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چکیده
دو شکلی جنسی یک پدیده رایج زیستی است که به بررسی تفاوت ساختارهای بدن نرها و مادههای یک جمعیت یا گونه میپردازد .این
مطالعه با هدف بررسی الگوی دو شکلی جنسی خرگوش غربی ( )Lepus europaeusدر ایران با استفاده از روش ریختسنجی هندسی به اجرا
در آمد .به این منظور  35لندرمارک در تصاویر دو بعدی مربوط به نماهای پشتی ،جانبی و شکمی تعداد  70جمجمه خرگوش ( 59ماده و  53نر)
تعیین شد .پس از تحلیل پروکراست ،دادههای حاصل با استفاده از تحلیل چند متغیره تابع تشخیص مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تفاوت معنیداری
را بین شکل جمجمه در جنسهای نر و ماده در دو نمای پشتی و شکمی نشان داد که تایید کننده وجود دو شکلی جنسی در شکل جمجمه
خرگوش غربی است .براساس یافتهها ،بیشترین اختالف مشاهده شده مربوط به استخوانهای کمان زیگوماتیک و پوزه است .بهطورکلی جمجمه
در جنس ماده نسبت به نر تمایل به کشیدهتر شدن پوزه و کمان زیگوماتیک کوتاهتر دارد.
کلمات کلیدی :خرگوش غربی ( ،)Lepus europaeusجمجمه ،دو شکلی جنسی ،ریختسنجی هندسی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولn.behdarvand@yahoo.com :
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بهداروند و همکاران

مقدمه
در اغلب موجودات زنده ،تفاوت بین جنسهای نر و ماده فراتر
از تفاوت در اندامهای تولیدمثلی است .در برخی موارد ویژگیهایی
مانند تفاوت در اندازه بدن ،شکل ،رنگ و وزن اختالفهای معنیداری
را بین دو جنس نشان که دو شکلیجنسی نامیده میشود (،Akpobasa
 .)2102دو شکلی جنسی پدیدهای رایج در بسیاری از گونههای
جانوری است (0991 ،Andersson؛  )0911 ،Schoenerو مکانیسمهای
تکاملی مختلفی بهمنظور توسعه دو شکلی جنسی در انواع جانوران
شناخته شده است ،با این وجود بسیاری از آنها را میتوان توسط سه
نیروی اصلی انتخاب جنسی ،باروری و انتخاب آشیان متفاوت که بر
نرها و مادههای یک جمعیت عمل میکنند خالصه کرد
( Kaliontzopoulouو همکاران .)2111
جدا از تفاوتهای جنسی در اندازه بدن ،قسمتهای مختلف
بدن هر جنس که به دلیل انتخابهای متفاوت در مسیر تکاملی تحت
تاثیر دو شکلی جنسی قرار گرفتهاند ،اهمیت ویژهای در پژوهشهای
مرتبط با دو شکلی جنسی دارند ( Butlerو  .)2112 ،Lososدو شکلی
جنسی ممکن است هم در اندازه و هم شکل جاندار رخ دهد (قنبری
و همکاران2108 ،؛  Sangerو همکاران .)2108 ،اگر چه دو شکلی
جنسی بر پایه اندازه در زمینههای مختلف زیستی مطالعه شده است
( Fairbairnو همکاران  ،)2111اما دو شکلی جنسی بر پایه شکل که
به بررسی تفاوتها در نسبتهای ساختارهای بدن نرها و مادههای
یک جمعیت یا گونه مانند تزئینات اغراق آمیز ،طول اندامها ،شکل
پوزه و جمجمه اشاره دارد ،بهمراتب کمتر مورد مطالعه قرار گرفته
است (  Gidaszewskiو همکاران2119 ،؛  Butlerو همکاران2111 ،؛
 Leighو  .)0990 ،Cheverudبررسی دقیق الگوهای تفاوت میان نر و
ماده و میزان درجهای که این صفات (الگوها) تغییر میکنند یک کلید
مهم در پژوهشهای بومشناسی تکاملی محسوب میشود (،Velickovic
 .)2112با این وجود ،مطالعاتی که دو شکلی جنسی را در گونههای
پستاندار کوچک جثه از قبیل خرگوشسانان و بهویژه خانواده
 Leporidaeبررسی کردهاند بسیار اندک است (.)0912 ،Ralls
خانواده  ،Leporidaeبا گستره پراکنش جهانی ،از راسته خرگوشسانان
شامل رابیتها و خرگوشهای واقعی با  00جنس است ( Demirbasو
همکاران .)2108 ،جنس  Lepusکه خرگوشهای واقعی را شامل
میشود یکی از گروههای پستاندار با پراکندگی بسیار وسیع است .این
جنس بهطور طبیعی در همه مناطق جغرافیای زیست جانوری (به
استثناء استرالیا ،نیوزیلند ،آرژانتین و شیلی که جنس  Lepusتوسط
انسان معرفی شده است) پراکنش دارد ( Demirbasو همکاران،
 .)2101براساس دادههای ریختشناختی ،ممکن است حدود  01تا
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 81گونه در جنس  Lepusوجود داشته باشد ( Demirbasو همکاران،
2101؛  Alvesو همکاران .)2112 ،یکی از گونههای جنس ،Lepus
خرگوش قهوه ای اروپایی یا خرگوش غربی ( )Lepus europaeusاست
که گستردهترین گونه خرگوش در منطقه پالئارکتیک است (Demirbas
و همکاران .)2108 ،پراکنش جهانی خرگوش غربی شامل غرب اروپا،
شمال فلسطین اشغالی ،شمال عراق و غرب ایران است ( Demirbasو
همکاران .)2101 ،این گونه در ظاهر بهوسیله داشتن گوش خیلی بلند
با انتهای گرد و نوک سیاه و پای عقب بزرگتر و داشتن شش دندان
فکی در نیمه فک باال مشخص میگردد .خرگوش غربی که پایه
بسیاری از سیستمهای طعمه -طعمهخوار را تشکیل داده است عموماً
شبفعال بوده و عادت به علفچری دارد ( Demirbasو همکاران.)2101 ،
 )0921( Cabon-Raczynskaتنوع ریختی خرگوش غربی را مورد
بررسی قرار داد و هیچ گونه دادهای درباره دو شکلی جنسی جمجمه
آنها ارائه نکرد Demirbas .و همکاران ( )2101با استفاده از ریخت
سنجی سنتی شماری از ویژگیهای مرتبط با جمجمه و شکل بدن
خرگوشها ،شواهدی از تنوع جغرافیایی را در بین جمعیتهای
خرگوش غربی مشاهده نمود ،اما تفاوت معنیداری میان جنسهای
نر و ماده گزارش نشد.
در سالهای اخیر ،روش ریختسنجی هندسی بهعنوان ابزاری
قدرتمند بهمنظور مطالعه ساختارهای ریختی پیچیده ابداع شده است،
که نسبت به روشهای سنتی قابلیت بیشتری برای نشان دادن تفاوت
موجود در شکلهای زیستی دارد ( D’Anatroو  .)2112 ،Lessaاساس
این روش مبتنی بر مختصات لندمارکها است که برای تحلیل تغییر
شکل در نمونههای مورد مطالعه ،استفاده میشود ( Rohlfو ،Marcus
 .)0998با توجه به اینکه اطالعات چندانی در مورد وضعیت دو شکلی
جنسی خرگوش غربی در کشور وجود ندارد ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی الگوهای دو شکلی جنسی در شکل جمجمه خرگوش غربی با
استفاده از روش ریخت سنجی هندسی انجام شد.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه نواحی شمال ،شمالغرب ،غرب و جنوب
کشور را در برمیگیرد .این مناطق در مجموع بهعنوان محدوده
پراکنش خرگوشهای غربی در ایران معرفی شده است (ضیایی،
 .)0831در این بررسی طی سالهای  0891تا  11 ،0891جمجمه
خرگوش بالغ شامل  80نر و  89ماده از موزه تاریخ طبیعی و ذخایر
ژنتیکی سازمان محیط زیست ،تلفات جادهای و شکارچیان متخلف
جمعآوری شد.
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شکل  :1موقعیت ،شماره و تعریف لندمارکها و شبه لندمارکهای استفاده شده برای تحلیل ریختی جمجمهها
 )Aنمای جانبی -0 :نقطه تقاطع بین پیش فک ( )Premaxillaو انتهای خلفی حفره دندان پیشین -2 ،داخلیترین نقطه دندان پیشین در استخوان فک -8 ،برجستگی میانی
پیش فک بین لندمارکهای شماره  2و  -1 ،1قدامیترین نقطه درز بین بینی و پیش فک -1 ،قدامیترین نقطه درز بین استخوان اشکی ( )Lacrimalو صفحه زیگوماتیک،
 -2نقطه تقاطع درز بین آهیانه و استخوان اسکوآموزال ( )Squamosalو درز بین فرونتال و قسمت اسکوآموزال استخوان گیجگاهی ( -1 ،)Temporalانتهاییترین نقطه برجستگی
استخوان پس سری -3 ،انتهاییترین نقطه استخوان پس سری در لبه عمودی استخوان پس سری -9 ،قدامیترین نقطه زایده پارا اکسیپیتال ( -01 ،)Paraoccipitalشکمیترین
نقطه صندوق صماخ ( -00 ،)Tympanic bullaقدامیترین نقطه صندوق صماخ -02 ،نقطه برخورد صندوق صماخ و استخوان بازی اسفنوئید ( -08 ،)Basisphenoidانتهاییترین
( )Caudalنقطه دندان آسیاب ( )Molarروی زایده ( )Processحفرهدار ( )Alveolarفک باال -01 ،قدامیترین نقطه دندان آسیاب روی زایده حفرهدار فک باال -01 ،قدامیترین
فرورفتگی استخوان زیگوماتیک باالی ابتداییترین برجستگی آن -02 ،ابتداییترین نقطه فرورفتی جانبی استخوان زیگوماتیک -01 ،انتهاییترین نقطه اتصال اسکوآموزال به
زیگوماتیک -03 ،نقطه روی لبه پشتی جمجمه در مقابل لندمارک شماره .01
 )Bنمای شکمی -0 :جانبیترین نقطه درز حفره دندان پیشین -2 ،قدامیترین درز بین پیش فکها -8 ،قدامیترین نقطه فورامن پیشین ( -1 ،)Incisive foramenانتهاییترین
نقطه فورامن پیشین -1 ،قدامیترین نقطه فورامن کامی ( -2 ،)Palatine foramenانتهاییترین نقطه فورامن کامی -1 ،انتهاییترین نقطه درز میانی ( )Median sutureاستخوان
کامی ( -3 ،)Palatine boneقدامیترین نقطه فورامن مگنوم ( -9 ،)Foramen magnumانتهاییترین نقطه فورامن مگنوم -01 ،انتهاییترین نقطه کندیل استخوان پس سری
( -00 ،)Occipital condyleجانبیترین نقطه کندیل استخوان پس سری -02 ،انتهاییترین نقطه صندوق صماخ -08 ،قدامیترین نقطه صندوق صماخ -01 ،نقطه برخورد نقطه
صندوق صماخ و  -01 ،Muscularis processusنقطه انتهایی خمیدگی بیرونی آرک زیگوماتیک -02 ،نقطه ابتدایی خمیدگی داخلی آرک زیگوماتیک -01 ،نقطه ابتدایی صفحه
زیگوماتیک -03 ،انتهاییترین نقطه حفره دندانی آسیاب سوم -09 ،قدامیترین نقطه حفره دندانی آسیاب اول.
 )Cنمای پشتی -0 :قدامیترین نقطه درز میان بینی -2 ،قدامیترین نقطه درز بین بینی و پیش فک -8 ،خط عمود از میانه لندمارکهای  0تا  01درز بین بینی و پیش فک،
 -1نقطه ابتدایی نوک اوربیتال باالیی در سطح فرو رفتگی بین اوربیتالی -1 ،انتهای جانبی درز پیشانی ( -)Frontalفک -2 ،قدامیترین نقطه اتصال اسکوآموزال به استخوان
زیگوماتیک -1 ،لبه پیشانی در انتهاییترین نقطه فرورفتگی خلفی آرک زیگوماتیک -3 ،نقطه خمیدگی ریشه اسکوآموزال آرک زیگوماتیک -9 ،نقطه انتهایی ریشه اسکوآموزال
آرک زیگوماتیک -01 ،قاطع خط گیجگاهی و درز بین استخوان آهیانه و اسکو آموزال -00 ،جانبیترین نقطه باالی اکسیپیتال ( -02 ،)Occipitalجانبیترین نقطه لبه انتهایی
اکسیپیتال -08 ،نقطه میانی لبه انتهایی اکسیپیتال -01 ،نقطه میانی درز بین اکسیپیتال و آهیانه میانی -01 ،تقاطع درز آهیانههای چپ و راست و درز آهیانه -آهیانه میانی،
 -02درز پیشانی  -آهیانه -01 ،نقطه اتصال بینی و پیشانی.

بهمنظور بررسی دو ریختی جنسی با استفاده از روش ریخت
سنجی هندسی ،از سطوح پشتی ،شکمی و جانبی جمجمه تمامی
نمونهها با دوربین دیجیتال  Kodakبا قدرت تفکیک  2مگاپیکسل
عکسبرداری شد .بهمنظور استخراج دادههای شکل ،در نمای پشتی
تعداد  02لندمارک هومولوگ و  0شبه لندمارک ،نمای شکمی 03

لندمارک هومولوگ و  0شبه لندمارک و نمای جانبی  01لندمارک
هومولوگ و  0شبه لندمارک بر اساس لندمارکهای توصیف شده در
پژوهشهای مشابه بر روی جمجمه جوندگان  Tabatabaei Yazdiو
2108 ،Adrianes؛  D’Anatroو  )2112 ،Lessaکه بتواند شکل کاملی
از جمجمه را ارائه دهد ،تعریف شد .لندمارکگذاری سه نمای جمجمه
73

بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی در ایران

بهداروند و همکاران

با استفاده از نرم افزار  TpsDig2انجام شد .برای رویهمگذاری به
منظور حذف ویژگیهای غیرشکل شامل اندازه ،مکان و جهت جایگاه
لندمارکها از تحلیل پروکراست ( )GPAدر نرمافزار  MorphoJاستفاده
شد ( .)Zelditch, 2111سپس برای مقایسه شکل جمجمه در سه نما
بین دو جنس نر و ماده از تحلیل چند متغیره تابع تشخیص ()DFA
با ارزش  Pحاصل از آزمون جایگشت ( )Permutationدر نرمافزار
 MorphoJاستفاده شد .شکل میانگین هر جنس با برنامه MorphoJ
نسخه  0/2استخراج و تفاوت شکل دو جنس با استفاده از گرافهای
 wireframeمصورسازی شدند.

نتایج
تحلیل تابع تشخیص تفاوت معنیداری را بین شکل نمای پشتی
جنسهای نر و ماده نشان داد (p=1/18؛ شکل  .)2Aدر مقایسه
گراف  wireframeشکل میانگین نمای پشتی جمجمه جنسهای نر و
ماده ،تفاوت عمده مربوط به استخوان پوزه و پس سری است .این
تفاوت مربوط به جابجایی قدامی لندمارک شماره  0و جابجایی شکمی
لندمارک شماره  08در جنس ماده میباشد (شکل .)2B

شکل  (A :2تحلیل  DFAدادههای شکل نمای پشتی جمجمه در جنسهای نر و ماده خرگوش غربی؛  )Bگراف  wireframeمقایسه شکل
میانگین جنسهای نر و ماده

شکل  (A :3تحلیل  DFAدادههای شکل نمای جانبی جمجمه در جنسهای نر و ماده خرگوش غربی؛  )Bگراف  wireframeمقایسه شکل
میانگین جنسهای نر و ماده
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اگرچه تفاوتهایی در شکل نمای جانبی جمجمه جنسهای نر
و ماده در قسمتهای انتهایی جمجمه مشاهده شد (شکل  ،)8Bاما
این اختالفها معنیدار نبودند (p=1/81؛ شکل .)8A
نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنیداری در شکل نمای
شکمی جمجمه جنسهای نر و ماده خرگوش وجود دارد (p=1/111؛
شکل  .)1Aاین تفاوت عمدتاً مربوط به قسمتهای استخوان پس

سری ،کمان زیگوماتیک و پوزه بود .براساس گراف  wireframeتفاوت
در نمای شکمی مربوط به جابجایی قدامی لندمارک شماره  0و ،2
جابجایی خلفی لندمارک شماره  01و جابجایی شکمی -قدامی
لندمارک شماره  01میباشد (شکل  .)1Bاین امر منجر به درازتر شدن
پوزه و کوچکتر بودن کمان زیگوماتیک ماده شده است .کمان
زیگوماتیک در قسمت خلفی کوتاهتر است.

شکل  (A :4تحلیل  DFAدادههای شکل نمای شکمی جمجمه در جنسهای نر و ماده خرگوش غربی؛  )Bگراف  wireframeمقایسه شکل
میانگین جنسهای نر و ماده

بحث
 )0912( Rallsو  )0991( Iasonدو شکلی جنسی براساس
اندازه را در خرگوشهای جنس  Lepusمطالعه کردند که بر این اساس
اندازه مادهها اندکی بزرگتر از نرها بود .زمانی که درجه دوشکلی
جنسی به سود مادهها اندک باشد ،مادهها ممکن است در برخی
جمعیتها ولی نه لزوماً در همه جمعیتها بزرگتر باشند .بهعالوه در
پژوهشهای متعددی که در مورد ویژگیهای ریختسنجی جمجمه
جنس  Lepusانجام شده است ،گزارشی از دوشکلی جنسی شکل
جمجمه آنها ارائه نشده است (  Palaciosو همکاران2113 ،؛ Riga
و همکاران .)2110 ،براساس نتایج مطالعه حاضر با استفاده از روش
ریختسنجی هندسی ،وجود دو شکلی جنسی در شکل جمجمه گونه
خرگوش غربی ( )L. europaeusدر ایران مورد تایید قرار گرفت ،که
البته درجه آن اندک بوده و مربوط به نواحی کمان زیگوماتیک ،پوزه
و پسسری جمجمه است .این پدیده میتواند مشابه با وجود دوشکلی
جنسی در اندازه خرگوش بوده (0991 ،Iason؛  )0912 ،Rallsو در
برخی جمعیتها بارز ( )0911 ،Linclonو در برخی دیگر قابل ردیابی
و شناسایی نباشد ( Demirbasو همکاران.)2101 ،

براساس نتایج ،متغیر متمایز کننده ،کشیدگی بیشتر طول پوزه
در جنس ماده است .اندازه طول استخوان بینی در پستانداران نمایانگر
قدرت بویایی آنها است ( Grandal-d’Angladeو ،López-González
)2111؛ بنابراین ،دلیل این الگوی رشد متفاوت میتواند توسعه حس
بویایی در خرگوشهای ماده باشد که احتماالً میتواند مرتبط با وظایف
مراقبت والدینی و یا زندگی اجتماعی این جنس باشد (.)0912 ،Ralls
مطابق با نتایج و براساس جابجایی جایگاه لندمارکها ،کمان
زیگوماتیک از لحاظ طول و ارتفاع در جنس نر نسبت به ماده بزرگتر
است که میتواند مربوط به اندازه ماهیچههای تمپورالیس ()Temporalis
و جونده ( )Masseterدر جنس نر باشد .بهعبارت دیگر این فضای
اسکلتی بیشتر میتواند امکان استقرار ماهیچههای بزرگتر و درنتیجه
افزایش توانایی آنها برای حرکت دادن آرواره را فراهم سازد (Naples
و  .)2102 ،MacAfeeبهعالوه کمان زیگوماتیک بزرگتر میتواند
فضای بیشتری را برای زائده کورونویید فک زیرین فراهم آورد (Liem
و همکاران .)2111 ،نتایج همچنین نشان داد که ناحیه استخوان پس
سری جنس نر نسبت به مادهها بزرگتر است .بزرگی ناحیه پسسری
در جنس نر میتواند بهدلیل نیاز به جایگاه بیشتر برای اتصال
ماهیچههای تنهای و گردنی در این جنس باشد چرا که استخوان
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بهداروند و همکاران

 جایگاه بیشتری را برای اتصال ماهیچههای تمپورالیس،پسسری بزرگ
.)2111 ، و همکارانLiem( و تنهای فراهم میسازد
براساس نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که دو شکلی
جنسی شکل مربوط به جمجمه احتماالً وابسته به جنس است و
، تغذیهای،ممکن است با اختالفهای موجود در رفتارهای قلمروطلبی
ضد طعمهخواری و استفاده از آشیان بین دو جنس در ارتباط باشد
 بهعالوه از آنجاییکه نمونههای.که به بررسیهای بیشتری نیاز دارد
 این احتمال،مورد بررسی از مناطق مختلفی جمعآوری شده است
وجود دارد که هر منطقه دارای ویژگیهای محیطی و بومشناختی
 پیشنهاد.متفاوت و درنتیجه ویژگیهای ریخت جمجمه متفاوتی باشند
میشود بررسی دو شکلی جنسی در جمعیتهای مختلف براساس
تفاوت منطقهای مورد توجه قرار گیرد تا وجود چنین تفاوتهایی که
میتواند نشاندهنده تاریخچه حیات یا اکومورفولوژی متفاوت باشد
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