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  و مناطق اطراف آن كنگاور شهرستانفون سوسماران  يمطالعه
  1،2 يانيرسول كرم و 1،2ياني، نصراله رستگارپو*1ازهر يدرضاحم

  شناسي يستگروه ز، يه، دانشكده علوم پايرمانشاه، دانشگاه رازك 1
  يرانخزندگان فالت ا يگروه پژوهش، كرمانشاه يدانشگاه رازكرمانشاه،  2

  11/2/96:تاريخ پذيرش    8/9/95 :تاريخ دريافت

 چكيده

زار، دشت، هاي متنوع در اين منطقه ازجمله علفشده است، كه وجود زيستگاه كرمانشاه واقع كنگاور در شرق استان ي منطقه
از اين هدف . اي از سوسماران برخوردار باشد مالحظه زار باعث شده است كه اين منطقه از تنوع قابلكوهستاني، سنگالخي و بوته

ي مورد مطالعه در هاي ميداني از منطقهطي بازديد .آن است مطالعه بررسي فون سوسماران شهرستان كنگاور و مناطق اطراف
ها به آزمايشگاه منتقل و در سپس نمونه. آوري گرديدايستگاه مختلف جمع 11نمونه سوسمار از  92تعداد 1391-1393هاي سال

در اين مطالعه نه گونه . گيري قرارگرفتها مورد بررسي و اندازهفات متريك و مريستيك آندرصد تثبيت شدند و ص 70الكل 
 ي از خانواده Laudakia nuptaو   Trapelus lessonae:متعلق به نه جنس و پنج خانواده از سوسماران شناسايي شدند

Agamidae ؛Cyrtopodion scabrum  وheterocercum Mediodactylus ي از خانواده Gekkonidae؛ Eremias 

montanus وOphisops elegans   ي  از خانوادهLacertidae ؛Ablepharus pannonicus  وHeremites aurata  از
  .Varanidaeي از خانواده Varanus griseusو  Scincidaeي خانواده

 ، غرب ايرانكرمانشاهاستان ، يفونعناصرسوسماران،  :هاي كليديواژه

  Azharhamidreza@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09397234613: نويسنده مسئول، تلفن* 

 مقدمه

ي فون سوسماران مناطق مختلف به دليل شناسايي و مطالعه
هاي زيستي نقش سوسمارها در زندگي انسان و چرخه

همچنين . همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده است
هاي جديد باعث شده است تالش در جهت شناسايي گونه

كشور ايران به . تا افراد زيادي در اين زمينه فعاليت نمايند
است، عناصر  شده واقعدليل اينكه در جنوب غربي آسيا 

مشتركي با فون خزندگان آسياي مركزي، اروپا، جنوب آسيا 
ي  مالحظه قابلبا توجه به تنوع . و شمال آفريقا دارد

حققين داخلي و خارجي سوسماران در ايران همواره م
ي خزندگان رده). 2(اند زيادي در اين زمينه فعاليت داشته

: امروزي در دنيا داراي چهار راسته است كه عبارتند از
از ميان اين . ها و توآتاراهاپشتان، كروكوديلداران، الكفلس

ي نخست در ايران يافت چهار راسته، فقط سه راسته
ي ن در دنيا به سه زير راستهداراي فلسراسته. شوندمي

و  (Sauria) ها يا سوسمارها، مارمولك(Serpentes)مارها 
شود كه هر سه تقسيم مي (Amphisbaenia)سوسمارها كرم
ي سوسمارها  راسته يرز. شونددر ايران يافت مي راسته يرز

خانواده  10باشد كه در گونه مي 140در ايران شامل حدود 
زيادي بر زندگي اثرات سوسمارها ). 9(شوند بندي ميطبقه

هاي غذايي، ا در زنجيرههنقش آن ، مانندانسان دارند
عنوان منبع غذايي و تنظيم  استفاده از آفات گياهي به

كشور ايران به دليل قرارگيري در مسير ). 2(ها جمعيت آن
وزش بادهاي مرطوب غربي و دارا بودن ارتفاعات، داراي 

اين موضوع و . باشدختلف و متنوعي ميهاي مزيستگاه
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همچنين مجاورت با نواحي جغرافيايي ديگر باعث شده 
در ايران تنوع  ،سوسمارها يژهو به ،است كه خزندگان

در هر منطقه از ايران با توجه ). 2( اي داشته باشندگسترده
هاي خاصي از گونه ،به شرايط آب و هوايي و نوع زيستگاه

لذا جستجو و تحقيق در هر . ودشسوسماران ديده مي
اگرچه محققين داخلي . باشدناپذير ميمنطقه امري اجتناب

اند، و خارجي زيادي در اين زمينه مطالعه و تحقيق كرده
تر و صورت گسترده اين مطالعات كافي نبوده و بايستي به

ي قرن نوزدهم و اوايل در نيمه. تر ادامه داشته باشدعميق
 بلنگر، بالنفورد و نيكولسكي داني چونقرن بيستم دانشمن

ي خود در مورد سوسماران ايران مطالعاتي به نوبه هركدام
آوري و ي جمعبيشترين كار در زمينه. اندانجام داده

طي  اندرسون و لويتون شناسايي سوسمارهاي ايران توسط
صورت گرفته  بعدازآني ها سالو  1966و  1957 هاي سال
هاي زيادي از سوسماران ايران را اين محققين نمونه. است

-در سال. اندوتحليل قرار داده يهتجزشناسايي كرده و مورد 

هاي اخير مطالعات وسيعي روي فون سوسماران ايران 

كه منجر به افزايش دانش ما در رابطه  )8و 7، 2( شده انجام
 .با تركيب فوني و پراكنش اين گروه از خزندگان شده است

گونه اطالعاتي در خصوص  يچهازاين  يشپبه دليل اينكه 
ي كنگاور و مناطق اطراف آن وجود سوسماران منطقه
در جهت  اولين گام عنوان اين مطالعه بهنداشته است، لذا 

ي اين منطقه و تالشي در ادامه نسوسمارافون  شناسايي
 حائز اهميت ايران ي سوسمارانروند شناسايي و مطالعه

   .باشدمي

  مواد و روشها
در  يلومترمربعك 845كنگاور با وسعتي در حدود  يمنطقه

شكل ( شده است شهر كرمانشاه واقع شرق كيلومتري 85
 با و جنوب شرقي شرق ،اين شهرستان از سمت شمال ).1

هاي اسدآباد، تويسركان بترتيب با شهرستان( استان همدان
 از سمت جنوب غربي با استان لرستان، )نهاوندو 

 و از سمت غرب با شهرستان صحنه) شهرستان نورآباد(
  .باشدمجاور مي )استان كرمانشاه(

  
  اطراف آننواحي استان كرمانشاه و شهرستان كنگاور در موقعيت جغرافيايي  -1شكل 
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متر  1500ارتفاع متوسط اين منطقه از سطح دريا حدود 
حداقل و حداكثر ارتفاع از سطح دريا در بين . باشدمي

برداري بترتيب مربوط به فيروزان با هاي نمونهايستگاه
ي منطقه). 10(باشد  يممتر  1890متر و سرخلج با  1482

مشابه  دما و بارش ،ارتفاع هايي چون يژگيازنظر وكنگاور 
 يبارندگ متر يليم 402منطقه از اين . است ايران مركزي

رژيم  م و خشك وتابستان گر ،معتدل يوهوا آب با ساالنه
-منطقه زيستگاه اين در). 3(برخوردار است بارش زمستانه 

- كوهپايه هاي مختلفي نظير مناطق كوهستاني و سنگالخي،

. توان مشاهده كردزار را ميبوته و زار، دشتاي، علف
هاي زيستي و برداري بر اساس شاخصنمونه هايايستگاه

نوع خاك، پوشش گياهي،  يستي مختلفي مانندز يرغ
وضعيت بادهاي منطقه مشخص  و وضعيت دما و رطوبت

با توجه به مجاورت شهرستان كنگاور با استان . شدند
برداري مربوط به هاي نمونههمدان تعدادي از ايستگاه

هاي اين استان شامل اسدآباد، مناطقي از شهرستان
همچنين با توجه به مجاورت . باشديتويسركان و نهاوند م

هاي دي از ايستگاهشهرستان كنگاور با شهرستان صحنه تعدا
- ايستگاه .باشداين شهرستان مي يبرداري در محدودهنمونه

 ، آجين)شمال كنگاور(فش  ناطقمبرداري شامل هاي نمونه
 ،گودين)شمال شرقي كنگاور( آباد جنت ،)از توابع اسدآباد(
از (، فيروزان )از توابع تويسركان( ،  فرسفج)شرق كنگاور(

جنوب ( سرخلج ،)كنگاور جنوب( ، دوآب)توابع نهاوند
 و )غرب كنگاور( ، بيدسرخ)غرب كنگاور( ، دركه)كنگاور
  ).1جدول (باشد مي )شمال غربي كنگاور( قزوينه

  يبردار اي نمونههها در ايستگاه پراكنش گونه -1 جدول
يبردار ايستگاه نمونه شده يآور جمع يها نمونه طول جغرافيايي عرض جغرافيايي   

 .N 47˚55' 17.21''E L. nupta,  T. lessonae, C. Scabrum, O''22.56 '35˚34 فش
elegans, Heremites aurata  

 N 47˚53' 33.82''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''37.62 '43˚34 آجين

آباد جنت  34˚42' 69.82''N 48˚05' 29.22''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans 

 .N 48˚08' 11.38''E L. nupta, T. Lessonae, C. scabrum, O''72.12 '31˚34 گودين
elegans, Varanus griseus, M. heterocercum 

 .N 48˚30' 30.32''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O''35.65 '43˚34 فرسفج
elegans, E. montanus 

 N 48˚05' 35.52''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''51.72 '22˚34 فيروزان

 N 47˚52' 31.39''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''49.12 '24˚34 دوآب

 N 47˚49' 34.42''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''93.92 '20˚34 سرخلج

 N 47˚40' 38.12''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''26.60 '26˚34 دركه

 N 47˚47' 33.33''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O. elegans''14.32 '24˚34 بيدسرخ

 .N 47˚49' 35.62''E L. nupta, T. lessonae, C. scabrum, O''67.22 '32˚34 قزوينه
elegans, A. pannonicus 

  

تا خردادماه سال  1391برداري از فروردين ماه سال نمونه
روز در هفته و روزانه به  3الي  2متوسط  طور به 1393
 مختلف در تمام شرايط آب و هوايي ساعت و 8مدت 

هواي مرطوب بهاري، گرم و خشك تابستاني و خنك (
ها در شب صورت گرفت و براي برخي نمونه و) پاييزي

به دليل اينكه  .آوري شدنمونه سوسمار جمع 92درمجموع 
انواع سوسمارها در شرايط زماني و مكاني خاص مشاهده 

شوند، هر منطقه چندين بار مورد بررسي و يافت مي
هاي پارچهوسايل و ابزار مناسب شامل كيسه. قرارگرفت

ك و بيلچه، ديلم بلند، چوباي، پنس بلند، كلنگ كوچ
قوه، دوربين  هاي باريك و بلند، دستكش، توري، چراغ

، نوار دايمو، GPSدستگاه  ،دماسنجعكاسي، لوازم تشريح، 
 يها و نقشهجغرافيايي راه ييادداشت، نقشه يدفترچه

ها  از آوري نمونهبراي جمع .باشدتوپوگرافيك منطقه مي
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ضربه با چوب نازك و  و تله، تور هاي غافلگيري،روش
 .حس كردن مورداستفاده قرارگرفتانعطاف جهت بي قابل

در صورت گرفتن يك نمونه ابتدا از آن عكس گرفته شد و 
همچنين رفتار، حركات و موقعيت زيستگاه جانور، تاريخ و 

 ي، درجهكننده يآور آوري نمونه، نام جمعزمان جمع
مانند باد و حرارت محيط، رطوبت و شرايط جوي ديگر 

 يديگر خصوصيات نمونه در شرايط طبيعي در دفترچه
- ي جمعنقطهمختصات  GPSبا دستگاه  .شديادداشت ثبت 

ها بالفاصله با نوار دايمو و نمونه گرديد مشخص آوري
با ها پس از انتقال به آزمايشگاه نمونه .گرديدي گذار شماره

اتيكت فيكس و پس از نصب درجه  96الكل  استفاده از
 .داري شدندنگهدرصد  70 الكلها در اي به پاي آنموزه

خزندگان ايران  براي شناسايي سوسماران از كليد شناسايي
و همچنين كتاب راهنماي صحرايي خزندگان ايران ) 13(
در زير  كليدي جانورصفات  .استفاده شد) 5(

با استفاده  صفات متريكو  استريوميكروسكوپ بررسي شد
. شد گيريمتر اندازهميلي 1/0ورنيه تا دقت از كوليس 

ها ازنظر شكل ظاهري و طرح رنگ بدن همچنين نمونه
  ). 2جدول ( مورد بررسي قرارگرفتند

  

  .است قرارگرفته مورداستفادهها كه در شناسايي گونه) تعداد( و مريستيك) مترميلي( صفات متريك ي شاملهاي ريختشاخص -2 جدول

  يعالمت اختصار  يترجمه فارس  يستيكو مر يكمتر يختير يها شاخص  يفرد
1 Snout to vent length (mm) طول پوزه تا مخرج  SVL 

2 Caudal length (mm) طول دم  CAL 

3 dorsal scales (n) حول بدن در يك رديف عرضي مياني يها تعداد فلس   SQ  

4 Head length (mm) طول سر   HL  

5 Head width (mm) پهناي سر   HW  

6 Rows of callose prenal scales (n) اي پيش مخرجيهاي پينهتعداد رديف فلس   RCPS  

7 Supra labial scales (n) هاي لب باالتعداد فلس   SL  

      
  

  نتايج
كه آوري شد سوسمار جمعنمونه  92دراين تحقيق تعداد 

هاي متريك و مريستيك و استفاده از گيژبراساس وي
هاي نمونه. مورد شناسايي قرارگرفتند معتبركليدهاي 

-جنس مي نه گونه متعلق بهنه  حاصل از اين تحقيق شامل

در  ها پراكنش نمونه. گيرندخانواده قرار مي پنجباشند كه در 
ها در قشه پراكنش آنو ن 1در جدول  منطقه مورد مطالعه

هاي و همچنين فراواني گونه 20الي  12هاي شكل
نشان  1درصد در نمودار شماره  صورت بهشده  يآور جمع
طبق اين نمودار بيشترين و كمترين  .است شده داده

و  Ophisops elegansهاي مشاهدات بترتيب مربوط گونه
Ablepharus pannonicus يده و آگام ياز خانواده. باشدمي

و از جنس ) 2شكل (  L. nuptaيهگون  Laudakiaجنس
Trapelus  گونهT. lessonae  )مورد شناسايي و ) 3 شكل

  .مطالعه قرارگرفت

  

  
  در حالت زنده Laudakia nupta يگونهنماي پشتي از  -2 شكل
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  آوري شده از منطقه كنگاور و نواحي اطراف آنهاي جمعفراواني گونه -1نمودار 

  
 Trapelus lessonae يگونهاز چند نمونه از  نماي پشتي -3 شكل

  در حالت فيكس شده

L. nupta اي و همچنين در در مناطق كوهستاني و صخره
ايي هو مخصوصاً در مكان يانسان هايگاهنزديكي سكونت
شود و بيشتر مييافت  استهاي شيرواني كه داراي سقف

پراكنش  گونه ينا.شودترين ساعات روز مشاهده ميدر گرم
هاي هاي منطقه دارد و از گونهوسيعي در تمام قسمت

پنج فرد (نمونه  7گونه تعداد  ينازا .باشدغالب در منطقه مي
 Trapelusاز جنس . آوري شدجمع) نر و دو فرد ماده

مورد شناسايي و مطالعه قرارگرفت   T. lessonae يگونه
نسبتاً اي هكه در نواحي كوهستاني و همچنين در بخش

گونه تعداد ده  ينازا .شوداي يافت ميكوهپايه و دشتي
در . آوري شدجمع) شش فرد نر و چهار فرد ماده(نمونه 

ها بيشتر و زمان مناسبي براي هنگام غروب فعاليت آن
جكونيده از ي خانواده از .باشدها ميي از آنبردار نمونه

از  و) 4شكل ( C. scabrum يگونه Cyrtopodionجنس 
 شكل( M. heterocercum يگونه Mediodactylusجنس 

پراكنش   C. scabrumيگونه .مورد شناسايي قرارگرفت) 5
فعال هاي منطقه دارد و بيشتر شبوسيعي در تمام قسمت

فرد نر و پنج فرد 10(نمونه  15گونه تعداد  ينااز . باشدمي
بناهاي از  M. heterocercumي گونه. آوري شدجمع) ماده

  . به دست آمد روستاي گودين ايهمتروكه و باغ

  
 Cyrtopodion scabrum يگونهو جانبي از  نماي پشتي -4شكل 

  در حالت فيكس شده
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 heterocercum Mediodactylusي گونهاز  نماي پشتي -5شكل 

  در حالت فيكس شده

توان باشد، ولي در طول روز نيز ميشب فعال مي گونه ينا
نور و  فعال در سايه يا نواحي كم يمهصورت ن را بها هآن

فرد نر  7(نمونه  10گونه تعداد  ينااز  .تاريك مشاهده كرد
السرتيده  ياز خانواده. آوري شدجمع) فرد ماده 3و 
) 6شكل ( O. elegansبه نام  Ophisopsاز جنس  گونه يك
شكل ( E. montanusبه نام  Eremiasاز جنس  گونه يكو 
  يگونه .مورد شناسايي و مطالعه قرار گرفت) 7

O. elegans ي مورد مطالعه پراكنش بسيار وسيعي در منطقه
روز گونه  ينا. شودي ارتفاعات مشاهده ميدارد و در همه

در اكثر اوقات روز و از ماه اسفند تا آبان  باشد ومي فعال
 18فرد نر و  20(نمونه  38گونه تعداد  ينااز . دباشفعال مي

  ينالسرتاي كوهستا. آوري شدجمع) فرد ماده
Eremias montanus  متري  2200در ارتفاعات باالي
  .شودزاگرس مشاهده مي

  
در  Ophisops elegans يگونهو جانبي از  نماي پشتي -6 شكل

  حالت زنده

  
در  Eremias montanus يگونهو جانبي از  نماي پشتي -7 شكل

  حالت فيكس شده

ايي كه هها يا سوراخباشد و در حفرهروز فعال مي گونه ينا
در موقع . كنندبوته قرار دارند زندگي مي يغالباً در پايه

ها پناه ببرند و همچنين دهند كه به زير بوتهفرار ترجيح مي
ا در ههايي كه خود آنهاي جوندگان و سوراخبه درون النه

ا گاز هرفتار دفاعي آن. برندكنند پناه ميها حفر ميپاي بوته
غالباً در پاي  .اتوتومي هستندداراي توانايي  است و گرفتن
ها بسيار اين نمونه. پردازدها به جستجوي حشرات ميبوته

محض احساس خطر خود را در  چابك و سريع هستند و به
سه (گونه تعداد پنج نمونه  ينااز  .كنندها مخفي ميزير بوته

 يخانواده از. آوري شدجمع) د مادهفرد نر و دو فر
  H. aurataبه نام Heremitesاز جنس  گونه يكسينسيده 

 يگونهو  از سراب فش در نزديكي روستاي فش) 8شكل (
A. pannonicus ) از ارتفاعات نزديك روستاي  )9شكل

  .آوري و شناسايي شدقزلو جمعقره

  
در حالت aurata  Heremites  يگونهاز  نماي پشتي -8شكل 

  فيكس شده
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در  Ablepharus pannonicus يگونهنماي جانبي از  - 9شكل 

  حالت زنده

باشد و بيشتر در مناطق مي روز فعال H. aurataي گونه
گونه تعداد پنج  ينااز . شودمرتفع و كوهستاني ديده مي

-گونه. آوري شدجمع) چهار فرد نر و يك فرد ماده(نمونه 

هاي كوهستاني با پوشش بيشتر در دامنه A. pannonicusي 
گونه تعداد دو نمونه كه هردو  ينااز . شودزار ديده ميعلف
فقط يك  ي وارانيدهخانواده از .آوري شدباشند جمعنر مي

 Varanus griseusخزري  ينام بزمجه هب گونه يكجنس و 

caspius رغمد كه عليشمشاهده مطالعاتي  يدر منطقه 
برداري از آن گيري يا عكستالش زياد موفق به نمونه

  ).11و  10هاي شكل(نشديم  

  

  
در حالت  Varanus griseus يگونهنماي جانبي از  -10شكل 

  زنده

  
  Varanus griseus زيستگاه -11شكل

  و نتيجه گيري بحث
شرق  ،Laudakia nuptaي گونه غربي پراكندگي يمحدوده

جنوبي ايران تا پاكستان و جنوب  يعراق بوده و از نيمه
گونه پراكنش وسيعي در  ينا .است يافته افغانستان گسترش

  ).1و جدول  12شكل (ي مورد مطالعه دارد منطقه

  
  ي مطالعاتيدر منطقه Laudakia nuptaي پراكنش گونه -12 شكل

كنگاور  يدر منطقه L. nuptaنر  يرين نمونهتدر بزرگ
متر و طول دم ميلي 2/155 طول پوزه تا مخرج ياندازه

ماده اين مقادير  يرين نمونهتو در بزرگ مترميلي 6/261
در  ).3جدول ( باشدمتر ميميلي 160و  2/141بترتيب 
متر و ميلي 166نر طول پوزه تا مخرج  يرين نمونهتبزرگ
   ).5( شده است متر گزارشميلي 144ماده  ينمونه
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  ي آگاميدههاي خانوادههاي متريك و مريستيك در گونهگيرياندازه -  3جدول 

lessonaeTrapelus Laudakia nupta  
    ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار  دامنه  ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار  دامنه

6/1  44/0 6/73 10 9/29 6/10 2/134  7  SVL  
5  7/1  5/89  10  4/122  3/43  8/171  7 CAL  
13  3/4  7/67  10  30  7/10  165  7 SQ  
1  3/0  5/14  10  3/5  9/1  5/35  7 HL  
7/1  5/0  2/13  10  6/4  4/1  2/23  7 HW  

5  5/1  9/12  10  3  1  8/7  7 RCPS  
3  1  5/2  10  6  3/2  5/29  7 SL  

  

استان ايالم طول پوزه تا مخرج در بزرگترين هاي در نمونه
متر ميلي 56/132و  37/150ي نر و ماده بترتيب نمونه
هاي استان كهگيلويه ها براي نمونهاين اندازه ).14(باشد مي

تا  4/107طول پوزه تا مخرج بين  ي، اندازه)2( و بويراحمد
وه هاي مورد مطالعه از كباشد و در نمونهمتر ميميلي 163

طول پوزه تا  يخار توران اندازه يمنطقه) آباد زمان(پيغمبر 
در  .)7( شده است گزارش 4/157تا  8/97مخرج بين 

هاي مناطق مرزي كرمانشاه طول پوزه تا مخرج بين نمونه
 يحداكثر طول نمونه). 6( متر بوده استميلي 154تا  5/94

متر ميلي 246متر و طول دم ميلي 165ايراني مطالعه شده 
هايي كه در غرب نمونه ،ازنظر الگوهاي رنگي بدن. باشدمي

 ).4( باشندكشور يافت شده است به رنگ سبز روشن مي
ي مورد هاي منطقهيي و شكمي بدن در نمونهرو سطح

مطالعه بترتيب سبز متمايل به زيتوني و خرمايي روشن و 
رنگ . باشدي سينه آبي تيره ميدر نرها چانه، گلو و قفسه

هاي مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد بدن در نمونه
آيد اين به نظر مي). 1(باشد اي تيره تا خاكستري ميقهوه

ها در مناطق مختلف به آميزي بدن نمونهتغييرات در رنگ
نوع زيستگاه، ارتفاع محل و پوشش گياهي منطقه بستگي 

ن طبيعي حفظ داشته باشد تا بتوانند خود را از گزند دشمنا
  يگونه. كرده و استتار بيشتري در محيط داشته باشند

 T. lessonaeايراني و (اي يك عنصر فوني دو ناحيه
زي بوده و در دشت گونه ينا .دباشمي) سيندين - ساهارو

ميانه از ساحل شرقي مديترانه از طرف اكثر نقاط خاور

جنوب تا عربستان و از طرف شمال تا قفقاز و ساحل 
تا قبل  گونه ينا). 6( شده است نوبي درياي خزر پراكندهج

شد تا اينكه شناخته مي T. ruderatusبه نام  2000از سال 
تغيير   T. lessonaeآن را به  2000رستگار پوياني در سال 

. )16(باشد كه هولوتيپ آن در موزه لندن موجود مي نام داد
مورد مطالعه يافت  ينواحي منطقهتمام در  تقريباً گونه ينا

  ).1و جدول  13شكل( شد

  
ي در منطقه Trapelus lessonaeي پراكنش گونه -13 شكل

  مطالعاتي

اندرسون اي كه توسط طول پوزه تا مخرج در نمونه
متر ميلي 103متر و طول دم ميلي 85شده  گزارش) 1999(

 آوري شده از منطقهجمع يرين  نمونهتبزرگ در. باشدمي
 .باشدمي مترميلي 3/91و  1/74اين مقادير بترتيب، كنگاور
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ترين هاي استان ايالم طول پوزه تا مخرج در بزرگدر نمونه
باشد متر ميميلي 94/65و  65/50ي نر و ماده بترتيب نمونه

آوري شده از استان كهگيلويه و هاي جمعدر نمونه ).14(
 باشدمتر ميميلي 4/71تا  5/27بوير احمد اين مقادير بين 

غرب ( آوري شده از سرپل ذهابهاي جمعدر نمونه). 1(
متر و ميلي 57- 73طول پوزه تا مخرج ) استان كرمانشاه

تعداد  گونه يندر ا). 8( باشدمتر ميميلي  82- 103طول دم 
و همكاران  لويتوندور بدن توسط در  فلس 80- 121

-اي جمعهنمونهاين صفت در  .شده است گزارش) 1992(

 .باشدفلس مي 62 - 83بين  كنگاور يآوري شده از منطقه
 يسوسمارها در سطح جنس خانواده يترين خانوادهمتنوع

كه اغلب شب فعال بوده و برخي  )12( باشدجكونيده مي
هنگام و در زير نور چراغ  هاي آن در منازل و شبگونه

رفتار جكوها . شودچسبيده به ديوارها يا سقف مشاهده مي
، جكوها دهند يمتفاوتي را در قبال گرما از خود نشان م

از  يريگ قادرند بر مشكل گرماي شديد روزانه با بهره
رين فصول زماني تدر طول گرم. فعاليت شبانه چيره شوند

شود، اين سوسماران بشدت محدود مي يكه فعاليت روزانه
يت ها به دليل شرايط مساعد گرمايي در شب به فعالگونه

را كه در  گرمايي ينآورند و چون سطح زمشبانه روي مي
دماي  يجهدهد درنتروز جذب كرده است در شب پس مي

سوسماران اين اندازه كافي باالبرده و براي فعاليت  هوا را به
تعداد معدودي از جكوها در روز فعاليت . كندمساعد مي

 رسونبر طبق نظر اند. )12( شونددارند و در سايه ديده مي
ها  كوه شود رشتهرين عواملي كه باعث ميتيكي از مهم

 شيبمانعي در برابر توزيع سوسمارها باشند موضوع 
از  .scabrum C يگونه).13( باشدعمومي دما مي

شود و معموالً در ديوار سوسمارهاي خانگي محسوب مي
هاي اطراف و بيشتر در ا، شكاف صخرههمنازل و باغ

جزء عناصر فوني  گونه ينا .شودديده مياجتماعات انساني 
 أسيندين بوده و در خارج از فالت ايران منش - ساهارو

هاي ساحلي و سپس از طريق دشت گرفته است و
سيستان  يبه ايران نفوذ كرده است و در حوزه فارس يجخل

 است يافته نفوذ و گسترش و بلوچستان و دشت خوزستان
رسد در زاگرس به نظر مي گونه ينباتوجه به پراكنش ا ).1(

اي زاگرس هبا عبور از دشت خوزستان به كوه گونه ينكه ا
نفوذ يافته و از آن طريق به استان كردستان و كرمانشاه 

مورد  ياي منطقههقسمتتمام در  گونه ينا. رسيده است
معموالً شب  و) 1و جدول  14شكل( همطالعه ديده شد

  .شودفعال است و در روز بندرت ديده مي

  
ي در منطقه Cyrtopodion scabrumي پراكنش گونه -14شكل 

  مطالعاتي

كه توسط  نر يرين نمونهتپوزه تا مخرج در بزرگ ياندازه
تر و در مميلي 51 مطالعه شده است) 1999(اندرسون 

رين تبزرگدر ). 13(باشد ر ميتمميلي 55ماده  ينمونه
ي كنگاور طول پوزه تا مطالعه شده در منطقه ينمونه

باشد مي مترميلي 5/67متر و طول دم ميلي 50مخرج 
هاي استان ايالم طول پوزه تا مخرج در نمونه ).4جدول (

 54و  30/53ي نر و ماده بترتيب ترين نمونهدر بزرگ
هاي مطالعه شده در استان در نمونه ).14(باشد متر ميميلي

 5/44 تا 27 /4تا مخرج كهگيلويه و بويراحمد طول پوزه 
شده  هاي گزارشدر نمونه ).1( شده است متر گزارشميلي

 55 طول پوزه تا مخرج توسط رستگار پوياني از كرمانشاه
  .باشدمتر ميميلي 68متر و طول دم ميلي
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  ي جكونيدهي خانوادهها گونههاي متريك و مريستيك در گيرياندازه -4جدول 

Cyrtopodion scabrum heterocercum Mediodactylus  

    ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار  دامنه  ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار  دامنه

1/4  2/1  48  15  5/7  7/2  8/48  10  SVL  
5/26  4/6  7/61  15  3/13  5  1/58  10 CAL  

21  9/6  1/63  15  12  8/3  9/57  10 SQ  
1/6  ½  3/8  15  8/1  6/0  7/7  10 HL  
7/2  9/0  3/7 15 3/2 6/0 8/6  10 HW  

4  3/1  6/9 15 3 1/1 1/6  10 RCPS  
3  9/0  1/13 15 1 5/0 5/2  10 SL  

  

 يمنطقهاز شده  هاي گرفتهنمونهدر طول پوزه تا مخرج 
متر ميلي  70متر و طول دم ميلي 60سرپل ذهاب 

تنها در  M. heterocercum يگونه). 8( شده است گزارش
گزارش دو نمونه از همدان و . ايران پراكندگي دارد

كرمانشاه و دو نمونه از تخت جمشيد وجود دارد، ولي 
كرمانشاه و همدان  هاياستان تاكنون پراكندگي آن فقط از

 ).4(ييد شده است أباشد، تتيپ آن مي يكه محل نمونه
و  15شكل (فقط در روستاي گودين مشاهده شد  گونه ينا

  ).1جدول 

  

  
در  heterocercum Mediodactylusي پراكنش گونه -15شكل 

  ي مطالعاتيمنطقه

متر و طول دم ميلي 45تيپ  يطول پوزه تا مخرج در نمونه
-بزرگطول پوزه تا مخرج در  .)5( باشدمتر ميميلي 50

 62متر و طول دم ميلي 4/53 كنگاور يمنطقه ينمونهرين ت
با  O. elegans يگونه .)4جدول ( باشدمتر ميميلي

هاي متنوعي كه دارد در اكثر نقاط اروپا، آفريقا و جمعيت
از  گونه ينپراكنش ا ).13(ت آسياي ميانه پراكنده شده اس

زاگرس و نواحي بااليي  يها كوه هاي غربي رشتهدامنه
ر ايران و عراق و شمال آبريز دجله و فرات د يحوضه

متري از سطح دريا  300 - 1000شرقي سوريه و در ارتفاع 
ي مورد گونه پراكنش وسيعي در منطقه ينا .شونديافت مي

  ).1و جدول  16شكل (مطالعه دارد 

  
ي در منطقهOphisops elegans ي پراكنش گونه -16شكل 

  مطالعاتي
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آوري شده از كركوك و خانقين عراق جمع ييها نمونه
مطابقت  شناسيريخت ازنظر هاي ايرانياست كه با نمونه

تحمل حرارتي  يرسد كه با محدودهبه نظر مي). 8( دارند
وسيعي سازش يافته است و شايد به همين دليل باشد كه 

از  گونه ينتنوع رنگ در ا .باشندداراي پراكندگي وسيعي مي
كرمانشاه و غرب ايران و همچنين اختالف در شكل 

و يا  رنگ يرهها بطور يكنواخت تظاهري كه بعضي از نمونه
اي سوخته و بعضي فاقد نوار سفيد در طرفين بدن قهوه
اي كه دم آن نارنجي يا باشند، بعالوه از كرمانشاه نمونهمي

طول پوزه تا مخرج در ). 8( شده است قرمز باشد گزارش

و  مترميلي 62) 1999(توسط اندرسون  شده يمعرف ينمونه
هاي مورد مطالعه در نمونه .باشدمتر ميميلي 104طول دم 
ترين كنگاور طول پوزه تا مخرج در بزرگ يدر منطقه

 باشدمتر ميميلي 112متر و طول دم ميلي 3/71نمونه 
هاي استان ايالم طول پوزه تا مخرج در نمونه. )5جدول (

 20/47و  70/50ي نر و ماده  بترتيب ترين نمونهدر بزرگ
از ارتفاعات  E. montanusي گونه).14(باشد متر ميميلي

و  17شكل( آوري شدنزديك شهرستان تويسركان جمع
  .)1جدول 

  السرتيدهي هاي خانوادههاي متريك و مريستيك در گونهگيرياندازه -  5جدول 

Ophisops elegans Eremias montanus    

    ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار دامنه هانمونهتعداد ميانگين انحراف معيار  دامنه

3/4  2/1  6/69 38 3/8 3/3 9/67  5  SVL  
2/4  5/1  1/110 38 3/8 4/3 5/81  5 CAL  

7  9/1  4/32 38 6 3/2 2/67  5 SQ  
6/4  1/1  8/13 38 6/2 1/1 9/11  5 HL  
4/2  7/0  8/6 38 2/3 2/1 9/8  5 HW  

-  -  - 38 - - -  5 RCPS  
2  7/0  7/3 38 2 7/0 4  5 SL  

  

  

  
ي در منطقه Eremias montanus يپراكنش گونه -17 شكل

  مطالعاتي

را اولين بار رستگار پوياني و رستگارپوياني  گونه ينا
 هايدر نمونه). 15(اند مشاهده و نامگذاري كرده

توسط رستگار پوياني و رستگارپوياني طول  شده يمعرف
 – 3/124متر و طول دم ميلي 4/61 – 9/70پوزه تا مخرج 

كنگاور اين  يهاي منطقهدر نمونه .باشدمتر ميميلي 3/94
متر ميلي 7/85و  1/73رين نمونه بترتيب تگدر بزر مقادير

كه   H. aurataايهدر بررسي جمعيت. )5جدول ( باشدمي
بر  يرگونهانجام شد سه ز) 1987( شربك و گلوبو توسط

در نظر  گونه ينمبناي الگوي رنگ و شمارش پولك براي ا
  در غرب آسيا،  H. a. aurata:گرفته شد كه عبارتند از
H. a. septemtaeniata  در جنوب ايران، بلوچستان و

در شمال و مركز ايران، H. a. affinis پاكستان، و 
  نام )1999( اندرسون). 4(تركمنستان و افغانستان 
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H. a. transcaucasica اي شمال و شرق هرا براي جمعيت
اي هرا براي جمعيت H. a. septemtaeniata ايران و نام

كار برده است و روش تشخيص هغرب و جنوب ايران ب
اي هاين دو زيرگونه را از يكديگر مجموع تعداد پولك

- گلويي و شكمي اعالم كرده و اين تعداد را در زيرگونه

 يعدد و در زيرگونه 72تا  H. a. transcaucasica  65ي
 با توجه به. )13(ت عدد گزارش نموده اس 62تا  60دوم 

-گاور متعلق به زيرگونهكن يهاي منطقهنمونه ،اين موارد

گونه در اطراف  ينا .باشدمي  H. a. transcaucasicaي
در  ).1و جدول  19شكل (روستاي فش مشاهده شد 

 ياندازه) 1999(توسط اندرسون  شده يهاي معرفنمونه
متر ميلي 128طول دم  متر وميلي 105طول پوزه تا مخرج 

در  كنگاور يهاي منطقهاين مقادير در نمونه. باشدمي
 باشدمتر ميميلي 1/129و  3/99رين نمونه بترتيب تبزرگ

  .)6جدول (

  

 

ي در منطقهaurata  Heremitesي پراكنش گونه -19شكل 
  مطالعاتي

  ي سينسيدهي خانوادهها در گونههاي متريك و مريستيك گيرياندازه -6جدول 

Ablepharus pannonicus aurata  Heremites  
    ها نمونهتعداد   ميانگين  انحراف معيار دامنه هانمونهتعداد ميانگين انحراف معيار  دامنه

4/1  9/0 7/33 2 1/2 1 2/98  5  SVL  
2/5  6/3 3/55 2 7/2 1/1 9/127  5 CAL  

2  4/1 63 2 1 5/0 6/34  5 SQ  
6/1  1/1 3/8 2 5/2 1/1 9/15  5 HL  

1  7/0 3/7 2 4/2 1 5/9  5 HW  
1  7/0 5/9 2 - - -  5 RCPS  
0  0 3 2 1 5/0 6/8  5 SL  

  

ترين  هاي استان ايالم طول پوزه تا مخرج در بزرگدر نمونه
باشد متر ميميلي 19/81و  44/93ي نر و ماده بترتيب نمونه

باشد و به بسيار چاالك مي A. pannonicus يگونه). 14(
گرفتن آن بسيار سخت  ،دليل داشتن بدن باريك و كوچك

ها يا در ا، بوتههروز فعال بوده و در زير سنگ. است
توسط . شوندها مخفي مياي زمين و صخرههشكاف

وپاها به بدن وارد  فشار آوردن دستو حركات مارپيچ 
اي هاز حشرات مختلف نظير سوسك. شوندمخفيگاه مي

پايان تغذيه باالن و ساير بندها، راسترچهبال، موقاب
تخم  4تا  3و  ذاري اغلب در فصل بهارگتخم ).5( كنندمي

ندرسون اتوسط  شده يمعرف يدر نمونه. شده است گزارش
 60متر و طول دم ميلي 35طول پوزه تا مخرج ) 1999(

 ةترين نمونطول پوزه تا مخرج در بزرگ. باشدمتر ميميلي
متر و طول دم ميلي 44/34ي كنگاور منطقه در مطالعه شده

هاي استان در نمونه .)6جدول ( باشدمي مترميلي  9/57
 45ي نر ترين نمونهايالم طول پوزه تا مخرج در بزرگ
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قزلو گونه در اطراف روستاي قره ينا). 14(باشد متر ميميلي
  ).1و جدول  18شكل (و قزوينه مشاهده شد 

 

-در منطقه Ablepharus pannonicus يپراكنش گونه – 18شكل 

  ي مطالعاتي 

نام  هب گونه يكفقط يك جنس و   ي وارانيدهخانواده از
 يدر منطقه Varanus griseus caspiusخزري  يبزمجه

اعضاي اين  .)1و جدول  20شكل( شدمشاهده مطالعاتي 
از دهند و  يمخانواده بزرگترين سوسماران ايران را تشكيل 

- در بزرگترين نمونه جمع. پراكنش وسيعي برخوردارند

استان خراسان  جام تربتآباد آوري شده از بخش صالح
باشد متر ميسانتي 153رضوي، فاصله بين پوزه و نوك دم 

توسط افراد بومي بطور اتفاقي  1390در سال گونه ينا). 11(

مشاهده و به منزل شخصي انتقال و از آن عكس گرفته شد 
ي اساتيد در زيستگاه مربوط به سپس به توصيه). 10 كلش(

در طي اين تحقيق با جستجو در زيستگاه . خود رها شد
گونه، موفق به  يناي رغم مشاهدهعلي) 11شكل(مربوطه 

  .آن نشديمبرداري از گيري يا عكسنمونه

 

  ي مطالعاتيدر منطقه Varanus griseus يپراكنش گونه -20شكل

  

  يو قدردان تشكر

 راديقيصد يناز سركار خانم درسا ازهر و نسر وسيله ينبد
 قدرداني و تشكر نمودند ياري را ما تحقيق اين در كه
  .نماييممي

  منابع
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دانشگاه  ،ارشد يكارشناس ينامهيانپا يراحمد،و بو گيلويهكه
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، )3(19 يران،ا يشناسيستز يمجله ،دامغان يسوسماران منطقه
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Abstract 

Kangavar township is Located in the east of Kermanshah. It is mainly a mountainous 
and high-plain region. A various habitat types (such as grasslands, mountains, rocky and 
shrubbery areas) support reptiles of this region. Uncovering the lizard fauna of 
Kangavar region in Kermanshah province is the main aim of this study. Morphometric 
characters and valid keys were used to identify the lizard fauna. A distribution map was 
created for each species. A total number of 92 lizard specimens were collected from 11 
stations. Then the specimens were transferred to the laboratory and were fixed and 
preserved in 70% ethanol and then their metric and meristic features were examined. 
Nine identified species belonging to nine genera and five families include Laudakia 
nupta and Trapelus lessonae (Agamidae); Cyrtopodion scabrum and Mediodactylus 
heterocercum (Gekkonidae); Eremias montanus and Ophisops elegans (Lacertidae), 
Ablepharus pannonicus and Heremites aurata (Scincidae) and Varanus griseus 
(Varanidae). 

Key words: Sauria, Faunal elements, Kermanshah Province, Western Iran  


