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 چکیده

ترین راسته پستانداران را شامل  جوندگان گسترش جهانی داشته و بزرگ

است. در ایران نیز بیشترین سازگاری آنها وسیع  گسترهشوند که  می

درصد پستانداران  2/98باشد به طوری که  تنوع مربوط به این راسته می

ای در خصوص فون  العهتا کنون مط دهد. ایران را به خود اختصاص می

جوندگان فردوس انجام نگرفته است لذا هدف از این مطالعه شناسایی 

باشد. در این راستا جهت بررسی  و معرفی جوندگان منطقه می

 1939تا خردادماه  1932سیستماتیکی فون جوندگان از فصل زمستان 

نمونه  13برداری انجام شد. تعداد  های مختلف منطقه نمونه در بخش

سنجی  شناسی و ریخت آوری شده با استفاده از صفات ریخت معج

ای مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس  ظاهری، دندانی و جمجمه

نتایج بدست آمده تعداد پنج گونه از جوندگان شامل موش خانگی 

(Mus musculus ،)( جربیل هندیTatera indica جرد ایرانی ،)

(Meriones persicusموش ورامین ،) (Nesokia indica و )

در فردوس ( Cricetulus migratoriusهامستر خاکستری )

 شناسایی گردید.
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Abstract  

Rodent have global spread and include the largest 

order of mammals that their broad range of 

adaptation is extensive. So far don’t perform a 

study on rodent fauna of Ferdows County. 

Therefore, the aim of this study is to identify this 

part of the vertebrates in this area. In this regard 

in order to identification and biosystematics 

survey of rodent fauna from winter 2014 to June 

2014 in different parts of the area sampling was 

done by using different traps. Cached samples 

were identified by cranial, dental and 

morphometric characteristics. Based on results 

five species recognized in Ferdows which 

including Mus musculus, Tatera indica, Meriones 

persicus, Nesokia indica and Cricetulus 

migratorius.  

 

Keywords: Ferdows, morphometric, rodent. 
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 مقدمه
که نیمی از گونه جونده  00 در ایران نزدیك به

 شناسایی شده استدهند  پستانداران را تشکیل می
(Wilson & Reeder, 2005) های  زیستگاهدر  که

طور های گرم و خشك به از جمله بیابانمختلفی 
 & Droudgar) اند گسترش پیدا کردهوسیع 

Dehghani, 2001) ظاهری، بررسی. تشخیص 
های تشخیص و  از روش DNA کاریولوژیك و تعیین

باشند.  سیستماتیك جانداران و از جمله جوندگان می
جوندگان مانند دیگر موجودات و بخصوص جانوران 

توانند استقرار پیدا کرده و  های مناسب می در محیط
های متوالی افزایش جمعیت از خود  مثل پس از تولید

توان به سه  ت جوندگان را مینشان بدهند. خسار
 ،بارخوار و  ی،ت کشاورزگروه خسارت به محصوال

صدمه به انسان و دام از طریق انتقال و  و مواد غذائی
های عفونی و مسری و اتالف  انتشار انواع بیماری

ها از طریق جویدن و از بین بردن مواد غیر  سرمایه
 های برق و تلفن و ایجاد آتش خوراکی مانند کابل

ها و یا سوراخ نمودن  سوزی و حریق، خرابی ساختمان
های  و هدر دادن آب آبیاری و جویدن لوله هانهر

بندی کرد. تعیین  آبیاری تحت فشار و غیره تقسیم
مداوم جوندگان منطقه و  راهکارهایی برای پایش

های حاصل از این پایش در امکان  استفاده از داده
و حفظ جمعیت زا  های خسارت کنترل جمعیت گونه

های  های در حال انقراض و تثبیت استقرار گونه گونه
. (Khalil Aria, 2013) جدید احتمالی خواهد بود

نظر از خساراتی که جوندگان به انسان وارد  صرف
کنند باید توجه داشت که جوندگان پستاندارانی  می

بسیار متنوع و با جمعیت زیاد هستند که تقریباً در 
اند. بنابراین  ای روی زمین پراکندهه همه جای خشکی

از لحاظ حفظ تعادل محیط حائز اهمیت بسیار زیادی 
هستند و نیز یادآوری این نکته که جوندگان در 

های آزمایشگاهی و به خصوص تحقیقات  پژوهش
کنند در  پزشکی چه خدمات گرانبهایی به انسان می

هایی چون هوادهی  رسد. فعالیت اینجا الزم به نظر می

خاک و انتقال مواد مغذی معدنی به الیه باالیی 
های حشرات، منبع غذایی مهم  خاک، کنترل جمعیت

ها،  ها، جغدها، خدنگ برای بعضی صیادان مانند روباه
ها. قسمت  ( و عقابMartes foinaسمور سنگی )

اعظم رژیم غذایی پرندگان شکاری را پستانداران خرد 
 ,Ghiasiد )ده جثه از جمله جوندگان تشکیل می

(. بنابراین جوندگان از مهمترین طبقاتی هستند 2007
های  که مطالعه آنها به لحاظ اهمیتی که در جنبه

مختلف منفی یا مثبت از جمله کشاورزی، بهداشتی و 
 Ashrafzadeh etرسد ) عیره دارند الزم به نظر می

al., 2012اینکه  به اهمیت موضوع و (. با توجه
ر مورد فون جوندگان منطقه اطالعات به روزی د

شناسایی فون و فردوس وجود ندارد این پژوهش به 
 پراکنش جوندگان پرداخته است.

 

 ها  مواد و روش
شهرستان فردوس واقع در شمال غربی استان 

درجه  99دقیقه تا  15درجه و  99خراسان جنوبی بین 
دقیقه تا  99درجه و  15دقیقه عرض شمالی و  15و 
. دقیقه طول شرقی واقع شده است 10درجه و  10

این شهرستان از شمال با شهرستان بردسکن از شرق 
شهرستان سرایان و از  با شهرستان گناباد، از جنوب با

 شود غرب با شهرستان طبس و بشرویه محدود می
کیلومتر مربع  1500/15، مساحت شهرستان(5)شکل 

نوع اقلیم  .متر است 5139و ارتفاع آن از سطح دریا 
 و خشك و پوشش گیاهی آن استپی منطقه گرم

 مهمترین گیاهان عبارتند از خارشتر باشد. می
(Alhagi maurorum)گون ، (Astragalus 

gummifer)گز ، (Tamarix sp)قیچ ، 
(Zygophyllum eurypterum)تاغ ، (Haloxylon) ،

 اسپند ( وArtemisia sieberi) دشتی درمنه
(Peganum harmala) سازگار  ز گیاهانکه اغلب ا

ویژگی عمده تمامی این ناحیه، . دنباش به شوری می
تنك بودن پوشش گیاهی آن است که به ندرت بیش 

 .پوشاند از یك سوم خاک را می
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .1شکل 

 
سیستماتیکی فون جوندگان از شناسایی و بررسی 

با توجه به  5939تا خردادماه  5931فصل زمستان 
شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، نوع خاک و خواص 

جعفرآباد، انتخابی های  ایستگاهدر ژئومورفولوژیك 
انجام همت آباد، اسالمیه و بخش مرکزی در فردوس 

ها از انواع  آوری نمونه . برای صید و جمعگردید
استفاده  کشندهگیر چوبی ساخت داخل و  های زنده تله

(. بدین منظور ابتدا Ghorbani et al., 2010گردید )
های فعال محل زندگی و کریدورهای اصلی  سوراخ

گذاری شناسایی شدند.  عبور جوندگان به منظور تله
ی خاک  توان به وسیله ها را می فعال بودن سوراخ

ای که جونده به بیرون از سوراخ منتقل و یا از آثار  تازه
قرار  مواد غذایی )مخصوصا گیاهان( مورد استفاده

گرفته در مدخل سوراخ و یا وجود سرگین تازه 
مشخص کرد. با توجه به اینکه اکثر جوندگان شب 

ها را نزدیك غروب آفتاب در  فعال هستند، لذا تله
های شناسایی شده قرار دادیم و اوایل صبح   محل
 ;Ashrafzadeh et al., 2008آوری گردید )  جمع

Zarei et al., 2011آوری شده به  عهای جم (. نمونه
آزمایشگاه محیط زیست دانشگاه زابل منتقل و از 

 زیستیهای  آنجایی که در تشخیص جوندگان اندازه
، 5(HBLحایز اهمیت است؛ وزن، طول سر و بدن )

و طول گوش  9(FL، کف پای عقب )1(TLطول دم )
(EL)9 برای (. 1گیری گردید )شکل  کش اندازه با خط

گرمی و ترازوی  500الی وزن کردن از ترازوی دیجیت
ای پنج کیلوگرمی استفاده گردید. وزن  یك کفه

شده،  ها قبل از اینکه حیوان تشریح  تمامی نمونه
پوست آن کنده شود و یا حیوان در محلول 

 Cunninghamدست آمد ) کننده قرار گیرد به تثبیت

& Moors, 1987)  .ای در یك  های جمجمه اندازه
دار تا  بوسیله کولیس عقربه خط راست و بین دو نقطه

ای  گیری شد. صفات جمجمه متر اندازه میلی 1/0دقت 
ذکر شده  5که مورد بررسی قرار گرفت در جدول 

های به دام افتاده با استفاده از  شناسایی نمونهاست. 
 .Darvish et al( و 1978) Etemadکلیدهای 

  انجام شد. (2006)
 
 

 
 

                                                                     
1. Head and Body Length 
2. Tail Length 

3. Foot Length 

4. Ear Length 



 5931تابستان ، مهفده، پیاپی اول، شماره پنجمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   35

 

 
 

 

 
 

 
 (.Etemad, 1978 گیری جمجمه )منبع: نحوه اندازه .2شکل 

 
 ها ها و دندان جمجمهدر  گیری شده سنجی اندازه صفات ریخت .1جدول 

 نام انگلیسی عالمت اختصاری گیری شده صفات اندازه
 OL Occipitonasal Length پیتونازال طول اکسی

 CL Condylobasal Length طول کندیل و بازال

 ZL Zygomatic Length پهنای زیگوماتیك
 IW Infer orbital Width ای فاصله بین حدقه

 CW Cranial Width پهنای جعبه جمجمه
 LN Length of Nasal طول استخوان بینی

 LD Length of Diastema طول دیاستما

 LPF Length of anterior Palatine foramina طول شکاف کامی قدامی
 LTB Width of tympanic bullae طول صندوق صماخ

 UcH Upper cheek teeth های آسیای باال طول ردیف دندان
 LcH Lower cheek teeth های آسیای پایین طول ردیف دندان

 Hs Height of skull ارتفاع جمجمه
 WR Width of rostrum عرض پوزه در جمجمه

 LM Length of Mandible طول فك پایین
 WTB Width of tympanic bullae عرض صندوق صماخ

 

 نتایج

 های زیستگاه در جونده نمونه 91 تعداد مجموع در

ها در آزمایشگاه و  گردیدکه نمونه صید منطقه مختلف
 با استفاده از کلیدهای شناسایی تشخیص داده شدند

 و Muridaeکه متعلق به پنج گونه و دو خانواده 
Cricitidae  .بودند 

 
 ,Mus musculus Linnaeus) موش خانگی

1758 :) 

و  Murinae، زیرخانواده Muridaeمتعلق به خانواده 
باشد. این گونه در همه جهان انتشار  می Musجنس 

(. Madjnoonian et al., 2005ای دارد ) گسترده
برداری و مناطق  های نمونه این گونه در تمام ایستگاه

های کشاورزی  ها و زمین مسکونی حضور دارد و از باغ
موش خانگی تقریباً در همه نقاط ایران صید گردید. 

های کامالً خشك و نامناسب برای به استثناء قسمت
 ,Layزندگی، مانند دشت کویر و لوت وجود دارد )

1967.) 
از لحاظ ظاهری جثه کوچك و دم خاکستری 
نسبتا بلندی دارد. رنگ پشتی بدن خاکستری و در 

ر سطح میانی بدن تیره و به سیاه متمایل است و د
باشد. رنگ شکمی نیز سفید  ای روشن می پهلوها قهوه
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شود. کف پا  با مرز مشخص از قسمت پشتی جدا می
 ,.Azarpira et al( )9بی مو و برهنه است )شکل 

(. مشخصات تاکسونومیکی و ریخت شناختی 2012
ذکر شده است.  9و  1 هایموش خانگی در جدول

م ساعات در تما معموالًاین گونه شب فعال است ولی 
شبانه روز فعالیت دارد، به صورت گروهی زندگی 

چیزخواری دارد و تراکم آن  نموده و رژیم غذایی همه
 . (Ziaie, 2008بسیار باالست )

 

 
 خانگی )تصویر سمت راست( و جمجمه موش خانگی )تصویر سمت چپ(. گیری شده در موش صفات ظاهری اندازه .3شکل

 
 ,Meriones persicus Blanford) جرد ایرانی

1875) 

 Gerbillinae، زیرخانواده Muridaeمتعلق به خانواده 
ای  (. جثهZarei et al., 2011و بومی ایران است )

ها تا حدی مثلثی شکل است. رنگ  متوسط و گوش
ای تیره متمایز است.  موهای پشتی از نخودی تا قهوه

سفید و روشن و دارای  رنگ سطح شکمی بدن کامالً
پراکنده سفید و مشکی است. مشخصه ویژه که موهای 

( و جرد Tatera indicaآن را از جربیل هندی )
کند داشتن  متمایز می (M. tristramiرام ) تریست

 (9هاست )شکل  لکه و خال سفید در باالی چشم
 

(Ameri & Darvish, 2009; Azarpira et al., 

2012; Ziaie, 2008) منگوله انتهایی دم بسیار .
گ و مشکی رنگ با موهای تك سفید است. کف بزر

. این (Corbet, 1987پا کامالً برهنه و بی مو است )
های شهرستان فردوس صید  گونه بیشتر در باغ

گردید. این گونه در زنجیره غذایی نقش مهمی به 
ها و انتقال آن به انسان  عهده دارد و در انتشار بیماری

میت است و آسیب به محصوالت کشاورزی حائز اه
(Etemad, 1978 مشخصات تاکسونومیکی و .)

ذکر  9و  1 هایریخت شناختی جرد ایرانی در جدول
 شده است. 

 
 چپ(. گیری شده در جرد ایرانی )تصویر سمت راست( و جمجمه جرد ایرانی )تصویر سمت صفات ظاهری اندازه .4شکل 

 
 ,Tatera indica Hindwick) جربیل هندی

1807 ) 

نرم و متراکم دارد. طول دم از طول سر و  سبتاًموهای ن
تر است. رنگ آمیزی دم ویژگی  بدن روی هم بزرگ

خاصی دارد، در باال و پایین تیره و با پهلوهای به رنگ 

زرد نخودی روشن که یك منگوله انتهایی تیره در آن 
ای روشن با  وجود دارد. سطح پشت بدن نخودی قهوه

باالی گردن تا روی سر و ای از سیاه است. رنگ  سایه
ها تا زیر گوش  پوزه مانند پشت بدن است. باالی چشم

ها یك قسمت روشن متمایل به سفید و پایین چشم و 
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ها نخودی روشن و به تدریج در پایین صورت و سر  گونه
 ها به سفید تبدیل می شود. پهلوهای بدن و روی دست

کمرنگ شده و تا حدی متمایل به نخودی است. سطح 
شکمی بدن سفید خالص است. حد فاصل رنگ پشت و 

در  معموالً(. 1مشخص است )شکل  پایین بدن کامالً
نواحی کشاورزی، احتماالً به دلیل وجود آب فراوان، 

های دیگر نیز صید  کند، اما در زیستگاه بیشتر زندگی می

خسارت های خرما، مرکبات و مزارع سبزی   شد. به باغ
ها و  ز مواد گیاهی نظیر دانهکند. بیشتر ا وارد می

 ,.Ashrafzadeh et alکند ) ها تغذیه می سبزی

شناختی  (. مشخصات تاکسونومیکی و ریخت2008
ذکر شده است. جمجمه  9و  1جربیل هندی در جدول 

ها بر اثر اصابت تله دچار شکستگی شده  تعدادی از نمونه
 بود.

 

 
 )تصویر سمت چپ(. یل هندی )تصویر سمت راست( و جمجمه جربیل هندیگیری شده در جرب صفات ظاهری اندازه .5شکل 

 
 متر( جربیل هندی )میلی گیری شده متغیرهای تاکسونومیکی در موش خانگی، جرد ایرانی و ای و دندانی اندازه صفات جمجمه .2جدول 

 
 

 
 & Nesokia indica Gray) موش ورامین

Hardwicke, 1832 ) 

ای یا خاکستری  ه قهوهسطح پشتی زرد متمایل ب
ای تیره و سطح شکمی خاکستری  متمایل به قهوه

 های ایرانبیشتر زیستگاه (.5روشن تا سفید است )شکل
 

دهد اما این گونه بیشتر در جاهای مرطوب،  را ترجیح می
ها  مناطق بارانی و در کنار جویبارها، چمنزارها و باتالق

هان تیره برد و بیشتر از ساقه و برگ گیا سر میبه
 Moradiکند ) گرامینه مانند چمن، جگن و نی تغذیه می

Gharahkloo, 2009; Zarei et al., 2013.) 
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 )تصویر سمت چپ(. گیری شده در موش ورامین )تصویر سمت راست( و جمجمه موش ورامین صفات ظاهری اندازه .6شکل 

 
 متر( )میلی ر مشخصات ظاهری موش خانگی، جرد ایرانی و جربیل هندیمیانگین، گستره و انحراف معیا .3جدول 

Tatera indica Meriones persicus Mus musculus 

 متغیرها میانگین گستره انحراف معیار تعداد میانگین گستره انحراف معیار تعداد میانگین گستره انحراف معیار تعداد

1 10/15 551-501 00/595 9 05/55 590-500 55/519 9 11/9 09-10/51 95/50 HBL 

1 51/93 503-550 599 9 13/10 551-550 55/599 9 15/1 50-10/55 51/59 TL 

1 30/0 95-51 50/90 9 91/9 90-91 55/99 9 15/0 55-55 10/55 FL 

1 91/9 19-59 00/55 9 15/9 10-59 99/55 9 01/0 51-50 05/50 EL 

1 01/51 595-35 51/555 9 11/90 510-95 09/05 9 30/9 91/19-15/51 55/53 W (gr) 

 
بیشترین خسارت را از طریق سوراخ کردن 

سازد. این گونه  های آبیاری وارد می ها و کانال جوی
های زراعی غرقاب  در منطقه مورد مطالعه در زمین

شناختی  صید شد. مشخصات تاکسونومیکی و ریخت
 ذکر شده است. 1و  9 هایموش ورامین در جدول

 
 Cricetulus migratorius) هامستر خاکستری

Pallas, 1773 ) 

 Cricetinae، و زیرخانواده Muridaeمتعلق به خانواده 
 (. این گونه درWilson & Reeder, 2005باشد ) می
 

باشد. رنگ سطح  های متنوع قابل شکونت می زیستگاه
ای متمایل به خاکستری کثیف و رنگ  پشتی قهوه

(. حد فاصل 5شکمی و زیرین دم سفید است )شکل 
مشخص است. از مواد  کامالًرنگ پشت و زیر بدن 

کند و قادر  گیاهی و حیوانی مانند حشرات تغذیه می
وسیله کیسه دهانی است مقدار زیادی مواد غذایی را به

. این گونه در منطقه (Ziaie, 2008به النه حمل کند )
مورد مطالعه در باغات صید شد. مشخصات 

شناختی موش ورامین در تاکسونومیکی و ریخت
 ذکر شده است. 1و  9 های جدول

 
 ه هامستر خاکستری )تصویر سمت چپ(هامستر خاکستری )تصویر سمت راست( و جمجم گیری شده در صفات ظاهری اندازه .7شکل 
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 متر( مین و هامستر خاکستری )میلیگیری شده متغیرهای تاکسونومیکی در موش ورا اندازه ای و دندانی صفات جمجمه .4جدول 

Cricetulus migratorius Nesokia indica 
 متغیرها میانگین گستره انحراف معیار تعداد میانگین گستره انحراف معیار تعداد

9 31/0 10-11 15 9 05/0 10/93-95 90/90 OL 

9 99/5 50/15-19 11/11 9 19/5 10/90-90 90/90 CL 

9 90/0 10/51-55 09/51 9 10/0 50/11-19 19 ZL 

9 05/5 50/3-3 51/9 9 51/5 5-10/1 90/5 IW 

9 11/0 90/50-0 13/3 9 05/5 55-00/51 90/55 CW 

9 91/5 0-10/5 90/3 9 50/5 59-55 50 LN 

9 30/5 5-90/1 51/5 9 11/0 50/59-50 51 LD 

9 91/0 5-10/1 50/1 9 59/5 1/9-1/9 1 LPF 

9 19/5 10/5-1 55/1 9 91/0 10/0-10/5 5 LTB 

9 95/1 10/9-9 03/9 9 91/5 50/0-00/5 0 UcH 

9 53/5 10/9-10/9 09/9 9 31/0 10/3-10/5 3 LcH 

9 99/0 3-50/5 93/0 9 51/0 10/59-59 10/59 Hs 

9 15/5 9-50/9 50/9 9 91/5 9-9 9 WR 

9 55/0 55-59 19/51 9 50/5 59-10/3 3 LM 

9 90/5 1-9 19/9 9 03/5 00/5-5 5 WTB 

 
 متر( مین و هامستر خاکستری )میلیعیار مشخصات ظاهری موش ورامیانگین، گستره و انحراف م .5جدول 

Cricetulus migratorius Nesokia indica 
 متغیرها میانگین گستره انحراف معیار تعداد میانگین گستره انحراف معیار تعداد

9 19/1 505-31 505 9 91/5 11-55 500 HBL 

9 95/5 15-10 10 9 33/5 59-50 555 TL 

9 39/0 10/55-51 10/51 9 59/0 51-3 95 FL 

9 11/9 55-51 51 9 11/1 51-50 51 EL 

9 01/0 91-91 90/95 9 50/5 551-599 00/591 W(gr) 

 

 گیری بحث و نتیجه
طور هداشته و بای  العاده جوندگان توان سازگاری فوق

 ,.Madjnoonian et alپذیرند ) آوری بوم حیرت

نشانگرهای  اده از(. در تشخیص جوندگان استف2005
های  سنجی بخش مورفولوژیکی در قالب ریخت

مختلف بدن، بخصوص جمجمه و دندان، بسیار حائز 
شناختی آنها  باشد و در شناخت جایگاه آرایه اهمیت می

ها است  کاربرد دارد و در بسیاری موارد اختالف اندازه
سازند  ها و نژادها را از هم متمایز می که گونه

(Etemad, 1987; Rahimi Pazhouh, 2012 .) بر

نمونه موجود  53انجام شده بر روی  اساس مطالعه
متعلق به پنج گونه هستند که  افرادمشخص گردید 

بیانگر تنوع قابل مالحظه فون در این منطقه 
های  باشد. با توجه به تغییراتی که در ترکیب گونه می

آید و مشکالت  وجود میجانوری یك منطقه به
... کافی  یکی در ارتباط با گونه، جنس وتاکسونوم

ای در جایی نزدیك مکان مورد  دانستن اینکه گونه
تواند بیانگر فون دقیق  نظر گزارش شده است نمی

یك منطقه باشد و این کار مطالعات دقیق موضعی را 
طلبد. عالوه بر آن تغییرات تاکسونومیکی و  می
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های  هها و به وجود آمدن گون ماهیت دینامیك گونه
در این مطالعه توان نادیده گرفت.  جدید را هم نمی

توان دید که همیشه یك گونه خاص در یك  می
منطقه خاص از لحاظ توپوگرافی و پوشش گیاهی و 

تواند در مناطق مشابه هم زندگی  ... وجود ندارد و می
کند برای مثال جرد ایرانی و جربیل هندی و موش 

های زراعی دیده  مینخانگی هم در باغات و هم در ز
 (.Sabbaghzadeh, 2013شده است )

Zarei et al. (2011) بیوسیستماتیکی  در مطالعه
جوندگان شیراز هفت گونه از جوندگان شامل موش 

 .Mخانگی، جربیل هندی، جرد ایرانی، جرد لیبی )

libycus( رت سیاه ،)Rattus rattus ول ایرانی ،)
(Microtus irani( و تشی )Hystrix indica را )

از نظر استعداد  Merionesاند. جنس  شناسایی نموده
سازش با نواحی بیابانی قابل توجه است. این جنس 
توانسته است در نواحی کویری پالئارکتیك رشد کند 
و در سرتاسر کمربند بیابانی این منطقه گسترش یابد 

(Darvish, 2002 این جنس برای مطالعه تغییرات .)
زایی  های سازگاری و گونه مکانیسم شناختی و ریخت

 & Tabatabaei Yazdiبسیار مورد توجه است )

Adriaens, 2011گاه  (. جرد ایرانی از ذخیره
کره گنو نیز در تمام فصول سال و در زیست

برداری شده است  های کوهستانی نمونه زیستگاه
(Ashrafzadeh et al., 2012.) 

 از ترکیههای جرد ایرانی  در مقایسه با نمونه
(Yigit & Çolak, 2008 )های  در بیشتر اندازه

های بدست آمده در فردوس تقریبا  ظاهری نمونه
تر بودند اما در مورد پارامتر وزن مشابه  کوچك

های ترکیه بودند. در خصوص متغیرهای  نمونه
جمجمه و دندانی در اکثر موارد به استثنای متغیرهای 

ZL ،CL ،OL ،CW  وUcH ازه هستند، که هم اند
تر هستند. در مقایسه با  های ترکیه بزرگ نمونه
از منطقه  Azarpira et al. (2012)های  نمونه

های  شکار ممنوع انجرک در استان کرمان، نمونه
ای  فردوس در میانگین صفات ظاهری تفاوت عمده

ها قرار دارند. این  نداشته و در محدوده همان اندازه
ای و دندانی نیز به  تشابه در خصوص صفات جمجمه

 کند.  صدق می LPFو  DLجز متغیرهای 
های  های موش خانگی فردوس با نمونه نمونه

Ghorbani et al. (2010) با هم  از استان گلستان
دم و طول  میانگین طول ای داشتند. های عمده تفاوت

های  بر خالف نمونه های فردوس سر و بدن در نمونه
. موش ی هم بیشتر بوداز طول سر و بدن رو گلستان

شده های ثبت در همه اندازه خانگی گنو تقریباً
های گلستان برابرند.  ای و دندانی با نمونه جمجمه

درصد( با تعداد پنج نمونه  95/15) بیشترین فراوانی
 55/51مربوط به جربیل هندی و کمترین فراوانی )

درصد( با سه  نمونه به جرد ایرانی و هامستر مهاجر 
ای  های ظاهری و جمجمه بود. با مقایسه اندازه مربوط
هایی از  های جربیل هندی فردوس با نمونه نمونه

روشن ( Khajeh & Meshkani, 2010)سیستان 
شد که جربیل هندی سیستان در میانگین اندازه های 
طول سر و بدن و دم کمی بلندتر و در صفات 

های  از نمونه LN ،LD ،LPFای متغیرهای  جمجمه
 WTBو  LTBتر و متغیرهای  دوس بزرگفر

همه های این پژوهش است.  تر از نمونه کوچك
و  Muridaeدو خانواده از  جوندگان به دست آمده

Cricitidae های جوندگان  بودند و از سایر خانواده
فرض را  دوتوان  ای به دست نیامد که می هیچ نمونه

ها  نوادهدر این مورد بیان کرد. اول این که یا از این خا
این  فرض دوم، ای در منطقه وجود ندارد و هیچ گونه

وجود دارند اما فراوانی آنها آنقدر کم در منطقه ها  گونه
بوده که ما موفق به صید آنها نشدیم. عدم صید 

ها، در صورت وجود و همچنین فراوانی  برخی گونه
تواند  های جوندگان به تله افتاده می کم بعضی گونه

و وجود های چند سال اخیر  خشکسالی ای از نتیجه
باشد. در صورت وجود مشکالت دیگر در منطقه 

توان از  نیروی انسانی و زمان موجود می امکانات،
 (،گیر و کشنده زنده گودالی،) ها انواع مختلف تله

، شناسائی بقایای جوندگان های پرندگان شکاری ریمه
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به طور همزمان  موجود در سرگین گوشتخواران
فاده کرد تا بتوان تنوع و تراکم بیشتری از است

کرد. در بعضی موارد مطالعات  شناسائیجوندگان را 
ها کافی نیست  ریختی به تنهایی برای شناسائی گونه

نیاز به مطالعات سیستماتیکی، کروموزمی و ملکولی  و
دقیق  شناسائیهای جوندگان برای  در سطح جمعیت

های  دارای زمینه منطقهاین های زیستی داریم.  گونه

حفاظتی  تفرجگاهی و علمی، آموزشی، ،پژوهشی
است که در صورت نبود مدیریت مناسب مشکالت 

  ای پدید خواهد آمد. عمده
 

 سپاسگزاری
از آقای مهندس میثم امیری که زحمت تهیه نقشه 

 .رددگمیتشکر و قدردانی ، اند منطقه را کشیده
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