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 ایران  ،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان ی:یزداکبر باقریانعلی 

 ایران ،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان ی:نجمه اخل 

 

 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

در ایران گزارش شده  Rhinolophidaeاز خانواده  پنج گونه شده است. گونه شناخته ۵۲خانواده و  نهها در ایران شامل راسته خفاش 

تواند صفت تشخیصی شناسی آن میشوند، که ریختبینی شناخته می اسب در جلوی برگه شکل نعل وجود وسیلهاعضای این خانواده به همه است.

 های خارجی،شود شامل اندازهاستفاده می Rhinolophidaeهای خانواده ها باشد. خصوصیات دیگری که معموالً برای تشخیص گونهبین گونه

های اصفهان، فارس، استاناست که در  (Rhinolophus euryale) ایاسبی مدیترانه نعل پنج گونه ایرانی، خفاش از یکی است. دندان و جمجمه

گلستان، همدان، ایالم، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان گزارش  ،چهارمحال بختیاری غربی،آذربایجان لرستان، کردستان،

عنوان اولین گزارش از این استان یافت گردید. مازندران( بهاز شهر رستمکال )استان  R. euryaleدر این مطالعه، یک جمعیت از . است شده

وسیله کلید شناسایی ها بهآوری شده است. نمونهاز رستمکال جمع 1396های مهر و آبان ماه سال وسیله دست و تور در ماهبهR. euryale خفاش 

ها گزارش گیری شدند و آمارهمورفومتری جمجمه و دندان اندازهصفت  1۲صفت مورفومتری خارجی و  16تشخیص داده شدند. در این مطالعه 

های های صورت گرفته نشان از اولین گزارش این گونه و آمارهها انگل خارجی داشت. اندازهها بالغ بوده و فقط یکی از نمونهنمونه شده است. همه

 آن از استان مازندران است

  ، استان مازندرانRhinolophus euryale ای،اسبی مدیترانهخفاش نعل کلمات کلیدی:

 hgkami2000@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ین تربزرگها بعد از راسته جوندگان دومین و راسته خفاش       

گونه متعلق  1300راسته در میان پستانداران است که دارای بیش از 

های (. تعداد گونه2017و همکاران Sotero-caio  خانواده است ) 21به 

)کرمی و همکاران،  45 ،(1387)ضیایی،  43 ترتیبها در ایران بهخفاش

شناخته  گونه 52 نهایت در و (2012و همکاران  Benda) گونه 50 (،2008

که در چند دهه گذشته یدرحال(. 2019و همکاران  Yusefi) شده است

گونه )هرینگتون و  37شده خفاش در ایران های شناختهتعداد گونه

گونه )فیروز،  39(، 1363گونه )اعتماد،  38( و 1355دره شوری، 

های رشد مطالعات در زمینه خفاش دهندهنشان( بودند و این 1378

در ایران، پنج گونه به  شدهشناختهگونه خفاش  52ایران است. از 

تعلق دارند. این پنج  Rhinolophidaeاسبی های نعلخانواده خفاش

(، Rhinolophus ferrumequinum) اسبی بزرگ شامل خفاش نعل گونه

 ، خفاش نعل(Rhinolophus hipposiderosاسبی کوچک )خفاش نعل

اسبی مهلی  (، خفاش نعلRhinolophus euryaleای )اسبی مدیترانه

(Rhinolophus mehelyi) کوهستانی اسبی نعل خفاش و (Rhinolophus 

blasii( است )Yusefi  در جلوی پوزه و دور سوراخ  (.2019و همکاران

ای وجود دارد که اسبی پوسته یا برگه پیچیده های نعلبینی خفاش

رو به این ینا ازاسب است. قسمت پایین آن مسطح و به شکل نعل

 های مختلف برگه بینی اسبی گویند. شکل قسمتها نعلخفاش

اسبی متفاوت  های نعلهای مختلف خفاشخصوص زین در گونههب

رود. از پنج گونه میشمار های تشخیص گونه بهاست و یکی از راه

و تنها تفاوت  هستند شبیه همای بسیار بهنامبرده، گونه مهلی و مدیترانه

(. 1363دهند )اعتماد، برگه بینی از خود نشان می  در ظاهراندکی 

ای زائده ارتباطی باال نوک تیز و اندکی اسبی مدیترانه در خفاش نعل

)کرمی و همکاران،  است ترهکوتا خمیده به پایین و زائده ارتباطی پایین

شود )اعتماد، (. نیشتر به تدریج باریک شده و تبدیل به نوک می1395

، Deblase) نیست ماستوییدی پهنای از تربیش زیگوماتیک پهنای (.1363

امواجی  ایمدیترانه اسبی نعل خفاش ظاهری هایتفاوت عالوه بر (.1980

 Salsamendiکند )ایجاد می تری نسبت به گونه مهلیبا فرکانس پایین

های ای تاکنون در استاناسبی مدیترانه خفاش نعل (.2008 همکاران، و

 بختیاری، چهارمحال غربی،آذربایجان ن،کردستا فارس، اصفهان،

و  (Karamiگلستان، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان 

های ایالم و خراسان استان در فوق هایاستان بر عالوه (،2008همکاران، 

(. در تمام 2019و همکاران  Yusefiشمالی نیز گزارش شده است )

ای از استان مازندران گزارش اسبی مدیترانهخفاش نعل منابع فوق،

در استان  این گونه  حضور گزارش از مقاله اولین نگردیده و این

 .مازندران است

 هامواد و روش

: شهر رستمکالی بهشهر در جنوب دریای موردمطالعهمنطقه        

دقیقه عرض  40درجه،  36دقیقه طول شرقی و  25درجه،  53خزر در 

متر از سطح دریاهای آزاد در استان مازندران  17شمالی در ارتفاع 

رستمکال با مختصات  مهربان رودها از غاری در واقع شده است. نمونه

دقیقه طول شرقی  25درجه،  53دقیقه عرض شمالی و  36درجه،  36

. غار در جنوب رستمکال قرار دارد و ارتفاع آن از شده است گرفته

کیلومتر فاصله  8متر است. از شهر تا محل غار  180سطح دریای آزاد 

های کیلومتر است. این مطالعه در ماه 24مستقیم و از طریق جاده 

(. www.bahesab.ir) گرفته استصورت  1396مهر و آبان سال 

 (.1385باشد )شباهنگ، هکتار می 2500احت جنگل رستمکال مس

آوری متر جمع 100عمق حدود  به غاری از هانمونه :یبردارنمونه       

. دهانه غار به طرف جنوب باز شده و ارتفاع دهانه غار نسبتاً شده است

ی صورت سختبهکوتاه و حدود یک متر است و وارد شدن به آن 

توان صدای تر شده و میگیرد. از اواسط غار، ارتفاع سقف آن بیشمی

قسمت از غار شروع ها را شنید که با ورود  به این تعداد کمی از خفاش

گیرند و از سقف غار کنند و پس از مدتی دوباره آرام میبه حرکت می

شود ناگهانی ارتفاع سقف زیاد می طوربهدر انتهای غار  شوند.آویزان می

کلنی از سقف غار آویزان بودند  صورتبهها  )حدود شش متر (. خفاش

تصادفی، تعداد صورت شد. بهواضح شنیده می طوربهها و صدای آن

 6آوری گردید )وسیله تور و دستکش جمعها بهنمونه از خفاش 11

 28نمونه در  1آبان ماه،  5نمونه در  4مهر ماه،  30در  نمونه

 

 
ای در ایران، اقتباس از اسبی مدیترانه: پراکنش خفاش نعل1شکل 

(Benda  ستاره قرمز نشانگر ثبت جدید آن در 2012و همکاران .)

 استان مازندران
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گیری های درون غار و از نمونه(. تعداد تقریبی خفاش1396آبان ماه 

 گیریعدد و دمای اندازه 10الی 8و   200، 300ترتیب اول تا سوم به

گیری شد. گراد اندازهدرجه سانتی 20و  5/20، 21شده از درون غار 

فضای داخل غار گرم و مرطوب است و کف غار از فضوالت خفاش و 

ریزی همواره در حال  هایبود. درون غار پشهشده بال حشرات پوشیده 

پروازاند و درکنار دیوار غار تعداد زیادی عنکبوت و ملخ بدون بال 

 عکس تهیه شد. هانمونهزیستگاه  مشاهده شد. از

ی زنده، هاخفاش: پس از تهیه عکس از مطالعه در آزمایشگاه       

ها بر هوش شده و سپس جنسیت نمونهیله کلروفرم بیوسبه هانمونه

ی قرار گرفت. یک نمونه بررس مورداساس وجود آلت تناسلی در نرها 

ی خارجی هااندازهدست آمد. هها بانگل خارجی از بدن یکی از نمونه

شود با استفاده یمکار برده هکه معموالً برای تشخیص ب هاخفاشبدن 

( و Smolinar، 2008 و Gutierrez ؛1363 ی قبلی )اعتماد،هاروشاز 

های مختلف جمجمه و دندان براساس اندازه قسمت

یله کولیس وسبهمتر یلیم برحسب( 1363فقط یک منبع )اعتماد، 

متر صورت گرفته و در جداول مختلف میلی 01/0دیجیتال با دقت 

یادداشت گردیدند. شناسایی گونه خفاش با کمک کلیدهای شناسایی 

( 1387ضیایی،  ؛Deblase  ،1980؛1363 و منابع موجود )اعتماد،

در بایگانی علمی موزه جانورشناسی دانشگاه  هاانجام شده است. نمونه

 افزارنرمبا  آمدهدستبهی هادادهشود. داری مینگه (ZMGU)گلستان 

spss،  و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش نرمال یه تجزمورد  22ویرایش

استفاده شد.   Shapiro-Wiks testبودن صفات از آزمون شاپیروویلک 

بررسی  T-independent test هامیانگین مقایسه آزمون با هاجنس جدایی

ها در صفات مورفومتریک خارجی شد ولی چون تفاوتی میان جنس

( Pooledصورت مجموع )ها برای هردو جنسیت بهنگردید داده مشاهده

ها میانگینمقایسه  جاکهآن از بعدی قرار گرفت. هایو تحلیل تجزیه مورد

برای صفات مورفومتریک جمجمه و دندان در سه صفت تفاوت 

ها را های چند متغیره نیز جدایی جنسدار نشان داد و تحلیلمعنی

های صفات مورفومتریک جمجمه و دندان برای دو تایید کرد آماره

های صفات مورفومتریک خارجی صورت جدا ارائه شد. آمارهجنس به

 ین، حداکثر و خطای استاندارد مقایسه گردید.شامل حداقل، میانگ

 

 نتایج
 Rhinolophus euryaleایاسبی مدیترانه: خفاش نعلیبندرده       

Blasius, 1853  ها متعلق به راسته خفاشOrder Chiroptera خانواده ،

 Rhinolophus جنس و Family Rhinolophidae اسبی های نعلخفاش

Lacepede, 1799  .است 
که  برگرفته استای شکل در ی برگهساختار: بینی را مشخصات       

اسب که مسطح است و در پایین و روی شامل سه بخش است،  نعل

لب قرار دارد. زین که در وسط قرار دارد و از پهلو برجستگی باالی 

زین کمی بلندتر از برجستگی پایین است و کمی به سمت پایین 

خمیده است، برجستگی پایین آن کوتاه و در زیر فرورفتگی زیادی 

به طرف پایین خم شده است. دو طرف نیشتر که سر آن طوریدارد به

گوشی شود و نیشتر حالت سهتدریج باریک شده و تبدیل به نوک میبه

اسبی بینی، موهای ریز متراکم و روشن دارد. بر روی کل ساختار نعل

ها از هم جدا، رشد یافته و فاقد گوشک هستند. شود. گوشمشاهده می

و در  است یدهخمبزرگ و بسیار  سبتاًنها پاها با اندازه متوسط و ناخن

شود. دم دراز نیست و همه ها نیز موهای ریزی مشاهده میبین آن

 یدهپوشرانی یله پرده میانوسبهاز مختصری از نوک آن  یرغبهطول آن 

گیری نتایج اندازه .(5و  4های ها گرد است )شکل. نوک بالشده است

ول اارایه شده است )جدهای خارجی بدن به تفکیک جنسیت قسمت

  (.2و  1

 

 
ای نسبت به اسبی مدیترانهاز خفاش نعل  گیرینمونه محل غار : موقعیت2شکل

 (https://www.google.com/mapsشهر رستمکال )
 

 
ای اسبی مدیترانهگیری از خفاش نعل: ورودی غار محل نمونه3شکل 

Rinolophus euryale  رستمکال بهشهر 
 

https://www.google.com/maps
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خاکستری و در سطح شکمی  -ایرنگ موهای پشت بدن قهوه       

ای پررنگ  و تر است. در سطح پشتی موها در انتها قهوهخیلی روشن

رنگ هستند. در سطح شکمی رنگ موها ای خیلی کمدر قاعده قهوه

رانی رنگ است. رنگ پرده بال و پرده میانای کمیباً یکنواخت قهوهتقر

ای باریک است. حدقهپوزه پهن و ناحیه بین ای است.و الله گوش قهوه

 از تربیش زیگوماتیک پهنای جمجمه در است. کم برجستگی باالی بینی

 رشد کم پهنای ماستوئیدی نیست. تیغه ساجیتال و لمبوئیدال خیلی

و به  فک باال دندان پیش خیلی ریز و دندان نیش بزرگ . درکرده است

نتایج (. 7و   6هایپایین و مختصری رو به جلو امتداد دارد )شکل طرف

        (.4 و 3 ولاارایه شده است )جد جنسیت تفکیک به هاجمجمه گیریاندازه

رستمکالی  رودمهربان در واقع غاری از هانمونه :گیریمحل نمونه       

. غار در منطقه جنگلی و در سراشیبی تندی شده استبهشهر تهیه 

از  قرار دارد. در جلوی ورودی غار درختی روییده است که بخشی

پوشاند. ورودی و ابتدای غار سقف کوتاهی دارد و ورودی غار را می

ورود به آن برای انسان دشوار است. از اواسط غار سقف آن بلندتر شده 

شود. هوای درون غار گرم و مرطوب است و غار بسیار تاریک می

اند و هنگام شنیدن یزانآوها از سقف غار (. نمونه3و  2، 1 های)شکل

            آیند.کنند یا به پرواز درمیقوه حرکت مییا دیدن نور چراغصدا و 

گیاهی  پوشش شهر این به نزدیک مناطق و رستمکال گیاهی: پوشش      

برگ است. دارای درختان پهن جنگلی این توصیف نواحی دارد. با معتدله

های جنگل جزو و دارد قرار البرز کوهرشته شمالی قسمت در رستمکال جنگل

ممرز، آزاد،  راش، توانمی آن درختی هایگونه از شود.می محسوب قدیمی

 هو را نام برد. شیردار و کل شمشاد، بلوط، گردوی وحشی، توسکا، انجیلی،

 رودمهربان: برای اولین بار این گونه در غاری واقع در پراکندگی       

 .استشده رستمکالی بهشهر در استان مازندران مشاهده 

 معموالً های سقف غار آویزان بوده و روزها از دیواره عادات:       

کلنی در کنار هم قرار دارند. در قسمت عمیق غار که سقف  صورتبه

ها را مشاهده کرد. صدای توان تعداد زیادی از آنآن بلند است می

رسد. مشاهده این نمونه تر به گوش میها در این قسمت بیشخفاش

صورت گرفته است. از  1396آبان سال  28و  5مهر و  30در روزهای 

ها ترتیب با کاهش دمای غار تحرک خفاشگیری اول تا سوم بهنمونه

 شد.ها دشوار میشدند و گرفتن آنافزایش یافته، هوشیارتر می
 

 

 
ای اسبی مدیترانه:  نیمرخ جمجمه خفاش نعل6شکل 

Rhinolophus euryale  رستمکال بهشهر 
 

 

 
: نمای زیرین 7شکل Rhinolophus euryale رستمکال بهشهر

ایاسبی مدیترانهنعلجمجمه خفاش   

 

و دلیلی  (5 )جدول مورفومتریک ظاهری نرمال هستند صفات همه       

 صفات (p>11=df ,06/0) ندارد وجود هاداده نبودن نرمال برای

داری نشان مورفومتریک ظاهری در دو جنس نر و ماده تفاوت معنی

 حدیتا  دو جنس بین % 95ندادند، تنها در صفت طول تیبیا در سطح 

صفات مورفومتریک  هایآماره (.6 )جدول (=04/0p) وجود دارد دارمعنی

ارائه شده  7های تجمیع شده نر و ماده در جدول ظاهری برای داده

 نرمال هستند و تنها صفت طول مربوط به جمجمه و دندان صفات است.

 =p,009/0) دهدمی نشان نرمالیته از انحراف مقداری پیتونازالاکسی

10=df)   آزمون مقایسه میانگین جدایی دو جنس در صفات  (.8)جدول

 طول (،=03/0p) جمجمه جعبه پهنای (،=02/0p) زیگوماتیک پهنای

های آماره (.9را نشان داد )جدول  (=05/0p) پایین فک در هادندان ردیف

  11برای جنس ماده و جدول  10 ای و دندان در جدولجمجمه صفات

 شده ا ست.برای جنس نر ارائه 

 
ای اسبی مدیترانه: نمای کلی سطح شکمی خفاش نعل4شکل 

Rhinolophus euryale از غار رستمکال بهشهر 
 

 
از غار  Rhinolophus euryaleای اسبی مدیترانه: خفاش نعل5شکل 

 مهربانرود رستمکال بهشهر
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 متر( از غار مهربانرود رستمکالای ماده )به میلیاسبی مدیترانه: اندازه خارجی بدن خفاش نعل1جدول 

 

 متر( از غار مهربانرود رستمکالنر)به میلیای  اسبی مدیترانه: اندازه خارجی بدن خفاش نعل2جدول 

 

 از غار مهربانرود رستمکال متر()به میلیای ماده اسبی مدیترانه: اندازه جمجمه و دندان خفاش نعل3جدول 

 

ZMGU متر()میلی صفت تعداد  408  ZMGU  409  ZMGU  415  ZMGU  416  ZMGU  417  ZMGU  418  

 21/58 83/63 34/59 90/65 72/59 86/59 اندازه کلی بدن 1
 13/40 38/44 60/45 85/45 17/39 24/40 طول سر و بدن 2
 88/46 05/45 93/50 93/47 60/47 63/46 طول ساعد 3
 72/3 41/4 78/3 41/4 62/4 21/4 طول انگشت اول 4
 18/37 70/35 74/38 46/38 12/37 77/36 چهارمکف دستی  5
 44/38 93/37 19/39 35/37 83/36 50/36 کف دستی پنجم 6
 95/71 51/71 82/72 83/70 70 63/69 طول انگشت سوم 7
 65/56 31/50 82/49 99/52 86/57 24/57 طول انگشت پنجم 8
 81/13 27/14 64/13 09/14 96/14 87/14 طول اولین بند انگشت سوم 9
 80/27 17/25 50/23 51/27 36/28 74/28 طول دومین بند انگشت سوم 10
 91/6 48/6 65/6 89/6 31/7 09/8 طول اولین بند انگشت چهارم 11
 41/18 08/18 32/19 68/18 97/18 17/19 طول دومین بند انگشت چهارم 12
 71/22 33/21 90/23 86/21 60/20 11/20 طول دم 13
 87/8 29/7 73/8 59/8 81/8 06/9 عقب طول انگشت 14
 10/20 20/19 61/17 36/19 90/19 38/20 طول تیبیا 15
 61/17 57/17 42/18 98/18 12/19 72/17 طول گوش 16

ZMGU متر()میلی صفت تعداد  410  ZMGU  411  ZMGU  412  ZMGU  413  ZMGU  424  

 82/65 46/62 20/59 13/60 62/60 اندازه کلی بدن 1
 41/42 70/43 10/39 18/39 58/41 طول سر و بدن 2
 16/50 68/47 51/48 41/48 10/49 طول ساعد 3
 33/4 28/4 45/4 14/4 77/4 اولطول انگشت  4
 87/37 28/37 57/36 31/36 51/37 کف دستی چهارم 5
 90/39 03/37 59/36 53/37 33/39 کف دستی پنجم 6
 50/69 40/70 54/70 87/70 50/70 طول انگشت سوم 7
 78/47 01/59 48/57 73/57 59 طول انگشت پنجم 8
 94/13 53/14 52/14 78/14 88/14 طول اولین بند انگشت سوم 9
 87/26 29/27 82/27 07/29 58/29 طول دومین بند انگشت سوم 10
 46/6 41/7 31/7 62/6 06/7 طول اولین بند انگشت چهارم 11
 19 09/18 20/18 12/18 71/18 طول دومین بند انگشت چهارم 12
 50/21 01/24 19/24 29/23 26/23 طول دم 13
 99/8 12/10 31/8 47/8 18/9 طول انگشت عقب 14
 11/20 13/21 73/20 90/19 22 طول تیبیا 15
 90/17 11/17 32/18 28/18 48/20 طول گوش 16

ZMGU متر()میلی صفت تعداد  408  ZMGU  409  ZMGU  415  ZMGU  416  ZMGU  417  ZMGU  418  

 3/9 29/9 45/9 46/9 53/9 02/9 پهنای زیگوماتیک 1

 25/9 16/9 21/9 74/8 34/9 97/8 پهنای جعبه جمجمه 2

 34/2 39/2 21/2 36/2 4/2 63/2 ایپهنا یا فاصله بین حدقه 3

 91/19 28/19 04/20 45/19 89/16 72/18 پیتونازالطول اکسی 4

 2/16 7/16 99/16 71/16 2/16 44/15 طول کندیل و بازال 5

 29/2 92/2 07/3 44/2 64/3 97/2 طول صندوق صماخ 6

 24/15 93/17 25/17 95/17 52/17 96/15 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش 7

 3/7 24/7 28/7 6/7 58/7 12/7 ها در فک باالطول ردیف دندان 8

 34/6 3.6 33/6 39/6 46/6 07/6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالدندانردیف  طول 9

 87/11 99/11 08/12 93/11 1/12 79/11 طول فک پایین 10

 25/6 24/6 73/6 7/6 15/7 59/6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینردیف دندان طول 11

 71/7 52/7 67/7 94/7 79/7 58/7 پایینها در فک طول ردیف دندان 12
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متر( از غار مهربانرود رستمکالاسبی نر )به میلی: اندازه جمجمه و دندان خفاش نعل4جدول   

 

 ایاسبی مدیترانه: نرمال بودن صفات مورفومتریک ظاهری در خفاش نعل5جدول 

 

 ایاسبی مدیترانهدار تنها در صفت طول تیبیا در خفاش نعل: تفاوت معنی6جدول 

ZMGU متر()میلی صفت تعداد  410  ZMGU  411  ZMGU  412  ZMGU  413  

 53/9 82/9 83/9 49/9 پهنای زیگوماتیک 1
 27/9 31/9 79/9 29/9 پهنای جعبه جمجمه 2
 39/9 39/2 53/2 58/2 ایپهنا یا فاصله بین حدقه 3
 97/18 66/19 02/20 62/19 پیتونازالطول اکسی 4
 81/15 56/16 07/16 29/16 طول کندیل و بازال 5
 77/2 76/2 69/3 89/3 طول صندوق صماخ 6
 29/16 32/16 37/16 27/16 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش 7
 24/7 54/7 33/7 48/7 ها در فک باالطول ردیف دندان 8
 3/6 27/6 39/6 48/6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالطول ردیف دندان 9
 81/11 79/11 15/12 02/12 طول فک پایین 10
 53/6 56/6 97/6 40/6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینطول ردیف دندان 11
 45/7 47/7 65/7 42/7 ها در فک پایینطول ردیف دندان 12

 متر()میلی صفت
 شاپیروویلک کولموگروف اسمیرنف

 .Sig درجه آزادی آماره .Sig درجه آزادی آماره
0/ 06 11 24/0 اندازه کلی بدن  86/0 11 06/0 

 13/0 11 88/0 *0/20 11 19/0 طول سر و بدن

 98/0 11 98/0 *0/20 11 12/0 طول ساعد

 53/0 11 94/0 *0/20 11 14/0 طول انگشت اول

 97/0 11 98/0 *0/20 11 11/0 کف دستی چهارم

 31/0 11 91/0 *0/20 11 16/0 کف دستی پنجم

 56/0 11 94/0 *0/20 11 19/0 طول انگشت سوم

01/0 11 28/0 طول انگشت پنجم  83/0 11 02/0 

 33/0 11 92/0 *0/20 11 16/0 طول اولین بند انگشت سوم

 19/0 11 90/0 *0/20 11 19/0 طول دومین بند انگشت سوم

 30/0 11 91/0 *0/20 11 13/0 طول اولین بند انگشت چهارم

 20/0 11 90/0 *0/20 11 17/0 طول دومین بند انگشت چهارم

 32/0 11 92/0 *0/20 11 20/0 طول دم

 34/0 11 92/0 *0/20 11 18/0 طول انگشت عقب

 72/0 11 95/0 *0/20 11 17/0 طول تیبیا

 27/0 11 91/0 *0/20 11 18/0 طول گوش

 خطای انحراف معیار اختالف میانگین داری دوطرفهمعنی درجه آزادی آماره t متر()میلی صفت
 %95بازه اطمینان در سطح 

 حداکثر حداقل

 39/3 -39/4 72/1 -50/0 77/0 9 -29/0 اندازه کلی بدن
 97/4 -24/2 59/1 36/1 41/0 9 85/0 طول سر و بدن

 90/0 -41/3 95/0 -25/1 22/0 9 -31/1 طول ساعد
 23/0 -63/0 19/0 -20/0 31/0 9 -05/1 طول انگشت اول
 51/1 -07/1 57/0 22/0 70/0 9 38/0 کف دستی چهارم
 31/1 -05/2 74/0 -36/0 63/0 9 -49/0 کف دستی پنجم
 08/2 -55/0 58/0 76/0 22/0 9 30/1 طول انگشت سوم
 62/3 -73/7 51/2 -05/2 43/0 9 -81/0 طول انگشت پنجم

 39/0 -90/0 28/0 -25/0 39/0 9 -89/0 بند انگشت سومطول اولین 
 07/1 -63/3 04/1 -27/1 25/0 9 -22/1 طول دومین بند انگشت سوم
 78/0 -62/0 31/0 08/0 79/0 9 26/0 طول اولین بند انگشت چهارم
 95/0 -26/0 26/0 34/0 22/0 9 29/1 طول دومین بند انگشت چهارم

 -07/0 -86/1 39/0 -96/0 03/0 9 -44/2 طول دم
 46/0 -37/1 40/0 -45/0 29/0 9 -11/1 طول انگشت عقب

 -07/0 -62/2 56/0 -34/1 04/0 9 -39/2 طول تیبیا
 16/1 -53/1 59/0 -81/1 76/0 9 -30/0 طول گوش
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 یااسبی مدیترانهنعلهای متر( خفاشهای تجمیع شده در جنس نر و ماده )به میلی: صفات مورفومتریک ظاهری برای داده7جدول 

 

 ایاسبی مدیترانهپیتونازال در خفاش نعلنرمالیته در صفت طول اکسی: انحراف از 8جدول

 

 ایاسبی مدیترانهیین در خفاش نعلدر فک پاها جدایی دو جنس در صفات پهنای زیگوماتیک، پهنای جعبه جمجمه و طول ردیف دندان :9جدول

 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متر()میلی صفت

 71/2 37/61 90/65 21/58 11 اندازه کلی بدن
 60/2 94/41 85/45 10/39 11 طول سر و بدن

 63/1 08/48 93/50 05/45 11 طول ساعد

 31/0 28/4 77/4 72/3 11 طول انگشت اول

 90/0 22/37 74/38 70/35 11 کف دستی چهارم

 18/1 87/37 90/39 50/36 11 کف دستی پنجم

 99/0 77/70 82/72 50/69 11 طول انگشت سوم

 08/4 07/55 01/59 78/47 11 طول انگشت پنجم

 46/0 39/14 96/14 64/13 11 طول اولین بند انگشت سوم

 76/1 42/27 58/29 50/23 11 طول دومین بند انگشت سوم

 48/0 01/7 09/8 46/6 11 انگشت چهارم طول اولین بند

 45/0 61/18 32/19 08/18 11 طول دومین بند انگشت چهارم

 79/0 24/20 00/22 20/19 11 طول دم

 68/0 76/8 12/10 29/7 11 طول انگشت عقب

 12/1 03/20 00/22 61/17 11 طول تیبیا

 93/0 31/18 48/20 11/17 11 طول گوش

 متر()میلی صفت
 شاپیروویلک کولموگروف اسمیرنف

 .Sig درجه آزادی آماره .Sig درجه آزادی آماره
 48/0 10 93/0 *0/20 10 20/0 پهنای زیگوماتیک

09/0 10 24/0 پهنای جعبه جمجمه  90/0 10 24/0 

11/0 10 23/0 ایبین حدقه پهنا یا فاصله  92/0 10 35/0 
 00/0 10 78/0 *0/20 10 21/0 پیتونازالطول اکسی

 91/0 10 97/0 *0/20 10 11/0 طول کندیل و بازال

 47/0 10 93/0 *0/20 10 18/0 طول صندوق صماخ

08/0 10 24/0 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش  91/0 10 31/0 

 32/0 10 91/0 *0/20 10 19/0 فک باالها در طول ردیف دندان

 23/0 10 90/0 *0/20 10 19/0 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالطول ردیف دندان

 33/0 10 91/0 *0/20 10 15/0 طول فک پایین

 60/0 10 94/0 *0/20 10 16/0 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینطول ردیف دندان

 65/0 10 94/0 *0/20 10 12/0 ها در فک پایینردیف دندانطول 

 t آماره  متر()میلی صفت
درجه 
 آزادی

 داریمعنی
 دوطرفه 

 اختالف 
 میانگین

انحراف خطای 
 معیار

 %95بازه اطمینان در سطح 
 حداکثر حداقل

 -05/0 -59/0 11/0 -32/0 02/0 8 -75/2 پهنای زیگوماتیک
 04/0 -64/0 14/0 -30/0 07/0 8 -02/2 پهنای جعبه جمجمه
 -01/0 -28/0 05/0 -15/0 02/0 8 -65/2 ایپهنا یا فاصله بین حدقه

 90/0 -93/1 61/0 -51/0 42/0 8 -84/0 پیتونازالطول اکسی
 90/0 -52/0 30/0 19/0 55/0 8 61/0 طول کندیل و بازال
 39/0 -17/1 34/0 -38/0 28/0 8 -14/1 طول صندوق صماخ

 98/1 -65/0 57/0 66/0 28/0 8 15/1 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش
 21/0 -30/0 11/0 -04/0 70/0 8 -39/0 ها در فک باالطول ردیف دندان

 -13/0 -22/0 07/0 -04/0 57/0 8 -58/0 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالطول ردیف دندان
 22/0 -19/0 09/0 01/0 85/0 8 19/0 طول فک پایین

 45/0 -47/0 19/0 -01/0 96/0 8 -05/0 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینطول ردیف دندان

 40/0 00/0 08/0 20/0 04/0 8 34/2 ها در فک پاییندندانطول ردیف 
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 ایاسبی مدیترانهخفاش نعل متر()به میلیای و دندان در جنس ماده : صفات جمجمه10جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ایاسبی مدیترانهمتر( خفاش نعلای و دندان در جنس نر )به میلی: صفات جمجمه11جدول 

 

 

 بحث
تنها پستاندارانی هستند که پرواز حقیقی دارند و مانند  هاخفاش       

ترین ها بعد از انسان بیشپرندگان قادرند در هوا پرواز کنند. خفاش

ترین تعداد گونه را دارا هستند. پراکندگی و بعد از جوندگان بیش

کنند. زندگی می غارها در اجتماعی صورتبهاسبی اغلب نعل هایخفاش

ها امواج و سردسیر خواب زمستانی دارند. این خفاشدر مناطق معتدل 

فرستند، به همین ی دهان از سوراخ بینی بیرون میجابهصوتی را 

دهانشان بسته است )ضیایی،  معموالًها علت برخالف اغلب خفاش

قبالً به دو زیر  Rhinolophidaeهای نعل اسبی (. خانواده خفاش1387

شدند )اعتماد، تقسیم می Hipposiderinaeو  Rhinolophinaeخانواده 

 Rhinolophidae  خانواده یعنی مجزا خانواده دو صورتبه امروزه ولی (1363

 (.2019و همکاران  Yusefiشود )تقسیم می Hipposideridaeو 

های بندیدر ایران در ردهRhinolophidae های خانواده خفاش       

شوند. در گونه طرح می 5صورت و گاهی به 6صورت مختلف گاهی به

اسبی بخارایی با دو اسم گونه متفاوت مطرح  خفاش نعل منابع قبلی

( 1378(، )فیروز، 1363)اعتماد،   Rhinolophus clivosusشده است 

(، 1355شوری، )هرینگتوت و دره Rhinolophus bocharicusو 

(Karami  ،( و )2008و همکارانBenda  2012و همکاران.) 

اسبی بخارایی حذف شده و پنج گونه در منابع جدید خفاش نعل       

 خفاش نعل :از عبارتندکه  شده استاز این خانواده برای ایران گزارش 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متر()میلی صفت

 18/0 34/9 53/9 02/9 6 پهنای زیگوماتیک

 21/0 11/9 34/9 74/8 6 پهنای جعبه جمجمه

 08/0 32/2 40/2 21/2 6 ایپهنا یا فاصله بین حدقه

 15/1 04/19 04/20 89/16 6 پیتونازالطول اکسی

 55/0 37/16 99/16 44/15 6 طول کندیل و بازال

 48/0 88/2 64/3 29/2 6 طول صندوق صماخ

 12/1 97/16 95/17 24/15 6 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش

 19/0 35/7 60/7 12/7 6 ها در فک باالردیف دندانطول 

 13/0 31/6 46/6 07/6 6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالطول ردیف دندان

 12/0 96/11 10/12 79/11 6 طول فک پایین

 34/0 60/6 15/7 24/6 6 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینطول ردیف دندان

 15/0 70/7 94/7 52/7 6 ها در فک پایینردیف دندانطول 

 انحراف  معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متر()میلی صفت

 18/0 66/9 83/9 49/9 4 پهنای زیگوماتیک

 25/0 41/9 79/9 27/9 4 پهنای جعبه جمجمه

 09/0 47/2 58/2 39/2 4 ایپهنا یا فاصله بین حدقه

 43/0 56/19 02/20 97/18 4 پیتونازالطول اکسی

 31/0 18/16 56/16 81/15 4 طول کندیل و بازال

 59/0 27/3 89/3 76/2 4 طول صندوق صماخ

 04/0 31/16 37/16 27/16 4 طول از کندیل تا جلوی دندان نیش

 13/0 39/7 54/7 24/7 4 ها در فک باالطول ردیف دندان

 09/0 36/6 48/6 27/6 4 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک باالطول ردیف دندان

 17/0 94/11 15/12 79/11 4 طول فک پایین

 24/0 61/6 97/6 40/6 4 ها از عقب آخرین آسیا تا جلوی نیش در فک پایینطول ردیف دندان

 10/0 49/7 65/7 42/7 4 ها در فک پایینطول ردیف دندان
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کوهستانی  اسبی نعل خفاش ، Rhinolophus ferrumequinumبزرگ اسبی

Rhinolophus blasiiاسبی کوچک  ، خفاش نعلRhinolophus 

hipposiderosای اسبی مدیترانه ، خفاش نعلRhinolophus euryale 

و همکاران  mehelyi Rhinolophus (Yusefiاسبی مهلی  و خفاش نعل

ای از نظر های نامبرده دو گونه مهلی و مدیترانه(.  از میان گونه2019

های ارایه شده ریختی بسیار به هم شباهت دارند ولی براساس نمونه

ای ( گونه مدیترانهDeblase ،1980 ؛1363 در منابع موجود )اعتماد،

های خارجی است. اندازه تر از گونه مهلیاز نظر اندازه قدری کوچک

بدن و جمجمه و دندان این دو گونه خفاش در منابع ذکر شده با 

و  (2و  1ول ا)جد کلی بدن ویژه طولهای موجود در این مقاله بهنمونه

ای اسبی مدیترانه فاش نعل( با گونه خ4و  3ول ا)جد زیگوماتیک پهنای

براساس دو  R. euryleکه پهنای زیگوماتیک در طوریمطابقت دارد. به

های مورد متر و در نمونهمیلی 4/9و  0/9نمونه از بهبهان و همدان 

متر میلی 83/9تا  02/9نمونه  10مطالعه حاضر براساس جمجمه 

تا  R. mehelyi 0/10که پهنای زیگوماتیک برای متغیر است درحالی

 95تا  R. mehelyi 76متر است و اندازه کلی بدن در میلی 4/10

است  90/65تا  21/58های مورد مطالعه حاضر متر و در نمونهمیلی

 (.1363تر از گونه مهلی است )اعتماد، که بسیار کم

نیستند. عالوه بر  R. mehelyiهای مورد مطالعه بنابراین نمونه       

با  Deblase (1980)قایسه شکل جمجمه موجود در کتاب این با م

( این نتیجه حاصل 7و  6 هایجمجمه موجود در مطالعه حاضر )شکل

ای اسبی مدیترانه شد که جمجمه موجود همانند جمجمه خفاش نعل

پهنای زیگوماتیک در آن بیش از پهنای ماستوییدی نیست. این دو 

یز اندکی متفاوت هستند. در گونه خفاش از نظر شکل زین و نیشتر ن

ای زائده ارتباطی باالی زین نوک تیز و اسبی مدیترانهخفاش نعل

تر است )کرمی و اندکی خمیده به پایین و زائده ارتباطی پایین کوتاه

مستقیم و تدریجی  طوربه(. دو طرف نیشتر نیز 1395همکاران، 

(، ولی در گونه 1363شود )اعتماد، باریک شده و تبدیل به نوک می

 و پایین ارتباطی زائده از بلندتر باالی زین کمی ارتباطی مهلی زائده

 و پهن روبرو نمای از ارتباطی پایین زائده. است گرد نسبتاً آن نوک

 طوربهط (. دو طرف نیشتر در  وس1395است )کرمی و همکاران،  گرد

 5(. با توجه به شکل 1363دهد )اعتماد، ناگهانی فرورفتگی نشان می

اسبی موجود در این مطالعه از نظر شکل زین و نیشتر  خفاش نعل

باشد. گرچه فرکانس صدای خفاش مورد ای میشبیه به گونه مدیترانه

 دهد که خفاش نعلبررسی مطالعه نشده ولی مطالعات قبلی نشان می

 مهلیاسبی  تری نسبت به خفاش نعلای فرکانس پاییندیترانهاسبی م

کند اسبی مهلی فرکانس باالتری نسبت فرکانس تولید می نعل نعلس

(Salsamendi  ،خفاش نعل2005و همکاران .) اسبی مهلی در ایران

متر گزارش شده است  2000در ارتفاعی بیش از 

ش گونه مشاهده شده از ( ولی در این گزار1395)کرمی و همکاران، 

متر از سطح دریا گزارش شده است که ارتفاع  180غاری به ارتفاع 

تری نسبت به گزارشات ارایه شده برای گونه مهلی است. بسیار پایین

اسبی گزارش شده از دالیل ارایه شده خفاش نعلدر نتیجه با توجه به

ای رانهاسبی مدیتغار مهربانرود رستمکال بهشهر گونه خفاش نعل

 باشد.می

برای اولین  Rhinolophus euryaleای اسبی مدیترانهخفاش نعل       

(. 2008و همکاران،  Karami) شده استبار از میالن ایتالیا گزارش 

همین دلیل در لیست قرمز است به کاهش به رو گونه این جمعیت

IUCN  در گروه )نزدیک به تهدید( یا NTزیستگاه،  قرار دارد. تخریب

 عوامل ترینمهم از یکی های زیرزمینیمزاحمت و از بین رفتن خوابگاه

اسبی  (. خفاش نعل1395است )کرمی و همکاران،  گونه این تهدید

های اصفهان، فارس، کردستان، آذربایجان در استان قبالً ایمدیترانه

بختیاری، گلستان، همدان، کرمانشاه، خراسان  چهارمحالغربی، 

های ( و عالوه بر استان2008. و همکاران (Karamiخوزستان  رضوی،

و  Yusefiفوق از ایالم و خراسان شمالی نیز گزارش شده است )

اسبی  شود که گزارش خفاش نعل(. مالحظه می2019همکاران 

 باشد. ای از استان مازندران برای اولین بار میمدیترانه
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