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چکیده
جربیل هندی ( )Tatera indicaزیرخانواده جربیل و متعلق به خانواده  Muridaeمیباشد .این گونه در اکثر نقاط از جمله نواحی خشک
و نیمهبیابانی ،رودخانهها ،محدودههای زیرکشت و دو طرف کانالهای آبیاری و زهکشی یافت میشود و معمولا قدرت سازگاری بالیی دارد.
این گونه از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار است چرا که حلقه اصلی زنجیره و چرخه غذایی در طبیعت را برای جانورانی نظیر جغد ،شغال،
روباه ،مار و پرندگان شکاری تشکیل میدهد جربیل هندی با خوردن دانههای گیاهان و دفع آنها در مناطق دیگر ،در عین اینکه به پراکنش
بذرکمک میکند ،از طرفی بهعنوان مهمترین آفت محصولت کشاورزی در میان مهرهداران محسوب میشود .جوندگان از مهمترین طبقاتی هستند
که مطالعه آنها بهلحاظ اثرات مثبت و منفی که در عرصههای مختلف همچون کشاورزی یا بهداشت و ...دارند لزم بهنظر میرسد .لذا این
پژوهش با هدف بررسی مورفومتریک جربیل هندی با تله گذاری در زیستگاههای مختلف در دو شهرستان جیرفت و زابل ،در اسفندماه  1395و
فروردین  1396انجام شد .در این مطالعه به تعداد  15نمونه توسط تله کشنده و زندهگیر صید و صفات ریختشناسی (ریختسنجی ظاهری) و
 15صفت جمجمهای و دندانی در نمونهها اندازهگیری و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون
) Nonparametric Mann- Whitney (U testنشان داد که بین همه متغیرهای اندازهگیری شده در هر دو منطقه اختالف معنیدار وجود دارد
( )P<0/05و صفات اندازهگیری شده در گونههای جربیل جیرفت نسبت به زابل بزرگتر بودند.
کلمات کلیدی :جربیل هندی ،مورفومتریک ،جوندگان ،زیستگاه
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmymorovati@ardakan.ac.ir :
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مقدمه
باید توجه داشت مستندات پستاندار ایران برای ارائه اطالعات
اولیه در مورد تنوع آنها در منطقه مهم است و راسته جوندگان در
میان گونههای پستانداران از نظر تنوع در باالترین رتبه قرار دارد (Hamidi
و همکاران .)2013 ،خانواده  Muridaeشامل  5زیر تیره 150 ،جنس
و  763گونه میباشد و متشکل از حدود  15درصد از  5676گونههای
پستاندار در حال حاضر شناسایی شده است .از این خانواده 8 ،جنس
و  28گونه در ایران وجود دارد .در مقایسه با دیگر گونههای
پستانداران ،گونههای خانواده  Muridaeبا وجود شباهتهای مورفولوژیک
باال بهطورکلی تنوع بسیار باالتر از کاریوتیپ را نمایش میدهند
( Mohammaiو همکاران .)2012،در سطح طبقهبندی مورفولوژیکی،
 12گونه از جنس  Tateraوجو دارند که در حال حاضر  11گونه در
آفریقا (،T. inclusa ،T. guineae ،T. bohemi ،T. brantsii ،T. afra
T. phillipsi ،T. nigricauda ،T. leucogaster ،T. kempi ،T. vicina

 )and T. robustaو تنها یک گونه در آسیا ( )T. indicaزندگی میکند.
براساس صفات مورفولوژیک ،گونه  T. indicaمیتواند بهعنوان Tatera
 sensustrictoدرنظر گرفته شود و در نتیجه تمام  11گونه آفریقایی
 Tateraدر یک سرده از  Gerbilliscusقرار میگیرند )Mohammadi
و  )2014 ،Parviziهمچنین خصوصیات مولکولی ژنومی  DNAنشان
داد که جنس  Tateraیک تاکسون از نژادهای مختلف است که چهار
زیرگونه آن در ایران وجود دارد T. indica persica .در سیستان،
 T. indica scansaدر کرمان و در نهایت  T. indica monticolaو
 T. indica bailwardiدر خوزستان .جربیل هندی در سراسر ایران،
افغانستان ،پاکستان ،هند ،سریالنکا ،ترکیه ،عراق و سوریه توزیع شده
است ) Mohammadiو  .)2014، Parviziاین گونه در فهرست IUCN
( )2013در طبقه کمترین نگرانی ) (LCقرار دارد .همه پستانداران
آثاری از حضورشان را مانند سرگین ،ردپا و النه در محیط برجای
میگذارند .ممکن است این نمایهها مانند روشهایی که در شمارش
مستقیم جانوران بهکار میرود ،بررسی شود .برآورد فراوانی مبنی بر
شمارش نمایهها بهخصوص در موقعیتهایی که جانوران به سختی
دیده میشوند و یا در زیستگاههایی ساکن هستند که توانایی دیدن
آنها ضعیف است مورد استفاده قرار میگیرد (قدیریان و همکاران،
 .)1388جربیلها اکثراً دارای جثههای کوچک ،تکثیر سریع و سازش
قابل توجه مرفولوژیک و بیولوژیک با محیطهای مختلف آبی ،خشکی
و درختی هستند و یکی از موفقترین گروههای موجودات زندهاند که
بهدلیل قابلیت سازگاری باال در همه خشکیهای زمین به استثنای
نواحی قطبی دیده میشوند ( Dehghaniو همکاران .)2013 ،گستره
زیستگاهی این گونه در برگیرنده نواحی خشک و نیمهبیابانی است.
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جربیلها در ترکیه ،زیستگاههای خشک و نیمهخشک و نواحی
غیرزراعی با خاک نرم و شیبهای خشک رودخانهها را ترجیح میدهند.
جربیل هندی بهعنوان یک جونده شب فعال در بیشتر زیستگاههایی
که به آب آزاد دسترسی دارند مانند رودخانهها ،محدوده زمینهای
زیرکشت و دوطرف کانالهای آبیاری و زهکشی پراکنش دارند.
النههای جربیل هندی ،بهطور معمول در کف کانالها و رودخانههای
خشک و همچنین در زمینهای لخت و عاری از پوشش گیاهی
مشاهده میشود (محمدی و همکاران .)1393 ،مادهها برای جستجو
غذا ،مناطق با پوشش گیاهی باال را انتخاب میکنند و از لکههای
زیستگاهی باز اجتناب میکنند .این امر بهواسطه فراهم آوردن سرپناه
برای مادهها در فصل زادآوری است ( Gromovو همکاران.)2000 ،
پوشش گیاهی تازه و سبز یک جز مهم از رژیم غذایی جوندگان در
طول دوره زادآوری است .این مواد گیاهی نه تنها تامینکننده آب
مورد نیاز بدن هستند ،بلکه عامل گیاهی که برای تولیدمثل دارای
اهمیت است را نیز فراهم مینمایند ( Bergerو همکاران.)1987 ،
ازجمله فواید وجود جوندگان اهمیت اکولوژیکی آنها است چون
جوندگان حلقه اصلی زنجیره و چرخه غذایی در طبیعت را تشکیل
می دهند و در هرم غذایی حد فاصل بین مواد غذایی و جانوران
گوشتخوار مثل روباه ،گربه وحشی ،راسو و پرندگان شکاری مثل
جغد ،عقاب و انواع مارها و مارمولکها و حتی ماهیها هستند (عالیی
و خلیلآریا .)1392 ،لذا با توجه به تاثیر مهم جوندگان در زندگی
بشر ،ازجمله گسترش بیماری ،خسارت پولی بهوسیله خراب کردن
مواد غذایی ،اهمیتشان در تحقیقات آزمایشگاهی و ویژه پزشکی و
همچنین بهدلیل تنوع باال و توزیع این دسته حیوانات ،تعیین کردن
تنوع جوندگان هر منطقه الزم بهنظر میرسد مطالعات زیادی بر روی
جوندگان در مناطق مختلف در ایران انجام شده است بیماری لیشمانیوز
جلدی ) CLیا  )Cutaneous leishmaniasisعمده نگرانیهای بهداشت
عمومی جهانی است و بیش از  12میلیون نفر در مناطق متعدد از
جهان را تحت تاثیر قرار داده است .جوندگان بهعنوان مهمترین آفت
محصوالت کشاورزی در میان مهرهداران محسوب میشوند .هوش،
قدرت تطابق و زادآوری باالی جوندگان ،مبارزه با آنها را تبدیل به
یکی از معضالت بزرگ کشاورزی در برخی مناطق نموده است .در
ایران نیز برخی گونههای جوندگان همانند موش مغان ( Microtus
 ،)socialisموش ورامین ( )Nesokia indicaو جربیل هندی بهعنوان
آفت ،هر ساله خسارات زیادی را به مزارع و باغهای کشاورزی وارد
میکنند (جعفری و سودی .)1390،استفاده از سموم جوندهکش
ضدانعقاد خون نسل دوم (تک دوزی) از روشهای متداول مبارزه با
جوندگان در ایران بوده است .از موارد حساس در مورد بهکارگیری
جونده کشهای ضدانعقادی ،بروز مقاومت در جوندگان نسبت
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به این دسته از جونده کشهاست (فالحنژاد مجرد و عفتی.)1393 ،
هدف از انجام این مطالعه بررسی ساختمان و شکل ظاهری جربیل
هندی و سازگاری آن با مناطق مورد مطالعه (جیرفت و زابل) میباشد
و از آنجاییکه دسته جوندگان جز مهمترین طبقات جانوری محسوب
میشوند و بهلحاظ جنبههای مثبت و منفی حائز اهمیت هستند
بررسی ساختاری شکل ظاهری آنها میتواند کمک کننده باشد.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه :مطالعه در دو شهرستان جیرفت (استان
کرمان) و زابل (استان سیستان و بلوچستان) انجام شد .جیرفت ،یکی
از شهرستانهای استان کرمان ،در قسمت مرکزی استان کرمان واقع
شده است (شکل  )1و مرکز آن شهر جیرفت است .این شهر از شمال
به شهرستان کرمان ،از شمالغرب و غرب به شهرستان بافت ،ازجنوب
به شهرستان کهنوج و از شرق و شمالشرق به شهرستان بم محدود
میشود (بازنگری طرح جامع شهر جیرفت .)1390،شهرجیرفت در
مختصات  57درجه و  41دقیقه و  23ثانیه تا  57درجه و  46دقیقه
و  26ثانیه طول شرقی و  28درجه و  38دقیقه و  12ثانیه تا 28
درجه  42دقیقه و  16ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است و از موقعیت
دشتی و کوهستانی خوبی برخوردار است (یغفوری و همکاران.)1395 ،
شهر زابل مرکز شهرستان زابل با  2084هکتار وسعت در مختصات
جغرافیایی  31درجه و  2دقیقه عرض شمالی و  61درجه و  39دقیقه
طول شرقی قرار گرفته است .ارتفاع متوسط این شهر از سطح آبهای
آزاد  475متر بوده و موقعیت قرارگیری این شهر در جنوبشرقی فالت
مرکزی ایران در دشت سیستان میباشد (شکل  .)2این دشت در فاصله
 210کیلومتری مرکز استان (زاهدان) در بین ارتفاعات منفرد و پراکنده
تفتان در جنوب ،کوه خواجه در غرب و رشته کوههای هندوکش
افغانستان در شرق واقع شده است (طرح جامع شهر زابل .)1386 ،محلی
که امروز زابل نامیده میشود در زمینهایی با تپههایی از ماسههای
روان و رسوبات دریایی بوده که قسمتی از آن در مسیر رودخانه هیرمند
قرار داشته است و با کم شدن آب رودخانه بر وسعت خشکیهای اطراف
آن افزوده شده است (سرگزیاول و فداییقطبی.)1395 ،
گونه مورد مطالعه :جربیل هندی  ،Tartera Indicaدارای جثه
متوسط ،گوشها نسبتاً بزرگ با انتهای گرد ،دم بلندتر از طول سر و
تنه و پوشیده از مو است .برخالف اکثر پستانداران دم در باال و پایین
به رنگ پشت بدن و در پهلوها روشن است .دست و پا بلند و کف آنها
بدون مو است .موها نرم و انبوهاند .رنگ موهای پشت زرد متمایل به
قهوهای با سایهای سیاه و زیر بدن سفید است .در اطراف چشمهای
این حیوان نوار سیاه رنگی وجود دارد.

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان جیرفت

شکل  :2نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان زابل

در اطراف بوتهزارها ،جویها و برکههای آب واقع در مناطق استپی،
بیابانی و بلوچی حضور دارند .شبگرد هستند و اغلب در مجاور هم
زندگی میکنند .در موقع احساس خطر جستهای بسیار بلند که
ممکن است به  3/5متر برسد ،میزند .النه آنها درعمق یک متری
سطح زمین قرار دارد و داری چند راه خروجی است.که معموالً درب
آنها را بهوسیله خاک مسدود میکند ،النه در مرکز تونلها قرار دارد
و کف آن پوشده از گیاهان نرم است .گاهی اوقات دریک النه ممکن
است دو جربیل مشاهده شود .همجنس خواری در بین افرادی که در
اسارات نگهداری میشوند وجود دارد .در برخی از مناطق جمعیت
این جانور بهنحو شدیدی افزایش یافته ،طوریکه افت جدی برای
محصوالت کشاورزی اتفاق افتاده است .از مواد گیاهی نظیر ریشه،
غده ،قسمتهای سبز و گاهی مواد حیوانی از قبیل تخم و جوجه
پرندگان کوچک تعذیه میکند 3 .تا  4بار در سال تولیدمثل میکند.
مدت آبستنی حدود 4هفته است معموالً بین  6-4بچه میزاید.
چشمها در 14روزگی باز میشود ،حدود  25روز شیر میخورند و در
10تا  16هفتگی قادر به تولیدمثل هستند .طول عمر حدود هفت سال
است (ضیائی .)1390 ،در این تحقیق  6گونه جربیل هندی از
شهرستان جیرفت و  9گونه از آن از شهرستان زابل از نظر مورفولوژی
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت (شکل .)3
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گردید .برای تهیه سر نمونه بهصورت جدا ،در 100میلیلیتر آب مقطر
که سود  10درصد به آن اضافه شده جوشانده شد .پوست و ماهیچهها
جدا شده و بعد از شستشو ،جمجمه بهمدت  20دقیقه در آب اکسیژنه
قرار داده شد تا چربیها حل گردد و جمجمه نمونه سفید گردد .در
پایان جمجمه را با آب شستشو داده و در فضای آزاد گذارده تا خشک
شود .در نهایت ریختسنجی اسکلتی (جمجمهای و دندانی) انجام شد.
در این مطالعه  15صفت جربیل هندی با کمک کولیس دیجیتال با
دقت  0/1میلیمتر و همچنین خطکش با دقت  1میلیمتر اندازهگیری
شد (جدول .)1

جربیل جیرفت

جدول :1صفات ریختسنجی اندازهگیری شده در جمجمهها و
دندان در جربیل هندی

جربیل زابل
شکل :3تصویرجربیل هندی

روش پژوهش :مطالعه طی دو ماه در اسفند  1395و فروردین
 1396انجام شد .بهمنظور شناسایی فون جوندگان این منطقه ،باتوجه
به شرایط اقلیمی ،پوشش گیاهی ،نوع خاک خواص ژئومورفولوژیک
سه ایستگاه انتخاب شد و نمونهبرداری از دو شهرستان انجام گردید.
برای نمونهبرداری ،از تلههای کشنده که یک روش معمولی برای بهدام
انداختن جوندگان است ،استفاده گردید .بدین منظور ابتدا سوراخهای
فعال محل زندگی بهمنظور تلهگذاری شناسایی شدند .فعال بودن
سوراخها را میتوان بهوسیله خاک تازهای که جونده به بیرون از سوراخ
منتقل کرده و یا از آثار مواد غذایی (مخصوصاً گیاهان) مورد استفاده
قرار گرفته در مدخل سوراخ و یا وجود سرگین تازه مشخص کرد .با
توجه به اینکه اکثر جوندگان شب فعال هستند ،لذا تلهها را نزدیک
غروب آفتاب در محلهای شناسایی شده قرار داده و اوایل صبح
جمعآوری گردید .پس از جمعآوری و انتقال نمونهها به آزمایشگاه
کلیه اطالعات مربوط به آن ،از قبیل تاریخ و محل صید و وزن جانور
ثبت و هر نمونه با کد مخصوص مشخص گردید.
در ابتدا ریختسنجی شامل اندازهگیری ظاهری (طول پای عقب،
طول گوش ،طول سر ،بدن و وزن) توسط خطکش و کولین انجام و
سپس جمجمه نمونهها تمیز و جهت مطالعات مورفولوژیکی آماده
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ردیف

صفات جمجمهای و دندانی

عالمت اختصاری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طول اکسی پیتونازال
طول کندیل و بازال
پهنای زیگوماتیک
فاصله بین حدقهای
پهنای جعبه جمجمه
طول استخوان بینی
طول دیاستما
طول شکاف کامی قدامی
طول صندوق صماخ
عرض صندوق صماخ
طول ردیف دندانهای آسیای باال
طول ردیف دندانهای آسیای پایین
ارتفاع جمجمه
پهنای پوزه در جمجمه
طول فک پایین

OL
CL
ZW
LW
CW
LN
LD
LPF
LTB
WTB
UCH
LCH
HS
WR
LM

در نهایت دادههای اندازهگیری شده وارد نرمافزار  SPSSنسخه 22شد
و مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج
در نرمافزار  ،SPSSبا استفاده از آزمون 15 ،Mann–Whitney
صفت اندازهگیری شده مورد آزمون قرار گرفت .نتایج در جدول  2قابل
مشاهده میباشد.
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جدول  :2نتایج آزمون  Mann–Whitneyبرای  15صفت اندازهگیری شده در جربیل هندی
منطقه

متغیرها

طول اکسی پیتونازال

تعداد
میانگین
انحراف معیار

جیرفت
6
20/6467
2/17494
0/00

*P-Value

طول کندیل و بازال

تعداد
میانگین
انحراف معیار

6
42/5500
2/31262

تعداد
میانگین
انحراف معیار
0/00

p-value

فاصله بین حدقهای

تعداد
میانگین
انحراف معیار

6
7.4017
0/50110

تعداد
میانگین
انحراف معیار

6
17/3100
1/08425

طول استخوان بینی

6
23/1017
2/71961

طول دیاستما

6
14.2517
1/90321

طول شکاف کامی قدامی

6
8/0833
1/26280

تعداد
میانگین
انحراف معیار
0.00

p-value

عرض صندوق صماخ

9
5/6500
0/43503
0.00

p-value

طول صندوق صماخ

9
5/6967
0/36538
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

9
8/3756
0/74954
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

9
9/4178
0/32950
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

9
3/5556
0/31714
0.00

p-value

پهنای جعبه جمجمه

9
20/0833
2/89066
0.00

p-value

پهنای زیگوماتیک

زابل
9
46/3200
2/91656

تعداد
میانگین
انحراف معیار
p-value

9
3/1333
0/11651

6
0/5900
0/56448
0.00
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مروتی و همکاران

منطقه

متغیرها

طول ردیف دندانهای آسیای باال

تعداد
میانگین
انحراف معیار

جیرفت
6
6/7167
0/37511
0.00

p-value

طول ردیف دندانهای آسیای پایین

تعداد
میانگین
انحراف معیار

6
6/5783
0.84049

ارتفاع جمجمه

6
13/7217
0/75247

پهنای پوزه در جمجمه

6
4/4283
0/50467

طول فک پایین

p-value

نتایجآزمون ) Nonparametric Mann-Whitney (Utestنشانداد که
بین همهمتغیرهادر دو منطقه مورد مطالعه اختالف معنیدار قابل مشاهده
است (.)P<0/05

بحث
مطالعه حاضر در بازه زمانی اسفند  1395تا فروردین  1396در
دو شهرستان زابل از استان سیستان و بلوچستان و جیرفت از استان
کرمان انجام شد  9نمونه جربیل هندی از زابل و  6نمونه جربیل هندی
از جیرفت صید و جمعآوری شد صفات ظاهری در جمعیتهای صید
شده اندازهگیری شد که در نرمافزار  SPSSو براساس آزمون ناپارامتری
من ویتنی ،بین همه صفتها در دو منطقه مورد مطالعه اختالف معنیدار
قابل مشاهده بود ( .)p<0/05جمعیتهای صید شده از لحاظ رنگ
بدن تقریباً مشابه بودند (قهوهای با سایه سیاه) .صفات اندازهگیری شده
 WR ،HS ،LCH ،UCH ،WTB ،LPF ،LD ،LN ،CW ،LW ،CLو
 LMدر گونههای جربیل هندی در شهرستان جیرفت بزرگتر از
گونههای جربیل هندی در شهرستان زابل بودند و تنها صفت  OLدر
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9
2/8578
0/41661
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

9
6/6000
0/31129
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

9
3/1489
0/11297
0.00

p-value

تعداد
میانگین
انحراف معیار

زابل
9
3/7100
0/24145

9
11/8767
0/65500

6
23/2617
1/36785
0.00

گونههای زابل بزرگتر بود .جربیل هندی براساس نظر روبرت در مقایسه
با همه موشهای جهنده بیابانی و رتهای وحشی نسبت به شرایط
اکولوژیکی سازگارتر است این گونه در منطقه شیراز در زیستگاههای
کشت شده و بهصورت همجا با جرد لیبی یافت میشود (زارعی و
همکاران .)1388 ،مطالعات فونستیکی متعددی بر روی فون جوندگان
در ایران انجام شده است .محمدی و شیخیزادهاول ( )1395در
مطالعهای با مقایسه اندازههای ظاهری و جمجمهای نمونههای جربیل
هندی فردوس با نمونههایی از زابل و جیرفت دریافتند که جربیل
هندی جیرفت در میانگین صفات جمجمهای ،LD ،LN ،LW ،CL
 LCH ،UCH ،LPFو  LMاز نمونههای فردوس بزرگتر و در
صفتهای  HS ،WTB ،CW ،OLو  WRکوچکتر از نمونههای فردوس
بودند و نمونههای زابل در صفت  Lنسبت به نمونههای فردوس بزرگتر
و در صفتهای ،LCH ،UCH ،WTB ،LPF ،LD ،LN ،CW ،LW ،CL
 WR ،HSو  LMنسبت به نمونههای فردوس کوچکتر بودندMirshamsi .
و همکاران ( )2007در مطالعهای دریافتند ارزش نسبی متغیرهای
 WM ،AMD ،WR ،HS ،LAPF ،LN ،WPو  HMدر جمعیت
جربیلهای هندی بوشهر و ارزش نسبی متغیرهای ،UCT ،WZ ،CBL
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 DOو  ICدر جمعیت جربیلهای سیستان ،بیشتر از جمعیت دیگر
آن در سایر نقاط بود .همچنین باال بودن ارزش متغیرهای LD ،LN
و  WRممکن است دندان توسعه یافتهتر در جمعیت بوشهر را منعکس
کند ( Mirshamsiو همکاران .)2007 ،از آنجا که متغیرهای ،DO
 IC ،WZو  CBLمنعکسکننده طول و عرض جمجمه جمعیت سیستان
است بنابراین جمجمه جربیلهای سیستان بزرگتر و گستردهتر از
جمعیتهای دیگر آن در سایر نقاط کشور است ( Mirshamsiو
همکاران .)2007 ،در مطالعهای که بر روی جربیلهای شهرستانهای
سیستان ،تربت جام و چابهار انجام گرفت .در اولین گام ،توصیف
آماری برای صفات برآورد شد .این اطالعات نشان داد که در جمعیت
چابهار همه میانگین صفات بزرگتر از دیگر جمعیتها در تربت جام
و سیستان هستند .مقایسه نسبت صفات جمجمهای (میلیمتر) در 3
جمعیت جربیل هندی که از طریق آزمون  one- wayANOVAو
 Duncanتجزیه و تحلیل شدند تفاوت معنیداری بین جمعیت چابهار
و دو جمعیت دیگر در نسبت صفات جمجمهایشان وجود دارد .تفاوت
معنیداری برای نسبت  LW/HBLو  CL/HBLوجود ندارد اما ،در بین
جمعیت چابهار و دو جمعیت دیگر در نسبتهای ،UCH/HBL
،ZW/HBL ،CW/HBL ،LD/HBL ،LTB/HBL ،WTB/HBL
HS/HBL ،WR/HBL ،LM/HBL ،PW/HBL ،DO/HBL ،OL/HBL
و  LCH/HBLتفاوت معنیدار وجود دارد ( Khajehو ،Meshkani
 .)2010در مطالعهای دیگر که  Yigitو همکاران ( )2000در سراسر
جنوبشرقی ترکیه انجام دادند نشان دادند نمونههای جربیل هندی
فقط در یک مکان قرار داشتند و این نشان میدهد که تراکم جمعیت
جربیل هندی پایین است و جمعیت این گونه در مکانی جدا در جنوب
شرقی ترکیه محدود شده است چراکه مناطق زیرکشت و مزرعه را
پیدا نکردهاند .صفات ظاهری و جمجمه نشان میدهد که این گونه
نسبت به زیرخانواده جربیل در ترکیه قوی و تنومند است .حداکثر
همه طولها در گونهها  480میلیمتر بودند .طول سر و بدن آنها
تقریباً یکسان بود .تنوع خز پشتی از حنایی مایل به زرد تا قهوهای
تیره ،از نوک بینی تا قسمت کفل بدن ادامه دارد .لبها و پهلو سفید
چرکی هستند .موهای سفید با نوک سیاه در اطراف چشمها وجود
دارد .جمجمه آن نسبت به دیگر گونههای جنس  Merionesقویتر
است اما مثلث فوق مجرایی ،از دیگر گونهها کوچکتر است.
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