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 چکیده

قرار  در استان مازندران بهشهر شهرستان شرقی جنوب بوده و در هکتار هزار 94 دحدو وسعت با منطقه هزار جریب یک منطقه کوهستانی          

جانوری ازجمله سوسمارها و  مختلف هایگونه احیاء جهت مناسبی توانمندی و بوده خاصی زیستگاهی هایارزش واجد مذکور دارد. منطقه

( یابرکه هایپشتالک گرفتن برای) تور دستی دست، از استفاده برداری باهنمون 3141 ماه آبان اواخر تا ماه فروردین داراست. از را هاپشتالک

 چنین صفات متریک،های این منطقه و همپشتمطالعه فون سوسمارها و الک این در .گرفت انجام (دور فاصله از سوسمارها گرفتن برای) کمند و

نمونه سوسمار و الکپشت  49است. در طی مدت تحقیق  گرفته قرار حلیلت و تجزیه و ارزیابی ها موردمریستیک و زیستگاه هر یک از گونه

 Darevskiaها در منطقه عبارتند از: ترتیب فراوانی آنخانواده شناسایی شد که به 4جنس و  8گونه از  4سوسمارها،  آوری گردید. از زیرراستهجمع

caspica (62  ،)درصدTenuidactylus caspius caspius (63 ،)درصد Cyrtopodion scabrum (31  ،)درصدLacerta strigata 

درصدParalaudakia caucasia (2  ،)درصدDarevskia schaekeli (1  ،)درصدPseudopus apodus apodus (4  ،)درصد(،  33)

Anguis colchica orientalis (9  ،)درصدAblepharus pannonicus (6 از راسته الک .)دو جنس و دو خانواده  ها، دو گونه ازپشتدرصد

 Mauremys caspica caspicaدرصد( و  13) Emys orbicularis persicaترتیب عبارتند از: در منطقه شناسایی شد که بر حسب فراوانی به

 درصد(. 64)
  

   پشتهزار جریب، مازندران، فون، سوسمار، الک منطقه شکار ممنوع، کلمات کلیدی:
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 مقدمه
توان یافت که تر سرزمینی را میرهای جهان، کمدر میان کشو       

های متنوع و متضادی چون کویرهای گرم و مانند ایران زیستگاه

گرمسیری و های سرسبز و حاصلخیز، مناطق نیمهخشک و دشت

های بلند مشرف بر های معتدل، کوههای سرد و جنگلکوهستان

و شیرین را  های شورها و دریاچههای پست ساحلی و تاالبسرزمین

جنوبی منطقه در کنار هم داشته باشد. دو سوم وسعت ایران در نیمه

معتدله شمالی و یک سوم بقیه در منطقه گرم زمین قرار گرفته و 

چنین هم ارز بودن آن با دریای مدیترانه، آب و هوای معتدل تا هم

با  فرما باشد، ولی نزدیکیایی باید بر ایران حکمنسبتاً گرم مدیترانه

السرطان باعث شده که نوار بیابانی نیمکره شمالی ناحیه مدار راس

وسیعی از سرزمین ایران را دربرگیرد و بر شرایط آب و هوایی آن تاثیر 

ای هگیری ایران در مسیر وزش بادوجود، قرار این چشمگیری بگذارد. با

مرطوب غربی و وجود ارتفاعات بلند، تنوع گیاهی و جانوری را به 

 های گوناگون و متعددی را تحت تاثیر قرار داده و زیستگاه شدت

ای از وجود آورده است. این عوامل موجب پیدایش تنوع قابل توجههب

ای هخزندگان شده است که در این بین تنوع سوسمارها از دیگر گروه

 (. 2831گیرتر است )رستگارپویانی و همکاران، تر و چشمخزنده بیش

ها تابع درجه ی خونسرد هستند که دمای بدن آنسوسمارها موجودات

ا کند. لذاطراف تغییر میبوده و با تغییر دمای محیط حرارت محیط 

ویژه در پاییز و زمستان به خواب های پایین بهدر درجه حرارت

وند. رزمستانی و در روزهای گرم تابستان به خواب تابستانی فرو می

های پست با گی دارند. از بیابانسوسمارها در همه جای ایران پراکند

های داغ گرفته تا مناطق مرطوب و جنگلی شمال، سواحل زمین

و دریای عمان، ارتفاعات کوه های البرز و  خلیج فارس دریای خزر و

 .زاگرس و مناطق مسکونی

، دریاییهای پشتهای ایران شامل سه گونه الکپشتکال       

ی خاکی یا زمینهای پشتالکهای آبزی )آب شیرین( و پشتالک

در جنوب ایران در خلیج فارس و  دریاییهای پشتشوند. الکمی

های آبزی ایران شامل دو گونه پشتالک. کننددریای عمان زندگی می

 غرب ایراندر جنوبای پشت برکهالکگونه است و در شمال ایران 

د. باشاکی میهای خپشتایران دارای دو نوع از الک. شودمی نیز یافت

 .شونددر همه جای ایران یافت می ها تقریباًپشتاین الک

 ها در اینای آندلیل تنوع و غنای گونهمطالعه خزندگان ایران به       

سرزمین از دیرباز مورد توجه و عالقه خزنده شناسان بوده و مطالعات 

متعددی توسط محققان داخلی و خارجی روی آنها صورت گرفته است 

؛ 2831همکاران،  و حجتی ؛2831 همکاران، و ؛ نبوی2831کمالی، )

؛ رستگار پویانی و 2833؛ هزاوه و حجتی، 2833همکاران،  و حجتی

 ؛ مجنونیان و کیابی،2831همکاران،  و ؛ حجتی2831همکاران، 

، Anderson؛ 2831محمدیان،  ؛2831همکاران،  و ؛ حجتی2831

های ایران اولین بار توسط رمولک(. جامعترین مطالعه بر روی ما2333

ارائه شده  The Lizards of Iranاندرسون و در کتابی تحت عنوان 

(. چک لیستی از سوسماران ایران و پراکنش Anderson ،2333است )

چنین به چاپ رسیده است. هم (1121)و همکاران  Smidها توسط آن

و  Safaei-Mahrooچک لیستی در مورد خزندگان ایران مربوط به 

 منتشر شده است.   (1121)همکاران 

 مازندران در استان که است کوهستانی ایناحیه جریب هزار منطقه       

 گیاهی پوشش هوایی و آب و اقلیمی شرایط به توجه قرار دارد. با

 نبوها جنگلی پوشش دارای است برخوردار خوبی نسبتاً تنوع از منطقه

 گیاهان و زینتی گیاهان پوشش رایدا چنینهم و باشدمی فراوانی و

 منطقه این .(1است )شکل وحشی هایگونه از فراوانی تعداد و دارویی

 ل،شغا وحشی، گربه خرس، پلنگ، مرال، شوکا، نظیر حیواناتی دارای

 یرنظ پرندگانی دارای چنینهم و خارپشت گراز، خرگوش، گرگ، روباه،

 س،کرک بلبل، رگپه،سا بحری، شاهین، عقاب، دلیجه، کبک، قرقاول،

سازمان حفاظت هاست )گنجشک از انواعی توکا و بلدرچین، هدهد،

  (.2831،محیط زیست ایران

 

 هامواد و روش
 هزار 13 حدود وسعت با منطقه این :مورد مطالعه همنطق       

 شهرستان جنوب و بهشهر شهرستان شرقیجنوب در واقع هکتار

 استان در بهشهر شهرستان جریب هزار باشد. منطقهمی واقع گلوگاه

 نامگذاری ممنوع شکار منطقه عنوانبه 2831 ماه شهریور از مازندان

 توانمندی و بوده خاصی زیستگاهی هایارزش واجد مذکور منطقه شد.

 این در داراست. را جانوری مختلف هایگونه احیاء جهت مناسبی

 و امکانات اقتصادی، هایفعالیت حدود جغرافیایی موقعیت مطالعات

 ای،منطقه درون هایزیستگاه جانوری و گیاهی پوشش وضعیت تاسیسات،

 هگرفت قرار تحلیل و تجزیه و ارزیابی موارد سایر و دسترسی هایراه

 (.2831 ،سازمان حفاظت محیط زیست ایران(. )2)شکل است

برداری نمونه 2838ماه ماه تا اواخر آبان فروردین از :بردارینمونه       

برداری در تمام شرایط آب و هوایی و در تمام شد. کار نمونه انجام

ساعات طول روز و شب انجام گرفت و از مناطق مختلفی در منطقه 

 13پشت و الک 3شامل  نمونه 11شکار ممنوع هزار جریب، تعداد 

توان های خزندگان میآوری شد. پس از یافتن نمونهسوسمار جمع

ی هاپشتت و توردستی )برای گرفتن الکها را با استفاده از دسآن

ای( و کمند و تور دستی )برای گرفتن سوسمارها از فاصله دور( برکه

ها، ها و شناسایی و ثبت آنآوری نمونهگرفت. پس از جمع
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ها تصویربرداری شد. برای تهیه عکس از نمونه سوسمارها و از نمونه

و از لنز نرمال  111D Canonهای این تحقیق از دوربین پشتالک

استفاده شده است. پس از اتمام شناسایی و بررسی صفات  23:11

ایی برای شناسها رهاسازی شدند. مریستیک و مورفومتریک اکثر نمونه

و  (2831) پویانی و همکارانسوسماران از کلیدهای شناسایی رستگار

Anderson (2331 2333و) ها از کتاب و برای شناسایی الکپشت

استفاده شد. نام فارسی  (2831دوزیستان ایران )کمالی،  خزندگان و

-Safaei) چک لیست خزندگان و دوزیستان ایراناز  هاو انگلیسی گونه

Mahroo در بررسی صفات متریک  .( اخذ شده است1121، و همکاران

گیری قرار گرفت. طول و عرض سر، طول بدن و طول دم مورد اندازه

ای ههای لب باال و پایین، پولکپولکچنین صفات مریستیک مانند هم

گیری از کولیس و سطح پشتی و شکمی شمارش شدند. برای اندازه

 تابرای تجزیه و تحلیل آماری برروی صف(. 2متر استفاده شد )جدول 

 .استفاده شد Excel و  SPSS 23افزار از نرم و مریستیک مورفومتریک
 

 
 ان در ایراناستان گلستان و مازندر: موقعیت 1شکل 

 

 
 های مختلف در منطقه شکار ممنوع هزار جریبزیستگاه :2شکل
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 هاپشتهای قراردادی در سوسمارها و الکگیری: اندازه1جدول        

 عالمت اختصاری معنی توضیح

 SCL پشتیطول مستقیم الک ای تا انتهای درز بین سپرهای دمیمهرهپشتی از ابتدای سپر پیشطول خط مستقیم الک

 SVL طول بدن از نوک پوزه تا اول مخرج

 TL طول دم از ابتدای مخرج تا انتهای دم

 HL طول سر آرواره عقب تا پوزه جلو از

 HW عرض سر هاگیری عرض سر از عقب چشماندازه

 SMB بدن میانه دور پولک تعداد های دور ناحیه میانی بدنشمارش پولک

 TDS های عرض بدنپولک بدن میانی قسمت در پشتی هایکپول عرضی های ردیف تعداد
 ULS های لب باالپولک باال لب هایپولک تعداد

 LDS های پشتیردیف طولی پولک مخرج تراز تا سر پشت بدن از میانی قسمت در پشتی هایپولک هایردیف تعداد

 FP منافذ رانی تعداد منافذ رانی

 GS های گلوییولکپ های  گلوییشمارش تعداد پولک

 SDL1P زیر انگشت چهارم پا هایپولک زیر انگشت چهارم پا هایشمارش تعداد پولک

 VSA های شکمیتعداد پولک بدن( وسط در)شکم  عرض در شکمی هایپولک تعداد

 نتایج 

 خانواده از سوسمارها شامل 1منطقه شکار ممنوع هزار جریب  در       

Agamidae، Anguidae ،Gekkonidae ،Lacertidae ،Scincidae 

گونه شناسایی  3سوسمارها،  (. از زیرراسته1شناسایی شد )جدول 

ترتیب ( به8شکلها در این منطقه )شد که بر حسب فراوانی آن

)سوسمار سنگی دریای  Darevskia caspicaآندمیک  عبارتند از: گونه

(، 21( )شکل%11) (1128 همکاران، و Ahmadzadeh) خزر(

Tenuidactylus caspius caspius (Eichwald, 2382)  گکوی(

 Cyrtopodion scabrum(، 3( )شکل % 12انگشت خمیده خزری( )

(Heyden, 2313) (، 3( )شکل%23زبر( )دم)گکویLacerta strigata 

Eichwald, 2382 (، 3( )شکل%22) خزری(سبز)سوسمارPseudopus 

apodus apodus (Pallas, 2331) (، 21( )شکل %3مار( ) )لوس

Darevskia schaekeli  (Ahmadzadeh  ،1128و همکاران) (3%) 

)آگامای  Paralaudakia caucasia (Eichwald, 2382)(، 22)شکل

 ,Anguis colchica orientalis (Nordmann(، 1( )شکل%1قفقازی( )

 Ablepharus pannonicus(، 21( )شکل%1)کلمره( ) (2311

(Fitzinger, 2311) ( )از  (. 1( )شکل%1)اسکینک مار چشم آسیایی

( که بر 1ها دو گونه در منطقه شناسایی شد )جدول پشتراسته الک

 Emys ترتیب عبارتند از:( به1شکلحسب فراوانی در این منطقه )

orbicularis persica Eichwald, 2382 ای اروپایی( پشت برکه)الک

 Mauremys caspica caspica Pritchard, 2311( و 21( )شکل 32%)

(. آگامای قفقازی در قسمت شرق 21( )شکل%13پشت خزری( ))الک

نشیند. ها میها و برآمدگیروی صخره و مرکز منطقه در ارتفاعات

 واردی یا کشتزارها اطراف گلی کاه یا سنگی هایدیواره روی چنین،هم

ها در منطقه را نشان پراکندگی گونه 21شکل  .شودمی یافت هاخانه

 کف های انبوهبرگ زیر در در قسمت مرکز منطقه کلمره دهد.می

 یا هابرگ این زیر در را خود اوقات تربیش و کندزندگی می جنگل

 در در قسمت غرب منطقه لوس مار .دکنمی مخفی درختان هایکنده

گکوی . کندمی زندگی هاجنگل گیاهی و پوشش با باز علفزارهای

-مکان در، غربی منطقهانگشت خمیده دم زبر در قسمت غرب و جنوب

 مخروبه، الی هایخانه در گونه این پردازند،فعالیت می به تاریک های

گشت خمیده گکوی ان. شد صید سنگالخی زمین ها وصخره شکاف

 هایخانه در گونه این، خزری در قسمت مرکز، جنوب و غرب منطقه

ار سوسم. الی شکاف دیوارها صید شد ها وصخره مسکونی، الی شکاف

ای در این منطقه دارد و تقریباً در پراکنش گسترده سنگی دریای خزر

. زیستگاه این گونه در این منطقه درون شودتمام این منطقه یافت می

های ریخته شده در کف جنگل و ها، بین علفزارها، روی برگلجنگ

 شرقدر شمال  Darevskia schaekeliسوسمار  .روی درختان است

 ایهدره صخرها، دامنه . زیستگاه این گونه معموالًمنطقه پراکنش دارد

 و هاشاخه الیمعموالً البه. است ایصخره هایدیواره ای ورودخانه تنگ

 در و کنندمی فعالیت هاچینسنگ و هاصخره روی ها،هبوت هایبرگ

 در مرکز سوسمار سبز خزری .شوندمی دیده تربیش آفتاب روشنای

شش پو با این منطقه زیستگاه این گونه در .اندمنطقه پراکنده شده

 و نیزارها هابوته الیالبه در شوند ومی دیده ایبوته اغلب گیاهی

 و دوندمی سرعتبه خطر احساس موقع در کنندمی فعالیت چمنزارها

. از اسکینک مار چشم آسیایی تنها شوندمی پنهان گیاهان میان در

ه زیستگاه این گون یک نمونه از این گونه در شرق منطقه مشاهده شد.

 اهخرده سنگ الیالبه در و ایبوته  پوشش گیاهی با این منطقه در

رب شرق و غپایی در شمال، شمالای اروالکپشت برکه .کندمی فعالیت

 ها،رودخانه این منطقه زیستگاه این گونه در منطقه پراکنش دارد.

الکپشت خزری در  .های همراه با نی و علفزار استو برکه هاآبگیر

 این منطقه زیستگاه این گونه در غربی منطقه پراکنش دارد.شمال

  .باشدیگیاهان نی، تمشک و علفزار م همراه با هارودخانه



 9316 تابستان، 2 ، شمارهنهمسال                                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

121 
 

 های  شناسایی شده در منطقه هزار جریبپشتهای سوسمارها و الک: گونه2جدول 

 راسته زیرراسته خانواده زیرخانواده گونه/ زیرگونه
Paralaudakia caucasia Agaminae Agamidae 

Sauria  
 

Squamata 

Anguis colchica orientalis Anguinae 
 Anguidae 

Pseudopus apodus apodus 

Cyrtopodion scabrum 
Gekkoninae Gekkonidae 

Tenuidactylus caspius caspius 

Darevskia caspica 
Lacertinae Lacertidae Darevskia schaekeli 

Lacerta strigata 

Ablepharus pannonicus Eugongylinae Scincidae 
Emys orbicularis persica Emydinae Emydidae 

Testudines  
Mauremys caspica caspica Geoemydinae Geoemydidae 

 

 
 

 : نمودار درصد فراوانی سوسمارهای منطقه3شکل 

 شکار ممنوع هزار جریب 

های منطقه پشت: نمودار درصد فراوانی الک4شکل 

 شکار ممنوع هزار جریب
 

 

 

 
 Ablepharus pannonicus  :6 شکل  Paralaudakia caucasia :5 شکل

   

 

 

 
 Tenuidactylus caspius :8 شکل       Cyrtopodion scabrum :7 شکل

   

 

 

 
 Darevskia caspica: 11 شکل  Lacerta strigata: 9 شکل

Paralaudakia 
caucasia

6%

Anguis colchica 
orientalis

4%Pseudopus 
apodus apodus

9%

Crytopodim 
scabrum

17%
Tenuidactylus 

caspius
21%

Darevskia 
caspica

26%

Darevskia 
schaekeli

4%

Ablepharus 
pannonicus

2%

Lacerta strigata
11%

Emys 
orbicularis 

persica
71%

Mauremys 
caspica

29%
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 Pseudopus apodus :12 شکل  Darevskia schaekeli :11 شکل

   

 

 

 
 Emys orbicularis :14 شکل          Anguis colchica :13 شکل

   

 
 Mauremys caspica :15 شکل

 
 Paralaudakia caucasiaتوصیفی در آمار  :3 جدول

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  8 11/81 18/88 31/1 ± 88/82 13/2 

متر( )میلی  SVL  8 23/221 11/288 81/1 ± 13/211 11/3 

متر()میلی  HW  8 13/11 12/13 11/1 ± 11/13 11/1 

متر()میلی  TL  8 13/223 18/233 23/23 ± 18/212 31/13 

SMB 8 11/213 213 22/1 ± 11/283 13/21 

 

 Anguis colchica: آمار توصیفی در 4جدول

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  1 28/21 13/28 33/1 ± 31/21 13/2 

متر( )میلی  SVL  1 38/211 33/212 13/8 ± 81/213 11/1 

متر()میلی  HW  1 31/1 13/3 11/1 ± 11/1 33/1 

متر()میلی  TL  1 11/211 12/213 13/2 ± 22/211 11/2 

SMB 1 11/13 11/13 11/2 ± 11/13 12/2 
 
 

 Pseudopus apodus: آمار توصیفی در 5جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر(یلی)م  HL  1 11/82 81/11 33/1 ± 11/83 13/1 

متر( )میلی  SVL  1 13/821 12/813 31/22 ± 11/881 32/18 

متر()میلی  HW  1 33/21 13/12 81/2 ± 31/23 11/1 

متر()میلی  TL  1 32/133 12/333 81/281 ± 328/11 31/111 
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 Cyrtopodion scabrum: آمار توصیفی در 6جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  3 11/3 11/21 12/1 ± 31/21 31/2 

متر( )میلی  SVL  3 31/1 12/22 13/1 ± 23/3 11/2 

متر()میلی  HW  3 11/81 12/13 11/2 ± 33/18 21/1 

متر()میلی  TL  3 13/12 18/12 21/2 ± 88/13 13/8 

ULS 3 11/22 11/28 11/1 ± 31/22 31/1 

TDS 3 11/21 11/21 18/1 ± 11/28 12/2 
 

 Tenuidactylus caspius: آمار توصیفی در 7جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  21 31/21 12/11 11/1 ± 11/23 13/2 

متر( )میلی  SVL  21 12/21 83/21 11/1 ± 31/28 11/2 

متر()میلی  HW  21 18/11 12/33 28/1 ± 13/11 31/1 

متر()میلی  TL  1 12/38 11/33 18/2 ± 11/33 31/1 

LDS 21 11/23 11/18 13/1 ± 31/11 13/2 

FP 1 11/11 11/81 81/1 ± 31/11 28/2 
 

 Darevskia caspica: آمار توصیفی در 8جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±یارخطای مع حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  21 11/21 38/21 12/1 ± 11/28 11/2 

متر( )میلی  SVL  21 33/1 18/3 11/1 ± 21/3 13/1 

متر()میلی  HW  21 21/13 12/31 33/1 ± 31/18 11/3 

متر()میلی  TL  3 23/31 11/211 28/8 ± 32/222 38/21 

GS 21 11/11 11/11 11/1 ± 88/11 11/2 

SDL1P 21 11/13 11/81 31/1 ± 38/81 31/1 

TDS 21 11/11 11/18 11/1 ± 13/13  23/1 
 

 Darevskia schaekeli: آمار توصیفی در 9جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  1 38/22 31/21 12/1 ± 81/21 31/1 

متر( )میلی  SVL  1 38/1 11/3 11/1 ± 33/1 118/1 

متر()میلی  HW  1 11/13 31/12 31/2 ± 13/11 12/1 

متر()میلی  TL  1 18/218 13/222 38/8 ± 21/213 11/1 

VSA 1 11/11 11/13 11/1 ± 11/11 18/8 

FP 1 11/23 11/23 11/1 ± 11/23 31/1 

GS 1 11/18 11/11 11/2 ± 11/11 12/2 

TDS 1 11/13 11/13 11/2 ± 11/13 12/2 
 

 Lacerta strigata : آمار توصیفی در11جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  1 18/23 11/11 13/2 ± 33/11 83/1 

متر( )میلی  SVL  1 18/3 13/21 33/1 ± 23/21 31/2 

متر()میلی  HW  1 12/31 21/31 18/2 ± 11/33 11/8 

متر()میلی  TL  1 18/233 18/233 12/1 ± 11/231 11/22 

SDL1P 1 11/11 11/13 11/1 ± 11/13 13/2 

FP 1 11/23 11/12 13/1 ± 11/23 81/2 

TSD 1 11/83 11/13 13/2 ± 11/18 33/8 
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 Ablepharus pannonicus: آمار توصیفی در 11جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

متر()میلی  HL  2 11/1 11/1 1 ± 11/1 . 

متر( )میلی  SVL  2 33/8 33/8 1 ± 33/8 . 

متر()میلی  HW  2 13/88 13/88 1 ± 13/88 . 

متر()میلی  TL  2 11/13 11/13 1 ± 11/13 . 

SMB 2 11/11 11/11 1 ± 11/11 . 
 

 Emys orbicularis: آمار توصیفی در 12جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

SCL  11/11 11/33 ± 18/3 31/33 82/11 1 متر()میلی 
 

 Mauremys caspica: آمار توصیفی در 13جدول 

 انحراف معیار میانگین  ±خطای معیار حداکثر حداقل تعداد صفات

SCL  81/11 11/211 ± 31/23 13/218 11/33 1 متر()میلی 

 
 

 
 Anguis colchica orientalis( 2؛  Paralaudakia caucasia( 1های منطقه شکار ممنوع هزار جریب. پشتها و الکنقشه پراکنش سوسمار :16شکل

 Darevskia schaekeli( 7؛ Darevskia caspica( 6؛  Tenuidactylus caspius caspius( 5؛  Cyrtopodion scabrum( 4؛  Pseudopus apodus apudus( 3؛ 

 .Mauremys caspica caspica( 11؛  Emys orbicularis persica( 11؛  Ablepharus pannonicus( 9؛  Lacerta strigata( 8؛ 

 

 های منطقه شکار ممنوع هزار جریبکلید شناسایی سوسمار
a2 (1) ...................................................................................................................................................................... های حرکتی جلویی و عقبیـ فاقد اندام 

b2 (8) ................................................................................................................................................................... عقبی و جلویی رکتیح هایاندام ـ دارای 

a1 ـ دارای چین عمیق پهلویی در دو طرف بدن ............................................................................................................. Pseudopus apodus apudus 

b1 بدن طرف دو در پهلویی عمیق چین ـ فاقد ................................................................................................................. Anguis colchica orientalis 

a8 های سطح پشتی و شکمی شبیه به همـ پولک ................................................................................................................ Ablepharus pannonicus 

b8 (1) .................................................................................................................................................................متفاوت شکمی و پشتی سطح هایـ پولک 
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a1 (1)  ................................................................................................................................................................................................ ـ مردمک چشم عمودی 

b1 (1)  ...................................................................................................................................................................................................... ـ مردمک چشم گرد 

a1 های پشت رانی و سه رگه خطوط تیره در هر طرف پوزهـ دارای زگیل .........................................................Tenuidactylus caspius caspius 

b1 پوزه طرف هر در تیره خطوط رگه های پشت رانی سهزگیل ـ فاقد ............................................................................... Cyrtopodion scabrum 

a1 (3)  ............................................................................................................................................. بزرگ و صفحه مانندهای ـ سر پوشیده شده با پولک 

b1 های ریزـ سر پوشیده شده با پولک ....................................................................................... Paralaudakia caucasia 

a3  با خود کناری عقبی و قسمت در پولک هر فرورفته، اندکی مجاور طولی ردیف دو میان فاصل حد و االضالعمتوازی شکمی هایپولکـ 

 Lacerta strigata........................................................................................................... های بالغ()برای نمونه زیاد پوشانیهم دارای کناری هایپولک

b3  (3) .................................................................................. وشان هم اندکی و مستطیل شکل به تقریباً و چهارگوش بیش و کم شکمی هایپولکـ 

a3 ای شکلای ارههای یقههای پشتی صاف و ردیف پولکـ پولک .............................................................................................. Darevskia caspica 

b3 ای شکلای ارههای یقهدار و فاقد ردیف پولکهای پشتی به وضوح تیغهـ پولک ............................................................. Darevskia schaekeli 

 های منطقه شکار ممنوع هزار جریبپشتکلید شناسایی الک

 Emys orbicularis persica....... ........................................................................................................................ ....دارای نقاط زرد رنگ روی سر و گردن

   Mauremys caspica caspica .................................................................................................ها و پاهارنگ بر روی سر، گردن، دستدارای خطوط زرد 

 

 بحث
، Anguidaeخانواده  1از زیرراسته سوسمارها  مطالعه این در       

Agamidae،Gekkonidae  ،Lacertidae  وScincidae  .شناسایی شد

 داری با کلیدهای شناساییها تفاوت معنیصفات بررسی شده در نمونه

نشان نداد. در تحقیق دیگری که بر روی فون خزندگان پناهگاه حیات 

شرقی این منطقه قرار دارد چهار خانواده وحش میانکاله که در شمال

Agamidae ،Anguidae،Gekkonidae   وLacertidae  گردید  گزارش

 (. در بررسی انجام شده بر روی سوسمارهای2831)نبوی و همکاران، 

  Anguidae،Gekkonidaeپارک ملی شهید زارع ساری، سه خانواده 

( و در پارک ملی کیاسر در 2833)حجتی و همکاران،   Lacertidaeو

 Agamidae، Anguidae ،Gekkonidae خانواده استان مازندران چهار

اند. در تحقیقات ( گزارش شده2831 همکاران، و حجتی) Lacertidaeو 

 پنج مجموعاً مازندران استان سوسمارهای کل روی بر گذشته

و  Anguidae ،Agamidae Gekkonidae  ،Lacertidaeخانواده

Scincidae گزارش شده است (Safaei-Mahroo  ،؛ 1121و همکاران

Smid  ،همکاران، و پویانیرستگار ؛2831 کمالی، ؛1121و همکاران 

در  Paralaudakia cauucasia از خانواده آگاماها تنها گونه .(2831

 هایگونه دیگری در استان مازندران، هایبررسی در شد. مشاهده منطقه

Trapelus agilis ،(، 2831)نبوی و همکارانParalaudakia 

caucasia (Safaei-Mahroo  ،حجتی و همکاران، ؛ 1121و همکاران

 Paralaudakia caucasia(؛ 2831؛ رستگار پویانی و همکاران، 2831

    و  Paralaudakia caucasia(، 2831)کمالی، Trapelus agilis و 

Phrynocephalus scutellatus (Smid  ،گزارش 1121و همکاران )

 Anguis از خانواده سوسمارهای بدون دست و پا دو گونه  شده است.

colchica orientalis و  Pseudopus apodus .در منطقه مشاهده شد

 Anguis colchicaهای های دیگر در همین استان گونهدر بررسی

orientalis و  Pseudopus apodus (Safaei-Mahroo  ،و همکاران

حجتی و همکاران،  ؛2831 کمالی، ؛1121و همکاران،  Smid؛ 1121

 .(2831 همکاران، و پویانیرستگار؛ 2833حجتی و همکاران، ؛ 2831

 Crctopodion scabrum از خانواده گکوها دو گونه گزارش شده است.

های در منطقه مشاهده شد. در بررسی  Tenuidactylus caspiusو

 Tenuidactylus caspius (Safaei-Mahrooمازندران،  استان در دیگری

نبوی و  ؛2831 کمالی، ؛1121و همکاران،  Smid؛ 1121و همکاران، 

حجتی و همکاران، ؛ 2831حجتی و همکاران، ؛ 2831 همکاران،

کمالی، ) Tenuidactylus caspius  و Crctopodion scabrum(؛ 2833

 .( گزارش شده است2831رستگار پویانی و همکاران، ؛ 2831

 Lacerta strigata ، Darevskiaاز خانواده السرتاها سه گونه        

caspica وDarevskia schaekeli های شد. در بررسی مشاهده منطقه در

 Lacerta strigata(؛ 2831)نبوی و همکاران، Lacerta strigataدیگر 

 Darevskia(؛ 2833)حجتی و همکاران،  Darevskia chlorogasterو 

chlorogaster ، Darevskia defilippii و Lacerta strigata  حجتی و(

، Darevskia chlorogaster ،Darevskia defilippii(؛ 2831همکاران، 

lacerta strigata ،Eremias velox ، Ophisops elegans( ،کمالی

، Darevskia caspica(؛ 2831پویانی و همکاران، رستگار؛ 2831

Darevskia chlorogaster، Darevskia defilippii Darevskia 

schaekeli ،Eremias velox ،Eremias persica ،Lacerta strigata ، 

Mesalina watsonana(Smid  ،؛ 1121و همکاران)Darevskia 
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caspica ،Darevskia defilippii،Darevskia chlorogaster، 

Darevskia schaekeli  وLacerta strigata (Safaei-Mahroo  و

احمدزاده و  مطالعهطبق ( گزارش شده است. 1121همکاران، 

مازندران استان در شرق  Darevskia defilippii گونه (1128) همکاران

 Ablepharusها تنها یک گونه از خانواده اسکینک .مشاهده نشده است

pannonicus های گذشته در استان در منطقه مشاهده شد. در بررسی

Ablepharus pannonicus ،(؛ 2831)حجتی و همکارانAblepharus 

pannonicus،Ablepharus bivittatus ،Eumeces schnideri و 

Trachylepis aurata ( ،رستگار پویانی و همکاران، ؛ 2831کمالی

 ،Ablepharus panonnicus ،Ablepharus bivittatus(؛ 2831

Trachylepia vittata(Smid  ،؛ 1121و همکاران)Ablepharus 

pannonicus ،Ablepharus bivittatus  وTrachylepis aurata 

(Safaei-Mahroo  ،گزارش شده است.1121و همکاران ) 

 Geoemydidae و  Emydaidaeها دو خانواده پشتسته الکاز را       

شناسایی شد. طی تحقیقی در پناهگاه حیات وحش میانکاله در شمال 

 Emydidae، Geoemydidae خانواده سه منطقه، این شرقی

(. در 2831گزارش شده است )نبوی و همکاران،   Testudinidaeو

ستان مازندران، دو پارک ملی شهید زارع، پارک ملی کیاسر و کل ا

و همکاران،  Geoemydidae (Safaei-Mahrooو  Emydidaeخانواده 

حجتی و همکاران، ؛ 2831حجتی و همکاران، ؛ 2831کمالی،  ؛1121

ای زیرگونه های برکهاز خانواده الکپشت گزارش شده است.( 2833

Emys orbicularis persica های در منطقه مشاهده شد که در بررسی

و  Safaei-Mahroo)زیرگونه گزارش شده بود دیگر استانی نیز همین 

حجتی و ؛ 2831نبوی و همکاران، ؛ 2831کمالی،  ؛1121همکاران، 

ای آسیایی نیز تنها های رودخانهاز خانواده الکپشت .(2838همکاران، 

در منطقه مشاهده شد. در  Mauremys caspica caspicaزیرگونه 

-Safaei)ده بود های دیگر نیز همین زیرگونه گزارش شبررسی

Mahroo  ،؛ 2831نبوی و همکاران، ؛ 2831کمالی،  ؛1121و همکاران

  .(2831حجتی و همکاران، 
 

 منابع
 .1383راد، ش. و ابراهیمی، م.، حجتی، و.؛ کمی، ح.ق.؛ پاشایی .1

در   Emys orbicularisای،شناسی الکپشت برکهای بر زیستمقدمه

ه پژوهش و سازندگی )در امور گلستان و مازندران. فصلنام هایاستان

 .33تا  31صفحات ، 8، شماره 23دام و آبزیان(. جلد 

 .1384راد، ش. و ابراهیمی، م.، ق.؛ پاشاییحجتی، و.؛ کمی، ح. .2

 Mauremys caspicaشناسی الکپشت خزری )ای بر زیستمقدمه

caspicaو  های گلستان و مازندران. فصلنامه پژوهش( در استان

 .13تا  11صفحات ، 2، شماره 23امور دام و آبزیان. جلد  در سازندگی

بررسی فونستیک  .1385ق. و فقیری، ا.، حجتی، و.؛ کمی، ح. .3

، 23شناسی ایران. جلد سوسماران منطقه دامغان. مجله زیست

 .811تا  811 ، صفحات8شماره 

یی دوزیستان شناسا .1388حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.،  .4

شناسی و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. فصلنامه زیست

 .83تا  82 ، صفحات8، شماره 2جانوری. سال 

بررسی فون  .1391سواسری، ر.، حجتی، و.؛ فقیری، ا. و بابایی .5
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