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 چكيده

ازنظر  و دهند میرا تشکیل جوندگان بزرگترین راسته رده پستانداران 

طی مطالعات  .هستندزیادی اهمیت دارای کشاورزی پزشکی و 

مختلف راسته جوندگان در منطقه مرند فونستیکی روی گونه های 

تا  1931های شرقی( در شمال غرب ایران در سال )استان آذربایجان

ها با  در این روش نمونه د.ش شناساییآوری و  گونه جمع 6، 1934

گیر و طعمه مسموم از مراتع،  گیر و مرده های زنده استفاده از تله

وری و بر اساس آ های روستائی و اطراف شهر جمع باغات، خانه

  ،Mus musculus .1های:  گونهخصوصیات مورفولوژیکی 

2. Ellobius fuscocapillus ،9 .Microtus socialis، 

4.Apodemus sylvaticus ، 1 .Meriones persicus، 

6. Cricetulus migratorius و  شناساییکلید  .ی شدندشناسای

  د.شمنطقه فراهم  آنها در این شناساییاشکال جهت 
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Abstract 

The order of rodents is the largest class of 

mammalians which is medically and agriculturally 

very important. During a faunistic study on rodent 

order in Marand region in East Azerbaijan 

province, North West of Iran from 2012 to 2015, 6 

Species were collected and identified. The species 

were collected from the mountains, farms, villages 

and houses by traps and poisonous baits. The 

rodents identified in Marand region were Mus 

musculus, Ellobius fuscocapillus, Microtus 

socialis, Apodemus sylvaticus, Meriones persicus, 

 Cricetulus migratorius. Their figures as well as a 

simple diagnostic key were provided to identify 

them in this region. 

 

Keywords: Faunistic, Rodent, Marand, North 

West Iran.  
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 مقدمه

یکی از  شهرستان مرندهای جانوری شناسایی تاکسون
اقدامات اساسی برای حفظ تنوع زیستی در این گونه 

رین راسته رده ـبزرگت ،دگانـ. جوناسـتق ـمناط
دهند  گونه تشکیل می 7722پستانداران را با 

(Wilson, 2005.)  همه در تقریباً انورانـج نـای 
 آب، مثل مختلفی های محیط در زمین روی مناطق

ی و ا صخره طقمنا درختان، روی زیرزمین، خشکی،
 اند های گرم و خشک پراکنده شده برفی، بیابان

(Etemad, 2001جوندگان از .) نظر کشاورزی 
 خسارات هـسال رـه چون هستند.حائزاهمیت فراوان 

 آنها. آورند می وارد وزراعی باغی محصوالت به فراوانی
 تب و طاعون سالک، همچون اییـه بیماری لـناق

 (.Majdzadeh, 2001) هستند تیفوسی

مطالعات جوندگان در ایران از چندین دهة پیش 
 گونه که نیمی از 58نزدیک به  تاکنون شروع و

 است شناخته شده دهند پستانداران ایران را تشکیل می
(Wolff,1977).  در تکمیل اطالعاتمحققان زیادی 

عناوین  به توان می که اند داشته فونستیکی همکاری
تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی و 

 ,Etemad) جلد اول را بیان کرد ،پستانداران ایران

مطالعات  ،در ارتباط با پراکنش جوندگان .(2001
 حال حاضر مطالعاتدر  .وسیعی صورت گرفته است

 که   گرفتهصورت فونستیک زیادی روی جوندگان 
آور  وندگان زیانبررسی تکمیلی فون جتوان به  می

شناسایی و معرفی منجر به آذربایجان غربی که  استان
بررسی جمعیت  شد؛ گونه از جوندگان 69بیش از 

ی زیرخانواده آرویکولینه در استان آذربایجان ها موش
،       متعلق به این خانوادهجمعیت پراکنش  غربی و

Khalil aria, 2000))ی آوری و شناسای عـجم ؛
 ةـچیرقویم ةـمنطق دگانـه از جونـگون 9اتی ـمقدم
ی ـررسـ. ب(Majdzadeh, 1991) انـان گلستـاست

 ,Darvish) بیوسیستماتیکی فون جوندگان بیرجند

ی شمال ها موشمطالعه بیوسیستماتیکی  ؛(2001
م ـراکـن تـو تعیی (Tarrahomi, 2001) انـخراس

لف استان ـاطق مختـاغی در منـوش بـت مـجمعی
 .( اشاره کردKhalil aria, 1995) ربیآذربایجان غ

Myllymaki از فنالند (Myllymaki, 1977)، 
Kaukeinens از امریکا (Kaukeinens,1984) و از 
 تحقیقات وسیعی در (Wolff, 1977) فلسطین اشغالی

 در ها موشمورد علل نوسانات جمعیت و عوامل ازدیاد 
 است. انجام دادهها  و جنگل ها باغمزارع، 

 

 هاو روش مواد
 شهرستانبر روی جوندگان  در انجام کار تحقیقاتی

گونه از  1آذربایجان شرقی، شمال غربی ایران  ،مرند
گیر،  های زنده رع، مراتع، باغات و ... توسط تلهمزا

 برای اولین بار های آغشته به سم گیر و طعمه مرده
ات، ـشخصت مـاصله ثبـه بالفـد کشـی آور عـجم

به منظور زمایشگاه آها به  انتقال نمونهبرداری،  عکس
 ی و تشخیص صورت گرفت.انجام کارهای شناسای

از آغاز زمان فعالیت ها  آوری نمونه برای جمع
طور مرتب هر  هب 6936جوندگان یعنی از اوایل سال 

آوری جوندگان از نقاط  روز یک بار نسبت به جمع 68
گیر  و مرده گیر های زنده استفاده از تلها مختلف منطقه ب

د که شاقدام  های جوندگان در اطراف سوراخ النه
و صبح فردای روز بوده گذاری در عصر  تلهعملیات 

 انجاممنطقه  ازها  نمونهآوری  جمع برایگذاری  تله
 .دش می

گیر و تله زنده عدد 68گذاری حداقل  در هر تله
ی ها تلهدر  کار گرفته شد. هگیر ب عدد تله مرده 68

و دیگر مواد  گیر از گردو، نان روغنی و مرده گیر زنده
 استفاده شد. غذایی مورد عالقه جوندگان
که در زیر نظیر موش کور آن دسته از جوندگانی 

کاری  توسط شخم زدن و یا بیل خاك فعالیت دارند
 د.شی آور جمعهای محل زندگیشان  روی کلنی

های مسموم مثل  ها از طعمه در بعضی از مکان
ه به فسفردوزنگ و غیره برای دستیابی به گندم آلود

     جوندگان استفاده  شد.
مشخصات اکولوژیکی کلنی و النه جوندگان در 
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هایی  روی هر یک  شماره ،د. در این فرمشثبت  6جدول 
شده زنده و مرده و تاریخ یآور های جمع از نمونه

ها  برداری نوشته و در مقابل هر یک از شماره نمونه
 د.شلوژیکی کلنی و النه درج مشخصات اکو

آوری شده بالفاصله در  های مرده جمع نمونه
همان محل از طرف شکم باز شده و احشاء داخلی آنها 

% 28های محتوی الکل  شیشه درونسپس  و دشخالی 
 شدند. منتقل شناسایی به آزمایشگاه برایمنتقل و 

های زنده گرفته شده، به آزمایشگاه انتقال  نمونه 
بر اساس صفات  وسیله مواد کشنده کشته وه ب  داده و

 شناسایی شدند. مورفولوژیکی
گذاری شده و به همراه  های مرده شماره نمونه

ها تا  ثبت شده و نمونهمشخصات صفات ظاهری آنها 
 د.شی تکمیلی نگهداری زمان شناسای

با استفاده از کلیدهای شناسایی و منابع معتبری 
 ,Etemad) آنها چون جوندگان و کلید تشخیص

، تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر (2001
و غیره شناسایی  (Tagizadeh, 1964) کشاورزی

آنها  ،ی شدهآور جمعی ها نمونه شناسایی برای شدند.
 د.شرا جوشانده و اسکلت جمجمه جدا 

اده از مشخصات ـا استفـها ب هـص گونـتشخی 
عقب با  مرفومتریک )اندازه بدن، طول دم، طول پای

ناخن، گوش( و جمجمه )طول اکسی پیتونازال، طول 
وماتیک، فاصله بین ـای زیگـازال، پهنـل و بـکندی

ای، طول صندوق صماخ، پهنای جعبه جمجمه،  حدقه
های آسیای باال و پایین( صورت  طول ردیف دندان

 7ها در جدول  که مشخصات هر یک از گونه گرفت
 د.شثبت 

 
 مشخصات اکولوژیکی کلنی و النه جوندگان  .1جدول 

 شيب النه خواب زمستانی

 به درصد
 جنس خاك

 تعداد

 های هر النه سوراخ

 قطر دهانه النه

 متر به سانتی
 نام گونه

 شماره

 دارد ندارد 

 Mus musculus 6 9-9.8 6-7 هر نوع خاك 98-98  *
 Ellobius fuscocapillus 7 کپه میسازد - - -  *
 Microtus sosialis 9 8.8 7-9 هر نوع خاك 88-98  *
*  - - 9-9 1.8-8.8 Meriones persicus 9 
 Apodemus sylvaticus 8 9-9.8 معلوم نشد - 98-98  *
*  - - - - Cricetulus migratorius 1 

 
 متر( میلی )به آوری شده های جمع نمونه مشخصات تاکسونومیکی .2 جدول

 مشخصات گونه
C.migratorius A.sylvaticus M.persicus M.socialis E.fuscocapillus M.musculus 

 و بدن سر 11 681 688 687 23 59
 دم 59 1 79 616.8 32 76
 پای عقب 63 79 63 98.9 79 61
 گوش 66.8 7 66 76 69 69

 پیتونازال اکسی 79 73 1،79 98.3 78.3 72.3
 وبازال کندیل 78.5 98.6 73.8 92.6 77.5 78
 زیگوماتیکپهنای  67.9 76.6 65.6 - 69.5 69
 ای بین حدقه  فاصله 9.1 1.8 9 - 9.9 9.8
 طول صندوق صماخ 9.6 5.5 1.6 69 8 8.8
 پهنای جعبه جمجمه 3.3 69.5 66 - 67 66.3
 سیای باالآهای  دندان 9.5 2.7 1.1 1.7 9.8 9.7
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 و بحث نتايج
 های                                            نامه متفاوت بجنس  1گونه از  1در این تحقیق، 

6-Mus musculus ،7-Ellobius fuscocapillus 
9-Microtus socialis، 9-Apodemus 

sylvaticus ،8- Meriones persicus ، 
1- Cricetulus migratorius ی و برآور جمع 

د که برای شی اساس کلیدهای شناسایی معتبر شناسای
 . هستندفون منطقه جدید 

از  تقریباً (Mus musculus) موش خانگی
 ،های کشاورزی تمامی مناطق مرند از قبیل زمین

های نگهداری حیوانات مفید  محل ،های روستایی خانه
بین در منطقه ة غالب ـوری و گونآ عـره جمـو غی

 .جوندگان شناسایی شد
 از مراتع، (Ellobius fuscocapillus) موش کور 

 د.شآوری  مزارع یونجه و باغات میوة اطراف مرند جمع
بیشتر در  (Apodemus sylvaticus) کشتزارموش 

ها در  و کوهپایه ها باغباغات و هامستر خاکستری در 
 Meriones) ایرانی دجر شوند. شرق مرند مشاهده می

persicus)  وو مزارع  ها باغاز شمال مرند و بیشتر از 
های مزارع  حاشیهاز  (Microtus socialis) موش مغان

ی آور جمعشرق مرند های میوه  باغیونجه و همچنین 
  25تا اوایل سال  21مهردادی و رهبر از اواخر سال  د.ش

استان  ةهایی که از منطقة چیرقویم در شناسایی نمونه
 Microtusاند چهار گونة  آوری کرده گلستان جمع

socialis، Mus musculus، Cricetulus 
migratorius   وMeriones lybicus  را از منطقه نام

که سه گونه از آنها از  ،(Tagizadeh, 1964) برند می
 اند.  آوری شده اطراف مرند جمع

 

های راسته جوندگان  گونه ها و کليد تشخيص جنس

 آذربایجان شرقیاستان  در شهرستان مرند

 988حدود دم  بدن و و ( اندازه بزرگ، طول سر9)6
 .متر میلی

ها سیاه، کپسول شنوایی متورم،  ( رنگ ناخن9)7

، پهنای زیگوماتیک 73اکسی پیتونازال  کف پا مودار
 (. Ellobius fuscocapillus) متر میلی 6/76

ها سفید، کپسول شنوایی  ( رنگ ناخن6)9
 وجود خط سفید کوچک، کف پا کامالً بدون مو،

 (. Meriones persicus) ابرویی
( اندازه کوچک، طول سر وبدن ودم حدود 6) 9

 .متر میلی 628
ها بزرگ،  ( طول دم بلندتر از سروبدن، گوش1) 8

،  اکسی 66 اندازه گوش رنگ پشتی خاکستری
 (. Microtus socialis) متر  میلی 79/1پیتونازال 

ها  به اندازه سروبدن، گوش طول دم حدوداً (8) 1
شکمی سفید،  متوسط، رنگ پشتی خاکستری، رنگ

 (. Mus musculus) دم فلس دارخاکستری
 متر و میلی 698دم حدود  سر و طول( 2) 2

کمتر، رنگ پشتی طوسی، دم کوتاه با موهای سفید 
 رنگ شکمی سفید ها سیاه و ریز، رنگ ناخن

(Cricetulus migratorius .)  
 دم متر، میلی 628 حدود وبدن سر طول  (5) 5
یک دست،  زرد بدن رنگ پشت، پر موهای دارای

 ، پهنای زیگوماتیک3/78 اکسی پیتونازالسرگرد، 
5/69 (Apodemus sylvaticus .) 

 
 شدههای شناسایی مشخصات گونه

  .Mus musculus Linnaeus, 1758  موش خانگی

، زیر Muridaeواده ـانـه خـق بـموش خانگی متعل
مورد  (. درWilson, 2005) اسـت   Murinae خانواده
 این ایجمجمه و دندانی صفات شناختی ریخت  تغییرات

شمال آفریقا مطالعات دقیقی انجام  و آسیااوردر  گونه
. این جونده کوچک و (Darvish, 2001) شده است

فراوان در تمام نقاط منطقه و در مناطق مسکونی یافت 
ای روشن مایل به خاکستری و  رنگ بدن قهوه شود. می

، 8/66 اندازه گوش. استو بدن  تر از طول سر دم بلند
، فاصله بین 9/67، پهنای زیگوماتیک 79اکسی پیتونازال 

، پهنای جعبه 6/9، طول صندوق صماخ 1/9ای  حدقه
 5/9سیای باال در حدود آهای  و طول دندان 3/3جمجمه 
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به صورت مشخصات تاکسونومیکی متر است که  میلی
بیشتر این گونه  ده است.شدرج  7در جدول شمارة  کامل

های مخروبة کنار روستاها  از مناطق مسکونی و ساختمان
در شب فعال بوده و  ،گونه مذکور د.شآوری  و شهر جمع

گذاشته شده بود، فردای همان روز  هایی که عصر کار تله
ها را در نزدیک مناطق  زمستان . معموالًی شدندآور جمع

. برند ه سر میب ها باغمسکونی و تابستان را در مزارع و 
ها به انسان حائز  ریاین گونه از نظر  انتشار و انتقال بیما

 .(6 )شکل استاهمیت 

رنگ پشتی خاکستری در سطح میانی پشت 
ای روشن  گراید و در پهلوها قهوه تر و به سیاه می تیره

است. رنگ شکمی سفید با مرز مشخص و دم 
سفید های پاها  دار نیز دارد. رنگ ناخنخاکستری فلس

و کف پاها بدون مو و برهنه است. این جونده نیز مانند 
همستر مهاجر شب فعال بوده و تراکم آن بسیار 
باالست و این گونه از نظر خسارت به محصوالت، 
لوازم خانگی، صنعتی و از نظر بهداشتی و انتشار 

  اهمیت است. بیماری و انتقال به انسان حائز

 

 
 Mus musculus Linnaeus, 1758   گونه .1شكل 

 نی، ج: و ساختار جمجمه از پهلوالف: شکل عمومی، ب: آرواره فوقا

 
 .Ellobius fuscocapillus Blyth, 1843 موش کور

 خرمایی مایل به خاکستری است.رنگ بدن روشن و 
زیگوماتیک  ، پهنای73، اکسی پیتونازال 7اندازه گوش 

، طول صندوق صماخ 8/1ای  ، فاصله بین حدقه6/76
های  و طول دندان 5/69، پهنای جعبه جمجمه 5/5
مشخصات  متر است که میلی 7/2سیای باال در حدود آ

درج شده  7جدول  به صورت کامل در  تاکسونومیکی
به ندرت،  شب فعال بوده و این گونه غالباً .تاس

ها به وسیلة  شود. این نمونه فعالیت آن در روز دیده می
آوری شده، که در  کندن زمین و گرفتن با دست جمع

ی کوهستانی که کمتر ـزارها و نواحـکشت ،اـه اغـب
آبیاری  )شخم، دستخوش عملیات مختلف کشاورزی

 .(7)شکل  وجود دارند بیشتر ،شوند ( می... غرقابی و
 

 .Apodemus sylvaticus Kaup, 1829   موش کشتزار

هایی چون موش جنگلی و موش  نامه ـه بـن گونـای

 

  

    

  

mm 6 



 6931 زمستان م،سوو  ستیب یاپی، پسومسال ششم، شماره شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   38

دارای رنگ روشن، متمایل شود.  نامیده می نیز ییصحرا
. استای روشن  ای از قهوه به زرد نارنجی مخلوط با سایه

، پهنای 3/78 ، اکسی پیتونازال69 وشـدازه گـان
، طول 9/9ای  ، فاصله بین حدقه5/69 زیگوماتیک

و طول  67، پهنای جعبه جمجمه 8صندوق صماخ 
 متر است که میلی 8/9سیای باال در حدود آهای  دندان

در جدول به صورت کامل گونة تاکسونومیکی مشخصات 
خصوصاً  ها از کشتزارها و کنار رودخانه ده است.شدرج  7

نزدیک محل سکونت ی ها باغاز مناطق پر درخت و 
 .(9 آوری شده است )شکل انسانها جمع

 
   .Cricetulus migratorius Pallas, 1773  مهاجر همستر

، زیرخانواده Muridaeهمستر مهاجر متعلق به خانواده 
Cricetinae است (Wilson, 2005همستر مهاجر .)، 

های مختلف از قبیل  ای است که در زیستگاه جونده
انسان(،  صورت همزیست با  )به های مسکونی خانه
، باغات و مزارع دیده ها، چمنزارهاها، کوهستان دره
طوسی متمایل به  ،شود. رنگ پشتی این جونده می

ای است. رنگ  خاکستری و گاهی متمایل به قهوه
شکمی بدن سفید است. دم کوتاه از طول سر و بدن 

. است رنگ و دارای موهای ریز و سفید بودهکوتاهتر 
ای  قهوه های لکهرنگ بدن از پوزه تا دم خاکستری، 

اندازه  شود. روشن در روی رنگ خاکستری دیده می
، پهنای زیگوماتیک 3/72، اکسی پیتونازال 69 گوش

، طول صندوق صماخ 8/9ای  ، فاصله بین حدقه69
ای هو طول دندان 3/66، پهنای جعبه جمجمه 8/8
 مشخصات ست کهمتر ا میلی 7/9سیای باال در حدود آ

صورت  به شده از منطقه،آوری گونة جمع تاکسونومیکی
. معموالً گونة مذکور ه استشد درج 7جدول  کامل در 

این  شود. شب فعال بوده و به ندرت در روز دیده می
سازی  های عمیقی را برای زندگی و النه حفرهها  گونه

 (.9 آورند )شکل وجود می هب
 

  .Meriones persicus Blanford, 1875  ایرانی جرد

، زیرخانواده Muridae جرد ایرانی متعلق به خانواده 
Gerbillinae است (Wilson, 2005) . جوندگان

در رده پستانداران  ترین گروه را خانواده میوریده متنوع
گونه  6971جنس و  956دهند که شامل  تشکیل می

ی ایران شناسای گونه در69این زیرخانواده  از هستند
 ژربیلینه زیرخانواده شاخص صفات از یکیشده است. 

 جلویی سطح در مشخص طولی شیار دو یا یک وجود
 ,Darvish) است باال آرواره نـپیشی ایـه دانـدن

کف پا برهنه است و مو  ها سفید و . رنگ ناخن(2001
 .دارد ندارد. روی چشم خط سفیدی وجود

 

 
 )ب(      )الف(                                

 
 Ellobius fuscocapillus Blyth, 1843  گونه: .2 شكل

 و باال پایینالف: ساختار جمجمه از پهلو ب: ساختار فک 

 

mm 6 
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 Apodemus sylvaticus Kaup, 1829گونه:  .3 شكل

 الف و ب: ساختار جمجمه از پهلو

 

 
 Pallas, 1773  Cricetulus migratorius   گونه: .4شكل 

 پایینج: ساختار فک  پایینالف: ساختار جمجمه از پهلو ب: ساختار جمجمه فوقانی فک 
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از  دم که طول با جثة متوسط و دم بلند،این گونه 
دم به طور کامل از مو  ناحیه سر و بدن، بلندتر است.

 پوشیده شده است که دسته مویی سیاه در انتها دارد.
رنگ موها در پشت بدن خاکستری شنی و زرد نخودی 

رنگ قسمت شکمی  ،ای روشن است متمایل به قهوه
، اکسی پیتونازال 76اندازه گوش  بدن سفید چرك است.

های  ، و طول دندان69، طول صندوق صماخ 3/98
مشخصات  متر است که میلی 7/1سیای باال در حدود آ

به صورت کامل در آوری شده  گونة جمعتاکسونومیکی 
بیان شده است. گونة مذکور شب فعال بوده و  7جدول 

 .(8)شکل  شود ها و کشتزارها دیده می در مجاورت باغ
 

  .Microtus socialis Pallas, 1773 موش مغان

 گون ای یا گندم دن قهوهـت بـوان در پشـحیگ ـرن
  

از مو است. پوشیده  دم کوتاه، .است متمایل به قرمز
ه و جمعی زندگی کرددستهصورت  این گونه به

 آورد که به وجود می های پر پیچ و خمی را به النه
های سبز و  بیشتر در مراتع و زمین دیگر راه دارند.یک

، اکسی 66 گوشاندازه شود.  کشتزارها دیده می
، فاصله بین 6/65، پهنای زیگوماتیک 79/1پیتونازال 

، پهنای جعبه 6/1، طول صندوق صماخ 1/9ای  حدقه
 سیای باال در حدودآهای  و طول دندان 66جمجمه 

گونة تاکسونومیکی مشخصات متر است که  میلی 1/1
 درج  7در جدول به صورت کامل شده آوری جمع

  باشد می و روز فعال شبگونه مذکور ده است. ش
در  ،شب و هم روزهم است که و به همین دلیل 

 شده در منطقه به دام افتادندهای گذاشته تله
 .(1)شکل

 
 Blanford, 1875  Meriones persicus  گونه .5 شكل

 ساختار جمجمه از پهلوالف: ساختار جمجمه فوقانی  ب و ج: 

 

 

 

      

  
mm 6 



 39 ... ( منطقه مرند،Order: Rodentia) مطالعه فونستیکی راسته جوندگانلو: پورربی و حاجی رستم 

 
 Blanford, 1875  Meriones persicus  گونه .6 شكل

 الف: ساختار جمجمه فوقانی  ب و ج: ساختار جمجمه از پهلو

 
REFERENCE
Darvish, J. (2001). The geography of Iran 

mammals.  Institute Press and 

publication, Mashhad, Firdausi Unv.  

Ebrahimi, B.J.; (2001). The biosystematic 

study of Birjand Rodent founa. The 

biosystematic study of Iran Rodent, 

Firdausi Univer, Mashhad. 

Etemad, E.S. (1978). The Iran Mammalian. 

Vol 1, Rodents and Taxonomy Keys, 

Iran, Publication of the National 

Association of Conservation of Natural 

Resources and Human Environment. 

Khallilaria, A. (1991). The competitive 

studies of rodents adverse fauna of the 

West Azerbaijan province. 

Khallilaria, A.; Vaziri, A.M.; Naziri, F. 

(1992). The study of Microtinae family 

variation in West Azarbaijan province. 

Final Report, Center of the Agricultural 

Research West Azerbaijan. 

Khallilaria, A. (2001). To determine the 

population density Microtus arvalis in 

the West Azerbaijan province. Iranian 

Biosystematics Research, Mashhad, 

Firdausi University.  

Kaukeinen, D.E. (1984). Microtus and 

control in North American and 

development of volid rodenticide 

proceedings of conference on: The 

organization and practice of vertebrate 

pest control I.C.I p1, Haslemere, 

England; pp. 589-610. 

Majdzade, S.M. (1991). Rodent 

biosystematics turbot jam province. 

MS Thesis, Faculty of Tehran 

University; pp. 2-27. 

Mehrdadi, N.; Rahbar, A. (2001). 

Identification and primary study of 

Chirgoyme rodents in Golestan Province. 

The first conference on applied research 

 

1mm 

 



 6931 زمستان م،سوو  ستیب یاپی، پسومسال ششم، شماره شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   39

of rodents Biosystematics studies, 

Mashhad, Firdausi Unv.  

Myllymaki, A. (1977). Qutbraeks and 

damage by the field vole Microtus 

agrestis (L). since World War II in 

Europe Bull; pp. 177-207.  

Taghizadeh, F. (1973). Diagnosis and how 

to combat harmful rodents Agriculture. 

Publications of the Agricultural 

Research. 

Tarahhomi, S. M. (2001). The 

biosystematic research of North 

Khorasan Species. The biosystematic 

study of Iran Rodent, Firdausi Univer, 

Mashhad. 

Wilson, D.E.; Reeder, D.M. (2005). 

Mammal species of the world. A 

taxonomic and geographic 

reference, Johns Hopkins University 

Press; Baltimore; pp. 1-2000. 

Wolff, Y. (1977). The levants vole 

Microtus quentheri (Dantorde Alston, 

1882). Economic importance and 

control Europe Bull; (7): pp. 277-281. 
 

 

 


