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 چکیده

 Phrynocephalus maculatus) اهـسیدم روزغیـس ایـآگام

maculatus) آگامیده خانواده فعال روز کمیاب هایکـمارمول از 

 جنوب و مرکز ایماسه هایتـدش و ابانیـبی یـنواح در هـک تـاس

 بررسی ورـمنظهـب قـتحقی نـای است. هـیافت شارـانت رانـای رقیـش

 انجام 1392 مرداد تا فروردین از گونه این در جنسی مورفیسمدی

 چهار از ماده 15 و نر 15 شامل بالغ نمونه 30 مجموع، در شد.

 جنوبی مناطق در آباد یزدان و علیان آباد، صالح آباد، حسن ایستگاه

 و مورفومتریک صفت چند نظر از و آوریجمع دامغان شهرستان

 ،تحقیق این از حاصل نتایج گرفتند. رارـق ررسیـب وردـم کـمریستی

 بدن، وزن در داریمعنی تفاوت ،گونه این هایماده و نرها داد نشان

 پایین و باال لب هایفلس سر، عرض سر، طول دم، طول بدن، طول

 ندارند بدن میانه دور هایفلس و چپ و راست سمت در

(01/0>p.) دو بندیفلس یا بندیرنگ در خاصی تفاوت همچنین 

 آگامای در جنسی دوشکلی چـهی ،راینـبناب د.ـنش دهـمشاه جنس

 نشد. مشاهده مطالعه مورد منطقه در و صفات در سیاهدم سروزغی
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Abstract 

Black-tailed toad agama (Phrynocephalus 

maculatus maculatus) is one of the rare diurnal 

lizards belonging to Agamidae family that lives in 

the deserts and sandy areas in the central and 

southern parts of Iran. This research was 

conducted in order to study sexual dimorphism in 

this species from April to August, 2013. Totally, 

30 adult specimens including 15 males and 15 

females were collected from four stations: Hasan 

Abad, Aliyan, Saleh Abad and Yazdan Abad in 

southern parts of Damghan County in daily patrols 

by hand. Results showed that the males and 

females of this species were not significantly 

different in body weight, body length, tail length, 

head length, head width, right and left supralabial 

and infralabial scales, and scales around the mid- 

body (p<0.01). Also, no significant differences 

were observed in body coloration and shape and 

arrangement of scales in both sexes. Therefore, 

there is no sexual dimorphism in the studied 

characters in Phrynocephalus maculatus 

maculatus in this area. 
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 مقدمه
 هر بقای لـعام رینـمهمت ،دمثلـتولی هـكاییـآنج از

 ورفولوژیـم از افیـك اختـشن ت،ـاس دهـزن ودـموج
 اهمیت از جنسی، انتخاب در مؤثر عوامل و اهجنس

 ایگسترده جنسی هایتفاوت .است برخوردار فراوانی
 & Terentev) دارد ودـوج اتـوانـحی رویـقلم در

Chernov, 1949.) دو نـبی کیـولوژیـورفـم اوتـتف 
 سیـجن سمـورفیـم دی انـهم اـی ادهـم و رـن سـجن

 شکل. و دازهـان دارد: جنبه دو سی(ـجن لیـ)دوشک
 توصیف زندگانـخ در ردهـگست ورـط هـب مورفیسم دی

 وعـن رینـمهمت (.Andersson, 1994) تـاس دهـش
 است جنسیه انداز مورفیسمدی جنسی، مورفیسم دی

(Stamps, 1993.)  
 گونه یك در ماده و نر جنس دو بین اندازه تفاوت

 در پراكنش و شکار اندازه در تفاوت با است ممکن
 دو (.Schoener, 1967) باشد مربوط میکروزیستگاه

 غذایی مواد سر بر رقابت كاهش باعث جنسی شکلی
 یك در ماده و نر جنس دو بین اندازه تفاوت شود.می
 در راكنشـپ و ارـشک دازهـان در اوتـتف اـب هـگون

 (.Schoener, 1967) است مربوط میکروزیستگاه
 را زمین روی خزندگان از بزرگی گروه سوسمارها

 سهم ،وحش حیات و جانوری فون در و داده تشکیل
 و بیابانی نقاط اكثر در جانوران این دارند. بسزایی
 شوند.می یافت انـانس تـسکون لـمح در نـهمچنی

 Phrynocephalus) اهـسیدم یـروزغـس ایـآگام

maculatus maculatus) از یکی آگامیده خانواده از 
 نواحی در كه است روزفعال هایمارمولك ترینكمیاب
 با آمیخته ایماسه یا ای،ماسه هایدشت در بیابانی

  شـپوش اـب راهـهم یـنمک ایـهتـدش زه،ـریگـسن
  و زـمرك در دكـان ایهـدرختچ اـی ایهـوتـب اهیـگی

 این رنگ .شودمی مشاهده ایران فالت یقشر جنوب
 با همراه روشن ریـخاكست ،یـپشت حـسط در هـگون

 پراكنده روشن و تیره نقاط و تیره عرضی نوارهای
  دارای یـتـركـح ایـهدامـان و دم روی وده،ــب
  دم هایـانت و رهـتی ریـاكستـخ یـعرض وارهایـن

 ,Anderson) است سیاه یا و تیره خاكستری اغلب

1999.) 
 چندانی مطالعات كه بود هاییگونه زوـج هـگون نـای 

 یـول ،بود هـنگرفت ورتـص آن روی انـجه و رانـای در
-Malekmohammadi) رـن لـدمثـتولی روی راًـاخی

Kalahroudi et al., 2014) ادهـم و (Rahmani et 

al., 2015) این است. گرفته صورت مطالعاتی ،گونه این 
 گونه این جنسی مورفیسمدی بررسی منظور به تحقیق

 .شد انجام سمنان استان در واقع دامغان منطقه در
 

 هاروش و مواد

 امـتم در 1392 شهریور تا فروردین از برداری نمونه
 هانمونه گرفت.  صورت روز در و هوایی و آب شرایط
 از ظهر از بعد 4 تا صبح 9 ساعات در و دست با اغلب

 و انـعلی آباد،حسن آباد،صالح روستاهای ایستگاه 4
 شدند آوری جمع دامغان شهر جنوب در واقع آبادیزدان
 مورد هایایستگاه جغرافیایی عرض و طول .(1 )شکل
 است. شده داده نشان 1 جدول در مطالعه

 را خود فعالیت كاملطور  به فروردین 15 از هانمونه
 مخفی زمستانی خواب برای مهر اوایل و هكرد آغاز
 ماده نمونه 15 نوبت، 6 طی در و مجموع در .شوند می
 رـنظ از و دشـ آوریعـجم غـبال رـن هـنمون 15 و  غـبال

 هانمونه .ندگرفت قرار بررسی مورد جنسی مورفیسم دی
 آزاد دانشگاه جانورشناسی آزمایشگاه به زنده طور هب

 از ابتدا هانمونه .شدند منتقل دامغان واحد اسالمی
 صفات سپس شدند. بررسی بدن رنگ و طرح لحاظ

 از استفاده با گیری(اندازه قابل )صفات مورفومتریك
 گرفت. قرار مطالعه مورد ترازو و كولیس كش، خط

 وزن :از بودند عبارت هانمونه برای مطالعه مورد صفات
 ،(SVL) مخرج تا پوزه نوك از بدن طول ،(W) بدن
 از سر طول (،TL) دم نوك تا مخرج از كامل دم طول

 سر عرض ،(HL) گوش لبه جلوی تا بینی لبه جلوی
(HW). راست باالی لب هایفلس عدادت (RSS) چپ و 
(LSS)، راست پایین لب هایفلس تعداد (RIS) چپ و 
(LIS) نبد میانه دور هایفلس تعداد و (SMB.) 



 57 ... اهیدم س یسر وزغ یجنسی در آگاما سممورفییبررسی دحجتی و همکاران:  

 صفات روی رـب اریـآم لـتحلی و هـتجزی رایـب
  زـالیـآن و SPSS 18 افزاررمـن از كـریـمورفومت
 استفاده (one-way ANOVA) طرفهیك واریانس

   >01/0p دارییـمعن حـسط واردـم هـكلی در د.ـش
 ت.ـاس

 

 مطالعه مورد هایایستگاه جغرافیایی عرض و طول .1 جدول
 ایستگاه نام شرقی طول شمالی عرض

 بادآصالح دقیقه20 و درجه 54 دقیقه 5 و درجه 35

 آبادحسن دقیقه17 و درجه 54 دقیقه 0 و درجه 36

 علیان دقیقه23 و درجه 52 دقیقه 3 و درجه 33

 بادآیزدان دقیقه27 و درجه 56 دقیقه 40 و درجه 35

 

 
 

 
 1 :2500000 مقیاس با مطالعه مورد منطقه نقشه .1 شکل

 
 

 علیان       

 آبادآباد  حسنیزداان

 آبادصالح    
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 نتایج

 تریمشخص رانی منافذ دارای نرها ،ظاهری نظر از
ه قاعد برجستگی كمی دارای و بوده هاماده به نسبت

 این فشار با كه هستند پنیسهمی حضور خاطره ب دم
 قابل هاماده از راحتی به پنیسهمی خروج و ناحیه

 .(5 تا 2 های)شکل تشخیصند
 و نرها كه داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج

 وزن در (p < 01/0) داریمعنی تفاوت دارای هاماده

 ،دم طول سر، عرض سر، طول بدن، طول ،بدن
 هایفلس و چپ و راست در پایین و باال لب های فلس
  .(2 و 1 هایمودارن ،2 )جدول تندنیس بدن میانه دور

 سطح در چپ و راست پایین لب هایفلس تعداد البته
 .دندهمی نشان را داری معنی تفاوت p< 05/0 داری معنی

 است یدار معنی مرز لبه در نیز سر عرض همچنین
(06/0 =p) رنگ در خاصی تفاوت .است صدم شش آن 

 نشد. مشاهده ماده و نر بندیفلس یا بدن

 

 
 دامغان آبادحسن روستای در نر سیاهدم سروزغی آگامای .2 شکل

 

 
 دامغان آبادحسن روستای در پشتی سطح از تخم حامل ماده سیاهدم سروزغی آگامای .3 شکل



 59 ... اهیدم س یسر وزغ یجنسی در آگاما سممورفییبررسی دحجتی و همکاران:  

 
 شکمی سطح از تخم حامل ماده سیاهدم سروزغی آگامای .4 شکل

 

 
 شکمی سطح از نر سیاهدم سروزغی آگامای در پنیسهمی .5 شکل

 

 
 سیاهآگامای سروزغی دمها در نرها و ماده صفات مورفومتریكمقایسه  .1 نمودار
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 سیاهآگامای سروزغی دمها در مقایسه صفات مریستیك )شمارشی( نرها و ماده .2نمودار 

 

 (> p 01/0 داریمعنی )سطح سیاهدم سروزغی آگامای در ماده و نر ریختی صفات توصیفی آمار .2 جدول
p صفات جنسیت تعداد حداقل حداكثر میانگین معیار خطای معیار انحراف 

48/0 
 W نر 15 19/6 88/9 58/7 30/0 19/1

 ماده 15 80/3 35/9 94/4 35/0 38/1 )گرم(

77/0 
 SVL نر 15 91/51 81/62 13/59 75/0 90/2

 ماده 15 52/49 79/59 08/53 73/0 85/2 متر()میلی

37/0 
 TL نر 15 00/85 75/96 70/91 72/0 82/2

 ماده 15 58/70 93/85 99/78 92/0 56/3 متر()میلی

47/0 
 HL نر 15 87/11 61/14 77/11 15/0 617/0

 ماده 15 20/10 13/15 83/11 35/0 36/1 متر()میلی

06/0 
 HW نر 15 23/11 07/13 47/12 15/0 58/0

 ماده 15 65/18 32/14 46/12 18/0 69/0 متر()میلی

219/0 
 نر 15 00/11 00/18 86/13 466/0 26/3

RSS 
 ماده 15 00/14 00/17 66/15 252/0 952/0

100/0 
 نر 15 00/12 00/18 46/14 12/4 55/2

LSS 
 ماده 15 00/14 00/18 86/15 255/0 98/0

034/0 
 نر 15 00/9 00/18 13/14 608/0 55/5

RIS 
 ماده 15 00/14 00/18 46/15 273/0 12/1

015/0 
 نر 15 00/11 00/18 26/14 556/0 63/4

LIS 
 ماده 15 00/14 00/18 13/15 /.290 26/1

534/0 
 نر 15 00/83 00/114 40/93 66/2 97/63

SMB 
 ماده 15 97 00/115 73/106 53/1 49/35

 

 گیرینتیجه و بحث
 Phrynocephalus maculatus گونهزیر در ماده و نر

maculatus، طول بدن، وزن در داریمعنی اختالف 
 باال لب هایفلس ،مد طول ،سر عرض ،سر طول بدن،



 61 ... اهیدم س یسر وزغ یجنسی در آگاما سممورفییبررسی دحجتی و همکاران:  

 میانه دور هایفلس و چپ و راست سمت در پایین و
 دالیلی به تواندمی جنسی مورفیسمدی .داشتندن بدن
 در جنس یك باالتر ماندگاری و بقاء میزان مانند

 برای انرژی متفاوت تقسیم یا دیگری با مقایسه
 هاماده ،واقع در اشد.ـب اـهادهـم و رهاـن در لـدمثـتولی

 به ،بلوغ به دنـرسی از سـپ هـبالفاصل را ودـخ انرژی
 خود انرژی نرها كه حالی در ،داده اختصاص تولیدمثل

 Anderson et) دهندمی اختصاص رشده ادام برای را

al., 1990). مورفیسمدی تکامل متناوب هایمدل 
ه نتیج تواندمی پدیده این كه كنندمی پیشنهاد یـجنس

  باشد. غیرسازشی فرایندهای
 قدرت ،جثه افزایش با تولیدمثل زمان در نرها

 هاماده كنند.می ادـزی انـرقیب لـمقاب در را تهاجمشان
 را ودـخ یدمثلـتولی تـموقعی مـتخ دادـتع زایشـاف اـب

  .برند می باال
 افزایش با خزندگان تخم انکوباسیون زمان همچنین

 ایگوانیده، در انکوباسیون زمان .یابدمی افزایش تخم توده
 كمتر تئیده و وارانیده از السرتیده و جکونیده آگامیده،

 است مرتبط هامارمولك مغز حجم با تفاوت این و است
(Birchard et al., 1996.)  

 رهاـن در آن ودنـب رـبزرگت و سره انداز در تفاوت
 انتخابی فشار دلیله ب تواندمی كه است رایج امری
 (.Verwaijen et al., 2002) باشد

Butler و Losos بین روابط برای فرضیه دو 
 :اندهكرد ارائه جنسی مورفیسمدی افزایش و زیستگاه

 رهمکنشـب تـاس نـممک هاادهـم و رهاـن کهـاین اول
 نتیجه در و باشند داشته محیط با متفاوتی متقابل

 بینه رابط در كمیتی جنسی تفاوت یك ایجاد اعثب
 اینکه، دوم .شودمی زیستگاه از استفاده و مورفولوژی

 بین زیستگاه از ادهـاستف و ورفولوژیـم نـبیه ـرابط
 بیشتره استفاد در جنس دو ولی ،نبوده متفاوت اهجنس

 بقیه نسبت به هازیستگاه برخی در میکروزیستگاه از
 (.Butler et al., 2002) هستند متفاوت
 یـخیل رهاـن در رـس دازهـان ،روزفعال هایگونه در
 یابد می افزایش بدنه انداز با همراه و هاماده از ترسریع

 در مسئله این است. جنسی انتخاب علت به این كه
 متفاوت قوی شنوایی و قوی بینایی با سوسمارهایی

 (.Vitt, 1986) است
 Phrynocephalus گونه در جنسی مورفیسمدی

vlangali و سر طول است. بارزتر بالغ هاینمونه در 
 طول اما ،شده گزارش هاماده از  بیشتر نرها دم طول
 ,.Zhang et al) ودـب رـبیشت هـگون نـایه ادـم مـشک

2005.)  
 هـونـگ دو در یـسـجن سمـورفیـمدی هـالعـمط

Phrynocephalus frontalis و Phrynocephalus 

versicolor وجود سر اندازه در تفاوتی كه داد نشان 
 به نسبت بزرگتری شکم طول دارای هاماده ولی ،ندارد
 و سر عرض سر، طول دارای بالغ نرهای هستند. نرها
 .(Qu et al., 2011) بودند بزرگتری دم طول

 در Phrynocephalus przewalskiiه ـونـگ در
 كه شده زارشـگ سیـجن دازهـان مورفیسمدی نـچی
 و عقبی پای طول دم، طول (،SVL) بدن طول در
 رـزرگتـب اـرهـن غـالـب ایـههـونـنم در رـس رضـع
 هـونـگ در (.Zhao & Liu, 2014) دـانودهـب

Phrynocephalus grumgzimailoi ربـغ در 
 شکم طول رشد ولی است ماده از بزرگتر نر سر چین،
  (.Liu et al., 2012) است نرها از ترسریع هاماده

 Trapelus agilis در جنسی مورفیسمدی بررسی

 كه داده نشان طبس منطقه در آگامیده خانواده از
 صفت یك و مورفومتریك صفت شش در هانمونه

 تفاوت باعث كه  اندداشته داریمعنی تفاوت مریستیك
 در همچنین است. شده سر و دم بدن، شکل در

 مشاهده داریمعنی تفاوت هم رانی منافذ و بندی رنگ
 (.Eskandarzadeh et al., 2015) شد

 فالت در Trapelus lessonae گونه روی مطالعه
 را گونه این در جنسی مورفیسمدی نیز ایران مركزی

 و بلندتر دم و سر دارای بالغ نرهای كهیطور به ؛داد نشان
 هستند. بزرگتری شکم طول و بدن اندازه دارای هاماده

 مشاهده نیز رانی منافذ و بدن رنگ در تفاوت همچنین
 (.Rastegar-Pouyani et al., 2013) شد
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 بیشتر وزن نرها ،Laudakia caucasia گونه در
 لحاظ از اما ،دارند هاماده به نسبت بزرگتری سر و

 نشده مشاهده توجهی قابل تفاوت مریستیك صفات
  (.Cheatsazan et al., 2006) است

 منطقه در Laduaka melonura litra گونه در
 دارای نرها ،ایران شرق جنوب در گاندو شده حفاظت

 مریستیك صفات اظـلح از و هستند ریـبزرگت دنـب
 بر جنسی مورفیسمدی همچین نشد. مشاهده تفاوتی
 Heidari) شودمی تعیین طبیعی انتخاب فشار اساس

et al., 2010.) 
 روی هـرفتـگ ورتـص اتـمطالع هـب هـتوج اـب

 اشاره باال در آنها از برخی به كه ایران های آگامیده
 هایگونه در جنسی مورفیسمدی از مختلفی انواع ،شد

 Phrynocephalus گونه شود.می مشاهده مختلف

maculatus در یـراوانـف گـرن وعـنـت دارای 
 آنها همه در معموالً ولی است، مختلف هایزیستگاه
 مشاهده آنها دمی و پشتی سطح در ایقهوه نوارهای

 تمایل همچنین (.Hellyer et al., 2005) شودمی
 دم انتهای دارند. زمینه محیط با همرنگی به زیادی

 و است رنگ اهـسی ،نـریـزی تـقسم در اـآنه دـبلن
 هایدادن سیگنال برای باال سمت به دم بلندكردن

  (.Halliday et al., 2002) شودمی استفاده دیداری
 مورفیسمدی ،حاضر تحقیق در شده مطالعهه گون

 با البته كه نداد نشان مطالعه مورد صفات در را جنسی
ه ب آنها بودن همجا و هانمونه تعداد بودن كم به توجه
 را نتیجه این ،آوریجمع هایایستگاه نزدیکی خاطر
 این هایجمعیت تمام مورد در قطعیت با تواننمی
 هاینمونه تعداد اگر رودمی احتمال و كرد اعالم گونه

 در گونه این دیگر هایزیستگاه از بخصوص بیشتری
 افغانستان، تركمنستان، مانند مجاور كشورهای و ایران

 سعودی، عربستان الـشم ه،ـسوری راق،ـع ان،ـاكستـپ
 مورفیسمدی ،شوند مطالعه و آوریجمع امارات و عمان

 شود. مشاهده آنها شکل و اندازه در جنسی
 در ،سیاه دم وزغی سر آگامایه ماد و نر اینکه با

 ،ندادند نشان جنسی مورفیسمدی ،مطالعه مورد صفات
-شده آوریجمع منطقه یك از هانمونه كه آنجا از ولی

 خاصی هوایی و آب و اكولوژیکی تغییرات فاقد و اند
 این هایجمعیت مقایسه است ممکن لذا ،اندبوده

 ،مجاور كشورهای یا ایران در دورتر مناطق با منطقه
  دهد. نشان صفات برخی در را جنسی مورفیسمدی

 

 سپاسگزاری
 خاطر هـب ریـواسـس اباییـب اـرض دسـمهن ایـآق از

 همچنین و هانمونه آوریجمع در دریغبی های كمك
 اسالمی آزاد دانشگاه جانورشناسی آزمایشگاه پرسنل

 .دشو می قدردانی و تشکر ،دامغان واحد
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