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 (Emberiza bruniceps) بررسي دوشكلي جنسي و تنوع ريخت شناختي زردپره سرسرخ
  در فالت ايران (Emberiza melanocephala) زايي با زردپره سرسياهدر منطقه دورگه
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  چكيده

اي اثر هاي مهمي است كه بر تغييرات درون گونهزايي از جمله مكانيسمبه گونه ديگر به علت دورگهاي ژن از گونه ذنفو
  زردپره سرسرخ. شودزايي بخصوص در ناحيه دورگه يباعث ايجاد صفات جديدممكن است گذارد و  مي

(Emberiza bruniceps) و زردپره سرسياه (Emberiza melanocephala) )در جنوب شرق درياي ) سانانراسته گنجشك
اي زردپره سرسرخ و در اين مطالعه به منظور بررسي دوشكلي جنسي و تغييرات درون گونه. زايي هستندخزر داراي ناحيه دورگه

گيري از فالت ايران با استفاده از تور پرنده) ماده 24نر و  57(نمونه  81اي،زايي بر صفات خاص گونهبررسي اثرات دورگهنيز 
 (PCA)هاي اصلي مستقل و تجزيه به مولفه tآزمون . گيري و آناليز شدصفت رنگي اندازه 9صفت كمي و  15مع آوري شد و ج

همچنين آناليز صفات رنگي . بين جنس نر و ماده نشان داد ،داري را در صفات كميتفاوت معني PASTو  SPSSدر نرم افزار 
نتايج نشان . را در اين گونه آشكار كرد اصلي الگوي رنگيوجود چهار  PAUPو  PHYLIPجنس نر با استفاده از نرم افزارهاي 

هاي خالص با استفاده از صفات كمي و به خصوص صفات كيفي قابل هاي دورگه نسل اول از نمونهداد بسياري از نمونه
  .شناسايي هستند

  ، ناحيه تماسهمجوار ،هيبريداسيون زردپره سرسياه، ،سرسرخ زردپره :هاي كليديواژه

  gholamhosseini@gmail.com: ، پست الكترونيكي051-38762227: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
اي علل مختلفي دارد كه در تاريخچه درون گونه تنوع

اي به گونه ديگر نفوذ ژنها از گونه. تكاملي گونه نهفته است
از مهمترين علل ايجاد  (Hybridization)زايي در اثر دورگه

 زاييرگهاي به خصوص در ناحيه دوتنوعات درون گونه
در رده  زايينواحي تماس پراكنشي و دورگه). 18(باشد مي

درصد گزارش  19تا  10وسيع است و بين  پرندگان نسبتاً
ها كه از جمله موارد تماس گونه). 15و  3،14(شده است 

زايي بين زردپره دورگه ،افراد دورگه گرديدهمنجر به ايجاد 
و زردپره  Emberiza bruniceps Brandt, 1841 سرسرخ 

در  Emberiza melanocephala Scopoli, 1769سرسياه 
شرق درياي خزر است كه باعث ايجاد هاي جنوبقسمت

 شده اي در اين منطقهتنوعات ريختي حدواسط و ناشناخته
-ايي دقيق و بدون خطاي نمونهشناس). 21و  16،19(است 

هاي خالص، بدون شناخت تنوعات هاي دورگه از نمونه
در اين . هاي والد امكان پذير نيستگونهاي درون گونه

اي زردپره سرسرخ در مطالعه تغييرات ريختي درون گونه
هاي محدوده توليدمثلي آن در ايران به عنوان يكي از گونه

مطالعه قديمي . ها، بررسي شده استوالد در ايجاد دورگه
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هاي تك كه گونهبر روي پنج گونه زردپره نشان داده است 
همسرگزين، دوشكلي شديد ريختي دارند ولي از نظر 

لذا در اين . )9( دهنداندازه، اختالف كمي را نشان مي
زردپره سرسرخ و  يمطالعه با توجه به سيستم تك همسر

نيز س نر و ماده ، جدايي جنداشتن دوشكلي جنسي
  .براساس برخي صفات كمي بررسي شده است

 Emberiza bruniceps Brandt, 1841زردپره سرسرخ 
ها ، خانواده زردپره Emberizaمتعلق به جنس 

(Emberizidae) سانان و راسته گنجشك(Passeriformes) 
ها در مناطق جغرافيايي خانواده زردپره). 11(باشد مي

نئوتروپيكال، افروتروپيكال و اورينتال هولوآركتيك، 
هاي باز، نيمه باز و حاشيه پراكنش دارند و اغلب زيستگاه

اين خانواده داراي . دهندترجيح ميبراي زيست جنگل را 
 35تنها  ،از اين تعداد گونه. باشدگونه مي 326جنس و  76

گونه در اوراسيا وجود دارند كه همگي به استثناي 
گيرند ميقرار  )Emberiza( پرهزردس چهارگونه در جن

گونه گزارش شده  17تاكنون در ايران از اين جنس ). 11(
ها گرچه در مورد حضور بعضي از اين گونه) 24(است 

   ).25و  22، 17، 4( ابهاماتي وجود دارد

. سانتيمتر طول دارد 5/16تا  15زردپره سرسرخ در حدود 
اي و سينه قرمز قهوهدر پرنده نر بالغ، سر، صورت، گلو و 

رو تنه راه راه و زمينه آن مايل . زير تنه و دمگاه زرد است
اي پرنده ماده بالغ داراي سر قهوه. به سبز زيتوني است

اي، دمگاه زرد مايل هاي قهوهرنگ، روتنه داراي رگه رگه
بنابراين پرنده نر و ماده . رنگ است به سبز، زير تنه زرد كم

متفاوت و نيز نر داراي   ،(plumage)يياز نظر الگوي پرآرا
  ).  10(تغييرات فصلي است 

ناحيه پراكنش توليدمثلي زردپره سرسرخ شامل ناحيه 
، جنوب كوههاي آلتاي، محدود شده بين رودخانه اورال

از . باشدشرق ايران ميو شمال )Xinjiang( زينيانگ غرب
مثلي زردپره سرسياه شامل طرفي ناحيه پراكنش توليد

غرب ، كشورهاي همسايه شمالايران هاي زيادي ازقسمت

شرق ايران، كشورهاي حوضه درياي مديترانه تا جنوب
شرق درياي اين دو گونه در جنوب). 10و  8( اروپاست

 نمايند كه براساس مطالعهخزر با هم ايجاد افراد دورگه مي
عمده  ،نيز مطالعه حاضر و 1977در سال  )Haffer( هافر

زايي در نيمرخ جنوبي رشته كوههاي البرز محدوده دو رگه
در مورد بعضي  غالباً. و در استان سمنان واقع شده است

سرخ در نواحي همپوشاني اين سوال هاي زردپره سرنمونه
مطرح است كه آيا تغييرات موجود در رنگ پر و بال اين 

ينكه اين اي است يا اها مربوط به تغييرات درون گونهنمونه
بنابراين بررسي تنوعات فنوتيپي  .ها دورگه هستندنمونه

هاي والد براي تشخيص اي مربوط به گونهدرون گونه
گيري و هاي دورگه در ناحيه دورگهنمونه ريخت شناختي

. ز اهميت استئشناختي حااخذ تصميمات صحيح آرايه
 هاي والدهاي دورگه با گونهدر مواردي كه نمونه خصوصاً

جهت تشخيص ريختي  ،آميزش بازگشتي داشته باشند
شناسايي محدوده . ها با مشكالتي مواجه هستيمنمونه

صفات شناخت  زايي وتغييرات ريختي در ناحيه دورگه
هاي خالص كمك ها از نمونهمتغير به شناسايي دورگه

  .خواهد نمود

  مواد و روشها
الغ شامل نمونه زردپره سرسرخ ب  81تعداد : نمونه برداري

و  1391نمونه ماده در بهار و تابستان  24نمونه نر و  57
روز عمليات ميداني از قسمت وسيعي از  62در طي  1392

شرق ايران و محدوده توليدمثلي اين گونه در شمال و شمال
در هر . آوري گرديدجمع) اطراف كابل(نيز افغانستان 

متر ميلي 16گيري با چشمه تور ايستگاه با نصب تور پرنده
ها شد و گيري نمونهو دستگاه پخش صوت اقدام به زنده

-ها عكساز نمونه ،صفت ريختي 15 ريگياز اندازهپس 

ارايه ) 1(ها در شكل محل جمع آوري نمونه .برداري شد
برداري در شش ترانسكت در كل نمونه. گرديده است

صورت گرفت كه شامل چهار ترانسكت در خارج محدوده 
زايي زايي و دو ترانسكت در داخل محدوده دورگههدو رگ
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- هاي خالص در ايران از استانبرداري از نمونهنمونه. بود

هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و گلستان در چهار 
ترانسكت از سمت شرق به غرب صورت گرفت 

سبزوار، ترانسكت  - مشهد - ترانسكت اول مسير سرخس(
انسكت سوم در مسير آباد، ترلطف -دوم مسير درگز

گرگان و ترانسكت -چمن بيد - آشخانه -بجنورد - قوچان
 و همچنين دو) تربت حيدريه-جامچهارم مسير تربت

زايي يكي در استان سمنان در محدوده دورگه ترانسكت
و ) گرمسار-سمنان- دامغان -شاهرود - مسير دره بسطام(

مسير گرگان تا (ديگري در استان گلستان و مازندران 
ها عالوه در طول اين ترانسكت. در نظر گرفته شد) شهرنو

ها عكس تهيه برداري، از تعداد زيادي از زردپرهبر نمونه
آميزي پر و بال بررسي ها از نظر تغييرات رنگشد و نمونه

  .شدند

 
  

  
   
  

 
 
 

  .شرق ايرانايستگاههاي نمونه برداري زردپره سرسرخ در شمال و شمال) ب - محدوده تقريبي پراكنش زردپره سرسرخ در فالت ايران) الف -1شكل 

 الف

 ب
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-صفت ريخت 12تعداد : گيري صفات ريختياندازه

عرض منقار، طول دم،  شناختي ظاهري شامل طول بال،
ارتفاع منقار، طول منقار از پايه، طول منقار از جلو بيني، 

عقب بيني، طول تارسوس، ضخامت عرضي طول منقار از 
شت ميانه تارسوس، ضخامت ساجيتال تارسوس، طول انگ

روش علي آباديان و بر اساس  و طول ناخن انگشت ميانه
 با كوليس ديجيتالي و با دقت يك دهم )2007(همكاران 

هاي طول دم همچنين نسبت. )5( گيري شدميليمتر اندازه
از (به طول بال، طول تارسوس به طول بال، طول منقار 

  .شد به ارتفاع منقار محاسبه) عقب بيني

در اين تحقيق : هاي آماري براي آناليز صفات كميروش
 Independent) تي مستقل از روش تحليل تك متغيره

sample T test)  هاي مولفهتحليل  متغيرهو چند
تجزيه و و   (Principal Component Analysis)اصلي

 Canonical Discriminant)  تحليل تشخيصي كانوني

Function) فقط افراد بالغ در تجزيه و تحليل . استفاده شد
آماري وارد شدند تا اثر تغييرات آلومتريك مرتبط با رشد 

براي بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرها، . به حداقل برسد
براي هر . اسميرنف استفاده شد- از آزمون كولموگروف

صفت اندازه گيري شده ميانگين، محدوده تغييرات، 
 ميانگين خطاي استاندارد در نرم افزار انحراف معيار و

SPSS 16.0 براي آزمون دو ريختي  .)26( محاسبه شد
 t آزمون ها ازجنسي به منظور بررسي جدايي ميانگين

هاي نر و ماده از تحليل بندي نمونه ستهدمستقل و جهت 
همچنين وزن به عنوان  .هاي اصلي استفاده شدمولفه

شاخص ديگري براي بررسي تفاوت اندازه بدن نر و ماده 
براي بررسي همگني  Levene آزمون. گرديدگيري اندازه

هاي نر سپس نمونه .ها به كار گرفته شدواريانس بين گروه
زايي و هاي خارج از ناحيه دورگهنمونه - اصليدر دو گروه 

سته بندي د. قرارگرفتند - زاييرگههاي داخل ناحيه دونمونه
ها با استفاده از تجزيه و تحليل تشخيصي كانوني نمونه

  . انجام شد

-از آنجا كه تشخيص ريختي نمونه: صفات پرآراييآناليز 

مشكل ه از هم هاي ماده دو گونه زردپره سرسرخ و سرسيا
نرها  ظاهري براساس ريخت رگه معموالًو افراد دو باشدمي

شوند لذا فقط خصوصيات صفات رنگي تشخيص داده مي
نه صفت رنگي شامل داشتن يا نداشتن . نرها بررسي شد

طوق زرد، رنگ ناحيه سر، پشت گردن، گوشپرها، پشت 
، دمگاه، باالي سينه تا گلو )از نظر رنگ و خطوط تيره(بدن 

اي به دقت به صورت مقايسه) از نظر رنگ و وسعت(
نه براساس ميزان هر صفت به صورت جداگا. بررسي شد

. بندي شدندات رنگي به صورت عددي و گسسته كدتنوع
حالت ديگر صفت به بدين معني كه تغيير از يك حالت به 

و حاالت به  منزله يك افزايش در رتبه عددي فرض شد
همه . اي انتخاب شدند كه همپوشاني نداشته باشندگونه

 از زردپره. صفات به صورت هم وزن وارد آناليز شدند
مشخصات . سرخاكستري به عنوان برون گروه استفاده شد

صفات به همراه حاالت و كدهاي مربوط به آنها در جدول 
  . گرديده است ارايه )1(

 
 هاي صفات استفاده شده در اين مطالعهصفات رنگي كد گذاري شده و حالت -1جدول 

 طوق كامال زرد

 )1(دارد  ،)0(ندارد 

 سر

 )1(، متمايل به زرد)0(قرمز قهوه اي 

 پشت گردن

 )3(، زرد مايل به قرمز)2(، زرد)1(زرد  -، زيتوني)0(زيتوني 

 زمينه پشت بدن 
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 )2(اي، قهوه)1(ايقهوه-، زيتوني)0(زرد  -زيتوني

 خطوط تيره پشت بدن 

 )2(، بدون خطوط تيره)1(، كم )0(زياد

 دمگاه

 )2(قهوه اي-، زرد)1(خاكستري  -، زرد)0(زرد

 گوشپرها

 )2(، متمايل به سياه)1(، قرمز مايل به سبز)0(مايل به قرمز 

 گلو و باالي سينه 

 )1(، قرمز رنگ پريده)0(قرمز تيره 

 وسعت قرمزي گلو و باالي سينه

 )1(، تحليل رفته )0(وسيع 

  
در نهايت آناليز ماتريس صفات كدبندي شده در نرم افزار 

PHYLIP 3.60 استفاده از برنامه با  وClique انجام شد 
اي ها پس از تشكيل ماتريس دادههمچنين آناليز داده ).13(

با استفاده از ) 4b10 )27نسخه   PAUPبه كمك نرم افزار
و  heuristicروش حداكثر پارسيموني، روش جستجوي 

انجام  Tree bisection and reconnection (TBR)تكنيك 
بوت ها روش به منظور ارزيابي حدود اطمينان شاخه. شد

 (%50) در نهايت درخت اجماع . به كار گرفته شد استرپ

  .ارايه گرديد

  نتايج
اسميرنف نشان داد تمام  -نتايج آزمون كولموگروف

-نرمال نشان مي متغيرها در هر دو جنس توزيعي تقريباً

ارايه گرديده ) 2(بررسي توصيفي صفات در جدول . دهند
ها آناليز توصيفي صفات نشان داد كه نرها و ماده. است

سنجي از جمله طول بال و براساس برخي صفات ريخت
طول دم متفاوت هستند و اين متغيرها در جنس نر اندازه 

  .دهندبزرگتري را نشان مي

نشان داد از ) p<0.05داري ح معنيدر سط(مستقل  tآزمون 
طول دم  ،(P=0.00)لگيري شده طول بابين متغيرهاي اندازه

(P=0.00)،  طول منقار از پايه(P= 0.05)،  طول منقار از
و  (P=0.00)منقار از جلو بيني  طول ،(P=0.00)عقب بيني 

و طول تارسوس   (P=0.00)هاي طول دم به طول بالنسبت

داري را بين جنس نر و تفاوت معني (P=0.00) به طول بال
  .دهند ماده نشان مي

روي متغيرها و براساس معيار  هاي اصلي برتحليل مولفه
منجر به ايجاد ) مقدار ويژه بيش از يك(به كار گرفته شده 

هاي دهد مولفهنتايج نشان مي. چهار مولفه اصلي گرديد
، )05/85مقدار ويژه ( 09/73 اول تا چهارم به ترتيب

و ) 37/9مقدار ويژه ( 36/8، )89/17مقدار ويژه ( 37/15
درصد تغييرات و در مجموع سه ) 64/1مقدار ويژه ( 4/1

 شكل(كند درصد تغييرات را توجيه مي 82/96اول مولفه 

 ميزانجدول . دار بودكرويت بارتلت معني آزمون نتايج). 2

 توانايي بيانگر هاعامل استخراج از بعد و اوليه اشتراك

نتايج  .صفات بود واريانس تبيين در شده تعيين هايعامل
طول بال به مهمترين عوامل جدا كننده طول دم از نشان داد 

گرم  04/21 ± 32/2ميانگين وزني براي جنس نر  .باشدمي
به . بدست آمدگرم  22/18 ± 86/2و براي جنس ماده 

  . ر استتبرابر از جنس ماده سنگين 15/1عبارتي جنس نر 

هاي آناليز تجزيه و تحليل تشخيصي كانوني جمعيت
خارج از ناحيه اصلي هاي سرسرخ نر در دو گروه زردپره
 )داراي چند گروه( زاييزايي و داخل ناحيه دورگهدورگه

-درصد صحيح گروه 71ها حدود دهد كه جمعيتنشان مي

واريانس را  7/23دوم و تابع  7/48تابع اول . اندبندي شده
  .شودشامل مي
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 در زردپره سرسرخ به تفكيك جنسيت) برحسب ميليمتر(گيري شده محدوده تغييرات صفات اندازه -2جدول 

ميانگبن   ميانگين حداكثر حداقل صفت جنسيت
خطاي 
  استاندارد

انحراف 
  معيار

12/81 7884 طول بال  ماده  32/0  59/1  

95/64 6168 طول دم  53/0  49/2  

1273/14 منقار از پايه  25/13  15/0  74/0  

17/11 46/1012 منقار از عقب بيني  08/0  42/0  

24/894/9 منقار از جلو بيني  13/9  08/0  40/0  

50/696/7 عرض منقار  24/7  08/0  39/0  

74/671/7 ارتفاع منقار  19/7  05/0  27/0  

1987/22 طول تارس  89/20  22/0  10/1  

19/150/1 عرض تارس  35/1  01/0  08/0  

80/130/2 ساجيتال تارس  03/2  03/0  16/0  

38/15 80/1317 طول انگشت ميانه  17/0  85/0  

27/57/6 طول ناخن انگشت ميانه  95/5  08/0  40/0  

06/80 49/7385 )دمطول/طول بال*(100  66/0  11/3  

85/2323/28 )تارسطول/طول بال*(100  75/25  23/0  16/1  

3/1428/168 )طول منقار/ارتفاع منقار*(100  3/155  29/1  22/6  

54/86 8292 طول بال نر  32/0  45/2  

57/66 6172 طول دم  30/0  27/2  

1255/15 منقار از پايه  74/13  12/0  95/0  

66/11 40/1013 منقار از عقب بيني  08/0  60/0  

70/888/10 جلو بينيمنقار از  73/9  06/0  52/0  

24/625/8 عرض منقار  27/7  06/0  47/0  

76/680/7 ارتفاع منقار  22/7  03/0  24/0  

45/1973/22 طول تارس  13/21  09/0  70/0  

18/161/1 عرض تارس  38/1  01/0  10/0  

7/130/2 ساجيتال تارس  02/2  01/0  13/0  

63/15 1417 طول انگشت ميانه  10/0  76/0  

94/5 14/57 طول ناخن انگشت ميانه  06/0  46/0  

74/7135/82 )دمطول/طول بال*(100  94/79  40/0  05/3  

61/2143/26 )طول تارس/طول بال*(100  44/24  14/0  06/1  

5/1436/182 )طول منقار/ارتفاع منقار*(100  6/161  37/1  01/10  

       
هاي مربوط به بسطام و يك نمونه مربوط به مجن نمونه

هاي اند و نمونهبه صورت مجزا قرارگرفته) استان سمنان(
) سمنان(و ميامي ) مازندران(، فيروزكال )گلستان(انبار الوم 

- زايي هستند كمي از نمونهنيز كه مربوط به ناحيه دورگه

غرب (هاي سرخه نمونه. دهندهاي خالص جدايي نشان مي
). 3شكل (اند بندي شدههاي خالص دستهبا نمونه) سمنان
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هاي خالص قرار هاي سرخه با نمونهدر صورتي كه نمونه
درصد افزايش  90ها به داده شوند گروه بندي صحيح نمونه

  .خواهد يافت

 

 
 

عالمت چهار ضلعي جنس ماده و عالمت بعالوه جنس نر را ( هاي اول و دومهاي نر و ماده زردپره سرسرخ براساس مولفهنمونهسته بندي د -2شكل 
  .)نشان مي دهد

  

 
 
 

  نمونه هاي زردپره سرسرخگيري شده در متغيرهاي كمي اندازه  2و 1حاصل ازتوابع متمايز كننده  نمودار تحليل تشخيـصي كانوني  -3شكل 

وم 
ه د

ولف
م

 

 مولفه اول

دوم
بع 

تا
 

 تابع اول
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براساس  فيليپم افزار رآناليز ريختي صفات رنگي در ن
نشان داد كه زردپره ) 4شكل (دندروگرام بدست آمده 

 الگوي رنگيسرسرخ نر در ايران داراي چهار 
(morphotype) اصلي است :  

بدون طوق زرد دور گردن  ):Eشاخه(اول  الگوي رنگي
اي، ، سر قرمز مايل به قهوه)زيتوني تيره پشت گردن كامالً(

دمگاه زرد كمي متمايل به خاكستري، گوشپرها قرمز يا 
فراواني  قرمز مايل به سبز، زمينه پشت زيتوني مايل به زرد، 

   .درصد 11

 

 
 PHYLIPدندروگرام حاصل از آناليز صفات كيفي زردپره سرسرخ در نرم افزار  -4شكل 

 
داراي طوق زرد ناهمگون دور : )Dشاخه(دوم  الگوي رنگي

زيتوني كه به زردي زير توده  - پشت گردن زرد(گردن 
قهوه اي تيره،   - قرمز ، سر عمدتاً)شودرنگي سينه متصل مي

قرمز،  دمگاه زرد يا زرد مايل به خاكستري، گوشپرها غالباً
  .درصد 5/55زمينه پشت زيتوني مايل به زرد، فراواني 

داراي طوق زرد كامل دور  ):Cشاخه(سوم  الگوي رنگي
قهوه اي تيره يا  -زرد، سر قرمز گردن، پشت گردن كامالً

زمينه پشت زيتوني مايل روشن، دمگاه زرد، گوشپرها قرمز، 
  .درصد 37/20به زرد، فراواني 
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داراي طوق زرد مايل به : )Bشاخه(چهارم  الگوي رنگي
اي تيره يا قرمز روشن متمايل به زرد، قرمز، سر قرمز قهوه

  .درصد 7قرمز، فراواني  دمگاه زرد، گوشپرها غالباً

باال  الگوهاي رنگيدرصد از افراد نيز در هيچ يك از  5/5
داراي گردن زرد . )Aايسه فرد در گروه شاخه( گنجندنمي

اي پشت قهوه ،ايمتمايل به قرمز، دمگاه زرد مايل به قهوه
اي، خطوط تيره پشت كاهش يا خاكستري متمايل به قهوه

  .يافته و يا بدون خطوط تيره هستند

 5هاي بررسي شده غير از زمينه پشت بدن در تمام نمونه
موارد استثنا شامل چهار . ني مايل به زرد استنمونه زيتو

زايي و يك مورد مربوط به نمونه مربوط به ناحيه دورگه
ها درصد از نمونه 30نتايج نشان داد حدود . تندوره است

 5 درصد زرد و تقريباً 65دمگاه زرد متمايل به خاكستري، 
هاي ناحيه نمونه(اي درصد دمگاه زرد متمايل به قهوه

كاهش قرمزي ناحيه گلو و باالي سينه . است )اييزدورگه
و برخي ) درصد 50(زايي هاي ناحيه دورگهدر برخي نمونه

  . ديده شد) درصد 16(هاي خالص نمونه

 كه درخت اجماع حاصل از آناليز حداكثر پارسيموني شكل
شناسي هم وزن انجام شد تا حد بر روي صفات ريخت

به استثناي ). 5شكل ( زيادي با دندروگرام مطابقت دارد
اند جدا شده زايي كه كامالًهاي ناحيه دورگهبرخي از نمونه

-قرارگرفته (polytomy)حل نشده ها به صورت بقيه شاخه

 شاخهاز  درخت حداكثر پارسيموني در نمونه فيروزكال. اند

B اي هاي گروه شاخهو با نمونه جداA قرارگرفته است.  

  بحث
ايران به علت موقعيت جغرافيايي خاص، تنوع اقليمي و 

عنوان يكي از مناطق مهم همپوشاني توپوگرافي، به 
هاي جانوري پراكنشي براي شمار قابل توجهي از آرايه

 - مناطق غربي و شرقي پالئاركتيك و كمربند بزرگ صحارا
شود كه در مواردي همپوشاني پراكنشي سند محسوب مي

  ).12و  3،4(زايي شده است نواحي دورگهمنجر به ايجاد 

 
درخت اجماع حاصل از آناليز صفات كيفي ريختي به روش  -5شكل 

  پارسيموني
زايي آناليزهاي ريختي در اين مطالعه نشان داد كه دورگه

شرق درياي خزر بين زردپره سرسرخ و سرسياه در جنوب
تنوعات ريختي جالبي را ايجاد كرده است كه بر تنوع 

هاي والد ريختي زردپره سرسرخ به عنوان يكي از گونه
  .اثر گذاشته است) در ناحيه دورگه زايي مخصوصاً(
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هاي خواهري بيش زايي در گونهدر پرندگان احتمال دورگه
 پالودون ).14(هاي غيرخواهري گزارش شده است از گونه

در سال  هافرو سپس  1959سال  در شوز ،1940در سال 
زايي بين اين دو گونه خواهري را در جنوب دورگه 1977

از آنجا ). 23و  6،16،21(اند شرق درياي خزر گزارش كرده
كه براساس مطالعات قبلي زردپره سرسياه از نظر اندازه، 

بنابراين نفوذ ) 10(كمي از زردپره سرسرخ بزرگتر است 
ژنهاي اين گونه به خزانه ژني زردپره سرسرخ در مواردي 

ير اندازه برخي صفات از جمله طول بال و به صورت تغي
و يا تغييراتي در رنگ پروبال خود را نشان داده  ، منقاردم

هاي درخت زايي درهاي ناحيه دورگهبرخي نمونه. است
از . دهندهاي خالص جدايي نشان مياز نمونه كامالً ،حاصل

دو نمونه مربوط به بسطام يكي از نظر ظاهري شبيه نمونه 
بوده اما نمونه ديگر داراي دمگاه قرمز رنگ است خالص 

نمونه . هاي خالص ديده نشدكه اين صفت هرگز در نمونه
زردپره سرسرخ از دره مجن به جاي پشت راه راه متمايل 
به سبز زيتوني، داراي پشت يكنواخت و مايل به قرمز 

. اي است و قرمزي زير گلو بسيار كاهش يافته استقهوه
زايي رويت ي خاص فقط در ناحيه دورگهاين تركيب رنگ

نر ها همچنين جالب توجه است كه اغلب نمونه. شد
اي وسيع هستند اما قهوه - خالص، داراي ناحيه گلويي قرمز

شود كه قرمزي هايي ديده ميزايي نمونهدر ناحيه دو رگه
گلو و باالي سينه كم رنگ و بسيار كاهش يافته است كه 

البته هميشه پديده . زايي باشددورگه احتمال دارد در نتيجه
دهد رگه شدن با كاهش قرمزي گلو خود را نشان نميدو

هاي ميامي كه از نظر ظاهري هم چنان كه در يكي از نمونه
. توسعه يافته است باشد قرمزي گلو و سينه كامالًدورگه مي

سنجي در كنار آناليزهاي ريخت تشخيصي كانونيتحليل 
هايي دورگه نسل اول دهد كه نمونهميصفات رنگي نشان 

صورتي كه  در. هاي خالص قابل شناسايي هستنداز نمونه
نمونه دورگه با والدين آميزش برگشتي داشته باشد فرزندان 
حاصل به دليل شباهت زياد به گونه والد به سختي از نظر 

  .ظاهري قابل شناسايي هستند

داراي گردن زرد مايل به قرمز هستند و  Bهاي شاخه نمونه
، سدكارده، )مازندران(با فراواني اندك در مناطق فيروزكال 

. ديده شدند) خراسان رضوي(آباد جنگل خواجه و لطف
زردپره سرسرخ در فيروزكال با زردپره سرسياه هم زيست 
است و قرمزي ناحيه گردن اين نمونه به احتمال زياد 

ها از آنجا اما در مورد ديگر نمونه ،زايي استحاصل دورگه
-كه با زردپره سرسياه هم زيست نيستند دو فرضيه را مي

اي از رنگ فرضيه اول گسترش سايه. توان مطرح نمود
از آنجا كه بعضي از . قرمز ناحيه سر به ناحيه گردن است

ها كه داراي گردن زيتوني هستند اين رنگ زيتوني به نمونه
ي سر نفوذ كرده است اين فرضيه گوشپرها و گاهي رو

فرضيه دوم نفوذ ژن از زردپره سرسياه در . شودتقويت مي
از آنجا كه مشخص نيست تماس . هاي دور استگذشته

شناسي بر اي از تاريخ زمينبين اين دو گونه به چه دوره
گردد و ناحيه تماس در طول زمان چه ميزان جابجا شده مي

مطالعات مولكولي  لي خصوصاًتا انجام مطالعات تكمي است
-نمونه. توان درباره درستي اين فرضيه اظهار نظر كردنمي

هاي مجن، ميامي، بسطام و فيروزكال كه در آناليزهاي 
اند عالوه بر گردن زرد متمايل جدا قرار گرفته ريختي كامالً

اي نيز هستند اما به قرمز داراي دمگاه زرد متمايل به قهوه
 ديده Bهاي شاخه ام با هم در نمونهاين دو ويژگي تو

  .شود نمي

فرم هاي دهد پراكندگي هاي حاصل نشان ميدندروگرام
كند و اين گونه در ايران از الگوي خاصي تبعيت نمي رنگي

فرم رنگي گاهي ممكن است در يك جمعيت دو و يا سه 
-همچنين در مقياس وسيع، كشانه. توام با هم زيست نمايند

بيشتر تغييرات ريختي در ناحيه . مشاهده نشداي در صفات 
برخي . شودسر و گردن، پشت بدن، دمگاه و گلو ديده مي

زايي متعلق به ناحيه دورگه الگوهاي رنگي پرو و بالاز 
توان به شود از جمله ميبوده و در نواحي ديگر ديده نمي

اي يا با زمينه نمونه هايي با پشت راه راه اما با زمينه قهوه
اي اي اما بدون راه راه و نيز دمگاه زرد متمايل به قهوههوهق

هاي ناحيه كاهش وسعت قرمزي گلو در نمونه. اشاره كرد
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هاي خالص نشان داري را با نمونهزايي تفاوت معنيدورگه
هاي دو هاي نمونهيكي از نشانه بنابراين ظاهراً. مي دهد
 گرچه ظاهراًتواند كاهش وسعت قرمزي گلو باشد رگه مي

هاي خارج از برخي نمونه. اين يك نشانه قطعي نيست
دهند خاصي را نشان ميرنگي زايي صفات محدوده دورگه

هاي از آنجا كه ممكن است تفاوت. كه فراواني كمي دارد
ژنتيكي جانوران در يك سري از صفات ريختي از جمله 

بنابراين بررسي ) 2(صفات رنگي خود را نشان دهد 
گردد ها پيشنهاد ميهاي ژنتيكي اين قبيل نمونهتفاوت

ژنتيكي نيست و منشا  گرچه منشا تغييرات هميشه صرفاً
  ).1(تغييرات ممكن است هم ژنتيكي و هم محيطي باشد 

در  1985در مقاله كوتاهي در سال  كچپل و مك گرگر
مورد انتخاب جنسي و تغييرات رنگي پر و بال پنج گونه از 

اروپا شامل زردپره تاالبي، ليمويي، گلوسياه، هاي زردپره
هاي تك اند كه گونهسرزيتوني و زردپره مزرعه بيان كرده

ولي از نظر اندازه  از نظر رنگ بسيار متفاوتندهمسري 
 12نشان داد از ما نتايج ). 9(دهند اختالف كمي را نشان مي

هفت صفت به  ،صفت بررسي شده در زردپره سرسرخ
دهد و ي بين جنس نر و ماده تفاوت نشان ميدارطور معني

-در تمام اين صفات جنس نر اندازه بزرگتري را نشان مي

مقدار قابل توجهي  هاي اصليتحليل مولفهالبته . دهد
گيري وزن نر و همچنين اندازه. دهدهمپوشاني را نشان مي

دهد كه جنس نر ماده به عنوان شاخصي از اندازه نشان مي
دوشكلي جنسي در پرندگان . تر استنگينس برابر 15/1

به طور آشكاري خود را در اندازه و پرآرايي نشان  معموالً
نرها بزرگتر هستند البته اين  از نظر اندازه معموالً. دهدمي

 از نظر پروبال نيز نرها معموالً. هميشه صادق نيست

 دهدمطالعات نشان مي). 7(تري دارند هاي درخشان رنگ
هاي در اندازه و رنگ پروبال با جنبه جنسيدوشكلي 

مثلي و رفتارهاي اجتماعي در مختلف رفتارهاي توليد
 نر و ماده زردپره مزرعه تقريباً). 20( پرندگان مرتبط است

چهل درصد از  دوشكلي ريختي ندارند اما نرها معموالً
گيري غالب آنها تر هستند و سيستم جفتها سنگينماده

هايي مثل زردپره در عوض گونه. چند همسري است
از سيستم توليدمثلي تك  ليمويي و تاالبي كه معموالً

كنند جنس نر و ماده از نظر اندازه همسري پيروي مي
نرها بين پنج تا پانزده درصد (دهند تفاوت اندك نشان مي

اين . و نر و ماده از هم قابل تشخيص هستند) بزرگتر
اندازه . كندصدق مي موضوع در مورد زردپره سرسرخ نيز

 بزرگتر زردپره سرسرخ نر در وزن و برخي صفات ظاهراً
در ارتباط با سيستم توليدمثلي آن، تعيين قلمرو توسط 

 .باشدميجنس نر و دفاع از قلمرو 

  تشكر و قدرداني

پوري، آقايان قاسم بدين وسيله از زحمات و همكاري
آوري و خانم كيوانفر در جمع ، ربيعيمنفرد، شهبازي

مل در از ايران و آقاي آرين ي زردپره سرسرخهانمونه
. شودميكابل تشكر و قدرداني  از هاآوري نمونهجمع

جهت تامين مالي  همچنين از دانشگاه فردوسي مشهد به
خاطر در اختيار قرار دادن و به  )21269شماره پروژه (

- ها تشكر و قدرداني ميبرداريوسيله نقليه در برخي نمونه

نويسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از . نماييم
هاي محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست و اداره

  .داردمياعالم  هاي شمال و شمال شرق ايراناستان

  منابع
، كرمي، .ع .نعمت اللهي، م، .، رحماني، ح.، فرحمند، ح.انوري فر، ح. 1

سياه  بررسي تنوع و تمايز ريخت سنجي. 1391، .اكبرزاده، آ و ،.م
. در رودخانه تجن ساري Capoeta capoeta gracilis  ماهي

تا  517صفحات  ،4شماره ، 25جلد  ،شناسي ايرانمجله زيست
535.     

مطالعه . 1390، .م ،و همايوني ،.ق. ح ،، كمي.، قارزي، ا.پسركلو، ع. 2
در  Rana ridibundaچندريختي رنگي در قورباغه مردابي 

 ،3شماره  ،24جلد  ،مجله زيست شناسي ايران ،استان گلستان
 . 455تا  446صفحات 
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Study of sexual dimorphism and morphological variation of Red-
headed bunting (Emberiza bruniceps) within its hybrid zone with 
Black- headed bunting (Emberiza melanocephala) in the Iranian 
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Abstract 

Introgression among hybridizing species plays an important role in intraspecific 
variations and acquisition of novel traits especially along hybrid zones. The breeding 
ranges of the Red-headed and Black-headed buntings (Passeriformes) overlap in 
southestern Caspian Sea where hybrid specimens can be found. Mainly using Mist nets, 
we sampled 81 specimens of the Red-headed bunting (57 males and 24 females) from 
north and northeastern Iran in order to investigate sexual dimorphism, intraspecific 
variation, and role of hybridization on species-specific traits. The Independent sample t 
test and the PCA were performed on 15 morphometric characters using SPSS and PAST 
softwares. Furthermore nine chromatic characters were coded and analyzed in PHYLIP 
and PAUP softwares. Results of morphometric characters showed significant difference 
between male and females. Analyses of plumage coloration showed that there are at 
least four morphotypes in the Red-headed bunting. We concluded that using 
morphometrical and especially chromatic characters we will be able to discriminate 
pure individuals from most F1 hybrids.   

Key words: Red-headed and Black-headed buntings, Hybridization, Parapatric, Contact 
zone 
 


