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حاضر، ق یدر تحق .دیآ یم بشمار) ستان و بلوچستانیاستان س( در کشور یگونه بوم)Crocodylus palustris( یتمساح مرداب

ن یبد . قرار گرفتیمورد بررس) Crocodylus palustris( یخون تمساح مرداب) Na، K،Ca، Mg، Cl( یونی ياخصهامطالعه ش

ن ی انجام ای ط. قرار گرفتنديبردار  مورد نمونهه شديریکسان، مهار و خونگیط ی در اسارت تحت شرای تمساح همگعدد 12منظور 

 یسنج ستیز  مورد یها همگ تمساح.کسان بودیها   تمساحيریط خونگیشرا ،هیغذ تة، نحویی آب و هوا ،يط محل نگهداریق شرایتحق

ج نشان دادند که از ینتا.  شديریگ  اندازه تنه و طول دم، طول دست، طول پا، طول سر،کل مانند وزن، طول ی آن صفاتیط قرار گرفتند و

 درصد بترتیب 7/7 ون منیزیم با داشتن ضریب تغییراتیرصد و د. /4ون سدیم با داشتن ضریب تغییرات ی شده، يریگ  اندازهيونهاین یب

هاي مردابی مورد بررسی مستقل از وزن  ون منیزیم تمساحیون سدیم و نوسان بسیار زیاد بین میزان ینشان از نوسان بسیار کم بین میزان 

  درصد1سطح  معکوس در د وی شدی همبستگيم دارایزیون منیدهد و با  یدار نشان نم ی معنیم تنها با کلر همبستگیون کلسی .دارد

تنها  م یپتاس ون ی.   است درصد1م در سطح یدار و مستق ی معنی همبستگيو سدیم دارا  پتاسیم يونهایم با یون کلسین یهمچن باشد و یم

 ی همبستگيداراز یم نیون سدیم با یون پتاسیگر ی، از طرف دباشد ی  مدرصد 1 معکوس در سطح ی همبستگيم دارایزیون منیبا 

 م یزیون منی.دهد ی نشان نميدار ی معنی همبستگیگر صفات مورد بررسیم با دیون پتاسیاما . م استی اما مستقدرصد 1دار در سطح  یمعن

 میون سدیون کلر با ی. دارددرصد  1سطح  دار و معکوس در ی معنی همبستگ،ه صفاتی ندارد و با بقيدار ی معنیون کلر همبستگیتنها با 

 . ندارديدار ی معنیهمبستگ

 
 رانیا، Crocodylus palustris ،یتمساح مرداب، )میزیمنم،یپتاسکلر،م،یکلسم،یسد( خون یونی يشاخصها : يدی کلکلمات
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 مواد و روشها                                                                         قدمهم

توان آنها را  ی هستند که میجوداتها مو که تمساح ییاز آنجا

 پنداشت، یوانات خونگرم عالیداران خونسرد و ح ن مهرهی بیرابط

 خون ةدهند لی مواد تشکیابین تالش خود را جهت ارزیمحقق

 يخون تمساح دارا ).5( اند وانات معطوف نمودهین حیا

 سرم یبیاثرات ضد آم: که عبارتند از است يا ژهیات ویخصوص

ت وابسته به حرارت بوده و در حرارت ین خاصیا( خون تمساح

ر از ت و در حرارت کمردال دا دهیت ایگراد فعالی درجه سانت15-30

ت یفعال ).6()یابد یت آن نقصان می درجه فعال30ش از ی و ب15

ها یستان و ماهی مانند دوزي آبزيها در اکثر گونه( یکروبیضد م

رت  در ترشحات مخاط پوست به صویستم دفاعیک سی

 خون يرو ش بریآزما. شود یافت می یکروبی ضد ميدهایپپت

 در اجزا يا  بالقوهیکیوتیب یت آنتیفعالکه ها نشان داد  تمساح

 با يدیرپپتی و غيدیمتعدد سرم وجود دارد که همان اجزا پپت

 ).4(  در خون تمساح استیکروبیت ضد میفعال

، بندي خصوص طبقه ارائه اطالعاتی دراین پژوهشهدف از 

هاي خصوص بررسی شاخصهاي محیطی و بپارامترفیزیولوژي،

  است تاخون تمساح مردابی) Na، K، Ca، Mg، Cl(یونی 

ی درخور و قابل استفاده براي دانشجویان و عالقمندان براي یالگو

ادامه تحقیق بر روي این حیوان و آغاز پرورش آن در سطح 

 یکیدر خون،  مختلف موجود ي شاخصهايریگ اندازه .وسیع باشد

 مختلف بدن است، لذا با ي اندامهايماری بردن به بی پياز راهها

ت خون یفیسه کی سنجش و مقاي براياریدست داشتن مع در

افت تا راه یوان ی حی درمان احتماليح برای صحيتوان راهکار یم

 .پرورش را هموارتر نمود

 

هـا بـه نـام تمـساح         تمساح مورد آزمایش از راسته کروکودیل     

Crocodylusزه کوتاه یا مردابی با نام علمی پو palustris بـود .

 .بالغ و از هر دو جنس بودندهاي مورد آزمایش نا تمساح تمام

ها  تمام تمساح.  عدد بود12مورد آزمایش هاي  تعداد تمساح

محل  .، مهار و خونگیري شدنددر اسارت تحت شرایط یکسان

هرستان چابهار در انجام تحقیق در پاسگاه محیط بانی درگس ش

 .استان سیستان و بلوچستان بود

 :  در مطالعه عبارت بودند ازنظرهاي مورد شاخص 

براي ): طول بدن، وزن بدن(سنجی  هاي زیستشاخص) 1

 از ،ي طول از متر معمولی و براي تعیین وزن حیوانگیر اندازه

 . ترازو استفاده شد

لر، کلسیم،  منیزیم، کهايیون(شاخصهاي بیوشیمیایی خون ) 2

هاي بیوشیمیایی پس از براي تعیین شاخص: )پتاسیم، سدیم

. خونگیري از ناحیه دم تمساح، خون به آزمایشگاه منتقل شد

هاي منیزیم، کلسیم و کلر با استفاده از دستگاه  یون

Jenway(اسپکتوفتومتر   پتاسیم با  وو یونهاي سدیم) 6100

pfp(دستگاه  فیلم فتومتر  7 Jenway(ندخراج گردیداست. 

براي تحلیل نتایج بدست آمده از تحلیل شاخصهاي میانگین 

هاي  و پراکندگی صفات کیفی مورد بررسی، مقایسه میانگین

برخی از صفات کیفی خون تمساح مردابی ایرانی با برخی از 

 مستقل در tهاي آب شور و شیرین به روش آزمون  تمساح

بین صفات کمی ، تحلیل همبستگی  درصد1 و  درصد5سطوح 

 . استفاده شد،کیفی مورد بررسی و

 

 

 تصویري از تمساح مردابی در استان سیستان و بلوچستان : 1شکل 

 



1388، تابستان 2  سال اول، شماره                                      شناسی شیل آمایش                                      مجله زیست

٣ 

 

 

 

 

 

 

 )Crocodylus palustris( نحوه زیست سنجی : 2 شکل شماره

 نتایج

صفات مورد کیفی هاي میانگین و پراکندگی  تحلیل شاخص -1  

هاي صفات  کثر و میانگین شاخص میزان حداقل، حدا:بررسی

 . استآمده 1کیفی در جدول 

هاي برخی از صفات کیفی خون تمساح مردابی با   مقایسه میانگین-2

 مستقل در tهاي آب شور و شیرین به روش آزمون  برخی از تمساح

هاي  با بررسی منابع موجود برخی از یون:  درصد1 درصد و 5سطوح 

 .ي آب شیرین و آب شور بدست آمدها  گونه از تمساح5موجود در 

نتایج حاصل از مقایسه صفات کیفی مورد مطالعه در تمساح 

 ومردابی با تمساح هندي و تمساح میسیسپیوس که هر سه جز

باشند و تمساح آکاتوس، تمساح  هاي آب شیرین می تمساح

هاي آب  نیلوتیکوس و تمساح پروسوس که هر سه جزو تمساح

 .  آورده شده است6 تا 2 در جداول ،شور هستند

 
 )Crocodylus palustris( خون تمساح مردابیهاي میانگین و پراکندگی صفات کیفی شاخص: 1جدول 

 

 صفات مورد هاي واریانس و میانگین شاخص

CV واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل دامنه بررسی

Ca )3/2 06/0 24/0 48/11 80/11 26/11 54/0  )گرم در دسی لیتر میلی 

K )5/4 05/0 21/0 57/5 80/5 30/5 50/0)گرم در دسی لیتر میلی 

Mg )7/7 03/0 18/0 99/2 15/3 75/2 40/0)گرم در دسی لیتر میلی 

Cl )80/0 42/10 23/3 67/110 00/115 00/108 00/7)در دسی لیترمول  میلی 

Na )40/0 97/0 98/0 67/151 00/153 00/151 00/2) در دسی لیترمول میلی 

  ایران با تمساح هندي  خون تمساح مردابیهاي یونهاي برخی از  مقایسه میانگین: 2جدول 

 

 نوع کروکودیل 

آب (مردابی هندي  مردابی ایرانیtdf Sig.(2 tailed) صفات مورد بررسی

 )شیرین

Ca )گرم در دسی لیتر میلی(  ns7/1 11 000/0 48/11 87/12 

K )در دسی لیترگرم  میلی(
**4/5 11 000/0 57/5 64/7 

Mg )99/2  11 -----)گرم در دسی لیتر میلی ------ 

Cl )در دسی لیترمول  میلی(
ns4/1 11 180/0 67/110 60/118 

Na )در دسی لیترمول میلی (
ns4/1 11 148/0 70/151 91/142 
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 تمساح میسیسیپیوس با ایراندابی  خون تمساح مرهاي یونهاي برخی از  مقایسه میانگین: 3جدول 

نوع کروکودیل 

آب  (میسیسیپیوس مردابی ایرانیtdf Sig.(2 tailed) صفات مورد بررسی

 )شیرین

Ca )گرم در دسی لیتر میلی(  ns1/1 11 305/0 48/11 93/2 

K )گرم در دسی لیتر میلی(
**8/10 11 000/0 57/5 71/3 

Mg )99/2  11 -----)گرم در دسی لیتر میلی ------ 

Cl )در دسی لیترمول  میلی(
ns3/1 11 237/0 67/110 20/104 

Na )در دسی لیترمول میلی (
ns6/1 11 129/0 70/151 20/144 

 پروسوس تمساح  باایران  خون تمساح مردابیهاي یونهاي برخی از  مقایسه میانگین: 4جدول 

نوع کروکودیل 

 )شورآب  (پروسوس مردابی ایرانیtdf Sig.(2 tailed) صفات مورد بررسی

Ca )93/2 48/11 000/0 11 4/122**  )گرم در دسی لیتر میلی 

K )گرم در دسی لیتر میلی(
ns1/1 11 305/0 57/5 50/5 

Mg )گرم در دسی لیتر میلی(
**0/36 11 000/0 99/2 10/1 

Cl )در دسی لیترمول  میلی(
ns8/1 11 101/0 67/110 50/107 

Na )در دسی لیترمول میلی (
ns2/1 11 266/0 70/151 00/152 

 کوسیتمساح نیلوت  باایرانیمقایسه میانگین هاي برخی از صفات کیفی خون تمساح : 5جدول 

نوع کروکودیل 

 )شورآب  (نیلوتیکوس مردابی ایرانیtdf Sig.(2 tailed) صفات مورد بررسی

Ca )97/2 48/11 000/0 11 4/122**  )گرم در دسی لیتر میلی 

K )گرم در دسی لیتر میلی(
**3/12 11 000/0 57/5 80/3 

Mg )52/0 99/2 000/0 11 0/9)گرم در دسی لیتر میلی 

Cl )67/110 ----- 11 -----)در دسی لیترمول  میلی ----- 

Na )50/153 70/151 176/0 11 4/1) در دسی لیترمول میلی 

 کاتوسآتمساح  با ایران خون تمساح مردابی هاي یوني برخی از مقایسه میانگین ها: 6جدول 

نوع کروکودیل 

 )شورآب  (آکاتوس مردابی ایرانیtdf Sig.(2 tailed) صفات مورد بررسی

Ca )80/6 48/11 000/0 11 4/38**  )گرم در دسی لیتر میلی 

K )گرم در دسی لیتر میلی(
**5/21 11 000/0 57/5 90/7 

Mg )70/3 99/2 035/0 11 4/2)رم در دسی لیترگ میلی 

Cl )00/117 67/110 029/0 11 5/2)در دسی لیترمول  میلی 

Na )00/149 70/151 266/0 11 6/1) در دسی لیترمول میلی 
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به :  بررسی همبستگی بین صفات کمی و کیفی مورد بررسی-3

گی به منظور آگاهی از روابط بین صفات مورد بررسی، آنالیز همبست

 7انجام گرفت که نتایج آن در جدول )Pearson(روش پیرسون 

 .آورده شده است

 

 همبستگی بین صفات کمی و کیفی مورد بررسی: 7 جدول

 

 Ca صفات مورد بررسی

گرم در  میلی(

 )دسی لیتر

K 

گرم در  میلی(

 )دسی لیتر

Mg 

گرم در  میلی( 

 )دسی لیتر

Cl 

مول در دسی  میلی(

 )لیتر

Na 

ل در مو میلی(

 )دسی لیتر

 وزن

 )کیلوگرم(

Ca )00/1  )گرم در دسی لیتر میلی 

00/0 

**91/0 

00/0 

**00/1- 

00/0 

18/0- 

0 

**98/0 

00/0 

**83/0 

00/0 

K )گرم در دسی لیتر میلی(
**91/0 

00/0 

00/1 

00/0 

89/0- 

00/0 

24/0 

44/0 

**80/0 

00/0 

**52/0 

08/0 

Mg )گرم در دسی لیتر میلی(
**0/1- 

00/0 

**89/0- 

00/0 

00/1 

00/0 

22/0 

48/0 

**99/0- 

00/0 

**86/0- 

00/0 

Cl )18/0)در دسی لیترمول  میلی- 

58/0 

24/0 

44/0 

22/0 

48/0 

00/1 

00/0 

38/0- 

22/0 

*70/0- 

01/0 

Na )در دسی لیترمول میلی (
**98/0 

00/0 

**80/0 

00/0 

99/0 

00/0 

38/0- 

22/0 

00/1 

00/0 

**93/0 

00/0 

 83/0** )مکیلوگر(ن زو

00/0 

52/0 

08/0 

86/0- 

00/0 

70/0- 

01/0 

**93/0 

00/0 

00/1 

00/0 

 

بحث 

ون سدیم با داشتن ضریب ینتایج نشان داد که صفت کیفی 

ون منیزیم با داشتن ضریب ی درصد و صفت کیفی 4/0تغییرات 

ون ی درصد بترتیب نشان از نوسان بسیار کم بین میزان 7/7 تغییرات

هاي مردابی  ون منیزیم تمساحییار زیاد بین میزان سدیم و نوسان بس

 .مورد بررسی مستقل از وزن دارد

ون کلر با توجه به داشتن یقابل توجه است، صفت کیفی 

مقدار دامنه، واریانس و انحراف معیار نسبتاً زیاد در بین صفات 

کیفی داللت بر افزایش تغییرات این صفت نسبت به سایر صفات 

ظر ضریب تغییرات در گروه صفات با ضریب ندارد بلکه از ن

توان چنین تحلیل نمود که میزان  تغییرات کم قرار دارد و می

 کلسیم، پتاسیم و يونهایون کلر نسبت به سه صفت یتغییرات 

ضمناً صفت کمی طول کل با  .منیزیم به مراتب کمتر است

 درصد و صفت کمی وزن با داشتن 7/2داشتن ضریب تغییرات 

 درصد بترتیب نشان از تغییرات بسیار کم 3/9یرات ضریب تغی

. هاي مورد بررسی دارد طول کل و تغییرات زیاد وزن تمساح

 رغم تغییرات زیاد وزن، بقیه صفات کمی به که است شایان ذکر

هاي برخی از  از مقایسه میانگین. باشند داراي تغییرات متوسط می

هاي آب  کروکودیلصفات کیفی خون کروکودیل مردابی با برخی از 

 از نظر  درصد1 و 5 مستقل در سطوح tشور و شیرین به روش آزمون 

 .اصل شدح 8جدول ج ی نتايدار ی و معنيعدد

 نشان داد که 8مقایسه نتایج بدست آمده در جدول 

بیشترین میزان یونهاي موجود در خون تمساح مردابی بترتیب 

مقایسه نتایج بدست  .سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم و منیزیوم بود

در سال  Whitakerو  Brianآمده از تمساح مردابی با نتایجی

 و نتایج اند کردهروي تمساح هندي ارائه  که از تحقیق بر 1998

Huehzermeyer  که از تحقیق بر روي تمساح ، 2003درسال

 مطابقت داشت و از روند یکسانی ه است،میسیسیپیوس ارائه شد

الذکر   گونه تمساح فوق3ه ذکر است که هر الزم ب. کرد پیروي می

 .آیند هاي آب شیرین بشمار می جزو تمساح

اما درخصوص هر یک از یونها، اختالفاتی بین نتایج حاصل از 

و ) Whitaker) 1998و Brian و نتایجحاضرتحقیق 

Huehzermeyer)  2003( ،بشرح زیر مشاهده گردید: 
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هاي تمساح  ونهبیشترین میزان یون سدیم بترتیب در گ

  .، تمساح میسیسیپیوس و تمساح هندي بود)ایران(مردابی 

بیشترین میزان یونهاي کلر، کلسیم و پتاسیم بترتیب در 

و تمساح ) ایران(هاي تمساح هندي، تمساح مردابی  گونه

  .میسیسیپیوس بود

همانگونه که قبالً نیز عنوان شد، مقایسه میانگین میزان 

هاي   سدیم بین گونه تمساح مردابی و گونهیونهاي کلسیم، کلر و

 tتمساح هندي و تمساح میسیسیپیوس که به روش آزمون 

دار نشده   صورت پذیرفته، معنی درصد1  و 5سطح  مستقل در

 اما میزان، یون پتاسیم تمساح مردابی نسبت به تمساح .است

 کاهش  درصد1هندي و تمساح میسیسیپیوس در سطح 

تواند احتماالً به  دهد که این اختالفات می یداري را نشان م معنی

اي، ژنتیکی یا حتی خطاي  علت شرایط آب و هوایی، تغذیه

 .آزمایش باشد

با نتایج ) ایران(مقایسه نتایج بدست آمده از تمساح مردابی 

Huehzermeyer) 2003(هاي  روي تمساح که از تحقیق بر

 Edwardsو  Dill نیلوتیکوس ارائه گردیده و نتایج پروسوس و

 ،که از تحقیق بر روي تمساح آکاتوس ارائه شد 1980در سال 

 .کرد مطابقت نداشت و از روند یکسانی پیروي نمی

 

هاي تمساح آب شیرین و  هاي برخی از صفات کیفی خون تمساح مردابی ایران با برخی از گونه مقایسه میانگین : 8 جدول

 شور

 داري معنی  از نظر درصد1 و 5 مستقل در سطوح t آزمون مورد مطالعه به روش                

دار معنی  عدمدار معنیصفات

پروسوس هندي وآکاتوس  ، نیلوتیکوس،میسیسیپیوسیون پتاسیم

-آکاتوس و نیلوتیکوس،پروسوسیون منیزیم

 هنديو پروسوس ،میسیسیپیوسآکاتوسیون کلر

  و هندي،اتوس آک، نیلوتیکوس،میسیسیپیوس-یون سدیم

پروسوس

 میسیسیپیوس وهنديآکاتوس و نیلوتیکوس،پروسوسیون کلسیم

 

 عنوان شد، مقایسه نتایج بدست 9جدول همانطور که در 

آمده نشان داد که بیشترین میزان یونهاي موجود در خون 

تمساح مردابی ایران بترتیب سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم و 

 نیلوتیکوس و هاي پروسوس، نه تمساحمنیزیوم بود، اما در سه گو

هاي موجود در خون بترتیب سدیم،  آکاتوس بیشترین میزان یون

 3 الزم به ذکر است که هر .کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بود

. آیند هاي آب شور بشمار می الذکر جزو تمساح گونه تمساح فوق

 ، اختالفاتی  بین  نتایج ها اما  درخصوص  هر  یک  از یون

 در سال Edwards و Dill حاصل از  تحقیق  اخیر و نتایج 

 :به شرح ذیل مشاهده گردید)Huehzermeyer) 2003 و 1980

هاي تمساح  گونه رتیب درببیشترین میزان یون سدیم 

تمساح  نیلوتیکوس، تمساح پروسوس، تمساح مردابی ایران و

سدیم شایان ذکر است، مقایسه میانگین میزان یون . آکاتوس بود

بین گونه تمساح مردابی ایران با سه گونه مذکور که به روش 

دار   صورت پذیرفته، معنی درصد1 و 5 مستقل در سطح tآزمون 

 .نشده است

 بیشترین میزان یونهاي کلر، پتاسیم و منیزیم بترتیب در

هاي تمساح آکاتوس، تمساح مردابی ایران، تمساح پروسوس  گونه

شایان ذکر است، از مقایسه میانگین . و تمساح نیلوتیکوس بود

میزان یونهاي کلر و پتاسیم بین تمساح مردابی ایران با سه گونه 

  درصد1 و 5 مستقل در سطح tمذکور که به روش آزمون 

:صورت پذیرفته، نتایج ذیل حاصل شده است

مقایسه میانگین میزان یونهاي کلر و پتاسیم بین تمساح  -

نشده است و همچنین  دار وسوس معنیمردابی ایران با تمساح پر

مقایسه میانگین میزان یون منیزیم بین تمساح مردابی ایران با 

داري را نشان   افزایش معنیدرصد 1تمساح پروسوس در سطح 

 .دهد می
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و هاي تمساح آب شیرین  هاي برخی از صفات کیفی خون تمساح مردابی ایران با برخی از گونه مقایسه میانگین : 9 جدول

  شور

 از نظر عدديدرصد  1 و 5 مستقل در سطوح tمورد مطالعه به روش آزمون                 

تمساح آب شورتمساح آب شیرین
صفات

آکاتوسنیلوتیکوسپروسوسمیسیسیپیوسهنديمردابی

57/564/771/35/58/39/7یون پتاسیم

1/152/07/3--99/2یون منیزیم

0/117-67/1106/1182/1045/107یون کلر

7/15191/1422/1440/1525/1530/149یون سدیم

48/1187/1273/1093/297/28/6یون کلسیم

ن تمساح یم بی کلر و پتاسيونهایمقایسه میانگین میزان  -

ن ینشده است و همچن دار  با تمساح پروسوس معنی ایرانمردابی

 با  ایرانن تمساح مردابییم بیزینون میمقایسه میانگین میزان 

داري را نشان   افزایش معنیدرصد 1تمساح پروسوس در سطح 

 .دهد می

 ن تمساح مردابییم بیزیمن م وی پتاسيونهایمقایسه میانگین میزان  -

 .دهد داري را نشان می کوس افزایش معنییلوتیبا تمساح نایران 

ن تمساح ی بم یزی کلر و منيونهایمقایسه میانگین میزان  -

 افزایش درصد 5با تمساح آکاتوس در سطح   ایران مردابی

زان ین مقایسه میانگین میدهد و همچن داري را نشان می معنی

 1 با تمساح آکاتوس در سطح  ایرانم تمساح مردابییون پتاسی

 .داري را نشان داده است  کاهش معنیدرصد

اح هاي تمس گونه بیشترین میزان یون کلسیم بترتیب در

کوس و تمساح یلوتی، تمساح آکاتوس، تمساح ن ایرانمردابی

ون یان ذکر است، مقایسه میانگین میزان ی شا.پروسوس بود

 با سه گونه مذکور که به ایرانن گونه تمساح مردابی یم بیکلس

 صورت پذیرفته، در  درصد1 و 5 مستقل در سطح tروش آزمون 

 .دهد داري را نشان می  افزایش معنیدرصد 1سطح 

ن گونه یش بی مورد آزمايونهایعلت اختالف مقایسه میانگین 

تواند احتماالً  میر  با سه گونه آب شور مذکو ایرانیتمساح مرداب

  خطاي   حتیوژنتیکی  اي،  هوایی، تغذیه  آب و   شرایط به علت

یون پتاسیم تمساح مردابی ایران با تمساح  .آزمایش باشد

 .داري را نشان داده است  معنی کاهشدرصد 1آکاتوس در سطح 

 
 تشکر و قدردانی

از مدیران و کارشناسان شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش که 

با کمال صفا و صمیمیت تمامی کوشش خود را در راه تحقیقات و 

 .گردد نوآوري این فعالیت پژوهشی بکار گرفتند، تقدیر و  تشکر می

س جالل از جناب آقایان مهندس پرویز آرامنش و مهند

همتی مدیران کل محترم اسبق و فعلی حفاظت محیط زیست 

استان سیستان و بلوچستان، مهندس اشرفعلی حسینی مدیریت 

محترم حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار، سرکار خانم 

مهندس الهام آبتین کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل 

یان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، جناب آقا

محمد علمی و مهندس اصغر مبارکی کارشناسان  مهندس امیر

دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست و 

این محیط بانان محترم پاسگاه محیط بانی درگس که در انجام 

 کمال ،از هیچگونه همکاري دریغ ننمودندفعالیت پژوهشی 

 .آید قدردانی و تشکر بعمل می
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Abstract
Crocodylus Palustris is the native species of Iran (Sistan–Baluchestan province) on which 

no research in the field of physiology has been conducted to date. In the present research, 

experiments were performed on the unic parameters (Na, K, Ca, Cl, Mg) of the Crocodylus 

Palustris blood residing in Sistan–Baluchestan province. For this reason, 12 numbers of 

crocodiles which were in captivity under similar experimental condiyions were selected and 

their blood samples collected.

During the research, the experimental conditions involving the residence, protection, 

temperature, made of nutrition, and the procedure of blood sampling of the crocodiles were

controlled and like wise similar. All the crocodiles were subjected to bioevaluation and wean 

while their weight, length and other related characteristics were recorded.

Results showed that among the ions calculated, sodium ion with a variation coefficient of 

o.4 percent and magnesium ion with a variation coefficient of 7,7 percent respectively, have a 

very small variance and a large variance which are independent of body weight. 

Calcium ion did not show significant correlate except with chloride ion and has a large

and reversed correlation with magnesium ion at the level of one percent. Calcium ion also has 

a significant and linear correlate with sodium and potassium ions at the level 1 percent. 

Potassium ion has reversed correlate only with magnesium ion at the level of 1 percent.

On another hand, potassium ion has a significant correlate with sodium ion at the level of 

1 percent, which is linear. But potassium ion does not show significant correlate only with 

chloride ion and showed significant and reversed correlate with other characteristics at the 

level of ١ percent. Chloride ion also displays no significant correlation with sodium ion.
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