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 مطالعه فون سوسمارهاي شهرستان طبس در استان يزد

 1هومن شجيعي ،2، حاجي قلي كمي*1فهيمه مسئولي

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دامغان، گروه زيست شناسي، دامغان، ايران-1

 دانشگاه گلستان، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي، گرگان، ايران-2

 f.masooli@yahoo.comمسئول مکاتبات: 

 11/5/22تاريخ پذيرش:                    3/4/22تاريخ دريافت:     

  چکیده 

در نتیجه  شوند.محسوب ميبندپایان کنند یکي از فاکتورهاي طبیعي کنترل کننده جمعیت ها از بندپایان تغذیه مياز آنجایي که مارمولک

ر هرم انرژي داراي ارزش باالیي هستند و با توجه به غناي فون و فلور شهرستان طبس و از آنجایي که این از لحاظ اکولوژیکي د

-جهت شناسایي فون مارمولک 9933-39هاي ، این تحقیق طي سالشهرستان و منطقه مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکي قرار نگرفته

 38تابستان، پاییز و اواخر زمستان صورت گرفت. در طي این تحقیق  در طي بهار،ها ري نمونهآوهاي این شهرستان انجام شد که جمع

گردیدند. نتایج نشان داد که مارمولک هاي جمع  مطالعهتیک سهاي مورفولوژیک، مورفومتریک و مریاساس ویژگي آوري و برنمونه جمع

 99است و شامل   Agamidae ،Gekkonidae،Lacertidae ،Uromastycidae ،Varanidaeخانواده  5آوري شده متعلق به 

 Eremiasداراي بیشترین فراواني و جنس   Lacertidaeو  Agamidae ،Gekkonidaeهاي باشد. خانوادهمي گونه 98جنس و 

 باشد.اي ميداراي بیشترین تنوع گونه

 وارانیده، اروماستیسیده، آگامیده، جکونیده، السرتیده فون، طبس، کلمات کلیدي:

  مقدمه

هاي خزنده بیشتر و تنوع سوسمارها از دیگر گروه

باشد. سوسمارها نه تنها به هیچ وجه چشمگیرتر مي

آورند بلکه مزاحمت و مشکلي را براي انسان بوجود نمي

ها باعث دوام و استقرار یک زیستگاه یا آنوجود 

با شکار حشرات و سوسمارها  .[2] گردداکوسیستم مي

ي براي کشاورزي دارند، بنابراین جانوران موذي نقش مثبت

در حفظ تعادل اکوسیستم مفید هستند. این موجودات 

هاي زیستي تغییرات اکوسیستمي نیز به خصهمچنین شا

  .[3] آیندحساب مي

سوم وسعت ایران در نیمه جنوبي منطقه معتدله شمالي  دو

گرم زمین قرار گرفته و و یک سوم بقیه در منطقه 

ن آن با دریاي مدیترانه، آب و عرض بودهمچنین هم

اي باید بر ایران تا نسبتاً گرم مدیترانه هواي معتدل

السرطان باعث حکمفرما باشد، ولي نزدیکي با مدار رأس

شده که نوار بیاباني نیمکره شمالي ناحیه وسیعي از 

برگیرد و بر شرایط آب و هوایي آن  سرزمین ایران را در

  .[2] چشمگیري بگذارد تأثیر

ها و ارتباط ر درک صحیح از حضور فونوبه منظ

ها نیاز به مطالعه اکولوژیکي دقیق است. مطالعه جمعیت

ها مورد گونه و تنوع خزندگان در ایران به دلیل کثرت

و محققان داخلي و خارجي بوده و  توجه دانشمندان

تا  9] مقاالت و کتب بسیاري در این زمینه ارائه شده است

99]. 

ه اینکه مطالعات زیادي در استان یزد بخصوص با توجه ب 

شهرستان طبس در زمینه خزندگان صورت نگرفته است 

ما در طي این تحقیق به شناسایي فون سوسمارهاي این 

 ایم.شهرستان پرداخته
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 مواد و روش کار

شهرستان طبس در  مشخصات منطقه مورد مطالعه:

از هاي مرکزي شرق کشور در محاصره دو تا بخش

ترین و گرمترین کویرهاي ایران و بلکه جهان یعني کخش

کویر لوت در شرق و دشت کویر در غرب و شمال غرب 

قرار گرفته است. این شهرستان طبق تقسیمات کشوري در 

شمال شرقي استان یزد واقع شده است که از شمال به 

، اصفهان و هاي سمنانخراسان رضوي و از غرب به استان

کرمان و از شرق به خراسان جنوبي از جنوب به استان 

دقیقه تا  29درجه و  55این شهرستان در  .باشدمتصل مي

 93درجه و  99دقیقه طول جغرافیایي و  95و درجه  53

دقیقه عرض جغرافیایي قرار دارد. وسعت آن بالغ بر 

درصد از  5/9باشد که حدود کیلومتر مربع مي 55858

اع آن از سطح دریا برگرفته است، ارتفرخاک ایران را د

باشد. داراي آب و هواي گرم و خشک و متر مي 539

باشد و متر ميمیلي 9/39سالیانه آن  متوسط بارندگي

درجه سانتیگراد است. زمین  29میانگین ساالنه دماي آن 

هاي این منطقه داراي خاک شني و رسي بوده و سرزمیني 

قیر و فباشد و از نظر پوشش گیاهي اي و مسطح ميجلگه

در بیشتر مناطق این شهرستان عاري از درخت و گیاه 

توان قیچ، درمنه  و است و از گیاهان مهم این منطقه مي

  تاغ را نام برد.

برداري از فروردین نمونه: هاآوري و شناسايی نمونهجمع

صورت گرفت کـه ایـن    9939تا اواخر مهر ماه  9933ماه 

ط آب و هــوایي و نمونــه بــرداري تقریبــاً در تمــام شــرای

اوایـل صـبح تـا    همچنین در ساعات مختلف شـبانه روز   

 ایسـتگاه  3( انجام گرفـت. نمونـه بـرداري در    اواخر شب

آوري نمونـه بیشـتر از روش   صورت گرفت که براي جمع

پیمایشــي اســتفاده شــد و ســفرهاي زیــادي بــه منــاطق و 

هاي مورد نظـر انجـام شـد. در طـي جمـع آوري      ایستگاه

کافي جهت جلوگیري از آسـیب رسـاندن بـه    نمونه دقت 

ها بصـورت زنـده   جانور صورت گرفت و سعي شد نمونه

لم صید شوند و به خاطر رعایت اخـالق زیسـتي از    و سا

هـا آنهـا را در   تفنگ بادي استفاده نشد. پس از صید نمونه

اسارت قرار داده تا رفتار جانور در اسارت بررسي گردد و 

که در مرحله اول نمونـه   نموده پس از آن نمونه را فیکس

تزریـق الکـل بـه    با  و بعد کردهرا بوسیله کلرفورم بیهوش 

 داخل شکم، ران، بازوها و مخرج از فساد نمونه جلوگیري

بعـد از   دهـیم. آن را داخل الکـل قـرار مـي    کنیم و بعديم

فیکس کردن نمونه یـک نـوار دایمـو بـه پـاي راسـت آن       

آوري نمونـه، نـام جمـع    متصل کرده و تاریخ، مکان جمع

و رفتـار آن در محـیط طبیعـي را     نمونهآوري کننده، رنگ 

کنیم و سپس با کمک لوپ و کـولیس  یادداشت و ثبت مي

 پـردازیم هـا مـي  آزمایشگاهي به مطالعه و بیـومتري نمونـه  

ــد شناســایي آندرســون و    ــه از کلی جهــت شناســایي گون

 .ایي خزندگان ایران استفاده کردیمراهنماي صحر

 تايجن

متعلق به مارمولک نمونه  38در طي این پژوهش تعداد 

 ،Agamidaeخانواده و پنج جنس  99 از گونه 98

Gekkonidae، Lacertidae،Uromastycidae  

آوري و مورد مطالعه قرار گرفت. جمع  Varanidaeو

این دهد. ها در منطقه را نشان ميفراواني نمونه 9نمودار 

برداري تصادفي از کل  نمونه آمار و اطالعات براساس

از  Trapelus  agilis ها بدست آمده و گونه ایستگاه

 هاي جمع آوري شده دامنه توزیع وسیع تريبین گونه

هاي مورد مطالعه مشاهده و دارد و تقریباً در تمام ایستگاه

هاي شناسایي شده شامل: آوري گردید. گونهجمع

Laudakia nupta درشتاي فلسآگاماي صخره 

آگاماي   Phrynocephalus maculatus، (9 شکل

 Phrynocephhalus، (2 شکل سیاهسروزغي دم

scutellatus و (9 شکل آگاماي سروزغي خاکستري 

Trapelus agilis   از خانواده  (8 شکل  استپيآگاماي

Agamidae  وCyrtopodion  caspium    جکوي

 Cyrtopodion scabrum،(5 شکل کج خزريانگشت

 Agamura  persica  ،(5 شکل دارجکوي سنگي تیغه

  Bunopus، (3 شکل  جکوي عنکبوتي ایراني

tuberculatus   از  (3 شکل جکوي سنگي بلوچي

 Eremias fasciata  و  Gekkonidaeخانواده
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السرتاي  Eremias velox، (3 شکل ي سیستانرتاالس

السرتاي  Eremias persica ، (99 شکل آساي مرکزي

سوسمار  Mesalina watsonana ،(99 شکل رانيای

 Lacertidaeاز خانواده  (92 شکل دم دراز ایراني

از خانواده  (99 شکل Saara  asmussiو

Uromastycidae   وVaranus  griseus  بزمجه

شناسایي  Varanidaeاز خانواده   (98 شکل بیاباني

   شدند.
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 Phrynocephalus scutellatus ـ9شکل 

 

 

 Cyrtopodion scabrum ـ5شکل 
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 Eremias pesica ـ99شکل 

 

 

 Varanus grisus ـ98شکل 

 

 

 Saara asmussi ـ99شکل 

 

 

 Eremias velox ـ99شکل 

 

 

Eremias fasciata ـ 3 شکل  

 

35 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 ...شهرستان مطالعه فون سوسمارهاي          

 

 حث ب

روي  Laudakia  nuptaدر روستاي پروده گونه 

کنند و در نزدیکي اي زندگي ميها و مناطق صخرهصخره

توان آنها را در دشت دید و شوند و نميميمعادن دیده 

به دلیل چهره خشن و پنهان شدن در الي صخره ها شکار 

  Phrynocephalusباشد. اما گونهآن مشکل مي

scutellatus  مسطح و باز مشاهده هاي بیشتر در دشت

شوند البته این گونه و در مناطق شنزار دیده نمي شده

بدون گیاه سازگاري  هاي باز وبراي زندگي در زمین

ها جالبي پیدا کرده و آن الگوي رنگ بدنش که شبیه سنگ

-است مي باشد و رفتار جالبي که در این گونه دیده مي

شود استتار آن را زیاد کند حرکت کوتاه و شود باعث مي

شود. در مورد بعد چسبیدن به زمین باعث استتار آنها مي

ان گفت در تمام توتقریباً مي Trapelus agilisگونه 

ها موجود بود که این با توجه به گزارشات ایستگاه

هاي مرتفع آندرسون که از تمامي مناطق ایران به جزء کوه

خزر صید شده است  آذربایجان و نواحي جنوبي دریاي

دارد  T. agilisهمخواني دارد. رفتار متفاوتي که گونه 

ه یا براي فرار از گرماي باشد کها ميباال رفتن از بوته

ها زمین است یا براي شکار که این رفتار را از دیگر گونه

 Phrynocephalus  maculatesبینیم. گونه  نمي

رود و این گونه در از صخره باال نمي L.nuptaبرخالف 

-دود و بعد ميام مواجه با خطر با سرعت زیاد ميهنگ

کند و بعد لقه ميایستد و انتهاي دم خود را مانند عقرب ح

 هاينمونه کند که این رفتار درو باز مي زدهبه زمین 

آوري شده بسیار مشاهده کردیم که شاید نوعي جمع

مکانیسم دفاعي باشد. نکته قابل توجه اینکه در هیچ کدام 

آگامیده قطع کردن دم در هنگام  هاي خانوادهاز جنس

  Cyrtopodion  caspiumخطر وجود ندارد. گونه  

شود را در که براي اولین بار در استان یزد گزارش مي

آوري کردیم که با توجه به اینکه جمع ایستگاه جوخواه

د چند نمونه از این گونه را باشنده ها شب فعال مينیجکو

نه را در روز اما در انباري نمو 2در غروب و اوایل شب و 

یک هاي روستایي خرابه و قدیمي پیدا کردیم که تارخانه

توان بود شاید یکي از دالیل کم شدن این گونه را مي

هاي جدید مسکوني دانست زیرا آبادي و ایجاد ساختمان

ها، پنهان شدن در درزها و دهنییکي از رفتارهاي جکو

باشد که امروزه هاي قدیمي ميشکاف آجرها در ساختمان

 شود.ها کمتر دیده مياین ساختمان

هایي بود جزو گونه Cyrtopodion  scabrumگونه 

ها مشاهده شد و که به فراواني و تقریباً در تمام ایستگاه

رستگار پویاني در کتاب راهنماي صحرایي خزندگان 

کند و دلیل هاي ایران بیان ميپراکنش آن را در تمام استان

توان سازگاري آن با محیط و پراکنش زیاد این گونه را مي

یکي از رفتارهاي این گونه در . رفتارهاي این گونه دانست

باشد که باعث ترساندن شکارچي هنگام خطر قطع دم مي

شود و یا اینکه سرعت زیادي و فرار کردن مارمولک مي

ها و درزهاي دارد و بخاطر جثه ظریفش در سوراخ

تواند پنهان شود. نکته جالب دیگر تمایل ها ميساختمان

ر مهتابي در شب ها و نوزیاد این گونه در اطراف چراغ

ها در اطراف نور باشد و از آنجایي که حشرات و پشهمي

کند. ها را شکار ميوجود دارند این گونه به راحتي پشه

  Bunopusو Agamura  persicaهاي گونه

tuberculatus  را از منطقه حفاظت شده ناي بندان صید

-هایش ميدر شب چشم A. persicaکردیم که گونه 

-رنگ نارنجي دیده مي شود . یکي از روش درخشد و به

هاي استتار این گونه رنگ بدن آن است که دیدن نمونه 

است و به جاي حرکت سریع در روي زمین به سختي 

ن دو جهد. در طي جمع آوري نمونه ایپرد و ميبیشتر مي

ها را آوري شد و ما این گونهندان جمعبگونه  فقط در نای

در سال  Blanford کردیم.در مناطق دیگر مشاهده ن

را در سرتاسر  Mesalina watsonanaگونه  9335

 هاي مالیم باهاي سنگالخي و شیبایران در دشت

هایي هاي اندک پیدا کرد و این گونه جزو گونهرستني

 هاي مختلف است که فراواني زیادي داشت و از ایستگاه

 Eremias velox -99شکل 
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د و باشاین گونه بسیار زیاد ميآوري شد قطع دم در جمع

شوند و بدن نازک و ها دیده ميبوته اینها بیشتر در اطراف

یک فقط در  Eremias  fasciataنرمي دارند. گونه 

در دشت و نواحي که پوشش  مشاهده شد و ایستگاه

 Eremias، گونه  شودگیاهي پراکنده است مشاهده مي

velox دشت  براي اولین بار در طبس مشاهده شد و از

جایي  و تقریباً در نزدیکي وري گردیدجمع آمعظم آباد 

آوري کردیم. را جمع E. fasciataبود که گونه هاي  

برخالف ظاهر ترسناک و خشني که دارد   Saaraجنس 

باشد و فقط از دم خود براي دفاع استفاده بسیار آرام مي

کند و با ضربات دمش از نزدیک شدن شکارچي مي

باشد به مي خوارکند، این گونه چون گیاهجلوگیري مي

-فراوان و آبدارتر مي همین دلیل در فصل بهار که گیاهان

شود. حرکات این جانور بسیار کند باشند بیشتر دیده مي

ها و پاها بلند نیست و بیشتر چسبیده باشد چون دستمي

گونه  ، به همین دلیل سرعت زیادي ندارند.به زمین هستند

Varanus griseus د و در هنگام که براي دفاع از خو

کند فشي از خود تولید مينزدیک شدن به آن صداي فش

خورد و ها را ميبزو افراد محلي اعتقاد داشتند که شیر

شود به همین دلیل نام محلي مي باعث زخمي شدن بزها

هایي که با مار دارد به آن آن بزدوش و یا بدلیل شباهت

ند و کگویند، بدن خودش را باد ميبزغاله مار هم مي

 دهد.تکان مي طرافگاهي دمش را به ا

 گیرينتیجه

 5نمونه که متعلق به  38هاي انجام شده بر روي بررسي

دهد با باشد نشان ميگونه مي 98جنس و  99خانواده و 

مطالعات آندرسون و کتاب راهنماي صحرایي خزندگان 

ها همخواني دارد اما در طي این بر وجود بسیاري گونه

 Cyrtopodion caspiumآوري دو گونه تحقیق جمع 

در منطقه مورد مطالعه براي اولین  Eremias veloxو 

مورد نبوده دو این  ازکنون گزارشي  باشد و تابار مي

 است.

 

 

 منابع 

. بررسي فونستیک مارمولک 9932احمدزاده، ف.  -9

طرح پژوهشي دانشگاه آزاد  .هاي شمال استان اردبیل

 صفحه. 35، اسالمي واحد اردبیل

، .، رستگار پویاني، ا.جوهري، م ،.رستگار پویاني، ن -2

 جلد اول:  . راهنماي صحرایي خزندگان ایران9935

 سوسماران( انتشارات دانشگاه رازي.

، حیات وحش ایران  مهره داران(. 9933فیروز، الف،  -9

 صفحه. 839مرکز نشر دانشگاهي. چاپ اول، 

4- Anderson S.C. (1968), Zoogcogaraphic 

analysis of the lizard. Fauna, Chapter 10, 

pp. 305-371. In W.B. Fisher (ed). The land 

of Iran. The Cambridge History of Iran, 

Vol. 1, Cambridge University Press, 

Cambridge. 

5- Anderson S.C. (1974), preliminary key 

to the turles, lizards and amphibaenians of 

iran . fieldiana zoology, 65(4): 27-43. 

6- Anderson S.C. (1985), Amphibians  

Encylopedia  Iranica, 1: 987-90. 

7- Anderson S.C. (1999), The lizards of 

Iran. Ithaca. New York, U.S.A. 

8- Blanford W.T. (1876), Eastern Persia 

An Account of the Journeys of the persian 

Boundary  Commission, 1870-1872, Vol. 

2. The Zoology and Geology. MacMillan 

Co. Londan, Viiit + 516pp. 

9- Glor R.E., A. Flecker, M. Benardand,  

A. Power (2001), Lizard diversity and 

agricultural disturbance in a Carbbean 

Forest Landscape. Biodiversity and 

Conservation, 10: 711-723. 

10- Leviton A.E., S.C. Anderson, K. 

Adler, S. Minton (1992), Handbook to 

Middle  East  Amphibians  and Reptiles 

society for the study of the  Amphibians  

and Reptiles: Oxford, V I + 252 pp. 

11- Rastegar Pouyani N., H.G. Kami, M. 

Rajabzadeh., S. Shafiei., S.C. Anderson 
38 

 دامغان واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،39 تابستان چهارم، شماره ششم، سال جانوري، زیست شناسي پژوهشي ـ علمي فصلنامه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان 39شناسي جانوري، سال ششم، شماره چهارم، تابستان زیستفصلنامه علمي ـ پژوهشي   

 

55 

 

(2008), Annotated Checklist of amphibians 

and reptiles of Iran. Iranian Journal of 

Animal Biosystematic, 4(1): 46-52. 

12- Terentev P.V., S.A. Chernov (1949), 

key to amphibians and reptiles (Translated 

from Russian by  L. Kochva, 1965, 

Moskova). 

13- Tuck R.G. (1974), Some amphibians 

and reptilees from Iran. Bulletin of the 

Maryland Herpetological Society, 10: 58-

65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

 ي شهرستان...مطالعه فون سوسمارها

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir

