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 چکیده

اي دارند. منطقه شوند، در حفظ محصوالت کشاورزي اهميت ويژهعنوان آفات گياهی شناخته میدليل تغذيه از حشراتی که بهخزندگان به            

باشد. هدف از مطالعه حاضر خجير باتوجه به اقليم هاي متفاوت و در عين حال تحت حفاظت بودن منطقه  نماينده خوبی جهت بررسی ميدانی می

هاي روش پيمايشی در ايستگاهبه 1395تا مرداد  1394 باشد که از اسفنداستان تهران میسنجی سوسمارهاي پارک ملی خجير ارزيابی فون و زيست

ها ها ثبت شد و از آنآوري شدند، تمام اطالعات مربوط به نمونهنمونه سوسمار از منطقه جمع 58گيري انجام شد. درمجموع تعيين شده نمونه

سنجی انجام شناسی و بررسی صفات شمارشی و زيستها مطالعات ريختشدند. برروي نمونه ها پس از شناسايی رهاعکس تهيه گرديد. تمام نمونه

خانواده  3جنس و  5گونه شناسايی شده متعلق به  5آوري شده نمونه جمع 58از  گرفت و سپس براساس کليدهاي شناسايی معتبر شناسايی شدند.

از خانواده  Scincidae ،Cyrtopodion scabrumاز خانواده  Trachylepis aurataو  Eumeces schneideriهستند که عبارتند از: 

Gekkonidae ،Paralaudakia caucasia  وTrapelus agilis  از خانوادهAgamidae . 
 

 فون، سوسمار، پارک ملی، خجیر، استان تهران کلمات کلیدی:

 yekta@iautmu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
خزندگان با تغذيه از آفات گياهي حائز اهميت بوده و در حفظ        

دليل به(. 1388 همکاران،محصوالت كشاورزي نقش دارند )حجتي و 

بودن عرض و  نزديکي با مدار رأس السرطان ايران شرايط آب يکسان 

و هوايي متغيري دارد. تنوع گياهي، بادهاي مرطوب از غرب و وجود 

هاي متعددي را ايجاد كرده است. ارتفاعات در كشور ايران زيستگاه

اين عوامل جغرافيايي باعث پيدايش تنوع قابل توجهي از خزندگان 

تر هاي خزنده بيشسوسمارها از ديگر گروه شده كه در اين بين تنوع

سوسمار  گونه 140تاكنون (.1386است )رستگارپوياني و همکاران، 

 تنوع .(2006اند )رستگارپوياني و همکاران، در ايران شناسايي شده

و فراواني خزندگان در ايران توجه پژوهشگران زيادي را به  ايگونه

شده  مورد نوشتهدر اين  و مقاالت و كتب بسياري خود جلب كرده

مسئولي و  ؛1392كمالي،  ؛1386)رستگارپوياني و همکاران،  است

جاكه مطالعات گذشته تاكنون تمام مناطق از آن. (1392همکاران، 

بر نگرفته، براي تکميل اين اطالعات نياز به تحقيقات  ايران را در

دارد. هاي مختلف ايران وجود اي در استانصورت منطقهگسترده به

هاي مختلف و رودخانه جاجرود در پارک نوسانات بارشي و وجود كوه

 هاي متعددي را در اين منطقهدر شرق استان تهران، اقليم ملي خجير

بررسي ميداني آورده است. لذا اين منطقه نماينده خوبي جهت  وجودبه

و  هاسوسمار هايگونه اين تحقيق شناسايي باشد. هدف اصليمي

هاي مختلف ها در قسمتاي و پراكنش آنضعيت تنوع گونهبررسي و

 باشد.ها ميو بررسي فونستيکي آن خجيرپارک ملي 
 

 هامواد و روش
تهران  شرق استان در (B-1جاجرود )شکل  شده حفاظت منطقه       

دقيقه  48درجه و  35دقيقه تا  37درجه و  35بين  ، (A-1)شکل 

دقيقه طول  56درجه و  51دقيقه تا  30درجه و  51عرض شمالي و 

است كه دو  هکتار 77 و هزار 55 آن مساحت و شده واقع ،شرقي

)كالته و همکاران، شود پارک ملي خجير و سرخه حصار را شامل مي

 36درجه و  35فاصله بين  در (C-1)شکل  خجير ملي (. پارک1393

دقيقه  40درجه و  51دقيقه عرض شمال و  45درجه و  35دقيقه تا 

 مساحت و شده واقعثانيه طول شرقي  40دقيقه و 47درجه و  51تا 

 هايكوهستان از خجير ملي باشد. پارکمي هکتار 9971 حدود در آن

 آن ارتفاع كه شده مرتفع تشکيل نيمه و مرتفع ماهورهاي تپه و بلند

 هوايي و آب نظر از منطقه اين .است متغير متر 2138 تا متر 1200 از

 و خجير ملي پارک در رود. بارندگيمي شماربه سرد هاياقليم جزو

 كه است ايمديترانه و غربي هايجريان از ناشي تربيش حصار سرخه

 تاثير تحت را منطقه بهار، اواسط تا پاييز اوايل از سال، از ماه 8 تقريباً

.(1385صفت، درويش ؛1393دهد )كالته و همکاران، مي قرار

 

 
های موقعیت ایستگاه( Cو ) جاجرود شده حفاظت پارک ملی خجیر در منطقه( B( موقعیت استان تهران، )Aمنطقه مورد مطالعه. ) :1شکل 

  مورد بررسی
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به مشخصات منطقه و مطالعات  باتوجهبرداری: نمونه روش       

قبلي انجام شده بر روي پارک ملي خجير، در اين پژوهش اين 

  و (2008 همکاران، و Ahmadzadeh) پيمايشي روشبه منطقه

قرار آوري دستي، مورد ارزيابي طريق بازديدهاي ميداني و جمعبه

هاي آن گزارش شد. براي سهولت در انجام كار و گرفت و گونه

پيمايش منطقه، كل منطقه پارک ملي خجير به سه ناحيه شمالي، 

شمالي )روستاي  كه شامل ناحيه بندي شدمركزي و جنوبي تقسيم

و  (، ناحيه مركزي )باغشاد و حاشيه سد ماملو(ترقيون و اطراف آن

 .(2)شکلبود رهومند( جنوبي )منطقه كاف ناحيه

 
( B( روستای ترقیون، )Aهای مورد مطالعه. )زیستگاه :2شکل 

( حاشیه سد ماملو و D( باغشاد، )Cروستای ترقیون، )اطراف 

(E) منطقه کافرهومند 
 

بنابراين در  گذارد.عوامل مختلفي در پراكنش سوسماران تاثير مي

 ،كه با توجه به امکاناتروشي را انتخاب كرد  بايد گيريفرايند نمونه

گيري در نمونه ،به اين منظور برخوردار باشد. و بازده الزم نيز از دقت

 ،روز، در اوقات مختلف شبانه95تا مرداد  94از اسفند  ماه 6طول 

 منطقهصورت پيمايش در شب و به 10تا  صبح 8تر بين ساعات بيش

گيري صورت بار نمونه 2 بيش از ر ماهاي كه در ه، به گونهانجام شد

 ها معموال ً آن پناهگاه توجه به شناخت ها بانمونه اندازيدام به .پذيرفت

هاي خانه ديوار ها،سنگ روي صخره بر ،هاي خاردارو بوته هاسنگ در زير

 صورت بود، ها و ديوارهاي گلي و قديمي باغ هاقديمي در روستا

ها توسط كليدهاي ها به شناسايي آننمونهآوري جمع . پس ازگرفتمي

(، تهيه 1392كمالي، ؛ 1386رستگارپوياني و همکاران، ) شناسايي

عکس از جاندار، تعيين جنسيت و مشاهده صفات شمارشي توسط 

گيري صفات اندازشي توسط كوليس ديجيتال با دقت بين و اندازهذره

ثبت  شانمحل زيست بهمربوط  تمام اطالعات .متر، ثبت شدميلي 01/0

مختصات طول و عرض جغرافيايي منطقه  GPSو با دستگاه  گرديد

زي از چراغ قوه استفاده هاي شبآوري نمونهبراي جمع شد.مشخص 

اي از منطقه خارج نشد، دليل تحت حفاظت بودن منطقه نمونهشد. به

حل ها به مها انجام نگرفت و بعد از اتمام كار، نمونهفيکس كردن نمونه

 Excelافزار ها توسط نرمداده شان باز گردانده شدند. ذخيرهزيست

ماري آفزار تحليل اطالعات با استفاده از نرمصورت پذيرفت. تجزيه و 

SPSS هاي و آزمون 22، ويراستANOVA .و دانکن انجام پذيرفت 
 

 نتایج
ها آوري شد. اين نمونهنمونه جمع 58در اين پژوهش تعداد        

، Agamidaeخانواده  3جنس و  5گونه سوسمار بودند كه در  5شامل 

Gekkonidae  وScincidae هاي(. ويژگي2و  1ول ااند )جدقرار گرفته 

هاي مشاهده شده در پارک ملي خجير سنجي و شمارشي نمونهزيست

 Paralaudakia% فراواني مربوط به  17/55 آمده است. 3در جدول 

caucasia ،59/27  فراواني مربوط به %Cyrtopodion scabrum ،

% فراواني  Trachylepis aurata  ،45/3% فراواني مربوط به  34/10

 Eumecesگونه% نيز به فراواني  45/3و  Trapelus agilisمربوط به 

schneideri (.3شکل ) تعلق دارد 

 

 
های مشاهده شده نمودار فراوانی گونه-اینمودار دایره :3شکل 

 پارک ملی خجیر در
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آوری شده از سه ناحیههای جمعنتایج کل نمونه :1جدول

 هاناحیه
 طول 

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی 

ارتفاع 

 )متر(
Paralaudakia 

caucasia 
Trapelus 

agilis 
Trachylepis 

aurata 
Eumeces 

schneideri 
Cyrtopodion 

scabrum 

 10 0 0 0 1 1408 35◦′42 31/45⸗ 41◦51′ 44/92⸗ شمالي  ناحيه

 6 0 0 0 0 1303 35◦ ′38 34/61⸗ 45 ◦51′ 6/98⸗ ناحيه مركزي 

 0 2 6 2 31 1561 35◦′41 44/87⸗ 50◦′51 11/14⸗ ناحيه جنوبي 

 16 2 6 2 32 -------- مجموع

 

 آوری شدهجمعهای نمونه :2جدول 

 نام فارسی نام علمی خانواده راسته

Squamata 

Agamidae 
Trapelus agilis آگاماي چابک 

Paralaudakia caucasia آگاماي قفقازي 

Scincidae 
Trachylepis aurata زار طاليياسکينک علف  

Eumeces schneideri اسکينک اشنايدر 

Gekkonidae Cyrtopodion scabrum گکوي دم زبر 

 :Agamidaeخانواده 

Paralaudakia  caucasia: 
 Caucasian Agamaنام انگليسي: 

 نام فارسي: آگاماي قفقازي

هايي زبر دارند كه در سطوح پشتي و جانبي بدن پولک مشخصات:

گردن ها در نواحي اطراف يک شکل و يک اندازه نيستند، برخي از آن

خاري شکل هستند. دم بندبند است.  حركتي هايرويي اندام و در سطح

 شود.هاي سبز تيره و روشن ديده ميصورت راه راهسطح زيرين گلو به

هاي سفيد تا سطح رويي بدن زيتوني رنگ و داراي لکه آمیزی:رنگ

 هاي سياه رنگ احاطه كرده است.ها را حلقهسبز روشن كه اطراف آن
 

 
 Paralaudakia caucasia :4شکل 

 

Trapelus  agilis: 

 Brilliant Ground Agamaنام انگليس: 

 نام فارسي: آگاماي چابک

هاي ناحيه پشت باشند. پولکهاي مسطح ميداراي پولک مشخصات:

ها اند كه از پشت بدن به سمت پهلوها اندازه آنبدن به يک اندازه

صورت پينه ههاي پيش مخرجي بشود. تعدادي از فلستر ميكوچک

 شود.بسته مشاهده مي

اي روشن و يا اي قهوهسطح پشتي بدن به رنگ زمينه آمیزی:رنگ

اي تيره و يا سبز تيره سبز زيتوني، داراي نوارهاي عرضي به رنگ قهوه

هاي باشد. سطح شکمي بدن به رنگ كرم روشن همراه با راه راهمي

 اي تيره است.قهوه
 

 
 Trapelus agilis :5شکل 

 

 

 

 :Scincidaeخانواده 
  :Eumeces  schneideri 

 Schneider’s Skinkنام انگليسي: 

 )اسکينک خال قرمز( نام فارسي: اسکينک اشنايدر

در قسمت مياني سطح پشتي بدن دو ريف پولک وجود  مشخصات:

سطحي از گوش كه مجاور  طور مشخصي پهن هستند.دارد كه به

 نوک تيز است. برجستگي كوچک و 3تا  2داراي هاست،چشم
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اي هخال با اي همراهبه رنگ كرم تا قهوه پشتي ناحيه آمیزی:رنگ

د دو خط جانبي نارنجي در دو طرف بدن وجود دار ،نارنجي پراكنده

تا  كه از ناحيه زير چشم شروع شده و تا انتهاي تنه و گاهي اوقات

رم مي به رنگ زرد روشن مايل به كانتهاي دم امتداد دارد. سطح شک

 .(6)شکل  است

 
 Eumeces schneideri: 6شکل 

 

های سوسمار مشاهده شده در پارک ملی خجیرسنجی و شمارشی نمونههای زیستویژگی :3جدول 

Cyrtopodion  scabrum Trachylepis  aurata Eumeces schneideri Trapelus  agilis Paralaudakia  caucasia 
 متغیرها

 نر ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر ماده

2 ± 56/12  2/43 ± 29/12  44/0 ± 2/6  6 9 9 20 17 61/1 ± 21/15 1 ± 16  
هاي لب باال پولک

 طرف راست

06/2 ± 67/12  62/2 ± 71/12  54/0 ± 6/6  6 8 9 20 17 78/±1 1/15 51/2 ± 33/15  
هاي لب باال پولک

 طرف چپ

25/3 ± 11/13  2/3 ± 71/11  44/0 ± 8/8  8 10 9 23 18 76/1 ± 59/15  15/1 ± 67/17  
هاي لب پايين پولک

 طرف راست

12/2 ± 67/11  55/3 ± 12  83/0 ± 8/2  3 9 11 24 18 78/1 ± 38/15  88/2 ± 67/16  
هاي لب پايين پولک

 طرف چپ

 هاي جلوي چشمپولک     1 1 1 1  

  83/0 ± 8/2  هاي پشت چشمپولک     2 2 3 

94/5 ± 07/48  37/11 ± 95/49  59/8 ± 51/90  15/80  85/107  26/101  98/50  92/81  36/117 ± 38/22  66/3 ± 74/91  
طول بدن از نوک پوزه 

 تا مخرج

15/8 ± 06/61  9/20 ± 66/63  76/35 ± 1/108  77/90  91/168   73/79  23/113  65/151 ± 57/30  79/12 ± 39/137  
طول دم سالم از مخرج 

 تا نوک دم

03/1 ± 25/12  01/3 ± 19/13  13/14 ± 11/21  83/14  57/20  55/19  9/12  25/18  49/4 ± 66/20  33/0 ± 4/22  
طول سر از جلوي لبه 

 بيني تا جلو لبه گوش

18/2 ± 55/10  36/2 ± 97/9  4/3 ± 20  85/14  37/19  15 64/12  08/20  98/9 ± 96/41  72/0 ± 6/29  عرض بدن 

53/0 ± 07/3  47/0 ± 18/3  0/4 ± 51/2  24/2  35/3  92/2  79/2  06/4  83/0 ± 42/4  47/0 ± 06/4  قطر عرضي چشم 

16/1 ± 12/6  62/1 ± 63/6  37/0 ± 54/7  96/7  64/10  01/10  79/7  45/13  15/3 ± 02/14  51/0 ± 3/10  ارتفاع سر 

33/1 ± 54/11  61/2 ± 03/12  6/1 ± 96/13  17/11  96/14  41/17  53/13  94/21  62/9 ± 11/34  32/0 ± 27/25  طول ران 

21/1 ± 84/9  61/2 ± 52/10  16/1 ± 81/10  12/10  15/14  41/17  13/14  09/18  74/5 ± 78/29  68/1 ± 93/23  طول ساق 

81/3 ± 2/30  74/11 ± 99/29  72/1 ± 11/35  28/35  02/44  34/38  93/41  16/51  64/13 ± 86/85  8/2 ± 4/70  طول پا 

03/0 ± 76/0  01/0 ± 74/0  36/0 ± 95/0  88/0  63/0   63/0  72/0  15/0 ± 75/0  03/0 ± 66/0  
نسبت طول بدن به 

 طول دم سالم

92/8 ± 34/90  05/6 ± 55/90  54/2 ± 14/90  4/90  5/113  7/101  49/84  1/94  71/9 ± 61/85  77/41 ± 94/48  
ارتفاع بدن به نسبت 

 100× عرض سر 

:Trachylepis  aurata 

 Golden Grass Skinkنام انگليسي: 

 زار طاليينام فارسي: اسکينک علف

هاي داراي پلک پايين شفاف و متحرک است. همه اندام مشخصات:

-هكنند. بانگشت هستند و بسيار سريع حركت مي 5حركتي داراي 

 نمونه گرفته شد.  6ها در منطقه تنها آن رغم فراوان بودنكه عليطوري

اي تيره كه داراي چهار سطح پشتي بدن به رنگ قهوه آمیزی:رنگ

از ابتداي سر شروع شده و از ناحيه  نوار سياه رنگ است كه تقريباً

صورت خطوط منفصل خود را از دست داده و به پيوستگي گردن انتهايي

ابند. در دو طرف بدن، يک نوار قطور سياه رنگ از ابتداي يميادامه 

 سر تا اواسط دم امتداد دارد كه داراي نقاط سفيد رنگ پراكنده است.
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 Trachylepis aurata :7شکل 

 

 :Gekkonidaeخانواده 

Cyrtopodion  scabrum: 
 Keeled Rock Geckoنام انگليسي: 

 دار(سنگي تيغه)گکوي  نام فارسي: گکوي دم زبر

هاي هاي حركتي و دم برآمدگيسطح پشتي بدن، اندام مشخصات:

 هرمي شکل بزرگ و مشخص دارند.

اي هاي حركتي به رنگ قهوهپشت بدن، دم و اندام آمیزی:رنگ

اي تيره است. سطح شکمي سفيد روشن و داراي نوارهاي عرضي قهوه

 تا زرد روشن است.

 

 
 Cyrtopodion scabrum :8شکل 

 

 بحث

برداري تصادفي از هاي حاصل از اين تحقيق براساس نمونهداده       

روش پيمايشي و براساس كليدهاي شناسايي كتاب كل منطقه به

و كتاب خزندگان  (1386خزندگان ايران )رستگارپوياني و همکاران، 

ترين دست آمده است. بيش(، به1392و دوزيستان ايران )كمالي، 

ترين و كم %17/55با  Paralaudakia caucasiaفراواني گونه مربوط به

هر  Trapelus agilisو  Eumeces schneideriفراواني گونه مربوط به

 Trachylepisهاي گونه كه است ذكرالزم به (.3 شکل) بود %45/3كدام با 

aurata  وParalaudakia caucasia  در كل منطقه مشاهده شدند اما

ها از نظر اندازه، بر روي ها و كوچک بودن آندليل نابالغ بودن نمونهبه

 ها بررسي انجام نگرفت. از خانواده گکونيده، فقط گونهآن

Cyrtopodion scabrum  بود و روي ديوارها  دست آمد كه شب فعالبه

 شد. مشاهده مي

پوشش گياهي و جنس زمين دو عامل مهم در پراكنش        

هاي (. در مورد سوسمار1384است )حجتي و همکاران،  سوسماران

تر در كنار بيش Paralaudakia caucasiaمنطقه پارک ملي خجير، 

 سازي و هاي ايجاد شده ناشي از جادهسنگها بر روي صخرهجاده

تر در كنار هاي كپه وجود داشتند و كمچنين بر روي تخته سنگهم

هايي هاي خاكي و يا زمينزمينشدند. اين گونه در آب مشاهده مي

كه تنها با پوشش گياهي علفي بدون سنگ پوشيده شده بودند، ديده 

ها پراكنش نداشتند. در غرب كشور نيز شد و در اين زيستگاهنمي

Paralaudakia caucasia ( 2012ديده شده است. بهمني و همکاران )

 Paralaudakia caucasia( در ايالم وجود 2009نيا و همکاران )و فتح
گزارش كردند. در اين مطالعه گونه كشور را در مناطق غرب

Trachylepis aurata اين گونه  شد.در مناطق صخره سنگي ديده نمي

هايي كه در مناطق خاكي و با پوشش گياهي علفي و در نزديک مکان

ها تر در زير بوتهداراي مقداري آب سطحي و يا چشمه بودند، بيش

شدند. گونههاي گون ديده ميهاي خاردار و بوتههخصوص بوتبه

Trapelus agilis  همانندParalaudakia caucasia  مناطق صخره

هاي دهند. در تمامي اين موارد يافتهسنگي كنار جاده را ترجيح مي

(، بهمني و همکاران 1384هاي حجتي و همکاران )اين مطالعه با يافته

 Cyrtopodionگونه .سو است( هم2009)نيا و همکاران و فتح (2012)

scabrum هاي باشد كه در زير سنگشب فعال در منطقه مي تنها گونه

ديوارهاي قديمي  ها و مخصوصاًالي شکاف ديوار خانهبزرگ، البه

كند و تنها دو نمونه به دور از محل زندگي انسان در مناطق زندگي مي

العات غرب در مط Cyrtopodion scabrumسنگي يافت شد. صخره

 (2009 نيا و همکاران،)فتحكشور نيز ديده شده است 

هاي ساخت بشر ها و سازهدهد كه جادهاين مطالعه نشان مي       

هاي مطالعه تري را براي ساير گونههاي زيست بيشتواند مکانمي

طرق شده در اين تحقيق ايجاد كند. در بعضي موارد وجود انسان به

تواند حشرات را به آن مکان هدايت كند و در نتيجه باعث مختلف مي

شود. در اين مطالعه، ها به آن مناطق نيز ميجلب سوسمار

Cyrtopodion scabrum ،Paralaudakia caucasia  وTrachylepis 

aurata ترقيون و سد ماملو نيز مشاهده شدند كه خود،  روستاي در

 دال بر اين موضوع است.

ها و تعداد سوسماران در پارک ملي ديگر كم بودن گونه از علل       

توان به رفت و آمدهاي بسيار زياد، ساخت و خجير مي
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خصوص هايي در منطقه بهسوزيسازهاي غيرمجاز و وجود آتش

هاي هاي اين مطالعه با يافتهمنطقه روستاي ترقيون اشاره كرد. يافته

( هم راستا 1386اران )( و احمدزاده و همک1391يوسفي و همکاران )

ها غذاي اصلي است. مطالعات بسياري در جهان نشان داده كه مورچه

ها بسيار راحت است، هاست زيرا شکار آنهاي سوسماربسياري از گونه

كنند. صورت كلني زندگي مينياز به صرف انرژي بسيار كمي دارد و به

ها نيست تعقيب آنبنابراين بر خالف بسياري از حشرات، احتياجي به 

 Eumecesحاضر نيز، گونه  (. در مطالعه1384)حجتي و همکاران، 

schneideri كه سه ها يافت شد. با توجه به ايندر كنار النه مورچه

گونه از شش گونه يافت شده در اين مطالعه در تمام منطقه و در 

 توان نتيجه گرفت كه در اين موردارتفاعات مختلف مشاهده شدند مي

تر به عوامل ها ارتباط چنداني به ارتفاع ندارد و بيشپراكنش سوسمار

دست آمده هذكر شد وابسته است. در اين مورد نتايج ب ديگري كه قبالً 

( 1391دست آمده از يوسفي و همکاران )هاز تحقيق حاضر با نتايج ب

اند، ها در محدوده ارتفاع خاصي قابل مشاهدهترين تعداد گونهكه بيش

داراي دو شکلي سني در بين افراد  Trapelus agilisمغايرت دارند. 

(. در منطقه 1386بالغ و افراد جوان است )نصرآبادي و همکاران، 

طور كامل شناخته پارک ملي خجير فون بسياري از جانوران هنوز به

 مهمي در زنجيره غذايي محسوب  ها حلقهنشده است، سوسمار

 هاي يافت شدهساير مطالعات، تعداد گونهشوند. در مقايسه با مي

انساني )آتش  علت مداخلهتواند بهسوسمار كم است. اين مسئاله مي

ها، رفت و آمد و ساخت و سازهاي غيرمجاز( باشد. احتمال سوزي

وجود دارد اما در اين تحقيق   نيز Lacertidaeوجود نمونه از خانواده 

اين نتايج  نشد. الزم به ذكر است كهاي از اين خانواده مشاهده نمونه

باشد. كليدهاي مي 1395و  1394هاي با توجه به بررسي در سال

 سنجيزيستشمارشي و هاي شناسايي در اين مطالعه براساس ويژگي

مورد (  1392كمالي،  ؛1386)رستگارپوياني و همکاران، منابع 

 است.استفاده قرار گرفته 

ها اين نمونه آوري شد.نمونه جمع 58در اين پژوهش تعداد        

 ،Trapelus agilis ،Paralaudakia caucasiaگونه سوسمار  5شامل 
Cyrtopodion scabrum، Trachylepis aurata، Eumeces schneideri 

 Scincidaeو Agamidae ، Gekkonidaeخانواده  3جنس و  5كه در 

 است. ها اشاره شدهبه آن 3كه در جدول  اندقرار گرفته

 

 تشکر و قدردانی
هاي نگارندگان از سازمان حفاظت محيط زيست و اداره پارک       

ملي خجير و سرخه حصار جهت فراهم نمودن شرايط انجام اين 

آقاي  ،پارک ملي خجير بانكيومرث ابدالي سر محيط آقايتحقيق، 

ها و دكتر مجيد نوائيان جهت شناسايي تعدادي از گونه كامران كمالي

 آورند.عمل ميقدرداني به
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