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 در جوندگان مورفومتریک  مقایسه خصوصیات

 (در جیرفت و زابل (Tatera indica)جربیل هندی  )مطالعه موردی:

 

 

 ایران اردکان،دانشگاه اردکان،  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، :*مریم مروتی 

 ایران دانشگاه اردکان، اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست،: امجزفاطمه بهادری 

 ایراندانشگاه زابل، زابل، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی،  :سعید محمّدی 

 

 1396 شهریورتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد. این گونه در اکثر نقاط از جمله نواحی خشک می Muridae( زیرخانواده جربیل و متعلق به خانواده Tatera indica) جربیل هندی

قدرت سازگاری بالیی دارد.  شود و معمولا های آبیاری و زهکشی یافت میهای زیرکشت و دو طرف کانالها، محدودهبیابانی، رودخانهو نیمه

از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار است چرا که حلقه اصلی زنجیره و چرخه غذایی در طبیعت را برای جانورانی نظیر جغد، شغال،  این گونه

که به پراکنش ها در مناطق دیگر، در عین اینهای گیاهان و دفع آندهد جربیل هندی با خوردن دانهروباه، مار و پرندگان شکاری تشکیل می

ترین طبقاتی هستند شود. جوندگان از مهمداران محسوب میترین آفت محصولت کشاورزی در میان مهرهعنوان مهمند، از طرفی بهکبذرکمک می

لذا این  .رسدنظر می. دارند لزم به..چون کشاورزی یا بهداشت وهای مختلف هملحاظ اثرات مثبت و منفی که در عرصهها بهکه مطالعه آن

و  1395های مختلف در دو شهرستان جیرفت و زابل، در اسفندماه بررسی مورفومتریک جربیل هندی با تله گذاری در زیستگاه پژوهش با هدف 

سنجی ظاهری( و )ریخت شناسیگیر صید و صفات ریختنمونه توسط تله کشنده و زنده 15انجام شد. در این مطالعه به تعداد  1396فروردین 

نتایج حاصل از آزمون مورد بررسی قرار گرفت.  22نسخه   SPSSافزارگیری و با استفاده از نرمها اندازهی در نمونهای و دندانصفت جمجمه 15

Nonparametric Mann- Whitney (U test)  دار وجود دارد گیری شده در هر دو منطقه اختالف معنینشان داد که بین همه متغیرهای اندازه

(05/0P<)  تر بودند. های جربیل جیرفت نسبت به زابل بزرگگیری شده در گونهاندازهصفات و 
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 مقدمه

باید توجه داشت مستندات پستاندار ایران برای ارائه اطالعات        

ها در منطقه مهم است و راسته جوندگان در اولیه در مورد تنوع آن

 Hamidi) قرار دارد رتبه باالترین در تنوع نظر از انپستاندار هایگونه میان

جنس  150زیر تیره،  5شامل  Muridae(. خانواده 2013 و همکاران،

های گونه 5676 درصد از 15باشد و متشکل از حدود گونه می 763و 

جنس  8 ،خانوادهاین پستاندار در حال حاضر شناسایی شده است. از 

های در ایران وجود دارد. در مقایسه با دیگر گونهگونه  28و 

مورفولوژیک  هایشباهت وجود با Muridae خانواده هایگونه پستانداران،

 دهندمی نمایش را کاریوتیپ از باالتر بسیار تنوع طورکلیبه باال

(Mohammai در سطح طبقه2012همکاران، و .) ،بندی مورفولوژیکی

گونه در  11وجو دارند که در حال حاضر   Tateraگونه از جنس  12

، T. afra ،T. brantsii ،T. bohemi ،T. guineae ،T. inclusa) آفریقا
T. vicina ،T. kempi ،T. leucogaster ،T. nigricauda ،T. phillipsi 

and T. robustaو تنها یک گونه در آسیا ) (T. indicaزندگی می ) .کند

 Tateraعنوان تواند بهمی T. indicaصفات مورفولوژیک، گونه  براساس

sensustricto گونه آفریقایی  11نظر گرفته شود و در نتیجه تمام در

Tatera  در یک سرده ازGerbilliscus گیرندقرار میMohammadi)  

نشان  DNAچنین خصوصیات مولکولی ژنومی ( همParvizi، 2014و 

یک تاکسون از نژادهای مختلف است که چهار  Tateraداد که جنس 

 در سیستان،  T. indica persicaزیرگونه آن در ایران وجود دارد. 

T. indica scansa  در کرمان و در نهایتT. indica monticola و 

T. indica bailwardi  ،در خوزستان. جربیل هندی در سراسر ایران

ترکیه، عراق و سوریه توزیع شده افغانستان، پاکستان، هند، سریالنکا، 

 IUCN(. این گونه در فهرست Parvizi،2014 و   (Mohammadiاست

قرار دارد. همه پستانداران  (LC) ترین نگرانیدر طبقه کم (2013)

آثاری از حضورشان را مانند سرگین، ردپا و النه در محیط برجای 

در شمارش  هایی کهها مانند روشگذارند. ممکن است این نمایهمی

رود، بررسی شود. برآورد فراوانی مبنی بر کار میمستقیم جانوران به

هایی که جانوران به سختی خصوص در موقعیتها بهشمارش نمایه

هایی ساکن هستند که توانایی دیدن شوند و یا در زیستگاهدیده می

)قدیریان و همکاران،  گیردها ضعیف است مورد استفاده قرار میآن

های کوچک، تکثیر سریع و سازش دارای جثه ها اکثراً(. جربیل1388

های مختلف آبی، خشکی قابل توجه مرفولوژیک و بیولوژیک با محیط

اند که های موجودات زندهترین گروهو درختی هستند و یکی از موفق

های زمین به استثنای دلیل قابلیت سازگاری باال در همه خشکیبه

گستره  (.2013 و همکاران، Dehghani) شونده مینواحی قطبی دید

بیابانی است. زیستگاهی این گونه در برگیرنده نواحی خشک و نیمه

خشک و نواحی های خشک و نیمهها در ترکیه، زیستگاهجربیل

دهند. ها را ترجیح میرودخانه خشک هایبا خاک نرم و شیب غیرزراعی

هایی تر زیستگاهل در بیشعنوان یک جونده شب فعاجربیل هندی به

های ها، محدوده زمینکه به آب آزاد دسترسی دارند مانند رودخانه

های آبیاری و زهکشی پراکنش دارند. زیرکشت و دوطرف کانال

های ها و رودخانهطور معمول در کف کانالهای جربیل هندی، بهالنه

های لخت و عاری از پوشش گیاهی چنین در زمینخشک و هم

ها برای جستجو (. ماده1393)محمدی و همکاران،  شوداهده میمش

های کنند و از لکهغذا، مناطق با پوشش گیاهی باال را انتخاب می

واسطه فراهم آوردن سرپناه کنند. این امر بهزیستگاهی باز اجتناب می

(. 2000 و همکاران، Gromov) ها در فصل زادآوری استبرای ماده

و سبز یک جز مهم از رژیم غذایی جوندگان در پوشش گیاهی تازه 

کننده آب طول دوره زادآوری است. این مواد گیاهی نه تنها تامین

مورد نیاز بدن هستند، بلکه عامل گیاهی که برای تولیدمثل دارای 

(. 1987 و همکاران، Berger) نماینداهمیت است را نیز فراهم می

ها است چون اکولوژیکی آنازجمله فواید وجود جوندگان اهمیت 

جوندگان حلقه اصلی زنجیره و چرخه غذایی در طبیعت را تشکیل 

دهند و در هرم غذایی حد فاصل بین مواد غذایی و جانوران می

وحشی، راسو و پرندگان شکاری مثل  خوار مثل روباه، گربهگوشت

ی )عالی ها هستندها و حتی ماهیجغد، عقاب و انواع مارها و مارمولک

لذا با توجه به تاثیر مهم جوندگان در زندگی  .(1392 آریا،و خلیل

وسیله خراب کردن هبشر، ازجمله گسترش بیماری، خسارت پولی ب

شان در تحقیقات آزمایشگاهی و ویژه پزشکی و مواد غذایی، اهمیت

دلیل تنوع باال و توزیع این دسته حیوانات، تعیین کردن چنین بههم

رسد مطالعات زیادی بر روی نظر میر منطقه الزم بهتنوع جوندگان ه

در ایران انجام شده است بیماری لیشمانیوز  مختلف در مناطق جوندگان

های بهداشت عمده نگرانی( Cutaneous leishmaniasisیا  (CLجلدی 

میلیون نفر در مناطق متعدد از  12عمومی جهانی است و بیش از 

ترین آفت عنوان مهماست. جوندگان بهجهان را تحت تاثیر قرار داده 

شوند. هوش، داران محسوب میمحصوالت کشاورزی در میان مهره

ها را تبدیل به قدرت تطابق و زادآوری باالی جوندگان، مبارزه با آن

یکی از معضالت بزرگ کشاورزی در برخی مناطق نموده است. در 

 Microtus) های جوندگان همانند موش مغانایران نیز برخی گونه

socialisموش ورامین ،) (Nesokia indicaو جربیل هندی به ) عنوان

های کشاورزی وارد آفت، هر ساله خسارات زیادی را به مزارع و باغ

کش (. استفاده از سموم جونده1390)جعفری و سودی، کنندمی

های متداول مبارزه با )تک دوزی( از روش ضدانعقاد خون نسل دوم

گیری کارایران بوده است. از موارد حساس در مورد به جوندگان در

مقاومت در جوندگان نسبت  بروز ضدانعقادی، هایکش جونده
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(. 1393مجرد و عفتی،  نژاد)فالح هاستکش به این دسته از جونده

هدف از انجام این مطالعه بررسی ساختمان و شکل ظاهری جربیل 

باشد )جیرفت و زابل( می مطالعههندی و سازگاری آن با مناطق مورد 

ترین طبقات جانوری محسوب که دسته جوندگان جز مهمجاییو از آن

های مثبت و منفی حائز اهمیت هستند لحاظ جنبهشوند و بهمی

 تواند کمک کننده باشد.ها میبررسی ساختاری شکل ظاهری آن

 

 هامواد و روش

)استان  شهرستان جیرفتمطالعه در دو مناطق مورد مطالعه:        

)استان سیستان و بلوچستان( انجام شد. جیرفت، یکی  کرمان( و زابل

های استان کرمان، در قسمت مرکزی استان کرمان واقع از شهرستان

( و مرکز آن شهر جیرفت است. این شهر از شمال 1شکل ) شده است

ب غرب و غرب به شهرستان بافت، ازجنوبه شهرستان کرمان، از شمال

شرق به شهرستان بم محدود به شهرستان کهنوج و از شرق و شمال

(. شهرجیرفت در 1390شود )بازنگری طرح جامع شهر جیرفت،می

دقیقه  46درجه و  57ثانیه تا  23دقیقه و  41درجه و  57مختصات 

 28ثانیه تا  12دقیقه و  38درجه و  28ثانیه طول شرقی و  26و 

رض شمالی قرار گرفته است و از موقعیت ثانیه ع 16دقیقه و  42درجه 

(. 1395)یغفوری و همکاران،  دشتی و کوهستانی خوبی برخوردار است

هکتار وسعت در مختصات  2084شهر زابل مرکز شهرستان زابل با 

دقیقه  39درجه و  61دقیقه عرض شمالی و  2درجه و  31جغرافیایی 

های از سطح آب طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع متوسط این شهر

شرقی فالت متر بوده و موقعیت قرارگیری این شهر در جنوب 475 آزاد

فاصله  (. این دشت در2 شکل) باشدمرکزی ایران در دشت سیستان می

)زاهدان( در بین ارتفاعات منفرد و پراکنده  کیلومتری مرکز استان 210

های هندوکش تفتان در جنوب، کوه خواجه در غرب و رشته کوه

(. محلی 1386 )طرح جامع شهر زابل، است شده واقع شرق در افغانستان

های هایی از ماسههایی با تپهشود در زمینکه امروز زابل نامیده می

و رسوبات دریایی بوده که قسمتی از آن در مسیر رودخانه هیرمند  روان

های اطراف با کم شدن آب رودخانه بر وسعت خشکی و قرار داشته است

 (. 1395قطبی، اول و فدایی)سرگزی افزوده شده استآن 

ثه ج، دارای Tartera Indicaجربیل هندی گونه مورد مطالعه:        

بزرگ با انتهای گرد، دم بلندتر از طول سر و  ها نسبتاًمتوسط، گوش

است. برخالف اکثر پستانداران دم در باال و پایین  تنه و پوشیده از مو

ها پهلوها روشن است. دست و پا بلند و کف آن دررنگ پشت بدن و  به

رنگ موهای پشت زرد متمایل به  اند.موها نرم و انبوه .بدون مو است

های در اطراف چشم .ای سیاه و زیر بدن سفید استای با سایهقهوه

 این حیوان نوار سیاه رنگی وجود دارد.

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان جیرفت: 1شکل 

 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان زابل: 2شکل 

 

مناطق استپی،  در های آب واقعها و برکهیجو زارها،بوته اطراف در       

اغلب در مجاور هم  و گرد هستندبیابانی و بلوچی حضور دارند. شب

های بسیار بلند که کنند. در موقع احساس خطر جستزندگی می

ها درعمق  یک متری زند. النه آنمی متر برسد، 5/3ممکن است به 

درب  سطح زمین قرار دارد و داری چند راه خروجی است.که معموالً

ها قرار دارد کند، النه در مرکز تونلوسیله خاک مسدود میها را بهآن

و کف آن پوشده از گیاهان نرم است. گاهی اوقات دریک النه ممکن 

ی  در بین افرادی که در جنس خواراست دو جربیل مشاهده شود. هم

شوند وجود دارد. در برخی از مناطق جمعیت داری میاسارات  نگه

که افت جدی برای نحو شدیدی افزایش یافته، طوریاین جانور به

محصوالت کشاورزی اتفاق افتاده است. از مواد گیاهی نظیر ریشه، 

قبیل تخم و جوجه  های سبز و گاهی مواد حیوانی ازغده، قسمت

کند. بار در سال تولیدمثل می 4تا  3 کند.رندگان کوچک تعذیه میپ

زاید. بچه می 6-4بین  هفته است معموال4ًمدت آبستنی حدود 

خورند و در روز شیر می 25شود، حدود روزگی باز می14ها در چشم

هفتگی قادر به تولیدمثل هستند. طول عمر حدود هفت سال  16تا 10

گونه جربیل هندی از  6این تحقیق  (. در1390)ضیائی،  است

گونه از  آن  از شهرستان زابل از نظر مورفولوژی  9شهرستان جیرفت و 

 . (3)شکل  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت
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 جربیل جیرفت

 

 
 جربیل زابل

 جربیل هندی: تصویر3شکل

 

ن و فروردی 1395مطالعه طی دو ماه در اسفند  :روش پژوهش       

توجه منظور شناسایی فون جوندگان این منطقه، بابه انجام شد. 1396

به شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، نوع خاک خواص ژئومورفولوژیک 

ردید. برداری از دو شهرستان انجام گسه ایستگاه انتخاب شد و نمونه

دام به های کشنده که یک روش معمولی برایبرداری، از تلهبرای نمونه

های خندگان است، استفاده گردید. بدین منظور ابتدا سوراانداختن جو

گذاری شناسایی شدند. فعال بودن منظور تلهفعال محل زندگی به

ای که جونده به بیرون از سوراخ هوسیله خاک تازهتوان بها را میسوراخ

ستفاده اگیاهان( مورد  )مخصوصاً منتقل کرده و یا از آثار مواد غذایی

ا ر مدخل سوراخ و یا وجود سرگین تازه مشخص کرد. بقرار گرفته د

ها را نزدیک که اکثر جوندگان شب فعال هستند، لذا تلهتوجه به این

های شناسایی شده قرار داده و اوایل صبح غروب آفتاب در محل

ها به آزمایشگاه آوری و انتقال نمونهآوری گردید. پس از جمعجمع

انور قبیل تاریخ و محل صید و وزن ج کلیه اطالعات مربوط به آن، از

 ثبت و هر نمونه با کد مخصوص مشخص گردید.

)طول پای عقب،  گیری ظاهریسنجی شامل اندازهابتدا ریخت در       

کش و کولین انجام و طول گوش، طول سر، بدن و وزن( توسط خط

ها تمیز و جهت مطالعات مورفولوژیکی آماده سپس جمجمه نمونه

لیتر آب مقطر میلی 100صورت جدا، دربرای تهیه سر نمونه بهگردید. 

ها درصد به آن اضافه شده جوشانده شد. پوست و ماهیچه 10که سود 

دقیقه در آب اکسیژنه  20مدت جدا شده و بعد از شستشو، جمجمه به

ها حل گردد و جمجمه نمونه سفید گردد. در قرار داده شد تا چربی

شستشو داده و در فضای آزاد گذارده تا خشک  پایان جمجمه را با آب

ای و دندانی( انجام شد. )جمجمه سنجی اسکلتیشود. در نهایت ریخت

جربیل هندی با کمک کولیس دیجیتال با  صفت 15در این مطالعه 

گیری اندازه مترمیلی 1 کش با دقتچنین خطو هم مترمیلی 1/0 دقت

 (.1)جدول  شد

 
ها و گیری شده در جمجمهاندازه سنجی: صفات ریخت1جدول

 دندان در جربیل هندی

 عالمت اختصاری ای و دندانیصفات جمجمه ردیف

 OL طول اکسی پیتونازال 1

 CL طول کندیل و بازال 2

 ZW پهنای زیگوماتیک 3

 LW ایفاصله بین حدقه 4

 CW پهنای جعبه جمجمه 5

 LN طول استخوان بینی 6

 LD طول دیاستما 7

 LPF طول شکاف کامی قدامی 8

 LTB طول صندوق صماخ 9

 WTB عرض صندوق صماخ 10

 UCH های آسیای باالطول ردیف دندان 11

 LCH های آسیای پایینطول ردیف دندان 12

 HS ارتفاع جمجمه 13

 WR پهنای پوزه در جمجمه 14

 LM طول فک پایین 15
 

شد  22نسخه SPSSافزار نرمگیری شده وارد های اندازهدر نهایت داده

 و مورد آزمون قرار گرفت. 

 

 نتایج
 Mann–Whitney ،15، با استفاده از آزمون  SPSSافزاردر نرم       

قابل  2نتایج در جدول  .ون قرار گرفتگیری شده مورد آزمصفت اندازه

 .باشدمشاهده می
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 گیری شده در جربیل هندیصفت اندازه 15برای  Mann–Whitney: نتایج آزمون 2جدول 

 متغیرها
 منطقه

 زابل جیرفت

 طول اکسی پیتونازال

 9 6 تعداد

 3200/46 6467/20 میانگین

 91656/2 17494/2 انحراف معیار

*P-Value 00/0 

 طول کندیل و بازال

 9 6 تعداد

 0833/20 5500/42 میانگین

 89066/2 31262/2 انحراف معیار

p-value 0.00 

 پهنای زیگوماتیک

   تعداد

   میانگین

   انحراف معیار

p-value 00/0 

 ایفاصله بین حدقه

 9 6 تعداد

 5556/3 7.4017 میانگین

 31714/0 50110/0 انحراف معیار

p-value 0.00 

 پهنای جعبه جمجمه

 9 6 تعداد

 4178/9 3100/17 میانگین

 32950/0 08425/1 انحراف معیار

p-value 0.00 

 طول استخوان بینی

 9 6 تعداد

 3756/8 1017/23 میانگین

 74954/0 71961/2 انحراف معیار

p-value 0.00 

 طول دیاستما

 9 6 تعداد

 6967/5 14.2517 میانگین

 36538/0 90321/1 انحراف معیار

 p-value 0.00 

 طول شکاف کامی قدامی

 9 6 تعداد

 6500/5 0833/8 میانگین

 43503/0 26280/1 انحراف معیار

p-value 0.00 

 طول صندوق صماخ

   تعداد

   میانگین

   انحراف معیار

p-value 0.00 

 عرض صندوق صماخ

 9 6 تعداد

 1333/3 5900/0 میانگین

 11651/0 56448/0 انحراف معیار

p-value 0.00 
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 متغیرها
 منطقه

 زابل جیرفت

 های آسیای باالطول ردیف دندان

 9 6 تعداد

 7100/3 7167/6 میانگین

 24145/0 37511/0 انحراف معیار

p-value 0.00 

 های آسیای پایینطول ردیف دندان

 9 6 تعداد

 1489/3 5783/6 میانگین

 11297/0 0.84049 انحراف معیار

p-value 0.00 

 ارتفاع جمجمه

 9 6 تعداد

 6000/6 7217/13 میانگین

 31129/0 75247/0 انحراف معیار

p-value 0.00 

 پهنای پوزه در جمجمه

 9 6 تعداد

 8578/2 4283/4 میانگین

 41661/0 50467/0 انحراف معیار

p-value 0.00 

 طول فک پایین

 9 6 تعداد

 8767/11 2617/23 میانگین

 65500/0 36785/1 انحراف معیار

p-value 0.00 

داد که  نشان  Nonparametric Mann-Whitney (U test)زمونآ نتایج       

دار قابل مشاهده دو منطقه مورد مطالعه اختالف معنی در متغیرها بین همه

 (.>05/0P) است

 

 بحث
در  1396تا فروردین  1395مطالعه حاضر در بازه زمانی اسفند        

دو شهرستان زابل از استان سیستان و بلوچستان و جیرفت از استان 

نمونه جربیل هندی  6جربیل هندی از زابل و  نمونه 9کرمان انجام شد 

 های صیدآوری شد صفات ظاهری در جمعیتاز جیرفت صید و جمع

و براساس آزمون ناپارامتری  SPSSافزار گیری شد که در نرمشده اندازه

دار معنی اختالف مطالعه دو منطقه مورد ها درویتنی، بین همه صفت من

های صید شده از لحاظ رنگ . جمعیت(>05/0p) قابل مشاهده بود

شده گیری ای با سایه سیاه(. صفات اندازه)قهوه مشابه بودند بدن تقریباً

CL ،LW ،CW ،LN ،LD ،LPF ،WTB ،UCH ،LCH ،HS ،WR  و

LM تر از های جربیل هندی در شهرستان جیرفت بزرگدر گونه

در  OLهای جربیل هندی در شهرستان زابل بودند و تنها صفت گونه

مقایسه  روبرت در هندی براساس نظر تر بود. جربیلزابل بزرگ هایگونه

های وحشی نسبت به شرایط انی و رتهای جهنده بیاببا همه موش

های اکولوژیکی سازگارتر است این گونه در منطقه شیراز در زیستگاه

)زارعی و  شودجا با جرد لیبی یافت میصورت همکشت شده و به

(. مطالعات فونستیکی متعددی بر روی فون جوندگان 1388همکاران، 

در ( 1395) اولزادهدر ایران انجام شده است. محمدی و شیخی

های جربیل ای نمونههای ظاهری و جمجمهای با مقایسه اندازهمطالعه

هایی از زابل و جیرفت دریافتند که جربیل هندی فردوس با نمونه

، CL ،LW ،LN ،LDای هندی جیرفت در میانگین صفات جمجمه

LPF ،UCH ،LCH و LM تر و در های فردوس بزرگاز نمونه

های فردوس از نمونه ترکوچک WRو  OL ،CW ،WTB ،HS هایصفت

تر های فردوس بزرگنسبت به نمونه Lدر صفت  زابل هایبودند و نمونه

، CL ،LW ،CW ،LN ،LD ،LPF ،WTB ،UCH ،LCHهای و در صفت

HS، WR و LM تر بودند. کوچک فردوس هاینمونه به نسبتMirshamsi 

ای دریافتند ارزش نسبی متغیرهای در مطالعه (2007)و همکاران 

WP ،LN ،LAPF ،HS، WR ،AMD ،WM  وHM  در جمعیت

 ،CBL، WZ، UCTهای هندی بوشهر و ارزش نسبی متغیرهای جربیل
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DO  وIC تر از جمعیت دیگر های سیستان، بیشدر جمعیت جربیل

 LN ،LDچنین باال بودن ارزش متغیرهای آن در سایر نقاط بود. هم

تر در جمعیت بوشهر را منعکس ممکن است دندان توسعه یافته WRو 

، DOجا که متغیرهای (. از آن2007و همکاران،  Mirshamsi) کند

WZ، IC و CBL عرض جمجمه جمعیت سیستان  و طول کنندهمنعکس

تر از تر و گستردههای سیستان بزرگاست بنابراین جمجمه جربیل

و  Mirshamsi) سایر نقاط کشور استهای دیگر آن در جمعیت

های های شهرستانای که بر روی جربیل(. در مطالعه2007همکاران، 

سیستان، تربت جام و چابهار انجام گرفت. در اولین گام، توصیف 

آماری برای صفات برآورد شد. این اطالعات نشان داد که در جمعیت 

ها در تربت جام تر از دیگر جمعیتچابهار همه میانگین صفات بزرگ

 3( در مترمیلی) ایو سیستان هستند. مقایسه نسبت صفات جمجمه

و  one- wayANOVAجمعیت جربیل هندی که از طریق آزمون 

Duncan داری بین جمعیت چابهار تجزیه و تحلیل شدند تفاوت معنی

ایشان وجود دارد. تفاوت و دو جمعیت دیگر در نسبت صفات جمجمه

وجود ندارد اما، در بین  CL/HBLو  LW/HBL نسبتداری برای معنی

 ،UCH/HBL هاینسبت در دیگر جمعیت دو و چابهار جمعیت

WTB/HBL ،LTB/HBL ،LD/HBL ،CW/HBL ،ZW/HBL ،

OL/HBL ،DO/HBL ،PW/HBL، LM/HBL ،WR/HBL ،HS/HBL 

، Meshkaniو  Khajehدار وجود دارد )تفاوت معنی LCH/HBLو 

در سراسر  (2000)و همکاران  Yigitای دیگر که  (. در مطالعه2010

های جربیل هندی نمونه ندشرقی ترکیه انجام دادند نشان دادجنوب

دهد که تراکم جمعیت فقط در یک مکان قرار داشتند و این نشان می

جربیل هندی پایین است و جمعیت این گونه در مکانی جدا در جنوب 

است چراکه مناطق زیرکشت و مزرعه را  شرقی ترکیه محدود شده

دهد که این گونه اند. صفات ظاهری و جمجمه نشان میپیدا نکرده

 حداکثرنسبت به زیرخانواده جربیل در ترکیه قوی و تنومند است. 

ها بودند. طول سر و بدن آن مترمیلی 480ها ها در گونههمه طول

ای ایل به زرد تا قهوهیکسان بود. تنوع خز پشتی از حنایی م تقریباً

ها و پهلو سفید تیره، از نوک بینی تا قسمت کفل بدن ادامه دارد. لب

ها وجود چرکی هستند. موهای سفید با نوک سیاه در اطراف چشم

تر قوی Merionesهای جنس دارد. جمجمه آن نسبت به دیگر گونه

 کتر است.ها کوچاست اما مثلث فوق مجرایی، از دیگر گونه
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