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 چکیده

ها از نظر مسائل بهداشتي و مهار زندگي انسانها بر هاي زيستي و تأثيرات آنچرخه ويژه سوسمارها دربا توجه به نقش مهم خزندگان به     

، هاها در کنترل آفات کشاورزي مثل ملخها و نقش آنها و انگلرها در چرخه غذايي و نيز انتقال برخي بيماري، نقش سوسمايزيست

متعلق به خانواده  Teratoscincus scincus scincus باشد. گکوي سقنقر معمولي ها براي ما حائز اهميت ميشناخت و مطالعة آن

Sphaerodactylidae گردد. در اين تحقيق  يک نمونه از اطراف درياچه طور رسمي از استان گلستان گزارش ميهبار ببوده و براي اولين

در شمال استان گلستان  0831نمونه در ارديبهشت و خرداد  6و  0831و دو نمونه از جنوب صوفيکم در خرداد  0831آالگل در تيرماه 

ي اکلي منطقه مورد مطالعه  از رسوبات رودخانهطورهب آوري گرديدند.وسيله دست و تور جمعهدر شب بها مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه

ها براساس صفات مورفومتريک و مريستيک باشد. نمونهخشک ميهاست و اقليم منطقه نيمهشامل شن، ماسه و رس يا مخلوطي از آن

ها و طول نابالغ 31/36-38/38ها ، طول ماده83/33–31/61طول نرها تحقيق مطالعه شده و با منابع معتبر شناسايي شدند. در اين 

هاي طول فلس 81–83 هاي عرض سر، فلس03–3هاي لب پايين ، فلس03–3هاي لب باال فلسدست آمد. همتر بميلي 88/16–81/18

 31–31جانبي انگشت چهارم پا هاي مضرس و فلس 06–08، صفحات روي دمي 83-83هاي دور مياني بدن ، فلس11-83 سر

 باشد.مي
 

 

 گزارش نخستین گلستان، استان ،Teratoscincus scincus scincus شناسی،ریخت کلمات کلیدی:

 

 hgkami0222@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 
 



 شرقی ایران در استان گلستانشمال از معمولی سقنقر گکوی گزارش اولینکمی و نظرخانی                                             

64 
 

 مقدمه
داران هاي موفق مهرهترين گروهسوسمارها يكي از متنوع       

هاي گرم دنيا هستند، مشكالت تعادل آب و تنظيم ساكن بيابان

درجه حرارت مثل سطح پايين دسترسي به غذا مخصوص چنين 

هاي عنوان ويژگيهوسيله سوسمارهاي بيابان بهنواحي است كه ب

يا يك صفت  هاي ويژهخزندگان بدون نياز به سازش عمومي

 هاي بياباني حل شده استاختصاصي فيزيولوژيكي براي گونه

ويژه سوسمارها هخزندگان ب باتوجه به نقش مهم(. 7711 )شفيعي،

ها از نظر ها بر زندگي انسانهاي زيستي و تأثيرات آندرچرخه

ها براي ي آنزيستي، شناخت و مطالعه مهارمسائل بهداشتي و 

ن خزندگا. (7711 )پارسا و رستگارپوياني، باشدما حائز اهميت مي

غذايي و نيز انتقال برخي خصوص سوسمارها در چرخههو ب

ها دخالت دارند. حتي ممكن است برخي از سوسماران بيماري

باشند. از  Leishmania promastigoteهاي مثل مخزن انگل

ت توانند دخالها نيز ميطرفي در كنترل آفات كشاورزي مثل ملخ

. بعضي خزندگان براي انسان، (7711 نصرآبادي و همكاران،)كنند 

ها كشاورزي و حيوانات اهلي خطرناک هستند. بسياري از گونه

(. Wilmoth Lerner  ،4006و  Lee Lernerارزش اقتصادي دارند )

ر مورد تاكولوژيكي تنوع زيستي سوسمارها كمرغم اين نقش علي

 ها است مطالعهگونه كه شايسته اهميت آنتوجه قرار گرفته و آن

ها در ايران انجام نيافته است. ايران با خور توجهي در مورد آندر

كيلومتر مربع داراي غناي عظيمي از  7461761مساحتي برابر 

. از ديدگاه جغرافياي (7764)يوسفي و همكاران،خزندگان است 

همگرايي عوامل جانوري جانوري ايران در منطقه پالئاركتيك در 

و گياهي آفريقاي شمالي، آسياي جنوب و آسياي مركزي و اروپا 

ه دقرار گرفته است. همزيستي اين مناطق جغرافيايي مناطق پيچي

غربي آسيا بوجود آورده است فونستيكي و جغرافيايي در جنوب

(Heidari  وKami، 4006)نظر  . برطبقAnderson (7666،)  ايران

ناحيه جغرافيايي مرتبط به پراكندگي سوسماران است  77حاوي 

(Fathnia ،4006 و همكاران) فون خزندگان ايران بسيار غني .

نصرآبادي و )بوده و از درجه باالي آندميسم برخوردار است 

اي ر. ايران يك منطقه بسيار فعال جغرافيايي ب(7711 همكاران،

خصوص براي سوسماران با توجه به دامنه ههمه حيوانات و ب

 ،Shayeghو  Mikail)هاي آن است عريض بيابان و اكولوژي
هاي جانوري مناطق شكار ممنوع و . شناسايي تاكسون(4077

حفاظت شده يكي از اقدامات اساسي براي حفظ تنوع زيستي در 

گكوها  .(7767 و همكاران، آذرپيرا)باشد گونه مناطق مي اين

اي هپراكندگي جهاني و وقوع مكررشان در نمونهدليل هميشه به

 شناسانشده گروه محبوبي از جانوران براي خزنده آوريجمع

 كارهاي طبق Sphaerodactylidae .(Sharif Khan، 4006) هستند

در تراز خانواده قرار گرفته  Gekkonidaeاخير نسبت به  مولكولي

 (.4076 و همكاران، Hojati؛ atabaseD-eptileR ،4071) است

باشد گونه مي 407 جنس و 74شامل  Spaerodactylidaeخانواده 

و در جنوب و مركز آمريكا، كارائيب، شرق آسيا، خاورميانه و 

(. اخيراً Caldwell، 4076و  Vittباشد )شمال آفريقا پراكنده مي

 ارتقاء گونه 474خزندگان، اين تعداد به  4071چك ليست  در

از اين خانواده تنها  (.atabaseD-eptileR، 4071است ) يافته

 پوياني از ايران گزارش شده است )رستگار Teratoscincusجنس 

صوصيات سوسمارهاي خ .(Anderson، 7666 ؛7714 همكاران، و

 ،Anderson) استطور مفصل ارائه شده هب Teratoscincusجنس 

 (.Chernov، 7666و  Terentev؛ 7666

جنسي   ,7147Teratoscincus Strauchسوسماران جنس       

 ،Jemercenkoو  Sindaco) متعلق به آسياي مركزي و ايراني است

غربي آسيا است اندميك نواحي صحراي مركزي و جنوب(. 4001

( Macey،7666 و همكاران). جنسTeratoscincus   در آسياي

مركزي از جنوب مغولستان تا غرب چين در تركمنستان و ديگر 

جماهير ماوراء قفقاز تا شرق ايران، بلوچستان، افغانستان، 

پاكستان و امارات متحده عربي پراكنش دارد. در ايران در فالت 

مركزي تهران، شمال تا مازندران، جنوب تا شهرستان بندرعباس 

( Hojati،4076 و همكاران).  گونه در ايران  7اين جنس شامل

(. Anderson، 7666 ؛7714 پوياني و همكاران،رستگار) است

گونه براي  6چه در چك ليست دوزيستان و خزندگان ايران گر

و  Rastegar-Pouyaniذكر گرديده ) Teratoscincusجنس 

( ولي در چك ليست سوسمارهاي ايران تنها به 4001 همكاران،

(. جديدترين 4076 و همكاران، Smidگونه اشاره شده است ) 7

گونه  1دهد كه اين جنس شامل اطالعات منتشر شده نشان مي

 شامل آن گونه 7 كه (atabaseD-eptileR، 4071) در دنيا است
7147Strauch, Teratoscincus bedriagai،T. scincus keyserlingii   
7166Nikolsky,  7166 و Teratoscincus microlepis Nikolsky, 

و  پويانيرستگارصورت قطعي از ايران گزارش شده است )هب

صحرايي خزندگان شرق پالئاركتيك  راهنماي در (.7714 همكاران،

اشاره شده است  Teratoscincus scincusتنها به يك گونه يعني 

شرقي ايران پراكنش دارد خزر تا مرز شمالكه در شرق درياي

(Szczerbak  وGolubev، 4007.)  بلند كردن دم در

ردن كشود. بلنددفاعي محسوب ميي حالت ها نوعتراتوسينكوس

هاي تخصصي خش توسط فلسدم باعث توليد يك صداي خش

هاي . نمايش(Han، 7616و Autumn )شود دمي مي
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چنين در پاسخ به اي و همگونهتهديدي در طول برخورد درون

. در (Marcellini، 7611) گيردن مورد استفاده قرار ميشكارچيا

دهد. از دست دادن دم يك هنگام مواجهه با خطر اتوتومي رخ مي

 رباشد و هيچ هزينه حركتي چه در با حداكثمكانيسم دفاعي مي

 )دادن دم وجود ندارد دويدن و چه سرعت كلي پس از دست

Ding،4074و همكاران.) 

در فارسي به گكوي  Teratoscincusجنس  مختلف هايگونه       

 پويانيرستگارمعروفند ) skink geckoبه  انگليسي سقنقر و در زبان

نام ديگر  .(Golubev، 7664و  Szczerbak ؛7714 و همكاران،

 ،atabaseD-eptileR) باشدمي gecko wonder ييسانگل در هاآن

نمونه از  6بار خصوصيات مقاله براي اوليندر اين  (.4071

Teratoscincus scincus scincus گردد. از استان گلستان ارائه مي

آميزي، پوشش گياهي ضمن برخي از خصوصيات رفتاري، رنگدر 

 شود.جانوران مهم منطقه پرداخته ميو 
 

 هامواد و روش
شرقي ايران و در استان منطقه مورد مطالعه در شمال       

ها از اطراف تاالب آالگل و اطراف منطقه گلستان واقع است. نمونه

آوري و مطالعه گرديد. منطقه شكار شكار ممنوع صوفيكم جمع

درجه،  16ار در هزار هكت 700000ممنوع صوفيكم به مساحت 

 44دقيقه و  77درجه،  71ثانيه طول شرقي و  70دقيقه و  46

ثانيه عرض شمالي واقع شده است. از نظر موقعيت مكاني در 

ي المللهاي بينقال و بين دو مجموعه زيستي مهم  تاالبشمال آق

المللي گميشان و گل در شرق و تاالب بينآالگل، آلماگل و آجي

المللي خزر در غرب و از شمال به مرز بين سواحل شرقي درياي

باران و از غرب به جاده ايران و تركمنستان و از جنوب به تپه تن

كيلومتري شمال آق 41شود. اين منطقه در تپه ختم ميسنگر

متر  60و  -74كيلومتري شمال گرگان در ارتفاع بين  60قال و 

شناسي منطقه يا قرار گرفته است. تشكيالت زميناز سطح در

د. باشهاي متفاوت ميرسوبي دوران چهارم با منشاءمربوط به مواد 

اي شامل شن، ماسه ها از رسوبات رودخانهطور كلي اين نهشتههب

( هابادي )لس كه رسوباتهاست. درصورتيو رس يا مخلوطي از آن

 711اند. ميانگين بارندگي ساالنه غالباَ از سيلت و رس حاصل شده

گراد است. اقليم درجه سانتي 71متر و ميانگين دماي ساالنه ميلي

. درياچه (7760 و همكاران، قربانلي )باشد خشك ميمنطقه نيمه

هاي قراقر و هكتار در شمال و غرب تپه 4100آالگل با مساحت 

 قال به اينچهتپه و شرق جاده مرزي آقدر جنوب روستاي اوخي

برون در شمال، بين تپه ماهورها واقع است. مختصات جغرافيايي 

درجه و  16دقيقه عرض شمالي و  40درجه و  71آن 

طه ترين نقباشد. ارتفاع زمين در عميقدقيقه طول شرقي مي 71

دهنده متر است. مواد تشكيل -4هاي آزاد درياچه از سطح دريا

باشد. تشكيالت هاي منطقه، سنگ آهك، ماسه و شيست ميخاک

گونه گياه  47لسي در اثر وزش باد به منطقه حمل شده است. 

گونه  7گونه دوزيست،  4ماهي، گونه  1اي، آبزي و حاشيه

گونه مار در اين منطقه وجود دارد  1گونه سوسمار و  4پشت، الک

نمونه  6(. در اين مطالعه 7711 و همكاران، كيابيزاده حسن)

نمونه متعلق به موزه جانورشناسي دانشگاه  7بررسي گرديد. تعداد 

ماده بالغ بوده  .167ZMGU است كه شماره (ZMGU)گلستان 

بامداد  4ساعت  07/06/7710آالگل در  و از اطراف تاالب

 نر نابالغ و .4010ZMGU آوري گرديده است. نمونهجمع

4017ZMGU.  صوفيكم در نر بالغ از جنوب منطقه شكار ممنوع

آوري گرديده است. جهت بامداد جمع 70/7حدود  07/07/7711

نمونه با تور و دست و با  4 اطمينان از پراكنش اين گونه، تعداد

خرداد  6ارديبهشت و  41در تاريخ  44كمك چراغ قوه در ساعت 

هاي بيومتريك و گيريزهآوري گرديد و بعد از انداجمع 7766

ها در زيستگاه طبيعي خود رها گرديدند. موقعيت مريستيك نمونه

نشان داده شده  7هاي مورد مطالعه در شكل جغرافيايي نمونه

 است.
 

 
های مطالعه شده در شمال : موقعیت جغرافیایی نمونه1شکل 

 شرقی ایران )استان گلستان(

ها به آزمايشگاه جانورشناسي دانشگاه گلستان منتقل نمونه       

ها عكس و اساليد تهيه گرديد. صفات گرديد. سپس از نمونه

وسيله كوليس و صفات مريستيك با شمارش همورفومتريك ب

در زير لوپ بررسي گرديدند. از صفات زير براي بررسي ها فلس

 ،مخرج( نوک پوزه تا از)طول بدن  SVL:-7 ها استفاده شد:نمونه

4-LCD7 ،(نوک دم مخرج تا : طول دم سالم )از- :HL  طول سر

: طول پوزه )از جلوي SL-6)از جلوي پوزه تا لبه جلويي گوش(، 

، (هادر پشت چشم)سر  عرضHW: -1پوزه تا لبه جلويي چشم(، 

4-:HH1ها(، سر )در پشت چشم ارتفاع-:SWH هاي تعداد فلس
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هاي بيني )از فلسهاي طول سر فلس تعدادSAH: -1، عرض سر

طور هباال ب هاي لبتعداد فلس :SL-6 هاي درشت پشتي(،تا فلس

تعداد  :70-IL ،(SLL)و چپ  (SLR)طرف راست  جداگانه در

 ،(ILL)و در طرف چپ   (ILR)پايين در طرف راست هاي لبفلس

77- :SMB74مياني بدن،  هاي دورفلس-:LFT جانبي هاي فلس

، (LFTL)چپ  و در طرف(LFTR)  در طرف راستپا  چهارم انگشت

77-:LSC  ك كم . گونه و زيرگونه باتعداد صفحات بزرگ روي دم

؛ Anderson، 7666) شد داده تشخيص شناسايي كليدهاي

Szczerbak  وGolubev، 7664.) راست  و چپ سمت به مربوط اعداد

لب باال، لب پايين و چهارمين انگشت پاهاي عقبي در جدول 

 هاياند. در نهايت دادهو راست قرار داده شده چپ سمت از ترتيبهب

 تجزيه و تحليل شد. spssافزار آمده با استفاده از نرمدستبه

ها زيستگاه عكس تهيه شده و تعدادي از آنگياهان مهم از        

شناس دانشگاه گنبد قرار گرفت. جهت شناسايي در اختيار گياه

 آوريجمع موريانه عنكبوت، سوسك، رتيل، عقرب، تعدادي ضمن در

طور اوليه شناسايي گرديدند. تنها دو گونه سوسمار هگرديده و ب

 آوري، شناسايي و سپس رها گرديد.در منطقه جمع
 

 نتایج 

آوري شده از هاي جمعكليدهاي شناسايي نمونه براساس       

باشند. مي Teratoscincus scincusو گونه  Teratoscincusجنس 

ر شرح زيها شامل بهمشخصات موروفولوژيكي كليدي اين نمونه

يافته و تا امتداد  پس سرناحيه تا هاي مدور و بزرگ فلس است.

هم قرار نيمه رويها نيمهاين فلس، شوندسر كشيده ميپس

 وند.شراحتي كنده ميها به بدن شل است و به، اتصال آناندگرفته

وجود دارد. صفات  فلس اطراف ناحيه مياني بدن 71تا  70

 خالصه شده است. 7ها در جدول مورفومتريك و مريستيك نمونه

اي قهوه اي همراه با سايهدر اين زيرگونه زمينه پشت قهوه       

  يصورتتيره، سياه، زرد و نارنجي است. شكم سفيد مايل به

سر تا قسمت شانه وجود دارد نوار عرضي از پس 7 رنگ است.كم

ر، تباشد. اين نوارها در سمت شانه و عقبشكل مي Vصورت هكه ب

صورت هد و در انتها بگردشكل مي Uتري پيدا كرده و زاويه كم

نوار عرضي تيره از شانه تا  1-4تعداد  آيند.ميخطوط عرضي در

ها در نزديكي اولين پشت چشم در شود.قسمت ابتداي دم ديده مي

م دو چشصورت طولي در حد فاصل بين هسري يك نوار بنوار پس

ها نوارهاي عرضي متمايز است. وجود دارد و در باالي چشم

ند. هستتر تر و در حاشيه روشنهاي ميانه بدن در مركز تيرهفلس

ها ها نقاط نارنجي رنگي دارند كه در بالغها در حاشيه فلسنابالغ

شود. فاقد نوارهاي طولي در نواحي پهلويي است. تر ديده ميكم

 هاي. فلسشودميهاي لبي مشاهده دو نوار عرضي تيره در فلس

 (.4)شكل  باشددور چشم زرد رنگ مي

پنيس داراي قاعده دم هميخاطر داشتن يك جفت هنرها ب       

در قاعده دم نرها يك جفت منفذ  .تري هستندتر و برجستهعريض

نمونه نر،  7گيري انجام شده تعداد در نمونه قابل مشاهده است.

 داراي مطالعه مورد منطقه نمونه نابالغ بودند. 4نمونه ماده و  6

ک ندهمراه نمك و رسوبات رودخانه، با تراكم گياهي ابه شنيخاک

نمونه غالباً در مناطق مسطح و پر از نمك و با فاصله  (.4 )شكل بود

شني كوچك در مجاورت يك نمونه روي تپهاز پوشش گياهي )

 Halocnemumگياه( مشاهده شد. گياهان زيستگاه غالباً 

strobilaceum )باتالقي شور( ،Halostachys blangeriana 

 Salsola ، )شور بياباني( Salsola tomentosa، )عجوه كلمي رنگ(

turcomanicaخانواده  ازChenopodiaceae، Cynodon dactylon 

از خانواده  Festuca sp  شور(، )چمن Aeluropus littoralis )چاير(،

Poaceae ،Frankenia hirsuta خانواده از شبنمي Frankeniaceae، 

Peganum harmala خانواده از اسپند Zygophyllaceae ، Ruppia 

maritime  از خانوادهRuppiaceae ،Tamarix sp  از خانواده

Tamaricaceae و Malva neglecta خانواده از Malvaceae  

 توان خارپشت گوش بلندباشد. از ديگر موجودات منطقه ميمي
Hemiechinus auritus ، خرگوشLepus cf tolai، استپي  آگاماي

Trapelus agilis و Tenuidactylus caspius، زرد عقرب 

Mesobotus، رتيل Galeodes، ،نام برد.  را سوسك و موريانه عنكبوت 

اي در طول روز شب فعال هستند، هيچ نمونه هانمونه       

مشاهده نشد. در اولين دقايق غروب آفتاب اولين نمونه مشاهده 

كامالً مسطح در هاي گرديد. پس از غروب آفتاب، اغلب در مكان

هاي گرفته شده غالباً دور مانند. نمونهكمين حشرات منتظر مي

ايستند. در هنگام احساس خطر دم خود را از هم منتظر شكار مي

 دهند. بلند كردن و كمانآورند و به طرفين حركت ميباال مي

باشد. نوارهاي عرضي در پشت بدن كردن دم يك رفتار دفاعي مي

م ممكن است توجه شكارچي را گمراه سازد. و بلند كردن د

نوارهاي پشتي اين گونه عريض بوده و شبيه به قطعات عقرب 

است. بلند كردن دم و نوارهاي پشتي ضخيم تراتوسينكوس نوعي 

اندازي  باشد. عمل پوستتقليد از عقرب و يك وضعيت دفاعي مي

گردد. در اسارت جهت مخفي شدن در شرايط اسارت تسريع مي

رچه در فضاي باز باشد تمام سطح شكمي سر، تنه و دم را به گ

رژيم غذايي اين  گيرد.حركت قرار ميزمينه چسبانده و بي

ها زيرگونه از بندپايان است و در زيستگاه از انواع عنكبوت، سوسك

Carabidae ،ها مورچهFormicidae كند. در اسارت تغذيه مي 

 نمايد.تغذيه مي Sphingidaeها پرهخوبي از شبهب



 9315 پاییز، 3، شماره هشتمسال                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

54 
 

 از استان گلستان scincus scincus Teratoscincus هایصفات مورفومتریك، مریستیك و جنسیت نمونه: 1جدول
 میانگین حداكثر حداقل تعداد جنسیت صفات
SVL 
 

 07/67 40/64 11/11 6 ماده

 76/11 74/16 60/40 7 نر

 67/61 17/64 76/61 4 نابالغ
LCD 17/41 17/41 60/11 7 ماده 

 11/61 70/16 70/64 7 نر

 - - - 4 نابالغ
HL 47/40 70/44 41/76 6 ماده 

 16/71 64/40 10/77 7 نر

 11/77 01/74 41/77 4 نابالغ
SL 17/6 40/70 66/1 6 ماده 

 61/1 41/6 60/1 7 نر

 71/1 60/1 70/1 4 نابالغ
HW 04/40 47/47 07/76 6 ماده 

 16/71 60/40 10/71 7 نر

 16/1 40/6 71/1 4 نابالغ
HH 74/74 10/76 77/70 6 ماده 

 74/77 60/71 70/74 7 نر

 47/1 70/4 64/6 4 نابالغ
SWH 10/66 10 76 6 ماده 

 44/60 61 71 7 نر

 67 67 67 7 نابالغ
SAH 11/46 11 47 6 ماده 

 44/44 14 16 7 نر

 46 46 46 7 نابالغ

SLR-SLL 11/70-77 74-74 70-70 6 ماده 

 44/70-77 77-77 70-77 7 نر

 10/6-10/6 70-70 6-6 4 نابالغ
ILL- ILR 41/70-11/6 74-74 1-1 6 ماده 

 77/6-77/70 70-77 6-70 7 نر

 70-70 70-70 70-70 4 نابالغ
SMB 11/74 71 74 6 ماده 

 77/71 71 74 7 نر

 77 74 70 4 نابالغ
LFTL-LFTR 41-77/41 41-44 41-41 7-7 ماده 

 44/41-77/44 41-41 46-41 7-7 نر

 41-؟ 41-؟ 41-؟ 7-؟ نابالغ
LSC 77/71 74 76 7 ماده 

 77/71 71 77 7 نر

 41 41 41 7 نابالغ
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شكل راست باال، نر نابالغ . Teratoscincus scincus scincus :2شکل 

)نمونه باال( و نر بالغ )نمونه پايين(. شكل باال چپ )سطح شكمي(. شكل 

راست وسط )سطح پشتي سر(. شكل چپ وسط )زيستگاه طبيعي در 

جنوب صوفيكم(. شكل راست پايين )سطح جانبي سر و گردن(. شكل 

 در جنوب صوفيكم(.چپ پايين )نمونه ديگري از زيستگاه طبيعي 

 

 بحث 
 Strauch, Teratoscincusهاي ايران جنس در فون سوسمار       

شد و براي اين قرار داده مي Gekkonidaeدر خانواده  7147

   Teratoscincusها ه قابل ذكر بود. يكي از اين گونهگون 7جنس 

)7111 (Schlegel,scincus  هاي مطالعه شده بوده و تمام نمونه

keyserlingii  Teratoscincus scincusبه زيرگونه  متعلق را ايران از

7147Strauch, پوياني و همكاران،رستگارنمودند )محسوب مي 

(. با توجه به مطالعات اخير، امروزه Anderson، 7666 ؛7714

شده و به  جدا  Gekkonidaeاز خانواده Teratoscincusجنس 

 و همكاران، Smidاست ) شدهمنتقل  Sphaerodactylidae خانواده

زيرگونه در  Teratoscincus scincus، 7(. از طرفي براي 4076

 Teratoscincus كه تيپيك زيرگونه يكي شد.مي گرفته نظر

 7111Schlegel,scincus scincus  ز ايران گزارش كنون اكه تا

وجود آن در ايران پرداخته ار در اين مقاله بهبنشده و براي اولين

 Teratoscincus scincus rustamowi شده است. زيرگونه دوم 

7616Szczerbak,  بوده و در دره فرگانا پراكندگي دارد. زيرگونه

هاي كه تمام نمونه keyserlingii Teratoscincus scincusسوم 

گزارش شده قبلي از ايران، افغانستان، پاكستان و قسمت شرقي 

ونه سوم گمتعلق به اين زيرگونه هستند. زيرشبه جزيره عربستان 

وسيله نوارهاي طولي در سطح پشتي قابل تشخيص است در هب

و  Szczerbakكه دو زيرگونه قبلي نوارهاي عرضي دارند )حالي

Golubev، 4007.) ًزيرگونه اخيرا scincus Teratoscincus

keyserlingii است يافته به سطح گونه ارتقاء (Database-Reptile، 

(. براساس جديدترين چك 4076 ،و همكاران Smid؛ 4071

شامل هفت گونه بوده و با   Teratoscincusها جنسليست

از استان  Teratoscincus scincus scincusآوري و توصيف جمع

 ، Database-Reptile) رسدمي عدد 6 به ايران هايگونه تعداد گلستان

ران و بار از اياين گونه و زيرگونه براي اولينترتيب (. بدين4071

. زيستگاه اين گونه مناطق شوداز استان گلستان گزارش مي

همراه نمك و با پوشش گياهي تنك مسطح با خاک شني به

ايستند و اكثراً از بندپايان شكار مي دور از هم در كمين  باشد.مي

كنند. در ها تغذيه ميها و سوسكها، عنكبوتاز قبيل مورچه

هنگام مواجه با خطر دم خود را به سمت باال آورده و صداي 

دم  د.باشنظر نوعي تقليد از عقرب ميبه كه كندمي توليد خشخش

ونه گترميم شده در اين گونه با دم اصلي قابل تشخيص است. 

 Teratoscincus scincus هاي بزرگ پشت بدن با استفاده از فلس

ن شود كه سبب تشخيص ايسر امتداد يافته شناخته ميا پسكه ت

 .(Anderson، 7666)شود هاي ديگر اين جنس ميگونه از گونه

با داشتن نوارهاي تيره  Teratoscincus scincus scincusزيرگونه 

قابل تشخيص  keyserlingii Teratoscincus scincusعرضي از 

ها از منطقه شكار نمونه(. اين Golubev، 7664 و Szczerbak) است

و تيراندازي ممنوع صوفيكم و اطراف تاالب آالگل در استان 

 تر احتمالآوري گرديدند. با كارهاي ميداني بيشگلستان جمع

 اميد نيست. انتظار از دور نيز ديگر مناطق در نمونه اين آوريجمع

تر و توجه به نقش و ارزش اين خزندگان با مطالعات بيش است

زش هاي با ارتر اين گونهاكوسيستم زمينه حفاظت هر چه بيشدر 

 .مهيا گردد
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 تشکر و قدردانی 
پايه دانشگاه گلستان انجام اين تحقيق در دانشكده علوم       

وسيله از مدير امور پژوهشي و فناوري دانشگاه است. بدين شده

چنين از آقاي مهندس حبيبي . همگرددتقدير و تشكر مي

شناسي دانشگاه گنبد كه در امر مديرگروه محترم گروه زيست

هاي گياهي منطقه ياري فرمودند صميمانه قدرداني گونه شناسايي

 آيد.عمل ميبه
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