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 9314 آذرتاریخ پذیرش:            9314 مردادتاریخ دریافت: 
 

 ، مارها، استان سمنانگانمنطقه حفاظت شده پرور، خزند کلمات کلیدی:

 

محیط طبیعی سرزمین ایران سرشار از تنوع در موجودات        

تر در میان کشورهای جهان، کم ست.هازنده و تضاد در زیستگاه

متضادی  های متنوع وافت که زیستگاهتوان یسرزمینی را می

های سرسبز و حاصلخیز، و خشک و دشت چون کویرهای گرم

های معتدل، جنگل های سرد وگرمسیری و کوهستانمناطق نیمه

ها و های پست ساحلی و تاالبهای بلند مشرف به سرزمینکوه

کنون، تا های شور و شیرین را در کنار هم داشته باشد.دریاچه

گونه مار در ایران گزارش شده است  87 نه خزنده شاملگو 222

دلیل کثرت و تنوع در ایران به مارهامطالعه  (.3122 ،کمالی)

و مطالعات ارزشمندی مورد توجه دانشمندان بوده همیشه ها گونه

 ؛3182لطیفی، ؛ 3171مجنونیان و همکاران، ) صورت گرفته است

جا که مطالعات گذشته، آناما از  (.3122پی، فرزان؛ 3187فیروز، 

ل دلیهچنین بو هم طور کامل پوشش ندادهتمام مناطق ایران را به

صورت ، نیاز به تحقیقات مجدد و کاملی بههامهاجرت گونه

 شود.احساس می کشورمختلف  هایزیستگاهای در منطقه

های مختلفی بندی دارای پیچیدگیخزندگان از لحاظ رده       

 نام علمی اعضای این گروه از  اتی دروزه تغییرهستند. همه ر

اتفاق ها از یک خانواده به خانواده دیگر داران و جابجایی آنمهره

قادند که ممکن است بین تبسیاری از محققان بر این اع افتد.می

هایی وجود داشته باشد اما های مختلف یک گونه تفاوتجمعیت

و از سوی دیگر قراردادن  ا را یک گونه نامیدهاز طرفی نتوان آن

همین دلیل ی مجزا نیز صحیح نباشد. بهعنوان دو گونهها بهآن

ها، زیرگونه نیز تعریف شده است. طبق تعریف برای این قبیل گونه

زیستی شامل افرادی هستند که توانایی آمیزش و تولید نسل  گونه

نه نیز گوهای یک بارور را داشته باشند که این توانایی در زیرگونه

 (. 3122شود )کمالی، مشاهده می

مارها دارای قدرت تشخیص مکان مناسب برای زندگی        

ولی اگر  شوند.هستند و از محل مسکونی خود چندان دور نمی

ها تغییری نامناسب داشته باشد، به مکان شرایط محیط زیست آن

و  دگزینی دارنکنند. مارها انگیزه مسکنتری مهاجرت میمناسب

ها موجب اختالل در پوست ها تا مدتتغییر مکان اجباری آن

 فصول در مارها جز شود.ها میحتی تغذیه آن اندازی، تولیدمثل و

ها برای آفتاب گرفتن در مقابل اشعه خورشید قرار سرد که صبح

 های نیمه تاریک وبه مکان مستقیم گریزانند و گیرند، از نورمی

 .(3182لطیفی، ) برندمی شدید پناه عاری از نور

ی هازنجیرهنوع تغذیه، نقش مهمی را در  خاطرهبخزندگان        

ا، هموشمانند مارها با تغذیه از جوندگانی . کنندغذایی بازی می

با مارها  مهمی در کنترل جمعیت این موجودات دارند. نقش

طبیعی آفات  کنندهعنوان کنترلخوردن حشرات و جوندگان به

و از این راه کمک مؤثری به افزایش  شوندمحسوب میهی گیا

ای نیاز به هیچ هزینهها بیآن .نمایندمحصوالت کشاورزی می

های شیمیایی که برای محیط زیست و بشر کشاستفاده از آفت

مارهای آبی با تغذیه از  رسانند.به حداقل میند را خطرناک

ای هبین رفتن گونه ها و ازکنترل جمعیت آن آبزی باعث موجودات

آلوده  محیط آب و بیماری در بیمار و در نهایت، کاهش انتشار

 (.3122کمالی، ) شوندارزشمند می شدن این اکوسیستم حیاتی و
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ها در ساخت داروهای یکی از فواید مارها استفاده از سم آن

 های ضد مارگزیدگی استسرم مختلف از جمله داروهای قلب و

 (.3182 فی،لطی ؛3122کمالی، )

فالت مرکزی ایران توسط عوامل جغرافیایی خاصی از جمله        

از شمال توسط سلسله جبال البرز و دریای خزر، از غرب توسط 

های پرآب در منطقه خوزستان و های زاگرس و رودخانهکوهرشته

از جنوب توسط دریای عمان و خلیج فارس با محدودیت مواجه 

هایی در حد واسط این مناطق به هگردیده، اما وجود گذرگا

ته . این منطقه توانساست پراکندگی خزندگان مختلف کمک کرده

های مختلف خزندگان را در خود جای داده و مکان مناسبی گونه

 ها باشد. زایی آنبرای گونه

ای از منابع طبیعی کشور شده به محدودهمنطقه حفاظت       

شود که از وهستان اطالق میآب و ک ،دشت ،مرتع ،اعم از جنگل

لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا 

 ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده واحیای رستنی

واجد  حفاظت شده پرور منطقه گیرد.تحت حفاظت قرار می

توانمندی مناسبی دارای های زیستگاهی خاصی بوده و ارزش

منطقه حفاظت  .باشدمیلف جانوری های مختجهت احیاء گونه

ه پرور در استان سمنان متأثر از دو نوع اقلیم مرطوب خزری شد

های جنوبی در بخشو خشک های شمالی و اقلیم گرم در بخش

است و توپوگرافی مناطق کوهستانی تا مناطق دشتی را داراست. 

توان منطقه حفاظت شده پرور را نمایشگاهی از به این دلیل می

های پهن برگ خزری تا جوامع های متفاوت از جنگلیشگاهرو

به لحاظ قرار گرفتن در منطقه این  دانست. گون و ارس، درمنه

ناطق م استان سمنان و مناطق بیابانی جنوباکوسیستم  میان دو

با  و های بینابینی )اکوتون(استان مازندران و اکوسیستم جنگلی

از محیط اطراف خود و پوشش گیاهی متنوع، تأثیرپذیری 

هم فرا گیاهی و جانوریهای مختلف زیستگاه خوبی را برای گونه

 های شاخصاز گونه باشد.دارای تنوع باالی فون و فلور میو آورده 

ای، گراز، خرس قهوه توان به مرال، شوکا،حیات وحش منطقه می

پلنگ، سیاه گوش، گربه وحشی، کل و بز، قوچ و میش، آهو، 

و از  گرگ، روباه معمولی، شغال، کفتار، سمور، تشی، خرگوش

رچین، ری، بلدگان شکاری، کبک دتوان به انواع پرندگان میپرند

 سینه سرخ اشاره و هد، شاه بوف، جغدهوبره، کبک، تیهو، هد

گودرزی ؛ 3121، ن حفاظت محیط زیست ایرانسازما) نمود

هدف از این مطالعه بررسی  .(Arghan ،2131؛ 3172 ،پروری

فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان 

  باشد.می

 ه پرور با مساحتمنطقه حفاظت شد :مورد مطالعه همنطق       

 13° 32'تا  13°  31' جغرافیایی موقعیت  در هکتار 21711

 31 ردطول شرقی   31°  18'تا   31° 32'عرض شمالی و 

کیلومتری شمال  13و سمنان  شرقی شهرستانکیلومتری شمال

سازمان حفاظت محیط زیست ) اردقرار د )سنگسر( مهدیشهر

در  منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان و .(3121،ایران

ه از شمال به قرار دارد. این منطق )سنگسر( رشهرستان مهدیشه

امغان و از استان مازندران، از جنوب به شهمیرزاد، از شرق به د

این منطقه  (.3 شکله است )یدغرب به منطـقه چاشم محدود گرد

ای کوهستانی منطقه ،تحت حفاظت قرار گرفت 3112از سال که 

دارای مرز مشترک با پناهگاه حیات  و و دشتی در استان سمنان

نطقه حفاظت شده بوال است. دامنه ارتفاعی وحش دو دانگه و م

درجه  32متر، دما و بارندگی متوسط سالیانه  1111تا  3321

های نیمه متر، منطقه را دارای اقلیممیلی 121گراد و سانتی

حداکثر دمای مطلق در  اند.خشک سرد تا مرطوب معتدل نموده

 -2/1گراد و در زمستان به حداقل درجه سانتی 21مرداد ماه 

خصوص در سمت شمالی که هرسد. قسمت مهمی از منطقه بمی

 .باشدحیات وحش در آن پر رونق است، متاثر از اقلیم خزری می

ترین گراد است که گرمدرجه سانتی 2/32دمای متوسط منطقه 

 ی ماه اد و دترتیب مربوط به مردهای سال بهو سردترین ماه

گودرزی ؛ 3121،یرانسازمان حفاظت محیط زیست ا) باشدمی

های مختلف بخش 2شکل  .(Arghan ،2131؛ 3172 ،پروری

 دهد.منطقه پرور را نشان می

برداری از فروردین تا اواخر مهرماه نمونه: بردارینمونه       

 هایگشت هوایی و در و آب شرایط تمام دربار روز یک 33هر  3122

ا هبرای برخی نمونه و)از ساعات اولیه صبح تا غروب آفتاب(  انهروز

های طی گشت نمونه 23در مجموع تعداد در شب صورت گرفت. 

شده پرور های مختلف منطقه حفاظتمکان روزانه و شبانه از

طور زنده به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد هآوری و بجمع

دلیل حفاظت شده بودن هاسالمی واحد دامغان منتقل شدند. ب

حفاظت محیط زیست  اداره کلهای زیاد تمنطقه و محدودی

آوری نمونه، امکان انتخاب ایستگاه و استان سمنان برای جمع

بازدیدهای مکرر فراهم نبود و به همین دلیل تعداد محدودی 

آوری بانان از نقاط مختلف منطقه جمعنمونه با همراهی محیط

ای هتر شناسایی گونهجاکه هدف از این مطالعه بیشاز آن شد.

د کرموجود بوده، تعداد محدودی نمونه از هر گونه نیز کفایت می

دار ولی برای انجام کارهای آماری برای تعیین اختالف معنی

های زیادی وجود داشت. پس از ها محدودیتصفات در بین نمونه
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 با متر طول بدن و طول دمها با کلروفرم، هوش کردن نمونهبی

 هایهای لب باال و پایین، فلسسچنین فلهم .شدگیری اندازه

 شناسایی مارها برشمارش شدند.  یسطح پشتی، شکمی و زیردم

( بوده است. برای آنالیز 3182اساس کلید شناسایی لطیفی )

 افزار اکسل استفاده شد.ها از نرمآماری داده

   

 

 

 

 در استان سمنان نقشه منطقه حفاظت شده پرور  :1شکل 

   

 

 

 
   

 

 

 
 در استان سمنان منطقه حفاظت شده پرور :2 شکل
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 2از مار گونه  31 شده،آوری نمونه مار جمع 23 مجموعاز        

. آمده است 3در جدول که جنس شناسایی شد  8خانواده و 

 33تا  2جداول  و های موجود در منطقهگونه 32تا  1اشکال 

کلید شناسایی دهد. الیز آماری صفات مورد مطالعه را نشان مینآ

 .در زیر آمده است مارهای منطقه حفاظت شده پرور

 
 های مار شناسایی شده در منطقه پرورگونه :1جدول 

 نمونه تعداد نام فارسی  یا زیرگونه( گونهنام علمی ) زیرخانواده خانواده

Colubridae 

Colubrinae 

Dolichophis schmidti 1 مار آتشی 

Platyceps najadum najadum 2 قمچه مار 

Platyceps ventromaculatus ventrimaculatus 2 مار دستی 

Platyceps karelini karelini 3 مار خالدار 

Elaphe dione dione 1 گوند مار 

Hemorrhois ravergieri 1 مار پلنگی 

Natricinae 
Natrix tessellata tessellata 2 مار چلیپر 

Natrix natrix natrix 1 مار آبی 

Viperidae 
Crotalinae Gloydius halys caucasicus 1 افعی قفقازی 

Viperinae Macrovipera lebetina obtusa 2 گرزه مار 

 

 کلید شناسایی مارهای منطقه حفاظت شده پرور

3 .a .2 ..........................................................................................................مردمک چشم عمودی…………………………………… 

3.b .1 ..................................................................................................................مردمک چشم گرد…………………………………… 

2.a .دارای حفره ای بین چشم و بینی....................................................................................... Gloydius halys caucasicus……….... 

2 .b .فاقد حفره ای بین چشم و بینی........................................................................................ Macrovipera lebetina obtuse…….... 

1 .a .1 ................................................................................های سطح پشتی کامال تیغه دارفلس…………………………………… 

1 .b .3 .................................................................های سطح پشتی صاف یا کمی تیغه دارفلس……………………………...……. 

1 .a .پولک بین بینی مثلثی شکل............................................................................................... Natrix tessellata tessellate………..... 

1 .b .پولک بین بینی ذوزنقه......................................................................................................... Natrix natrix natrix……………….. 

3 .a .2 .......................................................................................دعد 32های پشتی بیش از فلس……………...……………………. 

3 .b .8 .....................................................................................................ددع 32های پشتی فلس……………...……………………. 

2 .a .عدد 23های پشتی فلس...................................................................................................... Hemorrohis ravergieri……………. 

2 .b .عدد 22تا  28های پشتی فلس.......................................................................................... Dione………………. Elaphe dione 

8 .a .باالترین فلس جلو چشمی به فلس پیشانی متصل نیست............................................ Dolichophis schmidti……………… 

8 .b .7 ..............................................باالترین فلس جلو چشمی به فلس پیشانی متصل است…………………...………………. 

7 .a .های لب باال به چشم متصل استفقط یکی از فلس...................................................... Platyceps karelini karelini……….. 

7 .b .2 ..........................................................های لب باال به چشم متصل استدو عدد از فلس………………….………………... 

2 .a .چهارمین و پنجمین فلس لب باال متصل به چشم ،عدد 7 لب باال هایتعداد فلس Platyceps najadum najadum………. 

2 .b .ششمین فلس لب باال متصل به چشم پنجمین و ،عدد 2های لب باال تعداد فلس............. Platyceps ventromaculatus………… 

 

 



 9315 تابستان، 2، شماره هشتمسال  یافته علمی کوتاه                     فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری          
 

952 
 

 

 

 
 (Platyceps najadum najadum)   قمچه مار: 4شکل  (Dolichophis schmidti) مارآتشی :3شکل

   

 

 

 
 Platyceps ventromaculatus) دستی مار :5شکل

ventromaculatus) 

 (Platyceps karelini karelini) خالدار مار :6شکل 

 

 

 
 (Hemorrhois ravergieri) مار پلنگی :8شکل  (Elaphe dione dione) گوند مار :7شکل
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 (Natrix natrix natrix) مارآبی: 11شکل  (Natrix tesellata tessellata) مار چلیپر: 9شکل

   

 

 

 
  ( Gloydius halys caucasicus) افعی قفقازی: 12شکل  (Macrovipera lebetina obtusa)  گرزه مار :11شکل

 

  ( = 3n) مار آتشیصفات متریک و مریستیک آمار توصیفی  :2جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

 تعداد فلس

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 11/81 31/21 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/321 11/71

 حداکثر 11/312 31/13 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/213 11/22

 میانگین 71/21 31/13 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/322 22/78

 انحراف معیار 22/32 32/2 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/2 11/1

 

  ( = 2nصفات متریک و مریستیک قمچه مار )آمار توصیفی  :3جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 31/31 31/21 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/223 11/23

 حداکثر 31/72 31/22 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/222 11/321

 میانگین 31/27 11/23 11/7 11/2 11/3 11/2 11/32 11/223 11/312

 انحراف معیار 82/32 12/2 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 23/3 82/32
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  ( = 2nدستی )مار صفات متریک و مریستیک آمار توصیفی  :4جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 11/23 31/32 11/2 11/2 3 2 11/32 11/322 11/78

 حداکثر 31/87 11/27 11/2 11/2 3 2 11/32 11/211 11/318

 میانگین 83/22 83/21 11/2 11/2 3 2 11/32 11/213 11/28

 انحراف معیار 18/32 13/2 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 72/2 31/31
 

  ( = 1nخالدار )مار مریستیک  صفات متریک وآمار توصیفی  :5جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 یک نمونه 33 32 2 2 3 2 32 222 322

 
  ( = 4n)مار ت متریک و مریستیک گوند صفاآمار توصیفی  :6جدول 

تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 11/32 31/31 11/7 31/31 11/3 11/2 11/28 11/322 11/22

 حداکثر 11/81 31/32 11/2 38/1 11/3 11/1 11/28 11/231 11/83

 میانگین 18/22 18/33 23/7 11/31 11/3 83/2 11/28 23/211 23/82

 انحراف معیار 87/31 73/1 31/1 38/1 11/1 31/1 11/1 23/2 31/2
 

  ( = 3n) یپلنگمار صفات متریک و مریستیک آمار توصیفی  :7جدول 
س تعداد فل

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

  بدنطول 

 متر()سانتی

 صفات

 حداقل 31/82 11/23 11/2 11/31 11/2 11/2 11/23 11/327 11/82

 حداکثر 31/22 31/22 11/2 11/33 11/2 11/2 11/23 11/238 11/22

 میانگین 31/71 31/22 11/2 11/31 11/2 11/2 11/23 11/212 11/72

 انحراف معیار 37/31 32/2 11/1 38/1 11/1 11/1 11/1 13/31 23/2
 

  ( = 2nچلیپر )مار صفات متریک و مریستیک آمار توصیفی  :8جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

  بدنطول 

 متر()سانتی

 صفات

 حداقل 11/12 11/32 11/7 11/2 11/2 11/1 11/32 11/382 11/23

 حداکثر 31/88 31/22 11/7 11/2 11/2 11/1 11/32 11/382 11/81

 میانگین 83/23 23/38 11/7 11/2 11/2 31/1 11/32 31/383 11/22

 انحراف معیار 28/22 12/8 11/1 11/1 11/1 81/1 11/1 21/1 23/3

 
  ( = 3n) یبمار آصفات متریک و مریستیک آمار توصیفی  :9جدول 

تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

 تعداد فلس

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 11/32 31/32 11/8 11/2 11/83 22/2 11/32 11/322 11/83

 حداکثر 11/28 31/21 11/8 11/2 11/72 38/1 11/32 11/373 11/72

 میانگین 22/23 11/32 11/8 11/2 11/87 11/2 11/32 11/383 22/87

 انحراف معیار 31/3 38/2 11/1 11/1 11/1 38/1 11/1 11/2 33/1
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  ( = 3nصفات متریک و مریستیک افعی قفقازی )آمار توصیفی  :11جدول 
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 چشمی عقب

تعداد فلس 

 چشمی جلو

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 13/11 11/13 11/8 11/2 3 2 11/21 11/317 11/12

 حداکثر 23/33 31/11 11/8 11/33 3 2 11/21 11/332 11/13

 میانگین 13/12 32/13 11/8 11/31 3 2 11/21 11/312 22/17

 انحراف معیار 73/1 11/7 11/1 33/3 11/1 11/1 11/1 33/33 31/2
 

  ( = 2n)مار صفات متریک و مریستیک گرزه آمار توصیفی  :11ل جدو
تعداد فلس 

 زیر دمی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 پشتی

 بینتعداد فلس 

 و لب باال چشم

تعداد فلس 

 چشم بین دو

تعداد فلس 

 چشم دور

تعداد فلس 

 پایینلب 

تعداد فلس 

 بااللب 

دم طول 

 متر()سانتی

 بدنطول 

 متر()سانتی
 صفات

 حداقل 11/82 31/31 11/31 11/31 11/31 11/31 11/1 11/23 11/383 11/12

 حداکثر 11/322 31/31 11/31 11/31 11/33 11/33 11/1 11/23 11/372 11/31

 میانگین 31/312 31/32 11/31 31/31 31/31 31/31 11/1 11/23 31/387 31/11

 نحراف معیارا 18/18 72/2 11/1 81/1 81/1 81/1 11/1 11/1 21/1 88/8

غنی است اما  فون خزندگاناز نظر  سمنان گرچه استان       

شوند زیرا از استتار تر دیده میها کممارها نسبت به مارمولک

خوبی برخوردارند و این توان را دارند که در کنار سایر جانوران 

حرکتی مطلق باقی بمانند. از راسته مارها تر در سکون و بیبزرگ

شده پرور حفاظت در منطقه ویپریده  و کلوبریده دهدو خانوا

 گزارش شد. مارهای گزارش شده استان سمنان توسط لطیفی

 ،Lamprophiidae ،Colubridaeهای متعلق به خانواده (3182)

Elapidae ،Viperidae  وBoidae اند. در تحقیق دیگری که بوده

امغان بر روی مارهای منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک د

گزارش شدند  Viperidaeو  Colubridaeانجام شد دو خانواده 

که در مجاورت منطقه  دامغان منطقه(. در 3122)سلیمان فالح، 

 Dolichophisمار شامل گونه  31 شده پرور است حفاظت

jugularis، Elaphe dione، Hemorrhois ravergieri، 

Platyceps najadum، Platyceps karelini، Natrix natrix، 

Natrix tessellata،Spalerosophis diadema ، Eirenis collaris 

)حجتی و همکاران،  ه استگزارش گردید Telescopus fallaxو 

، Platyceps kareliniهای گونه در تحقیقات لطیفی (.3177

Hemorrhois ravergieri ،Elaphe dione ،Natrix natrix ،

Natrix tessellata ،Dolichophis schmidti ،Telescopus fallax ،

Spalerosophis diadema،Platyceps ventromaculatus ،

Dolichophis jugularis و Platyceps najadum استان سمنان  از

(. در تحقیق دیگری که بر روی 3182گزارش شده است )لطیفی، 

ممنوع سفید کوه و آرسک دامغان انجام شد  مارهای منطقه شکار

، Platyceps ventromaculatus  ،Eirenis collarisشامل:گونه  3

Telescopus fallax،Platyceps najadum   و Lycodon striatus 

 (. 3122گزارش گردید )سلیمان فالح، 

که دو نمونه نر و یک  مار آتشی های صید شدهدر نمونه       

ها در تمام صفات متریک و مریستیک آننمونه ماده بودند 

 لطیفی،؛ 3122)کمالی،  ه گزارشات قبلی بوده استمحدود

گونه در علفزار، دشت و چمنزار شکار شد. حالت مار (. این3182

 کند. با صدای هیسمعموالً عصبانی و در برخورد با انسان فرار نمی

های دارد با حمله سعی و را ترساندهکوتاه انسان  هایهیس و جهش

قرار  Coluber در گذشته در جنسگونه این او را گاز بگیرد. مکرر

 Uetz) شودبندی میرده  Dolichophisدر جنس اکنون داشت و

دو (. 2117و همکاران،  Rastegar-Pouyani ؛Hosek، 2131و 

تمام صفات متریک و  ند.نر بود مارنمونه گرفته شده قمچه 

 سلیمان) ها در محدوده گزارشات قبلی بوده استمریستیک آن

 لطیفی، ؛3171حجتی و همکاران، ؛ 3122 مالی،ک؛ 3122فالح، 

 7 (. فراوانی این مار غیرسمی در منطقه حفاظت شده پرور3182

ط توسبرای اولین بار در استان سمنان قمچه مار باشد. میدرصد 

و  بودمنطقه دامغان گزارش شده  از (3171حجتی و همکاران )

د تهران، های مجاور ماننگونه از استاناحتمال دارد که این

خراسان، گلستان و مازندران به این منطقه نفوذ کرده باشد. این 

 مار آرام و بدون حالت تهاجمی، فعال و دارای حرکت سریع 

های طرفین ناحیه قدامی بدن قابل باشد. این گونه با وجود لکهمی

قرار   Coluberشته در جنسشناسایی می باشد. قمچه مار در گذ

 شودمیبندی ردهPlatyceps  ر در جنسداشت ولی در حال حاض

(Uetz  وHosek، 2131؛ Rastegar-Pouyani  ،2117و همکاران.) 
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فات ند صکه هر دو نمونه نر بود دستی ارم در دو نمونه گرفته شده

یمان سل)در محدوده گزارشات قبلی بوده است  مریستیک و متریک

مار فراوانی این  .(3182طیفی،؛ ل3122کمالی،؛ 3122فالح، 

درصد گزارش شده  7 غیرسمی در منطقه حفاظت شده پرور

 هنگام ظهر در دامنه تپه و کوهستان شکار شد. گونه دراین .است

گزارش از منطقه دامغان بار این مار برای اولین استان سمناندر 

رود از استان تهران به این استان وارد شده شده که احتمال می

در گونه مار دستی در گذشته  .(3177 )حجتی و همکاران،باشد 

 جنس دردر حال حاضر  لیوقرار داشت  Coluber جنس

Platyceps شود بندی میرده(Uetz  وHosek، 2131؛ Rastegar-

Pouyani  ،2117و همکاران.) 

رسد می نظربه بود وماده  مار خالدارصید شده تنها نمونه        

د. باش رهای منطقه داشتهرا در میان ما فراوانیترین کمگونه این

ها در محدوده گزارشات قبلی تمام صفات متریک و مریستیک آن

حجتی و همکاران، ؛ 3122 کمالی، ؛3122 فالح،سلیمان) است بوده

فراوانی این مار غیرسمی در منطقه  (.3182 لطیفی، ؛3171

گونه در دشت درصد گزارش شده است. این 1 حفاظت شده پرور

دنبال طعمه طور فعال بهال است و روزها بهفع روزشکار شد. 

ها و ها و یا در سوراخگردد. در ساعات گرم روز در زیر بوتهمی

 درگونه در گذشته این کند.ها استراحت میمنافذ بین سنگ

 در جنس قرار داشت ولی در حال حاضر  Coluberجنس

Platyceps شود بندی میرده(Uetz  وHosek، 2131؛ Rastegar-

Pouyani  ،های صید شده گوند مارنمونه (.2117و همکاران 

تمام صفات متریک و  .ماده بودنمونه نر و یک  نمونه سه شامل

؛ 3122 کمالی،) مریستیک در محدوده گزارشات قبلی بوده است

 رسد اینمی نظربه (.3182 لطیفی، ؛3171حجتی و همکاران، 

شد. فراوانی این مار بادر منطقه ترین فراوانی بیش دارایگونه 

درصد گزارش شده  32 غیرسمی در منطقه حفاظت شده پرور

گونه در جنگل، روی درخت و کنار رودخانه شکار شد  است. این

  های موجود در این منطقه دیده نشده است.و در دیگر اکوسیستم

 بودندکه هر سه ماده  در سه نمونه گرفته شده مار پلنگی       

ک و مریستیک در محدوده گزارشات قبلی بوده تمام صفات متری

(. فراوانی این مار غیرسمی 3182 لطیفی،؛ 3122 کمالی،) است

گونه در مناطق درصد است. این 32 در منطقه حفاظت شده پرور

گونه با هم جنس نر و ماده این. کوهستانی و دشت شکار شد

نواخت های سیاه بزرگ و نرها یکها دارای خالمتفاوت است، ماده

   باشند. مار پلنگی معروف به مار شالقیو فاقد نقش و نگار می

باشد زیرا حرکت این مار مثل پیچ و تاب خوردن در ای میتازیانه

شود و گونه باریک میقسمت انتهای بدن این .هواست

 یاست اما ظاهر یآزارشبیه شالق هستند. مار غیرسمی و بی

 قرار داشت  Coluberدر جنس گونه در گذشته این .دارد ترسناک

شود بندی میرده  Hemorrhoisدر حال حاضر در جنسولی 

(Uetz  وHosek، 2131؛ Rastegar-Pouyani  ،2117و همکاران.) 

در منطقه حفاظت شده پرور چلیپر گرفته شده مار  هاینمونه

تمام صفات متریک و  .و یک نمونه ماده بود یک نمونه نر شامل

 )کمالی، در محدوده گزارشات قبلی بوده استها مریستیک آن

فراوانی این  (.3182 لطیفی، ؛3171حجتی و همکاران، ؛ 3122

در . باشدمیدرصد  7 مار غیرسمی در منطقه حفاظت شده پرور

منطقه از  3171بار در سال برای اولین مار چلیپرسمنان،  ناسنا

مجاور مانند های گونه از استاناین دامغان گزارش شد و احتماالً

 تهران، خراسان، گلستان و مازندران به این منطقه نفوذ کرده باشد

 پولک بین بینی داشتن (. مار چلیپر با3171حجتی و همکاران، )

 در 7مثلثی شکل و وجود دو خط تیره به هم پیوسته به شکل 

و  ای شکلکه دارای پولک بین بینی ذوذنقهمار آبی   عقب سر از

 ،کمالی) باشدگردن است، قابل شناسایی می پس 7فاقد عالمت 

گونه آرام، گاهی صدای هیس هیس این(. 3182 لطیفی،؛ 3122

 لشک دارای سر مثلثی ،فعال بوده مار چلیپر روز .آوردمی در خود از

ده گرفته ش سه نمونهگیرد. کامالً غیرسمی است و فقط گاز می و

تریک و مریستیک تمام صفات م ند.ماده بود ،در منطقه مار آبی

 لطیفی،؛ 3122 کمالی،) قبلی بوده است گزارشات محدوده در هاآن

 فراوانی این مار غیرسمی در منطقه حفاظت شده پرور(. 3182

تر یشب . زندگی مار آبی در مقایسه با مار چلیپر،باشدمیدرصد  32

گونه آرام، بدون این .های مرطوب استوابسته به آب و محیط

رزه گگونه فقط  نهخانواده ویپریزیراز  باشد.دا میصبیتحرک و 

. حجتی مشاهده شدمنطقه پرور  در (Macrovipera lebetina) مار

،  Echis carinatusگونه سه دامغان منطقه ( از3171و همکاران )

Pseudocerastes persicus وMacrovipera lebetina  سلیمان 

گونه  دوسفیدکوه و آرسک در منطقه شکارممنوع ( 3122فالح )

Macrovipera lebetina و Pseudocerastes persicus  و لطیفی

 Echis carinatus، Pseudocerastes گونه سه سمنان استان در (3182)

persicus و Macrovipera lebetina اند.را گزارش نموده 

نر و شامل یک نمونه  2 در منطقه پرور، گونه گرزه مار از       

 ها درتمام صفات متریک و مریستیک آن. گرفته شد ماده یک

 کمالی، ؛3122 فالح،سلیمان) محدوده گزارشات قبلی بوده است

فراوانی این  (.3182 لطیفی، ؛3171حجتی و همکاران، ؛ 3122

گونه شب فعال این. بوده استدرصد  7 سمی در منطقه پرور مار

 شود. حرکتدیده می در اوایل صبح یا هنگام غروب نیز بوده ولی

دم گرزه مار کند است. این مار فرز نیست اما قدرتمند است. یکی 
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 یخیلی حالت تهاجم ترین مارهای ایران است. این ماراز خطرناک

دارند و هنگام حمله چنبره زده و سر خود را باال نگه می. ندارد

ها نمایند. جهش افعیباره به طرف دشمن با جهش حمله مییک

 کند هستندگیرد ولی در خزیدن خیلی سریع صورت میخیلی 

 Vipera در جنسدر گذشته  گرزه مار (.3133ی، آشتیانعطائی)

 Uetz) شودمی بندیرده  Macroviperaدر حال حاضر در جنس و

 (.2117و همکاران،  Rastegar-Pouyani ؛Hosek، 2131و 

 ویپرینه هخانوادزیر افعی قفقازی را متعلق به در گذشته       

نی از بی دلیل وجود حفره یا پیت بین چشم وبه ولیدانستند می

سه نمونه هر  .پیوست کروتالینه به و خانواده جدا شدزیراین 

-Rastegar؛ 3122ند )کمالی، منطقه نر بود ازگرفته شده 

Pouyani  ،تمام صفات متریک و مریستیک  (.2117و همکاران

 ؛3122)کمالی،  بوده استها در محدوده گزارشات قبلی آن

زیر تخته  درشته و این گونه انتشار کمی دا .(3182لطیفی، 

و کوهستان شکار شد. افعی قفقازی تنها افعی ایران  زارسنگ، بوته

این روزنه در بین حفرات بینی  .است که دارای گیرنده گرماست

تمام  گیرد و نسبت به گرما حساسیت دارد.و چشمان قرار می

نمایند و معموالً طعمه ن گروه از جانوران خونگرم تغذیه میانواع ای

یب ترتنمایند. بدینوسیله همین روزنه حساس پیدا میهخود را ب

که این روزنه نسبت به گرمای بدن طعمه حساسیت نشان داده و 

 دم این (.3133ی، آشتیانعطائی) شودمی جلبمار به طرف طعمه 

مار زنگی )در مار زنده( انجام  گونه کوتاه است و حرکاتی شبیه

دهد. این مار برای ترساندن دشمن، انتهای دم خود را با سرعت می

ونه گکند اینها، صدایی تولید نمیدهد. اما این تکانزیاد تکان می

با نام  امروزهولی  Agkistrodon intermedius با نام در گذشته

Gloydius halys caucasicus (.3182طیفی، ل)شود بندی میرده 

( از فون مارهای 3121چنین در گزارش حجتی و همکاران )هم

شده پرور واقع پارک ملی کیاسر که در نزدیکی منطقه حفاظت

ترتیب و پس از آن به  Natrix natrixترین فراوانی رابیش شده،

Natrix tessellata ،Elaphe dione  ،Typhlops vermicularis ،

Gloydius halys caucasicus ،Hemorrhois ravergier، 
Zamenis persica ،Dolichophis Jugularis،Platyceps 

najadum najadum  وMacrovipera lebetina obtusa ندشتدا 

خصوص همنطقه پرور بحیات وحش  .(3121)حجتی و همکاران، 

آوری مار جمع هاینمونه متنوع است. آن بسیار سمت شمالیقدر 

ترین مارهای بیش .خانواده بودند 2گونه از  31به  شده متعلق

خطر خانواده شناسایی شده متعلق به مارهای غیرسمی و بی

 ،ارگوند م ،قمچه مار، آتشی مار از: بودند که عبارت بودهکلوبریده 

هیچ مار  و مارخالدار. ماردستی  مارآبی،، مار چلیپر، مارپلنگی

 دهش شناسایی سمی مارهای نشد. سمی از این منطقه گزارشنیمه

و  ند از: گرزه ماربود عبارت که بودهویپریده متعلق به خانواده 

 ترین تعداد صید شده مربوط به گونه گوند ماربیش. افعی قفقازی

نمونه  3با  ترین آن مربوط به گونه مار خالدارنمونه و اما کم 1با 

یدار ساختن های زیستی و پاکه حفظ تعادلجاییباشد. از آنمی

 هایمناسب جانوری موجب تقویت و حمایت شاخص هایزیستگاه

 مطالعه زیست لذا ،گرددمی وحشحیات جملهاز محیطیزیست

 هاآن دادنمحیطی و معرفی این مناطق و تحت حمایت ویژه قرار 

 و دخالت مانع و گردیده جانوری هایگاهذخیره گام مؤثری در احیاء

امید است با  .گرددبه این ذخائر باارزش می انسان هایاندازیدست

نیز جزء مناطق  حفاظت شده پرور همنطق ،جانبههای همهبررسی

 خاص و مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
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