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چکیده
 Natrix tessellataیک گونه وابسته به آب است که زندگی بسیاری از آنها در نزدیکی نهرهایی که غنی از ماهی هستند کشیده شده
است .در این مطالعه که از  15فروردین تا  15آبان  1391روی جمعیتهای شهرستان ساری در استان مازندران انجام شد ،تعداد  57نمونه مار نر
از چهار ایستگاه تاالب پرورش ماهی آبندانکش ،پارك جنگلی زارع ،رودخانه تجن و شالیزارهای اطراف ساری بهمنظور مطالعات تولیدمثلی،
رفتارشناسی ،بررسی صفات ریختی متریک و مریستیک در گشتهای روزانه و با دست جمعآوری شدند .نمونهها از ارتفاع  30متری از سطح
دریا در شالیزارهای برنج تا ارتفاع  700متری در منطقه پارك جنگلی زارع مشاهده شدند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که طول بدن آنها بین
 34تا  68سانتیمتر ،طول دم آنها بین  11تا  16سانتیمتر و در صفات مریستیک تعداد فلسهای جلو چشمی  2یا  3عدد 3 ،یا  4فلس عقب
چشمی ،لب باال دارای  8و لب پایین  9یا  10فلس ،فلسهای شکمی  169تا  183عدد ،زیر دمی  60تا  78عدد و فلسهای پشتی در تمام نمونهها
 19عدد میباشد .زمان فعالیت این گونه در منطقه مورد مطالعه در فصل بهار از ساعت  9صبح تا  16عصر میباشد اما در فصل تابستان از ساعت
 8تا  13و در بعد از ظهر از ساعت  17تا  20میباشد .همچنین در این تحقیق فعالیت شبانهای از این مار مشاهده نشد .با شروع اسپرماتوژنز در
اواسط خرداد ،تعداد اسپرمها رفته رفته افزایش یافته و در اواسط مرداد و شهریور به حداکثر تعداد میرسد.
کلمات کلیدی :مار چلیپر نر ،ریختشناسی ،تولیدمثل ،شالیزارهای برنج ،پارک جنگلی زارع ،ساری
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولr_babaei_s@yahoo.com :
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بررسی برخی صفات زیستی  Natrix tessellateجنس نر در شهرستان ساری استان مازندران

مقدمه
از لحاظ بوم شناختي و شرايط زيستگاهي N. natrix ،آبهاي
شيرين و تغذيه از دوزيستان را ترجيح ميدهد درحاليكه N. tessellata
آبهاي شور و شيرين و تغذيه از ماهيان را ترجيح ميدهد .نحوه شكار
در اين مارها بهصورت مستقيم بوده و شكار مستقيماً توسط دهان
گرفته شده و بلعيده ميشود .مارهاي آبي نقش مهمي را بر كنترل
جمعيت دوزيستان يك اكوسيستم بازي ميكنند .وجود اين مارها در
مناطق پرورش ماهي ،بهدليل تغذيه از بچهماهيها موجب بروز
خسارات قابل توجهي براي پرورشدهندگان ماهي ميشود و هرساله
تعداد بسيار زيادي از اين مارها توسط پرورشدهندگان ماهي كشته
ميشوند .همچنين جمعيت مارهاي آبي توسط ديگر افرادي كه مارها
را جانوراني سمي ميدانند نيز تهديد ميشود ( Faghiriو همكاران،
2011؛  Hojatiو همكاران .)2013 ،برخالف Natrix ،Natrix natix
 tessellataبهشدت مرتبط به محيطهاي آبي است و گاهي اوقات در
تراكم باال حدود  90عدد در هر هكتار هم مشاهده شده است
( Gruschwitzو همكاران .)1999 ،انتشار جغرافيايي N. tessellata
داراي طيف گسترده اي است ،كه مركز و جنوب اروپا (از غرب به ايتاليا
و آلمان غربي به استثناء ايبريا و فرانسه) ،قبرس ،تركيه ،سوريه ،لبنان،
اردن،اسرائيل ،شمال آفريقا (مصر و نيل) ،از شرق به عراق ،ايران ،قفقاز،
آسياي مركزي ،از شمال به روسيه ( 54درجه عرض شمالي) ،از جنوب
به شمال و شمالشرق افغانستان ،پاكستان شمالي و در نهايت در
شمالشرقي در سراسر قزاقستان و توزيع محدود در شمالغربي چين
به استان سين كيانگ ميتوان اشاره كرد ( Gruschwitzو همكاران،
1999؛  Guickingو همكاران2006 ،؛  .)2011 ،Mebertجفتگيري
بالفاصله پس از ظهور بهار مشاهده ميشود ،بدينصورت كه تعداد
زيادي از مارها فشرده شده (معموالً  5نر و يك ماده در هر گروه)
بهصورت توپهاي ناپايدار جفت شده و چندين نر بين گروهها حركت
ميكنند و هرگز مبارزه بين نرها مشاهده نشد ( Ajticو همكاران،
 .)2012ورودي شكاف صخرهها و نزديكي آنها اغلب بهعنوان يك
نقطه تنظيم حرارتي بهكار ميرود و به محض احساس خطر در مورد
يك تهديد قادر به عقب نشيني بوده و بهسرعت به محل مخفي خود
در شكافها ميروند .مكان فعاليت آنها در اطراف درختان و بخشهاي
نيمه باز و كامالً باز ،بخشهاي سنگي از محيط ساحلي براي تنظيم
حرارت ،و بهعنوان پناهگاه شبانه از ديوارهاي حائل جادهاي ساخته
شده از سنگهاي بلوک بزرگ استفاده ميكنند .حركات ثبت شده
مهاجرت كوتاه مدت از پناهگاه آنها به نقاط ديگر كه داراي پوشش
گياهي كمتر است ،معموالً دورتر از  15-5متر نيست .متوسط حركت
روزانه در  ٪80از نمونهها فاصله كمتر از  30متر و طوالنيترين حركت
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روزانه ثبت شده توسط يك نمونه  260-250متر بود متر بود
( Neumannو  .)2011 ،Mebertبيشترين تنوع در ميان N. tessellata
در اندازه بدن رخ ميدهد كه به سن و رشد بستگي دارد .عموماً مادهها
كمي بزرگتر از نرها هستند و گروه سني با افزايش طول نسبت
مستقيم دارد .نمونههاي  100-60سانتيمتر دو ساله120-70 ،
سانتيمتر  3ساله 150-140 ،سانتيمتر  7ساله و  160-150سانتيمتر،
 8و  10ساله بودند كه گروه سني  8و  10ساله بهندرت ميافتد
( Wernerو  .)2011 ،Shapiraعليرغم مطالعات گستردهاي كه بر روي
پراكنش اين گونه و شناسايي آنها صورت گرفته ،مطالعات كمي بر
روي چرخههاي توليدمثلي و رفتارشناسي در اين گونه در ايران و جهان
انجام شده است ،لذا در اين راستا براي شناخت فرايند اسپرماتوژنز و
بررسي رفتارشناسي در اين گونه مار آبي در استان مازندران ،از اوايل
سال 1391تحقيق حاضر آغاز گرديد .هدف از اين تحقيق بررسي
خصوصيات زيستي جنس نر  N. tessellataدر استان مازندران با تاكيد
بر شهرستان ساري ميباشد.

مواد و روشها
محل جمعآوری نمونه :مكان مورد مطالعه مركز استان مازندران،
شهرستان ساري بوده كه در طول جغرافيايي ˚ 36/32شمالي و عرض
جغرافيايي ˚ 54/70شرقي قرار دارد .ميانگين دماي اين منطقه بين
 1/6تا  22/5درجه سانتيگراد و ارتفاع آن از سطح دريا  40متر است.
مساحت اين شهرستان  3685كيلومتر مربع ميباشد و از شمال به
شهرستان مياندرود ،از جنوب به شهرستان كياسر ،از شرق به شهرستان
نكاء و از غرب به شهرستان قائمشهر محدود ميشود .جهت نمونه
برداري چهار ايستگاه در اين شهرستان انتخاب شده كه بهشرح زير
ميباشد (شكل  :)1الف) تاالب پرورش ماهي آبندانكش كه در 4
كيلومتري جنوبشرقي ساري قرار دارد .ب) پارک جنگلي زارع كه در
 5كيلومتري شرق ساري قرار دارد .ج) شاليزارهاي برنج كه در 20
كيلومتري شمالشرقي ساري قرار دارد .د) قسمتي از رودخانه تجن
كه در  4كيلومتري شمال ساري قرار دارد (شكل  .)2نمونهبرداري به
صورت دورهاي از  15فروردين تا  15آبان سال  1391انجام شد .نمونه
برداري و بررسي رفتارشناسي آنها هم در روز و هم شب صورت گرفت.
نمونهها با دست و نمونههايي كه در آب بودند توسط تور جمعآوري
شدند .در طي اين تحقيق  57نمونه مار جمعآوري شد .براي تعيين
جنسيت مارها با استفاده از روش مشاهده هميپنيس انجام شد كه
در اين روش مار را به سطح شكمي در دست گرفته و با يك دست
قسمت انتهاي شكم يا باالي كلواک را نگهداشته و با دست ديگر از دو
سانتيمتر (بستگي به طول مار) ابتداي دم به سمت مخرج فشار داده
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ميشود تا هميپنيس نمايان شود .مارها پس از جمعآوري به آزمايشگاه
انتقال داده شده و مورد انجام آزمايشات مربوطه قرار گرفتند .نمونهها
پس از انجام مطالعات ريختي ،بيومتري و مريستيك ،پس از اخذ مجوز
از سازمان محيط زيست براي انجام مطالعات اسپرماتوژنز تشريح شدند
(جدول  .) 1براي انجام صفات بيومتريك از قبيل طول بدن و دم از
متر و وزن آنها با ترازوي ديجيتال با دقت  0/01گرم مورد سنجش
قرار گرفت .در رفتارشناسي ،مطالعاتي از قبيل روش شكار ،اندازهگيري
فاصله آنها تا آب ،مدت زمان پنهان شدن در هنگام احساس خطر و
ساعات فعاليت در آب انجام شد .جهت تهيه مقاطع بافتي پس از خارج
كردن بيضهها از بدن در فرمالين  10درصد تثبيت شدند .پاساژ بافتي
با دست انجام شد .براي انجام مراحل آمادهسازي بافتي براي مدت 24
ساعت در فرمالين  10درصد قرار داده شد .پس از تثبيت ،آبگيري در
درجات صعودي اتانول انجام شد .سپس شفافسازي با گزيلول و
قالبگيري بهوسيله پارافين و برشگيري با استفاده از ميكروتوم
( )Jung -Reichert 2040صورت گرفت .برشهاي سريال به قطر 5
ميكرون تهيه ،با هماتوكسيلن-ائوزين رنگآميزي و مقاطع آماده بافتي
با ميكروسكوپ نوري  Nikonمجهز به دوربين ديجيتال مطالعه گرديد.

شکل  :1ایستگاههای مورد مطالعه مار چلیپر :الف) تاالب پرورش ماهی
آبندانکش ،ب) پارک جنگلی زارع ،ج) شالیزار های برنج،
د) رودخانه تجن
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شکل :2الف) تاالب پرورش ماهی آبندانکش ،ب) شالیزار های برنج،
ج) پارک جنگلی زارع ،د) رودخانه تجن

نتایج
صفات متريك و مريستيك بر روي  57مار نر
مورد بررسي قرار گرفت (جدول .)1در بررسي رنگآميزي دو تيپ
رنگآميزي در  N. tessellataمشخص شده است .تيپ اول :سطح
پشتي قهوهاي كمرنگ يا خاكستري با خالهاي سياه و سطح شكمي
سفيد با خالهاي سياه كه بهصورت شطرنجي ديده ميشود (شكل 3
الف و ب) .تيپ دوم :سطح پشتي قهوهاي يكنواخت بدون نقش و نگار،
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
پهلوهاي نارنجي ماليم در سرتاسر بدن ميباشد (شكل  3ج و د) .شروع
فعاليت  N. tessellataبا گرم شدن هوا در فصل بهار آغاز ميشود.
زمان فعاليت اين گونه در فصل بهار كه آغاز شروع گرماست از ساعت
 9تا  16ميباشد ،اما در فصل تابستان در صبح از ساعت  8تا  13و
در بعد از ظهر از ساعت  17تا  20ميباشد .همچنين در اين تحقيق
فعاليت شبانهاي از اين مار مشاهده نشده است .مخفي شدن در مناطق
نيمه باز مانند شكافهاي زمين ،زيربوتههاي تمشك و البهالي نيزارها
صورت ميپذيرد و به محض احساس خطر كردن در نزديكترين مكاني
كه بتواند در آن مخفي شود خود را پنهان ميكند يا خود را به آب
كه امنترين مكان براي گريز از دست دشمن است ميرساند .اكثر
مارهاي چليپر در فاصله  2تا  7متري از آب پرسه ميزنند و حداكثر
فاصله آنها تا ساحل  13متر بوده است .در مطالعه اسپرماتوژنز مجموع
ميانگين بيشترين وزن بيضه  1/02گرم ميباشد كه مربوط به اوج
فعاليتهاي اسپرماتوژنيك است ،كه با بيشتر شدن تعداد اسپرم در
بيضه وزن آن هم افزايش مييابد بنابراين بين تعداد اسپرم و وزن
N. tessellata

115

باباییسواسری و همکاران

بررسی برخی صفات زیستی  Natrix tessellateجنس نر در شهرستان ساری استان مازندران

بيضه رابطه مستقيم وجود دارد (شكلهاي 6و .)7مطالعات بررسيهاي
ميكروسكوپيك بافت بيضه نشان ميدهد در مارهاي نابالغ ،لولههاي
اسپرمساز توپر و فاقد هر گونه اسپرم ميباشند و اين درحالي است كه
در مارهاي بالغ لولههاي اسپرمساز توخالي بوده و در فصول توليدمثلي
داراي تعداد زيادي اسپرم است .بيضه گونه مورد مطالعه از  68تا 341
لوله اسپرمساز تشكيل شده است .نتايج نشان ميدهد با شروع اسپرماتوژنز
در اواسط خرداد ،تعداد اسپرمها رفته رفته افزايش يافته و در اواسط
مرداد و شهريور به حداكثر تعداد ميرسد .اسپرمها سوزني شكل و كشيده
و داراي دمي طويل ميباشند (شكل .)4در زمانهاي غيرتوليدمثلي،
سلولهاي اسپرماتوگوني ،اسپرماتوسيتهاي اوليه و ثانويه و اسپرماتيدها
قابل مشاهدهاند ولي سلولهاي اسپرماتوزوئيد در ماههاي توليدمثلي
ديده ميشوند .خاتمه اسپرماتوژنز در اوايل آبان ماه و با سرد شدن هوا همراه
ميباشد كه كاهش تعداد انواع سلولهاي اليه زاينده و بهخصوص اسپرمها
كامالً محسوس است .درآبان نيز اسپرمي در لولهها مشاهده نميشود
و تعداد اسپرماتيد نيز بسيار ناچيز است (شكلهاي 8و.)9

شکل  :5نمودار میانگین وزن بدن در مار چلیپر

شکل  :6نمودار میانگین وزن بیضه راست در مار چلیپر

شکل  :3الف و ب) تیپ اول رنگآمیزی مار چلیپر ،ج) تیپ دوم
رنگآمیزی مار چلیپر (سطح پشتی) ،د) تیپ دوم رنگآمیزی
مار چلیپر (سطح شکمی).

شکل :4اسپرم سوزنی شکل و کشیده و دارای دمی طویل در
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N. tessellata

شکل  :7نمودار میانگین وزن بیضه چپ در مار چلیپر

شکل  :8نمودار میانگین تعداد اسپرم بیضه راست مار چلیپر
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جدول  :1صفات مورد مطالعه در N. tessellata

صفات

توضیح

توصیف

طول بدن(سانتيمتر)
طول دم (سانتيمتر)
فلسهاي جلوي چشم
فلسهاي عقب چشم
فلسهاي لب باال
فلسهاي لب پايين
فلسهاي شكمي
فلسهاي زير دم
فلسهاي پشتي

اندازهگيري طول بدن از نوک پوزه تا قسمت جلويي سوراخ مخرج
اندازهگيري طول دم از جلوي سوراخ مخرج تا انتهاي دم
تعداد فلسهاي جلو چشمي
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بحث
نتايج تحقيق حاضر بر روي  57مار نر نشان داد كه طول بدن
آنها بين  34تا  68سانتيمتر و طول دم آنها بين  11تا  16سانتيمتر
ميباشد .اين در حالي است كه ديگر تحقيقات  103سانتيمتر طول
بدن و  21سانتيمتر طول دم (لطيفي 103 ،)1379 ،سانتيمتر طول
كل (فرزانپي ،)1369 ،طول بدن بالغها 28سانتيمتر (Trobisch-
 Glaserو  )2001 ،Trobischگزارش شده است .طول بدن بزرگساالن
 35تا  83سانتيمتر و در نوجوانان كمتر از 30سانتيمتر بود كه مالک
كالس نوجوانان كمتر از  30سانتيمتر درنظر گرفته شد (Ahmadzadeh
و همكاران .)2011 ،البته در هيچيك از تحقيقات فوق اشارهاي به
جنسيت مار نشده است ،اما در پژوهشي ديگر طول بدن جنس نر را
 75سانتيمتر گزارش كردند ( .)1999 ،Mattisonدر صفات مريستيك
مورد مطالعه تعداد فلسهاي شكمي  169تا  183عدد ،فلسهاي
زيردمي  60تا  78عدد و فلسهاي پشتي در تمام نمونهها  19رديف
ميباشد .اين در حالي است كه ديگر تحقيقات فلسهاي شكمي در
نرها بهطور متوسط  182/9عدد بودهاند (.)2011 ،Mebert
در تركيه تنوع جغرافيايي باال است و با ميانگين فلسهاي شكمي
براي نمونه نر  172عدد در ساحل درياي سياه 178 ،عدد

در شمالشرقي تركيه (منطقه بين قارص و درياچه ون) 173 ،عدد در
سواحل غرب تركيه 172 ،عدد در جنوبشرقي تركيه (منطقه بين
اورخه و آديامان) و براي فلسهاي زيردمي بهطور متوسط در نرها 65
(دامنه  51تا  )79در ساحل درياي سياه 70 ،عدد شمالشرقي و
جنوبشرقي تركيه است .فلسهاي پشتي در تركيه  19رديف بوده و
كاهش فلسهاي پشتي از  19به  17در سوئيس و ايتاليا ،يونان و در
غرب اروپا  55تا  58درصد رخ داده است ( Dincaslanو همكاران،
 .)2011فلسهاي شكمي در نرها بهطور متوسط ( 179/33محدوده
 )181-178و براي زيردمي ( 68/50محدوده  )68-69عدد بوده است
( Liuو همكاران.)2011 ،
از مارهاي چليپر كرمانشاه مركزي نمونه زاگرس بهطور معنيدار
طول بدن و دم كوتاهتر نسبت به كل مارهاي ديگر مناطق را دارند
( Rajabizadehو همكاران .)2011 ،جمعيت  N. tessellataدر جنوب
زاگرس (استان فارس) يكي از قديميترين جمعيتهاي اين گونه است
كه در طول دورههاي يخبندان منقرض شده و تغييرات مورفولوژيكي
آن در حال حاضر به اين دليل است ( Guickingو همكاران2006 ،؛
 Guickingو همكاران .)2009 ،در كل تعداد فلسهاي شكمي و زيردمي
از لحاظ جغرافيايي متفاوت است .مطالعات ديگران نشان ميدهد رنگ
بدن سبز زيتوني و روي گردن داراي لكههاي كوچك مشكي (Bahael
 ،)2011 ،Dinاز زيتوني به بژ ،خاكستري و قهوهاي ( Tuniyevو همكاران،
 ،)2011سطح پشتي از خاكستري به زيتوني و داراي چند رديف نقاط
پشتي تيره است ( Ahmadzadehو همكاران .)2011 ،رنگ بدن معموالً
زيتوني ،خاكستري متمايل به زيتوني ،سبز روشن يا قهوهاي با خالهاي
در هم ،سطح پشتي داراي خالهاي تيره بههم پيوسته ،سطح شكمي
زرد رنگ متمايل به قرمز با خالهاي چهارگوش سياه رنگ ميباشد
(لطيفي .)1379 ،رنگآميزي سطح پشتي از زيتوني تا خاكستري تيره
بدون يا داراي نقاط تيره در يك الگوي شطرنجي و پس سر با يك نوار
عرضي تيره تشكيل عالمت ( )Vرا داده است ( Liuو همكاران.)2011 ،
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بررسی برخی صفات زیستی  Natrix tessellateجنس نر در شهرستان ساری استان مازندران

در تحقيقي ديگر كه روي جمعيتهاي غرب تركيه انجام شده
است سه تيپ رنگآميزي براي  N. tessellataمعرفي شده است
( Dincaslanو همكاران .)2011 ،نتيجه كلي بيانگر اين موضوع است
كه الگوي رنگ  N. tessellataدر مطالعات انجام شده مانند ديگر نقاط
محدوده خود ميباشد.
در بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد كه زمان فعاليت اين
گونه در فصل بهار از ساعت  9تا  ،16اما در فصل تابستان در صبح از
ساعت  8تا  13و در بعد از ظهر از ساعت  17تا  20ميباشد .بررسيهاي
ديگر محققان نشان داده است كه مارها معموالً قبل از ظهر روي زمين
فعاليت ميكنند و بهندرت قبل از ساعت  12صبح وارد آب ميشوند
و اغلب بعد از ظهر بين ساعت  18-15وارد آب ميشوند (Neumann
و .)2011 ،Mebert
همچنين بررسيهاي انجام شده روي نحوه شكار و فاصله آنها
تا آب نشان داد كه مار چليپر براي شكار از روش جستجو كردن
استفاده ميكند و در يك مورد مشاهده شد كه تا عمق  80سانتيمتري
تاالب براي شكار يك ماهي شنا كرد .مخفي شدن مار چليپر در مناطق
نيمه باز مانند شكافهاي زمين ،زير بوتههاي تمشك و البهالي نيزارها
صورت ميپذيرد .اكثر مارهاي چليپر در فاصله  2تا  7متري از آب
پرسه ميزنند و حداكثر فاصله آنها تا ساحل  13متر بوده است .ساعات
فعاليت شبانه از ساعت  22تا  3بيان شده است .در استراتژي نشستن
و صبر كردن كه معموالً در طول روز مشاهده شده مارها در بين
گياهان ساحلي پنهان ميشدند و منتظر طعمه ازجمله ماهي و
دوزيستان ميشدند  .اما در استراتژي جستجو كردن به اين صورت
بود كه در حال حركت رو به جلو در حالي كه حركت سر به راست و
چپ همواره زبان خود را بيرون ميآوردند و بهاحتمال زياد براي
بهدست آوردن بوي ماهي اين كار را انجام ميدادند ( Mebertو
همكاران .)2011 ،پنهان شدن آنها از ديد دشمن در حد  3ثانيه
طول ميكشد .در مكانهاي شكافدار با شيب تند حدود  5متر باالتر
از سطح آب آفتاب ميگيرند و حداكثر فاصله آنها تا ساحل  10متر
است .در مناطق نيمه باز مانند زير درختان و بوتهها مخفي ميشوند
( Neumannو  .)2011 ،Mebertمارهاي بزرگتر براي شكار ماهي به
جستجو ميپردازند ولي در مارهاي جوانتر و كوچكتر بيشتر از روش
نشستن و كمين و انتظار استفاده شده بود .جفتگيري مارها فقط در
آب مشاهده شد ( Capulaو همكاران .)2011 ،حداكثر فاصله آنها تا
ساحل  92متر بوده است ( Žagarو همكاران.)2011 ،
نتايج حاصل از بررسي بيضهها نشان ميدهد با شروع اسپرماتوژنز
در اواسط خرداد ،تعداد اسپرمها رفته رفته افزايش يافته و در اواسط
مرداد و شهريور به حداكثر تعداد ميرسد .مار چليپر در چين نياز به
حداقل  5-4سال براي رسيدن به سن بلوغ دارد و فصل جفتگيري
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را از اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد گزارش كردهاند ( Wangو
همكاران.)1987 ،
تاالب پرورش ماهي آبندانكش داراي گياهان آبزي ،نيزار ،درختان
فراوان و بوتههاي انبوه تمشك است .مزارع برنج و رودخانه تجن با
توجه به آبهاي سطحي فراوان و ماهي و دوزيستان زياد كه غذاي
عمده اين گونه را تشكيل ميدهند زيستگاه مناسبي را براي اين گونه
آبزي بهوجود آورده است .پارک جنگلي شهيد زارع با وجود درختان و
افزايش سايه درختي ،خنك بودن و كم آبي نسبت به ديگر ايستگاههاي
مورد مطالعه مار چليپر كمتري در آن مشاهده شده است .اين مار
نيمه آبزي بسياري از زيستگاهاي آبي ازجمله امتداد رودخانه ،مرداب،
استخر ،مراتع تاالبهاي كشاورزي ،درياچهها ،مناطق كوهستاني،
جنگلها ،مزارع و حتي سواحل دريا را بهخود اختصاص داده است
( Gruschwitzو همكاران1999 ،؛  Carlssonو همكاران2011 ،؛ لطيفي،
 .)1379در كولپا بيشترين تجمع آنها در جنگل و زيستگاههاي ديگر
ازجمله مراتع آب مناطق شهري و زمينهاي كشاورزي با گياهان كوتاه
كمتر حضور داشتند ( Žagarو همكاران .)2011 ،در روماني زيستگاههاي
آنها در اطراف چشمه حرارتي و رودخانه كوچك و استخر پرورش
ماهي است ( Strugariuو همكاران .)2011 ،در ايران ميتوان كالً دو
نوع زيستگاه براي اين گونه درنظر گرفت .الف) زمينهاي شيب و
سواحل درياي خزر :كه اين منطقه شامل دشت با ارتفاع بين  0تا
 100متر كه بين ساحل دريا و كوه محدود شده است .ب) افزايش
دشت باال و زيستگاه كوهستاني :آن را از ارتفاع  100متر در شمال
رشته كوه البرز و تا ارتفاع  900متري از سطح دريا در درياچه پريشان
گزارش شد ( Rajabizadehو همكاران .)2011 ،در اين تحقيق مارهاي
چليپر از ارتفاع  30متري از سطح دريا در شاليزارهاي برنج تا ارتفاع
 800متري در منطقه پارک جنگلي زارع مشاهده شدند .ارتفاع توزيع
 N. tessellataدر چين از  -80متر تا  1500متر گزارش كردند (Liu
و همكاران .)2011 ،در اسلووني در ارتفاعات  140تا  285متري سطح
دريا ديده شدند .زيستگاه آنها اغلب در علفزارها و كنار آب و زمينهاي
كشاورزي با گياهان علفي و كمتر در جنگل پيدا شدند .البته چند
مورد در مناطق شهري هم گزارش شد كه دور از انتظار بود (Žagar
و همكاران .)2011 ،بهطوركل تاالب پرورش ماهي آبندانكش ،مزارع
برنج و رودخانه تجن با توجه به زيستگاه مناسب براي مخفي شدن از
ديد صياد و تخمگذاري ،آبهاي سطحي و غذاي فراوان كه از عوامل
اصلي بقاء د ر اين گونه است ،شرايط مناسبي را براي اين گونه جهت
ازدياد نسل و زندگي در مكانها فراهم كرده است.
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