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چكيده

Abstract

جوندگان بزرگترین راسته رده پستانداران را تشکیل میدهند و ازنظر

The rodents order is the largest class of

 طی مطالعات.پزشکی و کشاورزی دارای اهمیت زیادی میباشند

mammalians; and they are very important in the
medicine and agriculture. During of faunistic study

فونستیکی روی گونه های مختلف راسته جوندگان در منطقه مرند

on rodent order (Order: Rodent) in Marand region

 تا1391 (استان آذربایجانشرقی) در شمال غرب ایران در سالهای

(East Azerbaijan province), North west of Iran,

 در این روش نمونهها. گونه جمعآوری و شناسائی گردید6 ،1394

from 2012 to 2015, 6 Species collected and

،با استفاده از تلههای زندهگیر و مردهگیر و طعمه مسموم از مراتع

diagnostic. In this research, species were collected
from the mountains, farms, villages and houses by

 خانههای روستائی و اطراف شهر جمعآوری و بر اساس،باغات

traps and poisonous baits. The rodents recognized

،Mus musculus -1 :خصوصیات مورفولوژیکی گونههای

in

musculus,

،Microtus socialis-3 ،Ellobius fuscocapillus -2

2- Ellobius fuscocapillus, 3- Microtus socialis,

،Meriones persicus-5 ،Apodemus sylvaticus -4

Marand

region

are:

1-

Mus

4- Apodemus sylvaticus, 5- Meriones persicus,
6- Cricetulus migratorius. Their figure and a

 کلید شناسائی و. شناسائی شدندCricetulus migratorius -6

simple diagnostic key are provided to determin of

.اشکال جهت شناسائی آنها در این منطقه فراهم گردید

them in this region.
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مقدمه
شناسایی تاکسونهای جانوری شهرستان مرند یکی از
اقدامات اساسی برای حفظ تنوع زیستی در این گونه
مناطق میباشد .جوندگان بزرگترین راسته رده
پستانداران را با  2277گونه تشکیل میدهند
( .)Wilson, 2005این جانوران تقریباً در همه
مناطق روی زمین در محیطهای مختلفی مثل آب،
خشکی ،زیرزمین ،روی درختان ،مناطق صخرهای و
برفی ،بیابانهای گرم و خشک پراکنده شدهاند
( .)Etemad, 2001جوندگان ازنظر کشاورزی
حائزاهمیت فراوان میباشند چون هر ساله خسارات
فراوانی به محصوالت باغی وزراعی وارد میآورند .آنها
ناقل بیماریهایی همچون سالک ،طاعون و تب
تیفوسی میباشند (.)Majdzadeh, 2001
مطالعات جوندگان در ایران از چندین دهة پیش
شروع و تاکنون نزدیک به  80گونه که نیمی از
پستانداران ایران را تشکیل میدهند شناخته شده است
( .)Wolff,1977محققان زیادی در تکمیل اطالعات
فونستیکی همکاری داشتهاند که میتوان به عناوین
تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی و
پستانداران ایران جلد اول ،را بیان کرد ( Etemad,
 .)2001در ارتباط با پراکنش جوندگان مطالعات
وسیعی صورت گرفته است در حال حاضر مطالعات
فونستیک زیادی روی جوندگان صورت گرفته که
میتوان به بررسی تکمیلی فون جوندگان زیانآور
استانآذربایجان غربی ،که منجر به شناسایی و معرفی
بیش از  13گونه از جوندگان گردید .بررسی جمعیت
موشهای زیرخانواده آرویکولینه در استان آذربایجان
غربی وپراکنش جمعیت متعلق به این خانواده،
) .)Khalil aria, 2000جمعآوری و شناسائی
مقدماتی  4گونه از جوندگان منطقة چیرقویمة استان
بررسی
گلستان (.)Majdzadeh, 1991
بیوسیستماتیکی فون جوندگان بیرجند ( Darvish,
 ،)2001مطالعه بیوسیستماتیکی موشهای شمال
خراسان ( )Tarrahomi, 2001و تعیین تراکم

جمعیت موش باغی در مناطق مختلف استان
آذربایجان غربی )Khalil aria, 1995( ،اشاره کرد.
 Myllymakiاز فنالند (،)Myllymaki, 1977
 Kaukeinensاز امریکا ( )Kaukeinens,1984و از
فلسطین اشغالی ( )Wolff, 1977تحقیقات وسیعی در
مورد علل نوسانات جمعیت و عوامل ازدیاد موشها در
مزارع ،باغها و جنگلها انجام داده است.
مواد و روشها
در انجام کار تحقیقاتی بر روی جوندگان شهرستان
مرند ،آذربایجان شرقی ،شمال غربی ایران  6گونه از
مزارع ،مراتع ،باغات و  ...توسط تلههای زندهگیر،
مردهگیر و طعمههای آغشته به سم برای اولین بار
جمعآوری گردید که بالفاصله ثبت مشخصات،
عکسبرداری ،انتقال نمونهها به آزمایشگاه جهت
انجام کارهای شناسائی و تشخیص صورت گرفت.
برای جمعآوری نمونهها از آغاز زمان فعالیت
جوندگان یعنی از اوایل سال  1391بهطور مرتب هر
 10روز یک بار نسبت به جمعآوری جوندگان از نقاط
مختلف منطقه با استفاده از تلههای زندهگیر و مردهگیر
در اطراف سوراخ النههای جوندگان اقدام گردید که
عملیات تلهگذاری در عصر بوده و صبح فردای روز
تلهگذاری جهت جمعآوری نمونهها به منطقه عزیمت
میگردید.
در هر تلهگذاری حداقل  10عدد تله زنده گیر و 10
عدد تله مردهگیر بهکار گرفته شد .در تلههای زندهگیر
و مردهگیر از گردو ،نان روغنی و دیگر مواد غذایی
مورد عالقه جوندگان استفاده شد.
آن دسته از جوندگانی نظیر موش کور که در زیر
خاك فعالیت دارند توسط شخم زدن و یا بیلکاری
روی کلنیهای محل زندگیشان جمعآوری گردید.
در بعضی از مکانها از طعمههای مسموم مثل
گندم آلوده به فسفردوزنگ و غیره برای دستیابی به
جوندگان استفاده شد.
مشخصات اکولوژیکی کلنی و النه جوندگان در
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جدول  1ثبت گردید .در این فرم شمارههایی روی هر
یک از نمونههای جمعآوری شده زنده و مرده و تاریخ
نمونهبرداری نوشته شده و در مقابل هر یک از شمارهها
مشخصات اکولوژیکی کلنی و النه درج گردید.
نمونههای مرده جمعآوری شده بالفاصله در همان
محل از طرف شکم باز شده و احشاء داخلی آنها خالی
گردید .سپس درون شیشههای محتوی الکل %75
منتقل و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.
نمونههای زنده گرفته شده ،به آزمایشگاه انتقال
داده ،و به وسیله مواد کشنده کشته ،و بر اساس صفات
مورفولوژیکی شناسایی شدند.
نمونههای مرده شمارهگذاری شده و به همراه
مشخصات صفات ظاهری آنها ثبت شده و نمونهها تا
زمان شناسائی تکمیلی نگهداری گردید.
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با استفاده از کلیدهای شناسایی و منابع معتبری
چون جوندگان و کلید تشخیص آنها ( Etemad,
 ،)2001تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر
کشاورزی ( )Tagizadeh, 1964و غیره شناسایی
شدند .جهت شناسائی نمونههای جمعآوری شده ،آنها
را جوشانده و اسکلت جمجمه جدا گردید.
تشخیص گونهها با استفاده از مشخصات
مرفومتریک (اندازه بدن ،طول دم ،طول پای عقب با
ناخن ،گوش) و جمجمه (طول اکسی پیتونازال ،طول
کندیل و بازال ،پهنای زیگوماتیک ،فاصله بین
حدقهای ،طول صندوق صماخ ،پهنای جعبه جمجمه،
طول ردیف دندانهای آسیای باال و پایین) صورت
گرفت که مشخصات هر یک از گونهها در جدول 2
ثبت گردید.

جدول  .1مشخصات اکولوژیکی کلنی و النه جوندگان
شماره
1
2
3
4
5
6

نام گونه
Mus musculus
Ellobius fuscocapillus
Microtus sosialis
Meriones persicus
Apodemus sylvaticus
Cricetulus migratorius

مشخصات
سرو بدن
دم
پای عقب
گوش
اکسیپیتونازال
کندیلوبازال
پهنای زیگوماتیک
فاصله بین حدقهای
طول صندوق صماخ
پهنای جعبه جمجمه
دندانهای آسیای باال

قطر دهانه النه
به سانتیمتر
4-4.5
کپه میسازد
5.5
5.5-6.5
4-4.5
-

تعداد
سوراخهای هر النه
1-2
2-3
3-4
معلوم نشد
-

شیب النه
به درصد
40-45
40-50
40-45
-

جنس خاك
هر نوع خاك
هر نوع خاك
-

خواب زمستانی
ندارد
دارد
*
*
*
*
*
*

جدول  .2مشخصات تاکسونومیکی نمونههای جمعآوری شده (به میلیمتر)
گونه
M.musculus

E.fuscocapillus

M.socialis

M.persicus

A.sylvaticus

C.migratorius

66
83
19
11.5
23
20.8
12.3
3.6
4.1
9.9
3.8

106
6
23
2
29
30.1
21.1
6.5
8.8
13.8
7.2

100
23
19
11
6،24
29.5
18.1
4
6.1
11
6.6

152
161.5
40.3
21
40.9
37.1
14
6.2

79
97
23
14
25.9
22.8
13.8
4.3
5
12
3.5

83
21
16
13
27.9
25
14
4.5
5.5
11.9
4.2
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نتايج و بحث
در این تحقیق 6 ،گونه از  6جنس متفاوت به نام های
Ellobius fuscocapillus-2 ،Mus musculus-1
Apodemus -4 ،Microtus socialis-3
،Meriones persicus -5 ،sylvaticus
 Cricetulus migratorius -6جمعآوری و بر
اساس کلیدهای شناسائی معتبر شناسائی گردید که
برای فون منطقه جدید می باشند.
موش خانگی ( )Mus musculusتقریباً از تمامی
مناطق مرند از قبیل زمینهای کشاورزی ،خانههای
روستایی ،محلهای نگهداری حیوانات مفید و غیره
جمعآوری گردید و گونة غالب در منطقه بین جوندگان
شناسایی شد.
موش کور ( )Ellobius fuscocapillusاز مراتع،
مزارع یونجه و باغات میوة اطراف مرند جمعآوری گردید.
موش کشتزار ( )Apodemus sylvaticusبیشتر در
باغات و هامستر خاکستری در باغها و کوهپایهها در
شرق مرند مشاهده میشوند .جرد ایرانی ( Meriones
 )persicusاز شمال مرند و بیشتر از باغها و مزارع
جمعآوری شد .موش مغان ( )Microtus socialisاز
حاشیههای مزارع یونجه و همچنین باغهای میوه شرق
مرند جمعآوری گردید .مهردادی و رهبر از اواخر سال 76
تا اوایل سال  78در شناسایی نمونههایی که از منطقة
چیرقویمة استان گلستان جمعآوری کردهاند چهار گونة
Cricetulus ،Mus musculus ،Microtus socialis
 migratoriusو  Meriones lybicusرا از منطقه نام
میبرند ( ،)Tagizadeh, 1964که سه گونه از آنها از
اطراف مرند جمعآوری شدهاند.
کلید تشخیص جنسها و گونههای راسته جوندگان
شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی

 )4(1اندازه بزرگ ،طول سروبدن و دم حدود 300
میلیمتر
 )3(2رنگ ناخنها سیاه ،کپسول شنوایی متورم ،کف

پا مودار اکسی پیتونازال  ،29پهنای زیگوماتیک 21/1
میلیمتر Ellobius fuscocapillus ............................
 )1(3رنگ ناخنها سفید ،کپسول شنوایی کوچک ،کف
پا کامالً بدون مو ،وجود خط سفید ابرویی
Meriones persicus ................................................
 )1( 4اندازه کوچک ،طول سر وبدن ودم حدود 170
میلیمتر
 )6( 5طول دم بلندتر از سروبدن ،گوشها بزرگ ،رنگ
پشتی خاکستری اندازه گوش  ،11اکسی پیتونازال
 6/24میلیمتر Microtus socialis .........................
 )5( 6طول دم حدوداً به اندازه سروبدن ،گوشها
متوسط ،رنگ پشتی خاکستری ،رنگ شکمی سفید،
دم فلس دارخاکستری Mus musculus ....................
 )7( 7طول سر و دم حدود  130میلیمتر و کمتر،
رنگ پشتی طوسی ،دم کوتاه با موهای سفید ریز،
رنگ ناخنها سیاه و رنگ شکمی سفید ....................
Cricetulus migratorius .....................................
 )8( 8طول سر وبدن حدود  170میلیمتر ،دم دارای
موهای پر پشت ،رنگ بدن زرد یک دست ،سرگرد،
اکسی پیتونازال  ،25/9پهنای زیگوماتیک ...........13/8
Apodemus sylvaticus ...........................................
مشخصات گونههای شناسایی شده
موش خانگی .Mus musculus Linnaeus, 1758

موش خانگی متعلق به خانواده  ،Muridaeزیر خانواده
 Murinaeمیباشد ( .)Wilson, 2005درمورد
تغییرات ریخت شناختی صفات دندانی وجمجمه ای این
گونه در اوراسیا و شمال آفریقا مطالعات دقیقی انجام شده
است ( .)Darvish, 2001این جونده کوچک و فراوان
در تمام نقاط منطقه و در مناطق مسکونی یافت میشود.
رنگ بدن قهوهای روشن مایل به خاکستری و دم بلندتر
از طول سر و بدن میباشد .اندازه گوش  ،11/5اکسی
پیتونازال  ،23پهنای زیگوماتیک  ،12/3فاصله بین
حدقهای  ،3/6طول صندوق صماخ  ،4/1پهنای جعبه
جمجمه  9/9و طول دندانهای اسیای باال در حدود 3/8
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میلیمتر است که مشخصات تاکسونومیکی به صورت
کامل در جدول شمارة  2درج گردیده است .این گونه
بیشتر از مناطق مسکونی و ساختمانهای مخروبة کنار
روستاها و شهر جمعآوری گردید .گونه مذکور شب فعال
بوده و در تلههایی که عصر کارگذاشته شده بود ،فردای
همان روز جمعآوری شدند .معموالً زمستانها را در
نزدیک مناطق مسکونی و تابستان را در مزارع و باغها
به سر میبرند .این گونه از نظر انتشار و انتقال بیماریها
به انسان حائز اهمیت میباشد (شکل .)1
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رنگ پشتی خاکستری در سطح میانی پشت تیرهتر
و به سیاه میگراید و در پهلوها قهوهای روشن است.
رنگ شکمی سفید با مرز مشخص و دم خاکستری
فلس دار نیز دارد .رنگ ناخنهای پاها سفید و کف
پاها بدون مو و برهنه است .این جونده نیز مانند
هامستر 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
بیماری و انتقال به انسان حائزاهمیت است.

ب
الف

1 mm

ج
شكل  .1گونه Mus musculus Linnaeus, 1758

الف :شکل عمومی ،ب :آرواره فوقانی ،ج :و ساختار جمجمه از پهلو
موش کور .Ellobius fuscocapillus Blyth, 1843

رنگ بدن روشن و خرمایی مایل به خاکستری است.
اندازه گوش  ،2اکسی پیتونازال  ،29پهنای زیگوماتیک
 ،21/1فاصله بین حدقهای  ،6/5طول صندوق صماخ
 ،8/8پهنای جعبه جمجمه  13/8و طول دندانهای
اسیای باال در حدود  7/2میلیمتر است که مشخصات
تاکسونومیکی به صورت کامل در جدول  2درج شده
است .این گونه غالباً شب فعال بوده و به ندرت،

فعالیت آن در روز دیده میشود .این نمونهها به وسیلة
کندن زمین و گرفتن با دست جمعآوری شده ،که در
باغها ،کشتزارها و نواحی کوهستانی که کمتر
دستخوش عملیات مختلف کشاورزی (شخم ،آبیاری
غرقابی و  )...میشوند ،بیشتر وجود دارند (شکل .)2
موش کشتزار .Apodemus sylvaticus Kaup, 1829

این گونه به نامهایی چون موش جنگلی و موش
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صحرائی نیز نامیده میشود .دارای رنگ روشن ،متمایل
به زرد نارنجی مخلوط با سایهای از قهوهای روشن
میباشد .اندازه گوش  ،14اکسی پیتونازال  ،25/9پهنای
زیگوماتیک  ،13/8فاصله بین حدقهای  ،4/3طول
صندوق صماخ  ،5پهنای جعبه جمجمه  12و طول
دندانهای اسیای باال در حدود  3/5میلیمتر است که
مشخصات تاکسونومیکی گونة به صورت کامل در جدول
 2درج گردیده است .از کشتزارها و کنار رودخانهها
خصوصاً از مناطق پر درخت و باغهای نزدیک محل
سکونت انسانها جمعآوری شده است (شکل .)3

قهوهای روشن در روی رنگ خاکستری دیده میشود.
اندازه گوش  ،13اکسی پیتونازال  ،27/9پهنای
زیگوماتیک  ،14فاصله بین حدقهای  ،4/5طول
صندوق صماخ  ،5/5پهنای جعبه جمجمه  11/9و
طول دندانهای اسیای باال در حدود  4/2میلیمتر است
که مشخصات تاکسونومیکی گونة جمعآوری شده از
منطقه ،بهصورت کامل در جدول  2درج گردیده است.
معموالً گونة مذکور شب فعال بوده و به ندرت در روز
دیده میشود .این گونهها حفرههای عمیقی را برای
زندگی و النهسازی بهوجود میآورند (شکل .)4

همستر مهاجر .Cricetulus migratorius Pallas, 1773

جرد ایرانی .Meriones persicus Blanford, 1875

همستر مهاجر متعلق به خانواده  ،Muridaeزیرخانواده
 Cricetinaeمیباشد ( .)Wilson, 2005هامستر
مهاجر جوندهای است که در زیستگاههای مختلف از
قبیل خانههای مسکونی (بهصورت همزیست با
انسان) ،درهها ،کوهستان ،چمنزار ،باغات و مزارع دیده
میشود .رنگ پشتی این جونده ،طوسی متمایل به
خاکستری و گاهی متمایل به قهوهای است .رنگ
شکمی بدن سفید است .دم کوتاه که از طول سر و
بدن کوتاهتر است و دارای موهای ریز و سفید رنگ
میباشد .رنگ بدن از پوزه تا دم خاکستری ،لکههای

جرد ایرانی متعلق به خانواده  ،Muridaeزیرخانواده
 Gerbillinaeمیباشد ( .)Wilson, 2005جوندگان
خانواده میوریده متنوعترین گروه را در رده پستانداران
تشکیل میدهند که شامل  381جنس و  1326گونه
میباشند از این زیرخانواده 13گونه در ایران شناسایی
شده است .یکی از صفات شاخص زیرخانواده ژربیلینه
وجود یک یا دو شیارطولی مشخص در سطح جلویی
دندانهای پیشین آرواره باال است ( Darvish,
 .)2001رنگ ناخنها سفید وکف پا برهنه است و مو
ندارد .روی چشم خط سفیدی وجود دارد.

(ب)

(الف)

1 mm
شكل  .2گونهEllobius fuscocapillus Blyth, 1843 :

الف :ساختار جمجمه از پهلو ب :ساختار فک پائین و باال
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الف

1 mm

ب
شكل  .3گونهApodemus sylvaticus Kaup, 1829 :

الف و ب :ساختار جمجمه از پهلو

ب

الف

1 mm
ج

شكل  .4گونه:
الف :ساختار جمجمه از پهلو ب :ساختار جمجمه فوقانی فک پائین ج :ساختار فک پائین
Cricetulus migratorius Pallas, 1773
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این گونه با جثة متوسط و دم بلند ،که طول دم از
ناحیه سر و بدن ،بلندتر است .دم به طور کامل از مو
پوشیده شده است که دسته مویی سیاه در انتها دارد.
رنگ موها در پشت بدن خاکستری شنی و زرد نخودی
متمایل به قهوهای روشن است رنگ قسمت شکمی بدن
سفید چرك است .اندازه گوش  ،21اکسی پیتونازال
 ،40/9طول صندوق صماخ  ،14و طول دندانهای
اسیای باال در حدود  6/2میلیمتر است که مشخصات
تاکسونومیکی گونة جمعآوری شده به صورت کامل در
جدول  2بیان شده است .گونة مذکور شب فعال بوده و
در مجاورت باغها و کشتزارها دیده میشود (شکل .)5
موش مغان .Microtus socialis Pallas, 1773

رنگ حیوان در پشت بدن قهوهای یا گندمگون

متمایل به قرمزمیباشد .دم کوتاه ،پوشیده از مو است.
این گونه بهصورت دسته جمعی زندگی کرده و
النههای پر پیچ و خمی را بهوجود میآورد که
بههمدیگر راه دارند .بیشتر در مراتع و زمینهای سبز و
کشتزارها دیده میشوند .اندازه گوش  ،11اکسی
پیتونازال  ،6/24پهنای زیگوماتیک  ،18/1فاصله بین
حدقهای  ،3/6طول صندوق صماخ  ،6/1پهنای جعبه
جمجمه  11و طول دندانهای اسیای باال در حدود
 6/6میلیمتر است که مشخصات تاکسونومیکی گونة
جمعآوری شده به صورت کامل در جدول 2
درج گردیده است .گونه مذکور شب و روز فعال
میباشد و به همین دلیل است که شب و هم
روز در تلههای گذاشته شده در منطقه به دام افتادند
(شکل.)6

ب

الف

1 mm
ج

شكل  .5گونه
الف :ساختار جمجمه فوقانی ب و ج :ساختار جمجمه از پهلو
Meriones persicus Blanford, 1875
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1mm

 گونه.6 شكل
 ساختار جمجمه از پهلو: ساختار جمجمه فوقانی ب و ج:الف
Meriones persicus Blanford, 1875
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