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 چکیده

Squamata دار بزرگترین راسته از خزندگان یا خزندگان فلس

ها و ها و ماربرگیرنده همه سوسمارعصر حاضر هستند که در

درصد همه خزندگان امروزی  33مانند هستند و های کرمسوسمار

ها در منطقه گیرند. هدف ما مطالعه تنوع زیستی مارمولکمیبررا در

استان خراسان رضوی است. برای مطالعه تنوع حیدریه در تربت

حیدریه در استان خراسان رضوی زیستی سوسماران شهرستان تربت

به طول  1932آغاز و تا تابستان  1931برداری در بهار نمونه

آوری و مشاهده گردید و نمونه جمع 192انجامید. در این پژوهش 

ستیک های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریبر اساس ویژگی

ی ند. نتایج مطالعات نشان داد سوسمارهاشناسایی گردید

نواده آگامیده خا 3آوری و مشاهده شده متعلق به  جمع

(Agamidae( گکونیده ،)Gekkonidae السرتیده ،)

(Lacertidae( سینسیده ،)Scincidae و وارانیده )

(Varanidae شامل ،)باشند. نتایج نشان گونه می 12جنس و  8

ترین فراوانی را دارا بوده و نواده آگامیده و السرتیده بیشاداده خ

ترین تعداد جنس و خانواده السرتیده بیشترین نواده آگامیده بیشخا

 laudakiaهای باشند که گونهتعداد گونه را در منطقه دارا می

caucasia، laudakia microlepis ،Trapelus 

sanguinolentus  وMesalina watsonana های بارز نمونه

ای در مقایسه با سایر باشند و دامنه پراکندگی گستردهمنطقه می

 ها دارند. گونه
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 مریستیک، مورفومتریک.  
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Abstract  

Squamata or scaled Reptiles are the largest order 

of new Reptiles including Lizards, Snakes and 

Amphisbaenia. They have formed 95 precent of 

new Reptiles. Our goal is Lizard Biodiversity of 

Torbat-e Heydaryeh in Razavi Khorasan 

Province. The study of Lizards Biodiversity of 

Torbat-e Heydaryeh in Razavi Khorasan Province 

was carried out in 2012 until 2013. In this 

research 132 specimens were collected and 

observed and identified on the basis of 

morphological, morphometric and meristic 

characters. The collected and observated Lizards 

belonging to 5 families: Agamidae, Lacertidae, 

Scincidae, Gekkonidae and Varanidae including 8 

genera and 12 species. Results showed that 

Agamidae and Lacertidae families have the most 

frequency. The Agamidae family has the most 

genera and Lacertidae family has the most 

species. laudakia caucasia, laudakia microlepis, 

Trapelus sanguinolentus and Mesalina watsonana 

were the dominant species in this region and had a 

wider distribution rang in coparision with other 

species.  

 

Keywords: Biodiversity, Lizard, Meristic, 

Morphometric, Torbat-e Heydaryeh. 
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 مقدمه
خزندگان و اجداد نزدیکشان تاریخ تکاملی بلند و 

ای دارند. در اواخر دوران پالئوزوئیک بیش از پیچیده
اند. میلیون سال قبل روی سیاره ظاهر شده 012

انشعابات زیادی در دوران ژوراسیک و تریاسیک داشته و 
های متنوعی از جانوران سازش یافته با هر نوع گروه

های یط بیابانی و گرمسیری و زیستگاهدرجه حرارت، مح
 Bohm etاند )ساحلی، آب شیرین و خشکی ایجاد کرده

al., 2013 .)Squamata دار یا خزندگان فلس
بزرگترین راسته از خزندگان عصر حاضر هستند که 

های سوسمارها و ها و ماردربرگیرنده همه سوسمار
ی را درصد همه خزندگان امروز 31مانند هستند و  کرم
 (. Hickman, 2008گیرند )میبردر

 کنش رهماست که محل بپهناور کشوری ایران
 اورینتال پالئارکتیک، جانوری جغرافیای ناحیه سه بین

 تنوع ایجاد باعث که و است( اتیوپین) آفروتروپیکال و
 ,.Fahimi et al) است شده ها زیستگاه از باالیی

ذیری بین تنوع زیستی گوناگونی و تغییرپ(. 2015
موجودات زنده و مجموعه اکولوژیکی و سایر 

کنند  موجوداتی است که با هم در آن ناحیه زندگی می
(Darvish et al., 2012 .) در کتاب سوسمارهای

های ( تعداد خانوادهAnderson, 1999ایران )
خانواده ذکر شده است. اما بر  8سوسماران در ایران 

بر اساس  اساس تحقیقات جدید فیلوژنتیک و
تعداد  0255لیست خزندگان جهان در سال  چک

 یازدهاین یافته است.  افزایشخانواده  55ها به خانواده
، Gekkonidaeهای خانواده عبارتند از خانواده

Eublepharidae ،Agamidae ،Scincidae ،
Lacertidae، Phyllodactilidae ،

Sphaerodactylidae ،Trogonophidae ،
Uromasticidae، Anguidae  وVaranidae 

(Smid et al., 2014 .)فیزیوگرافیک  تنوع نواحی
های سوسمار است که تنوع گونهایران سبب گردیده

به طورنسبی درآن جالب توجه باشد. تاکنون بالغ بر 
گونه سوسمار در ایران شناسایی و گزارش  556

گردیده است که در نواحی فیزیوگرافیک مختلف 
 (. Ahmadzadeh, 2006ستند )کشور پراکنده ه

در نیمه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
، Boulenger ،Nikolskyدانشمندانی چون 

Blanford  وTerentev  هر کدام به نوبه خود در
اند که در مورد سوسماران ایران مطالعاتی انجام داده

، William  (1870برخی موارد بسیار ارزشمند است. 
لعه سوسمارهای مرزهای ه مطاب( 1872، 1871

است. بیشترین  شرقی ایران از جمله سیستان پرداخته
آوری و شناسایی سوسمارهای ایران  کار در زمینه جمع

 5311های طی سال Levitonو  Andersonتوسط 
است و  های بعد از آن صورت گرفتهو سال 5366و 

هایی در زمینه خزندگان ایران مقاالت فراوان و کتاب
های زیادی از  اند. این محققین نمونهمودهتدوین ن

سوسماران ایران را شناسایی کرده و مورد تجزیه و 
به تحلیل  نیز راجع Andersonاند و دادهتحلیل قرار

ه جغرافیای جانوری فون سوسماران ایران از دیدگا
های است. در سالجامعی انجام داده مطالعات نسبتاً

از دانشگاه رازی مطالعات پویانی  اخیر نصراهلل رستگار
است وسیعی را بر روی سوسمارهای ایران انجام داده

(Ecology and Herpetology Center for 

Research. Systematic, 2006-2011) حاجی .
قلی کمی از دانشگاه گلستان نیز مطالعات وسیعی 
روی دوزیستان و خزندگان ایران انجام داده است. از 

ها و مقاالت متعددی در الهبه بعد رس 5381سال 
شته مورد بررسی فونستیک مناطق مختلف ایران نو

 Abbas Khademi توان:است که از آنها میشده
های ( بررسی بیوسیستماتیکی سوسمار2005)

( بررسی تنوع فون 2007نیشابور، حسین عقیلی )
های منطقه فریمان در استان خراسان سوسمار
-Hossein Parsa & N Rastegar رضوی،

Pouyani (2009)  سیستماتیک و پراکندگی
 جغرافیایی سوسماران استان کهگیلویه و بویر احمد،

Baroughani (2010) ، بررسی فونستیک سوسماران
پناهگاه حیات وحش شیرآباد در جنوب سبزوار، 
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Heidari et al (2009 بررسی سوسمارهای منطقه )
،  حفاظتی گاندو در استان سیستان و بلوچستان

Nasrabadi et al (2008 بررسی فون سوسماران )
جام استان خراسان رضوی و آباد تربتبخش صالح

 Cheatsazan توان از کسانی چونهمچنین می
 Ahmadzadeh (2006 & 2008) و (2006)

فون وچندین رساله و مقاله دیگر را نام برد. اما 
خزندگان ایران بسیار غنی بوده و نیاز به مطالعات 

هنوز هم تنوع و  باشد ولوژیک جامع و دقیق میاک
زیستی سوسمارهای ایران ناشناخته است. هدف ما 

ها در منطقه مطالعه تنوع زیستی مارمولک
 حیدریه در استان خراسان رضوی است.  تربت
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعهمشخصات 

ی طول جغرافیایی حیدریه در محدوده شهرستان تربت
دقیقه و  55درجه و  18دقیقه تا  13و درجه  91

درجه و  95دقیقه تا  91درجه و  19عرض جغرافیایی 
حیدریه از شرق به است. تربت گشته دقیقه واقع 13

جام و رشتخوار، از غرب های تایباد و تربتشهرستان
به کاشمر و از شمال به مشهد و نیشابور و فریمان و 

شود. این  ی میوالت منتهاز جنوب به شهرستان مه
غرب بطور کلی شهرستان در مناطق شمال و شمال

هوای نوع کوهستانی با زمستانی سرد و ودارای آب
غربی تابستانی معتدل و در مناطق جنوبی و جنوب

هوای نوع کویری )نیمه صحرایی( با ودارای آب
های آماری  باشد. بررسیتابستان گرم و خشک می

دهد که ان می( نش2006-1967سال ) 52طی 
متر  میلی 010حیدریه میانگین بارندگی در تربت

است. نوسان بسیار زیاد دما در طول سال، زندگی  بوده
های گیاهی در منطقه را با محدودیت بسیاری از گونه

 5حیدریه دارای  است. شهرستان تربتمواجه ساخته
 بخش مرکزی، جلگه رخ، کدکن و بایگ است

  . (Rahimi, 2009) (5)شکل

 

 
 حیدریه در استان خراسان رضویموقعیت شهرستان تربت .5شکل 

 
تا اواخر تابستان  5935برداری از فروردین ماه نمونه
ها با دنبال صورت گرفت. در اکثر موارد نمونه 5930

آوری گردیدند. همچنین از کردن به وسیله دست جمع

ها هایی دیگر نیز جهت به دام انداختن نمونهروش
روش  -5ها عبارتند از: ستفاده گردید این روشا

 Mesalinaهایی چون ها: در گونهخوابانیدن بوته
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watsonana ،Eremias kopetdaghica ،
Eremias nigrocellata  وTrapelus 

sanguinolentus  که دارای حرکت سریع بوده و
توان با شوند که میها پنهان میالی بوتهالبه

روش استفاده  -0نمونه را صید کرد، ها خواباندن بوته
ها مانند ها: برخی سوسمارکننده سوسماراز مواد جذب

واکنش های خانواده السرتیده به بوی برخی مواد گونه
شوند. در  دهند و به سمت منبع بو جذب مینشان می

این روش در هر ایستگاه به طور اتفاقی یک قطعه قند 
ریختیم و در کل میقرار داده و روی آن چند قطره ال
ماندیم تا اگر گونه به  فاصله چند متری از آن منتظر می

روش  -9آن مراجعه کند به سرعت آن را صید کنیم. 
: یکی دیگر از Pitfall Trappingگذاری یا تله

هاست. ها استفاده از تلههای علمی صید مارمولک روش
 02الی  51در این روش ظروف پالستیکی به قطر 

متر در زمین سانتی 92الی  01تر و ارتفاع مسانتی
برای صید  کنیم. این روش عمدتاًجاگذاری می

 شود. فعال استفاده میهای شبمارمولک
شدند اطالعات ها صید میدر مناطقی که نمونه

برداری، گیاهان مربوط به زیستگاه شامل محل نمونه
( ثبت GPSزیستگاه، طول و عرض جغرافیایی )توسط 

برداری، ارتفاع و های نمونهایستگاه 5جدول شده. 
 دهد. حیدریه نشان میمختصات آنها را در منطقه تربت

ها به موزه جانورشناسی دانشگاه سپس نمونه
ها به وسیله اتر نمونه ( منتقل شدند.ZMGUگلستان )

درجه به  36یا کلروفرم بیهوش شده و با تزریق الکل 
کم و ابتدای دم فیکس ی شها، پاها و حفرهداخل دست

درجه نگهداری  12شدند و در محلول الکل اتیلیک 
با استفاده از های فیکس شده در آزمایشگاه شدند. نمونه

 صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک و با
  ،Anderson (1999) ها گونه شناساییکمک کلید 

-Rastegar نوشته ایران خزندگان صحرایی راهنمای

Pouyani et al. (2007) ایران خزندگان لیست چک و 
(Smid et al., 2014 ).نوار دایمو  شناسایی شدند

از طریق نخ نایلونی سفید به  ZMGUشماره دار با کد 

ها شده و تمام نمونه پای عقبی سمت راست جانور بسته
های  جهت روششوند.  در بایگانی علمی نگهداری می

و  SPSS 16افزار  نرم ها از آماری و تجزیه و تحلیل داده
Excel 2010 گردید.  استفاده 

 
 برداری از منطقههای نمونهمشخصات ایستگاه .1 جدول

 تربت حیدریه

 شماره
 ایستگاه

 برداری نمونه
 طول

 جغرافیایی
 عرض

 جغرافیایی
 ارتفاع
 )متر(

 5151 91° 90´ 13° 55´ رباط سنگ 5
 5613 91° 12´ 13° 06´ گرماب 0
 5616 91° 11´ 13° 58´ شوربیک 9
 5308 91° 12´ 13° 00´ غنچی 5
 5191 91° 91´ 13° 02´ پاگدار 1
 5151 91° 51´ 13° 02´ کامه سفلی 6
 5665 91° 06´ 13° 51´ سریشا 1
 5828 91° 03´ 13° 52´ کامه علیا 8
 5895 91° 52´ 13° 02´ آبدارو 3
 5165 91° 51´ 13° 29´ داوریه 52
 5828 91° 95´ 13° 08´ نسر 55
 5151 91° 90´ 13° 53´ سرباال 50
 5630 91° 93´ 13° 56´ سرهنگ 59
 5856 91° 93´ 13° 09´ شیله گشاد 55
 5652 91° 96´ 13° 50´ شیرآباد 51
 5655 91° 93´ 13° 52´ سلطان آباد 56
 5139 91° 59´ 13° 21´ یک لنگی 51
 5106 91° 05´ 13° 20´ بایگ 58
 5515 91° 99´ 13° 50´ فهندر 53
 5126 91° 05´ 13° 19´ رزگ 02
 5151 91° 53´ 13° 25´ خورشبر 05
 5199 91° 01´ 13° 12´ رودمعجن 00
 5895 91° 18´ 13° 35´ کدکن 09
 5135 91° 13´ 13° 36´ برس 05
 5111 91° 59´ 13° 15´ گلبو 01
 5562 91° 02´ 13° 50´ شهرك ولی عصر 06
 5101 91° 58´ 13° 52´ هپارك جنگلی پیشکو 01
 5156 91° 50´ 13° 53´ عباس آباد 08
 5555 91° 91´ 13° 92´ آبرود 03
 5052 91° 02´ 13° 52´ گناباد–جاده تربت حیدریه  92
 5516 91° 26´ 13° 02´ رشتخوار -جاده تربت حیدریه 95
 5096 91° 50´ 13° 52´ آلی 90
 599 91° 50´ 13° 55´ بوری آباد 99
 5501 91° 29´ 13° 51´ کالته مزار 95
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 نتایج
 1نمونه متعلق به  590در طی این پژوهش تعداد 

، Agamidae ،Gekkonidae ،Lacertidaeخانواده 
Scincidae  وVaranidae  گونه  50جنس و  8شامل

آوری و مشاهده گردید و مورد مطالعه قرار سوسمار جمع
های ا و گونههها، جنسگرفت که این خود تنوع خانواده

دهد. اعضای مارمولک را در این شهرستان نشان می
که مشاهده شده و  Varanidaeو  Scincidaeخانواده 

نمونه در اداره محیط چند اند اما از هر کدام صید نشده
فهرست  0حیدریه وجود دارند. جدول  زیست تربت

رهای شناسایی شده منطقه را بر اساس نام سوسما
 دهد.لمی و نام فارسی نشان میخانواده، نام ع

 
 آوری و مشاهده شده در منطقههای مارمولک جمعگونه .2جدول 

 خانواده هاها یا زیرگونهنام علمی گونه هاها یا زیرگونهنام فارسی گونه تعداد جنس تعداد گونه

 آگامای قفقازی 9 5
 کوچکفلسایصخرهآگامای

 آگامای سروزغی خاکستری
 یا چابک  آگامای استپی

Laudakia caucasia 
Laudakia microlepis  
Phrynocephalus scutellatus 
Trapelus sanguinolentus 

Agamidae 

 Tenuidactylus  caspius Gekkonidae گکوی انگشت کج خزری 5 5

 السرتای راه راه  0 1
 السرتای خال سیاه

 السرتای ایرانی
 داغ السرتای کپه

 انی دراز ایرسوسمار دم

Eremias lineolata 
Eremias nigrocellata 
Eremias persica 
Eremias kopetdaghica 
Mesalina watsonana 

Lacertidae 

 Eumeces schneiderii princeps Scincidae اسکینک خال قرمز 5 5

 Varanus griseus caspius Varanidae بزمجه بیابانی 5 5

 
های  عیت نمونهبرای نزدیک شدن محاسبات به واق

مشاهده شده را نیز در محاسبات وارد کردیم. تعداد کل 
آوری شده و درصد نسبی هر های مشاهده و جمعنمونه

 آمده است. 9یک در منطقه مورد مطالعه در جدول 
 

 تعداد نمونه و درصد فراوانی نسبی هر خانواده .3جدول 
 درصد فراوانی نسبی تعداد نمونه خانواده

Agamidae 82 2/18 

Gekkonidae 3 1/6 

Lacertidae 59 0/95 

Scincidae 5 3/0 

Varanidae 0 5/5 
 522 598 تعداد کل

 

از منطقه  Agamidaeنمونه از خانواده  82تعداد 
های آوری گردید که گونهمورد مطالعه مشاهده و جمع

Laudakia caucasia، Laudakia microlepis، 

Phrynocephalus scutellatus ،Trapelus 

sanguinolentus  55، 3، 55هرکدام به ترتیب شامل 
و گونه  Gekkonidaeباشند. از خانواده نمونه می 53و 

Tenuidactylus caspius 3  نمونه در منطقه مورد
آوری گردید. از خانواده مطالعه مشاهده و جمع

Lacertidae 59  نمونه از منطقه مورد مطالعه مشاهده
 00و  50، 5، 6، 0دید که به ترتیب آوری گرو جمع

، Eremias lineollataهای نمونه متعلق به گونه
Eremias nigrocellata ،Eremias persica، 

Eremias kopetdaghica  وMesalina 

watsonana باشند. از خانواده میScincidae  و گونه
Eumeces schneiderii princeps 5  نمونه و از

 Varanus griseusو گونه  Varanidaeخانواده 

caspius، 0  نمونه در منطقه مورد مطالعه مشاهده
 گردید. 
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 آوری شده در منطقه مورد مطالعههای جمعفراوانی نسبی خانوادهنمودار  .2شکل 

 

 
 های سوسماران منطقههای خانوادهها و گونهنمودار فراوانی جنس .3شکل 

 
این پژوهش تا حدامکان سراسر  با توجه به اینکه در

منطقه مورد مطالعه بررسی گردید، با توجه به 
رسد به نظر می  9 و 0 هایشکلو  9و  0 های جدول

های آگامیده و السرتیده فراوانترین که احتماالٌ خانواده
ها در منطقه مورد مطالعه هستند. این نتایج نشان خانواده

نس مربوط به دهند که باالترین میزان تنوع جمی
ای در ترین میزان تنوع گونهخانواده آگامیده و بیش

شود. مقایسه میزان می خانواده السرتیده مشاهده
 Trapelusدرصد فراوانی نسبی متعلق به گونه 

sanguinolentus  است و پس از آن به ترتیب متعلق
 Mesalina watsonana ،Eremiasهای به گونه

kopetdaghica ساوی طور مو بهlaudakia 

caucasia  وlaudakia microlepis باشد. می 
از فاکتورهای مهمی که در هر زیستگاه وجود دارد 

های سطح زمین و گیاهان هستند که در توزیع ویژگی
ها بیابانی از جمله سوسمار جانوران مناطق خشک و

تاُثیر دارند. در منطقه مورد مطالعه نوسانات زیاد دما 
شد گیاهان را با محدودیت مواجه در طول سال ر

است و پوشش پراکنده گیاهان استپی پوشش ساخته
غالب منطقه است. اما بر اساس نوع بستر و محدوده 

های سوسمار نیز ارتفاعی، محدوده پراکندگی گونه
 گیرد. ثیر قرار میأتحت ت

 



 13 ... در هیدریمنطقه تربت ح یسوسمارها یستیتنوع زقائمی طلب و قلی کمی:  

 

 

 

 
 های سوسمارها بر حسب نوع بسترنمودار فراوانی گونه .4شکل 

 
، باالترین میزان فراوانی 5توجه به شکل  با

ای های سنگالخی و سنگریزهسوسماران منطقه در بستر
ترتیب در بسترهایی از جنس بوده و پس از آن به

ای و ماسه بادی، خاك رس و مناطق مسکونی صخره
 laudakiaهای ها یا زیرگونهباشد. گونهمی

caucasia ،laudakia microlepis ،Trapelus 

sanguinolentus ،Mesalina watsonana ،
Eremias kopetdaghica ،Eremias persica ،

Phrynocephalus scutellatus  وEumeces 

schneiderii princeps ای و در مناطق سنگریزه
در بسترهای ماسه  Eremias lineolataسنگالخی، 

 Varanusو  Eremias nigrocellataبادی، 

griseus caspius  وTrapelus sanguinolentus 
 Tenuidactylusدر مناطق ماسه بادی و خاك رس و 

caspius  در روی دیوار مناطق مسکونی مشاهده شده
 کنند. و زندگی می

 

 
 های سوسماران منطقه بر حسب نوع زیستگاهنمودار فراوانی گونه .5شکل 

 
، بیشترین میزان تنوع و 1با توجه به شکل 

منطقه مورد مطالعه در ای در فراوانی گونه
ها های تپه ماهوری و پس از آن در کوهپایه زیستگاه

شود و کمترین میزان تنوع و ها دیده میو دشت
ای در مناطق انسان ساخت و مناطق فراوانی گونه

 شود. مسکونی دیده می
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 های سوسماران منطقه بر حسب محدوده ارتفاعینمودار فراوانی گونه .6شکل 

 
دهد که باالترین میزان تنوع ، نشان می6شکل 

متر دیده  5122تا  5022ای در محدوده ارتفاعی گونه
هاست و شود که اغلب در تپه ماهورها و دشتمی

متر  0022تا  5122پس از آن در محدوده ارتفاعی 
باشد. بخش ها میها و کوهپایهکه اغلب در کوهستان

ان که رشته شمالی منطقه به سمت مشهد و فریم
های کپه داغ در آنجا واقع هستند کوهستانی بوده کوه

و دارای باالترین ارتفاع و باالترین میزان تنوع 
ای است و به سمت جنوب از میزان ارتفاع  گونه

 شود. منطقه کاسته می
 

 
 حیدریهها در منطقه تربتآوری گونهها و محدوده جمعمحدوده بخش .7شکل 
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ای مربوط ، باالترین تنوع گونه1توجه به شکل با 
به قسمت شمالی بخش مرکزی و پس از آن به 

باشد، ترتیب متعلق به بخش رخ، بایگ و کدکن می
گونه از  1گونه از بخش مرکزی،  52طوری که به

گونه  0و  9بخش رخ در شمال شهرستان و به ترتیب 
های بایگ و کدکن در غرب و شمال غربی از بخش

 آوری شدند. هرستان مشاهده و جمعش
 

 گیریو نتیجه بحث
تنوع زیستی یکی از اصلی ترین مباحث کنفرانس 

United Natins  5330در ریو بود که در سال 
برگزار شد که نتیجه آن در مجموع حفاظت از تنوع 
زیستی بود. حفاظت از تنوع زیستی دارای چندین 

کاهش هدف است که حفاظت از گونه های در حال 
و حفاظت از غنای موضعی و ناحیه ای گونه ها در 

 ,.Darvish et alاکوسیستم از این اهداف می باشد )

 556جنس و  55خانواده،  55تاکنون تعداد (. 2012
 Smid et ) گونه سوسمار از ایران گزارش شده است

al., 2014 .) نمونه  590در طی این پژوهش تعداد
گونه از منطقه  50جنس و  8، خانواده 1متعلق به 

نوسان آوری گردید. مورد مطالعه مشاهده و جمع
بسیار زیاد دما در طول سال، زندگی بسیاری از 

های گیاهی در منطقه را با محدودیت مواجه  گونه
 های سوسمار منطقه نسبتاًاما تنوع گونه است.ساخته

 باالست. 
گونه در  58جنس و  5خانواده آگامیده دارای 

، جنس 1( و از این Anderson, 1999ایران است )
جنس آن در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که  9

دهنده تنوع باالی این خانواده در منطقه  نشان
به سه جنس  اخیراً Laudakiaجنس  باشد. می

Laudakia ،Paralaudakia ،Stellagama 
با سه گونه  Paralaudakiaتقسیم شد. جنس 

، L.caucasia ،L.microlepisایرانی )
L.erythrogasterکه( تغییر یافت در حالی 

L. melanura  وL. nupta  در جنس قبلی خود

رغم بازبینی تاکسونومیک که باقی ماندند. علی
های دندانی و براساس آزمایشات جزئی از ویژگی

شناسی جمجمه بود، این بازبینی تنها توسط  ریخت
های وژنی از دادهدومین و بخشی از آنالیزهای فیل

ژنتیکی تاُیید شد و وضعیت مونوفیلی این دو جنس 
 Smid etیید شد )أت Pyron et al. (2013)توسط 

al., 2014 .) دو گونهLaudakia caucasia  و
Laudakia microlepis  از منطقه مورد مطالعه

  Eickwald 1831گونه .آوری گردید.جمع
laudakia caucasia ای هدرابتدا به نامLacerta 

muicata Pallas 1814 ،Stellio caucasia 

Eickwald 1831 ،Agama caucasia 

Boulunger 1885 ،Laudakia caucasia 

caucasia (Leviton et al., 1992)  شناخته
توسط  laudakia caucasiaگونه  شد. می

Cheatsazan (2006 ،)Aghili (2007 و )
Khademi (2005 به ترتیب از منطقه )

یزیوگرافیک شمال ایران، فریمان و نیشابور نیز ف
  (Blanford, 1874)گونهاست. گزارش گردیده

Laudakia microlepis   از نظر زیستگاه و الگوی
باشد می Laudakia caucasiaرنگی مشابه با گونه 

(Anderson, 1999 .) گونهLaudakia 

microlepis  نیز توسطCheatsazan (2006 از )
وگرافیک شمال ایران گزارش شده است. منطقه فیزی

 1دارای  Phrynocphalus (Kaup, 1825)جنس 
گونه (. Smid et al., 2014باشد )گونه در ایران می

Phrynocephalus scutellatus (Olivier, 

 Agama scutellataهای در ابتدا با نام (1807
(Olivier, 1807) ،Phrynocephalus Olivier 
(Dumeril & Bibron, 1837) ،

Phrynocephalus scutellatus (Smith, 1935) 
(. بر طبق Anderson, 1999شناخته شد )
 0255لیست سوسماران ایران در سال  جدیدترین چک

 Phrynocephalusنام این گونه همان 

scutellatus ( باقی مانده استSmid et al., 
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 Phrynocephalus scutellatusگونه  (.2014
(Olivier, 1807)  توسطAnderson (1999 از )

-سراسر فالت مرکزی ایران که از غرب تا رشته کوه

های البرز و  های زاگرس و از شمال توسط رشته کوه
است و از جنوب تا بلوچستان و کپه داغ احاطه شده

 Khademiمکران ادامه دارد گزارش شده است. 
 است. ( از نیشابور نیز این گونه را گزارش کرده2005)

Moody  جنسTrapelus  گونه تقسیم  50را به
گونه را مشخص کرد  52کرد اما بعداً او فقط 

(Khademi, 2005) . جنسTrapelus   براساس
 ,.Smid et alسوسمارهای ایران )چک لیست 

باشد. در ابتدا نام علمی  گونه می 5دارای ( 2014
 Agama agilisصورت  گونه مورد مطالعه به

(Olivier, 1804) ( گزارش شدAnderson, 

زیرگونه  1شامل  در ابتدا T.agilisمجموعه  .(1999
T. a.agilis، T. a.isolepis، 

 T. a.sanguinolentus، T. a.khuzistanensis ،
T. a.pakistanensis مطابق چک لیست   .بود

Rastegar-Pouyani et al (2008گونه ) 
T. agilis  زیرگونه  9در ایران دارایT. a.agilis، 

T. a.khuzistanensis ،T. a.sanguinolentus 
از نواحی  T. a.sanguinolentusزیرگونه  است.

 ,Aghiliشمال شرق ایران گزارش شده است )

لیست سوسمارهای ایران مطابق چکامروزه (. 2007
(Smid et al., 2014) گونه  این زیرگونه به

Trapelus sanguinolentus (PALLAS, 

این گونه از سه منطقه در . استفتهتغییر یا (1814
گلستان و یک منطقه در استان خراسان رضوی 

است، بقیه افراد در شمال شرقی ایران گزارش شده
باشد که بسیار می Trapelus agilis متعلق به گونه 

(. Smid et al., 2014باشد )شبیه به این گونه می
ترین در منطقه مورد مطالعه این گونه دارای بیش

 میزان فراوانی بوده است. 
 0255لیست سوسمارهای ایران طبق چک

(Smid et al., 2014) خانواده گکونیده در ایران ،

 Tenuidactylusباشد که جنس جنس می 50شامل 

Szezerbak & Glubev, 1984  از این خانواده
. این جنس هرچند است در ایران گونه 9دارای 

است، برای مدتی عنوان جنسی جدا شناسایی شده به
گمان  Cyrtopodionطوالنی به عنوان زیرجنس 

شد. مطالعات فیلوژنتیک اخیر نشان داد که می
در سطح جنس  Tenuidactylusوضوح قرار دادن  به

هرچند موقعیت فیلوژنتیکی آن  پذیر است. توجیه
بخشی حل طور رضایتبه Cyrtopodionنسبت به 

، Scabromهای است. این جنس بین گروهنشده
Agamuroides  ازCyrtopodion دارد، قرار

 Cyrtopodionبنابراین گروه پارافیلتیک جنس 
گونه (. Smid et al., 2014شود )محسوب می

Tenuidactylus caspius (Eichwald, 1831) 
ایران از شمال تا گرگان و مازندران، از شرق تا  در

خراسان و از جنوب تا سیستان وجود دارد 
(Anderson ،1999 .)Smid et al. (2014 )

محدوده پراکنش این گونه را در جنوب دریای خزر، 
داغ در طول مرز افغانستان شرق البرز و محدوده کپه

در زابل در استان سیستان و بلوچستان و دو منطقه 
های کرمانشاه و فارس گزارش ایزوله در استان

( از 2005) Khademiاین گونه توسط اند.  کرده
( از حیات وحش 2010) Baroughaniر، یشابون

( از بخش 2008) Nasrabadiشیرآباد سبزوار و 
 است. جام گزارش گردیدهصالح آباد تربت
لیست  مطابق چک Lacertidaeخانواده 

(Rastegar-pouyani et al., 2008و چک )  لیست
 ,.Smid et al) 0255سوسمارهای ایران سال 

باشد. نه در ایران میگو 52جنس و  3دارای  (2014
دارای  Lacertidaeدر منطقه مورد مطالعه خانواده 

گونه  1  باشد.می Mesalinaو  Eremiasدو جنس 
آوری جمعدر منطقه مورد مطالعه از این خانواده 

که با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه  گردید
باالیی به خصوص در جنس  دارای تنوع نسبتاً

Eremias جنس باشد. یدر منطقه مEremias 
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گونه در ایران  53گونه در جهان و  91حاوی حدود 
 باشد. می

 Eremias lineolata (Nikolsky, 1896)گونه 
 Scapteira lineolataهای در ابتدا با نام

(Nikolsky, 1896) ،Rhabderemias lineolata 

(Welch, 1983) شد )شناخته میAnderson, 

 ,Eremias lineolata (Nikolskyگونه (. 1999

ایران تنها در بخش شمال شرقی  ، در(1896
(. در Anderson, 1999)خراسان( پراکنش دارد )

منطقه مورد مطالعه نیز تنها از جنوب بخش مرکزی 
 Eremias nigrocellataگونه آوری گردید. جمع

(Nikolsky, 1896)  در ابتدا تحت نام Eremias 

arguta (Kessler, 1878)س توسط ، سپ
Nikolsky (1899) ای از گونه تحت عنوان واریته

Eremias intermedia  ،مطرح گردیدBoulenger 

این دو تاکسون را به عنوان دو گونه مجزا  (1885)
تحت  Nikolsky (1907)در نظر گرفت و توسط 

شناخته شد و به این  Eremias intermediaنام 
گونه  طر بود که این گونه شباهت بسیاری باخا

Eremias intermedia  .گونه داردEremias 

nigrocellata NIKOLSKY,1896  در منطقه
آوری مورد مطالعه تنها از جنوب بخش مرکزی جمع

، Eremias velox veloxهای زیرگونهگردید. 
Eremias velox persica  وEremias velox 

strauchi اند به سه گونه مجزا تبدیل شده
(Anderson, 1999 در منطقه مورد مطالعه دو .)

 Eremias strauchiو  Eremias persicaگونه 

kopetdaghica  که به گونهEremias 

kopetdaghica  آوری گردید. جمع استتبدیل شده 
Anderson (1999 گونه )Eremias persica 

(Blanford, 1875)  را از مرکز و شرق فالت ایران
مطالعه تنها یک گزارش کرده است، در منطقه مورد 

رسد نمونه از این گونه صید گردید و به نظر می
محدوده پراکنش و فراوانی آن محدود به جنوب 

 Kessler,1878غربی منطقه مورد مطالعه باشد. گونه

 Eremias strauchi  شامل دو زیر  0259تا سال
 Eremias strauchi strauchiگونه مجزای 

Kessler,1878  وEremias strauchi 

kopetdaghica Szczerbak,1972 استبوده 
(Hosseinian et al., 2013.) Smid et al. 
 Eremias strauchi( زیرگونه 2014)

kopetdaghica عنوان گونه را بهEremias 

kopetdaghica (Szczerbak, 1972)  معرفی
( محدوده پراکندگی 1999) Andersonاند.  کرده
مرکز و شرق  را Eremias  kopetdaghicaiگونه 

Smid et al. (2014 )کند. فالت ایران گزارش می
محدوده پراکنش این گونه را از شمال ایران تا جنوب 

های ترکمنستان و در شمال ایران در سراسر کوه
های گلستان، سمنان، جوار )استانداغ و نواحی همکپه

است. خراسان شمالی و خراسان رضوی( گزارش کرده
طالعه این گونه در شمال بخش در منطقه مورد م

های کپه داغ مرکزی و بخش جلگه رخ در اطراف کوه
 Mesalinaآوری گردید. گونه مشاهده و جمع

watsonana (Stoliczka, 1872)  در اغلب نقاط
گردد و عالوه بر ایران در شمال و جنوب ایران یافت می

 ,Andersonترکمنستان و افغانستان نیز پراکنش دارد )

در منطقه مورد مطالعه این گونه دومین گونه  (.1999
از نظر فراوانی  Trapelus sanguinolentusپس از 

باشد و در اغلب نقاط در منطقه مورد مطالعه مشاهده می
 آوری گردید. و جمع

گونه در  51جنس و  1دارای  Scincidaeخانواده 
جنس (. Smith et al., 2014ایران است )

Eumeces (Wiegmann, 1834)  جنسی
باشد. شده در جهان میگونه شناخته 1پالئارکتیک با 

 Eumeces schneiderii (Daudin, 1802)گونه 
 E.s.princepsدر ایران است:  دارای دو زیرگونه

Eichwald در غرب و شمال ایران و 

E. s.zarudnyi Nikolsky  در استان سیستان و
 ,.Smid et alبلوچستان و نواحی اطراف آن )

 ,Eumeces schneiderii (Daudinگونه (. 2014
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 Eumeces schneideriiو زیرگونه  (1802

princeps (Eickwald, 1839)  از منطقه مورد
مشاهده گردید، این گونه در محیط مخفی و مطالعه 

آوری آن بسیار مشکل است و باشد و جمعیاب میکم
و  عالوه بر چندین بار مراجعت به زیستگاه این نمونه

این گونه در مشاهده آن موفق به صید آن نشدیم. 
عنوان گونه به Günther (1864)ابتدا توسط 

Mabuya aurata شناخته شد، سپس توسط 
Mertens (1924) عنوان زیرگونه بهEumeces 

schneiderii schneiderii  شناخته شد
(Anderson, 1999 .)Anderson (1999 محدوده )

ین زیرگونه را عراق، شرق پراکندگی و فراوانی ا
است. این ترکیه، غرب و شمال ایران معرفی کرده

گونه در منطقه مورد مطالعه تنها در شرق بخش 
( از 2009) Parsa et alمرکزی مشاهده گردید. 

( از 2008) Nasrabadi et alکهگیلویه و بویراحمد، 
 اند. جام نیز این زیرگونه را گزارش کردهتربت

جنس و  5در ایران دارای  Varanidaeخانواده 
گونه (. Smid et al., 2014دو گونه است )

Varanus griseus (Daudin, 1803)  دارای دو
در  V.g.caspiusزیرگونه در ایران است: زیرگونه 

کند، زیرگونه اغلب نقاط ایران زندگی می
V.g.griseus های نابالغ از ایران بر اساس نمونه

 Smid etشود )سوب نمیگزارش شده و معتبر مح

al., 2014 .) گونهVaranus griseus (Daudin, 

در  Varanus griseus caspiusو زیرگونه  (1803
منطقه مورد مطالعه مشاهده گردید. زیرگونه 

Varanus griseus caspius  در سراسر فالت
های زاگرس در غرب، به طرف شرق ایران، از کوه

از شمال در سراسر سراسر افغانستان و بلوچستان و 
شود های آسیای مرکزی یافت میجمهوری

(Heidari et al., 2009 .)های این گونه در محدوده
های شنی یا ها، از دشتمتنوعی از زیستگاه

های سنگی با گیاهان پراکنده دار تا تپه سنگریزه
در منطقه (. Smid et al., 2014کند )زیست می

وب بخش مرکزی مورد مطالعه این زیرگونه در جن
 مشاهده گردید.

در منطقه مورد مطالعه باالترین میزان تنوع 
ای بوده و زیستی در بسترهای سنگالخی و سنگریزه

ای ترتیب در بسترهایی از جنس صخرهپس از آن به 
باشد بادی، خاك رس و مناطق مسکونی می و ماسه

ای در منطقه ترین میزان تنوع گونهو همچنین بیش
های تپه ماهوری و پس از العه در زیستگاهمورد مط

ها و کمترین میزان در ها و دشتآن در کوهپایه
شود. مناطق ساخت انسان و مسکونی دیده می

Ahmadzadeh (2006 نیز باالترین میزان تنوع )
زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران را در 

ترین میزان تنوع زیستی را بسترهای سنگالخی و کم
 است. مسکونی گزارش کردهدر مناطق 

Ahmadzadeh et al .(2008 در بررسی تنوع )
زیستی استان قم باالترین میزان تنوع زیستی را در 

ترین میزان را از های تپه ماهوری و کمزیستگاه
 است. مناطق مسکونی گزارش کرده

گونه  8ای )بیشترین میزان تنوع و فراوانی گونه 
طالعه در محدوده گونه( در منطقه مورد م 50از 

متر و پس از آن در محدوده  5122تا  5022ارتفاعی 
شود. متری دیده می 0022تا  5122ارتفاعی 

Ahmadzadeh et al. (2008 باالترین میزان )
تنوع زیستی سوسماران استان قم را از محدوده 

است. متری گزارش کرده 5222تا  622ارتفاعی 
Ahmadzadeh (2006بیش )تنوع  ترین میزان

زیستی سوسماران شمال غرب ایران را از محدوده 
است. گونه متر گزارش کرده 5022تا  822ارتفاع 

Trapelus sanguinolentus ترین گونه فراوان
ترین دامنه ارتفاعی را دارد، این منطقه است و وسیع

تا  5912گونه در منطقه فریمان در محدوده ارتفاعی 
متری  5132ارتفاع  متری صید شده و حتی در 5822

(. در Aghili, 2007است )نیز مشاهده شده
 5822تا  5232های نیشابور این گونه از ارتفاع  نمونه

(. این نمونه Khademi, 2005متر مشاهده گردید )
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متری در منطقه مورد  5308تا  599در محدوده 
بر اساس این مطالعه بررسی . آوری گردیدمطالعه جمع

حیدریه در استان ان تربتتنوع زیستی سوسمار
خراسان رضوی انجام گردید که طبق این بررسی، 

های باالترین میزان تنوع زیستی مربوط به خانواده
Agamidae  وLacertidae باشد، باالترین تنوع می

و باالترین تنوع گونه  Agamidaeجنس در خانواده 
مشاهده گردید. باالترین  Lacertidaeدر خانواده 

صد فراوانی نسبی متعلق به گونه میزان در
Trapelus sanguinolentus  است و پس از آن به

 Mesalinaهای ترتیب متعلق به گونه

watsonana ،Eremias kopetdaghica طور و به
 Laudakiaو  Laudakia caucasiaمساوی 

microlepis باشد. بخش مرکزی در قسمت می

زان تنوع شمالی به سمت بخش رخ دارای باالترین می
ای بوده و در قسمت جنوبی بخش مرکزی ار گونه

شود. کوه چهل های سوسماران کاسته میتنوع گونه
تن در قسمت شمالی بخش بایگ و قسمت جنوبی 

رسد این امر بخش کدکن واقع شده و به نظر می
های سوسماران در این سبب کاهش تعداد گونه

 ها گشته است. بخش
ارها تنها در برخی نقاط بررسی تنوع زیستی سوسم

است و انجام این های اخیرانجام شدهایران در سال
های سوسمارها مطالعات برای حفاظت مستمر از گونه

باشد. در کنار این مطالعات بررسی امری ضروری می
رژیم غذایی، فرآیند تولید مثل و انجام مطالعات 

ها پیشنهاد تک گونهژنتیکی و سلولی روی تک
  گردد. می
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