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  مقدمه
Womochel يها يژگيو ي سهي با مقا۱۹۷۸ در سال 

چهار  جمجمه يسنج ختي ريارهاي بدن و معيظاهر
کاگو ي شيعيخ طبي شده در موزه تارينگهدار ينمونه دوپا

 ي رخانوادهي زد ازي جديا  گونه،راني اير دوپاهايبا سا
Allactaginae يآقا  و به نامييران شناساي ايبرا را 

  . )۱ شكل (د نمويار نامگذ١روزياسکندر ف
   ي بلوچي دوپا بهياديشباهت ز ين گونه از نظر ظاهريا
)Allactaga hotsoni (ستان و ي سيها  که از استاندارد

 يزد و پارک ملّي، خراسان،  ) Etemad, 1978(بلوچستان 
 ,.Darvish et al(است  و گزارش شده يير شناسايکو

نواده مانند ن خاي اير اعضاي از ساروزي في دوپا.) 2006
داشتن گوش، پا و دم بلندتر، رنگ واسطه ه بي بلوچيدوپا
داده  زيتمتر و پشمالوتر  اه دم پر رنگيتر، نوار س رهيت
ز ين) A. euphratica( فرات يسه با دوپايشود و در مقا يم

تر و   کوچکيتر، دم و پاها  کوچکي  جثهيدارا
از ). Womochel, 1978( استتر   بدن روشنيزيآم رنگ

 يها ستگاه آن توسط رشته کوهيز زي نييايلحاظ جغراف
 يستگاه دوپاي استان اصفهان از زيبوانات در جنوب شرق

 يوپاد). Darvish et al., 2008( جدا شده است يبلوچ
تنها  Allactaga جنس ي  گونه۱۳ از يکيبه عنوان روز يف

ده و پراکنش شن منطقه در استان اصفهان گزارش ياز ا
و هنوز از است ران محدود ين بخش از ايان به اآن در جه

 .)Karami et al., 2008( گزارش نشده است يگري ديجا
ع يمحدود بودن توزل يه دل بيداليم ۲۰۰۸ تا سال
 در يا به عنوان گونهستگاه يب زي و تخرييايجغراف
 يه جهانياتحادسرخ  در فهرست ٢)CR(  انقراضي آستانه
 ۲۰۰۹ه بود اما از سال شد يبند طبقه ٣)IUCN(ت حفاظ

                                                            
 
 
 

 .زيست  رياست پيشين سازمان حفاظت محيط‐۱

 ‐۲ Critically Endangered 
۳‐ International Union for Conservation of Nature 

دا ير پييتغ ٤)DD(ها   کمبود دادهي طبقهت آن به يوضع
 يدر کشورها جربوآس  با توجه به پراکنش جن.کرد
 رانين جنس در اي پنج گونه از اي و حضور قطعييايآس

ن ي در مورد اير جوندگان مطالعات کمترينسبت به سا
 رفته انجام گيشناخت  و بوميشناخت هيآراجنس به لحاظ 

عداد ن وجود تيبا ا .)Karami et al., 2008 (است
رو نياز ا. ز استيبرانگ بحث ين جنس موضوعي ايها گونه

 ي برايکي تاکسونوميک و بازنگريمطالعات تاکسونوم
ر جنس ينظ( اند نسبتاً ناشناختهکه  از جوندگان ييها گروه

Allactagaدارد ييسزاه ت بي اهم)انهي در خاورم 
)Shenbrot, 2009 .(Shenbrot) ۱۹۹۱ (يبه طور تجرب 

نوع  هم) A. elater( کوچک ي دوپاباروز را ي فيدوپا
 آن را معادل با يگرياما در مطالعه د. کند يم يمعرف
 ,Shenbrot & Sokolov (اند  فهرست نمودهي بلوچيدوپا

2008( .  
ت يباره وضع  صورت گرفته درينين بازبيدر آخر

روز به عنوان ي فيت دوپاي موقع،٥ خانواده دوپاهايبند رده
ت شناخته شده از آن يران که تنها جمعيزاد ا پستاندار بوم

ن منطقه در استان اصفهان است، يدر جهان مربوط به ا
 ,Holden and Musser(نده است مار باقيييبدون تغ

 صفات يرس بربا) ۲۰۰۹( Shenbrot نکهيتا ا). 2005
روز ي في دوپايها  مجموعه نمونهي و دندانيا جمجمه
 تعداد با  آنسهيکاگو و مقايدر موزه ش شده ينگهدار
به دست ( يبلوچ ي دوپا موجود ازيها  از نمونهياريبس

ن دو گونه يکه اجه گرفت ينت )ران و پاکستانيآمده از ا
 مجزا يها رفتن بعنوان گونهي پذي را براي کافيها تفاوت
ن يروز در اي في دوپايها متاسفانه تعداد کم نمونه. ندارند

 آن يت حفاظتي پراکنش محدود و موقعييمطالعه و از سو
ن يي در معرض خطر انقراض امکان تعيا عنوان گونههب
رگونه را فراهم يت زيرفتن موقعي پذي برا ها ق تفاوتيدق

                                                            
 
 
 

‐۴  Data Deficient 

-5  Dipodidae 
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 يها نمونهآوري  جمعست تا هنگام يبا ي و مننموده است

ن عنواه  آن را ب بطور موقت،روزي فيشتر از دوپايب
ن با توجه ي همچن. محسوب نمودي بلوچي دوپاي رگونهيز

 ي مدلسازي بر مبناي بلوچي دوپايشناخت ان بوميبه آش
 يستگاه دوپايزکه کند  يان مي آن بييايع جغرافيتوز
ست بلکه ي جدا ني بلوچي دوپاييايروز از گستره جغرافيف

 ,Shenbrot( مطلوب آن مرتبط است يها ستگاهيبا ز

 يها  اثبات تفاوتي برايشتريموع شواهد بدر مج. )2009
عالوه  .از استي مورد ني بلوچيروز با گونه دوپاي فيدوپا

 يکيتوان از مطالعات ژنت يم ؛يشناس ختيبر مطالعات ر
 و يتوکندري مي بر روbتوکروم يمانند استفاده از ژن س

 روابط يريگ ميبمنظور تصم IRBP١ يا ن هستهيپروتئ
ع و يکه بطور وسدگان بهره گرفت ان جوني در ميبند رده
 ,.Fan et al (قرار گرفته استاستفاده مورد ز يآم تيموفق

2009.(   
 ي  مطالعه نوعچي، هروزي فيدوپا يپس از معرف

ن ي پراکنش آن صورت نگرفت تا اي  در حوزهيا جانبه همه
  دريدانيد ميک بازدي در ۱۳۸۵که در اسفندماه 

اد چند نمونه از رآبي مي روستايشرقبخش  يها دشت
 شده يريگ با صفات اندازهسه يد و پس از مقايدوپاها ص
د يگزارش گردن گونه در منطقه يچل حضور اوتوسط وم

محمودرضا  و يکابلمحمد ان ي با آقايمذاکرات شفاه(
ن گونه يرامون اي پ پژوهشانجام به عدم توجه با  ).يهمام

دوره ن ييل تعي از قبين پژوهش اهدافيادر در گذشته 
 و ييم غذاين رژيي، تعيخواب  و زمستانيخواب تابستان
، يدمثلي تولي ن چرخهيي، تعييره غذايوجود ذخ يبررس
ت ي جمع دکنندهيعوامل تهد و بوم جوندگان همييشناسا

  .روز مورد مطالعه قرار گرفتي في دوپاستگاهيگونه و ز

  
  
  

                                                            
 
 
 

 ‐۱ Interphotoreceptor Retionid Binding Protein. 

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

وستاي ميرآباد در جنوب  در بخش شرقي ر مطالعه
ي به  ا شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در منطقه

موقعيت جغرافيايي .  هکتار انجام شد۲۲۰۰مساحت 
 درجه ۳۱ دقيقه طول شرقي و ۱ درجه و ۵۲منطقه بين 

 متر ۱۹۶۵ دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع متوسط ۴۷و 
يه ي پژوهش در ناح محدوده. از سطح دريا قرار دارد

هاي استپي و  بخش(اقليمي ايران و توراني  زيست
 ۱۲ميانگين دماي ساالنه . واقع شده است) بياباني نيمه

 مطلق آن به ترتيب ي گراد، بيشينه و کمينه درجه سانتي
گراد و ميانگين بارندگي ساليانه   درجه سانتي‐ ۱۷ و ۳۸

از نظر پستي و بلندي . متر است  ميلي۶۸اين منطقه نيز 
اي با مواد آلي کم   دشت همواري با خاک ماسهمنطقه

عمق و داراي  است که عمق خاک در بيشتر منطقه کم
پوشش گياهي منطقه از انواع . سنگريزه فراوان است

از . خشک تشکيل شده است گياهان مناطق خشک و نيمه
برگ  توان آسماني بي هاي گياهي منطقه مي گونه

)Anabasis aphylla ( درمنه ،)Artemisia aucheri( ،
 Peganum (، اسپند )Astragalus Canadensis(گون 

harmalla( کاهوي بياباني يا چرخه ،)Launea spinosa( 
هيچ نوع . را نام برد) Onopordum acathium(و کنگر 

 ۸۰اي در منطقه وجود نداشته و تقريباً  درخت يا درختچه
  . درصد زيستگاه داراي پوشش گياهي علفي است

 يک از  ي مذکور تحت مديريت هيچ ه گونهزيستگا
زيست قرار  ي سازمان حفاظت محيط مناطق چهارگانه

طبيعي     منابع نداشته و اراضي آن متعلق به اداره
  .باشد شهرستان شهرضا مي
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  )۱۳۸۷ ،ي محمود کرم:عکس (، آمريکا شيکاگوي در موزه تاريخ طبيعروزي في دوپا‐۱ شكل

  
  يبردار هوش نمونر

ن گونه يت افراد ايان فعالين زمان شروع و پاييبمنظور تع
ش از ي سال، پيها ز در طول ماهيروز و ن ك شبانهي يدر ط

ش يمايش در منطقه آغاز و با پيغروب آفتاب پا
ستگاه تالش شد تا زمان ي در زي متعدديها ترانسکت

 پنجن پژوهش ي اي اجراجهت. ن گرددييت گونه تعيفعال
 ماهه از ۱۳ ي زماني در گستره  در هر ماهيزن شب گشت

 . انجام گرفت۱۳۸۸ان خردادماه ي تا پا۱۳۸۷بهشت يارد
از گر يروز و جوندگان دي في دوپايي مشاهده و شناسايبرا

. دياستفاده گرد شمع ونيليده م با قوت نورافکن
 ۱۵سرعت ثابت کلت يتوسط موتورس  شبانهيزن گشت

گر سمت  ک مشاهدهي. ديردگ ير ساعت آغاز ملومتر ديک
ش قرار ي متر مورد پاده يحرکت را به پهنار يمسراست 

وسعت روز به علت محدود بودن ي فيمشاهده دوپا. داد يم
  علتهب .ار آسان بودي آن بسيستگاه و حرکات جهشيز
 ۳۵ قطر  بايد از تور دستي صيبرا ز بودن دوپاهايگر تله
منظور ب. )Happold, 1967 (ديمتر استفاده گرد يسانت
د يکلشده با   دي افراد صيختي ريها يژگيسه ويمقا

 ي ظاهريها يژگي و)Womochel) ۱۹۸۷ ييشناسا
 عقب، يشامل طول گوش، طول پاهر نمونه استاندارد 

 ۵/۰س با دقت يله کولي بدن به وسيطول دم، طول کل
 ۱۰۰اس ي با مقيتاليجي دي و با ترازويريگ متر اندازه يليم

ت يت، وضعين جنسيهمچن. شدند يمن يگرم توز
ثبت شده و ) يردهي و شدمثليبلوغ، تول (يکيولوژيزيف

 در يخواب  وجود تابستاني بررسيبرا .دنديافراد رها گرد
 گرم تابستان يها ش در شبي و پايزن روز گشتي فيدو پا

ق شروع ين دقيي تعمنظورب. انه انجام شديو به صورت ماه
ز به طور ييفصل پا يبتداا، از يخواب ان زمستانيو پا

ات يز محتويآنال. انه صورت گرفتي ماهيزن گشتمستمر 
 نمونه يادين بردن تعداد زيد و از بيدستگاه گوارش به ص

ها بواسطه   گونهي برخين روش را براياز دارد که اين
 ,.Talamoni et al(توان بکار برد  ي نميمالحظات حفاظت

 در ن گونهيا ي  ژهي ويحفاظتت يوضعبنا بر ). 2008
ت کم آن در ي و جمعيدانيات مي انجام عملي زماني دوره
م ين رژيي تعيم براي مستقي روش مشاهدهاز   منطقه
روز ي فيدوپا فعال يها النهن ي همچن. استفاده شدييغذا

 ي موجود در راهروها و جلويي مواد غذاياي و بقاييشناسا
به دام  يابر. شدند يي و شناسايآور جمعها   النهي دهانه

 ي  تله۲۵ ن گونه تعداديجوندگان همبوم با اانداختن 
و  متر ي سانت۲۵×۱۴×۱۰ با ابعاد  ساخت داخليا جعبه
 ياهي آفتابگردان و کره گيها ، دانهينيزم دام بايها طعمه

 يک نمونه جنس نر دوپاي مطالعه رفتار يبرا .استفاده شد
اد ک محفظه به ابعي ماه در هشتز به مدت يروز نيف

 يشگاهيط آزمايدر شرامتر  ي سانت۶۰×۳۰×۳۰
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 .و مورد مشاهده قرار گرفت ينگهدار شده يساز هيشب
ده زن  ريز عوامل زنده و غي و نيها و اقدامات انسان تيفعال
م در منطقه باعث يمستقريم و غي که به طور مستقيعيطب

ن يت اير بر جمعيا تاثيستگاه و يب زيبروز اختالل و تخر
  . شديريگ  و اندازهييند شناساشو يگونه م

  
  ها ل دادهيتحل

ن ي بي شده ظاهريريگ سه صفات اندازهي مقايبرا
.  استفاده شدt- student بالغ نر و ماده از آزمون يها نمونه
  . استفاده شدSPSS 16افزار  ز از نرمي انجام آناليبرا

  جينتا
 صفت پنج يفيآمار توص: ي ظاهريسنج ختير

  بالغيها  مادهنرها وده نمونه از  يا شده بريريگ اندازه
 يآمارج حاصل از آزمون ينتا. مورد آزمون قرار گرفتند

نرها  شده يريگ  اندازهينشان داد که از نظر صفات ظاهر
 < P (گر ندارنديکدي با يدار ي بالغ اختالف معنيها و ماده

  .)۲شكل( )0.05

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

  

  ).متر و وزن بر حسب گرم يلير حسب مبچهار صفت نخست (  نمونه بالغ۱۰  در شدهيريگ  اندازهي صفات ظاهريفي آمار توص‐۲ شكل

  
  يخواب  و زمستانيخواب تابستان

انگر عدم بروز ي گونه در سرتاسر فصل گرما بي مشاهده
ن يهمچن. روز بودي في توسط دوپايخواب رفتار تابستان

 نين چني شده در فصل تابستان اي نگهداري نمونه
 ١يحال يک نوع حالت بيفقط .  را از خود بروز نداديرفتار

 درجه ۳۵ باالتر از ي گرم و دردمايدر طول روزها
ن نحو كه يبد. ن فرد در قفس مشاهده شديگراد از ا يسانت
ک طرف بدن به ي ي محفظه بر روي ن فرد در گوشهيا

                                                            
 
 
 

 ‐۱ Torpor 

 که تمام بدن يا به حالتيق در طول روز رفته يخواب عم
 پوزه به حالت يها بر رو  عقب و گوشيا دوپيبر رو
ق ي خواب عم که دريدر ساعات. گرفت يود قرار مده بيخم

ا جابجا نمودن محفظه باعث ي بلند ي صداهايبود حت
 با يوان حتين حيا. شد ي و فعال شدن نمونه نميداريب

نمونه . شد ي خارج نمين حالتيز از چني بلند نيصدا
ن حالت يساعت را در ا ۱۰ بطور متوسط در حدود مذکور
ساعت پس از غروب ا دو يک يباً ي نموده و تقريسپر

در واقع از ). ۳ شكل(نمود  يتش را آغاز ميآفتاب فعال
 يا چ نمونهي اول اسفندماه هي مهي دوم آذرماه تا ني مهين

 ي ن دورهيرسد که با آغاز اول يبه نظر م. ديمشاهده نگرد
روند و با  ي ميزمستان  ن گونه به خوابيز، اييسرما در پا

 طول بدن  طول دم  طول پای عقب  طول گوش  وزن
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ن دوره يها ا  در النهيي غذاي رهيتوجه به عدم وجود ذخ
 شده ي نگهداري قابل ذکر است که در نمونه. کوتاه است

  . مشاهده نشديخواب در محفظه رفتار زمستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . شده در محفظهي فيروز نگاهداري در نمونه دوپايحال ي حالت ب–۳ شكل

  
  توليدمثل

ها در دوره   مادهيبا توجه به متورم بودن غدد پستان
 ي بررسيژگين ويد شده اي صيها ، در نمونهيباردار

ن ي تعداد سه عدد از ا۱۳۸۷ماه  خرداد۱۸در روز . شد يم
 از يکيد که يد گردي صيشناس ختي مطالعات ريگونه برا

ن در ي پنج جنين فرد ماده دارايا. ها باردار بوده است آن
 ي  و مشاهدهييادامه مطالعات صحرا.  بوده استرحم خود

 در حدود ي بارداري رماه احتمال دورهي ت۱۷ها در  نابالغ
  . ديروز قوت بخشي في دوپاي روز را برا۳۰
  

  هتغذي

ن گونه در منطقه مورد مطالعه ي ايا  هي تغذيها يژگيو
ب يق مشاهده و تعقي فقط از طريل مالحظات حفاظتيبدل

 از عدم يها حاک شاهده و حفر النهم. گونه بدست آمد
 بود و فقط يخواب  زمستاني براييره غذايوجود ذخ

 .A(برگ  ي بيآسمان  از ساقه خشک و بذريمقدار

aphylla ( و درمنه)A. aucheri (ها  در راهروها و دهانه
اه توسط ين دو گي مصرف اي دهنده نشانبدست آمد که 

 ي ب و مشاهدهيج تعقين نتايهمچن. باشد يروز مي فيدوپا
 که باعث ي به نحويزن  شبانهيها گونه در طول گشت

روز از ي فياضطراب و ترس گونه نشود، نشان داد که دوپا
A. aphylla شتر مشاهدات ي ب.کند يه استفاده مي تغذيبرا
 گونهن يا که ي در نواحين گونه در مناطق دشتياز افراد ا

عت يدر طبروز ي في دوپا.ديسغالب است به ثبت ر ياهيگ
اهان مورد ياز بدن خود را از گينوشد و آب مورد ن يآب نم
 شده ين وجود نمونه نگاهداريبا ا. کند ين ميه تاميتغذ
. داد يدن آب در قفس نشان مي به نوشيادي زي عالقه
 همچون تخم گل ييبا مواد غذاز ين شده ي نگهداري نمونه

  .شد يه ميار تغذي خ وآفتابگردان
  

  جوندگان همبوم

 و ياهيبا توجه به عدم حفاظت منطقه و تنوع گ
 Meriones (يراني تنها جرد ا،ستگاهيف زيوحش ضع اتيح

persicus(  در روز ي فيست با دوپايهمز جونده به عنوان
ن ي همچن. شدديمشاهده و ص ييات صحرايدوره عمل

 يدر حوال) Hystrix indica (ي مربوط به تشيها هينما
  .مشاهده شد" وتت آب"محدوده معروف به 

  
  
  



  ۷۱     ۷۳  تا۶۵، از صفحه ۱۳۹۰ ، بهار۱، شماره ۶۴زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه محيط

 
  دکنندهعوامل تهدي

ستگاه يت و زيکننده جمع دين عوامل تهدياز مهمتر
ت و يريتوان به فقدان مد ين منطقه ميروز در اي فيدوپا

ن يمتاسفانه ا. حفاظت منسجم در منطقه اشاره نمود
ک از مناطق چهارگانه سازمان يچيمنطقه تحت پوش ه

ت و يريمدفقدان . ست قرار ندارديز طيحفاظت مح
 از يعيف وسين منطقه باعث شده تا طيحفاظت در ا

 يها تيه دام فعاليرو ي بي شامل چرايدات انسانيتهد
  و شدهيابي  بدون برنامه و مکاني و گردشگريتفرج

 دسترس فراوان و يها احداث معادن سنگ متعدد و جاده
ت ي جمعيستگاه و بقايت زيفيت و کيستگاه کميدر ز

احداث کارگاه سنگ  . روبرو سازديدگونه را با خطر ج
ن معضل يز به مهمتري در منطقه نيمعدن به تازگ

ل شده که سبب احداث يستگاه تبدي زيطيمح ستيز
 ي خاکيها جادهستگاه، ي آسفالته در مرکز زي اصلي جاده
ن شده است که در سه ي سنگيها ني و تردد ماشيفرع

 شد روز مشاهدهي في دوپايها شهستگاه اليمورد در ز
  ).۴ شكل(

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  .روز در اثر برخورد با خودروهاي فين رفتن دوپاياز ب ‐۴ شكل

  

  يريگ جهي و نتبحث
 يها  خانواده دوپاها بطور گسترده در بخشيها گونه

 هستند يابان و صحرازيب. ران پراکنش دارنديمختلف ا
)Firouz, 1999 .(ن خانواده در مناطق ي اي از اعضايبرخ

 ۲۵۰۰ ي مرتفع بااليا مناطق کوهستاني و يسرد استپ

ار ياطالعات بس).  Ziaei, 2008(شوند  يز مشاهده ميمتر ن
روز ي في دوپايشناخت  و بوميستيت زي در مورد وضعيکم

 ،)۱۹۷۸(وموچل   توسطن گونهي ايدر مدت پس از معرف
 ي  خانوادهير اعضايسه با سايدر مقا. ده استيمنتشر گرد

 ي مشابه با دوپايثلدمي تولي دورهز روي فيدوپادوپاها 
ل ياواام از يلي وي دوپاين دوره برايا.  داردفرات
دمثل يتول. ماه گزارش شده استريت بهشت تا اواسطيارد
 ز مشاهدهيي بهار، تابستان و پافصلدر سه   کوچکيدوپا

ماه صورت  بهشتي در ارد آنماني زانينخستشده و 
 Čolak(است نوزاد  شدو تا ش نيرد که تعداد متولديگ يم

& Yiğit, 1998( .تنها از ن خانواده ي اير اعضاياز سا
در ) Jaculus orientalis (يپامسواکک نمونه ي دمثليتول

مان در ي که از مجموع شش زااسارت گزارش شده است
ک ي باردار در يها ماده. افتنديسال تنها سه نوزاد بقا 

 يي غذا شده و توسط موادي نگهداري متر۱/۵×۱×۲قفس
 شدند يه مي تغذAlfalfa اهيمانند بذر گل آفتابگردان و گ

)Eilam & Shefer, 1997 .(افت شده در ي ييمواد غذا
 ي دهنده شده نشان  ي حفاريها  النهي راهروها و دهانه

 يدر بررس. روز استي في دوپايخوار اهي گييم غذايرژ
ده که يز مشخص گردي فرات ني دوپاي ات معدهيمحتو

 سبز، يها  مانند برگياهي گيها ونه از اندامن گيا
 ي اما براکند يها استفاده م  تازه، بذرها و ساقهيها شهير

  شناخته شده است کهييم غذايام دو نوع رژيلي ويدوپا
ر فصول از مواد يدر فصل بهار از الرو حشرات و در سا

کنون  تا ).Čolak & Yiğit, 1998(کند  يه مي تغذياهيگ
ن خانواده گزارش ي ايک از اعضاي چي در هيبخوا تابستان

. شود يها مشاهده م  در آنيحال يک نوع بينشده و فقط 
 را يحال يط بيشرا) ۱۹۹۸(ت يجي يارکومنت کوالک و نور

ج ينتا. اند  فرات ثبت نمودهيدوپا  يبرا روز ۱۵به مدت 
روز ي في دوپايخواب ن مطالعه نشان داد که دوره زمستانيا

رسد مشابه با  يباشد که بنظر م يت اسفندماه مياز آذر لغا
 )ماه نيماه تا فرورد يد(ام يلي وي دوپايدوره زمستان خواب

ن يحضور ادرمجموع ). Čolak & Yiğit, 1998(است 
ر يدپذي تهدي د بتوان هنوز آن را در طبقهيگونه که شا
 پراکنش آن در جهان که به ي طورگستره نيگنجاند و هم
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ران تا کنون محدود بوده، باعث توجه و ين منطقه از ايا
روز ي فيستگاه دوپاي زيطيمح ستيشتر زيت بياهم
 منطقه، ي بومي اهالي آگاهي تالش برا.ده استيگرد

، انجام مطالعات گزاران استي مردم نهاد و سيها  سازمان
ت ي در سطح جمعي و ملکولي، کروزوميکيستماتيوسيب
 از جمله وستهي پي علميها  پژوهشياجراو ن گونه يا

ت يريدن مد نمو فراهم يه برايپا و ياساس يها تيفعال
ستگاه يروز و زي فيدوپات يجمع دار در جهت حفاظتيپا

  .ديآ يآن به شمار م
  

  يتشکر و قدردان
 و يمانه دکتر غالمرضا نادري صميهمکارله از يوس نيبد

ن ي در ادکاريمحمد جاو ديس دکتر  ارزنده يها ييراهنما
  وي مصطفويمهد ديسمهندس  انيآقااز  زي و نپژوهش

 ييات صحرايکه در دوره عمل ي چراغسعيدمهندس 
ن از ي همچن.شود ير و تشکر مياند تقد  داشتهيهمکار

زش  ارزشمند خود به بهبود اريداوران محترم که با نظرها
  .شود ي مي سپاسگزارن مقاله افزودندي ايعلم
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Abstract 
Iranian jerboa classified as data deficient species according to the IUCN Red List. Little 

information has been published about ecological and biological characteristics of Allactaga firouzi 
and other members of genus Allactaga. In the present study, we aimed to identify some ecological 
characteristics, such as: hibernation, feeding habits, breeding, coexistence with other rodents and 
threatening factors, from May 2008 to April 2009 in southern Shah-Reza in Isfahan Province. 
Results showed that breeding usually occurred from April to May. Hibernation started about late 
November and lasted mid-February. There was no stored food in the excavated burrows. However, 
direct observations and remaining plant material in burrows showed that this species forages on 
plant material. A. firouzi was recorded sympatric with Meriones persicus. The main factor affecting 
this single and very limited habitat occupied by this species is affected by the anthropogenic 
transformation of the environment. Overgrazing, mining activities and transportation in its habitat 
are the most significant factors threatening the conservation of this endemic species and its habitat. 
Unfortunately nowadays overgrazing by livestock in the study area has caused a decrease in the 
vegetation cover, and there are also mining and recreational activities in its habitat, all of which are 
significant factors threatening the survival of A. firouzi. Furthermore, buildings, roads and heavy 
traffic machines in this area have become a critical environmental challenge. 
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