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 چکیده
 اعصار در ها یخچال پسروی و پیشروی و اقلیمی های نوسان ردپای
 پراکنش گسترۀ تغییر د.کر مشاهده جانداران برخی در توان می را گذشته

 این بقای و ها یخچال پیشروی دورۀ در جنوبی های عرض سمت به
 باالتر، جغرافیایی های عرض به مجدد انتشار و ها پناهگاه در جانداران

 راتیتغی این بررسی با و شده ژنتیکی و ریختی تغییراتی ایجاد باعث
 را پلیستوسن دوره در بویژه مهم یها پناهگاه حضور گسترۀ توانمی

 نقش خصوص در اولیه شواهدی ،پژوهش این در د.کر مشخص
 دوره آخرین در کشور هیرکانی یها جنگل شرقی محدودۀ یپناهگاهخرد

 Glis) اشکول گونۀ مطالعه ،راستا این در د.شومی ارائه بزرگ یخبندان

glis Linnaeus, 1766) زیستی و شناختی بوم های ویژگی دارای که 
 استخوان د.ش انتخاب مدل گونه عنوان به است، فردی به منحصر نسبتاً
 یها جنگل امتداد در مختلف یها جمعیت به متعلق افراد زیرین فک

 های تحلیل و شده تصویربرداری استاندارد شیوه به رانـای زریـخ
 به نتایج با هاتحلیل این از حاصل نتایج شد. انجام هندسی سنجیریخت
 واگرایی از حاکی نتایج  د.ش مقایسه ژنتیکی مطالعات از آمده دست

 هیرکانیپناهگاه  شرقی بخش الیه منتهی در واقع جمعیت شدید ریختی
 ژنتیکی های یافته بر منطبق کامالً که است زیرین فک صفات اساس بر

 قبیل از ظاهری شناختیریخت هایویژگی همچنین .است پیشین
 با را معناداری اختالف نیز دم طول و بدن طول میانگین وزن، میانگین

 محدوده غربی الیهمنتهی و مرکز در بررسی مورد یها جمعیت سایر
 دهد. می نشان خزری یها جنگل

 
 هیرکانی، های لـجنگ ارشناسی،ـتب ول،ـاشک :دیـکلی ایـه واژه

 .تکاملی واگرایی  ،ها پناهگاه نظریۀ  هندسی، شناسی ریخت
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Abstract 
Quaternary climatic fluctuations have left 

phylogeographical footprints on some organisms. 

Relocation of northern populations of many 

species to the southern parts during ice ages, 

followed by subsequent northward expansions 

from refugia during interglacial periods resulted in 

intraspecific morphological and molecular 

divergence. Studying this divergence could 

demonstrate the large size of important refugia 

specifically in Pleistocene. Photographing lower 

mandibles, we would able to compare 

morphological differences between populations 

distributed along the Hyrcanian forests. We 

compared our results with previous molecular 

findings. However the role of remnant Hyrcanian 

forests as a refugium has been confirmed by some 

investigations but long-term survival and isolation 

of some species in this refugium from eastern and 

northern parts of Palearctic region trigged inter 

population’s evolutionary divergence. By 

investigation about these evolutionary diverged 

traits, some micro refugiums can be defined along 

the Hyrcanian refugia. In this study, we found 

some preliminary documents about the presence of 

eastern micro refugia based on morphological 

divergence of Glis glis as a model species. 
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 مقدمه
 مستقیم تأثیر طریق از چه گذشته، محیطی زیست شرایط

 تأثیر یا و متابولیک صفات بر زیستی غیر پارامترهای
 شناسیبوم بر محیطی زیست پارامترهای غیرمستقیم

 ,.Helvaci et al) زیستگاه گزینش بویژه حیوانات

 تحت را ها گونه فعلی توزیع زیادی دّـح اـت (2012
 دورۀ اقلیمی نوسانات ،میان این در .است داشته کنترل
 توزیع در ای دهـعم شـنق رنریـکوات یـشناختزمین

 ژنتیکی ساختار دهی شکل همچنین و ها گونه جغرافیایی
 های گونه بر نوسانات این بویژه است. داشته آنها تنوع و

 ؛است گذاشته جای بر زیادی تأثیر جنگلی مناطق ساکن
 ایجاد را وسیعی و باز سیماهای ها یخچال پیشروی چراکه

 جنگلی مناطق به ها گونه این ترتیب این به و دندکرمی
 رانده ها پناهگاه همان یا جنوبی های عرض در مانده باقی
 ,.Hewitt, 2004&2000;Taberelt et al)  شدند می

 های لکّه عنوان به ها پناهگاه این اهمیت دلیل به .(1998
 و زیستی تنوع گسترش هایکانون و حفاظتی داغ

 نقش به نامحقق توجه امروزه دنیا، در آندمیسم
 هدش معطوف پالئارکتیک، شرقی بخش های پناهگاه

 به متعلق های گونه عمدتاً ها پژوهش این در است.
 بوم زیستگاهی، های ویژگی به توجه با Gliridae خانوادۀ

 به فرد، به منحصر اًـنسبت و اصـخ زیستی و شناختی
 مورد ها پناهگاه اییـشناس و ررسیـب در یـمدل وانـعن

 ;Michaux et al., 2004) اند گرفته قرار استفاده

Hürner et al., 2010; Helvaci et al., 2012; .
Mouton et al., 2012.) جنس گونۀ تنها ،اشکول 

Glis ۀخانواد از Gliridae هیرخانوادز و Glirinae 
(Holden, 2005) ۀگستر که است جوندگان راستۀ از 

 جنوب و اروپا برگپهن جنگلی مناطق  بر آن پراکنش
 از و فعال شب کامالً گونه این است. منطبق یاآس غرب
 متفاوت جوندگان سایر با زیستی های یژگیو یبرخ نظر

  داشته بیشتری نسبت به عمر طول ،مثال عنوان به ؛است
 بسیار نیز آن یزمستان خواب ۀدور و سال( 61 تا 1 بین)

 ,.Pilastro et al) (ماه 8 تا 7 )حدود است تر یطوالن

 وقایع این مطالعۀ برای مناسب مدلی ،اشکول (.2003

 منحصراً کوچک، پستاندار این چراکه ؛دشو می محسوب
 و توزیع همحدود تغییر استراتژی با و است زی جنگل

 دوران اقلیمی شدید نوسانات برابر در خود پراکنش
 ,.Helvaci et al) است دهکر مقاومت کواترنری

 مشاهده فصلی مهاجرت رفتار ،گونه این در (.2012
 (.Martino et al., 1941; Morris, 1997) دشو مین

 حضور مثل متغیرهایی به وابسته شدیداً زیستگاه انتخاب
 )بویژه جنگلی های زیستگاه از پیوسته هم به پوششی تاج

 ایگونه اشکول  (.Kryštufek, 2010) است برگ( پهن
 محسوب ایران پستانداران بین در شده شناخته کمتر
 .Naderi et al توسط ،خیرا مطالعات از قبل تا و دشو می

 قابل و شده منتشر اطالعات گزارش چند جز به  (2013)
 گونه این گوناگون ابعاد و هاجنبه مورد در استنادی
 شناسیبوم زیستگاه، از استفاده شناسی،ریخت بر مشتمل

 یها جنگل هگستر درهمچنین  .نداشت وجود توزیع و
 رسیده زیان با مقابله برای بومیان سفانهأمت کشور شمال

 با نیز برخی و فندق و گردو بویژه باغی محصوالت به
 سنجاب، کاذب نام به آن فروش و تاکسیدرمی هدف
 توسعه .نندک می تابستان فصل در اشکول شکار به اقدام

 گیری شکل به منجر درختان برش و ها جاده شهرها،
 این امتداد در مناطق از بسیاری در ای لکه الگوی
 معرض در گونه این ،ترتیب این به و شده ها جنگل

 حال در ها زیستگاه شدگی تکّه تکّه از ناشی صدمات
 دارد. قرار نیز حاضر

 مطالعات که داشت اذعان توان می کلی طور  به
 منطقه شرقی بخش کمتر ها پناهگاه هنظری بر مبتنی
 تنها و است برگرفته در را پالئارکتیک جغرافیایی زیست
 عنوان به اشکول از که کشور در گرفته صورت مطالعه

 که است پژوهشی ،است دهکر گیری بهره مدل یک
 آن در و پذیرفت انجام Naderi et al. (2013) توسط

 یپناهگاه عنوان به کشور هیرکانی یها جنگل نقش بر
 حاصل نتایج د.ش کیدأت بزرگ یخبندان دورۀ در ارزشمند

 با) باال بسیار تکاملی واگرایی از نشان ،مطالعه این از
 از اشکول گونۀ (درصد61 بر بالغ ای گونه درون واگرایی

 ترتیب این به .داشت دنیا در شدهشناخته تبارهای سایر



 37 ... ( در امتدادGlis glis Linnaeus, 1766اشکول ) یختیر ییواگراافتخار و همکاران:  

 اولین برای ن،امحقق این توسط گرفته صورت پژوهش
 نقش بر و دهکر معرفی را اشکول ایرانی تبار ،بار

 در مهم یپناهگاه عنوان به ایران هیرکانی یها جنگل
 این در .دندکر کیدتأ کواترنری شناختی زمین دوران

 های شاخص اساس بر تا دش آن بر سعی ،پژوهش
 زیست ساختار تعیین در مارکری عنوان به ریختی

 ,.Deffontaine et al) ای گونه درون جغرافیایی

2005; Deffontaine et al., 2009)، شـنق 
 در هیرکانی های جنگل از ییها بخش یپناهگاهخرد

 .گیرد قرار بررسی مورد کواترنری شناختی زمین دوران
 چنین برای ریختی مختلف مارکرهای بین در

 تواند می (زیرین فک) زیرین مندیبل بررسی مطالعاتی،
 کوتاه زمانی های مقیاس در حتی را ریختی های تفاوت

 این .(Renaud & Michaux 2007)  ندک منعکس نیز
 طول در ریختی های واگرایینقش  آیا که پرسش
 افتاده اتفاق گونه این برای کشور شمال یها جنگل
 در تواند می و است اهمیت حائز بسیار خیر، یا است

 ها،اکوسیستم این از آتی حفاظتی های ریزی برنامه
 .گذارد باقی زیادی تأثیر

 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد مناطق

 های جنگل هدودـمح در هـمطالع وردـم ایـه زیستگاه
 پراکنش شرقی الیه منتهی نزدیکی تا لوندویل از هیرکانی

 وسعت دارند. قرار کالله( ه)منطق ها جنگل این
 ناحیه یها جنگل به که البرز، شمالی هدامن یها جنگل

 6817881 بر بالغ ،دارد شهرت خزری یا هیرکانی رویشی
 (.6981 مراتع، و ها جنگل )سازمان دشو می برآورد هکتار

 تا غرب در آستارا از البرز شمالی نیمرخ ،ها جنگل این

 عرض و کیلومتر 800 تقریبی طول هب را شرق در گلیداغ
 ،دیگر سوی از د.نده می پوشش کیلومتر 70 تا 10 متغیر

 متر 1800 حدود ارتفاع تا دریا سطح از خزری یها جنگل
 ممرز، راش، آمیخته های تیپ از اغلب و یافته گسترش

 پنج در طورکلی به است. شده تشکیل توسکا و افرا بلوط،
 از گیرینمونه ،مناطق این امتداد در مختلف زیستگاه
 این به توجه با (.6 شکل و 6 )جدول دش انجام ها جمعیت

 در و منقطع شکل به گونه این محلی یها جمعیت که
 مورد های زیستگاه ،هستند مشاهده قابل مناطق برخی

 های ترانسکت پیمایش با و تصادفی صورت به مطالعه
 نسبتاً توزیع هـک  وریـط  هـب ؛دـدنش ابـانتخ هـشبان

 به هیرکانی یها جنگل طول در ها جمعیت از یـمتعادل
 یها نمونه از اغلب بررسی مورد یها نمونه آید. دست
 فصول در کشاورزان و شکارچیان توسط شده شکار

 دست به فندق و گردو بویژه باغی محصوالت برداشت
  آمدند.

 
 هندسی شناسی ریخت

 که است کرده پیدا توسعه جدیدی شیوۀ اخیر هایدهه در
 ساختارهای تحلیل در را چندمتغیره آماری آنالیزهای

 که شیوه این .دهد می قرار استفاده مورد شناختیریخت
 هندسی شناسی ریخت است، رشد به رو نیز سرعت به
(Geometric morphometric) ایدۀ شود. می نامیده 

 از ریختی ساختارهای همقایس امکان شیوه این بنیادین
 ،ترتیب این به .است آن هانداز از صرفنظر شکل طریق
 بر خاص نقاطی بین استاندارد خطی های گیری اندازه
 به و نگرفته قرار استفاده مورد نظر مورد ساختار روی
 ها( )لندمارک نقاط این کارتزین مختصات ،آن جای
 گیرند. می قرار استفاده مورد

 

 هیرکانی یها جنگل طول در مطالعه مورد های زیستگاه .1 جدول
 (m) ارتفاع میانگین جغرافیایی مختصات زیستگاه نام ردیف

،E 48° 48 لوندویل 6  N 18، 38°  168 
،E 33° 15 رامسر شهرستان همحدود 1  N 13، 31°  19 

،E 11° 43 سیاهکل شهرستانه محدود 9  N 52، 33°  139 
،E 53° 12 نور شهرستان همحدود 1  N 34، 31°  3- 
،E 31° 11 کالله شهرستان همحدود 9  N 21، 33°  981 
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 هستند( منطبق 6 جدول با ها)شماره مطالعه مورد یها جمعیت محل هایزیستگاه موقعیت .1 شکل

 
 مختصات این کمک با ها نمونه ،ترتیب این به

 نقاط این ارزش یا مقادیر گیرند. می قرار مقایسه مورد
 تحلیل و بررسی مورد چندمتغیره آنالیزهای کمک با
 Shape) لـشک ایـرهـمتغی هـک دـرنـگی یـم رارـق

variables) ینـچن ایـراست در د.ـشون می دهـامیـن 
 تعیین دهـش آوری عـجم یها هـنمون ـهکلی ای، هـمطالع

 قبیل از ظاهری ریختی های ویژگی و شده جنسیت
 لذا د.ش گیریاندازه نیز دم طول وزن، بدن، کلی طول

 مقایسۀ همچنین و ها نابالغ از بالغ افراد تمایز امکان
 داشت. وجود ها جمعیت ظاهری ریختی های ویژگی

 و مخرج منافذ به توجه بر عالوه ،جنسیت تعیین برای
 دقت به نیز نرها در باکولوم وجود عدم یا وجود واژن،

 شکارچیان از شده آوری جمع افراد جمجمه د.ش بررسی
 60 مدت )به جوشاندن روش به ها تاکسیدرمیست و

 برای دند.ش آماده فرد به فرد کردن تمیز و دقیقه(
 افراد به ها جمجمه تعلق در اشتباه عدم از اطمینان

 از ادهـاستف با لهـبالفاص ردـف رـه ۀـجمجم لفـمخت
 زیرین مندیبل دو و جمجمه روی بر مقاوم های ماژیک

 دیجیتال دوربین از استفاده با تصاویر دند.ش اریذکدگ
 در و گرفته مگاپیکسل دوازده تفکیک قدرت با کانن

 ها،عکس تهیه برای ند.شد ذخیره JPEG فرمت
 به ؛شد داده قرار عکاسی پایه یک برروی دوربین

 باشد. زمین سطح با موازی دوربین که طوری
 بودن تراز از ترازیاب، دستگاه یک کمک با همچنین

 فقط تصویربرداری برای شد. حاصل اطمینان دوربین
 داخلی( نمای راست های )مندیبل مندیبل یک از

 انتخاب در تفاوتی است ذکر به الزم د.ش استفاده
 رویۀ یک باید ولی ،ندارد وجود کلی طور به ها مندیبل
 یا و بیرونی نمای و بودن چپ یا راست نظر از یکسان
 نیازی و بوده کامل ها نمونه تمامی د.شو رعایت داخلی

 افزارهای نرم کمک با دیده آسیب یها بخش ترمیم به
 به شطرنجی بستر یک از نداشت. وجود استفاده مورد

 گیری بهره تصویر در ها گیری اندازه برای مقیاس عنوان
  افزار نرم از استفاده با شده گرفته تصاویر شد.

TpsDig2 ver,2.10  (Rohlf, 1990) شدند رقومی 
 اینکه برای شد. داده قرار تصاویر روی هالندمارک و

 داد، قرار ها نمونه تصاویر روی بر را هالندمارک بتوان
 TpsUtil ver,1.33 برنامه توسط تصاویر فایل

(Rohlf, 2006) فایل یک به Tps شدند. تبدیل  
 نـبی ادارـمعن ایـه اوتتتف ررسیـب ایـراست در

 6کانونیک همبستگی آزمون از ،بررسی مورد های گروه

                                                                      
1. Canonical Variate Analysis 
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(CVA) شد گیری بهره (Zelditch et al., 2004.) 
 به ناشناخته افراد بندیدسته برای واقع در آزمون این

 است. شده طراحی شده مشخص پیش از هایگروه
 هایکـتکنی در یـسنج تـریخ در بـاغل روش نـای

 از بیش یا گروه دو آیا اینکه بررسی برای بندیدسته
 شودمی استفاده دارند، تفاوت آنها میانگین در گروه دو
(Mitteroecker & Gunz, 2009.) این از همچنین 

 ناشناخته أمنش با افراد ارتباط تعیین در توانمی روش
 Claridge) کرد استفاده شده شناخته هایجمعیت به

& Gillham, 1992.) از مطالعه این در CVA برای 
 آیا که هدف این با هانمونه کواریانس ماتریس آنالیز

 هستند متفاوت هم با ریختی نظر از ماده نر، گروه دو
 بزرگترین که محورهایی یافتن همچنین و خیر یا

 شد. استفاده دهندمی نشان را محورها بین تغییرات
 پذیرفت. انجام  MorphoJ برنامه توسط آنالیز این

 

 نتایج
 فک روی رـب شده فـتعری ایـه دمارکـلن دگیـپراکن

 نمایش ،9 شکل در پروکراست تحلیل از بعد زیرین
 وضعیت از کلی نمای ،شکل این در است. شده داده

 زیستگاه محل نظر از مختلف های نمونه بین تفاوت
 نزدیکی هدهند نشان متراکم نقاط  است. مشاهده قابل

 تردورافتاده نقاط و هم به شده تعریف های لندمارک
 آن جایگاه نظر از موجود های تفاوت هدهند نشان

  است. مختلف های نمونه در لندمارک
 

 (CVA ) کانونی همبستگی تحلیل

 یختیر یها تفاوت یمعنادار یبررس یبرا CVA لیتحل
 تفاوت از یحاک یبررس مورد مختلف یها جمعیت نیب در

 پراکنش هیال یمنته به متعلق تیجمع ادیز نسبتاً و معنادار
 ریسا با کالله تانـشهرس هدودـمح یعنی گونه یشرق

 مجموعاً CV2 و CV1 .است یبررس مورد یها جمعیت
 نظر از بررسی مورد های گروه بین واریانس درصد 19/77

 فک روی بر شده تعبیه های لندمارک میانگین جایگاه
 متعلق های نمونه بین (.1 )جدول نندک می توجیه را زیرین

 الفـاخت سرـرام و سیاهکل شهرستان همحدود به
  ناداریـمع حـسط ،9 دولـج در ندارد. وجود معناداری

(P-value) مختلف های جمعیت بین ریختی های تفاوت 
 های تفاوت بررسی منظور به همچنین است. شده ارائه

 حذف هدف با همچنین و ها ماده و نرها بین ریختی
 رضـع و ولـط از یـناش یـریخت های تفاوت تأثیر

 بین در فقط موضوع این پراکنش، ناحیۀ جغرافیایی
 سیاهکل تانسشهر محدودۀ به متعلق های نمونه

(91n=) جنس دو هر های نمونه کفایت به توجه با 
 این نتیجۀ گرفت. قرار آزمون مورد ماده( 13 و نر 17)

 صفات بین معنادار تفاوت وجود عدم از حاکی بررسی
 میزان و ها ماده و رهاـن نـبی در نـزیری کـف ریختی
 صفات بین (PD) پروکراست فاصلۀ پایین بسیار

 بوده محدوده این در ها ماده و نرها زیرین فک ریختی
 (.1 )شکل (=01/0PDو =66/0p) است

 
 برای ویژه مقادیر و شده توجیه واریانس درصد .2 جدول
 بررسی مورد مختلف های گروه بین  در لندمارک جایگاه

 بردارهای 

 کانونی

 مقادیر 

 ویژه

 درصد واریانس 

 توجیه شده

 درصد 

 تجمعی
6 19/9 99/99 99/99 
1 97/6 08/11 19/77 
9 97/0 90/3 39/81 
1 99/0 19/9 91/31 
9 90/0 81/1 10/37 
1 67/0 73/1 600 

 
 پروکراست فواصل  یبرا (P-value) یمعنادار سطح .3 جدول
 تکرار( 60000)با  یبررس مورد مختلف یها گروه نیب
گردنه  لوندویل رامسر ظ 

 حیران

 نور

      سیاهکل

     0611/0 رامسر

    0009/0 1699/0 لوندویل

 گردنه

 حیران

6919/0 0007/0 1817/0   

  6093/0 0011/0 6893/0 0019/0 نور

 <0006/0 0091/0 0006/0 <0006/0 <0006/0 کالله
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 و دنـب و رـس ولـط و وزن نـانگیـمی هـادام در
 که دشو می مشاهده (.1 )جدول تـاس دهـش هـارائ دم

 هـکالک هـمنطق هـب قـمتعل رادـاف ن،ـمیانگی ورـط هـب

 یـاوتـتف د،ـبعبـه  نـای از و ـداشت را وزن کمترین
 نشان را بررسی مورد های جمعیت سایر با ادارـمعن
 دهد. می

 
 
 

 

 
 مطالعه مورد گونۀ راست مندیبل برروی هالندمارک موقعیت .2 شکل

 
 
 

 
 .(GPA) پروکراست زیآنال از بعد افراد یتمام نیریز فک یعمود ینما شده یگذار هم یرو یها لندمارک گاهیجا یپراکندگ .3 شکل

 .دهند یم نشان را ها مارکلند نیا یریقرارگ محل نیانگیم نگر پر نقاط و شده فیتعر یها مارکلند هشمار هدهند نشان اعداد
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 از ییها نمونه رامسر و لوندویل همحدود )در مختلف یها جمعیت بین ریختی یها تفاوت به بردن پی برای CVA آزمون نتایج .4 شکل
 ریختی یها تفاوت به بردن پی برای CVA آزمون نتایج چپ(. )شکل دند(ش وارد هاتحلیل در کیلومتر پنج از کمتر فاصله با ییها جمعیت

 راست(. )شکل سیاهکل شهرستان همحدود به متعلق یها ماده و نرها بین
 

 دم و بدن و سر طول و وزن میانگین .4 جدول

 جمعیت
 میانگین وزن به گرم

 گرم(1/0)با دقت 

 میانگین طول سر و بدن

 (cm)پوزه تا مخرج( )

 میانگین طول دم

(cm) 

 01/67 38/67 71/611 لوندویل

 71/68 37/63 191 رامسر

 19/10 69/68 61/101 سیاهکل

 06/63 67/68 67/109 نور

 19/69 01/69 19/609 کالله

 

 گیرینتیجه و بحث
 مطالعات در جوندگان از بسیاری زیرین فک استخوان

 و بررسی مورد ریختی هپیچید ساختارهای تکامل
 سرعت با و خوبی به چراکه ؛گیرند می قرار مطالعه

 نشان را جوندگان در ریختی تکاملی تغییرات بیشتری
 این نتایج اساس این بر و (Li, 1989) دهند می

 به توان می را اشکول هگون که دهد می نشان پژوهش
 مورد محدودۀ در یکدیگر از واگرا کامالً گروه دو

 واگرایی از حاکی لهئمس این د.کر تقسیم مطالعه
 هیرکانی های جنگل طول در اشکول ای گونه درون
 نشان ژن بر مبتنی مطالعات سایر که طورهمان .است
 یها جمعیت سایر از زیادی واگرایی گونه این دهند،می

 کرده پیدا پالئارکتیک جغرافیایی زیست همحدود

(Naderi et al., 2013) دلیل به حال، عین در و 
 یها جمعیت سایر با ارتباط بدون و درازمدت بقای
 طی را مجزایی تکاملی مسیر پالئارکتیک، غربی دامنۀ

 ای اولیه شواهدی ژوهشـپ نـای جـایـنت ت.ـاس دهرـک
 میان در هایی پناهگاه یا وپناهگاه خرد وجود بر مبنی

 است الزم که ندک می ارائه کشور در «مادریپناهگاه »
 ییدأت بیشتر مولکولی و شناختی ریخت مطالعات با

 به دنیا یها بخش سایر در مختلفی نامحقق د.شو
 الـمث وانـعن به .نندک می اشاره ها، پناهگاهخرد وجود

 در شده انجام اتـمطالع ری،ـایب رۀـجزی هـشب در
 از یـاکـح هـ)ک نـچی در Apodemus ilex خصوص

 در که هایی پناهگاهخرد ت(،ـاساه ـگـاهـپنردـخ ودـوج
 (،Louis & Diethard, 2003) اقلیمی جدایی اثر
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 یا و (Zhao & Yang, 1997) توپوگرافیکی جدایی
 به اند. آمده وجود به (Yao et al., 2010) زیستگاهی

 کمتر اثرات و خردزیستگاهی جدایی رسد می نظر
 یـشرق بخش الیه منتهی در خزر دریای توسط اقلیمی

 از جمعیت این شدن ایزوله باعثاحتماالً  هیرکانی،
 و هیرکانی محدودۀ میانی بخش یها تـجمعی رـسای
 هـالبت ت.ـاس دهـش یـریخت راییـواگ ،تـنهای در

 های ررسیـب دنتش لتتکمی اـت گیرینتیجه چنین
 تفسیر احتیاط با باید لزوماً دیگر ریختی و مولکولی
 میزان گرفته، صورت های پژوهش اساس گردد.بر
 در غذایی رژیم خاطر به مندیبل در ریختی های تفاوت

 از بیشتر چندان گونه یک بین متعلق یها جمعیت بین
 بین تفاوت یا و سن اثر در شده ایجاد یها تفاوت
 میانگین که طوری به ؛نیست ماده و نر های جنس

 غذایی تیمار با هاییگروه بین پروکراستس فواصل
 هایی زیستگاه با جمعیتی بین فواصل از کمتر متفاوت
 رسد می نظر به بنابراین (.Li, 1989) دباش می مختلف
 مندیبل هندسی شکل در فاحش ریختی یها تفاوت
 یها بخش سایر و کالله جمعیت بین اشکول زیرین
 بلکه داد، ارتباط غذایی رژیم به توان نمی را کشور

 د.کر جستجو ها ژن در باید را ها تفاوت این ریشۀ
 نقطه ترین شرقی عنوان به کشور هیرکانی یها جنگل
 این شرق و دشو می محسوب اشکول، حضور
 گونه این حضور از نقطه آخرین نیز باستانی یها جنگل

 بقای با رود می انتظار ،بنابراین. دشو می محسوب
 ها پناهگاهخرداحتماالً  وپناهگاه  این در گونه درازمدت

 یها جمعیت سایر از مجزایی تکاملی سیر به منجر
 چنین است. شده پالئارکتیک جغرافیایی زیست حوزۀ

 های زیستگاه این امتداد در تکاملی های واگرایی
 افتاده اتفاق نیز یخبندان عصر از مانده باقی و باستانی

 حفاظتی داغ های هلک این دوچندان ارزش بر که است
 صحه آندمیسم و زیستی تنوع گسترش مراکز و

 گذارد. می
 

 سپاسگزاری
 ریاست پژوهشگران از حمایت صندوق مالی حمایت از

 افشین آقایان هشائب بی زحمات از همچنین و جمهوری
 ملکی، نبی روح، پورحسن گل کامران، مهدی داورپناه،

 از پژوهش این انجام در که کسانی کلیه و صفری پوریا
 د.شو می قدردانی و تشکر ،نورزیدند دریغ یاری و کمک
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