
Arc
hive

 of
 S

ID

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان92سال پنجم، شماره چهارم، تابستان شناسي جانوري، فصلنامه علمي ـ پژوهشي زيست

 

 

  مطالعه فون مارهاي شهرستان طبس در استان يزد
   عبدالحسين شيروي ،، هومن شجيعي*نسرين حسن زاده

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دامغان، گروه زيست شناسي، دامغان، ايران
 Hasanzadehnasrin@gmail.com: مسئول مكاتبات

  17/11/91: تاريخ پذيرش                  11/5/91: تاريخ دريافت    
  چكيده 

شهرستان طبس و از آنجايي كه اين شهرستان خزندگان با توجه به غناي فون . يكي طبيعت اهميت بسزايي دارندژكنترل بيولو درخزندگان 
 1389-1390هاي اين تحقيق به منظور شناسايي فون مارهاي شهرستان طبس در طي سالمورد مطالعات دقيق بيوسيستماتيكي قرار نگرفته، 

رها ها پس از شناسايي آوري شده كه اغلب نمونهمختلف مورد مطالعه بوسيله دست و عصاي مخصوص جمع مناطقها از نمونه. شد انجام
بر . هاي زنده عكس و اساليد تهيه شد و تعداد معدودي از هر نمونه براي بررسي بيشتر به آزمايشگاه جانورشناسي منتقل شدشدند، از نمونه

قيق مشخص گرديد كه در منطقه مورد مطالعه هفت گونه مار متعلق به هفت جنس و سه خانواده شناسايي شد كه عبارتند اساس نتايج اين تح
، شترمار شيرازي  Hemorrhois  ravergieri ، مار پلنگيPlatyceps Karelini، مار خالدار  jaculus  Eryxكورمار  : از

Spalerosophis  didema  تيرمار ،Psammophis  Schokariمار جعفري ، Echis Carinatusمار شاخدار ،Pseudocerastes 

Persicus . بزرگترين خانواده هاي شناسايي شده، در ميان خانوادهColubridae كور مار براي اولين . باشدبا چهار جنس و چهار گونه مي
  . شودبار از اين منطقه گزارش مي

  ، شهرستان طبس، استان يزد  Colubriae ،Viperidae ،Boidaeفون، مار، : كلمات كليدي
  

مقدمه
اند باشند كه توانستهداران ميخزندگان اولين گروه از مهره 

خزندگان به  .]3[ در خشكي مستقر گشته و گسترش يابند
دليل تغذيه از آفات گياهي در حفظ و كنترل محصوالت 

 مهرگاني كه از آنها استفادهكشاورزي و در تنظيم جمعيت بي
مطالعه  .]2[ دارند كنند اهميت و نقش بسزاييغذايي مي

ها مورد توجه به دليل كثرت و تنوع گونهخزندگان در ايران 
دانشمندان و محققان داخلي و خارجي بوده و مقاالت و 

، 8، 7، 6، 5، 1[كتب بسياري در اين زمينه ارائه شده است 
تمام مناطق اما از آنجا كه مطالعات گذشته،  .]12، 11، 10، 9

ايران را به طور كامل پوشش نداده است، نياز به تحقيقات 
هاي مختلف اي در استانمجدد و كاملي به صورت منطقه

شود، شهرستان طبس در محاصره دو تا از ايران احساس مي
ترين كويرهاي ايران و بلكه جهان يعني ترين و گرمخشك

و هواي  كوير قرار گرفته و داراي آبكوير لوت و دشت 

تنوع شرايط آب و هوايي سبب . باشدخشك و سوزان مي
هاي گياهي و جانوري را هاي مختلف و تنوع گونهاقليم

ر كه همانند نگيني زمردين بر سينه پهناو پديد آورده، بطوري
كند و با توجه گري ميكوير خشك و سوزان نشسته و جلوه

ندگان آن به فون غني آن مطالعات مربوط به دوزيستان و خز
باشد و هيچ گونه اطالعاتي از وضعيت حفاظتي كامل نمي

آنها در دسترس نيست، مطالعه اخير به منظور شناسايي 
انجام  1389- 1390هاي مارهاي شهرستان طبس طي سال

  . شد
  مواد و روش كار

درصد مساحت  5/3(كيلومتر مربع  55464با شهرستان طبس 
شهرستان بزرگترين  و در شمال شرقي استان يزد و) كشور

كه از شمال به بردسكن از توابع استان . باشداين استان مي
هاي سمنان، اصفهان و از خراسان رضوي و از غرب به استان
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جنوب به استان كرمان و از شرق به شهرستان بيرجند و 
. باشدابع خراسان جنوبي متصل ميفردس و نهبندان از تو

. باشدكيلومتر مي 545مشهد كيلومتر و  375فاصله آن با يزد 
دقيقه  15و 58دقيقه تا  20درجه و  55اين شهرستان در 
دقيقه عرض جغرافيايي و  37درجه و  33طول جغرافيايي  و 

باشد و در محاصره دو تا از متر مي 690ارتفاع از سطح دريا 
ترين كويرهاي ايران، كويرلوت و دشت و گرمترين خشك

راي آب و هواي خشك و سوزان كوير قرار گرفته است، دا
خشكي هوا و وزش بادهاي خشك و سوزان از . باشدمي

سبب افزايش دامنه سوي كويرهاي ياد شده بويه دشت كوير 
هاي مختلف سال و حتي ساعات اختالف دما بين ماه

كه حداكثر دما در  مختلف شبانه روز شده است، به طوري
اد و متوسط گردرجه سانتي 53) تير(گرمترين ماه سال 

گراد درجه سانتي 9) بهمن(حداقل دما در سردترين ماه سال 
متر ميلي 1/91باشد و با داشتن ميانگين ساالنه بارندگي مي

داراي آب و هواي گرم وخشك است، همچنين وجود 
ارتفاعات برفگير در منطقه سبب ايجاد شرايط آب و هوايي 

ستان را اي كه شهرنيمه كوهستاني شده و بادهاي عمده
غرب و  ـدهد اغلب از سوي شمال غرب تحت تاثير قرار مي

جنوب غربي به اين منطقه وزيده و سبب نزول باران و برف 
شوند، شهر طبس در حد فاصل هاي سال ميدر برخي از ماه

بين دو كوه نه چندان مرتفع كه از شمال به جنوب در امتداد 
ها به كوه هاين كو. هم كشيده شده اند قرار گرفته است

ها به صورتي شتري و شيب معروف بوده وضعيت اين كوه
است كه شهر در گودي واقع شده است، اين منطقه فاقد 

- هاي فصلي آن ميرودخانه دائمي است از جمله رودخانه

توان رودخانه سردر كه تامين كننده اصلي آب شهرستان بوده 
. م بردتوان ناميغان در بخش شمال طبس مي و رودخانه از

هاي كوير عاري از درخت و گياه است و بيشترين قسمت
-درختچه(هاي بياباني كه بيشتر تاغ و گز حضور درختچه

هايي هستند كه بيش از ديگر گياهان تحمل پايداري در 

آوري جمع. ]1[) دهندمقابل خشونت كوير از خود نشان مي
 1389- 1390هاي برداري طي سالها، نمونهشناسايي نمونه

آوري و شناسايي نمونه از منطقه مورد مطالعه جمع 40تعداد 
برداري هر هفت روز يك بار بود، دفعات نمونه. گرديد
ها براي شناسايي به آزمايشگاه جانوري شناسي منتقل نمونه

شده و اكثر آنها پس از شناسايي رها گرديدند و فقط تعداد 
انتقال داده  معدودي از هر نمونه به آزمايشگاه جانورشناسي

 75شد و از آنها عكس و اساليد تهيه و سپس در الكل 
درصد تثبيت گرديدند، نمونه ها با دست و عصا مخصوص 

 آوريو اكثر آنها در روز و برخي از آنها در شب جمع
گرديدند، مارها بر اساس كليدهاي موجود در كتاب مارهاي 

   ]7[ايران شناسايي شدند 
  نتايج  

نمونه بررسي و شناسايي قرار گرفتند كه  40در اين تحقيق 
هاي اكثر گونه. متعلق به هفت گونه از سه خانواده است

در . موجود در منطقه تا سطح زير گونه شناسايي شده اند
ها بيشترين فراواني مربوط به خانواده كلوبريده و بين خانواده

 اين باشدپس از آن ويپريده و خانواده بوئيده با يك گونه مي
نتايج و اطالعات بر اساس نمونه برداري تصادفي از كل 

ها در ايستگاه به دست آمد و در نتيجه درصد فراواني نمونه
  .)1نمودار (يابد  ها ممكن است تغييرسطح خانواده

يك  تنها Boidaeي خانواده از: هاي شناسايي شدهگونه
، از خانواده )2شكل( jaculus   Eryx ،گونه با نام كورمار

Colubridae خالدار  هاي مارگونهPlatyceps 

karelini karelini )مار پلنگي )3 شكل ،Hemorrhois 

ravergieri ravergieri )شترمار ، )4 شكل
 Spalerosophis diadema schirazianaشيرازي

، )6 شكل( Psammophis schokariتيرمار ، )5 شكل(
 Echisمار جعفري هاي گونه Viperidaeاز خانواده 

carinatus sochureki )مار شاخدار  و )7 شكل
Pseudocerastes perscus persicus )8 شكل.(  
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 Platyceps Karelini ـ3شكل    jaculus  Eryx ـ2شكل 

  Hemorrhois  ravergieri ـ4شكل   Spalerosophis  didema ـ5شكل 

  Psammophis  Schokari ـ6شكل     Echis Carinatus ـ7شكل 
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   بحث
اولين گزارش از وضعيت مارهاي شهرستان طبس مربوط به 

 هاي جنوبمطالعات دكتر لطيفي است كه فقط قسمت
 Eryx jaculusگرفت، ايشان از گونهشهرستان را در بر مي

در اين . ، هيچ گزارشي از منطقه نداشته است)كورمار( 
تحقيق كورمار تقريباً در شمال غربي شهرستان طبس 
پيرحاجات و حلوان صيد شد كه اولين گزارش اين گونه از 

كورمار بيشتر در . باشدشمال غرب شهرستان طبس مي
شود و تنها صحرايي ديده مينزارها و مناطق نيمهها، شماسه

مرحله دشوار صيد اين گونه مشاهده آن است، چرا كه به 
رنگ بودن اين گونه با خاك بستر زيستگاه، فقط به علت هم

-از خود باقي مي Sها كه حالت هنگام جابجايي روي ماسه

زيرا به زير ماسه رفته و مخفي . توان تشخيص دادگذارد مي
  .شودمي

خانواده كلوبريده با چهار جنس و چهار گونه، بعد از 
 schiraziana گونه. گيردخانواده بوئيده قرار مي
Spalerosophis didema هاي مناسب با داشتن زيستگاه
از اين . باشدترين مار منطقه ميو امن، بارزترين و فراوان

زاده از غرب استان يزد گونه چند نمونه توسط رجبي
  . آوري شده استجمع) ستان ميبدشهر(

ها، ديوارهاي مخروبه، درون مزارع، اين گونه در طويله
خود شهرستان  ازلها و حتي در شب در باغ مندشت

اين گونه مار غيرسمي است و حاالت . مشاهده مي شود
ترين مشخصه اين مار مهم. دهدتهاجمي از خود نشان مي

گونه . مجزا استلب باال بوسيله يك سري پولك از چشم 
Platyceps karelini )از اين گونه، تنها يك )مار خالدار ،

) شهرستان ميبد(زاده از غرب استان يزد نمونه توسط رجبي
اما در شهرستان طبس اين گونه به . آوري شده بودجمع

اين گونه در مناطق نيمه بياباني و . شودفراواني ديده مي
آزار است، رام و بياين مار آ. شودها مشاهده ميدشت

  . شودآوري ميراحتي جمعه سرعت بااليي ندارد و ب
از اين ) مار پلنگي( Hemorrhois ravergieriگونه 

زاده از غرب استان يزد گونه يك نمونه توسط رجبي
آوري شد، اين گونه بيشتر در روي جمع) شهرستان طبس(

 در. ها وجود داردها، مناطق تپه ماهوري و دامنه كوهسنگ
يكي تا  Sسطح جانبي سر اين گونه مار داراي دو نوار تيره 

 درصد فراواني خانواده هاي مورد مطالعه در شهرستان طبس ـ1نمودار    Pseudocerastes Persicus ـ8شكل 
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اين گونه روز . باشدگوشه دهان و ديگري تا زير چشم مي
  . شودفعال بوده ولي در شب هم مشاهده مي

از اين گونه، ) تيرمار(Psammophis  schokari گونه 
هاي استان يزد زاده در دشتبه تعداد زيادي توسط رجبي

آوري گرديده كه در شهرستان طبس به وفور جمع مشاهده و
-سمي است و جزء سريعاين گونه مار نيمه. آوري شدجمع

روز فعال بوده و در دل ) سرعت عمل باال(باشد ترين مار مي
رود و سرش را بيرون مي آورد و مثل يك چوب ها ميبوته

دارد تا بتواند طعمه خود را حركت نگه ميخشك خود را بي
  . كند شكار

دو گونه . باشدخانواده ويپريده داراي دوجنس و دو گونه مي
و مار شاخدار  Echis carinatusمار جعفري 

Pseudocerastes persicus باشدجزء اين خانواده مي .
مار جعفري به دليل داشتن دندان سمي جلويي از ساير 
مارهاي غير سمي و به خاطر داشتن عالمت صليبي شكل بر 

العاده و فوقز ساير مارهاي سمي قابل تشخيص ا روي سر
ها ها، زير تخته سنگاين گونه مار در زير بوته. مهاجم است

مار شاخدار . كندهاي آب شور و شيرين زندگي ميو چشمه
به خاطر داشتن دو زائده شاخي شكل در قسمت باالي 
چشم از ساير مارهاي سمي قابل تشخيص است و به علت 

ودن براي انسان به دليل صيد بيش از حد سمي و خطرناك ب
براي توليد سم در اثر مشاهده بالفاصله كشته شده، بدين 
جهت اين گونه مارها بسيار كمياب هستند از اين گونه تنها 

دشت (زاده از شمال غرب استان يزد يك نمونه توسط رجبي
  .آوري شده استجمع) آبادمهدي

  
  گيرينتيجه

ي شهرستان طبس انجام شد هفت هبا تحقيقاتي كه در حوز
آوري و گونه مار متعلق به هفت جنس و سه خانواده جمع

  . دشمنطقه گزارش  كور مار براي اولين بار از و شناسايي گرديد
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