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 در  pleskei (Podoces) بور های زاغای جمعیتشناسی مقایسهریخت

 دو استان سمنان و یزد
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 چکیده

 هایی منزوی در نواحی بیابانیهای زمینی یا دونده است. پراکنش این گونه در ایران به لكهها و متعلق به جنس زاغبور از خانواده کالغ زاغ

ش آمیزی، رانهایی از قبیل درونها ناشی از مخاطرههایی را به سبب انزوای جمعیتبیابانی مرکز و شرق ایران محدود شده است که نگرانیو نیمه

های منزوی زاغ بور در دو استان سمنان و یزد به انجام های ریختی جمعیتکند. این مطالعه با هدف مقایسه برخی ویژگیژنتیكی و غیره فراهم می

نطقه هرات مروست در استان یزد و تعداد فرد جوجه از م 12های پا و منقار برای شناختی از انداممنظور تعداد هشت متغیر ریخترسیده است. بدین

ها با تقسیم بر ریشه سوم وزن بدن استاندارد شدند. برای نرمال گیری و تمامی دادهفرد جوجه از مجموعه حفاظتی توران در استان سمنان اندازه 4

قه هرات های منطگیری شده بین افراد در جمعیتزهچنین برای مقایسه متغیرهای انداها از تغییر شكل لگاریتم پایه دو استفاده شد. همسازی داده

ها و افراد بالغ این دو منطقه در متغیرهای طول و عرض استفاده شد. نتایج نشان داد که جوجه tمروست یزد و مجموعه حفاظتی توران از آزمون 

ای در زاغ بورهای این دو منطقه در افراد نابالغ و غذیهچنین اندازه و فرم دستگاه ت( دارند. همα= 50/5)در سطح  داریبا هم تفاوت معنیمنقار 

ها در این دو منطقه تواند در ارتباط با رژیم غذایی و عادات جستجوی غذایی آن( دارند که این امر میα= 50/5داری )در سطح بالغ تفاوت معنی

ر ای زاغ بورهای این دو استان دای رژیم غذایی و عادات تغذیهسههای مورد استفاده باشد که مطالعات تكمیلی برای بررسی مقایو نیز اندازه طعمه

 کند.فصول مختلف سال را طلب می
        

  هاها، بالغسنجی، جوجههای یزد و سمنان، ریختزاغ بور، استان کلمات کلیدی:

 Rasouli.f1122@yahoo.com :کی نویسنده مسئولپست الکترونی* 
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 مقدمه
 Podocesبوده و به جنس  (Corvidae)ها بور از خانواده کالغ زاغ       

شود، تعلق دارد. این های دونده نامیده میهای زمینی یا زاغکه زاغ

 P.biddulphi, P. hendersoni, Podoces panderi  گونه 4 جنس شامل

(. Hue، 0911 و Etchecopar ؛Hamedanian، 0991) است .pleskei Pو 

غرب و در جنوب مغولستان، در نواحی از شمال  .hendersoni pزاغ 

.biddulphi  pگسترش یافته است. زاغ ستان جنوب چین تا شرق قزاق

نیز در دشت تاریم در چین که امروزه به استان شین چانگ معروف 

در ترکمنستان، ازبكستان و  .panderi pباشد. زاغ است، محدود می

فقط در مناطق بیابانی  .pleskei Pقزاقستان پراکنش دارد و زاغ بور یا 

 Etchecopar)شود شاهده میبیابانی مرکزی و شرقی ایران مو نیمه

 (.0534اسكات و همكاران،  ؛Hue  ،0911و

شكل و متر دارد. نر و ماده همسانتی 53طول زاغ بور بدنی به       

آمیزی بدن گزارش شده است اندازه و فاقد تغییرات فصلی در رنگهم

(Etchecopar وHue  ،0911 سرش نسبت به جثه بزرگ است. منقار .)

کی به سمت پایین خمیده است. رنگ عمومی بدن بلندی دارد که اند

و ها تا منقار و زیر گلهای سیاهی در فاصله بین چشمشنی است و لكه

(. این پرنده به نسبت خجالتی 0590شود )کابلی و همكاران، دیده می

محض احساس خطر با سرعت در و در عین حال بسیار زیرک است. به

 شود. پروازهای بلندمخفی می هامسیری زیگزاگی دویده و پشت بوته

 هاو طوالنی ندارد و اغلب در ارتفاع نزدیك به زمین در مسیر آبراهه

پرواز کرده و برای نشستن به نحوی ماهرانه پرواز را با دویدنی سریع 

 کند. بر سطح زمین تبدیل می

( نشان 0511کابلی، ؛ 0591رادنژاد، نتایج مطالعات پیشین )       

 هایی کم و بیشاکنش این گونه در ایران به لكهدهند که امروزه پرمی

های بیابانی مرکز و شرق ایران، در استانوسیع در نواحی بیابانی و نیمه

سمنان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، سیستان بلوچستان و 

شود. هنوز مشخص نیست که علت بروز چنین فارس محدود می

ونه چه بوده است. آیا این تكه شدگی در محدوده پراکنش این گتكه

سیخته گلجام واسطه توسعهمحدوده پراکنش این گونه به در گسیختگی

روی نواحی روی و پسها و غیره بوده و یا پیششهرها، روستاها، جاده

واسطه تغییرات اقلیمی وسیع و دخل و هخشك بخشك و نیمه

اتع و ها و افزایش چرا در مرهای انسانی )نظیر افزایش دامداریتصرف

حال ها( مسبب اصلی بوده است. به هرهتغییر در ساختار زیستگا

ان های حافظترین نگرانیها یكی از مهمنگرانی ناشی از انزوای جمعیت

هایی نظیر گردد. بروز پدیدهو مدیران حیات وحش محسوب می

آمیزی، کاهش انعطاف پذیری ژنتیكی، رانش ژنتیكی، پدیده درون

های منزوی و های  ژنتیكی جمعیتمخاطره گردن بطری و سایر

های زاغ بور در مناطق منفصل و منزوی تواند برای جمعیتکوچك می

توانند مستقل هایی میچنین جمعیتتواند رخ دهد. ایناز هم نیز می

که امكان انتقال ژن بین خود داشته باشند، از یكدیگر و بدون آن

ط ویژه خود پشت سر های تكاملی را مطابق با شرایط محیمسیر

عبارت دیگر از های مادری و یا بهگذاشته و اندک اندک از جمعیت

واسطه از ها بهشوند. این جمعیتبانك ژن مادری خود متفاوت می

ای از تنوع ژنتیكی خود، لحظه به لحظه در دهی بخش عمدهدست

گرداب انقراض به پیش خواهند رفت تا در مرکز این گرداب به درون 

ده شده و منقرض گردند. بر این اساس مطالعات دقیقی برای کشی

 ها و آمیزی در آنهای منزوی، درونتعیین تنوع ژنتیكی جمعیت

 ها ضروری است. های ریختی آنچنین چگونگی تفاوتهم

 هایهای ریختی برخی جمعیتبررسی ویژگی هدف با مطالعه این       

رسش مورد نظر در زاغ بور در ایران به انجام رسیده است. در واقع پ

 های یزدهای زاغ بور استاناین تحقیق این بوده است که آیا جمعیت

که تا حد زیادی ناشی از  ـ یختی خودهای رو سمنان در ویژگی

  اند؟ـ با یكدیگر اختالف پیدا کرده هاستهای ژنتیكی آنتفاوت

 

 هامواد و روش
های داد نمونهیابی به تعبا توجه به محدودیت موجود در دست       

در  0595های آماری، این مطالعه در سال کافی برای تجزیه و تحلیل

های استان یزد در منطقه هرات مروست دو بخش شامل مقایسه جوجه

و استان سمنان در منطقه حفاظت شده توران و مقایسه پرندگان بالغ 

شناختی این دو استان طراحی شده است. تعداد هشت متغیر ریخت

فرد جوجه از منطقه هرات مروست در  50های پا و منقار برای اماز اند

فرد جوجه از مجموعه حفاظتی توران در استان  4استان یزد و تعداد 

ها با تقسیم بر ریشه سوم وزن بدن گیری و تمامی دادهسمنان اندازه

ها از تغییر شكل لگاریتم پایه سازی دادهاستاندارد شدند. برای نرمال

گیری شده چنین برای مقایسه متغیرهای اندازهه شد. همدو استفاد

مروست یزد و مجموعه حفاظتی  هرات منطقه هایبین افراد در جمعیت

استفاده شد. محدوده مورد مطالعه منطقه هرات  tتوران از آزمون 

 مروست در استان یزد و منطقه حفاظتی توران در استان سمنان بود:

ها در طی مراحل های جوجهندامبا توجه به حساسیت ا ها:جوجه       

ها انتخاب و مورد اندازه رشد و تكوین خود، هشت ویژگی ظاهری از آن

طور هها بگیری و توزین جوجهکه اندازهجاگیری قرار گرفت. از آن

گرفت، لذا با رشد و تكوین بار انجام میروز یك 3الی  4متناوب هر 

پرهای حساس در ری شاهگیها نظیر اندازهگیریها، برخی اندازهجوجه

ها باال بود. رسانی به آنممكن و ریسك آسیبها غیرحال رشد جوجه

ا هیابی آنها، امكان دستچنین با افزایش توانایی جوجههم
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ها با تالش فراوان سعی در اختفاء بین در آشیانه محدود شده و جوجه

توانست به نمودند که این امر میها و خار و خاشاک میشاخه

 ها منتهی گردد. دومیت آنمص

ها عبارتند از: طول گیری برای جوجهمتغیرهای مورد اندازه       

تارسوس، طول، قطر و عرض منقار در نوستریل، طول انگشت شماره 

و طول ناخن  5، طول انگشت شماره 0، طول ناخن انگشت شماره 0

جوجه از منطقه هرات مروست  50این متغیرها برای . 5انگشت شماره 

جوجه از مجموعه حفاظتی توران توسط با  4استان یزد و تعداد در 

ها که جوجهجاگیری شد. از آنمتر اندازهمیلی 15/1کولیس با دقت 

های بدنی خود های متفاوتی در اندامدر سنین مختلف دارای اندازه

ها هستند، لذا برای مقایسه افراد مختلف با یكدیگر الزم است تا داده

ا هه و قابل مقایسه گردند. برای این منظور تمامی دادهاستاندارد شد

 . شوند( تقسیم شد تا استانداردLeisler ،0911بر ریشه سوم وزن بدن )

های ذکر شده در صید افراد بالغ با توجه به محدودیت بالغ ها:       

های قابل دسترس شامل زاغ بور توسط سازمان محیط زیست، نمونه

ن موزه تاریخ طبیعی انگلستان در شهر قطعه از کلكسیون پرندگا 4

Tring  قطعه زاغ بالغ صید  4)صید شده از استان یزد( و نیز تعداد

های سنجی زاغشده برای نصب رادیو تله متر بوده است. برای زیست

های خاصی نظیر حساسیت پرنده به صید شده در توران، محدودیت

پروازی در طی پرهای رسی به شاهطول زمان اسارت، احتمال آسیب

سنجی ، احتمال بروز استرس فراوان به پرنده و ترک همیشگی زیست

ها در میان بوده است. لذا فقط تعداد محدودی ها و جوجهآشیانه، تخم

گیری و افراد مورد زاغ بالغ اندازه 4از متغیرها با سرعت فراوان برای 

 سازی شدند.    نظر بالفاصله رها

های بالغ عبارتند از: طول، شده برای زاغگیری متغیرهای اندازه       

 عرض و قطر منقار در نوستریل، طول بال، طول دم و طول تارسوس

(Svensson ،0995 ؛Leisler ،0911؛ Gaston ،0914 .(که جااز آن

اند، های موجود در موزه انگلستان فاقد وزن در زمان صید بودهنمونه

یشه سوم وزن بدن فراهم نبود. ها با رلذا امكان استاندارد نمودن داده

بر این اساس با تقسیم هر اندازه بر مجموع طول بال، تارسوس و منقار 

ها استاندارد دهنده فرم و اندازه هر فرد، دادهاندام نشان 5عنوان به

(. عالوه بر متغیرهای اولیه، یك 5111و همكاران،  Kaboliشدند )

( Ratioر )دیگای اولیه بر یكمتغیر ثانویه با استفاده از نسبت متغیره

کار برده شد. این متغیر عبارتست از نسبت هها بمحاسبه و در آنالیز

طول منقار به قطر منقار. مزیت متغیرهای نسبی در مطالعات 

( بدن افراد را تعیین نموده Shapeشناسی آن است که فرم )ریخت

(Kaboli  ،؛ 5111و همكارانLeisler  وWinkler ،0919 و از ) این راه

 آورند.ها فراهم میامكان مقایسات مناسبی را بین نمونه

های که دادهجااز آن ها:سازی و تجزیه و تحلیل دادهآماده       

اولیه توزیع نرمال نداشتند، لذا از لگاریتم پایه دو برای تغییر شكل و 

ا، هدلیل تعداد محدود نمونهبه چنینهم شد. استفاده هاداده سازینرمال

 (Ordination) بندیرج متغیرهچند هایتحلیل و تجزیه از گیریبهره نامكا

( Principle Component Analysisهای اصلی )نظیر تجزیه به مولفه

( فراهم Discriminant Function Analysisو تجزیه تابع تشخیص )

تا  سو قادرندنبوده است. این دسته از آنالیزها با تعیین متغیرهای هم

ری تفاکتورهای اولیه تعداد متغیرهای اولیه را به تعداد کم با تولید

ها را تسهیل نمایند. از سوی کاهش داده و مقایسات بین افراد و گروه

بندی افراد مشابه هم در ارتباط با متغیرهای ریختی دیگر با دسته

آورند. لذا برای مقایسه ها را فراهم میمربوطه امكان تفسیر داده

های منطقه هرات مروست و گیری شده بین نمونهزهمتغیرهای اندا

 استفاده شد.   α= 13/1در سطح   tمجموعه حفاظتی توران از آزمون 

 

 نتایج 

های موجود بین دو دسته داده tنتایج حاصل از آزمون  :هاجوجه       

های این دو منطقه در برخی صفات در سطح دهد که جوجهنشان می

13/1 =α ها خالصه این آنالیز 0 دار دارند. جدولبا یكدیگر تفاوت معنی

خطای ±مقدار میانگین 1الی  0 هایشكلچنین هم دهد.را نشان می

خطای استاندارد را برای هر متغیر در هر گروه از ±99/0 رد واستاندا

دهنده ترتیب نشانهب Bو  A حرف هاشكل این در دهد.می نشان هاجوجه

ذکر است که مقادیر الزم به توران است. و مروست هرات هایجوجه گروه

    .تندهسهای اولیه گیریدهنده مقادیر لگاریتمی اندازهمیانگین نشان
 

 های منطقه هرات مروست و تورانبین متغیرهای ریختی جوجه tنتایج حاصل از آزمون  : 1جدول 

 t-value df P انحراف معیار توران میانگین توران معیار هرات انحراف میانگین هرات متغیرهای ریختی

 94/1 55 -491/1 131/1 35/1 151/1 30/1 طول تارسوس

 15/1* 55 -449/5 105/1 59/1 155/1 53/1 طول منقار

 15/1* 55 -419/5 109/1 41/1 153/1 59/1 عرض منقار

 19/1 55 141/0 119/1 54/1 105/1 51/1 قطر منقار

 39/1 55 -311/1 105/1 54/1 155/1 55/1 0طول انگشت 

 55/1 55 -503/0 159/1 51/1 195/1 59/1 0طول ناخن انگشت 

 05/1 55 055/0 141/1 51/1 105/1 59/1 5طول انگشت 

 59/1 55 -051/0 140/1 59/1 13/1 55/1 5طول ناخن انگشت 



 بور در دو استان سمنان و یزدهای زاغ ای جمعیتشناسی مقایسهریخت                                                 نسب و همکارانرسولی

 

015 
 

نتایج فوق حاکی از آن است که دو متغیر طول و عرض منقار        

در سطح دار ها با یكدیگر تفاوت معنیبین این دو دسته از داده

13/1=α مشخص شده  0 در جدولطور برجسته هو ب *که با  دندار

 .  است

 

  
 خطای استاندارد طول تارسوس±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :2شکل  منقارخطای استاندارد طول ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :1 شکل

  

  
 قطر منقارخطای استاندارد ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :4شکل  عرض منقارخطای استاندارد ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :3شکل 

  

  
 3انگشت خطای استاندارد طول ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :6شکل  3ناخن انگشتخطای استاندارد طول ±96/1 خطای استاندارد و±نمیانگی :5شکل 
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 1انگشت طای استاندارد طول خ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین : 8شکل  1ناخن انگشت خطای استاندارد طول ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :7شکل 

های ریختی مورد ویژگی برای tنتایج حاصل از آزمون : هابالغ       

گیری بین زاغ بورهای بالغ استان یزد و منطقه توران نشان اندازه

 (α= 13/1سطح  در)در برخی صفات این دو دسته از افراد دهد که یم

ها را نشان خالصه این آنالیز 5دار دارند. جدول با یكدیگر تفاوت معنی

 خطای استاندارد±مقدار میانگین 03 الی 9 هایشكل چنینهم دهد.می

ارایه  هاگروه اینخطای استاندارد را برای هر متغیر در ±99/0 و

های زاغدهنده ترتیب نشانهب Bو  Aحرف  هاشكل. در این کندمی

ذکر است که مقادیر میانگین نشان دهنده به الزم و توران است. یزد

    .هستندهای اولیه گیریمقادیر لگاریتمی اندازه
 

 های بالغ منطقه هرات مروست و تورانبین متغیرهای ریختی زاغ tنتایج حاصل از آزمون  : 2جدول 

 t-value df P یار تورانانحراف مع میانگین توران معیار هرات انحراف میانگین هرات متغیرهای ریختی

 11/1* 9 04/14 145/1 -91/1 105/1 -10/1 طول منقار

 11/1* 9 91/4 119/1 -34/0 150/1 -55/0 قطر منقار

 15/1* 9 15/3 119/1 -34/0 191/1 -55/0 عرض منقار

 31/1 9 110/1 105/1 -09/1 101/1 -03/1 طول بال

 19/1 9 -011/1 143/1 -55/1 101/1 -55/1 طول دم

 15/1* 9 -145/5 153/1 -39/1 153/1 -93/1 طول تارسوس

 15/1* 9 -190/5 113/1 94/1 151/1 35/1 فرم منقار )طول به قطر(

های مورد دهد که همانند جوجهتوجه به جدول فوق نشان می       

داری در اندازه و فرم منقار بین این های معنیمقایسه، بار دیگر تفاوت

چنین طول تارسوس بین بل تشخیص است. همدو دسته از افراد قا

  دهد.دار مربوطه تفاوت نشان میاین دو دسته از افراد در سطح معنی
 

  
 قطر منقارخطای استاندارد ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :11شکل  طول منقاراستاندارد  خطای±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :9 شکل
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 طول بالخطای استاندارد ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :12شکل  خطای استاندارد عرض منقار±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :11شکل 

  

  
 تارسوسخطای استاندارد طول ±96/1 استاندارد وخطای ±میانگین: 14شکل  دمخطای استاندارد طول ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :13شکل 

  

 
 1فرم منقار خطای استاندارد ±96/1 خطای استاندارد و±میانگین :15شکل 

      

 بحث
نتایج این آنالیزها موید آن است که بین زاغ بورهای منطقه        

ویژه در ساختار منقار )اندازه و هتوران و استان یزد در برخی صفات ب

داری وجود دارد. اندازه و شكل منقار در های معنیتفاوتشكل( 

ها در ارتباط با رژیم غذایی و عادات جستجوی غذایی آن پرندگان

 ؛Grant ،0993 ؛Radford ،5115و  Radford) معرفی شده است

Schoener ،0993 .)ها در بسیاری از پرندگان چنین اندازه طعمههم

های مربوطه ارتباط دارد. تن طعمهها در صید و کشساختار منقار آن به
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های مربوط به یك جنس از پرندگان )نظیر جنس حتی در بین گونه

 کننده اندازهخوبی بیانه(، تفاوت ساختار منقارها بOenantheچكچك 

 (.Cornwallis ،0913؛ Cramp ،0911) هاستطعمه هایویژگی سایر و

 ذا مطالعه مشابهیکه این پرنده آندمیك ایران است، لبا توجه به این

ای که در برای این پرنده در خارج از کشور وجود ندارد. تنها مطالعه

شناسی زاغ بور توسط ایران انجام شده است مربوط مطالعه ریخت

Hamedanian (0911) منظور شناسائی است. در این مطالعه به

هان ازیستگاه ، عادات غذایی و یافتن روابط معنی دار بین پرنده و گی

 0931موجود در زیستگاه بود ، دو زیستگاه دو زیستگاه کاه تروش )

 . متر( در استان یزد انتخاب گردید 0331متر( و گنبد دالمه )

روش کوادرات ارزیابی و جدول آنالیز پوشش های انتخابی بهزیستگاه

ست داساس محاسبات آماری با توجه به ارقام به. برگیاهی تهیه گردید

و گیاه  Artemisia berbaalba  امعه گیاهی زیستگاه اولمده ، جآ

تعیین و جامعه گیاهی زیستگاه   Salsola icanecnsهمراه نوعی شور

تشخیص داده شد.  Salsola aurantica رو نوعی شو   Ephedra spدوم

. )از هر زیستگاه پنج عدد ( و پس از عدد زاغ بور شكار شد 01تعداد 

، جهت ، سنگدان در فرمالینخصات ظاهریو ثبت مش سنجیزیست

داری شد و پس از مطالعات الزم بررسی رژیم غذایی در آزمایشگاه نگه

، پرها در انتها سیاه لبه سفیدجدول آنالیز رژیم غذایی تهیه گردید. شاه

 دروپرهای ثانویه بسیار محسوس بوده و هرچه طرف داخل میشاه

 ، نیمی سیاه و بقیهاصلی پرواز پرهایترین شاه. داخلیشودتر میکم

غ باشد. رنگ زا. دم سیاه در واقع آبی پر رنگ متالیك میسفید است

ی ا، شنی و زاغ خاکستری دارای رنگ نقرهبور ایران دارای رنگ حنایی

هم نزدیك است ولی هها ب. محدوده زیستگاه آنباشدخاکستری می

ین سازش و عادت ها مبهای منقار آن. تفاوتهم افتادگی نداردروی

 (.Hamedanian، 0991باشد )ها میها به انواع گوناگون خاکیاقتن آن

های منقار زاغ بورهای خصوص این که دلیل بروز تفاوت بین ویژگیدر

ی است، در این مرحله از این دو منطقه ناشی از چه عامل یا عوامل

این  ی بهگویبرای پاسخ توان ارایه نمود.قاطعی را نمیپاسخ  مطالعات

ای جامع به بررسی ارتباطات بوم پرسش الزم است تا در طی مطالعه

 و عادات غذایی رژیم ویژههب –شناختی این گونه با محیط زیستش 

با  ومببررسی و تعیین رقبای غذایی هم .شودپرداخته  -غذایی زاغ بور

 شناختیزاغ بور در این مناطق، تعیین چگونگی جدایی آشیان بوم

(Niche segregation)  و تعیین چگونگی تهیه مواد غذایی در طی

گویی به این توانند تا حدود زیادی در پاسخفصول مختلف سال می

 پرسش مفید واقع گردند.

اشاره  های مورد مقایسهنمونه کمبه تعداد  بایداز سوی دیگر        

ن نزدیك شدای بسیار باهوش است به نحوی که زاغ بور پرندهداشت. 

در خارج از دوره  (تهاجمیصید غیر) آن دصیبه آن و 

ری تبیش ناامنی احساس که پرنده و در مناطقی دشوار بسیار وریآجوجه

انان برخی چوپرسد. از سوی دیگر نظر میممكن بهغیر کند، تقریباًمی

ها معتقدند که این پرنده در مناطق امن بسیار آرام است و به گله

امری معمول  هاسفره غذای چوپان زهای نان اربودن تكهشده و  نزدیك

برای حصول رسد که نظر میبهحال هر است )مشاهدات شخصی(. به

اد بالغ تری از افربیش الزم است تا تعدادتر، تر و دقیقبه نتایج مطمئن

شناختی مورد مطالعه قرار ( برای مقایسات ریختتهاجمیصید غیر)

اه همربندی بهه و رجمتغیرهای چنده و تحلیلیتجزگیرند تا امكان 

  پذیر گردد.امكان هاجمعیتبین و کوواریانس واریانس  هایتحلیل

هایی کم و بیش وسیع امروزه پراکنش این گونه در ایران به لكه       

بیابانی مرکز و شرق ایران، در ولی منزوی در نواحی بیابانی و نیمه

 و انهای سمنان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، سیستاستان

 هایشود. این انزوا سبب بروز نگرانیبلوچستان و فارس محدود می

آمیزی، رانش ژنتیكی، پدیده هایی نظیر درونبروز پدیده برایعمیقی 

هایی چنین جمعیتگردد. اینمخاطرات ژنتیكی می سایر و بطری گردن

های تكاملی را مطابق با شرایط محیط ویژه مستقل از یكدیگر مسیر

های مادری خود گذاشته و اندک اندک از جمعیت خود پشت سر

 ایدهی بخش عمدهواسطه از دستهها بشوند. این جمعیتمتفاوت می

 د. خواهند ش نزدیك تر به انقراضاز بانك ژن خود، لحظه به لحظه بیش

 

 تشکر و قدرداني 
آقای دکتر محمد کابلی عضو محترم هیات جناب وسیله از بدین       

واسطه در اختیار قراردادن انشگاه تهران بهعلمی گروه محیط زیست د

 شود.شناختی تشكر میهای ریختبرخی داده
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