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دريافت مقاله4933/93/33 :

بررسي تغييرات مورفومتريك كمركولي بزرگ )(Sitta tephronota dresseri

در امتداد رشتهكوه زاگرس
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 4گروه محیط زيست ،دانشكده منابع طبیعی ،پرديس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 3گروه شیالت ،دانشكده منابع طبیعی ،پرديس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران

چكيده
کمرکوولی بورر

) (Sitta tephronataداراي سوه زيرگونوه  S. t. obscura ،S. t. dresseriو  S. t. tephronotaدر

ايران است که زيرگونه  S. t. dresseriدر امتداد رشتهکووه زاگور

حضوور دارد .بور اسوا

مطالعوات پیشوی ،،ايو،

زيرگونه داراي تغییرات تدريجی در رنگ آمیري پر و بال از شمال غرب به سوي مناطق جنوب کشور اسوت .ايو ،در
حالی است که تغییرات جغرافیايی ويژگی هاي ريخت شناختی آن به خووبی مطالعوه نشوده اسوت .در مطالعوه حاضور،
تغییرات جغرافیايی ويژگی هاي ريخت شناختی اي ،زيرگونه در امتداد رشته کوه زاگر
استان هاي اصفهان ،کرمانشاه ،فار

با بررسوی چهوار جمعیوت از

و مرکري بررسی شد .تعداد  41ويژگی ريختی براي مقايسه تغییورات انودازه در

 13نمونه به دست آمده از مناطق مختلف اندازه گیري شد .براي انجام بررسی هاي دقیق تر تعداد  49نسبت بوا اسوتفاده
از ويژگی هاي اولیه ساخته شد .از آزمون تجريه واريانس براي بررسی وجود يا عدم وجود تفاوت معنی دار در اندازه
و شكل صفات بی ،جمعیت ها استفاده شد .نتايج نشان داد که بی ،اي ،چهار جمعیت در  3مورد از  31ويژگی بررسوی
شده تفاوت معنیدار وجود دارد .براي مقايسه ويژگی هاي ريختی جمعیت هاي مطالعوه شوده در نسوبتهواي محاسوبه
شده از آزمون تجريه به مؤلفه هاي اصلی ) ،(PCAآنالیر کانونی ) (CVAو تجريه واريانس چند سوويه )(MANOVA

استفاده شد .يافتهها نشان داد که جمعیتهاي فار
واژههاي كليدي :کمرکولی برر

و مرکري با يكديگرتفاوت معنیدار دارند.

) ،(Sitta tephronota dresseriتغییرات جغرافیايی ،سازش ،ريختشناسی

مقدمه.

ضروري است ) .(Ridley, 2004بررسی تفاوتهاي بی،

تغییرات درون گونهاي میوان افوراد يوک جمعیوت و

جمعیتهواي يوک گونوه ،سواک ،در منواطق جغرافیوايی

جمعیت هاي مختلف يک گونه ،از ويژگی هاي تكواملی

مختلف ،از مهومتوري ،مباحو چوال برانگیور در طوول

جمعیتها و گونهها است .بنابراي ،،شناخت اي ،تغییرات

توواري جانورشناسووی بوووده کووه بووه توصوویف گونووههووا و

براي درك ماهیت گونوه و چگوونگی تكامول گونوهاي

زيرگونههاي متعددي منجر شده اسوت ).(Mayr, 1970
* mkaboli@ut.ac.ir
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همچنووی ،،پووژوه هوواي گسووتردهاي در ايوو ،زمینووه در

سه زيرگونه شناخته شده در ايران

کمرکولی برر

سالهاي اخیر در مورد گروههواي مختلوف جانوداران از

داردdresseri :

جملوه پرنودگان )Molina et al., 2000؛ Chardine,

( S. t. obscuraدر رشووتهکوووه البوورز ،منوواطق سیسووتان،

2002؛ Rising et al., 2009؛ Albayrak et al.,

کرمان و هرمرگوان) و ( S. t. tephronotaشومال شور

2011؛  (Conklin et al., 2011انجوام شوده اسوت .بوه

ايوران) ) .(Vaurie, 1950تغییورات رنوگ زيور بودن در

طور اساسی ،مطالعوه تغییورات صوفات در جمعیوت هواي

زيرگونوه  S. t. dresseriداراي شوی

تودريجی اسوت.

يک گونه يا گونه هاي مختلف که در مناطق جغرافیوايی

رنگ زير بدن در اي ،زيرگونه در محودوده زاگور

متفاوت ساک ،هسوتند ،از مهوم توري ،ابعواد تئووريهواي

سوومت شوومال غوورب بووه سوومت جنوووب شوور يعنووی از

تكاملی و سیستماتیک است ).(Thorpe, 1976

سوواوجبالغ در غوورب آذربايجووان تووا کرمانشوواه ،لرسووتان

کمرکوولی بورر

(Sitta tephronota (Sharpe,

)) 1872از جمله پرندگان با پراکن

t.

( S.در محوووودوده زاگوووور )؛

بختیاري و نیرير در استان فوار

از

بوه تیرگوی مویگرايود

گسترده در منواطق

) .(Vaurie, 1950الگووووي تغییووور رنوووگ پووور و بوووال

کوهسووتانی ايووران اسووت ) (Scott et al., 1975کووه

) (plumageمشووابه امووا شووديدتري نیوور در کمرکووولی

درههاي سنگی ،کوهپايهها ،منواطق سونگی و صوخرهاي

کوچک (زيرگونه  )S. n. tschitscheriniدر رشتهکووه

با بوتهها و درختان کوتاه و پراکنده را به عنوان زيستگاه

زاگر

گرارش شده است ) .(Vaurie, 1950بوا توجوه

انتخاب میکند .اي ،گونه ،پرندهاي قلمروطلو اسوت و

بووه مشوواهده تفوواوتهوواي مشووخ

در طول سال به طور جفت يا تنها در قلمرو خود بوه سور

قسوومتهوواي متفوواوت بوودن در جمعیووتهوواي مختلووف

میبرد .گستره حضور اي ،گونه از غرب فالت ايوران توا

زيرگونه  ،S. t. dresseriاي ،پرس

مطرح میشود کوه

شور قراقسوتان گورارش شوده اسوت )Vaurie, 1950؛

آيا تغییرات در ساير ويژگی هاي ريختشناختی نیر قابل

در رنووگآمیووري

 .(Grant, 1975اي ،گونه به همراه کمرکوولی کوچوک

مشوواهده اسووت؟ از ايوو ،رو ،پووژوه

)) (Sitta neumayer (Michahelles, 1830بووه دلیوول

بررسووی تفوواوتهوواي ريختووی جمعیووتهوواي مختلووف

نقشووی کووه در شووكلگیووري مفهوووم جابجووايی صووفات

زيرگونوه  S. t. dresseriدر محودوده

کمرکولی برر

حاضوور بووا هوود

) (Character displacementداشتهانود از جملوه مووارد

پووراکن

شناخته شده در زمینه مطالعات بومشناسی تكاملی هستند

انجام شد .بوا توجوه بوه دانو

)Vaurie, 1950؛ Brown and Wilson, 1956؛

تغییرات ويژگیهاي ريختی در اي ،زيرگونه ،يافتوههواي

 .(Grant, 1975ويژگیهاي گونهاي کمرکولی بورر
(طول منقار ،طول بال ،طول تارسو
اسا

و خط چشمی) بر

اي ،پژوه

جغرافیووايی آن در امتووداد رشووتهکوووه زاگوور
ناکوافی موا در ارتبوا بوا

میتواند به درك بهتر تكامول بوومشوناختی

آن کمک نمايد.

تغییورات جغرافیوايی تنوو زيوادي از خوود نشوان

موویدهوود )Vaurie, 1950؛  (Grant, 1975کووه ايوو،
تغییرات در جمعیت هاي متعلق به يک زيرگونه نیر قابول
مشاهده است ).(Vaurie, 1950

مواد و روشها.
در پوووژوه

حاضووور ،از چهوووار جمعیوووت در امتوووداد

رشته کوه زاگر در استانهاي کرمانشاه ،پنج فورد (شوهر
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) (Sitta tephronota dresseriدر امتداد رشتهکوه زاگر

هرسی 91 º 41 ′ 31/91″ ،و  ،)11 º 92 ′ 1/39″مرکوري،

اندازه گیري شد .اي ،ويژگی ها در ارتبا با متغیرهاي اندام

 41فوووووووورد (شووووووووهر خمووووووووی 99 º 19 ′ 92/19″ ،و

پروازي (بال و دم :چهار ويژگی) و تغذيهاي (سه ويژگی)،

 ،)13 º 12 ′ 91/44″اصووفهان 1 ،فوورد (93º 13 ′ 92/23″

متغیرهاي پا (ش

ويژگی) و طول کل بودن اسوت .بوراي

و  )24 º 39 ′39/39″و فووار  39 ،فوورد (شووهر سوووريان

حذ تغییورات آلوومتري مربوو بوا الگووي رشود ،فقوط

 99 º 41 ′ 49/39″و  )29 º 92 ′ 93/49″طووی سووالهوواي

نمونه هاي بالغ مطالعه شدند .نمونه هوا بوا اسوتفاده از تفنوگ

 4934و  4933در فصل هاي بهار و تابسوتان نمونوهبورداري

بادي و بوا مجووز دفتور نظوارت بور شوكار و صوید سوازمان

شد (شكل  41 .)4ويژگی ريختی (پیوست  )4در  13نمونه

حفاظووت محوویط زيسووت ،صووید شوود و هووم اکنووون در

صید شده بوا اسوتفاده از کوولیس بوا دقوت  9/93میلویمتور

دانشگاه تهران نگهداري میشود.

شكل  -4موقعیت مكانهاي نمونهبرداري از کمرکولی برر

آزمايشگاه حیات وح

زيرگونه  S .t. tephronataدر ايران (استانهاي اصفهان ،فار  ،کرمانشاه و مرکري)

براي مقايسه ويژگی هاي ريختی انودازه گیوري شوده

استفاده شود ) .(Zar, 1999بوراي متغیرهوايی کوه داراي

بی ،جمعیت هاي مورد مطالعه از آزمون تجريه واريوانس

توزيووع نرمووال نبودنوود از تغیوور شووكل داده (بووه صووورت

از اجوراي آزموون تجريوه

لگاريتمی کردن) استفاده شد ،چرا که لگواريتمی شودن

واريانس ،براي بررسوی نرموال بوودن داده هوا و همگنوی

دادههووا باعو

چووولگی و همگنووی واريووانسهووا

واريانسهوا بوه ترتیو از آزموونهواي کولمووگرو -

میشوود ) .(Miles and Ricklefs, 1984بوراي مقايسوه

و لیووون در نوورمافوورار  Minitabنسووخه 49

ويژگوویهوواي ريختووی جمعیووتهوواي مووورد مطالعووه ،از

) (Minitab Inc., 2010اسوتفاده شود .بوراي بررسوی و

دادههوواي اولیووه آنهووا  49ويژگووی نسووبتی سوواخته شوود

از آزمووون توووکی

(پیوسووت  )3و بووا روش تجريووه بووه مؤلفووههوواي اصوولی

يک طرفه استفاده شود .پوی

اسوومیرنو

شناسووايی گووروههوواي داراي اخووتال

کوواه

39
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) ،(PCAآنالیر کانونی ) (CVAو تجريه واريوانس چنود

متغیرهاي اولیه ،طول بوال ،دم ،انگشوت عقو  ،انگشوت

طرفوووه ) (MANOVAبوووا اسوووتفاده از نووورمافووورار Past

وسط وگستره بال در جمعیت هواي مطالعوه شوده از نظور

) (Hammer et al., 2001تحلیل شدند.

آماري تفاوت معنی داري دارنود )( (P<0.05جودول .)4
همچنی ،،در بی ،نسبت ها ،نسبت طول آلوال به طول بال،

نتايج.

و چهووار متغیوور انگشووت عق و  ،نوواخ ،انگشووت عق و ،
انگشت وسط و ناخ ،انگشت وسط بوه طوول تارسوو

تعداد نمونه ،میانگی ،،بیشینه و کمینه اندازه براي هور

تفوواوت معنوویداري داشووت ) .(P<0.05آزمووون توووکی،

يک از ويژگیهاي اندازهگیوري شوده در جمعیوتهواي

معنوویدار را بوور اسووا

بررسی شده در پیوست  3ارايه شده است .نتايج حاصول

جمعیووتهوواي داراي اخووتال

از آزمون تجريه واريانس يک طرفه نشان داد که در بی،

ويژگیهاي ريختی ياد شده نشان میدهد (جدول .)4
يكسوان بیوانگر عودم اخوتال

جدول  -4نتايج حاصل از آزمون تجريه واريانس ويژگیهاي ريختی بی ،چهار جمعیوت مطالعوه شوده) .حورو
معنیدار در سطح  2درصد با استفاده از آزمون توکی است).
تجريه واريانس

ويژگیها

آزمون توکی
فار

مرکري

اصفهان

کرمانشاه

A

A

A

A

A-B
A

F

Df

P

طول بال

9/33

 9و 12

*9/994

B

طول دم

1/24

 9و 12

*9/991

B

A

طوا منقار

9/14

 9و 12

9/113

A

A

A

قطر منقار

4/19

 9و 12

9/429

A

A

A

A

عرض منقار

4/99

 9و 12

9/911

A

A

A

A

طول آلوال

4/33

 9و 12

9/949

A

A

A

A

طول تارسو

9/19

 9و 12

9/213

A

A

A

A

انگشت عق

1/31

 9و 12

*9/94

B

B

A

A-B

ناخ ،انگشت عق

4/11

 9و 12

9/419

A

A

A

A

انگشت وسط

1/19

 9و 12

*9/999

B

A

A

A-B

ناخ ،انگشت وسط

9/93

 9و 12

9/293

A

A

A

A

گستره پا

9/99

 9و 12

9/911

A

A

A

A

دو سربال

9/31

 9و 12

*9/941

B

A

B

A-B

طول بدن

9/99

 9و 12

9/1

A

A

A

A

طول تارسو /طول بال

3/91

 9و 12

9/441

A

A

A

A

گستره پا /طول تارسو

4/11

 9و 12

9/393

A

A

A

A

قطرمنقار/طول منقار

9/43

 9و 12

9/399

A

A

A

A

عرض منقار/طول منقار

9/49

 9و 12

9/949

A

A

A

A

طول آلوال/طول بال

9/14

 9و 12

*9/949

A

A-B

B

A-B

3/12

 9و 12

*9/911

A

B-A

B

B

انگشت عق /طول تارسو

9/93

 9و 12

*9/939

B

B

A

A-B

انگشت وسط/طول تارسو

2/91

 9و 12

*9/993

B

A

A

A-B

ناخ ،انگشت وسط/طول تارسو

4/32

 9و 12

9/999

A

A

A

A

4/91

 9و 12

9/919

A

A

A

A

ناخ ،انگشت عق /طول تارسو

طول دم/طول بال

عق /تارسو

بررسی تغییرات مورفومتريک کمرکولی برر

31

) (Sitta tephronota dresseriدر امتداد رشتهکوه زاگر

نتايج آزموون تجريوه بوه مؤلفوه هواي اصولی بور روي

ساير نسبت هوا داراي لودينوگ مثبوت بودنود (شوكل .)9

ماتريس نسبت ها نشان داد که محور اول  13/43و محور

آزموووون تجريوووه واريوووانس چنووود متغیوووره نشوووان داد

دوم  41درصد از واريانس داده هوا را تبیوی ،مویکننود و

جمعیت هاي فوار

ويژگوی هواي

جمعیت هاي موورد مطالعوه حوول محورهواي اول و دوم

بررسی شده تفاوت معنویدار دارنود )( (P<0.05جودول

داراي همپوشانی هستند (شكل .)3
بر اسا

و مرکوري بور اسوا

 .)3شكل  1نحوه پوراکن

افوراد را حوول محوور اول و

آزمون تجريه به مؤلفه هواي اصولی ،نسوبت

دوم در آنووالیر کووانونی نشووان موویدهوود .بوور ايوو ،اسووا ،

گسووتره پووا بووه طووول تارسووو  ،طووول انگشووت وسووط و

داراي بیشوتري ،میوران واريوانس ريختوی

انگشت عق

بوه طوول تارسوو

جمعیت فار

بوه ترتیو مهوم توري،

است که از جمعیت مرکري متماير مویگوردد .جمعیوت

ويژگوویهوواي جوودا کننووده جمعیووتهووا هسووتند .در میووان

و مرکري

نسبت ها طول تارسو

به طول بال ،عرض منقار به طول

منقار و طول آلوال به طول بوال داراي لودينوگ منفوی و

کرمانشاه نیر در محدوده بی ،استانهاي فار

قوورار دارد و جمعیووت اصووفهان نیوور داراي هوومپوشووانی
اندکی با جمعیت فار

است.

شكل  -3نمودار تجريه به مؤلفههاي اصلی مربو به ماتريس دادههاي نسبتها حول محورهاي اول و دوم

شكل  -9مهمتري ،نسبتهاي تأثیرگذار براي جدايی جمعیتهاي مطالعه شده
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جدول  -3نتايج تجريه واريانس چند طرفه
جمعیتها

اصفهان

فار

کرمانشاه

مرکري

اصفهان

9

9/4

9/3

9/93

فار

9/4

9

9/19

9/91

کرمانشاه

9/3

9/19

9

9/1

مرکري

9/93

9/91

9/1

9

شكل  -1نحوه پراکن

افراد حول محور اول و دوم در آنالیر کانونی )(CVA

بحث.

اي ،تفاوتهواي جغرافیوايی در ويژگوی هواي ريختوی را

تغییوورات جغرافیووايی کووه در صووفات ريختووی همووه

میتوان ناشوی از تفواوتهواي موجوود در ويژگوی هواي

گونه ها مشاهده میشود میتواند ناشوی از سوازگاري بوا

محیط زيستی محولهواي سوكونت جمعیوت هواي موورد

شوورايط محیطووی باشوود ) ،(Ridley, 2004کمرکووولی

مطالعووه دانسووت ) Arbabi .(Mayr, 1970و همكوواران

نیر از اي ،قاعده مستثنی نیسوت )Vaurie, 1950؛

( )3993نشان دادند که بی ،سوه جمعیوت چور ريسوک

 )4329( Vaurieبه تغییرات

)) (Parus major (Linnaeus, 1758در

برر

) .Grant, 1975در پژوه

بووورر

تووودريجی رنوووگآمیوووري پووور و بوووال ) (plumageدر

شهرستان هاي نور ،همدان و مشهد از نظور ويژگوی هواي

و

ريختی و اسكلتی تفواوتهواي معنوی داري وجوود دارد.

آن اشواره

 Albayrakو همكوووواران ( )3944نیوووور تفوووواوتهوووواي

شده است .نتوايج مطالعوه حاضور نیور نشوان داد کوه بوی،

معنیداري را بی ،جمعیتهاي از گونه کمرکولی بوا نوام

جمعیت هواي مختلوف زيرگونوه  dresseriتفواوتهواي

 Sitta krueperi Pelzeln, 1863در ترکیووه گوورارش

معنیداري در برخی ويژگیهاي ريختوی اولیوه و ثانويوه

نمودنوود .وجووود تفوواوت در صووفات ريخووتشووناختی

(مربو به شكل و ريخت-اندازه) قابول مشواهده اسوت.

جمعیت هاي يک گونوه در سواير گوروههواي جوانوري،

جمعیووتهوواي زيرگونووه  S. t. dresseriدر زاگوور
تفاوتهواي بوارز آن در دو سورحد پوراکن
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) (Sitta tephronota dresseriدر امتداد رشتهکوه زاگر

ماننود مواهیهوا ) (Eagderi et al., 2013و پسوتاندارن

کرد ،چرا که شكل و اندازه منقار در پرنودگان متوأثر از

) (Ashrafzadeh et al., 2010نیر گرارش شوده اسوت.

رژيم غذايی است و تغییرات رژيم غذايی روي شكل و

حاضور نشوان داد

اندازه منقار تأثیر خواهد گذاشوت (Boag and Grant,

هر زموان کوه جمعیوت هواي مختلوف يوک گونوه موورد

1981؛ Grant and Grant, 2002,2006؛ Mascitti

بررسووی و مقايسووههوواي ريختووی قوورار بگیوورد ،در برخووی

).and Osvaldo-Kravetz, 2002

بنابراي ،،همان طور که نتايج پوژوه

جنبووههووا تفوواوتهوواي معنوویداري مشوواهده موویشووود

تجريه واريانس چنود متغیوره نشوان داد کوه جمعیوت

) (Ridley, 2004و نمونههاي فراوانی در اي ،خصوو

فار و جمعیوت مرکوري تفواوت معنوی دار بوا يكوديگر

گرارش شده است )Molina et al., 2000؛ Chardine,

دارند .اي ،نتیجه نشان داد که هور گونوه از جمعیوت هواي

2002؛ Arbabi et al., 2009؛ Rising et al., 2009؛

مختلفی تشكیل شوده اسوت کوه داراي سوازش موضوعی

Albayrak et al., 2011؛  .(Conklin et al., 2011در

هستند ) .(Mayr, 1970شايد بتوان علت آن را سازگاري

بی ،ويژگی هاي ريختی و نسبت ها ،بیشتري ،ويژگی هاي

بووه زيسووتگاه متفوواوت عنوووان کوورد ،يعنووی در رشووته کوووه

مربو به متغیرهاي پا بودنود .در آزموون

زاگوور جمعیووت فووار در مقايسووه بووا جمعیووت اسووتان

تجريه بوه مؤلفوه هواي اصولی نیور ويژگوی هواي دسوتگاه

درخت وی

داراي اختال

حرکتووی در بووی ،نسووبتهووا نقوو

مهمووی در جوودايی

جمعیتهاي مطالعه شده داشتند .اي ،مهم میتواند متوأثر
از تفاوتهاي نو بسوتر تغذيوه باشود کوه اغلو

باعو

مرکووري در منوواطقی سوواک ،اسووت کووه پوش و

بیشووتري دارد و ايوو ،تفوواوتهوواي زيسووتگاهی موجوو
سازگاريهاي ريختی متفاوت در بی ،جمعیت هاي موورد
مطالعه شده است .نتايج تجريه واريانس يوک طرفوه نیور

تفاوت در ويژگی هاي دستگاه حرکتی پرندگان میشود

نشان داد که نمونه هاي جمعیت فوار

) .(Winkler and Leisler, 1985برخی از پژوهشگران

بیشتري با ساير جمعیت ها داراي اختال

همبستگی معنی داري بوی ،انودازههواي انگشوتان و طوول

پژوه هاي متعودد نشوان داده اسوت کوه ويژگوی هواي

بوا بسوتر موورد اسوتفاده در پرنودگان گورارش

ريختشناختی پرندگان بسیار متأثر از زيستگاه ،رفتوار و

نمووودهانوود ) .(Miles and Ricklefs, 1984تغییوورات

تغذيه آنها اسوت )Landmann and Winding, 1993؛

مشووابهی نیوور در انوودازه دسووتگاه حرکتووی در سووهرههوواي

)Kaboli et al., 2007a,b؛ لذا میتوان اذعان نمود کوه

داروي ،وجود دارد (مكاتبات شخصی با .)Peter Grant

تفوواوتهوواي جغرافیووايی در شوورايط فیريكووی و زيسووتی

در بی ،جمعیت هاي مطالعه شده ،پنج ويژگوی منقوار

زيستگاه میتواند باع تفاوتهاي ريختی در پرنودگان

(شامل سه ويژگی اولیه و دو نسبت) تفواوت معنوی داري

شود .تعداد افراد در دو جمعیت اصفهان و کرمانشواه بوه

مشاهده نشد .ايو ،يكسوانی و نبوود تفواوت معنوی دار در

علت محدوديتهاي نمونهبرداري انودك اسوت کوه در

صفات اندازه گیري شده روي منقوار بوی ،جمعیوت هوا را

صورت انجام نمونهبرداري هاي تكمیلوی نتوايج احتمواال

میتوان به خواطر نبوود تفواوت در رژيوم غوذايی تفسویر

وضوح بهتري را نشان خواهند داد.

تارسو

در ويژگوی هواي
معنیدار است.
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براي جموعآوري نمونوه در عملیوات صوحرايی و آقواي

.سپاسگزاري

صیاد شیخی ئیالنلو براي تهیه نسخه نهوايی سپاسوگراري
.مینمايند

نگارنوودگان از همكوواري صوومیمانه آقايووان رسووول
 اصغر کشاورز و سجاد تووکلی،محمدي
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 فهرست ويژگیهاي بررسی شده به همراه توصیف فارسی و انگلیسی آنها-4 پیوست
توصیف انگلیسی

نام ويژگی

توصیف فارسی

Wing length

WL

طول بال

Tail length

TL

طول دم

Bill length (at distal border of nostril)

BL

طول منقار از نوك تا ابتداي حفره بینی

Bill depth (at distal border of nostril)

BD

)قطر منقار (در ابتداي حفره بینی

Bill width (at distal border of nostril)

BW

)عرض منقار (در ابتداي حفره بینی

Alula length

AL

طول آلوال

Tarsus length

TaL

طول تارسو

Hind Toe length

HTL

طول انگشت عق

Hind Toe nail length

HTNL

 انگشت عق،طول ناخ

Middle Toe length

MTL

طول انگشت وسط

Middle Toe nail length

MTNL

 انگشت وسط،طول ناخ

Foot span

FS

گستره پا

Wing span

WS

گستره دو سر بال

Body length

BoL

طول بدن

Tarsus length/ wing length

TaL/WL

به طول بال

طول تارسو

FootS/TaL

گستره پا به طول تارسو

Bill depth/ Bill length

BD/BL

قطر منقار به طول منقار

Bill width/ Bill length

BW/BL

عرض منقار به طول منقار

Alula length/wing length

AL/WL

طول آلوال به طول بال

Foot span/ Tarsus length

Hind Toe nail length/Tarsus length

HTNL/TaL

به طول تارسو

 انگشت عق،ناخ

Hind Toe length/Tarsus length

HTL/TaL

به طول تارسو

Middle Toe length/Tarsus length

MTL/TaL

انگشت وسط به طول تارسو

Middle Toe nail length/ Tarsus length
Tail length/wing length

MTNL/TaL
TL/WL

انگشت عق

 انگشت وسط به طول تارسو،ناخ
طول دم به طول بال
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) (Sitta tephronota dresseriدر امتداد رشتهکوه زاگر

که بر حس

سانتیمتر است).

پیوست  -3میانگی ±،انحرا

معیار ،بیشینه و کمینه اندازه و تعداد نمونههاي چهار جمعیت مطالعه شده (تمامی متغیرها بر حس

میلیمتر بیان شده به استثناي دو صفت طول دو سر بوال و طوول بودن
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Morphometric variation in Sitta tephronota dresseri populations
along Zagros Mountains
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Abstract
Sitta tephronota has three subspecies in Iran: S. t. obscura, S. t. tephronota and S. t. dresseri,
with the latter occurring with very gradual variation in plumage in Zagros Mountains. Despite
our knowledge about plumage variation, morphometrical variation in this subspecies is little
known. In this study, we investigated geographical variation of the subspecies with four
populations from Zagros Mountain (Esfahan, Fars, Kermanshah and Markazi). We measured
14 primary variable and 10 calculated ratios for comparison in univariate and multivariate
analyses using Minitab and Past programs. Univariate test revealed that nine characteristics
were significantly different among the four populations (P<0.05). Morphological matrices
were analyzed by Principal Components Analysis (PCA), CVA and MANOVA. Result
indicated that Fars population is different from Markazi population.
Key words: Sitta tephronota, Geographical variation, Adaptation, Morphology
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