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در استان خراسان رضوي )Trapelus agilis(مطالعه بیوسیستماتیک آگاماي چابک 
) حیدریه و نیشابورتربت(

155: گرگان، صندوق پستیدانشکده علوم، دانشگاه گلستان، :طلبالسادات قائمیوجیهه

155: دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی:*قلی کمیحاجی
1391بهمن : تاریخ پذیرش1391آبان : افتتاریخ دری

چکیده
یکی از Trapelusجنس . جنس است4هاست، این خانواده در ایران شامل خانواده آگامیده چهارمین خانواده بزرگ مارمولک

شمال آفریقا، شرق خاورمیانه و هاي خانواده آگامیده است که بسیار کم مطالعه شده است و در سراسر نواحی بیابانی و نیمه بیابانی جنس
: گونه در فالت ایران است4شامل Trapelusجنس . چنین قزاقستان و غرب چین توزیع شده استآسیاي مرکزي و شرقی و هم

T. agilis ،T. lessonae ،T. ruderatusوT. megalonyx در ایران داراي سه زیرگونهT. agilis agilis ،
T. a. khuzistanensis ،T. a. sanguinolentusصفت مورفومتریک 3بر اساس ) بالغ46نابالغ و 35(نمونه 81تعداد. است

دهد که نتایج نشان می. مطالعه گردید) نمونه54(و نیشابور ) نمونه27(هاي تربت حیدریه صفت مریستیک متعلق به شهرستان12و 
ها و در مادهمتر میلی24/89، میانگین طول دم در نرها متر میلی41/63ها و در مادهمتر میلی40/60میانگین طول سروبدن در نرها 

تعداد . باشدعدد می5تا 3عدد و تعداد فلس بین دو بینی بین 83تا 59ها تعداد فلس دور بدن در کل نمونه. باشدمیمتر میلی74/90
. نمونه بالغ قطع شده بود1سالم و دم %) 100(ها دم تمام نابالغ. هاستتر از مادهبرابر بیش4/2بسته پیش مخرجی در نرها فلس پینه

، تربت حیدریه، نیشابور، مریستیک، مورفومتریکTrapelusآگامیده، :کلمات کلیدي

yahoo.com@hgkami٢٠٠٠: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
ها باشد که یکی از آنخانواده سوسمار می8ایران داراي 

18است، این خانواده شامل چهار جنس و Agamidaeخانواده 
ترین مطالعات اخیر از خانواده آگامیده بیش) 7(گونه است 

براساس ) 7(صورت گرفته است ) ١٩٨٠(Moodyتوسط 
شواهد مورفولوژیکی مودي شش گروه اصلی را براي خانواده 

که گروه بزرگی از Agamaآگامیده در نظر گرفت، جنس 
شد در تمام فالت شناخته می1980سوسمارها تا قبل از سال 

Moodyن نیز گسترش داشت اما پس از این که تقسیمات ایرا
داراي اعتبار جهانی شد، در ایران دیگر این جنس وجود ندارد و 

این خانواده در ) 3(این جنس محدود به آفریقا گردیده است 
هايجنساز یکیTrapelusجنس. ایران شامل چهار جنس است

، یک گروه )13(خانواده آگامیده است که بسیار کم مطالعه شده 
اي از سوسمارهاي اي شش گونهنیا متشکل از مجموعهتک

نواحی استپی و بیابانی است که در سراسر نواحی بیابانی و 
بیابانی شمال آفریقا، شرق خاورمیانه و آسیاي مرکزي و نیمه

چنین شرق قزاقستان و غرب چین توزیع شده است شرقی هم
4شامل ١٨١۶,Trapelus Cuvierجنس ایران در فالت .)12(

.T:گونه است agilis)Olivier ،1804(،T. lessonae)Defilippi ،
1865( ،T. ruderatus)Blanford ،1881 :Rastegar-pouyani ،
.T(و ) 2000 megalonyx (Gunther,١٨۶۵)و رستگارپویانی، نیافتحی
براساس مطالعات Lizards of Iranاندرسون در کتاب .)2011

گونه3را به Trapelusجنس 1999جام شده تا سال ان
T. agilis ،T. ruderatus وT. persicus تقسیم کرد که گونه

T.ruderatusداراي دو زیرگونه)T. r. megalonyx (Gunther,١٨۶۴(،
r. ruderatus (Olivier,١٨٠۴)T. ( و گونهT. persicus

.Tداراي دو زیرگونه p. fieldi (Hass and Werner, ١٩۶٩)
.T(و p. persicus (Blanford,چنین اندرسون هم. بود١٨٨١

اي هاي ریختی تمام اشکال مجموعه گونهبراساس ویژگی
T.agilis را تحت نامagilis اما در سال ) 12(معرفی کرد

آوري شده هاي جمعپویانی بر اساس نمونهنصراله رستگار2000
هاي اي از موزههاي موزهنمونهچنین مطالعهاز فالت ایران و هم

.Tهاي سنتی مختلف دنیا تمام جمعیت persicus را تحت نام
.Tتر اصلی و قدیمی ruderatus قرار داد و محدوده پراکنش

غربی ایران به طرف عراق، کویت و الیه جنوبآن را به منتهی
عنوانبههایی که قبالًتمام جمعیتوعربستان محدود کرد

T. ruderatus ruderatusترقدیمینامشدند تحت شناخته می
T. lessonaeغربی، قرار داد و محدوده پراکنش آن را به شمال

هایی از مرکز ایران و بخشی از عراق، کویت، غرب و بخش
هايجمعیتساخت وارمنستان محدودان و سوریه، ترکیه، آذربایج

.Tشرقی  ruderatus قبیلT. ruderatus megalonyx در
.Tهاي سیستان و بلوچستان و کرمان و استان ruderatus

baluchianus در پاکستان و افغانستان را تحت نام اصلی و
پیش از این یک T.ruderatus. در آوردT.megalonyxاولیه 

تاکسون منقطع بود و در دو ناحیه اصلی پراکنش داشت، 
.T(انشعاب غربی  ruderatus ruderatus(ان نماینده عنوبه

فرم اصلی و انشعاب شرقی که شامل دو تاکسون
)T. ruderatus megalonyxوT. ruderatus baluchianus( بود
.Tي ها مجموعهدر میان این) 1( agilisترین و پیچیده

سال 200اي است و براي حدود ترین مجموعه گونهگسترده
اما هنوز موضوع بسیاري از نشریات خزنده شناسی بوده است، 

هاي ي وضعیت سیستماتیک جمعیتتوافق نظر کاملی درباره
اغلب 1999تا سال ) 12(مختلف این تاکسون وجود ندارد 

.Tمولفان مجموعه  agilis زیرگونه3را متشکل ازT. a .agilis،
T. a. isolepisوT. a. sanguinolentusیا به صورت گونهو

T. sanguinolentusبر اساس مطالعات ) 12(دانستند می
دو زیر گونه جدید از این مجموعه 1999رستگارپویانی در سال 

.T(اي معرفی گردید گونه a. khuzistanensis،
T. a. pakistanensis ( گونهT. agilis زیر 3در ایران داراي

.Tگونه  a. agilis ،T. a. khuzistanensisوT. a. sanguinolentus

احمدشیرپناهگاه حیات وحشاز این گونه از نمونه20.)9(است 
آوري و تشخیص داده شده است ولی به در جنوب سبزوار جمع
وريآجمعنمونه21در .)2(اي نشده است زیرگونه آن هیچ اشاره

، )7(اي به زیرگونه نشده است شده از شهرستان طبس نیز اشاره
.Tگونهشهرستان نیشابور بهآوري شده ازجمعنمونه 85در  agilis

.Tنیز اشاره شده است و زیر گونه  a. sanguinolentus براي
نمونه از 20عقیلی نیز .)4(ها تشخیص داده شده است نمونه
ها آوري نموده و آنرا از شهرستان فریمان جمعT.agilisگونه 

.Tرا متعلق به زیر گونه  a. sanguinolentus معرفی کرده
يسیستماتیک گونهبررسی وضعیت قیقاین تحهدف ). 6(است 

T. agilisحیدریه در استان خراسان رضوي ي تربتدر منطقه
. است
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هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه
37ي طول جغرافیایی حیدریه در محدودهشهرستان تربت

دقیقه و عرض جغرافیایی 41درجه و 58دقیقه تا 59درجه و 

دقیقه واقع گشته 59درجه و 34دقیقه تا 35درجه و 53
جام و تربتهاي تایباد وحیدریه از شرق به شهرستانتربت. است

از غرب به کاشمر و از شمال به مشهد و نیشابورو ، رشتخوار
) 5(شودالت منتهی میبه شهرستان مه وفریمان و از جنوب

موقعیت تربت حیدریه و نیشابور در خراسان رضوي:1نقشه 

هاي مورد مطالعه ونهنم
بهار و حیدریه درشهرستان تربتهاي مورد مطالعهنمونه

بههانمونهسپس. اندشدهگرفتهدستبا1391تابستان سال 
. شدندمنتقل) ZMGU(گلستاندانشگاهجانورشناسیموزه
الکلتزریقباوهوش شدهبیاتریاکلروفرموسیلهبههانمونه

دمابتدايوشکميحفره،پاها،هاتدسداخلبهدرجه96
دارينگهدرجه70اتیلیکالکلمحلولدروشدندفیکس
هايکلیدکمکباآزمایشگاهدرشدهفیکسهاينمونه. شدند

و رستگارپویانی ) Anderson)1999توسطشدهارائهشناسایی
دار با کد نوار دایمو شماره. شدندشناسایی) 1386(و همکاران 

ZMGUز طریق نخ نایلونی سفید به پاي عقبی سمت راست ا
داري ها در بایگانی علمی نگهجانور بسته شده و تمام نمونه

هاي شهرستان نیشابور در موزه جانورشناسی نمونه. شوندمی

در این مطالعه که) 4(موجود است) ZMGU(دانشگاه گلستان 
. قرار گرفتندبررسی مورد 

ازوسایل و تجهیزات مورد نی
ها، دوربین داري نمونههاي بزرگ براي نگهدستکش، بطري

هوش کردن جهت بی(، اتر یا کلروفرم GPSعکاسی دیجیتال، 
نوار (، کولیس، نوار دایمو )دوچشمی(، لوپ %75، الکل )هانمونه

) 1) (هاکددار جهت شماره زدن نمونه
هاآوري نمونهروش جمع

هایی در منطقه در طول يرودر طی بهار و تابستان با پیاده
ها با دست ها پرداخته شد، تمام نمونهروز به جستجوي نمونه

ها ي مورد نظر با احساس خطر به زیر بوتهگرفته شدند، گونه
سپسو گرفتار جانور آن، برد و با خم کردن بوته بر رويپناه می

. شدمیصید 
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برداريثبت اطالعات زیستگاه نمونه
شدند اطالعات مربوط به ها صید میونهدر مناطقی که نم

برداري، گیاهان زیستگاه، طول و زیستگاه شامل محل نمونه
ها در ثبت شده و از نمونه) GPSتوسط (عرض جغرافیایی 

ایستگاه 12منطقه نیشابور به . شدزیستگاه عکس تهیه می
پیرامون، هايمشکان و دشت: برداري تقسیم شد که شاملنمونه

نواحی پیرامون معدن فیروزه، نواحی طراف سلطان آباد، هاي اتپه
هاي تاغ حاشیه ها و جنگلدشتپیرامون روستاي شورگشت، 

ها و ریگی، کوههاي پیرامون روستاي ذمهروستاي فدیشه، دشت

هاي مشرف به سد نیگجه،  کوههاي پیرامون روستاي چالپو، دره
ارتفاعات مشرف به ها و پایهکوه،زاده علی اصغرهاي امامکوه

روستاي میرآباد تا روستاي بوژان، ارتفاعات روستاي خرو
گونه .بودها و ارتفاعات موشان و دیزبادپایهکوهو ) شهررضا(

Trapelus هايایستگاه1جدول) 4(یافت شد هاایستگاهدر تمام
حیدریهتربتمنطقهدرراهاآنمختصاتوارتفاع، بردارينمونه
برداري هاي نمونهموقعیت ایستگاه2نقشه شماره . هددمینشان

.دهدروي خطوط توپوگرافی تربت حیدریه را نشان می

حیدریهبرداري تربتنمونههاياطالعات ایستگاه: 1شماره جدول
)متر(ارتفاع جغرافیاییعرضجغرافیاییطولتعداد نمونهبرداريایستگاه نمونه
351748˚70΄59˚26΄1گرماب
351794˚59΄58˚96΄3برس
351834˚58΄58˚91΄1کدکن

351676˚55΄59˚18΄1شوربیگ
351928˚50΄59˚22΄1غنچی

351715˚47΄59˚20΄3کامه سفلی
351716˚42΄59˚19΄7عباس آباد

351474˚33΄59˚12΄3فهندر
351240˚20΄59˚10΄1گناباد-جاده تربت حیدریه

351444˚35΄59˚30΄6آبرود

)حیدریهاداره حفاظت محیط زیست تربت(حیدریه تربتتوپوگرافیخطوطنقشه: 2نقشه
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زیست سنجی
صفاتوکولیسازاستفادهبامورفومتریکصفات
شدهبررسیصفات. شدندبررسیهافلسشمارشبامریستیک

: استیرزقراربهمطالعهایندر
IL : ؛ )هاي لب پایین در طرف راستتعداد فلس(لب پایین

SL : ؛ )هاي لب باال در طرف راستتعداد فلس(لب باالNP :
تعداد : SDLبسته در ناحیه پیش مخرجی؛ هاي پینهتعداد فلس

هايفلس: SQزیر انگشت چهارم پا طرف راست؛ تیغه یا المالهاي
؛)ترین قسمت بدنپهنیف دور ها در یک ردتعداد فلس(دور بدن 

SVL : ؛ )قدامی کلواكاز نوك پوزه تا لبه(طول سر وبدنTL :
از (طول سر : HL؛)خلفی کلواك تا نوك دماز لبه(طول دم 

هاي ردیف فلس: RP؛ )ي خلفی سوراخ گوشنوك پوزه تا لبه
هاي هاي عرضی از فلستعداد ردیف(بسته پیش مخرجی پینه

هاي بین دو سوراخ فلس: IN؛ )جلویی مخرجحیهبسته در ناپینه
؛ )هاي بینیها در یک ردیف عرضی بین سوراختعداد فلس(بینی 
TSS :هاي خاردار تعداد فلس(هاي خاردار سوراخ گوش فلس

هايفلستعداد:ROS؛)در طرف راستباال یا اطراف سوراخ گوش 
چشم ها در یک ردیف از پوزه تا فلس(سري اي تا پسپوزه
ترین فلس گیجگاهی هاي اطراف بزرگفلس: SBLT؛ )سوم

ترین سپر گیجگاهی در طرف هاي اطراف بزرگتعداد فلس(
هاي شکمی تعداد فلس(هاي عرضی شکمی ردیف: VT؛ )راست

: SBEH؛ )در یک ردیف از لبه خلفی چین گلویی تا مخرج
تعداد (ها در یک ردیف عرضی روي سر هاي بین چشمفلس
) ها در ناحیه باالیی سردر یک ردیف عرضی بین چشمهافلس

هاهاي آماري و تجزیه و تحلیل دادهروش
Excelافزار ها با استفاده از نرمداده افزار و نرم٢٠١٠

)SPSS (v. .مورد بررسی قرار گرفتند١۶
ها و جداسازي نر و مادهتشخیص نابالغ

باشدمیفراد بالغطول انابالغ یک سوم طور کلی طول افراد به
هاي بنفش زیر گلو باشند، رگهرنگ خاکی یا خاکستري میو به

یا طرفین شکم نرها که در بالغین مشهود است در افراد نابالغ 
ها از تشریح شود جهت تشخیص نر و ماده در نابالغدیده نمی

آمیزي و تشریح نمونه نمونه و در بالغین از دو صفت رنگ
پس از تشریح ) غدد تناسلی(گنادها استفاده شد و بررسی

. صورت گرفت

بررسی رژیم غذایی
ها تشریح شده ها، نمونهجهت بررسی رژیم غذایی در نمونه

ها مورد بررسی قرار گرفت سپس و کلیه محتویات گوارشی آن
. ثابت شد% 4محتویات دستگاه گوارش در فرمالین

نتایج
نه بررسی شد که نمو81از منطقه مورد مطالعه تعداد 

12بالغ و 17(ماده 29و ) نابالغ23بالغ و 29(نر 52شامل 
. بود) نابالغ

تشخیص
بیش عمیق و سر مرتفع و قلبی شکل، پرده صماخ کم و

3تا2هاي پشتی یکنواخت، داراي سوراخ گوش کوچک، فلس
بسته در ناحیه جلوي مخرج که در برخی هاي پینهردیف فلس

رسد و در برخی نابالغین وجود ردیف می5الغ به هاي نر بنمونه
دار، داراي دست و تیغههاي پشتی بدن بزرگ، یکندارد، فلس

4تا 3فلس خاردار باالي گوش که در نابالغین به 8تا 6اکثراً
عدد و در نابالغین  هیچ 12رسد و گاهی در بالغین عدد می

هايفلسه و دم گرد و کشیدفلس خارداري مشاهده نشده است، 
هاي دمی تشکیل هاي مایل قرار گرفته و حلقهدمی در ردیف

هاي روي سر صاف و کوچک، تعداد فلس بین دهند، فلسنمی
عدد است، 83تا 59هاي دور بدن عدد و فلس5تا 3دو بینی 

ها و نابالغین داراي کیسه گلویی که در نرها نسبت به ماده
. تر استمشخص

الگوي رنگی
اي که رنگ خاکی، خاکستري یا قهوهپشتی بدن بهسطح 

ها رنگ خاکی یا خاکستري و در مادهها بهاغلب در نرها و نابالغ
هاي چشمی روشن در سطح سه ردیف لکه. اي استرنگ قهوهبه

شود که این الگوي پشتی که به سمت انتهاي دم پیوسته می
طح شکمی کرم س. ها و نابالغین استتر از مادهرنگی نرها تیره

هاي بنفش رنگ که در نرها زیر گلو و طرفین شکم داراي رگه
. است

دوریختی جنسی
که طوريتفاوت در الگوي رنگی بین نر و ماده وجود دارد به

رنگ ها و پاها بهدر نرها زیر گلو، طرفین شکم و روي دست
هاي اي است و مادهقهوهها معموالًبنفش است ولی در ماده

اي تیره در پشت بدنشان نوارهاي نارنجی تیره یا قهوهباردار
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3تا 2در بسته پیش مخرجی که معموالًهاي پینهدارند، فلس
ست به هاتر از مادهاند و در نرها مشخصردیف عرضی قرار گرفته

ترین بیش. رسدردیف می5که در برخی نرهاي بالغ به طوري
گیرياندازهورفومتریکمصفات مریستیک وتفاوت مشاهده شده در 

4آوري شده از منطقه در ماده جمعهاي نر وشده بین نمونه
تعداد (NP، )طول دم(TL، )طول سروبدن(SVL: تاصف

هايفلستعداد ردیف (RPو ) بسته پیش مخرجیهاي پینهفلس
. است) بسته پیش مخرجیپینه

نتایج آماري
یک و نتایج حاصل از بررسی آماري صفات مورفومتر

. شده استنشان داده 2مریستیک در جدول 

Trapelusمریستیکومورفومتریکصفات:2جدول agilisو نیشابورحیدریهتربتدر
انحراف معیارمیانگینکمینهبیشینهتعدادجنسیتصفات

520/905/3040/6092/17نر
SVL)293/934/3441/6391/76ماده)مترمیلی

526/1301/4124/8959/24نر
TL)297/1280/5474/9018/21ماده)مترلیمی

528/245/881/1682/4نر
HL)297/235/1011/1714/4ماده)مترمیلی

520/50/303/779/0نر
IN290/50/396/373/0ماده

520/540/092/1887/13نر
NP290/320/086/767/8ماده

520/830/5925/6825/6نر
SQ290/810/6524/7147/4ماده

520/50/098/142/1نر
RP290/30/013/105/1ماده

520/120/036/699/2نر
TSS290/110/179/663/2ماده

520/150/901/1250/1نر
ROS290/150/1020/1261/1ماده

520/90/615/766/0نر
SBLT290/80/600/765/0ماده

520/250/1810/2171/1نر
SDL290/260/1979/2158/1ماده

520/980/6876/8681/5نر VT
290/1030/7713/8905/6ماده
520/200/1339/1634/1نر

IL290/200/1324/1639/1ماده
520/210/1342/1661/1نر

SL290/200/1246/1656/1ماده
520/190/1369/1561/1نر

SBEH290/200/1206/1675/1ماده
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ها طول سروبدن در مادهحداکثر براساس جدول فوق، 
ها تر از مادهطول دم در نرها بیشحداکثر تر از نرها است و بیش
و در 68/0ا در نره،بدن به طول دمونسبت طول سر. باشدمی

بسته پیش مخرجی بین تعداد فلس پینه.باشدمی72/0ها ماده
هاي تعداد ردیف از فلسحداکثر . عدد نوسان دارد54تا صفر
ردیف 3ها ردیف و در ماده5بسته پیش مخرجی در نرها پینه
. رسدنیز میصفرالغین هر دو جنس به باشد که در نابمی

رژیم غذایی
هاییتکهتشریح شدههاي گاه گوارش نمونهدر محتویات دست

، )Coleopteraراسته(بال سوسک ، )Orthopteraراسته(از بال ملخ 
و ) Hymenopteraراسته (Formicidaeهاي قطعات بدنی مورچه

. مشاهده گردید) Isopteraراسته (موریانه 
زیستگاه

بایاپوششبدونولختغالباًنواحیاین سوسمارها در

قللبادارخاكهايتپهدر،استپیگیاهانپراکندهشپوش
موادوشدیدآبیفرسایشوبلنديوپستیباهافالتومدور

دروايرودخانهآبرفتیهايدشتوايسنگریزهوسیرمادري
پراکنشهاتپهوهادشتمانند،کمومتوسطغالباًارتفاعات

وان خارشتر، کنگر، تاز گیاهان موجود در زیستگاه می. دارد
کاله میرحسنبادام کوهی،خارخسک، گز، زرشک، چوبک، گون، 

آوري شده از این منطقه سوسمارهاي دیگر جمع. را نام برد
Mesalina watsonana ،Eremias: ازندعبارت بود strauchi

kopetdaghica ،Laudakia caucasia ،Cyrtopodion caspium.
یک نمونه را در زیستگاهش در روستاي غنچی نشان 1شکل 

. دهدتصویري از زیستگاه نمونه را نشان می2دهد، شکل می

در روستاي برس بربرسTrapelus agilisزیستگاه:2شکل در روستاي غنچیTrapelus agilis: 1شکل 

بحث
تان براساس چک لیست خزندگان و دوزیس2008تا سال 
گونه سوسمار از ایران 125جنس و 37خانواده، 8ایران تعداد 

خانواده آگامیده چهارمین خانواده بزرگ ). 9(گزارش شده است 
طور وسیعی در سراسر نواحی متنوعی از سوسمارهاست و به

دنیاي کهن و استرالیا پراکنده است، همتاي اکولوژیکی و 
طور وسیعی در ه که بهمورفولوژیکی آن خانواده ایگوانیده بود

آگامیدها در محدوده . سراسر دنیاي جدید پراکنده شده است
، خشکنیمههاي مختلف شامل نواحی خشک، وسیعی از زیستگاه

). 4(تروپیکال وجود دارند تروپیکال و ساب

) 2013(مطابق چک لیست خزندگان جهاناین خانواده 
یست مزبور این باشد و مطابق چک لجنس در دنیا می35داراي 

، Laudakia: جنس شامل7خانواده در ایران داراي 
Paralaudakia ،Trapelus ،Phrynocephalus ،Calotes ،

Saara ،Uromastyxباشد که دو جنس آخر متعلق به زیر می
جنس ابتدا Moody). 15(هستند Uromastycinaeخانواده 

Trapelus گونه 10فقط او گونه تقسیم کرد اما بعدا12ًرا به
براساس چک لیست Trapelusجنس .)4(را مشخص کرد 
در ابتدا ). 15(باشد گونه می15داراي ) 2013(خزندگان جهان 

Agama agilisنام علمی گونه مورد مطالعه به صورت 
Olivier,١٨٠۴گزارش شد، امروزه نام علمی صحیح گونه

Trapelus agilis (Olivier س براسا). 7(است (١٨٠۴,



.....مطالعه بیوسیستماتیک آگاماي چابکطلب کمی و قائمی

144

.Tمجموعه) 1999(مطالعات نصراله رستگارپویانی  agilis شامل
.Tزیرگونه5 a. agilis،T. a. isolepis،

T .a. sanguinolentus ،T. a. khuzistanensisوT. a. pakistanensis

قراردادياین درحالی است که براساس فواصل ایمنولوژیکی. است
JogerوArano ،T. a. sanguinolentusبهT. mutabilis و

T.tourenvillei ازT.a.agilisمطابق چک ). 7(تر است نزدیک
در T.agilisگونه ) 2008(لیست رستگارپویانی و همکاران 

.Tزیرگونه 3ایران داراي  a. agilis ،T. a. khuzistanensis ،
T. a. sanguinolentusزیرگونه . استT. a. agilis 65داراي

کمی ،هاي پشتیاحیه میانی بدن، فلسفلس حول ن91تا 
تیز شدت نوكدار و اغلب بهطور ضعیف تیغهاندازه و بههم

بسته پیش هاي پینهردیف یا بیشتر فلس2هستند و داراي 
. از نواحی مرکزي ایران گزارش شده استمخرجی است و

.Tزیرگونه  a. sanguinolentus فلس حول 73تا 52داراي
هاي هاي پشتی شکمی و فلسن، تمام فلسناحیه میانی بد

هاي دیگر است و تر از زیرگونهز نظر اندازه بزرگکیسه گلویی ا
ردیف یا 2دار و نوك تیز هستند داراي شدت تیغهیک اندازه، به

بسته پیش مخرجی است و از نواحی هاي پینهتر فلسبیش
. شرق ایران گزارش شده استشمال

.Tزیرگونه a. khuzistanensis فلس 97تا 80داراي
تر از دیگر زیر هاي بدن کوچکحول ناحیه میانی بدن، فلس

طور ضعیف اندازه تا نابرابر و بههاي پشتی کمی همها، فلسگونه
غربی ایران گزارش شده تیز هستند و از جنوبدار و نوكتیغه

). 6(است 
هايفلس: صفات شاخص این گونه به این صورت است

تدریجبهپهلوهابهپشتبزرگهايیکنواخت، فلسپشتی
میانتري دربزرگفلسهیچواضحطورشوند، بهمیترکوچک

تا2، داراي)شودمیدیدهشکمزیردراما(شود نمیدیدههاآن
نرها درکهمخرججلويناحیهدربستهپینههايفلسردیف3

ترین انگشت انگشت چهارم طویل) 7(هاست مادهازمشهودتر
مخرجیپیشاي هاي پینهردیف فلس3تا1باشد، نرها داراي می
بسته پیش هاي پینهها این فلسکه در مادهباشند درحالیمی

هاي باالي فلس) 7(باشد ردیف می1مخرجی یا وجود ندارد یا 
ناحیه گیجگاهی هاي اطراف گردن و خصوصاًسر محدب، فلس

هاي باالیی گوش نیز خاردار، بدن سداراي خارهاي کوتاه و فل
هاي سطح فوقانی ران و ساق پا گرد و کمی فشرده، فلستقریباً
هاي ناحیه مرکزي پشت نیست، تر از فلسدار ولی بزرگتیغه

5تا 2) 2(سوراخ بینی در بخش خلفی فلس بینی قرار دارد 
فلس کوچک 3تا 1فلس بزرگ خاردار در باالي منفذ گوش و 

هاي یا خاري شکل در عقب آن قرار دارد، در نمونهمخروطی 
فلس در اطراف قسمت 77تا 58مورد مطالعه نیشابور از حدود 

میانی بدن شمارش شد، انگشت چهارم اندام حرکتی عقبی 
هاي انگشتان دست از چنگالباشد، تر از انگشت سوم میبزرگ

ف از ردی3تا 2تر نیست، داراي هاي انگشتان پا بزرگچنگال
ها در یک ردیف قرار منافذ جلوي کلواك هستند ولی در ماده

حداکثر طول پوزه . باشندبسته میهاي پینهداشته یا فاقد فلس
متر و طول دم میلی115تا کلوآك گزارش شده در این سوسمار 

هاي منطقه نیشابور متر گزارش شده است و در نمونهمیلی177
120متر و طول دم میلی88حداکثر طول پوزه تا کلوآك 

در بررسی حاضر مشخص گردید ). 4(گیري شد متر اندازهمیلی
بسته پیش مخرجی داشته ردیف فلس پینه3تا 2ها اکثراًنمونه

و در برخی نابالغین رسدعدد می5اما در برخی نرهاي بالغ به 
ردیف است که در مقایسه 5تا صفر شود، یعنی بین دیده نمی

اي است، هم چنین طول این پیشین گزارش تازهبا مطالعات
ها در نرها نسبت به ماده. تر استها کوچکها در مادهردیف
. تر استتر و کشیدهدار بوده و بدن باریکتر تیغهها، بیشفلس

هاي حول هاي مطالعه شده در این پژوهش تعداد فلسدر نمونه
به 81تا 65ها و در ماده83تا 59ناحیه میانی بدن در نرها 

هايفلسردیف 8تا 6بررسی شده  داراي هاينمونهدست آمد و 
خاردار باالي سوراخ گوش هستند که در مقایسه با کارهاي 

حداکثر طول . دهدتري را نشان میقبلی انجام شده عدد بیش
3/93هاي موجود در این پژوهش پوزه تا کلوآك در نمونه

. گیري شدمتر اندازهیمیل6/130متر و طول دم میلی
آمیزي و وسیله انتخاب طبیعی، رنگدر فرآیند سازش به
آمیزي رنگ. کندهاي مهم را ایفا میالگوي رنگی یکی از نقش

از ،Trapelusهاي استتاري و توانایی تغییر رنگ در برخی گونه
آمیزي نقش مهم سازش از طریق رنگT.agilisجمله مجموعه 

آمیزي سطح پشتی بدن در تمام اعضاي رنگ.سازدرا روشن می
اي تیره یا مایل به قرمز با کم و بیش قهوهT.agilisمجموعه 

هايلکهمهره و اغلب یک یا دو ردیف از طرفین هرنوارهاي عرضی
تر آمیزي در نرها و نابالغین مشخصچشمی روشن که این رنگ

مطابق نظر آندرسون سطح پشتی بدن.)12(هاست از ماده
مشخصبیشوکمعرضینوارهايباحنایییاخاکستري

هاي جنوب شرقی ایراندر نمونه. )8(قرمز استیاتیرهايقهوه
آمیزي سطح پشتی کرم و خاکستري مایل به زرد با رنگ

آمیزي سطح رنگاي مایل به قرمز استقهوهنوارهاي عرضی
راي یا ها و نابالغین سفید رنگ و داطورکلی در مادهشکمی به

خصوص در در نرهاي بالغ به، اي استطولی قهوهبدون خطوط
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یا آبی تیره، اي تیرهطولی قهوهگیري داراي خطوطفصل جفت
آمیزي سطح شکمی تحت تاثیر تحریکات این رنگ. بنفش است

هامادههورمونی و عصبی بوده و به احتمال زیاد براي جلب توجه 
نمایانبرايراشانگلوییناحیهتوانندمینرها.)12(است

عرضینوارهايچنینو همسازندمیآبی متورمرنگساختن
.)12(اندتیرهنارنجییاقرمزمعموالًباردارهايمادهازپشتی

اي همراه با پشت خاکستري یا ماسههاي نیشابوردرنمونه
2یا 1کم و بیش مجزا که در ، اي تیرهنوارهاي قرمز یا قهوه

هاجوانها و این الگو در ماده. گیرندجانبی قرار می-یردیف پشت
ها نمونهمطالعه حاضر در.)4(تر استنسبت به نرها مشخص

رنگ ها بهباشد که عموماٌ مادهخاکستري میاي یا خاکی وقهوه
اي تیره و نابالغین خاکی رنگ قهوهاي روشن بوده و نرها بهقهوه

ها حدوده تغییر رنگ در نمونهو خاکستري هستند، البته این م
هاي ها داشته و در زیستگاهتا حدودي بسته به زیستگاه آن

آوري هاي نر جمعنمونه. رسدنظر میمختلف کمی متفاوت به
ها و پاهاي به روي دستو ، طرفین شکم، شده نیز در زیر گلو

هاينمونه.شدتر میتیرهنمونه رنگ آنو با لمس رنگ بنفش بوده 
اي نیز داراي نوارهاي عرضی پشتی نارنجی تیره یا قهوهماده

.کندها مطالب فوق را تائید میرنگی آنروشن هستند و الگوي 
هايدشتدر، )آبرفتی(رسوبیهايزمیندرسوسمارهااین

هايآبراههوآبرفتی، بادشنی، ايسنگریزهیاايماسهمسطحوباز
گیاهانفاقدهايزمینوچرااثردرشدهتخریبنواحی، خشک

گیاهان باهمراهوسنگیهايتودهوسنگتختهدارايوايبوته
، Artemisia herba-albaاجتماعاتمانندبیابانیواستپی

Zygophyllum spp،Suaeda spp،Artemisia spp،sppAlhagi،
Euphorbia sppاین گونه ) 7(شوند مییافتآکاسیايدرختچهو

هاي رسوبی و تا حدودي هاي شنزار، خاكتر در زمینبیش
پوشش گیاهی سنگالخی و در نواحی بیابانی و در مناطقی با

شود هاي تاغ و نیز شیارهاي آبرفتی دیده میاي و یا جنگلبوته
هاي هاي خشک شده نهرها، خاكتر در کانالاین گونه بیش) 2(

ي آبادتر، هاچنین دشترسوبی و تا حدودي سنگالخی و هم
مناطقی که پوشش گیاهی تنک نیست و پوشش گیاهی قیچ، 

این گونه در ) 7(شوند درمنه، اسکنبیل و اشنان است دیده می
متري صید 1350-1800منطقه فریمان در محدوده ارتفاعی 

) 6(متري نیز مشاهده شده است 1790شد و حتی در ارتفاع 
اي کشاورزي با ههاي نیشابور اغلب در حاشیه زمیندر نمونه

هاي سنگالخی کوهی با پوشش اي خرشتر، دامنهپوشش بوته
ايماسهبسترجنوب نیشابور بازارهاي گیاهی گون و کنگر، در تاغ

متر 1800تا ارتفاع 1090از ارتفاع هاي شنی و رسیو زمین

هاي سنگی را ها و تودهها و صخرهاین گونه بوته. مشاهده شدند
یابی نسبت به بانی قلمرو و براي جهتهعنوان پست دیدبه

خورشید و سطوح گرم را براي تنظیم دما مورد استفاده قرار 
این نمونه پناهگاه را براي فرار از صیادان و از دماهاي . دهدمی

ها ر صخرهها، در النه جوندگان، زیخیلی زیاد در زیر و درون بوته
ایی که بتواند اي و در نواحی شنی در جهاي صخرهو زیر توده

نماید و به انتظار صیاد سوراخی حفر کند، جست و جو می
ايصخرهاین گونه اغلب در مجاورت نزدیک با آگاماي . نشیندمی

هاي در نواحی تپهParalaudakia caucasiaبزرگ از قبیل 
چنین در مجاورت نزدیک با این گونه هم. دامنه کوه وجود دارد

Mesalina watsonanaترین سوسمار شود و فراوانمیواقع
زارها هاي رسی یا شنی و بوتههاي باز، صاف و با خاكدر بیابان
ریزهاي پوشیده از گیاهان است هاي پراکنده و یا خاكو یا بوته

، در پژوهش حاضر نیز این گونه در نواحی سنگالخی با )4(
هاي خشک شده نهرها، در اي و در کانالپوشش گیاهی بوته

اي و در محدوده ارتفاع هاي باز و مسطح شنی و سنگریزهدشت
توانمیزیستگاهاز گیاهان . آوري شدمتري جمع1928تا 1240

خارشتر، کنگر، خارخسک، گز، زرشک، چوبک، گون، بادام 
چنین این همدر پژوهش حاضر. کوهی، کاله میرحسن را نام برد

و همراه با هاها و صخرهگونه در حال حمام آفتاب روي سنگ
Paralaudakia caucasiaها، یا همراه در شکاف تخته سنگ

اي در مناطق بیابانی با گیاهان بوتهMesalina watsonanaبا 
سرعت تسلیم هاي ماده پس از اسارت بهنمونه. یده شدپراکنده د

کردند و هاي نر گاه اقدام به گاز گرفتن میشدند اما نمونهمی
اي است که با گرم این گونه اولین گونه. حالت تهاجمی داشتند

طوري که از اواسط شود بهشدن هوا در محیط مشاهده می
در منطقه مورد مطالعه این ). 4(اسفند ماه در محیط یافت شد 

پراکنش این گونه از . گونه از اواخر اسفند ماه دیده شده است
، نافغانستان تا قرقیزستان و چی، ایران تا قزاقستان و روسیه

، هاي خراساندر ایران از استان، عراقهند و احتماالً، پاکستان
، کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان، سمنان، مازندران

، قم، مرکزي، تهران، لرستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر
، زنجان، اصفهان، یزد، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین
توان در کل می) 9(باختران و ایالم گزارش شده است، همدان

نقاطتمامازودهدمیترجیحراسفتهايخاكگفت عموماً
هايکوهشمالیهايدامنه، آذربایجانمرتفعهايکوهازغیربهایران
این گونه . )3(استشدهصیدخزردریايجنوبینواحیوالبرز

در اکثر مناطق مورد مطالعه در این پژوهش نیز یافت شد و 
. ن سوسمار مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه استتریفراوان
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اي از محدوده صفات تازهگزارشبر اساس نتایج این تحقیق 
دلیل به.دست آمدمورفومتریک و مریستیک در برخی صفات به

هاي حاصل با داده، استفاده از افراد نابالغ در مطالعات آماري
انی در برخی هاي گزارش شده توسط آندرسون و رستگارپویداده

تعدادتوان بهمیجمله این موارداز . )11و 8(صفات متفاوت است
هاي دور بدن و بسته پیش مخرجی، تعداد فلسپینههايردیف

با توجه به .ي خاردار باالي گوش اشاره نمودهاتعداد فلس
و با توجه به T.a.sanguinolentusپراکنش زیرگونه محدوده

و مقایسه نتایج )14و 13، 12، 11(رستگارپویانیطالعاتم
هاي ، نمونه)4(چنین با توجه به مطالعات خادمیآماري و هم

.Tمطالعه شده متعلق به زیرگونه  a. sanguinolentusباشندمی .
انجام مطالعات ، اما براي رفع ابهامات موجود در این زمینه

و مجموعه Trapelusهاي جنس ژنتیکی و سلولی روي گونه
Tاي هگون .agilisگرددیپیشنهاد م.

تشکر و قدردانی
حیدریه که در با تشکر از اداره حفاظت محیط زیست تربت

دادن اطالعات الزم جهت نوشتن این مقاله همکاري نمودند و 
آوري چنین با تشکر از مهندس محمود جوکار که در جمعهم

. ها همکاري نمودندنمونه
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