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 ایرانتهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمالواحد ، زیست شناسیگروه : یامچیزادهعلی حسن ، 

 نشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانهای زیستی، داعلوم و فناوری، دانشکده گروه زیست شناسی :*رادشاهرخ پاشایی 

 ایرانکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاهواحد ، زیست شناسیگروه  :رسول کرمیانی ، 

 

 1395 ذرآتاریخ پذیرش:           1395 ریورشه دریافت:تاریخ 

 

 چکیده

باشد. طي شرقي استان تهران از طريق صفات مورفولوژيك ميهای سوسماران منطقه جنوبهدف از اين مطالعه بررسي فونستيك گونه            

درصد به  10تزريق فرمالين  آوری و با نمونه جمع 35وت های مختلف با توجه به شرايط اکولوژيك متفااز ايستگاه 1391تا  1390های سال

خانواده با استفاده از کليدهای شناسايي معتبر سوسمارهای ايران  مورد شناسايي قرار  4جنس و  5گونه متعلق به  7نقاط مختلف بدن فيکس شدند. 

 گرفتند.

 های شناسايي شده عبارتند از: گونه

 Trapelus agilis ،Phrynocephalus maculatus  از خانوادهAgamidae ،Cyrtopodion scabrum  از خانوادهGekkonidae ،

Teratoscincus bedriagai  از خانوادهSphaerodactylidae ،Eremias andersoni ،Eremias persica، Eremias velox  از خانواده

Lacertidae. 
 
 

 

، تهرانانفونستيك، سوسمار کلمات کلیدی:

 sp2191@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

 ،مهرگاندليل تغذيه از آفات گياهي و بسياري از بيخزندگان به       

 محسوب محصوالت كشاورزي  آفات عامل بسيار مهمي در كنترل

اند با داران هستند كه توانسته. خزندگان اولين گروه از مهرهشوندمي

ران خشکي سازگاري يافته و گسترش يابند. از ديدگاه جغرافيايي، اي

راكنش فون غربي آسيا قرار دارد كه از لحاظ پجنوب اي ازدر منطقه

 .شودترين مناطق در جهان محسوب ميجانوري يکي از غني

 79گونه الك پشت،  10خزنده شامل  237تاكنون در ايران        

مساح گونه سوسمار، دو گونه كرم سوسمار و يك گونه ت 145گونه مار، 

افراد زيادي  .(2015ن، و همکارا Safaei-Mahroo) شده استگزارش 

 Andersonجمله  اند كه از آنمطالعه نموده بر روي خزندگان ايران

(1999)، Blanford (1881) ،(، 1375(، فاضلي )1386) رستگارپوياني

 توان نام برد.را مي( 1379پناه )(، و يزدان1376صالحي )

ي علت داشتن موقعيت جغرافيايشرقي استان تهران بهجنوب       

خاص اعم از مناطقي با پوشش گياهي و  مناطقي با نواحي خشك 

ي ول بياباني از لحاظ فون جانوري از اهميت بسياري برخوردار است

 خصوص سوسمارانهاين منطقه ب از خزندگان تاكنون گزارشي جامعي

  است.ارائه نشده 

 

 هامواد و روش
 19000يك به تهران با مساحتي نزد استان مطالعه: مورد منطقه       

درجه طول شرقي و  53الي  51كيلومتر مربع در محدوده جغرافيايي 

عرض شمالي واقع شده است. اين استان از شمال به استان  36تا  35

هاي قم و مازندران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان

شود. از نظر مركزي و از سمت غرب استان البرز و قزوين محدود مي

هاي نسبي اين استان در غرب دشت كوير و جنوب رشته كوه موقعيت

ترين عوامل محيطي اقليم از جمله مهم (.1 البرز واقع شده است )شکل

 شود.براي تعيين قلمرو بيابان محسوب مي

ايستگاه  5در اين منطقه  :برداريهاي نمونهتعيين ايستگاه       

 سمتي از پارك مليانتخاب شد كه عبارتند از پاكدشت، ورامين، ق

 .كوير، شريف آباد، جواد آباد

قرار دارد كه  تهران بزرگ شرقيكيلومتري جنوب 20 پاكدشت در       

حوزه استحفاظي اين منطقه فاقد جنگل بوده و از نظر سيماي منابع 

شود. از نظر اقليم، صورت اراضي دشتي و مرتعي تلقي ميطبيعي به

حسوب شده و ميانگين بارندگي منطقه پاكدشت جزو مناطق خشك م

باشد. درجه حرارت متوسط ساليانه متر ميميلي 8/159ساليانه آن 

تر از ميانگين گراد و ميزان تعرق و تبخير ساليانه آن بيشسانتي 8/16

هاي نسبتاً از نظر توپوگرافي پاكدشت در دشت بارندگي ساليانه است.

ندارد و بادهاي موسمي هموار قرار داشته و اختالف ارتفاع چنداني 

ترين بادهاي منطقه هستند كه در اوايل بهار و اواسط پاييز معمولي

 وزند.در آن مي

 شريف آباد مركز شهرستان پاكدشت مي باشد كه جزو مناطق       

هاي شود. ورامين يکي از بهترين زمينمي محسوب خشك و خشكنيمه

ران و در حاشيه شرقي استان تهكيلومتري جنوب 40كشاورزي در 

كوير مركزي ايران واقع شده است. دشت جواد آباد نيز در جنوب 

زو شهرستان ورامين قرار داشته و نواحي جنوبي آن نزديك كوير و ج

هاي آن پارك ملي كوير است. تابستان هاي گرم و خشك و زمستان

لي پارك ممتري از سطح دريا قرار دارد.  840سرد است و در ارتفاع 

شرقي كيلومتري جنوب 50هاي آبرفتي در حدود صورت دشتهكوير ب

اي خشك و بياباني قرار دارد. پارك ملي كوير استان تهران و در منطقه

با اقليم خشك و خاص خود شرايط مطلوبي را براي خزندگان مهيا 

 كرده است. 

 
)اداره کل منابع  برداري در استان تهرانمناطق نمونه :1شکل 

 تهران( طبيعی استان



 1396 پاییز، 3، شماره نهمسال                                                                        پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

167 
 
 

 

از خرداد تا شهريور  بردارينمونه :هانمونه شناسايی و آوريجمع       

طي روزهاي گرم از ساعات اوليه صبح شروع و تا غروب 1390ماه سال 

آوري شدند. جهت ها هم در شب جمعبه طول انجاميد برخي نمونه

گرفتن حيوان بايد بسيار به آرامي حركت كرد و مراقب بود كه سايه 

به جانور در زمان نزديك شدن آوري روي جانور نيفتد. سيله جمعو

 به متعلق هايگونه و جنس تا احساس خطر نکند. دحركت مانبايد بي

اغلب شب فعال بوده  Sphaerodactylidaeو  Gekkonidae هايخانواده

راحتي با دست هايشان بي حركت مانده و بهو با تابانيدن نور به چشم

به  در موقع احساس خطر Eremiasهاي جنس گونه شوند.صيد مي

ها فرار كرده و صيد بسيار سختي دارد و از تمامي ديگر زير بوته

ها از همه گونه  Trapelus agilis تر است. صيد گونهسوسمارها سخت

 Phrynocephalusتر است ولي صيد گونه تر راحتدليل جثه بزرگبه

maculatus  دارد بسيار مشکل است و بايد  علت سرعت زيادي كهبه

خيلي به آرامي به جانور نزديك شد اين گونه به هنگام خطر با لرزش 

 شود.ها رفته و مخفي ميبدن خود به زير ماسه

ده از روش دستي و يا با استفانمونه سوسمار به 35در مجموع        

وسايل مختلفي چون چوب دستي، عصاي مخصوص مارگيري، تور و 

آوري شده  با هاي جمعآوري گرديد. نمونهت شکار، جمعجهحلقه 

يت از آن موقع و بعد شدند داخل مغزشان كشتهتزريق فرمالين خالص به

ثبت  مورد ها، دما و رطوبتآوري نمونهزيستگاه، تاريخ و زمان جمع

 هاي الزم تهيه شدها عکسهاي آنها و زيستگاهقرار گرفتند. از نمونه

ها از ها و از بين نرفتن آنبراي فيکس نمودن نمونه (.1376)صالحي، 

درصد +  37درصد )يك واحد فرمالدييد تجاري  10محلول فرمالين 

کم، شواحد آب( استفاده شد كه به نقاط مختلف بدن جانور از جمله  9

داخلي  هايپا، دست و دم جانور تزريق انجام شد تا از فاسد شدن اندام

 (.1385مکاران، جلوگيري شود )فقيري و ه

 

 نتایج 
جنس  5گونه،  7نمونه سوسمار  متعلق به  35در مطالعه حاضر        

هاي ايستگاه صورت تصادفي ازها بهخانواده شناسايي شدند. نمونه 4و 

ها ترين تعداد نمونهسوسمارها بيش آوري شدند. در بينمختلف جمع

ها متعلق به مونهترين تعداد نو كم E.veloxو  T.agilisمتعلق به 

C.scabram  وP.maculatus باشد. مي 
 

 
هاي سوسمار نسبت به کل مودار درصد فراوانی گونه: ن1شکل 

 سوسمارهاي مورد مطالعه در منطقه
 

       (Olivier, 1804) Trapelus agilis: دمي بدون تشکيل  هايپولك

هاي روي سر نامنظم، فرم هاي شکمي صاف، پولكحلقه دمي، پولك

طور منظم تا تدريج و بههها بهاي پشتي يکنواخت، اندازة آنپولك

هاي پيش مخرجي رديف از پولك 3تا  1تر ، كهاي پهلويي كوچپولك

تر، نرها در موقع احساس خطر با يك پينه بسته، در نرها برجسته

كيسه گلويي به رنگ آبي تيره يا بنفش، سطح پشتي خاكستري همراه 

اي، سطح شکمي مايل به با نوارهاي عرضي كم و بيش مشخص قهوه

اي هاي قهوهب با رگها گلو و شکم اغلها و جوانسفيد، در ماده

هاي پاكدشت، دشت كوير، شريف آباد، اين گونه از ايستگاه مشخص.

و  T.agilisاز اين خانواده دو گونه  .آوري شدجوادآباد جمع

P.maculatus .شناسايي شدند 
 

 
 الف -3شکل

 
 ب -3شکل

 Trapelus agilis گونه :3شکل

ا کيسه گلويی الف: جنس ماده اين گونه   ب: جنس نر گونه ب

 بنفش )عکس از نگارنده(
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      Phrynocephalus maculatus (Anderson, 1872) : فاقد سوراخ

هاي صورت يکنواخت و همسان، پولكهاي پشتي بهگوش، پولك

هاي  تر از پولكاي بزرگطور قابل مالحظههها بناحيه ستون مهره

هاي بيني توسط ار، پولكدهاي تيغهكناري، سطح پشتي فاقد پولك

 طول بدن. رديف پولك جدا از هم، اندازه دم به مراتب بلندتر از 3تا  1

 ناحية پشت خاكستري روشن همراه با نوارهاي عرضي تيره، روي دم

هاي حركتي با نوارهاي عرضي خاكستري تيره، سطح شکمي و اندام

هاي قسمتهاي جوان مشخص تر، دم قرمز مايل به نارنجي، در نمونه

هاي   انتهايي دم اغلب خاكستري تيره يا سياه. اين گونه از ايستگاه

هاي نمکي همراه با پوشش دشت كوير و جواد آباد كه اغلب دشت

 اي جمع آوري شد.اي يا درختچهگياهي بوته

 

 
 الف -4شکل

 ب -4شکل
 Phrynocephalus maculates. گونه 4شکل

 هانتهايی دم سيا دار، ب: قسمتتيغه يهاپولک فاقد پشتی الف: ناحيه
 

 Gekkonidae  خانواده

       Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827): زير هايپولك 

منفذ  7تا  4هاي زير راني، نرها داراي اي مشخص، فاقد برآمدگيچانه

هاي زيردمي بزرگ، پالك شکل و آرايش يافته پيش مخرجي، پولك

اي و سه وجهي، اندازة پوزه اي پشتي تيغههدر يك رديف، برآمدگي

تدريج اي، دم بههاي دمي حلقهتر از دو برابر قطر چشم ، برآمدگيكم

 هاي حركتيباريك شده، سطح پشتي بدن حنايي يا خاكستري، اندام

اين گونه از  و دم با نوارهاي عرضي تيره باريك و ناحيه شکمي سفيد.

  ي شد.ايستگاه پاكدشت مشاهده و جمع آور

 

 
 الف -5شکل

 ب -5شکل
 Cyrtopodion scabrum. گونه 5شکل

اي هاي زيرچانهب: پولک، ايهاي پشتی به شدت تيغهپولک الف:

 مشخص و در تماس با دهان

 

 Sphaerodactylidae  خانواده

4(Nikolsky,1899). Teratoscincus bedriagai: هاي پشتي پولك

 52تا  36اف ناحيه مياني بدن با بزرگ، قوسي شکل و مدور، اطر

هاي اي شکل كوچك، پولكهاي دانهپولك، گردن پوشيده از پولك

سپر و   11تا  9هاي پشتي،  لب باال با تر از پولكشکمي كمي كوچك

اثر هشتي شکل  4سطح پشتي بدن با  سپر. 10تا  9لب پائين با 

مت اي، سطح پشتي حنايي روشن تا كرم، سر با يك عالقهوه
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ها تا پشت سر، پوزه، زير اي امتداد يافته از چشمهاللي شکل قهوه

اي، چشم و روي گوش با يك نوار عمودي تيره، دم با دو يا سه نوار قهوه

اين گونه از ايستگاه  تر و نامشخص، ناحيه شکم سفيد.ها روشندر بالغ

 آوري شد. دشت كوير جمع

 

  
 الف -6شکل

  
 ب -6شکل

 Teratoscincus bedriagaiه . گون6شکل

هاي ب: پولک، اثر هشتی شکل 4هاي ناحيه پشتی با الف: پولک

 هاي پشتیتر يا برابر با پولکناحيه شکمی کمی کوچک

 

 Lacertidae خانواده

       Eremias andersoni (Darevsky,1978) : هاي زير پولك

نگشت فاقد هاي جانبي چهارمين اچشمي در تماس با دهان، پولك

طور اي مياني بهيقه فقط با يك پولك ، معموالًهاي مشخصريشه

هاي باالي چشمي هاي گلويي مجاور، پولكتر از پولكمشخص بزرگ

اند، هم چسبيدهاي بههاي دانهوسيله رديف كاملي از پولكهو پيشاني ب

طور ههاي جانبي بچهارمين انگشت فاقد رديف كاملي از پولك

پولك اطراف بند ما قبل آخري انگشت، سوراخ  3دار، نوكمشخص 

 14تا  13هاي شکمي در پولك بيني، پولك 3بيني واقع در ميان 

دار، طور ضعيف تيغهههاي روي دم بپولك رديف طولي مورب،

سطح پشتي بدن  هاي پيش آمده و پهن.چهارمين انگشت بدون پولك

 اي تيره، نوارهاي مياني بريده بريدهطولي قهوه نوار 9خاكستري با 
هاي مجزا، يك نوار از چشم شروع و در طول پهلوها تا لکه متمايل به

تر اين گونه بيش يابد، ناحيه شکمي سفيد.نيمه قدامي دم امتداد مي

 آوري شد.هاي دشت كوير و جوادآباد مشاهده و جمعدر ايستگاه

 

  
 الف -7شکل

  
 ب -7شکل

 Eremias andersoni. گونه 7شکل

هاي زيرچشمی در ب: پولک، نوار طولی تيره 9الف: بالغين با 

 تماس با دهان

 

      Eremias persica (Blanford, 1875)  :هاي زيرچشمي در پولك

هاي جانبي هاي بااليي و دم كامالً صاف، پولكتماس با دهان، پولك

راني در دو رديف  هاي مشخص، منافذچهارمين انگشت پا فاقد ريشه

تر از طور مشخص بزرگاي بههاي يقهجدا از هم، تعدادي از پولك

 39تا  28جفت سپر ،  5با  هاي گلويي مجاور، ناحيه زير آروارهپولك

 23پشتي و  پولك 70تا  60، پولك 3گلويي، انگشت چهارم با  پولك

كمرنگ  ناحيه پشت خاكستري در حلقه نهم و دهم دمي. پولك 35تا 

اي، نوار مياني پشتي روشن، بالغين نوار طولي قهوه 4يا خرمايي و با 

ها مايل لکه سياه، ناحية شکم سفيد، قسمت انتهايي دم در جوان 4با 
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هاي پاكدشت و شريف آباد مشاهده و اين گونه در ايستگاه به آبي.

 آوري شد.جمع

 

 
 الف -8شکل

  
 ب -8شکل

 Eremias persica.گونه 8شکل

ه ب: ناحي، اي در ناحيه پشتنوار طولی قهوه 4الف: نابالغين با 

 گلويی پولک 39تا  28شکم سفيد با 

 

       Eremias velox (Pallas, 1771)  :هاي بااليي دم داراي پولك

چشمي در تماس  هاي زيردار، پولكهاي پشتي دانهستيغ جدا، پولك

هاي بيني در تماس با فت سپر، پولكج 5با دهان، ناحيه زير آرواره با 

هاي ، چهارمين انگشت داراي يك رديف پولكپولك 3يا  2لب باال با 

 گلويي، ناحيه مياني پشتي بدن با پولك 25تا  23زير انگشتي، داراي 

هاي عرضي، ناحيه پشت آرايش يافته در رديف پولك 56تا  46

نقاط تيره و گاهي لکة  خاكستري، بالغين با نوارهاي طولي نامنظم از

ها تيره، پهلوها داراي لکه چشمي روشن، نا بالغ چشمي سفيد با حاشية

 ، سطح زيرين گلو،پشتي تيره و بريده بريده -داراي خطوط جانبي
نوار تيره در  3ها با ها و كشاله ران گاهي مايل به رنگ زرد، جوانشانه

آوري مين مشاهده و جمعتر در ايستگاه ورااين گونه بيش .پشتي ناحيه

 گرديد.

 

  
 الف -9شکل

  
 ب -9شکل

 Eremias velox . گونه9شکل 

ب: بالغين ، هاي گرانوالرپولک و خاکستري پشتی الف: ناحيه

 داراي نوارهاي طولی نامنظم از نقاط تيره با حاشيه سفيد

 

   بحث

وري آجمع خانواده 4جنس و  5گونه سوسمار از  7تحقيق  اين در       

 و شناسايي شد كه عبارتند از:
Phrynocephalus maculates, Trapelus agilis, Teratoscincus 

bedriagai, Cyrtopodion scabrum, Eremias andersoni, Eremias 

persica, Eremias velox. 
ترين خانواده سوسمارها در سطح جنس خانواده گکونيده متنوع       

عال هستند و با تابانيدن نور به چشمانشان باشد كه اغلب شب فمي

 هاي جنساز گونه برخي (1992)و همکاران  Leviton مانند.ثابت مي

Eremias هاي شکمي موازي بودند در جنس ديگري را كه داراي پولك

( در كتاب خود ذكر 1999) Andersonقرار دادند.   Mesalinaنامبه

ي بر روي دو يا سه پولك پولك زير بينارمياس  مي كند كه در جنس
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پولك زير بيني   Mesalinaكه در جنسگيرد در حاليفوق لبي قرار مي

 Eremias persicaگيرد. در گونه تنها روي يك پولك فوق لبي قرار مي

ها است و داراي اختالف تر از مادهتعداد منافذ راني در نرها بيش

ها بوته هاي پاياين گونه روز فعال است و در حفره .داري استيمعن

ها ديده تر روي تخته سنگبيش  Trapelus agilisكند.زندگي مي

شود و يکي از رفتارهاي جالب اين گونه تغيير رنگ گلو و شکم مي

( تحقيقات 1386) هاپويانيرستگار روز است. نرها در اواسط در مخصوصاً

ها ثر يافتهاند كه در اكاي بر روي اكثر مناطق ايران انجام دادهگسترده

خواني دارد. طبق هاي شناسايي شده همدر مناطق مشترك با گونه

در جنوب درياي خزر و  Blanford (1881 )Eremias veloxتحقيقات 

در حاشيه شمالي و غربي فالت ايران و از جنوب تا كرمان انتشار دارد. 

هاي دامغان مطالعه نموده و ( بر روي گونه1385همکاران )و  فقيري

ترين فراواني مربوط گونه سوسمار شدند كه بيش 17 فق به شناساييمو

( دو نوع رفتار 1986) Piankaهاي به خانواده گکونيده بود. طبق يافته

كه در يك محل منتظر  اي براي سوسمارها درنظر گرفت، گروهيتغذيه

روند. او خانواده آگاميده شکار مي دنبالو گروهي كه به نشينندشکار مي

کونيده را در گروه اول و سينسيده را در گروه دوم قرار داد. اميد و گ

Mozaffari  هاي ( موفق به كشف گونه جديد در تپه2011)و همکاران

 .ندمرنجاب در نزديکي كاشان شد

نتيجه كلي از اين قبيل تحقيقات مطالعه و تکميل فون        

هاي در اقليمسوسمارها در ساير مناطق ايران و بررسي تنوع زيستي 

چنين بررسي عوامل اكولوژيك عنوان شاخص زيستي و هممتفاوت به

 باشد.در تنوع و فراواني اين موجودات مي

 شرقی استان تهران:منطقه جنوب سوسماران شناسايی کليد

  2     داراي پلك متحرك                                       -1

 6                                   فاقد پلك متحرك            - 

 3داراي منافذ راني                                                -2

 5فاقد منافذ راني                                                  - 

نوارهاي مياني بريده  ،اينوار طولي قهوه 9هاي پشتي با پولك -3

 ،اييك پولك يقهفقط داراي  معموالً ،ااي مجزهبريده متمايل به لکه

طور مشخص ههاي جانبي برديف كاملي از پولك چهارمين انگشت فاقد

 رديف طولي مورب 14تا  13هاي شکمي در پولك، دارنوك
Eremias andersoni                                                                                                    

 4اي                                 آرواره زير پولك 5 داراي - 

 هانابالغ ،هاي روشنلکه با تيره جانبي پشتي نوار داراي هابالغ -4

 و سياه ايمهره نوار ،پشتي جانبي نوارهاي بين تيره نوار 3 داراي

 نگرهب هانابالغ در دم شکمي سطح ،سمت گردن به شاخه دو داراي

 قرمز كارمن

Eremias velox                                                 

 قسمت اصلي طول در ممتد تيره جانبي پشتي نوار داراي هابالغ - 

 نوار ،جانبي پشتي بين نوارهاي تيره پشتي نوار 4 داراي هانابالغ ،بدن

 به مايل هانابالغ در و قرمز هابالغ در شکمي دم سطح ،روشن ايمهره

 آبي
Eremias persica                                              

 دمي هايپولك ،همسان پشتي هايپولك ،سوراخ گوش مشخص -5

گوش  پرده ،اندهنداد دمي هايهحلق تشکيل و گرفته قرار مايل طورهب

 چشم حدقه قطر نصف از تركم آن قطر و كوچك

Trapelus agilis                                                
 گردن و سر ،همسان پشتي هايپولك ،فاقد سوراخ گوش يا مخفي - 

 ران پشتي سطح در برجسته هايپولك فاقد ،برجسته هايپولك فاقد

 وسيلههب بيني هايپولك ا،پهلوه امتداد در بزرگ هايپولك فاقد ،دم و

درصد  160تا  130 دم طول ،شده جدا هم از پولك رديف سه تا يك

 ه تا مخرجزطول پو

Phrynocephalus maculatus                            
 4داراي  ،برجستگي فاقد و بزرگ گرد، همسان، پشتي هايپولك -6

 هاي دورپولك ،اي رنگ در ناحيه پشتياثر هشتي شکل قهوه 5يا 

 عدد 60 از تركم بدن ميانه

Teratoscincus bedriagai                                 
 4فقط نرها داراي  ،اي و سه وجهيشدت تيغههاي پشتي بهپولك -  

 ،تر از دو برابر قطر چشماندازه پوزه كم ،منفذ پيش مخرجي 7تا 

 فاقد اثر هشتي شکل در پشت  ،هاي حركتي و دم ستبراندام
Cyrtopodion scabrum                                     
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