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مارهاي منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنانسوسبررسی فونستیک

آزاد اسالمی واحد دامغاندانشگاه ،شناسیزیستگروه : *ویدا حجتی

آزاد اسالمی واحد دامغاندانشگاه ،شناسیزیستگروه :درخشانپورسمیه

نآزاد اسالمی واحد دامغادانشگاه ،شناسیزیستگروه : حسین عباسپور

1395فروردین: تاریخ پذیرش1394دي: تاریخ دریافت

چکیده
دلیل تنوع اقلیمی فراوان داراي هباین منطقه .شرقی شهرستان سمنان قراردارداستان سمنان در شمالدرمنطقه حفاظت شده پرور

ماه شهریور تا اواخرفروردینازهاي منطقه حفاظت شده پرور منظور بررسی فون سوسماراین مطالعه به. باشدفون و فلوري غنی می
آوري به ها پس از جمعنمونه. انجام گرفتدر نقاط مختلف منطقهبرداري از ساعات اولیه صبح تا اواخر شبنمونه. انجام شد1392

بررسی صفات متریک و مریستیک نظر آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان منتقل شدند و پس از شناسایی از
آگامیده، خانواده پنج متعلق بهگونه 12وآوري گردید پرور جمعشده حفاظتدر منطقه مارسوسنمونه 50مجموع،در .ندشد

اي ، آگام)Paralaudakia caucasia(آگاماي قفقازي : عبارت بودند ازکه ندشناسایی شدجکونیده، السرتیده، سینسیده و آنگوئیده 
، ارمیاس )Darevskia defilippii(، السرتاي البرزي )Darevskia chlorogaster(سبز ، السرتاي شکم)Trapelus agilis(چابک 

، جکوي دم زبر )Lacerta strigata(، السرتاي سبز خزري )Ermias velox(، ارمیاس آسیاي مرکزي )Ermias persica(ایرانی
)Cyrtopodion scabrum(شت کج خزري ، جکوي انگ)Teniudactylus caspius(اسکینک علفزار طالیی ،)Trachylepis

aurata( کلمره ،)Anguis colchica ( و لوس مار)Pseudopus apodous.(
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مقدمه
ي هازنجیرهرا در تغذیه، نقش مهمی نوعخاطربهخزندگان 

در مقایسه با پرندگان و پستانداران، . کنندغذایی بازي می
هاي خزنده در تري در مورد پراکنش و رفتار گونهاطالعات کم

جدید هايکه هر روزه گزارش گونهطوريهایران موجود است، ب
راسته اسکواماتا . شودمنتشر میخرنده در مناطق مختلف کشور 

تعداد ظداران از لحاستخوانی دومین راسته مهرهبعد از ماهیان ا
باشد که در گونه در جهان می3200گونه بوده و داراي بیش از 

رستگارپویانی و همکاران، (اند بندي شدهخانواده طبقه30تا 29
ترین راسته خزندگان این راسته از لحاظ جثه متنوع). 1386

، )Serpentes(شود و به سه زیرراسته مارها محسوب می
تقسیم ) Amphisbaenia(سوسمارها و کرم) Sauria(سوسمارها 

زیرراسته سوسمارها . شوندشود که هر سه در ایران یافت میمی
آید که حساب میترین گروه خزندگان بهمتنوع) هامارمولک(

10رراسته داراي یاین ز. خوش تغییرات زیادي شده استدست
براي شروع یک مطالعه ). 1392،کمالی(خانواده در ایران است 
. آیدشمار میهترین کارها بریزي از اصلیجامع و کارآمد، برنامه

آشنایی با ،رو براي بررسی فون خزندگان یک منطقهاز این
احتمالی با توجه به نوع زیستگاه، هايگونهفهرستتهیهزیستگاه،

ي هاها و رفتارهاي گونهبازدید میدانی با توجه به ویژگی
ها، ثبت مشاهدات کلی، تهیه آوري نمونهاحتمالی، یافتن و جمع

ها مراحل اصلی کار عکس و فیلم و تثبیت یا رهاسازي نمونه
).1392،کمالی(باشند می

سرزمین ایران سرشار از تنوع در موجودات زنده و تضاد در 
تر سرزمینی را در میان کشورهاي جهان، کم.ستهازیستگاه

متضادي چون کویرهاي هاي متنوع وان یافت که زیستگاهتومی
هاي سرسبز و حاصلخیز، مناطق نیمهو خشک و دشتگرم

هاي هاي معتدل، کوهجنگلهاي سرد وگرمسیري و کوهستان
هاي دریاچهوهاتاالبوهاي پست ساحلیبلند مشرف به سرزمین

ایران فالت مرکزي.شور و شیرین را در کنار هم داشته باشد
توسط عوامل جغرافیایی خاصی از جمله از شمال توسط سلسله 

هاي زاگرس و کوهجبال البرز و دریاي خزر، از غرب توسط رشته
هاي پرآب در منطقه خوزستان و از جنوب توسط دریاي رودخانه

عمان و خلیج فارس با محدودیت مواجه گردیده، اما وجود 
به پراکندگی خزندگان هایی در حد واسط این مناطق گذرگاه

هاي مختلف این منطقه توانسته گونه. استمختلف کمک کرده
زایی خزندگان را در خود جاي داده و مکان مناسبی براي گونه

. ها باشدآن

43که گونه خزنده در ایران گزارش شده 226کنون، تا
یکی از عواملی که .ها آندمیک یا بومی ایران هستندگونه از آن

هاي اندازد ورود گونههاي بومی را به خطر میجمعیت گونه
. باشدها میهاي طبیعی آنستگاهیمهاجم و غیربومی به ز

عنوان سرگرمی و عالقه داري خزندگان دو دهه است که بهنگه
در میان مردم جهان و متاسفانه اخیراًً در ایران مرسوم شده 

ها از نگه داشتن آندر بسیاري از موارد پس از مدتی که . است
ها را ندارند و به در اسارت گذشت، دیگر توان تامین نیازهاي آن

ها را در نزدیکی زیستگاهی مشابه یا متفاوت با زیستگاه ناچار آن
هاي مهاجم و کنند و گاه رقابت میان گونهاصلی حیوان رها می

).1392،کمالی(شود هاي بومی میبومی منجر به نابودي گونه
ها دلیل کثرت و تنوع گونهدر ایران بهسوسمارهامطالعه 

و مطالعات ارزشمندي در مورد توجه دانشمندان بوده همیشه 
؛ فیروز، 1351آشتیانی، عطایی(این رابطه صورت گرفته است 

؛ 1384؛ مجنونیان و همکاران، Anderson ،1999؛ 1378
، 1386، رستگارپویانی و همکاران؛ 1385حجتی و همکاران، 
؛ کمالی، 1392فالح، ؛ سلیمان1390؛1388حجتی و همکاران، 

گذشته، تمام مناطق ایران را تحقیقاتجاکه اما از آن).1392
، هادلیل مهاجرت گونههچنین بشامل نشده و همطور کامل به

هايقسمتدرايصورت منطقهو کاملی بهجدیدتحقیقات بهنیاز
.شوداحساس میکشورمختلف 

اي از منابع طبیعی کشور شده به محدودهمنطقه حفاظت
شود که از آب و کوهستان اطالق می،دشت،مرتع،اعم از جنگل

لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا 
ها و وضع طبیعی آن داراي اهمیت خاصی بوده واحیاي رستنی

ه پرور در استان شدمنطقه حفاظت .گیردتحت حفاظت قرار می
ا سمنان توپوگرافی مناطق کوهستانی تا مناطق دشتی را دار

توان منطقه حفاظت شده پرور را به این دلیل می. است
هاي پهن برگ هاي متفاوت از جنگلنمایشگاهی از رویشگاه

لحاظ بهمنطقه این .دانستگونوخزري تا جوامع ارس، درمنه
استان مناطق بیابانی جنوبستم اکوسیقرار گرفتن در میان دو

هاي استان مازندران و اکوسیستممناطق جنگلیسمنان و
از محیط اطراف خود و با تأثیرپذیري و)اکوتون(بینابینی 

هاي مختلف ونهپوشش گیاهی متنوع، زیستگاه خوبی را براي گ
داراي تنوع باالي فون و فلور و فراهم آورده گیاهی و جانوري

ر سمت ریز دهاي پهن برگ خزري و برگجنگل.باشدمی
چون افرا، بلوط، راش و ولیک پوشش رختانی همدشمالی که

جامعه . هندده گیاهی این بخش جنگلی را تشکیل میعمد
ه کمپوزیته، گرامینه و خانوادارس، زرشک، باریجه، انواع گیاهان
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و ) بین قسمت شمالی و جنوبی(هاي میانیر قسمتبقوالت د
توان جامعه تر منطقه میشتی و جنوبیر قسمت دسرانجام د

هاي شمالی کوهستان. ه نمودها را مشاهدرمنه و انواع گوند
نظیر هاي کممنطقه پوشیده از مراتع وسیع ییالقی و جنگل

بلند مازو، راش، ممرز، شیردار، نمدار، ملچ، . استهیرکانی 
ولیک، ارس، گالبی وحشی، زرشک، برگ بویی، خاس، چاي 
کوهی، کاله میرحسن، دماوندي، بهارك خزري، درمنه، گون، 

هاي گیاهی منطقه و انواع گندمیان از گونهآویشن، گاوزبان
توان به هاي شاخص حیات وحش منطقه میاز گونه.هستند

اي، پلنگ، سیاه گوش، گربه ، شوکا، گراز، خرس قهوهمرال
وحشی، کل و بز، قوچ و میش، آهو، گرگ، روباه معمولی، شغال، 

توان به انواع گان میو از پرندکفتار، سمور، تشی، خرگوش
رچین، هوبره، کبک، تیهو، ري، بلدگان شکاري، کبک دپرند
گودرزي (نمودسینه سرخ اشارهوهد، شاه بوف، جغدهد

؛ 1390، سازمان حفاظت محیط زیست ایران؛ 1389،پروري
Arghan ،2010(.هاي واجد ارزششده پرورحفاظتمنطقه

توانمندي مناسبی جهت احیاء داراي زیستگاهی خاصی بوده و 
هدف از این مطالعه بررسی .باشدمیهاي مختلف جانوري گونه

ر استان فونستیک سوسمارهاي منطقه حفاظت شده پرور د
.باشدسمنان می

مواد و روش
ه پرور با منطقه حفاظت شد:مورد مطالعههمنطق

تا 35°53'جغرافیاییموقعیتدرهکتار64844مساحت
طول شرقی 53°47'تا 53°19'عرض شمالی و 19°35'
35و سمنان شرقی شهرستانکیلومتري شمال50رد

سازمان (اردقرار د)سنگسر(شهرمهديکیلومتري شمال 
منطقه حفاظت شده پرور .)1390،حفاظت محیط زیست ایران

. قرار دارد)سنگسر(رشهشهرستان مهديدر در استان سمنان و
این منطقه از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهمیرزاد، 

ه یدامغان و از غرب به منطـقه چاشم محدود گرداز شرق به د
تحت حفاظت قرار 1346از سال که این منطقه ).1لشک(است 
داراي واي کوهستانی و دشتی در استان سمنانمنطقه،گرفت

مرز مشترك با پناهگاه حیات وحش دو دانگه و منطقه حفاظت 
متأثر از دو نوع اقلیم مرطوب منطقه پرور . شده بوال است

در و خشک هاي شمالی و اقلیم گرم خزري در بخش
متر، 3300تا 1190دامنه ارتفاعی .جنوبی استهايبخش

320گراد و درجه سانتی12دما و بارندگی متوسط سالیانه 
هاي نیمه خشک سرد تا مرطوب متر، منطقه را داراي اقلیممیلی

درجه 23حداکثر دماي مطلق در مرداد ماه .اندمعتدل نموده
مت مهمی قس. رسدمی-2/4زمستان به حداقل گراد و در سانتی

خصوص در سمت شمالی که حیات وحش در آن پر هاز منطقه ب
دماي متوسط منطقه . باشدرونق است، متاثر از اقلیم خزري می

هاي سال ترین و سردترین ماهگرموگراد درجه سانتی2/19
اراي این منطقه د. باشدي ماه میاد و دترتیب مربوط به مردبه

ر و د)رضا آباد(ه مگی فصلی بودکه هخانه استین رودچند
و ترینمهم. باشدها جاري میر آنتر فصول سال آب دبیش
که از ارتفاعات خانه این منطقه سفیدرود استترین روداصلی

سازمان ؛ 1389،پروريگودرزي(گیردنیزوا سرچشمه می
2شکل .)Arghan ،2010؛ 1390،حفاظت محیط زیست ایران

.دهدمنطقه پرور را نشان میهاي مختلفبخش
برداري از فروردین تا اواخر مهرماه نمونه: بردارينمونه

در تمام شرایط آب و هوایی و دربار روز یک15هر 1392
براي و) از ساعات اولیه صبح تا غروب آفتاب(انهروزهايگشت

نمونه50در مجموع تعداد . ها در شب صورت گرفتبرخی نمونه
هاي مختلف منطقه مکانهاي روزانه و شبانه ازگشتطی

طور زنده به آزمایشگاه جانورهآوري و بجمعشده پرور حفاظت
دلیل هب. شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان منتقل شدند

زیاد سازمان حفاظت هايبودن منطقه و محدودیتحفاظت شده
ه، امکان انتخاب آوري نمونجمعسمنان برايزیست استانمحیط

همین دلیل تعداد ایستگاه و بازدیدهاي مکرر فراهم نبود و به
بانان از نقاط مختلف منطقه محدودي نمونه با همراهی محیط

تر شناسایی جاکه هدف از این مطالعه بیشاز آن.آوري شدجمع
هاي موجود بوده، تعداد محدودي نمونه از هر گونه نیز گونه

براي انجام کارهاي آماري و براي تعیین نمود ولیکفایت می
هاي زیادي ها محدودیتدار صفات در بین نمونهاختالف معنی

ها با کلروفرم، طول و هوش کردن نمونهپس از بی. وجود داشت
.شدگیري اندازهبا کولیسطول بدن و طول دمعرض سر، 

دور میانههاي فلسمانند (هاي استاندارد شماريفلسچنین هم
شناسایی سوسمارها براساس کلید شناسایی . نیز انجام شد) بدن

Anderson)1999 (ها از براي آنالیز آماري داده. بوده است
.افزار اکسل استفاده شدنرم
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)www.Earthwatchers.orgاقتباس از سایت (1:50000در مقیاسدر استان سمنان نقشه منطقه حفاظت شده پرور :1شکل 

در استان سمنانمنطقه حفاظت شده پرور:2شکل

نتایج
گونه از 12شده،آوري مار جمعسوسنمونه 50مجموعاز 

. آمده است1در جدول که جنس شناسایی شد 10خانواده و 5

. دهدهاي موجود در منطقه را نشان میگونه14تا 3اشکال 
نیز ارائه مارهاي منطقه حفاظت شده پرورسوسکلید شناسایی 

.استشده

مار شناسایی شده در منطقه پرورسوسهاي گونه:1جدول 
تعداد نمونه )یا زیرگونهگونه(نام علمی  نام فارسی خانواده

5 Paralaudakia caucasia آگاماي قفقازي
4 Trapelus agilis agilis چابکآگاماي Agamidae

4 Tenuidactylus caspius جکوي انگشت کج خزري
6 Cyrtopodion scabrum جکوي دم زبر Gekkonidae

2 Eremias persica ارمیاس ایرانی
2 Eremias velox ارمیاس آسیاي مرکزي
9 Darevskia defilippii السرتاي البرزي
6 Darevskia chlorogaster سبزالسرتاي شکم
3 Lacerta strigata السرتاي سبز خزري

Lacertidae

6 Trachylepis aurata اسکینک علفزار طالیی Scincidae

2 Pseudopus apodus لوس مار
1 Anguis colchica کلمره Anguidae



1395زمستان، 4، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

99

کلید شناسایی سوسمارهاي منطقه حفاظت شده پرور
1.a.3...................................................................................................................................هاي حرکتی جلویی و عقبیداراي اندام
1.b.2.....................................................................................................................................هاي حرکتی جلویی و عقبیفاقد اندام
2.a.داراي چین عمیق پهلویی در دو طرف بدن............................................................................................................................Pseudopus apodus

2.b. دو طرف بدنفاقد چین عمیق پهلویی در..............................................................................................................................Anguis colchica

3.a.همهاي سطح پشتی و شکمی شبیه بهپولک.........................................................................................................................Trachylepis aurata

3.b.4................................................................................................................................هاي سطح پشتی و شکمی متفاوتپولک
4.a.5.................................................................................................................................................................مک چشم عموديمرد
4.b.6........................................................................................................................................................................مردمک چشم گرد
5.a. رگه خطوط تیره رنگ در هر طرف پوزه3داراي..................................................................................................................Tenuidactylus caspius

5.b. رگه خطوط تیره رنگ در هر طرف پوزه3فاقد.....................................................................................................................Cyrtopodion scabrum

6.a.7...............................................................................................................................................................هاي باالي سر ریزپولک
6.b.8.........................................................................................................................................................هاي باالي سر درشتپولک
7.a.دم به بندهاي مشخص و مجزا تشکیل شده...........................................................................................................................Paralaudakia caucasia

7.b.دم فاقد بندهاي مشخص و مجزا...............................................................................................................................................Trapelus agilis agilis

8.a.9......................................................................................تحتانی جدا شدهسوراخ بینی از اولین فلس لب باال توسط فلس
8.b.10...........................................................................................................................سوراخ بینی در تماس با اولین فلس لب باال
9.a.46 در ردیف عرضی ناحیه میانی پشتفلس پشتی56تا..................................................................................................Eremias velox

9.b.56در ردیف عرضی ناحیه میانی پشتفلس پشتی70تا...................................................................................................Eremias persica

10.a.11.............................................................................................................................................................................اي شکلیقه اره
10.b.اي شکل نیستیقه اره.................................................................................................................................................................Darevskia defilippii

11.a.تر روي زمین هستندسمارهاي درشت و بیشسو..................................................................................................................Lacerta strigata

11.b.تر روي درختان هستندسوسمارهاي کوچک و بیش............................................................................................................Darevskia chlorogaster

)Trapelus agilis(آگاماي چابک :4شکل)Paralaudakia caucasia(آگاماي قفقازي :3شکل

Cyrtopodion(جکوي دم زبر :6شکل scabrum (کج خزري شتجکوي انگ:5شکل)Tenuidactylus caspius (
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Eremias(ارمیاس ایرانی : 7شکل persica (ارمیاس آسیاي مرکزي : 8شکل)Eremias velox(

)Darevskia defilippii(السرتاي البرزي :9شکل) Darevskia chlorogaster(السرتاي شکم سبز :11شکل

) Trachylepis aurata(زار طالیی اسکینک علف: 12شکل)Lacerta strigata(سبز خزري السرتاي : 10شکل

)Pseudopus apodus(مارلوس:13شکل) Anguis colchica(کلمره :14شکل



1395زمستان، 4، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

101

بحث
،Agamidae،Gekkonidaeخانواده5،از راسته سوسمارها

Lacertidae،AnguidaeوScincidaeدر . ددر منطقه گزارش ش
،انجام شددامغانشهرستانهايسوسماررويبرکهدیگريتحقیق

،Agamidae،Gekkonidae،Lacertidae،Varanidaeخانواده6
ScincidaeوAnguidaeهمکارانوحجتی(گردیدگزارش،

منطقه شکارممنوع سفید کوه دريدر تحقیق دیگر.)1385
، Agamidaeهايخانوادهان سمنان آرسک دامغان در است

Gekkonidae ،LacertidaeوScincidaeسلیمان (ندگزارش شد
خزندگان پناهگاه ندر مطالعات دیگر روي فو) 1392،فالح

حیات وحش میانکاله در استان مازندران از راسته سوسماران 
Anguidaeو Agamidae،Gekkonidae،Lacertidaeهايخانواده

اما در تحقیق دیگري که بر روي .)1392،نبوي(گزارش شد 
،Agamidaeخانواده7سوسماران استان سمنان انجام شده 

Gekonidae ،Lacertidae ،Scincidae،Varanidae ،Anguindea

همکاران،ورستگارپویانی(ندشدگزارشUromastycidaeو
ر تمام گیري شده دصفات متریک و مریستیک اندازه).1386
و رکورد جدیدي گزارش ها در محدوده گزارشات قبلی بود نمونه
، 1388؛ 1385؛ حجتی و همکاران، Anderson ،1999(نشد 

). 1392؛ کمالی،1392فالح، ؛ سلیمان1390
هاریزهروي صخره و سنگودر ارتفاعاتآگاماي قفقازي
و خاص متري4000تا ارتفاعات این گونه . مشاهده و صید شد

چنین روي هم. گزارش شده استمناطق کوهستانی و ارتفاعات 
ها هاي سنگی یا کاه گلی اطراف کشتزارها یا دیوار خانهدیواره

رستگار ؛ Anderson ،1999(شود یافت می) تر افراد نابالغبیش(
گونه اینAnderson.)1392؛ کمالی، 1386پویانی و همکاران 

که هنگامی. ها گزارش کرده بودالي شکاف صخرهرا در البه
،آگاماي قفقازي نابالغ است سر آن نسبت به بدنش بزرگ است

تدریج سر شود اگر جنسیت آن ماده باشد بهوقتی بالغ می
که شودمشاهده نمینر در شود ولی نسبت به بدن کوچک می

شود دوشکلی جنسی در این صفت وجود داشته باشد باعث می
هاي رفتاري در این گونه سازش). 1385حجتی و همکاران، (

.باشدها در ساعات گرم روز میشامل پناه بردن به شکاف سنگ
کند منبع غذایی استفاده مییکی از عنوان این گونه از گیاهان به

مواقعی .بستگی نداردانفراوانی آن به تراکم و فراوانی گیاهولی
میزان ،مانند اردیبهشت ماه که تراکم حشرات زیاد است

در مکانی که فاقد گیاه بوده .شوداستفاده از گیاه بسیار کم می
.)1385حجتی و همکاران، (است شدهباز هم این سوسمار یافت

شود میزان استفاده از گیاه تر میهرچه جثه در این گونه بزرگ
ها بدین معنی که بالغ). Minton ،1966(شود تر مینیز بیش

کنند شاید به این علت باشد اه مصرف میها گیتر از نابالغبیش
را با توانند نیازهاي متابولیک خودهاي بزرگ نمیکه مارمولک

نکات جالب در مورد آگاماي . خواري فراهم کندتغذیه گوشت
، Anderson(قفقازي فیزیولوژي بینایی و نحوه دیدن اشیاء است 

ك محض احساس خطر و دیدن اشیاء متحربهحیواناین.)1999
برد این عمل از لحاظ فیزیولوژیکی پایین میوباالراخودسرمرتباً

ها بسیار زود تطابق بسیار مهم است زیرا حس بینایی در آن
کند یعنی اگر سر خود را تکان ندهند قدرت دیدن حاصل می

که ایندلیلبهگونهدهند، اینزودي از دست میاشیاء ساکن را به
نشیند در نتیجه از ها در انتظار میتر مواقع روي صخرهبیش
حجتی و همکاران، (کند استفاده میشکاربرايکردنکمینروش

هاي گرفته شده یک نمونه داراي دم ترمیمی در نمونه) 1385
شناخته Laudakia caucasiaنام گاماي قفقازي قبالً بهآ.بود
خته شناParalaudakia caucasiaنام در حال حاضر بهاماشدمی
). Hosek ،2014وUetz: 1392کمالی، (شودمی

هاي بوتهبااليآفتاب بهگرفتناستپی برايچابک یا آگاماي
خشک رفته و در روي آن براي تنظیم دماي بدن خود آفتاب 

گیرد ولی وقتی این گونه گرفته شد تغییر رنگ داده و به آبی می
هاي سنگالخی دشت یناین گونه در زم.دهدمیتغییررنگخوش

ها، مناطق آگاماي چابک در بیابان. ریزه صید شدو روي سنگ
اي، ماسهشنی و رسی، رسوبی،هاي باز مسطحبیابانی، دشتنیمه

هاي ها، آبراههاي کشاورزي، حاشیه و دامنه کوهنزدیک زمین
باهايچینسنگی،سنگهايتودهکوچک،شنیهايتپهخشک،
کندمیپراکنده، استپی و بیابانی زندگیگیاهی مختلفپوشش

ست ابا آگاماي قفقازي در اینتفاوت این گونه.)1392کمالی،(
دهند و هاي دمی تشکیل حلقه نمیکه در آگاماي استپی پولک

آگاماي هاي سطح پشتی در این گونه همگن است اما در پولک
تشکیل شده هاي متوالی و مشخصدم متشکل از حلقهقفقازي

حجتی و همکاران (استهاي سطح پشتی ناهمگنپولکو
اي تنها گونهشودمیگونه اغلب در بین گیاهان یافتاین.)1385
هاي رفتاري سازش. ها اهمیت داردآنپراکنشدرگیاهانکهاست

هاست، یکی از رفتارهاي جالبی که در این گونه باالرفتن از بوته
نگ گلو و شکم مخصوصاً در شود تغییر ردیده میآگاماي چابک

هاافراد این گونه برخالف اسم آن.نرها در اواسط روز است
ها بسیار راحت که صید آنطوريهباشند بتنبل می)چابک(

است، این گونه داراي زندگی صیادي از نوع کمین کردن است 
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بانی و استفاده از شکارهاي منظور دیدهها بهکه باال رفتن از بوته
) 1385همکاران،وحجتی(کندمیتاییدراموضوعاینزیادمتراکبا

و فعال استشبي خزر)خمیده(جکوي انگشت کج
ین گونه فقط ا.شودهاي تاریک دیده میگاهی روزها در مکان

در .هاي این منطقه دیده شدوبه و صخرهردر چند خانه مخ
ها، سراشیبی بر روي دیوارها و صخرهتحقیقات، این گونهدیگر 

،هاخانهحیاط ها و بهاها، سقف و دیوار خرصخرهشکافتند، میان
هاي دشتوهاپشتالكوپستاندارانشده توسطهاي حفرانهخدر
.)1392،کمالی(شود اندك یافت میگیاهیپوششبامسطحوباز

آوري هاي جمعدر نمونهبوده واتوتومیاین گونه داراي قابلیت 
جکوي انگشت . نمونه داراي دم ترمیمی بودند3منطقه شده از 

Cyrtopodionخمیده خزري را در گذشته با نام caspium

Tenuidactylusشناختند ولی در حال حاضر با نام می caspius

) Hosek ،2014وUetz؛ 1392،کمالی(شودشناسایی می
و در زمین سنگالخی خانه مخروبه صخره رجکوي دم زب

زیستگاه آن در دیگر . ریزه مشاهده و صید شدروي سنگ
تحقیقات توسط دیگر محقین، روي دیوارهاي داخلی و خارجی 

طورکلی روي ها و بناهاي قدیمی یا متروکه و بهزیر پل،هاخانه
این جکو در ایران خانگی و به . هاي انسان ساخت استسازه

روي دیوارها، شود،ندرت دور از محل سکونت انسان یافت می
کنار پنجره ها، اغلب در نزدیکی روشنایی و چراغ ها در کمین 

الي اشیاي مختلف و البهزیردیوارها،شکافنشیند درحشرات می
.)1392،کمالی(ها مخفی می شود ها در انبارياثاثیه در خانه

ویژه کنند و از حشرات بههاي تاریک فعالیت میمعموالً در مکان
رستگار(کنند هاي بالدار تغذیه میها و مورچهها، پشهبالقالب

بودهاتوتومیاین گونه داراي قابلیت .)1386،پویانی و همکاران
. ندسه نمونه داراي دم ترمیمی بودو

اي هاي صخرهزدگیها و بیرونالسرتاي البرزي روي شیب
اي شمال و جنوب رشته کوه البرز زندگی ریزهسست و سنگ

شده وتر دیده در روشنایی آفتاب بیش.)1392،کمالی(کند می
هاي برگوهاالي شاخهالبهو ها چینو سنگهاصخرهرويمعموالً

در بوده وکند این گونه داراي قابلیت اتوتومی ها فعالیت میبوته
در . ندسه نمونه داراي دم ترمیمی بوده،نمونه صید شد9بین 

هشناختLacerta defilippiنام علمیي بهگذشته السرتاي البرز
علمینامبااکنونولی ) 1386،رستگارپویانی و همکاران(د شمی

Daverskia defilippii1392،کمالی(شودمیشناخته .(
هاي پراکنده اي با بوتهریزهایرانی در مناطق سنگارمیاس

قات زیستگاه آن در دیگر تحقی. مشاهده شدو زمین خاکی 
هاي با زمینییهاهاي باز و دامنهنواحی بیابانی و معتدل، دشت

هاي ا ماسه، سنگبزارها آمیخته ریزه و ریگپوشیده از سنگ
است گزارش شده پیشده همراه با پوشش گیاهی استخردرسی

ها، تپه این مارمولک در دشت.)1386،پویانی و همکارانرستگار(
.کندخشک زندگی مینیمهوهاي خشک ماهورها و کوهپایه

پوشش غالب در زیستگاه آن اسفند درمنه، گز، تاغ، خارشتر 
در مناطقی که و وابستگی زیادي به سوراخ جوندگان دارد .است

.جمعیت جوندگان باال باشد از جمعیت بهتري برخوردار است
هاي ابتدایی روز و قبل از غروب خورشید معموالً در ساعت

شود ر ساعت گرم مجدداً غیرفعال میکند و دمیفعالیت 
اي دارد ولی با العادهاین گونه استتار فوق). 1392کمالی، (

شود و همین فرار نزدیک شدن به آن از منطقه خطر دور می
چند روش دفاعی در . شودموجب دیدن و گرفتن حیوان می

ایرانی مشاهده شد که شامل گاز گرفتن دست، اتوتومی ارمیاس
). 1385حجتی و همکاران، (ها بود ن زیر بوتهو فرار کرد

شود و از میزراها یافتالسرتاي سبز خزري معموالً در بوته
هاي تپهگونهاین. کندمیدوريهاي متراکمجنگلوبازهاياستپ

اطراف مناطق جنگلی با پوشش گیاهی مناسب را براي فرار به 
ها، الي بوتهالبهمعموالً در. دهدمناطق مسطح ترجیح می

بعضی ). 1392کمالی، (کند زارها فعالیت میزارها و چمننی
متر سانتی60تا 40ها به عمق هایی را درون ماسهاوقات النه

این گونه داراي ). 1386رستگارپویانی و همکاران (کند حفر می
قابلیت اتوتومی بوده و از سه نمونه گرفته شده، یک نمونه داراي 

این گونه داراي منافذ رانی است و امکان . یمی بوددم ترم
. ها وجود نداردتشخیص جنسیت از روي آن

هاي سنگالخی ها و زمیندر باغآسیانی مرکزيارمیاس
ها و زیستگاه این گونه در دشت،در مطالعات دیگر. مشاهده شد

ها ماهورهاي رسوبی، اطراف مناطق کشاورزي و آبیاري شده تپه
مناطق با بستر رسوبات نمکی، رسی و با پوشش گیاهی در

رستگار (نند گز، تاغ، درمنه و کهور گزارش شده است ااستپی م
طی ساعت گرم روز ). 1392،کمالی؛1386،پویانی و همکاران

هاي بوتهدر کنارخودرااوقاتتربیشداده ورا کاهشخودفعالیت
در آسیاي مرکزيیاسارم). 1392کمالی (برند سر میبزرگ به

هاي کپه داغ و در حاشیه شمالی و غربی دره،جنوب دریاي خزر
فالت مرکزي ایران پراکنده شده و از جنوب تا کرمان انتشار 

).1385حجتی و همکاران (دارد 
ها زار و روي درختالسرتاي شکم سبز در باغ، دشت، علف

ال بودن، در دلیل روز فعاین گونه به. مشاهده و صید شد
. کنندگیر فعالیت میهاي آفتابویژه در قسمتهروزهاي آفتابی ب

اي باال روند هاي صخرهو دیوارهاز تنه درختانتوانندمیراحتیهب
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این گونه مختص کمربند .)1386،رستگارپویانی و همکاران(
متري 700از سطح دریا تا ترارتفاع بین ارتفاع پایینجنگلی کم

دار با باال رفتن از تنه درختان به جستجوي مناطق سایهدر.است
) 1392،کمالی(ها بتابدرود که نور خورشید به آنمیهاییبخش

رود و داخلها باال میمحض احساس خطر از درختاین گونه به
حجتی و (تري دارد به مناطق دیگر انتشار بیشنسبتجنگل

نام بهدر گذشته سبز را مالسرتاي شک.)1388،همکاران
)1386،رستگارپویانی و همکاران(Lacerta chlorogasterعلمی

شود میشناختهDarevskia chlorogasterنامحال حاضر بهدرو
- نمونهدراست،این گونه داراي قابلیت اتوتومی.)1392،کمالی(

. بودترمیمیدمداراينمونه3،آوري شدههاي جمع
ها ها و دشتریزهسنگدر میانار طالییزعلفکاسکین

نواحی ،در تحقیقات دیگراین گونهزیستگاه .و صید شدمشاهده
اي با پوشش گیاهی فراوان و معموالً در نزدیکی آب صخره

ها و را در کشتزارها، باغتوان آنچنین میهم. گزارش شده است
به این اسکینگ در صورت احساس خطر . ها یافتنزدیک خرابه

.)1392کمالی، (برد پناه میالي ریشه گیاهان یا البهخاكدرون
Trachylepisهاي گلویی و شکمی در گونه مجموع تعداد پولک

aurata65عدد و در گونه72تاTrachylepis septemtaeniata

و باشد میاتوتومیاین گونه داراي قابلیت . عدد است62تا 60
. ندسه نمونه داراي دم ترمیمی بودآوري شدهجمعهايدر نمونه

Mabuya aurata transcaucasicaاین گونه قبالً با نام Chernov

Trachylepis aurataبا نامدر حال حاضروشدمیشناخته1962

) Hosek ،2014وUetz؛ 1392،کمالی(شودشناخته می
اي فاقد اندام حرکتی و داراي مارمولک شیشهیامار لوس

) جانبی(یداراي یک چین عمیق پهلوی. باشدبدن مار شکل می
داراي این گونه. استاز سر تا ناحیه مخرج در طرفین بدن 

هاي باریک در صورت زائدههي حرکتی عقبی بهاندامآثاري از ا
داشتن پلک متحرك خاطرهبمارمولکاین.باشدمیمخرجطرفین

فیروز (استتشخیصقابل سوراخ گوش مشخص از مارها و
این نمونه .)1386،همکارانورستگارپویانی؛1381،کمی؛1378
زیستگاه .زارهاي بلند این منطقه مشاهده شدو علفهادر باغ

زارهاي باز با پوشش گیاهی کنار علف،آن در دیگر تحقیقات
هاي بوتهاليومتراکمهايجنگل،کشاورزيهايها، زمینرودخانه

هاينواحی مرطوب، دیواره،)1392کمالی، (ها هخانکنار دیوار
گزارش ها و شالیزارها زار، باغزار، چمنعلفاي،بوتهسنگالخی،
تر در ارتفاع پایین.)1386و همکاران،رستگارپویانی(شده است

این گونه . متري گزارش شده است1300از سطح دریا تا ارتفاع 
ها سنگگان زیر تختهدرون سوراخ جونداحساس خطر بهموقعدر

هنگام اسیر شدن، حول محور . بردو میان ریشه درختان پناه می
. سازدپیچد تا خود را از دستان شخص رهاطولی بدن خود می

شودمیغذا متسعبدن در هنگام بلعیدندو طرفدرطولیشکاف
کمالی، (خالف عقاید اشتباه هیچ نقشی در بلع طعمه ندارد و بر

گونه تا وقتی نوزادها قادر به شکار کردن نباشد این .)1392
. )1386و همکاران،رستگارپویانی(هستند والدینیمراقبتداراي

داران کوچک، تخم پرندگان، ها، مهرهاز حشرات مخصوصاً ملخ
بار در استان سمنان لوس مار براي اولین.کنندتغذیه میتناننرم

نام . )1385کاران، و همحجتی(از منطقه دامغان گزارش شد
کمی، (بودهOphisaurus apodusدر گذشتهعلمی این گونه 

Pseudopus apoudusولی امروزه ) Anderson ،1999؛1376

.)1386رستگارپویانی و همکاران (شودنامیده می
پاي هاي بدون دست ویکی از دو گونه مارمولککلمره

چین پهلویی و فاقد آثار مار، فاقد ایران است که برخالف لوس
هاي انبوه زندگی هاي کف جنگلالشه برگدرگونهاین.استپاها

هاي ها یا کندهتر اوقات خود را در زیر این الشه برگو بیش
هاي بوتهالي درهگوناین. )1392کمالی،(کنددرختان مخفی می

حرکتی آهسته دارند ولی با احساس .این منطقه مشاهده شد
هاي تنان، الرو حشرات، کرماز نرم.کنندیع حرکت میخطر سر

رستگار (زا هستند ها بچهاین مارمولک.کنندخاکی تغذیه می
این گونه قبالً در میان محققین با . )1386،پویانی و همکاران

رستگار (شدشناخته می) کرم تنبل(Anguis fragilisنام علمی
Anguisبا نام علمیضرو در حال حا) 1386،پویانی و همکاران

colchica 1392کمالی، (شودمیشناخته(
برداري ناصحیح و غیرههاي انسانی و بهرثیر سو فعالیتأت
وحش و پوشش حیاتجملهتجدیدشونده ازطبیعیمنابعازاصولی

هاي محیط زیست گیاهی، کارشناسان و دست اندرکاران برنامه
هاي مناسب و اعمال لعه و ارائه طرحدارد که با مطارا بر آن می

انحاء نحوي ازي کوتاه و بلندمدت بهاهریزيها و برنامهسیاست
وحش و فقر پوشش از روند رش منفی کاهش جمعیت حیات

در حال حاضر شکار مجاز و غیرمجاز از . گیاهی جلوگیري نمایند
زنی و خارزنیها و بوتهرویه درختان و درختچهسو و قطع بییک

اي چنان لطمهدیگرچراي مفرد و خارج از ظرفیت مراتع از سوي
طور عادي توازن طبیعی هرد ساخته است که بابه طبیعت و

ها را برهم زده و تاثیر سوء شدیدي بر محیط زیست اکوسیستم
ویژه حیات وحش که وابستگی اکولوژي کاملی به موجودات به

هاي است با بررسیامید.سازددیگر عوامل حیات دارد وارد می
همه جانبه منطقه مذکور نیز جزء مناطق خاص و مورد توجه 
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