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 بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب 

 در استان مازندران
 

 

  :ایران دامغان، دامغان، اسالمی واحد آزاد دانشگاه شناسی،زیست گروهندا ذوالفقاری 

 ایران دامغان، دامغان، اسالمی واحد آزاد دانشگاه شناسی،زیست : گروه*حجتی ویدا 

 ایران دامغان، دامغان، اسالمی واحد آزاد دانشگاه اسی،شنزیست گروه :شجیعی هومن 

 

 9311دی  تاریخ پذیرش:                      9311مهر تاریخ دریافت: 
 

 مازندران استان جریب، هزار ممنوع، شکار منطقه مارها، دوزیستان، کلمات کلیدی:

 
فون دوزیستان ایران با توجه به سطح وسیع مناطق خشک        

رده دوزیستان در  بانی کشور از تنوع خوبی برخوردار است.و بیا

دار و دوزیستان دم (Anura) دمایران دارای دو راسته دوزیستان بی

(Caudata) رانیدهچهار خانواده  ،دماست. از راسته دوزیستان بی، 

و دار دته دوزیستان دمساز رابوفونیده و پلوباتیده و  ،هیلیده

با مجموع بیست و دو گونه ساالماندریده  ی هینوبییده وخانواده

فون خزندگان ایران . (2931کمالی، ) انددر ایران شناسایی شده

 دهد. غنی و درجات باالیی از آندمیسم را نشان می

 7ای از خزندگان هستند که در ایران دارای مارها زیرراسته       

گونه  2721زیرخاتواده و  7خانواده است. خانواده کلوبریده با 

ترین خانواده مارها از لحاظ تعداد گونه در جهان محسوب بزرگ

گونه متعلق به دو  93شوند. خانواده کلوبریده در ایران دارای می

 باشد. تمام مارهای این خانوادهو ناتریسینه می کلوبرینه زیرخانواده

بجز چهار گونه آلوسر، افعی پلنگی، سوسن مار و افعی سوسن 

مردمک گرد هستند. خانواده ویپریده در ایران دارای همگی دارای 

اشد. بویپرینه و کروتالینه می گونه متعلق به دو زیرخانواده29

های واقعی به مارهای کور علت نداشتن چشمخانواده تیفلوپیده به

کنند. فقط در آرواره باال دارای موسومند و درون زمین زندگی می

ک پولک قالب شکل وجود دارد. دندان بوده و  در انتهای دم ی

 (. 2931گونه است )کمالی،  1این خانواده در ایران دارای 

دلیل تغذیه از آفات گیاهی در حفظ دوزیستان و خزندگان به       

 مهرگانیو کنترل محصوالت کشاورزی و در تنظیم جمعیت بی

سزایی دارند. از هکنند اهمیت و نقش بها تغذیه میکه از آن

ه جغرافیای جانوری، ایران در مرکز برخورد عوامل جانوری دیدگا

شمال آفریقا جنوب آسیا و آسیای مرکزی و اروپا قرار گرفته است 

نصیب نبوده و حضور این از پراکنش فون این مناطق نیز بی

شود که از طور توام در ایران باعث میمناطق جغرافیایی خاص به

منطقه آسیا جنوب غربی  تریننظر جغرافیایی جانوری پیچیده

ا هها و ارتباطات جمعیتحضور فون منظور درک صحیح ازباشد. به

نیاز به مطالعات اکولوژیکی دقیق است. مرحله اول در انجام این 

آوری و تهیه کلکسیونی از جانوران منطقه مورد مطالعات جمع

باشد. مطالعه دوزیستان و ها میمطالعه و شناسایی علمی آن

ها همواره مورد توجه دلیل کثرت و تنوع گونهن ایران بهخزندگا

دانشمندان داخلی و خارجی بوده و مقاالت و کتب قابل توجهی 

 Rastegar؛ Hosek ،1122 و  Uetz) در این زمینه ارایه شده است

Pouyani  ،؛ 2921محمدیان،  ؛2931کمالی، ؛ 1112و همکاران

طق امن (.2979 ،میو ک بلوچ ؛2973 لطیفی، ؛2933 پی،فرزان

یت که جمعهستند های بارز هایی با ویژگیممنوع زیستگاه شکار

رویه رو به کاهش است و از این رو دلیل شکار بیها بهجانوری آن

 لطور معموهبرای مدتی محدود و ب بنابر این به حمایت نیاز دارند

  vida.hojati@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

mailto:%20soheil.eagderi@ut.ac.ir
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چه جمعیت جانوری شود. چنانسال، شکار ممنوع می 5تا  9

را با توجه به سایر توان آناین دوره ترمیم شود، می منطقه در

عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان معیارها، به

حفاظت محیط زیست ایران تعیین کرد. راهکار تعیین مناطق 

ای برای حفاظت از ذخایر طبیعی توان پشتوانهشکار ممنوع را می

های مناطق، برای آزمون برای بررسی قابلیت یکشور و نوع

 . پیوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست

علت داشتن آب و هوای منطقه هزارجریب در شمال ایران به      

های خوش و فلور غنی دارای فون جانوری قابل توجه و گونه

باشد و همواره مورد توجه شکارچیان بوده جانوری متعددی می

عنوان منطقه شکار ممنوع به 2973است و از این رو از شهریور ماه 

اعالم شده است. طبق گزارش پورتال سازمان حفاظت محیط 

)مرال(، شوکا،  دارای حیواناتی نظیر گوزن هین منطقازیست، 

، خوک روباه، خرگوش، پلنگ، خرس، گربه وحشی، شغال، گرگ،

چنین دارای پرندگانی نظیر همجوجه تیغی و  گرازهای وحشی

بحری، سارگپه، بلبل،  شاهین، ، عقاب،قرقاول، کبک، دلیجه

 ها استگنجشک هدهد، بلدرچین، تکا و انواعی از کرکس،

(Mozaffar  ،1122و همکاران) . هدف از این مطالعه شناسایی

فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان 

در موقعیت  منطقه شکار ممنوع هزار جریب مازندران بوده است.

 52درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  13درجه و  93 یاییجغراف

وسعت حدود  قرار دارد و بادر استان مازندران دقیقه طول شرقی 

 شرقی شهرستان بهشهر و جنوبهزار هکتار واقع در جنوب23

 و طبیعی جغرافیایی، های متنوعدارای جاذبه شهرستان گلوگاه

غنی و قابل  وریجانتنوع گیاهی و از  چنینو همبوده  تاریخی

  (.1122و همکاران،  Mozaffar) برخوردار است توجهی

در تمام شرایط  2939برداری در بهار و تابستان سال نمونه       

های قسمت از شب و اواخر غروب تا صبح آب و هوایی از ساعات اولیه

محیطی این منطقه  زیست اهمیت خاطرهب شد. انجام منطقه مختلف

آوری نمونه زیست برای جمعمان حفاظت محیطو عدم مجوز ساز

      آوری شد. گونه فقط تعداد معدودی نمونه جمع زیاد، از هر تعداد به

ت هاسآن صدای به دادن گوش دوزیستان محل یافتن برای راه بهترین

ی گرفتن دوزیستان ابر کند.ها را مشخص میکه محل تجمع آن

ها دور از آب و نمونه کهزمانیشد. از تور مخصوص استفاده 

ها در نمونه .ها را گرفتتوان آنخشکی باشند با دست نیز می

ای انداخته و در سایه و دور های پالستیکی یا پارچهداخل کیسه

 تربیش قورباغه مردابی د.گرفتنمیاز تابش مستقیم آفتاب قرار 

 قورباغه کهحالی شد در آوریجمع آبگیرها حوالی یا آب داخل از

 زمین روی بر ریخته شده هایگبر و زمین سطح در جنگلی

 فراوانی پارک داخل محوطه در جنگلی قورباغه .شد آوریجمع

 منطقه مختلف نقاط و در هاشب اغلب سبز وزغ. دشت تریبیش

گرد، از آینه های شباز چراغ قوه برای دیدن گونه شد. مشاهده

شمی برای مشاهده ها در روز، از دوربین دچبرای بررسی شکاف

چنین از بیلچه های درشت جثه و حساس از فاصله دور و همگونه

ها از زیر خاک استفاده برای کندن خاک و بیرون آوردن نمونه

شد. اگر امکان شناسایی مار در لحظه وجود نداشت فرض بر این 

شد که مار سمی است و برای صید آن احتیاط الزم گذاشته می

های درختان ها و تنهای صید مارها زیر سنگآمد. برعمل میبه

در داخل طور زنده هب هاآوری نمونهپس از جمع نیز بررسی شد.

و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد  کیسه قرار داده شدند

هوش ها با کلروفرم بیواحد دامغان منتقل شدند. سپس نمونه

د دوزیستان، سنجی قرار گرفتند. در مورزیست گردیده و مورد

اندازه نوک پوزه تا سوراخ بینی، اندازه ساق پا، اندازه ران، اندازه 

پرده صماخ، اندازه چشم، فاصله بین دو سوراخ بینی، فاصله چشم 

در  گیری شد.تا نوک پوزه، اندازه سر و اندازه بدن با کولیس اندازه

 ایهتعداد فلسشد و  گیریمورد مارها، طول بدن و طول دم اندازه

اد فلس تعدو  شکمی و پشتی هایتعداد فلس، لب پایینو  لب باال

ها در محلول سنجی، نمونهشمارش شد. پس از ریخت زیردمی

داری شدند. شناسایی دوزیستان براساس فرمالین فیکس و نگه

مارها توسط کلیدهای  و (2979 ،کمی و )بلوچ ایران دوزیستان کتاب

( شناسایی شدند و از 2931)( و کمالی 2973شناسایی لطیفی )

های زنده عکس گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل آماری نمونه

     استفاده شد. Excelو  SPSS27افزار صفات و رسم نمودارها از نرم

 Pseudepidalea) وزغ سبز گونه به متعلق وزغ هاینمونه تمام       

variabilis) قورباغه مردابیها متعلق به و قورباغه (Pelophylax 

ridibundus،) جنگلی قورباغه (Rana pseudodalmatina) و 

(. 2باشند )جدول ( میHyla orientalisدرختی خاوری ) قورباغه

 های دوزیست منطقه شکار ممنوع هزارگونه 5تا  1های شکل

تا  3اشکال در مجموع، یازده گونه مار ) دهند.جریب را نشان می

قه شکار ممنوع هزارجریب شناسایی ( از سه خانواده در منط23

میانگین صفات توصیفی متریک  3تا  9جداول   (.1شدند )جدول 

قورباغه دهد. های مورد مطالعه را نشان میو مریستیک در نمونه

 و قورباغه درختی خاوریترین تعداد نمونه دارای بیش مردابی

 Natrix) چلیپر مار .(27 )شکل بودند فراوانی ترینکم دارای

tessellata) ترین فراوانی و مار سیاه سوجه )بیشDolichophis 

jugularis) (.22ترین فراوانی را در منطقه دارا هستند )شکل کم 

پس از انجام این مطالعه کلید شناسایی دوزیستان و مارهای 

منطقه تهیه و ارائه شده است.
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 منطقه شکار ممنوع هزار جریبنقشه  :1شکل 
  

 دوزیستان شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع هزارجریب :1جدول 

هانام فارسی گونه هانام علمی گونه   خانواده 

 Pseudepidalea variabilis Bufonidae وزغ سبز

 Hyla orientalis Hylidae قورباغه درختی خاوری

 Rana pseudodalmatina قورباغه جنگلی
Ranidae 

 Pelophylax ridibundus قورباغه مردابی

 

 : مارهای شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع هزار جریب2جدول 

 خانواده هانام علمی گونه هانام فارسی گونه

 Dolichophis schmidti مار آتشی

 
 

 

 
Cloubridae 

 Dolichophis jugularis مار سیاه سوجه

 Hemorrohis ravergieri مار پلنگی

 Zamenis persicus خور ایرانیمار موش

 Telescopus fallax سوسن مار

 Platyceps najadum قمچه مار

 Elaphe dione گوند مار

 Natrix natrix مار آبی

 Natrix tessellata مار چلیپر

 Gloydius halys caucasicus Viperidae افعی قفقازی

 Typhlops vermicularis Typhophidae شکل اوراسیامار کرمی
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 در دوزیستان مورد مطالعه : میانگین صفات توصیفی3جدول 
اندازه نوک پوزه 

  تا سوراخ بینی

 متر()میلی

 اندازه ساق

 متر()میلی

اندازه ران 

 متر()میلی

اندازه پرده 

 صماخ

 متر()میلی

انداره چشم 

 متر()میلی

فاصله بین دو 

 سوراخ بینی

 متر()میلی

فاصله چشم تا 

نوک پوزه 

 متر()میلی

 طول سر

 متر()میلی

 طول بدن

 متر()میلی
 صفات

 وزغ سبز 22/27±52/35 13/51±23/99 27/1±22/3 39/1±27/2 92/2±13/3 27/1±32/1 12/5±23/12 25/5±11/15 25/2±21/2
(22n=) 

درختی قورباغه 22/1±19/91 22/1±92/3 12/1±39/2 23/1±33/1 21/1±59/9 71/1±75/2 39/1±32/25 29/2±25/25 17/1±21/2
 (=1nخاوری  )

مردابی قورباغه 53/23±32/31 37/5±21/22 21/9±29/22 23/2±15/2 37/2±59/3 93/2±53/9 33/3±13/19 22/21±12/12 53/2±21/2
(23n=) 

جنگلی قورباغه 19/22±29/52 23/1±33/23 23/1±59/7 32/1±21/2 21/2±13/3 11/1±37/9 32/2±72/13 21/5±29/99 55/1±31/9
(2n=) 

 اند.انحراف معیار نشان داده شده صورت میانگینهاعداد ب
 

 : میانگین صفات توصیفی در مارهای خانواده کلوبریده4جدول 

 طول بدن صفات

 متر()سانتی

 طول دم

 متر()سانتی

تعداد فلس 

 لب باال

تعداد فلس لب 

 پایین

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 زیردمی

 53/22±15/25 33/2±75/12 11/1±11/2 11/1±11/2 33/2±75/12 53/22±15/25 12/31 (=2n) مار آتشی

 51/73 51/12 11/2 11/3 23 121 15 (=2n) سیاه سوجه

 29/2±15/77 22/2±51/11 11/1±11/3 71/1±51/3 11/1±11/12 32/2±51/125 35/5±11/29 (=1n) مار پلنگی

 97/23±21/22 51/9±52/19 11/2 11/2 97/23±11/73 97/23±51/22 32 (=5nخور ایرانی )مار موش

 93/3±51/59 21/1±11/21 11/1±11/2 71/1±51/3 11/1±11/23 21/1±51/125 22/2±11/32 (=1nسوسن مار )

 97/21±51/33 22/9±75/12 11/1±11/2 11/1±11/3 11/1±11/23 23/3±51/112 55/25±11/221 (=1n) قمچه مار

 59/23±72/75 13/2±33/22 97/3±22/2 22/1± 12/21 11/1±11/17 55/3±12/111 93/2 ± 11/71 (=7n) گوند مار

 21/19±72/33 71/7±31/23 11/1±11/7 11/1±11/3 11/1±11/23 22/5±21/275 53/22±25/71 (=7nمار آبی )

 27/22±71/33 39/9±51/27 11/1±11/2 11/1±11/3 11/1±11/23 17/5±22/272 31/3±22/71 (=22n) مار چلیپر

 اند.انحراف معیار نشان داده شده صورت میانگینهاعداد ب
 

 : میانگین صفات توصیفی در مارهای خانواده ویپریده5جدول 

 طول بدن صفات

 متر()سانتی

 طول دم

 متر()سانتی

تعداد فلس 

 لب باال

تعداد فلس 

 لب پایین

تعداد فلس 

 پشتی

تعداد فلس 

 شکمی

تعداد فلس 

 زیردمی

 72/3 ± 31/25 22/1 ± 31/5 11/1±11/7 11/1±11/21 11/1±11/19 33/2 ±33/255 15/9 ± 99/22 (=9n)افعی قفقازی 

 اند.انحراف معیار نشان داده شده صورت میانگینهاعداد ب
 

 : میانگین صفات توصیفی در مارهای خانواده تیفلوپیده6جدول 

 دور بدنتعداد فلس  لب باالتعداد فلس  متر()سانتی طول دم متر()سانتی طول بدن صفات

 22/9 ± 15/12 27/1 ± 3/1 2 12/2 ± 12 (=1n)شکل اوراسیا مار کرمی

 اند.انحراف معیار نشان داده شده صورت میانگینهاعداد ب
 

 کلید شناسایی دوزیستان منطقه شکار ممنوع هزارجریب 

a2 . نوک انگشتان به شکل بادکش یا صفحه.................................................................................................................................... Hyla orientalis 

b2. 1............................................................................................................................................................................... نوک انگشتان به شکل بادکش یا صفحه در نیامده 

a1 . دارای غدد پاروتوئید در قسمت خلفی سر ...................................................................................................... Pseudepidalea variabilis 

b1 .9................................................................................................................................................................................................ فاقد غدد پاروتوئید در قسمت خلفی سر 

a9. های عقبی دارای پرده کم مانگشتان اندا................................................................................................................. Rana pseudodalmatina 

b9دار نیستپرده پابند انتهایی چهارمین انگشت بوده، دار نهای عقبی کامال پرده. انگشتان اندام .... ..............Pelophylax ridibundus 
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 کلید شناسایی مارهای منطقه شکار ممنوع هزارجریب

2.a(1) ....................................................................................................................................................................................................................... . مردمک چشم عمودی 
2.b(9) ............................................................................................................................................................................................................................. . مردمک چشم گرد 
1.aای  بین چشم و بینی .......................................................................................... دارای حفره.......................... Gloydius halys caucasicus 
1.bای بین چشم و بینی ............................................................................................................ فاقد حفره ................Telescopus fallax iberus 
9.a( 2........................................................ )....................................الً تیغه دار.................................................................................................................های پشتی کام. فلس 

9.b(5) ......................................................................................................................................................................................... دار های پشتی صاف یا کمی تیغه. فلس 

2.a...................................................................................................  فلس بین بینی مثلثی شکل ..........................Natrix tessellata tessellata 
2.bای شکل................................... فلس بین بینی ذوزنقه........................................................................................................Natrix natrix natrix 

5.a......................................................................................................دارای یک فلس جلو چشمی ................................................Zamenis persicus 

5.b(3) ......................................................................................................................................................................................................... . بیش از یک فلس جلو چشمی 

3.a(7) ....................................................................................................................................................................................................... عدد 23های پشتی . تعداد فلس 

3.b(2) ......................................................................................................................................................................................... عدد 23های پشتی بیش از . تعداد فلس 

7.a..................................... باالترین فلس جلو چشمی به فلس پیشانی متصل است.............................................Platyceps najadum dahlii 

7.b(3) .......................................................................................................................................................... . باالترین فلس جلو چشمی به فلس پیشانی متصل نیست 

2.a.....................................................................................................چشم قرمز با مردمک تیره ...........................................Dolichophis schmidti 
2.b......................................................................................................چشم زرد با مردمک تیره . ........................................Dolichophis jugularis 

3.aعدد ......................................................................................................................... 1های جلو چشمی عداد فلس. ت........................Elaphe dione 

3.bعدد .................................... 9های جلو چشمی . تعداد فلس...........................................................Hemorrohis ravergieri ravergieri 
 

 

 

 
 ( در منطقه هزارجریبHyla orientalis) قورباغه درختی خاوری :3شکل   ( در منطقه هزارجریبPseudepidalea variabilis) وزغ سبز :2شکل

   

 

 

 
 ( در منطقهRana pseudodalmatina) جنگلی قورباغه :4شکل

 زارجریبه

 ( در منطقه هزارجریبPelophylax ridibundus) قورباغه مردابی :5شکل 
 

 

 

 
 هزارجریب( در منطقه Dolichophis jugularisمار سیاه سوجه ) :7شکل   هزارجریب( در منطقه Dolichophis schmidti: مار آتشی )6شکل 
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 هزارجریبدر منطقه  (Hemorrohis ravergieri): مار پلنگی 9شکل   هزارجریبدر منطقه  (Elaphe dione): گوند مار 8شکل 

   

 

 

 
 هزارجریبه در منطق (Natrix tessellata): مار چلیپر 11شکل   ( در منطقه شکار ممنوع هزارجریبNatrix natrix: مار آبی )11شکل 

   

 

 

 
 هزارجریب( در منطقه Telescopus fallax: سوسن مار )13شکل   هزارجریبدر منطقه  (Platyceps najadum: قمچه مار )12شکل 

   

 

 

 
 ریبجهزار( در Typhlops vermicularis: مار کرمی شکل اوراسیا )15 شکل  جریب هزاردر  (Zamenis persicus: مار موش خور ایرانی )14شکل 

   

 
 ( در منطقه شکار ممنوع هزارجریبGloydius halys caucasicus: افعی قفقازی )16شکل 
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 ی دوزیست در منطقه شکار ممنوع هزارجریبهانمودار درصد فراوانی گونه: 17شکل 

 

 
 آوری شده در منطقه شکار ممنوع هزارجریبهای مار جمعدار تعدادگونه: نمو18شکل 

 
ل جز شماانتشار جغرافیایی قورباغه مردابی در تمام اروپا به       

 غرب و مرکز ایتالیا، غرب آسیا به طرف شرق تا پاکستان،

این  باشد.شرق ترکمنستان و شمال آفریقا می ایران، افغانستان،

جز سیستان و بلوچستان گزارش شده ایران به قورباغه در تمام

جز نواحی سراسر ایران بهدر وزغ سبز  (.2979، و کمی )بلوچ است

گرفته شده از وزغ سبز های در نمونه. شرقی گزارش شده است

شود. رنگ این وزغ چنان متغیر هایی مشاهده مینظر رنگ تفاوت

ا رنگ رنمونه هم تواند دواست که حتی یک محقق به سختی می

 هاییبش در ایران بومی جنگلی قورباغه جغرافیایی انتشار نماید. پیدا

 هایهای تالش و البرز در استانشمالی و شمال غربی رشته کوه

ی شرقهای کوچکی از استان آذربایجانمازندران و گیالن و قسمت

 انتشار جغرافیایی قورباغه درختی خاوری در آذربایجان، باشد.می

گیالن و )ایران  واوکراین، ترکیه، روسیه، رومانی، گرجستان 

قورباغه مردابی  . (2979، و کمی بلوچباشد )می (مازندران

(Pelophylax ridibundus)  ترین فراوانی را داشته بیشدر منطقه

 Pseudepidalea variabilis،Ranaترتیب و پس از آن به

pseudodalmatina  وHyla orientalis ترین فراوانی را شبی

های فوق در پارک ملی شهید زارع ساری تمام گونهاند. داشته

جز قورباغه درختی خاوری گزارش شده است )حجتی و هب

علی دامغان که در مجاورت در منطقه چشمه(. 2922همکاران، 

قورباغه  مرزهای جنوبی منطقه هزارجریب قرار دارد فقط دو گونه

(. 2923سبز گزارش شده است )حجتی و پورعلی، مردابی و وزغ 

در این مطالعه سمندری یافت نشد ولی احتمال حضور سمندر 

 Salamandridaeاز خانواده  (Triturus karelini)تاجدار جنوبی 

چنین از پارک ملی کیاسر که رود زیرا از استان مازندران و هممی

)حجتی و در مجاورت این منطقه قرار دارد گزارش شده است 

 Paradactylodon(. سمندر جویباری ایرانی )2931همکاران، 

persicusی کمیابی است که ممکن است در منطقه ( نیز گونه

ای یافت نشد. زیستگاه مار موجود باشد ولی در این مطالعه نمونه

چنین باشد همها میآبی و مار چلیپر نهرهای کم عمق و مرداب

شود زارها دیده میها و نیزارها و باغتهها بوها در جنگلاین گونه

کند و زمانی که اسیر هنگام خطر صدای هیس هیس تولید می

کنند. مار شوند مایع بد بویی از غدد مخرجی خود خارج میمی

ز شود که اآتشی معموالً در نزدیکی کلنی جوندگانی یافت می

Pseudepidalea 
variabilis

%33

Hyla orientalis
%6

Pelophylax 
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%49
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 ن و گازکند در هنگام اسیر شدن از حمله به انساها تغذیه میآن

ی صحرایند. مار سیاه سوجه در مناطق نیمهکگرفتن او دریغ نمی

کند این گونه معموالً پرخاشگر است ها مزارع و ... زندگی میدشت

های مکرر و صدای کند و با حملهو در برخورد با انسان فرار نمی

گیرد. کند و گاه گاز میهیس هیس شدید انسان را ناراحت می

ند کاطق استپی تا نواحی بسیار مرطوب زندگی میگوند مار در من

لرزاند. این مار در هنگام احساس خطر انتهای دم خود را می

شود. مار پلنگی در مناطق کوهستانی معموالً در خشکی دیده می

ها بدن خود را کند هنگام خطر مانند افعیها زندگی میو دامنه

منظور گاز بهجمع و پس از تولید صدای هیس هیس سر خود را 

ی اکند. قمچه مار در نواحی کوهستانی و صخرهگرفتن پرتاب می

 که باکند. حرکت سریعی دارد و هنگامیزارها زندگی میو بوته

دارد به این علت می خزد قسمت قدامی بدن را باال نگهسرعت می

اند. سوسن مار در مناطق نام مستعار مار پیکانی را به آن داده

ز کند. در طول رونواحی خشک و بیابانی زندگی می کوهستانی و

در این  Typhlopidaeشود. از خانواده ها مخفی میزیر سنگ

ترین کوچک که (Typhlops vermicularisشکل )کرمی مار منطقه

ندرت روی زمین دیده هها یافت شد و بباشد در زیر خاکمار می

در جایی که کلنی ها دلیل تغذیه از مورچهشود. این مار بهمی

، افعی Viperidaeتر است. از خانواده تر باشد فراوانها بیشمورچه

باشد که این گونه تنها می (Gloydius halys caucasicus)قفقازی 

در ایران است. اما  (Cerotalinae)عضو از زیرخانواده مارهای زنگی 

 با مار زنگی تفاوت دارد چون افعی قفقازی در انتهای دم خود

جغه مانند از جنس پولک ندارد. این مار در دارای یک زائده جغ

کند. این مار در ها زندگی میها و جنگلها، تپهزارها، کوهدرختچه

دو طرف صورت خود و فضای بین سوراخ بینی و چشم یک حفره 

 حسی دارد که محل تجمع پرتو مادون قرمز است. 

این منطقه قبالً از  های مار شناسایی شده درهمه گونه       

استان مازندران گزارش شده بودند. تنها ماری که در این مطالعه 

برای اولین بار از استان مازندران گزارش شد مار سیاه سوجه 

است. بیشترین مارهای شناسایی شده متعلق به مارهای غیرسمی 

باشند که عبارتند از: مار آتشی خطر خانواده کلوبریده میو بی

(Dolichophis schmidti،) سوجه سیاه مار (Dolichophis jugularis)، 
 ،(Hemorrohis ravergieri)پلنگی  مار(، Elaphe dione)گوند مار 

 (، قمچه مارNatrix tessellata) چلیپر مار ،(Natrix natrix) آبی مار

(Platyceps najadum،) ( سوسن مارTelescopus fallax) مار  و

سمی منطقه تنها مار نیمه(. Zamenis persicusخور ایرانی )موش

 Gloydiusسوسن مار بوده است. از مارهای سمی، افعی قفقازی )

halys caucasicus.مار چلیپر ( در این منطقه مشاهده شد 

(Natrix tessellata )ترین فراوانی و مار سیاه سوجه بیش

(Dolichophis jugularis) ر ترین فراوانی را در منطقه شکاکم

حفظ تعادل زیستی و پایدار ساختن  ممنوع هزارجریب دارا بودند.

های مناسب جانوری موجب تقویت و حمایت شاخص هایزیستگاه

 لذا مطالعه زیست ،گرددجمله حیات وحش می محیطی اززیست

 هاآن دادنمحیطی و معرفی این مناطق و تحت حمایت ویژه قرار 

و مانع دخالت بوده های جانوری گاهگام مؤثری در احیاء ذخیره

های امید است با بررسی .گرددارزش می خائر باذانسان به این 

بیش از پیش نیز  شکار ممنوع هزارجریب یهمنطق ،جانبههمه

 مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
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