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چکیده
الکپشتها خزندگانی از راسته  Testudinesمیباشند و بهعنوان گونههای کلیدی در زیستگاهی که زندگی میکنند بهشمار
میروند و وجود آنها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک میکند .مطالعه حاضر جهت بهدست آوردن اطالعات کافی از تراکم و گونههای
الکپشت در استان البرز جهت بررسی فونستیكی آنها در استان البرز صورت گرفته است .در پژوهش حاضر از  12ایستگاه مختلف در استان البرز
که از فروردین تا شهریور  1395تعداد  33قطعه الکپشت جمعآوری شد و بعد از زیستسنجی کامل و تشخیص جنسیت ،توسط کلیدهای
شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند .از بررسی زیستگاههای مورد بررسی  33نمونه بهدست آمد که  32مورد آن  Testudo graecaبود که
گونه غالب استان البرز است و یک مورد آن  Emys orbicularisبود .تعداد نمونهها در ایستگاهها تفاوت معنیداری نداشتند و بهنظر میرسد
پراکنش الکپشتان در نقاط مختلف استان البرز یكسان باشد.
کلمات کلیدی :الکپشت ،استان البرز ،فونستيكTestudines ،
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbelgheis_h@yahoo.com :
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مقدمه
الکپشتها خزندگانی از راسته  Testudinesمیباشند ،که
خصوصیت ویژه آنها وجود یک الک از جنس استخوان یا غضروف
است که از دندهها تکامل یافتهاند و بهعنوان یک سپر برای آنها عمل
میکند ( Fultonو همکاران .)1996 ،الکپشتها بهعنوان گونههای
کلیدی در زیستگاهی که زندگی میکنند بهشمار میروند و وجود
آنها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک میکند ( Roeو همکاران،
 .)1997راسته  Testudinesدر برگیرنده گونههای منقرض شده و زنده
میباشد .اولین فسیل با مشخصات دقیق یک الکپشت فسیل
 Odontochelys semitestaceaمیباشد که از چین بهدست آمده است.
این فسیل متعلق به دوران تریاسیک بود ( Liو همکاران.)2008 ،
امروزه الکپشتان در تاکسونهای (گونه و زیرگونه) متنوعی وجود
دارند که در تمام مناطق گرم و خشک و معتدل در سرتاسر دنیا یافت
میشوند (.)2009 ،Group
الکپشتها براساس زیستگاه به سه گروه عمده آبزی (آب
شیرین) ،دریازی و خشکیزی تقسیم میشوند ( Mohanو ،Norton
 .)2010الکپشتان برکهای با تغذیه از موجودات آبزی باعث کنترل
جمعیت آنها و از بین بردن جانداران بیمار در نهایت در کاهش
بیماری و انتشار آن در محیط آب و آلوده شدن این اکوسیستم حیاتی
و ارزشمند میشوند (حجتی و همکاران .)1388 ،از طرف دیگر یکی
از مشکالت عمده امروزی که تهدیدکننده بقای این گونههای ارزشمند
میباشد فعالیتها انسانی است که در بسیاری از موارد باعث از بین
رفتن زیستگاه طبیعی این موجودات شده و همچنین ورود انواع
آالیندههای در طبیعت برخی از این گونهها را در معرض خطر قرار
داده است .گونههای زیادی از الکپشتها بهعلت رشد و حرکت کند،
در معرض خطر شدید انقراض توسط انسان بودهاند ( Atatürو
 .)1995 ،Ballasinaاستان البرز نیز بهعلت پیشرفت روزافزون
جمعیتی و عملیات عمرانی بستر این گونه ،تغییرات خطرآفرین برای
این موجودات میباشد ،پس بهنظر میرسد مطالعهای جهت بهدست
آمدن اطالعات کافی از تراکم و گونههای این موجودات در این منطقه
جهت تصمیمگیریهای حفاظتی آتی برای این موجودات ضروری
باشد ( .)1974 ،Andersonتاکنون  192گونه الکپشت در جهان
شناسایی شدهاند که  13گونه از آنها در ایران گزارش شده است:
الکپشتان خشکیزی متعلق به خانواده  Testudinidaeو شامل 2
گونه و  5زیرگونه ، T.graeca armenica ،Testudo graeca perses
 T.horsfieldii، T graeca .zarudngiو  T. h. iberaمیباشند.
الکپشتان آبزی ایران متعلق به سه خانواده هستند که یکی خانواده
 Geoemydidaeبا یک گونه الکپشت خزری  Mauremys caspicaو
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خانواده  Emydidaeبا گونه الکپشت برکهای اروپایی
 orbicularis persicusو دیگری خانواده  Trionychidaeکه در ایران
فقط دارای یک گونه به نام الکپشت فراتی یا سه چنگالی Rafetus
 euphraticusمیباشد و از الکپشتان دریایی نیز  5گونه در ایران
زیست میکنند (حجتی و همکاران .)1381 ،عظیمی ( )1394در
بررسی فونستیک الکپشتان شهرستان دماوند ،زارعیان و همکاران
( )1388در بررسی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم
در استان فارس و شاکرزاده ( )1387طی مطالعهای در نواحی غربی و
جنوبی ایران ،الکپشت مهمیزدار ( )Testudo graecaرا مورد
شناسایی قرار دادند.
مطالعه حاضر جهت بهدست آوردن اطالعات کافی از تراکم و
گونههای الکپشت در این منطقه جهت تصمیمگیریهای حفاظتی
آتی و بررسی فونستیکی آنها در استان البرز صورت گرفته است.
Emys

مواد و روشها
در این مطالعه به بررسی میدانی الکپشتهای استان البرز از
فروردین تا شهریور  1395پرداخته شد 12 .ایستگاه مختلف در استان
البرز در شهرستانهای کرج ،طالقان ،هشتگرد و نظرآباد انتخاب شدند
(جدول  )1و در هر شهرستان  3ایستگاه در نظر گرفته شد.
در طول مطالعه در نوبتهای چندگانه به هر منطقه مراجعه شد
و نمونهها بهصورت دستی از محیط جمعآوری گردید (شکل  2الی
 .)6استان البرز از نظر اقلیمی دارای تنوع زیادی میباشد به گونهایی
که از اقلیم بیابانی در قسمتهای جنوبی شروع و تا اقلیمهای نیمه
مرطوب و مرطوب در قسمتهای شمالی ادامه پیدا میکند .ارتفاعات
البرز مهمترین نقش را در شکلگیری اقالیم استان بهعهده دارند
استان البرز در فصول سرد سال متاثر از سیستمهای شمالی و شمال
غربی و غربی بهویژه جنوبغربی بوده و ریزشهای آن متاثر از فعالیت
این سیستمها میباشند .بارندگیهای این منطقه از ماههای آبان و آذر
آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه مییابد .نمونهبرداری بهروش
دستی و بهصورت ماهانه در فصول بهار و تابستان از ایستگاههای
مشخص شده انجام گرفت .بعد از جمعآوری الکپشتها از محیط از
آنها عکسبرداری صورت گرفت .نمونههای جمعآوری شده بعد از
زیستسنجی کامل و تشخیص جنسیت ،در نهایت با استفاده از
کلیدهای شناسایی معتبر (کمالی1392 ،؛ حجتی1383 ،؛ ،Arnold
 )1988شناسایی شد و اطالعات دقیق مربوط به آنها یادداشت
گردید .صفات مورد بررسی به دقت اندازهگیری شدند (جدول .)2
دادههای این مطالعه دربرنامه  Excelوارد و سپس توسط نرمافزار Spss
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به روش آنالیز واریانس تک متغیره مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار
گرفتند.

شکل  :1نقشه موقعیت استان البرز
جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
ردیف

شهرستان

1

کرج

2

طالقان

3

هشتگرد

4

نظرآباد

شکل :2تصویری از ایستگاه سیراب

نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

آسارا
مرکزی
اشتهارد
باال طالقان
میان طالقان
پایئن طالقان
چندار
مرکزی
چهارباغ
تنکمان
مرکزی
نظر آباد

51/2660
51/0127
50٫3722
50/9834
50/7412
50/8640
50/6925
50/8826
50/8790
50/0556
51/0922
50/6461

35/8257
35/7090
35٫7208
36/1904
36/1814
36/0123
35/9717
35/8485
35/8819
35/7700
35/6837
36/0359

 1110متر
 1023متر
 1151متر
 1945متر
 1850متر
 1789متر
 1330متر
 1298متر
 1252متر
 1251متر
 1204متر
 1448متر

شکل :3تصویری از ایستگاه طالقان

شکل :4تصویری از ایستگاه کرج
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شکل :6تصویری از ایستگاه هیو واقع در شهرستان نظر آباد

کلید شناسایی الکپشتان ایران
 :1aالکپشتی و شکمی فاقد سپر شاخی 2......................................................................................................................................................................
 :1bالکپشتی و شکمی واجد سپر شاخی 3....................................................................................................................................................................
 :2aالکپشتی دارای  7برآ مدگی برجسته طولی ،اندام حرکتی به شکل پارو ،فاقد چنگال همچنین دریازیDermochelys coriacea........
 :2bالکپشتی مسطح و فاقد برجستگی طولی ،پاها دارای  3چنگال همچنین زیستگاه آن در آبهای شیرینRafetus euphraticus........
 :3aاندام حرکتی به شکل پارو نبوده ،انگشت و پنجه مشخص نیست ،دریازی4.......................................................................................................
 :3bاندام حرکتی به شکل پارو نبوده ،انگشت و پنجه مشخص ،زیستگاه آب شیرین یا خشکی7..........................................................................
 :4aچهار جفت سپر جانبی بر روی الک ،اولین سپر مهرهای با سپرهای حاشیهای اتصال دارد5..........................................................................
 5 :4bجفت یا بیشتر سپر جانبی دارد اولین سپر مهرهای با سپرهای حاشیهای اتصال ندارد6............................................................................
 :5aسپرهای الکپشتی روی هم قرار دارد Eretmochelys imbricatabissa..............................................................................................................
 :5bسپرهای الکپشتی پهلوی هم قرار دارندChelonia mydasjaponica..................................................................................................................
 :6aپل بین الکها دارای  3سپر Caretta carettagigas..................................................................................................................Infra marginal
 :6bپل بین الکها دارای  4سپر Lepidochelys olivacea..............................................................................................................Infra marginal
 :7aسر پوشیده با پوست صاف یکپارچه ،پنجهها بهطور کامل پردهدار 8..............................................................................................
 :7bسر پوشیده با فلس انگشتان فاقد پرده 10............................................................................................................................................................
 :8aواجد سپرهای زیربغلی و کشالهرانی بر روی پالسترون ،الک شکمی بهوسیله درز استخوانی متصل به الک پشتی .الک شکمی حالت
لوالیی ندارد و فاقد حرکت ،سپرهای مخرجی الک شکمی نوک تیز9..........................................................................................................................
 :8bفاقد سپرهای زیربغلی و کشالهرانی الک شکمی به وسیله یک رابط غضروفی به الک پشتی اتصال دارد ،الک شکمی قابلیت حرکت
دارد ،انتهای سپر مخرجی گرد است Emys orbicularis.................................................................................................................................................
 :9aالک شکمی فاقد خالMauremys caspica caspica................................................................................................................................................
 :9bالک شکمی دارای خال Mauremys caspica ventrimaculata.............................................................................................................................
 :10aاندام حرکتی جلویی دارای پنج چنگال 11..............................................................................................................................................................
 :10bاندام حرکتی جلویی دارای چهار چنگالTestudo horsfieldii.............................................................................................................................
 :11aطرح کلی الک بیضی شکل ،حاشیه خلفی صاف و کروی رنگ زمینه زیتونی روشن با لکههای بزرگ و مجرای تیرهTestudo graeca ibera
 :11bطرح کلی الک بیضی شکل ،الک پشتی با حاشیه خلفی ،رنگ زیتونی مایل به قهوهای با لکههای تیره Testudo graeca zarudnyi
(حجتی.)1383 ،
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جدول  :2صفات مورد اندازهگیری
شرح صفات مورد اندازهگیری

صفات به انگلیسی

عالمات اختصاری

جنسیت
طول خمیده الکپشتی
عرض خمیده الک پشتی
ارتفاع الک
طول الک شکمی
عرض الک شکمی

Sex

Se

Carapace Curved Length

CCL

Carapace Curved Width

CCW

طول دم از کلواک تا انتهای دم
طول دم از بالسترون تا کلواک

Carapace Height

CH

Length of plastron

Lpa

Plastron Width
Tail Length (Form the first of anus to the
)end of tail in straight line
Tail Length (From the end of plastron to
)the first of anus in straight line

PW

نتایج
از  12ایستگاه مختلف بررسی شده 33 ،نمونه الکپشت
جمعآوری گردید که  32نمونه ،الکپشت مهمیزدار ( Testudo

شکل  :7الکپشت مهمیزدار ()Testudo graeca

در بررسیهای انجام شده و با توجه به نتایج بهدست آمده
بیشترین تعداد نمونه مربوط به مرداد ماه و کمترین مربوط به
فروردین ماه میباشد .از تعداد  32نمونه جمعآوری شده الکپشت
ممهیزدار در ایستگاههای مختلف استان البرز  15نمونه ماده و 17
نمونه نر بودند (جدول .)3
در الکپشتهای  Testudo graecaشناسایی شده :جنس نر
کوچک و طولی معادل 145-130میلیمتر با میانگین وزن  550گرم
و جنس ماده تا  180میلیمتر طول و  1300گرم وزن داشتند ،هم-
چنین ویژگیهای ظاهری ازجمله :کاراپاس بسیارگنبدی شکل ،گشاد
و یا دندانه دار نبودن حاشیه خلفی ،ناحیه فوق دمی تقسیم نشده و
بهصورت شکمی خم نشده ،سیرچه ( )scuteمهره جلو دارای حاشیه

TL2
TL1

 )graecaاز خانواده ( Testudinidaeشکل  )7و یک نمونه الکپشت
برکهای اروپایی ( )Emys orbicularisاز خانواده  Emydidaeبودند
(شکل .)8

شکل  :8الکپشت برکهای اروپایی ()Emys orbicularis

قدامی گرد ،اسپرز ( )spursکوچک در رانها ،فاقد خار در دم6-4 ،
ردیف فلس بزرگ در اندامهای قدامی و  5چنگال در جلو و  4چنگال
در عقب داشتند .جنسیت در تنها  Emys orbicularisیافت شده ،نر
شناسایی شد .چون مقدار سطح معنیداری برای همه متغیرها بزرگتر
از مقدار خطا  0/05میباشد ،نتیجه گرفته شد که متغیرهای پژوهش
دارای توزیع نرمال میباشند (جدول .)4
همچنین بین تنوع تعداد گونه با ایستگاههای مختلف تفاوت
معنیداری وجود نداشت و گونههای مشاهده شده در هر ایستگاه تقریباً
برابر بود ( .)p>0/05تنوع تعداد گونه با ماههای مورد بررسی ،دارای
تفاوت معنیداری بود ( .)p<0/05میتوان گفت که ماه مرداد بیشترین
فراوانی و ماه فروردین کمترین درصد فراوانی را دارد.
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جدول  :3پراکنش تعداد الکپشتها در ایستگاههای مختلف
ایستگاهها

فراوانی گونه
الکپشت مهمیزدار

الکپشت برکهای اروپایی

1
3
3
2
2
7
4

1

آسارا
کرج مرکزی
اشتهارد
باال طالقان
میان طالقان
پایین طالقان
چندار
هشتگرد
مرکزی
چهار باغ
تنکمان
نظر آباد مرکزی
نظر آباد

1
2
3
2
2

جدول  :4آماره نرمال بودن و سطح معنیداری متغیرها
متغیر

آماره نرمال بودن

سطح معنیداری

طول کاراپاس
عرض کاراپاس
طول پالسترون
عرض پالسترون
ارتفاع الکپشت

1/151
1/480
1/640
1/287
1/080

0/090
0/067
0/112
0/195
0/224

بحث
گونه  Testudo graecaدر لیست قرمز
بهعنوان یک گونه آسیب پذیر معرفی شده است که نیاز به حفاظت و
نگهداری دارد (حجتی و همکاران .)1388 ،در دهه گذشته جمعیتهای
آسیایی گونه  Testudo graecaبراساس ریختشناسی و ریختسنجی
به  10گونه مختلف تقسیم شده بودند .پس از بررسیهای ژنتیکی و
همچنین شواهد موجود همه در یک گونه  Testudo graecaقرار
گرفتند .این گونه از نظر سیستماتیکی ،گونه پیچیدهای میباشد
(.)2009 ،Group
طبق مطالعات انجام گرفته الکپشت مهمیزدار دارای  10زیرگونه
بوده است .در ایران پنج زیرگونه از الکپشت مهمیزدار شناسایی شده-
اند که عبارتند از Testudo graeca armeniaca :که از ارمنستان در
امتداد رود ارس تا نزدیکی دریای خزر دیده شده استTestudo ،
 graeca zarudnyکه در شرق و جنوب ایران همچنین ممکن است در
)(IUCN Red list
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مرز افغانستان و پاکستان هم دیده شود Testudo h. horsfieldii،که در
شمالشرق ایران و  Testudo graeca zarudnyکه در جنوب غربی
کپه داغ ،ترکمنستان و احتماالً ایران پراکنده هستند ( Zuffiو
همکاران .)2007 ،تخریب زیستگاه و آلودگیهای محیطی عوامل
تهدید و خطری جدی برای گونه الکپشت مهمیزدار در ایران بهشمار
میآیند .متأسفانه در ایران با توجه به اهمیت گونه مذکور مطالعه
دقیقی از نقطه نظر ریختشناسی و بومشناسی صورت نگرفته است.
بررسی فونستیک و پراکنش الکپشتان جنوبشرق استان
تهران توسط الریجانی ( )1394در  12ایستگاه در چهار شهرستان
انجام شد ،تعداد  56قطعه الکپشت مورد زندهگیری قرار گرفت .همه
الکپشتهای جمعآوری شده متعلق به زیرگونه الکپشت خزری
( )Mauremysc c. caspicaبود .همچنین عظیمی ( )1394به بررسی
فونستیک و پراکنش الکپشتان شهرستان دماوند پرداخت و نتیجه
گرفت در مورد گونه  Testudo graecaاختالف معنیداری در رابطه با
پراکنش بین ایستگاههای مختلف ،ماههای مختلف و جنسیت در
شهرستان دماوند وجود ندارد که از این حیث ،با تحقیق حاضر مطابقت
دارد .در مطالعه دیگری حجتی و همکاران ( )1381تحقیقی با عنوان
مقدمهای بر زیستشناسی الکپشت خزری در استانهای گلستان و
مازندران انجام دادند .در این مطالعه بیان شده است که الکپشتان
آبزی شمال ایران متعلق به تیره  Emydidaeبوده و شامل دو گونه
الکپشت برکهای  Emys orbicularisو الک پشت خزری Mauremys
 c. caspicaمی باشند.
در تحقیق اخیر ،با اینکه پراکنش الکپشتها در ایستگاههای
مختلف از نظر عددی با هم تفاوت دارد و در ایستگاه چندار و پایین
طالقان بیشترین پراکنش را بهخود اختصاص داده است و همچنین
ایستگاه آسارا دارای کمترین پراکنش الکپشت بوده ،ولی بین توزیع
گونه الکپشت خشکیزی در ایستگاههای مختلف اختالف معنیداری
مشاهده نشد ( .)P>0/05پراکنش الکپشتها نیز در ماههای مورد
بررسی ،متفاوت میباشد .بهطوریکه در ماه فروردین تنها دو نمونه و
بیشترین نمونه یافت شده مربوط به مرداد ماه بود .علت این امر
احتماالً میتواند نبودن شرایط زیستی مطلوب ،پایین بودن درجه
حرارت محیط و فقدان شرایط زیستی مطلوب مانند کمبود غذا و
تاخیر در بیدار شدن از خواب زمستانی در فروردین ماه باشد.
اندازهگیریهای انجام شده در ایستگاههای مختلف هرچند نزدیک
بههم بودند ولی تفاوتهایی در هر ایستگاه مشاهده میشود ،در واقع
مقایسههای درون و مابین جمعیتها حقایق مهمی را در میزان تغییر
در خصوصیات و تاریخچه زندگی و الگوهای سازشی ممکن را به شرایط
محیطی نشان میدهند .بنابراین زیستگاه و تفاوتهای بومشناسی
فاکتورهای مهمی در تحلیل اختالفات ریختشناسی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

هستند ..در مطالعه زارعیان و همکاران ( )1388در بررسی مقدماتی
فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس
نشان دادند که در آن منطقه  20گونه خزنده شامل  2گونه الکپشت:
الکپشت مهمیزدار ( )Testudo graecaو الکپشت آبزی ( Mauremys
 )caspicaمتعلـق به  2جنس وجود دارد .در مطالعه اخیر نیز مشخص
شد که در استان البرز نه تنها گونه  32( Testudo graecaنمونه)
وجود دارد و گونه غالب بود ،بلکه یک مورد الکپشت برکهای اروپایی
) (Emys orbicularisنیز مشاهده گردید.
در این تحقیق الکپشت برکهای اروپایی )(Emys orbicularis
در منطقه البرز و ای ستگاه چندار از برکه آب گزارش شد که گونهای
از الکپشت آب شیرین بومی غرب آسیا ،جنوب و مرکز اروپا و شمال
آفریقا است ( Zuffiو همکاران.)2004 ،
در نهایت می توان بدینصورت عنوان کرد که تعداد نمونهها در
هر ایستگاه هرچند برابر نبود ولی تفاوت معنیداری نداشتند و این
امر نشانگر آن است که الکپشتان در نقاط مختلف استان البرز
بهصورت یکسان پراکنش یافتهاند و بهنظر میرسد گونه همه جایی
باشد و بتواند خود را با محیط سازگار کند .همچنین یک علت میتواند
شباهت پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی ایستگاهها باشد .تعداد نمونهها
در ماههای مختلف از زیاد به کم عبارت بودند از مرداد ،خرداد،
اردیبهشت ،تیر  ،فروردین و شهریور.
از سوی دیگر از آنجاکه تعداد نرها و مادهها در این مطالعه
تقریباً یکسان بوده است میتوان به این نتیجه رسید که هر دو جنس
سازگاری یکسانی در این محیط دارند و جنسیت غالبی در این
جمعیت وجود ندارد .توجه به این نکته نیز مهم است که با توجه به
پیشبینی در مورد حضور گونههای مختلف در استان البرز بهدلیل
نزدیکی به شهر تهران و انتقال بعضی گونههای مهاجر از تهران به
البرز ،هیچ موردی در این استان دیده نشد.
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