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چکیده
از آنجایي که مارمولکها از بندپایان تغذیه ميکنند یکي از فاکتورهاي طبیعي کنترل کننده جمعیت بندپایان محسوب ميشوند .در نتیجه
از لحاظ اکولوژیکي د ر هرم انرژي داراي ارزش باالیي هستند و با توجه به غناي فون و فلور شهرستان طبس و از آنجایي که این
شهرستان و منطقه مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکي قرار نگرفته ،این تحقیق طي سالهاي  9933-39جهت شناسایي فون مارمولک-
هاي این شهرستان انجام شد که جمعآوري نمونهها در طي بهار ،تابستان ،پاییز و اواخر زمستان صورت گرفت .در طي این تحقیق 38
نمونه جمعآوري و بر اساس ویژگيهاي مورفولوژیک ،مورفومتریک و مریستیک مطالعه گردیدند .نتایج نشان داد که مارمولک هاي جمع
آوري شده متعلق به  5خانواده  Varanidae ،Uromastycidae ،Lacertidae ،Gekkonidae ،Agamidaeاست و شامل 99
جنس و  98گونه ميباشد .خانوادههاي  Gekkonidae ،Agamidaeو  Lacertidaeداراي بیشترین فراواني و جنس Eremias
داراي بیشترین تنوع گونهاي ميباشد.
کلمات کلیدي :فون ،طبس ،وارانیده ،اروماستیسیده ،آگامیده ،جکونیده ،السرتیده

مقدمه
تنوع سوسمارها از دیگر گروههاي خزنده بیشتر و

شده که نوار بیاباني نیمکره شمالي ناحیه وسیعي از

چشمگیرتر ميباشد .سوسمارها نه تنها به هیچ وجه

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

مزاحمت و مشکلي را براي انسان بوجود نميآورند بلکه

تأثیر چشمگیري بگذارد [.]2

وجود آنها باعث دوام و استقرار یک زیستگاه یا

به منظور درک صحیح از حضور فونها و ارتباط

اکوسیستم ميگردد [ .]2سوسمارها با شکار حشرات و

جمعیتها نیاز به مطالعه اکولوژیکي دقیق است .مطالعه

جانوران موذي نقش مثبتي براي کشاورزي دارند ،بنابراین

خزندگان در ایران به دلیل کثرت و تنوع گونهها مورد

در حفظ تعادل اکوسیستم مفید هستند .این موجودات

توجه دانشمندان و محققان داخلي و خارجي بوده و

همچنین شاخصهاي زیستي تغییرات اکوسیستمي نیز به

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

حساب ميآیند [.]3

.]99

دو سوم وسعت ایران در نیمه جنوبي منطقه معتدله شمالي

با توجه به اینکه مطالعات زیادي در استان یزد بخصوص

و یک سوم بقیه در منطقه گرم زمین قرار گرفته و

شهرستان طبس در زمینه خزندگان صورت نگرفته است

همچنین همعرض بودن آن با دریاي مدیترانه ،آب و

ما در طي این تحقیق به شناسایي فون سوسمارهاي این

هواي معتدل تا نسبتاً گرم مدیترانهاي باید بر ایران

شهرستان پرداختهایم.

حکمفرما باشد ،ولي نزدیکي با مدار رأسالسرطان باعث
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اسارت قرار داده تا رفتار جانور در اسارت بررسي گردد و

مواد و روش کار

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

مشخصات منطقه مورد مطالعه :شهرستان طبس در

را بوسیله کلرفورم بیهوش کرده و بعد با تزریـق الکـل بـه

بخشهاي مرکزي شرق کشور در محاصره دو تا از

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

خشکترین و گرمترین کویرهاي ایران و بلکه جهان یعني

ميکنیم و بعد آن را داخل الکـل قـرار مـيدهـیم .بعـد از

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

فیکس کردن نمونه یـک نـوار دایمـو بـه پـاي راسـت آن

قرار گرفته است .این شهرستان طبق تقسیمات کشوري در

متصل کرده و تاریخ ،مکان جمعآوري نمونـه ،نـام جمـع

شمال شرقي استان یزد واقع شده است که از شمال به

آوري کننده ،رنگ نمونه و رفتـار آن در محـیط طبیعـي را

خراسان رضوي و از غرب به استانهاي سمنان ،اصفهان و

یادداشت و ثبت ميکنیم و سپس با کمک لوپ و کـولیس

از جنوب به استان کرمان و از شرق به خراسان جنوبي

آزمایشگاهي به مطالعه و بیـومتري نمونـههـا مـيپـردازیم

متصل ميباشد .این شهرستان در  55درجه و  29دقیقه تا

جهــت شناســایي گونــه از کلیــد شناســایي آندرســون و

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

راهنماي صحرایي خزندگان ایران استفاده کردیم.

دقیقه عرض جغرافیایي قرار دارد .وسعت آن بالغ بر
 55858کیلومتر مربع ميباشد که حدود  9/5درصد از

نتايج

خاک ایران را دربرگرفته است ،ارتفاع آن از سطح دریا

در طي این پژوهش تعداد  38نمونه مارمولک متعلق به

 539متر ميباشد .داراي آب و هواي گرم و خشک و

 98گونه از  99جنس و پنج خانواده ،Agamidae

متوسط بارندگي سالیانه آن  39/9میليمتر ميباشد و

Uromastycidae ،Lacertidae ،Gekkonidae

میانگین ساالنه دماي آن  29درجه سانتیگراد است .زمین

و  Varanidaeجمعآوري و مورد مطالعه قرار گرفت.

هاي این منطقه داراي خاک شني و رسي بوده و سرزمیني

نمودار  9فراواني نمونهها در منطقه را نشان ميدهد .این

جلگهاي و مسطح ميباشد و از نظر پوشش گیاهي فقیر و

آمار و اطالعات براساس نمونه برداري تصادفي از کل

در بیشتر مناطق این شهرستان عاري از درخت و گیاه

ایستگاهها بدست آمده و گونه  Trapelus agilisاز

است و از گیاهان مهم این منطقه ميتوان قیچ ،درمنه و

بین گونههاي جمع آوري شده دامنه توزیع وسیع تري

تاغ را نام برد.

دارد و تقریباً در تمام ایستگاههاي مورد مطالعه مشاهده و

جمعآوري و شناسايی نمونهها :نمونهبرداري از فروردین

جمعآوري گردید .گونههاي شناسایي شده شامل:

ماه  9933تا اواخر مهر ماه  9939صورت گرفت کـه ایـن

 Laudakia nuptaآگاماي صخرهاي فلسدرشت

نمونــه بــرداري تقریب ـاً در تمــام شــرایط آب و هــوایي و

شکل Phrynocephalus maculatus ،)9آگاماي

همچنین در ساعات مختلف شـبانه روز اوایـل صـبح تـا

سروزغي دمسیاه

Phrynocephhalus

اواخر شب) انجام گرفـت .نمونـه بـرداري در  3ایسـتگاه

 scutellatusآگاماي سروزغي خاکستري شکل )9و

صورت گرفت که براي جمعآوري نمونـه بیشـتر از روش

 Trapelus agilisآگاماي استپي شکل  )8از خانواده

پیمایشــي اســتفاده شــد و ســفرهاي زیــادي بــه منــاطق و

 Agamidaeو  Cyrtopodion caspiumجکوي

ایستگاههاي مورد نظـر انجـام شـد .در طـي جمـع آوري

انگشتکج خزري شکلCyrtopodion scabrum،)5

نمونه دقت کافي جهت جلوگیري از آسـیب رسـاندن بـه

جکوي سنگي تیغهدار شکلAgamura persica ،)5

جانور صورت گرفت و سعي شد نمونهها بصـورت زنـده

Bunopus

جکوي عنکبوتي ایراني شکل ،)3

 tuberculatusجکوي سنگي بلوچي شکل )3از

و سا لم صید شوند و به خاطر رعایت اخـالق زیسـتي از
تفنگ بادي استفاده نشد .پس از صید نمونههـا آنهـا را در

شکل،)2
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Saara

السرتاي سیستان شکل Eremias velox ،)3السرتاي

وasmussi

آساي مرکزي شکل Eremias persica ،)99السرتاي

 Uromastycidaeو  Varanus griseusبزمجه

ایراني شکل Mesalina watsonana ،)99سوسمار

بیاباني شکل )98از خانواده

 Varanidaeشناسایي

دم دراز ایراني شکل )92از خانواده Lacertidae

شدند.

شکل)99

نمودار  -9درصد فراواني خانواده هاي مورد مطالعه در شهرستان طبس نمودار

شکل 2ـ Phrynocephalus maculatus

شکل 9ـ Ladakia nupta

35
55

از

خانواده
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Phrynocephalus scutellatus ـ9 شکل

Trapelus agilis ـ8 شکل

Cyrtopodion caspium ـ5 شکل

Cyrtopodion scabrum ـ5 شکل

Agamura persica ـ3 شکل

Bunopus tuberculatus ـ3 شکل

38
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شکل  3ـ Eremias fasciata

شکل 99ـ Eremias velox

شکل 99ـ Eremias pesica

شکل 92ـ Mesalina watsonana

شکل 98ـ Varanus grisus

شکل 99ـ Saara asmussi

5535
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بحث
 Laudakiaروي

خانههاي روستایي خرابه و قدیمي پیدا کردیم که تاریک

در روستاي پروده گونه nupta

صخرهها و مناطق صخرهاي زندگي ميکنند و در نزدیکي

بود شاید یکي از دالیل کم شدن این گونه را ميتوان

معادن دیده ميشوند و نميتوان آنها را در دشت دید و

آبادي و ایجاد ساختمانهاي جدید مسکوني دانست زیرا

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

یکي از رفتارهاي جکونیدهها ،پنهان شدن در درزها و

Phrynocephalus

شکاف آجرها در ساختمانهاي قدیمي ميباشد که امروزه

آن مشکل ميباشد .اما گونه

 scutellatusبیشتر در دشتهاي مسطح و باز مشاهده

این ساختمانها کمتر دیده ميشود.

شده و در مناطق شنزار دیده نميشوند البته این گونه

گونه  Cyrtopodion scabrumجزو گونههایي بود

براي زندگي در زمینهاي باز و بدون گیاه سازگاري

که به فراواني و تقریباً در تمام ایستگاهها مشاهده شد و

جالبي پیدا کرده و آن الگوي رنگ بدنش که شبیه سنگها

رستگار پویاني در کتاب راهنماي صحرایي خزندگان

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

پراکنش آن را در تمام استانهاي ایران بیان ميکند و دلیل

شود باعث ميشود استتار آن را زیاد کند حرکت کوتاه و

پراکنش زیاد این گونه را ميتوان سازگاري آن با محیط و

بعد چسبیدن به زمین باعث استتار آنها ميشود .در مورد

رفتارهاي این گونه دانست .یکي از رفتارهاي این گونه در

گونه  Trapelus agilisتقریباً ميتوان گفت در تمام

هنگام خطر قطع دم ميباشد که باعث ترساندن شکارچي

ایستگاهها موجود بود که این با توجه به گزارشات

و فرار کردن مارمولک ميشود و یا اینکه سرعت زیادي

آندرسون که از تمامي مناطق ایران به جزء کوههاي مرتفع

دارد و بخاطر جثه ظریفش در سوراخها و درزهاي

آذربایجان و نواحي جنوبي دریاي خزر صید شده است

ساختمانها ميتواند پنهان شود .نکته جالب دیگر تمایل

همخواني دارد .رفتار متفاوتي که گونه  T. agilisدارد

زیاد این گونه در اطراف چراغها و نور مهتابي در شب

باال رفتن از بوتهها ميباشد که یا براي فرار از گرماي

ميباشد و از آنجایي که حشرات و پشهها در اطراف نور

زمین است یا براي شکار که این رفتار را از دیگر گونهها

وجود دارند این گونه به راحتي پشهها را شکار ميکند.

Phrynocephalus

Bunopus

نميبینیم .گونه

maculates

گونههاي persica

 Agamuraو

برخالف  L.nuptaاز صخره باال نميرود و این گونه در

 tuberculatusرا از منطقه حفاظت شده ناي بندان صید

هنگام مواجه با خطر با سرعت زیاد ميدود و بعد مي-

کردیم که گونه  A. persicaدر شب چشمهایش مي-

ایستد و انتهاي دم خود را مانند عقرب حلقه ميکند و بعد

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

به زمین زده و باز ميکند که این رفتار در نمونههاي

هاي استتار این گونه رنگ بدن آن است که دیدن نمونه

جمعآوري شده بسیار مشاهده کردیم که شاید نوعي

در روي زمین به سختي است و به جاي حرکت سریع

مکانیسم دفاعي باشد .نکته قابل توجه اینکه در هیچ کدام

بیشتر ميپرد و ميجهد .در طي جمع آوري نمونه این دو

از جنسهاي خانواده آگامیده قطع کردن دم در هنگام

گونه فقط در نایبندان جمعآوري شد و ما این گونهها را

خطر وجود ندارد .گونه Cyrtopodion caspium

در مناطق دیگر مشاهده نکردیم Blanford .در سال

که براي اولین بار در استان یزد گزارش ميشود را در

 9335گونه  Mesalina watsonanaرا در سرتاسر

ایستگاه جوخواه جمعآوري کردیم که با توجه به اینکه

ایران در دشتهاي سنگالخي و شیبهاي مالیم با

جکونیده ها شب فعال ميباشند چند نمونه از این گونه را

رستنيهاي اندک پیدا کرد و این گونه جزو گونههایي

در غروب و اوایل شب و  2نمونه را در روز اما در انباري

است که فراواني زیادي داشت و از ایستگاههاي مختلف
33
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جمعآوري شد قطع دم در این گونه بسیار زیاد ميباشد و

منابع

اینها بیشتر در اطراف بوتهها دیده ميشوند و بدن نازک و

 -9احمدزاده ،ف .9932 .بررسي فونستیک مارمولک

نرمي دارند .گونه  Eremias fasciataفقط در یک

هاي شمال استان اردبیل .طرح پژوهشي دانشگاه آزاد

ایستگاه مشاهده شد و در دشت و نواحي که پوشش

اسالمي واحد اردبیل 35 ،صفحه.

گیاهي پراکنده است مشاهده ميشود ،گونه Eremias

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

 veloxبراي اولین بار در طبس مشاهده شد و از دشت

 .9935راهنماي صحرایي خزندگان ایران جلد اول:

معظم آباد جمع آوري گردید و تقریباً در نزدیکي جایي

سوسماران) انتشارات دانشگاه رازي.

بود که گونه هاي  E. fasciataرا جمعآوري کردیم.
جنس  Saaraبرخالف ظاهر ترسناک و خشني که دارد

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

بسیار آرام ميباشد و فقط از دم خود براي دفاع استفاده
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