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Funambulusسنجاب بلوچی مورفومتریک بررسی  pennantii  ایراندر 

سیامک یوسفی سیاهکلرودي
*

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین: 

منا ایزدیان
 

15175-583: ، تهران صندوق پستیمهندسین مشاور شیل آمایش: 

 1388 شهریور:               تاریخ پذیرش1388اردیبهشت :  تاریخ دریافت

 چکیده

یکی که   )(Funambulus pennantiiسنجاب بلوچی هاي زیستگاه  اي و تعیین ویژگی در پژوهش حاضر ثبت اطالعات گونه 

 تا 1386، طی یک بررسی یکساله، از بهمن آید  بشمار می)استان سیستان و بلوچستان(در ایران هاي جانوري منحصر به فرد  از گونه

)  ایستگاه2هر شهرستان ( ایستگاه 6براي این منظور تعداد  .ک شهر و سرباز انجام گرفت در شهرستانهاي چابهار، نی1387بهمن 

در طول عملیات میدانی جمعاً . فتپذیرگذاري انجام   توسط تلهصید از طریق ها سنجی آن اطالعات مربوط به زیستسپس . انتخاب گردید

 . برآورد گردید3/1:1به این ترتیب نسبت جنسی نر به ماده . ده بودند سنجاب ما17 سنجاب نر و 23 که از این تعداد  نمونه صید شد40

بیشترین . شتگیري شده در دو جنس نر و ماده وجود ندا داري بین صفات اندازه هاي آماري انجام شده، نشان داد که تفاوت معنی بررسی

 127 سر و تنه سانتیمتر و کمترین طول 292نه  بیشترین طول سر و ت و  گرم 50 گرم و کمترین وزن 5/123گیري شده  وزن اندازه

ها فقط دو صفت طول سر و تنه و نیز طول گوش داراي تفاوت  اساس محل صید نمونهاز نظر تفاوت بین صفات بر  همچنین.سانتیمتر بود

 طول گوش و طول پا طول سر و تنه بانشان داد که نیز ت اهمبستگی بین صفآنالیز .  مختلف صید بودندایستگاههايداري بین  معنی

 .بوددار   همبستگی بین طول گوش و طول پا نیز معنی و دار  معنی

 

، ایران ریخت سنجی ،Funambulus pennantiiسنجاب بلوچی،  : کلیديلغات

 مقدمه

ــنجاب  ــوچیس ــردك  بل ــی ه ــام محل ــا ن ــی    و1 ب ــام علم ن

Funambulus pennantii   زیـر ، 2راسـتۀ جونـدگان   متعلـق بـه 

پـراکنش  . )2( باشد می 4سنجابها، خانواده 3النراستۀ سنجاب شک 

طبیعی سنجاب نخلی هندي در نواحی مرزي جنوب شرقی ایران          

  ).8( نپال است  و هند،و کشورهاي پاکستان

 پـشمالو،  بلنـد و  ،این گونه با بدنی با موهاي انبوه و دم کلفت      

آنهـا سـر و گردنـی       . ها را داراسـت    شکل ظاهري عمومی سنجاب   

اي درشت و گوشـهاي مثلثـی یـا گـرد برجـسته و       پهن با چشمه  

                                                
١ Palm Squirrel
٢ Rodentia
٣ Sciuromorpha
٤ Sciuridae

پـشت بـدن در سـنجاب بلـوچی توسـط پـنج راه               .حساس دارند 

کمرنگ، مشخص شده است که سه تا از آنها از گردن تا پایین دم 

 .انـد  امتداد دارند و دو نوار بیرونی از جلو تا پشت پا کشیده شـده             

 .)1شکل ()12( باشد  عالمت مشخصۀ این سنجاب میاین نوارها

رنگ سر در پشت از پوزه تا عقب گوشها خاکستري است کـه      

بعــضی از در  .شـود  در عقـب بـا نوارهـاي تیـرة پــشت یکـی مـی      

خصوص عقب، گاهی آثاري از رنگ زرد بـه نظـر           بقسمتهاي بدن   

سطح پایین بدن روشن متمایل به سفید، دستها و پاهـا           . رسد می

 روشـن   در پشت روشن متمایل به خاکستري و در سـطح پـایین           

دم از موهـاي سـیاه و سـفید پوشـیده     . باشد  می متمایل به سفید  

در سـطح پـشتی، رنـگ سـیاه و در سـطح             . )2شکل   (شده است 

انتهـاي دم داراي موهـاي      . تر اسـت   غالبي  خاکسترشکمی رنگ   

 siamak_yousefi1@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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بلندي است که قسمت بیشتر آن سیاه رنگ و انتهـاي آن سـفید              

 زیاد نیست و در     اللۀ گوش متوسط، ناخن در دست و پا        .باشد  می

ها تیره رنگ و در قسمت انتهـایی، بـه رنـگ             قسمت قاعده، ناخن  

 . )13 (روشن هستند

این گونه در اصل گیاهخوارست امـا رژیـم غـذایی آن شـامل              

سـنجابهاي راه راه، پوسـت   . شـود  تعدادي مواد حیـوانی نیـز مـی      

کنند، بویژه در مزارعی که درختان راش، انجیر یـا            درختان را می  

توانند باعث خسارت قابل    شوند و بدین ترتیب می       کاشته می  چنار

الرو و شــفیره حــشرات نیــز در صــورت در . اي گردننــد مالحظــه

 در  Madso. )14 (دسترس بودن در مقادیرکم خورده می شـوند       

 درصد از رژیم غـذایی آنهـا را ممکـن           4 گزارش کرد    1964سال  

خم و جوجه ها گاهی ت سنجاب. است این قبیل مواد تشکیل دهند   

کنند و ممکـن اسـت     ها و مارمولکها را شکار می       پرندگان، قورباغه 

هـا   هـا بـراي جـذب تعـدادي از ویتـامین      به خوردن خاك و کانی  

 در پوست خز مانند آنها در مقابـل انعکـاس           Dویتامین  . بپردازند

گیرد و در هنگام تمیز کردن خود این ماده  نور خورشید شکل می   

نوشند، اگـر چـه مقـداري از          ها آب می    ابسنج. کنند  را جذب می  

هـاي بلـوچی در    سـنجاب . کننـد  آنرا از طریق غذایشان تأمین می  

در طـول فـصل پـاییز از برگهـا و           . خورنـد   سراسر سال دانـه مـی     

هاي نرم و شیرین و در طول فصل تابستان از حشرات بـویژه       میوه

. ماینـد ن آنها هیچگاه اقدام به ذخیره غذا نمی     . کنند  ملخ تغذیه می  

شـوند و بطـور وسـیعی از          اغلب در نزدیکی انـسانها مـستقر مـی        

 و   Scanlan. کننـد   پسماندهاي آشپزخانه بویژه نـان تغذیـه مـی        

هـاي نخلـی،       گزارش کردند که سـنجاب     1978در سال   همکاران  

  .خورند میوه و برگ و ته مانده غذاها را می

 هـا جمـع    هاي نر هنگـام تولیـد مثـل، بـه دور مـاده             سنجاب

هاي بلوچی شـامل تعقیـب و دنبـال           جفتگیري سنجاب  .شوند می

کردن و گاز گرفتن دم یک ماده توسط چند نـر و مبـارزه و نـزاع         

 دقیقـه بـه طـول       10-20ایـن رفتـار     . شـود   یک نر با نر دیگر می     

ها با یک یا چند نر متفاوت، سه یـا چهـار بـار در                 ماده. انجامد  می

 مناسـب بـودن هـوا و        در صـورت  . کننـد   طول روز جفتگیري می   

. دنباشـ   سال قادر به جفتگیـري مـی       ماههاي اکثرفراوانی غذا در    

 نرها از لحاظ تولید مثلی بین ماههاي آذر و دي غیرفعال هستند           

)4(. 

سازي  ها یک هفته بعد از جفتگیري شروع به النه  معموالً ماده 

کنند و داخل النه را از علوفۀ خشک، الیاف گیاهان، پنبه و پر              می

 .شود  اواخر زمستان تا اوایل تابستان انجام می       مان زای .پوشانند می

 نـوزاد  3 تـا  2کـشد و اغلـب     روز طول مـی 42بارداري در حدود   

، در یک آشیانه پوشیده از الیاف و علـف کـه            )حداکثر پنج نوزاد  (

 دیوار یا سقف درست شده است، بـه دنیـا           ،معموالً در یک درخت   

خورنـد، در مـاه       ا هفته دهـم شـیر مـی       نوزادان معموالً ت  . آیند  می

هاي بـالغ ممکـن       ماده. رسند  هشتم تا نهم نیز به بلوغ جنسی می       

 .)5 (است دو زایمان در سال داشته باشند

 تعـداد  سـاالنه هـایی کـه داراي سـن بیـشتري هـستند،        ماده

اما بطور کلی، باروري بستگی . آورند نوزادان بیشتري را به دنیا می

غذا و شرایط اقلیمی مناسب در طول فـصل         به در دسترس بودن     

 .زادآوري دارد

 

 

 

 

 

سنجاب بلوچی در مناطق مسکونی: 2شکل   سنجاب بلوچی در منطقه دشتیاري:1 شکل
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هاي بلوچی در هنگام تولد عریان و صورتی رنگ  نوزاد سنجاب

هستند، اگر چه عالئم ابتدایی راههاي پشت بدن آنها قابل 

وجود دارند ) اطراف بینی و دهان(ي حساس موها. مشاهده است

ها،   گیري در اندازه. و چشمها بسته و الله گوش پیچ خورده است

 میلیمتر و پاها 30 میلیمتر، دم در حدود 50طول سر و بدن در حدود 

-25چشمهاي نوزادان در .  گرم است5 -8 میلیمتر و وزن بین 5/12

 روز باز 7 -10 شود و الله گوش در مدت  روز اول باز می15

 .گردد می

کند و راههاي  پوست خز مانند آنها بطور یکنواخت رشد می

هاي  بطوریکه در هفته. شوند پشت بدن در هفته دوم برجسته می

دندانها در ابتداي تولد . گیرد  رنگ حیوان بالغ را بخود می8 -10

نوزاد قابل مشاهده نیستند، اما دندانهاي آسیاب کوچک پیشین 

ساختمان . اي قابل مشاهده باشند ت در نوزاد یک هفتهممکن اس

 بیشتر از . شود  کامل می12-13هاي  دندانها حیوان بالغ در هفته

 درصد  از رشد نوزاد در هشت هفتـه اول پـس از تولـد اتفـاق                  70

 . افتد می

 

 

  مواد و روشها

هـاي بلـوچی در منطقـۀ مـورد          سنجی سـنجاب   جهت زیست 

بــرداري و صــید آنهــا از طریــق روش  مطالعــه نــسبت بــه نمونــه

ــه ــد  تل ــدام گردی ــذاري اق ــکال( گ ــید و .)4 و 3 اش ــات ص    عملی

بـرداري طـی فـصول     نمونه. بازدیدهاي میدانی حائز اهمیت بودند 

 سـنجاب بلـوچی صـید       40 و جمعـاً     شـد تابستان و پاییز انجـام      

 .گردید

 1387 تا پایان بهمن ماه سال   1386گیري از بهمن ماه       نمونه

 شهر و سـرباز انجـام        در شهرستانهاي چابهار، نیک    وه داشت   ادام

)  ایـستگاه 2هر شهرستان  ( ایستگاه   6براي این منظور تعداد     . شد

در انتخاب ایـستگاه وضـعیت پوشـش        ). 1جدول  (انتخاب گردید   

گیاهی، بیشترین تنوع سنجاب مشاهده شـده از سـوي سـاکنین            

بـراي  . رفـت مـد نظـر قـرار گ      بانان در شهرسـتان       محلی و محیط  

تــرازوي دیجیتــالی وزن آنــان توســط  هــا ســنجی نمونــه زیــست

گیري طول سر و تنـه،        براي اندازه نیز  از کولیس   . گیري شد   اندازه

هـا   نمونه.  طول گوش و عرض سر استفاده شد        طول دم، طول پا،   

سنجی، تعیین جنسیت و تهیـۀ عکـس، رهاسـازي            پس از زیست  

 .شدند

  

 

 

 

 

 

 

 

 گیري تله، یکی از روشهاي نمونه: 4گیري                                    شکل  ز تور جهت نمونهاستفاده ا: 3شکل 

 

  موقعیت جغرافیایی ایستگاههاي مورد مطالعه:1جدول 

 

مختصات جغرافیایی ارتفاع روستاشهرستانردیف

NE)متر(

61°24'92"25°47'3"5/2دلگان دوست محمدچابهار1

61°07'83"25°59'23"10)دشتیاري(ماندیرو بهارچا2

61°51'57"25°90'73"59کهیر برزسرباز 3

61°39'4"26°23'49"403راسکسرباز4

60°23'23"26°21'71"449زیرك آبادنیکشهر5

60°18'26"26°45'3"5/864شگیم باالنیکشهر6

 



 در ایران Funambulus pennantiiبررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی                        دي و ایزدیانویوسفی سیاهکلر

٤

 نتایج

 17 سـنجاب نـر و      23تعـداد   شـده،    سنجاب بلوچی صـید      40از  

 ها انجام گردید   کامل نمونهزیست سنجی. سنجاب ماده بودند

:آمده است 2 که نتایج حاصله در جدول

 

 هاي صید شده سنجی نمونه  نتایج حاصل از زیست: 2جدول 

انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه

مقدار خطاي استاندارد مقدار مقدار مقدار

صفات

3712/15 4614/2 244/96 5/123 0/50 وزن

060/65 418/10 26/222 292 127 طول سر و تنه

0299/16 5668/2 098/133 0/157 0/90 طول دم

9632/2 4745/0 516/36 0/41 6/25 طول پا

103/3 497/0 57/16 20 12 طول گوش

613/0 164/0 19/21 22 20 سرعرض 

مترین وزن  گرم و ک5/123بیشترین وزن سنجاب صید شده 

هاي صید شده حدوداً  اما میانگین وزن سنجاب.  گرم بود50

همچنین بیشترین و کمترین طول سر و تنه .  گرم بود96معادل 

 222و میانگین آن معادل میلیمتر  127یمتر و میل 292بترتیب 

 157در مورد صفت طول دم، بیشترین مقدار  .بودمیلیمتر 

 133تر و میانگین آن معادل  میلیم90میلیمتر و کمترین مقدار 

 میلیمتر و 41حداکثر طول پاي سنجاب صیده شده . میلیمتر بود

 میلیمتر و میانگین 6/25حداقل طول پاي سنجاب صیده شده 

 میلیمتر 20طول گوش، بیشترین  . میلیمتر بود5/36آن معادل 

.  میلیمتر بود5/16 میلیمتر و میانگین آن معادل 12و کمترین 

 میلیمتر و کمترین 22 سنجاب صید شده سرض بیشترین عر

هاي   سنجابسر میانگین صفت عرض و میلیمتر 20 سرعرض 

 . میلیمتر بود21صید شده حدوداً معادل 

گیري شده  در  فراوانی نسبی در خصوص هر یک صفات اندازه

 : آمده است6 تا 1نمودارهاي 

٢٨٫٠ ٣٢٫٠ ٣۶٫٠ ۴٠٫٠

foot length

٠٪

۵٪

١٠٪

١۵٪

٢٠٪

P
er

c
en

t

 
 طول پا طول گوش

 پا طول يبافت نما :2 نمودار  طول گوشيبافت نما :1 دارنمو

١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠

٠٪

١٠٪

٢٠٪

٣٠٪
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١۶٠ ٢٠٠ ٢۴٠ ٢٨٠

headBody length

٠٪

١٠٪

٢٠٪

٣٠٪

٢٠٫٠ ٢٠٫۵ ٢١٫٠ ٢١٫۵

skull

١٠٪

٢٠٪

٣٠٪

۴٠٪

P
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c
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عرض سر سر  و تنهطول

 عرض سر يبافت نما :4نمودار  سر  و تنه  طوليبافت نما :3 نمودار

١٠٠٫٠ ١١٠٫٠ ١٢٠٫٠ ١٣٠٫٠ ١۴٠٫٠ ١۵٠٫٠

۵٪

١٠٪

١۵٪

٢٠٪

٢۵٪

P
er

c
en

t

 
 وزن دمطول 

 وزن يبافت نما :6نمودار دم طول يبافت نما :5نمودار 

فاوت میانگین کلیه صفات بـین دو جـنس بـا     در مرحله بعد ت   

  مورد بررسی آماري قرار گرفت و نتایج حاکی    tاستفاده از آزمون    

دار بودن تفاوت کلیه صفات بـین دو جـنس از نظـر             از عدم معنی  

نتایج حاصل از تفاوت میانگین کلیـه صـفات بـین دو            . آماري بود 

 :شده استآورده  3جنس نر و ماده در جدول 

  خصوصیات صفات براساس جنسیت:3جدول 

اشتباه استاندارد میانگینانحراف معیارمیانگینجنسصفات

468/974362/178049/3نر وزن

557/958968/121279/3ماده

64/215496/69165/15نر طول سر و تنه

28/235924/57049/14ماده

031/1311661/165277/3نر طول دم

629/1367329/158185/3ماده

148/364690/37570/0نر طول پا

007/373138/25612/0ماده

05/16203/3699/0نر طول گوش

31/17992/2726/0ماده

16/21742/0247/0نر عرض جمجمه

24/21340/0152/0ماده

 :اشندب  توزیع صفات در دو جنس بشرح زیر میةنحو مربوط به فراوانی هاينمودار
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هـا فقـط      از نظر تفاوت بین صفات براساس محل صید نمونـه         

داري بـین   طول سر و تنه و نیز طول گـوش داراي تفـاوت معنـی      

جدول آنالیز واریانس بـه شـرح       . ایستگاههاي مختلف صید بودند   

 ):4جدول (باشد  زیر می
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  جدول آنالیز واریانس:4جدول 

 

داري  سطح معنی F انگین می

مربعات

درجه 

آزادي

مجموع 

مربعات

محل صید نمونه صفات

000/0 922/56 006/21523 5 032/107615  صیدهاي ایستگاهبین 

115/378 28 216/10587 صیدهاي  ایستگاهداخل 

33 248/118202 کل

طول سر و 

تنه

000/0 570/22 272/49 5 359/246 صیدهاي  ایستگاهبین 

183/2 28 126/61 صیدهاي  ایستگاهداخل 

33 484/307 کل

طول گوش

همبستگی بین صفات ظاهري انجام گردید کـه آنـالیز نـشان         

همبستگی بین طول سر و تنه با طول گوش و طـول پـا              داد که   

 همچنین همبستگی بین طول گوش و طول. باشد دار می معنی

. دار نیـستند   نـی ستگی مع سایر ضرایب همبـ   . دار است  معنینیز  پا  

 : ارائه شده است5نتایج حاصله در جدول 

  جدول همبستگی بین صفات مورد بررسی:5جدول 

عرض جمجمه طول گوش طول پا طول دم طول سر و 

تنه

وزن صفت

392/0 083/0- 145/0- 216/0 020/0- 1 ضریب همبستگی

166/0 572/0 380/0 187/0 903/0 داري سطح معنی

14 39 39 39 39 39 تعداد

وزن

338/0 856/0 ** 342/0 * 300/0 1 - 020/0 ضریب همبستگی

237/0 000/0 033/0 063/0 903/0 داري سطح معنی

14 39 39 39 39 39 تعداد

طول سر و تنه

107/0- 259/0 100/0 1 300/0 216/0 ضریب همبستگی

715/0 111/0 545/0 063/0 187/0 داري سطح معنی

14 39 39 39 39 39 تعداد

طول دم

473/0- 323/0 * 1 100/0 342/0 * - 145/0 ضریب همبستگی

088/0 045/0 545/0 033/0 380/0 داري سطح معنی

14 39 39 39 39 39 تعداد

طول پا

015/0- 1 323/0 * 259/0 856/0 ** - 093/0 ضریب همبستگی

960/0 045/0 111/0 000/0 572/0 داري عنیم سطح

14 39 39 39 39 39 تعداد

طول گوش

1 015/0- 473/0- 107/0- 338/0 392/0 ضریب همبستگی

960/0 088/0 715/0 237/0 166/0 داري سطح معنی

14 14 14 14 14 14 تعداد

سرعرض 

  درصد1دار در سطح  معنی**:  درصد                  5دار در سطح  معنی* : 
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 بحث

 سنجاب بلوچی صید گردید که از این 40 در این مطالعه

به این ترتیب .  سنجاب ماده بودند17 سنجاب نر و 23تعداد 

 بود که با 3/1:1طالعه نسبت جنسی به دست آمده در این م

در  1966-1967سالهاي  طیاي که  در مطالعهنتایج بیان شده 

هاي نر در  هند انجام شده مبنی بر بیشتر بودن تعداد سنجاب

هاي نر در  طول عمر سنجاب .مطابقت داردتا حدودي ن بالغی

باشد و نسبت جنسی در زمان  ها می اسارت اغلب بیشتر از ماده

 است اما در هند مرگ و میر ماده باالتر است، به 1:1تولد حدود 

 .)10 و 2(  است1: 3/2  ینطوري که نسبت جنسی بالغ

م و  گر5/123گیري شده در ایران  بیشترین وزن اندازه

هاي  طبق بررسی گرم بوده است در حالیکه 24/96میانگین وزن 

Wright و 1972 در سال Watts و Aslin وزن  1981در سال

 اما ممکن است تا بوده گرم 135بالغ در حدود سنجاب بلوچی 

تواند بعلت متفاوت بودن  که این اختالف می  گرم هم برسد200

 مانند مواد غذایی در عواملیتفاوت در  و منطقۀ مورد مطالعه

 .دسترس و دیگر شرایط محیطی باشد

حاضر براي طـول     هاي بدست آمده در مطالعه     میانگین اندازه 

 و طـول  51/36 ، طـول پـا  09/133، طول دم،  26/222سر و تنه    

ــود57/16گــوش  ــر ب و Scanlanســنجاب توســط 9 . میلیمت

گیري شدند که متوسط طـول آنهـا         زنده1987همکاران در سال    

اي در   نمونـه . بـود )  میلیمتـر  200-300در دامنه   ( میلیمتر   243

ــا طــول   امــا  . میلیمتــر وجــود دارد292مــوزه غــرب اســترالیا ب

هاي بدست آمده در ایران  اندازههاي موجود قبلی براساس    گزارش

 طـول سـر و تنـه        : به قرار زیر است    )هایی محدود  اساس نمونه بر(

 37 تـا  32یلیمتـر، پـا      م 185 تـا    145 میلیمتر، دم    143 تا   133

ــر، گــوش  ــا 13میلیمت ــر18 ت ــابراین ن .)2و 1(  میلیمت ــ بن ایج ت

تا حد زیـادي بـا   اخیر  هاي بدست آمده در مطالعه     میانگین اندازه 

 . استبوده هاي گزارش شدة گذشته مشابه  اندازه

 مشخص ،هاي آماري انجام شده پس از بررسیهمچنین 

گیري شده در دو  اندازهداري بین صفات  گردید که تفاوت معنی

هاي  به این ترتیب در سنجاب. جنس نر و ماده وجود ندارد

 در میزان رشد قسمتهاي داري از نظر آماري  معنیبلوچی تفاوت

 تفاوت بنابراین. دو جنس نر و ماده مشاده نشدمختلف بدن در 

تغذیه بوده و اختالفات موجود در بعلت ها ممکن است  در اندازه

  .شته باشدنسیت نداارتباطی با ج

از نظر تفاوت  نتایج بررسی آماري نشان داد که از سوي دیگر

 فقط دو صفت طول سر و ،ها اساس محل صید نمونهبین صفات بر

 ایستگاههايداري بین  تنه و نیز طول گوش داراي تفاوت معنی

 تنوع در اختالفتواند بعلت   که این تفاوت میمختلف صید بودند

 باشد که بر تغذیه و در گوناگوند در مناطق مواد غذایی موجو

.گذار بوده استها تأثیر نتیجه رشد سنجاب

 

منابع

جلـد اول، جونـدگان و    .  پستانداران ایران  .1357  ، . اعتماد، ا  -1

انتـشارات انجمـن ملـی حفاظـت منـابع          . کلید تشخیص آنها  

 . صفحه287. طبیعی و محیط انسانی

 .پـستانداران ایـران    راییراهنمـاي صـح    .1387  ، .ضیائی، ه  -2

  . صفحه298.  ایرانسازمان حفاظت محیط زیستانتشارات 

انتشارات مرکـز نـشر    .حیات وحش ایران  .1378،   .، ا فیروز -3

 .دانشگاهی

4- Arkalow, F.S. Jr. And Shorten, M., 1973. The 

World of the Gray Squirrel. J.B. Lippincott Co., 

NewYork,  USA. 160P.

5- Barrett, C., 1934. The grey squirrel in 

Melbourne. Victorian Naturalist, 51:108-110.

6- Chaudrey, M.A. and Beg, M.A., 1977.

Reproductive cycle and population structure of the 

Northern Palm Squirrel, Funambulus pennanti. 

Pakistan Journal of Zoology, 9:183-189.

7- Madson, J., 1964. Gray and Fox Squirrels. Olin 

Mathieson Chemical Cooperation. Illinois, East 

Alton, 112P.

8- Nowak, R.M., 1999. Walker's mammals of the 

world. The John Hopkins University Press, 

London, UK.

9- Prakash, I., Kametkar, L.R. and Purohit, K.G., 

1968. Home range and territoriality of the 

Northern Palm Squirrel, Funambulus pennanti

Wroughton. Mammalia. 132:604-611.

10- Purohit, K.G., Kametkar, L.R. and Prakash, 

I., 1966. Reproduction biology and post-natal 

development in  the Northern Palm Squirrel, 

Funambulus pennanti Wroughton. Mammalia. 

30:538-546. 



1388، پاییز 3  سال اول، شماره  شناسی شیل آمایش                                                                                مجله زیست

٩

11- Scanlan, H., Gorton, J. and Pearsall, L., 1978. The 

study of the native Indian Palm Squirrel. 

Unpublished project report, Biology Department, 

Como Senior High School, Western Australia. 18P. 

(typescript).

12- Sedgwick, L.E., 1968. The squirrels of South 

Perth. Western Australian. Naturalist, 11:1-4.

13- Seebeck, J.H., 1984. The Eastern Grey Squirrel, 

Sciurus carolinensis, in Victoria. Victorian 

Naturalist, 101: 60-66.

14- Thorington, Richard W. and Ferrell, K., 2006.

Squirrels: The animal answer guide, The John 

Hopkins University Press, 204P.

15- Watts, C.H.S. and Aslin, H.J., 1981. The 

Rodents of Australia. Angus & Robertson,

Sydney xi 321P.

16- Wright, J.M., 1972. The biology of Funambulus 

pennanti Wroughton, feral in Western Australia. 

Unpublished BSc Honours Thesis, University of 

Western Australia: Perth 78P.



 در ایران Funambulus pennantiiبررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی                        دي و ایزدیانویوسفی سیاهکلر

١٠

 

Survey morphological characteristics of Palm Squirrel 

(Funambulus pennantii) in Iran

 Simak Yousefi: Islamic Azad University, Varamin Branch, Iran

 Mona Izadian: Shil Amayesh Consulting Engineer Company, P.O.Box: ٥٨٣-١٥١٧٥

Tehran, Iran 

Received:  May ٢٠٠٩                      Accepted: September ٢٠٠٩

Keywords: Palm Squirrel, Funambulus pennantii, Biometery, Iran

Abstract
Recording data characteristics of Palm Squirrel one of the unique species in Iran (Sistan-

Balouchestan province) were conducted in three cities of Chabahar, Nikshahr and Sarbaz 

from Feb. ٢٠٠٨ to Feb. ٢٠٠٩. For this reseaon, ٦ sampling stations (٢ in each city) were 

selected. For recording bioassay data of Palm Squirrel trapping were used. Forty Palm 

Squirrel were trapped, ٢٣ male and ٧ female with the sex ratio of ١:١٫٣. There were no 

significant differences in measured features between males and females. The heaviest Palm 

Squirrel was recorded as ١٢٣٫٥g. and the lightest was ٥٠g. Moreover; the longest and the 

shortest animal were ٢٩٢ and ١٢٧cm, respectively. Two features, head-body length and ear 

size showed significant difference among animals caught from three cities. Regression 

analysis among features showed correlation between head-body length and leg length. On the 

other hand, ear size and leg length had significant correlation.
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