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 چکیده

بیابانی، خشک و نسبتاً گرم است. مطالعۀ های استان ایالم واقع شده و دارای آب و هوای نیمهترین دشتشهرستان مهران در یکی از مهم            

 1389ها با محیط زیست در فاصلۀ زمانی فروردین ماه های زیست شناختی آنو شناسایی سوسمارهای هم بوم و سازگاری مطالعه منظورحاضر به

جنس و شش خانواده از  11گونه سوسمار متعلق به  11در این بررسی  .با روش کار صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد 1390تا شهریور ماه 

، Cyrtopodion scabrum ،Mediodactylus heteropholisبا چهار گونه شامل  Gekkonidaeدند. خانواده سوسماران شناسایی ش

Bunopus tuberculatus  وMicrogecko helena لیکن در این ناحیه از هر یک از  .دهندترین خانواده ساکن این منطقه را تشکیل میمتنوع

، Eublepharis angramainuترتیب شامل هتنها یک گونه ب Phyllodactylidaeو  Eublepharidae ،Scincidaeهای خانواده

Trachylepis septentaeniata  وAsaccus elisae  وجود دارد. خانوادۀLaceridae  با دو گونۀOphisops elegans  وAcanthodactylus 

boskianus  و خانوادۀAgamidae  نیز با دو گونۀLaudakia nupta   وTrapelus lessonae ترین گونۀ در این منطقه حضور دارند. فراوان

 است. Ophisops elegansموجود در این ناحیه سوسمار چشم ماری یا 
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 مقدمه

ی هاعنوان یک بخش جدائی ناپذیر از اکوسیستمهخزندگان ب       

 Gibbons) زیست هستندهای محیط طبیعی نمایانگر کیفیت شاخص

ن در خزندگابا توجه به نقش (. از نظر کاربردی نیز 1999و همکاران، 

های وجودشان یکی از علل موفقیت طرح تنانکنترل حشرات و نرم

رغم این واقعیت، متاسفانه جمعیت خزندگان کشاورزی است. علی

 رینتگذاشته است که از بین مهم های اخیر رو کاهشجهان در سال

ود ها، ورتوان به از دست رفت و تخریب زیستگاهمی ،علل این کاهش

های مهاجم، آلودگی محیط زیست، بیماری و تغییرات آب و گونه

 (.2000و همکاران،  Gibbonsهوایی اشاره کرد )

 در گروه در بین خزندگان ترینفراوان عنوانهب سوسماران       

 یا مستقیم طوربه و بوده اهمیتی با نقش دارای زیستی هایچرخه

 سیستماتیک هستند. مطالعات ارتباط در انسان با نیز مستقیمغیر

 در زیستی تحقیقات ترینمهم و ترینضروری از منطقه هر هایگونه

 یک در موجود هایگونه از صحیح شناخت باشد. بامی منطقه آن

 هایآسیب از توانمی ایفراگونه و ایبین گونه ارتباط و منطقه

 آورده، عملبه جلوگیری شودمی وارد آن زیست محیط به که فراوانی

 نمود. تنوع برداریبهره تریمطلوب و بهتر نحو به مختلف منابع از و

و  ن در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفتهایرا سوسمارهای زیستی

و  Bahmani) مطالعات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است

و   Rastegar-Pouyani؛ 2009و همکاران،  Fathinia ؛2014همکاران، 

 ؛Rastegar-Pouyani ،1996 ؛Anderson ،1999؛ 2006همکاران، 

نیز  پژوهش حاضر .(1356بلوچ،  ؛1386رستگار پویانی و همکاران، 

 غرب سوسمارهای زیستی در راستای این مطالعات به بررسی تنوع

 ایران غرب زیستی جغرافیای کهبا توجه به این پردازد.ر میکشو

 آزاد هایدشت و هاناهمواری مرتفع،ای هکوه از ایپیچیده ترکیب

( این مطالعه با هدف تمرکز بر 1385است  )احمد زاده و خیراندیش، 

 های آزاد این منطقه صورت گرفت.روی فون سوسماران دشت

 های استان ایالم دشتترین شهرستان مهران یکی از مهم       

بیابانی، خشک و نسبتاً گرم جنوب باشد که دارای حوضه نیمهمی

(. 1ها و تپه ماهورهای با خاک گچی و آهکی است )شکل شامل دشت

سندی  -صحارا دانان گیاهی استان ایالم در دو ناحیهاز دیدگاه جغرافی

چون )همهای پست و گرمسیری آن تورانی واقع شده و دشت -و ایران

 بندی سندین یا جنوب ایران طبقه -مهران( در حوزه رویشی نوبو

شهرستان جغرافیای طبیعی  دیدگاهاز  .(1387شود )مظفریان، می

ترین رودخانه مهران در بخش غربی زاگرس واقع شده است. مهم

باشد که از دامنه های غربی کوهستان دائمی این ناحیه کنجان چم می

عنوان مرز در ورودی دشت مهران بهو رفته ه گشمکبیرکوه سرچ

طبیعی ایران و کشور عراق امتداد یافته و سپس از غرب شهر مهران 

کیلومتر  220در جنوب شهر ایالم  . این شهرستانشوداز مرز خارج می

 .را دارد ترین فاصله یک شهر مرزی تا بغدادمرز مشترک با عراق و کم

دقیقه طول  11درجه و 46مهران: طول و عرض جغرافیایی شهرستان 

دقیقه عرض جغرافیایی است. ارتفاع این  7درجه و 33جغرافیایی و 

کیلومتر  4146متر و مساحت آن  145شهرستان  از سطح دریا برابر با 

شود )اطلس درصد مساحت استان را شامل می 74/12است که  مربع

ن در طی دمای ساالنه شهرستان مهرا میانگین(. 1383گیتاشناسی، 

میانگین بارش ساالنه در گراد و درجه سانتی 3/24هفت سال گذشته 

مترگزارش شده میلی 2/194گذشته این شهرستان طی هفت سال 

مهران از (. شهرستان 1390است )سازمان هواشناسی استان ایالم، 

شمال به ایالم، از خاور به دهلران، و از باختر و جنوب به عراق محدود 

 .است

 
 موقعیت جغرافیایی استان ایالم و شهرستان مهران در ایران :1شکل 
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 هامواد و روش
این مطالعه طی چندین بار سفرهای میدانی سوسماران به در        

آوری های مختلف از مناطق مختلف شهرستان مهران جمعشیوه

 دست توسط تربیش دشتی سوسمارهای اندازی دامه بگردیدند. 

 ،هامانند السرتا زیاد سرعت با هایگونه برای ت ولیگرفمی صورت

 جستجوی حفر یا با سپس و رفته پناهگاه به تا ها تعقیب شدهنمونه

آوری جمع نمونه بود، زیرزمین یا و هاسنگ زیر معموالً که پناهگاه

ها، شکاف دیوارها با جستجو در غارها، زیرسنگ. عالوه بر این، شدمی

های ها مزارع کشاورزی نمونههای قدیمی، و پرچینو سقف خانه

 انندم زیصخره هاینمونه برخی. آوری شدندشبگرد نیز جمع

Laudakia nupta در خود هایپناهگاه از بلند پنس کمک به نیز 

 حیندر  .شدندمی آورده بیرون هاصخره درمیان موجود هایشکاف

های ویژگی چینهم ها وآن به مربوط اطالعات ها تمامنمونه آوریجمع

 پس ند.شدمی گذاریشماره بالفاصله هانمونه و ثبت آن زیست محل

ها سنجی، نمونهریخت صفات سنجش منظورو به آزمایشگاه به انتقال از

 شکم و هااندام به خالص فرمالین تزریق از پس و شده هوشبی ابتدا

 داریتثبیت و نگه %10 فرمالین یا %70 اتانول حاوی ظروف در حیوان

 گونه، دقیق تشخیص و ریختی خصوصیات مطالعة برای .شدندمی

 را نمونه ابتدا کارشدند. برای این (سنجیریخت) گیریاندازه هانمونه

 در آب جاری با  شستشو از پس و کرده خارج کننده تثبیت محلول از

 بررسی به X40 و X7 هایعدسی با استرئومیکروسکوپ زیر

 کولیس از استفاده با چنینپرداخته شد. هم نمونه کلیدی خصوصیات

 مترمیلی01/0 دقت ها بانمونه بدن مختلف هایقسمت ورنیه

با  سوسمارها در متعددی کلیدی هایشاخص گردید. گیریاندازه 

از:  عبارت بودند که شدند شمارش یا و گیریاندازه آن گونه به توجه

HW یا عرض سر، HL   سر طولیا، CAL دم، یا طول SVL یا طول 

 باال، لب هایفلس یا تعداد  SLپوزه، یا طول  LS ، مخرج تا پوزه

RCPS مخرجی پیش بسته پینه هایفلس ردیف یا، IL هایفلس تعداد یا 

 و سر پس بین هایمهره هایفلس یا تعداد NVSOG طول، پایین لب

 تا طول پوزهیا   SELگوش، سوراخ تا پوزه یا طول  STLران، کشاله

یا   FPردیف میانی، یک در شکم هایفلس یا تعداد VSTR ، چشم

 رانی. منافذ تعداد

 

 

 نتایج 
گونه 11در این مطالعه از مناطق مختلف شهرستان مهران تعداد        

 شرح زیر شناسایی شدند:سوسمار متعلق به شش خانواده به

 Laudakiaتعداد دو گونه شامل  از این خانواده :Agamidae خانوادۀ (1

nupta   شکل(A, B2 و )Trapelus lessonae  شکل(C2) آوری جمع

ترین نمونة پوزه تا مخرج حیوان نر در بزرگ و شناسایی شدند. طول

L. nupta  متر میلی 21/144ماده  متر و در حیوانمیلی 71/166برابر با

ای و سبز لجنی و انتهای دم سیاه رنگ، بود. نرها به رنگ سبز پسته

های سبز های سبز پررنگ که دم رگهها سبز مایل به زرد با لکهماده

یک درمیان قرار گرفته و در انتها دم سیاه  مایل به زرد و سبز پررنگ

که از خط مرزی ایران و عراق جمع شده بودند  شود. دو نمونهرنگ می

که نزدیک   L. nuptaسفید مایل به سبز بودند. برای دو  نمونة بالغ

کندوهای زنبور بودند مشاهده شد که برای مدت زمان زیادی اطراف 

گیری طول برای شکار زنبور(. اندازهزند )احتماالً کندوها پرسه می

 نشان داد که این طول به T. lessonaeمخرج تا دم در مورد گونه 

متر برای حیوان میلی 96/65متر برای حیوان نر و میلی 40/66ترتیب 

ترتیبی است هآمیزی بدن این گونه در این منطقه بباشد. رنگماده می

 در نرها آبی رنگ است.  ها صورتی رنگ وگلو در ماده که ناحیه

: در مطالعة حاضر تعداد چهار گونه از چهار Gekkonidae( خانوادۀ 2

جنس متفاوت در ناحیة مطالعاتی شناسایی شدند که عبارت بودند از 

Crytopodion scabrum  شکل(A3 با طول پوزه تا مخرج )19/46 

ه تا ( با طول پوزB3)شکل  Mediodactylus heteropholisمتر، میلی

( با طول C3)شکل  Bunopus tuberculatusمتر، میلی 21/32مخرج 

با ( D3ل )شک Microgecko helenaمتر و میلی 64/54پوزه تا مخرج 

 متر. طول پوزه تا مخرج گونةمیلی 37/28طول پوزه تا مخرج 

C. scabrum  گیری شد. از بدن نمونة ماده متر اندازهمیلی 19/46برابر

در  58/7خرداد ماه تعداد دو تخم بیضی شکل به ابعاد این جکو در 

روی  Microgecko helenaهایمتر یافت گردید. در نمونهمیلی 64/9

باشد و فاقد خطوط تیره رنگ ای میتنه به رنگ خاکستری یا قهوه

های این منطقه تنها باشد. این خطوط در نمونهعرضی موجدار می

ها دارای چنین نمونهه شد. همعدد مشاهد 12-8روی دم به تعداد 

 شود و از ناحیهای رنگ هستند که از پوزه شروع مییک خط قهوه

 یابد.چشم و گوش عبور کرده و تا شانه امتداد می

 Asaccus elisaeگونه فقط  تحقیق این در :Phyllodactylidae خانوادۀ (3

 آوری و شناسایی شد. مترجمعمیلی 30/57 پوزه تا مخرج طول حداکثر با
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: از این خانواده دو گونه سوسمار شامل Lacertidae( خانوادۀ 4

Ophisops elegans  متر و میلی 77/47با حداکثر طول پوزه تا مخرج

Acanthodactylus boskianus  5/65با حداکثر طول پوزه تا مخرج 

 آوری شدند.متر جمعمیلی

ة که از این خانوده در منطقای : تنها گونهScincidae( خانواده 5

با حداکثر    septemtaeniata Trachylepisگونة  شد شناسایی مطالعاتی

لعاتی متر است.  این گونه در منطقه مطامیلی 106طول پوزه تا مخرج 

 د. شوها در حال شکار حشرات دیده میطور فعال زیر بوتههروزها ب

 Eublepharisاز این خانوده نیز صرفاً گونه  .Eublepharidae خانوادۀ (6

angramainyu  مترمیلی 22/164با حداکثر طول پوزه تا مخرج 

 آوری گردید.جمع

با بررسی رفتار سوسماران در منطقة مطالعاتی مشخص شد که در  

، A. elisae ،C. scabrumهفت گونه از این سوسماران شامل 

Mediodactylus heteropholis ،Trachylepis septentaeniata,  ،M. 

helena ،B. tuberculatus  وEublepharis angramainyu  عمل

در مواقع شود. در این عمل حیوان انجام میاتوتومی یا خودبری دم 

قسمتی از دم خود را  تاض عضالبطور ارادی با انقهبو اضطراری 

لیت دستگاه افع ةعلت ادامبه هکند. قسمت جدا شدناگهان جدا می

در نتیجه حیوان مهاجم خورد برای مدتی پیچ و تاب می عضالنی عصبی

کند. کوتاه شده فرار میدم شود و سوسمار با دم کنده شده مشغول می

ترین سوسماری که طی این مطالعه در این ناحیه چنین فراوانهم

 باشد.می آوریجمع راحتی قابلهکه ب بود O. elegansگونة  مشاهده شد

  
بعد از تثبیت شدن   Laudakia nupta(. نمونۀ نابالغ Aدر زیستگاه طبیعی )  Laudakia nuptaآوری شده از خانوادۀ آگامیده. گونه های جمعگونه :2شکل 

 (.Cدر زیستگاه طبیعی )  Trapelus lessonae(. گونۀ Bدر آزمایشگاه )

 
 در محیط طبیعی، Mediodactylus heteropholis( گونۀ B)، Crytopodion scabrum( گونۀ Aآوری شده از خانواده جکونیده: )های جمعگونه :3 شکل

(C گونۀ )Bunopus tuberculatus( ،D گونۀ )Microgecko helena. 
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 و Ophisops elegans, B(، السرتیده )Asaccus elisae, Aآوری شده از چهار خانوادۀ فیلوداکتیلیده )های جمعگونه: 4شکل 

 Acanthodactylus boskianus, C( سینسیده ،)Trachylepis septentaeniata, D( و اوبلفاریده )Eublepharis angramainyu, E) 

 

   بحث

 فیزیوگرافی، و اقلیمی شرایط ویژهبه محیطی،زیست عوامل براساس       

، Andersonگرفت ) توان در ایران درنظرمحیطی را میناحیة زیست 13

 تنوع که است گردیده سبب ایران فیزیوگرافیک نواحی تنوع (. 1999

زیاد باشد  در گسترۀ این کشور قابل توجهی طوربه سوسمار ایگونه

(Smid  ،ب2014و همکاران ،)گونه 140 بر بالغ تاکنون کهطوریه 

 در است که گزارش گردیده و شناسایی ایران در سوسمار

و  Safaei-Mahroo) هستند پراکنده کشور مختلف فیزیوگرافیک نواحی

 . (2014و همکاران،  Smid؛ 2015همکاران، 

که از بررسی فون سوسمارهای استان ایالم با سه  در تحقیقی       

های غربی کوهپایههای زاگرس، دشت خوزستان، ژئوگرافی:کوه ناحیه

 ای و خشک و نیمههای زاگرس و دو شرایط آب و هوایی مدیترانهکوه

جنس و  18گونه سوسمار در قالب  21خشک صورت گرفت تعداد 

 آوری و معرفی شد )فتحیهشت خانواده از سرتاسر استان ایالم جمع
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جنس و شش  11گونه از  11(. در تحقیق حاضر تعداد 1386نیا، 

که تنها از شهرستان مهران گزارش شد که با توجه به اینخانواده را 

شود و درصد از کل استان را شامل می 74/12این شهرستان تنها 

صرفا در ناحیة دشتی خشک استان واقع است تعداد بسیار جالب 

ای با وسعت کم در منطقهتوجهی است. این تحقیق مشخص کرد که  

توانند تنوع وسیعی از میو شرایط آب و هوایی ثابت و غیرمتنوع 

سوسمارها در کنار هم زیست کنند و این شاید حکایت از وجود شرایط 

بهینه دمایی برای فعالیت و زیست این سوسمارها در این منطقه باشد 

 که بقای این خزندگان را تضمین کرده است. 

ای با وسعت و تنوع های سوسمار در منطقهبا توجه به غنای گونه       

ها اغلب زیستی گونهبینی کرد که همتوان پیشیمی محدود میاقل

شناسی تضمین شده  تا به این شکل از وسیله جداسازی آشیان بومهب

بهینه از  دست آوردن غذا و استفادههها برای بمیزان رقابت بین گونه

 (. Abrams ،a,b1983منابع کاسته شود )

 هانمونه توان دید برخیمی گونه که در منطقه مطالعاتیهمان       

کنند، های سنگی و شنی زندگی میزمین روی بر O. elegansمثل 

های عموماً گچی و بر روی تخته سنگ L. nuptaچون برخی هم

در البالی  T. septentaeniata و T. lessonaeآهکی، تعدادی از قبیل 

ای های سنگالخی با شیب کم، عدهچین مزارع و زمینهای پرسنگ

های روی دیوارهای بناهای قدیمی و مخروبه و گونه A. elisaeنظیر 

ها زندگی های دیوار منازل و زیر زمینداخل شکاف C. scabrumمثل 

کنند. ضمناً عامل دیگری که به این تنوع غنا بخشیده این است می

که گروه دیگر در شب فعالیت ها روز فعالند درحالیکه تعدادی از گونه

ها دهد که گونهکنند. همة این تنوعات در سبک زندگی نشان میمی

زیست باشند از حال که در یک مکان با هم هم نتوانند در همامی

 (.Abrams ،1983) شناسی متمایزی برخوردار باشندآشیان بوم

غربی های مختلف سوسمار در جنوبطورکلی تکامل گروهبه       

وعات در سبک زندگی و تفاوت در بستر آسیا ممکن است با این نوع تن

 (.1384 ،زیست همبستگی عمیقی داشته باشد )مجنونیان و همکاران

شناختی سوسماران در مناطق مختلف با توجه به شرایط بوم       

منظور باال بردن توان زیستی خود و استفاده غالب بر هر منطقه و به

قبیل تغییررنگ بدن و هایی از بهینه از امکانات اکولوژیک سازگاری

کنند. در مطالعة حاضر سوسماران تعدادی تغییر اندازه بدن پیدا می

نوع خود در مناطق دیگر نشان ها با سوسماران همتفاوت در این ویژگی

ای و سبز در منطقة مهران سبز پسته L. nuptaدادند. رنگ بدن گونة 

که در ر حالیلجنی برای نرها و سبز مایل به زرد برای ماده است د

ای روشن و خاکستری و برای های استان کرمانشاه سبز، قهوهنمونه

ای تیره گزارش های موجود در استان کهکیلویه و بویراحمد قهوهنمونه

بررسی شده  L. nuptaهای چنین در نمونهشده است نیز را نام برد. هم

 ه نرترین نموناز منطقة مورد مطالعه طول پوزه تا مخرج در بزرگ

متر ثبت شد. لیکن این میلی 21/144متر و نمونه ماده میلی 71/166

 4/107تا  163های استان کهگیلویه و  بویراحمد ها برای نمونهاندازه

تا  8/97های کوه پیغمبر منطقه خارتوران متر، برای نمونهمیلی

تا  5/94های مناطق مرزی کرمانشاه متر، برای نمونهمیلی 4/157

 166های شهرستان هرسین استان کرمانشاه متر، نمونهمیلی 154

های استان کردستان )ماده( و برای نمونه مترمیلی 144)نر( و  مترمیلی

بهمنی، )گزارش شده است  )ماده( مترمیلی 144و  )نر( مترمیلی 6/175

 (.1389یاری،  ؛1390

د در موجو T. lessonaeدر همین راستا مشخص شد که گونة        

نوعان خود در هایی از نظر رنگ و اندازه با هممنطقة مطالعاتی تفاوت

 های شهرستان مهران ناحیهدهد. در نمونهسایر مناطق کشور نشان می

های ها صورتی رنگ و در نرها آبی رنگ بود لیکن در نمونهگلو در ماده

رنگ گزارش شده از شهرستان هرسین زیر گلو در جنس نر به

(. عالوه بر این، طول پوزه تا مخرج 1389خاکستری تیره است )یاری، 

  96/65متر برای سوسمار نر و میلی 40/66های مهران در نمونه

که این صفت گیری شد در حالیمتر برای سوسمار ماده اندازهمیلی

متر، برای میلی 71/97آوری شده از هرسین های جمعبرای نمونه

 85در منطقه Anderson (1999 )ه توسط های بررسی شدنمونه

تا  6/27های مطالعه شده از استان بویر احمد متر و برای نمونهمیلی

(. تفاوت 1388پارسا،  ؛1389یاری، ) گزارش شده است مترمیلی 4/71

، C. scabrum ،M. heteropholisهای در طول پوزه تا مخرج در نمونه

O. elegans  وMicrogecko helena آوری نوع جمعهای همبا نمونه

 هاینمونه در که به این ترتیب شد، نیز مشاهده ایران مناطق سایر شده از

C. scabrum ر از تهای ایالم و هرسین و بیشتر از نمونهطول کم این

های  چنین نمونهبویراحمد ثبت شد. هم های استان کهکیلویه ونمونه

M. heteropholis  ساکن مهران طول پوزه تا مخرج بلندتری نسبت به

مهران این طول  O. elegansهای های هرسین دارند ولی نمونهنمونه

های هرسین، ایالم و کردستان است. در نهایت طول تر از نمونهکم

موجود در مهران  Microgecko helenaهای پوزه تا مخرج نمونه

های ایالم گزارش شده و از نظر تر از طولی است که برای نمونهبزرگ

 دهد.های ایالم تفاوت نشان میرنگ بدن نیز با نمونه
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گزارش شده ( 1386)نیا هایی از این گونه که توسط فتحینمونه       

-که نمونهدر حالی ند،آوری شده بوداز ارتفاعات سردسیر استان جمع

نظر ههای این پژوهش مربوط به ناحیة گرم و خشک استان است. ب

های رسد این تنوع در الگوی رنگ بدن ناشی از تفاوت در شاخصمی

زیست محیطی است چراکه استان ایالم دارای دو منطقه آب و هوایی 

ای و آب و هوای خشک و نیمه خشک که آب و هوای مدیترانه ،است

 شود.)مثل شهرستان مهران( را شامل می نواحی جنوب و غرب استان

این مطالعه نشان داد که منطقه مهران با وجود  طورکلیهب       

دلیل شرایط خاص آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی هوسعت کم ولی ب

که به طوریهکم نظیر یک منطقه غنی از نظر فون سوسماران است ب

گونه سوسمار متعلق به شش خانواده را در خود  11تنهایی حداقل 

های مختلف نه تنها که از جنبهجای داده است و این پتانسیل را دارد 

روی فون سوسماران بلکه روی سایر جانوران این منطقه مطالعات 

 تری صورت پذیرد.بیش
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