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برخی ویژگیهای بوم شناختی و زیست شناختی اشکول ( Glis glis

 )Linnaeus, 1766در امتداد جنگل های هیرکانی
مرتضی نادری  ،1محمد کابلی ،2مسعود الهوت ،1مهدی کامران ،1حمیدرضا رضایی ،3بوریس کریستوفک

4

 1دانشگاه اراک ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه محیط زیست،
 2گروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گرگان ،گرگان ،ایران
 4استاد بازنشسته دانشگاه پریمورسکا ،موزه ملی تاریخ طبیعی اسلونی ،لیوبلیانا ،اسلونی
(تاریخ دریافت - 5969 /51/22 :تاریخ تصویب)5964/51/9 :

چکیده
اشکول ( )Glis glisگونه ای شبیه سنجاب و به عنوان یکی از گونه های شااص

منقهاه زیسات افرافیاایی ااکتار تیاا تنواا عواو صاانواد  Gliridaeو

وابسته به انگل های با تاج اوشش انبوه در انوب غرب اوراسیاست .علیرغم مقاکعات گسترده ای در دنیا ه از این گونه و ساایر گوناه هاای متعلا باه ایان
صانواده با محوریت تکامل و نظریۀ اناه گاه ها ،صورت گرفته است اطالعات چندانی در صصوص ویژگی های بوم شناصتی و زیستی این گونه در ایران به ثبات
نرسیده است .نتایج این اژوهش حا ی از آن است ه ه اشکول در ایران (اناه گاه هیر انی) در باین دورماایه هاای شاناصته شاده در دنیاا بیواترین وزن
میانگین را داشته و با داشتن  54غده استانی ،بیوترین تعداد غدد استانی را داراست .با فرا رسیدن زمان افت گیری این گونه در اواسط مردادمااه ،امعیات
نرها و ماده ها اصتالط ایدا رده و بین نرها رقابت اتفاق می افتد .ماده های باردار اه از حدود یا ماه ،بین هفت تا نه نوزاد بادنیا مای آورناد .نتاایج تحلیال
های گزینش زیستگاه توسط این گونه نیز حا ی از تاثیر شدید عامل تفذیه و ایوستگی تاج اوشش درصتی در استفاده از زیستگاه توسط این گونه می باشد.

کلید واژگان:انگل های هیر انی ،اشکول  ،Glis glisریخت شناسی ،دسته نوزادان ،زمستان صوابی

نویسنده مستول؛ تلفن16521162659 :

ایمیلm-naderi@araku.ac.ir :
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گونه قرار دهند ثبات شاده اسات (موااهدات شخصای

 .1مقدمه
 1.1زیستگاه و همبستگی های زیستگاهی

نویسنده اول) .در محادود شاماکی گساترش (همانناد
بخش های زیادی از روسیه) این گونه ،انگلوای صازان

گسااتر ااارا نش اشااکول ( ،)Glis glisاونااده ای از

نناد بلاوط ( )Quercus spاز املاه زیساتگاه هاای

صانواد  Gliridaeو زیرصاانواد Holden, ( Glirinae

عمده محسوب می گردند ( .)Juskaitis, 1995درصتان

اروااا و اناوب

لیدی حاضر در گستر زیساتگاهی ایان گوناه آنواایی

غرب آسیا منقب اسات (شاکل  .)5-5زیساتگاه اصالی

هسااتند ااه در اغلااب مناااط انگلاای صاازان ننااده

این گونه انگل های صزان نناده و مخلاوطی از اوان

موااهده مای شاوند ( Quercu spو )Fagus spایان

برگان و سوزنی برگان با توکیاد بااییی از باذر باه ویاژه

درصتان از گونه هایی هستند ه بذرهای فراوانی توکیاد

بلااوط اساات (،Jones-Walters & Corbet, 1991

می نمایند و توکید بذر نیز از چرصاه هاای دو تاا شاش

 .)Rossolimo et al., 2001زیستگاه هاای ترایحای

ساکه تبعیت مای نمایاد .تاا نون مقاکعاه ای در زمیناه

برای این گوناه حاشایۀ انگال باا درصتاان ارا ناده و

گزینش زیستگاه این گونه در ایران ،باه عناوان آصارین

درصتچه ها و اوشش علفای متارا م ( Gaisler et al.,

بخاش از حاوز اارا نش در شارق ااکتار تیاا ،انجاام

 )1977و مناطهی ه ترا م درصتاان زیار اشاکوب باای

نوده است.

 ، )2005بر مناط انگلای اوان بار

باشد ( )Milazzo et al., 2003و تاوده هاای انگلای
مترا م تری ه به صوبی تاج اوشش درصتی در آنوا باه
هم اتصاال داشاته باشاد ( Juskaitis and Siozinyte

 .)2008راشستان با مخلوطی از انواع گونه هاایی مانناد
 Picea abies ،Ostrya sp ،Castanea sativaدر
سراساار گسااتر ایاان گونااه مواااهده ماای شااوند
(Krystufek & Vohralık, 2005; Ognev, 1963

; .)Storch, 1978در محدوده انگل های هیر انی نیز
این گونه در نهاطی حوور دارد ه گوناه هاای بلاوط و
راش از تیپ های غاکب در نهاط حواور امعیات هاای
این گونه باشند .گستره حوور این گونه از انگال هاای
الگه ای است تا مناط مرتفع (بایتر از  5111متر) به
ویژه اوامع گیاهی اه مناابع غاذایی اافی در اصتیاار

 1.1رفتار و برخی ویژگی های فیزیولوژیک
این گونه امالً شب فعال و از نظر برصی ویژگای هاای
زیستی با سایر اوندگان متفاوت است .طول عمر نسابتاً
بیوتر (باین  9تاا  52ساال )Pilastro et al.,2003 ،و
دور صواب زمستانی طوینی تاری در مهایساه باا ساایر
اوندگان دارد (حدود  1ماه) ( .)Krystufek, 2004اگر
چه مومترین ادیاد فیزیوکاوکیکی ماد نظار در چرصاۀ
ساکیانه ،زمستان صوابی است وا انش ایان اانادار باه
نوسان شدید ساکیانه در غذای در دسترس آن از طریا
عدم توکیدمثل بسیار حائز اهمیت است .در ساال هاای
عدم بذردهی ،به ویژه بلوط و راش ،ه معموی به صورت
دوره ای اتفاق می افتد ،این گوناه نیاز فعاکیات انسای
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صااود را متوقاا

اارده ( )Pilastro et al., 2003و

اژوهش حاضر به منظور دستیابی به اطالعاات و وا

بنابراین فروانی افراد نیاز ااهش مای یاباد .زادگاان در

حهایهی ادید از ویژگای هاای زیسات شاناصتی و باوم

زمانی به دنیا می آیند ه مواد غذایی با ااکری باای در

شااناصتی گونااه یاااد شااده در گسااتره زیسااتگاه هااای

محاایط فااراهم باشااد (.)Bieber & Ruf, 2004

هیر انی شمال وور انجام گردید.

همچنین ،اژوهش های صورت گرفتاه نواان مای دهاد
این گونه به هیچ واه مواد غاذایی خصیاره نمای نمایاد
( .)Krystufek, 2004در شرایط مناسب ،ماده ها فهاط
یکبار در سال توکید مثل می نناد و وزن بادن آنواا در
طی شیردهی اهش ایدا نمی ند ،چرا اه از گساتره
قابل تواوی از انواع مواد غذایی ار ااکری اساتفاده مای
نند .در ساکوایی ه فعاکیت انسای اتفااق مای افتاد،
نسبت به ساکوایی ه توکید مثل انجام نمی شاود ،نرهاا
وزن متوسط باایتری دارناد (.)Pilastro et al., 2003
نوسانهای دوره ای در فعاکیت های توکیدمثلی گونه می
تواند سبب بروز اصتالف در نار بهاای دو اانه شاود
( .)Ruf et al., 2006یکای از نکاات ااکاب توااه در
مورد این گونه نوسان شمار غدد استانی در ماده ها مای
باشد ،به طوری ه در شامال ایتاکیاا و اسالوونی شامار

 .1مواد و روش ها
 1.1مناطق مورد مطالعه
در طی یا دور چوار ساکه از صردادمااه  5926کفایات
شوریورماه  5969در شش نهقه از گستر انگال هاای
هیر انی ،شامل آبوار وته وماه ،محادود شورساتان
کوندویل ،رامسار ،سایاهکل ،ناور و محادود شورساتان
الکه در منتوای اکیاه محادود شارقی امعیات هاای
مختلفی از این گونه ثبت گردید (اادول  5و شاکل .)5
فراوانی به نسبت بایی افراد این گونه در ایان منااط و
همچنین واود توزیع مناسبی از نهاط ماورد مقاکعاه در
گستر حوور گونه از امله دکیل انتخاب ایان زیساتگاه
ها برای مقاکعه می باشد.

غدد استانی برای ایان گوناه باه طاور متوساط ±1/21

 1.1روش گردآوری و تحلیل دادهها

 55/21و  51/22 ± 1/11عدد می باشد ( Kryštufek,

در مدت چوار سال و باا شاروع فصال بواار بازدیادهای

 .)2004بااار اسااااس مقاکعاااه ،)2004( Krystufek

دوره ای متعددی در زیستگاه های مورد مقاکعاه انجاام

بیوترین شمار غادد اساتانی در باین اعواای صاانواد

شد .زمان شروع و اایان فعاکیت گونه ،شروع دوره افات

 Gliridaeشمار متعلا باه  G. glisاسات و میناه و

گیری ،طاول دور باارداری ،زماان زایماان مااده هاای

بیوینه ویژگی یاد شده برای این گونه به ترتیب هوات

باااردار ،انااداز دسااتۀ نااوزادان و ویژگاای هااای ریخاات

و و  52عدد گزارش شده است . .همانقور ه خ ر شاد

شناصتی (شامل وزن ،طول لی بادن ،طاول دم ،تعاداد

انگل هاای هیر اانی شامال ایاران آصارین محادود

غدد استانی در ماده ها در فصل توکیدمثل) ثبت گردید.

ارا نش غربی این گوناه در دنیاا مای باشاد .باا وااود

با تواه به صدای رسای افراد گونه ،در طول شب امکاان

ویژگی های ااکب تواه در مورد این گونه ،هیچ مقاکعه

ثبت زمان شروع و اایان فعاکیت گونه در طول سال و یاا

مدونی تا نون در وور صورت نپذیرفته است .بنابراین،

در طااااول شاااابانه روز فااااراهم بااااوده اساااات.
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جدول  :5مناطق نمونه گیری و ویژگی های آنها ( برای نمایش آسان روی نقشه ارائه شده ،دو منطقه لوندویل و آبشار کوته کومه با یک شماره
نشان داده شده اند)

شماره

ارتفاااع میااانگین از طول و عرض افرافیایی

منقهه نمونه گیری

گونه های درصتی شاص

سقح دریا (متر)
5

141

آبوار وته ومه کوندویل

 42 ͦ ،44 ́ Eو 92 ͦ ،56 ́ N

5
محدوده شورستان کوندویل

252

 42 ͦ ،42 ́ Eو 92 ͦ ،52 ́ N

2

محدوده شورستان رامسر

21

 11 ͦ ،96 ́ Eو 99 ͦ ،19 ́ N

9

محدوده شورستان سیاهکل

461

 46 ͦ ،11 ́ Eو 91 ͦ ،2 ́ N

4
محدوده شورستان نور

-6

 12 ͦ ،1 ́ Eو 99 ͦ ،94 ́ N

محدود شورستان الکه

411

 11 ͦ ،95 ́ Eو 91 ͦ ،21 ́ N

1

Carpinus betulus,
Fraxinus ornus,
Malus orientalis,
Prunus spp.,
Vitis sylvestris,
Rhamnus catharetica
Alnus glutinosa,
Ficus carica,
Gleditschia caspica,
Quercus castanefilia,
Carpinus betulus,
Fraxinus ornus
Quercus castanefilia
Ficus carica
Fraxinus ornus

شکل  :5مناطق نمونه گیری از جمعیت ها در طول جنگل های هیرکانی کشور (شماره ها منطبق بر جدول شماره یک می باشند،
همچنین محدوده شهرستان لوندویل و آبشار کوتوکومه ،با توجه به یکسان بودن عرض جغرافیایی و اختالف ارتفاع محل ثبت
شده ،هر دو محل با شماره یک نمایش داده شده اند).
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شکل  :5مناطق تیره گسترۀ توزیع اشکول را در دنیا نشان می دهند ()Krystufek, 2004

بررسی یشه های به دست آمده ه توسط افراد بومی با
اهاادافی چااون تا ساایدرمی و یااا اااهش صسااارت بااه
محصویت باغی شکار می شدند امکان بررسی واود یاا
عدم واود اناین در مااده هاا ،تعاداد غادد اساتانی و
وضعیت شیردهی مورد بررسی قرار گرفتناد .باا تعیاین
انه افراد زناده گیاری شاده و یاا اماع آوری شاده
توسط بومیان ،امکان تعیین ادایی یا اصتالط امعیات
نرها و ماده ها در فصول زادآوری و غیارزادآوری فاراهم
آمد .برای ثبت متفیرهای ریختای از اوکیه و تارازوی
دیجیتال با دقت  1/5گرم استفاده گردید .بارای تعیاین
مومترین متفیرهای زیستگاهی در اساتفاده از زیساتگاه
توسط گونۀ مورد مقاکعه از االت های دایره ای شکل به

 2،1تحلیل داده ها
برای تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری متفیرهاای
زیستی در االت های نموناه بارداری از تحلیال آمااری
رگرسیون چندمتفیره منقهی بوره گیری شاد .مهایساۀ
ایراسنجه های ریختی مانند وزن ،شمار غدد اساتانی و
انداز دستۀ نوزادان با ما آزمون تای مساتهل انجاام
گرفت .قبل از انجام این آزمون ایش فرض هاایی چاون
نرمال بودن توزیع داده هاا بررسای گردیاد .در راساتای
مهایسه وزن متوسط بین ماده های با تعداد غدد استانی
مختل  ،از آزمون همبستگی بوره گیری شد.

 .2نتایج

شعاع  51متر ( )Kryštufek, 2010به محوریت محال

 1،2ویژگیها و رفتار تولید مثلی

حوور افراد اساتهرار یافتاه و متفیرهاای ارائاه شاده در

داده های حاصل از این اژوهش حاا ی از آن اسات اه

ادول  2ثبت گردیدند .برای انتخاب ااالت هاای عادم

به غیر از فصل افت گیری ،امعیت نرها از مااده هاا و

حوور ،با فاصله ای معادل  111متر از االت های حوور

ناباکفین ادا بوده و میناه فاصالۀ باین آنواا در حادود

در یا اوت تصاادفی ااالت هاای عادم حواور ثبات

 111تا  5111متر است .با شروع فصل افت گیاری در

گردید (.)Kryštufek & Flajšman, 2007

نیمه مردادماه ،بین نرها نزاع در می گیرد اه از طریا
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دنبال اردن یکادیگر بار روی شااصه هاا و تناه هاای

درصتاان ایاان مساااکه بااه وضااوا قاباال مواااهده اساات.

جدول  :2متغیرهای مورد سنجش در پالت های حضور و عدم حضور افراد

نوع متفیر

گروه متفیرها

ارتفاع از سقح دریا
متغیرهای

طبهۀ شیب

توپوگرافیک

طبهۀ اوت

نحو سنجش و یا ویژگی متفیر
با ما  GPSو نهوه

طبهۀ ارتفاع
غنای گونه ای درصتی و درصتچه ای

متغیرهای پوشش
گیاهی

• اوشش گیاهی چوبی با ارتفاع بیش از انج متر و ققر

ققر برابر سینه یا یهه

برابر سینۀ (حادود  5/9متار باایتر از ساقح زماین)

ارتفاع درصت یا درصتچه

معادل یا بیوتر از انج سانتیمتر

تیپ ،اامعه ،وضعیت تخریب تیپ و ...

• اوشش گیاهی چوبی با ارتفاع بیش از دو متر و ققار

سقح تاج اوشش

برابر سینۀ متر از انج سانتیمتر

ترا م درصتان و درصتچه ها

اوشااش گیاااهی چااوبی بااا ارتفاااع بااین دو تااا 1/4
متر و ققر برابر سینۀ متر از انج سانتیمتر

متغیرهای فاصله

فاصله تا نزدیکترین ااده ،روستا و شور

با استفاده از نهوه در محیط GIS

فاصله تا نزدیکترین منبع آب

این موضوع با مواهد اارگی در یکۀ گوش ا ثر نرهاای

تفذیه قرار می گیرد .در انتوای فصال تابساتان و اوایال

باکغ بررسی شده نیز تایید می گردد .مااده هاای بااردار

ااییز رکیم غذایی عمدتا بر مناابع حااوی روغان فاراوان

اه از حدود یا ماه و فهط یکبار در هر سال در اواسط

مثل گردو ،فندق ،بلوط ،و میو درصت راش متمر ز می

شوریور باه طاور متوساط تعاداد  1/21 ± 1/26ناوزاد

شود .فعاکیت های تفذیه ای حدا ثر تا اواسط آخر اداماه

نیازمند و ور ( )n =55به دنیا می آورند .زادگان اه از

یافته و به تدیج از اواسط آخرماه دور صاواب زمساتانی

حدود  9تا  4هفته قادرند باه طاور مساتهل باه تفذیاه

آغاز می شود .اکبته بسته به شرایط اقلیم محلای ممکان

بپردازند .نتایج به دست آمده حا ی از آن است ه فصل

است تفاوت هایی در این چرصه هاای فعاکیات موااهده

افت گیری گونه در محادوده انگال هاای هیر اانی،

گردد .به عنوان نمونه ،در مناط است فعاکیت این گونه

اواسط تا اواصر مرداد اتفاق می افتد.

اواسط اردیبووت آغاز می شود ،درحاکی اه در منااط

 2،1تغذیه و زمستان خوابی

مرتفع ه نسبتاً دمای هوا اایین تر می باشاد (منااطهی

اه از شروع فعاکیت گونه در اواسط بوار ،تهریبا هر نوع
محصول سته یا شافت توکیاد شاده در زیساتگاه ،ماورد

مثل آبوار وته ومه کوندویل و گردنۀ حیاران اردبیال)
ممکن است شروع فعاکیات افاراد ایان گوناه تاا اواساط
صردادماه به تاصیر افتد .مساکۀ ااکب تواه این است ه
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موفهیت زادآوری این گونه امالً باه میازان توکیاد باذر

دوساکه در امعیت های متعل به هماان اانه نواان

بلوط و راش در سال گذشته وابسته است .در طی ایان

می دهد ه ماده ها و زادگان صفر و یاا سااکه باا هام

گردید اه ساال  5926و  5961ساال

مواهده شده و نرها اه از دو سال از مادر ادا شاده و

ارترا م برای گونه و سااکوای  5965،5962و  5969باا

به امعیت نرها می ایوندناد .متارین میاانگین وزنای

اهش میزان بذردهی درصتان لیدی به ویاژه بلاوط از

برای افراد باکغ درحال توکید مثل ( )n=52به نمونه های

مقاکعه موخ

ترا م افراد استه شد.

صااید شااده از منتواای اکیااه شاارقی وااور (محاادود
شورستان الکه) تعل داشت (  =512 ±52/2میاانگین

 2 ،2ویژگی های ریختی

وزن) .در دور مقاکعااه بیوااترین وزن ثباات شااده در

میانگین متفیرهای ریختی ثبت شاده در ایان گوناه در

انتوای فصل تابستان ماد متعل به محدود شورساتان

ادول  9ارائه شده است .با بررسی تعداد غادد اساتانی

سیاهکل با وزن  912گرم و بیوترین طاول لای بادن

گردید ه تعداد غدد اساتانی باین

معادل  41/11سانتیمتر و متعل به محدود شورساتان

 55تا  54عدد نوسان دارد و تعداد  52غد استانی رایج

رامسر بود .در ادول شمار  4میاانگین ابعااد برصای از

ترین میزان در بین مااده هاا ثبات گردیاد (اادول .)9

اارامترهای ریختی اندازه گیری شده ارائه گردیده است.

چنین نوساانی در تعاداد غادد اساتانی در گوناه هاای

 3،2گسترۀ پراکنش و متغیرهای تاثیرگذار بر

در  21ماده موخ

معدودی از استانداران مثل Mus musculus, Rattus
 rattusگاازارش شااده اساات & (Cunningham

) .Moors, 1996آزمون همبستگی باین وزن افاراد ،و
تعداد غدد استانی نوان داد ه ماده های باا تعاداد 54
غاد اساتانی وزن بیواتری دارناد ( <F = 25.35, p

 .)0.001این در حاکی است ه آزمون وااود تفااوت در
میانگین وزن نرها و ماده هاا در  541فارد ( 19مااده و
 64نر) تفاوت معناداری را نوان ناداد ( .)P<0.81وزن
نوزادان در هنگاام توکاد باه طاور متوساط  1 ±2گارم
( )n=52بوده است و اه از دو ماه به طور متوسط وزن
آنوا به  41 ±9گرم می رسد .بررسی وزن زادگاان یاا
ساکه حا ی از آن بود ه وزن این افراد به طور متوساط
 511±52گرم می باشد ( .)n=51ثبت نرها و ماده هاای

انتخاب زیستگاه
این گونه از گردنۀ حیران در اساتان اردبیال در شامال
غرب واور تاا اایاان محادود اارا نش انگال هاای
هیر انی در شمال شرق وور ارا نادگی دارد .بررسای
ایوسته در محدود انگل هاای هیر اانی حاا ی از آن
است ه ترا م افراد این گونه از شمال غارب باه شامال
شرق وور اهش نوان می دهد .این موضوع با میازان
تالش استاندارد برای صاید افاراد در منااط مختلا و
ایمااایش ترانسااکت هااای صقاای اسااتاندارد شااده در
زیستگاه های مختل و ثبت صدای شانیده شاد افاراد
تایید گردید.
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جدول  :9ویژگی های ریختی تعداد  11مادۀ بررسی شده

تعداد غدد

تعداد ماده

درصد نسبت

وزن (گرم) و

طول سر و بدن

استانی

ها

به ل افراد

میزان انحراف

)(cm

معیار
55

4

1/5

229/11±21/41

94/91±91/2

52

94

91/1

295±59/14

91/19±9/11

54

52

92/2

219/19±25

91/29±2/92

کل

42

011

755/25±54/27

54/45±2/72

جدول  .4ویژگی های اندازه گیری شده در افراد بررسی شده ( w( )n =525وزنBL ،طول پوزه تا مخرج و
 TLطول دم را نشان می دهد) .صفت وزن با دقت  1/5گرم اندازه گیری شده است.

W
(گرم)
BL
)(cm
TL
)(cm

انه

تعداد

میانگین

اشتباه معیار

ماده

41

211/11

6/29

نر

99

561/56

9/95

ماده

49

56/55

1/96

نر

91

52/19

1/91

ماده

46

59/61

1/41

نر

91

59/45

1/21

با تواه به این ه این گوناه اامالً درصات زی اسات،

مختل مانند آکوچاه ،تمواا ،گایالس ،انگاور ،فنادق،

ایوستگی تاج اوشش درصتان و امکان اابجایی بر روی

گردو ،کیلکی ،صرمنادی ،زاکزاکاا ،بلاوط و راش اابجاا

درصتان یکی از عوامل موم در گزینش زیساتگاه توساط

شوند .یافته های رگرسیون منقهی حاا ی از آن اسات

این گونه است .از سویی نیاز باه افازایش میازان چربای

ه حوور گونه به شدت تحت تاثیر قابلیت مصرف میو

بدن برای یا دور طوینی صواب زمساتانی باعا مای

گونااه درصتاای و در دراااۀ بعااد میاازان ایوسااتگی تاااج

شود افراد گونه مورد نظر مرتباً در حاال تفذیاه باوده و

اوشااش درصتاای (تاارا م درصتااان اواان باار

در هاار

همزمان با بااردهی گوناه هاای درصتای و درصتچاه ای

مترمربع) می باشد .فاصله تا نزدیکتارین منباع آب نیاز
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یکی از عوامل بسیار موم در گزینش زیستگاه این گوناه

می باشد (ادول .)1

جدول :1نتایج آزمون رگرسیون منطقی برای داده های حاصل شده در پالت های مورد بررسی

متفیرها

βضریب

اشااااااااتباه آماااااار
(SEمعیار)

Wald

) Exp(βسااااااقح

مرباااااع R

معناداری

نایجلکرک

ماد غذایی (میوه سته ،شفت و فندقه)

1/594

1/14

25/94

1/291

>1/115

فاصله تا منابع آب

1/921

1/125

59/25

5/291

>1/115

اناه

1/594

1/149

1/25

5/254

>1/111

ترا م درصتان

1/641

1/125

52/61

1/154

1/112

اامعۀ انگلی (حوور بلوط یا راش)

1/915

1/199

9/14

1/954

 .3بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نوان داد اه فصال افات گیاری
گونه در محدوده انگل های هیر انی ،اواسط تاا اواصار
مرداد اتفاق می افتد ،در حاکی ه فصل افت گیاری در
بخش های غربی ارا نش گونه در اروااا (مانناد بخاش
های مر زی آکمان ) در اواصار صردادمااه ( & Bieber

 ،)Ruf, 2004و در بخش ارواایی واور تر یاه اواصار
صردادماه کفایت اواسط مردادماه به ثبات رسایده اسات
( .)Ozkan, 2006تعداد انین های شامارش شاده در
هفت ماد بررسای شاده باین  1تاا  6اناین و تعاداد
نوزادان همراه مادر در دو ینه  2و  1نوزاد ثبات گردیاد.
این تعداد در بین گزارش های مواود ،بیوترین میازان
می باشد .یافته های دیگران انداز های متفاوتی را برای
دسته نوزادان گزارش می ند .به عنوان نمونه ،بر اساس
صراش های رحمی ،تعداد انین در شمال موراوی 9-2
( ،)Gaisler et al., 1977( )n = 52اسالونی = 6( 4-6
 )Krystufek, 2001( )nگاازارش شااده اساات .تعااداد
نوزادان به دنیا آمده به ازای هر ماده در شمال ایتاکیا باه

1/165

>1/11

طاااور متوساااط Pilastro, ( )2-1 ، n = 44( 4/11

 ، n = 24( 4/6 ،)1992باااااین  )5-51در اسااااالونی
(( 1/1 ،)Krystufek & Flajsman, 2007هوت فرد،
 )2-2در سیساایلی (9/11 ،)Milazzo et al., 2003
( )5-52 ، n = 511در بخش ارواایی تر یاه ( Ozkan,

 )2006و  )5-55 ، n = 46( 9/2در کیتاااوانی گااازارش
شده است .یافته های این اژوهش نوان مای دهاد اه
اشکول در ایاران تعاداد غادد اساتانی بیواتر و دساتۀ
نوزادان بزرگتری در مهایسه با امعیتوای اروااایی دارد.
میانگین وزن افراد ایان گوناه در ایاران بیواتر از ساایر
تبارهای شاناصته شاده در دنیاا مای باشاد (.)P<0.01
ریستوفا ( )2151نتیجه گرفت ه نوزادان به صاورت
ور و ر به دنیا آمده و اه از یا مااه قاادر باه تارک
ینه می باشاند () Jones-Walters & Corbet 1991
وزن نااوزادان هنگااام توکااد در تبااار ارواااایی دو گاارم
( 9/4 ،)Ozkan, 2006گرم در تبار آناتوکی ( Colak et
 )al., 1997و  9/1گارم در اتاریش ( Bieber & Ruf,

 )2004می باشد .به طور لی وزن نوزادان ااه از یاا
ماه به حدود  96گرم می رسد.
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داده های به دست آماده در دوره مقاکعاه حاا ی از آن

درصتان در این بین نهش دارند .در ارتفاعاات ااایین تار

بود ه موفهیت زادآوری این گونه امالً به میزان توکیاد

(زیر  511متر) استرس دمایی متر بوده و تناوع تاوده

بذر بلوط و راش در ساال گذشاته وابساته اسات .ایان

های درصتی بیوتر مای باشاد .فاراوان تار باودن ماواد

موضوع توسط اژوهوگران دیگر نیز تایید شده است باه

غذایی نیز در بایتر بودن ترا م و فراوانی افراد موثر مای

و

باشد ( .)Milazzo et al., 2003به طور لی می تاوان

 )2004, 2003, 2001( Krystufekوابساتگی اویاایی

گفت این گونه زمانی ه اه از اایاان صاواب زمساتانی

امعیاات اشااکول بااه توکیااد راش و بلااوط در زیسااتگاه

شروع به فعاکیت می نماید بخش زیاادی از وزن صاود را

را مورد تا یاد قارار داده اناد .در

از دست داده است و انگیزه بسایار زیاادی بارای تفذیاۀ

گردیاد اه ساال  5926و

مداوم برای بازیابی شرایط مقلوب اسمی و رسیدن باه

 5961سال ارترا م برای گونه و سااکوای 5965،5962

آمادگی توکیدمثلی (در باکفین) دارد .این گونه زیساتگاه

و  5969با اهش میزان باذردهی درصتاان لیادی باه

هایی را اشفال می نماید اه اشاکوب زیارین مترا مای

ویااژه بلااوط از تاارا م افااراد اسااته شاادKrystufek .

داشاته باشاد ( .)Milazzo et al., 2003اتصاال تااج

( )2010اشاره می نماید ه میزان ترا م افراد گوناه باه

اوشش درصتان در گزینش زیستگاه توساط ایان گوناه

چرصه های سه تا انج ساکۀ نوسان در توکید بذر بلاوط و

بساایار حااائز اهمیاات ماای باشااد موضااوعی ااه توسااط

راش وابسته می باشد.

محههااین مختلفاای مااورد اشاااره قاارار گرفتااه اساات

در اغلب موارد گزینش زیساتگاه توساط اساتانداران باا

(Juskaitis, 2007; Gaisler et al., 1977; Jones-

مهایسۀ ویژگی های محل استهرار گونه با مناط دیگری

 .)Walters & Corbet, 1991این مساکه به رفتار ایان

ه به صورت تصادفی انتخااب مای شاوند مقاکعاه مای

گونه بر می گردد چرا ه این گونه هیچگاه بر روی زمین

گردد (به عنوان نموناه مای تاوان باه ماواردی از قبیال

دیده نمی شود .در هم فرورفتگی منابع باه ویاژه غاذا و

مقاکعات صورت گرفته توسط Bertolino & Cordero

اناه یکی دیگر از عوامل بسیار تعیین ننده در گازینش

di Montezemolo et al., 2007, Gregory et al.,
 2010, Cudworth & Koprowski, 2011اشاااره

زیستگاه محسوب مای شاود .باه عناوان نموناه حواور

عناااوان مثاااال  Pilastroو همکااااران )(2003

انگل های اون بر

طی ایان مقاکعاه مواخ

درصتچه هاای بایروناده و اراوات و تیاغ دار از املاه

نمود) .با تواه به نتایج حاصال شاده مای تاوان اخعاان

ازملا ( )Smilax excelsبر روی درصتان مجاور بلاوط،

داشت ه هم ساصتار و تر یب درصتی در رفتار استفاده

گردو و  ...بوترین زیستگاه برای گونۀ مورد نظر محسوب

از زیستگاه توسط گونۀ مورد مقاکعه نهاش مومای ایفاا

می شود .در مهیاس الن مواهده می شود اه حواور

می نماید .باه نظار مای رساد ارتفاعاات باایتر در ایان

این گونه با ارا نش بلاوط ( )Quercus sp.همبساتگی

زیستگاه ها متر مورد استفاده قرار مای گیرناد اه باه

زیااادی دارد و ایاان درصاات و همچنااین گونااۀ راش

احتمال زیاد عامال دماا ،مباود ماواد غاذایی و ارتفااع

( )Fagus orientalisدو گونۀ لیدی در تعیین دامناۀ
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توزیع اشکول محسوب می شوند (.)Krystufek, 2010

هااای باااقی مانااده در عصاار آصاارین یخبناادان باازر

وابستگی میزان زاد و وکد گونه با میزان بذر دهی بلوط و

( )Naderi et al., 2013انون گسترش تناوع زیساتی

راش در سایر نهاط دنیا نیز به اثباات رسایده اسات .باه

برای بسیاری از استانداران محسوب می گردد و نیازمند

عنوان نموناه  )2010( Krystufekاخعاان داشات اه

تواه حفاظتی بیوتری صواهد بود.

میزان ترا م افراد گونه به چرصه های سه تا اانج سااکۀ
نوسان در توکید بذر بلوط و راش وابسته می باشد .مدت

تقدیر و تشکر

زمان تهریبی زمستان صوابی در باین تبارهاای مختلا

نویسندگان بر صود یزم مای دانناد از ماا هاای بای

تفاوت معناداری ندارد .تفاوت های ریختی بین امعیات

دریغ بومیان و افراد محلی به ویژه آقای گل حسان ااور

های ایران و سایر تبارهای شناصته شاد دنیاا باا نتاایج

روا و همچنین دانواجویان محتارم ،افواین داورانااه،

مقاکعات ملکوکی ه گونۀ ماورد مقاکعاه در ایاران را در

زهره قرباندوست ،اوریاا صافری ،اوریاا رفیعای ،موادی

تباری امالً مجزا (تبار ایرانی) قرار می دهد منقب می

حسنعلی زاده ه در برصی از دوره های مقاکعاه هماراه

باشد ( .)Naderi et al., 2013مقاکعۀ اصیر ه حاا ی

تیم تحهیهااتی بودناد تهادیر و تواکر نمایناد .از آقاای

از گرادیان تفییرات نسبتاً شدید ریختای باین امعیات

مودی موسی نژاد ه در نمونه گیری از بخش الکه تیم

های مقاکعه شده در ایران و سایر نهاط دنیا می باشد به

را یاری دادند توکر می گردد .این طرا با حمایت مااکی

همراه مقاکعات ملکوکی انجام شده حا ی از آن است ه

صندوق حمایت از اژوهوگران نواد ریاست امووری به

انگل های هیر انی ایران به عناوان یکای از انااه گااه

انجام رسید.
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Abstract
Fat dormouse (Glis glis) as a squirrel-like rodent and indicator of Palearctic biogeographic region is the only
member of Gliridae family which is closely tied to deciduous forest ecosystem in southwestern Eurasia. Despite
great studies of refugia during glacial-interglacial periods based on this indicator, there is no documented data on its
biological and ecological characteristics in Iran. Our results indicated that Fat Dormouse in Iran is the largest species
of all known dormice in the world. It has the largest number of nipple count (n: 14). In the breeding season, male’s
aggregation behavior and movement is increased and they approach female groups around. After successful mating
in the early August, pregnant females will breed about 30 days later in early September. Mean litter size (n=9) was
estimated 7-9 offspring. Our analysis regarding to the habitat use showed that feeding items and tree crown
connectivity are the most affecting factors.

Keywords: Hyrcanian forests, Fat Dormouse (Glis glis), Morphology, Litter size, Hibernation
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