تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال چهارم ،شماره دوازدهم ،پايیز  ،1931صفحه 82-11
پذيرش نهايی1931/30/12 :

دريافت مقاله1933/11/39 :

بررسی تأثیر رشد آلومتریک بر صفات ریختی جمجمه گرگ )(Canis lupus

با استفاده از روش تراس هندسی
رسول خسروی و محمد کابلی *
گروه محیط زيست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران

چکیده
گرگ ) (Canis lupusگوشتخواری با گستره پراکنش وسیع در سطح زيستگاههای کشور است که تنوع ريختیی بیایيی
را در اين گستره نشان میدهد .مطالعه حاضر ،به بررسی رشد آلومتريک و تغییرات هندسی در فک بایيی جمجمیه ايین
گونه همراه همزمان با افزايش رشد پرداخته است .بدين منظور  93جمجمه از مناطق مختلف کشیور جمیعآوری و بیه دو
گروه بالغ و نابالغ تقسیمبندی شدند .هشت نقطه قابل تعیین بر روی ديد پشتی جمجمه تعیین و يک شبکه تیرا

بیر روی

جمجمه ترسیم شد .سپس  11زاويه حاصل از اتصال اين نقیا ترسییم و در پینک شیکل هندسیی از قسیمتهیای ققبیی،
جلويی و کل جمجمه مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی هر زاويیه بیا نمايیه جمجمیه و ديگیر زاويیههیای هیر شیکل
بررسی شد .کاهش زاويههای بین بیرونیترين نقطه قسمت پسین جمجمه بر روی تیغه ساجیتال ،نقطه اتصال خطو بینیی
در محل پیشانی ،بیرونیترين نقا جانبی دو محور زيگوماتیک و بیرونیترين نقطه پیشین جمجمه میان دندانهای پیشیین
و همبستگی منفی زاويههای اين قسمت از جمجمه نشان داد که افیزايش پهنیای زيگوماتییک در جمجمیه گیرگهیا در
مقايسه با طول کلی جمجمه رشد بیشتری دارد که اين امر سبب افزايش نمايیه جمجمیه همزمیان بیا افیزايش رشید گونیه
میشود .نتايک بررسیهای هندسی نشان داد که قسمت ققبی جمجمه همزمان با افزايش رشد ،رشد طولی بیشتری نسیبت
به افزايش پهنای جعبه جمجمه دارد .از طرف ديگر قسمتهای پیشین جمجمه رشد قرضی بیشیتری در مقايسیه بیا رشید
طولی اين قسمت داشته که سبب پهنتر شدن اين قسمت از جمجمه همزمان با افزايش رشد میشود.
واژههاي کلیدي :ترا

هندسی ،رشد آلومتريک ،ريختسنجی ،گرگ ،نمايه جمجمه ،نیم فک بایيی

مقدمه

) .(Onar and Gunes, 2003تعیین نمايههیا و نشیانگرها

بررسی تغییرات ريختی جمجمه اهمییت بسیزايی در

ابزاری مهم در بررسی و تعیین تفاوتهای ريختی افیراد

تعیین تغییرات شیکل جمجمیه و الگوهیای آن در افیراد

همراه همزمان با افزايش رشد است .روشهیای متنیوقی

يییک گونییه در نتیجییه تکامییل و افییزايش رشیید دارد

بییه منظییور بررسییی تغییییرات ريختییی در بییین افییراد و يییا
* mkaboli@ut.ac.ir
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گونههای مختلف معرفی شده است .در روشهای سنتی

)Cardini and Tongiorgi, 2003؛ Zelditch et al.,

به دلیل متمرکز بودن بر اندازههای موجود در جمجمیه،

2004؛ .(Milenkovic et al., 2010

اسیییتفاده تکیییراری از نقیییا مشیییخ

تحلیییل و بررسییی تییرا

روی جمجمیییه،

هندسییی روشییی میینظم بییه

اندازهگییریهیای متعیدد در يیک جهیت از جمجمیه و

منظور بررسی تغیییرات درون گونیهای در بررسییهیای

ناديده گرفتن ساير جهات ،قدم پوشش کامیل از شیکل

ريختسنجی است ).(Strauss and Bookstein, 1982

نمونه و قدم وزندهی يکسان به تمامی بخشهای بیدن،

در ايیین روش ،شییبکهای از نشییانگرها بییر روی جمجمییه

امکییان بییروز خطییا بایسییت ) .(Turan, 1999همچنییین

تعريییف و فاصییله بییین نشییانگرها يییا زوايییای بییین آنهییا

يکی از نکات مهم در بررسیهای ريختشناسی ،توجیه

اندازهگیری میشود .از آنجا که در روش ترا

پوشش

به رشد آلومتريک گونه و تأثیر آن بیر تغیییرات صیفات

منظمی از نقا بر روی جمجمه تعريف شیده ،بنیابراين،

ريختی در افراد يک گونه همزمان با افزايش سین اسیت

اين روش در بررسیهای ريخیتشناسیی درونگونیهای

که در روشهای سنتی کمتیر میورد توجیه قیرار گرفتیه

دقت بایيی دارد .روشهای هندسی بیشتر در جوندگان

است ).(Strauss and Bookstein, 1982

و نخسییتینهییا اسییتفاده شییده اسییت ،امییا در بررسیییهییای

هندسی ابزاری قیوی

تکاملی گوشتخواران نیز به کار رفته اسیت Goswami,

در توصیف و تحلیل شیکل هیای زيسیتشیناختی افیراد

)2006؛ Christiansen, 2008؛ Figueirido et al.,

يییک گونییه هسییتند ;(Rohlf and Marcus, 1993

) .2009تاکنون مطالعیات زيیادی در رابطیه بیا تغیییرات

) .Dryden and Mardia, 1998ايین روشهیا بیه دلییل

ريختسنجی جمجمه سگسانان صیورت گرفتیه اسیت

اسییتفاده از نشییانگرهای آنییاتومی همچییون نشییانگرهای

که در بیشتر اين مطالعات از روشهای هندسی برای اين

کالبدی ،رياضیاتی و کاذب ،سنجش زاويهها و فواصیل

منظییور اسییتفاده شییده اسییت ؛(Brehm et al., 1985

نسبت به هم ،پوشش يک شیبکه کامیل از نشیانگرها در

Lignereux et al., 1991؛ Onar, 1997؛ Hidaka et

سییطوم مختلییف جمجمییه ،تعیییین و برطییرف کییردن

al., 1998؛ Jouve et al., 2001؛ Onar et al., 2001؛

خطاهای تصادفی و استاندارد کردن اندازههیا بیه منظیور

Onar and Gunes, 2003؛ Milenkovic et al.,

مقايسات درون گونیهای از دقیت بیشیتری در مطالعیات

).2010

روش های ريخت سنجی ترا

تنوع زياد در شکل و اندازه جمجمیه سیگسیانان در

ريخیتسینجی برخیوردار هسیتند ;(Ohiggins, 2000

با گربهسانان سبب شکلگیری تنوع گونهای بای در

) .Dryden and Mardia, 1998از آنجییا کییه در ايیین

قیا

روشها مؤلفههای تغییرات ريختیی مربیو بیه شیکل و

ايین خیانواده شیده اسیت )Evans, 1993؛ Vila et al.,

اندازه به صورت جداگانه مورد بررسی قیرار مییگییرد،

) .1999گرگ خاکستری ) ،(Canis lupusگوشتخواری

بنییابراين اسییتفاده از ايیین روشهییا در مقايسییه بییا روش

با محدوده پراکنش وسیع در جهان اسیت کیه از کانیادا و

ريختسنجی سنتی از اولويت بیشتری برخیوردار اسیت

آمريکای شیمالی تیا کشیورهای آسییايی از جملیه ايیران

بررسی تأثیر رشد آلومتريک بر صفات ريختی جمجمه گرگ ) (Canis lupusبا استفاده از روش ترا
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هندسی

گسییییترش دارد ) .(Mech, 1970تغییییییرات بییییارز در

تصییادفات جییادهای ايیین گونییه جمییعآوری گرديیید .بییه

خصوصیات ريختشناختی نظیر رنگ بدن ،اندازه بدن و

منظور بررسی تغییرات هندسی در فک بایيی همزمان با

استخوانها به ويژه جمجمیه ،رفتیار و ديگیر خصوصییات

افزايش رشد ،نمونههای جمعآوری شده بر اسا

پهنای

ريختی در بین جمعیتهیای نیواحی مختلیف سیبب شیده

زيگوماتیییک ،طییول کلییی جمجمییه و میییزان پوسیییدگی

است تا اين گونه به زيرگونههای متعددی تفکیک شیود،

دندانهیا بیه دو گیروه بیالغ (  83جمجمیه) و نابیالغ (13

به طوری که تاکنون  93زيرگونه از ايین گونیه در جهیان

جمجمه) تقسیمبندی شدند ).(Gipson et al., 2000

شناسییايی شییده اسییت ) .(Wozencraft, 2005زيرگونییه

ابتدا جمجمه در درون ظرف شن تراز شده و با ثابت

معرفییی شییده بییرای ايییرانCanis lupus pallipes; ،

کردن دوربین بر روی پايه و قرار دادن نمايه سنجشی در

 Sykes, 1831است که در گسیتره وسییعی از کشیور بیه

کنار جمجمه از ديد پشتی جمجمه قکسبیرداری شید.

استثنای نواحی بیابیانی در کیوير مرکیزی و کیوير لیوت،

سپس هشت نقطه قابل تعیین بر روی جمجمه با اسیتفاده

حضور دارد .تنوع الگوهای ريختی بیایيی از نظیر رنیگ

از نرمافزار  TpsDigنسخه  8/30مشخ

شد (Rohlf,

بییدن ،انییدازه بییدن و انییدازه جمجمییه بییین جمعیییتهییای

) .2005همچنیییین ،طیییول کلیییی جمجمیییه و پهنیییای

مختلف گرگ در ايران وجود دارد.

زيگوماتیک به منظور محاسبه نمايه جمجمه (فرمیول )1

هدف اين مطالعه ،بررسی تغییرات ريختیی در فیک

اندازهگیری شد (شکل .)1

بایيی اين گونه همزمان با افزايش رشد و طول جمجمه
با استفاده از روش ترا

هندسی است.

مواد و روشها
از آنجا که برنامه منظمی برای جمیعآوری جمجمیه

(فرمول )1

×133

پهنای زيگوماتیک
طول جمجمه

=نمايه جمجمه

نقا تعیین شده بر روی جمجمهها بیه صیورت زيیر
تعريف شد:

یشههای يافت شده از گرگ در طبیعت در ايران وجود

 -بیرونیترين نقطه قسمت پسین جمجمیه بیر روی تیغیه

ندارد ،همچنین ،با توجه به اينکه گرگهای شکار شیده

ساجیتال )(A

توسط دامداران بیه صیورت رییر قیانونی سیريعا میدفون

 -بیرونیترين نقا جانبی استخوانهای پیشانی )(Ec

میییگییردد و ارلیب جمجمییههییای موجییود در مجموقییه

 -بیرونیترين نقا جانبی جعبه جمجمه )(E

موزههای سازمان حفاظت محیطزيست فاقد مشخصیات

 -نقطه اتصال خطول بینی در محل پیشانی )(N

مربو به مکان و زمان تهییه نمونیه اسیت ،بنیابراين ايین

 -بیرونییتیرين نقطیه پیشیین جمجمیه مییان دنیدانهیای

پژوهش بیا دشیواریهیای فراوانیی بیرای تهییه جمجمیه

پیشین )(P

روبرو بوده است .بر ايین اسیا  ،تعیداد  93جمجمیه از

 -بیرونیترين نقا جانبی محورهای زيگوماتیک )(Z

مییوزه سییازمان حفاظییت محیییطزيسییت ،مجموقییههییای

 -بیرونیترين نقطه سوراخهای تحت حدقهای )(Sw

شخص یی و جمجمییههییای تهیییه شییده از طبیعییت در اثییر

 -داخلیترين نقطه کمانهای پیش حدقهای )(En
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 -8شکلهای هندسی بر اسا

بیرونیترين نقا جیانبی

جعبه جمجمه ):(E
در اين طبقه ،بیا در نظیر گیرفتن بیرونییتیرين نقطیه
قسییمت پسییین جمجمییه بییر روی تیغییه سییاجیتال ) (Aبییه
قنوان نقطه شروع ،دو شکل هندسی بر روی جمجمههیا
تعريییف شیید .شییکل اول بییا اتصییال نقییا  Aو  Eبییه
شییکل  -1طییول جمجمییه و پهنییای زيگوماتیییک و موقعیییت نقییا

بیرونیترين نقطه پیشین جمجمه میان دندانهیای پیشیین

شده بر روی جمجمهها بیه منظیور ترسییم شیبکه خطیو

) (Pترسیم و سه زاويه  EAE ،EPEو  AEPاندازهگیری

مشخ
ترا .

شد (شکل  9ب) .شکل دوم نیز با اتصال نقا  Aو  Eبه
نقطه اتصال خطول بینی در محیل پیشیانی ) (Nترسییم و

پس از ترسیم شبکه ترا

بین نقا تعريف شیده بیر

دو زاويه  ENEو  AENتحلیل شد (شکل  9الف).

روی ديیید پشییتی جمجمییه ،بییه منظییور بررسییی تغییییرات

 -9شییکلهییای هندسییی بییر اسییا

هندسی در جمجمهها همزمان بیا افیزايش رشید و نمايیه

سوراخهای تحت حدقهای ):(Sw

جمجمه ،شش شکل هندسی با اسیتفاده از اتصیال نقیا

بیرونیییتییرين نقطییه

در اين طبقه ،نیز دو شکل هندسی تعريف شد .شکل

قابل تعیین بر روی جمجمهها ترسیم و  11زاويه حاصیل

اول با اتصال نقا  Swو  Nبه بیرونیتیرين نقطیه پیشیین

از ترسیم اين شکلها با استفاده از برنامه  TpsDigنسخه

جمجمه میان دندانهای پیشیین ) (Pترسییم و سیه زاويیه

 8/30اندازهگییری شید .شیکلهیای بیه دسیت آمیده از

 SwPSW ،SwNSwو  NSwPاندازهگیری شد (شیکل

اتصال نقا به سه گروه تقسیمبندی شدند:

 0الف) .شکل دوم نیز يا اتصیال نقیا  Z ،En ،Ec ،Eو

 -1شکلهای هندسی بر اسا

بیرونیترين نقطه جیانبی

محورهای زيگوماتیک ):(Z

 Swترسیییم و  0زاويییه  EcEnSw ،ZSwEn ،ZSwNو
 EEcEnمورد بررسی قرار گرفت (شکل  0ب).

در اين بخش ،با در نظیر گیرفتن بیرونییتیرين نقطیه

پس از اندازهگیری زاويیههیای تعريیف شیده بیر روی

قسییمت پسییین جمجمییه بییر روی تیغییه سییاجیتال ) (Aبییه

جمجمههای بیالغ و نابیالغ ،همبسیتگی هیر زاويیه بیا نمايیه

قنوان نقطه شروع ،دو شکل هندسی بر روی جمجمههیا

جمجمه و همچنین همبستگی با ساير زاويهها در هر گیروه

تعريییف شیید .شییکل اول بییا اتصییال نقییا  Zو  Aبییه

بررسی و روند تغیییرات ايین زاويیههیا بیه منظیور بررسیی

بیرونیترين نقطه پیشین جمجمه میان دندانهیای پیشیین

تغییییرات رشیید آلومتريییک و شییکل جمجمییه همزمییان بییا

) (Pترسیم و سه زاويه  ZPZ ،ZAZو  AZPاندازهگیری

افزايش رشد و طول جمجمه در افراد بالغ و نابیالغ بررسیی

شد (شکل  8الف) .شکل دوم با اتصال نقیا  Aو  Zبیه

شد .تمامی اندازهگیریها در نرمافزار  TpsDigنسخه 8/30

نقطه اتصال خطو بینی در محل پیشیانی ) (Nترسییم و

و آزمون همبستگی آماری پیرسون بین زاويهها بیا اسیتفاده

دو زاويه  AZNو  ZNZاندازهگیری شید (شیکل  8ب).

از نرمافزار  SPSSنسخه  13/3صورت گرفت.

بررسی تأثیر رشد آلومتريک بر صفات ريختی جمجمه گرگ ) (Canis lupusبا استفاده از روش ترا

هندسی
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نتایج
میانگین ،کمینه ،بیشینه و خطای استاندارد  11زاويیه
اندازهگیری شده در  93جمجمه ،در جدول  1نشان داده
شده اسیت .همچنیین ضیرايب همبسیتگی معنییدار بیین
زاويههای اندازهگیری شده با نمايه جمجمیه و همچنیین
همبستگی بین هر زاويه با زاويههای ديگر در هیر شیکل
برای هر دو گروه افراد بالغ و نابیالغ در جیدول  8آورده
شده است.
شکل  -8شکلهای هندسی ترسیم شده با اسیتفاده از نقیا ،Z ،A
PوN

نتايک بررسی تغییرات هندسیی در طبقیه  1نشیان داد
که زاويه  ZAZهمزمان با افزايش رشد کاهش میيابید.
اين کیاهش ،بیه دلییل افیزايش طیول تیغیه سیاجیتال در
گرگها همزمان با افزايش رشد بوده که سبب افیزايش
طول جمجمه و در نتیجیه کیاهش ايین زاويیه مییشیود.
همچنییین زاويییههییای  ZPZو  ZNZبییا افییزايش رشیید،
افزايش و زاويیههیای  AZPو  AZNبیا افیزايش رشید و
طول جمجمه کاهش میيابند .در ايین طبقیه ،دو شیکل
هندسی بررسی شد .در شکل اول (اتصال نقیا  Z ،Aو

شکل  -9شکلهای هندسی ترسیم شده با اسیتفاده از نقیا ،E ،A
PوN

 )Pنتايک محاسبه ضرايب همبستگی بیین زاويیههیا نشیان
داد کییه همبسیییتگی منفیییی شییديد و معنییییداری بیییین
زاويههای  AZPو  ZPZدر هیر دو گیروه جمجمیههیای
بالغ و نابالغ مشیاهده شید در حیالیکیه ايین زاويیههیا بیا
افزايش رشد تغییرات معنیداری را نشان نمییدادنید .در
شکل دوم (اتصیال نقیا  N ،Aو  ،)Zهمبسیتگی منفیی
معنیداری بین  AZNو  ZNZوجود داشت که البته ايین
همبستگی تنها در جمجمههای بالغ معنییدار بیود .نتیايک
بررسی تغییرات هندسی در اين طبقه بییانگر ايین مطلیب
است که در اين گونه همزمان بیا افیزايش رشید ،پهنیای
زيگوماتیک با نرخ بیشتری نسبت به طول کلی جمجمیه

شکل  -0شکلهای هندسی ترسیم شده با استفاده از نقا ،Sw ،N

رشد کرده ،اين امر سبب رشد بیشتر زاويههیای  ZAZو

 Ec ،Z ،E ،Pو En

 ZPZنسییبت بییه زاويییههییای  AZPو  AZNو در نتیجییه
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برقراری همبستگی منفی بین اين زاويهها میشود.

مطلییب بییود .از طییرف ديگییر ،منفییی بییودن ضییريب

بررسی شکلهای هندسی در طبقه دوم نشان داد که

همبستگی بین دو زاويه  AEPو  EAEدر هیر دو گیروه

زاويههای  AEN ،EPE ،ENEو  AEPبا افیزايش طیول

جمجمههای بالغ و نابالغ که هیر دو همزمیان بیا افیزايش

جمجمه و رشد افزايش میيابند( .البته اين افیزايش تنهیا

رشد ،افزايش میيافتند ،بیانگر اين مطلب بود کیه رشید

در رابطه بیا دو زاويیه  AENو  AEPمعنییدار بیود) .در

طولی قسمت ققبی جمجمه در گیرگهیا در مقايسیه بیا

حالیکه زاويه  EAEهمزمیان بیا افیزايش رشید کیاهش

رشیید قرضییی ايیین قسییمت بییا نییرخ بیشییتری صییورت

میيافت .در اين طبقه ،دو شیکل هندسیی بررسیی شید.

میگیرد.

افییزايش زاويییه  AENبییه دلیییل رشیید تیغییه سییاجیتال در

نتايک بررسیی شیکلهیای هندسیی در سیومین طبقیه

گرگها همزمان با افزايش رشید اسیت .در شیکل اول،

نشان داد که زاويههای  SwPSW ،ZSwN ،EcEnSwو

(اتصیییال نقیییا  E ،Aو  )Pنتیییايک بررسیییی ضیییرايب

 SwNSwهمزمییان بییا افییزايش رشیید و طییول جمجمییه

همبستگی نشان داد که زاويیه  AEPهمبسیتگی منفیی و

افزايش مییيابنید .در ايین طبقیه نییز دو شیکل هندسیی

بایيی با  EAEو  EPEدارد .اگیر چیه در جمجمیههیای

بررسی شد .در اولین شیکل (اتصیال نقیا  Sw ،Nو )P

بیییالغ ايییین همبسیییتگی بیییین  AEPو  EAEو همچنیییین

اگرچه افزايش زاويههای  SwNSwو  NSwPهمزمان با

همبسیییتگی بیییین  AEPو  EPEمعنییییدار بیییود امیییا در

افزايش رشد و طول جمجمه معنیدار نبود اما همبستگی

جمجمههای نابالغ اين همبستگی تنها بیین  AEPو EAE

منفی نسبتا بایيی بین زاويههای  SwNSwبیا  NSwPدر

معنیدار شد .نتايک بررسی دومین شکل هندسی در ايین

هر دو گروه نمونههای بالغ و نابیالغ مشیاهده شید .نتیايک

طبقییه (اتصییال نقییا  E ،Aو  ،)Nنشییان داد کییه زاويییه

بررسی دومین شکل هندسی در اين طبقه (اتصیال نقیا

 AENهمبستگی منفی بایيی بیا  ENEدر هیر دو گیروه

 E ،En ،Ec ،Swو  )Zنشییان داد کییه همبسییتگی مثبییت

بالغ و نابالغ داشت.

بییایيی بییین  ZSwNو  ZswEnدر جمجمییههییای بییالغ و

تغییییرات زاويییههییای هندسییی در طبقییه دوم نشییان

نابالغ مشاهده شد .همچنین ،همبستگی منفی معنییداری

میدهد که در گرگها همزمان با افیزايش رشید ،رشید

بین  ZSwEnو  EcEnSwو همبستگی مثبت معنییداری

طولی قسمت ققبی جمجمیه )(neurocranium length

بین  ZSwENو  EEcEnدر جمجمههیای بیالغ مشیاهده

جمجمییه (Cranial

شد .افزايش زاويه  ZSwNدر هر دو گروه افیراد بیالغ و

) widthبا نرخ بیشتری صورت گرفته است که ايین امیر

نابالغ بیه دلییل افیزايش پهنیای زيگوماتییک همزمیان بیا

سبب میشود دو زاويه  AEPو AENهمزمان با افیزايش

افییزايش رشیید در گییرگهاسییت .افییزايش دو زاويییه

رشیید ،افییزايش و زاويییه  EAEکییاهش ياب ید .همچنییین،

 SwPSwو  SwNSwدر جمجمهها نیز به دلییل پهینتیر

افزايش دو زاويیه  EPEو  ENEبیه دلییل پهینتیر شیدن

شدن قسمتهای جلويی جمجمه در گرگ هیا همزمیان

قسمتهای جلیويی جمجمیه )(viscerocranial width

با افزايش رشد است کیه ايین موضیوع در بررسییهیای

در گرگها همزمیان بیا افیزايش رشید اسیت کیه نتیايک

صورت گرفته در شکلهای هندسی طبقههای  1و  8نییز

بررسی تغییرات هندسی در طبقیه سیه نییز بییانگر همیین

نشان داده شید .منفیی بیودن ضیريب همبسیتگی بیین دو

نسییبت بییه افییزايش پهنییای قییر

بررسی تأثیر رشد آلومتريک بر صفات ريختی جمجمه گرگ ) (Canis lupusبا استفاده از روش ترا
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زاويه  NSwPو  SwNSwکه هر دو همزمان بیا افیزايش

 SwPSwنشان داد .از آنجا که بررسی زاويهها در طبقیه

رشد ،افزايش میيافتند ،بییانگر ايین مطلیب بیود کیه در

اول نشییان داد کییه دو زاويییه  AZPو  AZNهمزمییان بییا

گرگها بر خالف قسمت ققبی جمجمیه ،رشید طیولی

افزايش رشد ،افزايش مییيافتنید ،بررسییهیای صیورت

بخش جلويی کمتر از رشد قرضی اين بخش اسیت کیه

گرفته نشان داد که بین ايین دو زاويیه بیا نمايیه جمجمیه

سبب شیکلگییری همبسیتگی منفیی بیین ايین زاويیههیا

همبستگی منفی وجود دارد .بنابراين ،اين مطلیب بییانگر

میشود .همچنین مثبت بودن ضريب همبسیتگی بیین دو

اين موضوع است که در گرگهیا پهنیای زيگوماتییک

زاويییه  ZSwNو  ZSwEnنیییز بییه دلیییل افییزايش پهنییای

با نرخ بیشتری نسبت به طول جمجمه افزايش میيابد که

زيگوماتیک در گرگ ها همزمان با افزايش رشد است.

سبب شکلگیری همبستگی منفی بیین ايین زاويیههیا بیا

نتايک بررسی همبستگی بین زاويههای محاسیبه شیده

نمايه جمجمیه مییشیود .همچنیین مثبیت بیودن ضیريب

و نمايه جمجمه نشان داد کیه زاويیههیای ،AZN ،ENE

همبستگی بین زاويههای  SwPSW ،SwNSwو  ZPZبا

 AZPو  ZSwNهمبستگی منفیی و معنییداری بیا نمايیه

نمايه جمجمه نیز نشاندهنده رشد بیشتر زيگوماتیک در

انیییدازه جمجمیییه داشیییتند .همچنیییین ،نمايیییه جمجمیییه

مقايسه با طیول جمجمیه و همچنیین پهین شیدن قسیمت

همبسییتگی مثبییت و معنیییداری بییا  ZPZ ،SwNSwو

جلويی جمجمه گرگ همزمان با افزايش رشد بود.

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و خطای استاندارد  11زاويه اندازهگیری شده بر روی جمجمه گرگ
زاويه

کمینه

بیشینه

میانگین

خطای استاندارد

ZAZ

82/33

13/33

10/08

3/33

ZPZ

93/33

31/33

03/39

3/31

AZP

110/33

189/33

113/31

3/38

AZN

23/33

32/33

31/23

3/33

ZNZ

22/33

119/33

133/39

1/30

EPE

83/33

83/33

88/81

3/13

EAE

83/33

38/33

23/31

1/98

AEP

181/33

198/33

181/38

3/82

ENE

93/33

31/33

09/23

3/33

AEN

111/33

180/33

111/81

3/19

SwNSw

11/33

133/33

30/30

1/81

SwPSw

00/33

30/33

02/93

3/02

NSwP

32/33

183/33

138/13

1/33

ZSwN

33/33

23/33

83/12

1/80

ZSwEn

83/33

09/33

93/80

3/13

EcEnSw

183/33

189/33

103/12

1/93

EEcEn

198/33

182/33

131/93

1/83
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نمايه جمجمه نیز نشان از نرخ بیشیتر رشید زيگوماتییک

بررسی تغییرات ريختی در افراد يک گونیه همزمیان

در مقايسه با طول کلی جمجمیه اسیت Onar .و Gunes

با افزايش رشد نقش مهمی در تعیین شکل و نیوع رشید

( (8339نشان دادند که زاويههیای  ZPZ ،ZAZو ZNZ

گونه (آلومتريک و ايزومتريیک) دارد .يکیی از دیيیل

در زيرگونهای از سگ در کشور ترکیه همبستگی مثبت

مهییم تنییوع ريخییتشناسییی و در نتیجییه تنییوع گونییهای

و معنیییداری بییا نمايییه جمجمییه در ايیین گونییه داشییت،

خانواده سگسانان ،رشد آلومتريک در گونههیای ايین

بهطوری که با افیزايش نمايیه جمجمیه و افیزايش رشید

خیییانواده در مقايسیییه بیییا رشییید ايزومتريیییک خیییانواده

گونه ،ايین زاويیههیا افیزايش مییيافتنید .بنیابراين ،بییان

گربیهسیانان اسیت ) .(Sears et al., 2007بررسییهیای

کردند که طول جمجمه در مقايسیه بیا قیر

جمجمیه

آلومتريک به قنوان ابزاری مناسب بیرای تعییین ارتبیا

افزايش بیشتری را با رشد نشیان مییدهید .نتیايک مطالعیه

بین اندازه و شیکل در افیراد يیک گونیه و تعییین مییزان

حاضر نشان داد که افراد اين گونه قبل از بلیو جمجمیه

انحراف از الگوهای قابل انتظار در بین افراد است .يکی

کشیییدهتییری دارنیید کییه ب یا افییزايش سیین ،رشیید بیشییتر

از روشهای مهم در بررسی تغییرات ريخیتسینجی در

زيگوماتییک در مقايسییه بییا طییول کلیی جمجمییه سییبب

افراد يک گونه بررسیهای هندسی جمجمه همزمیان بیا

پهنتر شدن جمجمه میشود.

افزايش رشد است (Klingenberg, 1998; Goswami

بررسیهیای هندسیی بیر اسیا

بیرونییتیرين نقیا

) .and Prochel, 2007در ايیین پییژوهش ،تغییییرات

جییانبی جعبییه جمجمییه نشییان داد کییه نمايییه جمجمییه

هندسییی در جمجمییه گییرگ بییا بررسییی زاويییههییا و

همبسییتگی منفییی و معنیییداری بییا  ENEدارد .از طییرف

شکلهیای هندسیی بیه منظیور تعییین شیکل جمجمیه و

ديگر زاويه  AEPهمبستگی منفی با  EAEو  EPEنشان

ارزيابی تغییرات شیکل در طیول دوره رشید ايین گونیه

داد که اين نتايک نشان میدهد که قسمت ققب جمجمه

مطالعه شد.

در اين گونه ظیاهر کشییدهتیر و بلنیدتری را همزمیان بیا

تغییر در نرخ نمايه جمجمه بیا رشید بیه دلییل برخیی

افزايش رشد پیدا میکند .به قبارت ديگر ،رشید طیولی

تغییییرات ريخییتشناسییی در افییراد نظیییر تشییکیل تیغییه

قسمت ققبی جمجمیه در مقايسیه بیا رشید قرضیی ايین

سییاجیتال و يییا افییزايش پهنییای زيگوماتیییک همزمییان بییا

قسمت با گذشت زمان بیشتر است .بنابراين ،میتوان اين

افزايش رشد است .کیاهش زاويیه هیای  AZN ،ZAZو

گونه بیان کرد که گرگها پیش از بلو دارای پسسیر

 AZPهمزمان با رشد و همبستگی منفی اين زاويیههیا بیا

پهن هستند که با افزايش سن ،رشد طولی اين قسمت بیا

نمايه جمجمه ،بییانگر ايین موضیوع اسیت کیه افیزايش

نرخ بیشتری در مقايسه با پهنای جعبیه جمجمیه صیورت

جمجمه همزمیان بیا افیزايش رشید در مقايسیه بیا

میگیرد و سبب کشیدهتر شدن اين قسیمت از جمجمیه

افییزايش طییول جمجمییه بییا نییرخ بیشییتری در گییرگهییا

در افراد بالغ میشود .از طرف ديگر ،رشد تیغه ساجیتال

صورت میگیرد .ايین نتیايک نشیان مییدهید کیه شیکل

همزمان با بلو فرد ،يکی ديگر از دیيل کیاهش زاويیه

جمجمه در اين گونه همزمیان بیا افیزايش رشید پهینتیر

 EAEاست.

قر

میشیود .کیاهش زاويیههیای  AZPو  AZNبیا افیزايش

بررسیهیای هندسیی بیر اسیا

بیرونیی تیرين نقطیه
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سوراخهیای تحیت حدقیهای در جمجمیه نشیان داد کیه

در ايران با استفاده از بررسییهیای ديید پشیتی جمجمیه

قسییمت جلییويی جمجمییه همزمییان بییا افییزايش رشیید بییر

بررسی شید Onar .و  )8339( Gunesبییان کردنید کیه

خییالف قسییمتهییای ققبییی ،رشیید قرضییی بیشییتری در

تغییرات ريختشناسی ديد پشتی جمجمه ممکین اسیت

مقايسییه بییا رشیید طییولی دارد و ايیین قسییمت از جمجمییه

سبب تغییر ديگر زاويهها در افراد يک گونه همزمیان بیا

همزمان با افزايش رشد پهنتر میشود .بنابراين ،میتوان

افزايش رشد شود .لذا ،تغییرات زاويهای در ديید پشیتی

نتیجییه گرفییت کییه گییرگهییا قبییل از بلییو دارای پییوزه

نیم فک بایيی ممکن است بیانگر تغیییرات رخ داده در

کشیدهتری هستند و همزمان بیا افیزايش رشید فیرد ايین

شکل جمجمه همزمان با افزايش رشد باشد .همیانطیور

قسمت از جمجمه پهنتیر مییشیود کیه ايین امیر سیبب

که بیان شد ،بیه دلییل محیدوديتهیايی در جمیعآوری

افییزايش در زاويییههییای  SwPSw ،SwNSwو ZSwEn

جمجمه اين گونه در ايیران و همچنیین قیدم اطالقیات

میشود .در شکل  ،3ديید پشیتی و شیکمی فیک بیای و

دقیق از جمجمههای موجود ،امکان بررسیی نمونیههیای

پايین دو نمونه گرگ از منیاطق شیمال رربیی (تبريیز) و

ببیشیتر از ايیین گونییه در ايیین مطالعیه فییراهم نبییود و ايیین

شرق (کرمان) کشور نشان داده شده است .همچنیین در

مطالعه با بررسی  93جمجمیه از منیاطق مختلیف کشیور

ترسییم شیده بیر روی

صییورت گرفییت .اجییرای مطالعییات بیشییتر در رابطییه بییا

ديد پشتی جمجمه در در نمونه گرگ بالغ و نابالغ نشیان

تغییرات ريختشناسی اين گونه در کشور با تعداد نمونه

داده شده است.

بیشتر میتواند گام مهمی در پر کیردن خیالء اطالقیاتی

شکل  8نمای کلی از شبکه ترا

در اين مطالعه ،تنها تغییرات هندسی جمجمه گیرگ

موجود و تعیین زيرگونههای اين گونه در کشور باشد.

شکل  -3ديد پشتی فک بای ) ،(Aديد شکمی فک بای ) ،(Bديد شکمی فک پايین ) (Cيک قالده گیرگ از منیاطق شیمال رربیی (چی )
و يک قالده گرگ از مناطق شرق (راست) ايران
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هندسی

( با استفاده از روش تراCanis lupus) بررسی تأثیر رشد آلومتريک بر صفات ريختی جمجمه گرگ

)ترسیم شده به منظور بررسی تغییرات هندسی شکل جمجمه در دو نمونه نابالغ (زنجان) و بالغ (همدان

 نمای کلی شبکه ترا-8 شکل
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The effect of allometric growth on morphometric traits of wolf
(Canis lupus) using geometric truss
Rasoul Khosravi and Mohammad Kaboli *
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Iran

Abstract
Iranian wolf is found in different habitats of Iran and possesses different morphological
characteristics with respect to its cranium shape based on its distribution. This study was
conducted to investigate the allometric growth and geometric changes of cranium in relation
to its growth .A total of 35 skulls were collected from different regions and divided into two
groups (adult and subadult). Seventeen angles that were drown by joining the measuring
points on the whole, neurocranium, and viscerocranium. The correlation between skull index
and angle measurements were analyzed in three categories. The decreasing of angles among
dorsal face point on the external occipital crest, junction on the median plane of the right and
left nasofrontal sutures, the most lateral point of the zygomatic arch and anterior end of the
interincisive suture located between the roots of the upper central incisor teeth showed width
of the skull increased more than the skull length with age, therefore, skull index increased
with age. Results of geometry surveys showed that cranial width did not increase as much
compared to the length of neurocranium length. Therefore, the angles of this section increased
with age. Also, viscerocranium width increased more than viscerocranium length and the
skull became widened with age.
Key words: Geometric truss, Allometric growth, Morphometric, Wolf, Skull index, Cranium
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