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اولین گزارش از مارهاي منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزي

 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد پزشـکی، تهـران،        :علی سالمی
1495-19395: صندوق پستی

تهرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی: *رادشاهرخ پاشایی ،

31975-148: صندوق پستی، رازيسازيسرموواکسنتحقیقاتموسسه:پورشاهرخ نوید

1394اسفند: تاریخ پذیرش1394ذرآ: تاریخ دریافت

چکیده
. دیده استکیلومتري شرق شهر اراك واقع گر25هکتار در 97437شده هفتاد قله استان مرکزي با مساحت منطقه حفاظت

شده هفتاد قله منظور بررسی فونستیک مارهاي منطقه حفاظتبهتحقیق حاضر. باشدمتر می2960و 1580دامنه ارتفاع این منطقه بین 
هاي موجود در لیست قرمز جز نمونههآوري شده بهاي جمعنمونه. بار انجام گرفتبراي اولین1393اراك از اردیبهشت تا شهریور سال 

IUCN درجه فیکس و پس از انتقال به آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی 70درجه درون بدن، در اتانل 96با تزریق اتانل
8گونه، 11نمونه متعلق به 46شناسایینتایج حاصل از این تحقیق منجر به. هاي شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتندوسیله کلیدهب

Typhlopidae)Xerotyphlops vermicularis(،Viperidae)Macrovipera :که عبارتند ازه گردیدخانواد5جنس و 

lebetina(،Boidae)Eryx miliarisوEryx tataricus(،Lamprophiidae)Malpolon insignitus(،Colubridae)Eirenis

punctatolineatus،Eirenis collaris،Platyceps ventromaculatus،Platyceps najadum،Hemorrhois ravergieri و
Natrix tessellate(.در تحقیق حاضر، گونهMacrovipera lebetinaسمی و خطرناك گونه تنها یک گونه بسیار سمی است، که

.گرددشده هفتاد قله معرفی میمنطقه حفاظت

اراكقله،هفتادمنطقهسمی،مارهايفونستیک،:کلمات کلیدي

sp2191@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
یعنی خزیدن و علم بررسی Reptumکلمه التین 

نام . شودنامیده می) Herpetology(شناسی خزندگان، خزنده
یعنی خزیدن گرفته شده که Ereptosخزندگان از کلمه یونانی 

مارها مثل ).1388کرمی، (ها است نمایانگر نوع حرکت در آن
ب جنوب وجود دارند جز قطهها بها روي همه قارهمارمولک

)Vitt وCaldwell ،2009 .(سمی و مارها به سه نوع سمی، نیمه
مارهاي ) هاي نیشدندان(هاي فنگ. شوندسمی تقسیم میغیر

سمی در عقب فک باال قرار سمی در جلو فک باال، مارهاي نیمه
ترین هولناك. باشنددارند و مارهاي غیرسمی فاقد فنگ می

. ها قرار دارندیعنی افعیViperidaeاده مارهاي دنیا در خانو
هاي نیش این مارها در جلو دهان و متحرك است و در دندان

تر حالت لوالیی رود و بیشفرو میProtective sheetنام غالفی به
. گرا استتر خونسم این نوع از مارها برخالف کبراها بیش. دارد

هاي که با دندانجاي دارند Elapidaeمارهاي کبرا در خانواده 
دهان داراي سم نوروتوکسیک یا مخرب سیستم جلودرثابتنیش

گونه از مارها در دنیا شناسایی شده 2900قریباًت. عصبی هستند
)Hickman،که این تعداد در ایران دربرگیرنده )2008و همکاران
).2015صفایی و همکاران، (گونه است79جنس و 35خانواده، 9

طالعه در زمینه خزندگان ایران از اواخر قرن هیجدهم م
خوشبختانه . توسط محققین خارجی آغاز شدمیالدي و عمدتاً

سزایی در شناسایی تنوع ها هم سهم بههاي اخیر ایرانیدر سال
از ). 2011ویلمز، (اند خیره کننده خزندگان ایران زمین داشته
توان به تحقیقات ن میمطالعات انجام شده در زمینه مارهاي ایرا

همکارانوفقیري،)1385(همکارانوزادهرجبی،)1370(لطیفی 
نیا و همکاران فتحی، )1389(افشین و همکاران ، )1387(
، رمضانی و همکاران )1391(زاده و همکاران حسن، )2010(
خانی و حسینیان یوسف، )2013(مرادي و همکاران ، )1389(

. موداشاره ن) 2014(همکاران 

هامواد و روش
منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزي که در 

طول شرقی 32/ 50تا 49/57عرض شمالی و 34/18تا 33/55
- ست کوهستانی با تپه ماهور و دشتاايواقع شده است، منطقه

این ). 1شکل(هایی در شمال و غرب در جوار کویر میقان 
هاي خشک متر داراي اقلیممیلی340منطقه با بارندگی متوسط 

دماي هوا در زمستان به . خشک سرد استبیابانی معتدل و نیمه

هفتاد قله . رسدگراد میدرجه سانتی+ 40و در تابستان به -25
هاي گوناگون از تنوع رویشی و دلیل ساختار توپوگرافی و اقلیمبه

ی، دما، با توجه به شرایط اکولوژیک. زیستی باالیی برخوردار است
ارتفاع از سطح دریا، وجود منبع آب طبیعی و میزان پوشش گیاهی 

ایستگاه تقسیم شد 6شده هفتاد قله اراك به منطقه حفاظت
). 2شکل(

در این 1393این تحقیق از اردیبهشت تا شهریور سال 
محاسبه درصدهاي فراوانی با استفاده از . منطقه صورت پذیرفت

. رت گرفته استصوExcelبرنامه 

موقعیت استان مرکزي و منطقه حفاظت شده هفتاد : 1شکل 
قله در ایران

صورت برداري در دفعات برابر بهنمونه: گیريروش نمونه
مستقیم و توسط انبر مخصوص مارگیري و یا باتوم کوهنوردي و 

وسیله دستکش همسلح و یا بگاهی مواقع هم توسط دست غیر
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هاي نخی هاي گرفته شده به کیسهنمونه. گیردانجام میمخصوص 
شوند و هر نمونه جهت مطالعه به یک ظرف دار منتقل میزیپ

هوشدار حاوي دستمال آغشته به اتر منتقل و پس از بیبدر
هاي مورد اي سفید گذاشته و با تهیه عکسکردن، آن را روي تخته

بدن مار از پشت، کل بدن نظر از باالي سر، زیر سر، پهلوي سر،کل 

مار از شکم و در صورت داشتن دندان نیش عکس از دندان نیش و 
وسیله متر هسنجی بدر موارد نیاز از پوزه مار از روبرو اقدام به زیست

اي ها براي هر مار شناسنامهسنجیزیستاین . گرددو کولیس می
ها با چشم ردي که شمارش پولکدر موا. شودمحسوب می

. شودمسلح میسر نیست از استریومیکروسکوپ استفاده میغیر

ایستگاه ) Cایستگاه دماغه چکاب،  )Bدر،  ایستگاه لته)A:  شده هفتاد قلههاي مورد تحقیق در منطقه حفاظت ایستگاه: 2شکل 
ایستگاه چکاب)Fایستگاه سیبک، ) Eدر،ایستگاه بزن) Dموتور سرهنگ، 

هایی که شامل مسن و کمیاب هستند و آنمارهایی که
زیست مجوز برداشت و صید پروژه از سازمان حفاظت محیط

برداري شوند در محیط پس از صدور شناسنامه و عکسنمی
هوشی، پس از بیکردن مارها،براي فیکس. شوندرهاسازي می
شود و درجه تزریق می96ها توسط سرنگ، اتانول درون بدن آن

). 1386عقیلی، (شوند داري میدرجه نگه70درون اتانولگاه آن
- هاي مورد مطالعه صورت میها در ایستگاهشناسایی اولیه نمونه

تر در آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیرد ولی شناسایی دقیق
هاي شناسایی معتبر مثلدانشگاه شهید بهشتی به کمک کلید

ستان ایران ، خزندگان و دوزی)1379لطیفی، (مارهاي ایران 
کمالی، (، خزندگان و دوزیستان ایران )1382محمدیان، (

و Leviton(و دوزیستان و خزندگان افغانستان ) 1392
Anderson ،1970 (در شناسنامه هر نمونه، .گیردصورت می

. گرددتاریخ، زمان، دما، رطوبت و ارتفاع از سطح دریا ثبت می

نتایج
شده هفتاد قله اراك و در حفاظتتحقیق حاضر که در منطقه

11نمونه متعلق به 46گیري انجام گرفت تعداد ماه نمونه5طول 

،Colubridae،Lamprophiidae،Boidaeخانواده5گونه و 
ViperidaeوTyphlopidaeآوري و شناسایی قرار گرفتمورد جمع

ه و براي سمی بودViperidaeکه از این بین تنها خانواده )1جدول (
:شده عبارتند ازهاي یافتگونه.تواند خطرآفرین باشدافراد می
Typhlopidae Merrem, ظاهري شبیه به کرم :1820

هاي پشتی شبیه بههاي چشمی سیاه رنگ، پولکخاکی، داراي لکه
.عدد20هاي دور بدن بیش از هاي سطح شکمی، پولکپولک

)Xerotyphlops  vermicularis (Merrem, این مار :1820
Eurasianبه مار کرمی اوراسیا معروف است و نام انگلیسی آن

blind snakeمتر، ظاهري شبیه به سانتی35حداکثر طول . است
عدد، یک پولک جلو چشمی 4هاي لب باال کرم خاکی، پولک

.)A-3شکل(متصل به دومین و سومین پولک لب 
Viperidae Oppel, مشخص، دندان ناحیه گردن :1811

اي، نیش بلند و متحرك در جلو دهان، دندان نیش با غالف ماهیچه
ها ها تعداد آنهاي روي سر ریز، در صورت درشت بودن پولکپولک

.دارها تیغهعدد، مردمک چشم عمودي، پولک3بیش از 
Macrovipera lebetina (Linnaeus, این افعی در : (1758

ترین افعی ایران محسوب عروف است و بزرگمار مگرزهایران به نام
هاي پولک. استLevantine viperنام انگلیسی این مار . شودمی
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180تا 162هاي سطح شکمی عدد، پولک27تا 23سطح پشتی 
هاي لب باال عدد، پولک54تا 32هاي سطح زیرین دم عدد، پولک

هاي پولکردیف پولک، 3یا 2عدد، بین چشم و لب باال 11تا 10
عدد 12تا 8هاي بین دو چشم عدد، پولک19تا 13دور چشم 

).B–3شکل (
Boidae Gray, هاي هاي سطح شکمی از پولکپولک:1825

تر از عرض بدن، هاي شکمی کوتاهسطح پشتی متمایز، طول پولک
.مردمک چشم عمودي

)Eryx miliaris (Pallas, این مار به بواي سلیمانی :1773
هاي پولک. استDwarf sand boaاست و نام انگلیسی آن معروف
عدد، 202تا 174هاي سطح شکمی عدد، پولک52تا 45پشتی 
پولک، 14تا 10عدد، لب باال32تا 21هاي سطح زیرین دم پولک

تر از بقیه، سومین پولک لب باال بلندتر از پولک پولک اول بزرگ3
10هاي دور چشم پولک، پولک9تا 6دوم، فاصله بین دو چشم با 

تر از فاصله بین چشم تا گوشه عدد، فاصله بین دو چشم کم14تا 
هاي بینها متمایل به ناحیه فوقانی سر، پشت پولکدهان، چشم

).C–3شکل (پولک 3بینی 
)Eryx tataricus (Lichtenstein, این بوا به بواي : 1828

. باشدمیTatar sand boaنام انگلیسی آن . تاتاري مشهور است
دار،  هاي دم تیغهعدد، دم کلفت، پولک59تا 43سطح پشتی 

12تا 7هاي دور چشم پولک، پولک8تا 4فاصله میان دو چشم با 
عدد، فاصله بین دو چشم نسبت به فاصله چشم تا گوشه دهان 

).D–3شکل (پولک 3یا 2هاي بین بینی متغیر، عقب پولک
Lamprophiidae Fitzinger, سطح فوقانی پوزه :1843

اي، پولک پیشانی هم عرض محدب یا مقعر، یک یا دو پولک گونه
.یا باریک تر از پولک باالي چشم، داراي فنگ خلفی در فک باال

Malpolon insignitus (Geffroy De St-Hilarie, 1827):
Easternنام انگلیسی آن . این مار در ایران به یله مار معروف است

Montpellier snakeعدد، 17هاي سطح پشتی پولک. باشدمی
هاي سطح زیرین عدد، پولک183تا 168هاي سطح شکمی پولک

-، پولک)پولک9ندرت به(پولک 8عدد، لب باال با 95تا 72دم 
2متصل به چشم، پولک جلو چشمی بزرگ، 6و 5و یا 5و 4هاي 

).E–3لشک(پولک عقب چشمی ) 3به ندرت (
Colubridae Oppel, فاقد نیش یا داراي نیش در :1811

هاي مربع شکل، پولکاي تقریباًعقب فک باال، داراي پولک گونه
.دار یا فاقد تیغه یا ترکیبی از هر دوپشتی تیغه

)Eirenis punctatolineatus (Boettger, این مار در :1892
Dotted dwarfسی آن ایران به تیرك مار شهرت دارد و نام انگلی

racerهاي سطح عدد، پولک17هاي سطح پشتی پولک. باشدمی

86تا 62هاي سطح زیرین دم عدد، پولک181تا 150شکمی 
پولک، سومین و چهارمین پولک لب باال به چشم 7عدد، لب باال 

متصل، پولک جلو چشمی یک عدد، فاقد پولک زیر چشمی 
)F–3شکل(

)Eirenis collaris (Menetries, نام فارسی این :1832
Collared dwarfکوتوله رینگال است و نام انگلیسی آن رما

racerهاي عدد، پولک15هاي سطح پشتی پولک. باشدمی
50هاي سطح زیرین دم عدد، پولک177تا 152سطح شکمی 

عدد، سومین و چهارمین پولک لب 7عدد، پولک لب باال 63تا 
م، پولک جلو چشمی یک عدد، فاقد پولک زیر باال متصل به چش

).G–3شکل(پولک عقب چشمی 2چشمی، داراي 
)Platyceps ventromaculatus (Gray, این مار در :1834

Glossy-belliedایران به مار دستی مشهور است و نام انگلیسی آن 

racerهاي سطح عدد، پولک19هاي سطح پشتی پولک. باشدمی
119تا 82هاي سطح زیرین دم عدد، پولک211تا 194شکمی 

پولک، پنجمین و ششمین پولک لب باال متصل به 9عدد، ، لب باال 
)H–3شکل(زیر چشمی یک عدد -چشم، پولک جلو

Platyceps najadum (Eichwald, این مار به قمچه:(1831
. باشدمیslender whip snakeمار شهرت دارد و نام انگلیسی آن 

هاي ، پولک)عدد17به ندرت(عدد 19اي سطح پشتی هپولک
تا 89هاي سطح زیرین دم عدد، پولک239تا 211سطح شکمی 

، چهارمین و پنجمین پولک )9به ندرت ( 8عدد، لب باال با 142
لب باال متصل به چشم، پولک جلو چشمی یک عدد، یک پولک 

)I–3شکل(زیر چشمی -جلو
)Hemorrhois ravergieri (Menetries, این مار به :1832

Spotted whipe snakeمار پلنگی مشهور است و نام انگلیسی آن 

هاي سطح عدد، پولک23تا 21هاي سطح پشتی پولک. باشدمی
105تا 62هاي سطح زیرین دم عدد، پولک226تا 192شکمی 

پولک، پنجمین و ششمین پولک لب باال به 10یا 9عدد، لب باال با 
زیر-عدد، یک پولک جلو2متصل، پولک جلو چشمی چشم

).J–3شکل) (عدد3به ندرت (پولک عقب چشمی 2چشمی، 
)Natrix tessellata (Laurenti, در ایران این مار به :1768

. باشدمیDice snakeمار آبی چلیپر مشهور است و نام انگلیسی آن 
تا 167اي سطح شکمی هعدد، پولک19هاي سطح پشتی پولک
عدد، یکی از 86تا 48هاي سطح زیرین دم عدد، پولک184
یا 3پولک جلو چشمی، 3یا 2هاي لب باال متصل به چشم، پولک

).K–3شکل(پولک پشت چشمی 4
اي که در منطقه هفتاد قله یافت شد داراي گونه11

.باشندفراوانی یکسانی نمی



1395زمستان، 4، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

109

BA

DC

FE

HG

JI

K
شده هفتاد قلههاي مار منطقه حفاظتکونه: 3شکل 

A) Xerotyphlops vermicularis  B) Macrovipera lebetina  C) Eryx miliaris D) Eryx tataricus  E) Malpolon insignitus
F) Eirenis punctatolineatus  G) Eirenis collaris  H) Platyceps ventromaculatus  I) Platyceps najadum
 J) Hemorrhois ravergieri  K) Natrix tessellate
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ترین بیشMacrovipera lebetinaگونه، 4توجه به شکل با
هاي را در کل منطقه دارد و گونه60/32درصد فراوانی یعنی 

Eirenis punctatolineatus ¤Eirenis collaris،Platyceps
ventromaculatusوEryx tataricusترین کم17/2فراوانیدرصدبا

ب لمطگویاي این5شکل . باشندکل منطقه دارا میرا درفراوانی
گونه . هاي مختلف یافت شدایستگاهاست که چه تعداد مار در

Malpolon insignitus4ترین ایستگاه را در پراکندگی با بیش
و Macrovipera lebetinaهايایستگاه و پس از آن گونه

Platyceps najadum3با . اندخود اختصاص دادهایستگاه را به
ور ترین تعداد مار و در شهریدر خرداد ماه بیش6توجه به شکل 

هرچه هوا در منطقه هفتاد . ها یافت شده استترین تعداد آنکم
دراردیبهشت .آمدمیپاییننیزماریافتناحتمالشودمیترگرمقله
گاه در ایستماهخرداددرچکاب،دماغهوسیبکهايایستگاهدرماه

هاي چکاب و سیبک، در مرداد و سیبک، در تیر ماه در ایستگاه
.  ترین تعداد مار یافت شددر بیشر ایستگاه لتهشهریور ماه د

هاها و تعداد گونهها، ایستگاهها، گونهخانواده:1جدول 
تعداد ایستگاه گونه خانواده

5 چکاب Xerotyphlops vermicularis Typhlopidae

15 لته در، چکاب، سیبک Macrovipera lebetina Viperidae

2 موتور سرهنگ Eryx miliaris

1 لته در Eryx tataricus
Boidae

10 لته در، دماغه چکاب، چکاب، سیبک Malpolon insignitus Lamprophidae

6 لته در، چکاب، سیبک Platyceps najadum

1 چکاب Platyceps ventromaculatus

1 لته در Eirenis punctatolineatus

1 لته در Eirenis collaris

2 لته در، موتور سرهنگ Hemorrhois ravergieri

2 چکاب Natrix tessellata

Colubridae

هادرصد فراوانی گونه:4شکل 
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بزن در

هاها در ایستگاهفراوانی گونه:  5شکل 

هااههاي مختلف در ایستگفراوانی مار در ماه: 6شکل 

بحث
ماه مطالعه 5شده هفتاد قله اراك طی در منطقه حفاظت

گونه سمی، 1خانواده مشاهده شد که 5گونه مار از 11میدانی 
.باشندسمی میگونه غیر9سمی و یک گونه نیمه

گونه سمی منطقه هفتاد Macrovipera lebetinaگونه
Hosseinianدر تحقیقاتی که . قله است Yousefkhani و
وحش شیراحمد و منطقه در پناهگاه حیات) 2014(همکاران

حفاظت شده پروند استان خراسان رضوي به انجام رسانید این 
متري گزارش نمود و طبق گزارش 1405گونه را در ارتفاع 

در .بردسر میهمتري ب2000این گونه تا ارتفاع ) 1392(کمالی
متر مورد 2682تا 2027فاعات مطالعه حاضر این گونه از ارت

آوري قرار گرفت و بیانگر این موضوع بوده که مشاهده و جمع
باشد بلکه شرایط زیستی این گونه مختص به ارتفاع پایین نمی

. ها را مشاهده کردتوان آنها میبا توجه به شرایط ایستگاه
با توجه به Eirenis panctatolineatusسمی گونه غیر

تا 2000در ارتفاع ) 2013(و همکارانMoradiرشات گزا
از اقلیم ) 1388(متري و گزارشات زارعیان و همکاران2500

آوري قرار گرفت ولی در گزارش حاضر  این دشت مورد جمع
آوري گردید در متر در کوهستان جمع2828گونه از ارتفاع 

این . یداي مشاهده نگردتر هیچ نمونهکه در ارتفاعات پستحالی
ترین هاي یافت شده در این تحقیق در مرتفعنمونه در بین نمونه

خوار حشرهکه این گونه یک گونهبا توجه به این. نقطه یافت شد
تواند به رژیم زندگی در این ارتفاع می) 1392کمالی، (است 

تعداد
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غذایی آن هم مربوط باشد، زیرا پس از صید، این نمونه یک ملخ 
. رون پرتاب کرداز معده خود به بی

با توجه به گزارشات Platyceps najadumگونه غیرسمی
در کف ) 1392(و نبوي و همکاران) 1388(حجتی و همکاران

شود ولی در منطقه هاي کوتاه یافت میجنگل و میان علف
نمونه هم از باالي 1اي هاي کوهپایههفتاد قله عالوه بر نمونه

آوري گردید که متر از سطح دریا جمع2774کوه و در ارتفاع 
. باشدبیانگر تنوع زیستی این گونه می

Hemorrhoisگونه  ravergieri با توجه به گزارشات
در ) 1392(و رمضانی و همکاران) 1388(زارعیان و همکاران

اقلیم کوهستانی یافت شده ولی  با توجه به گزارش کمالی
گردیده و  در منطقه هفتاد قله اقلیم دشت نیز معرفی) 1392(

نمونه از دشت یافت شد و این امر 1نمونه از کوهستان و 1
نشانگر آن است که این مار هم در اقلیم کوهستانی و هم در 

در این تحقیق گونه . سر بردهتواند باقلیم دشتی می
Hemorrhois ravergieriخواري را اي ست که هم نوعتنها گونه

تک نمونه ها در تحقیق حاضر براي تک. تنشان داده اس
. ها تهیه شده استهاي الزم از نمونهبا عکسشناسنامه همراه 

اولین گزارش از مارهاي منطقه حفاظت اساس مطالعهبر
گونه مار از 11شده هفتاد قله استان مرکزي، این منطقه داراي 

نه سمی، باشد که از این میان یک گوخانواده می5جنس و 8
. سمی به ثبت رسیدگونه غیر9سمی و یک گونه نیمه

:شده هفتاد قله استان مرکزيهاي مار منطقه حفاظتکلید شناسایی گونه

Xerotyphlops vermicularis.........................................................................هم و داراي بدنی کرم مانندهاي پشتی و شکمی شبیه بهپولک-1

2............................................................................................................................................................هاي شکمیهاي پشتی متفاوت از پولکپولک-
3....................................................................................................................................................................................................مردمک چشم عمودي -2
4...........................................................................................................................................................................................................مردمک چشم گرد -
5...........................................................................................................................تر از عرض بدن و فاقد فنگ قدامی هاي سطح شکمی کمپولک-3
Macrovipera lebetina.......................................................هم عرض بدن و داراي نیش قدامی در فک باال هاي سطح شکمی تقریباًپولک-

Malpolon insignitus............................................................................................................اي و فنگ تحتانی در فک باالداراي دو پولک گونه-4

6........................................................................................................................................اي و فاقد فنگ تحتانی در فک باالداراي یک پولک گونه-
Eryx miliaris............................... ................................................عدد 14تا 10هاي دور چشم ها متمایل به ناحیه فوقانی سر، پولکچشم-5

Eryx tataricus.........................................................................................................عدد 12تا 7هاي دور چشم ها در جوانب سر، پولکچشم-

7....................................................................................................................................................................................دار هاي سطح پشتی تیغهپولک-6
8...................................................................................................................................................................هاي سطح پشتی فاقد تیغه و صاف پولک-
Hemorrhois ravergieri.. ....عدد21یهاي سطح پشتپولک در لب باال، پنجمین و ششمین پولک لب باال متصل به چشم، پولک10یا 9داراي -7

Natrix tessellata.. ..........................عدد 19هاي سطح پشتی هاي لب باال متصل به چشم، پولکپولک، یکی از پولک8لب باال داراي -

9......................................................................................................................................................................پولک 17تر از و یا کم17سطح پشتی -8
10................................................................................................................................................................................پولک17تر از سطح پشتی بیش-
Eirenis punctatolineatus.......... .................جفت پولک، بدن داراي چند نوار طولی در انتها86تا 62پولک، سطح زیرین دم 17سطح پشتی -9

Eirenis collaris.................. ....اي هاي آهیانهجفت پولک، دو خال سیاه روي پولک63تا 50پولک، سطح زیرین دم 15سطح پشتی -

Platyceps ventromaculatus.......................................پولک، داراي خطوط عرضی فاقد حاشیه سفید روي بدن 19سطح پشتی داراي -١٠

Platyceps najadum..............................................پولک، داراي خطوط عرضی با حاشیه سفید روي ناحیه گردن 19یا 17سطح پشتی -
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