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 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

تهران در استان  -شهرشرق جاده ارتباطی قائم واقع در ادکوههکتار در جنوب شهرستان سو 2997شده اساس با مساحت منطقه حفاظت

حفاظت  منطقه سوسمارهای فونبا هدف بررسی این مطالعه جاکه اطالعات دقیقی از خزندگان این منطقه در دست نبود از آنمازندران قرار دارد. 

های مختلف منطقه سوسمار از قسمتنمونه  49 ،طی مدت تحقیقدر  گرفته است. انجام 1393ماه تا اواخر آبان 1393از فروردین ماه  شده اساس

 Paralaudakia caucasia گونه :ند که عبارت بودند ازخانواده شناسایی شدپنج جنس و هفت  گونه ازهفت  ،آوری گردید و در مجموعجمع

 ، گونهAnguidaeاز خانواده  Pseudopus apodus apodusو   Anguis colchica orientalisیها، گونهAgamidaeاز خانواده 

Tenuidactylus caspius caspius  از خانوادهGekkonidae، های گونهDarevskia caspica وLacerta strigata   از خانواده

Lacertidae و گونه Ablepharus pannonicus  از خانوادهSincidae. ترین تعداد مشاهده شده مربوط بهاز زیرراسته سوسمارها بیش 

Darevskia caspica  ترین تعداد مربوط به درصد و کم 27نمونه و فراوانی  12باTenuidactylus caspius caspius  9نمونه و فراوانی  4با 

 باشد.درصد می
 

  مازندرانخزندگان، سوسمارها، اساس،  شدهمنطقه حفاظت فون، کلمات کلیدی:

 vida.hojati@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

 رژیم غذایینوع  خاطرهب که سوسمارها ازجمله خزندگانی هستند       

. در مقایسه با سایر کنندمی ایفای غذایی هازنجیرهنقش مهمی را در 

های خزنده تری در مورد پراکنش و رفتار گونهداران، اطالعات کممهره

های که هر روزه شاهد گزارش گونهطوریهدر ایران موجود است، ب

( Squamataکواماتا )جدید در مناطق مختلف کشور هستیم. راسته اس

تعداد گونه  ظداران از لحامهره بعد از ماهیان استخوانی دومین راسته

 30تا  29باشد که در گونه در جهان می 3200بوده و دارای بیش از 

(. این 1386اند )رستگارپویانی و همکاران، بندی شدهخانواده طبقه

ب شده و به خزندگان محسو ترین راستهراسته از لحاظ جثه متنوع

سوسمارها ( و کرمSauria(، سوسمارها )Serpentesمارها ) زیرراسته سه

(Amphisbaeniaتقسیم می )ها( شود. زیرراسته سوسمارها )مارمولک

 ،خانواده در ایران است )کمالی 10ترین گروه خزندگان و دارای متنوع

ه، آشنایی با زیستگا ،برای بررسی فون خزندگان یک منطقه(. 1392

های احتمالی با توجه به نوع زیستگاه، بازدید میدانی فهرست گونه تهیه

آوری های احتمالی، یافتن و جمعها و رفتارهای گونهبا توجه به ویژگی

ها، ثبت مشاهدات کلی، تهیه عکس و فیلم و تثبیت یا رهاسازی نمونه

 ارهاسوسممطالعه  (.1392 ،کمالی) باشندمی کار مراحل اصلی هانمونه

مورد توجه دانشمندان همیشه ها دلیل کثرت و تنوع گونهایران به در

و مطالعات ارزشمندی در این رابطه صورت گرفته است )فیروز، بوده 

؛ رستگارپویانی 1384مجنونیان و همکاران،  ؛Anderson، 1999 ؛1378

 ؛ سلیمان1390 ؛1388؛ 1385، حجتی و همکاران، 1386و همکاران، 

؛ افتخاریان و 1395؛ حجتی و همکاران، 1392؛ کمالی، 1392فالح، 

گذشته، تمام مناطق ایران  تحقیقاتجاکه اما از آن (.1396همکاران، 

، نیاز هادلیل مهاجرت گونههچنین بشامل نشده و همطور کامل را به

مختلف  هایقسمتای در صورت منطقهو کاملی به جدیدبه تحقیقات 

منابع طبیعی  از ایمحدوده به شدهحفاظت منطقه شود.می احساس کشور

شود که آب و کوهستان اطالق می ،دشت ،مرتع ،کشور اعم از جنگل

از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا 

تحت  ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده واحیای رستنی

 استان مازندران در واقع اساس شدهحفاظت نطقهم گیرد.می قرار حفاظت

ه است. تحت حفاظت قرار گرفت 1380سال  از ،هکتار 2997با مساحت 

تر گزارشات موجود از این منطقه در مورد گیاهان، پستانداران و بیش

پرندگان آن بوده و در مورد خزندگان آن اطالعات دقیقی در دست 

گاهی مناسب عنوان زیستنیست لذا با توجه به پتانسیل باالی منطقه به

های مختلف جانوری، هدف از تحقیق حاضر بررسی فون برای گونه

 باشد. شده اساس میسوسمارهای منطقه حفاظت

 

 هامواد و روش

درجه و  53 شده اساس در موقعیت جغرافیاییمنطقه حفاظت       

استان  دقیقه عرض شمالی در 8درجه و  36دقیقه طول شرقی و  5

)شرق  این منطقه در جنوب شهرستان سوادکوه مازندران واقع است.

ای اساس منطقه .(1 )شکل هران( قرار داردت -شهرجاده ارتباطی قائم

انی پر آب و پوشش جنگلی با ارزش هیرک های متعدددره کوهستانی با

جه در 14متر دما متوسط ساالنه  1650تا  540دامنه ارتفاعی  است.

م نیمه موجب تشکیل اقلی ،مترمیلی 650 بارندگی ساالنه گراد وسانتی

 های درختی مهم منطقهاز گونه اند.مرطوب معتدل در منطقه شده

نجیلی، ممرز، شمشاد، ملچ، توسکا ییالقی، پلت، شیردار، ا راش، توانمی

ه عبارتند های اصلی جانوری منطقرا نام برد. گونه تلو و کچفسیاه آزاد،

ای، هوهلی، شغال، تشی، گراز، خرس قروباه معمو شوکا، مرال، پلنگ، :از

حفاظت محیط  )سازمان انواع پرندگان شکاری و دری کبک، تیهو، کبک

تا اواخر آبان  1393از فروردین ماه  بردارینمونه (.1390زیست ایران، 

حفاظت  ههای مختلفی در منطقگاهاز ایستبرداری نمونه 1393ماه 

و در  تمام شرایط آب و هواییبرداری در شده اساس انجام  شد. نمونه

خر تمام ساعات طول روز و شب )از ساعات اولیه صبح تا غروب و اوا

ستفاده ابا  های زنده در محیط زیست آنهانمونه از شب( انجام گرفت.

 فیکس هاتعدادی از نمونه تصویربرداری شد. 650D Canon از دوربین

زیست م بررسی و ز اتمااهای مازاد پس داری شدند و نمونهو نگه

برای شناسایی سوسماران از کلید شناسایی  ند.درهاسازی ش سنجی

 (، استفاده شد.Anderson ،1999؛ 1386، )رستگارپویانی و همکاران

 ها از چک لیست خزندگان و دوزیستاننام فارسی و انگلیسی گونه

صفات  خذ شده است.ا( 2015و همکاران،  Safaei-Mahrooایران )

نشان داده شده است.  1 یک مورد مطالعه در جدولمتریک و مریست

حلیل تگیری از کولیس و متر استفاده شد. برای تجزیه و برای اندازه

 استفاده شد. Excelو  SPSS 17 افزارآماری صفات از نرم

 

 نتایج
که  گردید آوریجمع نمونه سوسمار 49تحقیق  این در طی مدت       

جدول ) خانواده شناسایی شد 5و  جنس 7 متعلق بهگونه  7 اًمجموع
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های آنالیز صفات متریک یا مریستیک را در گونه 9تا  3جداول  (.2

های شناسایی شده گونه 9تا  3های دهند. شکلمورد مطالعه نشان می

های سوسمار و پراکندگی گونه 10دهند. شکل در منطقه را نشان می

. کلید شناسایی دهندفراوانی آنها در منطقه را نشان می 1 شکل

سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس نیز ارائه شده است.

 

 سوسمارهاصفات مورد مطالعه  قراردادی در  :1جدول 

 اختصاری عالمت معنی توضیح

 SVL طول بدن از نوک پوزه تا اول مخرج

 TL طول دم از ابتدای مخرج تا انتهای دم )دم غیر ترمیمی(

 SMB تعداد فلس دور میانه بدن میانی بدنها اطراف ناحیه شمارش فلس

 SDT های عرض بدنفلس های پشتی در قسمت میانی بدنهای عرضی فلستعداد ردیف

 ULS های لب باالفلس های لب باالتعداد فلس

 LDT های پشتیردیف طولی فلس در قسمت میانی بدن پشتی هایفلس های طولیردیف تعداد

 FP رانیمنافذ  تعداد منافذ رانی

 GS های گلوییفلس های گلوییشمارش تعداد فلس

 SDLT های زیر انگشت چهارمفلس های زیر انگشت چهارم پاشمارش تعداد فلس

        

 شده اساسحفاظت در منطقه شناسایی شده سوسمارهای گونه :2 جدول

 

 

 
 شده اساس در ایرانموقعیت منطقه حفاظت :2 شکل  شده اساسمنطقه حفاظتنمایی از  :1 شکل

 خانواده زیرخانواده گونه/ زیرگونه نام فارسی تعداد نمونه

 Paralaudakia caucasia Agaminae Agamidae آگامای قفقازی 5

 Anguis colchica orientalis کلمره 7
Anguinae Anguidae 

 Pseudopus apodus apodus لوس مار 7

 Tenuidactylus caspius caspius - Gekkonidae جکوی انگشت خمیده خزری 4

 Darevskia caspica سوسمار سنگی دریای خزر 12
- Lacertidae 

 Lacerta strigata سوسمار سبز خزری 8

 Ablepharus pannonicus Eugongylinae Scincidae اسکینک مار چشم آسیایی 6
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در منطقه  Paralaudakia caucasiaآمار توصیفی  :3 جدول       

 (n=5شده اساس )حفاظت

 انحراف

 معیار 

 ±خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

67/12 66/5 ± 30/125 41/139 83/108 SVL 

12/26 68/11 ± 22/163 52/182 21/120 TL 

91/9 43/4 ± 80/143 155 128 SMB 

        

 در منطقه Anguis colchica orientalisآمار توصیفی  :4 جدول         

 (n=7شده اساس )حفاظت

 انحراف

 معیار 

 ±خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

43/4 67/1 ± 23/145 87/151 17/140 SVL 

81/6 57/2 ± 31/173 23/182 42/164 TL 

11/1 42/0 ± 71/27 29 26 SMB 

 

در منطقه  Pseudopus apodus apodusآمار توصیفی  :5 جدول

 (n=7ده اساس )شحفاظت

 انحراف

 معیار

 ±خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

84/32 41/12 ± 35/349 21/410 5/317 SVL 

90/198 17/85 ± 84/678 62/988 70/489 TL 

 

در منطقه  Tenuidactylus caspius caspiusآمار توصیفی  :6 جدول

 (n=4شده اساس )حفاظت

 انحراف

 معیار

 ±خطای معیار

 ینمیانگ
 صفات حداقل حداکثر

32/6 16/3 ± 82/70 43/79 91/65 SVL 

24/3 62/1 ± 18/86 43/89 75/82 TL 

29/1 64/0 ± 5/20 22 19 LDT 

 

شده در منطقه حفاظت Darevskia caspicaآمار توصیفی  :7 جدول

 (n=12اساس )

 انحراف

 معیار

 ±خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

62/9 77/2 ± 76/58 43/87 13/50 SVL 

32/9 69/2 ± 6/116 42/124 17/91 TL 

59/1 46/0 ± 22 24 20 GS 

46/2 71/0 ± 33/30 35 27 SDLT 

 

شده در منطقه حفاظت Lacerta strigataآمار توصیفی  :8 جدول

 (n=8اساس )

انحراف 

 معیار

 ±خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

03/8 83/2 ± 96/93 12/105 23/83 SVL 

22/14 02/5 ± 54/173 12/191 13/149 TL 

54/3 25/1 ± 38/42 47 38 SQ 

45/1 51/0 ± 87/26 29 25 SDLT 

12/1 39/0 ± 13/19 21 18 FP 

 

در منطقه حفاظت  Ablepharus pannonicusآمار توصیفی  :9 جدول

 (n=6شده اساس )

انحراف 

 معیار

 ±خطای معیار

 میانگین
 تصفا حداقل حداکثر

19/4 71/1 ± 95/41 12/47 21/35 SVL 

14/4 69/1 ± 69/51 13/58 17/46 TL 

81/0 33/0 ± 67/19 20 18 SMB 

      

 
شده اساس نمودار درصد فراوانی سوسمارهای منطقه حفاظت :3 شکل

 مازندران
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 Paralaudakia caucasia :3 شکل

 

 
 Anguis colchica orientalis :4 شکل

 

 
 Pseudopus apodus apodus :5 شکل

 
 Tenuidactylus caspius caspius :6 شکل

 

 
 Lacerta strigata :7 شکل

 

 
   Darevskia caspica :8 شکل
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 شده اساس.نقشه پراکنش سوسمارهای منطقه حفاظت :10 شکل Ablepharus pannonicus :9 شکل

 1: Paralaudakia caucasia 2؛: Anguis colchica orientalis 3؛: Pseudopus 

apodus apodus 4؛: Tenuidactylus caspius caspius 5؛: Darevskia caspica؛ 

 6: Lacerta strigata  7؛: Ablepharus pannonicus. 
 

در شده اساس کلید شناسایی سوسمارهای منطقه حفاظت

 مازندراناستان 
a1 (2) ....................................... های حرکتی جلویی و عقبیامـ فاقد اند 

b1 (3) .................................... های حرکتی جلویی و عقبیـ دارای اندام 

a2 ـ دارای چین عمیق پهلویی در دو طرف بدن .......... Pseudopus 

apodus apudus 

b2 ـ فاقد چین عمیق پهلویی در دو طرف بدنAnguis colchica 

orientalis 
a3 همههای سطح پشتی و شکمی شبیه بـ فلس ....... Ablepharus 

pannonicus 

b3 (4) ....................... های سطح پشتی و شکمی شبیه متفاوتـ فلس 

a4 ـ مردمک چشم عمودی ..... Tenuidactylus caspius caspius 

b4 (5)  ....................................................................... ـ مردمک چشم گرد 

a5های پشتی یکنواخت و یک شکل نیستندفلس ـParalaudakia 

caucasia  
b5 (6) ..................................... های پشتی یکنواخت و یک شکلـ فلس 
a6  تر روی زمین هستندو بیشـ سوسمارهای درشت ....... Lacerta 

strigata 

b6 تر روی درختان هستندسوسمارهای کوچک و بیش ـDarevskia 

caspica   
   

 بحث
، Anguidaeخانواده  پنجدر این مطالعه از زیرراسته سوسمارها        

Agamidae ،Gekkonidae ،Lacertidae  وScincidae  .شناسایی شد

، Agamidae ،Anguidaeخانواده  چهارانکاله وحش میپناهگاه حیات در

Gekkonidae  وLacertidae   ،پارک ملی در  ،(1392)نبوی و همکاران

  Lacertidaeو  Anguidae،Gekkonidaeخانواده سه  ،زارع ساری شهید

پارک ملی کیاسر در استان مازندران  در(، 1388)حجتی و همکاران، 

 Lacertidaeو  Agamidae ،Anguidae، Gekkonidaeخانواده  چهار

خانواده در مجموع، پنج  اند.ه( گزارش  شد1390)حجتی و همکاران، 

Anguidae ،Agamidae،Gekkonidae  ،Lacertidae  وScincidae  از

؛ 1386گزارش شده است )رستگارپویانی و همکاران، استان مازندران 

 ران،همکا و Safaei-Mahroo ؛2014 همکاران، و Smid ؛1392 کمالی،

 نامهب گونه یک تنها (Agamidae) آگاماها خانواده از (.2015

Paralaudakia cauucasia .در منطقه مشاهده شد Trapelus agilis 
همکاران،  و )حجتی Paralaudakia caucasia (؛1392 همکاران، و )نبوی

و همکاران،  Safaei-Mahroo ؛1386پویانی و همکاران، ؛ رستگار1390

( 1392)کمالی، Paralaudakia caucasia ، Trapelus agilis(؛ 2015

 Phrynocephalus scutellatus (Smidو  Paralaudakia caucasiaو 

 ترین نمونهبزرگ .اندگزارش شدهاز مناطق مجاور ( 2014و همکاران، 

 (Paralaudakia caucasia) بررسی شده از آگامای قفقازی
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در  کهمتر بوده میلی 52/182 و طول دم 49/134  دارای طول بدن

متر )رستگار میلی 190و طول دم  153طول بدن تحقیق دیگری 

تعداد در این مطالعه، گزارش شده است. نیز  (1386پویانی و همکاران، 

 155-128ای بررسی شده هفلس اطراف ناحیه میانی بدن در نمونه

 عدد 119-180ها و در ماده 115-155در نرها  کهبود درحالیعدد 

 خانواده از .بود شده رشگزا (1386 همکاران، و پویانی)رستگار

 Anguis colchicaدو گونه  (Anguidae) سوسمارهای بدون دست و پا

orientalis و  Pseudopus apodusاین دو گونه  منطقه مشاهده شد. در

 1388 )حجتی و همکاران،بودند گزارش شده قبالً از استان مازندران 

و   Smid؛ 1392؛ کمالی، 1386پویانی و همکاران، ر؛ رستگا1390و 

ترین بزرگ .(2015و همکاران،  Safaei-Mahroo؛ 2014همکاران، 

 دارای طول بدن (Anguis colchica orientalis) گونه کلمره نمونه

دیگر تحقیقات  در که متر بودمیلی 23/182 و طول دم مترمیلی 87/151

پویانی و همکاران، متر )رستگارمیلی 270و  290 ترتیببه دم و بدن طول

( گزارش 1395، حجتی و همکارانمتر )میلی 171و 16/143 و (1386

 27-29بررسی  ایناست. تعداد فلس اطراف ناحیه میانی بدن در  شده

پویانی عدد )رستگار 26-30 آن را عدد شمارش شده اما دیگر محققین

ارش گز( 1395، رانحجتی و همکاعدد ) 28 و (1386و همکاران، 

مربوط به ( Pseudopus apodus) لوس مار ترین نمونهبزرگاند. کرده

 22/886 و طول دممتر میلی 21/410 یک نر بالغ دارای طول بدن

 500 ترتیبو طول دم بهدر دیگر تحقیقات طول بدن  که متر بودمیلی

 647و  438(؛ 1386پویانی و همکاران، متر )رستگارمیلی 584 و

حجتی و متر )میلی 647و  438(؛ 1391متر )اخلی و همکاران، میلی

( Gekkonidae) از خانواده جکوها( گزارش شده است. 1395 ،همکاران

 Tenuidactylus caspius) خزری خمیدهانگشت جکوی گونه فقط

caspius) محققین دیگر بررسی در شد. مشاهده منطقه در 

Tenuidactylus caspius ؛ حجتی و همکاران، 1392بوی و همکاران،)ن

و همکاران،  Safaei-Mahroo ؛2014و همکاران،   Smid؛ 1390 و1388

 Tenuidactylus caspius caspiusو  Crctopodion scabrum(؛ 2015
در تحقیق  ( گزارش شده است.1392؛ کمالی، 1386)رستگار پویانی، 

 43/79 طول بدن دارای خزری خمیده جکوی انگشت ترینبزرگحاضر، 

و  در دیگر تحقیقات طول بدن که متر بودمیلی 43/89 و طول دم

(؛ 1386پویانی و همکاران، متر )رستگارمیلی 93و  75 ترتیببه دم طول

و  86/69(؛ 1388متر )حجتی و همکاران، میلی 20/82و  20/63

. در این ندا( گزارش شده1395، حجتی و همکارانمتر )میلی 64/73

های پشتی بدن های طولی فلستعداد ردیف لعهمطا

های عدد شمارش شده است. دیگر محققین تعداد ردیف 22-19

عدد )رستگار پویانی و همکاران،  19-23های پشتی بدن طولی فلس

 اند. ( گزارش کرده1395، و همکاران یحجتعدد ) 19-22 و (1386

 و Lacerta strigataدو گونه  (Lacertidae) خانواده السرتاها از

Darevskia caspica .های دیگری در بررسی در منطقه مشاهده شد

)نبوی و  Lacerta strigataهای در مناطق دیگر استان مازندران، گونه

 Darevskia chlorogaster و Lacerta strigata(؛ 1392همکاران،
 Darevskia chlorogaster ،Darevskia (؛1388)حجتی و همکاران، 

defilippii و Lacerta strigata (؛ 1390 همکاران، و )حجتیDarevskia 

chlorogaster ،Darevskia defilippii ،Lacerta strigata ،Eremias 

velox  وOphisops elegans ؛ کمالی، 1386و همکاران،  پویانی)رستگار

 Darevskia caspica، Darevskia chlorogaster ،Darevskia (؛1392

defilippii، Darevskia schaekeli، Eremias velox، Eremias persica ،

Lacerta strigata،  Mesalina watsonana(Smid  ،؛ 2014و همکاران)

Darevskia caspica، Darevskia defilippii، Darevskia 

chlorogaster، Darevskia schaekeli  وLacerta strigata (Safaei-

Mahroo  ،ترین نمونه بزرگ ده است.گزارش ش (2015و همکاران

 (Darevskia caspica) ونه سوسمار سنگی دریای خزرگشده از  بررسی

متر بوده اما در میلی 42/124و طول دم  43/87 ارای طول بدند

 مترمیلی 147و  72ترتیب و طول دم بهتحقیقی دیگر طول بدن 

عه گزارش شده است. در این مطال ،(1386پویانی و همکاران، )رستگار

های گلویی عدد و فلس 27-35های زیر انگشت چهارم پا تعداد فلس

های عدد شمارش شده است. در تحقیقی دیگر تعداد فلس 24-20

عدد  20-25های گلویی عدد و فلس 27-35زیر انگشت چهارم پا 

 ترین نمونهبزرگ(. 1386پویانی و همکاران، )رستگاراند شده گزارش

 و 12/105 دارای طول بدن (Lacerta strigata) سوسمار سبز خزری

و طول  متر بوده اما در دیگر تحقیقات طول بدنمیلی 13/194 دم طول

 (1386متر )رستگار پویانی و همکاران، میلی 202و  102 ترتیببه دم

( گزارش 1395، حجتی و همکارانمتر )میلی 01/165و  53/104 و

های پشتی عرضی فلس هایشده است. در این مطالعه تعداد ردیف

 انگشت های زیرفلس عدد، تعداد 25-29عدد، منافذ رانی  38-47بدن 

های عرضی ردیف تعداد دیگر محققان .شد شمارش عدد 18-21 چهارم پا

عدد، تعداد  17-21عدد، منافذ رانی  37-49های پشتی بدن فلس

 ان،پویانی و همکارعدد )رستگار 25-29زیر انگشت چهارم پا  هایفلس

عدد،  39-43های پشتی بدن فلس عرضی هایردیف تعداد ،(1386

 25-29 پا چهارم های زیر انگشتعدد، تعداد فلس 18-20منافذ رانی 
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 هااز خانواده اسکینکاند. کرده گزارش (1395 ،همکاران و حجتی) عدد

(Scincidae) گونه یک تنها Ablepharus pannonicus مشاهده  منطقه در

 و همکاران، )حجتی Ablepharus pannonicus یدیگر ررسیب در شد.

، Ablepharus pannonicus، Ablepharus bivittatus (؛1390

Eumeces schnideri ،Trachylepis aurata ؛ 1386پویانی، )رستگار

 Ablepharus panonnicus ، Ablepharus bivittatus(؛ 1392کمالی، 

 Ablepharus(؛ 2014ان، و همکار Smid) Trachylepia vittataو 

pannonicus ،Ablepharus bivittatus ،Trachylepis aurata (Safaei 

Mahroo   ،گزارش شده است.از مناطق مجاور  (2015و همکاران 

 Ablepharus) آسیایی چشم مار اسکینک نمونه ترینبزرگ       

pannonicus )متر میلی 13/58 و طول دم 12/47 دارای طول بدن

متر )رستگار میلی 60و طول دم  35طول بدن  یقیق دیگردر تح که بود

( گزارش شده است. در این مطالعه تعداد 1386پویانی و همکاران، 

عدد شمارش شده است. در تحقیقات  18-20فلس دور میانه بدن 

پویانی و همکاران، عدد )رستگار 18-22 تعداد فلس دور میانه بدن دیگر

 اند. ( شمارش کرده1385ان، )حجتی و همکار عدد 20 و (1386

در خانواده پنج جنس و هفت  ازسوسمار گونه هفت  ،مجموعدر        

ای و نتایج این مطالعه، مقدمه ندشد شناسایی اساس شدهحفاظت منطقه

باشد. مداخله می مذکور منطقه در شده کارشناسی و تربیش مطالعات برای

 برای کنندهتهدید یک فاکتور عنوانبه گسترده چرای ویژهبه انسان

تخریب  به است ممکن نشود کنترل اگر و آیدمی شماربه منطقه مذکور

 گیاهان، با حیات جانوران ارتباط دلیلبه شود. منجر منطقه اکوسیستم

نیز  را جانوری هایگونه انقراض نابودی و خطر گیاهی، هایگونه نابودی

 درمهم  فاکتورهای از امنیت و زیستگاه کهجاآن از .داشت خواهد دنبالبه

 محیط سازمان حفاظت شایسته است لذا باشندمی جانوران پراکنش

 نماید. اتخاذ تریجدی منطقه تدابیر این دارینگه و حفاظت در زیست
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