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سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظتشده اساس در استان مازندران



مونا ابراهیمیرهنما :گروه زیست شناسی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران ،کدپستی3699631113:



ویدا حجتی* :گروه زیست شناسی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران ،کدپستی3699631113:



هومن شجیعی :گروه زیست شناسی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران ،کدپستی3699631113:
تاریخ دریافت :مرداد 1396

تاریخ پذیرش :آبان 1396

چکیده
منطقه حفاظتشده اساس با مساحت  2997هکتار در جنوب شهرستان سوادکوه واقع در شرق جاده ارتباطی قائمشهر -تهران در استان
مازندران قرار دارد .از آنجاکه اطالعات دقیقی از خزندگان این منطقه در دست نبود این مطالعه با هدف بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت
شده اساس از فروردین ماه  1393تا اواخر آبانماه  1393انجام گرفته است .در طی مدت تحقیق 49 ،نمونه سوسمار از قسمتهای مختلف منطقه
جمعآوری گردید و در مجموع ،هفت گونه از هفت جنس و پنج خانواده شناسایی شدند که عبارت بودند از :گونه Paralaudakia caucasia

از خانواده  ،Agamidaeگونههای  Anguis colchica orientalisو  Pseudopus apodus apodusاز خانواده  ،Anguidaeگونه
 Tenuidactylus caspius caspiusاز خانواده  ،Gekkonidaeگونههای  Darevskia caspicaو  Lacerta strigataاز خانواده
 Lacertidaeو گونه  Ablepharus pannonicusاز خانواده  .Sincidaeاز زیرراسته سوسمارها بیشترین تعداد مشاهده شده مربوط به
 Darevskia caspicaبا  12نمونه و فراوانی  27درصد و کمترین تعداد مربوط به  Tenuidactylus caspius caspiusبا  4نمونه و فراوانی 9
درصد میباشد.
کلمات کلیدی :فون ،منطقه حفاظتشده اساس ،خزندگان ،سوسمارها ،مازندران
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولvida.hojati@gmail.com :
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مقدمه
سوسمارها ازجمله خزندگانی هستند که بهخاطر نوع رژیم غذایی
نقش مهمی را در زنجیرههای غذایی ایفا میکنند .در مقایسه با سایر
مهرهداران ،اطالعات کمتری در مورد پراکنش و رفتار گونههای خزنده
در ایران موجود است ،بهطوریکه هر روزه شاهد گزارش گونههای
جدید در مناطق مختلف کشور هستیم .راسته اسکواماتا ()Squamata
بعد از ماهیان استخوانی دومین راسته مهرهداران از لحاظ تعداد گونه
بوده و دارای بیش از  3200گونه در جهان میباشد که در  29تا 30
خانواده طبقهبندی شدهاند (رستگارپویانی و همکاران .)1386 ،این
راسته از لحاظ جثه متنوعترین راسته خزندگان محسوب شده و به
سه زیرراسته مارها ( ،)Serpentesسوسمارها ( )Sauriaو کرمسوسمارها
( )Amphisbaeniaتقسیم میشود .زیرراسته سوسمارها (مارمولکها)
متنوعترین گروه خزندگان و دارای  10خانواده در ایران است (کمالی،
 .)1392برای بررسی فون خزندگان یک منطقه ،آشنایی با زیستگاه،
تهیه فهرست گونههای احتمالی با توجه به نوع زیستگاه ،بازدید میدانی
با توجه به ویژگیها و رفتارهای گونههای احتمالی ،یافتن و جمعآوری
نمونهها ،ثبت مشاهدات کلی ،تهیه عکس و فیلم و تثبیت یا رهاسازی
نمونهها مراحل اصلی کار میباشند (کمالی .)1392 ،مطالعه سوسمارها
در ایران بهدلیل کثرت و تنوع گونهها همیشه مورد توجه دانشمندان
بوده و مطالعات ارزشمندی در این رابطه صورت گرفته است (فیروز،
1378؛ 1999 ،Anderson؛ مجنونیان و همکاران1384 ،؛ رستگارپویانی
و همکاران ،1386 ،حجتی و همکاران1385 ،؛ 1388؛ 1390؛ سلیمان
فالح1392 ،؛ کمالی1392 ،؛ حجتی و همکاران1395 ،؛ افتخاریان و
همکاران .)1396 ،اما از آنجاکه تحقیقات گذشته ،تمام مناطق ایران
را بهطور کامل شامل نشده و همچنین بهدلیل مهاجرت گونهها ،نیاز
به تحقیقات جدید و کاملی بهصورت منطقهای در قسمتهای مختلف
کشور احساس میشود .منطقه حفاظتشده به محدودهای از منابع طبیعی
کشور اعم از جنگل ،مرتع ،دشت ،آب و کوهستان اطالق میشود که
از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا
احیای رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت
حفاظت قرار میگیرد .منطقه حفاظتشده اساس واقع در استان مازندران
با مساحت  2997هکتار ،از سال  1380تحت حفاظت قرار گرفته است.
بیشتر گزارشات موجود از این منطقه در مورد گیاهان ،پستانداران و
پرندگان آن بوده و در مورد خزندگان آن اطالعات دقیقی در دست
نیست لذا با توجه به پتانسیل باالی منطقه بهعنوان زیستگاهی مناسب
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برای گونههای مختلف جانوری ،هدف از تحقیق حاضر بررسی فون
سوسمارهای منطقه حفاظتشده اساس میباشد.

مواد و روشها
منطقه حفاظتشده اساس در موقعیت جغرافیایی  53درجه و
 5دقیقه طول شرقی و  36درجه و  8دقیقه عرض شمالی در استان
مازندران واقع است .این منطقه در جنوب شهرستان سوادکوه (شرق
جاده ارتباطی قائمشهر -تهران) قرار دارد (شکل  .)1اساس منطقهای
کوهستانی با درههای متعدد پر آب و پوشش جنگلی با ارزش هیرکانی
است .دامنه ارتفاعی  540تا  1650متر دما متوسط ساالنه  14درجه
سانتیگراد و بارندگی ساالنه  650میلیمتر ،موجب تشکیل اقلیم نیمه
مرطوب معتدل در منطقه شدهاند .از گونههای درختی مهم منطقه
میتوان راش ،ممرز ،شمشاد ،ملچ ،توسکا ییالقی ،پلت ،شیردار ،انجیلی،
آزاد ،سیاهتلو و کچف را نام برد .گونههای اصلی جانوری منطقه عبارتند
از :شوکا ،مرال ،پلنگ ،روباه معمولی ،شغال ،تشی ،گراز ،خرس قهوهای،
کبک ،تیهو ،کبک دری و انواع پرندگان شکاری (سازمان حفاظت محیط
زیست ایران .)1390 ،نمونهبرداری از فروردین ماه  1393تا اواخر آبان
ماه  1393نمونهبرداری از ایستگاههای مختلفی در منطقه حفاظت
شده اساس انجام شد .نمونهبرداری در تمام شرایط آب و هوایی و در
تمام ساعات طول روز و شب (از ساعات اولیه صبح تا غروب و اواخر
شب) انجام گرفت .از نمونههای زنده در محیط زیست آنها با استفاده
از دوربین  Canon 650Dتصویربرداری شد .تعدادی از نمونهها فیکس
و نگهداری شدند و نمونههای مازاد پس از اتمام بررسی و زیست
سنجی رهاسازی شدند .برای شناسایی سوسماران از کلید شناسایی
(رستگارپویانی و همکاران1386 ،؛  ،)1999 ،Andersonاستفاده شد.
نام فارسی و انگلیسی گونهها از چک لیست خزندگان و دوزیستان
ایران ( Safaei-Mahrooو همکاران )2015 ،اخذ شده است .صفات
متریک و مریستیک مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است.
برای اندازهگیری از کولیس و متر استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل
آماری صفات از نرمافزار  SPSS 17و  Excelاستفاده شد.

نتایج
در طی مدت این تحقیق  49نمونه سوسمار جمعآوری گردید که
مجموعاً  7گونه متعلق به  7جنس و  5خانواده شناسایی شد (جدول
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شکل  1فراوانی آنها در منطقه را نشان میدهند .کلید شناسایی
سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس نیز ارائه شده است.

 .)2جداول  3تا  9آنالیز صفات متریک یا مریستیک را در گونههای
مورد مطالعه نشان میدهند .شکلهای  3تا  9گونههای شناسایی شده
در منطقه را نشان میدهند .شکل  10پراکندگی گونههای سوسمار و

جدول  :1صفات مورد مطالعه قراردادی در سوسمارها
معنی
طول بدن
طول دم
تعداد فلس دور میانه بدن
فلسهای عرض بدن
فلسهای لب باال
ردیف طولی فلسهای پشتی
منافذ رانی
فلسهای گلویی
فلسهای زیر انگشت چهارم

عالمت اختصاری
SVL
TL
SMB
SDT
ULS
LDT
FP
GS
SDLT

توضیح
از نوک پوزه تا اول مخرج
از ابتدای مخرج تا انتهای دم (دم غیر ترمیمی)
شمارش فلسها اطراف ناحیه میانی بدن
تعداد ردیفهای عرضی فلسهای پشتی در قسمت میانی بدن
تعداد فلسهای لب باال
تعداد ردیفهای طولی فلسهای پشتی در قسمت میانی بدن
تعداد منافذ رانی
شمارش تعداد فلسهای گلویی
شمارش تعداد فلسهای زیر انگشت چهارم پا

شکل  :2موقعیت منطقه حفاظتشده اساس در ایران

شکل  :1نمایی از منطقه حفاظتشده اساس

جدول  :2گونههای سوسمار شناسایی شده در منطقه حفاظتشده اساس
خانواده

زیرخانواده

گونه /زیرگونه

نام فارسی

تعداد نمونه

Agamidae

Agaminae

Paralaudakia caucasia

آگامای قفقازی

5

Anguis colchica orientalis
Anguidae

Anguinae

کلمره

7

Pseudopus apodus apodus

لوس مار

7

Gekkonidae

-

Lacertidae

-

Scincidae

Eugongylinae

Tenuidactylus caspius caspius

جکوی انگشت خمیده خزری

4

Darevskia caspica

سوسمار سنگی دریای خزر

12

Lacerta strigata

سوسمار سبز خزری

8

Ablepharus pannonicus

اسکینک مار چشم آسیایی

6
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جدول  :3آمار توصیفی  Paralaudakia caucasiaدر منطقه

جدول  :8آمار توصیفی  Lacerta strigataدر منطقه حفاظتشده

حفاظتشده اساس ()n=5
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

108/83
120/21
128

139/41
182/52
155

TL
SMB

اساس ()n=8

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

125/30 ± 5/66
163/22 ± 11/68
143/80 ± 4/43

12/67
26/12
9/91

صفات

حداقل

حداکثر

SVL

83/23
149/13
38
25
18

105/12
191/12
47
29
21

TL
SQ
SDLT

جدول  :4آمار توصیفی  Anguis colchica orientalisدر منطقه

FP

حفاظتشده اساس ()n=7
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

140/17
164/42
26

151/87
182/23
29

TL
SMB

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

145/23 ± 1/67
173/31 ± 2/57
27/71 ± 0/42

4/43
6/81
1/11

جدول  :5آمار توصیفی  Pseudopus apodus apodusدر منطقه
حفاظتشده اساس ()n=7
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

317/5
489/70

410/21
988/62

TL

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

349/35 ± 12/41
678/84 ± 85/17

32/84
198/90

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

93/96 ± 2/83
173/54 ± 5/02
42/38 ± 1/25
26/87 ± 0/51
19/13 ± 0/39

8/03
14/22
3/54
1/45
1/12

جدول  :9آمار توصیفی  Ablepharus pannonicusدر منطقه حفاظت
شده اساس ()n=6
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

35/21
46/17
18

47/12
58/13
20

TL
SMB

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

41/95 ± 1/71
51/69 ± 1/69
19/67 ± 0/33

4/19
4/14
0/81

جدول  :6آمار توصیفی  Tenuidactylus caspius caspiusدر منطقه
حفاظتشده اساس ()n=4
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

65/91
82/75
19

79/43
89/43
22

TL
LDT

خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

70/82 ± 3/16
86/18 ± 1/62
20/5 ± 0/64

6/32
3/24
1/29

جدول  :7آمار توصیفی  Darevskia caspicaدر منطقه حفاظتشده
اساس ()n=12
صفات

حداقل

حداکثر

SVL

50/13
91/17
20
27

87/43
124/42
24
35

TL
GS
SDLT
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خطای معیار±

انحراف

میانگین

معیار

شکل  :3نمودار درصد فراوانی سوسمارهای منطقه حفاظتشده اساس

58/76 ± 2/77
116/6 ± 2/69
22 ± 0/46
30/33 ± 0/71

9/62
9/32
1/59
2/46

مازندران

1397  زمستان،4  شماره،سال دهم

Tenuidactylus caspius caspius :6 شکل

Lacerta strigata :7 شکل

Darevskia caspica :8 شکل
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Anguis colchica orientalis :4 شکل

Pseudopus apodus apodus :5 شکل
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شکل Ablepharus pannonicus :9

شکل  :10نقشه پراکنش سوسمارهای منطقه حفاظتشده اساس.
Paralaudakia caucasia :1؛ Anguis colchica orientalis :2؛ :3

Pseudopus

apodus apodus؛ Tenuidactylus caspius caspius :4؛ Darevskia caspica :5؛
Lacerta strigata :6؛ .Ablepharus pannonicus :7

کلید شناسایی سوسمارهای منطقه حفاظتشده اساس در
استان مازندران
 1aـ فاقد اندامهای حرکتی جلویی و عقبی )2( .......................................
 1bـ دارای اندامهای حرکتی جلویی و عقبی )3( ....................................
 2aـ دارای چین عمیق پهلویی در دو طرف بدن Pseudopus ..........
apodus apudus
 2bـ فاقد چین عمیق پهلویی در دو طرف بدن Anguis colchica
orientalis
 3aـ فلسهای سطح پشتی و شکمی شبیه بههم Ablepharus .......
pannonicus
 3bـ فلسهای سطح پشتی و شکمی شبیه متفاوت )4( .......................
 4aـ مردمک چشم عمودی Tenuidactylus caspius caspius .....

 4bـ مردمک چشم گرد )5( ....................................... ................................
5aـ فلسهای پشتی یکنواخت و یک شکل نیستند Paralaudakia
caucasia
 5bـ فلسهای پشتی یکنواخت و یک شکل )6( .....................................
 6aـ سوسمارهای درشت و بیشتر روی زمین هستند Lacerta .......
strigata
 6bـ سوسمارهای کوچک و بیشتر روی درختان هستند Darevskia
caspica
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بحث
در این مطالعه از زیرراسته سوسمارها پنج خانواده ،Anguidae
 Lacertidae ،Gekkonidae ،Agamidaeو  Scincidaeشناسایی شد.
در پناهگاه حیاتوحش میانکاله چهار خانواده ،Anguidae ،Agamidae
 Gekkonidaeو ( Lacertidaeنبوی و همکاران ،)1392 ،در پارک ملی
شهید زارع ساری ،سه خانواده  Gekkonidae ،Anguidaeو Lacertidae
(حجتی و همکاران ،)1388 ،در پارک ملی کیاسر در استان مازندران
چهار خانواده  Gekkonidae ،Anguidae ،Agamidaeو Lacertidae
(حجتی و همکاران )1390 ،گزارش شدهاند .در مجموع ،پنج خانواده
 Lacertidae ،Gekkonidae ،Agamidae ،Anguidaeو  Scincidaeاز
استان مازندران گزارش شده است (رستگارپویانی و همکاران1386 ،؛
کمالی1392 ،؛  Smidو همکاران2014 ،؛  Safaei-Mahrooو همکاران،
 .)2015از خانواده آگاماها ( )Agamidaeتنها یک گونه بهنام
 Paralaudakia cauucasiaدر منطقه مشاهده شدTrapelus agilis .
(نبوی و همکاران)1392 ،؛ ( Paralaudakia caucasiaحجتی و همکاران،
1390؛ رستگارپویانی و همکاران1386 ،؛  Safaei-Mahrooو همکاران،
)2015؛ ( Trapelus agilis ،Paralaudakia caucasiaکمالی)1392 ،
و  Paralaudakia caucasiaو Smid( Phrynocephalus scutellatus
و همکاران )2014 ،از مناطق مجاور گزارش شدهاند .بزرگترین نمونه
بررسی شده از آگامای قفقازی ()Paralaudakia caucasia
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دارای طول بدن  134/49و طول دم  182/52میلیمتر بوده که در
تحقیق دیگری طول بدن  153و طول دم  190میلیمتر (رستگار
پویانی و همکاران )1386 ،نیز گزارش شده است .در این مطالعه ،تعداد
فلس اطراف ناحیه میانی بدن در نمونههای بررسی شده 155-128
عدد بود درحالیکه در نرها  115-155و در مادهها  119-180عدد
(رستگارپویانی و همکاران )1386 ،گزارش شده بود .از خانواده
سوسمارهای بدون دست و پا ( )Anguidaeدو گونه Anguis colchica
 orientalisو  Pseudopus apodusدر منطقه مشاهده شد .این دو گونه
قبالً از استان مازندران گزارش شده بودند (حجتی و همکاران1388 ،
و 1390؛ رستگارپویانی و همکاران1386 ،؛ کمالی1392 ،؛  Smidو
همکاران2014 ،؛  Safaei-Mahrooو همکاران .)2015 ،بزرگترین
نمونه گونه کلمره ( )Anguis colchica orientalisدارای طول بدن
 151/87میلیمتر و طول دم  182/23میلیمتر بود که در دیگر تحقیقات
طول بدن و دم بهترتیب  290و  270میلیمتر (رستگارپویانی و همکاران،
 )1386و 143/16و  171میلیمتر (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش
شده است .تعداد فلس اطراف ناحیه میانی بدن در این بررسی 27-29
عدد شمارش شده اما دیگر محققین آن را  26-30عدد (رستگارپویانی
و همکاران )1386 ،و  28عدد (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش
کردهاند .بزرگترین نمونه لوس مار ( )Pseudopus apodusمربوط به
یک نر بالغ دارای طول بدن  410/21میلیمتر و طول دم 886/22
میلیمتر بود که در دیگر تحقیقات طول بدن و طول دم بهترتیب 500
و  584میلیمتر (رستگارپویانی و همکاران)1386 ،؛  438و 647
میلیمتر (اخلی و همکاران)1391 ،؛  438و  647میلیمتر (حجتی و
همکاران )1395 ،گزارش شده است .از خانواده جکوها ()Gekkonidae
فقط گونه جکوی انگشتخمیده خزری ( Tenuidactylus caspius
 )caspiusدر منطقه مشاهده شد .در بررسی دیگر محققین
( Tenuidactylus caspiusنبوی و همکاران1392،؛ حجتی و همکاران،
1388و 1390؛  Smidو همکاران2014 ،؛  Safaei-Mahrooو همکاران،
)2015؛  Crctopodion scabrumو Tenuidactylus caspius caspius
(رستگار پویانی1386 ،؛ کمالی )1392 ،گزارش شده است .در تحقیق
حاضر ،بزرگترین جکوی انگشت خمیده خزری دارای طول بدن 79/43
و طول دم  89/43میلیمتر بود که در دیگر تحقیقات طول بدن و
طول دم بهترتیب  75و  93میلیمتر (رستگارپویانی و همکاران)1386 ،؛
 63/20و  82/20میلیمتر (حجتی و همکاران)1388 ،؛  69/86و
 73/64میلیمتر (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش شدهاند .در این
مطالعه تعداد ردیفهای طولی فلسهای پشتی بدن
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 19-22عدد شمارش شده است .دیگر محققین تعداد ردیفهای
طولی فلسهای پشتی بدن  19-23عدد (رستگار پویانی و همکاران،
 )1386و  19-22عدد (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش کردهاند.
از خانواده السرتاها ( )Lacertidaeدو گونه  Lacerta strigataو
 Darevskia caspicaدر منطقه مشاهده شد .در بررسیهای دیگری
در مناطق دیگر استان مازندران ،گونههای ( Lacerta strigataنبوی و
همکاران)1392،؛  Lacerta strigataو Darevskia chlorogaster
(حجتی و همکاران)1388 ،؛ Darevskia ،Darevskia chlorogaster
 defilippiiو ( Lacerta strigataحجتی و همکاران)1390 ،؛ Darevskia
Eremias ،Lacerta strigata ،Darevskia defilippii ،chlorogaster
 veloxو ( Ophisops elegansرستگارپویانی و همکاران1386 ،؛ کمالی،
)1392؛ Darevskia ،Darevskia chlorogaster ،Darevskia caspica
،Eremias persica ،Eremias velox ،Darevskia schaekeli ،defilippii
 Smid( Mesalina watsonana ،Lacerta strigataو همکاران)2014 ،؛
Darevskia
،Darevskia defilippii ،Darevskia caspica
 Darevskia schaekeli ،chlorogasterو Safaei-( Lacerta strigata
 Mahrooو همکاران )2015 ،گزارش شده است .بزرگترین نمونه
بررسی شده از گونه سوسمار سنگی دریای خزر ()Darevskia caspica
دارای طول بدن  87/43و طول دم  124/42میلیمتر بوده اما در
تحقیقی دیگر طول بدن و طول دم بهترتیب  72و  147میلیمتر
(رستگارپویانی و همکاران ،)1386 ،گزارش شده است .در این مطالعه
تعداد فلسهای زیر انگشت چهارم پا  27-35عدد و فلسهای گلویی
 20-24عدد شمارش شده است .در تحقیقی دیگر تعداد فلسهای
زیر انگشت چهارم پا  27-35عدد و فلسهای گلویی  20-25عدد
گزارش شدهاند (رستگارپویانی و همکاران .)1386 ،بزرگترین نمونه
سوسمار سبز خزری ( )Lacerta strigataدارای طول بدن  105/12و
طول دم  194/13میلیمتر بوده اما در دیگر تحقیقات طول بدن و طول
دم بهترتیب  102و  202میلیمتر (رستگار پویانی و همکاران)1386 ،
و  104/53و  165/01میلیمتر (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش
شده است .در این مطالعه تعداد ردیفهای عرضی فلسهای پشتی
بدن  38-47عدد ،منافذ رانی  25-29عدد ،تعداد فلسهای زیر انگشت
چهارم پا  18-21عدد شمارش شد .محققان دیگر تعداد ردیفهای عرضی
فلسهای پشتی بدن  37-49عدد ،منافذ رانی  17-21عدد ،تعداد
فلسهای زیر انگشت چهارم پا  25-29عدد (رستگارپویانی و همکاران،
 ،)1386تعداد ردیفهای عرضی فلسهای پشتی بدن  39-43عدد،
منافذ رانی  18-20عدد ،تعداد فلسهای زیر انگشت چهارم پا 25-29
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عدد (حجتی و همکاران )1395 ،گزارش کردهاند .از خانواده اسکینکها
( )Scincidaeتنها یک گونه  Ablepharus pannonicusدر منطقه مشاهده
شد .در بررسی دیگری ( Ablepharus pannonicusحجتی و همکاران،
)1390؛ ،Ablepharus bivittatus ،Ablepharus pannonicus
( Trachylepis aurata ،Eumeces schnideriرستگارپویانی1386 ،؛
کمالی)1392 ،؛ Ablepharus bivittatus ،Ablepharus panonnicus
و  Smid( Trachylepia vittataو همکاران)2014 ،؛ Ablepharus
Safaei( Trachylepis aurata ،Ablepharus bivittatus ،pannonicus
 Mahrooو همکاران )2015 ،از مناطق مجاور گزارش شده است.
بزرگترین نمونه اسکینک مار چشم آسیایی ( Ablepharus
 )pannonicusدارای طول بدن  47/12و طول دم  58/13میلیمتر
بود که در تحقیق دیگری طول بدن  35و طول دم  60میلیمتر (رستگار
پویانی و همکاران )1386 ،گزارش شده است .در این مطالعه تعداد
فلس دور میانه بدن  18-20عدد شمارش شده است .در تحقیقات
دیگر تعداد فلس دور میانه بدن  18-22عدد (رستگارپویانی و همکاران،
 )1386و  20عدد (حجتی و همکاران )1385 ،شمارش کردهاند.
در مجموع ،هفت گونه سوسمار از هفت جنس و پنج خانواده در
منطقه حفاظتشده اساس شناسایی شدند و نتایج این مطالعه ،مقدمهای
برای مطالعات بیشتر و کارشناسی شده در منطقه مذکور میباشد .مداخله
انسان بهویژه چرای گسترده بهعنوان یک فاکتور تهدیدکننده برای
منطقه مذکور بهشمار میآید و اگر کنترل نشود ممکن است به تخریب
اکوسیستم منطقه منجر شود .بهدلیل ارتباط حیات جانوران با گیاهان،
نابودی گونههای گیاهی ،خطر نابودی و انقراض گونههای جانوری را نیز
بهدنبال خواهد داشت .از آنجاکه زیستگاه و امنیت از فاکتورهای مهم در
پراکنش جانوران میباشند لذا شایسته است سازمان حفاظت محیط
زیست در حفاظت و نگهداری این منطقه تدابیر جدیتری اتخاذ نماید.
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