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چکیده
زمینه و هدف :دربین خانواده سنناا
تابسناانی را دارند .در این سنناا
هندف از این پووه

ها  ،)Sciuridaeسنناا

ها از اواخر مرداد ماه خوا

تابسناانی شنرو شنده و تا اواخر بهمن ماه این خوا

پروتئینهای سنر خو و سنیاوژنایکی این سنناا

ادامه پیدا می کند.

هنای زرد ایرانی  )Spermophilus fulvusو مقنایسنننه اوکاروزوروزی

بررسننی رشننند و نمو جنینی درسنننانا
با سنناا

های زردایرانی  ، )Spermophilus fulvusطوالنی ترین خوا

خاکسناریSpermophilus xanthoprymnus Mammalia: Rodentia

در ایرا است.
روش کار :جهت شنناسنایی گونه های سنناا
ایرا مشنهد و بانورد) ،از رر

زمینی )Spermphilusدر ایرا  ،تعداد  48سنر 28سنرنرو20سنرماده) از شنماش شنر ی

ایرا کردسناا  ،همدا  ،يوین و زناا ) و شنماش رربی ایرا پیراحمدکندی ٬کلیسنا کندی و روسناای
 SDS-PAGEمورد آزمای

نادو) جمع آوری گردید و پروتئین های گلوبووین و آوبومین سنر خو همه نمونه ها با اسناداده از تکنی

رار گرزاند .مطاوعات کاریوووژیکی نیيباروش  ، Ford and Hamertonازسلوش های مغياساخوا نمونه ها ،کاریوتایپ تهیه گردید.
یازاه ها :دراجرای این پروژه ،باجمع آوری تعداد زیادی نوزاد از چندین النه دراردیبهشننت ماه ،هم چنین بررسننی رشنند و نمو
نوزادا درآزمایشگاه ،مشخص گردیدکه این سناا

ها ،در ساش ی

7 -5نوزاد به دنیا می آورند.

بارزاد و وود می کنند و در هر زای

ناایج حاصن ازاین مطاوعات نشنا دادکه در مددوده رسنوبی پروتئینهای گلوبووین  ٬ ( Globulin = Gنمونههای شنماش شنر ی و رر
ایرا  5باند اوکاروزوروزی و در نمونههای شنماش رربی ایرا  11باند اوکاروزوروزی را ایااد نمودند .درمددوده رسنوبی پروتئینهای
آوبومین  )Albumin = Aبرای تمامی نمونه های شنماش شنر ی و رر

ایرا  ،تنها ی

باند و برای نمونه های شنماش رربی ایرا  4باند

اوکاروزوروزی را ایااد کردند .برای طعیت داد ناایج حاصنن ازمطاوعات اوکاروزوروزی در پراکن

دو گونه از این سننناا

مددوده جمع آوری شنده ازایرا  ،ناایج کاریوتایپی حاصن نشنا داد ،که نمونه های شنر وشنماش شنر ی ایرا

مشهد وبانورد) و رر

يوین ،همدا  ،زناا وکردسناا ) دارای دیپلويید کروموزو  2n=36عدد و در کاریوتیپ شنماش رربی ایرا

ایرا

ها در

ماکو ) دیپلويید

کروموزو ها 2n=42عدد شمارش گردید.
نایانهگیری :نانایج حناصن ن

ازاین دو روش اوکاروزورزی وکناریوووژیکی نشنننا دادکنه در سنننانا

 Spermophilus fulvusدر شننر و شننماش شننر ی و رر
پراکن

هنای زمینی ایرا  ،گوننه

ایرا وگونه  Spermophilus xanthoprymnusدر شننماش رربی ایرا

دارند.

واژه های کلیدی :پروتئین آلبومین ،پروتئین گلوبین ،سنجاب زرد ،رشد و نمو.

مقدمه

 Spermophilus cuvierناع گذاری شند اسن ( .)1 ،4در

سنننجاب ای زمیني برای اولین بار در سننا  1766به

كنمنیونننینوا بنینن النمنلنلني رد بنننندی ونناننوراا ،ا ننن ن

ننناع ملمي  ،Mus linnaeusدر سننننا Citellus 1778

 Citellus okenرا برای نناع گنذاری انن وونند پیهنننن ناد

 ،maximusدر سنننا  ،Citellus oken ،1816در سنننا

شند( Corbet (1978 ( .)3ا ن

 Citellus fulvus ،1823و در سننننننا

،1825

اننن ونوننند رد ننمنود و ا ننن ن

وو را درناع گذاری
Spermophilus
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زرد با خاکساری

 cuvierرا برای نناع گنذاری انن سننننجناب بنه كنار برد.

را  Spermophilus xanthoprymnusمتروي كردند(.)14

 )1835( Bennetبر اسننام م التام موروولوژنكي كه بر

بنننا بننه ن ر  )1999( Mitchell-Jonesپراكننندگي گونننه

روی نموننه نای وم آوری شنننند از من رنه ارزروع در

 Spermophilus xanthoprymnusدر بیه ن ر كهننور ای

كهنننور تركینه انجناع داد بود ،پراكنه گوننه Citellus

اروپنايي از وملنه وم وری ،ن

 ،اسنننلواكي ،اترنه،

 xanthoprymnusرا در اننن كهننننور امن ع ننمنود(.)1

مجارسن اا ،روماني ،نوگون وی ،بلرارسن اا و تركیه ادامه

بنر روی

ناونه و از طرنق شنننر تركینه به غرب انراا پراكنه ناونه

نمونننه ننای تركیننه انجنناع داد و پراكنه دو زنر گونننه

اس ( .)12دف از انن پژو ه بررسي رشد و نمو ونیني

Citellus citellus

در سننننجاب ای زرد انراني( )Spermophilus fulvusو

 )2006(Mursalogluمن ننالنتننام ونونوننن نی ن
،Citellus citellus thracius

 gelengiusرا در انن كهور ام ع نمود(Karabag .)14

منرننانوننننه النكننروونوروزی پنروتنئنینن ننای سنننرع خنوا و

( )9()1965(Osborn ،)7()2003و )8()1964(Simsek

سننننی ن ننوژن ن نی نك ني ان نن سنننننننجنناب بننا سنننننننجنناب

تاكونننونومي و بیولوژی انن ووند را مورد بررسننني رار

خننناكونننننن نننری( Spermophilus xanthoprymnus

دادنند و بنا توونه بنه نناع گنذاری نایScott Ellerman -

 )(Mammalia: Rodentiaدر انراا اس

.

 )2(and Morrisonو  )3( Corbetا نننن ن ننن

مواد و روشها

 Spermophilus citellusرا برای نناع گنذاری انن وونند

برای تجرنه و تحلیل الك روووروزی پروتئین ای

بنه كنار بردنند .در انراا  )1999(Geoffroyنموننه نايي كنه

گلوبولین( )G-Proteinو آلبومین ( ).A Proteinسرع

آورد بود مورد م الته رار

خوا ،م ،نین م التام سی وژن یكي 48 ،سرسنجاب از

داد و با ناع  Spermophilus concolorاز انن ووند اسم

گونه ایfulvus

 Spermophilusو Spermophilus

برد اس ( )1907(Thomas .)6با م التام موروولوژنكي

 xanthoprymnusاز مناطق مخ لف انراا با رمان

 Belangerاز زنجاا به دسن

و بیوم رن

كه بر روی نمونه ای به دسن

آمد از مهن د

وانین اخ

زنو ي به طور زند

تماع

ید گردند(شكل .)1

زنرگوننه دانوننن نه و بنناع Citellus

نمونه اني كه از شیر مادر ودا شد بودند ،پس از ید و

 fulvus pathianusمتروي كرد اسنن ن (Satunin .)18

تتیین سن ،مجدداً به زنو گا طبتیهاا ر ا سازی

انجناع داد آا را نن

( )2008بر اسنام م التام موروولوژن

و مورووم رن

گردندند، .ند نمونه باردار را به آزمانهگا من رل نمود تا

بر روی نموننه نای وم آوری شننند آا را بنه منواا زنر

پس از زانه ،رشد و نمو نوزاداا آا ا به ورم روزانه

گون ن ونندننندی بننه ننناع Citellus fulvus hypoleucos

مورد م الته و ارزنابي رارگیرند، .ند سر ازنمونه ای بالغ

منتنروني نمنود اسنننن ( )8()1975(Kumerloeve .)10و

را با اتر بي وش نمود و با سرنگ از لب آا ا خوا

 )19()1993( Wilson and Reederدر مننروری بننر

گیری به ممل آمد .بتد از لخ ه شدا خوا ،بخه روني

گوننه نای پوننن ناننداراا و ناا ،گوننه Spermophilus

آا ا ودا شد به مدم  3د یره با سرم

 12000دور در

 xanthoprymnusرا ب نه منواا گونننه ونندن ند و مت بری

د یره سان رنفیوژ شد .سرع ای ودا شد با ماد باوری

نمود

حاوی  ،M625% Tris clبا  2 ،PH8/6در د 10 ،SDS

انند )1994( Dogramaci.كنارنوتینس سننننجناب نای زمیني

در د  5 ،Glycerolدر د 0/01 ،Mercapto - ethanol

شنننر تركینه را مورد آننالیر رارداد و در مرنانوننننه بنا

در د  Bromphenol blueمخلوط شد و محلو به

رورنس ای داخلي و خاروي گونه مووود در شر تركیه

آمد به مدم  3د یره ووشاند و تا زماا انجاع

دانون ه و در ك اب پون انداراا دنیا انن گونه را ثب

دس
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آزمانه الك روووروزی در دمای  -70نگ داری گردند.

از كبودر آ نگ(انو گا تحریراتي مداا) از ن

النه 7

برای تررنق( )Loadedنمونه ا به داخل ژ ا از روش

نوزاد تررنباً 45روز

)1967( Esenاس فاد شد( .)16در انن روش با اس فاد از

 1396از محوطه كهاورزی دانهگا زنجاا(انو گا

ید شد .در ف ه او وروردنن ما

دس گا الك روووروزی مد  Consort 863Eبا تیره ژ

تحریراتي زنجاا) ازن

ممودی ،به میراا  10تا  15میكرولی ری به داخل ژ ا

پس ازسه روز 5نوزاد به دنیا آورد كه نكي ازنوزاداا پس

تررنق گردند .ژ ای ودا كنند ( 7/5در د) ،ژ ای

از ،ند سام مرد .وزا بدا وامضای بدا(طو كلي بدا،

تود شد ( 4در د) و  SDS-Polyacrylamidبه روش

طو بدا ،طو دع ،طو پای مرب ،طو گوش) 4نوزاد

 Esenت یهگردند( .)16باور مورد اس فاد شامل M25%

رارع گرع درتوزنن وزا بدا وبا

با ي ماند باد

ن

النه ،ن

ماد باردار ید شد كه

 0/1 ،M192/0 Glycine ،Trisدر د  SDSبا PH 3/8

د

بود .ول اژ ثاب  8ول بر سان یم ر بر روی ژ ای لود شد

انداز گیری شدند .انداز م وسط طو كلي بدا نوزاداا

امما گردند بتد از انجاع الك روووروز ،ژ ا توسط

آا ا  60/6میلي م ر ،طو م وسط دع آا ا  8میلي م ر،

محلو  0/25در د  Crmassie brillant blue R250در

طو م وسط پای مرب  8میلي م ر ،طو م وسط گوش 1

 1:1رنگ آمیری شد و

میلي م ر و م وسط وزا بدا آا ا  15گرع انداز گیری

 90میليلی ر م انو  -آب به نوب

در محلو م انو  -آب و اسید اس ی

( )45:45:10تثبی

ن

دع میلي م ر در انداز گیری امضای بدا

شد .در  12وروردنن ماا سا ن

گردند .برای م التام سی وژن یكي(كارنولوژی) ازسلو
ای درحا ترویم مرراس خواا راا بااس فاد ازروش

ماد باردار دنگری

ازآوج (انو گا تحریراتي رونن) ید گردند كه در17
وروردنن 5 ،نوزاد درآزمانهگا بیوسیو ماتی

وانوری

 ،)5()1998()Ford and Hamertonپس ازبی وش كردا

بدنیا آورد .انداز م وسط آا ا به شر زنرانداز گیری

وانور ،به ازای 100گرع وزا1 ،سي سي كلهیوین ن

در

شد  :طو كلي بدا  53/75میلي م ر ،طو دع  7/5میلي

رار به ورم داخل فا ي تررنق گردند تاسلو

ای

م ر ،طو پای مرب  7میلي م ر ،طو گوش  0/5میلي م ر

در حا ترویم می وزی ،رش ه ای دوک آا ا را برند و
ترویم را م و ف سازد .سلو
شد بودند را اروس
كارنوتانس سلو

اني كه ترویم شاا م و ف

كرد وبا دس گا پرتاب سلولي،

ا ت یه و از آا ا انديوگراع و

و وزا م وسط آا ا  14/49گرع محاسبه گردند .ن
وف

نر و ماد را كه در ف ه او اسفند 1395از محوطه

كهاورزی پردنس دانهگا وردوسي مه د
بودند درن

ید شد
رار

فس مخصوص پو انداراا كو،

شمارش دنپلويید كروموزوع ا( ،)2nشمارش بازو ای

داد و با مواد مورد م ه شاا(برگ نونجه ،مررگردو،

كروموزوع ای اتوزومي( ،)NFaشمارش تتداد كل

مررپو ه ،سیب ،ونج) ترذنه گردندند .انن نمونه ا پس

بازو ای كروموزومي( )NFو تهخیص كروموزوع ای

ازمدتي كه خود را با شرانط آزمانهگا بیوسیو ماتی

ونوي  Xو Yبراسام محل رارگرو ن سان رومرآا ا

وانوری سازش داد بودند با ن

اس فاد گردند.

نمونه ماد حامله را از نر ودا و به طورمرتب روزانه غذا

ناایج

داد شد .ماد حامله در آخر اردنب ه

بررسی رشد و نمو جنینی درسناا

زرد

ایرانی )Spermophilus fulvus

در  28اردنب ه ما  1396از ا بالیه(انو گا تحریراتي
رونن) از ن

دنگرآمیرش كرد و

النه  5نوزاد تررنباً 25روز و در 15خرداد

 4 ،1396نوزاد به

دنیا آورد .س ح شكمي نوزاداا نگاع تولد

ورتي

روشن اما س ح خلفي آا ا و ای تیر و بدوا پوشه
مو بودند .بتد از 17-15روز بدنهاا به ور كف پا ا و
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ا از مو پوشید شدند و پس از  25-22روز

كلي بدا آا ا  234میلي م ر ،طو سر و بدا  187میلي

،همانهاا باز شد و در داخل فس مانند اوراد بالغ از خود

م ر ،طو دع  52میلي م ر ،طو پای مرب  38میلي م ر،

مكسالتمل نهاا دادند .پس از  25 -20روز دنداا ای

طو گوش  7میلي م ر و وزا بدا  272گرع محاسبه

پیهین پانیني و باالني آا ا ظا ر و در روز ای 28-25

درآزمانهگا

گردند(ودو .)1

نوزاداني

كه

گوش انهاا باز و بتد از  35-25روز كام ً از شیر مادر

بیوسیو ماتی

ودا شد و از مواد غذاني مووود در فس(نونجه تاز ،

روزانه ،ف گي وما یانه تا رسیدا به سن بلوغ ،با ترازوی

ونج ،تخم آو اب گرداا و گندع تاز ووانه زد ) شروع

رارع گرع) از ن ر اورانه وزا بدا،

دنجی الي(باد

وانوری نیرم ولد شد بودند ،به طورمرتب
ن

به ترذنه نمودند .در  21خرداد  1396دوتا از بچه ا مردند،

رشد و نمو بتضي از انداع ای اس اندارد بدا( طو كلي

ولي دو تای دنگر كه نكي نر و دنگری ماد بود تا زماا

بدا ،طو سر – بدا ،طو دع ،طو پای مرب و طو

بلوغ درآزمانهگا نگ داری شد وبه طورمرتب روزانه
موردانداز گیری مورووم رن

شک  -1پراکن

رارگرو ند .م وسط طو

گوش) باكولیس دنجی الي(باد

ن

دع میلي م ر)

انداز گیری وثب شدند(نمودار ای  1تا .)6

گونه های  (● ) Spermophilus fulvusو (■) Spermophilus xanthoprymnusدرایرا

 - 1پیراحمدكندی -2كلیواكندی -3روس ای نادو -4مداا  -5كردس اا -6زنجاا  -7رونن  -8بجنورد  -9مه د
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جدوش -1تغییرات وزنی بد  )grواندازه مو رزوماری
وز بد

طوش گوش

طوش پای عقب

طوش د

طوش سر و بد

 )mmنوزادا در مو ع توود و بعد از توود

طوش کلی بد

تعداد نوزادا

تعداد روزها

تاریخ

5

1

8

8

52/6

6 /6

3

0

 28اردنب ه

1396

12

1 /6

11

11/6

71

82/6

3

12

 29اردنب ه

1396

31

3/33

30/33

22/6

90/7

113/3

3

23

 18خرداد 1396

43/5

5 /5

26/5

32/5

100

132/5

2

26

 21خرداد 1396

61/5

5 /5

33/5

39/5

120

159/5

2

33

 28خرداد 1396

114

5 /7

34

44

161

208

49

 14تیر 1396

137/5

6

35

46

165/5

214/5

141

6 /1

35/5

48

174/5

225

208

6 /4

36

50

186

234

226

6 /7

37

51

187

233/5

272

7

38

52

187

234

343/5

7

38

53/5

182/5

236

1
1
1

57

 22تیر 1396

1
1

67

 31تیر 1396

1
1

82

 16مرداد 1396

1
1

100

 4ش رنور 1396

1
1

127

 20ش رنور 1396

1
1

162

 5آباا 1396

نمودار -1مندنی رشدونموطوش کلی بد نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی
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نمودار -2مندنی رشدونموطوش سر -بد بد نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی

نمودار-3مندنی رشدونموطوش د نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی

نمودار -4مندنی رشدونموطوش پای عقب نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی
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نمودار  -5مندنی رشدونموطوش گوش نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی

نمودار-6مندنی تغییرات وزنی بد نوزادا ماوودشده  Spermophilus fulvusدرآزمایشگاه بیوسیساماتی

ناایج اوکاروزوروزی از پروتئین های سر خو

پنروتنئنینن ننای آلنبنومنینن) (Albumin =Aوگنلنوبنولنینن
) (Globulin=Gسنرع خوا نمونه ای نیدشند ازشنر
و شننما شننر ي(بجنورد و مه ن د) وغرب انراا( رونن،
زنجناا ،كردسننن ناا و منداا) و م ،نین نموننه نای
نیدشند ازشنما غربي انراا(پیراحمدی ،كلیوناكندی

آلبومین ) (Albumin =Aدرتمنامي نموننه نا تن نا نن
باندالك رووورزی انجاد شدند (شكل ای 2و .) 3
ناایج حاص ازمطاوعات سیاوژنایکی کاریوووژی)
درسناا

های زمینی ایرا

ن انج حا ل از كارنوتیس ای به دس

آمد از

نمونه ای مناطق مخ لف انو گا ای تحریراتي ازشر

شنناسناني گونه ای پراكنه ناو ه

و شما شر ي(بجنوردومه د) وغرب انراا( رونن،

ازونننننس  Spermophilusدرانننراا مننورد آزمننانننه

زنجاا ،كردس اا و مداا) درانن تحریق نهاا دادكه

وروسن ای نادو) و

الك رووورزی رار گرو ند .ن انج حا ننل ازانن آزمانه
نهننناا دادكنه بنانند نای انجنادشننند از پروتئین گلوبولین
) (Globulin=Gدرتمامي نمونه ای شننما غربي انراا
11بنانند واز پروتئین نای آلبومین )=  4 (Albuminبنانند
الك رووورزی درروی ژ ازخود نهننناا دادند ودر ن انج

تتداد دنپلويید كروموزوع ا (2n = 36) 36مدد،
تتدادكل بازو ای كروموزومي  (FN = 71) 71مدد و
تتداد بازو ای كروموزوع ای اتوزومي )(FNa = 68

 68مدد شمارش گردند .كروموزوع Xدر ردنف
انديوگراع كروموزوع ا ،بررگ ترنن كروموزوع ا
( )mcوكروموزوع Yدر ردنف

حا ل ازم التام الك رووورزی نمونه ای شر  ،شما

بود و م اسن رن

شننننر نني وغننرب انننراا از پننروتننئننیننن گننلننوبننولننیننن

انديوگراع كروموزوع ا ،كوچ ك رنن كروموزوع ا و

) 5 (Globulin=Gبنانندالك رووورزی واز پروتئین نای

آكروسن رن

( )acمي باشد .ن انج حا ل م التام
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سی ولوژنكي نهاا مي د د ،كه گونه پراكنه ناو ه

اتوزومي (FNa = 64) 64مدد مي باشد .كروموزوعX

درشر  ،شما شر ي وغرب انراا ،گونه سنجاب

در ردنف انديوگراع كروموزوع ا ،با انداز م وسط و

زردانراني( )Spermophilus fulvusمي باشد(شكل ای

( )mcوكروموزوع Yدر ردنف انديوگراع

 4و .)5ن انج حا ل از كارنوتیس ای به دس
نمونه ای مناطق مخ لف انو گا

م اسن رن

ا و

آمد از

كروموزوع

ا ،كوچ ك رنن كروموزوع

ای تحریراتي از

آكروسن رن

( )acمي باشد ،ن انج حا ل ازم التام

شما غربي(پیراحمدكندی ،كلیواكندی وروس ای نادو)

سی ولوژنكي نهاا مي د د كه گونه پراكنه ناو ه

در انن تحریق نهاا دادكه تتداد دنپلويید كروموزوع ا

درشما

غربي انراا ،گونه سنجاب خاكو ری

 (2n = 42) 42مدد ،تتدادكل بازو ای كروموزومي

انراني(xanthoprymnus

 (FN = 67) 67مدد و تتداد بازو ای كروموزوع ای

باشد(شكل ای 6و.)7

)Spermophilus

مي

Mrx1
3

0
G

A
شک  -2باندهای اوکاروزوروزی ایاادشده پروتئین های گلوبووین ) (Globulin=Gو آوبومین )(Albuminازسر خو نمونه های
شماش رربی ایرا

( -1پیراحمدكندی  -2كلیواكندی  -3روس ای نادو) ونمونه ای شر  ،شما شر ي( -4بجنورد  -5مه د) وغرب انراا ( -6رونن

 -7زنجاا  -8كردس اا  -9مداا)  -10الگوی شا د
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شک -3پروزی
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باندهای اوکاروزوروزی ایاادشده پروتئین های گلوبووین ) (Globulin=Gو آوبومین )(Albuminازسر خو

نمونه های شماش رربی ایرا
( -1پیراحمدكندی  -2كلیواكندی  -3روس ای نادو) ونمونه ای شر  ،شما شر ي( -4بجنورد  -5مه د) وغرب انراا ( -6رونن  -7زنجاا  -8كردس اا
 -9مداا)  -10الگوی شا د

شک  -4کاریوتیپ  Spermophilus fulvusنمونه های صید شده ازا باویه ایساگاه تدقیقاتی يوین)
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شک  -5ایديوگرا  Spermophilus fulvusنمونه های صید شده ازا باویه ایساگاه تدقیقاتی يوین)

شک -6کاریوتیپ  Spermophilus xanthoprymnusنمونه های صید شده ازپیراحمدکندی ایساگاه تدقیقاتی ماکو)

شک  -7ایديوگرا  Spermophilus xanthoprymnusنمونه های صید شده ازپیراحمدکندی ایساگاه تدقیقاتی ماکو)
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بدث و نایاه گیری

با وثه كوچ ك ر ،كام ً با نكدنگرم فاوم و ند ،و

 -1رشد و نمو جنینی درسناا

های زرد

ایرانی )Spermophilus fulvus

در اورای انن پروژ  ،تجربیام آزمانهگا ي و
م التام ویلدی نهاا داد كه سنجاب ای زرد انراني بر
خ ف اكثرن

تاكووا ای راس ه ووندگاا كه در

شروع وصل سرما ،برای ولوگیری از به در رو ن انرژی
به خواب زمو اني مي روند و با اورانه دما در شروع
وصل ب ار از خواب زمو اني بیدارمي شوند ،سنجاب
ای زرد انراني در اواخر مردادما كه دمای محیط به
باالترنن حدگرمای خود مي رسد به خواب مي روند و
در اواخر ب من ما كه دمای محیط در باالترنن حد سرما
مي باشد ازخواب بیدارمي شوند .بنابرانن سنجاب ای
زرد انراني با درناو

تابه نورخورشید به وای خواب

زمو اني به خواب تابو اني مي روند .م ،نین سن
نوزاداا

ید شد در م التام میداني و مها دام

تجربي در زانه ماد ای بارداردرآزمانهگا نهاا مي
د د كه انن ووندگاا پس ازمدم كوتا ي بیدار شدا
از خواب ،نروماد بالغ شاا با ن

دنگروف

گیری

نمود و پس از 40تا 45روز نوزاداا خودرا به دنیا مي
آورند .كن ر روزانه ،ف گي و ما یانه رشد و نمو
نوزاداا(نمودار ای  )6-1نیر نهاا مي د د كه  :دوراا
بارداری درانن سنجاب ا نوب

به دنگرتاكووا ای

ووندگاا بویارطوالني بود  ،رشد و نمو كند نوزاداا نیر
نهاا مي د د سنجاب ای زرد انراني در سا ورط ن
بار زاد و ولد دارند و به طورم وسط در ر زانه 7- 5
نوزاد به دنیا مي آورند(.)16
 -2تشخیص گونه ای وپراکن
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گونه های جنس

 Spermophilusدرایرا

بررسي انن تفاوم موروولوژنكي ،تمامي نمونه ای
ید شد در انن پروژ مورد م التام الك رووورزی و
سی وژن یكي رار گرو ند .ن انج حا ل ازم التام
الك رووورزی پروتئین ای گلوبولین ( )Globulin=Gو
آلبومین ( )Albuminسرع خوا نمونه ای شر و شما
شر ي و غرب انراا برای گونه Spermophilus fulvus

به ترتیب  5و 1باند و در نمونه ای شما غربي انراا 11
و  4باند برای گونه Spermophilus xanthoprymnus

انجاد نمودند(شكل ای 2و .)3انن ن انج با م التام
الك رووورزی حا ل درروی نمونه ای انراا وتركیه
كام ً م ابر

دارد( .)16ن انج حا ل ازم التام

سی وژن یكي(كارنولوژی) در روی نمونه ای ید شد
از شر  ،شما شر ي وغرب انراا با تتداد دنپلويید
كروموزوع

ا برای گونه Spermophilus fulvus

36مدد و در نمونه ای یدشد ازشما غربي انراا با
تتداد دنپلويیدكروموزوع ا (2n = 42) 42مدد برای
گونه  Spermophilus xanthoprymnusكام ًم ابر
دارد( .)13دراورای انن پروژ  ،باوم بندی م التام
میداني و آزمانهگا ي بر روی زاد و ولد سنجاب ای
زرد انراني و مرانوه باند ای حا ل ازپروتئین ای
گلوبولین ( )Globulin=Gو آلبومین ( )Albuminسرع
خوا نمونه ا درم التام الك رووورزی و تتداد دنپلويید
كروموزوع ا و ن انج حا ل ازم التام كارنولوژنكي
در انن پروژ نهاا مي د د ،اوالً سنجاب ای زرد انراني
در سا ن

بار زاد و ولد مي كنند ،ثانیاً انن م التام

نهاا مي د د كه ازسنجاب ای ونس Spermophilus
در انراا دو گونه پراكنه دارند .گونه Spermophilus

با تووه به انن كه نمونه ای یدشد از شر و

 fulvusدرشر  ،شما شر ي وغرب انراا كه اح ماالً

شر ي و غرب انراا از ن ر رنخ

ازطرنق اورانو اا و نا تركمنو اا وارد شر و نا شما

شما

شناسي(موروولوژی) زرد ط يي باوثه بررگ با نمونه

شر ي انراا شد و سپس به طرف اس اا ای مركری و

ای یدشد ازشما غربي انراا به رنگ خاكو ری و

غرب انراا گو رش ناو ه اند .درطي گذش زماا نمونه

زرد با خاکساری
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 به مل گو رش آاSpermophilus xanthoprymnus

،ای اس اا ای مركری انراا با گو رش مراكر نت ي

در شر تركیه توانو ه ازطرنق مرزمه رک انراا و تركیه

 خ وط را آ ن ومناطق موكوني، را سازی،كهاورزی

از شر تركیه وارد انراا(ماكو و بازرگاا) شد و در

ندكلني ازآا ا دراس اا، به تدرنج ازبین رو ه و تن ا

.)16(شما غربي انراا پراكنه ناو ه اند

 گونه. ای شر ي وغربي انراا با ي ماند اس
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Abstract
Inroduction & Objective: Among the squirrel family (Sciuridae), the yellow ground squirrel
(Spermophilus fulvus) has the longest summer sleep. Summer sleep of these squirrels begins in late winter
and continues until late February. The aim of the present study was Evaluation of Embryonic Development
in Yellow Ground Squirrels (Spermophilus fulvus) and Electrophoresis Comparison of Serum and
Cytogenetic Proteins of TheseSquirrels with Gray Squirrels (Spermophilus xanthoprymnus) (Mammalia:
Rodentia) in Iran.
Material and Method: In this project, a large number of babies were collected from several nests in
May, and their development was examined in the laboratory.In this way, it was found that these squirrels
give birth once a year, with 5-7 babies per calving.48 squirrels (28 males and 20 females) were collected
from northeastern Iran (Mashhad and Bojnourd), western Iran (Kurdistan, Hamedan, Qazvin, and
Zanjan), and northeastern Iran (Pīr Aḩmad Kandī, Kelisay-e Kandy, and Nadu village) to identify the
species of ground squirrel (Spermphilus).The globulin and albumin proteins of all samples were first tested
using the SDP-PAGE technique.
Results: According to the results, in the sedimentary range of globulin proteins (G = Globulin), the
samples collected from northeastern and western Iran formed 5 electrophoretic bands and those collected
from northwestern Iran formed 11 electrophoretic bands.Besides, in the sedimentary range of albumin
proteins (A = Albumin), the samples collected from northeastern and western Iran formed only one
electrophoresis band and those collected from northwestern Iran formed 4 electrophoretic bands.During
the karyological studies according to the method proposed by Ford and Hamerton, karyotypes were
obtained from bone marrow cells to confirm the results of electrophoresis studies on the distribution of two
of these squirrels in the collection areas in Iran.The results indicated that the karyotype of the samples
collected from northeastern Iran (Mashhad) and western Iran (Qazvin, Hamedan, Zanjan, and Kurdistan)
had 36 diploid chromosomes (2n = 36) and that the karyotype of the samples collected from northwestern
Iran (Mako) had 42 diploid chromosomes (2n = 42).
Conclusion: According to the results of electrophoresis and karyological methods, among ground
squirrels, Sprmophilus fulvus species are distributed in northeastern and western Iran and Spermophilus
xanthoprymnus species are distributed in northwestern Iran.
Keywords: Albumin Proteins, Development, Globulin Proteins, Yellow Squirrels.
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