای
مختلف پژوهشگران از ایران شناسایی شده است
( ،)Darvish et al., 2008که یک گونه از آنها به نام
دوپای کوچک از لحاظ بومشناختی و زیستشناختی
ال ناشناخته است .دوپای کوچک
گونهای کام ً
( )Allactaga elater Lichtenstein 1828دارای
جثهای کوچک ،چشمانی درشت و گوشهایی به
نسبت بلند است که این ویژگیها نشانگر سازگاری
باالی این گونه با مناطق دارای پوشش گياهی تنک
است .پاهای عقب در این جونده بزرگتر از دستها
بوده و هنگام حرکت و ایستادن بر روی دو پای عقب
خود قرار میگيرد (اعتماد .)4951 ،این جونده به
عنوان گونهای شبفعال در مناطق بيابانی و
نيمهبيابانی ایران به استثنای بخشهای جنوبی
دریای خزر پراکنش دارد و در مناطقی مانند تهران،
خوزستان ،فارس ،کرمان ،خراسان ،آذربایجان و
زنجان تا کنون شناسایی شده است ( Shenbrot,
 .)2009; Dianat et al., 2010در مورد
زیرگونههای این جونده در سطح استانهای مختلف
کشور بررسیهای بيوسيستماتيکی اندکی انجام شده
است Dianat .و همکاران ( )2141بر اساس
ویژگی های ملکولی وجود الگوی پراکنش دو
زیرگونه دوپای کوچک را در ایران محتمل
دانستهاند؛ یک زیرگونه از کاشمر به نام A. e.
 indicaو زیر گونهی دیگر  A. e. turkmeniکه
از گلستان شناسایی شدهاند .نمونههای جمعآوری
شده از تهران نيز مربوط به گونه دوپای کوچک
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هستند .با این وجود پژوهشهای بيشتری از جمله
بررسیهای مولکولی مورد نياز است تا بتوان جایگاه
تبارشناختی نمونه های مناطق مختلف را به طور
دقيقتر تعيين نمود .در این مطالعه به بررسی و
تحليل برخی ویژگیهای ریختسنجی ظاهری،
جمجمهای و دندانی گونه  A. elaterدر مناطق
شکار ممنوع گودغول سيرجان (کرمان) و قوشه
(سمنان) در محدوده فالت مرکزی ایران پرداخته
شده است.
مواد و روشها
نمونهبرداری -نمونهها در تابستان سال  4911و
تابستان  4913از دو منطقه قوشه در نزدیکی دامغان
در استان سمنان و منطقه شکار ممنوع گودغول
سيرجان استان کرمان جمعآوری شدند (شکل .)4
صيد گونه به واسطه شبفعال و تلهگریز بودن توسط
دست یا با استفاده از تور حشرهگيری در شب انجام
شد .نمونهها پس از جمعآوری به آزمایشگاه منتقل و
اطالعات الزم برای هر نمونه مانند تاریخ ،مکان صيد،
جنس و ویژگیهای ظاهری ثبت گردید .ریخت
سنجی ظاهری شامل طول سر و بدن ( ،)HBLطول
دم ( ،)TLطول گوش ( )ELو طول پای عقب ()FL
توسط خطکش با دقت یک ميلیمتر انجام گردید.
جمجمه نمونهها تميز و جهت مطالعات مرفولوژیکی
آماده گردید .صفات ریختسنجی اسکلتی
(جمجمهای و دندانی) شامل طول
اکسی پيتونازال ( ،)OCCLطول کندیل وبازال
( ،)CLپهنای زیگوماتيک ( ،)ZWفاصله بين
حدقهای ( ،)LWپهنای جعبه جمجمه ( ،)CWطول
استخوان بينی ( ،)LNطول دیاستما ( ،)LDطول
شکاف قدامی ( ،)LPFطول صندوق صماخ (،)LTB

محمدی و همکاران.

عرض صندوق صماخ ( ،)WTBطول ردیف
دندانهای آسيای باال ( ،)Uchطول ردیف دندانهای
آسيای پایين ( ،)Lchارتفاع جمجمه ( ،)HSپهنای
پوزه در جمجمه ( )WRو طول فک پایين ()LM

توسط کوليس با دقت  1/15ميلیمتر اندازهگيری
شدند ( .)Ghadirian et al., 2011نمونههای مورد
مطالعه شامل  43دوپای کوچک بودند که از سمنان
 45نمونه و از کرمان تعداد  1نمونه صيد شده بودند.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی مکانهای نمونهبرداری

مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیها برابر صفر نيست
از آزمون بارتلت استفاده شد .به منظور تعيين قرابت
جمعيتهای مورد بررسی و گروهبندی آنها بر
اساس کليه صفات مورد مطالعه تجزیه خوشهای
انجام گردید و نمودار درختی آن رسم شد .برای
مقایسه  45ویژگی جمجمهای و دندانی این گونه
بين مناطق سمنان و کرمان و اطمينان از عدم وجود
اختالف معنیدار جهت ادغام دادههای مربوط به
جنسهای ماده ،نر و نمونههایی با جنسيت
نامشخص از آزمون  t-studentاستفاده گردید و
در صورت نبودن اختالف معنیدار بين آنها ،دادهها
با هم ترکيب شدند (جدول  .)2تجزیه و تحليلهای
مربوط به رستهبندی با استفاده از نرم افزار ade-4
( )Thioulouse et al., 1997و سایر تجزیه و
تحليلها با کمک نرم افزار  SPSS 16انجام
گرفت.

(دايرههای توپر).

روش آماری
برای تحليل دادهها ابتدا ماتریسی متشکل از
مولفههای اندازهگيری شده از صفات جمجمهای
دوپای کوچک در مناطق نمونهبرداری تهيه شد.
اعداد گنجانده شده در متن ماتریس مربوط به اندازه
هر یک از صفات جمجمهای دوپای کوچک در
مناطق مذکور است .با استفاده از تجزیه به
مؤلفههای اصلی ( )PCAمشخص خواهد شد که
کداميک از این ویژگیها عوامل مهمتر و معنیدارتر
بوده و میتواند جهت و گرایش کلی پراکندگی نقاط
نمونهبرداری را مشخص نماید (رستمی.)4915 ،
پيش از انجام  PCAو برای اطمينان از اینکه
همبستگیهای موجود در بين دادهها برای این
تحليل مناسب است از آزمونKMO (Kaiser-
) Meyer-Olkinاستفاده شد .از سوی دیگر برای
اطمينان از مناسب بودن دادهها برای انجام PCA
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نتايج

بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون تجزیه واریانس
مشخص شد اختالف معنیداری بين دادههای مربوط
به جنسهای نر و ماده وجود ندارد ،لذا دادههای
مربوطه برای تجزیه و تحليلهای بعدی با همدیگر
ترکيب شدند ( .)P>o.o5بر طبق نتایج به دست
آمده از آزمون  KMOکه برابر با  1/1به دست
آمد و همچنين معنیدار بودن نتيجه آزمون بارتلت
( ،)P=0.00میتوان نتيجه گرفت دادههای موجود
برای انجام  PCAمناسب هستند .نتایج گروهبندی
نمونهها با استفاده از روش تجزیه به مولفههای اصلی

مطالعه آرايه شناختی دوپای کوچک...

در ارتباط با صفات جمجمهای و دندانی نشان داد که
سه محور اول آزمون (00/1 )PC I, PCII, PCIII
درصد تغييرات در صفات ظاهری و جمجمهای را
نشان میدادند که این امر نشان داد که متغيرهای
اندازهگيری شده بر روی جمجمه توانایی الزم را به
منظور تفکيک و گروهبندی نمونههای دو منطقه
داشتهاند (جدول  .)4به دليل تفکيک پذیری باالی
متغيرها در طول محورهای اول و دوم ،این محورها
برای تفسير نتایج حاصل از  PCAمورد استفاده
قرار گرفتند .همانطور که در شکل  9نشان داده شده
است ،نمونههای استان کرمان در سمت راست و
نمونههای سمنان در سمت چپ نمودار قرار
میگيرند .نتایج این نمودار نشان میدهد که در
نمونههای استان کرمان دو متغير فاصله بين
حدقهای ( )LWو طول فک پایين ( )LMرشد
بيشتری را نسبت به نمونههای استان سمنان داشته
درصورتی که در نمونههای سمنان متغيرهای طول
صندوق صماخ ( ،)LPFعرض صندوق صماخ
( ،)WIBپهنای جعبه جمجمه ( ،)CWارتفاع
جمجمه ( )HSو طول دیاستما ( )LDرشد بيشتری
را دارند .نتایج آزمون تجزیه به مولفههای اصلی
نشان داد که ميزان واگرایی نمونههای دو منطقه
کرمان و سمنان در رابطه با اندازه متغيرهای مربوط
به جمجمه و دندان زیاد میباشد که سبب تفکيک
نمونههای دو منطقه بر روی محورهای یک و دو
شده است .نتایج ترسيم نمودار درختی نمونهها در
رابطه با متغيرهای جمجمه و دندانی و بر اساس
محاسبه فاصله اکليدین 1نشان داد که نمونههای دو
منطقه به خوبی تفکيک شده و در شاخههای
جداگانه قرار میگيرند .همانطور که در شکل  1نشان
4

Euclidean
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داده شده است ،نمونههای  41 ،41و  43بيشترین
فاصله را از نمونههای سمنان داشته ،بنحوی که
شاخه جداگانهای را تشکيل میدهند .همچنين
نمونهی دیگر (عدد  )61این منطقه نيز شاخه
جداگانهای را تشکيل داده و فاصله کمتری را نسبت
به نمونههای سمنان دارند.
در جدول  2نتایج مربوط به آزمون تجزیه به
مولفههای اصلی بر اساس چهار متغير مربوط به
ظاهر نمونههای دو استان کرمان و سمنان نشان
داده شده است .سه محور اول  33درصد تغييرات
موجود در نمونهها در رابطه با متغيرهای ظاهر را در
بر میگيرد .نتایج گروهبندی نمونهها بر اساس
محورهای یک و دو نشان داد که چهار متغير
استفاده شده در رابطه با ظاهر نمونهها همچون
متغيرهای جمجمه و دندان توانایی الزم را در
تفکيک نمونههای دو منطقه داشته است و نمونههای
دو جمعيت در دو گروه جداگانه قرار گرفتند.
همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،نتایج
محورهای اول و دوم نشان داد که از سمت راست به
چپ نوعی افزایش را در چهار متغير اندازهگيری شده
مشاهده میشود .به عبارت دیگر میتوان بيان کرد
که بر اساس نقطه مرکزی نمونههای دو منطقه ،دو
متغير طول سر و بدن ( )HBLو طول دم ( )TLدر
نمونههای سمنان مقادیر بيشتری را نسبت به
نمونههای کرمان در بر میگيرند .به عبارت دیگر
طول کلی بدن در افراد این گونه در سمنان بلندتر از
نمونههای کرمان میباشد .نتایج گروهبندی
نمونههای بر روی محورهای دوم و سوم بر اساس
چهار متغير ظاهری نمونهها نشان داد که این دو
محور بر خالف محورهای دو و سه متغيرهای اندازه

محمدی و همکاران.

منطقه دارند.

نمونهها ،توانایی بيشتری در تفکيک نمونههای دو

جدول  Eigenvalue-1و درصد واريانس توجيه شده برای سه محور اول  PCAبرای ماتريس صفات جمجمهای و دندانی
 A. elaterبه همراه  Factor loadingمتغيرها در هر يك از سه محور.
F2
6/26

F1
1/11

F3
1/11
16/2

14/74

62/09

Eigenvalue
درصد واريانس توجيه شده

22/76

17/64

62/0

درصد تجمعی واريانس توجيه شده

414

6226

66

OL

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

Factor loading

شکل  -3رستهبندی  11صفت جمجمهای و دندانی  A. elaterدر نمودار حاصل از محور اول و دوم .PCA
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شکل  -4نمودار درختی دادهها بر اساس  11متغير اندازهگيری شده در رابطه با صفات جمجهای و دندانی دوپای کوچك
( :1سمنان و  :2کرمان).
جدول  Eigenvalue -2و درصد واريانس توجيه شده برای سه محور اول  PCAبرای ماتريس صفات ظاهری A. elater
به همراه  Factor loadingمتغيرها در هر يك از سه محور.
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شکل  -1رستهبندی صفات ظاهری  A. elaterدر نمودار حاصل از محور اول و دوم .PCA
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همانطور که در شکل  0نشان داده شده است،
نمونههای سمنان و کرمان به خوبی تفکيک شده و
در دو گروه مجزا قرار میگيرند .نتایج گروهبندی
نمونهها نشان داد که متغيرهای ظاهری نمونهها
توانایی بيشتری در تفکيک نمونههای دو استان
داشتند .به عبارت دیگر متغيرهای ظاهری همچون

طول کلی بدن یا طول گوش و پا واگرایی زیادی بين
افراد دو منطقه نشان میدهد .از طرف دیگر این
نتایج نشان میدهد که در نمونههای استان همدان
متغيرهای طول همچون طول کلی بدن و یا طول
دم رشد بيشتری نسبت به نمونههای کرمان داشته و
نمونههای این استان جثه بزرگتری دارند.

شکل  -6رستهبندی صفات ظاهری  A. elaterدر نمودار حاصل از محور دوم و سوم .PCA

نمودار درختی نمونهها بر اساس محاسبه فاصله
اکليدین نشان داد که نمونههای دو منطقه در دو
شاخه جداگانه قرار میگيرند به نحوی که نمونه 40
بيشترین فاصله از نمونههای سمنان را داشت و در
شاخهای جداگانه از سایر نمونهها قرار میگرفت.
همچنين نمونههای دیگر منطقه کرمان نيز در یک
شاخه دیگر قرار گرفت (شکل .)1
بحث و نتيجهگيری
راسته جوندگان در سطح جهان به طور گسترده
توزیع شده و در انواع مختلف زیستگاهها دیده
میشوند .در ميان گونههای این راسته میتوان
پيچيدهترین روابط بومشناختی را مشاهده کرد .این
تنوع اساسی یک انواع وسيعی از الگوهای پراکنش،
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استفاده از فضا ،ارتباط ،رقابت توليد مثلی ،مراقبت
والدینی و مواردی نظير آن را منجر میشود (.)44
گونههای جنس  Allactagaبه علت موقعيت
مبهم تاکسونوميکی تا کنون مورد مطالعه بسياری از
محققين قرار گرفتهاند و مطالعات متعددی در
خصوص آنها صورت گرفته است (مانند قادری،
4913؛ Miljutin, 2008؛ Tarahomi et al.,
 .)2010دوپاها عموم ًا گياهخوارند و از قسمتهای
مختلف رستنیها تغذیه میکنند (فيروز)4911 ،
ولی گاهی از حشرات نيز تغذیه میکنند .در طبيعت
آب نمینوشند ولی در اسارت گاهی اوقات به آب
احتياج دارند (ضيایی .)4911 ،توليد مثل دوپاها
برخالف اکثر جوندگان کم و بستگی به آب و هوا و
بخصوص ميزان و پراکندگی باران ساليانه دارد ،در

مطالعه آرايه شناختی دوپای کوچک...

شکل  -7نمودار درختی دادهها در رابطه با صفات ظاهری دوپای کوچك ( :1سمنان و  :2کرمان).

عوض طول عمر دوپاها نسبتاً زیاد و گاهی به شش
سال میرسد .بر خالف تصور ،زیستگاه دوپاها فقط
دشتها و مناطق بيابانی نيست ،بلکه برخی از
گونهها در مناطق سرد استپی و یا مناطق کوهستانی
مرتفع باالی  2511متر مانند ارتفاعات اطراف
دریاچه تار واقع در شهرستان دماوند نيز مشاهده
میشوند (ضيایی .)4911 ،پژوهشگران زیادی اشکال
مختلفی از موش دوپای انگشتی را به عنوان زیر
گونههای مستقل شناسایی نمودهاندA. e. elater :
 Lichtenstein, 1825از غرب قزاقستان؛ A. e.
 indica Gray, 1842جنوب افغانستان؛ A. e.
 caucasica Nehring, 1900آذربایجان؛ A. e.
 aralychensis Satunin, 1901رشته کوه آرارات؛
 A. e. kizljaricus Satunin, 1907داغستان؛
 A. e. dzhungariae Thomas, 1912چين؛ A.
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 e. strandi Heptner, 1934ترکمنستان؛ A. e.
 turkmeni Goodwin, 1940شمال ایران؛ A. e.
heptneri Pavlenko and Denisenko, 1976
دره .)Shenbrot et al., 2008( Fergana

ویژگیهای تاکسونوميکی ،ریختشناسی ،ژنتيکی و
بومشناسی این جنس نشان دهنده این مطلب
میباشد که زیر گونههای شناسایی شده در
پژوهشهای مختلف در ویژگیهای متفاوت تفاوتها
و شباهتهایی با یکدیگر داشته است .به طوریکه
مثال زیر گونه  A. elater indicaو A. elater
 aralychensisکه به ترتيب از افغانستان ،خراسان
و ترکيه گزارش شدهاند مشابه میباشند ( Dianat
 Corbet .)et al., 2010نيز زیر گونههای A. e.
 aralychensisو A. e. caucasicusرا یکی
دانسته و پراکنش زیر گونه  A. e. caucasicusرا
در ایران مورد قبول دانسته است (.)Corbet, 1978

محمدی و همکاران.

در آخرین بازنگری سيستماتيکی گونه موش دوپای
پنج انگشتی ،کليه زیر گونهها در گروه elater
و  indicaطبقهبندی شدهاند ( Shenbrot et al.,
 .)1999همچنين  Çolakو  )4331( YiĞitیک
زیر گونه جدید دوپا از ترکيه گزارش کردند .در این
پژوهش  12نمونه دوپای فرات از یورفا (ترکيه)
براساس ویژگیهای ریختشناختی جمجمهای،
ظاهری و کاریولوژیکی آزمون شدند .مقایسه
نمونههای یورفا با نمونههای سوریه ،اردن ،کویت و
عراق نشان داد که نمونههای یورفا ،سوریه و اردن با
نمونههای عراق و کویت تفاوت دارند .بنابراین
نمونههای یورفا ،سوریه و اردن به عنوان گونه
جدید  A. euphratica kivanci subspشناسایی
شدند Womochel .در سال  4311با مقایسهی
ویژگیهای ظاهری بدن و معيارهای ریختسنجی
جمجمه دوپاهای نگهداری شده در موزه تاریخ
طبيعی شيکاگو با دوپاهای دیگر آنها را به عنوان یک
گونهی جدید از زیرخانوادهی Allactaginae
معرفی و به نام آقای اسکندر فيروز به نام دوپای
فيروز نامگذاری نمود ( .)Womochel, 1978نتایج
گروهبندی نمونهها بر اساس آزمون تجزیه به
مولفههای اصلی نشان داد که دادههای ریختی تمایز
باالیی را در بين نمونههای دو منطقه نشان داد و
جمعيتها از هم متمایز بود و تفاوتهای بين
جمعيتی دوپای کوچک در دو منطقه کرمان و
سمنان در رابطه با متغيرهای ریختی مطالعه شده
باال بوده که این امر سبب جدایی جمعيتها شده
است .نتایج این مطالعه نشان داد که متغيرهای
ظاهری توان بيشتری در تفکيک نمونههای دو
منطقه داشتند .برای نخستين بار  Dianatو
همکاران ( )2141با مطالعه ملکولی گونههای جنس
دوپا در ایران در خصوص تفکيک دو گونه دوپای
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هاتسون و دوپای فيروز ،نتایج )2113( Shenbrot
را تایيد نمودند .گستره پراکنش دوپای هاتسون که
نخستين بار توسط توماس در سال  4321گزارش
شده بود ،از بلوچستان در شرق ایران تا غرب رشته
کوههای زاگرس و پارک ملی کویر ادامه دارد
(مرادی4911 ،؛  .)Brown, 1980این گونه احتماال
دارای دو زیر گونه  A. hotsoni hotsoniو A.
 hotsoni firouziاست (.)Dianat et al., 2010
یکی از مشکالت بررسیهای ریختشناسی در سطح
درون گونهای عدم وجود رابطه مستقيم در بين این
صفات و ویژگیهای ژنتيکی و تاثيرپذیری تغيير
صفات ریختی در مقابل تغييرات عوامل محيطی
است .بسياری از تغييرات ریختی در افراد یک
جمعيت به افراد امکان پاسخ به تغييرات محيطی را
از طریق تغيير رفتار و فيزیولوژی میدهد که سبب
افزایش بقای آنها میشود .لذا تغييرات ریختی
ضرورتاً تغييرات ژنتيکی جمعيت را در پی نداشته و
مشاهده تفاوتها در بين جمعيتها را نمیتوان در
همه موارد نشان دهنده تفاوتهای ژنتيکی دانست.
با این وجود بررسی صفات قابل شمارش و قابل
اندازهگيری در شناسایی جمعيتها موثر میباشد.
اگرچه بررسیهای صورت گرفته بر روی
جمعيتهای دوپای کوچک در دو منطقه کرمان و
سمنان تفاوت ریختی باالیی را بين این دو جمعيت
نشان داد ،ولی با این حال اجرای مطالعات گسترده
تر در رابطه تغييرات مورفومتری و تعميم نتایج
بدست آمده و همچنين بررسیهای ژنتيکی به
منظور ميزان تفاوت ژنتيکی جمعيتها ضروری بنظر
میرسد.
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