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  بررسي فونستيك سوسماران منطقه دامغان
  1 افشين فقيري،2حاجي قلي كمي، 1ويدا حجتي

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان1
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان2

  04/04/85 :تاريخ پذيرش   31/01/84 :تاريخ دريافت

  چكيده

ن از طريق آناليز صفات مورفولوژيك و استفاده از كليدهاي هدف از اين مطالعه بررسي فونستيك سوسماران منطقه دامغا
همراه نقشه پراكندگي و نمودار فراواني  هاي منطقه دامغان  اي براي گونه شناسايي معتبر است كه حاصل آن ارائه كليد خالصه شده

 مختلف   ايستگاه12 نمونه سوسمار از 231 انجام شد تعداد 1383در اين تحقيق كه از فروردين ماه تا بهمن ماه . باشد ها مي نمونه
هاي زنده عكس و اساليدهاي محيطي  از نمونه. در منطقه دامغان با دست جمع آوري و به آزمايشگاه جانورشناسي منتقل گرديد

ه  خانواد6 گونه از 17سوسماران منطقه دامغان متعلق به .  درصد تثبيت گرديد10ها در فرمالين  تهيه شد و پس از آن نمونه
 ،Phrynocephalus maculatus، آگاماي سروزغي دم سياه Laudakia caucasiaآگاماي قفقازي : باشند كه عبارتند از مي

؛ لوس مار Agamidaeاز خانواده  Trapelus agilisو آگاماي چابك  P. scutellatusآگامي سروزغي خاكستري 
Ophisaurus apodus از خانواده Anguidae لوچي دار ب جكوي زگيل؛Bunopus tuberculatus ، جكوي انگشت خميده

 ارمياس ؛Gekkonidae از خانواده Teratoscincus bedriagai و جكوي دم پخ بدرياگا Cyrtopodion caspiumخزري 
 E. velox ، ارمياس آسياي مركزيE. persica ارمياس ايراني  E. intermedia، ارمياس مياني  Eremias fasciataسيستان 

velox مساليناي دم دراز بياباني ،Mesalina watsonana و سوسمار مارچشم Ophisops elegans از خانواده Lacertidae؛ 
 ازخانواده Mabuya aurata transcaucasicaو اسكينك علفزار طاليي  Ablepharus pannonicusاسكينك مارچشم آسيايي 

Scincidae و بزمجه بياباني خزري Varanus griseus caspius  از خانوادهVaranidaeاز ميان آنها لوس مار.  شناسايي شدند 

Ophisaurus apodus و سوسمار مارچشم  O. elegansپيش از اين تحقيق . شود  براي اولين بار از استان سمنان گزارش مي
تان در نزديكي شهرستان  در مرز استان سمنان و گلسMabuya aurata transcaucasicaتنها يك نمونه اسكينك علفزار طاليي 

  . دامغان جمع آوري گرديد شاهرود گزارش شده بود كه در اين مطالعه چند نمونه از آن در داخل شهرستان

  . بررسي فونستيك، سوسماران، منطقه دامغان:واژه هاي كليدي

مقدمه
خزندگان بدليل تغذيه از آفات گياهي در حفظ و كنترل 

يت هزاران گونه از محصوالت كشاورزي و در تنظيم جمع
 اهميت و نقش بسزايي آنها، استفاده غذايي موردمهرگان  بي

هاي زيادي از خزندگان  در برخي كشورها گونه. دارند
عنوان يك غذاي  پشتها خوراكي هستند و ببخصوص الك

 از ديدگاه جغرافياي جانوري ايران  .شوند مقوي مصرف مي
نجا كه در مجاورت در ناحيه پالئاركتيك قرار دارد ولي از آ

 اتيوپين نيز دور ناحيه اورينتال نيز قرار گرفته و از ناحيه
عبارتي در مركز برخورد عوامل جانوري شمال باشد يا ب نمي

آفريقا، جنوب آسيا، آسياي مركزي و اروپا قرار گرفته است 
 حضور اين نصيب نبوده و از پراكنش فون اين مناطق نيز بي

شود  ور توأم در ايران باعث ميطمناطق جغرافيايي خاص ب
ترين منطقه آسياي  كه از نظر جغرافياي جانوري پيچيده

ها و بمنظور درك صحيح از حضور فون. شدغربي با  جنوب
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. ارتباط جمعيتها نياز به مطالعات اكولوژيكي دقيق است
آوري و تهيه  مرحله اول در انجام اين مطالعات جمع

 مطالعه و شناسايي علمي كلكسيوني از جانوران منطقه مورد
فون خزندگان ايران غني و درجات بااليي از . باشد  آنها مي

 10 خزنده شامل 196تا كنون . دهد آندميسم را نشان مي
 گونه سوسمار، يك 112 گونه مار، 72پشت،  گونه الك

گونه كرم سوسمار و يك گونه تمساح در ايران گزارش 
دليل كثرت و تنوع بمطالعه خزندگان در ايران . شده است

ها مورد توجه دانشمندان داخلي و خارجي بوده و  گونه
 .S.C . مقاالت و كتب ارائه شده در اين زمينه فراوان است

Anderson طي سفرهايي به ايران كلكسيوني 1957در سال 
از دوزيستان و خزندگان ايران تهيه كرد كه در آكادمي علوم 

 1963وي در سال  .شود نگهداري مي) CAS(كاليفرنيا 
مطالعات خود را در مورد دوزيستان و خزندگان ايران 
منتشر نمود و طي مطالعاتي كه بر روي مورفولوژي 

 كليد شناسايي آنها را انجام داددوزيستان و خزندگان ايران 
 1992 در سال همكاران و Leviton. )10 (ارائه نمود

حاصل مطالعات خود بر روي دوزيستان و خزندگان 
شرقي عربستان، عراق و كويت   وب غربي ايران، شمالجن

 Handbook to Middle east را در كتابي تحت عنوان

Amphibians and Reptiles اندرسون . )17 ( منتشر نمودند
نتايج مطالعات خود بر روي سوسماران ايران را در كتاب 

The Lizards of Iran 12 ( به چاپ رساند1999 در سال( .
 تحقيقات متعددي در مورد سوسماران استان 1364از سال 

سمنان توسط پژوهشگران داخلي از جمله  اسكندر رستگار 
حسن صالحي ) 1375(، حسين فاضلي )1375(پوياني 

و مرتضي يزدان پناهي ) 1377( سهيال شفيعي، )1376(
در منطقه دامغان . )7 و5،4،2 (انجام شده است)  1379(
يي خاص و كمترين بارندگي علت داشتن موقعيت جغرافياب

توان مشاهده نمود كه نسبت به  ساالنه فقط جانوراني را مي
كمبود آب مقاومت بيشتري دارند و از اين رو فون 

. باشد  فقير مي آنخزندگان آن بسيار غني و فون دوزيستان
منظور افزايش غناي علمي آزمايشگاه جانور اين مطالعه ب

د دامغان، تهيه كلكسيوني شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واح
هاي موجود در منطقه  از سوسماران منطقه و شناسايي گونه

هاي جديد احتمالي، ارائه نقشه  دامغان و گزارش گونه
هاي مورد مطالعه در منطقه، ارائه  پراكندگي خانواده

كليدهاي شناسايي مربوطه و ايجاد يك بانك اطالعاتي در 
استفاده دانشجويان مورد سوسماران منطقه دامغان جهت 

شناسي   زيست كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته
  . بخصوص گرايش علوم جانوري انجام شد

  مواد و روشها

هاي جنوبي سلسله جبال   از شمال به دامنه:منطقه دامغان
البرز در منطقه البرز شرقي، از شرق به شاهرود، از غرب به 

) لي قلياج ع حكوير(سمنان و از جنوب به كوير مركزي 
شهر دامغان در سي و شش درجه و ده . شود محدود مي

دقيقه عرض شمالي و پنجاه و چهار درجه و بيست دقيقه 
ارتفاع اين شهر از سطح دريا . طول شرقي واقع شده است

 هاي مورد مطالعهايستگاه. باشد  متر مي1170متوسط طور ب
، چشمه علي )شمال غربي دامغان(بادله كوه  :عبارتند از

، دامغان )جنوب دامغان(، حسن آباد )شمال غربي دامغان(
جنوب (، صالح آباد )جنوب غربي دامغان(، سبحان )مركز(

جنوب (، قوشه )شمال شرقي دامغان(، طزره )غربي دامغان
، مهماندوست )جنوب شرقي دامغان(، ماركوه )غربي دامغان

، يزدان آباد )جنوب دامغان(، وركيان )شمال شرقي دامغان(
شمالي ترين و در عين حال ). جنوب شرقي دامغان(

ترين و در  ترين منطقه مورد مطالعه بادله كوه و جنوبي غربي
. ترين منطقه مورد مطالعه ماركوه است عين حال شرقي

اي و جنوب  شمال دامغان تحت تأثير آب و هواي كوهپايه
اين . دامغان تحت تأثير آب و هواي گرم صحرايي قرار دارد

همواره با وزش باد از جهات مختلف رو به رو منطقه 
اين بادها عبارتند از بادهاي تورانه، چالويي يا سرخ، . است

شهرياري، كوير، آريانه، راجي و بسطام كه در تمام فصول 
سال جريان داشته اما در فصل تابستان از نظر سرعت و 

بيشترين مقدار بارندگي . رسند شدت به حداكثر خود مي
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 و كمترين آن 07/32 ميانگين بابوط به اسفند ماه ماهانه مر
. متر محاسبه شده است  ميلي13/0مربوط به تيرماه با مقدار 

بارندگي از اوايل پاييز تا اواخر بهار ادامه دارد و بيشترين 
 خشك در ايستگاه دامغان  دورة. دهد آن در زمستان رخ مي

ط دماي متوس. از اواسط ارديبهشت تا اواسط آبان ماه است
. ي گراد است درجه سانت24/17ساالنه شهرستان دامغان 
 -6/1ماه با متوسط دماي حداقل سردترين ماه سال، دي

گراد و گرمترين ماه سال، تيرماه با متوسط  درجه سانتي
از آنجا كه . باشد گراد مي  درجه سانتي8/36دماي حداكثر 

  منطقهاستان سمنان از نظر موقعيت جغرافيايي و اقليمي در 
 خاك آن اكثراً از نوع سيروزوم شده،گرم و خشك واقع 

اين خاك داراي رنگ خاكستري روشن و مقدار مواد . است
العاده آهكي  در آن بسيار كم و فوق) هوموسي(آلي 
اي است كه غالباً  شمال دامغان داراي خاك دامنه. باشد مي

 خاك. ستا  ها واقع شده در حواشي كوهستان در پاي دامنه
خاك خيلي شور . شور در جنوب منطقه دامغان وجود دارد

در حاشيه جنوبي خاك شور قرار گرفته و از يك طرف به 
ها در منطقه دامغان كليه رودخانه. شود كوير منتهي مي

 از متشكل(علي   چشمه فصلي بوده و مهمترين آنها رودخانه
 هاي  از درهسرچشمه گرفته رود و آستانه  هاي دامغان شاخه

 باشد مي) گردد  به دشت كوير منتهي ميكهجنوبي شاهكوه 
استپي و بياباني پوشش گياهي منطقه شامل گياهان ). 1(

 ، .Peganum sp ، اسپند .Astragalus spها مانند انواع گون
 ، درمنه .Ferula sp ، كما .Zygophyllum spقيچ 

Artemisia sp. تاغ ، Haloxylon sp. گز ، Tamarix sp. ، 
 ، اسفناج .Salsola sp ، علف شور .Alhaji spارشتر خ

  . استهايي از خانوادة گندميان   و گونه.Atriplex spوحشي 

برداري از فروردين   نمونه:ها آوري و شناسايي گونهجمع
در تمام شرايط آب و هوايي و در روز  1383ماه تا آبان ماه 

 و براي برخي) از ساعات اوليه صبح تا غروب آفتاب(
 نمونه 231گرفت و در مجموع  ها در شب صورت  نمونه

 با توجه به اينكه در خاورميانه .آوري شد سوسمار جمع
ها با دست  آوري نمونه سوسمار سمي وجود ندارد جمع

تور يا تفنگ  ها، توان از انواع تله انجام گرفت، هر چند مي
در هنگام نزديك شدن به جانور . بادي نيز استفاده نمود

 تا حد ممكن آهسته حركت كرد و  مراقب بود تا سايه بايد
آوري روي جانور نيفتد زيرا آنها از  بدن يا وسيله جمع

ها از  از آنجايي كه گونه. كنند اشياء ثابت احساس خطر نمي
ن ديد، سرعت، محل زيست و نحوه پنهانظر هوشياري، 

 با دارندشدن در هنگام احساس خطر با يكديگر فرق 
ها و شناخت زيستگاه يا الگوي فعاليت و برداري  ه تكرار نمون

آوري هر يك از آنها روش خاصي  رفتار هرگونه براي جمع
اي است كه هم  گونه  Laudakia caucasica. بدست آمد

هاي  در شكاف سنگها و هم در سوراخها و درزهاي خانه
وقتي به . گزيند و بسيار چاالك است روستايي سكونت مي

اگر حركت است ولي  شويم ابتدا بي ميسمت آن نزديك 
كه حيوان احساس خطر كند زياد به آن نزديك شويم بطوري

در يك لحظه و با يك حركت سريع خود را در شكاف 
كند و تا بر طرف شدن خطر در آنجا  ديوار پنهان مي

براي صيد اين گونه بهترين روش ).  دقيقه5حدود (ماند  مي
ها را   اگر بخواهيم نمونهاستفاده از تفنگ بادي است ولي

سالم جمع آوري كنيم بايد ديوار محل زندگي سوسمار را 
در . ندازيمادام رده و سوسمار را در داخل النه بتخريب ك

. بيشترحوالي ظهر جمع آوري شداين گونه اين تحقيق 
Phrynocephalus scutellatus   در زمين باز زندگي

 معموالً ،ارد قدرت تحرك و بينايي زيادي ند،كند مي
. را صيد نمودبه آن خيلي نزديك شد و بĤساني آنتوان  مي

Trapelus agilis نيز داراي زيستگاه مشابه 
Phrynocephalus scutellatus و در هنگام خطر به است 

 بنابراين با ،رود ها نيز باال مي برد و از بوته ها پناه مي زير بوته
ها گرفتار  وتهخواباندن بوته بر روي جانور در ميان ب

 و در نزديكي ظهر و رداين گونه حركت سريعي دا. شود مي
در  Eremiasهاي جنس  گونه. بعد از ظهر جمع آوري شد

ند و در موقع احساس خطر فرار ك  باز زندگي مي زمين
رساند و اگر در تنگنا قرار  ها مي ه، خود را به زير بوتهكرد
 براي صيد .دخز  شكافهاي كوچك زمين ميد به داخلگير
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توان از تفنگ بادي استفاده كرد چون بدن  ها نمي اين گونه
صيد اين . شود آنها كوچك است و با ساچمه متالشي مي

. تر است ها از تمامي انواع ديگر سوسمارها سخت گونه
ها وارد   تا يكي از نمونهكردبراي صيد بايد آنها را تعقيب 

باشد سوراخي شود كه فقط يك مجراي خروجي داشته 
) جز دمب( را كنده و انتهاي بدن جانور سپس به آرامي زمين

هاي اين جنس بيشتر در ساعات نزديك  گونه. گرفترا 
. جمع آوري شد) 6 تا 4(بعد از ظهر و ) 12 تا 9(ظهر 
 Cyrtopodionهاي خانواده جكونيده شب فعالند و  گونه

caspium ،Bunopus tuberculatus و Teratoscincus 

bedriagaiآوري شد جمع) 12 تا 9(ات آخر شب  در ساع .
Cyrtopodion caspium  بر روي ديوار منازل مسكوني و

نزديك نور چراغ در داخل شهرستان دامغان به تعداد زياد 
و  Bunopus tuberculatus. مشاهده و جمع آوري شد

Teratoscincus bedriagai  در مناطق بياباني و شب هنگام
بيده شده به آنها از چشمان خود و بي با انعكاس نور تا

 Ophisops. باشند حركت ماندن قابل مشاهده و صيد مي

elegans  وMabuya aurata transcaucasica  داراي
حركت سريعي بوده كه در هنگام ظهر و با دست از ال 

  Ablepharus pannonicus. ها جمع آوري شدند بالي بوته
 Varanus. ع آوري شدها جم در هنگام ظهر از الي بوته

griseus caspius در نزديكي ظهر با كمك چوب صيد  
اين گونه بسيار مهاجم بوده و در هنگام نزديك شدن . شد

به آن با ايجاد صدا، ضربات دم يا گاز گرفتن عكس العمل 
آوري شده از محيط  هاي جمع اكثر نمونه. دهد نشان مي

مغز كشته بالفاصله با تزريق فرمالين خالص به داخل 
بعد از كشتن جانور در محيط يك برچسب . شدند

دار يا نوار دايمو به پاي آنها متصل شد و  مخصوص شماره
موقعيت زيستگاه، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه، نام 

آوري كننده، اقليم از نظر درجه حرارت، رطوبت و  جمع
شرايط جوي ديگر مانند باد و ديگر خصوصيات نمونه در 

از . ر ثبت شدبيعي همچنين واكنش رفتاري جانوشرايط ط
براي . هايي تهيه شدها و زيستگاههاي مربوطه عكس نمونه

يك واحد % (10ها از محلول فرمالين  ثابت نمودن نمونه
. استفاده شد)  واحد آب9+ درصد 37فرمالدئيد تجاري 

ها ثابت   دناتوره كردن پروتئينبا ها را  چون فرمالدئيد نمونه
ها را بعد از تزريق فرمالين آنبايد بنابراين  ،كند ميو سخت 

تزريق فرمالين به داخل شكم، . ورت صحيح ثابت نمودصب
د تا از فساد اندامهاي اشها بايد كافي ب دست، پا و دم نمونه

براي شناسايي سوسماران از كليد . دكنداخلي جلوگيري 
نام فارسي . )11 (استفاده شد) 1974(شناسايي اندرسون 

  .  )6 (ها از كتاب حيات وحش ايران اخذ شده است گونه

  نتايج

 Ophisaurus هاي لوس مار گونه: هاي جديد گزارش گونه

apodus   و سوسمار مارچشمOphisops elegans براي 
پيش از اين . شوند اولين بار از استان سمنان گزارش مي

 Mabuyaتحقيق تنها يك نمونه اسكينك علفزار طاليي 

aurata transcaucasica در مرز استان سمنان و گلستان 
در نزديكي شهرستان شاهرود گزارش شده بود كه در اين 

دامغان جمع آوري  مطالعه چند نمونه از آن در شهرستان
  . گرديد

 نمونه سوسمار جمع آوري 231: تجزيه و تحليل داده ها
ها بيشترين  در بين خانواده. است گونه 17شده متعلق به 

ترتيب ه خانواده جكونيده و پس از آن بني مربوط بفراوا
هاي آگاميده، السرتيده، سينسيده، آنگوئيده و  خانواده

 اين آمار و اطالعات بر اساس نمونه. باشد وارانيده مي
ها بدست آمد و در نتيجه برداري تصادفي از كل ايستگاه 

تواند  ها در سطح گونه يا خانواده مي درصد فراواني نمونه
در ميان سوسماران بيشترين تعداد نمونه متعلق . ير باشدمتغ
 كه با وجود كمياب مي باشد Teratoscincus bedriagaiبه 

تعداد زيادي بودن اين گونه در ايران و شب فعال بودن آن، 
از آنها از مناطق حسن آباد و سبحان در جنوب دامغان 

ط پس از آن بيشترين تعداد نمونه مربو. جمع آوري گرديد
 مي باشد كه سوسماري خانگي Cyrtopodion caspiumبه 
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نور جمع است و شب هنگام بر روي ديوار منازل و اطراف 
مي شود و بهمين دليل امكان مشاهده و صيد آنها 

پس از . بخصوص در داخل شهرستان دامغان بيشتر است
 Trapelus agilisترتيب مربوط به نه بآن بيشترين تعداد نمو

كمترين تعداد نمونه . باشد مي Eremias fasciataو 
و  Varanus griseus caspiusمتعلق به سوسمارها 

Ablepharus pannonicusهاي  درصد فراواني گونه.  است
هاي   و نقشه پراكندگي خانواده1 مطالعه شده در نمودار
  . آمده است1مورد مطالعه در شكل 

ترجمه اين كليد : كليد شناسايي سوسماران منطقه دامغان
  . باشد مي) 1974(و خالصه كليد شناسايي اندرسون 

a1- فاقد دست و پا(Pallas, 1775)  Ophisaurus apodus  

b1-2                                                   داراي دست و پا  

aَ2- 3                                 چشم ها داراي پلك متحرك  

b2- 6                                   تحركچشم ها فاقد پلك م  

a3- سر و پوزه پوشيده با پولكهاي بزرگ؛ پولكهاي شكمي 
  4                                                               اغلب بزرگ

b3-5                               سرپوشيده با پولكهاي كوچك  

a4-ز پولكهاي پشتي و  پولكهاي شكمي اغلب بزرگتر ا
پهلويي؛ فاقد منافذ راني؛ داراي پلك متحرك و چين 

  8                                                         گردني مشخص

b4-  پولكهاي شكمي اغلب هم اندازه پولكهاي پشتي و
   13                           پهلويي؛ بسيار براق؛ فاقد منافذ راني

a5-ها تا يك متر؛ پوزه كشيده؛   بزرگ وطول بالغ اندازه
منافذ بيني بيشتر نزديك چشمها؛ بدن در جهت پشتي 

 طور عميقيزبان باريك ، بلند و در انتها بشكمي كشيده؛ 
 Eichwald, Varanus griseus)       (1831دو شاخه

caspius   
b5- سر كوتاه، پهن و پوزه كوتاه، منافذ بيني بيشتر نزديك 

ه، زبان پهن، گوشتي و فاقد بريدگي عميق؛ پوست به پوز

سخت و پوشيده با پولكهاي همپوشان داراي برجستگي 
نوك تيز خلفي ؛ فاقد منافذ راني؛ طول دم بيشتر از طول 

  15                                                             مخرج–پوزه 

a6-7                                پولكهاي بزرگ  سر پوشيده با  

b6-ها؛  فاقد پولكهاي شكمي  سر پوشيده با برجستگي
  20                                         چهارگوش يا راست گوشه

a7-  پولكهاي شكمي چهارگوش؛ چشم فاقد پلك متحرك
يا ) يقه(و پوشيده با يك صفحه شفاف؛ فاقد چين گردني 

 ,Menetries 1832در صورت وجود بسيار كوچك
Ophisops elegans  

b7-14                    پولكهاي شكمي مشابه پولكهاي پشتي  

a8-  پولكهاي شكمي در رديفهاي طولي مستقيم؛ پولك زير
بيني در تماس با اولين پولك لب باال؛ پولك پس سري در 

 Stoliczka, 1872 Mesalina تماس با پولك بين آهيانه اي

watsonana  
b8-كهاي شكمي چهار گوش يا مايل طولي همگرا به  پول

سمت عقب؛ پولك زير بيني در تماس با دو يا سه پولك 
  9                                                                        لب باال

a9- پولك زير چشمي در هر طرف دهان را مرز بندي 
  10                                                                       كند مي

b9- پولك زير چشمي در هر طرف دهان را مرز بندي 
  12                                                                     كند نمي

a10- نوار تيره، تمام نوارها فاقد لكه 11 تا 5 پشت داراي 
گتر از هاي روشن؛ پولك فرد مياني چين گردني بزر

پولكهاي گردني مجاور؛ پولكهاي پيشاني و باالي چشمي با 
يك رديف كامل از گرانولها از هم جدا؛ چهارمين انگشت 
پا داراي دو رديف كامل از پولكهاي زير انگشتي و رديفي 

 Eremias fasciataكامل از پولكهاي جانبي نوك تيز

Blanford,1874 
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B10- 11                              پولك زير آرواره اي5 داراي  

a11-ها داراي نوار پشتي جانبي تيره با لكه هاي   بالغ
 نوار تيره بين نوارهاي پشتي 3روشن؛ نابالغها داراي 

بي؛ نوار مهره اي سياه و داراي دو شاخه به سمت جان
رنگ قرمز ردن؛ سطح شكمي دم در نابالغها بگ

    Eremias velox velox Lantz,191كارمن

b11- بالغها داراي نوار پشتي جانبي تيره ممتد در قسمت 
 نوار پشتي تيره بين 4اصلي طول بدن؛ نابالغها داراي 

 روشن؛ سطح شكمي نوارهاي پشتي جانبي؛ نوار مهره اي
  دم در بالغها قرمز و در نابالغها مايل به آبي

Eremias persica Blanford, 1875  
a12- چهارمين انگشت پا داراي يك رديف از پولكهاي 

  Strauch, 1870 Eremias intermediaزير انگشتي

b12- چهارمين انگشت پا داراي دو رديف از پولكهاي زير 
  Eremias nigrocellata* (Nikolsky, 1896)انگشتي

a13- فاقد پلك متحرك؛ اندازه بدن كوچك، طول بالغها 
 ميلي متر؛ اندامهاي 65 كمتر از) ازنوك پوزه تا مخرج(

  14                                       خوبي تكامل يافتهحركتي ب

b13- ازنوك پوزه تا (طول بالغها  داراي پلك متحرك؛
 5 متر؛ اندامهاي حركتي داراي  ميلي65بيشتر از ) مخرج

انگشت وتا حدي كاهش يافته، انگشتان فاقد دندانه؛ پلك 
پايين به شكل صفحه شفاف؛ منافذ بيني در بين پولكهاي 

  Chernov, 1929بيني؛ پولكهاي پشتي مشخص
transcaucasica Mabuya aurata  

a14-پولك  دو جلوي پيشاني داراي درز مشترك؛  پولكهاي
 Ablepharus (Menetries, 1832)يانهآه پيشاني

bivattatus* 

b14-  پولكهاي جلوي پيشاني مجزا؛ اغلب يك پولك
  Ablepharus pannonicus  (Fitzinger, 1823)پيشاني آهيانه اي

a15-17            باشد  پرده گوش وجود ندارد يا مخفي مي  

b15- 16           پرده گوش مشخص؛ تاج پشتي نامشخص  

a16-طور مايل كهاي پشتي همسان؛ پولكهاي دمي بول پ
اند؛ پرده گوش  هاي دمي نداده قرار گرفته و تشكيل حلقه

 ,Olivier)مكوچك و قطر آن كمتر از نصف قطر حدقه چش

1804) Trapelus agilis  
b16-هاي مجزايي داده اند؛   پولكهاي دمي تشكيل حلقه

 مپرده گوش بزرگ و قطر آن حدافل نصف قطر حدقه چش
                                                                              19  

a17- داراي چين پوستي بزرگ جانبي در گوشه 
  Phrynocephalus mystaceus * (Pallas, 1776)دهان

b17-18                         فاقد چين پوستي در گوشه دهان  

a18-رخي از پولكهاي بزرگ  پولكهاي پشتي ناهمسان؛ ب
پشتي ناخن مانند و داراي برجستگي و برخي كوچك؛ 

گاهي (سرو گردن فاقد پولكهاي بزرگ، پهن و خاردار 
 يك يا هر دو طرف ؛)داراي پولكهاي كوچك و خاردار

 چهارمين انگشت پا داراي خارهاي كوتاه؛ پولكهاي بيني
بوسيله يك رديف پولك از هم مجزا؛  ندرت متصل يا ب

 روي دم در سطح شكمي و اغلب  دائميعرضي وارهاين
 Phrynocephalus (Olivier, 1807).در سطح پشتي تيره

scutellatus  
b18- پولكهاي پشتي همسان؛ سر و گردن فاقد پولكهاي 

برجسته؛ فاقد پولكهاي برجسته در سطح پشتي ران و دم؛ 
له بوسي فاقد پولكهاي بزرگ در امتداد پهلوها؛ پولكهاي بيني 
 تا 130يك تا سه رديف پولك از هم جدا شده؛ طول دم 

 Phrynocephalus درصد طول پوزه تا مخرج160

maculatus maculatus(Anderson, 1872) 

a19-  پولكهاي پشتي همسان؛ پهلوها فاقد پولكهاي بزرگ
يا برجسته؛ دو سوم يا بيشتر قسمت انتهايي دم متشكل از 

 حلقه؛ پولكهاي پشتي مياني قطعاتي هر كدام با بيش از دو
 تايي در طول ميانه پشت 20 تا 16در رديفهاي طولي مايل

هاي نر پنيس كهاي پشتي جانبي مجاور؛ هميو مجزا از پول
 audakia nupta* (De Filippi, 1843)            سياه رنگ
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b19- پولكهاي پشتي ناهمسان؛ پولكهاي بزرگ پهلوها در 
هاي گردني صاف؛ دور ميانه رديفهاي طولي نبوده؛ پولك

 174 تا 119 پولك در نرها و 188 تا 115بدن متشكل از 
  Laudakia caucasia(Eichwald, 1831)ها پولك در ماده

a20- پولكهاي پشتي همسان، گرد، بزرگ و فاقد 
برجستگي؛ دم حداقل در دو سوم خلفي پوشيده از يك 

ي ولكهاي بزرگ صفحه مانند همپوشان؛ پولكهاپرديف 
 Teratoscincus bedriagi عدد60دور ميانه بدن كمتر از 

Nikolsky, 1899 

b20-بدن صاف؛ پولكهاي پشتي  برخي از پولكهاي سر و 
  21      هاي بزرگتركوچك، همشكل و آميخته با برجستگي

a21- صفحه زير انگشتان داراي يك رديف عرضي 
برجستگي بخصوص در حاشيه آزاد؛ انگشتان ديستال از 

  23                                                              فاصله دارهم

b21-هم  انگشتان صاف؛ انگشتان ديستال ب صفحه زير
  22                                           نزديك يا از هم فاصله دار

a22- تدريج باريك شده؛  چانه؛ دم ب داراي پولكهاي پس
 زير عقب راني در بين گرانولهاي سطح داراي برجستگيهاي

 تايي اغلب در تماس 6 تا 2زيرين زانو در رديفهاي كوتاه 
 23 تا 19با رديف خلفي پولكهاي بزرگ همپوشان؛ داراي 

اي از پس سر تا سطح  برجستگي نوك تيز روي خط مهره
 منفذ 31 تا 23اي از  مخرج؛ نرها داراي سريهاي پيوسته

 منفذ در 29 تا 24(دو طرف پيش مخرجي و راني در 
 Cyrtopodion (Eichwald, 1831) )هاي ايراني نمونه

caspium23                                                              دار  

b22-باريك و فاقد  اي  فاقد پولكهاي پس چانه؛ دم استوانه
  Agamura persica  (Dumeril,1856) *برجستگي يا حلقه

a23-اقد پولكهاي پس چانه فBunopus tuberculatus   

Blanford, 1874  
b23- پولكهاي پس چانه دارايBunopus carassicauda 

Nikolsky,1907  
      

مشخص ) *(هاي احتمالي موجود در منطقه با عالمت  گونه
  .شده اند

 بحث

 6 و) جنس( سرده13 گونه  سوسمار از 17در اين تحقيق 
 گونه ديگر نيز از 9 ايي شد وخانواده جمع آوري و شناس

استان سمنان گزارش شده كه طي اين مطالعه در منطقه 
ها عبارتند از  اين گونه. اي از آنها بدست نيامد دامغان نمونه

 :Ablepharus bivittatus ،Agamura persica ،Bunopus 

crassicauda،Eremias arguta ،Eremias nigrocellata  ، 

Eremias strauchi، Lacerta defilippii،  Laudakia 

nupta و Phrynocephalus mystaceus.  

از طزره در شمال   Ophisops elegansركوردهاي جديد از 
از بادله كوه   Ophisaurus apodusشرقي منطقه دامغان و 

گونة اول از . در شمال غربي منطقه دامغان بدست آمدند
 از استان استانهاي مجاور اصفهان و تهران و گونة دوم

مازندران گزارش شده بودند كه احتمال مي رود از اين 
  Moody.استانها به منطقه دامغان مهاجرت نموده باشند

 شش گروه اصلي را مورفولوژيكيبر مبناي شواهد ) 1980(
تا قبل از سال ). 20(براي خانواده آگاميده در نظر گرفت

 گروه بزرگي از سوسمارها شناخته Agama جنس 1980
شد كه در تمامي فالت ايران نيز گسترش داشت ولي  مي

 اعتبار جهاني پيدا كرد ديگر موديپس از اين كه تقسيمات 
در ايران جنس مذكور وجود ندارد و اين جنس محدود به 

هاي ايراني در دو جنس  آفريقا شده و پس از آن نمونه
Trapelus و Laudakia قرار گرفتند كه در جنس اول 

دهند و در جنس دوم   تشكيل حلقه نميپولكهاي دمي
 Laudakiaاز جنس . دهند هاي مشخصي را تشكيل مي حلقه

بدست  Laudakia caucasiaدر منطقه مورد مطالعه گونه 
 Laudakiaنامهاي اين گونه داراي دو زير گونه ب. آمد

caucasia caucasia  وcaucasia triannulata  Laudakia 
هاي كانيوني   جغرافيايي در ماسهباشدكه دومي يك ايزوله مي

فرسوده در غرب كپت داق در حوضه آبريز درياي خزر 
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وجود دارد و تفاوت آن با زير گونه اول در داشتن سه حلقه 
 پولك در اطراف قسمت مياني 208 تا 173 در هر بند دم،

 باشد ها مي  پولك در ماده202 تا 167 بدن در نرها و
 سوسمارها در سطح ترين خانواده متنوع). 9و18(

كه اغلب شب  باشد خانواده جكونيده مي) جنس(سرده
هاي آن در منازل و شب هنگام و  فعال بوده و برخي گونه

در زير نور چراغ چسبيده به ديوارها يا سقف مشاهده مي 
 .Cداراي دو زيرگونه  Cyrtopodion caspium. شود

caspium caspium و C. caspium insularis   است كه
زيرگونه دوم جمعيتي ايزوله در يكي از جزاير درياي خزر 

). 12(بوده و تا كنون فقط از همان محل گزارش شده است 
هاي   برخي از گونه1992 و همكارانش در سال لويتون
را كه داراي پولكهاي شكمي موازي بودند  Eremiasسرده 

اندرسون .  قرار دادندMesalina در جنس ديگري به نام
   Eremiasكند كه در جنس  در كتاب خود ذكرمي) 1999(

پولك زير بيني بر روي دو يا سه پولك فوق لبي قرار 
 پولك زير بيني   Mesalinaگيرد در حاليكه در سرده  مي

نكته ديگر در  .گيرد تنها روي يك پولك فوق لبي قرار مي
و    Eremias intermediaنظر گرفتن دو تاكسون  

Eremias nigrocellataباشد  بعنوان دو گونه مجزا مي .
نيكولسكي گونه دوم را بعنوان زيرگونه اي از گونه اول در 

و آنها را دو گونه ) Boulenger )1885نظر گرفت و 
؛ ولي اندرسون آنها را دو گونه )16(مترادف معرفي كرد 

مجزا در نظر گرفته و صفات زير را براي جدا نمودن آنها 
 Eremiasول بدن به طول دم در نسبت ط-1: در نظر گرفت

intermedia ودر53/0 – 60/0  برابر  Eremias 

nigrocellata  پولكهاي باالي -2. باشد  مي7/0-85/0برابر 
  بطور كامل توسط يك  Eremias intermediaچشمي در

 Eremias رديف گرانول از پولك پيشاني جدا شده ولي در

nigrocellataاس با پولك  پولكهاي باالي چشمي در تم
 در زير  Eremias intermedia در-3. باشد پيشاني مي

چهارمين انگشت پا يك رديف پولك وجود دارد ولي در 
Eremias nigrocellata 4. پولك وجود دارد دو رديف- 

 Eremias intermediaرديفهاي عرضي پولكهاي شكمي در 
 Eremias   ولي در16 /8 ميانگين  با16-18بين 

nigrocellata در-5. باشد  مي2/19  با ميانگين17-20 بين  

Eremias intermedia پولك صماخي و چهارمن پولك 
 غير Eremias nigrocellata باالي چشمي مشخص ولي در

 تعداد منافذ persica  Eremiasدر گونه. مشخص است
ها است و داراي اختالف  راني در نرها بيشتر از ماده

 Mesalinaت در گونه دار است گرچه اين وضعي معني

watsonana دار نيست  نيز وجود دارد ولي اختالف معني .
شايد علت اختالف در تعداد منافذ، كاربرد بيشتر آنها در 

 گزارشات لويتون و ربناب .نرها در فصل توليد مثلي باشد
 از بخش Eremias persicaگونه ) 1992(همكارانش 

ف طرزوين، بالت ايران بطرف غرب تا قمركزي و شرقي ف
شرق تا جلوي كوههاي زاگراس، بطرف شمال تا 

طرف شرق و جنوب در سرتاسر جنوب تركمنستان و ب
افغانستان و بلوچستان تا وزيرستان پاكستان، در دشتهاي باز 

) 1876 (Blanfordطبق تحقيقات ). 17(شود  مشاهده مي
Eremias velox velox  در جنوب درياي خزر، دره هاي

ر حاشيه شمالي و غربي فالت مركزي ايران كپه داق و د
). 15(پراكنده شده و از جنوب تا كرمان انتشار دارد 

Eremias intermedia توسط  Terentev و Chernov 
) 1375(ط صالحي ـي ايران و توسـاز شمال شرق) 1949(

از استان سمنان نيز گزارش ) 1375(اني ــار پويــو رستگ
هاي  ه اين سوسمار ماسهزيستگا). 28 و2،4(شده است 

ثابت پوشيده شده با گياهان نيمه علفي است و تفاوت 
 Eremias nigrocellataزيستگاهي آن با گونه نزديك آن 

 در خاكهاي سست Eremias nigrocellataاين است كه 
 Mesalinaگونه ) 1876(بالنفورد . گزارش شده است

watsonanaي و  را در سرتاسر ايران در دشتهاي سنگالخ
به  بنا). 15(شيبهاي ماليم با رستنيهاي اندك پيدا كرد 

اين گونه در ايران فقط در ) 1963(گزارش اندرسون 
ارتفاعات باالي كوهها، ساحل درياي خزر و استان 

اين گونه اغلب همراه ). 10(آذربايجان مشاهده نشده است 
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Phrynocephalus scutellatus و Trapelus agilis يافت 
 Mesalina اعالم كرد)Arnold) 1986 .مي شود

watsonana     وMesalina guttulata در اندازه و شكل 
عنوان دو گونه مجزا در نظر همي پنيس متفاوتند و آنها را ب

 پنيس بلند و  همي Mesalina watsonana در. مي گيرند
شدت گسترش يافته اند و بخشهاي  هاي شيار آن ب  لبه

در مقايسه با آن همي پنيس . ر نيستندقاعده اي لبها شيار دا
Mesalina guttulataهاي نازك و    باريك و كوچك با لبه

 داراي Mesalinaجنس ). 13(چين نخورده و متقارن است 
اسكينكها در مجموعه . باشد هندي مي-خاستگاه صحارا

سوسماران ايران زياد نيست ولي در بيشتر زيستگاهها 
 Mabuya aurataعيتهاي در بررسي جم. مشاهده مي شود

 انجام 1987 در سال Akhmedov و Scezerbakتوسط كه 
شد سه زيرگونه بر مبناي الگوي رنگ و شمارش پولك 

   aurata: براي اين گونه در نظر گرفته شدكه عبارتند از

Mabuya aurata ،در غرب آسياMabuya aurata 

septemtaeniata و در جنوب ايران ، بلوچستان و پاكستان ،
Mabuya aurata affinis ،در شمال و مركز ايران 

 Mabuyaاندرسون نام ).  8(تركمنستان و افغانستان 

aurata transcaucasicaشرق   را براي جمعيتهاي شمال و
راي جمعيتهاي  را بM. a. septemtaeniata ايران و نام

برده است و روش تشخيص اين  كارغرب و جنوب ايران ب
از يكديگر مجموع تعداد پولكهاي گلويي و دو زيرگونه را 

 Mabuya شكمي اعالم كرده و اين تعداد را در زيرگونه 

aurata transcaucasica 65 عدد و در زيرگونه دوم 72 تا 
بنابراين ). 12( عدد گزارش نموده است 62 تا 60

 Mabuya هاي منطقه دامغان متعلق به زيرگونه   نمونه

aurata transcaucasica در گونه . باشد يمAblepharus 

pannonicus عدد و 20 تعداد رديفهاي پولكهاي دور بدن 
همچنين تعداد پولكهاي لب باال و پايين در هر دو سمت 
داراي ضريب تغييرات صفر است و احتماالً اين صفات از 

مطالعات زيادي بر روي  ).7و3(صفات ثابت گونه است 
براي مثال . استصفات ريختي سوسمارها انجام گرفته 

 نابالغ است سر آن نسبت Laudakia caucasiaهنگامي كه 
به بدنش بزرگ است ولي وقتي بالغ مي شود اگر جنسيت 
آن ماده باشد بتدريج سر نسبت به بدن كوچك مي شود 
ولي اگر نر باشد اين وضعيت وجود ندارد كه باعث مي 
. شود دو شكلي جنسي در اين صفت وجود داشته باشد

چه جنس زمين فاكتوري مهم در تعيين و توزيع گياهان اگر
اي بين جنس زمين و  است ولي همبستگي قابل مالحظه

. توزيع محيطي سوسمارها در جنوب غربي آسيا وجود دارد
توزيع يك گونه ممكن است با رفتار افراد در انتخاب 

در مورد سوسمارهاي منطقه . زيستگاهشان محدود شود
 بيشتر روي Laudakia caucasiaمورد مطالعه گونه 

كند كه هم سطوحي را براي آفتاب  ها زندگي مي صخره
كند و هم داراي شكافهاي عميق براي  گرفتن فراهم مي
قابل ذكر است اين سوسمار در دشتهاي . پنهان شدن است

خاكي و بيابانهاي ماسه اي وجود ندارد و اين زيستگاهها 
. مي شوديك مانع در جهت انتشار آنها محسوب 

و رفتار به ) شبيه سنگها(مورفولوژي، الگوي رنگ 
Phrynocephalus scutellatusدهد تا در زمينهاي   اجازه مي

باز و بدون گياه زندگي كند بنابراين در انتشار اين گونه 
 Trapelus. جنس زمين از پوشش گياهي مهمتر است

agilisدر عين . دهد  ظاهراً خاكهاي سفت را ترجيح مي
 اين سوسمار از تمامي مناطق ايران بجز كوههاي حال

مرتفع آذربايجان، دامنه هاي شمالي كوههاي البرز و نواحي 
آنها نزديك به ساير . جنوبي درياي خزر صيد شده است

 Laudakia caucasiaزي بزرگتر مانند  آگاماهاي صخره
زيستگاه آنها هيچگاه همپوشاني ريزكنند ولي  زندگي مي

 در ميان سنگها و Laudakia caucasiaاغلب . ندارد
Trapelus agilisذكر اين . شود  در بين گياهان يافت مي

نكته الزم است كه ساختمانهاي ساخت بشر مكانهاي 
ها بلكه  زيست اضافي را نه تنها  براي برخي از جكونيده

 Laudakiaزي مانند  هاي صخره حتي براي انواع گونه

caucasiaاحتماالً فراواني حشرات در .كنند  نيز فراهم مي 
علت زيستن انسان، حيوانات اهلي و گياهان ها كه باين مكان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1385 پاييز، 3، شماره 19لد ج                                                                                                     مجله زيست شناسي ايران     

  335

. كشت شده مي باشد سبب جذب سوسمارها گرديده است
گياهان علفي موجب تثبيت خاك مي شوند و با ايجاد 
حفره در ميان ريشه هايشان مكان مناسب را براي آنها 

 توسط اين سوراخها ممكن است. فراهم مي كنند
جوندگان، بندپايان بزرگ و يا ساير جانوران حفر شوند و 
چون توسط سوسمارها مورد استفاده قرار مي گيرند 

اندازه گياهان علفي  سوسمارها به اين جانوران نيز به
همراه بعضي از گياهان حشراتي وجود مچنين به. اند وابسته

بر عالوه . كنند دارد كه سوسمارها از آن حشرات تغذيه مي
از گياهان  Laudakia caucasiaها مثل  اين بعضي گونه

از طرف ديگر . )12(كنند بعنوان يك منبع غذايي استفاده مي
هاي جنس تراپلوس براي فرار از گرماي زمين و  مثالً گونه

يابي با استفاده از اشعه خورشيد و ديدباني  همچنين جهت
باال مي هاي گياهي استپي مانند خارشتر و درمنه  از شاخه

ها نيز  گياهان ممكن است براي ساير گونه. )12 (روند
نكته جالب توجه اين است كه . نقشهاي مشابهي ايفا كنند

 رژيم غذايي گياهخواري دارد Laudakia caucasiaاگرچه 
ولي فراواني آن به تراكم و فراواني گياه بستگي ندارد و 

حشرات مواقعي مانند ارديبهشت ماه كه تراكم و فراواني 
زياد است ميزان استفاده از گياه بسيار كم مي شود و يا در 
مكاني كه كامالً فاقد گياه بوده باز هم اين سوسمار يافت 

با توجه به نتايج حاصل مشخص مي شود كه . شده است
مورد هاي   در بقيه گونهTrapelus agilisبجز در مورد گونه 

سمارها مطالعه گياه همانند جنس بستر در پراكنش سو
اكنون بخوبي مشخص شده است كه . اهميت ندارد

سوسمارها قادرند كه درجه حرارت بدنشان را در يك 
اگرچه برخي مكانيسمهاي . دامنه نسبتاً باريك حفظ نمايند

فيزيولوژيكي از قبيل انبساط و انقباض عروق و تغيير رنگ 
كنند ولي اين عوامل نسبت به مفاهيم  در اين امر مداخله مي

مفاهيم . فرعي محسوب مي شونددماي فتاري تنظيم ر
كنند از گروهي به گروه   بدن را تنظيم ميدمايرفتاري كه 

بيشتر سوسمارهاي روز فعال . ديگر متفاوت مي باشند
 دماآفتاب مي گيرند و با استفاده مستقيم از نور خورشيد، 

، )Laudakia caucasiaمثل (رسانند  را به دامنه فعاليت مي
هاي كوچك با استفاده از نواحي كوچك سايه دار  تيدهالسر

ها ايجاد مي شود دامنه فعاليت   يا صخره ها كه توسط بوته
. )12 (خود را به ساعات گرم روز هم گسترش مي دهند

جكوها شب فعال هستند و از اين طريق قادر به تحمل 
ي مشكالت درجه حرارتهاي باالي روز مي شوند و گروه

طور ثانويه روز فعال هم د سيرتوپوديون باز جكوها مانن
به نظر  بنا. شده اند و روزها در سايه ديده مي شوند

اندرسون يكي از مهمترين عواملي كه باعث مي شود تا 
ها مانعي در برابر توزيع سوسمارها باشند همين  رشته كوه
مقدار آب در . )12و10 ( استدما عمومي گراديانموضوع 

 دماود كننده و حتي مؤثرتر از دسترس يك فاكتور محد
هاي مناطق خشك است و اين در  براي بسياري از گونه

حالي است كه سازشهاي فيزيولوژيكي و رفتاري متنوع آنها 
سازشهاي . را قادر به تحمل محيطهاي خشك نموده است

فيزيولوژيكي شامل پوشش نسبتاً نفوذ ناپذير، ترشح اسيد 
) 12(در كليه ها است اوريك و درجه باالي بازجذب آب 

 Laudakia caucasiaو سازشهاي رفتاري شامل پناه بردن 
 به Trapelus agilisدر ساعات گرم روز به شكاف سنگها، 

هاي زمين   به حفرهEremiasهاي  و گونه ها باالي بوته
 محلي سوسمارها ممكن است، بوسيله پراكنش. باشد مي

قيبان و ر( ديگر جاندارانعوامل ديگر مانند حضور 
، بيماريها يا حتي وجود يك منبع غذايي خاص كه )صيادان

برخي از . سوسمار به آن وابسته است، محدود شود
سوسمارها تحمل اكولوژيكي بااليي دارند و قادر به سازش 

 پراكنشبا يك ناحيه وسيع جغرافيايي و در نتيجه داراي 
. گسترده بوده و زيستگاههاي متعددي را اشغال مي نمايند

در ميان سوسمارهاي جنوب غرب آسيا وسيعترين پراكنش 
،   Trapelus agilis ،Mabuya aurataهاي  مربوط به گونه

Eremias persica   وMesalina watsonana  است كه 
. )12 (انتشار گونه آخر از همه بيشتر و پيوسته تر است

اسكينك مار چشم آسيايي گونه اي روز فعال است و 
مار مانند بر روي سنگها و سنگريزه ها و در داراي حركتي 
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ا اينكه سرعت زيادي ندارد ميان شاخ و برگ گياهان است ب
علت جثه كوچك و مورفولوژي بدن و توانايي ولي ب

اتوتومي باال، صيد آنها بسيار سخت است و با وجود 
مشاهده زياد آنها فقط چهار نمونه از آنها بدست آمد 

Eremias persica  وز فعال و در حفره هايي كه گونه ر
در موقع فرار . كند غالباً در پايه بوته قرار دارند زندگي مي

پناه برده و همچنين به  ها دهد كه به زير بوته ترجيح مي
درون النه هاي جوندگان و سوراخهايي كه خود آنها در 

كنند پناه ببرد و در دشتهاي باز با  حفر مي ها پاي بوته
رفتار دفاعي آنها گاز گرفتن . كنند سرعت زياد حركت مي
باشند و غالباً در پاي   مي)خودبري (است و داراي اتوتومي

يكي از رفتارهاي . به جستجوي حشرات مي پردازند ها بوته
 ديده مي شود تغيير رنگ Trapelus agilisجالبي كه در 

افراد . گلو و شكم مخصوصاٌ در نرها در اواسط روز است
تنبل مي باشند ) چابك( اسم آنها اين گونه بر خالف
از نكات جالب در . راحت استبسيار بطوري كه صيد آنها 

هاي اين جنس   مانند ساير گونهLaudakia caucasiaمورد 
اين . )12 (فيزيولوژي بينايي و نحوه ديدن اشياء است

محض احساس خطر و ديدن اشياء متحرك مرتباٌ حيوان ب
د كه اين عمل از لحاظ سر خود را باال و پايين مي بر
زيرا حس بينايي در آنها . فيزيولوژيكي بسيار مهم است

كند يعني اگر سر خود را تكان  بسيار زود تطابق حاصل مي
ندهند قدرت ديدن اشياء ساكن را به زودي از دست مي 
دهند، بنابراين مجبور هستند هميشه سر خود را باال و پايين 

از . شم آنها تجديد شودببرند تا تصوير شيء متحرك در چ
هاي بالغ  مشاهدات محيطي چنين بر مي آيد كه نمونه

نسبت به نابالغها داراي قلمرو مشخص تري بوده و خيلي 
دهد  تحقيقات نشان مي. كمتر از النه خود فاصله مي گيرند

فقط گروه كمي از سوسمارها تغذيه اختصاصي دارند و 
ولي . )25 (كنند يطيف باريكي از مواد غذايي را استفاده م

در اغلب آنها رژيم غذايي بسيار وسيع است و هر بندپاي 
فراواني . كوچك، قابل صيد، در نزديكيشان را مي خورند

يك نوع غذا عامل مؤثر در انتخاب آن بوسيله سوسمار 

نوع غذاي خورده شده توسط سوسمار به اندازه و . است
حضور شكار در زيستگاههاي متفاوت، روش جستجو 
براي شكار، محدوديتهاي رفتاري و آناتوميكي، اندازه بدن، 
ميزان شكاف دهان، خاصيت انعطاف پذيري معده، وضعيت 

اي قبلي و  فيزيولوژيكي و فعاليت خود جانور، تجربه تغذيه
عالوه بر مواد . )12 (فاكتورهاي محيطي، بستگي دارد

جانوري، مواد گياهي نيز در معده بسياري از سوسمارها 
ده شد كه علت آن مي تواند ورود تصادفي مواد گياهي دي

بعضي . به داخل دهان در هنگام صيد حشرات باشد
 و Eremias ،Laudakia) جنسهاي(هاي سرده هاي  گونه

Phrynocephalus از گياه بعنوان منبع غذا يا منبع آب 
اي در مارمولكها نوعي سازش  تنوع تغذيه. كنند استفاده مي

محيط است چون اگر مارمولك تغذيه نسبت به شرايط 
 .)22 (آيد وجود ميتخصصي داشته باشد مشكالت چندي ب

براي مثال وجود بعضي حشرات به فصول خاصي محدود 
مي شود و همچنين تراكم يك گونه حشره در محيط پايين 
است؛ از طرف ديگر وسعت نيچ رژيم غذايي در يك گونه 

يكه تركيب بر اساس زمان و مكان متفاوت است بطور
رژيمهاي غذايي با غذاي مناسب در پاسخ به نوسان شكار 

هر چه جثه در گونه . كند و قابليت دسترسي به آن تغيير مي
Laudakia caucasia بزرگتر مي شود، ميزان استفاده از 

بالغها بيشتر از نابالغها از ). 19(گياهان نيز بيشتر مي شود 
 مارمولك كه لت باشدكنند شايد به اين ع گياه استفاده مي

بزرگ نمي تواند نيازهاي متابوليك خود را با تغذيه 
ميزان تغذيه از مورچه در اواخر . گوشتخواري فراهم كند

تابستان از ساير ماهها بيشتر است زيرا دماي هوا پايين تر و 
تعداد ساعات آفتابي روز نيز كمتر است، اين وضعيت 

ه كاهش فعاليت موجب كاهش دماي بدن جانور و در نتيج
براي شكار كردن مي شود وصيد مورچه نيازمند انرژي 

اي بين نر و ماده در  جدايي نيچ تغذيه). 25(كمتري است 
 گاهي Trapelus agilis. ها اهميت بسياري دارد برخي گونه

و شفيعي ) 2(كند  از سوسمارهاي كوچكتر ديگر تغذيه مي
ون محتويات نيز تكه هاي بدن مارمولكي را از در) 1377(
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اين گونه از جمله ). 3( گزارش داد Trapelus agilisمعده 
سوسماراني است كه براحتي در اسارت تغذيه نموده و 

تغذيه . باشد براي نگهداري در آزمايشگاه بسيار مناسب مي
شود و  گياهخواري محدود به سوسماران بزرگ جثه مي

هي است قادر به هضم بافتهاي گياهاي كوچك ممكن  گونه
خاطر محدوديتهاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي خود ب

گياهان تغذيه  اين دليل از سوسمارهاي بزرگ به. نباشند
كنند كه نمي توانند نيازهاي متابوليك خود را با تغذيه  مي

اما مطالعات نشان داده ). 24(گوشتخواري برآورده سازند 
ك هاي كوچ كه بلعيدن مواد گياهي توسط بسياري از گونه

نتايج تحقيقات پژوهشگران داخلي نشان . تصادفي نيست
هاي مطالعه شده  دهد كه مورچه غذاي اصلي اكثر گونه مي

اين وضعيت در مورد اكثر سوسمارهاي مطالعه . مي باشد
شكار مورچه . شده در ساير مناطق جهان نيز وجود دارد

خيلي راحت است و جانور در نزديكي آن مي ايستد و 
همچنين شكار كردن آنها .  مي آوردبيروند را فقط زبان خو

نياز به انرژي كمي داشته و از طرف ديگر توزيع مورچه 
حالت توده اي دارد و اين توزيع توده اي تا حد زيادي 

) 1996 (Saenz. )23 (دهد انرژي تعقيب را كاهش مي
همين نتيجه را در گروهي از جكوها بدست آورد و بيان 

غذايي بالغ و نابالغ بيشتر از آنكه كرد كه تفاوت عادات 
مربوط به بلوغ جنسي باشد مربوط به تفاوت اندازه آنها 

دهد كه بين نر و ماده  همچنين نتايج نشان مي). 26(است 
هر گونه نيز در عادات غذايي تفاوتهايي وجود دارد كه اين 
تفاوتها باعث جدا شدن نيچ تغذيه اي حتي در افراد يك 

اوت در عادات غذايي بين نر و ماده يك تف. گونه مي شود
گونه شايد بيشتر از شكار انتخابي، مربوط به اثر 

پيشنهاد ) Schoener) 1982. زيستگاه هر جنس باشدريز
كند كه دو شكلي جنسي باعث كاهش رقابت بر سر  مي

او نشان داد كه تفاوت اندازه بين دو . مواد غذايي مي شود
ا تفاوت در اندازه شكار و جنس نر و ماده در  يك گونه ب

 Pianka). 27(زيستگاه مربوط است ريزپراكنش در 
دو نوع رفتار تغذيه اي براي سوسمارها در نظر ) 1966(

نشينند و  گرفت؛ گروهي كه در يك محل منتظر شكار مي
دنبال شكار مي روند و به شكار در حال گروهي كه ب

 در گروه  را او آگاميده و جكونيده. كنند حركت حمله مي
هاي مختلف  گونه. اول و سينسيده را در گروه دوم قرار داد

هر كدام يكي ) هاي يك سرده حتي گونه(خانواده السرتيده 
هايي كه از روش اول  گونه. از اين دو روش را دارند

كنند بيشتر از شكارهاي متحرك تر و شكارهايي  استفاده مي
 كه از روش هايي كه تراكم آنها در محيط باالست و گونه

كنند  كنند از شكارهاي غير متحرك تغذيه مي دوم استفاه مي
چون نسبت به گروه اول شانس برخورد با اين نوع شكار 

ميزان انرژي كه سوسمارهاي گروه دوم . را بيشتر دارند
كنند نزديك به دو برابر گروه اول  صرف شكار كردن مي

  بيشتر مواقع رويLaudakia caucasia). 21(است 
ها درانتظار مي نشيند در نتيجه از روش كمين كردن  صخره

 نسبت به دو گونه Mesalina watsonana. كند استفاه مي
Trapelus agilis و Phrynocephalus scutellatus بيشتر 

از غذاهاي با تراكم كمتر مثل عنكبوت، كنه و انواع الروها 
كار كند بنابراين روش مورد استفاده براي ش استفاده مي

  داراي زندگي صيادي از Trapelus agilis. پرسه زني است
منظور ديده ب ها نوع كمين كردن است كه باال رفتن از بوته

هاي با تراكم زياد اين موضوع را  باني و استفاده از شكار
بزرگترين سوسمار ايران، صيادي  Varanus. كند ئيد ميأت

ام ماهر و فعال است كه جوندگان، سوسمارها و تم
. دهد هاي كوچكتر از خود را مورد حمله قرار مي طعمه

Ophisaurus apodus صياد فعالي است كه در شمال ايران 
كند و تا شمال  هاي غربي زاگرس زندگي مي و كوهپايه

در اكثر . نيز پيشروي نموده است) بادله كوه(منطقه دامغان 
سوسمارها در . سوسمارها زمان توليد مثل  فصل بهار است

انرژي ) مثل اواخل تابستان و پائيز(زماني كه غذا كم باشد 
با توجه به اينكه زمان . كنند خود را صرف توليد مثل نمي

انكوباسيون در آنها حدوداً دو ماه است جفتگيري و 
 صورت گيرد كه نوزادان با كمبود يتخمگذاري بايد زمان

ده اندازه تو. غذا در اواخر تابستان و پائيز مواجه نشوند
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تخم در سوسمارهايي با تغذيه از نوع صيادي فعال، 
 آنها احتماالً. كوچكتر از گروه، تغذيه از طريق كمين است

توانند وزنشان را در صورتي كه تخم بزرگ باشد  نمي
در جانوراني كه بعد از بلوغ . تحمل و خود را جابجا كنند

 يابد، افزايش موفقيت اندازه بدن با افزايش سن افزايش مي
اي از همين افزايش  توليد مثلي متعاقب آن مي تواند نتيجه

مثالً در مورد نرها، افزايش جثه، توانايي . اندازه بدن باشد
كند و در  جنگيدن در مقابل رقيبان كوچكتر را زياد مي

زمان . شود ها اين امر موجب افزايش تعداد تخم مي ماده
فزايش مي انكوباسيون تخم خزندگان با افزايش توده تخم ا

شود مطالعات دقيقتري در  پايان پيشنهاد مي در). 14(يابد 
هاي سوسمار در ايران  مورد اكولوژي و كاريولوژي گونه

همچنين نقش آنها در كنترل آفات كشاورزي؛ . انجام شود
انگلهاي داخلي خارجي و روشهاي احتمالي انتقال انگل از 

هر گونه و آنها به دام؛ تفاوتهاي موجود بين جمعيتهاي 
  .ميزان واگرايي آنها از يكديگر مورد بررسي قرار گيرد
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Faunistics study of the lizards in Damghan region 
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Abstract 
Present study is the faunistics on lizards of Damghan area by analysis of morphological 
characters and indetification keys. In this research, 231 specimens were collected from 
different zones of Damghan area during April to October 2004 and transferred to 
zoological laboratory. Pictures and slides were taken from the live specimens, and then 
specimens were fixed and preserved in 10% formalin. Identified samples belong to 17 
species and 6 families including: Laudakia caucasia, Phrynocephalus maculates, 
Phrynocephalu scutellatu and Trapelus agilis from the  family Agamidae; Ophisaurus 
apodus from the family Anguidae; Bunopus tuberculatus, Cyrtopodion caspium and 
Teratoscincus bedriagai from the family Gekkonidae; Eremias fasciata, Eremias 
intermedia, Eremias persica, Eremias velox velox, Mesalina watsonana and Ophisops 
elegans from the family Lacertidae; Ablepharus pannonicus and Mabuya aurata 
transcaucasica from the family Scincidae and Varanus griseus caspius from the family 
Varanidae. Ophisaurus apodus and Ophisops elegans are reported for the first time in 
Semnan province. Prior to this research only one specimen of Mabuya aurata 
transcaucasica had been reported in boundaries between Semnan and Golestan 
provinces near Shahrood. Here, more specimens are collected from Damghan city.  
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