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 (92/9/1969تاریخ تصویب:   - 1969/ 18/6: تاریخ دریافت)

 چکیده

 .است اندکای به دلیل وجود نیروی رقابت بین گونهای های درون گونهشناختی اغلب فرصت توسعه تفاوتبومای دارای رقیب هبرای گونه

در رقابت که در محدوده زاگرس  است زی در ایرانهای شناخته شده از پرندگان صخرهیکی از گونه (Sitta tephronota) کمرکولی بزرگ

فرصتت   اینیروی رقابتت بتین گونته   دلیل  بهرود در این محدوده نتظار میاو بوده  (S.neumayer)کوچک لیوبا کمرکشناختی بوم شدید

با وجود مطالعات گسترده در خصوص جابجتایی صتفات بتین ایتن     . باشدای مانند دوشکلی جنسی را نداشته گونههای درون توسعه تفاوت

العات صحرایی تکامل در بروز یا عدم بروز دوشکلی جنسی در آن، در زون ها در مطو اهمیت شناخت جنسلی کوچک وگونه و گونه کمرک

دار معنتی تفاوت یا عدم تفتاوت  وجود در این مطالعه از آنالیز کوواریانس برای بررسی بوم با کمرکولی کوچک همچنان ناشناخته است. هم

به دلیل انجتام مکترر آزمتون    ل کننده پیوسته استفاده شد. ها با استفاده از یک صفت کنترمادهبین نرها و اولیه شناختی ریختصفت  19

دار جدیتد استتفاده   معنتی ستتانه  آ تعیین به منظورسلسله مراتبی  Bonferroniاز روش تصحیح اریانس برای پرهیز از خطای نوع اول وکو

هتای اصتلی بته    مولفهتجزیه به استفاده از  داگانه باججا به طور و منطقه ناهم بومهمنر و ماده در منطقه ماتریس صفات ریختی برای  شد.

دهد که بین نر و ماده نتایج حاصل از این مطالعه نشان می استفاده شد. بررسی نحوه پراکنش افراد نر و ماده حول محور اول و دوممنظور 

های اصلی مولفهماده در تجزیه به  دار وجود ندارد و ابر پراکنش افراد نر ودر هیچ یک از صفات مورد بررسی تفاوت معنی ،بزرگ کمرکولی

در هم فرو رفتگی باالیی داشته است. این نتایج پیشتنهاد  جا و ناهم بومهمدر هر دو منطقه در امتداد محورهای اول )اندازه( و دوم )شکل( 

 های ریختی بین نر و ماده در گونه وجود دارد.دلیل دیگری برای عدم توسعه تفاوت کند که احتماالًمی

 .ای، جابجایی صفاترقابت بین گونهدوشکلی جنسی، کمرکولی بزرگ،  :یکلید ژگانوا
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 مقدمه -1

  است پرندگان در رایج ایپدیده جنسی شکلی دو

(Price, 1984)ملتکا یبرا یمختلف توجیحات و 

 مثال یبرا است شده هیارا پرندگان در جنسی دوشکلی

 چون یلیدال ماده و نر منقار اندازه یهاتفاوت یبرا

 منظور به یشناختبوم یانآش ییجدا و یجنس انتخاب

 متفاوت یمثل یدتول یفوظا ینهمچن و رقابت کاهش

 از. et al., 1999 (Moorhouse) است شده ذکر

 به شناختیبوم آشیان هایتفاوت فوق دلیل سه میان

 بررسی مورد ترکم هاجنس بین رقابت کاهش منظور

 عامل ،رقابت .(Temeles, 2000) است گرفته قرار

 Mayr, 1963) است تکاملی واگرایی برای مهمی

Bürger et al., 2006;) که ییهاهزینه دلیل به و 

 کنندمی پرهیز ،آن به پرداختن از هاگونه اغلب دارد

(Mayr, 1963).  یک گونه زمانی که برای برای مثال

وجود  شناختیرقیب بومدر زیستگاه مورد استفاده 

ای و ماده برای کاهش رقابت درون گونه ندارد، نر

دهند میشناختی خود را گسترش بومآشیان 

(Pasinelli, 2000و به تبع آن تفاوت )نیز در ی یها

 شناختیآشیان بومبرای استفاده از ریخت خود 

های شامل رژیم غذایی متفاوت و تکنیک ،متفاوت

 ,Radford and Plessis) غذایابی متفاوت )

آورند. در حالی که وجود گونه رقیب می فراهم2003

-گونهبیننیروی رقابت دلیل شود دو گونه به باعث می

-بوماجتماعات دهی که عامل مهمی در شکل - ای

فرصتی برای  -  (Schoener, 1983) است شناختی

مانند تفاوت بین نر و ای های درون گونهتوسعه تفاوت

 پیدا نکنند.ماده 

 مثال کوچک یکمرکول راههم به بزرگ کمرکولی

 Brown) هستند صفات ییجابجا یککالس و یهاول

and Wilson, 1956; Grant, 1975). جابجایی 

 بین ریختی هایتفاوت به ساده بیانی به صفات

-می اطالق نزدیک خویشاوند گونه دو هایجمعیت

 دو که ییهامحل در هاتفاوت این که شکلی به ؛شود

 دو که مناطقی در و یادز دارند حضور باهم گونه

 اصال یا و است کم هستند جاهمنا صورت به گونه

 ;Brown and Wilson, 1956)) ندارد وجود

Grant, 1975; Losos, 2000. برای معیار شش 

 معرفی گونه دو بین صفات جابجایی وقوع اثبات

 ,Losos, 2000; Stuart and Losos) است شده

 شش از یکی هگون دو بین رقابت وجود که (2013

 .است صفات جابجایی پدیده وقوع برای الزم معیار

 پدیده وقوع برای قبولی قابل شواهد تاکنون

 و بزرگ کمرکولی گونه دو در صفات جابجایی

 ;Vaurie, 1950) است شده هیارا ایران در کوچک

Brown and Wilson, 1956; Grant, 1975). 

-ینب رقابت کوچک کمرکولی و بزرگ کمرکولی بین

 در جنسی شکلی دو بایستی و دارد وجود ایگونه

-بینتر رقابت در اثر وجود نیروی قوی گونه دو این

. لذا در صورت بروز استفرصت توسعه نیافته ،ایگونه

های جنسی توان انتظار داشت که تفاوتاین اصل، می

لی در زون تماس توسعه ودر هر یک از دو گونه کمرک

بوم، جایی که ناهمس در زون و تکامل نیافته و برعک

-گونهاین دو گونه در کنار هم نبوده و لذا رقابت بین 

کند، باید انتظار بروز دو شکلی نمیای شدید بروز 

 جنسی داشت. 
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 پیروی عدم یا پیروی آزمون برای تحقیق این رواین از

 گونه در جنسی شکلی دو وجود بررسی و اصل این از

 ماده و نر جنس در ختیری هایتفاوت بزرگ کمرکولی

 کمرکولی با آن بوم هم زون در بزرگ، کمرکولی

 و ایران غرب در زاگرس کوه رشته امتداد در کوچک

 که جایی ایران شرق در بوم ناهم زون در همچنین

 استفاده با رسدنمی آنجا به کوچک کمرکولی پراکنش

  گرفت. قرار بررسی مورد ریختی صفت 19 از

 هاروش و مواد -2

 سنجی ریختبرداری و نمونه 2-1

برداری از چهار مکان در امتداد رشته کوه نمونه

های کرمانشاه، مرکزی، اصفهان و زاگرس از استان

فارس )منطقه هم بوم( و یک نقطه در استان خراسان 

و  1966های بوم( طی سالهمرضوی )منطقه نا

صفت ریختی  19، سپس(1انجام شد )شکل  1961

گیری شد. نمونه صید شده اندازه 91در  (1جدول )

 0اط با دستگاه پرواز )بال و دم،این صفات در ارتب

 9) صفت( و دستگاه تغذیه 9صفت(، دستگاه پا )

ها تمامی اندازه گیریصفت( و طول کل بدن هستند. 

 mmتوسط نویسنده اول با استفاده از کولیس با دقت

ه یرات مربوط بیبه منظور حذف تغ انجام شد. 1/6 

های بالغ در طی مطالعه های سنی، از نمونهتفاوت

 استفاده شد.

 

 

 
 .بوم )خراسان رضوی(ناهمو زون  های فارس، اصفهان، مرکزی و کرمانشاه()استان بومهمزون  برداری درهای نمونهموقعیت مکان :1شکل 

 آنالیز روش 2-2

سنجی، حذف اثر ت ریختروش مرسوم در مطالعا

از آنجایی که یکی از ابعاد مهم دو شکلی  ،اندازه است

های اندازه بین نر و ماده جنسی در پرندگان تفاوت

 ;Figuerola, 1999; Krüger, 2005)است 

Kaboli et al., 2007; Lislevand et al. 

سنجی اثر اندازه های ریختدادهدر  بنابراین ،(,2009

سنجی های ریخت. آنالیز ماتریس دادهگردیدحذف ن

با نرم  1های اصلیا استفاده از روش تجزیه به مولفهب

انجام شد.  PAST (Hammer et al., 2001)افزار 

های متعددی برای بررسی دوشکلی جنسی در روش

                                                           
1
  .Principal component analysis 
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 ;Greenwood, 2003) پرندگان معرفی شده است

Kenward et al., 2004; Mariano-Jelicich et 

al., 2007.)  آنالیز در مطالعه حاضر با استفاده از

مورد صفت ریختی در کمرکولی بزرگ  19کواریانس 

 از آنجایی که آزمون کواریانس در .قرار گرفتبررسی 

درپی برای بررسی تمامی متغیر اجرا مرحله پی19

برای پرهیز از خطای نوع اول، آستانه  لذاشود، می

معناداری جدیدی براساس روش تصحیح 

Bonferroni  سلسله مراتبی انجام شد(Sokal and 

Rohlf, 1995)معنیسطح آستانه  . برای این منظور-

 .تعیین شد( 1استفاده از رابطه )( با α=0.05دار )

   

P(j) = α/ (n-j+1) (             1 رابطه)                   

                                                                      

                    

شماره مقایسه  jتعداد مقایسات و  n این معادلهدر  

  مربوطه است. 

برای بررسی  9نس چند متغیرهایرهمچنین از تجزیه وا

استفاده  مبوبوم و ناهمتفاوت بین نر و ماده در زون هم

شد برای این منظور هفت صفت اصلی از بین صفات 

گیری شده انتخاب شد )طول کل بدن، گستره اندازه

طول بال، گستره پا، طول تارسوس، طول دو سربال، 

 دم و طول منقار(.

 

 نتایج -3

در بین جنس نر و ماده مقادیر اندازگیری شده بررسی 

تری نشان داد افراد نر کمرکولی بزرگ، تغییرات بیش

-را در اندازه تارسوس و طول انگشت میانی نشان می

                                                           
2
  .Multivariate Analysis Of Variance 

تری را در دهند؛ در حالی که افراد ماده تغییرات بیش

دازه گستره پا، طول ناخن انگشت عقب و متغیر ان

ترین اندازه ثبت شده در فاصله دو سر بال دارند. بزرگ

ها مربوط به یک فرد ماده صید شده از بین نمونه

بوم، زون هم 1)ضمیمه  استان فارس بوده است

 .بوم(، زون ناهم9ضمیمه 

 

-های ریختماتریس داده هایآنالیز تجزیه به مولفه

بوم در امتداد کمرکولی بزرگ در زون همسنجی 

 99/01رشته کوه زاگرس نشان داد که محور اول 

درصد تغییرات واریانس را  88/12درصد و محور دوم 

کند. در ساخت محور اول، طول بال و طول تبیین می

دم و در ساخت محور دوم، طول تارسوس و طول 

نیز  ترین نقش را داشتند. افراد نر و مادهمنقار مهم

های اول و دوم کامال همپوشانی دارند حول محور

 (.9)شکل 
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 ولی بزرگ کررسی دوشکلی جنسی در کمربه برای ثانویه مورد استفاد و  صفات ریختی اولیه :1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغییر توصیف انگلیسی توصیف فارسی

 Body length BoL طول بدن

 Tail length TL طول دم

 Bill length (at distal border of ینیطول منقار از نوک تا حفر ب

nostril) 
BL 

قطر منقار )در محل لبه بیرونی حفره 

 بینی(

Bill depth (at distal border of 

nostril) BD 

عرض منقار )در محل لبه بیرونی 

 حفره بینی(

Bill width (at distal border of 

nostril) BW 

 Alula length AL طول آلوال

 Tarsus length TaL سطول تارسو

 Hind toe length HTL طول انگشت عقب

 Hind toenail length HTNL طول ناخن انگشت عقب

 Middle toe length MTL طول انگشت وسط

 Middle toenail length MTNL طول ناخن انگشت وسط

 Foot span FS گستره پا

 Wing span WS گستره دو سر بال

 Wing length WL طول بال
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 .●، افراد ماده ○. افراد نر  PCA دوم و اول محور حول هم بومزون کمرکولی بزرگ در  ماده و نر افراد پراکنش :0شکل 

 

 .●ماده افراد ،○نر افراد. PCA دوم و محوراول حولزون ناهم بوم  در بزرگ کمرکولی ماده و نر افراد پراکنش :9شکل
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های های ماتریس دادهزیه به مولفهآنالیز تجهمچنین 

بوم در هملی بزرگ در زون ناوکمرکسنجی ریخت

و دوم مجموعا  نشان داد که محور اولشرق ایران 

کند. تغییرات واریانس را تبیین می درصد از 89/26

و  بالو طول  انگشت عقبدر ساخت محور اول طول 

 طول انگشت عقبو  قطر منقاردر ساخت محور دوم 

ترین نقش را داشتند. افراد نر و ماده نیز حول مهم

 (.9دارند)شکل  باالیی های اول و دوم همپوشانیمحور

های موجود بین جنس نتایج حاصل از بررسی تفاوت

 9در جدول  کوواریانسبا استفاده از آزمون نر و ماده 

ارائه شده است. همانطور که در جدول نیز مشخص 

 19 گ در هیچ یک ازنر و ماده کمرکولی بزر ،است

  دهند.یدار از خود نشان نممعنیوت تفامتغیر 

آنالیز تجزیه واریانس چند  همچنین نتایج نشان داد

 MANOVA) بوممتغییره برای نر و ماده در زون هم

Wilks' lambda=0.91, F7, 30=0.42, P> 0.05) 
 'MANOVA Wilks) بومو زون ناهم

lambda=0.56, F7, 4=0.44, P> 0.05)   نیز نشان

دهد دوشکلی جنسی در صفات اندازه گیری شده می

 وجود ندارد.

 گیریبحث و نتیجه -4

های پرندگان به دو ریختی جنسی در بسیاری از گونه

و توجیحات   (Price, 1984)اثبات رسیده است

تکاملی متعددی برای آن ارائه شده است که از جمله 

استفاده از  شدن و جداییدالیل مطرح شده، تخصصی

 ,.Temeles et al)منابع برای کاهش رقابت هستند 

. از سوی دیگر عدم بروز دو شکلی جنسی در (2000

ای ها ناشی از وجود نیروی رقابت بین گونهبرخی گونه

های درون معرفی شده است که فرصت توسعه تفاوت

برای . (Pasinelli, 2000)دهد ای را کاهش میگونه

به  Centurus striatusدارکوب  مثال در یک گونه

شناختی در زیستگاه مورد دلیل نبود رقیب بوم

جنسی بارزی در اندازه منقار و  یاستفاده گونه دوشکل

ها نیز زبان وجود دارد که با رفتار غذایابی جنس

دهد ها به نر و ماده اجازه میسازگار است. این تفاوت

ابت برای از منابع متفاوتی استفاده نمایند و از رق

منابع یکسان پرهیز کنند، در حالی که در گونه 

که در زیستگاه  C. aurifronsها دیگری از دارکوب

خود چندین رقیب بالقوه دارد، تفاوت اندکی در 

ریخت و رفتار غذایابی بین نر و ماده تکامل یافته 

 (.Pasinelli, 2000)است 

چند  نتایج حاصل از آنالیز کواریانس و تجزیه واریانس

متغیره نشان داد که در بین افراد جنس نر و ماده 

-بوم )زاگرس( با کمرکمرکولی بزرگ در منطقه هم

-شناختی( و در منطقه ناهمکولی کوچک )رقیب بوم

بوم )شرق ایران( در هیچ یک از صفات مورد بررسی 

-داری وجود ندارد. این نتایج پیشنهاد میتفاوت معنی

  شناختی قویرقیب بومکند که یا کمرکولی کوچک 

لی بزرگ در زون تماس نیست و یا فقدان وبرای کمرک

 دوشکلی جنسی می تواند عامل دیگری داشته باشد. 

با توجه به شواهد فراوان در بروز جابجایی صفات بین 

لی در زون تماس در امتداد رشته واین دو گونه کمرک

 Vaurie, 1950; Brown andکوه زاگرس )

Wilson, 1956; Grant, 1975 احتماال فرض )

اول چندان قابل قبول نیست و لذا عدم بروز دو شکلی 

بوم احتماال به دالیل دیگری از جنسی در زون ناهم

جمله وجود یک رقیب قوی دیگر در این ناحیه مربوط 

 است که نیازمند مطالعات تکمیلی خواهد بود. 
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طبقه بندی و جنسیت به عنوان متغییر  وابسته،متغییر به عنوان متغییر  19مون یکی از در هر مرحله آز. نتایج آنالیز کواریانس  :0دولج

فت طول بال، ص 2برای صفت طول بدن از محور اول حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی طول بدن به عنوان متغییر کنترل کننده بود. 

 فاده شد.سسوس به عنوان متغییر کنترل کنننده استتار طول دم، طول منقار و

 متغییرها بوممنطقه هم بوممنطقه ناهم داری بر اساس ضریب تصحیح بونفرونی سطح معنی

P P F P F  

P=0.003 P= 0.88 F=0.04 P= 0.007 F=8 BoL-slope 

 P= 0.55 F=0.36 P= 0.02 F=1 BoL-intercept 

P=0.004 P= 0.33 F=1.05 P= 0.87 F=0.02 TL-slope 

 P= 0.4 F=0.76 P= 0.87 F=0.16 TL-intercept 

P=0.004 P= 0.31 F=1.16 P= 0.65 F=0.2 BL-slope 

 P= 0.6 F=0.29 P= 0.51 F=0.44 BL-intercept 

P=0.005 P= 0.39 F=0.8 P= 0.09 F=2.97 BD-slope 

 P= 0.63 F=0.24 P= 0.07 F=3.28 BD-intercept 

P=0.005 P= 0.97 F=0.00 P= 0.31 F=1.05 Bw-slope 

 P= 0.65 F=0.21 P= 0.8 F=0.06 Bw-intercept 

P=0.006 P= 0.36 F=0.93 P= 0.43 F=0.62 TaL-slope 

 P= 0.24 F=0.1.5 P= 0.88 F=0.02 TaL-intercept 

P=0.007 P= 0.93 F=0.00 P= 0.51 F=0.43 HTL-slope 

 P= 0.91 F=0.01 P= 0.43 F=0.63 HTL-intercept 

P=0.008 P= 0.06 F=4.77 P= 0.52 F=0.4 HTNL-slope 

 P= 0.53 F=0.41 P= 0.97 F=0.001 HTNL-intercept 

P=0.01 P= 0.22 F=1.76 P= 0.82 F=0.05 MTL-slope 

 P= 0.82 F=0.05 P= 0.18 F=1.85 MTL-intercept 

P=0.012 P= 0.26 F=1.4 P= 0.82 F=0.05 MTNL-slope 

 P= 0.23 F=1.59 P= 0.18 F=1.85 MTNL-intercept 

P=0.016 P= 0.96 F=0.00 P= 0.92 F=0.009 FS-slope 

 P= 0.55 F=0.38 P= 0.18 F=0.05 FS-intercept 

P=0.025 P= 0.98 F=0.00 P= 0.52 F=0.42 WS-slope 
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 P= 0.29 F=1.23 P= 0.18 F=1.86 WS-intercept 

P=0.05 P= 0.33 F=1.05 P= 0.6 F=0.21 WL - Slope 

 P= 0.4 F=0.75 P= 0.64 F=0.22 WL-Intercept 

 

مختلف های جنبهدوشکلی جنسی در از سوی دیگر 

 ، پرریزی، صدا وآمیزی پر و بالرنگدیگری از جمله 

 Bibby and Thomas, 1984; James and) رفتار

Robertson, 1985; Schroeder et al., 2008)  در

شود پیشنهاد میلذا . پرندگان گزارش شده است

های بین جنس نر وتاطالعات آینده برای بررسی تفم

مذکور های و ماده در گونه مورد مطالعه بر روی جنبه

 در جنسی دوشکلیچرا که ممکن است  اجرا شود

 هایویژگی از غیر هاییویژگی در بزرگ کمرکولی

 مشابهی مطالعه همچنین باشد. داشته وجود ریختی

 در کوچک کمرکولی در جنسی دوشکلی بررسی برای

 بزرگ( کمرکولی با بومهم )زون زاگرس محدوده

 .شودمی پیشنهاد

 و قدردانی تشکر

 آقای هایهمکاری از میدانند الزم خود بر نگارندگان

 شهرستان در بردای نمونه برای خانی علی مهندس

 توکلی سجاد و کشاور اصغر رضایی علی آقای و سبزوار

 قدردانی و تشکر کرمانشاه و اصفهان هایاستان در

 نمایند.
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 در زون هم بوم حاضر مطالعه در یبررس مورد یهانمونه دوتعدا وحداکثر حداقل ،SD±نیانگیرمیمقاد :1 ضمیمه

 ماده نر

 Mean ± SD Range Number  Mean ± SD Range Number  متغییرهانام 

BoL  18.19±0.34 17.3-19 25  18.45±1.26 16.83-22 13 

TL  49.90±2.17 46.7-54.5 25  50.16±2.32 46.4-54.75 13 

BL  18.68±1.31 15-20.9 25  18.62±1.41 16-20.9 13 

BD  6.9±0.24 5.7-6.6 25  5.98±0.27 5.5-6.3 13 

BW  5.86±0.31 5.1-6.3 25  5.85±0.27 5.5-6.3 13 

TaL  27.50±1.80 22.1-30.3 25  27.53±1.16 25.3-29.3 13 

HTL  13.5±0.81 11-15 25  12.85±0.66 11.8-14 13 

HTNL  5.45±0.72 4.5-7.3 25  5.65±1.29 4.6-9.7 13 

MTL  15.76±1.55 12.9-18 25  16.38±0.85 15-17.9 13 

MTNL  4.67±0.66 3.5-6.4 25  4.75±0.99 3.8-7.8 13 

FS  48.73±1.63 46-52.5 25  48.71±1.63 44.2-52 13 

WS  27.54±0.75 26-29.3 25  26.81±2.04 21-28.5 13 

WL  91.44±2.41 87-95.5 25  91.18±2.85 86-94 13 
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 ناهم بومدر زون  حاضر مطالعه در یبررس مورد یهانمونه دتعداو وحداکثر حداقل ،SD±نیانگیرمیمقاد  :9 ضمیمه

 ماده نر

 Mean ± SD Range Number  Mean ± SD Range Number  متغییرهانام 

BoL  16.75±0.27 16.5-17 8  16.65±0.24 16.5-17 4 

TL  49.85±0.83 48.50-50.6 8  49.45±1.39 47.40-50.50 4 

BL  18.18±0.58 17.40-19 8  18.35±0.44 18-18.9 4 

BD  5.35±0.24 5-5.7 8  5.25±0.21 5-5.5 4 

BW  5.43±0.21 5-5.7 8  5.48±0.05 5.4-5.5 4 

TaL  24.69±0.61 23.8-25.8 8  24.28±0.83 23.6-25.4 4 

HTL  11.73±0.49 11-12.50 8  11.88±0.7 11.2-12.8 4 

HTNL  5.6±0.65 4.9-6.6 8  5.83±0.59 5.1-6.5 4 

MTL  13.91±0.67 12.7-14.7 8  13.88±0.69 12.9-14.5 4 

MTNL  4.76±0.38 4.5-5.6 8  4.45±0.42 4-5 4 

FS  46.65±1.65 44.4-49 8  46.13±1.6 44.3-48.2 4 

WS  24.25±0.38 24-25 8  23.88±0.63 23-24.5 4 

WL  84.84±2.01 80-86 8  83.95±1.22 82.8-85 4 
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Abstract 

There is little chance for species with competitor to develop intraspecific variability such as sexual 

dimorphism. Sitta tephronota is a well-known rock-dwelling bird species in Iran, which occurs in 

Zagros Mountains in strong ecological competition with Sitta neumayer. Thus, no sexual 

dimorphism is expected for Sitta tephronota in this area. Despite the role of this species in the rise 

of the concept of character displacement and the importance of sex identification in field studies, 

sexual dimorphism in this species is little known. We used analysis of covariance for finding 

significant sex differences in 14 primary variables and applied a Bonferroni correction for multiple 

P-value thresholds of statistical significance. Morphological matrices were analyzed by Principal 

Component Analysis (PCA) in sympatric and allopatric zone separately to determine the 

distribution of males and females along the first two axes of PCA (size and shape) were strongly 

overlapped both in sympatric and allopatric zones. Our results suggest that other factors are 

involved in explaining the lack of sexual dimorphism in this species. 

Keywords: Sexual dimorphism; Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota; interspecific competition; 

character displacement.  
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