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  كوير مرنجاب در استان اصفهان سوسماران بررسي فون
 4اسكندر رستگار پوياني و 3، حسين نبي زاده2، عليرضا پسركلو*1احمد قارزي

  شناسي دانشكده علوم، گروه زيستدانشگاه رازي، ايران، كرمانشاه،  1
  شناسي گروه زيستدانشكده علوم، ، دانشگاه اراك، اراك ايران، 2

  شناسي دانشگاه لرستان، دانشكده علوم، گروه زيست آباد، ايران، خرم 3
  شناسي گروه زيستدانشكده علوم، ايران، سبزوار، دانشگاه حكيم سبزواري،  4

  11/2/98: تاريخ پذيرش  25/9/97: تاريخ دريافت

  چكيده

 و ريگزارش پوشبا  اين كوير. است قرارگرفته استان اصفهان آران و بيدگلنمك  جنوب و جنوب غرب درياچه مرنجاب در كوير
و  گز يها درخت ازجملهپوشش گياهي منطقه شامل گياهان شور پسند . ي قرارداردمتر 850ارتفاع بفرد در منحصر هاي شني تپه
 يها شاخصخانواده بااستفاده از  6جنس و  11گونه سوسمار متعلق به  15، مطالعه دراين. هاي قيچ است و بوته تاغ
گونه بيشترين  6با  Lacertidaeخانواده . و شناسايي شد بررسياسايي معتبر سوسماران ايران كليد شنبراساس  شناسي يختر

، Agamidae ،Gekkonidae ،Scincidae يها خانوادهو به دنبال آن  دهد يمرا در منطقه نشان  يا گونهغناي حضور 
Varanidae وSpharodactylidae   يها گونهدر بين . هايي دارندطقه نمايندهدر من گونه يكو  ، يكدو، دو، سهبه ترتيب با 

 Ophiomorousو  Eremias kavirensisاست و  مشاهده قابلدر بيشتر منطقه  Phrynocephalus maculatus شده مشاهده

maranjabensis  هستند موردمطالعهمحدوده محدود به مناطق خاصي در.  

  السرتيدهدرياچه نمك، فون، سوسمار، : كليدي هايواژه

 ahgharzi@yahoo.com: ، پست الكترونيكي  09163670397: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه

از خانواده  30در  گونه 9200با بيش از  خزندگان
و  )27و 10( جانوري هستند يها گروه ينتر متنوع

گروه از  ينتر متنوعاندازه و شكل بدن  ازنظرها سوسمار
اين گروه از  .)5( دهندرا تشكيل مي امروزيخزندگان 

هستند كه  يداران مهرهخزندگان بعد از پرندگان فراوانترين 
انتشار . )5( شونددر طول روز در فالت ايران مشاهده مي

 باالي قدرت سازگاري رده سوسمارها نشان ازوسيع و گست
يرات آب و اكولوژيكي، فيزيولوژيكي و رفتاري آنها با تغي

   .)1( داردهاي مختلف زيستگاه هوايي

توصيف شده است  گونه سوسمار 145تاكنون در ايران 
 اند نمودهافراد زيادي بر روي خزندگان ايران مطالعه  .)25(

  ،)2000و Anderson )1963 ،1999 كه از آن جمله

Blanford)1881( رستگار پوياني ،)فاضلي )1386 ،
-را مي) 1379( يو يزدان پناه) 1376(، صالحي )1375(

 ).21و20 ،19، 18 ،17، 13، 12، 9( توان نام برد

علت داشتن موقعيت جغرافيايي خاص  بهكوير مرنجاب 
اعم از مناطقي با پوشش گياهي و مناطقي با نواحي خشك 

فون جانوري از اهميت بسياري برخوردار  ازلحاظبياباني 
ولي تاكنون گزارشي جامعي از خزندگان اين منطقه  ،است

  .سوسماران ارائه نشده است خصوص به
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  روشهامواد و 

 50°45'كوير مرنجاب با مختصات : مطالعه مورد منطقه
در شمال شهرستان  شماليعرض  35°15'و  شرقي طول

اين كوير از شمال . آران و بيدگل استان اصفهان قرار دارد
به درياچه نمك آران و بيدگل، از غرب به كوير مسيله و 

به هاي نمك حوض سلطان و حوض مره، از شرق  درياچه
-كوير بندريگ و پارك ملي كوير و از جنوب به شهرستان

. )1شكل ( شود هاي آران و بيدگل و كاشان محدود مي
هاي آزاد حدود ارتفاع متوسط كوير مرنجاب از سطح آب

قسمت عمده اين كوير پوشيده از . باشد متر مي 850
پوشش  ازنظركوير مرنجاب . هاي شني و ريگزار است تپه

هاي گونه عمدتاً آن راني است و گياهان گياهي بسيار غ
كه  دهندگز، تاق و قيچ تشكيل مي ازجملهشور پسند 

عالوه بر جلوگيري از فرسايش و حفظ خاك نمادي از 
دماي هوا در اين منطقه . استقامت در گرماي كوير هستند

  .)11( رسدنيز مي C◦ 50در تابستان به حدود 

 

  
  ي واقع در كوير مرنجاباربرد نمونهموقعيت منطقه  -1شكل 

طي مطالعات ميداني : هانمونه شناسايي و آوري معج
 يهاز منطق اهنمونهانجام و  1392تا  1391هاي سال

ها با دنبال در اكثر موارد نمونه .شد يآور جمع موردمطالعه

هايي نمونه. شدندآوري دست جمع يلهوس بهكردن و گرفتن 
تور و يا  يلهوس بهابتدا ، دندكركه سريع و با سرعت فرار مي

 آوري شدندمتوقف و سپس جمع دوشاخهيك چوب بلند 
 يال البهها يا سوسمارهايي كه به هنگام فرار زير سنگ .)8(

هاي زمين پناه ها يا به سوراخها و درختچهها، بوتهشكاف
ها و حفر كردن زمين از طريق بلند كردن سنگ بردندمي
-نمونه آوريجمع براي .شدندري ميآوبيلچه جمع يلهوس به

 به. )8( شدمي استفاده گودال حفر روش از فعال، شب هاي

 ارتفاعي با عمودي و صاف ديواره با گودالي كه اين طريق

روش سوسمار بعد  اين در .شدمي حفر سانتيمتر 40حدود
از افتادن درون گودال قادر به بيرون آمدن از آن نيست و 

ها نمونه. )8( كرد يآور جمعآنها را  توان يملذا در روز بعد 
عات مربوط به محل اطالو ثبت  يآور جمعپس از 

. جداگانه به ظروف پالستيكي منتقل شدند ،يآور جمع
مطالعات  منظور بهپس از انتقال به آزمايشگاه،  ها نمونه

رم بيهوش شده و ابتدا با كلروفشناسايي و  ريخت سنجي
هاي كليدي آنها پ شاخصسپس در زير استرئوميكروسكو

شمارش گرديد و يا با كمك كوليس ورنيه صفات متريك 
ها و با سپس با توجه به اين شاخص. شد يريگ اندازهآنها 

) 18(كمك كليدهاي شناسايي معتبر و منابع موجود 
  . ها تعيين گرديدنمونه يهخانواده، جنس و گون

  و بحث نتايج
خانواده  6لق به نمونه متع 120تعداد  مطالعهدراين 

Sphaerodactylidae ،Agamidae ،Gekkonidae ،
Scincidae ،Lacertidae  وVaranidae  جنس و  11شامل

با استفاده از گونه سوسمار در كوير مرنجاب  15
براساس كليد شناسايي معتبر  شناسي يختر يها شاخص

-كه بيانگر تنوع گونه سوسماران ايران ثبت و شناسايي شد

  ).2، شكل 1جدول (ر در كوير مرنجاب است هاي سوسما

هاي مختلف زيستي اين سوسمارها ازجمله در ادامه جنبه
، زيستگاه، يزيآم ، رنگشناسي يختخصوصيات ر

  . شده است خصوصيات زيستي و رفتاري و پراكنش ارائه
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كوير تعداد نمونه و درصد فراواني هر خانواده از سوسماران  -1جدول 
  مرنجاب

  خانواده

دادتع
كل 
  نمونه

تعداد
  جنس

تعداد
  گونه

درصد
فراواني 
نسبي هر 
 خانواده

Agamidae 32 2 3 25 
Gekkonidae  12 2 2 37/9 

Scincidae  10 2 2 81/7 
Lacertidae 53  3  6  4/41  

Sphaerodactylidae 13 1 1 15/10 
Varanidae 8  1  1  25/6  

 100   128 تعداد كل
  

  
كوير از  شده يآور جمعسوسماران  يها ادهخانوفراواني نسبي  -2شكل 

   مرنجاب
  

سه از خانواده آگاميده  - :  Agamidae يخانواده) الف
و  Trapelus agilis ،Phrynocephalus maculatus يگونه

Phrynocephalus scutellatus  در منطقه مورد مطالعه
در آگاميده خانواده ) 1999(اندرسون  .آوري گرديدجمع

ها بعد اين اما سال. قراردادگونه  20جنس و  4 ردايران را 
و  يانيرستگار پو(عدد كاهش يافت  19تعداد گونه به 

خزندگان كه در سال  يستل چكبراساس ). 1386همكاران، 
 4در ايران شامل آگاميده خانواده  ،منتشر گرديد 2014

 Trapelus ،Laudakia ، Calotes ،Phrynocephalusجنس 
  :شامل شده ييشناسا يونهگسه . )26(است 

1. Trapelus agilis (Oliver 1804)  : بزرگترين نمونه
اين پژوهش داراي طول در T. agilis گيري شده از اندازه

متر در ميلي 161و  96پوزه تا مخرج و طول دم به ترتيب 
. متر در جنس ماده استميلي 160و  94جنس نر و 

ر جنس ماده و د 2/156ميانگين طول دم در جنس نر 
طول دم در  دهد يماين نشان  .دست آمده ب متر يليم5/133

رستگار پوياني و . )3شكل ( است ها مادهنرها بيشتر از 
 115 راT. agilis طول پوزه تا مخرج ) 1386(همكاران 

. )9( متر گزارش دادندميلي 177متر و طول دم را ميلي
يب در به ترت) 1390(و بهمني ) 1389(ياري كه يدرحال

تا  5/94كرمانشاه و كردستان اندازه طول پوزه تا مخرج را 
و 3( متر گزارش دادندميلي 144تا  175,6متر و ميلي 154
در  آگاميدهپراكنش با دو گونه ديگر خانواده  ازنظر .)16

 روزهاي در گونه ينا .ناحيه مورد مطالعه همپوشاني دارد

 از كه دهد يمن مطالعات نشا شود ومي ديده بيشتر آفتابي

 گياهي تغذيه مواد از گاهي و هزارپايان عنكبوتيان، حشرات،

  ).3( كنندمي

  
  Trapelus agilisگونه كوير مرنجاب، خانواده آگاميده،  -3شكل

  
2.  Phrynocephalus maculatus (Anderson 1872)  :

بزرگترين نمونه مطالعه شده در اين پژوهش داراي پوزه تا 
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طول دم . متر بودميلي 122متر و اندازه دم ميلي 80مخرج 
 63الي  100ها متر و در مادهميلي 56الي  122 نر جنسدر 
هاي منطقه مورد مطالعه طول باشد كه در نمونهمتر ميميلي

ميانگين تعداد . )4شكل ( ها استدم در نرها بيشتر از ماده
و  25/104 هاي بين چين گلويي و كلوآك در جنس نرفلس
بيشترين تعداد اين صفت در . باشدمي 16/109 اي مادهبر

 .عدد شمارش شد 117و در جنس نر  120 جنس ماده
هاي بين چين گلويي و كلوآك در نمونه منطقه تعداد فلس

مورد مطالعه در جنس ماده بيشتر از جنس نر بوده است كه 
بر  .دهدداري را بين ماده و نرها نشان مياختالف معني

هاي ايراني ، نمونهاندرسونلعات انجام شده توسط مطاطبق 
 و بودهفلس در حول ناحيه مياني بدن  115تا  99 داراي

متر و طول ميلي 91ي ايراني اندازه پوزه تا مخرج در نمونه
در بيشتر نقاط  گونه نيا. )19(باشد متر ميميلي 128دم 

هنگام روز از در . آوري شدكوير مرنجاب مشاهده و جمع
كنند ولي و ديگر حشرات تغذيه مي باالن قابها، ورچهم

و  يانيرستگار پو( رژيم گياهخواري نيز دارند احتماالً
هاي بررسي شده در الگوي رنگ نمونه. )1386همكاران،

توسط ساير محققين در  شده ارائهآميزي  بارنگاين تحقيق 
  ).9(يكسان است  گونه ينامورد 

  

  
  گونهاده آگاميده، كوير مرنجاب، خانو -4شكل
 Phrynocephalus maculatus  

3 .Phrynocephalus scutellatus (Olivier 1807)  :
بزرگترين نمونه مطالعه شده در اين پژوهش داراي پوزه تا 

ميانگين . متر بودميلي 60متر و اندازه دم ميلي 45مخرج 
و بيشترين اندازه  22اندازه طول اندام جلويي در اين نمونه 

باشد و ميانگين اندازه متر ميميلي 23ل اندام جلويي طو
 36- 33محدوده بين ( متر يليم 34طول اندام عقبي 

هاي پشتي فلس .)5شكل ( شد يريگ اندازه) متر يليم
 16بيشتر از . يكنواخت نيستند و برخي ناخن مانند اند

ها بر روي سر؛ اطراف سرو گردن بدون فلس ما بين چشم
هاي خاردار گاهي با فلس(ي شكل بلند اهاي ريشهفلس
درصد اندازه نوك پوزه تا  157تا  118دم . است )كوتاه

استان سمنان  يها نمونهدر ). 9( شود يمرا شامل مخرج 
متر و ميلي 55و  45ميانگين طول بدن و دم به ترتيب 

). 6(متر بوده است ميلي 60و  50بزرگترين طول بدن و دم 
اي با آثار تيره و خاكستري، قهوههاي پشت بدن به رنگ

روشن، اغلب با ناحيه بزرگ صورتي يا بنفش كمرنگ كه با 
دم . است شده احاطهخاكستري تيره در قسمت مياني پشت 

). 9(تر هستند هاي سياه كه در سطح شكمي پررنگبا حلقه
از ايران، كوه صفه در نزديكي اصفهان  گونه ينامحل تيپيك 

هاي بررسي شده در اين تحقيق نهالگوي رنگ نمو. است
هاي باز زندگي  در زمينو  آميزي فوق يكسان است بارنگ

قدرت تحرك و بينايي زيادي ندارد،  همچنين. كند مي
را  آن يآسان بهتوان به آن خيلي نزديك شد و مي معموالً

  . صيد نمود

  
  گونهكوير مرنجاب، خانواده آگاميده،  -5 شكل
 Phrynocephalus scutellatus  
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از اين خانواده دو جنس  :Gekkonidae يخانواده )ب
Bunopus  وCyrtopodion  نمايندگاني به شرح زير در

  .شناسايي شدمنطقة مورد مطالعاتي 

1 .Bunopus crassicaudus (Nikolsky 1907)  : بيشترين
از كوير  شده يآور جمعهاي طول پوزه تا مخرج در نمونه

متر ميلي 46يشترين طول دم متر و بميلي 51مرنجاب 
هاي استان قم و اراك تفاوت گيري شد كه با نمونهاندازه

ي ايراني طول در نمونه. )6شكل ( چنداني نشان نداده است
متر ميلي 56متر و طول دم ميلي 54پوزه تا مخرج 

ضلع جنوب غربي كه از  گونه ينا. )19(است  شده گزارش
جكوي  فارسي باناميران در ا. شد يآور جمع درياچه نمك

نمونه تيپيك از  و محل شوددار شناخته ميدم كلفت زگيل
- ها فعاليت مياين نمونه شب .)9(شده است  قم گزارش

شوند و از ها و غيره مخفي ميها شكافزير سنگ وكنند 
هاي زيستگاه). 9( كنندتغذيه مي ها عنكبوتحشرات و 

  .تيپيك مطابقت دارددر استان اصفهان با منطقه  گونه ينا

  
  گونهكوير مرنجاب، خانواده جكونيده،  -6 شكل

 Bunopus crassicaudus  
2 .Cytopodion scabrum (Heyden 1827)  : بزرگترين

نمونه مطالعه شده در اين پژوهش داراي طول پوزه تا 
 49متر و براي جنس ماده ميلي 47مخرج در جنس نر 

 60و جنس نر و ماده متر و بيشترين طول دم در دميلي
در مطالعه احمدي و همكاران . )7شكل ( ثبت شدتر ميلي

 51تا  7/49طول پوزه تا مخرج در جنس نر بين ) 1391(
متر ميلي 2/55 تا 2/50متر و براي جنس ماده بين ميلي

طول هاي استان ايالم و در نمونه) 2( شده است گزارش

و براي جنس  مترميلي 9/48 جنس نرپوزه تا مخرج براي 
تعداد  ). 19و13، 9( متر گزارش شدميلي 24/55ماده 
هاي عرضي عدد و تعداد فلس 12تا  9هاي لب باال فلس

عدد شمارش گرديد، همچنين تعداد  25تا  20شكم 
رديف شمارش  16- 11هاي عرضي برآمدگي پشتي رديف

 6/8 و 3/11 شد، ميانگين طول سر و عرض سر به ترتيب
 - رااعناصر فوني صح از گونه ينا. گيري شدازهمتر اندميلي

گرفته است  منشأسندي است كه از خارج از فالت ايران 
در بيشتر مناطق ايران پراكنش وسيعي دارد و  گونه ينا. )3(

در مطالعه حاضر . )8( خوار استو حشره شب فعالذاتاً 
خوار است و در و حشره شب فعالكه نيز مشاهده شد 
پشت . نشيندي در كمين حشرات مينزديكي روشناي

هاي طولي اي است كه در رديفخاكستري با نقاط قهوه
هاي حركتي و دم با نوارهاي ، انداماند شده مرتبمنظم 

و  9، 7(ي شكمي سفيد است ي باريك، ناحيهعرضي تيره
19.(  

  
  گونه كوير مرنجاب، خانواده جكونيده، -7 شكل

 Cytopodion scabrum  
از خانواده سينسيده تنها دو  -:   Scincidaeيهخانواد) ج

 Heremitesو  Ophiomorus maranjabensisگونه 

septemtaeniata خانواده . و شناسايي گرديد يآور جمع
هايي كوچك، متوسط سينسيده شامل سوسمارهايي با اندازه

هاي خانواده سينسيده در پراكندگي گونه. باشندو بزرگ مي
  .استار محدود كوير مرنجاب بسي

1 .Ophiomorus maranjabensis  : يكي از  گونه ينا
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. )8شكل ( است ،هاي بومزاد ايران، كوير مرنجابگونه
متر و بيشترين ميلي 86بيشترين اندازه فاصله پوزه تا مخرج 

متر مشخص شد كه در نمونه ميلي 49اندازه طول دم 
متر و  ميلي 84هولوتيپ طول بدن از نوك پوزه تا مخرج 

 ).23و 22(باشد متر مي ميلي 64) شده قطع(طول دم 
متر و طول ميلي 5/14ميانگين طول اندام حركتي عقبي 

. گيري شدمتر اندازهميلي 14- 15اندام حركتي عقبي 
-متر ميميلي 6نقطه سر  ترين يعوسبيشترين عرض سر در 

 گزارش مترميلي 9/4الي  8/4كاظمي ينمونه در و باشد

، Infralabialsصفات مريستيكي  .)23( تشده اس
Supraoculars ،Postoculars ،Preoculars ،Loreal ،

Mental ،Postmental و كاظمي نمونه باها در تمامي نمونه 
 صفات اين در اختالفي هيچ و است برابر )2011(همكاران

 اندام در انگشت 3 داراي گونه اين). 23( است نشده ديده

 فلسهاي .باشدمي خود عقبي اندام رد انگشت 3 و جلوئي

 عدد 6 مانند؛ قاشق پوزه داراي .هستند بزرگ گردني پشت

 .دارد قرار چشم زير و بزرگ خيلي پنجمي بااليي، لب فلس
 نمونه در بدن مياني قسمت اطراف در فلس 22 تعداد

 در بدن مياني فلس تعداد كه گرديد شمارش هولوتيپ

 .كندمي برابري ولوتيپه نمونه با پژوهش اين ينمونه
آوري در مرنجاب جمع دودمحنقاطي بسيار  كه از گونه ينا

ها  ت مختلف و عنكبوتاز حشراشب فعال است و  ،شد
  .دكن تغذيه مي

  
  گونهكوير مرنجاب، خانواده سينسيده،  -8 شكل
 Ophiomorus maranjabensis  

2. Heremites septemtaeniata (Reuss, 1834  : طول سر
؛ بيشترين طول پوزه تا )83/14ميانگين (متر ميلي 14- 16

 بيشترين عرض سر. گيري شدراندازهمتميلي 85مخرج 
كه  66/8؛ ميانگين ارتفاع سر )66/10ميانگين (متر ميلي11

. )9شكل (ثبت گرديد  متر يليم 9بيشترين اندازه ارتفاع سر 
عدد و تعداد  22- 19تعداد المالي زير انگشت چهارم پا 

عدد شمارش  16-15مالي زيرانگشت چهارم دست ال
عدد و تعداد فلس در  10- 9تعداد فلس در لب باال . شدند

ي ايران در نمونه .عدد مشخص گرديد 17-14لب پايين 
متر ميلي 128متر و طول ميلي 105طول پوزه تا مخرج 

فلس گلويي بعالوه  72تا  65). 19(است گزارش شده 
تا مخرج؛ پلك زيرين با  يا انهچهاي شكمي از سپر فلس
فلس  38تا  32؛ نشده يمتقسشفاف و  يشوب كمهاي پولك

اطراف ناحيه مياني بدن؛ سپرهاي جلو پيشاني در تماس 
گونة ). 9( صفحه زير انگشت چهارم 22تا  16باهم نيستند؛ 

ها ها، صخرهها، شكافدر زير سنگاست،  وز فعالرمذكور 
  .كنندمختلف تغذيه مي نيابندپااز  د وشومخفي مي

  
  Heremites septemtaeniataگونه  كوير مرنجاب، خانواده سينسيده، -9 شكل

گونه  6از خانواده السرتيده  - :  Lacertidae يهخانواد) د
 :كه عبارتند از شد ييو شناسا آورياز كوير مرنجاب جمع
Eremias andersoni ، Eremias fasciata، Eremias 

kavirensis، Eremias persica، Mesalina watsonana ،
Ophisops elegans.  
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1 .Eremias andersoni (Darevsky & Szczerbak 

ي اين پژوهش بزرگترين طول پوزه تا مخرج نمونه:  (1978
متر و ميلي 53متر و در جنس ماده ميلي 55در جنس نر 

متر و در جنس ماده ميلي 92جنس نر  دربيشترين طول دم 
هاي كه با نمونه) 10شكل (متر بدست آمد ميلي 100

اندازه طول پوزه تا مخرج و طول دم نشان  ازنظرسمنان 
متر و در ميلي 7بيشترين طول سر در جنس . )9(دهد مي

ميانگين طول اندام . متر مشخص گرديدميلي 6جنس ماده 
 18,2متر و در جنس ماده ميلي 20جلويي در جنس نر 

- ميلي 32نگين طول اندام عقبي در جنس نر متر و مياميلي

تعداد فلس . متر محاسبه شدميلي 30متر و براي جنس ماده 
عدد  14- 12و در جنس ماده  14- 13در لب براي نرها 

براي هر دو  بيشترين تعداد فلس در لب پايين. شمارش شد
هاي باديماسهكه در  گونه ينا. عدد شمارش شد 14جنس 

اي با پوشش گياهي هاي ماسهبين تل ونيمه تثبيت يافته 
 روز فعال شوديافت مي اي يا علفي اندك و پراكندهبوته

، راست باالن و غيره باالن قاباز حشراتي نظير است و 
از  E. andersoniگونه محل نمونه تيپيك  .ندكتغذيه مي

كيلومتري شرق درياچه نمك، دشت كوير  45تا  40ايران، 
 يها نمونهالگوي رنگ ). 9(باشد ن ميواقع در استان سمنا

آميزي گزارش شده  بارنگبررسي شده در اين تحقيق 
  . )9( يكسان است) 1386(توسط رستگارپوياني و همكاران 

  
  گونهكوير مرنجاب، خانواده السرتيده،  -10 شكل

 Eremias andersoni  
2 .Eremias kavirensis (Mozaffari & Parham, 

آوري شده از كوير در نمونه جمعطول پوزه :  (2007
 85متر و در جنس ماده ميلي 88مرنجاب در جنس نر 

 135باشد و بيشترين طول دم در جنس نر متر ميميلي

گيري شد متر اندازهميلي 141متر و در جنس ماده ميلي
پوزه تا مخرج تفاوتي  ازنظركه با نمونه مظفري ) 11شكل (

سطح پشتي بدن به رنگ زرد  يزيآم رنگدهد و نشان نمي
رگه اي روشن است كه بصورت رگهطاليي متمايل به قهوه

 اي سوخته پوشيده شده استهاي مشكي و قهوهبا خط
ي اين پژوهش تفاوتي الگوي رنگ فوق با نمونه. )24(

و  14الي  13هاي لب باال براي جنس نر تعداد فلس .ندارد
ميانگين  .شدعدد شمارش  13الي  15براي جنس ماده 

متر و در جنس ماده ميلي 25/12طول ران در جنس نر 
متر و ميلي 14متر، بيشترين طول ران در نرها ميلي 25/14

تعداد فلس چين . گيري شدمتر اندازهميلي 15ها در ماده
؛ عدد و در جنس ماده  34الي  32گلويي در جنس نر

و در عدد  34بيشترين تعداد فلس چين گلويي در جنس نر 
نمونه بومزاد  گونه ينا. عدد مشخص گرديد 31جنس ماده 

ايران است و نمونه تيپ آن از كاشان دشت مرنجاب 
هاي پوشيده در ماسه بادي اين سوسمار .)24( معرفي شد

  .كنداز گياهان گز زندگي مي

  
  گونه كوير مرنجاب، خانواده السرتيده، -11 شكل

 kavirensis Eremias  
3 .Eremia fasciata (Blanford, 1874)  : بيشترين طول

 53متر و در جنس ماده ميلي 55پوزه تا مخرج در جنس نر 
متر و در ميلي 108بيشترين طول دم براي جنس نر متر؛ميلي

 8/32ميانگين طول تنه در جنس نر متر، ميلي 95جنس ماده 
هاي لب متر؛ تعداد فلسميلي4/31متر و در جنس ماده ميلي
 11عدد و براي جنس ماده  13الي  11در جنس نر  بااليي
هاي لب بيشترين تعداد فلس. عدد شمارش شد 12الي 

عدد مشخص  11عدد و در جنس ماده  12پايين جنس نر 
الي  27تعداد منافذ راني در جنس نر . )12شكل ( گرديد
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عدد شمارش  32الي  26عدد و براي جنس ماده  36
كيلومتري  45تا  40يران، محل نمونه تيپيك از ا .گرديد

- شرق درياچه نمك، دشت كوير واقع در استان سمنان مي

نواحي بياباني و نيمه بياباني سوسمار مذكور در . )9(باشد 
اي، نمكي، هاي ماسههاي دشتي، با زمينخشك، در دامنه

رسوبي يا ريگزار همراه با گياهان پراكنده بيشتر از نوع 
. شوديافت مي اهاي مخروبهكوچك، و همچنين بن يا بوته

اي هاي ماسهرون حفرهد. كندروزها فعاليت مي گونه ينا
 ازنظر .كننداز بندپايان مختلف تغذيه مي و دشومخفي مي

  .دارد E. andersoniشباهت زيادي با گونه  يزيآم رنگ

  
  Eremia fasciataگونه  كوير مرنجاب، خانواده السرتيده،-12 شكل

4 .Eremias persica (Blanford, 1875)  : طول پوزه تا
) 2/77ميانگين (متر ميلي 72الي  81 گونه ينادر  مخرج
-متر و كوتاهميلي 144، بيشترين طول دم شد گيرياندازه

 27الي  33متر، طول اندام جلويي ميلي 95ترين طول دم 
گزارش  مترميلي 43الي  53متر و طول اندام عقبي ميلي
 168متر و طول دم ميلي 98زه تا مخرج نوك پو اندازه .شد
رستگارپوياني در مطالعه  گونه ينا) 13شكل (است  مترميلي

 طول ميانگين .)9( گزارش شده است )1386(و همكاران 

 باشدمي مترميلي 8/46و 124 با است برابر تنه طول و دم

 كتب با پژوهش در اين شده آوري جمع هاينمونه اندازه

 منطقه اكولوژي شرايط دليل به كه دارد ياندك تفاوت منبع

عدد و تعداد  14الي  13ها در لب باال تعداد فلس .باشدمي
. عدد شمارش شدند 12الي  13ها در لب پايين فلس

عدد؛  32ميانگين تعدادي از سري عرضي فلس شكمي 

شمارش  41عدد با ميانگين  39الي  43تعداد منافذ راني 
هاي ها با زميناي باز و يا دامنههدشت در گونه ينا. شدند

-، خاكسنگ ماسهپوشيده از سنگريزه و ريگزارها آميخته با 

هاي ، خرده سنگخردشدههاي رسي هاي رسي، سنگ
 گونه ينا .اندك يافت شد رسوبي، همراه با پوشش گياهي

ها مخفي هاي پاي بوتهاغلب در حفرهروز فعال است و نيز 
- ها ديده ميز در نزديكي بوتهشوند و هنگام فعاليت نيمي

محل نمونه تيپيك از ايران، حوالي اصفهان در استان . شوند
متر  3050تا  600در ارتفاعاتي بين  و باشداصفهان مي

در ميان  Eremias persicaي  گونه .يافت شده است
از جثه بزرگتري نسبت به ساير   Eremiasهاي جنس  گونه
هاي متفاوتي ديده  ها برخوردار است و در خاك گونه
هاي كه تراكم گياهان باال باشد  در محيط معموالًشود و  مي

  ). 15(شود  ديده نمي

  
  گونه كوير مرنجاب، خانواده السرتيده، -13 شكل

 Eremias persica  
5 .Mesalina watsonana (Stoliczka, 1872)  : بيشترين

متر و در جنس ميلي 53طول پوزه تا مخرج در جنس نر 
-ميلي 54متر؛ بيشترين طول دم براي جنس نرميلي 51ده ما

شكل ( شد گيريمتر اندازهميلي 53متر و در جنس ماده 
 56ي ايراني طول پوزه تا مخرج در نمونه تر يشپ ).14

). 19(ده است ش متر گزارشميلي 114متر و طول دم ميلي
 ؛4/4ها و براي ماده 8/4ا ميانگين ارتفاع سر در نره

متر؛ تعداد ميلي 6ين طول پوزه در هر دو جنس بيشتر
عدد و براي جنس  11الي  8هاي لب باال در جنس نر فلس
هاي لب پايين ستعداد فل. عدد شمارش شد 11الي  9ماده 

 19الي  16عدد و در جنس ماده  19 الي 12در جنس نر 
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عدد و  30الي  23در جنس نر  راني يشپعدد، تعداد منافذ 
تعداد منافذ  .شمارش شدند 31الي  23ه براي جنس ماد

تعداد منافذ . عدد شمارش شد 15تا  11راني در هر طرف 
 ها بود ي دامغان بيشتر از ماده ي منطقه راني در نرهاي نمونه

مرنجاب وجود  هاي كوير كه اين خصوصيت در نمونه) 6(
از الگوي رنگ خاكستري يا زيتوني در باال، پشت با . دارد

از نقاط سفيد كوچك كه بوسيله نقاط سياه  سپرهاي طولي
تيره در پهلوها  بارنگنقاط سفيد كوچك . است شده احاطه
جانبي روشن از چشم  - اغلب يك نوار پشتي شده احاطه

آوري شده در هاي جمعالگوي رنگ نمونه) 9( كندعبور مي
 گونه ينا .ي كتب مرجع تفاوتي ندارد اين پژوهش با نمونه

ايران غير از شمال، و غرب و شمال غرب  بيشتر نواحي در
محل نمونه تيپيك از پاكستان، ). 9(است  مشاهده قابلايران 

مشاهدات  .)19( باشدسند، بين كراچي و سوكور مي
-سنگ بينبوده و روز فعال  گونه يناميداني نشان داد كه 

 و در درون هاسنگ و هاهاي چيده شده، زير شاخ و برگ
 يباد ماسههاي پوشيده از در زمين و ودشها مخفي ميحفره

  . قابل روئيت استهايي مثل گز و تاغ كمتر با درختچه

  
  گونهكوير مرنجاب، خانواده السرتيده،  -14 شكل

 Mesalina watsonana  
6 .Ophisops elegans (Menetries, 1832)  : بيشترين

متر و در جنس ميلي 46طول پوزه تا مخرج در جنس نر 
 83دو جنس  متر؛ بيشترين طول دم در هرميلي 43ماده 
 5ها و براي ماده 3/5ميانگين ارتفاع سر در نرها  ،مترميلي
متر و در ميلي 8بيشترين طول پوزه در جنس نر  ،متر ميلي

هاي لب باال در جنس نر متر، تعداد فلسميلي 6جنس ماده 
عدد، تعداد  10الي  8عدد و براي جنس ماده  12الي  9
عدد و در  14 الي 12هاي لب پايين در جنس نر سفل

در جنس  راني يشپعدد، تعداد منافذ  14الي  10جنس ماده 
شمارش  29الي  21عدد و براي جنس ماده  30الي  22نر 

شده از گونه  يآور جمعبزرگترين نمونه  .)15شكل ( شدند
O. elegans طول پوزه تا مخرج داراي شهرستان ايالم در 

براي نرها و در شهرستان هرسين متر ميلي 02/51 حدود
 45/51تا  47/44ها متر و براي مادهميلي 28/52تا  88/44

-نمونه طول پوزه تا مخرج در. گزارش شده استمتر ميلي

 4/32 هاي مطالعه شده در استان كهكيلويه و بويراحمد بين
متر و طول ميلي 54هاي كردستان در نمونه، مترميلي 53تا 

مقايسه مطالعه بيومتري  .است شده ثبتمتر ميلي 120دم 
سوسمار دهد كه بين صفت پوزه تا مخرج نشان مي

 كردستان و يها نمونهبا  مارچشم در منطقه مورد مطالعه
 .متفاوت است يزيآم رنگكرمانشاه هم در اندازه و هم در 

هاي سال فعال  در بيشتر طول روز و در اكثر ماه گونه ينا
تنوع  .كنندگير فعاليت ميهاي آفتابدر مكان اغلبو  است

هاي  از اطراف زمين گونه ينا. وسيع است گونه ينارنگ در 
ده است آوري ش هاي پوشيده با گياه گون جمع زراعتي، تپه

  ).4و 3(

  
  ونهگ كوير مرنجاب، خانواده السرتيده، -15 شكل

 Ophisops elegans  
خانواده تنها اين از  :Sphaerodactylidae ي خانواده) ه

- در كوير مرنجاب جمع Teratoscincusاز جنس  گونه يك

  .آوري و شناسايي شد

1 .Teratoscincus keyserlingii (Strauch, 1863)  :
بيشترين طول پوزه تا مخرج در لعات حاضر، امط اساسبر

 ؛مترميلي 85متر و براي جنس ماده ميلي 93جنس نر 
 4/50و در جنس ماده  25/40ميانگين طول دم در نرها 
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دهد مي نشان حاضرمطالعه . )16شكل ( ثبت شد مترميلي
كوير  يها نمونهو طول دم  كه بين صفت پوزه تا مخرج

، تفاوتي )سرچاه( ي تيپيكمنطقه يها نمونهمرنجاب با 
هاي لب باال در جنس تعداد فلس). 19( چندان وجود ندارد

 ؛عدد 26الي  24عدد و براي جنس ماده 26الي  23نر 
 20عدد در بين نر و  21هاي لب پايين بيشترين تعداد فلس

زير انگشت  هايتيغهميانگين . ثبت شد ها مادهعدد در بين 
ميانگين  ؛25و براي جنس ماده  24چهارم دست در نر 

تعداد  ؛26 و ماده در نر دسترم االمالي زير انگشت چه
عدد و براي  28الي  26المالي زير انگشت چهارم پا در نر 

محل نمونه  .عدد شمارش شدند 29الي  25جنس ماده 
ايران، سرچاه واقع در استان خرسان  در گونه يناتيپيك 

رنگ زمينه پشتي نقش دار با خاكستري . )19( باشدمي
اي است و دو هاي مختلف قهوه، سايهينارنجروشن، زرد، 

امتداد  اي تيره در زير بدن، اما تا دمنوار طولي پهن قهوه
اند؛ پهلوها و شكم مايل به صورتي تا ندارند و بريده بريده

 5تا  4ها زرد تيره تا نارنجي روشن با جوان .سفيد هستند
بدن كه روي دم نيز همين  روي ياهسنوار عرضي دودي تا 

   .)9(نوارها را دارند 

  
كوير مرنجاب، خانواده اسفروداكتليده، گونه  -16شكل 

Teratoscincus keyserlingii  
  

نشان ي استان خراسان تفاوتي  الگوي رنگ با گونه ازنظر
شب فعال  گونه ينا مطالعات ميداني نشان داد كه .دهدنمي
هاي نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دشتدر  بوده

اي، شني و يا آميخته با سنگريزه و نمكي، با پوشش ماسه
  . شوديافت مي اي و گياهان كوچكگياهي اندك بوته

اعضاي اين خانواده بزرگترين : Varanidae ي خانواده) و
و از پراكنش وسيعي  دهند ميسوسماران ايران را تشكيل 

  .اين خانواده در ايران داراي يك جنس است .برخوردارند

1 .Varanus griseus (Daudin, 1803) : نوك پوزه طول
گيري اندازه متر يليم 900و طول دم  متر يليم 600تا مخرج 

هاي نواحي بياباني و نيمه بياباني، زميندر . )17شكل ( شد
-هاي رستي، در دامنه كوهاي با سطوح ناهموار، خاكماسه

كند ها با پوشش گياهي استپي زندگي ميها و دشتها، تپه
سرعت . كند ميو معموالً از مناطق با پوشش درختي دوري 

. كند ميبسرعت فرار بااليي دارد و در زمان تعقيب شدن 
روز فعال است و فعاليت خود را از ساعات اولية  گونه ينا

هاي زيرزميني پستانداران و ساير از النه. كندروز آغاز مي
حفر  كنند و يا خود النهجانوران بعنوان پناهگاه استفاده مي

  .كندمي

  
  گونه كوير مرنجاب، خانواده وارانيده، -17 شكل

 Varanus griseus  
  تقدير و تشكر

براي فراهم نمودن امكانات  لرستاننويسندگان از دانشگاه 
همچنين از . اين مطالعه كمال سپاسگزاري را دارند يازموردن

 ينيآفر نقشكليه دوستاني كه در به ثمر رسيدن اين مقاله 
  .يمراداركردند نيز كمال تشكر 

  

  



 1399، 2، شماره 33جلد                                                                        )                شناسي ايران يستزمجله (مجله پژوهشهاي جانوري 

178 

  منابع
 ،.صباغي، مو ، .ق .، كمي، ح.زاده كيابي، ب، حسن.احمدزاده، ف -1

، هاي شكال استان اردبيلبررسي فونستيك مارمولك. 1383
  .79 - 76صفحات 

مقدمه اي بر زيست . 1391، .ق و گنجي، ف.، كمي، ح.احمدي، ل -2
در ) Cyrtopodion scabrum(شناسي جكوي سنگ تيغه دار 

، محيط زيست جانوري، )شهرستان كوهدشت(استان لرستان 
4)1:(109-122.  

هاي مختلف بررسي فون سوسمارهاي اقليم. 1390 ،.بهمني، ز -3
دانشگاه  كارشناسي ارشد، دانشكده علوم نامه يانپااستان كردستان، 

  .ص143لرستان، 

مطالعه بيوسيستماتيك سوسمارهاي استان  ،.1388 ،.پارسا، ح -4
كارشناسي ارشد، دانشكده علوم،  نامه يانپاكهگيلويه و بوير احمد، 

  .ص158، ه تهراندانشگا

جانورشناسي عمومي مهرداران، جلد چهارم،  ،.1369 ،.حبيبي، ط -5
  .فحهص 651چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

بررسي فونستيك . 1385 ،.فقيري، او  ،.ق .، كمي، ح.حجتي، و -6
، )3(19ايران،  شناسي يستزسوسماران منطقه دامغان، مجله 

  .325-340صفحات

اولين گزارش از . 1388. ، شجيعي، ه.ق.، كمي، ح.داشي، عدا -7
در استان ) خزندگان، سوسماران، گكونيده(دار گكوي سنگي تيغه
شناسي پژوهشي زيست -فصلنامه علمي. آذربايجان شرقي

  .61-55): 1(2جانوري، 

بيوسيستماتيك سوسمارهاي قسمتي از . 1369 ،.رستگارپوياني، ن -8
، كارشناسي )سقز-صحنه-اسالن آباد -رانباخت(استان باختران 

  .189صفحه ارشد، دانشگاه تهران، ايران، 

. 1386 ،.م .جوهري، س ،.، رستگارپوياني، ا.رپوياني، نرستگا -9
، انتشارات دانشگاه رازي، راهنماي صحرايي خزندگان ايران

  .ص320

بررسي فون سوسماران ناحيه طبس در استان . 1390، .زينتي، ل -10
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي، . يزد

  .ص203مشهد،

 دما جدول 1331 ،.كاشان شهر اصفهان، استان هواشناسي سازمان -11

  .رطوبت و

بيوسيستماتيك سوسماران منطقه خارتوران، . 1376 ،.صالحي، ح -12
دانشگاه  ،ارشد رشته بيوسيستماتيك جانوري نامه كارشناسي پايا
  .صفحه 132 ،انتهر

 نامه پايان ،بيوسيستماتيك سوسماران گرمسار. 1375، .فاضلي، ح -13
دانشگاه آزاد  ،ارشد رشته بيوسيستماتيك جانوري كارشناسي

 .صفحه 124 ،مي واحد تهران شمالالاس

فون سوسماران . 1396، .، رستگار پوياني، ا.، قارزي، ا.فيلي، ن -14
-157): 3(9ط زيست جانوري، شهرستان مهران استان ايالم، محي

164.  

 ،.اجتهادي، حو  ،.رستگار پوياني، ن ،.ج درويش،، .ر ،نصرآبادي -15
، اسـتان جام تربت آباد صالحبررسي فون سوسماران بخش . 1387

  .36-368، صفحات 21ايران،  شناسي زيستخراسـان رضـوي، 

رق ي بيوسيتماتيك سوسماران جنوب شمطالعه. 1389، .ياري، ا -16
  يتناسلي در گونه -استان كرمانشاه و بررسي دستگاه ادراري

Acanthodactylus buskianus ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،
  .ص153دانشگاه لرستان، 

بررسي تنوع فون سوسمارهاي شاهرود، . 1379 ،.يزدان پناهي، م -17
  .ص246، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي نامه يانپا

18-Anderson, S. C., 1963. Amphibians and Reptiles 
from Iran. Proceedings of the California 
Academy of Sciences, 31(4), PP: 417-498. 

19-Anderson, S. C., 1999. The lizards of Iran. 
Society for the Study of Amphibians and 
Reptiles, Oxford, Ohio, 442 p. 

20-Anderson, S. C., 2000. Preliminary observations 
and comments on syntopic occurrence of lizards 
in Iran. Russian Journal of Herpetology, 7, PP: 
236–238. 

21-Blanford, W. T., 1881. on a collection of Persian 
reptiles recently added to the British Museum. 
Proceedings of the Zoologica Society of London, 
PP: 671-682. 

22-Farhadi Qomi, M., Kami, H. G., Shajii, H., and 
Kazemi, S. M., 2011. Further Records of the 
Plateau Snake Skink Ophiomorus nuchalis 
Nilson and Andren, 1978. Sauria: Scincidae from 
Isfahan Province, Iran. Iranian Journal of Animal 
Biosystematics, 7(2), PP: 171-175. 

23-Kazemi, S. M., Qomi, M. F., Kami, H. G., and 
Anderson, S. C., 2011. A new species of 



 1399، 2، شماره 33جلد                                                                        )                شناسي ايران يستزمجله (مجله پژوهشهاي جانوري 

179 

Ophiomorus (Squamata: Scincidae) from 
Maranjab Desert, Isfahan Province, Iran, with a 
revised key to the genus, Amphibian and Reptile 
Conservation, 5, PP: 23–32. 

24-Mozaffari, O., and Parham, J. F., 2007. A new 
species of racerunner lizard (Lacertidae: 
Eremias) from Iran. Proceedings of the 
California Academy of Sciences, 58, PP: 569–
573. 

Olesen, J. M., and Valido, A., 2003. Lizards as 
pollinators and seed dispersers:an island 
phenomenon, Trends in Ecology and Evolution, 
18(4), PP:177-181. 

25-Safaei-Mahroo, B., Ghaffari, H., Fahimi, H., 
Broomand, S., Yazdanian, M., Najafi-Majd, E., 
Hosseinian Yousefkhani, S. S., Rezazadeh, E., 

Hosseinzadeh, M. S., Nasrabadi, R., 
Rajabizadeh, M., Mashayekhi, M., Motesharei, 
A., Naderi, A., and Kazemi, S. M., 2015. The 
Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, 
Distribution and Conservation Status. Asian 
Herpetological Research, 6(4), PP: 257-290. 

26-Smid, J., Jiri, M., Kodym, P., Kratochil, L., 
Hosseinian yousefkhani, S. S., Rastegar-pouyani, 
E., and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and 
distribution of the lizards of Iran. Zootaxa, 3855 
(1), PP: 001–097. 

27-Zug, G. R., 2014. Comment on the proposed 
confirmation of the availability of Spracklandus 
Hoser, 2009 (Reptilia, Squamata, Elapidae). 
Bulletin of Zoological Nomenclature, 71(4), PP: 
252-253. 

 

 

 

 

 

Survey of lizard fauna of Maranjab Desert in Esfahan Province 
Gharzi A.1, Pesarakloo A.2, Nabizadeh H.3 and  Rastegar-Pouyani E.4 

1 Dept. of biology, Faculty of science, Razi University, Kermanshah, I.R. of Iran 
2 Dept. of biology, Faculty of science, Arak University, Arak 38156-8-8349, I.R. of Iran 
3 Dept. of biology, Faculty of science, Lorestan University, Khorramabad, I.R. of Iran 

4 Dept. of biology, Faculty of science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, I.R. of Iran 

Abstract 

The Maranjab desert is located in the south and southwest region of the Salt Lake in 
Central Plateau of Iran. This region has a diverse topography and many sand dunes and 
sabulous are observed in its landscape. Common vegetation of this desert includes 
halophyte plants like Artiplex, Haloxilon and Zygophyllum. In the present study, most 
part of the Maranjab Desert was investigated. As a result of this investigation 15 species 
of lizards belonging to 11 genera and six families were identified and recorded. Among 
the families of lizards recorded in the area, the Lacertidae with six species is the most 
diverse family in the region. The Agamidae, Gekkonidae, Scincidae and Varanidae, and 
Spharodactylidae with 3, 2, 2, 1 and 1 species respectively also occur in this region. 
Phrynocephalus maculatus is a widespread species and can be found in all parts of the 
area, but Eremias kavirensis and Ophiomorous maranjabensis have colonized in some 
restricted regions in the area. 
Key words: The Salt Lake, Fauna, lizards, Lacertidae, Maranjab Desert 


