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 1397 ذرآتاریخ پذیرش:            1397 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

یی فون هر منطقه اند. شناساطور مستقیم یا غیرمستقیم نیز با انسان در ارتباطهای زیستی نقش مهمی دارند و بهسوسماران در چرخه

دارای  ،که دارد دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه. استان گلستان بهباشدای در آن منطقه میترین تحقیقات زیستی و پایهترین و مهماز ضروری

های  گاهایست از 1397 شهریورلغایت  1394 خرداداز دار گکوی سنگی تیغهنمونه  26در این تحقیق تعداد  .و هوای گوناگونی است آب

منابع معتبر شناسایی  تثبیت و با استفاده از % 75در الکل ها نمونهپس از تهیه عکس،  .آوری گردیدجمع وتور با دستمختلف استان گلستان 

مخرجی در منافذ پیش های بالغ با مشاهدهدست آمد. جنسیت نمونهها بهنمونه صفت مریستیک کلیه 13صفت مورفومتریک و 14. شدند

  توصیفی تحلیلها با استفاده ازداده ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید.ها و در نهایت با تشریح مختصرنمونهها و عدم وجود آن در مادهنر

SPSS  های آنالیز(، 22)ویرایشT-test کروسکال والیس ،(Kruskal Wallis Test)  وPCA توصیفی در  مار. بر مبنای آاستفاده شد

و آزمون کروسکال والیس T-test  برمبنای آنالیز د.هایی با اختالف اندك مشاهده گردیهای نر و ماده، تفاوتدر بین نمونهمیانگین صفات 

دار مشاهده گردید مخرجی( تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در صفت مریستیک )منافذ پیشدر صفات مورفومتریک تفاوت معنی

مشخص شد که تمایز مشخصی بین جنس نر وماده  PCAچنین با استفاده از آنالیز هم باشد.این گونه می دوشکلی جنسی در دهندهکه نشان

 و مریستیک وجود ندارد. صفات مورفومتریکبراساس 

 گلستانجنسی، دوشکلی ،دارتیغهسنگیویگک ،، مریستیکمتریکمورفو کلمات کلیدی:

 hgkami2000@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
هاي چرخه ويژه سوسمارها دربه خزندگان مهم نقش به توجه با       

ها از نظر مسائل بهداشتي ها بر زندگي انسانزيستي و تأثيرات آن

ها براي ما حائز اهميت و كنترل بيولوژيكي، شناخت و مطالعة آن

. با توجه به وضعيت قرار گرفتن كشور ايران در جنوب باشديم

وب شمال آفريقا، جن خزندگانعناصر مشتركي با فون  ،غربي آسيا

عنوان يك پل ارتباطي عمل آسيا، آسياي مركزي و اروپا دارد و به

هاي سوسماران بسيار غني . بنابراين از نظر تعداد گونهنمايديم

باشد و همين موضوع باعث جلب توجه محققين بسياري از مي

آوري و مطالعه سوسماران ايران گرديده مختلف به جمع كشورهاي

ايران طبق آخرين  سوسماران .(1388 ،ياني)پارسا و رستگارپو ستا

خانواده  10جنس و  43گونه و  152شامل  2017چك ليست 

گونه است.  43جنس و 13باشند. خانواده گكونيده شامل مي

 گونه است 11 شامل Cyrtopodionجنس  ها،مطابق آخرين بررسي

(Nasrabadi 2017 همكاران، و.) دارتيغه سنگي گكوي Cyrtopodion 

scabrum باشد.گونه سوسمار خانگي شناخته شده در ايران مي يك 

پراكنش جهاني اين گونه شامل غرب از سمت مصر در امتداد 

درياي سرخ و خليج عدن، شبه جزيره عرب، عراق، سوريه، جنوب 

غرب هند و پراكنش آن تركيه، ايران، افغانستان، پاكستان، شمال

النهرين در غرب از ندر ايران شامل اغلب ايران شامل جلگه بي

ها كه به سمت ميان زاگرس و فالت مركزي در امتداد رشته كوه

(. Anderson ،1999شوند )و پاكستان در شرق ختم مي افغانستان

ويژه طور گسترده در سراسر ايران گسترش دارد بهاين سوسمار به

غربي، مركز و شرق كشور، اما دامنه توزيع هايي از جنوبدر بخش

 هاي البرز محدود استكوه وسيلهشمالي ايران به هايقسمت در آن

(Anderson ،1999 در استان گلستان از جنس .)Cyrtopodion  

گزارش شده است )نظرخاني،  Cyrtopodion scabrumه  گون فقط

از مناطق شمالي  دارپراكنش گكوي سنگي تيغه (. تاكنون1394

(، استان 2010مكاران،ايران از استان گيالن )رستگارپوياني و ه

( گزارش 1394استان گلستان )نظرخاني،  و (1395)آزاد،  مازندران

 پراكنش درخصوص گذشته مطالعات كهاين به توجه با  است.شده

 استان خصوصبه ايران مختلف مناطق دار،تيغه سنگي گكوي

 مجدد تحقيق به نياز لذا استنداده پوشش كامل طوربه را گلستان

 در اين تحقيق گونه .شودمي احساس استان سطح رد كاملي و

Cyrtopodion scabrum مطالعه قرار گرفت مورد گلستان استان در. 

چنين براي تعيين وجود يا عدم وجود دو شكلي جنسي در هم

اين گونه با بررسي صفات مورفومتريك، مريستيك و آناليز آماري 

 .پرداخته شد گونه ندر اي جنسي دوشكلي وجود يا عدم وجود اثباتبه
 

 هاشمواد و رو
 همهكه  گرديد نمونه استفاده 26 از شناسيريخت در مطالعات       

آوري شد. جمع مختلف ايستگاه 9ميداني از  هايگردش طي هانمونه

ها ذكر نمونه آوريجمع هاياطالعات مربوط به ايستگاه 1 جدول در

 است. شده
 

  Cyrtopodion scabrumگونه ههای بررسی شدایستگاه: 1جدول

 در استان گلستان

ها تماماً با دست انجام شد، اما براي اين كار آوري نمونهجمع

داري از ابزار و وسايلي مانند دستكش مناسب كيسه مخصوص نگه

گيري مناسب و چوب استفاده شد. ، ظروف نمونههاي زندهنمونه

هاي ها در محيط طبيعي عكس تهيه گرديد. نمونهاز بعضي نمونه

مريستيك و مشاهدات  و مورفومتريك مطالعات براي شده آوريجمع

رفتاري و تهيه عكس به آزمايشگاه منتقل شدند. پس از تهيه 

مايشگاهي، عكس از نمونه و يادداشت برخي رفتارها در محيط آز

هوش بي ظرف در بسته، وسيله پنبه آغشته به اتر درهابتدا ب هانمونه

هاي داخلي مقداري الكل از فساد بافت شده، سپس براي جلوگيري

ها و در صورت امكان درصد در نواحي سينه، شكم، بازوها، ران 75

 
 

 
در استان   Cyrtopodion scabrumهای مطالعاتی گونهنقشه ایستگاه :1شکل

 گلستان
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به ناحيه دم تزريق گرديد. شايان ذكر است براي جريان الكل به 

ها قرار گرفت. در نهايت بعد از اي در دهان نمونهن پنبهدرون بد

ها اطالعات نمونه كردن جانور و يادداشت به پاي راست شماره بستن

(، ZMGUدر دفتر اطالعات موزه جانورشناسي دانشگاه گلستان )

ها درصد فيكس شدند. جهت شناسايي نمونه 75ها در الكل نمونه

گيري يد شده، اقدام به اندازههاي صهاي زيستي نمونهو ويژگي

استفاده از كوليس  با مريستيك صفات شمارش و مورفومتريك صفات

متر( و لوپ انجام گرديد. پس از ميلي 02/0ديجيتال )با دقت 

گيري صفات، اطالعات در جداولي ثبت شد. انتخاب صفات اندازه

مورفومتريك و مريستيك مورد مطالعه با استفاده از كتاب 

و كتاب گكوهاي روسيه  (Anderson ،1999)هاي ايران سوسمار

( انجام شد. Golubev ،1996 و Szczerbakو كشورهاي مجاور )

منظور بررسي صفات مورفومتريك و مريستيك از سمت راست به

صفات مورد بررسي  شمارش صورت گرفت. گيري وها اندازهنمونه

     .ده استآم 3و  2با ذكر عالمت اختصاري و توضيح در جداول 

 

 (Golubev، 1996و Szczerbak ؛Anderson ،1999)اقتباس از  Cyrtopodion scabrum: صفات مورفومتریک مورد استفاده در گونه 2جدول 

 

 (Golubev، 1996و Szczerbak ؛Anderson ،1999)اقتباس از  Cyrtopodion scabrum: صفات مریستیک مورد استفاده در گونه 3جدول 

جهت تشخيص افراد بالغ و نابالغ از دو صفت اندازه و تشريح        

 25تر از سر و بدن كم كه افراد با اندازهطورياستفاده شد به

درنظر  ،بالغ مترميلي 25تر از بزرگ نابالغ و افراد با اندازه مترميلي

مخرجي منافذ پيش بالغ با مشاهده هاينمونه جنسيت شدند. گرفته
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 ها و در نهايت با تشريح مختصرنرها و عدم وجود آن در مادهدر 

 .ها و بررسي غدد تناسلي تعيين گرديدنمونه

و تحليل  تجزيه ها:داده آماری و تجزیه و تحلیل هایروش       

( 22)ويرايش  SPSSو    2013Excel افزارها با استفاده از نرمداده

هاي ايستگاه نقشه GPS planerافزار نرم استفاده از با و گرفت صورت

آناليزهاي صورت گرفته از آمار توصيفي،  در گرديد. ترسيم مطالعاتي

 T-test( و آزمون Kruskal Wallis Testآزمون كروسكال واليس )

صفات مورفومتريك و مريستيك استفاده  تربيش هرچه بررسي براي

 T-test شد. دليل استفاده از آزمون كروسكال واليس و آزمون 

چنين براي مشخص باشد. همبررسي يك متغيير بين دو گروه مي

كردن تمايز بين جنس نر و ماده براساس صفات مورفومتريك و 

 استفاده شد.  PCAمريستيك از آناليز 

 

   نتایج

، از گكوهاي Cyrtopodion scabrumدار گكوي سنگي تيغه       

ها ها، خرابهنباريشود. در مناطق مسكوني، در امي محسوب خانگي

اي از سطح گيرد. نمونهها در نزديكي نور المپ قرار ميو ساختمان

اين نمونه در مناطقي كه گكوي انگشت  آوري نگرديد.زمين جمع

تر مشاهده وجود دارد كم Tenuidactylus caspiusكج خزري 

دار در آذر، شود. مشاهداتي از  فعاليت گونه گكوي سنگي تيغهمي

ها، كوچك ها نمونههمن نيز صورت گرفت. اكثر اين نمونهدي و ب

و نابالغ هستند كه سعي در تغذيه و ذخيره چربي براي بلوغ و 

رسد اين گونه با به نظر ميگيري دارند. بهآمادگي براي جفت

تاخير انداختن بيرون آمدن از تخم و خواب زمستاني، سعي در 

توان ر منطقه دارد كه ميهاي سوسمافرار از رقابت با ديگر گونه

اصل طرد رقابتي را براي آن مطرح ساخت. در اوايل غروب و شب 

كنند. در اطراف المپ و جايي كه حشرات شروع به فعاليت مي

شود. در نزديكي المپ تري وجود داشته باشد مشاهده ميبيش

كند. اين قرار گرفته و با دويدن به سمت شكار آن را صيد مي

اي كه قاب باالن كوچك، مورچه و موريانه وجود قهنمونه در منط

رسد جزء رژيم غذايي اين نظر ميداشت مشاهده گرديد كه به

هاي آزمايشگاهي مشخص گرديد در بررسي شود.مي محسوب گونه

هاي سر اي دارد. فلسكه اين گونه بدن كشيده و حالت استوانه

ز توبركول تر اهاي اطراف سر ولي كوچكتر از فلسكمي بزرگ

اي نيست. پشتي است. مقداري برآمدگي دارد ولي به حالت تيغه

آورد. وجود ميهاي بدار قهوهخال كه منظره رنگ ايقهوه نقاط داراي

تر قسمت مياني سر در حدفاصل بين دو چشم مقداري فرورفته

هاي پشتي بزرگ است. دهانه گوش بيضوي، كمي كج است. فلس

ها بسيار كم ل دارد. فاصله بين توبركولبوده و نماي مثلثي شك

كننده توبركول پشتي هاي احاطههم فشرده است. فلسهبوده و ب

ها در ناحيه شفاف هستند. توبركول هاتوبركول باشند.بسيار ريز مي

دور در سطح بااليي دم قرار دارد كه در تر بوده و نيمايدمي، تيغه

تر از طول سر و بدن بزرگ دهد. دم سالمدم قطعاتي را تشكيل مي

است. سطح زيرين دم سفيد بوده كه در ابتداي دم نزديك ناحيه 

هاي شكمي بزرگ هستند كه در دو رديف قرار مخرج، مانند فلس

تر است ولي در ها از عرض آن بيشگيرند و طول اين فلسمي

تر از آن تشكيل يك رديف منفرد مياني از منطقه كمي پايين

تر است را شده كه عرض آن از طول آن بيش هاي بزرگفلس

دهد. دم در نرها در ناحيه زير مخرج برجسته است. فلس مي

اي هاي پس چانهاي بزرگ، مثلثي يا پنج ضلعي است. فلسچانه

يكديگر متصل هستند. خوبي توسط يك شكاف نسبتاً عريض بههب

د. در اي تا منطقه گلو ريز هستنچانهاولين فلس بعد از فلس پس

باشد. انگشتان كشيده بغل و پشت بدن حاوي انگل خارجي مي زير

و باريك بوده و در منطقه مفاصل كمي برآمده هستند. سطح 

باشد. در سطح زيرين اي پراكنده ميپشتي همراه با نقاط قهوه

 ران توبركول پشتي مشاهده نگرديد.

نتايج حاصل از بررسي آماري مربوط به صفات مورفومتريك 

نشان داده شده است.  5و  4هاي شماره و مريستيك در جدول

دهد كه ميانگين ماده، نشان مي 14نر،  12نمونه شامل  26 بررسي

تر است. ها بيش( در نرها نسبت به مادهLCD) طول دم سالم زهاندا

 

 

 
)شکل   Cyrtopodion scabrumبندی در گونه: تنوع رنگ 2شکل 

منزل مسکونی در استان  Cyrtopodion scabrum(، زیستگاه باال

 (پایینگلستان )شکل 
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، (SVL) طول بدن از نوك پوزه تا مخرج ميانگين اندازهچنين هم

، عرض (TED) ، قطر عرضي چشم(SL) ، طول پوزه(HL) طول سر

طول  (DTL) ، طول توبركول پشتي(HH) ، ارتفاع سر(HW) سر

در نرها با اختالفاتي  (LF) ، طول ساق(LT) طول ران ،(LFA) ساعد

ها ، در ماده(LHF) ها و ميانگين طول تنهتر از مادهجزئي، بيش

 (.4باشد )جدول تر از نرها ميبيش
 

 متربر حسب میلی Cyrtopodion scabrum های بالغنمونه آمار توصیفی جهت نشان دادن صفات مورفومتریک در: 4جدول 

لحداق حداکثر میانگین انحراف معیار  صفات جنسیت تعداد 

78779/9  7107/40  35/54  20/26  SVL ماده 14 

06772/8  9758/40  06/51  85/27   نر 12 

10033/15  9264/52  55/74  33/27  LCD ماده 14 

24264/12  8225/55  89/71  43/37   نر 12 

89705/1  0443/10  86/12  44/7  HL ماده 14 

71949/1  3883/10  27/12  97/6   نر 12 

92839/0  1929/4  13/5  97/2  SL ماده 14 

81898/0  2858/4  42/5  78/2   نر 12 

47124/0  5464/2  27/3  94/1  TED.R ماده 12 

46245/0  6250/2  20/3  92/1   نر 12 

25098/0  1229/1  63/1  75/0  MDED.R ماده 14 

32623/0  1958/1  96/1  65/0   نر 12 

65271/1  0089/8  10/10  30/5  HW ماد 14 

82822/1  3558/8  35/10  38/5   نر 12 

14240/1  8307/4  34/7  54/3  HH ماده 14 

85787/0  8842/4  24/6  36/3   نر 12 

28127/0  9807/0  32/1  55/0  DTL.MAX ماده 14 

27282/0  9983/0  30/1  57/0   نر 12 

52753/4  0593/18  96/24  50/10  LHF.R ماده 14 

08004/4  9067/17  95/23  14/12   نر 12 

37687/1  5721/5  48/7  54/3  LA.R ماده 14 

98817/0  6492/5  84/6  87/3   نر 12 

66136/1  0979/6  94/7  89/3  LFA.R ماده 14 

31053/1  2375/6  64/7  94/3   نر 12 

99052/1  4900/8  97/10  55/5  LT.R ماده 14 

85516/1  7333/8  72/10  32/5   نر 12 

88300/1  8121/7  02/10  08/5  LF.R ماده 14 

59765/1  0933/8  73/9  83/4   نر 12 

284639/0  80664631/0  792170/1  701574/0  S ماده 14 

026719/0  73762037/0  793902/0  702018/0   نر 12 

374420/0  05584206/5  785347/5  491200/4  SH ماده 14 

227877/0  93292481/4  327692/5  602410/4   نر 12 

212365/0  677322/1  011952/2  178474/1  WHH ماده 14 

213010/0  707961/1  992000/1  239631/1   نر 12 

در بين صفات مريستيك بررسي شده مشاهده گرديد كه        

عدد است  6تا  5در نرها از  (PAN) تعداد منافذ پيش مخرجي

ها وجود ندارد و اين صفت آشكارترين تفاوت بين ولي در ماده

 باشد.ها مينرها و ماده
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)شکل سمت راست(. سطح پشتی نر )سمت راست( و  Cyrtopodion scabrum( در جنس نر PAN: وجود منافذ پیش مخرجی )3 شکل

 )شکل سمت چپ( Cyrtopodion scabrumماده )سمت چپ( 

، (SSFNSH) هاي بينيفلس هاي جداكنندهميانگين فلس       

، المالي زير انگشت (LLS.R) هاي لب پايين در سمت راستفلس

 المالي زيرانگشت چهارم پاي راست ،(L4F.R) چهارم دست راست

(L4T.R)هاي عرضي توبركول پشتي، رديف (TRDT)  با تفاوتي

 هاي عرضي سرباشد. فلسها ميتر از مادهاندك در نرها بيش

(IOS)اي تا مخرجچانههاي زير بدن از اولين جفت پس، فلس 

(GVA ،)هاي لب باال در سمت ميانگين فلس( راستUSL.R) ،

 پشتي هايهاي طولي توبركول، رديف(SV) عرضي شكم هايفلس

(LRTD) باشدتر از نرها ميها بيشالفاتي اندك در مادهتبا اخ 

 (.5)جدول
 

 تعدادبر حسب  Cyrtopodion scabrum های بالغنمونه در ریستیکآمار توصیفی جهت نشان دادن صفات م: 5جدول

 

ه بررسي وجود يا عدم ، بT-testبا استفاده از آناليز تك متغيير 

دست آمده از صفات مريستيك و وجود تفاوت در ميانگين به

گيري شده در دو جنس نر و ماده پرداخته شد مورفومتريك اندازه

 مخرجيصفت منافذ پيش فقط درو در نتيجه مشخص گرديد كه 

(PAN) و  در بقيه صفات مريستيكباشد و دار ميتفاوت معني

مخرجي پيش منافذ صفت در .دينگرد مشاهده تفاوتي مورفومتريك
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(PANاز آن )05/0كه داراي جاييP< گردد باشند، مشخص ميمي

كه در اين  صفت در بين افراد نر و ماده تفاوت وجود دارد اما در 

 <05/0Pبقيه صفات مريستيك و تمامي صفات مورفومتريك 

 (.6)جدول نيست دارمعني تفاوت ،ابراين در اين صفاتباشد، بنمي
 

 Cyrtopodion scabrum نر و ماده  بین و مریستیکفومتریک رمو تصفا میانگین همقایس ایبر tن موآز نتایج:  6جدول

 

آزمون  اين (:Kruskal Wallis Test) والیس کروسکال آزمون       

متريك است. در اين آزمون پارا هايآزمون در واريانس تحليل معادل

ها )مثالً كم بودن تعداد علت نرمال نبودن دادهشود كه بهفرض مي

هاي پارامتريك معادل، مانند تواند از آزموننمونه( محقق نمي

دار بودن تفاوت بين تحليل واريانس استفاده كند لذا براي معني

براي  شود.هاي مختلف از اين آزمون استفاده ميمتغيير در گروه

 05/0كنيم، اگر اين مقدار از نگاه مي Sigمقدار بررسي نتايج به

ها داري در متغيير مورد نظر بين گروهمعني تفاوت يعني تر باشدكم

داري وجود نخواهد وجود دارد، در غير اين صورت تفاوت معني

 عدد بود، 30تر از ها كمداشت. در اين بررسي چون تعداد نمونه

ه بررسي وجود تفاده از آزمون كروسكال واليس بدر نتيجه با اس

دست آمده از صفات مريستيك يا عدم وجود تفاوت در ميانگين به

پرداخته شد  نر و ماده دو جنس شده در گيريو مورفومتريك اندازه

 مخرجيصفت منافذ پيش فقط درو در نتيجه مشخص گرديد كه 

(PAN) مقدار ،Sig تفاوت معنيصفت  بود و در اين 05/0تر از كم

و  باشد و در بقيه صفات مريستيكمي هاي بين نرها و مادهدار

كدام از صفات،  دست آمده براي هرهب Sigچون مقدار  مورفومتريك

داري معني تفاوت در نتيجه در اين صفات و باشدمي 05/0 از تربيش

 وجود ندارد. دارهاي گكوي سنگي تيغهبين نرها و ماده

اساس صفات مورفومتريك و بر PCAز آناليز با استفاده ا       

مريستيك مشخص شد كه جداشدگي مشخصي بين دو جنس نر 

 دار وجود ندارد.تيغهوماده در گكوي سنگي 
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 Cyrtopodion scabrum نر و ماده  فومتریک بینرمو تصفا میانگین همقایس ایبرکروسکال والیس ن موآز نتایج:  7جدول

 

 Cyrtopodion scabrum نر و ماده  بین مریستیک تصفا میانگین همقایس ایبرکروسکال والیس ن موآز نتایج:  8جدول

 

 

   بحث

در  Cyrtopodionدر منابع قديمي، فون مربوط به جنس 

هاي شد و اعضايي از جنسايران و جهان، بسيار غني محسوب مي

Mediodactylus  وTenuidactylus شد نيز شامل اين جنس مي

(Rastegar-Pouyani ،ولي با2008 و همكاران ،) شدن اين دو  جدا

 Cyrtopodionر شده است. جنس تجنس اعضاي اين گروه نيز كم

 Szczerbak)عنوان زيرجنس مطرح بوده است بعضي از منابع به در

كامالٌ اثبات شده  عنوان جنسآن به ولي اعتبار (Golubev ،1996 و

گونه در جهان شناخته  28جنس  از اين (.Anderson، 1999) است

يران گونه آن در ا 11. كه (Reptile_checklist ،2017) شده است

(. نمونه 2017و همكاران،  Nasrabadiتا كنون گزارش شده است )

از كوه طور، واقع در صحراي  Cyrtopodion scabrumتيپيك گونه 

زيستگاه اين گونه، نواحي  (.Anderson، 1999) باشدسينا مصر مي

بياباني گاهي معتدل يا كوهستاني و خزري، در بياباني و نيمه

ها با پوشش گياهي تنك ها و دشتو باغ هامنازل مسكوني، خانه

ايستگاه در سطح استان  9باشد. اين گونه از منازل مسكوني از مي

اي چانههاي پسواسطه فلسآوري شده است. اين گكو بهجمع

راحتي قابل تشخيص است. شب فعال بوده و نسبت به  گكوي به

ن، باالانگشت كج خزري خواب زمستاني ديرتري دارد. از قاب

كنند. تغذيه مي شوندمي سمت نور جذب كه به ها و حشراتيمورچه

Cyrtopodion scabrum طور وسيع در سوسماري است كه به

در ولي وجود آن  غربي آسيا و شمال آفريقا پراكندگي داردجنوب

معمول است چرا كه زيستگاه مناطق ساحلي درياي خزر غير

. سواحل جنوبي خزر باشدمعمولي اين سوسمار مناطق خشك مي

تا  7000اي با ميانگين بارش ساليانه داراي آب و هواي مديترانه

-Rastegar)هاي ساحلي است ها و دشتمتر در كوهميلي 2000

pouyani  ،با توجه به پراكنش محدود اين 2010و همكاران .)

هاي اخير از هاي شمالي ايران، احتماالٌ در سالگونه در قسمت

درياي  و شرق محدوده جنوبيي فالت ايران وارد هاي مركزبخش

ترين دليل حضور اين ترين و محتملشايد مهم شده است، خزر

 در استان گلستان درياي خزر و شرق سوسمار در محدوده جنوبي

هاي هاي كوهاين باشد كه اين گونه توانسته است از طريق شكاف

زي و شمالي ها بين بخش مركالبرز كه نقش مهمي در مبادله گونه

ت ايران دارد خود را به اين منطقه رسانده باشند. البته دخالت فال

-Rastegarشود ) تواند سبب اين دامنه پراكندگيانسان نيز مي

pouyani  ،با آناليز توصيفي در صفات  (.2010و همكاران

مورفومتريك و مريستيك در اين گونه مشخص گرديد كه صفات 

سر، طول پوزه، عرض سر، ارتفاع سر جمله طول مربوط به سر از

هاي بدن از نوك پوزه تا مخرج، طول اندام طور اندازهو همين

تر ميزان اندكي، بزرگحركتي جلويي و عقبي در نرها به

SVL LCD HL SL TED.R MDED.R HW HH LHF.R LA.R LFA.R S SH WHH صفات 

0/000 0/169 0/130 0/042 0/017 0/292 0/519 0/169 0/066 0/095 0/112 066/0  0/595 0/095 Chi-Square 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Df 

1/000 0/681 0/719 0/837 0/898 0/589 0/471 0/681 0/797 0/758 0/738 797/0  0/440 0/758 Asymp. Sig. 

IOS PAN USL.R LLS.R LRTD TRDT GVA SV PMS.R SSFNSH L4F.R L4T.R صفات 
1/939 22/414 0/001 0/516 0/059 2/293 2/182 0/250 0/519 0/552 2/263 1/321 Chi-Square 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Df 

0/164 0/000 0/977 0/473 0/808 0/130 0/140 0/617 0/471 0/457 /133 0/250 Asymp. Sig. 

 
جنسیت نر و براساس فاکتور  PCA یا بندینمودار رسته: 4شکل

مورفومتريك  )براساس صفات Cyrtopodion scabrum گونه افراد در ماده

 (يكو مريست
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دليل وجود رقابت در بين افراد تواند بهباشد كه ميها مياز ماده

تر بزرگمنظور دفاع از قلمرو و موفقيت در توليدمثل باشد. نر به

منظور تواند نوعي از سازش بهبودن طول تنه در افراد ماده مي

و  T-test حمل تخم در افراد ماده باشد، ولي در آناليز تك متغيره

دار در بين صفات ذكر شده، تفاوت معنيآزمون كروسكال واليس 

وان گفت كه اين صفات تطور قطع نمينبود، پس در اين بررسي به

 متغيرهاند، اما با استفاده از آناليز تكسهيمدر دو شكلي جنسي 

T-test  طور قطع مشخص گرديد كه بهو آزمون كروسكال واليس

مخرجي، در بين افراد نر و ماده تفاوت وجود دارد در منافذ پيش

گردد كه ترشح مواد مخرجي استنباط ميو از وجود منافذ پيش

نر مؤثر شبه شيمي از اين منافذ درجلب جفت توسط افراد 

ها و وجود منافذ پيش مخرجي پنيسباشند. برجستگي هميمي

ها در تشخيص دو جنس از ها در مادهدر نرها و عدم وجود آن

 مخرجي(. منافذ پيشAnderson، 1999)همديگر كارآيي دارد 

هاي نر و ماده از همديگر در تنها صفت بارز جداكننده درجنس

ي نيز اين مورد به اثبات رسيده باشد و در بررسي كنوناين گونه مي

هاي بدن و ويژگي داري در اندازهاست در اين گونه تفاوت معني

 ،9و  8ول ادر جدمشاهده نشد.  و ساير صفات مورفومتريك سر

دست آمده به و مورفومتريك هاي بعضي از صفات مريستيكداده

در اين مطالعه با اطالعات موجود در مطالعات ديگر مقايسه شده 

هاي مخرجي، رديفگردد كه تعداد منافذ پيشاست. مشاهده مي

هاي لب باال و عرضي برآمدگي پشتي در ميان بدن، تعداد فلس

هاي عرضي هاي اطراف توبركول پشتي، تعداد فلسپايين، فلس

هاي محدوده در كنوني مطالعه شكم در عرضي هايسر و تعداد فلس

 .گيرندبيان شده در مطالعات قبلي قرار مي

 

های مقایسه بعضی از صفات مریستیک در بررسی : 9جدول 

 انجام شده قبلی و بررسی کنونی

 صفات

Szczerbak  
، Golubevو

(1996) 

رستگارپویانی 

و همکاران، 

1386 

احمدی و 

همکاران، 

(1392) 

بررسی 

 کنونی

PAN 4-9 4-7 5-6 4-6 
TRDT ----- 16-12 13-11 13-10 
USL 14-10 16-12 12-11 12-10 
LLS 10-7 ----- 9-7 9-7 
SDT 18-12 ----- 17-15 17-14 
IOS 16-10 ----- 15-10 15-13 
SV 23-16 ------ 20-18 21-18 

 

های بعضی از صفات مورفومتریک در بررسی مقایسه :10جدول 

 انجام شده قبلی و بررسی کنونی

 جنسیت صفات

Szczerbak  
، Golubevو

(1996) 

احمدی و 

اران، همک

(1392) 

بررسی 

 کنونی

SVL 97/40 77/43 65/43 نر 

 71/40 31/43 32/45 ماده
LCD 55.82 67/52 ---- نر 

 92/52 63/51 ---- ماده
AG.L 90/17 56/19 ---- نر 

 05/18 83/19 ---- ماده
HL 34/10 04/10 ----- نر 

 04/10 02/10 ----- ماده
HW 35/8 35/7 ---- نر 

 00/8 12/7 ---- ماده

 

دست آمده در به و مورفومتريك صفات مريستيكاز مقايسه        

گردد مشاهده مي، مطالعات ديگر اين مطالعه با اطالعات موجود در

دار در استان صفات مورفومتريك و مريستيك گكوي سنگي تيغه

 .گيرندهاي بيان شده مطالعات قبلي قرار ميدر محدوده گلستان

صفت در فقط دار، هاي نر و ماده گكوي سنگي تيغهدر بين جنس

ساير و در  داري وجود داردمخرجي اختالف معني منافذپيش

داري مشاهده نشد، صفات مريستيك و مرفومتريك اختالف معني

 بنابراين اين گونه داراي دو شكلي جنسي است.

 

 تشکر و قدردانی
ني به وسيله از خانم نجمه اخلي و آقاي لطيف نظرخابدين

چنين از آقاي ناصر خاطر كمك در كارهاي آزمايشگاهي و هم

 گردد.اري ميزگكه در كارهاي آماري همكاري كردند سپاس فروتن

 

  منابع

اي بر مقدمه .1392 ،ف. ح.ق. و گنجی، کمی، ؛.احمدی، ل .1

در استان لرستان  دارشناسي گكوي سنگي تيغهزيست

، 5سال  .جانوري زيست محيطفصلنامه . )شهرستان كوهدشت(

 .122تا  109ات ، صفح1 شماره

اولين گزارش گكوي سنگي  .1395 ،کمی، ح.ق. و آزاد، م. .2

 .جانوري زيست محيطفصلنامه دار در استان مازندران. تيغه

 ..61تا  55ات ،  صفح4، شماره 4سال 
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سيستماتيك و  .1388 ،پویانی، ن.پارسا، ح. و رستگار .3

. ي جغرافيائي سوسماران استان كهگيلويه و بويراحمدپراكندگ

تا  17ات صفح ،1شماره  ،35مجله علوم دانشگاه تهران. جلد 

29. 

 ،.کیابی، ب. و مالجعفری، خزادهحسن .؛حیدری، س .4

. هاي خانگي شهر تهرانبررسي فونستيك مارمولك. 1386

ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي،  نامه دوره كارشناسيپايان

 .صفحه 142م. دانشكده علو

اولين گزارش  .1388 ،؛ کمی، ح.ق. و شجیعی، ه..داداشی، ع .5

دار )خزندگان، سوسماران، گكونيده( در از گكوي سنگي تيغه

سال  .شناسي جانوري زيستشرقي. فصلنامه استان آذربايجان

 .15تا  2، صفحات 1، شماره 2

 ،ا.پویانی، جوهری، م. و رستگار ؛پویانی، ن.رستگار .6

راهنماي صحرايي خزندگان ايران. جلد اول. چاپ دوم.  .1386
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