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( Darevskia kamii)سبز شکم السرتای در شمارشی و گیریاندازه صفات مطالعه

 گلستان استان کردکوی و گرگان هایشهرستان در

 
 

 شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد گروه زیست :عقیلبنی السادات حورا

 1911-11311صندوق پستی: اسالمی واحد تهران، 

 111گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی:   :*کمی لیقحاجی 

 شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد گروه زیست : ناصحی محمد

 1911-11311صندوق پستی: تهران، 
 

 1319 سفنداتاریخ پذیرش:            1319 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

 گونه تعداد لحاظ از ایران سوسمارهای خانواده ترینغنی. هستند گونه 111 و جنس 11 خانواده، 11 شامل ایران سوسمارهای

 شامل خود که است Lacertidae خانواده به جنس متعلق 9یکی از  Darevskia جنس. باشدمی گونه 14 با السرتیده خانواده به مربوط

. است هگرفت صورت بار روی دو جمعیت این گونهاولین برای حاضر مطالعه و باشدمی گلستان استان بومی گونه این. باشدمی گونه 9

 استان کردکوی و گرگان هایشهرستان در ،(Darevskia kamii) سبز شکم السرتای مریستیک و مورفومتریک صفات مطالعه برای

 ماه فروردین فاصله در سوسمار نمونه 01و انتخاب ایستگاه 11 مطالعه، مورد منطقه در بردارینمونه هایایستگاه تعیین از پس گلستان،

سپس تعدادی  و گردید تهیه عکس زنده هاینمونه از. شد آوریجمع دیگر هایروش و چوب دست، وسیلههب 1991 ماه شهریور تا 1991

 یقطر از هانمونه جنسیت. شدند شناسایی معتبر منابع از ستفادها با و کرده تثبیت %40 الکل در و هوشبی کلروفرم توسط هانمونه از 

 صید هایهگون زیستی هایویژگی برروی تربیش مطالعه برای. گردید مشخص تخم و بیضه مشاهده و هانمونه تشریح و پنیسهمی مشاهده

 توصیفی آمار توسط حاصل هایداده. شد تیکمریس صفت 11 شمارش و کولیس وسیلهبه مورفومتریک صفت 19 گیریاندازه به اقدام شده

 LRVS, AG, SVL صفت سه آن، نتیجه در که شد، استفاده مستقل t-test آماری آنالیز از جنسی دوشکلی بررسی برای. گردید بررسی

 بدن جانبی نواحی در آبی هایلکه دارای نرها چنینهم است. بوده هاماده از تربیش نرها در LA صفت یک تنها و نرها، از تربیش هاماده در

 .باشندمی

 گلستاناستان ،Darevskia kamiiسبز، شکم السرتای مریستیک، مورفومتریک، کلمات کلیدی:

 hgkami2222@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 نددهمی تشکیل را ما پیرامون دنیای که حیات متنوع اشکال       

 هب نسبت جانوران از برخی اگرچه اند،وابسته یکدیگر به همه

 رفتن بین از لیکن. اندشده شناخته بهتر و تربیش دیگر جانوران

 اشدب ناشناخته بشر برای است ممکن که زنده، موجود یک حتی

 ور این از. گذاشت خواهد برجای طبیعت تعادل در نامطلوبی آثار

 و مهم مساله هاآن اکولوژیکی نقش بررسی و خزندگان مطالعه

 .(4373)بلوچ و کمی،  رودمی شماربه پیگیری شایان

 حساببه موجوداتی جمله از سوسمارها ویژههب خزندگان،       

 هستند مفیدی و خاص اکولوژیک هایارزش دارای که آیندمی

(Zug، 2004). دهندمی تشکیل را غذایی زنجیره از قسمتی هاآن 

 موجودات از بسیاری طغیان کنندهکنترل و دارندهباز عوامل از و

. (2003و همکاران،  Galina) آیندمی ارشمبه رسانآسیب زنده

 برای مثبتی نقش موذی جانوران و حشرات شکار با سوسمارها

 حفظ در بنابراین. (2004و همکاران،  Glor) دارند کشاورزی

 شناساگرهای چنینهم موجودات این .مفیدند هااکوسیستم تعادل

و  Pough) آیندمی حساببه نیز اکوسیستمی تغییرات زیستی

 .(2004کاران، هم

 رگیچشم بسیار ایران، سوسمارهای ویژههب و خزندگان فون       

 رفته همروی ایران مختلف مناطق در گرچه .است توجه جالب و

 Rastegar Pouyani) شده گزارش خانواده 8 در سوسمار گونه 421

   سال در خزندگان لیست چک با مطابق که ،(2008و همکاران، 

و همکاران،  Smid) یافت افزایش گونه 411 از بیش به 2041

 سوسمارها ویژههب خزندگان مطالعه ایران در متاسفانه. (2041

 ییهافعالیت رابطه این در که افرادی و است اجمالی و اندک بسیار

 غیرایرانی یا و ایرانی چه هستند، فعالیت حال در یا و داده انجام

 زا که ایران از ناطقیم در اخیر هایسال در. هستند شمارانگشت

 رفیمع زمینه در مطالعاتی بود، نشده انجام فعالیتی چندان قبل

 ولی اندک هرچند نمونه، آوریجمع و زیستی جغرافیایی فون،

 در فراوان احتمال به حال،این با. است گرفته صورت مفید،

 جدید و ناشناخته هایگونه ایران فالت از دیگر نقاط بسیاری

 نشدا و دانشجویان محققین، توسط معرفی و فکش انتظار چشم

 .(4381همکاران،  و Rastegar Pouyani) باشندمی پژوهان

به چندین  2007در سال   ,4718Lacerta Linnaeusجنس 

 4997ها جنس جنس مجزا از هم تقسیم شده که یکی از آن

Arribas, Darevskia با مطالعه 2043باشد. در سال می 

در شمال ایران چند گونه جدید توسط Darevskia گسترده 

 دهای جدیمطالعات مولکولی گزارش گردید که یکی از این گونه

kamii  Darevskia باشد که تاکنون فقط از استان گلستان می

(. از زمان 2043و همکاران،  Ahmadzadehگزارش شده است )

 ایاین گونه هیچ مطالعه مورد کشف این گونه جدید تاکنون در

 سیبرر اولین تحقیق این و است نگرفته صورت ایران کشور در

های گرگان شهرستان روی دو جمعیت این گونه در زمینه این در

 .باشدمی و کردکوی
 

 هامواد و روش
 ت.اس شده واقع گلستان استان جنوبی بخش در گرگان شهر       

 به جنوب از  و قالآق هایشهرستان به شمال از شهرستان این

 به غرب از و آبادعلی شهرستان به شرق از و سمنان تاناس

 مساحتی با گرگان شهرستان. شودمی محدود کردکوی شهرستان

 طول محدوده در ایران، شمال در مربع کیلومتر 3000 از بیش

 شرقی دقیقه 10 و درجه 11 تا دقیقه 40 و درجه 11 جغرافیایی

 40 و درجه 37 تا دقیقه 21 و درجه 33 جغرافیایی عرض و

 3800 تا -20 بین ارتفاعی محدوده در که باشدمی شمالی دقیقه

 (.4388همکاران،  ولشکری ) است گرفته قرار دریا سطح از متری

 از درصد 94/7) مربع کیلومتر 8/4341گرگان   شهرستان وسعت

 انشهرست این طبیعی، هایویژگی ازنظر .باشدمی( استان مساحت

 از. باشدمی کوهستانی و ایکوهپایه ی،اجلگه ناحیه سه دارای

 نواحی و کوهستانی اقلیم شهرستان این جنوبی نقاط اقلیم، نظر

 (.4394 همکاران، و)چورلی  دارند مرطوبنیمه اقلیم شمالی

 انایر در گلستان استان هایشهرستان از کردکوی شهرستان       

 شهرستان. باشدمی شهرستان این مرکز کردکوی شهر. است

 شهرستان این. است شده واقع گلستان استان غرب در کردکوی

 البرز هایکوه رشته به جنوب از ترکمن، شهرستان به شمال از

 هب غرب از و گرگان شهرستان به شرق از سمنان، استان و شرقی

 11در کردکوی شهرستان. باشدمی محدود بندرگز شهرستان

 عرض قیقهد 17و  درجه 33و  شرقی طول دقیقه 3و  درجه

 این مساحت. است قرارگرفته النهارگرینویچ نصف از شمالی

 آزاد دریاهای سطح از آن ارتفاع و کیلومترمربع 1/841 شهرستان

 (.4394همکاران،  وچورلی باشد )می متر 10 نیز

 یا هاکیسه دستکش، نیاز: مورد تجهیزات و وسایل       

 ال،دیجیت عکاسی بیندور ها،نمونه دارینگه برای بزرگ هایبطری

GPS، کردن هوشبی جهت) کلروفرم یا یادداشت، اتر دفترچه 

 ،(هانمونه کردن ثابت جهت) %1 فرمالین و %71 الکل ،(هانمونه

 ینوکولر،ب لوپ تشریح، وسایل انسولین، سرنگ التکس، دستکش

 هتج دار کد نوار) دایمو نوار کولیس، دیجیتال، عکاسی دوربین

 .(هاهنمون زدن شماره

 تمام در هابردارینمونهها: نمونه آوریو زمان جمع روش       

 تا صبح اولیه ساعات از) روز از موقع هر در و هوایی و آب شرایط

 خاورمیانه در که این به توجه با. گرفت انجام ،(آفتاب غروب

 با موارد اکثر در هانمونه آوریجمع ندارد وجود سمی سوسمار

 به شدننزدیک هنگام در. گرفت انجام دست سطتو و کردن دنبال

 سیلهو سایه یا بدن سایه تا بود مراقب و کرده حرکت آهسته نمونه

 هانمونه محاصره از پس نیفتد، جانور روی آوری مانند چوبجمع
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 گرگان شهرستان در Darevskia kamii آوریجمع : مناطق2 شکل

 های گرگان و کردکوی درموقعیت شهرستان نقشه : 1شکل

 (www.irantouring.com) گلستان و ایران استان

 
 

 

 
 شهرستان کردکوی در Darevskia kamii آوریجمع : مناطق3 شکل

 
 نگرفت با و برده سوسمار روی بر را خود دست آهستگی به       

 موارد برخی در. شدمی اسیر یوانح گردن ناحیه از سوسمار

 یا هادرختچه و هابوته و هاشکاف الیالبه و کرده فرار هاسوسمار

 بلند طریق از صورت این در که بردندمی پناه زمین هایسوراخ

 زا استفاده با زمین کردن حفر یا هابوته کندن و هاسنگ کردن

 از هکاین منض دست آمدند.ها بهنمونه به بیلچه و کلنگ و بیل

 .شد تهیه عکس هاایستگاه در هانمونه

 آوریجمع ضمنبرداری: نمونه زیستگاه اطالعات ثبت       

 گردید، آوریجمع و مشاهده سوسمار نمونه که مناطقی در نمونه

 جغرافیایی عرض و طول) زیستگاه موقعیت قبیل از اطالعاتی

 منطقه، اعارتف زیستگاه، شاخص گیاهان ،(GPS دستگاه توسط

 در هانمونه شاخص رفتارهای برداری،نمونه محل و زمان و تاریخ

 را هانمونه کننده آوریجمع افراد یا فرد نام آوری،جمع موقع

 ظروف داخل را شده آوریجمع هاینمونه سپس کرده، یادداشت

اسی شنآزمایشگاه زیست به مطالعه برای و داده قرار پالستیکی

 جزئیات از مناسب فرصت در و شده تقلمن دانشگاه گلستان

موارد  و رانی هایسوراخ دم، تنه، سر، هایفلس و ریختی صفات

 .(4و جدول  3، 2ل اشکا) گردید تهیه عکس دیگر

 مطالعات جهت سازیآماده و هانمونه تثبیت       

عدد  3عدد جنس نر،  3ها )تعدادی از نمونهآزمایشگاهی: 

 در کلروفرم به آغشته پنبه وسیلهبه غ(عدد نابال 3جنس ماده و 

ای ها درون محفظهشدند )مابقی نمونه هوشبی ظرف داخل

در زیستگاه طبیعی  مطالعات انجام شده و پس دارینگه اکواریومی

http://www.irantouring.com/
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 %93 سفید الکل تزریق جانور، کامل هوشیبی از پس .رها شدند(

 دم و شکم سینه، ناحیه سه در)ها اندام و هابافت درونبه

 انجام داخلی هایبافت فساد از جلوگیری منظوربه ،(سوسمار

 در کوچک ایپنبه هایگلوله دادن قرار با چنینهم و گرفت

 گوارش دستگاه وارد الکل تا ماندمی باز اندکی نمونه دهان دهان،

 زا پس. پذیرد صورت بهتری صورتبه آن دارینگه و شده نمونه

  ویژه برچسب نمونه هر که شدند گذاری کد هانمونه مرحله این

 دستگاه کمک به که است شماره یک شامل که دارد را خود

 زیر به و شودمی حک( دایمو) مخصوص نوار روی بر زنشماره

 ارهشم براساس مربوط مشخصات و الصاق نمونه راست پای زانوی

 بدر ایشیشه هایظرف در هانمونه و شوندمی یادداشت الصاقی

 در %71 سفید الکل در کامل غرق حد تا و شده داده قرار دار

 به ممکن آسیب ترینکم تا شدند دارینگه تاریک و خنک محلی

 .آید وارد هانمونه
  

 برداریهای نمونهمشخصات مربوط به هر یک از ایستگاه: 1جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی تعداد نمونه نام ایستگاه شماره ایستگاه

 E"100311 N"141733 1 شهریمنطقه  4

 E "130311 N "021133 42 جنگل امام رضا )ع( کردکوی 2

 E "022711 N "341733 40 جنگل النگدره گرگان 3

 E "182811 N "411133 3 جنگل روستای زیارت 1

 E "124411 N "121333 3 جنگل روستای باالجاده 1

 E "131411 N "481233 3 جنگل قرق 3

 E "274111 N "181133 1 جنگل روستای میاندره 7

 E "293311 N "171833 3 آبادجنگل روستای قرن 8

 E "233111 N "011133 2 جنگل توسکستان 9

 E "082411 N "111133 3 جنگل روستای سید میران 40
     

 (1331سی سوسمارهای السرتیده )رضازاده، صفات مورفومتریک مورد استفاده در برر :2جدول

 تعریف عالمت اختصاری شماره

4 SVL (Snout to vent length) )طول سر و بدن )از نوک پوزه تا جلو سوراخ مخرج 

2  TL(Tail length) ))طول دم )از جلو سوراخ مخرج تا نوک دم )دم سالم 

3  SL(Snout length)  چشم(طول پوزه )از نوک پوزه تا جلو 

1  HL(Head length) )طول سر )از نوک پوزه تا لبه خلفی سوراخ گوش 

1  HH(Head hight) ترین ارتفاع از باالترین بخش تا آرواره پایین(ارتفاع سر )بیش 

3 HW (Head width) ترین عرض سر در پهن ترین قسمت(عرض سر )بیش 

7 DOE (Orbit-ear distance) داقل فاصله از لبه خلفی چشم تا لبه جلویی گوش(فاصله حدقه تا گوش )ح 

8 LFA (Length fore arm) )طول ساعد )از زیر آرنج تا ابتدای مچ 

9 LA (Length of arm) )طول بازو )از زیر بغل تا ابتدای آرنج 

40 LF (Length of femur ) )طول ساق )از زیر زانو تا ابتدای مچ 

44 LT (Length of thigh) ان )از کشاله ران تا ابتدای زانو(طول ر 

42 AG (Axilla-groin length) )زیر بغل تا کشاله ران )از انتهای زیر بغل دست راست تا کشاله ران 

43 TBL (Total body length) )طول کل بدن )از نوک پوزه تا نوک دم 

41 IND (Internasal distance) های خارجی بینی(بین سوراخهای بینی )حداقل فاصله فاصله بین سوراخ 

41 NED (Nasal-eye distance) )فاصله بینی تا چشم )حداقل فاصله بین لبه عقبی سوراخ بینی تا لبه جلوی چشم 

43 L4TOE (Fourth toe length (largest size)) )طول انگشت چهارم پا )طول انگشت چهارم پای راست بدون ناخن 

47 LBT (Length of widest part of tail base) ترین بخش بالفاصله بعد از مخرج(ترین بخش پایه دم )عریضاندازه عریض 

48 EL (Eye length) طول چشم 

49  DE(Maximum diameter of ear opening) قطر عمودی سوراخ گوش 
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 هایگونه زیستی هایویژگی شناخت جهتسنجی: زیست       

 شمارش و مورفومتریک صفات گیریاندازه به اقدام شده صید

 ریگیاندازه جهت منظور این برای. شد هانمونه مریستیک صفات

 .(2گردید )جدول  استفاده کولیس از هانمونه

 خصوصیات براساس آزمایشگاه در ها:نمونه شناسایی       

 یشناسای هایکلید با مریستیک و مورفومتریک مورفولوژیک،

 Rastegar(؛2043) و همکاران Ahmadzadeh جمله از معتبر

Pouyani و  (4383) همکاران وAnderson (4990) انجام پذیرفت .

 شمارش به مربوط استفاده مورد صفات عمده کلید این در

 پوست آمیزیرنگ ها،فلس نوع بدن، مختلف نواحی هایفلس

 حغیرمسل چشم بر تکیه الزم، دقت آمدن دستهب برای. باشدمی

 گیریبهره با هافلس نوع تشخیص با شمارش لذا د،نبو پذیرامکان

 یقسمت طول گیریاندازه که نیز مواردی در. گرفت صورت لوپ از

 و صفت نوع حسب بر بود، نظر مد آن مختلف فواصل یا و بدن از

 استفاده مترمیلی 02/0 دقت با کولیس یا و کشخط از الزم دقت

 و 2 جداول در هامارمولک بدن گیریاندازه هایشاخص)گردید 

 .(است شده ذکر 3

 
 

 (1331صفات مریستیک مورد استفاده در بررسی سوسمارهای السرتیده )رضازاده،  :3جدول

 تعریف عالمت اختصاری شماره

4  ULS-R(Upper labial scales-right) راست-های لب باالتعداد فلس 

2  LLS-R(Lower labial scales-right) راست-یینهای لب پاتعداد فلس 

3 ULS-L (Upper labial scales-left) چپ-های لب باالتعداد فلس 

1 LLS-L (Lower labial scales-left) چپ-های لب پایینتعداد فلس 

1 
SALH (Number of scales along head longtidual row from postmental to gullar 

fold) 

ت ها در امتداد ردیف طولی سر از پشتعداد فلس

 ای تا چین گلوییچانه

3 COLLAR (Number of collar scales) های یقهتعداد فلس 

7  FPL(Femoral pores-left) های رانی در زیر پای چپتعداد سوراخ 

8 FPR (Femoral pores-right) های رانی در زیر پای راستتعداد سوراخ 

9 F4L finger) th1(Subdigital lamellae of  نگشت چهارم دستهای االمل 

40 T4L toe) th1(Subdigital lamellae of  های انگشت چهارم پاالمل 

44 VL (Number of longtidual rows of large ventral scales) های بزرگ شکمیهای طولی فلستعداد ردیف 

42 LRVS (Longtidual rows of ventral scales (arranged)) ردیف طولی های شکمی در یکتعداد فلس 

43 NDS (Number of dorsal scales across the body (in widest part)) ترین قسمت بدن در میانهها در پهنتعداد فلس 

41 SBEE (Scales between nasal and eye) 
های بین سوراخ بینی تا بخش خلفی تعداد فلس

 برآمدگی فوق چشمی

41 Supraciliars یهای باالی چشمگرانول 

 تحلیل و تجزیهها: داده تحلیل و تجزیه ،آماری هایروش       

 گرفت. صورت Spss 43 و  2043Excel افزارنرم از استفاده با هاداده

 اب نابالغ افرادماده:  و نر تشخیص و هانابالغ جداسازی       

 تشخیص تناسلی غدد رشد عدم چنینهم و کوچک اندازه به توجه

 و تشریح از پس ماده و نر دافرا جنسیت تشخیص. شدند داده

 ماری،آ تحلیل و تجزیه از پس. گرفت صورت تناسلی غدد بررسی

 .گردید ذکر هاماده و نرها بین دارمعنی هایتفاوت وجود صورت در

 

 نتایج
نمونه به طور کامالٌ  10از دو منطقه مورد مطالعه تعداد        

، (%18نر ) 29آوری گردید که پس از بررسی شامل تصادفی جمع

(. میانگین 2( بوده است )شکل %3نابالغ ) 3( و %33ماده ) 48

و  1های ها در شکلصفات مورفومتریک و مریستیک تمام نمونه

 است. ارائه شده 3

 
 جنسیت به توجه با هانمونه نمودار تعداد :4شکل 

 

 هایفلس)دار تیغه و کوچک پشتی هایفلس :مشخصات       

 شده نزدیک دم سمت به چههر اما برآمده تیغه سر به نزدیک

 بل فلس پنجمین هستند،( شوندمی عمودی و ترکشیده هاتیغه

۰

۵

1۰

1۵

2۰

2۵
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3۵

نر ماده نابالغ
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 رد بینی گیرد، سوراخمی قرار چشم زیر دقیقاً( supralabials)باال 

شکل و حداقل تعداد  ایاره یقه باال، لب فلس اولین با تماس

 .(47تا  7 هایباشند )شکلعدد می 40عدد و حداکثر  3ها فلس

 Darevskia kamiiترین طول پوزه تا مخرج در بیش  اندازه:       

متر میلی 4/37متر و برای جنس ماده میلی 4/31برای جنس نر 

ترین طول دم برای جنس متر و بیشمیلی 9/34ها و برای نابالغ

متر و برای میلی 7/443متر و برای جنس ماده میلی 2/433نر 

ری شد. تعداد منافذ رانی برای گیمتر اندازهمیلی 8/33ها نابالغ

 41-48پای چپ و  در (11/43عدد )متوسط  41-49 های نرنمونه

 41-48 ماده هاینمونه و برای در پای راست (83/41)متوسط  عدد

عدد )متوسط  41-48( در پای چپ و 22/43عدد )متوسط 

های رانی چنین تعداد سوراخباشد. هم( در پای راست می43/43

از نظر یکسان بودن و متفاوت بودن در تعداد در پای چپ و پای 

دست آمده بدین هراست نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ب

 (%2/47) نمونه 1نمونه تنها در  29از  نر جنس در که صورت است

 3و از  (%2/72)نمونه  43آوری شده، نمونه ماده جمع 48و در 

های رانی پای چپ و ( در سوراخ%400نمونه ) 3نمونه نابالغ، هر 

های رانی در پای چپ و چنین تعداد سوراخراست برابر بودند. هم

 (%7/27) نمونه 1نمونه نر،  29از ( %7/82)نمونه  21 در بین راست

عبارتی در کل آوری شده متفاوت بوده، بهنمونه ماده جمع 48از 

نمونه دارای تعداد  10از  (%12نمونه ) 24های بررسی شده نمونه

 (%18نمونه ) 29در هر دو طرف بوده و در  های رانی برابرسوراخ

های رانی با تعداد نابرابر در پای چپ و نمونه دارای سوراخ 10از 

های پشتی در قسمت میانی بدن پای راست مشاهده گردید. فلس

 13-19های ماده عدد و برای نمونه 10-12های نر برای نمونه

 هاینمونه در دست چهارم انگشت زیر هایتیغه گردید. مارشش عدد

 47-22های ماده ( و در نمونه31/20عدد )متوسط  48-23نر 

های زیر انگشت چنین تیغهشمارش شد. هم (27/20 )متوسط عدد

( و برای 40/27عدد )متوسط  49-30های نر چهارم پا برای نمونه

 ( شمارش گردید.11/27عدد )متوسط  21-34های ماده نمونه

 بر صفت 1 مطالعه، مورد صفات بین از :جنسی شکلی دو       

 بین درصد( 1داری )در سطح خطای معنی تفاوت T آزمون اساس

 صفت، 3 که ترتیببدین دهند،می نشان ماده و نر جنس دو

LRVS, AG, SVL صفت، 4 و است نرها از تربیش هاماده در LA 

 .(1دول است )ج هاماده از تربیش نرها در
 نبی نیز آمیزیرنگ نظر از صفات، این در اختالف بر عالوه       

 معنی این به دارد، وجود توجهی قابل تفاوت ماده و نر جنس دو

 .دباشنمی رنگ آبی هایلکه دارای بدن جانبی نواحی در نرها که

 مایل زیتونی نرها در بدن پشت و سر ناحیه :رنگ الگوی       

 به مایل کوچک هایلکه با کمرنگ ایقهوه هاماده در و سبز به

 بزس سر، هایکناره. باشندمی تیره ایقهوه پهلویی نوار و سیاه

 هایاندام و پهلوها آن، بدون یا سیاه کوچک هایلکه با روشن

 نقاط اب سفید به مایل هایلکه و سیاه هایلکه با زرد-سبز حرکتی

 در رنگ آبی هایلکه دارای نرها چنینهم زرد، به مایل کوچک

 سبز ای کمرنگ آبی گلو روشن، سبز شکم ناحیه. هستند پهلوها

 هایاندام از قسمتی زیرین سطح و مخرجی ناحیه آبی، به مایل

 هایفلس و هاچشم زیر روشن، سبز به مایل زرد اغلب حرکتی

 باشند.می سیاه کوچک هایلکه دارای و رنگ سبز باال لب
   

 

 

 

ومتریک در جنس نر، ماده، : نمودار میانگین صفات مورف۵شکل

 Darevskia kamiiو نابالغ 

 نمودار میانگین صفات مریستیک در جنس نر، ماده :6شکل 

 Darevskia kamiو نابالغ                       

  

ها، طبق نمودارهای رسم شده در باال برای هر سه گروه ماده       

 ترین مقدار میانگین شود که بیشها مشاهده مینرها و نابالغ

دست آمده برای صفات مورفومتریک مربوط به طول کل بدن هب

(TBL( و سپس طول دم )TLمی )ت مریستیک باشد، و برای صفا

( NDSترین قسمت بدن در میانه )ها در پهنمربوط به تعداد فلس

 باشد.می
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 Darevskia kamiiبرای بررسی دو شکلی جنسی در  Tنتایج حاصل از آزمون  :4جدول 

   T-test Equality of Means صفات کمی

T Df Sig-(2-tailed) 

SVL 291/2-  11 023/0* 
TL 304/0- 301/21 113/0 
SL 193/0- 097/14 323/0 
HL 418/0 937/11 883/0 
HH 077/0 478/11 939/0 
HW 132/0- 977/11 313/0 
DOE 382/0 974/11 701/0 
LFA 420/4- 11 239/0 
LA 231/2- 11 028/0* 
LF 274/0 11 787/0 
LT 819/0- 11 391/0 
AG 172/3-  11 004/0* 
TBL 231/4- 900/21 228/0 
IND 323/4- 11 492/0 
NED 113/0- 11 310/0 

L1TOE 438/0- 971/11 894/0 
LBT 801/0- 11 121/0 
EL 291/0 881/11 739/0 
DE 038/0- 982/11 970/ 

ULS-R 013/0- 11 931/0 
LLS-R 432/0 11 893/0 
ULS-L 013/0- 11 931/0 
LLS-L 228/4 383/13 223/0 
SALH 217/4 11 241/0 

COLLAR 113/4 11 430/0 
FPL 383/0 11 193/0 
FPR 911/0- 11 310/0 
L1F 490/0 11 810/0 
L1T 009/0 11 993/0 

LRVS 212/1- 11 000/0* 
NDS 204/0- 11 812/0 

 810/0 11 201/0 گرانول باالی چشم
  باشند.دار مییدرصد معن 1در سطح خطای  
 

 

 

 

 

 
 های شکمیفلس :1شکل  های پشتی نزدیک به سرفلس :3شکل  های پشتی نزدیک به دمفلس :7شکل

 

 

 

 

 
 های باالی سرفلس :شکل  های یقهفلس :11شکل  های رانیسوراخ :1۰شکل

 

 

 

 

 
 سر جانبی سطح هایفلس  :1۵شکل                های سطح فوقانی دمفلس :14شکل  های سطح زیرین سر          فلس :13شکل
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 حرکت دارای سوسمار این: رفتاری و یزیست خصوصیات

 هایشکاف وارد خطر احساس از بعد بالفاصله و بوده سریع بسیار

 ها،بوته داخل ها،دیوار درز البالی درختان، تنه در موجود

 آوریجمع طی در. رودمی بلند هایعلف و زیرزمینی هایحفره

 اقدام متری 3 یا 2 فاصله از سوسمار که شده مشاهده گونه این

 تربیش سوسمار این زندگی محیط کهجاییآن از. کندمی فرار به

 و( متری 1 ارتفاع تا حدوداً)درختان  تنه از راحتیبه است، سایه

 سرعت. روندمی باال خورشید نور از بهتر استفاده برای دیوارها

 ونهگ این که وقتی. است باال بسیار سوسمار این در دم خودبری

 هب دهدمی خود بدن که به هاییپیچش با گرفته شود دست در

 حصب اوایل از. دارد خود رهانیدن در سعی و پیچدمی انگشتان دور

 توق تربیش و هستند مشاهده قابل آفتاب غروب به نزدیک تا

 زمستان گونه این. گذرانندمی حرکت بدون آفتاب زیر را خود

 خواب در ماه سفندا اواخر تا ماه آذر اواسط از معموالً دارد و خوابی

 یعنی زمستانی خواب مدت طول البته. بردمی سربه زمستانی

. دارد هوا حرارت درجه به بستگی کامالً آن پایان و شروع

 هایتخم دارای خرداد و اردیبهشت هایماه در شده صید هاینمونه

 کوچک تخم تعدادی و مترمیلی 44 تا 8 اندازه به رنگ زرد و بزرگ

نرها در اواخر خرداد  حداکثر قطر بزرگ بیضه .(43بودند )شکل 

 (.47دست آمد )شکل همتر بمیلی 41

 یدهد گلستان استان هایجنگل در اکثراً گونه این: زیستگاه       

شهرستان  هایجنگل از هانمونه تربیش خاطر همینبه شودمی

 تنه روی ها،کنده در گونه این شد، آوریجمع کردکوی و گرگان

 منازل حیاط در دارند، وجود جنگل کف هایلفع و درختان

 حضور نیز ایکوهپایه هایجنگل و هاباغ دیوارها، روی مسکونی،

 (.49، 48 هایدارند )شکل

 
 در حیاط منازل مسکونی Darevskia kamii: 13شکل

 
  جنگل امام رضا کردکوی ،Darevskia kamii زیستگاه :11شکل

 
آوری عدد نمونه جمع 10از  نمونه 3در های خارجی: انگل       

مشاهده شد، که  Ixodidaeها( کنه از خانواده از نمونه %42شده )

تر در اطراف سر، گردن، اطراف سوراخ گوش، ناحیه شکم و بیش

 (.20خصوص کناره بدن دیده شد )شکل هب

 

 
 بر روی گردن و بازو Ixodidaeهای خانواده کنه: 2۰شکل

 

 
 ماده            Darevskia kamiiهای نارس تخم :16شکل

 

 
 نر Darevskia kami: بیضه 17شکل 
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 بحث
 Darevskia Arribas, 1117جنس 

Darevskia kamii Ahmadzadeh, Flecks, Carretero, 

Mozaffari, Bohme, Harris, Freitas & Rodder, 2۰13 

 جنگل نهارخوران، گرگانمحل صید نمونه تیپ : 

 :پراکنش

 
و   (Smidدر ایران Darevskia kamiiنقشه پراکنش  :21شکل

 (2۰14همکاران، 

( توصیف 4997)  Arribasتوسط باراولین Darevskiaجنس        

های این جنس توسط شد. اغلب سیستماتیک و اکولوژی گونه

Darevsky (4937 مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. گونه مورد )

 Darevskia chlorogaster از Darevskia kamii تحقیق این در مطالعه

 ایران به بعد به چک لیست خزندگان 2043مشتق شده و از سال 

و  Fuتوسط  Darevskia chlorogaster فیلوژنی ت.اس شده اضافه

مطالعه  اساس(، بر2000و همکاران ) Marphyو  (2000) همکاران

 Darevskia فیلوژنی بررسی چنینانجام شد، و هم DNAتوالی 

kamii  توسطAhmadzadeh ( انجام گرفت. 2043و همکاران ) 

 1/39حداکثر اندازه طول سر و بدن برای جنس نر اندازه:        

باشد، صفحات متر میمیلی 31متر و برای جنس ماده میلی

های طولی های شکمی مستطیل شکل و تعداد ردیففلس

های شکمی در یک ردیف و تعداد فلس 3های بزرگ شکمی فلس

ها در امتداد ردیف طولی عدد و تعداد فلس 24-27ردیف طولی 

تعداد  باشد.عدد می 20-21ای تا چین گلویی سر از پشت چانه

باشد، المالی زیر انگشت عدد در هر طرف می 41-47منافذ رانی 

عدد در  1های لب باال عدد است. تعداد فلس 21-32چهارم پا 

های باالی عدد و تعداد گرانول 3-9های یقه و تعداد فلس طرف هر

(. 2043و همکاران،  Ahmadzadehباشد )عدد می 1-42چشمی 

ل حداکثر اندازه طول سر و بدن گیری پژوهش حاضر شاماندازه

متر میلی 4/37متر و برای جنس ماده میلی 4/31برای جنس نر 

شود که حداکثر اندازه پوزه تا ترتیب مشاهده میباشد. بدینمی

دست آمده هها در مطالعه حاضر از نتایج بمخرج نمونه

دست آمده برای جنس ماده هو از نتایج بتر برای جنس نر کوچک

های شکمی و تعداد صفحات فلس شکل باشد.تر میبزرگ

. قبلی است های بزرگ شکمی مانند گزارشهای طولی فلسردیف

دست آمده در موارد زیر با گزارش هطبق بررسی حاضر، نتایج ب

 های شکمی در یک ردیف طولیفلس است. تعداد قبلی متفاوت

ها در امتداد ردیف طولی سر از پشت عدد، تعداد فلس 34-21

 41-49عدد، تعداد منافذ رانی  20-23ای تا چین گلویی هچان

عدد،  21-34انگشت چهارم پا  عدد در هر طرف و المالی زیر

های عدد در هر طرف، تعداد فلس 3-7 های لب باالتعداد فلس

عدد  7-42 چشمی باالی هایعدد و تعداد گرانول 3-40یقه 

 ررسی حاضرشود که نتایج بترتیب مشاهده میبدین باشد.می

صفت مریستیک با گزارش  7صفت مورفومتریک و  4حداقل در 

 قبلی کامالً متفاوت است.

های بدن خاکستری تیره با یک ردیف کنارهآمیزی: رنگ       

ها دو خط میانی مشخص مایل به سفید و دو طرف ستون مهره

راه تیره رنگ نامنظم وجود دارد. زمینه بدن زیتونی مایل به راه

رنگ شکم در اتانول آبی مایل به روشن است خاکستری و 

(Ahmadzadeh  ،از نظر رنگ2043و همکاران .) آمیزی الگوی

 هایبدن با پژوهش حاضر مطابقت دارد. در گزارش قبلی به لکه

 است.آبی رنگ در نواحی جانبی بدن اشاره نشده

طول  ،Darevskia chlorogasterدر  دو شکلی جنسی:       

چنین تر از جنس نر بود، همماده بیشپوزه تا مخرج در جنس 

تر از جنس ماده طول دم، طول بدن، طول سر، در جنس نر بزرگ

 Darevskiaپژوهش بر روی  این در .(4383 زرخونی،مهدوی) است

kamii  صفت، طول سر و بدن از نوک پوزه تا  3مشاهده شد که

های جلوی سوراخ مخرج، زیر بغل تا کشاله ران و تعداد فلس

تر از جنس نر در یک ردیف طولی در جنس ماده بیششکمی 

تر جنس ماده است. بوده و تنها یک صفت طول بازو در نرها بیش

های آبی رنگ چنین نرها در نواحی جانبی بدن دارای لکهو هم

از آمل   Darevskia chlorogasterباشند. با توجه به گزارشمی

های که نمونه انتظار داشت توانمی (4383) زرخونیمهدوی توسط

 باشند.می Darevskia caspicaایشان متعلق به 

نواحی معتدل و  درDarevskia chlorogaster : زیستگاه       

های هموار با پوشش ارتفاع، دشتهای کمها و دامنهخزری، کوه

 Rastegar)ها ار یا گاهی درختچهزگیاهی انبوه جنگلی، درخت

Pouyani های نزدیک ایستگاه . این گونه در(4383 همکاران، و

باشد شهرستان نمین که دارای پوشش جنگلی از نوع هیرکانی می

(. این گونه عالوه بر مناطقی با 4389آلوچه، صید شد )محمدی
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 سرد کوهستانی هوای و آب با نقاطی در فراوانی به معتدل، هوای و آب

اند. آوری شدهجمع جنگل داخل از هانمونه تربیش کند،می زیست

اد این گونه، عالوه بر نواحی جنگلی، بر روی دیوارها )دیوار افر

(. در مطالعه 4383زرخونی، شوند )مهدویها( نیز مشاهده میباغ

ی هاهای مربوط به این گونه از جلگه، جنگلانجام گرفته، نمونه

(. 4390دست آمده است )خانجانی،ای بهای، مزارع کوهپایهجلگه

های مطالعاتی که دارای پوشش جنگلی هدر اغلب زیستگا گونه این

 درون یا و درختان تنه روی بر اغلب که گردید مشاهده بوده

 بودند استراحت یا حرکت حال در درختان ریشه هایشکاف

روی تنه درختان  بر تربیش Darevskia kamii (.4388 ،پرست)حق

 بردهای هیرکانی استان گلستان به سر میو کف جنگ در جنگل

(Ahmadzadeh  ،دراین پژوهش طی2043و همکاران .) مطالعه 

ها از داخل تر نمونهبیش Darevskia kamiiگرفته بر روی  انجام

 اند، افراد این گونه عالوه بر نواحی جنگلی،آوری شدهجنگل جمع

 شوند.ها نیز مشاهده میچنین در باغهم و مسکونی منازل حیاط در

های کنون از استانتا Darevskia chlorogaster پراکنش:       

خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل، قزوین و قم 

(. طبق 4383و همکاران،  Rastegar Pouyaniگزارش شده است )

متعلق به محدوده استان  Darevskia kamiiاین پژوهش پراکنش 

ترین فراوانی از نمونه ذکر است، بیشباشد. الزم بهگلستان می

 41نظر در جنگل النگدره شهرستان گرگان با تعداد حدودأ مورد 

ترین فراوانی مترمربع، و کم 9ای به وسعت نمونه در محدوده

نمونه در  3حدود  با متعلق به جنگل توسکستان شهرستان گرگان

 (.24مترمربع مشاهده گردید )شکل  100ای به وسعت محدوده

م این پژوهش هم اشاره شد هدف از انجا که قبالًطورهمان       

 صفات مورفومتریک و مریستیک در السرتای شکم سبز مطالعه

(Darevskia kamii )های گرگان و کردکوی استان در شهرستان

بار انجام گرفته است. امید است در گلستان بوده که برای اولین

دست آید که سایر مناطق استان نیز هتحقیقات آتی این فرصت ب

ن تر از منابع جانوری استابا شناخت بیش تا گیرند قرار مطالعه مورد

  .ودتر در حفظ اکوسیستم غنی آن کوشا بو ایران هرچه بیش
 

 تشکر و قدردانی
خانم نجمه اخلی کارشناس محترم وسیله از سرکاربدین       

های کمک در کار برایشناسی دانشگاه گلستان آزمایشگاه زیست

خاطر کمک در به آزمایشگاهی و جناب آقای ابوالقاسم شریفی

  گردد.ها سپاسگزاری میگیرینمونه
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