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 چکیده

کیلومتر مربع در شمال شهرستان تربت حیدریه از استان خراسان رضوی واقع  100گوجی با وسعت تقریبی -ده سریشامنطقه حفاظت ش            

 1391در بهار و تابستان سال باشد. این مطالعه میدانی، متر می 2522متر و حداکثر ارتفاع آن  1482شده است. حداقل ارتفاع آن از سطح دریا 

آوری گردید که نمونه جمع 75صورت پیمایشی فون سوسماران آن مورد شناسایی قرار گرفت. در مجموع هری ببرداصورت پذیرفت و طی نمونه

های گیری صفات متریک و مریستیک، مورد بررسی قرار گرفتند. گونهپس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و با اندازه

 Paralaudakia caucasia ،Paralaudakia microlepis ،Paralaudakia erythrogastra ،Trapelusهای هاز: گون شناسایی شده عبارتند

agilis   وTrapelus megalonyx  از خانوادهAgamidae ؛ گونهCyrtopodion scabrum  از خانوادهGekkonidaeهای ؛ گونهEremias 

persica ،Eremias fasciata ،Mesalina watsonana انواده از خLacertidae ؛ و گونهEumeces schneiderii princeps   از خانواده

Scincidaeترین فراوانی مربوط به گونه . بیشParalaudakia caucasia باشد.  می 
 

   صفات متریک و مریستیک سوسماران، ،سریشا گوجی، فون کلمات کلیدی:

 assadiansomayeh@hotmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 
 

  



 ....از استان خراسان گوجی–شناسایی مقدماتی فون سوسماران منطقه حفاظت شده سریشا                    نارنجی و همکاراناسدیان

122 
 

 مقدمه
مطالعه تغییرات کمی های بررسی یک اکوسیستم، یکی از راه       

و  (Smartت های آن منطقه در ارتباط با تغییرات محیطی استاکسون

. در این رابطه باید گفت که خزندگان اجزاء متنوع )2005همکاران، 

های خشکی و آبی بوده و طیف متنوعی و فراوان بسیاری از اکوسیستم

-Cortez ( شودها نسبت داده میاز عملکردهای زیست محیطی به آن

Gomez ،دلیل . در بین خزندگان، سوسماران به)2015 و همکاران

های ها و نیچآسان و اشغال زیستگاه فراوان بودن، مشاهده شدن نسبتاً

 دمتنوع، یک نامزد بسیار خوب برای مطالعه یک اکوسیستم هستن

(Smart  ،این جانوران متعلق به راسته خزندگان . ) 2005و همکاران

بوده و دارای  (Sauria)و زیر راسته سوسماران  (Squamata)دار فلس

گونه در جهان هستند، از نظر اندازه و شکل بدن بسیار  3200بیش از 

باشند )رستگار زا میگذارند اما برخی نیز زندهتخم متنوع بوده، اکثراً

ای ازجمله موجودات زنده (. سوسماران1386پویانی و همکاران، 

هایشان سیت ویژه خود و تخریب زیستگاهدلیل حساهستند که به

ها در معرض های آنپذیر بوده و بعضی از گونهبیش از پیش آسیب

رغم رحال، علیه. به)Reid، 1995و  Hanski ( دارندخطر نابودی قرار 

پستانداران  ها نسبت بهبر روی آن تریکم مطالعات جانوران، اهمیت این

ها در نش علمی درباره نقش آنو پرندگان صورت پذیرفته است و دا

 و همکاران، Cortez-Gomez ( اکوسیستم هنوز ناکافی و ناقص است

گونه است که  125. فون سوسماران فالت ایران شامل بیش از )2015

البته مطالعات جدید فیلوژنتیک  )که خانواده تعلق دارد 8و  جنس 36به 

همکاران،  و  (Rastegar-Pouyaniدهند(خانواده قرار می 11ها را در آن

. با وجود تنوع باالی فون این (1395 ،طلب و کمی؛ قائمی2008

 رغم مطالعات بسیار خوب صورت گرفتهجانوران در فالت ایران و علی

(، رستگار پویانی 1999)  Anderson(،1992و همکاران)  Levitonمثل

ت سرع این تحقیقات های اخیرکه در سال( و غیره 1386و همکاران )

یافته است، هنوز هم تمام مناطق ایران از نظر فون نیز تری بیش

اطالعات ضد و نقیضی نیز  اند و گاهاًخوبی شناخته نشدههسوسماران ب

استان . )2011 و همکاران، (Rastegar pouyaniشود مشاهده می

 8/7کیلومتر مربع، معادل  128420خراسان رضوی با وسعتی حدود 

دلیل وسعت هرا در خود جای داده است و ب درصد مساحت کل کشور

محیطی بسیار متنوع بوده و بنابراین دارای زیاد، دارای نواحی زیست

 )کفاش، باشدفردی از دیدگاه تنوع زیستی میههای منحصربویژگی

ازجمله تحقیقات انجام شده در مورد پایش و شناسایی فون  (.1389

توان به مطالعات ی میخزندگان مناطق مختلف استان خراسان رضو

 عقیلی(، 1384ی )خادم (،1374)ضیاءالحق  (،1371) نامه قارزیپایان

  (،1387)و مقاالت چاپ شده دیگر مثل نصرآبادی و همکاران ( 1386)

طلب قائمی(، 2012) و همکاران  Darvish(،1392) یوسفی و همکاران

. مطالعه اشاره داشت (2016و همکاران ) Nasrabadiو  (1395و کمی )

 به بررسی فون سوسماران منطقه حفاظت شده سریشا اختصاصاً حاضر

گوجی وابسته به منطقه شکار ممنوع ژرف در شهرستان تربت حیدریه 

که مدارک مستندی جائیاز استان خراسان رضوی پرداخته است. از آن

منطقه ارائه نشده است،  طور خاص در اینهمطالعه سوسماران ب مبنی بر

 در زمینهتحقیقات  کننده سایرتکمیلتواند طالعه فونستیک میاین م

ها، عوامل شناسایی خزندگان منطقه، میزان در معرض خطر بودن آن

حفظ تنوع  ارائه راهکارهای حفاظتی برای درنتیجه ها وتهدیدکننده آن

   ها باشد.زیستی آن

 

 هامواد و روش
 شدهردنظر منطقه حفاظتمنطقه مطالعاتی مو منطقه مطالعاتی:       

شهرستان تربت . باشدگوجی از شهرستان تربت حیدریه می-سریشا

کیلومتری جنوب شهر مشهد قرار گرفته است.  152حیدریه در فاصله 

خشک است و از نظر ژئومورفولوژی در این منطقه جزء مناطق نیمه

های کوهستانی فاقد پوشش خاکی مناسب و اراضی این نواحی شیب

دهنده موقعیت باشند. نقشه زیر نشانشامل رسوبات آبرفتی میپست 

  جغرافیایی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی است.

 

 
نقشه موقعیت جغرافیایی: استان خراسان رضوی )تصویر باال سمت  :1شکل

راست( و منطقه سریشا  چپ(، شهرستان تربت حیدریه )تصویر باال سمت

 گوجی )تصویر پایین که با عالمت ستاره مشخص شده است(.
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 هایگوجی از نظر موقعیت جغرافیایی بین عرض -حوزه سریشا       

شرقی  26وَ 59تا ْ 21وَ 59های ْشمالی و طول 27وَ 35تا ْ 23وَ  35 ْ

 همنظور بررسی خصوصیات فیزیوگرافی، این حوزواقع شده است که به

روستا  4حوزه مورد مطالعه  زیرحوزه تقسیم شده است که داخل 17به 

وجود دارد که روستاهای پده و آق دره خالی از سکنه و روستاهای 

مساحت حوزه مورد مطالعه  گوجی و سریشا دارای سکنه هستند.

باشد. حداقل کیلومتر می 17/65کیلومتر مربع و محیط حوزه  42/90

متر  2522متر و حداکثر ارتفاع آن  1482ا ارتفاع آن از سطح دری

باشد. این حوزه در شمال شهرستان تربت حیدریه و در فاصله می

(. حوزه 1)شکل  کیلومتری از این شهر واقع شده است 30تقریبی 

در محدوده  83طبق آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال  مذکور

صورت ه هم بهنوع نزوالت جوی منطق استان خراسان رضوی قرار دارد.

باشد که ریزش برف در ارتفاعات بسیار صورت باران میبرف و هم به

 8/17باشد. میانگین دمای حداکثر ساالنه در حوزه معادل تر میبیش

گراد محاسبه گردیده است. میانگین دما با افزایش ارتفاع درجه سانتی

که  گوجی با توجه به توپوگرافی خاصی -یابد. حوزه سریشاکاهش می

باشد. های پاییزه و بهاره میدارد از مناطق مستعد سرما و یخبندان

های سال در ترین ساعات آفتابی ماههای خرداد، تیر و مرداد بیشماه

عوامل مختلف محیطی از  دهند.خود اختصاص میاین منطقه را به

قبیل درجه حرارت، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، خاک و جهت شیب 

باشند و رکیب و تراکم پوشش گیاهی یک منطقه موثر میو ... در ت

سزایی دارند. هعوامل دیگری از قبیل انسان و دام در تغییر آن اثر ب

ای فوق از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطاعات منطقه

 . (www.rko.doe.ir)دست آمد هخراسان رضوی ب

مطالعه میدانی اولیه برداری، بل از شروع نمونهق :بردارینمونه       

برای تعیین ایستگاه صورت پذیرفت و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، 

ایستگاه  8و تغییرات ارتفاع تعداد  گیاهی، نوع خاک، نوع منطقه پوشش

 شرح زیر است:هها بدر نظر گرفته شد. مشخصات ایستگاه

د و باشمی 2و زیر حوزه  1: این ایستگاه شامل زیر حوزه A ایستگاه

 25و َ 35◦شرقی و عرض جغرافیایی   15و َ 59در طول جغرافیایی ْ

کیلومتر  1/11مجموع   شمالی قرار دارد. مساحت این دو ایستگاه در

ای است تر شنی و سنگریزهباشد. نوع خاک این ایستگاه بیشمربع می

ها و مزارع کشاورزی در این منطقه و پوشش گیاهی بسیار متنوع و باغ

متری از سطح دریا و نسبت  1620رد. این ایستگاه در ارتفاع قرار دا

 تر تری قرار دارد و منطقه بیشها در ارتفاع پایینبه سایر ایستگاه

برداری هم در روز شود. در این ایستگاه نمونهصورت دشت دیده میبه

 و هم در شب صورت گرفت. 

باشد و می 5و زیر حوزه  4: این ایستگاه شامل زیر حوزه Bایستگاه 

 25و َ 35شرقی و عرض جغرافیایی ْ 15و َ 59در طول جغرافیایی ْ

 35/8  مجموع این ایستگاه دارای مساحت شمالی قرار دارد. در

تر رسی آمیخته با باشد. نوع خاک این ایستگاه بیشکیلومتر مربع می

شن و سنگریزه است و روستاهای سریشا و پده در این ایستگاه قرار 

کند. پوشش گیاهی کال ساالر از مرکز این ایستگاه نیز عبور میو دارند

برداری در باشد. نمونهمرتعی می -صورت کاربری عمده کشاورزیبه

 گاه هم در روز و هم در شب صورت گرفت.تاین ایس

باشد که در می 8و  3های : این ایستگاه شامل زیر حوزهCایستگاه 

شمالی  25و َ  35رض جغرافیایی ْشرقی و ع  18و َ 59طول جغرافیایی ْ

کیلومتر مربع است.  8/9قرار دارد. مساحت این ایستگاه در مجموع 

ای است و پوشش تر شنی و سنگریزهنوع خاک این ایستگاه بیش

 گیاهی آن بسیار تنک است.  

باشد می 17و  16، 15های  : این ایستگاه شامل زیر حوزهDایستگاه 

 24و َ  35شرقی و عرض جغرافیایی ْ  19و َ 59که در طول جغرافیایی ْ

کیلومتر  9/5شمالی قرار دارد. در مجموع این ایستگاه دارای مساحت 

باشد. نوع خاک این ایستگاه رسی آمیخته با شن و سنگریزه مربع می

این ایستگاه قرار دارد. پوشش گیاهی  است و روستای دهنه غار در

برداری در باشد. نمونهمی مرتعی -صورت کاربری عمده کشاورزیبه

 این ایستگاه هم در روز و هم در شب صورت گرفت.

باشد که در می 9و  7های : این ایستگاه شامل زیر حوزهEایستگاه 

شمالی  24و َ 35شرقی و عرض جغرافیایی ْ 20و َ 59طول جغرافیایی ْ

کیلومتر مربع است.  7/9قرار دارد. مساحت این ایستگاه در مجموع 

های ها و تپهایستگاه در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای کوهاین 

بلند است. پوشش گیاهی غیرمتنوع و کمی دارد و روستای آق دره در 

 این ایستگاه قرار دارد.

است که در طول  12و  6: این ایستگاه شامل زیر حوزه های Fایستگاه 

شمالی قرار  28و َ 35شرقی و عرض جغرافیایی ْ 21و َ 59جغرافیایی ْ

کیلومتر مربع است این  8/25دارد. مساحت این ایستگاه در مجموع 

ایستگاه در منطقه کامالً کوهستانی قرار دارد و دارای تپه های بسیار 

بلند و مسیر عبور و مرور بسیار مشکل است. ارتفاع این ایستگاه از 

 متر است و پوشش گیاهی فقیری دارد. 2322سطح دریا 

باشد که می 11و  10این ایستگاه شامل زیر حوزه های : Gایستگاه 

 26و َ 35شرقی و عرض جغرافیایی ْ 22و َ 59 ْدر طول جغرافیایی

کیلومتر  5/10مجموع این ایستگاه دارای مساحت   قرار دارد. در شمالی

منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای  مربع است. این ایستگاه نیز در

روستای گوجی نیز در این ایستگاه قرار دارد. باشد و می های بلندتپه

تر است، پوشش ها کمایستگاه نسبت به سایر ایستگاه این دمای هوا در

مرتعی اما  -صورت عمده کشاورزیتر بهبیش 10گیاهی در زیر حوزه 

 صورت تنک است.تر بهبیش 11حوزه  زیر در
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باشد که در می 14و 13های : این ایستگاه شامل زیر حوزهHایستگاه 

الی شم 28و َ 35شرقی و عرض جغرافیایی ْ 23و َ 59طول جغرافیایی ْ

ربع کیلومتر م 2/17قرار دارد. مجموعاً این ایستگاه دارای مساحت 

اظ باشد. این ایستگاه در منطقه کامالً کوهستانی قرار دارد و از لحمی

 پوشش گیاهی فقیر است. نوع خاک این ایستگاه سنگی است و دارای

متری  2342رتفاع اایستگاه در  باشد. اینمی بزرگ بسیار هایسنگقلوه

ها هاز سطح دریا قرار دارد و بلندترین نقطه نسبت به سایر ایستگا

 (. 3و 2اه بسیار مشکل است )شکلایستگباشد. عبور و مرور در این می
 

 
 وجیگ -های منطقه مطالعاتی سریشانقشه ایستگاه :2شکل

 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی( )اقتباس از

 
 برداریهای نمونهایستگاهز تصویری از یکی ا :3شکل

 

تا  2صورت هب 1391برداری از فروردین تا اواخر شهریور نمونه       

ایستگاه صورت پذیرفت.  8روش پیمایشی در بار در هر ماه، به 3

دور از هر گونه تعصب انجام شد هه و بتصادفی بود گیری کامالًنمونه

(unbiased)گیری، با مدیریت سازمان محیط . قبل از اقدام به نمونه

های الزم صورت پذیرفت و زیست شهرستان تربت حیدریه، هماهنگی

آوری جمع گردید. اخذ سریشاگوجی شدهحفاظت درمنطقه فعالیت مجوز

های ه مخصوص، تفنگدست، چوب دستی، تورهای تهیه شد ها بانمونه

های نمونه انداختن دامهب برای و گرفته صورت پالستیکی هایساچمه دارای

 اطالعات گیری،نمونه طی شد. استفاده (pitfall) چال تله از زیشب احتمالی

عرض جغرافیایی منطقه مورد  گیری، طول ومربوط به ساعت نمونه

گیری تاریخ نمونه ، نام ایستگاه وGPSنظر با استفاده از دستگاه 

گیری، گزارشی مکتوب از روند شد. در پایان هر روز نمونهیادداشت می

شد. در مجموع بانی ارائه میبرداری تهیه و به مامورین محیطنمونه

داخل آوری بهها پس از جمعآوری گردید. نمونهنمونه جمع 75تعداد 

به آزمایشگاه منتقل  یافته و شده انتقال ای از قبل تهیههای پارچهکیسه

هوش شده و با تزریق محلول فرمالین شده، سپس توسط کلروفرم بی

ها، فیکس شده و برای های نرم بدن و اندامدرصد به قسمت 7-10

درصد انتقال  10-7ای حاوی فرمالین مطالعات بعدی به ظروف شیشه

 ها عکس تهیههای موجود از آنسازی نمونهداده شدند. پس از آماده

ها گردید. برای شناسایی صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه، نمونه

در زیر آب قرار گرفته و پس از شست و شو، توسط استرئومیکروسکوپ 

گیری صفات متریک انجام اندازه 1/0کمک کولیس ورنیه با دقت و به

منظور جلوگیری از خطای شد. صفات مریستیک نیز شمارش شدند. به

ها سه بار و در سه زمان مختلف گیریم اندازهاحتمالی چشمی، تما

ها با استفاده شناسایی گونه شد. ها درنظر گرفتهتکرار شد و میانگین آن

(و 1999)Andersonاز کلید شناسایی موجود در کتاب خزندگان ایران، 

نیز جلد اول کتاب راهنمای صحرایی خزندگان ایران، رستگارپویانی و 

 20صفت متریک و  13شد. در مجموع تعداد ( انجام 1386) همکاران

ها، شناسایی نمونه از (. بعد2و  1 )جدول شد گیریاندازه مریستیک صفت

تحلیل آماری،  و منظور تجزیهها تهیه شد. بهبرای آن شناسایی یک کلید

های مورد آنالیز استفاده شد و ها برای گروهابتدا تست برابری واریانس

وآزمون ناپارامتریک کروسکال والیس  t-testریک سپس از آنالیز پارامت

در آنالیزهای  شد. استفاده 15 نسخه SPSS افزارکمک نرمویتنی به-مانو 

 گرفته شد.  داری درنظرعنوان سطح معنیبه >05/0P انجام شده، آماری
 

صفات متریک اندازه گیری شده در مطالعه حاضر اقتباس  :1جدول 

 شده از منابع

ا مخرجطول پوزه ت  Snout-Vent Length (SVL) 

 Head Width (HW) عرض سر

 Length of Fore Limb (LFL) طول اندام جلویی

 Length of Hind Limb (LHL) طول اندام عقبی

 Tail Width (TW) عرض دم در قاعده

 Tail Height (TH) ارتفاع دم در قاعده

)از پوزه تا ابتدای چشم( طول پوزه  Length of Snout (LS) 

 Distance between Eye and فاصله بین چشم و گوش

Tympanum (DET) 
 Tympanum Diameter (TD) قطر گوش

 Eye Diameter (ED) قطر چشم

 Tail Length (TL) طول دم
)از نوک پوزه تا کناره عقبی گوش( طول سر  Head Length (LH) 

 Head Height (HH) ارتفاع سر
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یستیک اندازه گیری شده در مطالعه حاضر صفات مر :2جدول 

 اقتباس شده از منابع

های لب باالیی از فلس منقاری تعداد فلس

 تا انتها در یک طرف
Number of supralabial Scales 

(NSL) 

 Number of scales across head ها بر روی سرهای مابین چشمتعداد فلس

between Eyes (NSHE) 
 Number of ventral plates خرجمردیف شکمی تا ها در یک تعداد فلس

rows (VPR) 
ز فلس )ا های لب پایینیتعداد فلس

 منقاری تا انتها(
Number of infra Labials 
scales (NIL) 

 Number of scales nasals های بینیتعداد فلس

(NSN) 
 Number of scales of gullar های گلوییتعداد فلس

(NSG) 
 Number of ventral plates های شکمیهای عرضی فلستعداد ردیف

series (VPS) 
 Number of femoral pores )در یک طرف( تعداد منافذ رانی

(NFP) 
ر یک ردیف د )در های پشتیتعداد فلس

 ترین قسمت بدن(پهن

Number of dorsal scales 

around body (NDSB) 

th9f scales in Number o  ها در نهمین بند دمتعداد فلس

ST)th9segment of Tail (S 
 Number of Dark Bars on the تعداد نوارهای تیره روی پشت

Back (NDBB) 
 Number of Dark Streaks )در هر طرف از چشم تا لب( های تیرهتعداد رگه

(NDS) 
 Number of Bars on Body تعداد نوارهای روی بدن

(NBB) 
 Number of Bars on Tail تعداد نوارهای روی دم

(NBT) 
ح پشتی )از سط دارهای تیغهبرآمدگی تعداد

 سر تا تراز مخرج(

Number of Mucronate Dorsal 
Tubercles (NMDT) 

 Number of Preanal Pores جنس نر( )در تعداد منافذ پیش مخرجی
(NPP) 

 Number of Transvers Bars on تعداد نوارهای عرضی روی پشت

the Back (NTBB) 
)از  های یک ردیف طولی پشتیتعداد فلس

 بعد از فلس آهیانه(

Number of Scales on 

Longitudinal Dorsal Row 

(NSLDR) 
 کمیش -های یک ردیف طولیتعداد فلس

 )از بعد از فلس زیر جانه(

Number of Scales on 

Longitudinal Ventral Row 

(NSLVR) 
 Number of Scales Around ک دور کامل()ی نی بدنهای ناحیه میاتعداد فلس

Mid Body (NSMB) 
 

 نتایج
 6گونه متعلق به  10آوری شده تعداد نمونه جمع 75از مجموع        

  Scincidae و ,Agamidae, Gekkonidae, Lacertidaeخانواده  4جنس و 

ه گون هس دهد که (. نمودار فراوانی نشان می3)جدول  شناسایی گردید

Paralaudakia caucasia, Paralaudakia microlepis وTrapelus agilis 

agilis  گونه  های بارز و غالب منطقه بودند وگونهEremias persica  و

ترین فراوانی را داشتند. در کم Eumeces schneiderii princepsزیرگونه 

(، گونه 7)شکل %  Paralaudakia caucasia 24این مطالعه، فراوانی گونه 

Paralaudakia microlepis 6/22 % گونه (،8 )شکل Paralaudakia 

erythrogastra 3/5 % گونه (،9 )شکل Trapelus agilis 24 %(، 10)شکل

 Cyrtopodion scabrum(، گونه 11)شکل %  Trapelus megalonyx 8گونه 

 Eremiasگونه  (،13 )شکل % Eremias persica 3/1 گونه (،12 )شکل % 3/5

fasciata 4 %  (، گونه 14)شکلMesalina watsonana 4  % و (،15)شکل 

( برآورد شد )شکل 16 % )شکل Eumeces schneiderii princeps 3/1گونه 

نمونه و  63چنین بیانگر این است که خانواده آگامیده با (. نتایج هم4

مونه ن 1با  ترین فراوانی و خانواده سینسیدهها بیش% کل نمونه 9/83

ترین فراوانی برخوردارند. خانواده جکونیده ها از کمکل نمونه % 3/1و  

 های% از کل نمونه 3/9نمونه  7% و خانواده السرتیده با  3/5نمونه  4با 

 اند.اختصاص داده خودبه را حاضر پژوهش در شده یافت هایخانواده سایر
 

ها در آنهای سوسمار شناسایی شده و فراوانی گونه :3جدول 

 گوجی-منطقه حفاظت شده سریشا

 

 
 وجیگ-منطقه سریشا های شناسایی شده درنمودار فراوانی گونه :4 شکل

 خانواده
 نام فارسی

 گونه 

نام علمی گونه یا 

 زیرگونه

تعداد 

 هانمونه

Agamidae 

 Paralaudakia آگامای قفقازی

caucasia 18 

ای فلس آگامای صخره

 کوچک
Paralaudakia 

microlepis 
17 

 Paralaudakia آگامای خراسانی
erythrogastra 

4 

 Trapelus agilis استپی آگامای

agilis 
18 

 Trapelus megalonyx 6 آگامای زمینی افغانی

Gekonidae دارجکوی سنگی تیغه Cyrtopodion 

scabrum 4 

Lacertidae 

 Eremias persica 1 السرتای ایرانی

 Eremias fasciata 3 سیستان السرتای

 Mesalina watsonana 3 سوسمار دم دراز ایرانی

Scincidae اسکینک خال قرمز Eumeces schneiderii 

princeps 1 
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، Paralaudakia caucasia گونه سه بین والیس کروسکال آزمون نتایج       

Paralaudakia microlepis و Paralaudakia erythrogastra داد  نشان

های ، تعداد فلس(VPR)های ردیف شکمی که در صفات: تعداد فلس

، طول (LFL)، طول اندام حرکتی جلویی (NSMB)ناحیه میانی بدن 

 تفاوت (NIL)های لب پایینی و تعداد فلس (LHL)اندام حرکتی عقبی 

یبی حاصل از آزمون تعق اطالعات شود.می گونه دیده داری بین سهمعنی

 Paralaudakiaبین دو گونه  (LH)ول سر دهد صفت طنشان می

erythrogastra  وParalaudakia caucasia بین   نیز وParalaudakia 

erythrogastra  وParalaudakia microlepisدار نشان ، تفاوت معنی

  Paralaudakia caucasia( اما  دو گونه 5)شکل  >p)001/0) دهدمی
داری در این یاری تفاوت معنلحاظ آمبه Paralaudakia microlepisو 

 (LH)دهد که صفت طول سر  نشان می نتایج (.=804/0p) صفت ندارند

 Paralaudakia microlepis  و Paralaudakia caucasiaدر دوگونه 
 تری است.دارای مقادیر کم Paralaudakia erythrogastraنسبت یه 

 

 
 ایهدر گونه LHداری صفت مقایسه سطح معنی :5شکل 

 P. caucasia ،P. microlepis  وP. erythrogastra منطقه سریشا در 
 باشد(.متر میگیری به میلی)واحدهای اندازهگوجی 

 

 Terapelus agilis دو گونه  نشان داد که tچنین نتایج آزمون هم       
 ، طول دم((SVL مخرج تااندازه طول پوزه صفات  در T. megalonyxو 

TL)) ،طول سر LH) جلویی حرکتی (، طول اندامLFL))  طول اندام و

. (6)شکل >p)001/0) بودند داریتفاوت معن دارای ((LHL عقبی حرکتی

های متریک و مریستیک نیز تفاوت وجود دارد، البته در سایر ویژگی

بیانگر این این نتایج  نشده است.دار یولی این تفاوت از نظر آماری معن

های زیادی های متریک تفاوته از لحاظ ویژگیکه دو گون استموضوع 

شدت ها خود را در شکل ظاهری بهبا یکدیگر دارند که این تفاوت

 T. agilisگونه ظاهری،های لحاظ ویژگیکه بهطوریهب ،دهندمی نشان

agilis تری نسبت به جثه بسیار بزرگT. megalonyx دارد . 

 

 

 

 

 
و  SVL، TL ،LH ،LFLداری صفات مقایسه سطح معنی :6شکل 
LHL بین دو گونهT. agilis  و T. megalonyx گیری به)واحدهای اندازه 

         باشد(.متر میمیلی

 
 

  Eremias persicaو Eremias fasciata گونه دو آماری مقایسه برای       
 نتایج با هم اختالف داشتند اماکه  شدویتنی استفاده  -از آزمون مان
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ها بتوان به دار نبود. شاید با زیاد کردن تعداد نمونهاین اختالف معنی

 تری دست یافت. نتایج مطمئن
 

 

 
کل الگوی سر )ش -شکل باال( و بنمای پشتی ) -الف :7شکل 

 Paralaudakia caucasiaپایین( در گونه 
 

 

 
گونه نمای پشتی )شکل باال( و الگوی دم )شکل پایین( در  :8شکل 

Paralaudakia Microlepis 
 

 
  Paralaudakia erythrogastraنمای پشتی در گونه  :9شکل 

 (www.reptile-database.org)اقتباس از 

 

 

 
نمای پشتی )شکل باال(، نمای سطح شکمی )شکل  : 10شکل

( در زیر گونه وسطهای پشتی )شکل پایین( و الگوی سر و فلس
Trapelus agilis agilis 

 

 

 
نمای پشتی )شکل باال( و نمای شکمی )شکل پایین(  :11شکل 

 Trapelus megalonyx گونه 
 

 
 Cyrtopodion scabrumنمای پشتی گونه  :12شکل 

 .(www.reptile-database.org)اقتباس از  
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های ناحیه یقه و نمای پشتی )شکل باال( و الگوی فلس :13شکل 

 Eremias persicaدر گونه  یین(شکم )شکل پا
 

 
  Eremias fasciataنمای پشتی گونه  :14شکل 

 (www.reptile-database.org)اقتباس از 
 

 
  Mesalina watsonanaنمای پشتی گونه  :15شکل 

 (www.reptile-database.org)اقتباس از 
 

 
 Eumeses Schneiderii Princepsنمای پشتی از زیر گونه  :16 شکل

 بحث

 خانواده 4جنس و  6گونه متعلق به  10در این مطالعه، تعداد        

 Paralaudakiaهای شناسایی شده، گردید. از این میان گونه شناسایی

caucasia  وParalaudakia microlepis   وTrapelua agilis agilis 

گونه  Eumeces schniederii princepsغالب، و زیرگونه  هایگونه

شوند. در این گوجی محسوب می-کمیاب منطقه مطالعاتی سریشا

نمود، ها دور از ذهن نمیخصوص باید گفت که حضور اکثر این گونه

 Eumeces زیرگونه وTrapelus megalonyx  گونه حضور لیکن

schneiderii princeps  های پراکنش توجه به نقشهدر تربت حیدریه با

 ( و نیز رستگارپویانی و همکاران1999)  Andersonترسیم شده توسط

ها در تربت حیدریه ( متقن نبود و وجود زیستگاه مناسب آن1386)

پراکنش  3 ،منابع اشاره شده باال که دررسید. با وجودینظر میمبهم به

غربی و کردستان، غرب و آذربایجانشرق و شمالجداگانه در نوار شمال

 Eumeces schneideriiهای زاگرس برای گونه در امتداد رشته کوه

princeps شرق کشور تنها نواره باریکی مشخص شده است و در شمال

های این عنوان زیستگاه این گونه معرفی گردیده است اما یافتهبه

یعنی  هحیدریگوجی از تربت -پژوهش وجود این گونه را در سریشا

کند و این مساله گویای این مهم نواحی مرکزی خراسان گزارش می

وجودش در سایر  است که با توجه به منزوی بودن این گونه احتمال

نواحی خراسان نیز عالوه بر مناطق یاد شده در منابع وجود دارد. در 

مطالعات انجام شده دیگر وجود این گونه در منطقه صالح آباد تربت 

 کیلومتری شرق تربت حیدریه( توسط نصرآبادی و همکاران 150) جام

کیلومتری تربت حیدریه( توسط یوسفی و  250(، در سبزوار )1387)

( گزارش شده است 2016و همکاران ) Nasrabadi( و 1392همکاران )

چنین در که این مستندات خود تاییدی بر نتایج گرفته شده است. هم

( در شهرستان تربت 1395طلب و همکاران )مطالعه اخیر توسط قائمی

حیدریه نیز این گونه شناسایی شده است اما مشخص نشده که از 

هرحال این هاند. بها صید شدهیک از مناطق ایستگاهی نمونهکدام

چه نمونه صید باشد.  اگرمطالعات این تواند تاییدی بر نتایج نتایج می

یک نمونه نبود، اما در گوجی بیش از -شده پژوهش حاضر در سریشا

گیری چندین بار این گونه مشاهده شد که صید طول فرایند نمونه

های مشاهده شده آمیز نبود. در توجیه تعداد کم نمونهها موفقیتآن

باید گفت که مطالعات انجام شده توسط درویش و رستگارپویانی 

( که بر روی حفاظت پستانداران و خزندگان سه استان 2012)

های کمیاب قرار ان متمرکز شده است، این گونه را در رده گونهخراس

متر میلی 132دست آمده هداده است. طول پوزه تا مخرج در نمونه ب

 Parlaudakiaجنس  متر بود. درباره سه گونهمیلی 225و طول دم 

 دست آمده کامالً هاند باید گفت که نتایج بدر این پژوهش یافت شده که

http://www.reptile-database.org/
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( و 1999)  Andersonدات ارائه شده قبلی توسطمنطبق با مستن

توان گفت که این منطقه از شمال ( بوده و می1386پویانی )رستگار

ها محسوب های مهم این گونهتواند یکی از زیستگاهشرق ایران می

 Parlaudakiaشود. در پژوهش انجام شده در منطقه سبزوار گونه 

microlepis ؛1392 ،کارانیوسفی و هم) است نشده گزارش Nasrabadi 

نامه خود ( در تحقیقات پایان1386(. البته عقیلی )2016 ،و همکاران

بار این گونه را از منطقه فریمان گزارش کرده است. در برای اولین

( در استان 1388سا و همکاران )مطالعات انجام شده توسط پار

 Parlaudakia caucasia یلویه و بویراحمد اشاره شده که دو گونهکهگ
پاتریک زندگی جا و سیمصورت همهب Parlaudakia microlepisو 

 عدد 17های گرفته شده )کنند. با توجه به تعداد فراوان نمونهمی

Parlaudakia microlepis  عدد  18وParlaudakia caucasia ،)

ها نآوری آهای جمعمشاهدات انجام شده  و نیز مشابهت ایستگاه

ین نتیجه درباره این دو گونه در این منطقه رسید. در توان به هممی

نیز دو گونه  (1395) طلب و کمیمطالعات انجام شده توسط قائمی

Parlaudakia caucasia  وParlaudakia microlepis   گزارش شده

چشم هها بگزارشات آندر Parlaudakia erythrogastra اند اما گونه 

را گزارش  Phrynocephalus scutellatus گونه هاآن عوض در خورد.نمی

 Parlaudakiaدست آمده پژوهش اخیر، در هاند. طبق نتایج بکرده

erythrogastra و بلندترین  مترمیلی 120طول پوزه تا مخرج ترینبزرگ

ترین طول بزرگ  Parlaudakia microlepisمتر، درمیلی 160دم  طول

متر و در میلی 153طول دم  متر و بلندترینمیلی 121پوزه تا مخرج 

Parlaudakia caucasia متر میلی 122ترین طول پوزه تا مخرج بزرگ

های یاد شده باشد. از بین گونهمتر میمیلی 173و بلندترین طول دم 

در این   Parlaudakia nupta(، گونه1999)  Andersonدر کتاب

ونه شرق جاکه محدوده پراکندگی این گپژوهش یافت نشد و از آن

توان جنوبی ایران تا پاکستان و جنوب افغانستان است میعراق، نیمه

چنین نتیجه گرفت که منطقه مورد مطالعه به احتمال قوی، زیستگاه 

که در بررسی فون سوسماران بخش این گونه نیست. مضاف بر این

خزندگان شهرستان سبزوار  فون (،1387) جام نصرآبادیآباد تربتصالح

Nasrabadi (2016و مطالعه قائمی )( نیز گزارشی 1395طلب و کمی )

 Trapelus agilisخراسان رضوی ارائه نشده است.  از وجود این گونه در
ها دیده اش تقریباً در تمام ایستگاهعلت پراکنده بودن مناطق زندگیبه

تری که این گونه از سازگاری بیش دلیل آن این است شود و احتماالًمی

ها برخوردار است. در مطالعات انجام شده قبلی در سایر گونهنسبت به 

(؛ 1384، خادمی) شده است گونه گزارش خراسان رضوی نیز این استان

فالت ایران  (. درNasrabadi  ،2016؛1387 ،؛ نصرآبادی1386 ،عقیلی

وجود دارد.  T. ruderatus و  T. agilis ،T. persicus ایمجموعه گونه 3

،  T.a.agilis  ،T.a.khuzistansisنه وگ زیر 4شامل  T. agilisمجموعه 

T.a.pakestansis  وT.a. sanguinolentus  .گونه زیر 4 ازاستT. agilis 
گونه آن در پاکستان و سه زیر گونه آن در ایران وجود دارد و یک زیر

آوری های جمع(. نمونهRastegar- pouyani) ،1999 هندوستان است

متعلق به زیر  گوجی -در منطقه سریشا T. agilis شده مربوط به گونه

ترین طول پوزه ها، بزرگباشد. در این نمونهمی T.agilis agilisگونه 

باشد. متر میمیلی 151ترین طول دم متر و بزرگمیلی 90 تا مخرج

( در منطقه سبزوار، 1384در مطالعات انجام شده توسط خادمی )

های بارز و فراوان منطقه نمونه وجز L.caucasiaو  T. agilisهای گونه

های گرفته شده، تایید نیز با توجه به تعداد نمونهبودند. مشاهدات 

گونه که در منطقه مورد مطالعه کننده این مطلب است. ضمن این

L.microlepis (، 1395طلب و کمی )قائمی مطالعات در فراوان است. نیز

 گزارش شده است.  T.agilis. sanguinolentusه زیرگون

که به آگامای زمینی افغانی نیز  Trapelus megalonyxگونه        

تر هنگام عصر فعالیت دارد. محل نمونه تیپیک این شهرت دارد، بیش

گونه از ناحیه کوئتا در پاکستان است و در ایران نیز نقشه پراکنش آن 

 (. اما در1386 پویانی،تگار)رس گیردشرقی ایران را دربرمیجنوب

آوری گردید. در هیچ عدد از این نمونه جمع 6پژوهش حاضر تعداد 

کدام از مطالعات انجام شده در صالح آباد و سبزوار و نیز مطالعه قائمی 

(، این گونه گزارش نشده است. بنابراین یک رکورد 1395) طلب و کمی

ترین طول کرد. بزرگ توان گزارشجدید از این گونه در این منطقه می

متر در این میلی 78ترین طول دم متر و بزرگمیلی 48پوزه تا مخرج 

 ها بود.نمونه

سیندین  -جزء عناصر فونی ساهارو Cyrtopodion scabrum گونه       

بوده و از خارج از فالت ایران منشأ گرفته است و از جنوب مصر در 

فارس، شبه جزیره ، ساحل خلیج امتداد ساحل دریای سرخ تا اتیوپی

غربی تا جنوب عربستان و امتداد شرقی نواحی خشک آسیای جنوب

(. در منطقه 1388 افغانستان، پاکستان پراکنش یافته است )پارسا،

غروب از منازل مسکونی  اوایل در نمونه 4 تعداد گوجی -سریشا مطالعاتی

آوری گردید. این سوسمار در این روستاهای گوجی و دهنه غار جمع

شود. این گونه در طول روز خش یک سوسمار خانگی محسوب میب

گزیند. در مطالعه انجام شده در های تاریک را برمیمعموالً مکان

 ،Nasrabadi؛ 1392 سبزوار نیز این گونه گزارش شده است )یوسفی،

 ،رستگارپویانی) (. البته طبق کتاب راهنمای خزندگان ایران2016

های های ایران پراکنش دارد. در نمونهاستان(، این گونه در تمام 1386

ترین متر و بزرگمیلی 35تا مخرج  ترین طول پوزهبزرگ شده، شناسایی

 باشد.متر میمیلی 50طول دم

باشد می از عناصر جانوری ایرانی Mesalonia watsonanaگونه        

البته عالوه بر ایران، در ترکمنستان،  .(1388پویانی، )پارسا و رستگار

(. این 1386 شود )رستگار پویانی،انستان و پاکستان نیز یافت میافغ
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متر وجود  2500ارتفاعات زیر  گونه در سراسر ایران و افغانستان در

ایران تنها در ارتفاعات  در گونه این Anderson (1963) گزارش بربنا دارد.

ها، در سواحل خزر و استان آذربایجان مشاهده نشده است. باالی کوه

برداری لکی با حرکات سریع است که در چند ایستگاه نمونهمارمو

ترین طول دست آمده بزرگهنمونه ب 3مطالعاتی مشاهده گردید. در 

 باشد.متر میمیلی 80ترین طول دم متر و بزرگمیلی 51تا مخرج  پوزه

رستگار  عناصر فونی ایرانی بوده )پارسا و ازEremias persica گونه 

جود انتشار فراون، بسیار کم مورد مطالعه قرار ( و با و1388پویانی، 

گرفته است. این گونه دارای کمپلکس پیچیده ای بوده و تنوع 

این  دهد.ای نشان میمورفولوژیکی، اکولوژیکی و ژنتیکی قابل مالحظه

شرقی فالت ایران  و مرکزی هایتا تمام بخش ترکمنستان گونه از جنوب

 و Rastegar- pouyani) کنش داردمتری پرا 2800تا  400از ارتفاع 

از  Eremias persica(. در منطقه مطالعاتی یک نمونه 2010همکاران 

که تحت تعقیب قرار آوری گردید. این گونه هنگامیجمع Bایستگاه 

گریزد. مطالعه ریکی ها میترین بوتهمستقیماً به سوی نزدیک گیرد،می

داد که این گونه  ( در منطقه سیستان نیز نشان1394و همکاران )

دلیل استتار رنگی مناسب خود، هها مخفی شده و بتر در زیر بوتهبیش

آباد سازد. این گونه در ناحیه صالحگیری را با مشکل مواجه مینمونه

دست (. نمونه به1387 )نصرآبادی و همکاران، نیز گزارش شده است

طول  متر ومیلی 90آمده در پژوهش حاضر دارای طول پوزه تا مخرج 

از عناصر فونی  نیزEremias fasciata گونه متر بود. میلی 100دم 

، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان در ایران است. این گونه در ایران

متر  1700تا  450نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک و در ارتفاعات 

شود. در ای پنهان میهای ماسهشود. این گونه درون حفرهدیده می

ترین طول پوزه آوری گردید. بزرگنمونه جمع 3پژوهش حاضر تعداد 

باشد که متر میمیلی 85ترین طول دم متر و بزرگمیلی 53تا مخرج

دست هنتایج ب اباشد. این نتیجه بتر میکوچک E.prsicaنسبت به گونه 

آمده بر روی این دو گونه در منطقه سیستان نزدیک است. در مطالعه 

 E.pesicaگونه  (،1394 )ریکی و همکاران، سیستان نطقهم در شده انجام

تر بوده و طول پوزه تا مخرج بزرگ E.fasciataاز لحاظ جثه نسبت به 

 60تا  54بین  E.fasciataمتر و در میلی 98تا  86بین  E.persicaدر 

های حاصل از مطالعه متر گزارش شده است. این نتایج به یافتهمیلی

گونه که نتایج همانگوجی بسیار نزدیک است. -اخیر در ناحیه سریشا

منطقه مطالعاتی  گونه سوسمار در 10مطالعه حاضر نشان داد، حضور 

تربت حیدریه در استان خراسان رضوی حتمی است.  گوجی -سریشا

 گونه که گفته شد الگوی پراکنش ترسیم شده برای گونههمان

Trapelus megalonyxگرفت، این در نمی بر، منطقه مطالعاتی را در

مطالعه حاضر مشاهده و صید شد، از طرفی  ست که این گونه دراحالی

 Phrynocephalus ornatusهای هده برای گونم شپراکنش ترسی الگوی

ها در منطقه مطالعاتی بود دهنده حضور آننشان Eremias veloxو 

بسیار ها این تفاوتدست نیامد. ها بهای از آنکه در این مطالعه نمونه

کمک نمایند.  منطقه فون این تردقیق در شناساییتوانند بوده و می مفید

( که در شهرستان تربت حیدریه 1395طلب و کمی )در مطالعه قائمی

گرفت، بر میدر اخیرتری را نسبت به مطالعه مقیاس بزرگ انجام شد و

 گونه سوسمار گزارش شده است.  12

های دهد که در هر دو مطالعه گونهی نشان مییک مقایسه اجمال       
Paralaudakia caucasia, Paralaudakia microlepis, Eremias 

persica, Mesalina watsonana  وEumeces schneiderii princeps 
(، 1395طلب و کمی )اند. اما در مطالعه قائمیشناسایی و گزارش شده

 ,Paralaudakia erythrogastra, Trapelus agilis agilisهایگونه

Trapelus megalonyx, Cyrtopodion scabrum  وEremias fasciata 
 Trapelusهای دیگری چون ها گونهگزارش نشده است. در عوض آن

agilis sanguinolentus, Phyrynocephalus scutellatus, Eremias 

lineolata, Eremias nigrocellata, Eremias kopetdaghica  و

Varanus griseus caspius .ها این نتایج و مقایسه آن را گزارش کردند

 بوده و نشانگر این است که حتی در یک منطقه چون تربت بسیار مفید

 دلیل نوع پوششهب که وجود دارند متفاوتی زیستی هاینیز حوزه حیدریه

اکولوژیکی و  شرایط سایر و هوایی و آب خصوصیات نوع بستر، گیاهی،

 های متنوعی از سوسماران باشند. توانند میزبان گونهمیاقلیمی 

که از یک سو در  Trapelus agilisهایی مانند در این میان گونه       

کنند و از سوی دیگر توانایی مطلوبی های متنوعی زندگی میگاهزیست

در استتار داشته و در عین حال جثه بزرگی ندارند، دارای جمعیت 

 Eumeces هایی مانندست که گونها حالی در ینباشند. امطلوبی نیز می

schneiderii princeps  که توانایی اختفای محدودتری داشته و گستره

باشند. تری برخوردار میوسیعی در منطقه ندارند، از جمعیت کم

در ارائه راهکارهای  ییراهنما تواندهای زیستی میدقیق حوزه شناسایی

 د تهدید و در معرض خطر باشد.زیست محیطی و حفاظت جانوران مور

گونه متعلق به  10دست آمده از این تحقیق شناسایی هنتیجه کلی ب

باشد که گوجی می-از سوسماران منطقه سریشا خانواده 4جنس و  6

بار  3تا  2صورت هگیری ببا نمونه 1391ن تا اواخر شهریور از فروردی

 فت. ایستگاه صورت پذیر 8روش پیمایشی در در هر ماه، به

این کلید بر : کلید شناسایی سوسماران منطقه مورد مطالعه       

و کتاب راهنمای صحرایی  Anderson (1999)اساس کلید شناسایی 

 ( خالصه شده است:1386 ،پویانی و همکارانرستگار)خزندگان ایران 

های روی پوزه های حرکتی جلویی و عقبی، پولکالف. دارای اندام -1

 2........................ ...........................................................و باالی سر بزرگ.......

 3.................................... ...........کوچک .. های باالی سر معموالًپولک -1
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های پشتی و پهلوها، دارای تر از پولکهای شکمی بزرگالف. پولک -2

 4............. ها متحرک، چین گلویی رشد یافته...............منافذ رانی، پلک

های پشتی و پهلوها، بدون اندازه پولکهای شکمی همب. پولک-2

ای جانبی، های دندانهها فاقد ریشهها متحرک، انگشتمنافذ رانی، پلک

انگشت، پلک پایین  5خوبی رشد یافته، همراه با ههای حرکتی باندام

های از فلس ترهای پشتی پهنردیف میانی از فلس 2 بدون سپر شفاف،

های پلک پایین بزرگ، ای، پالکسپر عقب چانه 2مجاورشان هستند، 

 Eumeces schneiderii princeps.............لوبک نوک تیز 4تا  3گوش با 

الف. چشم دارای پلک، سر کوتاه، پوزه کوتاه، زبان پهن و گوشتی،  -3

نیست، سوراخ های بینی به نوک سر نزدیک هستند، در انتها دوشاخه 

ی هم قرار دارند و اغلب ناودانی ها نیمه نیمه روپوست خشن، پولک

تر از بدن شکل و دارای تیغه هستند، فاقد منافذ رانی، اندازه دم طویل

 6.................................................................... ............................................است

های ا فاقد پلک، مردمک چشم بیضوی و عمودی، فلسهب. چشم-3

های منفذ پیش مخرجی، فلس 7تا  4ای مشخص، نرها دارای زیر چانه

ای و شدت تیغهههای پشتی بزیر دمی پالک شکل بزرگ، برآمدگی

فلس در  14تا  10تر از دوبرابر قطرچشم، سه وجهی، اندازه پوزه کم

 ردیف عرضی میانی برآمدگی پشتی در  16تا  12 لب باال،

 Cyrtopodion scabrum.......................................................................پشت

الف. سوراخ بینی از اولین فلس لب باالیی توسط فلس تحتانی بینی -4

، فلس بینی تحتانی بر روی اولین فلس لب باال قرار جدا شده است

ای میانی با سپر آهیانه سری وجود دارد و در تماسدارد، سپر پس

های شکمی های بزرگ پلک پایین با حاشیه سیاه، پالکاست، فلس

 Mesalina watsonana.............ردیف طولی مستقیم، یقه کامل. 10در 

های طولی مورب قرار دارند، فلس های شکمی در ردیفب. پالک-4

 روی دومین و سومین فلس لب باال قرار پایینی بینی بر 

 5..................................................................................................................دارد

های جانبی های زیر چشمی در تماس با دهان، فلسالف. فلس -5

ردیف منافذ رانی، یک  2های مشخص، چهارمین انگشت فاقد ریشه

فلس اطراف  4یی مجاور، های گلوتر از فلسای میانی بزرگفلس یقه

فلس گلویی در ردیف مستقیم  30تا  21بند ماقبل آخری انگشت، 

های زیر انگشتی، در هر میانی، چهارمین انگشت با دو ردیف از فلس

 Eremias fasciata.................................................فلس 30تا  28ردیف با 

جفت  5های گلویی مجاور ، تر از فلسای بزرگب. چندین فلس یقه-5

فلس گلویی،  39تا  28فلس دور انگشت چهارم،  3ای، سپر زیر آرواره

فلس در حلقه نهم یا دهم  35تا  23فلس پشتی،  70تا  56

 Eremias persica.............................................................................دمی......

طور ههای دمی بستیغ پشتی، فلس قدمشخص، فا الف. سوراخ گوش -6

و حلقه دمی تشکیل نمی دهند، سوراخ گوش کوچک  مایل ردیف شده

و بیش  تر از نصف حدقه چشم است و کماست، قطر آن کم

 7...............................................................................................................عمیق

ند، سوراخ دههایی را میهای دمی کم و بیش تشکیل حلقهب. فلس-6

تر از نصف حدقه چشم، کم و بیش بزرگ ش معموالًگو

 8................................................................ ..........................................سطحی

تدریج تا ها بههای پشتی یکنواخت که اندازه آنالف. فرم فلس -7

های پیش ردیف از فلس 3-1شود، تر میهای پهلویی کوچکفلس

تر رها برجستهتر در نمخرجی پینه بسته که بیش

 Trapelus agilis............................................... .....................................است

های شکمی صاف های پشتی یکنواخت نیستند، فلسب. فلس-7

ترین ناحیه میانی بدن قرار دارد، فلس اطراف پهن 88تا  68هستند، 

های پینه بسته پیش مخرجی در یک ردیف، نرها بدون کیسه فلس

های مشخص طح زیر ران فاقد فلسگلویی، س

 Trapelus megalonyx.........................................................................بزرگ

های های پشتی یکنواخت و یک شکل نیستند، فلسالف. فلس-8

های طولی مرتب پهلویی در ناحیه میانی گسترش یافته و در ردیف

ای مشخص بوده که های گلویی صاف، دم دارای بندهاند، فلسنشده

 9..............................................................حلقه فلسی است 2هر بند دارای 

دار در هر طرف بدن های تیغهب. یک یا دو ردیف طولی از برآمدگی-8

عدد،  114تا  80های اطراف بخش میانی بدن قرار دارد، تعداد فلس

یی دارای بندهای مشخص است که هر بند از دو دم در دو سوم ابتدا

شدت هها بهای گلویی نوک تیز و در بالغتشکیل شده، فلس فلسی حلقه

 Paralaudakia erythrogastra.....................................دار..................تیغه

 155تا  115های حول ناحیه میانی بدن در نرها الف. تعداد فلس -9

 Paralaudakia caucasia................عدد است 180تا  119ها و در ماده

و  235تا  177های حول ناحیه میانی بدن در نرها ب. تعداد فلس-9

 Paralaudakia microlepis...............عدد است... 259-190ها در ماده
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