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برآورد سن خوک وحشي )(Sus scrofa

با استفاده از ویژگيهای جمجمهای و دنداني
(مطالعه موردی :جزیره مينو و پارک ملي خبر)
محمدرضا اشرفزاده  *2و مريم بردخوانی

1

 2گروه محیط زيست ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر ،خرمشهر ،ايران
 1گروه محیط زيست ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکيده
بررسی ساختارهای سنی و جنسی از اهمیت ويژهای در پويايیشناسی و مديريت جمعیت سم داران وحشی برخووردار
است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،برآورد سن خوک وحشی با استفاده از روش های مختلف و بررسی همبسوتگی
بین اندازههای بدن و سن در اين گونه است .برای اين منظور ،از چهار روش زيور بورای بورآورد سون تعوداد  11رأس
خوک وحشی به دست آمده از جزيره مینو (استان خوزستان) و پارک ملی خبر (استان کرمان) اسوتفاده شود :فرموول
دندانی در سنین مختلف و الگوهای رويش دندانها ،فرسايش سطحی دندانهوا ،بررسوی موقعیوت برجسوتگی

spina

 ristae facialisو تلفیق دو روش الگوی رويش و فرسايش سطحی دندانها .بر اساس يافتهها ،پايینترين سن بورآورد
شده برای نمونه های موجود حدود شش ماه و بواتترين سون حودود  212-39مواه بوه دسوت آمود .بیشوترين فراوانوی
مشاهده شده به رده های سنی بوین  2/5توا  9سوال اختصوا

داشوت .آزموون اسوییرمن ،همبسوتگی معنوی داری میوان

روش های مختلف برآورد سن نشان داد ) .(P<0.05نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون خطی ،رابطه معنویدار و بسویار
معنیداری بین اندازههای ثبت شده بدن و سن حیوان نشان داد ).(P<0.01; P<0.05
واژههای کليدی ،Sus scrofa :برآورد سن ،فرسايش دندان ،جزيره مینو ،پارک ملی خبر

مقدمه
خوک وحشی ) (Sus scrofaيكی از گونوههوای بوا

2005؛ Giménez-Anaya et al., 2008؛ Albarella

) .et al., 2009اين گونه ،به واسطه افزايش سريع تعوداد

پوووراکنش وسووویع در سوووط جهوووان بووووده ،در نوووواحی

و گستره جغرافیايی ،میتواند آثار قابل توجهی بر انووا

گستردهای از آسیا ،اروپا و آفريقای شمالی ساکن اسوت

گونه های گیاهی و جوانوری ،سواختار زيسوتگاه و تولیود

)Harrison and Bates, 1991؛ Wilson and Reeder,
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) .and Genov, 2004بنابراين ،مطالعه و درک موقعیوت

جمعیتهای پستانداران است ).(Morris, 1972

بومشناسی و زيستشناسوی جمعیوتهوای ايون گونوه بوه

روشهووای متعووددی بوورای بوورآورد سوون پسووتانداران

دتيل حفاظتی و اقتصادی ضروری به نظر مویرسود .در

استفاده شده است .برای نمونه ،از معیارهوايی نظیور :وزن

ايوون میووان ،پويووايیشناسووی جمعیووت ب وه عنوووان يكووی از

بوودن ،طووول بوودن ،ابعوواد جمجمووه ،وزن خشووک عدسووی

مهمترين جنبوههوای موديريت سومداران وحشوی از نظور

چشم ،درجه پیوستگی شكافهای جمجمهای (degree

زيسووتشناسووان حیووات وحووش دارای اهمیووت ويووژهای

) of fusion of cranial suturesيا توسعه تیغه ساجیتال

است .ساختار سنی-جنسوی بوه عنووان عواملی اصولی در

) (sagittal crestدر باتی جمجموه ،سوايیدگی دنودان،

موویشووود (Festa-

برهمآيی يا جفتشدگی مغز دندان (occlusion of the

) .Bianchet et al., 2003بوور ايوون اسوواس ،احتمووال

) ،dental pulpرشد تيههای عاج دندان (increments

زادآوری و بقا در سم داران با توجه به سن متفاوت است

) in dentine layersبوورای بوورآورد سوون گونووههووای

) .(Gaillard et al., 2000بررسی سواختار سونی از ايون

مختلووف پسووتانداران اسووتفاده شووده اسووت (Ansorge,

نظر که افراد جوان و مسن در يک جمعیوت ،نور بقوای

1994؛ Cavallini and Santini, 1995؛ Roulichová

پايینتری نسبت بوه افوراد سواير گوروههوای سونی دارنود

) .and Anděra, 2007در اين میان ،شومارش تيوههوای

دارای اهمیوت بواتيی اسوت ).(Gaillard et al., 2000

رشد سیمان ثوانوی دنودان (counting the increment

نوور بقووای

) layers of secondary dental cementدقوت بسویار

پايینتوری نسوبت بوه موادههوا دارنود (Coulson et al.,

بوواتتری بوورای بوورآورد سوون دارد (Roulichová and

هووايی نظیوور :وزن ،بقووا،

) .Anděra, 2007ريوزش دنودانهوای شویری و الگووی

بوواروری و توانووايی تولیوودميلی سومداران در افووراد مسوون

فرسايش دندان های دايموی از روش هوای اسوتفاده شوده

کاهش نشان میدهد )Loison et al., 1999؛ Nussey

برای برآورد سن پستانداران در اولین سالهوای زنودگی

) .et al., 2006بورآورد سون بورای دسوتیابی بوه برخوی

آنهوا اسوت ) .(Azorit et al., 2002معیارهوايی ماننوود

جنبههای تاريخ طبیعی حیات وحش دارای اهمیت است

الگوووی فرسووايش و جووايگزينی دنوودان (Matschke,

) .(Tuen et al., 1999همچنین ،برآورد صحی سن ،از

) ،1967تيووههووای سوویمان (Sáez-Royuela et al.,

پیشنیازهوای ضوروری بورای درک جنبوههوای مختلوف

1989؛  ،(Clarke et al., 1992پهنای حفره پالپ دندان

زندگی حیات وحش است .بدون دسترسی بوه داده هوای

پوووویش )cavity

مربوط به سن حیوان نمیتوان نر رشد ،سن بلوغ ،طول

) ،(Sáez-Royuela et al., 1989وزن عدسیهای چشم

های مورد نظر زيسوت شناسوان

) ،(Sweeney et al., 1970هوومجوشووی اپوویفیزهووا

حیات وحش را به دست آورد .برآورد سون و آمارهوای

)(Wijngaarden-Baker and .(epiphysial fusion

جمعیتی از مهم ترين عوامل مورد توجوه بووم شناسوان در

 Maliepard,و روابوووووط ريخوووووتسووووونجی

پويووايی جمعیووت سومداران محسووو

همچنووین ،در برخووی سوونین ،نرهووا اغلوو
) .1997در مجمووو  ،شوواخ

عمر و بسیاری از شاخ

راستای اتخاذ برنامههای موديريتی و حفاظوت مناسو

از

)1982

pulpar

incisor

of

(width

( (Boreham, 1981بوورای بوورآورد سوون در خوووکهووا
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اسووتفاده شووده اسووت )2391( Matschke .و Rowley-

9

مواد و روشها

 )2339( Conwyسن خوک هوای وحشوی را بور اسواس

نمونهها عمدتاً در طول فصل شكار و با مجوز سوازمان

فرسووايش و پوشووش دنوودانهووای آرواره پووايین بوورآورد

حفاظووت محوویطزيسووت در قالوو شووكار گونووههووای

نمودند.

آسی رسان از دو منطقه شامل جزيره مینوو و پوارک ملوی

در خوکهای وحشی ،مادهها هنگوامی بوال در نظور

خبر (نمونه برداری در جنو پارک و در محدوده دشوت

گرفته مویشووند کوه دنودان آسویای دوم قابول مشواهده

ارزويیه) به دست آمدند .جزيره مینو ،با مساحتی برابور 11

باشد ،يا اينكه آبستن و يا در دوره شویردهی باشوند و يوا

کیلومتر مربع در جنو غربی استان خوزسوتان و در ضولع

نوک پستانها متورم باشد که دلیل بر ايون اسوت کوه در

جنوبی شهرستان خرمشهر واقوع شوده اسوت ( 12° 21′توا

دوره شوویردهی بووودهانوود .خوووکهووای وحشووی موواده در

 12° 25′طوووول شووورقی و  91° 23′توووا  91° 11′عووور

حووودود  21مووواهگی بوووه مرحلوووه نوبووواوگی )(puberty

شمالی) (شكل  .)2پارک ملی خبر با وسعت  213هوزار و

مویرسوند ) (Sweeney et al., 1979و دنودان آسویای

 329هكتار در محدوده شهرستانهای ارزويیوه و بافوت در

دوم در  21تا  21ماهگی فرسايش میيابد (Matschke,

اسووتان کرمووان قوورار دارد ( 12° 53′تووا  12° 15′عوور

) .1967در خوک های وحشی نر اگر دنودان هوای نویش

شمالی و  59°11′تا  59° 93′طول شرقی) (شكل .)1

دايمی قابل مشواهده باشوند دلیول بور سون بلووغ )(adult

روش بررسي

آنهاست .خوک های وحشی نر در پنج تا هفوت مواهگی

مطالعووات صووحرايی و انجووام نمونووهبوورداری در ايوون

به مرحله نوباوگی میرسند و دنودان نویش مرحلوه بلووغ

پژوهش از بهمن ماه  2922تا اسوفند مواه  2923بوه طوول

آنها در  1تا  22ماهگی فرسوايش مویيابود (Gipson et

انجامید .با توجه به فعالیوت بیشوتر گونوه در طوول شو ،

).al., 1994
خوک وحشی از گونه های با پراکنش نسبتاً گسوترده

نمونوهبوورداریهووا نیووز اغلو

در سوواعات شو

و پو

از

تواريكی هوووا از حودود سوواعت  11:91شو تووا  1صووب

در کشووور محسووو موویشووود (ضوویايی .)2921 ،امووا،

انجام شود .نمونوه هوا پو

اطالعات انودکی در موورد ويژگویهوای بوومشوناختی و

زيسوووتسووونجی شووودند .بووورای تموووامی نمونوووههوووا،

زيست شناختی جمعیت های اين گونه در مناطق مختلوف

اندازه گیریهای زير ثبت شد :طول سر و بودن )،(HBL

وجود دارد .بررسی و تعیین ساختار سونی ،از مهوم تورين

طول دم ) ،(LTطول کل ) ،(TLارتفا شانه ) ،(SHوزن

هووا در دسووتیابی بووه الگوووی پويووايیشناسووی

) ،(BFLطووول گوووش

شوواخ

از شوكار تعیوین جون

) ،(Wkgطووول کووف پووای عق و

شوده،

جمعیت های حیات وحوش محسوو مویشوود .در ايون

) ،(ELدور سینه ) ،(HGطول سر ) ،(HLفاصله پووزه توا

پژوهش ،تالش شده اسوت از روش هوای مختلوف بورای

گوش ) (SEو فاصوله گووش توا شوانه )( (ESشوكل .)9

بوورآورد سوون خوووک وحشووی در جزيووره مینووو (اسووتان

اندازه گیری بدن با استفاده از يک متور انعطوافپوذير بوا

خوزستان) و پارک ملوی خبور (اسوتان کرموان) اسوتفاده

دقت يک میلیمتر و سونجش وزن نمونوه هوا بوا تورازوی

شود.

 911کیلوگرمی با دقت  211گرم انجام شد.

1
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شكل  -2موقعیت جزيره مینو در استان خوزستان به همراه توزيع نقاط نمونهبرداری

شكل  -1موقعیت پارک ملی خبر در استان کرمان به همراه توزيع نقاط نمونهبرداری

شكل  -9اندازههای ريختسنجی ثبت شده در مطالعه حاضر

5

برآورد سن خوک وحشی ) (Sus scrofaبا استفاده از ويژگیهای جمجمهای و دندانی (مطالعه موردی :جزيره مینو و پارک ملی خبر)

در ادامه ،سر نمونه ها از تن جودا شوده ،در سوردخانه
با دمای زير صوفر نگهوداری شود .پو

از تمیوز نموودن

جمجمهها ،از چهار روش زير برای برآورد سن نمونه هوا
استفاده شد:
 -2استفاده از فرمول دنداني در سننين مختلن

و

الگوهای رویش دندانها

ردهبنوودی سوونین مختلووف در ايوون روش بوور اسوواس
فرمول دندانی و ترتی

رويش دندان های فک پوايین در

جمجمه خوک وحشی صورت میگیرد .در واقع ،شمار
دندان های دايمی و غیور دايموی قابول مشواهده در فوک
پايین از اهمیت باتيی برخوردار است (Oroian et al.,
شوكل  -1نموای جوانبی دنودانهوا در فوک پوايین خووک وحشوی

) .2010شكل  1و جدول  2شیوه برآورد سن را در ايون

)(Oroian et al., 2010

روش نشان میدهند.
جدول  -2فرمول دندانی خوک وحشی در سنین مختلف ) .(Oroian et al., 2010دندانهای غیر دايمی با حروف کوچک و دندانهای دايموی
با حروف بزرگ نشان داده شدهاند.
سن (ماه)

دندانهای پیش

دندانهای نیش

دندانهای پیش آسیا

دندانهای آسیا

مجمو

9

i1, i2, i3

c

p2, p3, p4

پیدايش M1

12( 91غیر دايمی)

21

-i1, i2پیدايش I3

پیدايش C

P1, p2, p3, p4

M1, M2

11( 11غیر دايمی)

22

I1, i2, I3

C

P1, P2, P3, P4

M1, M2

1( 11غیر دايمی)

11

I1, I2, I3

C

P1, P2, P3, P4

 M1, M2پیدايش M3

 11دايمی

91

I1, I2, I3

ادامه رشد C

P1, P2, P3, P4

M1, M2, M3

 11دايمی

99

I1, I2, I3

ادامه رشد C

P1, P2, P3, P4

شرو فرسايش

شرو فرسايش

 -1استفاده از فرسایش سطحي دندانها

در ايوون روش ،از میووزان فرسووايش سووطحی قابوول

M1, M3

 11دايمی

) .2009شكل  5و جدول  1الگوهای برآورد سن در اين
روش را نشان مویدهنود .بورآورد سون در ايون روش بور

مشاهده در دندان های آسیای دوم و سوم بورای بورآورد

اساس چهار حالت زير انجام شد:

سن استفاده می شود و هر دو فک بوات و پوايین بررسوی

 -2الگوی فرسايش سطحی دندان آسیای سوم فک بات

می شوند .تقسیمبندی رده ها بر اساس تیرهتر و نمايوانتور

 -1الگوی فرسوايش سوطحی دنودان آسویای سووم فوک

شدن عاج نسبت به مینوای دنودان صوورت مویگیورد .بوا

پايین

افزايش سن و سايیدگی بیشتر دندان ها ،عواج بوه تودريج

 -9الگوی فرسايش سطحی دندان آسیای دوم فک بات

نمايووانتوور موویشووود (Desbiez and Keuroghlian,

 -1الگوی فرسايش سطحی دندان آسیای دوم فک پايین

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931

9

شكل  -5الگوهای فرسايش سطحی دندانهای خوک وحشی ).(Desbiez and Keuroghlian, 2009
مواه بور اسواس

جدول  -1برآورد سون خووک وحشوی بور حسو

فرسايش سطحی دندانها ).(Desbiez and Keuroghlian, 2009
میزان فرسايش

سن (ماه)
بر اساس
فک پايین

فک بات

V

کمتر از 11

کمتر از 19

c‚ d‚ e

 2تا  1جام )(cusps

91-12

99-19

d‚ e‚ f

 9جام به سمت a

11-91

12-99

e‚ f‚ g‚ h

 bتا c

51-11

91-12

g‚ h‚ j‚ k‚ l

 dتا e

99-51

11-91

k‚l‚m‚n‚x

 fتا g

12-99

21-11

آسیای دوم

 facialisدر مقابل دندان آسویای سووم فوک بوات انجوام
میشود .شكل  9محل ايون برجسوتگی را در جمجموه و

بر اساس

آسیای سوم

خالصه ،برآورد سون بور اسواس موقعیوت spina ristae

نحوه برآورد سن را نشان میدهد.

 -9بررسي موقعيت برجستگي spina ristae facialis

اين روش ،بر اساس در نظر گرفتن يوک برجسوتگی
در نمای پهلويی جمجمه بوه نوام spina ristae facialis

قابل بررسوی اسوت ) .(Sáez-Royuela et al., 1989در
اين روش ،برآورد سن تنها برای نمونههايی با سون بویش
از سه سال امكانپذير است .بنابراين ،نمونههای جوانتور

شووكل  -9محوول برجسووتگی  spina ristae facialisدر جمجمووه

که دندان آسیای سوم فک باتی آنها رشد کاملی ندارد

خوووک وحشووی و نحوووه بوورآورد سوون بووا اسووتفاده از ايوون روش

در گروه سنی کمتر از سه سال قرار میگیرنود .بوه طوور

).(Sáez-Royuela et al., 1989

برآورد سن خوک وحشی ) (Sus scrofaبا استفاده از ويژگیهای جمجمهای و دندانی (مطالعه موردی :جزيره مینو و پارک ملی خبر)

 -1تلفينند دو روش الگننوی رویننش و فرسننایش

تحليلهای آماری

تحلیل های آماری بوا نورمافوزار  SPSSنسوخه 22/5

سطحي دندانها

در اين روش ،فرسوايش سوطحی و الگووی رويوش
دندان ها با يكوديگر تلفیوق شودهانود .میوزان سوايیدگی
دندان ،تخري

1

انجام شد .بورای تموامی انودازه هوای ريخوتسونجی بوه
دسووت آمووده آمووار توصوویفی محاسووبه شوود .ضووري

مینای دندان و نمايان شدن عاج دنودان

همبسووتگی میووان روش هووای مختلووف بوورآورد سوون ،بووا

از موارد مورد توجه در اين روش است .شویوه بورآورد

اسووتفاده از آزمووون اسووییرمن بررسووی گرديوود .آزمووون

سن بوا ايون روش در جودول  9نشوان داده شوده اسوت

رگرسیون خطی بورای بررسوی وجوود رابطوه معنوی دار

).(Tuen et al., 1999

میان سن و اندازههای بدن به کار گرفته شد.

جدول  -9ردهبندی گروههای سنی در خوک وحشی ) .(Tuen et al., 1999دندانهای غیر دايمی با حروف کوچوک و دنودانهوای دايموی بوا
حروف بزرگ نشان داده شدهاند.
گروههای سنی

نوزاد )(infant

نوجوان )(juvenile

نیمه بال
بال

)(sub adult

)(adult

مسن )(old adult

برآورد سن (ماه)

الگوی رويش و فرسايش سطحی دندانها
تنها دندان های شیری وجود دارند که فرسايش نیافتهاند ،جامها ) (cuspsدر دندان های پیش آسیا
برجستهاند.

>1
احتمات هنوز
ً
شیرخوارند

برخی از دندان ها غیر دايمیانود و  1توا  1دنودان دايموی وجوود دارد .اغلو

I3؛ C1؛ P1؛  M1و

1-21

دارای جامهای تیز.
سری کامل دندانهای دايمی ،جامها به علت فرسايش اندکی کند شدهاند اما عاج نمايان نیست.

21-11

سری کامل دندانهای دايمی ،با اندکی فرسايش بر روی جامها ،در جايی کوه جوامهوا فرسوايش

11-12

يافتهاند عاج نمايان استI1,2,3 :؛ C1؛ P1, 2, 3, 4؛ M1, 2, 3

سری کامل دندان های دايمی ،همراه با فرسايش قابل توجه در روی تاجها ،بین جوامهوا حلقوهای

<12

کامل از عاج نمايان است.

نتایج

نوور بووه دسووت آمووده از جزيووره مینووو اختصووا

داشووت.

در مجمو  ،تعداد  11نمونه خوک وحشی از جزيره

شكلهای  1و  2نموايی از وضوعیت دنودان هوای نویش و

مینو ( 11نمونه) و پارک ملی خبور ( 1نمونوه) بوه دسوت

آسیا را در سنین مختلف در چند نمونه خوک وحشی از

آمد .برای تمامی نمونه ها اندازه های بودن ثبوت گرديود.

منطقه مورد مطالعه نشان میدهند.

جدول  1آمار توصیفی اندازه های به دست آمده را نشان

خالصه يافتههای به دست آموده بورای بورآورد سون

میدهود .از روش هوای مختلوف بورای بورآورد سون هور

خوک های وحشی ،در جدول  5ارايه شده است .در اين

نمونه استفاده شد .در اين پژوهش ،بلندترين دندان نویش

بخش ،برای برآورد سن نمونهها با اسوتفاده از روش دوم

ثبت شده حدود  21سانتیمتر ،و به يک خووک وحشوی

(فرسايش سطحی دندان) چهار الگوو موورد توجوه قورار

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931

2

گرفته اسوت .جووانتورين نمونوه بوه دسوت آموده ،يوک

شهريورماه  2923شكار شد .همچنین ،مسنترين نمونوه،

خوک وحشی ماده با سون حودود  9مواه کوه بوه جنوو

يک خوک وحشی نر با سن حدود  212-39ماه ،متعلوق

پوووارک ملوووی خبووور اختصوووا

بووه جزيووره مینووو ،کووه در تیرموواه  2923بووه دسووت آموود.

داشوووت و در اواسوووط

جدول  -1آمار توصیفی اندازههای ريختسنجی خوک وحشی در جزيره مینو و پارک ملی خبر (سانتیمتر)
ويژگیها

پارک ملی خبر

جزيره مینو
تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

HBL

11

212/1

25/11

221

221

1

212/99

19/22

211

211

LT

11

11/12

1/11

21

92

1

11/29

1/11

29/5

11/5

TL

11

299/12

29/59

291

231/1

1

212/29

19/11

222/5

291/5

EL

11

21/21

2/11

21/1

21/1

1

21/29

1/15

2/9

21/5

SH

11

19/2

1/11

53

23

1

95/99

21/21

51/5

19

BFL

11

91/91

1/12

13

99

1

12/29

1/21

19/1

92

Wkg

11

32/19

91/13

19

191

1

59/99

95/29

11

35

HG

11

229/59

12/11

25

253

1

31/19

21/51

21/1

211/5

HL

11

13/25

1/32

19

91

1

-

-

-

-

SE

11

92/1

9/92

91

19

1

91/9

9/12

15

92/1

ES

11

11/31

9/91

25

91

1

11/1

2/39

22/1

11/5

شكل  -1وضعیت دندانهای نویش در
يک خوک وحشی نور بوا سون حودود
 2-1سال

شكل  -2وضعیت دندان هوای آسویای
فک بات در سنین مختلوف در خووک
وحشووی (جوون

و سوون بووه ترتی و از

سوومت راسووت :نوور  1سوواله؛ موواده 5-1
ساله و نر  2-1ساله)

3

برآورد سن خوک وحشی ) (Sus scrofaبا استفاده از ويژگیهای جمجمهای و دندانی (مطالعه موردی :جزيره مینو و پارک ملی خبر)

جدول  -5نتايج استفاده از روشهای مختلف برای برآورد سن (ماه) خوک وحشی در جزيره مینو (ج) و پارک ملی خبر ( )
فرسايش سطحی دندانها

فرمول و
شماره
نمونه

جن

وزن

الگوی

آسیای

آسیای

آسیای

آسیای

برجستگی

)(kg

رويش

سوم فک

سوم فک

دوم فک

دوم فک

Spina ristae
facialis

دندان

بات

پايین

بات

پايین

تلفیق الگوهای
رويش و فرسايش
سطحی دندانها

ج2-

نر

99

11

>19

11

>19

>11

>99

21-11

ج1-

ماده

21/2

<99

91-11

51-99

99-12

91-11

51

<12

ج9-

ماده

13/15

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج1-

نر

92/15

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج5-

نر

19/15

11

19

12

19

12

>99

21-11

ج9-

نر

91/5

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج1-

نر

21/5

91

99-12

91-11

19-99

12-91

11

11-12

ج2-

ماده

21

<99

91-11

51-99

99-12

91-11

51

<12

ج3-

ماده

211/1

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج21-

نر

11

91

19-99

91-11

19

12-91

12

11-12

ج22-

ماده

99/5

91

19-99

12-91

93

12-91

>99

11-12

ج21-

ماده

11/2

11

19-99

12-91

19-99

12-91

>99

11-12

ج29-

نر

11/1

<99

<21

<12

92

99-12

39-212

<12

ج21-

ماده

95

<99

12-91

51-11

99-12

91-11

91

<12

ج25-

نر

215

<99

91

51

99

91-11

11-21

<12

ج29-

ماده

19

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج21-

ماده

29

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

ج22-

نر

11

91

19-99

91

19-99

91

>99

11-12

ج23-

نر

191

<99

12-91

59

19-99

12-91

99

<12

ج11-

نر

151

<99

12-91

51-11

19-99

91-11

11-21

<12

2-

ماده

35

22

>19

>11

>19

>11

>99

21-11

1-

ماده

11

9

>19

>11

>19

>11

>99

1-21

9-

ماده

52

91

19-99

91-11

93

12-91

>99

11-12

1-

ماده

-

<99

99-12

51-11

99-12

12-91

11

11-12

برای بررسی وجود رابطوه معنویدار میوان روشهوای

رابطه معنوی داری را میوان روش هوای مختلوف نشوان داد

مختلف برآورد سن ،آزمون اسییرمن به کار گرفته شود.

) .(P<0.05بر اساس يافتههای آزمون رگرسیون خطوی،

برای اين منظور ،سنین برآورد شوده بورای هور نمونوه بوه

بوووین انووودازههوووای  SH ،SE ،LT ،HL ،HBLو  TLو

نزديكترين گروه سنی تبديل شد .نتايج آزمون ياد شوده

افووزايش سوون حیوووان رابطووه ميبووت بسوویار معنووویدار

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931
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) (P<0.01وجود دارد .همچنین ،يافتههوای ايون آزموون

) (tooth eruption and replacementنسوووبت بوووه

رابطه معنیداری میان اندازههای  HG ،ES ،BFL ،ELو

سايیدگی ) (wearو سیمان دندان )(dental cementum

) W(kgو افزايش سن حیوان ) (P<0.05نشان داد.

معیارهای مناسو توری هسوتند ،در حوالی کوه الگوهوای
سايیدگی و سیمان دندان برای برآورد سن خووک هوای

بحث و نتيجهگيری

مسنتر از 91ماه مناس تر هستند .به طور خالصه ،بوا هور

بوورآورد سوون ،از مهوومتوورين شوواخ

هووا در راسووتای

کودام از روشهوای بررسووی شوده بوه تنهووايی نمویتوووان

اتخوواذ برنامووههووای مووديريت حیووات وحووش محسووو

تمامی ردههای سنی را به درستی برآورد نمود .بنوابراين،

میشود .دستیابی به تحلیولهوای صوحی در زمینوه نور

در هنگام برآورد سن با استفاده از هر يک از روش هوای

باروری ،نر زادآوری ،نور بقوا ،نور رشود جمعیوت،

مطرح شده نیاز بوه اسوتفاده از روش هوای مكمول اسوت.

بوورآورد کمینووه جمعیووت زيسووتا ،انوودازه جمعیووت موؤثر،

عالوه بر اين ،ويژگی هايی مانند اندازه بدن ،وزن ،رنگ

بنیانگذاری جمعیت های جديود ،تعیوین ارزش تروفوه و

ظاهری و اندازه نسوبی دنودان نویش در خووک هوا بورای

مانند آن وابستگی باتيی به برآورد سون افوراد جمعیوت

دستیابی به برآورد دقیق از سون حیووان مویتوانود موورد

دارد .در ايوون پووژوهش ،از روشهووای مختلفووی بوورای

استفاده قرار گیرد .برای نمونه ،خوک های با سون کمتور

برآورد سن خوک وحشوی در محودوده جزيوره مینوو و

از  9-1ماه دارای رنوگ ظواهری روشون و خطووطی بور

پارک ملی خبور اسوتفاده شود .در تموامی ايون روش هوا،

روی بوودن هسووتند ) .(Durio et al., 1995همچنووین،

برآورد سن بر اساس فرمول دندانی ،الگوهای رويوش و

يووادآوری موویشووود کووه ويژگوویهووايی ماننوود انوودازه و

روش هوای بررسوی

وضعیت دندان نیش و ويژگیهای رفتواری در تشوخی

فرسايش دندان انجام میشود .اغل

شده ،تعیین گروه يوا رده هوای سونی را بورای يوک دوره

جنسیت خوکهای وحشی تقريباً نقش مهمی دارند.

سنی معینی مورد توجه قرار دادهاند .بودين معنوی کوه در

بیشترين فراوانی ردههوای سونی در میوان نمونوه هوای

روش های اول (فرمول و الگوی رويش دنودان) و روش

شكار شده ،به رده های سنی بین  2/5تا  9سال اختصا

چهووارم (تلفیووق الگوهووای رويووش و فرسووايش سووطحی

داشت .بلندترين دندان نیش ثبوت شوده در ايون مطالعوه،

دندان هوا) ،تعیوین گوروههوای سونی ،بورای خووک هوای

حدود  21سانتیمتر و به يک خووک وحشوی نور شوكار

وحشی با سنین کمتر از  9و  1سال در نظور گرفتوه شوده

شده از جزيره مینو تعلق داشت ،که تا رسیدن به رکوورد

است و بورای افوراد مسونتور نمویتووان از ايون دو روش

بلندترين دندان نیش ثبت شده برای خوک های وحشوی

اسووتفاده نمووود .همچنووین ،روش دوم (فرسووايش سووطحی

در ايران که حدود  13سانتیمتر اسوت (ضویايی)2921 ،

دنوودانهووا) ردههووای سوونی  1تووا  1سووال و روش سوووم

فاصله نسبتاً زيادی دارد.

(برجستگی  )spina ristae facialisردههوای سونی  9توا

همان طور که پیش از اين بیان شد ،اساس بسیاری از

 21سال را مورد توجه قرار دادهاند Clarke .و همكواران

روش هايی که تواکنون بورای بورآورد سون خووک هوای

( )2331نشان دادند که بورای بورآورد سون خووک هوای

وحشی معرفی شدهانود بور مشواهده و بررسوی الگوهوای

جوانتر از  91ماه الگوهای فرسايش و جايگزينی دنودان

سووايیدگی ،فرسووايش و رويووش دنوودان اسووتوار اسووت.

برآورد سن خوک وحشی ) (Sus scrofaبا استفاده از ويژگیهای جمجمهای و دندانی (مطالعه موردی :جزيره مینو و پارک ملی خبر)
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مطالعات علمی نشوان داده اسوت کوه فرسوايش سوطحی

) .al., 2002بوور اسوواس يافتووههووای  Clarkeو همكوواران

دندان در يک گونه ثابت نیست ،بلكه بسوته بوه وراثوت،

( ،)2331تمامی دندان های دايمی در خوک های وحشی

تغذيه ،زيستگاه و سختی فصلهای سوال متفواوت اسوت

شوده )( (feral pigsحیوانوات سواکن در زيسوتگاههوای

)Attwell, 1980؛ Deniz and Payne, 1982؛

طبیعی کوه از کشوتزارها و داموداریهوا گريختوهانود) در

) ،Hillson, 1986ايوون در حووالی اسووت کووه اطالعووات

نیوزيلند يک توا دو مواه زودتور از خووک هوای وحشوی

اندکی در مورد عوامل بوم شوناختی موؤثر بور سوايیدگی

اروپووايی و موواتيی فرسووايش نشووان دادنوود .همچنووین،

دنوودان در سومداران وجووود دارد .افووراد و جمعیووتهووای

دندان های پیش آسیای دايمی خوک های وحشوی شوده

ساکن زيستگاههايی با کیفیت پايین ،ممكن است مجبور

نیوزيلند توا  1مواه زودتور از خووکهوای وحشوی ژاپنوی

باشند کمیتهای بیشتری از گونه های گیاهی خشنتر يوا

فرسايش نشان دادنود .اسوتفاده از الگوهوای موجوود ،در

انوا گونه های گیاهی با کیفیت پايین را مصرف کنند و

زمینه رويوش و فرسوايش دنودان بورای بورآورد سون در

بنابراين ،ممكن است سط سايیدگی دندان های آسیا در

جمعیت های پسوتانداران سواکن منواطق مختلوف ،بودون

آنها افزايش يابود .جمعیوت هوای بوا توراکمهوای بوات در

تنظیم کردن ) ،(calibrationبا توجه بوه وجوود عوواملی

سط زيستگاههوا ممكون اسوت بوه کواهش سوريع موواد

که مطرح شد میتواند به بروز برخی اشتباهها در برآورد

منجر شده ،باعث شود که افوراد

سن منجر شود .بنابراين ،ضروری است برای دستیابی بوه

به ناچار در زيستگاههای با کیفیوت پوايینتور چورا کننود

برآوردهووای درسووتی از سوون در هوور منطقووه اقوودام بووه

) .(Kojola et al., 1998همچنین ،فشوار بواتی چورا يوا

بررسیهای دقیق و ارايه الگوهای ويژه بورآورد سون بور

چرای بی رويه باعث میشود که افراد مجبور به اسوتفاده

اسوواس رويووش و فرسووايش دنوودان و يووا کووالیبره نمووودن

دقیقوا منطبوق بور سوط زموین
ً
از علوفه نارس -که هنووز

روش های موجود نمود .در ضمن ،اسوتفاده از الگوهوای

است -تغذيه کنند .در اين هنگام ،افوراد در حوال تغذيوه

ارايه شده برای گونه هوای متعودد پسوتانداران در منواطق

ممكوون اسووت ذرات بیشووتری از خوواک را ببلعنوود و ايوون

جغرافیايی مختلف میتواند راهنما و راهگشوای بسویاری

میتواند منجر به افزايش سط سايیدگی دندان هوا شوود

از مشكالت در زمینه برآورد سن بووده ،بورای تحلیول و

) .(Loe et al., 2003شوورو و سوورعت گسووترش

بررسی میزان تأثیرگذاری مواردی نظیر کیفیت زيستگاه

سايیدگی دندان حتی ممكون اسوت در بوین جون هوای

بر سط فرسايش و الگوی رشد دندان کارساز باشد.

غذايی با کیفیت مناس

مختلف يک گونوه نیوز متفواوت باشود .بورای نمونوه ،در

بوورآورد سوون در خوووکهووای وحشوی ،بوورای ايجوواد

مرال ) (Cervus elaphusشواهدی وجود دارد که نور

همبستگی بین جنبوههوای مختلوف ويژگویهوای بودنی و

سايیدگی دندان های آسویا در نرهوا سوريعتور از مواده هوا

سن ،همچنین برای ايجاد همبستگی بوین ارزش تروفوه و

اسوت )Loe et al., 2003؛ .(Carranza et al., 2004

سن ،از اهمیت زيادی برخوردار است (Oroian et al.,

در ضمن ،استفاده از الگوهای فرسايش دندان کوه بورای

) .2010به نظر مویرسود بوین سون و انودازه بودن رابطوه

گونه های مناطق مختلف طراحوی شوده اسوت مویتوانود

مشخصی وجود دارد ،اگر چوه در خووک هوای وحشوی

بروز اشتباههايی در برآورد سن شوود (Azorit at

اين رابطه در بعضی گروههای سنی به واسطه اينكوه وزن

سب
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 يووک راهكووار قدرتمنوود در، عووالوه بوور ايوون.1987)

تحت تأثیر عوامل محیط زيسوتی قورار مویگیورد مسوتتر

 مانند خوک وحشی که نرها برای،گونه های چند همسر

 وجوود رابطوه، يافتههای حاصل از آزمون اسییرمن.است

 داشتن اندازه بدنی بزرگ،ماده ها رقابت میکنند

کس

معنیداری را میان روش های مختلف برآورد سون نشوان

 در مواده هوا اگور چوه داشوتن وزن کوافی در دوره.است

 آزمون رگرسیون خطی نشان داد که میان، همچنین.داد

تولیووودميل ضوووروری اسوووت

سن و تمامی اندازههای ريختسونجی رابطوه معنویدار و

 فشووار انتخووا بوورای رسوویدن بووه،Telleria, 1987)

 بور.(P<0.01  وP<0.05) بسیار معنوی داری وجوود دارد

(Bouldoire اندازههای بزرگ نسبت به نرها کمتر است

 با افزايش سن حیوان و يا در گروههای سونی،اين اساس

، از ديگر جنبههای مورد بررسی.and Vassant, 1988)

.اندازههای بدنی رشد معنیداری داشوتهانود

نور

) رابطووه معنوویداری میووان1111(  و همكووارانMarkina

(Sáez-Royuela and

رشد بیشتر و اندازه بزرگتر دندانهای نیش در جون

 درگیری نرهای بوال در دوره.ماده است

 اغل،باتتر

نسبت به جن

سوون و انوودازههووای بوودنی در خوووک وحشووی گووزارش

 دلیل تكاملی تفاوت اندازه دندان های نیش،جفتگیری

 از، متوسط ارتفا و وزن در خوک های وحشی.نمودند

را در بووین جوون هووای نوور و موواده آشووكار موویکنوود

تووا اروپووای مرکووزی و آسوویا

.(West et al.‚ 2009 ؛Herring, 1972)

محوودوده اقیووانوس اطل و

(Sáez-Royuela and Telleria, افزايش نشان میدهد
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Abstract
The aim of this research was to estimate the age of wild boar (Sus scrofa) using various
methods and examine the correlation between body measurements and age classes of the
species. Twenty four wild boars were collected in Minoo Island and Khabr National Park
during mid January 2010 until the end of March 2011. The following techniques were used for
estimating the age of wild boars: The dental formula of different ages and the growth patterns of
tooth, patterns of tooth eruption and wear and observing juxtaposition of spina ristae facialis
relative to the position of upper molar (M3). In total, the age of these specimens ranged about
six to 108 months. The most observed abundance of age classes were the ages between 1.5 - 3
years. Spearman test showed that there was a significant correlation among different techniques
of age estimation (P<0.05). The results of linear regression indicated that there were significant
and highly significant correlations between age classes and body measurements (P<0.05;
P<0.01).
Key words: Sus scrofa, Aging, Tooth eruption and wear, Minoo Island, Khabr National Park
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