
، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان90 بهار، سومجانوري، سال سوم، شماره شناسي  زيست پژوهشيـفصلنامه علمي   
 

 ٥١

در استان ) السرتيده: سوسماران(Darevskia chlorogaster  السرتاي شكم سبزاولين گزارش از 
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  چكيده

جانورشناسان در نقاط مختلف جهان براي . اي دارند در شبكه حيات، زنجيره غذايي و اكوسيستم خشكي جايگاه برجسته سوسماران
هاي پراكنش جغرافيايي  هاي جديد و تهيه نقشه اند كه نتايج آن منجر به يافتن گونه العات زيادي انجام دادهشناسايي اين جانوران مط

لذا در اين . روي خزندگان انجام نگرفته استبر اي از جمله مناطقي است كه در آن پژوهش قابل مالحظهاردبيل استان  .آنها شده است
مطالعه بيوسيستماتيك خانواده  همچنين .برداري و مطالعه قرار گيرد مورد نمونهين استان احد توان و امكانات در پژوهش سعي شده

Lacertidaeدر اين . ها در طي بهار، تابستان، پاييز و اواخر زمستان انجام شدآوري نمونه آغاز و جمع1388  از سالاردبيلاستان   از
ومتريك و مريستيك معلوم هاي مورفولوژيك، مورفر اساس ويژگيب  وگرديدآوري جمع Darevskia  از جنس نمونه 21پژوهش 
همچنين نقشه . باشدمي )Darevskia chlorogaster ( السرتاي شكم سبز آوري شده، مربوط به گونهجمع نمونه 4 گرديد كه

 جمع اردبيللين بار از استان مطالعه براي او  در اين كه را در برنمي گرفت،اردبيل استان گونه، اينبراي قبلي پراكنش ترسيم شده 
  .دگردميآوري و گزارش 

  پراكندگي، السرتاي شكم سبز، السرتيده، اردبيل، استان هامارمولك،  بيوسيستماتيك:كلمات كليدي

  

  مقدمه

به  داراني هستند كه در دوران كربونيفرخزندگان جزو مهره
 داراني هستند كه زندگياولين مهره  همچنينو اندوجود آمده

اجداد خزندگان نيز دوزيستاني . انددر خشكي را تجربه كرده
اين  .]6 و 5 ،3[ اندبوده   Labyrinthodontiaامه نب

جانوران به دليل تغذيه از آفات گياهي در حفظ و كنترل 
محصوالت كشاورزي و در تنظيم جمعيت هزاران گونه از 

ت و كنند، اهمي گاني كه از آنها استفاده غذايي ميهمهر بي
  مطالعه خزندگان در ايران به  ].14،17[ نقش بسزايي دارند

  

محققان   مورد توجه دانشمندان و،هاتنوع گونه دليل كثرت و
كتب بسياري در اين  مقاالت وخارجي بوده و  داخلي و

اما از  .]20 ،18 ،15 ،11 ،9،10 ،4 ،3[ زمينه ارائه شده است
ران را به طور  مطالعات گذشته، مناطق مختلف اي كهآنجا

كاملي به  كامل پوشش نداده است، نياز به تحقيق مجدد و
هاي مختلف ايران احساس مي اي در استانصورت منطقه

هاي طبيعي جالب توجه استان تنوع اقليم و محيط. شود
اردبيل نيز، سبب شده است كه اين استان هم به جهت 
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مسائل توريستي و هم به جهت تنوع زيستي مهم وحائز 
 .اهميت، از نظر حفاظت گونه ها و زيستگاهاي طبيعي باشد

فلور اين  منطقه مطالعات  نيز و با توجه به غناي فون و و
 و خزندگان اين استان كامل نمي باشد مربوط به دوزيستان و

 دسترس در آنها يحفاظت تيوضع از ياطالعات گونه چيه
يل، هاي استان اردبتنها گزارش از وضعيت مارمولك .ستين

باشد كه از كنار وط به مطالعات پرفسور اندرسون ميمرب
 نمونه برداري را انجام داده  در شمال استانهاي اصليجاده
-داخليفون مارمولك ققمحدو  تنها  نيزبعد از ايشان .است

در اين  .]9 ،4 ،1[ اندههاي استان اردبيل را بررسي نمود
 شد،ز آغا 1388  از سالاردبيلاستان  تحقيق كه در

مورد ) (Lacertidae السرتيدهبيوسيستماتيك خانواده 
 گذاري و تلهبه روش غافلگيري هانمونه . قرار گرفتمطالعه

آوري، شناسايي و مطالعات  جمعمختلف استاناز مناطق 
 .پذيرفت بيومتريكي انجام

  مواد و روش كار

 استان اردبيل در شمال :مشخصات منطقه مورد مطالعه
 39° و42´تا  37°، 45'ين مختصات جغرافيايي  بفالت ايران

طول  شرقي از  47°، 3´تا  48°و 55´عرض شمالي و 
اين منطقه ). 1شكل( نصف النهار گرينويچ واقع شده است

 است كه در مسير گذر از Palearcticبخشي از ناحيه 
آب و هواي  .فالت قفقاز به فالت ايران واقع شده است

 آب و هواي تأثيرست كه تحت منطقه معتدل و كوهستاني ا
ترين و بزرگترين معروف. مديترانه و درياي خزر است

سبالن با . باشندهاي استان، سبالن و تالش ميرشته كوه
اليه شرقي رشته كوه قوشاداغ، متردر منتهي 4811ارتفاع 
ترين بهترين و انبوه. آيد نقطه استان به شمار ميبلندترين

هاي مرزي استان و همجوار سمتپوشش جنگلي استان در ق
طور كلي دو تيپ ه ب. با استان گيالن واقع گرديده است

تيپ -الف: پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد
و خاردار   توراني كه گياهان اين تيپ نيم كروي-ايراني
-پوشش گياهي بطور كامل سطح خاك را نميو . است

هاي  توان انواع گونهاز گياهان مهم اين پوشش مي. پوشاند
ـ تيپ اروپا ـ ب .خاردار، گوسفندي، دم روباهي نام برد

 و .پوشش گياهي حالت جمعي داردكه ) آلپي(سيبري
  ].2،7،8[ درصد است صدپوشش تقريباً 

تر در انجام اين پژوهش برا ي برآورد دقيق :هانمونهآوري جمع
 ت آخرشبگيري شرايطي در نظر گرفته ش در ساعافرايند نمونه

 59 در كل استان تعدادها بازديد شد، و از ايستگاه) 9-12(
 ثبت GPSو بوسيله دستگاه ايستگاه مورد بررسي قرار گرفت 

) pitfall(  نمونه گيري به دو صورت استفاده از تله).3شكل( شد
ها مورد ، در ايستگاه)به صورت دستي(گيري و پيمايشي و نمونه
از محيط،  آوري شده هاي جمع مونهبرخي از ن .نظر صورت گرفت

بعد . بالفاصله با تزريق فرمالين خالص به داخل مغز كشته شدند
دار يا  از كشتن جانور در محيط يك برچسب مخصوص شماره

نوار دايمو به پاي آنها متصل شده و موقعيت زيستگاه، تاريخ و 
 آوري كننده، اقليم از نظر درجه زمان جمع آوري نمونه، نام جمع

حرارت، رطوبت و شرايط جوي ديگر مانند باد و ديگر 
خصوصيات نمونه در شرايط طبيعي همچنين واكنش رفتاري 

هايي  هاي مربوطه عكس ها و زيستگاه از نمونه. جانور ثبت شد
درصد استفاده  70 الكل ها از براي ثابت نمودن نمونه. تهيه شد

هاي دامجهت نگهداري دراز مدت و جلوگيري از فساد ان. شد
  .داخلي بايد به اندازه كافي الكل به داخل آنها تزريق شود

جهت شناسايي گونه از كليد شناسايي  :ها شناسايي نمونه
. ]3،11[خزندگان ايران استفاده شد  راهنماي صحرايي واندرسون 

طول ( SVL : عبارتند ازتحقيقصفات مورد بررسي شده در اين 
طول دم از لبه قدامي  (L، )رجبدن ازنوك پوزه تا لبه قدامي مخ

طول سر از نوك پوزه تا چين گلويي  (HL، )مخرج تا انتهاي دم
عرض سر در ( HW، )هاي فاقد آن تا سوراخ گوشو در نمونه
  ).طول بدن از نوك پوزه تا نوك دم( BL، )حاشيه دهان
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  GPSمتگذاري شده به وسيله دستگاههاي عالنمايي از موقعيت جغرافيايي استان و ايستگاه -3شكل

   نتايج

بازديد و مورد مطالعه قرار گرفت  ايستگاه در كل استان 59
 جمع آوري  Darevskia از جنس نمونه 21 و در مجموع

هاي مورفولوژيك، مورفومتريك بر اساس ويژگي  و.گرديد
- نمونه جمع21  ازنمونه 4 و مريستيك معلوم گرديد كه

 السرتاي شكم سبز به گونهآوري شده، مربوط 
Darevskia chlorogaster در  .)2 و 1شكل( باشدمي

  .هاي اين گونه آورده شده استتوضيحاتي از ويژگيزير
 Darevskia chlorogaster: علمياسم 

(Boulenger, 1909)  
  Green-bellied lizard: اسم انگليسي
  سوسمار شكم سبز: اسم فارسي
  قيز بوغان: اسم محلي

   استان گيالن- بندر انزلي:دايش تيپمحل پي
خراسان  اردبيل، قزوين، قم، تهران، :پراكندگي در ايران

  شمالي، گلستان، مازندران، گيالن، 
ارمنستان،  شمال و شرق گرجستان،: جغرافياييانتشار

آذرباييجان، ايران، تركيه، شرق تركيه، شمال اسرائيل، شمال 
  . جنوب روسيهغربي اردن، شمال غربي سوريه، لبنان،

 در استان اين گونه در: پراكنش در منطقه مورد مطالعه
شود و در طق پردرخت و جنگلي مشاهده ميامن

هايي از اين گونه هاي مشكين شهر و نمين نمونهشهرستان
  . گرددصيد گرديده و براي اولين بار از اين استان گزارش مي
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هاي سطح دار، فلسهاي سطح پشتي تيغهفلس: توصيف
، دارند هم پوشاني ،شكمي مستطيلي شكل كه نسبت به هم

اي چين گلويي اره. گيرند در شش رديف طولي قرار ميو
 . فلس گلويي وجود دارد25-20شكل است و تعداد 

داراي . هاي رسترال در تماس با سوراخ بيني استفلس
 عدد 31ني هستند كه اين منافذ به طور متوسط منافذ را

  .باشدمي

اي يا خاكستري مايل سطح پشتي به رنگ قهوه:  آميزيرنگ
 . وجود داردبه برنزي، در روي سطح پشتي و سر نقاط تيره

سطح  .ها وجود دارداي در كنار شانهدو يا چند لكه فيروزه
هاي حركتي به رنگ زرد است، شكم در نرها به زيرين اندام

  .ها سفيد مايل به كبود استرنگ سبز زرد و در ماده
السرتاي شكم سبز در  :خصوصيات زيستي و رفتاري

هاي نزديك شهرستان نمين كه داراي پوشش جنگلي ايستگاه
ن باشد و همچنين در باغات شهرستااز نوع هيركاني مي

رسد اين گونه داراي ر ميبه نظ. مشكين شهر، صيد شد
ها فقط منطقه باشد چرا كه در كل ايستگاهجمعيت كمي در 

اين گونه روز فعال  . نمونه از اين گونه صيد گرديدچهار
 داراي حركت بسيار سريعي است و از درختان باال .است

ها پنهان ها و درختيشه دختچهيا در بين ر رود ويم
ظ  بااليي است و به محاين گونه داراي اتوتومي. شودمي

 دم كنده شده به .دهداحساس خطر اين عمل را انجام مي
انتشار اين  .دليل انرژي فراوان به مدت زيادي زنش دارد

  .هاي باز استسيار بيشتر از محيطگونه در داخل جنگل ب

  Darevskia chlorogaster  هاي صيد شدههاي مورفومتريك و جنسيت نمونه شماره اندازهـ2جدول

  كد  BL SVL  CAL  HL  HW  Sq  نر  ماده

  *  152  63  89  13  6  47  ٩RM 

 ۴RN  48  7  14  _  68  _    ؟

  *  148  58  89  12  5  49  ٢  RN 

*    153  66  87  13  7  45  ۵RM 

  .باشدمتر ميگيري ميلي واحد اندازه.پنيس بدست آمده استجنسيت از طريق فشار دادن ناحيه نزديك مخرج و خروج همي

  

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Reptilia 

Order: Squamata 

Family: Lacertidae ( Cope, 1864) 

Subfamily: Lacertinae 

Genus: Darevskia (Arribas,1997) 
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    Darevskia chlorogasterنمايي از سطح شكمي گونه  -2                       شكلDarevskia chlorogaster نمايي از سطح پشتي گونه -1شكل

  

  بحث 

در آفريقا، اروپا، آسيا و جنوب تا السرتيده خانواده 
 جنس و 27  دارايشمال شرق هند گسترش دارند و

اي در فرم بدن ظه قابل مالحو به صورت گونه 220
داراي بدن بلند و باريك و دم بلند هستند،  .مشابه هستند

ها بسيار متنوع، حتي در داخل اما از لحاظ الگوي رنگ
 جديد  يك جنس نسبتاDarevskiaً. باشندها ميگونه

از آن به وجود آمده  است كه در ده سال گذشته و يا پس
اي جنس  در اعضهاي اين جنس قبالًاغلب گونه. است

Lacertaشد و در واقع هنوز از سوي  نظر گرفته مي
 به نظر اما .استنظر  مورد اختالف برخي محققين

 آسياي صغير و قفقاز كه هايسوسمار بين رسد درمي
  باشدمورد قبولهستند  parthenogenetic هايگونه

در ايران نيز خانواده السرتيده بزرگترين ]. 13,19[
 45 جنس و 9  با.باشدد گونه ميخانواده از نظر تعدا

 گونه 8  نيز در ايران داراي Darevskiaجنس   .گونه
 Darevskia chlorogasterحضور  .]17[ مي باشد

با توجه به نقشه پراكنش ترسيم شده توسط 
Andersonناطق مورد  و دكتر رستگار پوياني در م

و قبال پرفسور ]. 12[ رسيدمطالعه مبهم به نظر مي
 و دكتر رستگار پوياني در مرز بين استان هاي اندرسون

اند، اما در ادهگيالن و اردبيل احتمال حضور اين گونه د
هاي غربي استان نيز هايي از قسمتاين تحقيق نمونه

 بار از استان اردبيل گزارش صيد گرديد و براي اولين
 Iranolacerta اين گونه شباهت زيادي به .شودمي

brandtii brandtii  سوسمار ايراني برانت دارد و در
گيري اين گونه سوسمار ايراني آغاز در محل نمونه

هاي بر اساس ويژگيبرانت تشخيص داده شد اما 
 مورفولوژيك، مورفومتريك و مريستيك معلوم گرديد كه

السرتاي  يآوري شده، مربوط به گونه جمعينمونه 4
. باشدمي )Darevskia chlorogaster (سبزشكم

و مشخص در اين دو گونه  هاي بارز تفاوتمهمترين
تعداد هاي سطح پشتي،  نوع فلس دراختالف: عبارتند از

 به .هاي عقب بينيهاي سطح شكمي، و تعداد فلسفلس
هاي سطح سطح فلسسوسمار ايراني برانت طوري كه در

پشتي صاف و يا بدون تيغه است، و اين درحالي است 
دار در پشت هاي تيغهاي فلس دار السرتاي شكم سبزكه

  شكمي سطحهاي تعداد فلس.بدن خود مي باشد
در سوسمار ايراني اما ، استعدد 6 السرتاي شكم سبز
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 همچنين السرتاي .رسدعدد مي 8 تعداد بهبرانت اين 
باشد، در  منفرد ميشكم سبز داراي فلس عقب بيني

درسوسمار ايراني برانت تعداد فلس عقب بيني  حالي كه
اي گونهالسرتاي شكم سبز  .]3[ معموال دو عدد است

اين . روز فعال است، داراي حركت بسيار سريعي است
هاي نزديك شهرستان نمين كه داراي ايستگاهدر گونه 

باشد و همچنين در ي ميپوشش جنگلي از نوع هيركان
انتشار اين گونه . باغات شهرستان مشكين شهر صيد شد

 البته .هاي باز استشتر از محيطدر داخل جنگل بسيار بي
هاي آماري مستقلي الزم در اين زمينه انجام پژوهش

است تا بتواند ميزان وابستگي اين گونه را به شرايط 
 در پايان .زيستگاهي موجود در منطقه مشخص نمايد

اي نگارنده بر اين عقيده است كه اين مطالعه مقدمه
ا توجه به تنوع خواهد بود براي تحقيقات بعدي، چراكه ب

- گونه، بي ترديداقليم و منابع طبيعي موجود در استان

و منطقه . داردهاي ديگر شناسايي نشده در منطقه وجود 
هاي زيادي در راستاي بررسي فون نياز به پژوهش

همچنين نياز است كه مطالعات . هاي خود داردمارمولك
 اكولوژي، ماننددر ابعاد مختلف  تريجامع

 و همچنين نقش هامارمولكتيكي، حفاظت بيوسيستما
هاي داخلي و آنها در كنترل آفات كشاوزي، انگل

هاي احتمالي انتقال انگل از آنها به دام، خارجي و روش
هاي هر گونه و ميزان هاي موجود بين جمعيتتفاوت

  .واگرايي آنها از يكديگر انجام گردد
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