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 1396 مهرتاریخ پذیرش:            1396 تیر تاریخ دریافت:
 

 چکیده

            Natrix tessellata شده کشیده هستند ماهی از غنی که نهرهایی نزدیکی در هاآن از بسیاری زندگی که است آب به وابسته گونه یک 

 نمونه مار نر 57تعداد  شد، در استان مازندران انجام شهرستان ساری هایجمعیت روی 1391 آبان 15 تا فروردین 15 از که مطالعه این در. است

 تولیدمثلی، مطالعات منظوربه ساری اطراف یزارهایشال و تجن رودخانه زارع، جنگلی پارك بندانکش،آ ماهی پرورش تاالب چهار ایستگاه از

 سطح از متری 30 ارتفاع از هانمونه. شدند آوریجمع دست با و روزانه هایگشت در مریستیک و متریک صفات ریختی بررسی رفتارشناسی،

 بین هاآن بدن طول که داد نشان حاضر حقیقت نتایج .شدند مشاهده زارع جنگلی پارك منطقه در متری 700 ارتفاع تا برنج شالیزارهای در دریا

فلس عقب  4یا  3عدد،  3یا  2های جلو چشمی تعداد فلس مریستیک صفات در و مترسانتی 16 تا 11 بین هاآن دم طول متر،سانتی 68 تا 34

 هانمونه تمام در پشتی هایفلس و عدد 78 تا 60 دمی زیر عدد، 183 تا 169 شکمی هایفلس فلس، 10یا  9و لب پایین  8چشمی، لب باال دارای 

 ساعت از تابستان فصل در اما باشدعصر می 16 صبح تا 9 ساعت از بهار فصل در منطقه مورد مطالعه در گونه این فعالیت زمان. باشدمی عدد 19

 در اسپرماتوژنز شروع با. نشد مشاهده مار این از ایشبانه فعالیت تحقیق این در چنینهم باشد.می 20 تا 17 ساعت از بعد از ظهر در و 13 تا 8

 . رسدمی تعداد حداکثر به شهریور و مرداد اواسط در و یافته افزایش رفته رفته هااسپرم تعداد خرداد، اواسط

 
 

   ساری زارع، جنگلی پارک برنج، تولیدمثل، شالیزارهای شناسی،ریخت چلیپر نر، مار کلمات کلیدی:

 r_babaei_s@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 
 

  



 جنس نر در شهرستان ساری استان مازندران  Natrix tessellateیبررسی برخی صفات زیست                و همکاران سواسریبابایی

114 
 

 مقدمه
 هايآب N. natrix زيستگاهي، شرايط و شناختي بوم لحاظ از       

  N. tessellata كهدرحالي دهدمي ترجيح را دوزيستان از تغذيه و شيرين

 شكار نحوه. دهدمي ترجيح را ماهيان از تغذيه و شيرين و شور هايآب

 دهان توسط مستقيماً شكار و بوده مستقيم صورتبه مارها اين در

 كنترل بر را مهمي نقش آبي مارهاي. شودمي يدهبلع و شده گرفته

 در مارها اين وجود. كنندمي بازي اكوسيستم يك دوزيستان جمعيت

 بروز موجب هاماهيبچه از تغذيه دليلبه ماهي، پرورش مناطق

 هرساله شود ومي ماهي دهندگانپرورش براي توجهي قابل خسارات

 كشته ماهي دهندگانرورشپ توسط مارها اين از زيادي بسيار تعداد

 مارها كه افرادي ديگر توسط آبي مارهاي جمعيت چنينهم. شوندمي

، و همكاران Faghiri) شودمي تهديد نيز دانندمي سمي جانوراني را

 Natrix natix، Natrix برخالف .(2013، و همكاران Hojati؛ 2011

tessellata در وقاتا گاهي است و آبي هايمحيط به مرتبط شدتبه 

 عدد در هر هكتار هم مشاهده شده است 90باال حدود  تراكم

(Gruschwitz 1999، و همكاران)جغرافيايي . انتشارN. tessellata  
 ايتاليا به غرب اروپا )از و جنوب مركز كه است، اي گسترده طيف داراي

 لبنان، سوريه، تركيه، فرانسه(، قبرس، و غربي به استثناء ايبريا آلمان و

 قفقاز، ،ايران، عراق به شرق از نيل(، و آفريقا )مصر شمال اردن،اسرائيل،

 جنوب از شمالي(، درجه عرض 54روسيه ) به شمال از مركزي، آسياي

 در نهايت در و شمالي افغانستان، پاكستان شرقشمال و شمال به

 چين غربيشمال در محدود توزيع و قزاقستان سراسر در شرقيشمال

، همكاران وGruschwitz ) كرد اشاره توانمي كيانگ ناستان سي به

 گيريجفت(. Mebert ،2011 ؛2006، و همكاران Guicking؛ 1999

 تعداد صورت كهبدين ،شودمي مشاهده بهار ظهور از پس بالفاصله

 ( گروه هر در ماده يك و نر 5 معموالً ) شده فشرده مارها از زيادي

 حركت هاگروه بين نر چندين ده وش جفت ناپايدار هايصورت توپهب

، و همكاران Ajtic) مشاهده نشد بين نرها مبارزه هرگز كنند و مي

 يك عنوانبه اغلب هاآن نزديكي و هاشكاف صخره ورودي .(2012

 مورد در خطر احساس محض به و رودمي كاربه حرارتي تنظيم نقطه

 خود مخفي لمح سرعت بهبه و بوده نشيني عقب به قادر تهديد يك

 هايبخش و درختان اطراف در هاآن فعاليت مكان .روندمي هاشكاف در

 تنظيم براي ساحلي محيط از سنگي هايبخش باز، كامالً و باز نيمه

 ساخته ايجاده حائل ديوارهاي از شبانه پناهگاه عنوانبه و حرارت،

 شده ثبت حركات. كنندمي استفاده بزرگ بلوک هايسنگ از شده

 پوشش داراي كه ديگر نقاط به هاآن پناهگاه از مدت كوتاه هاجرتم

 متوسط حركت. نيست متر 15-5 از دورتر معموالً است، تركم گياهي

 حركت ترينطوالني و متر 30 از تركم ها فاصلهنمونه از ٪80 در روزانه

 بود متر بود متر 260-250 نمونه يك توسط شده ثبت روزانه

(Neumann و Mebert ،2011 .)ميان در تنوع ترينبيش N. tessellata 
 هاماده عموماً. دارد بستگي رشد و سن دهد كه بهمي رخ بدن اندازه در

 نسبت طول افزايش با سني گروه هستند و نرها از تربزرگ كمي

 120-70 ساله، دو مترسانتي 100-60 هاينمونه. دارد مستقيم

 متر،سانتي 160-150 و ساله 7 مترسانتي 150-140 ساله، 3 مترسانتي

 افتدمي ندرتبه ساله 10و  8سني  گروه كه بودند ساله 10 و 8

(Werner  وShapira، 2011 .)اي كه بر روي رغم مطالعات گستردهعلي

ها صورت گرفته، مطالعات كمي بر نآپراكنش اين گونه و شناسايي 

در ايران و جهان  نهگو هاي توليدمثلي و رفتارشناسي در اينروي چرخه

لذا در اين راستا براي شناخت فرايند اسپرماتوژنز و  ،انجام شده است

بي در استان مازندران، از اوايل آبررسي رفتارشناسي در اين گونه مار 

غاز گرديد. هدف از اين تحقيق بررسي آتحقيق حاضر  1391سال

ا تاكيد در استان مازندران ب N. tessellataخصوصيات زيستي جنس نر 

 باشد.بر شهرستان ساري مي
 

 هامواد و روش
مورد مطالعه مركز استان مازندران،  مكان نمونه: آوریجمع محل       

شمالي و عرض  32/36˚شهرستان ساري بوده كه در طول جغرافيايي 

شرقي قرار دارد. ميانگين دماي اين منطقه بين  70/54˚جغرافيايي 

متر است.  40راد و ارتفاع آن از سطح دريا گسانتي درجه 5/22تا  6/1

باشد و از شمال به كيلومتر مربع مي 3685مساحت اين شهرستان 

از شرق به شهرستان  جنوب به شهرستان كياسر، مياندرود، از شهرستان

شود. جهت نمونه نكاء و از غرب به شهرستان قائمشهر محدود مي

شرح زير ب شده كه بهبرداري چهار ايستگاه در اين شهرستان انتخا

 4(: الف( تاالب پرورش ماهي آبندانكش كه در 1باشد )شكل مي

شرقي ساري قرار دارد. ب( پارک جنگلي زارع كه در كيلومتري جنوب

 20كيلومتري شرق ساري قرار دارد. ج( شاليزارهاي برنج كه در  5

شرقي ساري قرار دارد. د( قسمتي از رودخانه تجن كيلومتري شمال

برداري به نمونه .(2 شكل)كيلومتري شمال ساري قرار دارد  4در  كه

انجام شد. نمونه  1391آبان سال  15فروردين تا  15اي از صورت دوره

در روز و هم شب صورت گرفت.  ها همبرداري و بررسي رفتارشناسي آن

آوري هايي كه در آب بودند توسط تور جمعها با دست و نمونهنمونه

 تعيين وري شد. برايآنمونه مار جمع 57ي اين تحقيق شدند. در ط

 كه شد انجام پنيسهمي مشاهده روش از استفاده با مارها جنسيت

 دست يك با و گرفته دست در شكمي سطح به را مار روش اين در

 دو از ديگر دست با و داشتهنگه را كلواک باالي يا شكم انتهاي قسمت

داده  فشار مخرج سمت به دم بتدايا( مار طول به بستگي) مترسانتي
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وري به آزمايشگاه آمارها پس از جمع .شود نمايان پنيسهمي تا شودمي

 هانمونه انتقال داده شده و مورد انجام آزمايشات مربوطه قرار گرفتند.

و مريستيك، پس از اخذ مجوز  پس از انجام مطالعات ريختي، بيومتري

 طالعات اسپرماتوژنز تشريح شدنداز سازمان محيط زيست براي انجام م

(. براي انجام صفات بيومتريك از قبيل طول بدن و دم از 1)جدول 

گرم مورد سنجش  01/0ها با ترازوي ديجيتال با دقت متر و وزن آن

گيري قرار گرفت. در رفتارشناسي، مطالعاتي از قبيل روش شكار، اندازه

نگام احساس خطر و ها تا آب، مدت زمان پنهان شدن در هفاصله آن

ساعات فعاليت در آب انجام شد. جهت تهيه مقاطع بافتي پس از خارج 

درصد تثبيت شدند. پاساژ بافتي  10ها از بدن در فرمالين كردن بيضه

 24سازي بافتي براي مدت با دست انجام شد. براي انجام مراحل آماده

بگيري در درصد قرار داده شد. پس از تثبيت، آ 10ساعت در فرمالين 

سازي با گزيلول و درجات صعودي اتانول انجام شد. سپس شفاف

 گيري با استفاده از ميكروتوموسيله پارافين و برشهگيري بقالب

(2040Reichert -Jung صورت گرفت. برش ) 5هاي سريال به قطر 

آميزي و مقاطع آماده بافتي ائوزين رنگ-ميكرون تهيه، با هماتوكسيلن

 .مجهز به دوربين ديجيتال مطالعه گرديدNikon پ نوري با ميكروسكو
 

 
 ماهی پرورش تاالب( های مورد مطالعه مار چلیپر: الفایستگاه :1شکل 

  برنج، های شالیزار( ج زارع، جنگلی پارک (ب آبندانکش،

   تجن رودخانه( د

 
 برنج،  های شالیزار( آبندانکش، ب ماهی پرورش تاالب( الف :2شکل

 تجن رودخانه( زارع، د جنگلی رکپا( ج

 

 نتایج
 N. tessellataمار نر  57صفات متريك و مريستيك بر روي        

آميزي دو تيپ رنگ در بررسي (.1)جدول مورد بررسي قرار گرفت

تيپ اول: سطح . مشخص شده است N. tessellataآميزي در رنگ

سطح شكمي  هاي سياه ورنگ يا خاكستري با خالاي كمپشتي قهوه

 3شود )شكل صورت شطرنجي ديده ميهاي سياه كه بهسفيد با خال

اي يكنواخت بدون نقش و نگار، الف و ب(. تيپ دوم: سطح پشتي قهوه

دو خط سياه از اطراف گردن تا يك پنجم ابتداي بدن كشيده شده و 

سطح شكمي در نيمه اول بدن سفيد و نيمه دوم بدن مشكي با 

شروع  ج و د(. 3 باشد )شكلماليم در سرتاسر بدن ميپهلوهاي نارنجي 

شود. با گرم شدن هوا در فصل بهار آغاز مي N. tessellataفعاليت 

زمان فعاليت اين گونه در فصل بهار كه آغاز شروع گرماست از ساعت 

و  13تا  8اما در فصل تابستان در صبح از ساعت  ،باشدمي 16تا  9

چنين در اين تحقيق باشد. هممي 20تا  17در بعد از ظهر از ساعت 

اي از اين مار مشاهده نشده است. مخفي شدن در مناطق فعاليت شبانه

الي نيزارها هاي تمشك و البههاي زمين، زيربوتهنيمه باز مانند شكاف

ترين مكاني و به محض احساس خطر كردن در نزديك پذيردصورت مي

كند يا خود را به آب هان ميكه بتواند در آن مخفي شود خود را پن

اكثر  رساند.ترين مكان براي گريز از دست دشمن است ميكه امن

زنند و حداكثر متري از آب پرسه مي 7تا  2مارهاي چليپر در فاصله 

 متر بوده است. در مطالعه اسپرماتوژنز مجموع 13 ها تا ساحلفاصله آن

 اوج به مربوط هك باشدمي گرم 02/1 بيضه وزن ترينبيش ميانگين

 در اسپرم تعداد شدن تربيش با كه است، اسپرماتوژنيك هايفعاليت

 وزن و اسپرم تعداد بين بنابراين يابدمي افزايش هم آن وزن بيضه
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هاي مطالعات بررسي .(7و6هاي شكل) دارد وجود مستقيم رابطه بيضه

اي هدهد در مارهاي نابالغ، لولهميكروسكوپيك بافت بيضه نشان مي

باشند و اين درحالي است كه ساز توپر و فاقد هر گونه اسپرم مياسپرم

ساز توخالي بوده و در فصول توليدمثلي هاي اسپرمدر مارهاي بالغ لوله

 341تا  68از  مورد مطالعه بيضه گونه داراي تعداد زيادي اسپرم است.

اسپرماتوژنز  شروع با دهدمي نشان نتايج .است شده ساز تشكيلاسپرم لوله

ها رفته رفته افزايش يافته و در اواسط در اواسط خرداد، تعداد اسپرم

 شكل و كشيده سوزني هااسپرم رسد.مي تعداد حداكثر و شهريور به مرداد

غيرتوليدمثلي،  هايزمان در (.4)شكل باشندمي طويل دمي داراي و

ه و اسپرماتيدها ثانوي و اوليه هاياسپرماتوسيت اسپرماتوگوني، هايسلول

هاي توليدمثلي هاي اسپرماتوزوئيد در ماهاند ولي سلولقابل مشاهده

همراه  هوا شدن سرد و با ماه آبان اوايل در اسپرماتوژنز خاتمه شوند.مي ديده

ها خصوص اسپرمهب و زاينده اليه هايسلول انواع تعداد كاهش كه باشدمي

شود ها مشاهده نميي در لولهنيز اسپرم آبانكامالً محسوس است. در

 (.9و8هاي شكل) و تعداد اسپرماتيد نيز بسيار ناچيز است

 
 نمودار میانگین وزن بدن در مار چلیپر : 5شکل 

 

 
 نمودار میانگین وزن بیضه راست در مار چلیپر: 6شکل 

 

 
 نمودار میانگین وزن بیضه چپ در مار چلیپر : 7شکل 

 

 
 بیضه راست مار چلیپر اسپرمتعداد  میانگیننمودار : 8شکل 

 
 دوم ج( تیپ ،چلیپر مار آمیزیرنگ اول الف و ب( تیپ :3شکل 

 آمیزیرنگ دوم د( تیپ ،(پشتی سطح) چلیپر مار آمیزیرنگ

 .(شکمی سطح) چلیپر مار
 

 
 ای دمی طویل در اسپرم سوزنی شکل و کشیده و دار :4شکل

N. tessellata  
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 N. tessellataصفات مورد مطالعه در  :1جدول 

 صفات توضیح توصیف

 متر(طول بدن)سانتي گيري طول بدن از نوک پوزه تا قسمت جلويي سوراخ مخرجاندازه 34-68

 متر()سانتي طول دم دم از جلوي سوراخ مخرج تا انتهاي دم طول گيرياندازه 11-16
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 بیضه چپ مار چلیپر  اسپرمتعداد  میانگیننمودار : 9شکل 

 

 بحث

 مار نر نشان داد كه طول بدن 57نتايج تحقيق حاضر بر روي        

متر سانتي 16تا  11 ها بينمتر و طول دم آنسانتي 68تا  34ها بين آن

متر طول سانتي 103باشد. اين در حالي است كه ديگر تحقيقات مي

متر طول سانتي 103(، 1379 ،لطيفي)متر طول دم سانتي 21بدن و 

  -Trobisch)متر سانتي28ها (، طول بدن بالغ1369 ،پيفرزان)كل 

Glaser  وTrobisch ،2001 )ساالن شده است. طول بدن بزرگ گزارش

متر بود كه مالک سانتي 30تر ازمتر و در نوجوانان كمسانتي 83تا  35

 Ahmadzadeh) درنظر گرفته شد مترسانتي 30 از تركم نوجوانان كالس

اي به يك از تحقيقات فوق اشاره. البته در هيچ(2011، و همكاران

ست، اما در پژوهشي ديگر طول بدن جنس نر را جنسيت مار نشده ا

در صفات مريستيك (. Mattison ،1999) متر گزارش كردندسانتي 75

هاي عدد، فلس 183تا  169هاي شكمي مورد مطالعه تعداد فلس

رديف  19ها هاي پشتي در تمام نمونهعدد و فلس 78تا  60زيردمي 

هاي شكمي در باشد. اين در حالي است كه ديگر تحقيقات فلسمي

 (.Mebert ،2011) اندعدد بوده 9/182طور متوسط نرها به

هاي شكمي جغرافيايي باال است و با ميانگين فلس در تركيه تنوع       

عدد  178عدد در ساحل درياي سياه،  172براي نمونه نر 

عدد در  173ص و درياچه ون(، شرقي تركيه )منطقه بين قاردر شمال

شرقي تركيه )منطقه بين عدد در جنوب 172سواحل غرب تركيه، 

 65طور متوسط در نرها هاي زيردمي بهاورخه و آديامان( و براي فلس

شرقي و عدد شمال 70( در ساحل درياي سياه، 79تا  51)دامنه 

و  رديف بوده 19هاي پشتي در تركيه شرقي تركيه است. فلسجنوب

در سوئيس و ايتاليا، يونان و در  17به  19هاي پشتي از كاهش فلس

، و همكاران Dincaslan) درصد رخ داده است 58تا  55غرب اروپا 

)محدوده  33/179طور متوسط هاي شكمي در نرها به. فلس(2011

 ( عدد بوده است68-69)محدوده  50/68( و براي زيردمي 178-181

(Liu 2011، و همكاران). 

دار طور معنياز مارهاي چليپر كرمانشاه مركزي نمونه زاگرس به       

 تر نسبت به كل مارهاي ديگر مناطق را دارندطول بدن و دم كوتاه

(Rajabizadeh 2011، و همكاران) جمعيت .N. tessellata  در جنوب

هاي اين گونه است ترين جمعيتزاگرس )استان فارس( يكي از قديمي

هاي يخبندان منقرض شده و تغييرات مورفولوژيكي دوره كه در طول

؛ 2006، همكاران وGuicking ) آن در حال حاضر به اين دليل است

Guicking شكمي و زيردمي  هايتعداد فلس كل . در(2009 ،و همكاران

دهد رنگ از لحاظ جغرافيايي متفاوت است. مطالعات ديگران نشان مي

 Bahael) هاي كوچك مشكيداراي لكهبدن سبز زيتوني و روي گردن 

Din، 2011)، ايقهوه و خاكستري به بژ، زيتوني از (Tuniyev و همكاران ،

، سطح پشتي از خاكستري به زيتوني و داراي چند رديف نقاط (2011

 . رنگ بدن معموالً(2011، و همكاران Ahmadzadeh) تيره است پشتي

هاي خال با ايروشن يا قهوهزيتوني، خاكستري متمايل به زيتوني، سبز 

هم پيوسته، سطح شكمي هاي تيره بهدر هم، سطح پشتي داراي خال

باشد هاي چهارگوش سياه رنگ ميزرد رنگ متمايل به قرمز با خال

آميزي سطح پشتي از زيتوني تا خاكستري تيره (. رنگ1379 ،لطيفي)

ا يك نوار بدون يا داراي نقاط تيره در يك الگوي شطرنجي و پس سر ب

  . (2011، و همكاران Liu) ( را داده استVعرضي تيره تشكيل عالمت )
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هاي غرب تركيه انجام شده در تحقيقي ديگر كه روي جمعيت       

 معرفي شده است N. tessellataآميزي براي است سه تيپ رنگ

(Dincaslan 2011، و همكاران) نتيجه كلي بيانگر اين موضوع است .

در مطالعات انجام شده مانند ديگر نقاط  N. tessellataنگ كه الگوي ر

 باشد.محدوده خود مي

هاي انجام شده مشخص گرديد كه زمان فعاليت اين در بررسي       

، اما در فصل تابستان در صبح از 16تا  9گونه در فصل بهار از ساعت 

هاي يباشد. بررسمي 20تا  17و در بعد از ظهر از ساعت  13تا  8 ساعت

قبل از ظهر روي زمين  ديگر محققان نشان داده است كه مارها معموالً

شوند صبح وارد آب مي 12ندرت قبل از ساعت كنند و بهفعاليت مي

 Neumann) شوندوارد آب مي 18-15و اغلب بعد از ظهر بين ساعت 

 . (Mebert ،2011و 

ها فاصله آنهاي انجام شده روي نحوه شكار و چنين بررسيهم       

تا آب نشان داد كه مار چليپر براي شكار از روش جستجو كردن 

متري سانتي 80يك مورد مشاهده شد كه تا عمق  كند و دراستفاده مي

تاالب براي شكار يك ماهي شنا كرد. مخفي شدن مار چليپر در مناطق 

ا الي نيزارههاي تمشك و البههاي زمين، زير بوتهنيمه باز مانند شكاف

متري از آب  7تا  2پذيرد. اكثر مارهاي چليپر در فاصله صورت مي

است. ساعات  بوده متر 13 ها تا ساحلزنند و حداكثر فاصله آنپرسه مي

بيان شده است. در استراتژي نشستن  3تا  22فعاليت شبانه از ساعت 

در طول روز مشاهده شده مارها در بين  و صبر كردن كه معموالً

شدند و منتظر طعمه ازجمله ماهي و ي پنهان ميگياهان ساحل

شدند . اما در استراتژي جستجو كردن به اين صورت دوزيستان مي

بود كه در حال حركت رو به جلو در حالي كه حركت سر به راست و 

 حتمال زياد براي اآوردند و بهچپ همواره زبان خود را بيرون مي

و  Mebert) دادندام ميدست آوردن بوي ماهي اين كار را انجهب

ثانيه  3ها از ديد دشمن در حد . پنهان شدن آن(2011، همكاران

متر باالتر  5دار با شيب تند حدود هاي شكافكشد. در مكانطول مي

متر  10ها تا ساحل گيرند و حداكثر فاصله آناز سطح آب آفتاب مي

 شوندها مخفي مياست. در مناطق نيمه باز مانند زير درختان و بوته

(Neumann و Mebert ،2011 .)تر براي شكار ماهي به مارهاي بزرگ

تر از روش تر بيشتر و كوچكپردازند ولي در مارهاي جوانجستجو مي

گيري مارها فقط در نشستن و كمين و انتظار استفاده شده بود. جفت

ها تا . حداكثر فاصله آن(2011، و همكاران Capula) آب مشاهده شد

 .(2011 ،و همكاران Žagar) بوده است متر 92ساحل 

دهد با شروع اسپرماتوژنز مي ها نشانحاصل از بررسي بيضهنتايج        

ها رفته رفته افزايش يافته و در اواسط در اواسط خرداد، تعداد اسپرم

رسد. مار چليپر در چين نياز به مرداد و شهريور به حداكثر تعداد مي

گيري لوغ دارد و فصل جفتسال براي رسيدن به سن ب 5-4حداقل 

 و Wang) اندرا از اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد گزارش كرده

 .(1987، همكاران

ماهي آبندانكش داراي گياهان آبزي، نيزار، درختان  پرورش تاالب       

هاي انبوه تمشك است. مزارع برنج و رودخانه تجن با فراوان و بوته

يستان زياد كه غذاي هاي سطحي فراوان و ماهي و دوزتوجه به آب

دهند زيستگاه مناسبي را براي اين گونه عمده اين گونه را تشكيل مي

جنگلي شهيد زارع با وجود درختان و  وجود آورده است. پارکهآبزي ب

هاي آبي نسبت به ديگر ايستگاهخنك بودن و كم  درختي، سايه افزايش

ين مار تري در آن مشاهده شده است. امورد مطالعه مار چليپر كم

جمله امتداد رودخانه، مرداب، نيمه آبزي بسياري از زيستگاهاي آبي از

ها، مناطق كوهستاني، هاي كشاورزي، درياچهاستخر، مراتع تاالب

 خود اختصاص داده استها، مزارع و حتي سواحل دريا را بهجنگل

(Gruschwitz ؛1999، همكاران و Carlsson ؛ لطيفي2011 ،و همكاران، 

هاي ديگر ها در جنگل و زيستگاهترين تجمع آندر كولپا بيش (.1379

با گياهان كوتاه هاي كشاورزي جمله مراتع آب مناطق شهري و زميناز

هاي زيستگاه روماني در .(2011، همكاران و Žagar) داشتند تر حضوركم

ها در اطراف چشمه حرارتي و رودخانه كوچك و استخر پرورش آن

دو  توان كالً. در ايران مي(2011، و همكاران Strugariu) ماهي است

هاي شيب و نظر گرفت. الف( زمينگاه براي اين گونه درنوع زيست

تا  0سواحل درياي خزر: كه اين منطقه شامل دشت با ارتفاع بين 

متر كه بين ساحل دريا و كوه محدود شده است. ب( افزايش  100

متر در شمال  100فاع دشت باال و زيستگاه كوهستاني: آن را از ارت

متري از سطح دريا در درياچه پريشان  900رشته كوه البرز و تا ارتفاع 

. در اين تحقيق مارهاي (2011، همكاران و Rajabizadeh) گزارش شد

متري از سطح دريا در شاليزارهاي برنج تا ارتفاع  30چليپر از ارتفاع 

ارتفاع توزيع متري در منطقه پارک جنگلي زارع مشاهده شدند.  800

N. tessellata  گزارش كردندمتر  1500متر تا  -80در چين از (Liu 

متري سطح  285تا  140. در اسلووني در ارتفاعات (2011، همكاران و

هاي در علفزارها و كنار آب و زمين ها اغلبآن دريا ديده شدند. زيستگاه

ه چند تر در جنگل پيدا شدند. البتعلفي و كم كشاورزي با گياهان

 Žagar) مورد در مناطق شهري هم گزارش شد كه دور از انتظار بود

كل تاالب پرورش ماهي آبندانكش، مزارع طور. به(2011، همكاران و

برنج و رودخانه تجن با توجه به زيستگاه مناسب براي مخفي شدن از 

هاي سطحي و غذاي فراوان كه از عوامل گذاري، آبديد صياد و تخم

ر اين گونه است، شرايط مناسبي را براي اين گونه جهت اصلي بقاء د

 ها فراهم كرده است.ازدياد نسل و زندگي در مكان
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