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 چکیده

در غرب استان کیلومتر مربع  5233استان البرز با وسعتی برابر با 

تهران واقع شده است. اطالعات اندکی درباره خزندگان و توزیع آنها 

در استان البرز در دسترس است. در مطالعه حاضرکه در سال های 

البرز صورت گرفته، فون سوسماران این استان در استان  35-1334

 ،مورد شناسایی قرار گرفت و نقشه توزیع سوسماران شناسایی شده

گونه  13ن مطالعه نشان داد که ـل از ایـتهیه شد. نتایج حاص

ده، جکونیده و ـده، السرتیـامیـهای آگسوسمار متعلق به خانواده

 Paralaudakia caucasia ،Trapelusسنسیده به قرار زیر 

agilis ،Phrynocephalus persicus ،Darevskia 

defilippi ،Lacerta strigata ،Eremias persica ، 
Eremias fasciata ،Eremias papenfussi ،Ophisops 

elegans ،Mesalina watsonana ،Bunopus 

crassicaudus ،Ablepharus bivittatus و Eumeces 

schneideri دو  ،کنند. در مطالعه حاضریست میدر این استان ز

 Lacertaگونه  .رکورد جدید از توزیع سوسماران ثبت شد

strigata  متر باالتر از ارتفاع ثبت شده قبلی در  399در ارتفاعی

 Eremiasترین رکورد توزیع همچنین غربی .شمال استان یافت شد

fasciata  در این استان ثبت شد که از رکورد قبلی آن در مرکز

 کیلومتر فاصله دارد.  299ایران  تا 
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Abstract 

Alborz province, an area as big as almost 5833 

km
2,
 is located in the west of Tehran province. In a 

long term study of the lizards in this province 

which lasted 2 years (2015-2016), 13 species of 

lizards namely Paralaudakia caucasia, Trapelus 

agilis, Phrynocephalus persicus, Darevskia 

defilippi, Lacerta strigata, Eremias persica, 

Eremias fasciata, Eremias papenfussi, Ophisops 

elegans, Mesalina watsonana, Bunopus 

crassicaudus, Ablepharus bivittatus and Eumeces 

schneideri, belonging to four families, were 

collected, identified  and reported from the area. 

Thirteen distribution maps for lizards of the Alborz 

province were also made. Two new distribution 

records for lizards of Iran in the area were 

reported. Also, an isolated population of Lacerta 

strigata in the north of the province was observed 

which extends altitudinal distribution of the 

species more than 900 m in Iran. An isolated 

population of Eremias faciata in the south of the 

province was observed which is the westernmost 

record for this species in Iran and extends the 

known distributional range of the species about 

200 km westward. 

 

Keywords: Alborz, Lizards, Conservation, 

Distribution, Iran. 
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 مقدمه 
گونه خزنده در کره  3819 در حال حاضر قریب به 

گونه در ایران  296و ( Uetz, 2010) زمین
(Rastegar-Pouyani et al., 2008; Safai et 

al., 2015) بر اساس  .اندشناسایی و معرفی شده
ها در یک پنجم این گونه ،صورت گرفته های بررسی

. (Bohm et al., 2013) خطر تهدید قرار دارند
 Araújo et)تغییرات کاربری اراضی، تغییرات اقلیمی 

al., 2006; Yousefi et al., 2015; Kafash et. 
al., 2016 ) غیر مجاز )و تجارت و صیدAuliyai et 

al., 2016 خزندگان( از جمله مهمترین عوامل تهدید 
 یبا اجرا یددر گام اول با ینبنابرا ؛شوندمحسوب می

 هایگونهه شناخت ـت بـنسب ییراـات صحـمطالع
 Yousefi) شود اقدام منطقه هر در موجود خزندگان

et al., 2013منطقه  یت( و بعد از شناخت موجود
 .شود ریزیبرنامهآن  یریتمد یبرا

مطالعات مختلفی  ،بنابر اهمیت شناخت خزندگان
بر روی سوسماران کشور در مناطق مختلف انجام شده 

توان به مطالعه فون سوسماران است، برای مثال می
مطالعه فون  (،Hojati et al., 2006شهرستان دامغان )

( فون Nasrabadi et al., 2008آباد )سوسماران صالح
 & Heidariسوسماران منطقه حفاظت شده گاندو )

Kami, 2009 و مطالعه فون سوسماران شهرستان )
 ( اشاره کرد. Yousefi et al., 2013سبزوار )

 وحشحیات هایگونهو حفاظت  یریتمد برای
 و شودمی محسوب ضرورت یک ،پایه اطالعات داشتن

 مدیریتی اقدام ،گونه هر پایه اطالعات نبود صورت در
 توزیع هاینقشهبود.  خواهد روهروب بسیاری ابهامات با

 شناسانیستو ز یرانمد یابزار مهم برا یک هاگونه
 ;Guisan & Zimmermann, 2000) است حفاظت

Phillips et al., 2006.) از  یاریکه بس آنجایی از
به  یراندر ا وحشحیاتو حفاظت  مدیریت هایبرنامه

 یستز یطاداره کل مح یریتو تحت مد یصورت استان
 هاگونه فهرست است الزم ،گیردمیاستان صورت  هر

شود تا  تهیه یدر سطح استان هاگونه توزیعو نقشه 

 یستیتنوع ز تییرمد برایاطالعات  ینا ازبتوان 
 :داف مطالعه حاضر شاملـاه .دکر ادهـاستف ورـکش

الف( شناسایی فون سوسماران استان البرز، ب( تهیه 
های توزیع سوسماران استان و ج( شناسایی  نقشه

 تهدیدکننده سوسماران در استان البرز است.عوامل 
 

 هامواد و روش
با  6931 و 6939 هایسال در مناسب فصول طی

)شامل علفزارهای  مختلف هایزیستگاهدر  زنیگشت
انی، ـق کوهستـاطـای منـزاره هـی، بوتـانـکوهست

های انسان ساخت مانند  های دشتی، زیستگاه زیستگاه
 هاینمونهاستان البرز ها( های کشاورزی و باغ زمین

در  یو عکاس ییشده و بعد از شناسا صیدسوسماران 
با  هانمونه ییخود رها شدند. شناسا یعیطب یستگاهز

 یو منابع معتبر برا ییشناسا یهایداستفاده از کل
-Anderson, 1999; Rastegar) یرانا سوسماران

Pouyani et al., 2006 )ینکه. با توجه به اشد انجام 
شده در  یافت یهاتاکسون یاسم جنس و گونه برخ
 به شده منتشر منابعاز  ،یافته ییرمنطقه مورد مطالعه تغ

 ,.Smid et al., 2014; Safai et al) مانند روز

 استان سوسماران نهاییفهرست  یهته ی( برا2015
نقاط حضور هر گونه با استفاده  همچنیناستفاده شد. 

 یعثبت شده و نقشه توز جهانی یابموقعیتاز دستگاه 
موقعیت  6شکل  .شد یههر گونه در استان البرز ته

نقشه  یهته ی. برادهداستان البرز را در کشور نشان می
 ArcGIS 9.3افزار  نرم فضای درهر گونه ابتدا  یعتوز

 پنج در کیلومتر پنج یاستان البرز به شبکه ها محدوده
هر گونه  یمکان یتموقع سپسشد و  تقسیم کیلومتر

شبکه  نقشه 2 شکل درنقشه انتقال داده شد.  یبه رو
 منطقه ایماهواره یرتصو یشده استان البرز بر رویبند

 .است شده داده نمایش
 

 نتایج
 گونه 69 البرز، استان محدوده در شده انجام مطالعه در

و  دهیجکون ده،یالسرت ده،یآگام یهاخانواده از سوسمار
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استان از خانواده  نیشدند. در ا ییشناسا دهیسنس
 چیه دهیوبلفاریو  دهیانگوئ ده،یواران ده،یسیوروماستی

مشاهده شده  یهاگونه نیشتریمشاهده نشد. ب یاگونه

با هفت گونه بوده و  دهیواده السرتـانـه خـوط بـمرب
گونه در رتبه دوم  سهبا  دهیواده آگامـخان زیبعد از آن ن
 قرار دارد.

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه )استان البرز( در ایران .1شکل 

 

 
 (1×1) ایماهواره تصویر روی بر  البرز استان شده بندیشبکه نقشه .2 شکل

 
 استان البرز در شدهییشناسا یهاگونه فهرست .1 جدول

 IUCN نام فارسی نام علمی خانواده زیر راسته

Sauria 

Agamidae 

Paralaudakia caucasia  قفقازیآگامای Not Listed 
Trapelus agilis آگامای چابک Not Listed 
Phrynocephalus persicus آگامای سروزغی ایرانی Vulnerable 

Lacertidae 

Darevskia defilippi  البرزیالسرتای Least Concern 
Lacerta strigata السرتای سبز خزری Least Concern 
Eremias persica السرتای ایرانی Not Listed 
Eremias fasciata السرتای سیستان Not Listed 
Eremias papenfussi ارمیاس البرز Not Listed 

Ophisops elegans ماریمارمولک چشم Not Listed 
Mesalina watsonana دراز بیابانیمارمولک دم Not Listed 

Gekkonidae Bunopus crassicaudus داردم کلفت زگیل جکوی Data Deficient 

Scincidae 
Ablepharus bivittatus  دو خطاسکینک چشم ماری Least Concern 
Eumeces schneideri اسکینک خال قرمز Not Listed 
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شده در  ییشناسا یهاگونه یحفاظت تیوضع یبررس
گونه در فهرست طبقات 1دهد که  یاستان البرز نشان م

، (IUCN, 2013) حفاظت قرار نداشتند یجهان هـیاتحاد
گونه در طبقه کمبود  کی ،ینگران حداقل طبقه در گونه 9

 .دارد قرار ریپذ بیآس طبقه در زینگونه  کیداده و 

 سوسمار گونه 69 عینقشه توز 61تا  9 هایشکل
 

 نیدهند. در بیشده در استان را نشان مییشناسا
 یسبز خزر یالسرتا مانند یبرخ ،مطالعه شده یهاگونه
)علفزارهای  ستگاهیز کی در تنها ستانیس اسیارمو 

چشم  مارمولکمانند  زین یو برخمناطق کوهستانی( 
های کوهستانی، تپه  )زیستگاه ستگاهیز نیچند در یمار

 .شدند ییشناسامناطق دشتی(  و ماهورها

        
 نقشه توزیع آگامای چابک .4شکل     نقشه توزیع آگامای قفقازی .3شکل 

 

        
  دارکلفت زگیلدمجکوینقشه توزیع گونه  .6شکل   نقشه توزیع آگامای سروزغی ایرانی .5شکل 

 

         
 نقشه توزیع سوسمار سبز خزری .8شکل           نقشه توزیع سوسمار البرزی. 7شکل 
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 نقشه توزیع ارمیاس البرز .01شکل        نقشه توزیع السرتای سیستان .9شکل 

 

          
 نقشه توزیع مارمولک چشم ماری .01شکل          نقشه توزیع السرتای ایرانی .00شکل 

 

      
 نقشه توزیع چشم ماری دو خط .04شکل   نقشه توزیع سوسمار دم دراز ایرانی .03شکل 

 

 
 نقشه توزیع اسکینک خال قرمز .05شکل 
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 یریگو نتیجه بحث
 یاجزا نیمهمتر از یکی عنوان به خزندگان شناخت

 محسوب یضرور و مهم تیاولو کی ،هاسازگانبوم
 ابزار کی هاگونه نیا عینقشه توز هیته .شودیم

 درخواهد بود.  آنها حفاظت و تیریمد یبرا یکاربرد
کشور  درگونه خزنده  298 به نزدیک حاضر حال

از  یاریبس یعاما نقشه توز اند،شده یو معرف ییشناسا
 .دارد یادیفاصله ز یعتطب هایواقعیت با هاگونه ینا
 هاگونه یقدق یعاست که داشتن نقشه توز یدر حال ینا

 وحشحیاتو حفاظت از  یریتدر مد یگام اساس یک
سوسماران فون  ،مطالعه حاضر در. شودمی محسوب

شد.  هیهر گونه ته عیو نقشه توز ییاستان البرز شناسا
گونه  69 عیدهنده نحوه توز که نشان هانقشه نیا

نقاط داغ تنوع  ییشناسا یبرا تواندیم ،سوسمار است
اگرچه این  .ردیمورد استفاده قرار گ البرز استان یستیز

ات تکمیلی های توزیع کامل نیستند و مطالعنقشه
های توزیع سوسماران بیشتری برای کامل کردن نقشه

 استان مورد نیاز است.
 در خانواده سطح درتنوع  نیشتریاستان البرز ب در

در  که است دهیالسرت خانواده به مربوط سوسماران
 و یکوهستان مناطق شاخص یهاگونه رندهیبرگ

 69 اگرچه. شودیم خانواده نیا یابانیب مناطق شاخص
اما در مقایسه با  ،گونه سوسمار تنوع قابل توجهی است

شده در استان خراسان رضوی برخی مناطق مطالعه
 تنوع سوسماران در استان البرز پایین است. برای مثال

شده جنگل  مطالعه فون خزندگان منطقه حفاظت
 66 که خواجه در استان خراسان رضوی نشان داد

شده زیست گونه سوسمار در این منطقه حفاظت
که این (. در حالیYousefi et al., 2015) کند می

منطقه حفاظت شده تنها معادل شش درصد استان 
بررسی سوسماران  البرز مساحت دارد. همچنین

 26 ،شهرستان سبزوار نشان داد که در این شهرستان
 ,.Yousefi et alکند ) گونه سوسمار زیست می

( که در مقایسه با استان البرز تنوع باالتری 2013

دارد. دلیل باالتر بودن تنوع در شهرستان سبزوار وجود 
در شهرستان  ،برای مثال .های بیشتر است زیستگاه

ای وجود دارد  های ماسه سبزوار گستره وسیعی از تپه
سوسماران شب فعال و روز که زیستگاه انواع مختلف 

های  خاص تپه های گونهالبرز  اما در استان فعال است،
 ای مشاهده نشد.  ماسه

 اسیگونه ارم یثبت شده برا حضور نقطه
است که  رانیگونه در ا نیرکورد ا نیتریغرب ستانیس

طور  گزارش شده بهنقطه حضور  نیاز محل آخر
 دارد وجود فاصله لومتریک 288به  کینزد یبیتقر

(Gholamifard & Rastegar-Pouyani, 2015 .)
گونه  نیا ازشده  ثبت یرکوردها ریسا و حاضر رکورد

گونه  نیا ییکه امکان شناسا دهد یم نشانکشور  در
 اغلب و داردوجود  زین رانیاز ا یگریدر مناطق د

در گستره  افتاده جداصورت  بهگونه  نیا یهاتیجمع
 .هستند پراکنده کشور از یعیوس

 محدوده ، دررانـیا در یزرـخ زـسب مارـسوس
 ,Anderson) دینمایم ستیز6188 تا -27 یارتفاع

1999; Rastegar-Pouyani et al., 2006 اما در .)
و مرتفع از سوسمار  یمنزو تیجمع کیمطالعه حاضر 

در  تیجمع نیشد. ا ثبتدر استان البرز  یسبز خزر
 عیمتر توز 388 کیت شد که نزدـثب 2788 اعـارتف

 ثبت یهارکورد. دهدیم شیافزا را گونه نیا یارتفاع
 کوه رشته یشمال یهادامنه در تماماً ،گونه نیا از شده
 سوسمار از رکورد نیاول البرز استان رکورد و بوده البرز
 .استرشته کوه البرز  یجنوب یهادامنه در یخزر سبز

  نیدر ارتباط با استان البرز ا تیحائز اهم نکته
 یها گونه هم و یکوهستان بارز یهاگونهاست که هم 

 هر یهاگونه نیب در یدشت و یابانیب مناطق بارز
 یالبرز یالسرتا ،مثال ی. براشودیم مشاهده خانواده

است و گونه  یگونه شاخص مناطق کوهستان کی
  شاخص یهاگونهه خود از ـک انـستیس یاـرتـالس
 مشاهده استان نیا در است یـدشت و یانـابیب قـمناط

 .شوندیم
 



 629 و حفاظت سوسماران استان البرز عیبررسی فون، توزیوسفی و همکاران:  

 حفاظتتهدیدات و 

 گونه 1شده در استان البرز ییشناسا یهاگونه نیب از
 قرار حفاظت یانـجه هـیادـاتح اتـطبق تـفهرس در

 در گونه کی ،ینگران حداقل طبقه در گونه 9 نداشتند،
 ریپذبیآس طبقه در زین گونه کی و داده کمبود طبقه

 و یشناختبوم یازهایناست  یضرور نیبنابراقرار دارد. 
 استان در ریپذ بیآسگونه  نیا یتیجمع یهایژگیو

 دست به اطالعات از استفاده با بتوان تا دوش ییشناسا
استان پرداخت.  درو حفاظت آن  تیریبه مد ،آمده
 شیپا سال دو یط نگارندگان ییصحرا یهایبررس

دام،  یعامل چرا سهکه  دهدیم نشان استان سوسماران
 توانیم را یاجادهو تصادفات  یاراض یکاربر راتییتغ

 د. کردر استان البرز ذکر  سوسماران داتیتهد نیمهمتر
 

 چرای دام

اثرات  ،یاهیبردن پوشش گ نیاز ب لیدام به دل یچرا
 ثرات. ادارداجتماعات خزندگان  یبر رو یانباریز

 مقاالت درسوسماران  یرو بر دام یچرا مخرب
 ;Attum et al., 2006) است شده داده نشان مختلف

Pettigrew & Bull, 2011 .)در  شتریب دام یچرا
( 61)شکل  شودیم مشاهدهاستان  یمناطق کوهستان

 عامل نیا ریثأت تحت شتریب یزکوه سوسماران و
 ادیز یشناخت بوم یهانهیهز لی. به دلدارند قرار دیتهد
شده دییأت اثرات و( Fleischner, 1994) دام یچرا

 از ممانعت هاگونه ریو سا سوسمارانمخرب آن بر 
 ستگاهیز تیظرف حد از شیب و زودهنگام یچرا

 .باشد مؤثر استان سوسماران حفاظت در تواند یم
 

 تغییرات کاربری اراضی

های وسیعی در سطح استان البرز تغییر کاربری زمین
های کشاورزی تبدیل ( و به زمین67داده شده )شکل 

دشتی اتفاق اند. بیشترین سطح تغییرات در مناطق شده
شود خزندگان یـب مـل سبـن عامـای .افتاده است

ثیر تغییرات کاربری اراضی أزی بیشتر تحت ت دشت
ریزی و مدیریت چرای دام و ممانعت برنامه قرار گیرند.

ای از چرای بیش از حد و خارج از ظرفیت برد تغذیه
تواند در کاهش این تهدید برای خزندگان استان می

 باشد. مؤثر
 

 
 چرای دام در مناطق کوهستانی شهرستان طالقان .11شکل 
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 های کشاورزیها و زمینتغییرات کاربری اراضی در استان البرز، توسعه فزاینده شهرها، شهرک .11شکل 

 
 ایتصادفات جاده

مهمترین عوامل مرگ و میر  ای یکی ازتصادفات جاده
شود. در استان البرز در موارد وحش محسوب میحیات

 ی از خزندگان یافت شد که به هنگامیهامتعددی نمونه
ه تلف شده ید با وسایل نقلرعبور از جاده به خاطر برخو

ای  (. شناسایی مناطق داغ تصادفات جاده61بودند )شکل 
زیادی از  تا حدّ توانددهنده میو نصب تابلوهای هشدار

 ها بر روی خزندگان استان بکاهد.اثرات منفی جاده
استان البرز در  ،در نقشه جدید تقسیمات کشوری

 به طور رسمی شکل گرفت. موجودیت 6913سال 
 

بندی جدید به تنوع زیستی این استان تا قبل از تقسیم
در حال حاضر که  ،نام استان تهران بوده است. بنابراین

های نیاز است فهرست گونه ،این استان مستقل شده
های طور دقیق شناسایی شده و برنامهاستان به

مدیریتی و حفاظتی در سطح استان برای آنها تدوین و 
اجرا شود. مطالعه حاضر به عنوان تنها مطالعه انجام 

به بررسی تنوع، توزیع و  ،شده بر روی خزندگان استان
سوسماران این استان پرداخته است. نتایج این حفاظت 

تواند زمینه مناسبی برای مطالعات آینده بر مطالعه می
 روی خزندگان استان باشد.

 
 ای یک عامل تهدیدکننده خزندگان استان البرزتصادفات جاده .11شکل 
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 زاریگاسپس
فاظت محیط زیست و از همکاری صمیمانه اداره کل ح

تسهیل به دلیل انان استان البرز ـبطـان و محیـکارکن

. این دشومیبازدیدهای صحرایی تشکر و قدردانی 
مطالعه تحت حمایت مالی اداره کل محیط زیست 

 استان البرز صورت گرفته است.
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