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Abstract  
The Northwest of Iran, covering the three provinces of 
Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan, is a 
special area that, due to its particular geographical and 
climatic conditions has a rich biodiversity. The present 
study was conducted with the aim of studying the 
habitat, substrate type, feeding, conservation and 
distribution of lizards in this area from 2003 to now. Our 
results have revealed that there are 20 lizard species 
belonging to 13 genera and 5 families in this area. 
Lacertid lizards have the highest species diversity with 
12 species. We also found that high ranges of habitats 
with a different substrate types are inhabited by lizard 
species. The number of species in pine regions 
compared with other types of area is considerably 
greater. The conservation status of lizards is unknown 
and requires further study. 
 

 Keywords: lizard, biodiversity, northwestern Iran, 
Lacerta. 
 

 
  چکیده

هاي  اي از کوهجغرافیاي طبیعی شمال غرب ایران ترکیب پیچیده
تنوع اقلیمی و . هاي باز است ها و دشت ناهمواريمرتفع، 

 کوهستانی و مرتفع در گستردهژئوگرافیکی، به ویژه وجود مناطق
منطقه سبب گردیده است که نواحی فیزیوگرافیک متنوع و با 

هاي منحصر به فرد در این بخش از کشور شکل گیرد و این ویژگی
 به  ویژه تنوع تنوع سبب گردیده است که تنوع  زیستی جانوري،

پژوهش حاضر به  . اي سوسمارهاي منطقه قابل توجه باشدگونه
رژیم غذایی، وضعیت  منظور مطالعه شرایط زیستگاهی، بسترزیستی، 

  با 1382حفاظتی و تجزیه وتحلیل فون سوسمارهاي منطقه  از سال
نتایج حاصل . روش پیمایشی و بازدید  آغاز و هنوز هم ادامه دارد

 خانواده 8 خانواده از 5 گونه سوسمار متعلق به 21هد که د نشان می
ترین تعداد جنس  بیش. کندسوسمارهاي ایران در منطقه زندگی می

 در این خانواده جنس. و گونه مربوط به خانواده السرتاها است
Lacerta ها بررسی .دهد  گونه بزرگترین جنس را تشکیل می8 با

ها را با  طیف وسیعی از زیستگاهمعلوم ساخته که سوسمارهاي منطقه 
هاي مناطق کوهستانی تعدادگونه. بسترهاي متفاوت اشغال می نمایند

همچنین ارزش حفاظتی . در مقایسه با مناطق دشتی قابل توجه است
  .سوسمارهاي منطقه ناشناخته است و نیاز به مطالعات بیشتري دارد

 
  .Lacertaن، سوسمار، تنوع زیستی، شمال غرب ایرا  :کلید واژها
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  مقدمه 
هـا  خزندگان به ویژه سوسمارها در بـسیاري از اکوسیـستم        

هـاي  آینـد و داراي ارزش  هـاي مهمـی بـه شـمار مـی      حلقه
اهمیـت  ). Zug, 2001(اکولوژیک خاص و مفیدي هستند

آنهـا بــه عنـوان قــسمتی از زنجیـره غــذایی بـسیار برجــسته     
خزنــدگان از عوامــل بــاز دارنــده و کنتــرل کننــده  . اســت

ــمار      ــه ش ــان ب ــیب رس ــودات آس ــسیاري از موج ــان ب طغی
عـادات غـذایی آنهـا در    ). Galina et al., 2003(آیند می

هـا بـا شـکار حـشرات و         سوسـمار .کشاورزي مهـم اسـت      
ــد      ــشاورزي دارن ــراي ک ــی ب ــش مثبت ــوذي نق ــانوران م  ج

)Glor et al., 2001 .( ،ــابراین ــادل بنـ در حفـــظ تعـ
ــستم ــستند  اکوسی ــد ه ــا مفی ــین   . ه ــودات همچن ــن موج ای

هاي زیستی تغییرات اکوسیـستمی نیـز بـه حـساب           شاخص
سوسـمارها از جملــه  ). Pough et al., 2001(مـی آینـد  

 کـه بـه دلیـل حـساسیت ویـژه خـود و           زیستمندانی هستند 
پـذیر  بـوده و     تخریب زیستگاهایشان بیش از پیش آسـیب      

ــه  ــضی از گون ــبع ــد  ه ــرار دارن ــابودي ق ــر ن  اي آن در خط
)Hanski et al., 1995 .(    علیرغم ایـن نقـش اکولـوژیکی

ها کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه  و      تنوع زیستی سوسمار  
آن گونه که شایـسته اهمیـت آنهـا اسـت مطالعـه در خـور          

فیـروز،  (توجهی در مورد آنها در ایران انجام نیافتـه اسـت           
  .رها امر مهمی استبنابراین حفاظت سوسما). 1378

 از طرف دیگر،کشور ایران به دلیل جغرافیاي طبیعـی         
که دارد به نواحی جغرافیاي جانوري مختلفی قابل        ايویژه

 براسـاس مطالعـاتی کـه    Anderson (1999). تقسیم اسـت 
روي فون سوسمارهاي ایران انجام داده اسـت، بـر اسـاس            
ــل زیــست محیطــی، بــه ویــژه  شــرایط اقلیمــی و        عوام

زیوگرافی، سیزده ناحیه براي توزیـع آنهـا در نظرگرفتـه           فی
تنـوع نـواحی فیزیوگرافیـک ایـران سـبب گردیـده            . است

اي سوسمار به طورنسبی درآن جالـب      است که تنوع گونه   
 گونـه سوسـمار در ایـران     125تاکنون بالغ بـر     . توجه باشد 

شناســـایی و گـــزارش گردیـــده اســـت کـــه در نـــواحی  

ــشور   ــستند  فیزیوگرافیــــک مختلــــف کــ ــده هــ  پراکنــ
) Anderson, 1999; Rastegar-Pouyani, 1996; 

Pouyani and Nilson, 1998 (  تنــــوع زیــــستی
ــداد محــدودي    ــران ناشــناخته اســت و تع سوســمارهاي ای

پـژوهش حاضـر در   . مطالعه در این زمینه انجام شده است   
راستاي شناخت تنوع زیـستی سوسـمارهاي شـمال غـرب           

اي طبیعی شـمال غـرب ایـران       جغرافی. کشور انجام گردید  
ــده  ــب پیچی ــوهترکی ــاهمواري   اي از ک ــع، ن ــا مرتف ــا و  ه ه

ــت ــاي آزاد اســـت   دشـ ــشار، ( هـ ــه ). 1369افـ دو حوضـ
ــه طــور کامــل و     ــه ب ــان و اورمی فیزیوگرافیــک دشــت مغ

هـاي البـرز و     هاي از دو حوضه فیزیوگرافیـک کـوه        بخش
 از اهـداف     .گیرنـد  نواحی خزري در این محدوده قرار می      

اي، شـــرایط  ایـــن پـــژوهش تهیـــه فهرســـت گونـــهمهـــم
زیستگاهی، عادات غذایی، وضعیت حفاظتی، پـراکنش و        
تجزیــه وتحلیــل  وضــعیت موجــود بــراي انجــام مــدیریتی 

  .   صحیح است
  

  ها مواد روش
  مشخصات منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعـه از نظـر مختـصات جغرافیـایی بـین دو             
 49 درجـه و 39یقـه تـا      دق 58 درجه و    35عرض جغرافیایی 

 44دقیقــه  عــرض شــمالی واز نظــر طــول جغرافیــایی بــین 
 دقیـق طـول شـرقی از    56 درجـه و    48 دقیقه تـا     3درجه و   

این ناحیـه شـامل   .النهار گرینویچ گسترده شده است   نصف
سه استان آذربایجان غربـی،  شـرقی، اردبیـل و قـسمتی از         

مـرزي  در قسمت شمالی، رودخانـه    . باشد استان گیالن می  
ــول   ــه طـ ــشور   475ارس بـ ــه را از دو کـ ــومتر منطقـ  کیلـ

آذربایجان غربی مرز . سازد آذربایجان و ارمنستان جدا می    
مشترك منطقـه بـا کـشورهاي ترکیـه  و عـراق را تـشکیل         

هاي زنجان وکردستان واقـع      درحد جنوبی، استان  . دهد می
در . دهـد  شرق منطقه را استان گیالن پوشـش مـی       . اندشده

فیک کشورمنطقه شمال غرب به لحـاظ        وپوگراتفسیمات ت 
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هاي خود به عنوان یک ناحیه توپـوگرافی مـستقل           ویژگی
این منطقه سرزمین ناهمگنی اسـت کـه   . شناخته شده است 

 متـر از  20ترین نقطـه آن در دشـت مغـان بـا ارتفـاع            پست
 4888تـرین آن قلـه سـبالن بـا ارتفـاع       سطح دریا و مرتفـع  

طـالش در بخـش شـرقی    هـاي   کـوه . گـزارش شـده اسـت   
هاي البرز است و انتهاي شمالی زاگـرس   منطقه امتداد کوه  

داغ در  رشـته کـوه قـره     . رسـد  نیز به حد جنوبی منطقه مـی      
 کیلـومتر از جبـال   220هاي قفقاز به طول      امتداد رشته کوه  

آرارات، سرحد بین ایران و ترکیه و آذربایجان در شـمال         
-رشـته . دامـه دارد غربی شروع شده و تا کوهستان طالش ا   

هـاي   هاي بزغوش، سبالن، صلوات وخروسـلو و کـوه     کوه
هــاي منطقــه  یگــر نــاهمواريمنفــرد ســهند وقــافالنکوه ازد

هــستند کــه تحــت عنــوان ارتفاعــات پراکنــده آذربایجــان 
هـاي   علیرغم کوهستانی بودن منطقه، زمـین     . مشهور هستند 

دشـت مغـان،   . شـود  هـایی دیـده مـی    مسطح و فرو رفتگـی    
 اردبیل، جلگه چالدران و چاله اورمیـه         تبریز، جلگه  جلگه

که دریاچه اورمیه در آن واقع شـده اسـت از مـشهورترین         
بـه طـورکلی آب وهــواي آذربایجـان بـه علــت     . آنهاسـت 

وسعت منطقه در نقاط مختلف آن متغیـر اسـت و سـه آب      
وهــواي ســرد خــشک، معتــدل و گــرم ومرطــوب در آن   

اي سـطحی منطقـه بـه دو        هـ  ها و آب  رودخانه. وجود دارد 
ــه مــی حوضــه آب ــز خــزر ودریاچــه اورمی ریزدکــه از  ری

ترین آنها می توان از ارس ، قزل اوزن و تلخه رود نام      مهم
  . برد

این منطقـه از نظـر جغرافیـاي گیـاهی در ناحیـه ایرانـو        
سـیماي پوشـش گیـاهی منطقـه در         . گیـرد  تورانی قرار می  

ــه و گنــدمیان   ــه . اســتمنــاطق دشــتی بیــشتر از درمن در تپ
ــشتکی    ــاهی بال ــاهموار از پوشــش گی ــاطق ن ماهورهــا و من

. تـشکیل شـده اسـت   حـسن   خاردار مانند گون و کاله میـر  
هـاي   هاي ناحیه آستارا و اردبیل و همچنـین جنگـل          جنگل

پراکنده منطقه از جمله منطقـه حفاظـت شـده ارسـباران از      

ــل  ــاي جنگ ــی    بقای ــساب م ــه ح ــانی ب ــر ک ــاي هی ــد ه  آین

(Zohari, 1973) .  
  

  روش مطالعه
غـرب   در شـروع بررسـی ابتـدا نقـشه توپوگرافیـک شـمال      

 تهیه و موقعیـت منطقـه در آن         1: 250000کشور با مقیاس  
 هاي میدانی و گشت زنـی و       مشخص، سپس فعالیت   کامالً

پیمایش منطقه براي آشنایی با حدود و نواحی مختلف آن     
منطقـــه را بـــر اســـاس خـــصوصیات     . انجـــام گرفـــت 

هاي یکی، پوشش گیاهی و منابع آب به بخش     ژئومرفولوژ
  ترانـسکت سـعی   مختلف تقـسیم کـرده و براسـاس روش        

گردید سـطح وسـیعی از منطقـه بـه منظـور جمـع آوري و        
 بررسـی نـوع زیـستگاه و بـستر آن           ، هـا دست یابی به گونه   

به علت گستردگی منطقه  قبل از شروع    . پوشش داده شود  
هـا در منطقـه   د گونـه  نمونه برداري فهرست احتمالی وجـو     

در هـر   . ها و منابع معتبر تهیـه گردیـد       با استفاده از گزارش   
 مشخـصات    از سـطح دریـا و      ، ارتفـاع  نمونه برداري زمـان   

هـا بـا دسـت      نمونـه . شـد محل نمونه برداري یادداشت مـی     
جهـت  . شدند  درصد فیکس می 70صید و در داخل الکل      

ــدام   ــساد ان ــوگیري از ف ــدت و جل ــنگهــداري دراز م اي ه
. داخلی باید به اندازه کافی الکل به داخل آنها تزریق شود   

ــه ــا اســتفاده از صــفات   شناســایی گون هــاي صــید شــده ب
ــر    ــدهاي شناســایی معتب ــستیک  و کلی مرفولوژیــک و مری

)Leviton  et al., 1992; Anderson, 1999 (  صـورت
 .گرفت

  
  نتایج

در این پژوهش که در قسمت شـمال غـرب کـشور انجـام       
 خـانواده  5 جـنس و  13 گونه سوسمار متعلق به 20گردید  

 فهرسـت  1جدول شـماره  . جمع آوري و شناسایی گردید   
را بر اساس نام خانواده،  منطقه  سوسمارهاي شناسایی شده    
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   فهرست سوسمارهاي شمال غرب ایران-1جدول 
 وضعیت حفاظتی

  مقررات ایران
CITES  

IUCN 

رده 
 فونی

 خانواده نام علمی نام فارسی

 ,Laudakia caucasia (Eichwald  آگاماي قفقاري  I  ?  ?  غیر حمایت شده
1831) 

   غیر حمایت شده
?  

 
?  

I 
  

   آگاماي وزغی
  ایرانی

Phrynocephalus persicus De -
Filippi, 1863 

 ,Trapelus  lessonae (Defilippi  آگاماي لسونه I ? ?  غیر حمایت شده
1865) 
 

Agamidae 

گکوي انگشت   I  ?  ?  غیر حمایت شده
  خمیده خزري

Crytopodion caspium (Eichwald, 
1831) Gekkonidae 

 Eremias arguta  (Pallas, 1773)  ارمیاس جلگه AC ? ? غیر حمایت شده
 Eremias pleskei  Bedriaga, 1907  ارمیاس پلسکه  I ? ? غیر حمایت شده

  Eremias strauchi  strauchi  ارمیاس اشتراوخ I ? ? غیر حمایت شده
Kessler, 1878 

السرتاي  I ? ? ت شدهغیر حمای
  آذربایجان

Darveskia raddei raddei  
Boettger, 1892 

Lacertidae 

السرتاي  I ? ? غیر حمایت شده
  دریاچه وان

Darveskia raddei  vanensis  Eiselt, 
Schmidtler, and  Darevsky, 1993 

السرتاي سبز  I/M ? ? غیر حمایت شده
  خزري

Lacerta strigata Eichwald, 1831 

السرتاي سه  I ? ? ر حمایت شدهغی
  خطی

Lacerta media  Lantz and  Cyren, 
1920 

 Lacerta brandtii  De Filippi, 1863  السرتاي ایرانی I ? ? غیر حمایت شده

السرتاي  I ? ? غیر حمایت شده
  آناتولی

Lacerta cappadocica  urmiana  
(Lantz and Suchow, 1934) 

السرتاي شکم  I ? ? غیر حمایت شده
  سبز

Lacerta chlorogaster  Boulenger, 
1909 

 ,Lacerta defilipii  (Camerano  السرتاي البرز I ? ? غیر حمایت شده
1877) 

سوسمار مار  I ? ? غیر حمایت شده
  چشم

Ophisops elegans Menetries, 1832 

 

اسکینک مار  I ? ? غیر حمایت شده
  چشم دوخطی

Ablepharus bivittatus  

اسکینک قرمز   SS/I  ?  ?  غیر حمایت شده
  نشان

Eumeces schneiderii (Daudin, 
1802) 

اسکینک   SS/I  ?  ?  غیر حمایت شده
علفزار ماوراي 

  قفقاز

Mabuya aurata  transcaucasica 
(Linnaeus, 1758) 

Scincidae 

  Pseudopus apodus  ( Pallas, 1775)  لوس مار I  ?  ? غیر حمایت شده

 Anguis fragilis  colchicus  کلمره M  ?  ? غیر حمایت شده
(Nordmann, 1840) 

Anguidae  

  

  I : عنصر ایرانی  SS  : سندي-عنصر صحار    AC  :   خزر       -عنصر آرال   M  :    ايعنصر مدیترانه  
 

طوریکـه در   همـان . دهـد  نام فارسی نـشان مـی      نام علمی و  
تــرین فراوانــی    مالحظــه مــی شــود بــیش1شــماره شــکل 

  اسـت ) Lacertidae ( السـرتاها  ها مربوط به خانواده گونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) Gekkonidae(وکم ترین آن مربوط به خانواده گکوهـا         
  .باشد است که داراي یک گونه درمنطقه  می
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 ها در سوسماران مورد مطالعهها وگونه  فراوانی جنس-1شکل 
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 ها ي مورد مطالعه بر حسب زیستگاهگونهفراوانی -2شکل 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 گونـه سوسـمار شناسـایی شـده درمنطقـه      20منـشاء فـونی   
همچنین .  آمده است1تعیین گردیده که در جدول شماره 

  و   IUCNهـا درفهرسـت سـرخ    یت حفـاظتی گونـه  وضـع 
CITES و همچنــین طبــق مقــررات داخلــی ایــران  مــورد  

بنــدي  طبقـه . بررسـی و در ایـن جــدول آورده شـده اســت   
ــستگاهی خزنــــدگان بــــر اســــاس خــــصوصیات      زیــ

هــاي ژئومرفولــوژیکی، عــوارض زمــین و انــواع زیــستگاه
 شــــده توســــط آنهــــا برطبــــق مــــشاهدات در   اشــــغال

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

این تقـسیم بنـدي یـک       . آورده شده است   2جدول شماره 
انواع بـسترهایی   . نوع تقسیم بندي ساده فیزیونومیک است     

کننـد نیـز بـا    که سوسـمارهاي منطقـه درآنهـا زنـدگی مـی      
هـاي میـدانی و     استفاده از منابع و همچنـین نمونـه بـرداري         

  ).3جدول (گردیدمشاهده نوع بستر در منطقه تعیین 
هـا نـشان داده     فراوانی گونه براساس زیـستگاه      2شکل  در  

  .گیرد  نوع زیستگاه را در بر می9شده است که 
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  طبقه بندي زیستگاهی سوسماران شمال غرب  به تفکیک گونه- 2جدول شماره 
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  نام علمی

  *  *  *      *  *  * Laudakia caucasia 
    * *   * *  *   Phrynocephalus persicus  
    *  *      *  *  *  Trapelus  lessonae 
  *   *  *      Crytopodion caspium  
*   * *   * * *   Eremias arguta   

    *     * *  *   Eremias pleskei   
    * *   * *  * * Eremias strauchi  strauchi   
      * *   *  * * Darveskia raddei raddei   
      *     *  * * Darveskia raddei  vanensis   
      * *   *  * * Lacerta strigata  
*  * * *          Lacerta media   

            *  *   Lacerta brandtii   
          *  * *  * Lacerta cappadocica  urmiana   
        *       * Lacerta chlorogaster   
              * * Lacerta defilipii   
*   *  *     *  *   Ophisops elegans  

              *  * Ablepharus bivittatus  
    *  *     *  * * Eumeces schneiderii  
*   *  *     *  * *  Mabuya aurata  transcaucasica  
*       *         Pseudopus apodus   

     *      Anguis fragilis  colchicus 
 

 
 

 هاي سوسماران شمال غرب  به تفکیک گونه طبقه بندي بستر زیستگاه-3جدول 
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  نام علمی

*        * * Laudakia caucasia 
* * *       Phrynocephalus persicus  
* * *       Trapelus  lessonae 

     * * Crytopodion caspium  
* * *       Eremias arguta   
* * *       Eremias pleskei   
* * *       Eremias strauchi  strauchi   
*         * Darveskia raddei raddei   
*         * Darveskia raddei  vanensis   

    *  *     Lacerta strigata  
*  *   *   Lacerta media   

  * *       Lacerta brandtii   
*         * Lacerta cappadocica  urmiana   

      *     Lacerta chlorogaster   
* *       * Lacerta defilipii   
* * *       Ophisops elegans  
* * *       Ablepharus bivittatus  
* * *     * Eumeces schneiderii  
* * *     * Mabuya aurata  transcaucasica  
* * * *     pseudopus apodus   

   *    Anguis fragilis  colchicus 
 

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385   بــهــار     ،   11ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  11 , Spring 2006 
 49

 هاي مورد مطالعه بر حسب نوع عادات غذاییگونهفراوانی -4شکل 
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 هاي مورد مطالعه بر حسب نوع بسترگونه فراوانی -3شکل

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ونه
د گ

عدا
ت

الخ
نگ

س

س
ك ر

خا شن

گ
 سن

خره
ص

گل
 جن

ف
ك

ني
كو

مس
طق 

ر منا
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نوع بستر

ــاطق      6 ــوار من ــنگ، دی ــخره س ــستگاه، ص ــستر زی ــوع ب  ن
مسکونی، کف جنگـل، خـاك رس، شـن و سـنگالخ در        

 3شمارهشکل که در همانطوري. سطح منطقه شناسایی شد
هـا  ترین فراوانی گونه ترین و کم  است بیشنشان داده شده  

 و سـنگالخی هایی با بسترهاي به ترتیب مربوط به زیستگاه    
 .دیوارهاي مناطق مسکونی است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بررســی عــادات غــذایی چهــار نــوع گیــاهخواري،      
تن خواري و حـشره خـواري تـشخیص         گوشتخواري، نرم 

ترین نــوع طمعــه  سوســمارهاي منطقــه را  بیــش.  داده شــد 
هـاي   هایی که در زیـستگاه  گونه. دهند حشرات تشکیل می  
کنند عـادت غـذایی نـرم تـن خـواري           جنگلی زندگی می  

 .)4شکل  (دارند
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  اي مورد مطالعه بر حسب اندازه طول کل بدنهگونهفراوانی -5شکل 
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 هاي مورد مطالعه بر حسب ارتفاع از سطح دریاگونه فراوانی -6شکل 
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ارتفاع از سطح دریا

) از پــوزه تــا انتهــاي دم(حــد اکثرانــدازه طــول کــل بــدن  
متر به عنوان شـاخص دیگـري بـراي نـشان           برحسب سانتی 

. ن سوسماران منطقـه در نظـر گرفتـه شـد     دادن تنوع در میا   
متـر    سـانتی 25 تـا  15ها  بین  ترین فراوانی تعداد گونه  بیش

 .)5شکل  (قرار دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پراکنش گونه در سطح منطقـه برحـسب ارتفـاع از سـطح             
 نـشان داده شـده اسـت بـا افـزایش      6شماره شکل دریا در   

. شـود  ها کمتر مـی دریا فراوانی تعداد گونهارتفاع از سطح  
اي و تپه مـاهوري     ترین تعداد گونه در مناطق کوهپایه      بیش

  ).6شکل(شود   متر دیده می1200 تا 800از ارتفاع 
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  بحث 
-گستردهتنوع اقلیمی و ژئوگرافیکی، به ویژه وجود مناطق 

کوهستانی و مرتفع درمنطقه مورد مطالعـه سـبب گردیـده           
هاي منحـصر بـه      نواحی فیزیوگرافیکی با ویژگی    است که 

دشـت مغـان،    . فرد در ایـن بخـش از کـشور شـکل گیـرد            
حوضــه اورمیــه، البــرز ، خــزر و نــواحی بینــابینی بــر تنــوع 

ایـن تنـوع سـبب گردیـده        . انـد اکوسیستمی منطقه افـزوده   
اي خزنـدگان  بـه ویـژه سوسـماران       است کـه تنـوع گونـه      

ونه سوسمار شناسایی شـده     گ 21گزارش  . منطقه باال باشد  
 درصد کل سوسمارهاي شناسـایی شـده     17از این منطقه،    

 5این سوسـمارها متعلـق بـه        .  گواه این ادعاست    از کشور، 
 خــانواده سوســمارهاي موجــود درا یــران    8خــانواده از 

  ).1384، همکاران ؛  مجنونیان و1369افشار، ( هستند
ــا    ــرتاها ب ــانواده الس ــه 12خ ــد55( گون اي دار)  درص

تــرین تنــوع تعــداد گونــه در منطقــه بــوده و خــانواده  بــیش
. گکوها با یک گونـه از کـم تـرین تنـوع برخورداراسـت             

گیـرد در   گونـه را در بـر مـی    7 به تنهـایی     Lacertaجنس  
 جنس مختلـف جـاي      11 گونه باقی مانده در      14که  حالی

با توجـه بـه اینکـه خاسـتگاه ایـن جـنس ناحیـه               . گیرندمی
اســت و منطقــه مطالعــاتی بــا ایــن ناحیــه  ) پــاارو(مدیترانــه 

از .  خوبی قابل توجیـه اسـت      همجوار است این موضوع به    
هاي این جنس به آب و هواي معتـدل و        طرف دیگر گونه  

دو رشته کـوه  . اندمرطوب کوهستانی سازگاري پیدا کرده 
هاي ایـن جـنس بـه       البرز و زاگرس حد نهایی انتشار گونه      

 فـالت مرکـزي ایـران کـه     در داخـل . طرف شـرق هـستند   
داراي آب و هواي گرم وخشک اسـت تـا بـه حـال هـیچ                

هاي این جـنس نـشده اسـت    گونه گزارشی از وجود گونه    
  ).  1384، همکاران مجنونیان و(

منطقه مورد مطالعه بـه نـوعی گـذرگاه اتـصالی اسـت           
 که در مسیر عبور از فالت قفقاز و اورپـا بـه داخـل فـالت        

بنابراین بایـد عناصـر فـونی       .  است مرکزي ایران واقع شده   
هــایی از چهــار گونــه. سوسـماران آن جالــب توجــه باشــد 

خــزر و  -ســندي، آرال -عنــصر فــونی ایرانــی، صــحارا    

برخـی از ایـن     . شـود  در آن دیـده مـی     ) اروپـا ( ايمدیترانه
ــه ــه  گون ــا ازجمل  Lacerta strigata  ، Eumecesه

schneiderii و Mabuya aurataاي  یهداراي منشاء دوناح
هـا  از   اکثریـت گونـه     ولی آنچه مسلم است اینکـه      ،هستند

ــست    ــستند و داراي ارزش زیـ ــی هـ ــونی ایرانـ ــر فـ عناصـ
 ).Anderson,1999(اي هـــــستند  غرافیـــــایی ویـــــژه ج

زیستگاهاي سوسماران منطقه به دلیل توپـوگرافی ویـژه و          
شرایط اقلیمی حاکم بر آن و همچنین نوع پوشش گیاهی           

ــستند  ــوع ه ــه  رو. آن متن ــه آذربایجــان منطق اي ي هــم رفت
هــاي  تــرین زیــستگاه نــاهموار اســت و مهــم کوهــستانی و

برخـی از   . سوسماران در این نـواحی شـکل گرفتـه اسـت          
 Ophisops و Laudakia caucasiaها، بـراي مثـال   گونه

elegansــستگاه ــی     زی ــغال م ــددي را اش ــاي متع ــد ه . کنن
Pseudopus apodus ، Anguis fragilis و ،Lacerta 

chlorogaster   هاي جنگلی زنـدگی      انحصاراً در زیستگاه
  سوسماري است کـه  Lacerta media mediaکنند و  می

. شود در علفزارهاي حاشیه آبها و باغات ومزارع یافت می        
کــه در  ) Lacerta  strigata( الســرتاي ســبز خــزري  

  Lacerta media mediaهاي جنگلی جـایگزین   زیستگاه
ــه شــود در طــی  مــی الي ایــن پــژوهش در علفزارهــا و الب
 Laudakia caucasia. هــاي تمــشک مــشاهده شــد بوتــه

بارزترین سوسمار منـاطق کوهـستانی و دیوارهـاي امـاکن       
رسد که این سوسمار در      نظر می  به. مسکونی متروکه است  

هـاي متعـدد از امنیـت      این مناطق بـه دلیـل وجـود پناهگـاه         
 Eremiasهــاي هانتــشار گونــ . بیــشتري برخــوردار اســت

pleskei ،Eremia arguta ،Eremias strauchi ،
Lacerta brandtii  و cappadocica  Lacerta  محـدود 
  .به این منطقه است

ــم   ــستی از مه ــسترهاي زی ــل  ب ــرین عام ــشار  ت ــاي انت ه
تـرین   بـیش . )1378شفیعی،  (آید   سوسمارها به حساب می   

هـاي سوسـمار دربـسترهاي سـنگالخی دیـده           تعداد گونـه  
هاي  ها در زیستگاهاین یافته با فراوانی تعداد گونه    . شود می

هاسـت همـسویی     اي کـه بیـشتر از سـایر زیـستگاه          کوهپایه
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ــنگالخ  ــه سـ ــاطق هـــاي گـــسترده دارد چـــرا کـ اي در منـ
توان گفت کـه  در       پس می . خورد اي به چشم می    کوهپایه

داري بـین نـوع زیـستگاه  و       انتشار سوسمارها رابطـه معنـی     
پوشش گیاهی، عامـل  مهـم دیگـري در    . اردد دبستر وجو 

در نواحی با پوشش گیاهی غنـی از   . انتشار سوسمارهاست 
شـود   هاي خوبی از سوسـمارها دیـده مـی    ها جمعیت استپ

)Shenbrot & Krasnov, 1997 .( ــمار دو سوســ
Pseudopus apodus و Anguis fragilis ــف   در کـ

  فقط در  Darveskia raddei. خزند جنگل به راحتی می
  .شود اي کم ارتفاع دیده میبسترهاي صخره

هاي سوسـمارهاي شـمال غـرب      ترین تعداد گونه   بیش
هـاي  برخـی از گونـه   . کننـد کشور از حـشرات تغذیـه مـی       

 عـالوه  Pseudopus apodus و همچنـین  Lacertaجنس 
گیـاهخواري در   . خواري، گوشنخوار نیـز هـستند     بر حشره 

ــه ــاي جــنس گون ــر Eremias ه ــن خــواري در    و ن م ت
 Anguis  و Pseudopus apodus(هــاي جنگلــی  گونــه

fragilis(  تــرین  از لحـاظ انــدازه بـزرگ  . شــود دیــده مـی
 120 بـا طـول کـل    Ophisaurus apodusسوسمار منطقه 

 بـا  Ablepharus bivittatusترین آن  متر و کوچک سانتی
هـا  تـرین تعـداد گونـه    اما بـیش . متر است  سانتی9طول کل  

هـر دو گونــه  .  متـر هـستند   ســانتی15 -25هـاي   ولبـین طـ  
 و Ophisaurus apodusسوسمار بی دسـت وپـاي ایـران    

Anguis faragilisهاي هیرکـانی منطقـه دیـده      در جنگل
  .شوند می

هـا بـسیار مـوثر     نیز در نحوه توزیـع گونـه     عامل ارتفاع 
هـا کاسـته   بـا افـزایش ارتفـاع از تنـوع تعـداد گونـه      . اسـت 

 1200- 800طوریکـه بـاالترین تنـوع در دامنـه      شود  به  می
هـاي اکوفیزیولـوژیکی     عامل). 6شکل  (شود   متر دیده می  

ــأثیر گــذار هــستند   . وتکــاملی متعــددي در ایــن کــاهش ت
موفقیت در کسب میزان زیاد انـرژي در ارتفاعـات کـم و           
نحوه تکوین تخم سوسمارها بـا توجـه بـه خونـسرد بـودن            

از لحـاظ  ). Navas, 2003(دآنها ازجمله این عوامل هـستن 
هاي سوسـمارمنطقه در فهرسـت سـرخ     حفاظتی تمام گونه  

 IUCN و ضــمائم  CITESــا معلــومی داشــته و  وضــعیت ن
 همه آنهـا  مطابق مقررات داخلی ایران به جز بزمجه بیابانی     

دفتـر حقـوقی وامــور   ( انـد غیـر حمایـت شـده اعـالم شــده    
 ,IUCN 1379سـازمان حفاظـت محـیط زیـست،      مجلس

ــه  ). ;2005 ــستمر از گون ــراي حفاظــت م ــابراین، ب ــاي بن ه
هاي بیشتري جهت تعیـین وضـعیت       سوسمار استان بررسی  

  .  آنها ضروري است
  

  منابع 
: تهـران . شـرقی نگـاهی بـه آذربایجـان   ). 1369 ( . افـشار، ا 

  . انتشارات موسسه تحقیقاتی و پژوهشی رایزن

 و  مجموعـه قـوانین   ). 1379(دفتر حقوقی و امـور مجلـس        
انتـشارات   :تهـران . مقررات حفاظـت محـیط زیـست      

  .سازمان حفاظت محیط زیست

بررسی مقدماتی اکولوژیکی توزیع    ). 1378 (.شفیعی، س 
هاي مارمولک پناهگاه حیات وحش و پراکنش گونه 

. خبــر و روچــین ودشــت ســیرجان در اســتان کرمــان
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علـوم، دانـشگاه         پایان

 .شهید بهشتی

: تهران. )دارانمهره(حیات وحش ایران   ). 1378 (.فیروز، ا 
 .انتشارات نشر دانشگاهی
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