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 1398 بهمنتاریخ پذیرش:            1398 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

سی این ای در دو شهر تهران و مشهد بود. برای بررهدف از این تحقیق بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک رت قهوه

شناسی و گیری شده و براساس مطالعات ریختگذاری، زندهای از شهرهای تهران و مشهد با استفاده از تلهنمونه رت قهوه 75خصوصیات، 

تر های مشهد روشنسنجی باهم مقایسه شده و صفات شاخص هریک مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان داد که، رنگ پشتی و شکمی رتریخت

تر بود. این درحالی است که نسبت طول های مشهد بیشچنین، نسبت  طول بدن  به طول گوش نرها در جمعیت رتهران است. همهای تاز رت

صفت مورفومتریک  49های آنالیز واریاس تک متغیره نشان داد که از بین تر بود. تحلیلهای تهران بیشها در جمعیت رتبدن به طول گوش ماده

ری شده، عرض قسمت جلوی فک باال، طول جمجمه از قسمت انتهایی، عرض دندان پیش آسیا اول باال، طول دندان پیش آسیا گیای اندازهجمجمه

ترین قدرت چنین، بیشدوم پایین، دارای قدرت تمایز خوبی برای دو جمعیت تهران و مشهد بود و دیگر صفات قدرت تمایز ضعیفی داشتند. هم

چنین یش آسیا دوم پایین بود. در مورد پنج صفت مورفومتریک ظاهری نیز هیچ تمایزی بین دو جمعیت مشاهده نشد. همتمایز مربوط به طول دندان پ

 بین افراد نر و ماده دو ریختی جنسی وجود داشت.

  مورفومتریک ،مورفولوژیک ،ایرت قهوه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ین در حال عنوان ارزشمندترین منبع کره زمتنوع زیستی به       

های غیربومی به نابودی است که یکی از دالیل این کاهش، ورود گونه

در درازمدت  غیربومی هایگونه شده است. طبیعی عنوان هایاکوسیستم

 Wilsonسازند )تنوع زیستی وارد می زیانی بیش از تخریب زیستگاه بر

 راسته نیترگونه، بزرگ 3000جوندگان با حدود  (.Reeder ،2005و 

پستانداران  ریسا تیاز کل جمع شیب یتیکه با جمع هستند پستانداران

موجودات  نیستند. اهی فراوان یمنشأ خسارات اقتصاد نیکره زم یرو

 یستیو ز یشناسختیتوجه ر کوچک و سازش قابل یاجثه یدارا اکثراً

 نیتراز موفق یکی وبوده  یو درخت یشکخ ،یمختلف آب یهاطیبا مح

هقانی )دالیی دارند با یسازگار تیاندکه قابلودات زندهموج یهاگروه

 ،شکالنراسته موش جوندگان دارای سه زیرراسته  (.1392و همکاران، 

های زیر راسته تعداد گونه کهاست شکالن شکالن و سنجابتشی

)مروتی و همکاران،  است ترشکالن از دو زیر راسته دیگر بیشموش

 ،موش یهابه نام ر ایران چهار زیر خانوادهها د. از خانواده موش(1384

 خانوادهریاز ز یها جوندگانوجود دارد. موش لجربی و ول ،هامستر

Murinae ها در سطح گونه با آن یکیتاکسونوم ییهستند و شناسا

از لحاظ صفات  یاموش قهوه ییهمراه است. شناسا یبزرگی هاچالش

 ریپذامکان رانیا موش یهاهگون ریسا از یسادگ به یشناسختیر و یظاهر

الب موش فاض ای یاموش قهوه(. 1390و همکاران،  کیوانفر) است

مانند تهران  ییشهرهادر کالن صوصاًخ رانیا یدر اکثر شهرها الًوعمم

در امر  یاز معضالت اساس یکیو  ،دارد یادیو مشهد گسترش ز

ر طوبه Rattusجنس  ستند.هیی شهرها نیدر چن یبهداشت تیریمد

گونه موش  ،یختیپراکنده است. از نظر ر نیکره زم یجا در همهوسیع 

 سیدموسوی) است صیشخت جنس قابل نیا یهاگونه ریاز سا یاقهوه

نوان عطرف به کیامروزه از  سانربیگونه آس نیا (.1372و همکاران، 

 ارینوان آفت بسعبه گریو از طرف د انسان ست بایزاز جانوران هم یکی

 یر به جوامع انسانالد اردهایلینه مالالقوه خطرناک است که سامهم و ب

 ینیسنگ اریبس یهانهیآن هر سال هز با و مبارزه کندیخسارت وارد م

( Rattus norvegicus)ی اقهوهرت. کندیم لیتحم یرا به جوامع انسان

و همکاران،  مهامرجبی) منشأ گرفته است ایاز آس ادیبه احتمال ز

تر در نزدیکی محل زندگی انسان، انبارها، ای بیشهوه. رت ق(1394

دهد کند. اغلب ترجیح میها زندگی میهای فاضالب و کشتارگاهراه

که موش سیاه ها زندگی کند، درحالیکه در قسمت پایین ساختمان

ای شود. موش قهوهتر دیده میهای باالی ساختمان بیشدر قسمت

شود. از غذاهای اه در روز هم دیده میکند، ولی گاهگمی ها فعالیتشب

مختلف مانند غالت، حبوبات و سایر غذاهای گیاهی و نیز غذاهای 

ای عادت به نوشیدن آب داشته و کند. موش قهوهحیوانی تغذیه می

کند. در سال باشد زندگی می تر در نقاطی که آب در دسترسبیش

دنیا شت نوزاد بهطور متوسط هکند و هر بار بهچندبار تولیدمثل می

چنین سفید نیز دیده ای، نژاد سیاه رنگ و همآورد. در رت قهوهمی

سیاه است  ای در ایران مانند موشوضعیت پراکندگی رت قهوه شود.می

تر در سواحل دریای خزر و سواحل خلیج فارس تا دریای عمان و بیش

ه نیز رسد که مانند موش سیاه این جوندنظر میگزارش شده است. به

وسیله کاال با کشتی از نقاط مختلف به سواحل ایران منتقل شده به

است. این جونده نیز در انبارهای کاالی تهران دیده شده است. این 

هایی که کمی آرکتیک در سرزمینجونده ممکن است از ناحیه پاله

(. هدف از این تحقیق، 1357اعتماد، ) سردتر است منشا گرفته باشد

خصوصیات مورفومتریک و مورفووژیک موش  بین احتمالی تتفاو تعیین

چنین تعیین تفاوت احتمالی جنسی بین خصوصیات ای و همقهوه

 مورفومتریک و مورفووژیک در دو شهر تهران و مشهد است.
 

 هامواد و روش

شهر تهران و مشهد انجام شد. تهران در این تحقیق در دو  کالن       

درجه  35دقیقه طول شرقی و  38درجه و  51دقیقه تا 6درجه و 51

دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.  51درجه و  35دقیقه تا  34و 

های هموار شهریار و ورامین و از های ری و دشتاز جنوب به کوه

شمال توسط کوهستان محصور شده است. این استان از شمال به 

بی به استان غراستان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب

مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود 

علت موقعیت جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی در استان تهران، به است.

که در شمال تهران، آب و هوا معتدل و در طوریشکل گرفته است. به

و  رانیا یشرقدر شمال خشک است. مشهد نیزنیمه ،نقاط کم ارتفاع

مربع  لومتریک 351با  این استاناست.  یخراسان رضو مرکز استان

درجه  59و در  بعد از تهران است رانیشهر پهناور ا نیمساحت، دوم

درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی و  36درجه و  60دقیقه تا  15و 

دقیقه عرض جغرافیایی قرارگرفته است. از  8و  درجه 37دقیقه تا  43

سرد است.  مشهد معتدل متمایل به آب و هوای شهر اقلیمی، نظر شرایط

برداری و نمونه 1397جهت انجام این پژوهش در تابستان و پاییز سال

ها ها سعی شد تا ایستگاهاز مناطق تهران و مشهد، در انتخاب ایستگاه

برداری حداکثر سطح منطقه را پوشش دهند. ایستگاه اول جهت نمونه

یکی از  20(. منطقه 1نتخاب شد )شکلا 20در شهر تهران، منطقه 

مناطق شهری تهران است که در جنوب تهران قرار دارد و شهر ری 

ناحیه داخل  5دارای  20در این منطقه قرار گرفته است. منطقه 

ناحیه انجام شد )جدول  5هریک از  برداری درمحدوده است. نمونه

انتخاب  7 برداری در شهر مشهد منطقه(. ایستگاه دوم جهت نمونه1
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(. منطقه هفت مشهد نیز در جنوب مشهد قرار دارد. 1شد )شکل

صبا و قاسمی  ،جمهوری ،سیدی ،خلج هایبرداری از خیاباننمونه

ها در شهرهای مذکور تعداد (. در هریک از ایستگاه2انجام شد )جدول 

گیری گیر( نمونهای با استفاده از تله قفسی )زندهنمونه رت قهوه 30

ها، ای نمونهگیری خصوصیات مورفومتریک جمجمهای اندازهشد. بر

سپس، به کمک  ها از قسمت پشتی روی میز کار فیکس شد.ابتدا نمونه

تیغ از قسمت وسط ناحیه شکم شروع به برش نموده و پوست به 

آرامی از نمونه جدا شد. در مرحله بعد، جمجمه از تنه جدا شد. برای 

 20مدت ها بهروی جمجمه، جمجمه از بین بردن گوشت اضافی از

های دقیقه جوشانده شده، برای سفید شدن و از بین بردن چربی

دقیقه درون محلول آب اکسیژنه  15مدت ها بهاضافی، جمجمه نمونه

ت و در نهایت با استفاده از کولیس، خصوصیات مورفومتریک فقرار گر

یک ظاهری و گیری شد. صفات موروفومترها اندازهای نمونهجمجمه

طورکلی در ای مطالعه شد که بهنمونه رت قهوه 75ای در جمجمه

گیری اندازه گیرند.ای و دندانی قرار میبخش صفات ظاهری، جمجمه

متر، میلی1/0کش معمولی با دقت صفات ظاهری با استفاده از خط

دندانی( با استفاده  وای گرم  و سایر صفات )جمجمه 1ترازو با دقت 

ها و مطالعات متر انجام شد. تحیل دادهمیلی 01/0لیس با دقت از کو

انجام شد. در  Canoco و  MiniTabآماری با استفاده از برنامه آماری 

تحلیل صفات مورفومتریک، تحلیل تک متغیره، تحلیل چندمتغیره و 

 در نهایت تحلیل ممیزی انجام شد.

 (20برداری در تهران )منطقه موقعیت ایستگاه نمونه :1جدول       

 

 (7برداری در مشهد )منطقه موقعیت ایستگاه نمونه :2جدول 

 

 نتایج

باتوجه به اهمیت صفات مورفولوژیکی در  نتایج مورفولوژی:       

صفات شاخص مورفولوژیکی در سطح جنس  سیستماتیکی، هایبررسی

ها مورد بررسی ای در مورد کلیه نمونهچنین تغییرات درون گونهو هم

های صید هد نسبت به نمونههای صید شده از مشنمونه قرار گرفت.

ای که گونهتری دارند، بهشده از تهران رنگ پشتی و شکمی روشن

ای روشن و رنگ شکمی های مربوط به مشهد قهوهپشتی در نمونه رنگ

ها، خاکستری متمایل به سفید است. این درحالی است که رنگ نمونه

یز مشکی ای تیره و گاهی نهای مربوط به تهران، قهوهپشتی نمونه

 ها سفید چرک است. و رنگ شکمی آن است

دارای  ای،قهوه هایرت جمجمه ای:جمجمه مورفومتریک نتایج       

(. 2 لومتریک و مورفولوژیکی ناشی از سن است )شکلتغییرات آ

های جوان حالت گنبدی شکل دارد که های آهیانه در نمونهاستخوان

کمان  آید.تخت و مسطح درمی صورت تقریباًتر بههای مسندر نمونه

با افزایش  تدریجبه که نازک و ظریف است جوان هایدر نمونه زیگوماتیک

ای، طول شود. با افزایش سن، فاصله بین حدقهسن ضخیم و محکم می

تر تدریج بزرگای نیز بهیابد، سوراخ حدقهاستخوان بینی افزایش می

های ا افزایش سن،کپسولچنین بکند. همشده و افزایش حجم پیدا می

شنوایی، افزایش حجم یافته، برآمدگی خارجی مئاتوس شنوایی که در 

شود و های جوان وجود ندارد کم کم پدیدار شده و مشخص مینمونه

 شودتدریج بر فضای بین قسمت قدامی کپسول شنوایی افزوده میبه

ف چنین با افزایش سن، طول دیاستما و نیز  طول شکا(. هم3)شکل

 

 
 مشهد(-نقشه مناطق مطالعاتی )تهران: 1شکل 

 جغرافیایی مشخصات      نام ایستگاه                   شماره           

N   "773 '35 °53 زاده(میدان حسن) 1ناحیه  1  51  "088 '27 °  E 

N   "965 '36 °53 )جوانمرد قصاب( 2ناحیه  2  51  "583  '25 °  E 
N   "397 '35 °53 )میدان ساعی( 3ناحیه  3  51   "512 '25 °  E 
N  "121 '37 °53 آباد()دولت 4ناحیه  4  51   "837 '26 °  E 
N  "527 '35 °53 )میدان معلم( 5 ناحیه 5  51   "185 '27 °   E 

 جغرافیایی مشخصات گاه                       نام ایست شماره           

N   "655 '14 °63 خیابان خلج 1  95   "250 '36 °  E 

N   "217 '13 °63 خیابان سپاه 2  95   "758  '36 °  E 
N   "978 '13 °63 خیابان صبا 3  95    "716 '36 °  E 
N  "867 '13 °63 خیابان سیدی 4  95    "666 '63 °  E 
N  "878 '13 °63 بوستان غدیر 5  95   "598 '36 °   E 
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ی و رشد دندان پیشین پایینی، برآمدگی انتها شود.کامی اضافه می

  شود.دندان پیش کامالً مشخص می

متغیره، تک )تحلیل آماری هایتحلیل کلیه آماری: مطالعات نتایج       

صفت مورفومتریک ظاهری و  54چندمتغیره و تحلیل ممیزی( روی 

. ای انجام شدقهوه های رتگیری شده در جمعیتای اندازهجمجمه

( و ضریب Sd) (، انحراف معیارX) های میانگینداده: تحلیل تک متغیره

ای صفت مورفومتریک ظاهری و جمجمه 54( مربوط بهCvتغییرات )

 برای دو جمعیت انجام شد. 
 

 

 ایقسمت باالیی جمجمه رت قهوه :2شکل
 

، طول سر و ها نشان داد که در مورد خصوصیات ظاهریبررسی       

های شهر مشهد، های شهر تهران و وزن در جمعیتتنه، در جمعیت

ای و دندانی ترین میانگین را دارد. در مورد خصوصیات جمجمهبیش

پیتونازال و طول اکسی تهران های شهرجمعیت در طول آرواره پایین نیز،

ترین میانگین را دارد. برای بررسی شهر مشهد، بیش در جمعیت

های آنالیز واریاس تک متغیره ها تحلیلات و اختالف بین نمونهتغییر

(ANOVA)  صفت مورفومتریک  49و همبستگی انجام گرفت. از بین

طول جمجمه  جلوی فک باال، قسمت عرض شده، گیریای اندازهجمجمه

از قسمت انتهایی، طول دندان پیش آسیا دوم پایین و عرض دندان 

درت تمایز خوبی برای دو جمعیت تهران و پیش آسیا اول باال دارای ق

 (. دیگر صفات قدرت تمایز ضعیفی داشتند. 3)جدول  مشهد بود

ترین قدرت تمایز مربوط به طول دندان پیش آسیا دوم چنین بیشهم

پایین بود. در مورد پنج صفت مورفومتریک ظاهری نیز هیچ تمایزی 

 بین دو جمعیت مشاهده نشد.
 

 
اینی جمجمه رت قهوهقسمت پایی :3شکل  

منظور از بین بردن اثر سن و مشخص شدن عوامل محیطی، به       

ها در مورد صفات ها مورد بررسی قرار گرفت که این نسبتنسبت داده

عرض جمجمه،  به جمجمه طول از: بودند ای عبارتجمجمه مورفومتریک

یی، به طول کپسول شنوا جمجمه جمجمه، طول جمجمه به ارتفاع طول

طول جمجمه به طول ردیف دندانی پیش آسیا اول باال، طول جمجمه 

ای، طول جمجمه به طول استخوان کامی. این به فاصله بین حدقه

ها در مورد صفات ظاهری عبارت بودند از: طول سر و تنه به نسبت

ترین نسبت در مورد طول پای عقب و طول سر وتنه به طول دم. بیش

عقب در جمعیت  پای طول سروتنه به طول ری،مورفومتریک ظاه صفات

ای، ترین نسبت در مورد صفات مورفومتریک جمجمهتهران و بیش

طول جمجمه به طول ردیف دندان آسیای باال در جمعیت مشهد 

است. همبستگی بین صفات طول بدن به وزن، طول دم، طول پای 

ای های تهران مثبت است. به گونهعقب و طول گوش در جمعیت رت

ها گوش، طول دم و وزن در ماده که نسبت افزایش طول بدن به طول

تر از نرها است. اما نسبت افزایش طول بدن به طول پای عقب بیش

چنین همبستگی بین (. هم4ها است )جدولتر از مادهدر نرها بیش

صفات طول بدن به وزن، طول دم، طول پای عقب و طول گوش در 

طول بدن به طول پای عقب،  نسبت افزایش های مشهد مثبت است.رت

های مشهد مثبت است. وزن، طول دم و طول گوش در جمعیت رت

که، نسبت افزایش طول بدن به طول پای عقب، طول دم و طوریبه

نسبت طول بدن به طول گوش  تر از نرها است ولیها بیشوزن در ماده

یل کلی، ارتباط (. در یک تحل5)جدول ها استتر از مادهدر نرها بیش

مستقیمی بین افزایش طول بدن به طول پای عقب، طول دم و وزن 

های نر و ماده تهران و مشهد، جداگانه وجود دارد و هرگاه کل نمونه

عنوان دو جمعیت مقایسه شوند، نسبت افزایش طول بدن به پای به

   (.6 )جدول تر از نرها استها بیشماده دم، وزن و طول گوش در عقب،

های چندمتغیره شامل بسیاری از روش: تحلیل چندمتغیره       

ها برای های آماری معمول است که در مطاعات علمی از آنروش

شود توصیه می شود. امروزهمی متغیرها استفاده روابط بین سازیخالصه

جای مقایسه تک تک متغیرها، تمام متغیرها باهم مورد مطالعه قرار به

های اصلی برای راستا، در این بخش به تحلیل مولفه گیرند. در این

عنوان یک جمعیت بزرگ و آنالیز ممیزی ها بهمطالعه و مقایسه نمونه

ها پرداخته شده است. در این روش تمام منظور مقایسه جمعیتبه

شود و با صورت یک جمعیت بزرگ درنظر گرفته میها با هم بهنمونه

ها در یک صفحه حاصل از مولفه، نمونه Canocoافزار استفاده از نرم

های اصلی، تقلیل بعد شوند. هدف از تحلیل مولفهتوزیع و مطالعه می

  بردار متغیرهای قابل مشاهده است.

صفت مورفومتریک  های اصلی برای پنجتحلیل مولفه       

ها باتوجه به واریانس و اهمیت هریک از مولفه :ظاهری
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 %6/5و  %4/93ترتیب با واریانس به 2و 1 شود که محورمشاهده می

 نمودار دارند. ترین تغییرات را دارند. سایر محورها واریانس پایینیبیش

دهنده تاثیرات رشد کلی روی ( نشان4)شکل 3و  1از محور  حاصل

اند )ماتریس و همه متغیرها دارای همبستگی مثبت است 1محور 

 همبستگی بین متغیرها(. 

 مورفومتریک صفت 49 برای اصلی هایمولفه تحلیل       

ها مشخص هریک از مولفهباتوجه به واریانس و اهمیت  :ایجمجمه

ترین واریانس را %( بیش 6/3) 2( و محور 77%/8) 1محور  2شد که 

ترین دارند و درصد پوشش سایر محورها ناچیز است. بنابراین، بیش

نمودار حاصل از است.  2و  1تغییرات روی صفحه حاصل از محور 

 است )شکل 1دهنده تاثیرات کلی رشد روی محور نشان 3و  1محور 

 5و  4با توجه به شکل اند.( و اکثر متغیرها دارای همبستگی مثبت5

تر از صفات توان نتیجه گرفت که قدرت تمایز صفات ظاهری بیشمی

  جدا رتراحت ایجمجمه صفات براساس هانمونه است. ایجمجمه

حاصل از آنالیز ممیزی برای صفات مورفومتریک  نتایج خالصه .شوندمی

اساس این جدول آورده شده است. بر 7 ای در جدولظاهری و جمجمه

های جمعیت را بین داریکه مقادیر الندا اختالف معنی شودمشاهده می

 (.7و6هایدهد )شکلنشان می 2و  1تهران و مشهد روی محورهای 

ای های خویش در صفات جمجمهافراد در گروهبندی صحیح رده درصد

رسد با کاهش نظر میاست. به %70و صفات ظاهری بیش از  100%

بندی صحیح افراد هم کاهش گیری شده درصد ردهتعداد صفات اندازه

یابد.می

 

 آنالیز واریانس تک متغیره :3جدول 

 متغیر
 معیار انحراف ±میانگین

P F 
 تهران مشهد

 5.89 0.018 15.280±2.689 13.883±1.464 عرض قسمت جلوی فک باال

 5.01 0.029 18.160±3.026 16.387±3.107 طول جمجمه از قسمت انتهایی

 14.87 0.000 1.5733±0.2477 1.9867±0.5342 پایین طول دندان پیش آسیا دوم

 6.71 0.012 2.3000±0.3639 2.563±0.421 عرض دندان پیش آسیای اول باال
 

 های نر و ماده رت تهرانمقایسه معادالت رگرسیونی صفات مورفومتریک ظاهری در جمعیت :4جدول
  نر ماده

P r Y= a+bx P r Y= a+bx  طول سروتنه :Y 

0.384 4.2 x 133+2.37  0.000 44.9 x  x: طول گوش  - 33.4+10.6

0.002 42.2 76+7.10- x 0.000 75.3 x  109+7.8-  x: طول پای عقب  

0.000 64.7 x  3.6+1.06  0.000 92 x  5.3+1.15-  x: طول دم  

0.000 71.1 x 125+0.337  0.000 70.5 x 105+0.437  x : وزن 
 

 ای مشهدهای نر و ماده رت قهوهمقایسه معادالت رگرسیونی صفات مورفومتریک ظاهری در جمعیت :5جدول 
  نر ماده

P r Y=A+bx P r Y=A+bx طول سروتنه :Y 

0.000 51.3 x98+13- 0.007 39.3  x 52.5+11 - طول گوش :x 

0.07 24.5 x 61+6.6- 0.002 49.5 x87.3+6.82 - طول پای عقب :x 

0.000 77.9 x36.9+0.866 0.000 86.4 x4.8+1.08 - طول دم :x 

0.000 51.3 x 125+0.308 0.000 86.5 x103+0.349 وزن :x 
 

 ای نهران و مشهدهای نر و ماده رت قهوهت مورفومتریک ظاهری در جمعیتمقایسه معادالت رگرسیونی صفا :6جدول 
 

 

 

  

  نر ماده
P r Y=A+bx P r Y=A+bx طول سروتنه :Y 

0.049 11.6 x82.2+4.57 0.000 42.3 x  36.3+10.5- طول پای عقب :x 

0.000 32.6 x 68.2+6.71- 0.000 65.3 x     98.2+7.38 طول گوش :x 

0.000 71.1 x     1.5+1.07 0.000 5.89 x   5.26+1.12- طول دم :x 

0.000 64.6 x124+0.331 0.000 71.5 x    105+0.391 وزن :x 
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 ران و مشهدای در دو جمعیت تهای موش قهوه: نتایج حاصل از آنالیز ممیزی برای صفات مورفومتریک ظاهری و جمجمه7جدول 

ایصفات مورفومتریک جمجمه صفات مورفومتریک ظاهری معیار  

2و  1درصد واریانس کل برای محور   82/0  76/0  

1همبستگی کانونیکی برای محور   90%  88%  

2همبستگی کانونیکی برای محور   88%  82%  

داری النداسطح معنی  00/0  00/0  

بندی صحیح افراددرصد رده  07%/70  100%  

   

 بحث 

های صید شده از های صید شده از مشهد نسبت به نمونهنمونه       

ای که رنگ پشتی گونهتری دارند، بهتهران رنگ پشتی و شکمی روشن

ها ای روشن و رنگ شکمی نمونههای مربوط به مشهد قهوهدر نمونه

خاکستری متمایل به سفید است. این درحالی است که رنگ پشتی 

است و رنگ  نیز مشکی ای تیره و گاهیربوط به تهران، قهوهم هاینمونه

ها دارای تناژ رنگی هستند. در نمونه و ها سفید چرک استشکمی آن

دست هنتایجی ب Rattusروی جنس  (1390) مطالعه کیوانفر و همکاران

بدن است.  تر از طولای کوتاهداد طول دم در رت قهوهآمد که نشان می

های که در پژوهش حاضر طول دم در اکثر رت این در حالی است

. براساس مطالعه های بالغ بلندتر از طول بدن استنابالغ و برخی از رت

روی صفات ظاهری موش مغان، نتایج  (1393آریا و پوالک )خلیل

 

  

ایصفت مورفومتریک جمجه49ای براساس های قهوهپراکنش رت :5شکل  ای براساس پنج صفت مورفومتریک ظاهریهای قهوهپراکنش رت :4شکل  
   

 

 

 
 49های تهران و مشهد براساس شه پراکندگی نقاط جمعیت رتنق :6شکل 

 ایصفت مورفومتریک جمجمه

های تهران و مشهد براساس پنج نقشه پراکندگی نقاط جمعیت رت :7شکل  

 صفت ظاهری
   

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.125402   



 1399، زمستان 4ماره سال دوازدهم، ش                                    فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                        
 

177 

های مغان را توان موشر ظاهری نمیظدست آمده نشان داد که از نهب

(  1396) زاده و شاهیطبق مطالعه اشرف .کرد هم جدا واضح از صورتبه

تری نسبت از نظر ریختی گونه جرد ایرانی در منطقه گنو رنگ روشن

( Sd) (، انحراف معیارX) های میانگینبه منطقه میناب داشتند. داده

صفت مورفومتریک ظاهری و  54( مربوط بهCvو ضریب تغییرات )

انجام شد.  مشهد ای در تهران وای برای دو جمعیت رت قهوهجمجمه

دهد که در مورد خصوصیات ظاهری، طول سر ها نشان میاین بررسی

های شهر مشهد های شهر تهران و وزن در جمعیتوتنه در جمعیت

ای و دندانی ترین میانگین را دارد. در مورد خصوصیات جمجمهبیش

پیتونازال های شهر تهران و طول اکسیپایین در جمعیت آرواره طول نیز

دست هنتایج ب .ترین میانگین را داردهای شهر مشهد بیشجمعیتدر 

 Microtusنمونه  15( روی 1385آمده از مطالعه درویش و همکاران ) 

paradoxus متر و میانگین میلی 86/7 گوش میانگین اندازه که داد نشان

های در نمونه در این تحقیق متر است.میلی 96/7 پهنای جعبه جمجمه

Rattus norvegicus 73/16 و 3/154 ترتیبها بهمیانگین این قسمت  

 Microtusنمونه از گونه  11(، 1385) درویش و همکاران .دست آمدهب

transcaspicus بودند، میانگین  کرده آوریجمع ایران شرقشمال از را که

و  09/20 ،9/145 ترتیبهای سر و بدن، پای عقب و گوش را بهاندازه

 Rattusهای در این بررسی در نمونه .دست آوردندهمتر بلیمی 82/7

norvegicus  83/35 ،35/166 ترتیبهای ذکر شده بهمیانگین اندازه 

( 2010و همکاران ) Abiadhمطالعه  . نتایجمتر ثبت شدمیلی 3/154 و

ای شش گونه جرد، نشان داد که روی صفات مورفومتریک جمجمه

چنین نتایج فومتریک قابل توجهی دارند. هماین شش گونه تنوع مور

( روی صفات مورفولوژیک 2018و همکاران )Odige حاصل از پژوهش 

 جمجمه، کلطول میانگین ای نشان داد که و مورفومتریک رت قهوه

پیشانی و طول طول استخوان  بینی،طول دیاستما، طول استخوان 

 حالیاری است. دردمعنیای دارای تفاوت پیتونازال در رت قهوهاکسی

طول دندان پیش آسیای دوم  که در پژوهش حاضر، طول جمجمه،

پایین، طول دندان پیش آسیا اول باال و عرض قسمت جلوی فک باال 

ها و اختالف بین نمونه تغییرات است. برای بررسی دارتفاوت معنی دارای

و همبستگی انجام  (ANOVA) های آنالیز واریاس تک متغیرهتحلیل

گیری شده، اندازهای صفت مورفومتریک جمجمه 49. از بین گرفت

عرض قسمت جلوی فک باال، طول جمجمه از قسمت انتهایی، طول 

دندان پیش آسیا دوم پایین، و عرض دندان پیش آسیا اول باال دارای 

قدرت تمایز خوبی برای دو جمعیت تهران و مشهد بود و دیگر صفات 

ترین قدرت تمایز مربوط چنین بیشقدرت تمایز ضعیفی داشتند. هم

در  ANOVA. نتایج آنالیز به طول دندان پیش آسیا دوم پایین بود

نمونه جربیل بلوچی  41( روی1396زاده و همکاران )مطالعه اشرف

آوری شده که از سه منطقه گنو، شهرستان میناب و جزیره قشم جمع

در گیری شده زهصفت اندا 20بود، نشان داد که، تعداد شش صفت از 

نین چهم .بودند دارمعنی هایاختالف دارای منطقه سه هایجمعیت میان

و  Guerreroدر مطالعه  ANOVAیز لتجزیه و تحلیل با استفاده از آنا

 نشان داد که،Cericetidae  از گونه نمونه 89روی  (2019همکاران )

داری معنیای دارای تفاوت جمجمه مورفولوژیک و مورفومتریک صفات

ای جمجمه مورفومتریک تنها صفات پژوهش در این کهصورتیدر هستند.

 مطالعه در طرفهیک ANOVA یزلآنا .داشتند داریمعنی تفاوت

Ashrafzadeh نمونه از 89 روی (2019) همکاران و Meriones persicus 

گیری شده تنها نه صفت صفت مورفومتریک اندازه 20نشان داد که 

ی در مورد لهای اصفهلچنین تحللیل مودار داشتند. همت معنیتفاو

 و %3/54 ای نشان داد که، دو مولفه اولصفات مورفومتریک جمجمه

ها در مطالعه . یافتهدهندمیکل را به خود اختصاص  از واریانس 23/1%

Alhajeri (2018) روی Gerbillus nanus داری،معنی تفاوت که داد نشان 

 Alhajeri مطالعه. ای وجود نداردمهرد صفات مورفومتریک جمجمو در

 آلومتریک الگوهای هانمونه بین در که نشان جربیلوس جنس روی (2018)

ای دارای از نظر صفات مورفومتریک جمجه نینچهم شود.می دیده قوی

 .رین تمایز مربوط به فک پایین استتدار هستند و بیشتفاوت معنی

( روی سه جنس از 2016) و همکاران Younesچنین در مطالعه هم

ها در مورد صفات مورفومتریک دندانی جربیل، تجزیه و تحلیل یافته

 G. andersoniترین تمایز مربوط به بیش ای نشان داد کهو جمجمه
شدن عوامل محیطی و از بین بردن اثر سن، نسبت  برای مشخص. است

ترین که بیش شد در این بررسی مشخص سی قرار گرفتبرر ها موردداده

نسبت در مورد صفات مورفومتریک ظاهری، طول سروتنه به طول 

ترین نسبت در مورد صفات و بیش پای عقب در جمعیت تهران است

ای، طول جمجمه به طول ردیف دندان آسیای مورفومتریک جمجمه

( 1389) و همکاران زادهمطالعه اشرف نتایج مشهد است. جمعیت باال در

نمونه جربیل بلوچی از سه منطقه گنو، شهرستان میناب و  41روی 

نسبت مورد بررسی در  21نسبت از  14جزیره قشم نشان داد که 

چنین هم بودند. دارمعنی هایاختالف دارای منطقه سه هایجمعیت میان

خانواده  ( روی شش گونه از2010و همکاران ) Abiadhدر مطالعه 

، دوریختی جنسی وجود نداشت. ولی G. simoniنه، در مورد جربیلی

مشهد  های تهران ودر این پژوهش دوریختی جنسی در میان جمعیت

نمونه  96( روی 2019و همکاران ) Bouarakia. در مطالعه وجود دارد

  Gerbillus campestrisها نشان داد که در مورد جنس جربیل، یافته

که در پژوهش حالیوع فراوانی وجود دارد. دراز نظر صفات ظاهری تن

. هم داشتندزیادی نسبت به ظاهری شباهت نظر صفات ها ازنمونه حاضر

ای متعلق به دو نمونه رت قهوه 75براساس مطالعات انجام شده روی 

 مورفولوژیک و مورفومتریک صفات بررسی و مشهد و تهران مختلف جمعیت

 Rattus norvegicusد مطالعه در این تحقیق دهد که گونه مورمی نشان
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های صید است. براساس بررسی صفات مورفولوژیک ظاهری، نمونه

های صید شده از تهران رنگ پشتی و شده از مشهد نسبت به نمونه

ترین تنوع چنین، در این بخش بیشتری داشتند، همشکمی روشن

لعه شده رنگی پوست در جمعیت تهران دیده شد. در بین صفات مطا

ای نشان داری را در سطح درون گونهصفات اختالف معنی %23تنها 

، طول دم، دهد. نسبت افزایش طول بدن به وزن، طول پای عقبمی

 که این امر نشان ها استتر از مادهطول دم و طول گوش در نرها بیش

ای های نر و ماده رت قهوهدهنده وجود دو ریختی جنسی بین جمعیت

و مشهد است. مطالعه صفات مورفولوژیکی و مورفومتریک در تهران 

ترین تغییرات مربوط به ای است و بیشدهنده تغییرات رت قهوهنشان

ترین تغییرات شهر مشهد است. در بخش صفات مورفولوژیکی بیش

چنین، در بخش های مشهد بود. همتنه نمونهمربوط به طول سر و 

ین تغییرات مربوط به طول ترای نیز بیشصفات مورفومتریک جمجمه

های مشهد بود. در ارتباط با های پیش آسیا ردیف باال در نمونهدندان

ترین ضریب تغییرات مربوط به بیش های آماری تک متغیره،تحلیل

ترین میانگین صفات مربوط به چنین، بیشجمعیت تهران است. هم

ای هوهموش ق تنوع صفات تریندهنده بیشنشانکه  است تهران جمعیت

عنوان دلیل نقشی که بهمطالعه روی جوندگان به در شهر تهران است.

کنند، مهم است. از طرفی، نبود تحقیقات و رسان ایفا میگونه آسیب

این جانوران  شناسی و جمعیتزیست شناسی،در ارتباط با بوم مطالعاتی

ی تر روقابل لمس است. در ارتباط با فعالیت و تحقیق بیشدر کشور 

ای یا موش فضالب که رت قهوهجاییشود، از آنجوندگان، پیشنهاد می

ای دارد، مطالعه ارتباط های خطرناک نقش عمدهدر انتقال بیماری

هایی که ناقل ها و انگلهای جوندگان با انواعی از بیماریبین گونه

ها است از نقطه نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است. در نهایت آن

مدیریت در سه سطح جمعیت، زیستگاه  جانور باید صحیح ریتمدی برای

همین منظور شناخت دقیق خود جانور، و رفتار صورت گیرد. به

 دهد اهمیت فراوانی دارد. زیستگاه آن و رفتارهایی که از خود بروز می
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the morphological and morphometric 

characteristics of brown rats in Tehran and Mashhad. To investigate these characteristics, 75 

brown rats from Tehran and Mashhad were rehabilitated using trapping and compared based on 

morphological and morphometric studies and the characteristics of each index were identified. 

The results of this research showed that the dorsal and ventral colors of Mashhad rats were 

brighter than Tehran rats. Also, the ratio of body length to ear length of males was higher in 

population of Mashhad rats. However, the ratio of body length to ear length of females was 

higher in population of Tehran rats. Univariate analysis of variance showed that among 49 

measured cranial morphometric traits, maxillary frontal width, terminal skull length, upper first 

premolar width, lower second premolar length, had good differentiation power for the two 

populations of Tehran and Mashhad and the other traits had a weak differentiation power. Also, 

most of the differentiation powers were related to the second premolar tooth length. No 

differences were observed between the five populations for the five morphometric traits. There 

was also a gender bias between males and females. 
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