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چکیده
خزندگان بهدليل تغذيه از حشراتی که بهعنوان آفات گياهی شناخته میشوند ،در حفظ محصوالت کشاورزي اهميت ويژهاي دارند .منطقه
خجير باتوجه به اقليم هاي متفاوت و در عين حال تحت حفاظت بودن منطقه نماينده خوبی جهت بررسی ميدانی میباشد .هدف از مطالعه حاضر
ارزيابی فون و زيستسنجی سوسمارهاي پارک ملی خجير استان تهران میباشد که از اسفند  1394تا مرداد  1395بهروش پيمايشی در ايستگاههاي
تعيين شده نمونهگيري انجام شد .درمجموع  58نمونه سوسمار از منطقه جمعآوري شدند ،تمام اطالعات مربوط به نمونهها ثبت شد و از آنها
عکس تهيه گرديد .تمام نمونهها پس از شناسايی رها شدند .برروي نمونهها مطالعات ريختشناسی و بررسی صفات شمارشی و زيستسنجی انجام
گرفت و سپس براساس کليدهاي شناسايی معتبر شناسايی شدند .از  58نمونه جمعآوري شده  5گونه شناسايی شده متعلق به  5جنس و  3خانواده
هستند که عبارتند از Eumeces schneideri :و  Trachylepis aurataاز خانواده  Cyrtopodion scabrum ،Scincidaeاز خانواده
 Paralaudakia caucasia ،Gekkonidaeو  Trapelus agilisاز خانواده .Agamidae
کلمات کلیدی :فون ،سوسمار ،پارک ملی ،خجیر ،استان تهران
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مقدمه
خزندگان با تغذيه از آفات گياهي حائز اهميت بوده و در حفظ
محصوالت كشاورزي نقش دارند (حجتي و همکاران .)1388 ،بهدليل
يکسان بودن عرض و نزديکي با مدار رأس السرطان ايران شرايط آب
و هوايي متغيري دارد .تنوع گياهي ،بادهاي مرطوب از غرب و وجود
ارتفاعات در كشور ايران زيستگاههاي متعددي را ايجاد كرده است.
اين عوامل جغرافيايي باعث پيدايش تنوع قابل توجهي از خزندگان
شده كه در اين بين تنوع سوسمارها از ديگر گروههاي خزنده بيشتر
است (رستگارپوياني و همکاران .)1386 ،تاكنون 140گونه سوسمار
در ايران شناسايي شدهاند (رستگارپوياني و همکاران .)2006 ،تنوع
گونهاي و فراواني خزندگان در ايران توجه پژوهشگران زيادي را به
خود جلب كرده و مقاالت و كتب بسياري در اين مورد نوشته شده
است (رستگارپوياني و همکاران1386 ،؛ كمالي1392 ،؛ مسئولي و
همکاران .)1392 ،از آنجاكه مطالعات گذشته تاكنون تمام مناطق
ايران را در بر نگرفته ،براي تکميل اين اطالعات نياز به تحقيقات
گسترده بهصورت منطقهاي در استانهاي مختلف ايران وجود دارد.
نوسانات بارشي و وجود كوههاي مختلف و رودخانه جاجرود در پارک
ملي خجير در شرق استان تهران ،اقليمهاي متعددي را در اين منطقه
بهوجود آورده است .لذا اين منطقه نماينده خوبي جهت بررسي ميداني
ميباشد .هدف اصلي اين تحقيق شناسايي گونههاي سوسمارها و

بررسي وضعيت تنوع گونهاي و پراكنش آنها در قسمتهاي مختلف
پارک ملي خجير و بررسي فونستيکي آنها ميباشد.

مواد و روشها
منطقه حفاظت شده جاجرود (شکل  )B-1در شرق استان تهران
(شکل  ، )A-1بين  35درجه و  37دقيقه تا  35درجه و  48دقيقه
عرض شمالي و  51درجه و  30دقيقه تا  51درجه و  56دقيقه طول
شرقي ،واقع شده و مساحت آن  55هزار و  77هکتار است كه دو
پارک ملي خجير و سرخه حصار را شامل ميشود (كالته و همکاران،
 .)1393پارک ملي خجير (شکل  )C-1در فاصله بين  35درجه و 36
دقيقه تا  35درجه و  45دقيقه عرض شمال و  51درجه و  40دقيقه
تا  51درجه و  47دقيقه و 40ثانيه طول شرقي واقع شده و مساحت
آن در حدود  9971هکتار ميباشد .پارک ملي خجير از كوهستانهاي
بلند و تپه ماهورهاي مرتفع و نيمه مرتفع تشکيل شده كه ارتفاع آن
از  1200متر تا  2138متر متغير است .اين منطقه از نظر آب و هوايي
جزو اقليمهاي سرد بهشمار ميرود .بارندگي در پارک ملي خجير و
سرخه حصار بيشتر ناشي از جريانهاي غربي و مديترانهاي است كه
تقريباً  8ماه از سال ،از اوايل پاييز تا اواسط بهار ،منطقه را تحت تاثير
قرار ميدهد (كالته و همکاران1393 ،؛ درويشصفت.)1385 ،

شکل  :1منطقه مورد مطالعه )A( .موقعیت استان تهران )B( ،پارک ملی خجیر در منطقه حفاظت شده جاجرود و ( )Cموقعیت ایستگاههای
مورد بررسی
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روش نمونهبرداری :باتوجه به مشخصات منطقه و مطالعات
قبلي انجام شده بر روي پارک ملي خجير ،در اين پژوهش اين
منطقه بهروش پيمايشي ( Ahmadzadehو همکاران )2008 ،و
بهطريق بازديدهاي ميداني و جمعآوري دستي ،مورد ارزيابي قرار
گرفت و گونههاي آن گزارش شد .براي سهولت در انجام كار و
پيمايش منطقه ،كل منطقه پارک ملي خجير به سه ناحيه شمالي،
مركزي و جنوبي تقسيمبندي شد كه شامل ناحيه شمالي (روستاي
ترقيون و اطراف آن) ،ناحيه مركزي (باغشاد و حاشيه سد ماملو) و
ناحيه جنوبي (منطقه كافرهومند) بود (شکل.)2

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

ميگرفت .پس از جمعآوري نمونهها به شناسايي آنها توسط كليدهاي
شناسايي (رستگارپوياني و همکاران1386 ،؛ كمالي ،)1392 ،تهيه
عکس از جاندار ،تعيين جنسيت و مشاهده صفات شمارشي توسط
ذرهبين و اندازهگيري صفات اندازشي توسط كوليس ديجيتال با دقت
 0/01ميليمتر ،ثبت شد .تمام اطالعات مربوط به محل زيستشان ثبت
گرديد و با دستگاه  GPSمختصات طول و عرض جغرافيايي منطقه
مشخص شد .براي جمعآوري نمونههاي شبزي از چراغ قوه استفاده
شد .بهدليل تحت حفاظت بودن منطقه نمونهاي از منطقه خارج نشد،
فيکس كردن نمونهها انجام نگرفت و بعد از اتمام كار ،نمونهها به محل
زيستشان باز گردانده شدند .ذخيره دادهها توسط نرمافزار Excel
صورت پذيرفت .تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرمفزار آماري
 ،SPSSويراست  22و آزمونهاي  ANOVAو دانکن انجام پذيرفت.

نتایج
در اين پژوهش تعداد  58نمونه جمعآوري شد .اين نمونهها
شامل  5گونه سوسمار بودند كه در  5جنس و  3خانواده ،Agamidae
 Gekkonidaeو  Scincidaeقرار گرفتهاند (جداول  1و  .)2ويژگيهاي
زيستسنجي و شمارشي نمونههاي مشاهده شده در پارک ملي خجير
در جدول  3آمده است % 55/17 .فراواني مربوط به Paralaudakia
 % 27/59 ،caucasiaفراواني مربوط به ،Cyrtopodion scabrum
 % 10/34فراواني مربوط به  % 3/45 ، Trachylepis aurataفراواني
مربوط به  Trapelus agilisو  % 3/45نيز به فراواني گونه Eumeces
 schneideriتعلق دارد (شکل .)3

شکل  :2زیستگاههای مورد مطالعه )A( .روستای ترقیون)B( ،
اطراف روستای ترقیون )C( ،باغشاد )D( ،حاشیه سد ماملو و
( )Eمنطقه کافرهومند

عوامل مختلفي در پراكنش سوسماران تاثير ميگذارد .بنابراين در
فرايند نمونهگيري بايد روشي را انتخاب كرد كه با توجه به امکانات،
از دقت و بازده الزم نيز برخوردار باشد .به اين منظور ،نمونهگيري در
طول  6ماه از اسفند  94تا مرداد  ،95در اوقات مختلف شبانهروز،
بيشتر بين ساعات  8صبح تا  10شب و بهصورت پيمايش در منطقه
انجام شد ،به گونهاي كه در هر ماه بيش از  2بار نمونهگيري صورت
پذيرفت .به داماندازي نمونهها با توجه به شناخت پناهگاه آنها معموال ً
در زير سنگها و بوتههاي خاردار ،بر روي صخره سنگها ،ديوار خانههاي
قديمي در روستاها و ديوارهاي گلي و قديمي باغها بود ،صورت

شکل  :3نمودار دایرهای-نمودار فراوانی گونههای مشاهده شده
در پارک ملی خجیر
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جدول :1نتایج کل نمونههای جمعآوری شده از سه ناحیه
طول

عرض

ارتفاع

جغرافیایی

جغرافیایی

(متر)

⸗51◦41′ 92/44
⸗51◦ 45′ 98/6
⸗50◦′51 14/11

⸗35◦′42 45/31
⸗35◦ ′38 61/34
⸗35◦′41 87/44

1408
1303
1561

ناحیهها
ناحيه شمالي
ناحيه مركزي
ناحيه جنوبي

--------

مجموع

Paralaudakia
caucasia

Trapelus
agilis

Trachylepis
aurata

Eumeces
schneideri

Cyrtopodion
scabrum

1
0
31

0
0
2

0
0
6

0
0
2

10
6
0

32

2

6

2

16

جدول  :2نمونههای جمعآوری شده
راسته

خانواده

نام علمی

نام فارسی

Trapelus agilis

آگاماي چابک
آگاماي قفقازي
اسکينک علفزار طاليي
اسکينک اشنايدر
گکوي دم زبر

Agamidae
Paralaudakia caucasia
Trachylepis aurata

Squamata
Scincidae

Eumeces schneideri
Gekkonidae

خانواده :Agamidae
:Paralaudakia caucasia
نام انگليسيCaucasian Agama :
نام فارسي :آگاماي قفقازي
مشخصات :پولکهايي زبر دارند كه در سطوح پشتي و جانبي بدن
يک شکل و يک اندازه نيستند ،برخي از آنها در نواحي اطراف گردن
و در سطح رويي اندامهاي حركتي خاري شکل هستند .دم بندبند است.
سطح زيرين گلو بهصورت راه راههاي سبز تيره و روشن ديده ميشود.

Cyrtopodion scabrum

كوچکتر ميشود .تعدادي از فلسهاي پيش مخرجي بهصورت پينه
بسته مشاهده ميشود.
رنگآمیزی :سطح پشتي بدن به رنگ زمينهاي قهوهاي روشن و يا
سبز زيتوني ،داراي نوارهاي عرضي به رنگ قهوهاي تيره و يا سبز تيره
ميباشد .سطح شکمي بدن به رنگ كرم روشن همراه با راه راههاي
قهوهاي تيره است.

رنگآمیزی :سطح رويي بدن زيتوني رنگ و داراي لکههاي سفيد تا
سبز روشن كه اطراف آنها را حلقههاي سياه رنگ احاطه كرده است.

شکل Trapelus agilis :5

شکل Paralaudakia caucasia :4

:Trapelus agilis
نام انگليس:
نام فارسي :آگاماي چابک

Brilliant Ground Agama

مشخصات :داراي پولکهاي مسطح ميباشند .پولکهاي ناحيه پشت
بدن به يک اندازهاند كه از پشت بدن به سمت پهلوها اندازه آنها
132

خانواده :Scincidae
:Eumeces schneideri
نام انگليسيSchneider’s Skink :

نام فارسي :اسکينک اشنايدر (اسکينک خال قرمز)
مشخصات :در قسمت مياني سطح پشتي بدن دو ريف پولک وجود
دارد كه بهطور مشخصي پهن هستند .سطحي از گوش كه مجاور
چشمهاست ،داراي 2تا  3برجستگي كوچک و نوک تيز است.
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رنگآمیزی :ناحيه پشتي به رنگ كرم تا قهوهاي همراه با خالهاي
نارنجي پراكنده ،دو خط جانبي نارنجي در دو طرف بدن وجود دارد
كه از ناحيه زير چشم شروع شده و تا انتهاي تنه و گاهي اوقات تا
انتهاي دم امتداد دارد .سطح شکمي به رنگ زرد روشن مايل به كرم
است (شکل .)6

شکل Eumeces schneideri :6

جدول  :3ویژگیهای زیستسنجی و شمارشی نمونههای سوسمار مشاهده شده در پارک ملی خجیر
متغیرها
پولکهاي لب باال
طرف راست
پولکهاي لب باال
طرف چپ
پولکهاي لب پايين
طرف راست
پولکهاي لب پايين
طرف چپ
پولکهاي جلوي چشم
پولکهاي پشت چشم
طول بدن از نوک پوزه
تا مخرج
طول دم سالم از مخرج
تا نوک دم
طول سر از جلوي لبه
بيني تا جلو لبه گوش
عرض بدن
قطر عرضي چشم
ارتفاع سر
طول ران
طول ساق
طول پا
نسبت طول بدن به
طول دم سالم
نسبت ارتفاع بدن به
عرض سر × 100

Paralaudakia caucasia

Trapelus agilis

Eumeces schneideri

Trachylepis aurata

Cyrtopodion scabrum

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

16 ± 1

15/21 ± 1/61

17

20

9

9

6

6/2 ± 0/44

12/29 ± 43/2

12/56 ± 2

15/33 ± 2/51

15/1 1±/78

17

20

9

8

6

6/6 ± 0/54

12/71 ± 2/62

12/67 ± 2/06

17/67 ± 1/15

15/59 ± 1/76

18

23

9

10

8

8/8 ± 0/44

11/71 ± 3/2

13/11 ± 3/25

16/67 ± 2/88

15/38 ± 1/78

18

24

11

9

3

2/8 ± 0/83

12 ± 3/55

11/67 ± 2/12

1
2

1
2

1
3

1
2/8 ± 0/83

91/74 ± 3/66

22/38 ± 117/36

81/92

50/98

101/26

137/39 ± 12/79

30/57 ± 151/65

113/23

79/73

107/85

80/15

90/51 ± 8/59

49/95 ± 11/37

48/07 ± 5/94

168/91

90/77

108/1 ± 35/76

63/66 ± 20/9

61/06 ± 8/15

22/4 ± 0/33

20/66 ± 4/49

18/25

12/9

19/55

20/57

14/83

21/11 ± 14/13

13/19 ± 3/01

12/25 ± 1/03

29/6 ± 0/72
4/06 ± 0/47
10/3 ± 0/51
25/27 ± 0/32
23/93 ± 1/68
70/4 ± 2/8

41/96 ± 9/98
4/42 ± 0/83
14/02 ± 3/15
34/11 ± 9/62
29/78 ± 5/74
85/86 ± 13/64

20/08
4/06
13/45
21/94
18/09
51/16

12/64
2/79
7/79
13/53
14/13
41/93

15
2/92
10/01
17/41
17/41
38/34

19/37
3/35
10/64
14/96
14/15
44/02

14/85
2/24
7/96
11/17
10/12
35/28

20 ± 3/4
2/51 ± 4/0
7/54 ± 0/37
13/96 ± 1/6
10/81 ± 1/16
35/11 ± 1/72

9/97 ± 2/36
3/18 ± 0/47
6/63 ± 1/62
12/03 ± 2/61
10/52 ± 2/61
29/99 ± 11/74

10/55 ± 2/18
3/07 ± 0/53
6/12 ± 1/16
11/54 ± 1/33
9/84 ± 1/21
30/2 ± 3/81

0/66 ± 0/03

0/75 ± 0/15

0/72

0/63

0/63

0/88

0/95 ± 0/36

0/74 ± 0/01

0/76 ± 0/03

48/94 ± 41/77

85/61 ± 9/71

94/1

84/49

113/5

90/4

90/14 ± 2/54

90/55 ± 6/05

90/34 ± 8/92

:Trachylepis aurata
نام انگليسيGolden Grass Skink :

نام فارسي :اسکينک علفزار طاليي
مشخصات :داراي پلک پايين شفاف و متحرک است .همه اندامهاي
حركتي داراي  5انگشت هستند و بسيار سريع حركت ميكنند .به-
طوريكه عليرغم فراوان بودن آنها در منطقه تنها  6نمونه گرفته شد.

101/7

رنگآمیزی :سطح پشتي بدن به رنگ قهوهاي تيره كه داراي چهار
نوار سياه رنگ است كه تقريباً از ابتداي سر شروع شده و از ناحيه
انتهايي گردن پيوستگي خود را از دست داده و بهصورت خطوط منفصل
ادامه ميي ابند .در دو طرف بدن ،يک نوار قطور سياه رنگ از ابتداي
سر تا اواسط دم امتداد دارد كه داراي نقاط سفيد رنگ پراكنده است.
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شکل Trachylepis aurata :7

خانواده :Gekkonidae
scabrum

:Cyrtopodion

نام انگليسي:
نام فارسي :گکوي دم زبر (گکوي سنگي تيغهدار)
Keeled Rock Gecko

مشخصات :سطح پشتي بدن ،اندامهاي حركتي و دم برآمدگيهاي
هرمي شکل بزرگ و مشخص دارند.
رنگآمیزی :پشت بدن ،دم و اندامهاي حركتي به رنگ قهوهاي
روشن و داراي نوارهاي عرضي قهوهاي تيره است .سطح شکمي سفيد
تا زرد روشن است.

مطالعه فون سوسمارهای پارک ملی خجیر در استان تهران

 aurataو  Paralaudakia caucasiaدر كل منطقه مشاهده شدند اما
بهدليل نابالغ بودن نمونهها و كوچک بودن آنها از نظر اندازه ،بر روي
آنها بررسي انجام نگرفت .از خانواده گکونيده ،فقط گونه
 Cyrtopodion scabrumبهدست آمد كه شب فعال بود و روي ديوارها
مشاهده ميشد.
پوشش گياهي و جنس زمين دو عامل مهم در پراكنش
سوسماران است (حجتي و همکاران .)1384 ،در مورد سوسمارهاي
منطقه پارک ملي خجير Paralaudakia caucasia ،بيشتر در كنار
جادهها بر روي صخرهسنگهاي ايجاد شده ناشي از جادهسازي و
همچنين بر روي تخته سنگهاي كپه وجود داشتند و كمتر در كنار
آب مشاهده ميشدند .اين گونه در زمينهاي خاكي و يا زمينهايي
كه تنها با پوشش گياهي علفي بدون سنگ پوشيده شده بودند ،ديده
نميشد و در اين زيستگاهها پراكنش نداشتند .در غرب كشور نيز
 Paralaudakia caucasiaديده شده است .بهمني و همکاران ()2012
و فتحنيا و همکاران ( )2009در ايالم وجود Paralaudakia caucasia
را در مناطق غرب كشور گزارش كردند .در اين مطالعه گونه
 Trachylepis aurataدر مناطق صخره سنگي ديده نميشد .اين گونه
در مناطق خاكي و با پوشش گياهي علفي و در نزديک مکانهايي كه
داراي مقداري آب سطحي و يا چشمه بودند ،بيشتر در زير بوتهها
بهخصوص بوتههاي خاردار و بوتههاي گون ديده ميشدند .گونه
 Trapelus agilisهمانند  Paralaudakia caucasiaمناطق صخره
سنگي كنار جاده را ترجيح ميدهند .در تمامي اين موارد يافتههاي
اين مطالعه با يافتههاي حجتي و همکاران ( ،)1384بهمني و همکاران
( )2012و فتحنيا و همکاران ( )2009همسو است .گونه Cyrtopodion

شکل Cyrtopodion scabrum :8

بحث
دادههاي حاصل از اين تحقيق براساس نمونهبرداري تصادفي از
كل منطقه بهروش پيمايشي و براساس كليدهاي شناسايي كتاب
خزندگان ايران (رستگارپوياني و همکاران )1386 ،و كتاب خزندگان
و دوزيستان ايران (كمالي ،)1392 ،بهدست آمده است .بيشترين
فراواني گونه مربوط به Paralaudakia caucasiaبا  %55/17و كمترين
فراواني گونه مربوط به Eumeces schneideriو  Trapelus agilisهر
كدام با  %3/45بود (شکل  .)3الزم بهذكر است كه گونههاي Trachylepis
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 scabrumتنها گونه شب فعال در منطقه ميباشد كه در زير سنگهاي
بزرگ ،البهالي شکاف ديوار خانهها و مخصوصاً ديوارهاي قديمي
زندگي ميكند و تنها دو نمونه به دور از محل زندگي انسان در مناطق
صخرهسنگي يافت شد Cyrtopodion scabrum .در مطالعات غرب
كشور نيز ديده شده است (فتحنيا و همکاران)2009 ،
اين مطالعه نشان ميدهد كه جادهها و سازههاي ساخت بشر
ميتواند مکانهاي زيست بيشتري را براي ساير گونههاي مطالعه
شده در اين تحقيق ايجاد كند .در بعضي موارد وجود انسان بهطرق
مختلف ميتواند حشرات را به آن مکان هدايت كند و در نتيجه باعث
جلب سوسمارها به آن مناطق نيز ميشود .در اين مطالعه،
 Paralaudakia caucasia ،Cyrtopodion scabrumو Trachylepis
 aurataدر روستاي ترقيون و سد ماملو نيز مشاهده شدند كه خود،
دال بر اين موضوع است.
از علل ديگر كم بودن گونهها و تعداد سوسماران در پارک ملي
خجير ميتوان به رفت و آمدهاي بسيار زياد ،ساخت و

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سازهاي غيرمجاز و وجود آتشسوزيهايي در منطقه بهخصوص
منطقه روستاي ترقيون اشاره كرد .يافتههاي اين مطالعه با يافتههاي
يوسفي و همکاران ( )1391و احمدزاده و همکاران ( )1386هم راستا
است .مطالعات بسياري در جهان نشان داده كه مورچهها غذاي اصلي
بسياري از گونههاي سوسمارهاست زيرا شکار آنها بسيار راحت است،
نياز به صرف انرژي بسيار كمي دارد و بهصورت كلني زندگي ميكنند.
بنابراين بر خالف بسياري از حشرات ،احتياجي به تعقيب آنها نيست
(حجتي و همکاران .)1384 ،در مطالعه حاضر نيز ،گونه Eumeces
 schneideriدر كنار النه مورچهها يافت شد .با توجه به اينكه سه
گونه از شش گونه يافت شده در اين مطالعه در تمام منطقه و در
ارتفاعات مختلف مشاهده شدند ميتوان نتيجه گرفت كه در اين مورد
پراكنش سوسمارها ارتباط چنداني به ارتفاع ندارد و بيشتر به عوامل
ال ذكر شد وابسته است .در اين مورد نتايج بهدست آمده
ديگري كه قب ً
از تحقيق حاضر با نتايج بهدست آمده از يوسفي و همکاران ()1391
كه بيشترين تعداد گونهها در محدوده ارتفاع خاصي قابل مشاهدهاند،
مغايرت دارند Trapelus agilis .داراي دو شکلي سني در بين افراد
بالغ و افراد جوان است (نصرآبادي و همکاران .)1386 ،در منطقه
پارک ملي خجير فون بسياري از جانوران هنوز بهطور كامل شناخته
نشده است ،سوسمارها حلقه مهمي در زنجيره غذايي محسوب
ميشوند .در مقايسه با ساير مطالعات ،تعداد گونههاي يافت شده
سوسمار كم است .اين مسئاله ميتواند بهعلت مداخله انساني (آتش
سوزيها ،رفت و آمد و ساخت و سازهاي غيرمجاز) باشد .احتمال
وجود نمونه از خانواده  Lacertidaeنيز وجود دارد اما در اين تحقيق
نمونهاي از اين خانواده مشاهده نشد .الزم به ذكر است كه اين نتايج
با توجه به بررسي در سالهاي  1394و  1395ميباشد .كليدهاي
شناسايي در اين مطالعه براساس ويژگيهاي شمارشي و زيستسنجي
منابع (رستگارپوياني و همکاران1386 ،؛ كمالي )1392 ،مورد
استفاده قرار گرفته است.
در اين پژوهش تعداد  58نمونه جمعآوري شد .اين نمونهها
شامل  5گونه سوسمار ،Paralaudakia caucasia ،Trapelus agilis
Eumeces schneideri ،Trachylepis aurata ،Cyrtopodion scabrum
كه در  5جنس و  3خانواده  Gekkonidae ،Agamidaeو Scincidae
قرار گرفتهاند كه در جدول  3به آنها اشاره شده است.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

كامران كمالي جهت شناسايي تعدادي از گونهها و دكتر مجيد نوائيان
قدرداني بهعمل ميآورند.
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