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 چکیده

در استان ( Cyrtopodion scabrum)دارمورفومتریک، دوشکلی جنسی، رفتار و تغذیه در گکوی سنگی تیغه صفات مریستیک،

در شهرستان کوهدشت  0930لغایت آبان  0938نمونه از تیرماه  08در این تحقیق تعداد . گردیدبررسی ( شهرستان کوهدشت)لرستان 

های نابالغ و بالغ جداگانه نمونه. دست آمدها بهی نمونهصفت مریستیک کلیه 09صفت مورفومتریک و 01.آوری گردیدبا دست جمع

ها و در نهایت با تشریح مخرجی در نرها و عدم وجود آن در مادهشی منافذ پیهای بالغ با مشاهدهجنسیت نمونه. بررسی گردیدند

 و هیتجز T-test زیآنال ،(00 شیرایو) SPSS ،یفیتوص زیازآنال استفاده با هاداده. ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردیدمختصرنمونه

. دیگرد مشاهده اندک اختالف بایی هاتفاوت ماده، و نری هانمونه نیب در صفات نیانگیم دری فیتوص زیآنالی مبنا بر. شدند لیتحل

 وی مخرجشیپ منافذ) کیستیمر صفت دو در اما. دینگرد مشاهدهی داریمعن تفاوت کیمورفومتر صفات در ،T-test زیآنالی برمبنا

 نیا شد مشخص نیچنهم .باشدیم گونه نیا دری جنسی شکلدوی دهندهنشان که دیگرد مشاهده داریمعن تفاوت( سری عرضی هافلس

 .کندیم هیتغذ حشرات از و بوده فعالشب کند،یم تیفعال به شروع آفتاب غروب از بعد معموالً گونه
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 مقدمه
ترین سرزمین ایران از نظر جغرافیای جانوری پیچیده

دهد و در مرکز برخورد عوامل می غربی آسیا را تشکیلجنوب
جانوری شمال آفریقا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا قرار 

 (.2و  1)گرفته است 
د که یکی از نباشخزندگان امروزی شامل چهار راسته می

راسته  معموالً این راسته را به سه زیر. داران استها فلسآن
. کنندمی مارها، سوسمارها و سوسمارهای کرمی شکل تقسیم

باشند گونه می 121خانواده و  8سوسمارهای ایران متعلق به 
به دنبال چاپ چک لیست مزبور چندین گونه جدید (. 1)

 131ها را به بیش از سوسمار از ایران کشف شد و تعداد گونه
 .گونه افزایش داده است

 زیشب تربیش کوچک وای خانواده گکونیده اغلب دارای جثه
ها بزرگ، مردمک چشم اغلب عمودی و فاقد پلک چشم. هستند

ها و ها قادر به حرکت روی دیوارها، سقفمتحرک، اکثر آن
توانایی تولید صدا در بعضی از . ها هستندسطوح عمودی صخره

، کنندمیدر نواحی گرم زندگی . های این خانواده وجود داردگونه
ن گزارش گونه از این خانواده تاکنون از فالت ایرا 44حدود 

گکونیده  ی، خانواده2118بر طبق چک لیست (. 1)شده است 
  Cyrtopodionباشد که جنس جنس می 12در ایران شامل 

 گونه است و گونه مورد مطالعه  11دارای 
(((Heyden, 1827 Cyrtopodion scabrum ) در این جنس

 .واقع است
دارای انگشتان نازک، باریک و مجهز  Cyrtopodionجنس 

باشد، در زیر اند، انگشت دارای دو یا سه بند میچنگال به
صاف وجود دارد،  یانگشتان یکسری المالی زیرانگشتی عرض

مردمک عمودی و مجهز به حواشی جلوئی و عقبی است، 
ای وجود دارد که اولین چانهجفت فلس پس 3یا  2معموالً 

د نر ای هستند، افراجفت معموالً در تماس با انتهای فلس چانه
مخرجی و رانی هستند و دم بند بندی است دارای منافذ پیش

(Anderson, 1999, Khan, 2008 .) در فالت ایران تعدادی از
کنند اما در های مسکونی زیست میهای سوسمار در خانهگونه

سوسمارهای . باشندها با هم متفاوت میمناطق مختلف نوع آن
کنند تحت ری زیست میهای روستایی یا شهخانگی که در خانه

یا  Cyrtopodion scabrumشوند که عنوان گکو شناخته می
دار یک گونه سوسمار خانگی شناخته شده گکوی سنگی تیغه

های خانگی در اکثر باشد و در مقایسه با دیگر گونهدر ایران می
 Karimian et al, 2011, Fathinia)نواحی ایران انتشار دارد 

et al 2009, Anderson, 1999 ،1.)  

 Cyrtopodion scabrum ای های پس چانهدارارای فلس
 هم ها بزرگ و در تماس باباشد که جفت پیشین آنمشخص می

منفذ پیش  7تا  4های زیررانی، فقط نرها ند، فاقد برآمدگیهست
های زیردمی پالک شکل بزرگ که به مخرجی دارند، فلس

های اند، پالکیافته ی پهنای سر در عقب مخرج گسترشفاصله
های پشتی به زیردمی در یک ردیف منفرد میانی، برآمدگی

تر از فضای طور مشخص بزرگای، سه وجهی و بهشدت تیغه
تر از دو برابر قطر چشم، ی پوزه کمبین هم هستند، اندازه

 دهند، ی را در هر بند تشکیل میهای دمی حلقهبرآمدگی
برآمدگی  11تا  12و ستبر، های حرکتی و دم درشت اندام

های پشتی پشتی در ردیف عرضی میانی پشت، پهنای برآمدگی
فلس  14تا  11ی قطر گوش، تر از اندازهطور مشخص کوچکبه

 (.Anderson,1999)در لب باال 
های ایران پراکنش تر استانکه این گونه در بیشجاییاز آن

تر مردم و بیششود وسیعی دارد و در منازل مسکونی دیده می
پندارند و اقدام به کشتن علت باورهای غلط آن را سمی میبه
علت مدرن شدن سبک زندگی و چنین بهکنند و همها میآن

های مسکونی، فراوانی این ی معماری ساختمانتغییر در نحوه
 کهحالیدر  باشدمیی اخیر رو به کاهش گونه نسبت به چند دهه

هداشت خانه و جوامع مسکونی نقش با صید حشرات در حفظ ب
ی این گونه بررسی، تصمیم به مطالعه و ندکمهمی را ایفا می

چنین برای تعیین وجود یا عدم وجود و همجانوری گرفته شد 
دو شکلی جنسی در این گونه با بررسی صفات مورفومتریک، 
مریستیک و آنالیز آماری به اثبات وجود یا عدم وجود دوشکلی 

 .ین گونه پرداخته شدجنسی در ا

 

 هامواد و روش
. آوری گردیدندها از شهرستان کوهدشت جمعتمام نمونه

درجه و  33ی عرض جغرافیایی شهرستان کوهدشت در محدوده
دقیقه  33درجه و  47دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 31

متر  1137شرقی قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا 
. باشدگراد میسانتی درجه 1157نه ساال است و میانگین دمای

آباد، از جنوب شرقی با شهرستان کوهدشت از شرق با خرم
پلدختر، از شمال غربیِ، غرب و جنوب غربی با استان ایالم هم 

 .مرز است
لغایت آبان  1331های مورد مطالعه از تیر سال نمونه

 هاینهنمو پس از تهیه عکس از. گردیدند آوریجمعبا دست  1331
تثبیت  ٪4هوش و سپس در فرمالین یزنده، با استفاده از اتر ب

های داخلی و نیز برای جلوگیری از فساد بافت. گردیدند
 محتویات لوله گوارش، با توجه به جثه جانور، مقداری فرمالین
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چنین در سه ناحیه سینه، شکم، دم سوسمار تزریق شد و هم
فرمالین در بدنشان جریان ها گذاشته شد تا پنبه در دهان آن

ی خود را دارد که شامل یک شماره هر نمونه برچسب ویژه. یابد
اطالعات . شوداست که به پای راست حیوان بسته می( کد)

ها در دفتر اطالعات مربوط به موزه مربوط به هر یک از نمونه
جهت . ثبت شد( ZMGU)جانورشناسی دانشگاه گلستان 

 های صید شده اقدام به نمونههای زیستی شناخت ویژگی
گیری صفات بیومتریک و شمارش صفات مریستیک اندازه
ها از کولیس و لوپ نمونه سنجیزیستمنظور به. ها شدنمونه

دست گیری صفات، اطالعات بهپس از اندازه. استفاده گردید
انتخاب صفات مورد . آمده از هر نمونه در جداولی ثبت شد

ز کتاب سوسمارهای ایران مطالعه با استفاده ا
(Anderson,1999 ) و کتاب گکوهای روسیه و کشورهای

قابل . انجام شد( ,Szczerback & Golubev 1996)مجاور 
صفات مورفومتریک از سمت راست  یگیرذکر است که اندازه

بدن و برخی از صفات مریستیک از هر دو سمت چپ و راست 
مت اختصاری و توضیح صفات مورد بررسی با ذکر عال .انجام شد

 .آمده است 2و  1در جداول 
 

 Cyrtopodion scabrumصفات مورفومتریک مورد مطالعه در گونه  :1جدول 

 توضیح تعریف عالمت اختصاری شماره

1 SVL از نوک پوزه تا قسمت جلوی سوراخ مخرج طول سر و بدن 

2 LCD (دم سالم)از جلو سوراخ مخرج تا نوک دم  طول دم 

3 HL از لبه جلویی سوراخ بینی تا لبه جلویی سوراخ گوش طول سر 

4 SL از لبه جلویی سوراخ بینی تا لبه جلویی حدقه طول پوزه 

1 TED (راست و چپ)گیرد قطر چشم از جلو نمونه در حالی که نمونه روی سطح صاف و افقی قرار می چشم قطر عرضی 

1 MDEO باشدراخ خارجی گوش که معموال به صورت افقی میترین قطر سوبیش حداکثر قطرسوراخ گوش 

7 HW ترین عرض سر در مابین سوراخ گوش و چشمبیش عرض سر 

8 HH ترین ارتفاع سر در لبه عقبی گوشبیش ارتفاع سر 

3 DTL طول برآمدگی پشتی در قسمت میانی پشت طول توبرکول پشتی 

11 AG طول زیر بغل تا کشاله ران طول تنه 

11 LA از شانه تا آرنج طول بازو 

12 LFA از آرنج تا مچ طول ساعد 

13 LT ی ران تا زانواز کشاله طول ران 

14 LF از زانو تا مچ طول ساق 

 

 
 (مرکز آمار استان لرستان)موقعیت منطقه مورد مطالعه  :1شکل
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 Cyrtopodion scabrumصفات مریستیک مورد مطالعه در گونه  :2جدول 

 توضیح تعریف ت اختصاریعالم شماره

1 IOS ترین قسمت سر در فاصله بین دو چشمها در پهنتعداد فلس های عرضی سرفلس 

2 PAN های نرمخرجی در نمونههای پیشتعداد فلس مخرجیمنافذ پیش 

3 USL های لب باال در سمت چپ و راستتعداد فلس های لب باالفلس 

4 LLS های لب پایین در سمت چپ و راستتعداد فلس های لب پایینفلس 

1 SDT های اطراف توبرکول پشتیتعداد فلس های اطراف توبرکول پشتیفلس 

1 LRDT های پشتی در ردیف میانی بدن از مخرج تا گردنتعداد توبرکول ردیف طولی توبرکول پشتی 

7 TRDT های پشتی در عرض بدنتعداد توبرکول ردیف عرضی توبرکول پشتی 

8 GVA های ریز قبل از مخرجای تا مخرج به جزء فلسهای زیر بدن از اولین جفت پس چانهفلس ای تا مخرجهای زیر بدن از اولین جفت پس چانهفلس 

3 SV های شکمی در قسمت میانی بدنتعداد فلس های عرضی شکمفلس 

11 SSFNSH های بینیلسهای جدا کننده فتعداد فلس های بینیهای جدا کننده فلسفلس 

11 PMS ایتعدا جفت فلس قرار گرفته بعد از فلس چانه ایهای پس چانهجفت فلس 

12 L4F تعداد المال در زیر انگشت چهارم دست المالی زیر انگشت چهارم دست 

13 L4T تعداد المال در زیر انگشت چهارم پا المالی زیر انگشت چهارم پا 

 

کلیه  ،هانمونهپس از تشریح منظور بررسی عادات غذایی، به 

محتویات . ها مورد بررسی قرار گرفتمحتویات گوارشی آن

 تثبیت شدند و جانورانی که  ٪4دستگاه گوارشی در فرمالین 

 .طور کامل هضم نشده بودند، مورد شناسایی قرار گرفتندبه

جهت تشخیص افراد بالغ و نابالغ از دو صفت اندازه و تشریح 

 3تر از ی سر و بدن کمکه افراد با اندازهوریطاستفاده شد به

تر ی بزرگاندازه متر نابالغ در نظر گرفته شدند و افراد باسانتی

تشخیص افراد نر از . متر، بالغ در نظر گرفته شدندسانتی 3از 

مخرجی انجام ماده با توجه به وجود یا عدم وجود منافذ پیش

باشند و افراد خرجی میمگردید که افراد نر دارای منافذ پیش

 .(2شکل ) اندمخرجیماده فاقد منافذ پیش

 

 
 Cyrtopodionمخرجی در نمایش عدم وجود منافذ پیش( نر، ب  Cyrtopodion scabrumمخرجی در منافذ پیش( الف :2شکل 

scabrum  ماده 

 

 هاهای آماری و تجزیه و تحلیلروش
-Tو  SPSS18رهای افزاآنالیز توصیفی، نرم با استفاده از

test   تک متغیره با روشIndependent T- test  با سطح

 . انجام گردید 1511داری معنی
 
 

 نتایج
بر روی دیوارهای طور عمده به آوری شدههای جمعنمونه

 ، انباری،هامنازل و در مواردی درون خانه خارجی داخلی و

درخت  هقها و بر روی ساتقسیم برق، باغچه کنتور برق و جعبه

 این گونه  .ندها مشاهده گردیدانجیر، در خیابان و پارک

بیرون  مخفیگاهبعد از غروب آفتاب از  فعال بوده و معموالًشب

-حرکت در کمین حشرات میآید، در محلی بیمی
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 3البته در طی این بررسی  . پردازدایستد و به شکار طعمه می

قبل از غروب آفتاب ظهر تا  12ن ساعت یبدر طی روز  نیز نمونه

منظور احتماالً بهکه صید شد صبح  3ک نمونه در ساعت یو 

های از نمونه درصد 11 .اندحمام آفتاب از النه بیرون آمده

این  دارای دم ناقص و یا دم ترمیم شده بودندآوری شده جمع

دفاع از منظور به( بریدم) اتوتومی یباالتوانایی مسئله گویای 

اس خطر است که در این مواقع دم خود را احس خود به محض

اقدام به گاز گرفتن در مواردی نیز  .کنداقدام به فرار می و قطع

و در یک مورد نیز مشاهده گردید که با احساس خطر  کرده

 . خود را از سقف به پایین پرتاب و فرار کرد

های آزمایشگاهی مشخص گردید که این گونه در بررسی

شین که جفت پیباشد ای مشخص میانههای پس چفلس دارای

اند، جفت دوم و سوم توسط هم در تماس ها بزرگ و باآن

های پشتی برآمدگی. شوندهای کوچکی از هم جدا میگرانول

شکل  یهای زیردمی پالکفلس ،ایشدت تیغهوجهی و بهسه

، اندیافته گسترشی پهنای سر در عقب مخرج بزرگ که به فاصله

منافذ داشتن  نرها با .باشندرکتی و دم درشت میهای حاندام

دلیل وجود یک جفت تر بهی دم برجستهقاعده و پیش مخرجی

 هانمونه در .هستند قابل تشخیص های مادهاز نمونه پنیس،همی

ی پشت به رنگ زمینه و ناحیهاست شکم سفید  یرنگ ناحیه

تیره در ای خاکستری تا قهوه سری نقاطدارای یک و خاکستری

چنین بر روی پا، دم، پشت، هم. باشدهای طولی منظم میردیف

در  .شودای دیده میبه شکل ستاره یهایلب باال و پایین، رنگدانه

 (.3 شکل)مشاهده گردید ها تفاوت رنگ زیادی بین نمونه

 
 Cyrtopodion scabrumهای تفاوت رنگ در نمونه :3شکل

 

نمونه تشریح شده،  34ده از دست آمدر محتویات معده به

مثل ( Diptera)ی دوباالن تعدادی حشره متعلق به راسته

باالن مگس خانگی و سوسری متعلق به خانواده قاب

(Coleoptera)ی لپیدوپترا پره از راسته، شب(Lepidoptera )

البته در یک مورد سوسمار . و شفیره پروانه مشاهده گردید

رود از گردید و احتمال می درحال تعقیب عنکبوت مشاهده

 .عنکبوت نیز تعذیه کند

نتایج حاصل از بررسی آماری مربوط به صفات  

نشان  4و  3های شماره مورفومتریک و مریستیک در جدول

 18ماده،  21نر،  31نمونه شامل  81بررسی . داده شده است

ی بدن از نوک پوزه تا دهد که میانگین اندازهنابالغ نشان می

طول دم سالم، طول سر، طول پوزه، قطر عرضی چشم، مخرج، 

عرض سر، ارتفاع سر، طول توبرکول پشتی، طول ساعد، طول 

ها و تر از مادهران، طول ساق در نرها با اختالفاتی جزئی، بیش

میانگین سه صفت قطر عرضی گوش، طول تنه، طول بازو با 

 .(3جدول ) باشدتر از نرها میها بیشاختالفاتی جزئی در ماده
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 (متربر حسب میلی) Cyrtopodion scabrumآمار توصیفی جهت نشان دادن صفات مورفومتریک در : 3جدول 

 انحراف معیار میانگین حداقل حداکثر تعداد جنسیت صفات

SVL 

 4511343 4357778 32521 43571 31 نر

 1523111 4353132 31531 11521 21 ماده

 3534138 2458833 21521 31531 18 نابالغ

LCD 

 7521112 1251727 41511 13511 11 نر

 4522131 1151381 41531 1151381 13 ماده

 1532121 3153714 21531 41511 7 نابالغ

HL 

 1518313 1151472 1521 12511 31 نر

 1522331 1151213 8511 11511 21 ماده

 1523878 153278 2511 7581 18 نابالغ

SL 

 1511183 358134 2571 4531 31 رن

 1511111 351341 2571 4571 21 ماده

 1534373 253111 1531 3511 18 نابالغ

TED-R 

 1541331 258128 2511 3571 31 نر

 1533288 257341 1531 3511 21 ماده

 1533338 157344 1531 2511 18 نابالغ

MOED-R 

 1518214 151183 1571 1511 31 نر

 1524318 152177 158 1571 21 هماد

 1511381 151111 1511 1581 18 نابالغ

HW 

 1521732 753128 4531 11511 31 نر

 1513821 751213 1541 8531 21 ماده

 1531114 451344 2581 1511 18 نابالغ

HH 

 1517177 354183 2531 4581 31 نر

 1518784 351114 2511 4531 21 ماده

 1571311 158111 151 3521 18 نابالغ

DTL 

 1511137 153344 1571 1521 31 نر

 1512824 153731 1571 1521 21 ماده

 1533371 151111 1541 158 18 نابالغ

AG-R 

 2548717 1351117 12511 24541 31 نر

 3511111 1358341 14581 24511 21 ماده

 1573413 1154344 8511 14511 18 نابالغ

LA-R 

 1573411 154211 3511 1541 31 نر

 1532111 151213 3521 7511 21 ماده

 1511111 351111 2521 4511 18 نابالغ

LFA-R 

 1574328 151134 4541 7581 31 نر

 1587112 153213 4581 7541 21 ماده

 1511723 353111 3511 1521 18 نابالغ

LT-R 

 1511117 758111 1521 11511 31 نر

 1521131 751138 1541 11511 21 ماده

 1518721 451111 3541 1511 18 نابالغ

LF-R 

 1511232 853211 1531 11511 31 نر

 1518181 851111 1531 11571 21 ماده

 1571418 457883 3581 1511 18 نابالغ
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ستیک بررسی شده مشاهده گردید که در بین صفات مری

عدد است ولی در  1تا  1از تعداد منافذ پیش مخرجی در نرها 

ها وجود ندارد و این صفت آشکارترین تفاوت بین ها و نابالغماده

های های عرضی سر، فلسانگین فلسیم. باشدا میهنرها و ماده

های جدا ای تا مخرج، فلسچانهزیر بدن از اولین جفت پس

های لب باال در سمت راست، های بینی، فلسی فلسکننده

ر انگشت چهارم دست راست، المالی زیر انگشت المالی زی

های عرضی توبرکول پشتی با چپ و راست، ردیف یچهارم پا

 هایفلس میانگین. باشدمیها تر از مادهتفاوتی اندک در نرها بیش

های لب پایین در سمت لب پایین و باال در سمت چپ، فلس

 های عرضی شکم، المالی زیر انگشت چهارم دستراست، فلس

های طولی توبرکول پشتی با اخالفاتی اندک در چپ، ردیف

های اطراف میانگین فلس. باشدتر از نرها میها بیشماده

ای در هر دو جنس چانههای پستوبرکول پشتی و جفت فلس

 (. 4جدول )برابر است 

 

 (تعدادبر حسب ) Cyrtopodion scabrumمریستیک در آمار توصیفی حهت نشان دادن صفات  :4جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین حداقل حداکثر تعداد جنسیت صفات

IOS 

 1513741 1452222 13511 11511 31 نر

 1518831 1358841 13511 11511 21 ماده

 1541183 1357222 13511 14511 18 نابالغ

PAN 

 1542114 157778 1511 1511 31 نر

 - - - - - ماده

 - - - - - نابالغ

USL-L 

 1547813 1151117 11511 12511 31 نر

 1547118 1151323 11511 12511 21 ماده

 1511113 1151111 11511 12511 18 نابالغ

USL-R 

 1541421 1157222 11511 12511 31 نر

 1548111 1151138 11511 12511 21 ماده

 1511131 1151111 11511 12511 18 نابالغ

LLS-L 

 1533841 758883 7511 3511 31 نر

 1533223 7532231 7511 3511 21 ماده

 1541118 851111 7511 3511 18 نابالغ

LLS-R 

 1511713 758333 7511 3511 31 نر

 1541111 851111 7511 3511 21 ماده

 1541118 851111 7511 3511 18 نابالغ

STD 

 1511841 1158111 11511 17511 31 نر

 1511734 1158177 11511 17511 21 ماده

 1511411 1158333 11511 17511 18 نابالغ

TRDT 

 1511117 1251111 11511 13511 31 نر

 1517337 1151323 11511 13511 21 ماده

 1571473 1151111 11511 13511 18 نابالغ

LRDT 

 1513133 2151117 21511 27511 31 نر

 15341443 2154231 21511 28511 21 ماده

 1577714 2153883 21511 28511 18 نابالغ
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 انحراف معیار میانگین حداقل حداکثر تعداد جنسیت صفات

GVA 

 1514131 3253111 31511 34511 31 نر

 1512117 3254231 31511 34511 21 ماده

 1537114 3251117 31511 34511 18 نابالغ

SV 

 1511777 1851111 18511 21511 31 نر

 1543114 1851114 18511 13511 21 ماده

 1511113 1853883 18511 13511 18 نابالغ

SSFNSH 

 1528131 151833 1511 2511 31 نر

 1513112 151381 1511 2511 21 ماده

 1532338 151111 1511 2511 18 نابالغ

PMS 

 151111 351111 3511 3511 31 نر

 151111 3511 3511 3511 21 ماده

 151111 351111 3511 3511 18 نابالغ

L4F-L 

 1513438 1851278 11511 22511 31 نر

 1532133 1854411 17511 21511 21 ماده

 1524813 1851188 11511 21511 17 نابالغ

L4F-R 

 1513438 1851278 11511 22511 31 نر

 1531211 1853711 17511 21511 24 ماده

 1521133 1851111 11511 21511 18 نابالغ

L4T-L 

 1537333 2151817 18511 24511 31 نر

 1518318 2158841 18511 24511 21 ماده

 1531484 1353444 18511 22511 18 نابالغ

L4T-R 

 1541314 2151234 18511 24511 34 نر

 1518318 2158841 18511 24511 21 ماده

 1531484 1353444 18511 22511 18 نابالغ

 

 

ود یا ، به بررسی وجT-testبا استفاده از آنالیز تک متغیره 

دست آمده از صفات مریستیک عدم وجود تفاوت در میانگین به

گیری شده در دو جنس نر و ماده پرداخته و مورفومتریک اندازه

شد و در نتیجه مشخص گردید که در دو صفت مریستیک یعنی 

( IOS)های عرضی سرو فلس( PAN)مخرجی منافذ پیش

یک تفاوتی باشد و در بقیه صفات مریستدار مییتفاوت معن

 (. 1جدول )گردد مشاهده نمی
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 Cyrtopodion scabrum ها در ی میانگین صفات مریستیک بین جنسبرای مقایسه tنتایج آزمون  :5 جدول شماره

 صفات
اختالفات 

 فرض شده

طرفهواریانس یک  هابرای مقایسه میانگین  tآزمون  

F داریمعنی t داریمعنی آزادیدرجه 

IOS 
 15138 11 25124 15271 15242 مساوی

 15131 115412 25112   نامساوی

PAN 
 15111 11 135712 15111 115311 مساوی

 151111 315111 825213   نامساوی

USL-L 
 15831 11 -15211 15173 15181 مساوی

 15834 145117 -15211   نامساوی

USL-R 
 15172 11 15118 15271 15218 مساوی

 15171 115831 15112   اوینامس

LLS-L 
 15738 11 -15331 15173 15173 مساوی

 15738 145117 -15331   نامساوی

LLS-R 
 15113 11 -15331 15121 15713 مساوی

 15114 135473 -15441   نامساوی

SDT 
 15383 11 -15113 15233 15128 مساوی

 15383 185318 -15114   نامساوی

TRDT 
 15833 11 15214 15111 15311 مساوی

 15837 115811 15211   نامساوی

LRDT 
 15223 11 -15231 15127 15118 مساوی

 15248 435113 -15172   نامساوی

GVA 
 15178 11 -15417 15441 15114 مساوی

 15173 175184 -15424   نامساوی

SV 
 15114 11 -15431 15182 15827 مساوی

 15118 175343 -15441   نامساوی

SSFNS

H 

 15481 11 15711 15111 25112 مساوی

 15411 135311 15742   نامساوی

LT4-L 
 15822 13 15221 15481 15114 مساوی

 15811 175111 15234   نامساوی

LT4-R 
 15138 18 15383 15411 15711 مساوی

 15187 115321 15411   نامساوی

LF4-L 
 15121 11 -15438 15433 15122 مساوی

 15181 115111 -15141   نامساوی

LF4-R 
 15713 18 15371 15113 15211 مساوی

 15714 115311 15313   نامساوی

 

داری یاما در بین تمامی صففات مورفومتریفک تففاوت معنف    

 در دو صفت مریستیک بیان شفده از آن (. 1جدول )وجود ندارد 

گفردد کفه در   ص مفی باشند، مشخمی P< 0.05که دارای جایی

این دو صفت در بین افراد نر و مفاده تففاوت وجفود دارد امفا در     

 P> 0.05بقیه صفات مریستیک و تمامی صفات مورفومتریفک  

 .گرددباشد، بنابراین در این صفات تفاوتی مشاهده نمیمی
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 Cyrtopodion scabrumدر ها ی میانگین صفات مورفومتریک بین جنسبرای مقایسه tنتایج آزمون  :6 جدول شماره

 صفات
اختالفات 

 فرض شده

طرفهواریانس یک  هابرای مقایسه میانگین  tآزمون  

F داریمعنی t داریمعنی آزادیدرجه 

SVL 
 15731 11 15341 15113 35311 مساوی

 15748 415318 15324   نامساوی

LCD 
 15111 22 15437 15113 45171 مساوی

 15181 115148 15413   نامساوی

HL 
 15341 11 15117 15172 15181 مساوی

 15341 115373 15118   نامساوی

SL 
 15117 11 15432 15124 15242 مساوی

 15118 145171 15432   نامساوی

TED-R 
 15111 11 15113 15311 15111 مساوی

 15118 145888 15111   نامساوی

MOED-R 
 15311 11 -15313 1542 45331 مساوی

 15388 445271 -15872   نامساوی

HW 
 15471 11 15727 15311 15112 مساوی

 15414 115318 15738   نامساوی

HH 
 15144 11 15481 15427 15141 مساوی

 15131 175188 15131   نامساوی

DTL 
 15438 11 15182 15414 15711 مساوی

 15111 115334 15171   نامساوی

AG-R 
 15711 11 -15381 15113 35424 مساوی

 15711 415323 -15317   نامساوی

LA-R 
 15131 11 -15483 15273 15131 مساوی

 15144 415121 -15411   نامساوی

LFA-R 
 15111 11 15422 15178 15811 مساوی

 15172 485114 15381   نامساوی

LT-R 
 15131 11 15131 15133 45432 مساوی

 15147 415824 15111   نامساوی

LF-R 
 15243 11 15113 15317 15113 مساوی

 15212 485718 15134   نامساوی

 

و سفپس آنفالیز   ( 3و  4های جدول)هدف از آنالیز توصیفی 

در صففات مریسفتیک و   ( 1و  1های جدول) T-testتک متغیره 

مورفومتریک، پی بردن به وجود یا عدم وجود دو شکلی جنسفی  

 . باشدمیدر این گونه 

 

 بحث
گونه سوسمار از  121جنس و  37خانواده،  8تاکنون تعداد 

نمونه مورد بررسی متعلق به (. 1)ایران گزارش شده است 

 ترین جنس و گونه ی گکونیده است که دارای بیشخانواده

نمونه مورد بررسی قرار  81در این تحقیق تعداد . باشدمی

ج پژوهش حاضر به شود نتایدر این بخش سعی می. گرفت

نام علمی این  .تفکیک صفات با نتایج منتشر شده مقایسه شود

های علمی باشد و ناممی Cyrtopodion scabrumگونه 

 Stenodactylus scaber HEYDENمترادف آن،

1827,Cyrtopodion scaber KLUGE 1991 باشد می

(,Anderson; 1996, Goulubev و Szczerbak 1999.) 
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دار فعالیت را از غروب که گکوی سنگی تیغه این واقعیت

کند با مشاهدات قبلی انجام شده در این آفتاب به بعد آغاز می

 Thompson ;1987, Roos ;1993, Ibrahim ) گونه توسط

. کندمی عربستان سعودی و مصر، صدقترتیب از قطر، به( ,2013

ذا در دست آوردن غباشد و برای بهفعال میاین گونه ذاتاً شب

 Ibrahim,) خوار استنشیند و حشرهنزدیکی روشنایی می

2013.)Khan  عنوان کرد که گکوی سنگی  2008 در سال

دست آوردن غذا جذب نور باشد و برای بهفعال میدار شبتیغه

فعالیت این گونه محدود به غروب، شب و اوایل صبح . شودمی

انجام شده نیز  در بررسی(. 1388داداشی و همکاران، )باشد می

فعال ای شبدار، گونهمشخص گردید که گکوی سنگی تیغه

باشد و در نزدیکی روشنایی در کمین حشرات خوار میوحشره

 ها در روز صید گردید که درصد نمونه 21نشیند، البته می

علت جستجوی غذا منظور حمام آفتاب باشد و یا بهتواند بهمی

ذا نشده است و در یک مورد باشد که در شب موفق به کسب غ

پشت خاکستری . در طی روز در تعقیب عنکبوت مشاهده گردید

، اندشده مرتب منظمهای طولی ای است که در ردیفبا نقاط قهوه

ی ی باریک، ناحیههای حرکتی و دم با نوارهای عرضی تیرهاندام

در بررسی کنونی در (. Anderson 1999,)شکمی سفید است 

که پشت به طوریشود بها اختالف رنگ دیده میهبین نمونه

ای تیره رنگ زمینه خاکستری با نقاط خاکستری روشن تا قهوه

ای شکل زیبا در نقاط های ستارهسری رنگدانهاست و یک

زیستگاه این گونه در نواحی بیابانی . مختلف بدن مشاهده گردید

غلب در یا نیمه بیابانی، گاهی معتدل یا کوهستانی و خزری، ا

ها، یا ها، دامنهها، بناهای قدیمی یا متروکه و نیز دشتخانه

باشد نواحی سنگالخی با پوشش گیاهی فراوان یا اندک می

(,Anderson 1999 .)ای پوشیده دار صخرههای شیبساکن تپه

ی باشد و گونههای با گیاه خشک میا ماسهیاز چمن خشک 

 و  Szczerbak)هاست کوه یها در پایهرایج و معمول در خانه

,Goulubev  1996 .) این گونه فقط از روی دیوارهای داخلی و

 Fathnia)ها یافت شده است خارجی منازل و گاهی درون خانه

در بررسی  (.2111و همکاران  Karimian ؛2113و همکاران، 

ها تنها گونه خانگی شناخته شده در شهرستان کنونی نیز نمونه

و بر روی دیوارهای داخلی وخارجی منازل،  باشدکوهدشت می

ها و بر روی ساق کنتور برق و جعبه تقسیم برق، باغچه انباری،

آندرسون . ها مشاهده گردیددرخت انجیر، در خیابان و پارک

ای را بر روی سقف مشاهده اظهار داشته است که هیچ نمونه

ی بر رو  که چندین نمونه در این بررسینکرده است در حالی

دو شکلی جنسی در بین . سقف مشاهده گردید

نرها )  ی سرتر در اندازهباشد که بیشسوسمارها گسترده می

و همکاران،  Fathinia)شود و تنه دیده می( تر دارندسر بزرگ

طور مستقیم با نیروی گاز گرفتن در ی سر بهاندازه. )2111

 ارتباط 

هایی وجود دارد طور قطع در گونهباشد و قدرت گزندگی بهمی

و همکاران،  Fathinia)گیرند کار میی فیزیکی را بهکه مبارزه

ی هر دو جنسیت، اندازه (.2111و همکاران،  Huyghe؛ 2111

ی بهتر از زیستگاه یا منابع بدن یا سر متفاوت را برای استفاده

و  Fathinia؛ 2112و همکاران،  Smith)گیرند کار میغذایی به

رقابت در بین نرها ممکن است که دلیلی . (2111همکاران، 

تر در نرها باشد که در حفظ قلمرو و ی بزرگبرای اندازه

؛ 1338و همکاران،  Shine)باشد مثلی مؤثر میموفقیت تولید

Fathinia  ،غدد اپیدرمی در کلوآک یا . (2111و همکاران

  شیمینواحی رانی در بسیاری از سوسمارها که فعالیت شبه

(Semi chemical ) دارند در ارتباط با رفتار جنسی و مرزبندی

 هاییسیگنالباشند که در طی حرکت در محیط، کردن قلمرو می

و Imparate ) گذارندجای میمنظور تعیین قلمرو بهرا به

دو شکلی (. 2111و همکاران،  Fathinia؛ 2117همکاران، 

دیده جنسی ممکن است که در اعضای حرکتی جلویی و عقبی 

شود که سوسمارها ل باعث مییهای حرکتی طواندام. شود

شکار کردن و یا گریز از شکارچی را دارا  یحداکثر سرعت برا

ها های حرکتی طویل قادرندکه مادهنرها با داشتن اندام. باشند

(. Fathinia 2007,)کنند گیری تعقیب راحتی برای جفترا به

تریک و مریستیک در این با آنالیز توصیفی در صفات مورفوم

گونه مشخص گردید که صفات مربوط به سر از جمله طول سر، 

ی بدن از طور اندازهطول پوزه، عرض سر، ارتفاع سر و همین

های حرکتی جلویی و عقبی در نوک پوزه تا مخرج، طول اندام

تواند به باشد که میها میتر از مادهنرها به میزان اندکی، بزرگ

منظور دفاع از قلمرو و رقابت در بین افراد نر بهدلیل وجود 

تر بودن طول تنه در افراد بزرگ. مثل باشدموفقیت در تولید

منظور حمل تخم در افراد ماده تواند نوعی از سازش بهماده می

، در بین صفات ذکر T-testباشد، ولی در آنالیز تک متغیره 

طور قطع به دار نبود، پس در این بررسییشده، تفاوت معن

اند ، اما توان گفت که این صفات در دو شکلی جنسی سهیمنمی

، مشخص گردید که به T-testبا استفاده از آنالیز تک متغیره 

های عرضی سر، در بین مخرجی و فلسطور قطع در منافذ پیش

مخرجی افراد نر و ماده تفاوت وجود دارد و از وجود منافذ پیش

شح مواد شبه شیمی از این منافذ در گردد که تراستنباط می

 برجستگی . باشندجلب جفت توسط افراد نر مؤثر می
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ها و وجود منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود همی پنیس

ها در تشخیص دو جنس از همدیگر کارآیی دارد ها در مادهآن

که تنها صفت بارز ( Anderson، 1999 و 1381 ،حیدری)

 ر و ماده از همدیگر در این گونه های نجداکننده درجنس

. باشد و در بررسی کنونی نیز این مورد به اثبات رسیده استمی

های نر و ماده توسط آنالیز ی میانگین صفات بین نمونهمقایسه

شکلی جنسی در صفات ، الگویی از دوT-testی متغیرهتک

 مورفومتریک، مریستیک و شاخص نسبی را نشان داده است

ی داری در اندازهیدر این گونه تفاوت معن(. 1381حیدری، )

های سر و در نتیجه دو شکلی جنسی وجود ندارد بدن و ویژگی

(Ibrahim ،2013 .) های بعضی از صفات ، داده7در جدول

دست آمده در این مطالعه با اطالعات موجود در مریستیک به

اد گردد که تعدمشاهده می. مطالعات دیگر مقایسه شده است

های عرضی برآمدگی پشتی در میان مخرجی، ردیفمنافذ پیش

های اطراف توبرکول های لب باال و پایین، فلسبدن، تعداد فلس

های عرضی های عرضی سر و تعداد فلسپشتی، تعداد فلس

های بیان شده در مطالعات کنونی در محدوده یشکم در مطالعه

 . گیرندقبلی قرار می

 

 قبلی و بررسی کنونی یهای انجام شدهی بعضی از صفات مریستیک در بررسیمقایسه :7 جدول شماره

 صفات
سوسماران 

 ایران

گکوهای روسیه و 

 کشورهای مجاور

های بررسی فونستیک مارمولک

 خانگی استان تهران
 بررسی کنونی

 1-1 - 4-3 4-7 مخرجیمنافذ پیش

 11-13 11-11 - 12-11 های عرضی برآمدگی پشتی در میان بدنردیف

 11-12 3-12 11-14 12-11 های لب باالتعداد فلس

 7-3 7-11 7-11 - های لب پایینتعداد فلس

 11-17 - 12-18 - های اطراف توبرکول پشتیفلس

 13-11 - 11-11 - های عرضی سرتعداد فلس

 18-21 21-21 11-23 - های عرضی شکمفلس

 

از صفات مورفومتریفک  های بعضی ، داده8 در جدول شماره

دست آمده در این مطالعه بفا اطالعفات موجفود در مطالعفات     به

در گکوهفای   میانگین طول سر و بفدن  .دیگر مقایسه شده است

 43577متر، در بررسی حاضر نیز میلی 43511روسیه در افراد نر 

میفانگین   .دهنفد تر است، که با هم تفاوتی را نشفان نمفی  ممیلی

 مترمیلی 41532گکوهای روسیه ها در در مادهطول پوزه تا مخرج 

باشد اما می 43531میزان تر و بهت کمو در بررسی حاضر به نسب

های میانگین در هر دو جنسیت دارای تفاوت فاحشی با میانگین

 هفای خفانگی تهفران    ذکر شده در بررسی فونسفتیک مارمولفک  

ل پوزه، میانگین دیگر صفات مانند طول دم سالم، طو. باشندمی

هفای  طول تنه، طول سر، عرض سفر، ارتففاع سفر دارای تففاوت    

در . باشفند دست آمده در بررسی فعلی میآشکاری با میانگین به

های خانگی تهران، تفاوت بفین میفانگین در   فونستیک مارمولک

باشد و در نتیجه با صراحت، وجفود دو  افراد نر و ماده آشکار می

صفففات مورفومتریففک و   شففکلی جنسففی را در ایففن گونففه در  

ی مریستیک بیان کرده اسفت، امفا در بررسفی فعلفی در نتیجفه     

دست آمفده در بفین اففراد نفر و     اندک در میانگین به یهاتفاوت

ماده، تفاوت آشکاری در بین صفات مورفومتریفک و مریسفتیک   

های عرضی سر و منافذ مشاهده نگردید و تنها در دو صفت فلس

توان گففت کفه ایفن دو    دار بود و مییمخرجی، تفاوت معنپیش

 .دهندصفت در این بررسی دو شکلی در این گونه را نشان می
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 قبلی و بررسی کنونی یهای انجام شدهی بعضی از صفات مورفومتریک در بررسیمقایسه :8 جدول شماره

 صفات
سوسماران  

 ایران

گکوهای روسیه و 

 کشورهای مجاور

 ی هابررسی فونستیک مارمولک

 خانگی استان تهران
 بررسی کنونی

 43577 37518 43511 - نر میانگین طول سر و بدن

 43531 41577 41532 - ماده 

 12517 11512 - - نر میانگین طول دم سالم

 11513 41543 - - ماده 

 3581 4532 - - نر میانگین طول پوزه

 3513 4513 - - ماده 

 13511 18517 - - نر میانگین طول تنه

 13583 24581 - - ماده 

 11514 11533 - - نر میانگین طول سر

 11512 11512 - - ماده 

 7531 8517 - - نر میانگین عرض سر

 7512 7577 - - ماده 

 3541 1511 - - نر میانگین ارتفاع سر

 3511 4581 - - ماده 

 
 

تفاوت دار، های نر و ماده گکوی سنگی تیغهدر بین جنس

. دیگرددر بعضی از صفات و در نتیجه دو شکلی جنسی مشاهده 

 کندمیاین گونه با صید حشرات به حفظ بهداشت کمک شایانی 

دلیل مدرن شدن ساخت و اما متأسفانه جمعیت این سوسمار به

ساز منازل شهری و باور عامه برای سمی بودن آن، رو به کاهش 

دالیل علمی، این باور غلط از شود که با بیان پیشنهاد می. است

 . مردم دور گردد

 

 دانیو قدر تشکر
  الساداتوجیههها نجمه اخلی، بدین وسیله از خانم

وند به خاطر کمک در و جناب آقای رضا یداهلل طلبقائمی

-احمدی که در نمونه یکارهای آزمایشگاهی و آماری و خانواده

 .ددگرگذاری میسپاس بودند گیری همراهان شفیقی
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An introduction to biology of Keeled- rock gecko
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 Abstract  
It was studied meristic, morphometric, sexual dimorphism, behavior and feeding of the 

Keeled- rock gecko (Cyrtopodion scabrum) from a population in Kouhdasht city, Lorestan 
Province. It was collected 80 specimens from July 2011 to October 2012 from Kouhdasht city 
directly by hand. It was investigated 14 morphometric and 13 meristic characters of all 
specimens. Juveniles and adult specimens were studied separately. Sexes of all adults were 
determined based on presence of preanal pores in males and absence in females and finally 
with dissection and observation of their gonads. Data were analyzed by using discriptive 
analysis, spss18 and T- test univariate statistical package. It was observed little differences in 
mean of characters between males and females on the basis of descriptive. Based on the 
analyses, no morphometric characters showed differences between males and females, but 
two meristic. Characters (preanal pores and scales across head) showed differences between 
males and females. Activity of this nocturnal species starts usually after sunset and feeds on 
insects.
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