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 چکيده

. هاي جغرافيايي معرفي شده استهاي قديمي و در پراکنشاز زيرگونهها چکهاي زيادي از جنس چکهاي اخير، هيبريددر سال

عنوان چک بهدر چک vittataدر برخي اوقات، فنوتيپ . باشدمي vittataهاي اين پرنده با اطالعات کم در ايران يکي از فرم

بنا به داليلي جايگاه . در نظر گرفته شده است Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)چک ابلقاي از چکزيرگونه

Oenanthe pleschanka vittata هاي فروردين تا مرداد اين فنوتيپ کمياب بين ماه 8811از بهار . نامشخص باقي مانده است

به  vittataواسط بودن فرم  فرض حدپيش. هاي البرز، قوچان، دزفول و ارسنجان مشاهده شدهاي شمال رشته کوهبه دفعات از قسمت

دامنه پراکنش با جالب اينجاست که . بررسي شد O.hispanicaو   O.pleschankaآرايه حاصل از هيبريداسيون بينعنوان 

 صفت  83هاي مطالعه حاضر بر اساس داده. هاي مذکور ديده نشدزايي براي جفت گونهبين مناطق دورگه vittata جغرافيايي

در صفات مذکور قادر به CDF تحليل تشخيصي و آناليز . کندني نميپشتيبا pleschankaاز  vittataسنجي از جدايي ريخت

  دستهاحتماالً مطالعات مولکولي وضوح بهتري از وضعيت سيستماتيک اين آرايه ب. باشدچک ابلق نمياز چک vittataجداسازي 

 .باشدمي سازي، آوازخواني، رفتارهاي توليدمثلي مورد نيازاطالعات تکميلي راجع به آشيانه. دهدمي

 ، هيبریدزایي، ایرانچک چک ابلق، ویتاتافرم  ::کلمات کليديکلمات کليدي

 ghasempm@modares.ac.ir : پست الکترونیکی نویسنده مسئول *
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  مقدمهمقدمه
مديريت هيچ زيستگاهي کامل نخواهد بود اگر دانش  مشا از   

رغش  همشه   علشي . منطقه به حد کمشا  نريشيدب با شد     گيا و زيا

هايي که در مطالعات پرندگان هايي که صورت گرفته و گامتالش

ح اين مطالعات در مقايسه با معيارهشا   ايران بردا ته  دب، يط

 مار و به متخصصين اندکي محشدود  شدب   جهاني هنوز انگشت

ا لشي    3اين در حاليست کشه فشالت ايشران محشل تال شي      . ايت

حياتي بزرگ پالئارکتيش،، ففروتروپياشا  و اينشدوما يا ايشت و     

تر مااني در دنيا از تداخلي تا ايشن حشد گسشتردب برخشوردار     ک 

چنين  ابليت تحشر   ه  رفتگي و ه رغ  اين درعلي. (2)ايت 

هشا و  ابجايي که برا  پرندگان متصشور ايشت ايشران از گونشه    جو 

دان  ناکافي مشا از فشون   . نژادها  بومي پرندگان برخوردار ايت

 نايي در ي، بازب پرندگان تا حد  ايت که منابع معتبر پرندب

نشو  پرنشدب را از    1 2و  5 2، 205، 202ترتيب زماني کوتاب به

گونه پرندگان جهان که تا ايشن لحهشه در فهريشت     0521 بين 
 IOCهشا   فهريشت گونشه  )پيشنهاد   نايايي و توصيف  دب 

انجام . ليست پرندگان ايران جا  دادب ايتدر چ،( 1/2نگارش 

در يشطح رايشته    2ها  جهاني تنو  زيستي و بارکدگذار پروژب

تمام فن برا  فون پرنشدگان کانشادا   يانان اروپا و ابرا  گنجش،

 در ايشن ميشان،   . با شد مويد اهميت اين ديشته از مطالعشات مشي   

از وضشعيت جالشب تشوجهي     Oenantheهشا از جشن    چ،چ،

برا  مثشا  ياشي از نژادهشا  بشومي يعنشي      . با ندبرخوردار مي

هشا  اخيشر از   طي مشاب  (Oenanthe persica)چ، ايراني چ،

 ابشل تکايش، و کشامال      3يشنخي  تش،  ايران در يطح ي، گونشه 

جديد توصيف  دب و در يطح پيشنهاد برا  جدايي در فهريت 

 .(0 20و همااران  Förschler)جا  گرفته ايت  IOCانتهار

ها  ايشران  چ،ها  چ،از ديگر مطالعاتي که رو  هيبريد

چ، کشرد   توان به گزارش اثبات دورگه بين چ،انجام  د مي

 ايشن نششان   .  (3)غرب ايشران ا شارب کشرد     چ، ايراني درو چ،

هشا  چش، جواب زياد  در جن  چ،ها  بيدهد هنوز يوا مي

چش،  در ايشن بشين دو گونشه چش،     .ويژب در ايران وجشود دارد به

 O. hispanica چش، ابلش   و چ، O. pleschankaيياب گوش

کشه چند شالي   طشور  هب نيز از  واهد دورگه  دن برخوردارند

هشا  اصشلي   جمعيت ها  يياب و يکيد در ناحيه گلويي دررنگ

  زکش رها  زياد  در البشرز م نمونه. (1) بارها گزارش  دب ايت

با ند کشه تحشت   مي  مالي واجد پرفرايي حدوايط اين دو گونه

                                                             
1. flora and fauna 
2. barcoding 
3. monotype 

 شود کشه   تخمشين زدب مشي  .  شود ها ياد ميعنوان هيبريد از فن

ارا  ها در  سمت  ما  و  ما   شر  ايشران د  تعداد  از گونه

بشه ايشن ترتيشب دو گونشه       مناط  تماس و فميختگي با ند کشه 

 ششر   ابلشش  چشش،ا  و چشش،يششياب مديترانششهچشش، گششوشچشش،

اورميانه همپو اني زيستگاهي ويشيعي را در نيمشرج جنشوبي    خ

 . دهششدالبششرز در جنششوب دريششا  خششزر از خششود نشششان مششي     

هشا  خشالد در    شود کشه منشاط  تمشاس گونشه     بيني مشي پي 

ايشن منطقشه تمشاس کشه     .  کقاز و  ما  ايران با شد بلغاريتان، 

چ، ياد  دب کشه  با د  برا  دو نو  چ،زائي ميمنطقه دورگه

خشوبي  هتوانمند  توليد افراد دورگه و ناخالد را دارا هسشتند بش  

 رح دادب  دب ايت ولي در عين حا  بشه نهشر    Hafferتويط 

راد بشين افش   vittataهشا   ريد که يانواختي و  شباهت فشرم  مي

تريي   دب دليلشي   Hafferمشاهدب  دب در طبيعت که تويط 
اين نهر مششابه  . بودب ايت vittataبر تلقي فنوتيپ خاص با نام 

بشا   vittataفرم مويشوم بشه   . مي با د 2002در يا   Panovبا 

چ، ابل  جن  نشر امشا بشا برخشوردار  از     پرفرايي  بيه به چ،

 تشر بشه   اهت بشي  يکيد  در ناحيه گلشو ضشمن دارا بشودن  شب    

ها  محصو  ي، نو  هيبريد  شديمي  چ، ابل  پي  فرضچ،

از  ششديمي تششرين . کنششدهششا  خششالد را مطششرح مششيبششين گونششه

ها  نمونه جشانور  در ايشران کشه بشا نکشر نشام د يش         گردفور 

هشا   توان به کلاسيون گونشه مختصات جغرافيايي همراب بود مي

در فصششل . ا ششارب کششردZarudney فور   ششدب تويششط جمششع

ها  ماان. فور  هر دو جن  نر و مادب انجام  دتوليدمثل جمع

ايشن  . فور  از  ر  تا جنوب  شر ي ايشران بشود   مشاهدب و جمع

 هشا اکنشون در مشوزب جانور نايشي تا شاند در ازباسشتان      نمونه

 .(  )دن ودار  مينگه
 2 20ا  در يشا   تشازگي در مقالشه  هب Gavrilovاز طرفي 

کنشد و دليشل   وضعيت اين فرم را تا حدود  مجهو  تلقشي مشي  

خاطر به چ، ابل  را تنهامنسوب دانستن فن به فنوتيپي از چ،

يشياب در  پو اني زيستگاهي بين دو گونه ابلش  و گشوش  عدم ه 

يشادفور  ايشت    زم بشه  . کندهايي از فييا  ميانه ياد ميبخ 

تمامي مطالعات انجشام  شدب بشر ايشاس مششاهدات پرفرايشي در       

در . يشنجي برخشوردار نيسشت   طبيعت بشودب و از  شواهد ريخشت   

هشا   هشا و فنشاليز چنشد متغيشرب دادب    مجمو  تحليل فمار  دادب

هشا   کشه از زيسشتگاب   vittataهشا     نمونشه ينجي  دبزيست

تواند ضمن ت فمدب ميديهمربوط به فميختگي دو گونه مذکور ب

بنششد  فن، ميششزان ضششرورت مطالعششات تبيششين بهتششر جايگششاب ردب

چنين ه . صورت کار تاميلي در فيندب رو ن کندهمولاولي را ب

-احتما  ميزان تعل  اين فنوتيپ به هر يش، از نمونشه  
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ديشت فمشدب نيشز    زون گستردب فميختگي در ايران به هايي که از

ت کشه اثبشات فن راهگششا     ديگر يوا  مهش  ايشن تحقيش  ايش    

 .ها   اين رايته خواهد  دمطالعات ديگر  در مورد ياير گونه

  

  هاهاروشروشمواد ومواد و
 منطقششه مششورد مطالعششه بششرا   : منطقههم مههمطا مط   ههم 

هايي از ر ته کوب البرز در نيمه  مالي ايران ها  سمتچ،چ،

 شود  اين منطقه زيستگاب تابستاني گونه هدف محسوب مي. بود
کيلشومتر از   000از  ر  بشه غشرب بشه طشو  بشي  از     که نوار  

ايشن  (.   ال )ها  فيتارا برريي گرديد  وچان تا  زوين و کوب

تششريح   Hafferمنطقه اولين بار به عنوان منطقه تماس تويط 

ها  گشرم و برخشوردار  از   ها  يرد و تابستانزمستان. (2) د 

پو ش   .  ودها  اين ناحيه محسوب ميچهرب ايتپي از ويژگي

تکاعشات  ها  امل درمنشه، گشون و در ار  گياهي غالب در رويشگاب

 . با ششدگياهششان کوهسششر  و در برخششي نقششاط يششرو کششوهي مششي

 3000ها در اين منطقشه بشا تر از ارتکشا     چ،ياز  چ،ف يانه

متر  نيز در حوالي يوش و بلدب از توابشع  هريشتان نشور ديشدب     

هشا از منشاط  دا    کشه ايشن ر شته کشوب    با وجود ايشن .  دب ايت

ا تشاکنون مطالعشات   مطالعاتي برا  گنجش، يانان مي با ند ام

 .(2) ودها ديدب مي مار  در مورد فنانگشت

 

 
ه ی هدف انج م سنجی و طه س زی گمنمزنده گیری، زیست 1831ت   1811ه ی ه یی از نماط شم  ی کشمط کم بین س لمک ن -1شکل 

 .ب شد ب  طنگ سی ه نم یش اااه شده استمی 1391ای س ل ه ی ممزهکم مربمط بم نممنمییه آن. شماشده ب  طنگ قرمز ایده می

 

ها بشه کمش، تشور نشامرئي     نمونه  :برااطی از طبی تنممنم

((mist-net در اين روش از تورها  نامرئي با .  دند گير زندب

ويشيله ديشتگاب   همتر و پخ  صدا  هر دو گونه بميلي 1 م  

Play back خانشه پرنشدب  تور در  لمشرو يشا گسشترب   .  د ايتکادب 

 گيششر ، تصششويربردار  و هششا پشش  از خششون نمونششه. نصششب  ششد

بردار  با مجشوز دفتشر   اين نمونه .از   دندرهاي ينجي،زيست

بشه  شمارب    حيات وح  و تنو  زيستي يازمان محشيط زيسشت  

 (.2 ال )ا  کشته نشد انجام  د و هيچ پرندب 2152/32
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 ، mist-netگیری اط کن ط پ یم  پخش صمت اط طبی ت برای ترغیب جنس نر بم نزایک شدن بم تمطه ی زنده( ا ف) -2شکل 

 و ثبت اااه اط طبی ت سنجیزیستبرااطی، نممنم ااوات( ب)

 

نامه از دانششگاب بشن   پ  از اخذ دعوت :ایه ی ممزهنممنم

هشا در  چش، ها  موجشود چش،  اماان ديتريي به نمونه( فلمان)

وابسته به فن دانشگاب مهيا گرديشد  Alexander  Koenig موزب 

از يشا   نمونشه کشه    71ها  مربوط به ايشران بشه تعشداد    و نمونه

. بردار   دينجي و بافت د زيستدار  ميجا نگهدر فن711 

 ا  بشه کمش،   هشا  مشوزب  ها  مختلف پرفرايشي نمونشه  از  سمت

صششکت  31تصششويربردار   ششد و   (light box) جعبششه نششور 

صشورت  هها بش گير اندازب. گير   دها اندازبمورفومتري، در فن

  رنشگ نيشز بشا    يشنج . ديتي با کولي  ديجيتشالي انجشام  شد   

صشورت گرفشت    Color Detectorافشزار  پردازش تصاوير در نشرم 

 (.  جدو  )

 

   PASTافشزار  و نرم SPSS 16افزارها  از نرم :تحلیل آم طی

ver. 2.17bاز . با مجوز تحت وب دانشگاب ايلو نروژ ايتکادب  د

صکت مورفومتري، و مقايسشه   31تجزيه واريان  برا  مطالعه  

هشا از  بشا توجشه بشه برابشر  واريشان      . ها ايتکادب  دميانگين فن

 . ايششتکادب  ششد  0.05داناششن در يششطح   Post Hocفزمششون 

از  vittataچنين برا  پيشنهاد جايابي صحيح برا  فنوتيپ  ه 

 .تحليل تشخيصي ايتکادب  د

 

ها در زير ي،  يت باک  با  شدت نشور   از نمونه :برااطیعکس

متر  از يش،  يانتي 22در فاصله ها فن. ياسان عا  تهيه  د

دوربين عاايي  رار دادب  دند و از  يه يطح  امي، پشتي و 
از رو  تصاوير الگوهشا   . جانبي عا  با رزوليشن با  تهيه  د

 .پرفرائي تريي   د
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 vittataد و فرم چک هیبریسی ه و چکچک گمشچک ابلق، چکه ی مربمط بم چکسنجی شده اط نممنممتغیره ی زیست -1جدول 

 ا متغيرها  تغذيه

BL CBL BD BW MRB 

 طو  منقار از
 نو  تا حکرب بيني

 عرض منقار ضخامت عمود  منقار طو  کامل منقار
طو  بلندترين پر روييدب از 

 ريتنگاب منقار

 ها  پرواز متغيرها  اندام

 متغيرها  با ( الف

WL GtWt AtWt 

 تا نو  با ( تيزپر)فاصله نو  فلو   تا نو  با  ترين پو پرفاصله بزرگ طو  با 

  اهپرها  اوليه

P10Wt P9Wt P8Wt P7Wt P6Wt P5Wt P4Wt P3Wt P2Wt P1Wt 

  اهپرها  ثانويه

S10Wt S9Wt S8Wt S7Wt S6Wt S5Wt S4Wt S3Wt S2Wt S1Wt 

 متغيرها  دم( ب

TL TF 

 طو   سمت چنگالي دم طو  دم

 متغيرها  پا و تارس

TaL TD1 TD2 HTL HTNL MTL MTNL 

 طو  تاريوس
 

حداکثر  طر جانبي 

 تاريوس

حداکثر  طر غير مجانب 

 تاريوس

طو  انگشت 

 عقبي

طو  ناخن 

 انگشت عقبي

طو  انگشت 

 مياني

طو  ناخن 

 انگشت مياني

 
 

 (دانشگاب بن) ا  الاساندر کوئني ها  موزبنمونهبردار ، ا ، نام علمي و ماان نمونهکد موزب -1 جدول پیمست

 برااطیمک ن نممنم اختص طی علمی ن م ایکد ممزه

77.085 O.p 10 کيلومتر  جنوب  ر ي تهران 

77.086 O.p 20 کيلومتر   ر  فيروزکوب 

77.087 O.p 37 کيلومتر   ما   ر  يمنان به طرف دامغان 

77.073 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.072 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.084 O.hXp 20 کيلومتر   ما   وچان 

77.071 O.hXp 15 کيومتر  جنوب منجيل 30 -کيلومتر  جنوب غرب  زوين 

77.076 O.hXp   30 مجن –کيلومتر   ما  غرب  اهرود 

77.077 O.hXp 30  نزدي، دامغان –کيلومتر   ما  غرب  شمه 

77.078 O.hXp   30 مجن –کيلومتر   ما  غرب  اهرود 

77.079 O.hXp 30  کيلومتر  کرج 0  –کيلومتر   ما  غرب تهران 

77.074 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.080 O.hXp 30  کيلومتر  کرج 0  –کيلومتر   ما  غرب تهران 

77.083 O.hXp 30 دامغان کيلومتر   ما   ر  يمنان به طرف 

77.075 O.hXp 31  به طرف دامغان -کيلومتر   ما   ر  يمنان 

77.081 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.082 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.092 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.093 O.hXp 22    درب لشار    –ر  تهرانکيلومتر   ما 
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 برااطیمک ن نممنم اختص طی علمی ن م ایکد ممزه

77.091 O.hXp 10  درب زمرود –کيلومتر  جنوب  ر  تهران 

77.065 O.h.m 10  کيلومتر  جنوب منجيل 32 –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.064 O.h.m 31  کيلومتر  جنوب منجيل 0  –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.063 O.h.m   72  فبي، – زوين جادب –کيلومتر   ما  غرب تهران 

77.062 O.h.m 20  کيلومتر  رودهن 1 –کيلومتر   ر  تهران 

77.061 O.h.m 20 لشار    –کيلومتر   ما   ر  تهران 

77.070 O.h.m 10  کيلومتر  جنوب  ر  منجيل 35 –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.069 O.h.m 2/1   جيلکيلومتر  جنوب  ر  من 22 –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.068 O.h.m 11  کيلومتر  جنوب  ر  منجيل 21 –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.066 O.h.m  0 کيلومتر  جنوب منجيل 

77.067 O.h.m 10  کيلومتر  جنوب منجيل 55 –کيلومتر   ما  غرب  زوين 

77.90 O.h.m  0 درب منجيل   –کيلومتر  جنوب منجيل 

77.096 O.p 30    به طرف جادب فيروزکوب –ر  يمنان کيلومتر   ما 

77.089 O.p ف خانه 

77.088 O.p 22 کيلومتر  جنوب بجنورد 

77.094 O.p 20  به طرف جادب فيروزکوب –کيلومتر   ما  غرب يمنان 

77.095 O.p 21  با    هميرزاد –کيلومتر   ما  يمنان 

 

تنو   ال مربشوط بشه  شاهپرها      :ا گمی ش هپره ی ام

بشرا   . و با توجه به انوا   شال فن کدگشذار   شد   ريي  دمي ت

طشو  ياسشان    برخشوردار  از   T3 , T4, T5 اهپرها   مارب
و برخوردار  ازطو  نشابرابر   0=ها درپهن، خارجي و داخليلاه

بشرا   . در نهر گرفتشه  شد    =ها در پهن، خارجي و داخليلاه

  /3 ديگر  اهپرها  دمي نسبت نوار تيرب به رو ن در وضعيت

،  0کد  5از کل مساحت پر کدگذار  گرديد که  امل   /5الي 

 د تا تمام  Phylip ver 3.6افزار ها وارد نرمدادب.  د 3و  2،  

ديشت فمشدب در   هبش  Outfile. صورت باينر  تبديل  ودهکدها ب

نخيرب  د تا اماان تريشي  الگشو  درختشي بشه      Nexusفرمت 

 .العه  ودمط PAUPکم، 

  نتایجنتایج
ها  پرفرايي به دو گروب خالد ابتدا گروب :م واطی نستجزی

و ( چش، ابلش   چ،)، خالد  ر ي (چ، گوش ييابچ،)غربي 

با توجه به . بند   دتقسي (  چ، هيبريدچ،)گروب حدوايط 

ها  نر و مادب در ايشن پرنشدب   وجود دوريختي جنسي بين جن 

يشدب  طور واضح دهها  نر بها  ظاهر  در جن که تنها تکاوت

هشا  فمشار  و چنشد    هشا در تحليشل  مادب ينجيزيست ود، مي

 (.2جدو  )متغيرب وارد نشد 
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 حداکثر و حداقل است نداطا، انحراف ن،ی نگیم ،(ره یمتغ) صف ت ستمن ش ملی اممزهی ه نممنم از آمده استمبی سنجستیز جینت  -2 جدول

 متغيرها

  ابل  چ،چ،

 ستانگل وي  مال خرايان  هاايتان

     0n=  

  (وايط حد) ديبريه چ،چ،

 يمنان و تهران  هاايتان

 5 n= 

 ابيي گوش چ،چ،

 النيگ و ني زو  هاايتان

   n= 

 vittata پيفنوت يا فرم

  رضو خرايان ايتان

3 n= 

 M±SD حداکثر حدا ل M±SD حداکثر حدا ل M±SD حداکثر حدا ل M±SD حداکثر حدا ل
BL 1520 7501 0557±0575 0552 7511 0550±7505 7511 7502 0511±75 0 055  055  0533±0512 

CBL  2521  0552  500± 152   3571  05 2  500± 1510  05 2  0552 0571± 1572  2502  2502  523± 1575 

BD 3550 5510 0521±55 0 5505 5510 05 0±5521 5510 5523 0525±55 3 5500 5500 0503±5502 

BW 5502 2511 0535±5575 5530 252  0531±5577 252  2522 0523±557  5502 5502 05 5±5572 

MRB 2551 0533 0570±252  55 2 0533 0577±2510 0533 1515 0507±2505 5517 5517 0570±2550 

WL 11517 71500 3527±07510 05523 71500 3502±07512 71500 73512 3510±07522 7 522 7 522 2551±73521 

GtWt 55520 215 7 2521±225   5052  25520  502±22532 25520 215 7 3521±2255  255 2 255 2 2502±22520 

AtWt 215 0 1 500 3500±15501 10550 10531 2532±15552 10531 10520 3513±15513 11505 11505 2500±17502 

P10Wt 5 521 21522 3501±20575 55575 22511 2502±2 505 22511 25505 3522±205 5 20537 20537 3571±23520 

P9Wt 0500 0502  520±2522 3502 1531  5 0±25 0 1531 1520  5 3±5551 5521 5521  522±2553 

P8Wt 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 

P7Wt 0500 250  0511±0522 0500  553 055 ±05 5  553 0500 0500 0500 0500 0500 

P6Wt 0571  35 1  570±3521  512 0502  512±3507 0502 0522  50 ±3522 552  552  0521±5550 

P5Wt  512 20572 3522± 0523 05 2  3510  522± 0502  3510   555 2501±0522 7501 7501  5  ± 0511 

P4Wt   505 25501 2517± 2555  2527  1553  530± 5525  1553 25531 3511± 1572  25    25   0527± 2523 

P3Wt 0500 25500 2557± 05 2  1523 23511 25 1± 0510 23511 2 502 3521± 1517  0505  0505 0572± 7557 

P2Wt  0557 21502 251 ±2 5 1  15 0 21502 2577±20570 21502 225 2 55 1±2052  22531 22531 3505±22507 

P1Wt  3552 31523 3507±23500 20550 31523 3522±23507 31523 225 2 5531±2 525 235 7 235 7  513±2555  

S10Wt 55537 1353  5531±25530 55511 1 5 2 55 7±225 1 1 5 2 1353  2522±2152  21572 21572 0505±20522 

S9Wt 35501 1 555 1505±51525 53511 25500 3521±5153  25500 27502 1515±50510 51511 51511  502±50501 

S8Wt 225 0 27502 1557±37570 33527 21500 2572±37500 21500 27502  05 2±50512 30550 30550 0552±30512 

S7Wt 2257  5157  2523±33530 27503 55500 5500±35501 55500 5157  1530±35512 33575 33575 0520±35500 

S6Wt 2057  505 5 3505±2750  20507 505 5 2517±3 517 505 5 3751  55  ±30537 3 520 3 520 0532±3 512 

S5Wt 2057  32535 3501±2052  21527 33520  512±27520 33520 32535 3557±2051  20505 20505  525±27512 

S4Wt 20507 33531 2513±21535 225 1 33531 25  ±20510 33531 32511 352 ±21555 205   205   05 1±20523 

S3Wt  75 0 3 52  2520±215 1 23500 3 52  2521±21551 3 52  30550 2507±2250  21505 21505 0531±205 0 

S2Wt  1522 27521 2521±225 7 22513 27521 2525±22535 27521 21517 2573±255 1 21512 21512  522±21557 

S1Wt  2577 20502 255 ±25513 20537 20502 2530±255 0 20502 2150  35 0±23510 22502 22502 2533±21510 

TL 20500 12500 3520±20513 20500 13500 3553±2150  13500 12500 5532±2057  22500 22500 25 2±21520 

TF 51500 13500 3513±21500 51500 27500 35 5±22500 27500 13500 2521±21555 22520 22520 2517±255 0 

TaL 20501 25522  502±2253  20510 25522  502±22522 25522 25522  553±22522 22522 22522 0552±22501 

TD1 0572  500 05 5± 52   50   552 05 3± 52   552  500 0520± 520 0572 0572 05 5± 502 

TD2  5 0 2 5 2 2533±2527  5 0 2 5 2 5511±3500 2 5 2 2531 05 1±2501  511  511 0503± 517 

HTL 5502 15   0510±2510 5521 1502 0510±2511 1502 15   0500±251  2511 2511 0533±2577 

HTNL 2521 1515 0515±2511 5572 1515 0550±2510 1515 1537 0520±2517 2553 2553 0523±2510 

MTL   550  5520 0512± 2572   510  5520 050 ± 3505  5520  3520 0550± 2575   557   557 25 0± 3505 

MTNL 3577 1522 0557±2501 3577 250  0557±2502 250  2501 0550±2500 5532 5532 0512±5517 
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 ها ينجي نمونهکار رفته در زيستتوضيح عالي  اختصار  به -2 جدول پیمست
BL Bill length (Tip of bill to nose) نو  تا حکرب بيني طو  منقار از 

CBL Complete Bill length (Tip of bill to skull) طو  کامل منقار 

BD Bill depth ضخامت عمود  منقار 

BW Bill width عرض منقار 

MRB Maximum length of rictal bristles طو  بلندترين پر روييدب از ريتنگاب منقار 

WL Wing length or maximum wing chord  طو  با 

GtWt Greatest cover tip to wing tip  فاصله بزرگترين پو پر تا نو  با 

AtWt Alula tip to wing tip   تا نو  با( تيزپر)فاصله نو  فلو  

TL Tail length طو  دم 

TF Tail Fork طو   سمت چنگالي دم 

TaL Tarsus length طو  تاريوس 

TD1 Lateral maximl diameter of tarsus حداکثر  طر جانبي تاريوس 

TD2 Sagittal maximal diameter of the tarsus حداکثر  طر غير مجانب تاريوس 

HTL Hind toe length قبيطو  انگشت ع 

HTNL Hind toe nail length طو  ناخن انگشت عقبي 

MTL Middle toe length طو  انگشت مياني 

MTNL Middle toe nail length طو  ناخن انگشت مياني 

P10Wt 
 P9Wt
 P8Wt
 P7Wt
 P6Wt

 P5Wt
 P4Wt
 P3Wt
 P2Wt
 P1Wt 

Distance between primary feather (No:10) and wing tip 
Distance between primary feather (No:9) and wing tip 
Distance between primary feather (No:8) and wing tip 
Distance between primary feather (No:7) and wing tip 
Distance between primary feather (No:6) and wing tip 

Distance between primary feather (No:5) and wing tip 
Distance between primary feather (No:4) and wing tip 
Distance between primary feather (No:3) and wing tip 
Distance between primary feather (No:2) and wing tip 
Distance between primary feather (No:1) and wing tip 

 فرممل ب  ی ش هپره ی او یم

 امل فواصل نو  با  تا هري، از  اهپرها  )

 ( ودگير  ميطور جداگانه اندازبهاوليه که ب

 

S10Wt 
 S9Wt
 S8Wt

 S7Wt
 S6Wt
 S5Wt
 S4Wt
 S3Wt
 S2Wt
 S1Wt 

Distance between secondary feather (No:10) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:9) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:8) and wing tip 

Distance between secondary feather (No:7) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:6) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:5) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:4) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:3) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:2) and wing tip 
Distance between secondary feather (No:1) and wing tip 

 فرممل ب  ی ش هپره ی ث نمیم

 امل فواصل نو  با  تا هري، از  اهپرها  )

 ( ودگير  ميطور جداگانه اندازبهثانويه که ب
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هشا  مويشوم بشه    منهور تعيين جايگاب صحيح برا  نمونهبه

vittata ينجي که از نهر ماهيشت متغيرهشا    ها  زيستاز دادب

هشا از  ر گام او ، نمونشه د.  وند ايتکادب  دمستقل محسوب مي

ها  خالد و ناخالد به يه گروب اصشلي يعنشي دو   رو  پرفرايي

، يشپ   ندد ش پايه خواهر  خالد و جمعيت بينابيني تقسشي   

 هششا  دادب. ب  شد وجشود يشه گششروب  بشا فزمششون فمشار  يششنجيد    

عموما  نرما  هستندکه در اين مطالعشه نيشز نتشاي      ينجيزيست

تجزيشه  . ورد تمام صکات مثبت بودفزمون ينج  نرماليتي در م

هشا   ش    ها  مورفومتري، که مربوط به نمونشه واريان  دادب

با د، نتايجي کيلومتر مي 000ايتان ايران در مسافتي به طو  

  .را نشان داد( دو گروب خواهر  و ي، هيبريد) بيه به يه فرايه 

. ودها بر رار بهمگني واريان  بين گروب Leven testبا توجه به 

ها را نششان  دار بين ميانگين گروبتکاوت معني ANOVAنتاي  

 30به روش دانان نششان داد کشه    Post Hocنتاي  فزمون . داد

دارا  ( صشکت  31صشکت از     )درصد از صکات مورد مطالعشه  

 0 با شند کشه تعشداد    مشي   P<0.05دار حدا ل با تکاوت معني

صکت از  0  در مجمو. نماي  دادب  دب ايت 3صکت در  ال 

وضعيت کامال  بينابيني برخوردار بود که با رنشگ خاکسشتر  در   

 . ودمي تصوير ديدب

 

 
چک هیبرید و چک( سفید)چک گمش سی ه ، چک(مشکی)چک ابلق ه ی سم گ نم چکطرفم برای آطایمیکANOVA نت یج  -8شکل 

 صمطت بین بینی نم ی ن شده استمه ی سی ه و سفید ب Box plotچک هیبرید اط بین اط اغلب مماطا می نگین چک(. خ کستری)

 

 دادب  ينما ab باي نينابيب گروب و b و a باي اصل  هاگروب

 گردند جدا ه  از  رعضويغ و عضو  هاگروب کهنيا منهوربه.  د

 يشه  وجشود  کشه نيا به توجه با.  د ايتکادبي صيتشخ ليتحل از

 ليش تحل لشذا   شد  همطالعش  هشا چش، چش،  نمونشه  در زيمتما گروب

 در.  شد  مطالعشه ( د و ج ب، الشف، ) تيوضع چهار دري صيتشخ

 در امشا  مسشتقل  گشروب  يش،  عنوانبه مجهو  پيفنوت او  حالت

 ديبريه هيپا يا خالد گانه دو  هاهيپا از ي، هر با هاحالت رييا

 (. 3 جدو )  د ادغام
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 گروه یک اط vittata پیفنمت گرفتن نظر اط( ا ف) متف وت، تی وض چه ط اطی صیتشخ زیآن   اطی ک نمن لیتحل خالصم - 8 جدول

 گروه اط گرفتن قراط( ا) د،یبریه گروه اط پیفنمت نیا گرفتن قراط( ج) ابلق، چکچک گروه اط مذکمط پیفنمت گرفتن قراط( ب) مجزا،

 اند شده واطا لیتحل اط عماملی تم م  ه،یس گمش چکچک

 همبستگي کانوني درصد واريان  تجمعي اريان درصد و مقدار ويژب عامل هاگروب

 (الف)

 چهار گروب

  20/51 5/11 5/11 77/0 

2 0 /0 2/ 5 1/70 72/0 

3 10/2 3/7 0/ 00 72/0 

 (ب)

 يه گروب

   1/27 7/00 7/00 70/0 

2 70/1  / 7 0/ 00 75/0 

 (ج)

 يه گروب

  52/32 1/05 1/05 70/0 

2 02/2 3/ 2 0/ 00 72/0 

 (د)

 يه گروب

  03/ 3 7/17 0/17 71/0 

2 71/2 2/30 0/ 00 72/0 

 

فرايه مکروض فزمون  5برا   CDFديت فمدب از هبتحليل 

صورت ه د که در نتيجه نقطه مرکز  هيبريد پيشنهاد  را ب

به . نشان داد O.pleschankaتر به گونه  ر ي يعني نزدي،
 ييابچ، گوشهمين دليل گونه غربي ايران يعني چ،

O.hispanica ال .  ودبا فاصله بيشتر  از هيبريد ديدب مي 

چ، ابل  ها  چ، رابت زياد  را بين نمونه 5

O.pleschanka ها  مويوم به هيبريدو نمونه O.hispanica 

× O.pleschanka دهدنشان مي را . 

 

 
 اط یک گروه جداگ نم vittataنممااط تحلیل تشخیصی ک نمنی اط وض یت قراط گرفتن فنمتیپ  -4شکل 
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ديت فمدب در يتون هبراياس نتاي  ب 3 در جدو 

ها  تلکيقي ترين  باهت بين گروبها  کانوني، بي همبستگي

 ود مخصوصا  که  رابت فرم ها  ب و ج ديدب ميدر حالت

vittata ،چ، ابل  از همبستگي کانوني با تر  برخوردار با چ

 .ايت

ها  گشوش يشياب و ابلش     فرايي گونهپ  از تصويربردار ، پر

 2از هشر نمونشه   )نمونشه   71در مقايسشه  . ها مطالعه  ددر نمونه

ها  اين نتاي  نتاي  حاصل از تصويربردار  پرفرايي گونه( تصوير

( تصوير از هر گونه يا فنوتيپ 2)نمونه  71گوش يياب و ابل  در 

، چش مطالعه  د که در نتيجه رنگ يياب در ناحيه پشتي چش، 

طشور مششتر    هها  معمشولي فن بش  و فرم vittataابل  بين فرم 

چنين پيويتگي نوار يياب که از منقار تا  سمت ه . وجود دا ت

دو  هشا  موجشود بشين فن   جبّه کششيدب  شدب از ديگشر  شباهت    

هشا  ترين تصاوير  که بشا ديگشر عاش    عمومي.  ودمحسوب مي

نماينشدب   عنشوان تر  دا تند جدا  شدب و بشه  وجه مشتر  بي 

 (.2 ال )ها تريي   دند گروب

 

 

 طرح طاست ستمن اط. شمایم دهیا  هیس گمش چکچک و vittata فرم چکچک ابلق، چکچک بیترتبم نییپ  بم ب ال از -5 شکل

 است شده میترس ه چکچکی کل
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  بحثبحث
 صورت هتحليل الگو  دم و نقوش رو  فن که ب

ا  د اغلب وضعيت چند  اخهها  مختلف مطالعه  دندروگرام

ها و نقوش دم که در پرها     گانه داد لذا لاهرا نشان مي

بردار   د به لحاظ مشاهدب و عا ( T6تا  T1)ناحيه دم 

اهميت در بروز ي، صکت فرايه  نايي فا د ارزش تلقي  دند 

اما در مورد ناحيه پشتي و  سمت  .و به کلي کنار گذا ته  دند

فنوتييپ مورد مطالعه از . ابل توجهي وجود داردها   ير تکاوت

 ود و تا نهر پيويتگي نوار تيرب که از ناحيه چشمي  رو  مي

. با دچ، ابل  ياسان ميگردد با چ،جبّه و با  منتهي مي

چ، ابل  به رنگ کرم يا مايل به ناحيه با   ير که در چ،

ر در فرم که در نواحي متناظ ود، عالوب بر اينيکيد ديدب مي

vittata  وجود دارد بلاه در ناحيه گلويي نيز برا  فنوتيپ

اين پرفرايي عينا  در  ما   ر  خزر و . مذکور تارار  دب ايت

نواحي مغولستان نيز ک  و بي  به همين صورت توصيف  دب 
 31ها  در تحقي  حاضر، پرفرايي مذکور نه تنها در نمونه. ايت

يران خارج  د بود مشاهدب و از ا Hafferيا   بل که تويط 

تصويربردار   د بلاه در تصاوير و مشاهدات ميداني جديد نيز 

از   Panovاز يو  ديگر،. با همين ترتيب تارار  دب ايت

 نايان  هير روييه معتقد ايت فرم مذکور که در پرندب

ها  محدود  از اتحاد جماهير  ورو  ياب  ديدب  دب  سمت

  O.pleschanka × O.hispanicaحاصل تال ي تاريخي 

او و همااران  .  ودبا د که امروزب به اين  ال ديدب ميمي

ها  هيبريداييون اماان معتقدند امروزب به دليل جابجايي زون

ها  گزارش  دب برا  تارار مجدد اين نو  تال ي در زيستگاب

vittata ،يياب چ، گوشتقريبا  وجود ندارد و با خروج چ

چ، ابل  صورت ي، فرم خاص در کنار چ،هر بفنوتيپ مذکو

گيرد اين او به لحاظ زيستگاهي نتيجه مي. با ي ماندب ايت

تواند محصو  احتمالي ي، هيبريداييون  ديمي پرفرايي مي

ياله در مناط  مورد  20با د زيرا در طو  ي، دورب پاي  

ها  مناط  مذکور چ،مطالعه تغييرات بارز  در پرفرايي چ،

با توجه به مشاهدات  Ullmanاز طرفي  (.0) نشدب ايت حاصل

 ها  پرفرائي و گزارش( بردار بدون نمونه)صحرايي 

ينجي مشابهي را مطرح کردب و به محايبه فراواني فن در ريخت

فرد در جن  نر  20طبيعت پرداخت که بر اياس فن از هر 

. (0 )ديدب  دب  vittataچ، ابل  تنها ي، مورد فنوتيپ چ،

در  71 از 3اين درصد فراواني تا حدود  مشابه با فراواني 

بند  مشاهداتي که جمع. ها  ايران بودا  نمونهمطالعات موزب

تر انجام  دب ها   ماليتا اوايط دهه هکتاد ميالد  در عرض

چ، ابل  ا ارب کردب نمونه چ،  02در  vittataفرم  22بود به 

. (1)گيرد پرفرايي جن  نر را در بر مي% 0/2که حدود 

هايي که در مطالعه حاضر از ايران مشاهدات صحرايي و گزارش

گردفور   دب اين فنوتيپ را از نيمه  ر ي تا نوار جنوبي 

دزفو ، ارينجان و  وچان نقاطي هستند که در . دهدي  ميتعم

 دب يا تصوير مستندياز   ينجيزيستمطالعه حاضر نمونه 

ها  به اين ترتيب در عرض. جا وجود دا ته ايتن دب از ف

توان گزارش کرد که در خارج از نقاط تر  واهد  را ميپائين

 .ايت زائي، فنوتيپ مذکور به دفعات ديدب  دبدورگه

ها  اين فرم، از منهور تعيين جايگاب صحيح برا  نمونهبه

ينجي که از نهر ماهيت متغيرها  مستقل ها  زيستدادب

ها  با توجه به اين که در فزمون.  وند ايتکادب  دمحسوب مي
هايي که از رو  فنوتيپ به يه گروب تقسي  اوليه فمار  نمونه

تکاوت ميانگين دا تند لذا  دب بودند نياز به مطالعه از نهر 

 وجوداخير، طرفه انجام  د که مشاهدات تجزيه واريان  ي،

يعني دو پايه . يه گروب اصلي از نهر ميانگين صکات را تائيد کرد

ا  از تغييرات مالي  خواهر  خالد و جمعيت هيبريد در کشانه

و  aيعني )ها  اصلي بين گروب (ab) رار دا ته و گروب بينابيني 

b)  که اين نتاي  مشابه با (. 3 ال )از فراواني با  برخوردار بود

ديت فمدب از ويژگي رفتار ، اکولوژي، و هين بپيشتحليل 

تويط  2 20ها  مشابه مي با د که در ريخت  نايي گونه

 ها نشان دادب  دچ،علي فباديان و همااران برا  خانوادب چ،

هايي بودند که در مرحله او  تنها از رو  ها گروباين(.  )

بنابراين تا . خالد بودن يا نبودن پرفرايي جداياز   دب بودند

جا مشخد گرديد که تحليل چند متغيرب بايد با در نهر اين
لذا . گرفتن يه گروب، هر کدام با ي، نقطه مرکز  صورت گيرد

 ( الف، ب، ج و د)انجام تحليل تشخيصي در چهار وضعيت 

ها  مويوم به ها نمونهريز   د که در ياي از اين تحليلطرح

vittata ها با هر ي، از در ي، گروب مستقل و در بقيه حالت

طور جداگانه ادغام هها  دو گانه خالد يا پايه هيبريد بپايه

 (. 5 ال )گرديد 

در تحليل تشخيصي متغيرها، چه در حالتي که صکات 

چ، ابل  در گروب چ، vittata  مربوط به فنوتيپ هانمونه

 رار گرفت و چه در حالتي که در گروب هيبريد وا ع  د پايخ 

ها  ها  عضو را از گروبفزمون  ادر بود به بهترين وجه گروب

 00عامل او  به تنهايي با توجيه کردن . غيرعضو از ه  جدا کند

رد ب و ج موا)جمعيت  3درصد واريان  موجود در  05الي 

در . کندها  نزدياي را بر رار ميگروب بند ( 3جدو  
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کمي به  vittata، فرم 5حا ، بر اياس نقاط مرکز   ال عين 

از طرفي هيبريد مورد . ريدنهر ميتر بهچ، ابل  نزدي،چ،

تر از ديگر پايه خواهر  مکروض ا ارب نيز به گونه ابل  نزدي،

مين  رابت زياد بين پايه ه. با ديياب ميچ، گوشيعني چ،

ينجي هيبريد و گونه ابل ، تکاي، مطل  بر اياس زيست

 . نمايدا  د وار ميصکات را تا اندازب

چ،  بريي را در از طرفي برخي مطالعات گذ ته که چ،

چ، چ، ابل   رار دادب بود از چ،يطح زيرگونه برا  چ،

vittata زيرگونه عنوان واريانت کميابي از پرفرايي در به 

O. pleschanka pleschanka  که در حالي. (7)ياد کردب ايت

چ، ابل  ديدب ا  برا  چ،بند  جديد هيچ زيرگونهدر تقسي 

بند  انجام  دب در نهايت جديدترين مطالعه و جمع.  ودنمي

کند و دليل چنان مجهو  نکر ميين فرم را ه وضعيت ا
 چ، ابل  را تنها بهمنسوب دانستن فن به فنوتيپي از چ،

يياب پو اني زيستگاهي بين دو گونه ابل  و گوشخاطر عدم ه 

اين يافته از نهر . (5)کند هايي از فييا  ميانه ياد ميدر بخ 

دات صحرائي تحقي  حاضر محسوب مشاه يو بازيستگاهي ه 

ها  جنوبي هموارب نقطه مجهو   ود با اين تکاوت که عرضمي

و مورد عال ه برا  پرندب  نايان غربي بودب و به دليل  ناخت 

اماان اثبات جدايي  vittataناکافي از گسترب جنوبي فرم 

زيستگاهي فن از گونه گوش يياب تا  بل از فن وجود ندا ته 

 . ايت
 

ديت فمدب از تجزيه هبند  بريد گروبنجام به نهر مييرا

طرفه و تحليل تشخيصي کانوني به عنوان ي، واريان  ي،

چ، به چ، vittataتحليل چند متغيرب برا  انتساب فنوتيپ 

ابل ، با  واهد مربوط به مشاهدات زيستگاهي اين فنوتيپ که 

 وت يافته و  در فصل زادفور  در ايران وا ع  دب به اندازب کافي

در عين حا   رو  . از حالت حدس و گمان خارج  دب ايت

برا  رو ن  COIمطالعات مولاولي ژنوم ميتوکندر  برا  ژن 

 دن هر چه بهتر وضعيت تبار نايي و افراي  وضوح در نتاي  

 . وداين مقاله احساس مي
 

  نینیااتشکر و قدردتشکر و قدرد
م اين تحقي  با حمايت مالي دانشگاب تربيت مدرس انجا

وييله مراتب  درداني از معاونت پژوهشي پذيرفت که بدين

عمل به( واحد بين الملل)دانشادب منابع طبيعي و علوم دريايي 

چنين از دفتر حيات وح  و تنو  زيستي يازمان ه . فيدمي

ها  بردار  در ايتاندليل صدور مجوز نمونهمحيط زيست به

عه پرندگان ايران ا امت و اماان مطال.  ودمختلف تشار مي

موجود در موزب جانور نايي الاساندر کوئني  فلمان با دعوت 

مسئو  بخ  پرندب   Renate van den Elzenنامه خان  دکتر 

 نايي دانشگاب بن و هماار  ف ا  دکتر حسين رجايي صورت 

در خاتمه از  .گرددوييله از ايشان تشار ميگرفت که بدين

خاطر ويراي  علمي و ادبي هانکر بيرکار خان  دکتر نسرين کيو

 زادب کار ناس چنين يرکار خان   نونا کري مقاله و ه 

عمل  نايي به خاطر طراحي پرندگان کما  تشار را بهزيست

 .فوردمي
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Abstract 
In recent years, many of Wheatears' hybrids have been recorded based on new work on old sub-species and 

geographical variation. One of the forms with little available data in Iran is vittata. For some time, the vittata 
phenotype of Wheatear has been considered as a subspecies of Pied Wheatear Oenanthe pleschanka (Lepechin, 

1770). Systematic location of Oenanthe pleschanka vittata remains unclear for some reasons. Since spring of 

2009, this rare phenotype has frequently recorded in eastern and north parts of Alborz Mountains, Quchan, 

Disful and Arsanjan between April and August. Also, the hypothesis that vittata could be an intermediatetaxa 

resulted from hybridization between O. pleschanka and O. hispanicahad investigated. But interesting enough the 

geographical distribution range of vittata did not occur even in the hybrid zone of this species pairs. Our data 

based on 37 morphometrical characters did not support the separation of vittata from pleshanka. Discriminant 

analysis and canonical discriminant functions of mentioned characters could not separate vittata and Pied 

Wheatear. Further studies using molecular data could possibly give more resolution on the systematic situation 

of this taxon. Additional data about the nesting, breeding, singing, and courtship behaviors are required. 
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