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  بررسي فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام استان خراسان رضوي
  1اجتهاديحميد و  2رستگار پويانينصراله  ،1درويشجمشيد  ،1*نصرآباديرضا 

  ، دانشكده علوم، گروه زيست شناسيدانشگاه فردوسيمشهد،  1
  ، دانشكده علوم، گروه زيست شناسيدانشگاه رازيكرمانشاه،  2

  19/3/86: تاريخ پذيرش     3/3/85 :تاريخ دريافت

  چكيده

تا  º60 40´و طول جغرافيايي º35 57´تا  º35 22´اين مطالعه در منطقه صالح آباد تربت جام واقع در عرض جغرافيايي  
´17º61  هدف از اين بررسي جمع آوري و شناسايي فون سوسماران منطقه بود كه از هشت ايستگاه  مختلف در . انجام شد

نمونه  160در مجموع تعداد . با پياده رويهاي زياد در طي شب و روز صورت گرفت 1384ارديبهشت تا شهريور  فاصله ماههاي
 Laudakia caucasia, Laudakia)سه گونه . خانواده جاي گرفتند 6جنس و  8گونه  11جمع آوري شد كه در 

erythrogastra, Trapelus agilis)  متعلق به خانوادهAgamidaeونه،  چهار گ(Eremias persica, Eremias velox, 

Eremias lineolata, Mesalina watsonana) متعلق به خانوادهLacertidaeگونه ،Varanus griseus  متعلق بهVaranidae ،
 Cyrtopodionو گونه Anguidae متعلق به Pseudopus apodus ، گونهScincidaeمتعلق به   Eumeces schneideriiگونه 

caspium تعلق به مGekkonidae   ندمي باششده در منطقه  شناسايياز گونه هاي.  

   ايران صالح آبادتربت جام،، سوسمار، فون:  كليدي هاي واژه

  re_nasrabady@yahoo.com: پست الكترونيك ،  09155722858 : ن تماستلف نويسنده مسئول،* 

  مقدمه
ا، گروه الك پشتان، تمساحه 4خزندگان امروزي متعلق به 

فلس داران شامل . رينكوسفالها و فلس داران مي باشند
). 5( مارها، سوسمارها و سوسمارهاي كرمي شكل است

سرزمين ايران از نظر جغرافياي جانوري پيچيده ترين 
سرزمين جنوب غربي آسيا را تشكيل مي دهد و در مركز 
برخورد عوامل جانوري شمال آفريقا، جنوب آسيا، آسياي 

بمنظور تعيين  .)1( ا قرار گرفته استمركزي و اروپ
  . وضعيت دقيق فون ايران نياز به مطالعات اكولوژيكي است

فون خزندگان ايران بسيار غني بوده و از درجه باالي 
از طرفي با توجه به اينكه  ).4( آندميسم برخوردار است

خزندگان و بخصوص سوسمارها در چرخه غذايي و نيز 
حتي ممكن است . الت دارندانتقال برخي بيماريها دخ

 Leishmania مثل ييبرخي از سوسماران مخزن انگلها

promastigote  در كنترل آفات  از طرفي). 6( باشند
  .كشاورزي مثل ملخها نيز مي توانند دخالت كنند

توسط افراد و خزندگان ايران  در موردهاي زيادي بررسي
، (Deflippi) مختلفي صورت گرفته است از جمله دفليپي

 ، كالرك(Nikolsky) ، نيكولسكي(Blanford) بالنفورد
(Clark)بولنگر ، (Boulenger)بلوچ، نيلسون ، (Nilson) ،

نصراله رستگار پوياني، اسكندر رستگار پوياني، قارزي، 
 ، كمي، خادمي، شعباني و(Anderson) شفيعي، اندرسون

در مناطق مختلف ايران به مطالعه جانوران ايران ه كه غير
مدارك مستندي .  بخصوص سوسماران ايران پرداخته اند

مطالعه سوسماران در منطقه صالح آباد تربت جام  دال بر 
ديده نشد و فقط گزارشهاي جسته گريخته اي از نواحي 

بر اين . مجاور آن در كتاب سوسماران ايران ديده مي شود



 1387 بهار، 2، شماره 21جلد                                                                                                          مجله زيست شناسي ايران 

362 

اساس براي شناسايي و جمع آوري فون سوسماران اين 
  .طالعه آنها پرداختيممنطقه به م

  
  موقعـت صالح آباد در خراسان رضوي) 1_نقشه (

  روشها و مواد
صالح آباد _جنت آباد وضه آبريزح:مورد مطالعه منطقه -1

در شمال دشت تربت جام در محدوده عرض جغرافيايي  
دقيقه و طول  57درجه و 35دقيقه و تا 22درجه و 35

دقيقه  17رجه ود 61دقيقه تا  40درجه و 60جغرافيايي 
 –وسعت حوضه آبريز دشت جنت آباد . واقع شده است

كيلومتر آن  1110كيلومتر مربع است كه  2250صالح آباد 
. كيلومتر آن را ارتفاعات تشكيل مي دهد 1140دشت و 

  2117بلندترين نقطه در حوضه كوه شاه نشين با ارتفاع 
ا ارتفاع ترين نقطه كنار هريرود ب متر از سطح دريا و پايين

اين منطقه همانند ). 2( متر باالتر از سطح دريا است 500
دو رشته كوه شمالي و . جزيره اي در خشكي مي باشد

كناره غربي در يك انتها به هم مي رسند و درجنوبي منطقه 
  .قسمت شرقي اين بخش را هريرود محدود كرده است

ا در آغاز مطالعه  ب: تعيين ايستگاههاي نمونه برداري -2
دشتي و  توجه به شرايط اقليمي، پوشش گياهي، نوع خاك،

يا كوهستاني بودن هرمنطقه و با توجه به مطالعاتي كه 
توسط محققين قبلي در مناطق مختلف ايران و دنيا صورت 

گرفته است اقدام به تعيين ايستگاههاي نمونه برداري از 
د بر اين اساس در منطقه  صالح آبا .شدمنطقه مورد مطالعه 

مسير  آق دربند و، 1ايستگاه شماره . ايستگاه انتخاب شد 8
بيشتر كوهستاني بوده و مراتع   است كههاي منتهي به آن 

با كناره هاي  ضعيفي دارد و قسمتهايي از اين ايستگاه
 ، پير وحش2ايستگاه شماره . شود كشف رود همجوار مي

كوهستاني است و  و كوهستانهاي اطراف آن كه كامالً
ايستگاه شماره . از نوع مراتع تنك است آن ش گياهيپوش

 صالح آباد، شامل شهر صالح آباد و مسير هاي اطراف آن ،3
است اين ايستگاه دشتي بوده و پوشش گياهي طبيعي 
فقيري دارد و مناطق اطراف آن بيشتر از زمينهاي كشاورزي 

جنت آباد و مسيرهاي  ،4ايستگاه شماره . تشكيل شده است
دشتي بوده و در برخي نقاط تپه  ه آن كه كامالًمنتهي ب

استاي عليا ، 5ايستگاه شماره . ماهورهايي نيز ديده مي شود
. كه سر سبز ترين ايستگاه مورد مطالعه در منطقه است

روستاي استاي عليا، كوهستاني بوده و داراي رودخانه 
حسن آباد و مسير هاي ، 6ايستگاه شماره .دائمي مي باشد

آن كه از مناطقي با پوشش گياهي و نوع خاك و  منتهي به
 .مزارع مشابه با ايستگاه جنت آباد تشكيل شده است

شاه نشين و مسيرهاي منتهي به آن كه از  ، 7يستگاه شماره ا
دامنه هاي آن تشكيل شده است و  كوهستان شاه نشين و

 2117 ارتفاع بااين ايستگاه  . داراي آب و هواي سرد است
 .)2( مرتفع ترين نقطه منطقه استاز سطح دريا  متر باالتر

دامنه هاي كوه پوشيده از جنگلهاي تنك پسته وحشي است 
و در ارتفاعات پايين تر زمينهاي كشاورزي واقع شده 

كه  ، گورخار و دشتهاي اطراف آن 8 ايستگاه شماره. است
پوشيده شده  گاه مناطق تپه ماهورياز مناطق دشتي و گاه و ب

  . خشك مي باشد هوايي نسبتاً راي آب واست و دا

با توجه به نوع : ها شناسايي نمونه جمع آوري و -3
ثر در ؤمعوامل پوشش گياهي، خاك، ارتفاع و ساير 

هر ايستگاه در زمانهاي متعددي به  پراكنش سوسماران، در
 در طي ماههاي. پرداختيم هاي مورد انتظار جستجوي گونه

ه منطقه مطالعاتي انجام و در گرم سال با سفرهاي متعدد ب
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اين سفرها سعي شد با پياده رويهاي ممتد در ايستگاههاي 
روز به جستجوي  شب و مورد نظر و در ساعات مختلف

و نمونه ها را با دست و يا وسايل ساده  نمونه ها بپردازيم
اي از قبيل بيل، چوب دستي، عصاي مارگيري و حلقه 

فتارهاي جانور در زمان در محل نمونه برداري ر .شد شكار
شكار و شرايط زيستگاه، ارتفاع، موقعيت روز، مكان 

از صفات  سپس با استفاده وجغرافيايي جانور يادداشت 
و  )3( سوسماران ايران كليدهاي شناساييمورفولوژي و 

را در حد آنها  )7(كليدهاي شناسايي سوسماران پاكستان 
 10محلول  و نمونه ها در شد شناساييامكان در محيط 

درصد به آزمايشگاه منتقل مي  70درصد فرمالين و يا الكل 
   .شد و مطالعات تكميلي در آزمايشگاه صورت گرفت

  
  گونه هاايستگاههاي نمونه برداري و پراكنش ) 2_نقشه (

  بحث نتايج و
گونه سوسمار شناسايي شد كه اين 11در منطقه مطالعاتي 

 Lacertidae،Scincidaeهخانواد 6 جنس و 8گونه ها در 

،Agamidae،Gekkonidae ،Anguidae  وVaranidae جاي
  .مي گيرند

 :Lacertidaeخانواده 

 Eremias velox،Eremiasاز اين خانواده چهارگونه 

lineolata  ،Eremias persica  و Mesalina watsonana 
  .شناسايي شدند
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1- Eremias velox Pallas,1771  در اين گونه فلسهاي زير
فلسهاي چانه اي بزرگ . چشمي به لب باال مي رسند

فلسهاي يقه اي از فلسهاي مجاور بزرگتر . وتوسعه يافته اند
. فلسهاي جانبي انگشت چهارم پا حالتي صاف دارند. است

در نمونه هاي . دو رديف منافذ راني به هم نزديك هستند
بالغ رشته هاي رنگي تيره در پشت ديده مي شود كه اغلب 

سطح شكمي كرمي تا . دسمتي از پشت ديده مي شوتا ق
 سطح پشتي. سفيد رنگ  و فاقد هر گونه لكه خاصي است

نوارهاي سفيدي و حدفاصل اين نوارها لكه داراي بدن 
و  شدهاين الگو از پس سر شروع . هاي تيره ديده مي شود

   .تا انتهاي بدن ادامه مي يابد

اطق ماسه بادي و اين گونه در من ،در منطقه مورد مطالعه 
حاوي درختان گز در حاشيه كشف رود در مسير 

    .روستاهاي پل گزي، قره قيطان و آق دربند مشاهده شد

2- Eremias persica Blanford,1875  فلسهاي چانه اي
. فلسهاي گلويي كوچك هستند وگسترش يافته و بزرگ 

فلس . گوشه دارند ، صفحات شكمي تقريباًيقه توسعه يافته
فذ راني به فاصله امن .ر چشمي به مرز دهان مي رسدزي

به هم رانها باريكي از هم جدا بوده و گاهي در خط وسط 
پشت داراي خطوط تيره رنگ سراسري است كه . مي رسند

يره بيشتر اين خطوط ت. تا بيشترين طول بدن ادامه مي يابد
كناري ترين خط بوسيله لكه  در جوانب بدن و مخصوصاً

خطوط سفيد پشت در . سفيدي منقش استهاي روشن 
روي اندام جلويي . قسمت ابتدايي دم به همديگر مي رسد

اين . و عقبي لكه هاي روشن در زمينه تيره ديده مي شود
فرمهاي جوان و بالغ  .گونه در تمامي ايستگاهها ديده شد

و فرمهاي جوان  بوده ازنظر رنگ آميزي متفاوت
ازفرم بالغ شناخته مي بواسطه انتهاي آبي رنگ دمشان 

  . شوند

3-Nikolsky,1896  Eremias lineolata  در اين گونه 
فلسهاي جانبي در . فلسهاي زير چشمي به لب مي رسند

منافذ . انگشت چهارم پا تشكيل حالتي شانه مانند مي دهند

فلسها بطور  پشتي دم در سطح. راني به زانو مي رسد 
كي متمايل به كرم و سطح پشتي خامشخصي تيغه دار شده 

. رنگ سر  بطور يكنواخت قهوه اي روشن است. است
لكه هاي كروي و يا بيضوي روشن در زمينه  اندامها داراي

پهلوها و زير دم در نمونه هاي زنده زرد . قهوه اي هستند
اين گونه بيشتر در . رنگ و سطح شكمي سفيد رنگ است

اك رس زمينهاي ماسه اي و خاكهاي نرم و زمينهاي با خ
از هوش بااليي . مي شود داراي پوشش اندك ديده

 برخوردار است و بمحض احساس خطر پنهان مي شود و
اين . استتار مي شود بعلت هم رنگ بودن با محيط سريعاً

گونه در مواقع تهديد به زير بوته ها پناه مي برد و در 
. صورت تعقيب بيشتر به سوراخهاي زير بوته ها مي رود

قيب بقدري سريع تغيير مكان مي دهد كه در در موقع تع
اين گونه در . هر لحظه امكان گم كردن آن  وجود دارد

زمينهاي كشاورزي با خاك رس در مسير روستايي بغبغو 
با پوشش گياهي اندك در همين مسير  ييزمينها در به نعتو،

 .و نيز در مناطق با پوشش درختان گز جمع آوري شد

4- Mesalina watsonana Stoliczka,1872  در اين گونه
فلس پس سري كوچك و در تماس با فلس بين آهيانه اي 

رديف طولي مرتب  10سطح شكمي در  فلسهاي .  است
طول انگشت چهارم در . فلسهاي دمي تيغه دارد. شده اند

اندام عقبي بزرگتر از بقيه انگشتان است اما در اندام جلويي 
در  .نداردوجود چنداني بين انگشتان سوم و چهارم تفاوت 

لكه . پشتي نوارهاي سفيد رنگ طولي ديده مي شود سطح
الگوي روي . هاي سياه وگاهي سفيد نيز ديده مي شود

. و تفاوت چنداني با هم ندارند اندامها يكي بوده و پشت
  .  سطح شكمي سفيد رنگ است

اين گونه  بيشتردر نواحي با پوشش بوته اي ديده مي شود 
داراي پوشش گياهي كم ارتفاع را به مناطق  و زمينهايي

اين گونه در روستاهاي  . داراي پوشش بلند ترجيح مي دهد
حسن آباد، امام  يكه باغ، گورخار، گوش الغر، جنت آباد،

  . ديده شدمسير روستاي شاه نشين  قلعه و
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از اين خانواده در منطقه مورد مطالعه   Scincidae:خانواده
  .ي شدتنها يك گونه شناساي

5- Eumeces schneideri princes Eichwald,1839   

صاف و دو رديف فلس  در اين زيرگونه فلسهاي بدن كامالً
. مياني پشتي عريض تر از فلسهاي مجاور خود هستند

د كه بصورت دارنبرجستگيهايي در ناحيه قدامي گوش 
تنها داراي دو فلس . ورقه هايي سه گوش ديده مي شود

فلسهاي بدن داراي عرضي بيشتر . باشند پس چانه اي مي
فلسهاي . مستطيلي شكل مي باشد كه استاز طولشان 

پشت . گلويي از بقيه فلسهاي سطح شكمي متمايز نيست
برخي مواقع داراي رگه . قهوه اي تا بنفش كمرنگ است
بطور مشخص خط كرمي . هاي خاكستري مخرجي است

ا ناحيه باريكي از قسمت پشت لب باال در طول گوش ت
اين زيرگونه را  از مناطق كوهستاني .ران ادامه مي يابد

اطراف روستاهاي آق دربند و مسير منتهي به آن و از مسير 
كوهستاني روستاي پير وحش و كوهستانهاي اطراف آن 

  .شدجمع آوري 

  Laudakiaجنسهاي از اين خانواده : Agamidaeخانواده 
  .شددر منطقه مطالعاتي ديده   Trapelusو

از اين جنس در منطقه مطالعاتي دو گونه : Laudakia جنس
L.caucasia و erythrogastra.L شناسايي شدند.  

6- Laudakia caucasia Eichwald, 1831   در نمونه هاي
بالغ  اين گونه فلسهاي خاردار مشخص در طرفين بدن 

كيسه . دم در نزديك قاعده فشرده است. ديده مي شود
رنگ زمينه بدن در نمونه هاي موجود . گلويي صاف است

اغلب سر  و بودهدر الكل زيتوني روشن تا خاكستري تيره 
اما هميشه روشن تر از بدن نيست . چنين است اين و دم

اندامها . سر و برخي مواقع دم فاقد عالمتهاي تيره مي باشد
تيره وگاه و بي گاه لكه هايي  بودهفاقد الگوي رنگ بندي 

در برخي نمونه ها نوارهاي . رنگ روي پا وجود دارد
كه عرضي روشني در اندام جلويي ديده مي شود، 

بخصوص در نمونه هاي جوان مشخص تر است اما در 
اين . است بسياري از نمونه هاي بالغ رنگ دم يك نواخت

كوهستانهاي شاه نشين و اطراف آن جمع آوري  ازگونه 
  .شد

7- Laudakia erythrogastra Nikolsky,1896  در اين
گونه اطراف گوش و پس سر حاوي فلسهاي تيغي است 

به تعداد چندين عدد و بصورت توبركولي  "كه معموال
. فلسهاي سطح گلويي وشكمي تيغ دارند. ظاهر مي شود

. اندازه فلسها از سطح پشتي به جوانب كوچك مي شود
ا روي سطح پشتي و حد فاصل بين محل اتصال رانه

فلسهايي تيغه دار ديده مي شود كه كم و بيش مخلوط 
تخت   ابتداي دم پهن و. فلسهاي كوچك و بزرگ هستند
فلسهاي روي سر زيتوني . است اما در انتها دم گرد مي شود

رنگ است اما لكه هاي تيره رنگ در بين آنها نيز  زرد و
فلسهاي سطح پشتي زرد مخلوط با سياه . ديده مي شود

فلسهاي . تيره ترند تون  مهره ها مشخصاًسروي . است
گلويي تشكيل رديفهاي زيتوني و سياه مي دهند كه به 

اين گونه از مناطق حوالي . صورت متناوب قرار مي گيرند
روستاهاي آق دربند، پل گزي، قره قيطان، قره سنگي، 

  . شدگرماب شمالي، پيروحش، درازآب سفلي جمع آوري 

س تنها يك گونه در منطقه از اين جن  Trapelus جنس
  .مشاهده و جمع آوري شد

8-Trapelus agilis Olivier,1804   در اين گونه فلسهاي
دمي  بصورت مورب آرايش يافته و تشكيل حلقه نمي 

طول سر بزرگتر از عرض آن . سر قلبي شكل است. دهند
فلسهاي روي سر نامرتب و بي نظم و فاقد هر گونه . است

راف بيني را يك فلس فرا گرفته و اط. ستاشكل منظمي 
 بوده وفلسهاي سر محدب . سوراخ بيني در وسط آن است
. ناحيه گيجگاهي خار دارند فلسهاي اطراف گردن خصوصاً

نرها داراي يك . است فلسهاي شكمي و جوانب بدن خار
در نمونه هاي نر زماني كه به آنها . كيسه گلويي مي باشند

جفت گيري سطح گلويي آبي استرسي وارد شود و يا زمان 
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كم و  و بودهدر پشت خاكي يا خاكستري . رنگ مي شود
بيش داراي خطوط قهوه اي تيره و يا خطوط عرضي قرمز 
رنگ است كه به يك رديف مهره اي و دو رديف پشتي 

  .جانبي از لكه هاي بيضي روشن متصل مي شود

اين گونه در همه نقاطي كه مورد بازديد قرار گرفت   
ده شد و يكي از فراوان ترين گونه هايي بود كه در مشاه

اين گونه از روستاهاي بغبغو، . منطقه مطالعاتي ديده مي شد
نعتو، آق دربند، يكه باغ، گورخار، گوش الغر، پير وحش، 
درازآب سفلي، قره سنگي، قلعه حمام، جنت آباد، حسن 

  .شدآباد، استاي سفلي و  مسير كوه شاه نشين جمع آوري 

از اين خانواده درمنطقه مورد   Gekkonidae:وادهخان
را  Cyrtopodoion caspium caspiumمطالعه زيرگونه  

  .مشاهده كرديم

9- Cyrtopodoion caspium caspium Eichwald,1831 
فلسهاي سري كوچك دارد كه . سوسماري كوچك است

توبركولها كيل دار و به . استبا توبركولهايي مخلوط شده 
زيستگاه اين گونه در . بدن خميدگي دارندسمت عقب 

سطوح صخره اي شيب دار، شكاف صخره ها و خرابه ها 
گونه در روستاهاي مسير راه صالح  اين. و خانه ها است

آباد نظير نعتو ، بغبغو وگوش الغر و نيز در روستاهاي 
جنت آباد، حسن آباد، استاي سفلي مشاهده وجمع آوري 

خانه هاي مخروبه و ديواره هاي  اين گونه بيشتر ساكن. شد
گلي و نيز ديواره چاههاي قنات، و زير تخته سنگهاي 

و در زماني  بودهاين گونه شب فعال . بزرگ ديده مي شوند
از . كه محيط تاريك مي شود شروع به فعاليت مي كند

هايي كه روشنايي در ديواره باغ. رات تغذيه مي كندحش
شود اين جانور المپ در شب باعث تجمع حشرات مي 

  .براي شكار شبانه ديده مي شود

 Pseudopusاز اين خانواده گونه  Anguidae:خانواده 

apodus در منطقه مطالعاتي شناسايي شد.   

10- Pseudopus apoda Blanford,1876 اين گونه بدني
استوانه اي و مار مانند دارد فاقد دست و پا است و ناحيه 

داراي مجراي . دا نيستسري از ناحيه پشتي بوضوح ج
پلكها رشد كامل كرده و متحرك . گوش مشخص باز است

در زير پولكهاي سر و بدن آنها پوشش استخواني  .ستا
از سر تا انتهاي بدنشان داراي يك انحناي . وجود دارد

فلسهاي سطح بدن صاف و لوزي . است عميق در پهلو
 الگوي رنگي بدن. مي باشددم استوانه اي و  استشكل 

دندانها كند . زرد رنگ و سطح بدن الگوي يك نواختي دارد
اين گونه تنها در روستاي . استبوده و داراي تاج ناصاف 

  . دوشمي استاي عليا ديده 

 :Varanidae اعضاي اين خانواده بزرگترين سوسماران
. ايران را تشكيل مي دهند و از پراكنش وسيعي برخوردارند

  .يك جنس  است اين خانواده در ايران داراي

11- Varanus griseus griseus Daudin,1803 اين زير
در بزرگترين نمونه جمع  واست  يگونه سوسمار بزرگ

. سانتي متر بود 153نوك دم  فاصله بين پوزه وشده، آوري 
از مارها سوسمارها  وبوده اين جانور گوشت خوار 

در معده يك . وجوندگان و گاهي حشرات تغذيه مي كند
آنها در اواسط روز  .بقاياي پرنده ديده شداز ه اي  نمون

و در هنگام سرد شدن هوا به خواب زمستاني  شدهفعال 
 تا 15اين جانوران توان اين را دارد كه با سرعت . مي رود

متر را  150 تا 100كيلومتر بر ساعت در مسافت كوتاه  20
اين گونه حفار است و در خاكهاي رسي كه احتمال . بدود
. كردن كم است به سوراخهاي پستانداران پناه مي برد حفر

در تمامي ايستگاهها گزارشهايي مبني بر وجود اين گونه در 
منطقه است ما نمونه هايي را در مسيرجاده منتهي به پير 
وحش  شكار كرديم و در مسير هاي گورخار و حسن آباد 

  .نيز نمونه هايي مشاهده شد
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وسماران منطقه بررسي اكولوژيكي و رفتاري س
 گونه هاي شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه :مطالعاتي

گونه . ستاروزفعال  متعلق به دو گروه شب فعال و
Cyrtopodion caspium  گونه شب فعال است و   تنها

تغذيه درگونه   مي باشندروز فعال در ساير گونه ها 
Pseudopus apodus  از گياهان و حشرات و در گونه

Varanus griseus    از حشرات، مارها  و جوندگان است و
  . ساير گونه ها از حشرات تغذيه مي كنند

سوسماران شكار شده از نظرحضور در ارتفاعات به سه 
 Laudakiaگروه اول شامل گونه هاي. دسته تقسيم مي شود

caucasia, Laudakia erythrogastra ,Pseudopus 
apodus   وEumeces schneiderii    است كه در

 Laudakiaدو گونه . كوهستانها ديده مي شود

erytherogastra  و Eumeces schneiderii  دركوههاي
 Laudakia caucasiaشمالي منطقه ديده مي شود و دوگونه

در كوههاي جنوبي منطقه ديده مي  Pseudopus apodus و
 Eremias lineolata ,E.veloxشامل  گروه دوم. شود

,Mesalina watsonana,Varanus griseus   در دشتها ديده
 ,Trapelus agilisگروه سوم شامل . مي شوند

Cyrtopodion caspium   وEremias persica   در هر دو
منطقه دشتي و كوهستاني ديده مي شود اما در منطقه 

  . ديده  شدنيز كوهستاني در ارتفاعات پايين تري 

در خاكهايي  E. lineolataو   Eremias velox گونه هاي  
در كناره هاي درختان گز ديده  موجودرسي و ماسه باديها 

از زمينهايي زراعي تا حدود زيادي دوري مي . مي شود
  . كننند اما گاهگاهي در زمينهاي زراعي هم ديده مي شوند

در ميان گونه هاي جنس   Eremias persicaگونه 
Eremias   از جثه بزرگتري نسبت به ساير گونه ها 

برخوردار است و در خاكهاي متفاوتي ديده مي شود و 
در محيطهايي كه تراكم گياهان باال باشد ديده نمي  معموالً
  . شود

ي كه حاوي ئدر خاكها  Mesalina watsonanaگونه  
از مناطق . ست ديده  مي شودامقدار زيادي شن ريزه 

نسبت . داراي درختان و بوته هاي بلند كناره گيري مي كند
ساير گونه ها شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه از  به

دامنه زماني فعاليت روزانه بيشتري برخوردار است و از 
  . طلوع آفتاب تا غروب آفتاب به فعاليت مي پردازد

تراكم بوته  دارايدر مناطقي   Eumeces schneideriiگونه 
  . هاي علفي مناسبي برخوردار ديده شد

حشره   L. erythrogastraو Ladakia caucasiaگونه هاي 
زمانيكه دماي . ست و در ارتفاعات ديده  مي شوداخوار 

هوا  مناسب باشد فعاليت را شروع مي كنند و در زمانيكه 
دماي هوا سرد و يا بيش از حد گرم باشد بداخل درز 

  . سنگها و مخفيگاهها پناه مي برد

د وشمي بصورتي در محيط پراكنده   Trapelus agilisگونه 
ًĤدر همه ايستگاهها ديده مي شود و از دامنه  كه تقريب

برخوردار مي سازگاري بيشتري نسبت به ساير گونه ها 
داراي دو شكلي جنس بين نر و ماده و دو شكلي  .باشد

  . سني بين افراد بالغ و افراد جوان است

Pseudopus apodus  گونه اي منزوي است كه در
هاي بلند ديده مي شود گونه اي محيطهاي پوشيده از بوته 

  .بدون دست و پا كه با حركات مار مانند حركت مي كند

Cyrtopodion caspium  گونه اي شب زي است كه از
حشرات تغذيه مي كند و در خرابه ها، قناتها و غارها  ديده 

  .مي شود

تنها سوسمار بزرگ منطقه است در   Varanus griseusگونه
د بيشتر ترجيح مي دهد در مناطقي ارتفاعات ديده نمي شو

از مناطق  ش گياهي تنگ داشته باشد و معموالًباشد كه پوش
سرعت بااليي دارد و در . با پوشش درختي دوري مي كند

  .زمان تعقيب شدن  بسرعت فرار مي كند

از جناب آقايان اتابك روحي امينجان، : تقدير و تشكر
 دليلباك ب مجيد نصرآبادي، روح اهللا رمضاني، حسين بي
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همكاري در جمع آوري نمونه و همچنين از گروه زيست 
شناسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار بخاطر كمكهاي بي 

  .دريغشان در مطالعات آزمايشگاهي تقدير و تشكر مي كنيم
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Abstract 
 This study was done in Salehabad of Torbat-e-Jam in 30° 22´to 30° 07´ of latitude and 
60° 40´ to 61° 17´ of longitude. The objective of this project was collecting and 
identifying the lizards of this region from eight different stations which was done during 
May until September of 2005, with considerable walking during day and night. 160 
specimens include 11 species belonging to 8 genera and 6 families were collected. The 
11identified species of region are as fallowing: Three species (Laudakia caucasia, 
Laudakia erythrogastra, Trapelus agilis) from Agamidae; four species (Eremias 
persica, Eremias velox, Eremias lineolata, Mesalina watsonana) belonging to 
Lacertidae; Varanus griseus from Varanidae; Eumeces schneiderii from Scincidae; 
Pseudopus apodus from Anguidae and Cyrtopodion caspium from Gekkonidae 
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