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Abstract
The aim of this research was to study the Agamidae

چکیده
 بررسی سیستماتیک گونههای خانواده آگامیده در،هدف این تحقیق

family species in East Azerbaijan, Iran. From among
the many different habitat regions, several areas were

 برای این منظور چندین مکان.استان آذربایجان شرقی است

randomly selected for trapping. To meet the goal, 100

تلهگذاری بهطور تصادفی در وضعیتهای متنوع زیستگاهی در سطح

samples of the Agamidae family lizards including

 نمونه از خانواده آگامیده که شامل پنج511  تعداد.منطقه انتخاب شد

five species (Trapelus agilis, Trapelus persicus,

،Trapelus

Phrynocephalus scutellatus Phrynocephalus persicus,
Laudakia nupta) out of three different genera were

persicus

Phrynocephalus

،Trapelus

،Phrynocephalus

agilis

گونه

scutellatus

collected. After take the specimens, Specification

 از سه جنس مختلف درLaudakia nupta  وpersicus

subject to change Such as:, sampling location, date,

 بعد از گرفتن.زیستگاههای مختلف منطقه جمعآوری گردید

eyes color and etc, was recorded. Samples, based on

 رنگ، تاریخ، مکان نمونه گیری، مشخصات قابل تغییر،نمونهها

the size and type and conventional methods were
killed, and were transported to the laboratory for

چشمها و مختصات بعضی از نقاط کلیدی ثبت گردید نمونهها بر

identification. After transporting these specimens to

حسب اندازه و نوع با روش متداول و مناسب کشته و برای شناسائی

the laboratory, they were fixed in 10% formalin and,

 نمونهها را با مواد، در آزمایشگاه.به آزمایشگاه منتقل گردید

then they were identified by the valid identification

فیکساتیو نظیر فرمالدئید فیکس کرده و بر اساس کلیدهای شناسائی

keys.

Keywords: East Azerbaijan, Iran, lizards, the
Agamid family.
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مقدمه
با توجه به نقش مهم خزندگان بهویژه سوسمارها در
چرخههای زیستی و تأثیر آنها بر زندگی انسانها از
نظر مسائل بهداشتی و كنترل بیولوژیكی ،شناخت و
مطالعة آنها برای ما حائز اهمیت میباشد .با توجه به
وضعیت قرار گرفتن كشور ایران در جنوب غربی آسیا
عناصر مشتركی با فون خزندگان شمال آفریقا ،جنوب
آسیا ،آسیای مركزی و اروپا دارد و بهعنوان یك پل
ارتباطی عمل میكند .بنابراین از نظر تعداد گونههای
سوسماران بسیار غنی بوده و همین موضوع باعث
جلب توجه محققین بسیاری از كشورهای مختلف به
جمعآوری و مطالعه سوسماران ایران گردیده است.
رده خزندگان و از آن جمله مارمولكها ،نه تنها از
این قاعده مستثنی نیستند بلكه درجه باالیی از آندمیسم
را نشان میدهند .همین امر سبب میشود تا نیاز به
گسترش پژوهشهای بیوسیستماتیكی در ردهها و
راستههای مختلف جانوری زیرراسته مارمولكها بهعنوان
یكی از این گروههای زیستی در پهنه ایران زمین و
تجدیدنظرهای مكرر در آن را بیشتر احساس كند.
زیرراسته مارمولكها یكی از گستردهترین
گروههای جانوری خزندگان بوده و تقریباً دارای 9022
گونه میباشد .خانواده آگامیده شامل  39جنس و
باالی  922گونه در آسیا ،آفریقا و استرالیا را شامل
میشود (.)Greer, 1989
پژوهش محققین خارجی در زمینه خزندگان در ایران
دارای سوابقی است كه از آن میان میتوان به مطالعات
Latifi ،(1957) Mertens ،(1971, 1974) Tuck
) (1995) Balouch & Kami ،(1984, 1991و
 ،(1996a, 1996b) Kami & Vakilipoureاشاره
كرد .همچنین كتاب دوزیستان و خزندگان شرق میانه
بهوسیله  (1992) Leviton et al.به نگارش در آمده
است .كتاب خزندگان ایران نتجه تحقیات ( Anderson,
 )1999میباشد و بهروزرسانی چكلیست خزندگان ایران
بهوسیله  (2000) Firouzصورت گرفته است.
،(1999, 1968, 1996) Anderson

Nilson ،(1976) Clark ،(1876) Blandford

) (1997) Rastegar ،(2003و بسیاری دیگر را
میتوان نام برد .كتاب خزندگان ایران كه توسط
 (2000) Andersonو  (1999) Firouzنوشته
شده و به روز رسانی آن در دست اقدام میباشد.
اما محققین ایرانی نیز تالشهای زیادی در این
زمینه انجام داده اند كه میتوانیم به :انتشار كتاب
خزندگان ایران جغرافیای زیستی سوسماران
( )Baloutch, 1995مطالعه حیات وحش ایران در
سال  ،0222بررسی بیوسیستماتیك سوسماران قسمتی
از استان كرمانشاه از نصراله رستگار پویانی )،(2000
انتشار جلد اول كتاب راهنمای صحرایی خزندگان
ایران (سوسماران) از دكتر نصراله رستگار پویانی و
همكارانش ) (2007را میتوان اشاره كرد .از طرفی
گونههای مختلف خانواده آگامیده نمونههائی هستند
كه در مناطق مختلف ایران پراكنده بوده ،و همچنین
فقر مطالعات تاكسونومیكی در مناطق مختلف ایران
خصوصاً در منطقه شمالغربی ایران ،وسعت چنین
مطالعاتی را در منطقه ضروری میكند.
تاكنون نزدیك به  602گونه سوسمار از هشت
خانواده در ایران شناسایی و گزارش شده است كه در
نواحی فیزیوگرافیك مختلف كشور پراكنده هستند
استان آذربایجانشرقی به علت قرار گرفتن در ناحیه
رشتهكوههای البرز و وجود دامنه زیاد تغییرات
فیزیوگرافیك شامل مناطق كوهستانی ،كوهپایهای،
دشت و جلگه ،وجود پوششهای گیاهی و ایجاد
نیچهای اكولوژیك متنوع بكر واقع در مناطق
صعبالعبور جمعیتهای فراوان و گونههای وسیعی از
جانوران بهویژه خزندگان را درخود جای داده كه
بسیاری از آنها شناسایی و مطالعه نشدهاند ،هدف از
این مطالعه شناسایی گونههای مختلف خانواده آگامیده
از زیر راسته مارمولكها در منطقه بوده است.
مواد و روشها
شهرستان مرند یكی از شهرهای استان آذربایجانشرقی
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بین  93-61درجه طول شرقی نصفالنهار گرینویچ و
 01-90درجه عرض شمالی نصف النهار گرینویچ واقع
شده است .ارتفاع شهرستان از سطح دریا در حدود
 6692متر میباشد .شهرستان مرند از شمال به
رودخانه مرزی ارس و از شرق به اهر ،از جنوب به
تبریز و از غرب به خوی و ماكو محدود میباشد .برای
جمعآوری گونههای مختلف زیر راسته سوسمارها ،با
كمك وسایل مورد لزوم در زیستگاههای مرتبط
جستجو و جمعآوری گردید .در این زمینه از وسائل
جمعآوری مختلف از قبیل تور مخصوص ،شیشه سم،
ظروف بزرگ حاوی مواد فیكساتیو ،تفنگ بادی الك،
انواع تله (تله خاكی ،تله كامل،تله آبی ،تله رنگی)
استفاده شد .نمونههای بالغ زیر راسته سوسمارها با
استفاده از تور مخصوص ،تلههای خاكی ،و با استفاده
از پروژكتورهای قوی در زمان شب جمعآوری گردید.
در طرح پژوهشی مذكور برای جمعآوری گونههای
مختلف زیر راسته سوسمارها بر حسب نوع محیط و
اكوسیسم چند روش به كار برده شد .در محیط های
باز روش تله گذاری و شكار به وسیله تفنگ بادی
مورد استفاده قرار گرفت .در این روش گونههای
مختلف زیر راسته مذكور را در هنگام روز و روشنائی
جمعآوری گردید .در پاره ای از موارد از تله های
فرمونی برای جمعآوری گونههای مذكور استفاده شد.
در اكثر موارد مربوط به جمعآوری گونههای مختلف
زیر راسته سوسمارها از تلههای زندهگیر و تورهای
جمعآوری مخصوص خزندگان استفاده گردید.
در ارتباط با بعضی از گونهها كه در شب فعالیت
میكنند با استفاده از پروژكتورهای قوی و تورهای
جمعآوری مخصوص شب استفاده شد .بعد از گرفتن
نمونهها ،مشخصات ظاهری از قبیل مشخصات قابل
تغییر و مشخصات تاكسونومیكی مهم ،مكان
نمونهگیری ،تاریخ ،رنگ چشمها و مختصات بعضی از
نقاط كلیدی را ثبت گردید و در نهایت از نمونهها
عكس كامل تاكسونومیكی تهیه شد .نمونهها را بر
حسب اندازه و نوع با روش متداول و مناسب كشته و

69

برای شناسائی و كارهای مقدماتی جهت انتقال نمونه
به آزمایشگاه صورت گرفت .در آزمایشگاه بر اساس
شیوه های خاص آنها را در درون مواد فیكساتیو نظیر
فرمالدئید قرار داده و بر اساس كلید های شناسائی
معتبر مورد مطالعه قرار داده شد .جهت مطالعه و
عكس برداری نیز از لوپهای مجهز به دوربین استفاده
گردید.
نتایج و بحث
در این مطالعه پنج گونه از سه جنس مربوط به
خانوادۀ آگامیده جمعآوری و شناسائی گردید.
کلید شناسائی زیر راستۀ سوسمارها

 )a-6واجد اندام حركتی جلوئی و عقبی 0 ...................
 )b-6فاقد اندامهای حركتی جلوئی و عقبی
Ophisaurus apodus (Anguidae) .....................
 )a-0واجد پلك هستند 9 ...........................................
 )b-0فاقد پلك میباشند 7 ..........................................
 )a-9فلسهای روی پوزه و فرق سر ،بزرگ میباشد
(شكل-6الف) و فلسهای روی شكم معموالً بزرگ
میباشد( .شكل -6ج) 6 ...............................................
 )b-9فلسهای روی پوزه ،و فرق سر معموالً كوچك
هستند (شكل-6ب) 3 ..................................................
 )a-6فلسهای روی شكم معموالً بزرگتر از
فلسهای پشت و پهلوهای بدن میباشند (شكل-6ج)
و بعضی اوقات بزرگتر از فلسهای حاشیهای پا
هستند( .شكل-6د) Lacertidae ...............................
 )b-6فلسهای شكمی كوچك بوده ،و فلسهای منطقة
پشتی و پوزه بهصورت روشن و شفاف میباشد -منافذ
رانی وجود ندارد Scincidae .....................................
 )a-3مارمولكهای بزرگی هستند ،بالغها در برخی از
نمونهها طویلتر از یك متر بوده ،پوزه در آنها دراز
میباشد .سوراخ بینی نزدیك چشمها قرار دارد .زبان
پهن ،گوشتی و در قسمت انتهائی بهصورت چنگال مانند
میباشد Varanus griseus (varanidae) ................
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 )b-3سر و پوزه كوتاه بوده ،و سوراخهای بینی انتهای
پوزه و نزدیك چشم ها قرار دارد ،زبان پهن ،گوشتی
كه در قسمت انتهایی چنگال مانند نمیباشد 1 .........
 )a-1بدن پوشیده از توبركولهای گرد و كوچك
Eudlepharis (Gekkonidae) ..............................
 )b-1بدن پوشیده از فلسهای پولك مانند كه غالباً
در مناطق پشتی بدن نقاط شفاف دیده میشود
Agamidae .................................................................
 )a-7فرق سر پوشیده از پوستهها و سپرهای بزرگی
است 0 ..........................................................................
 )b-7فرق سر پوشیده از توبركول بوده ،فلسهای
منطقة شكمی ،تقریباً به شكل مستطیل میباشند
Gekkonidae .............................................................
 )a-0فلسهای منطقة شكمی بهصورت مربعی است
Ophisops (Lacertidae) .......................................
 )b-0فلسهای منطقة شكمی شبیه فلسهای منطقة
پشتی بدن است Ablepharus (Scincidae) ...........
کلید شناسائی جنس و گونههای خانواده آگامیده

 )a-6پرده گوش غیر قابل رویت بوده ،كه در جنس
 phrynocephalusوجود ندارد 3 ...............................
 )b-6پرده گوش قابل رؤیت است 0 ...........................
 )a-0واجد سوراخهای ران( ،شكل-6د) -دم از نظر
طول بسیار كوتاه بوده بهطوریكه كوتاهتر از طول
پوزه میباشد .دارای حلقهای از خارهای دراز و در پایه
با توبركولها است.
 )b-0فاقد منافذ رانی ،و دارای دم دراز ،كه بلندتر از
طول پوزه میباشد .فاقد خار و موهای بزرگ در پایه
توبركولها میباشد( .شكل -0ب و ج) 9......................
 )a-9فلسهای بهصورت مربعی شكل بوده و یا در
حد بسیار كمتر بهصورت حلقوی دیده میشوند (شكل
-0ب) سر و بدن پهن ،و پردۀ گوش ،خارجی بوده و
بزرگتر از چشم میباشد3 ....................... Ludakia .
 )b-9فلسها مربعی بهصورت مورب بوده و به هیچ وجه
حلقهای نمیباشد (شكل-0ج) .سر و بدن پهن نبوده ،و

اندازۀ پردۀ گوش در نمونههای مختلف متفاوت است
6....................................................................................
 )a-6گوشها به صورت باز ،و توسط یك یا دو فلس
در حاشیة آن دیده پوشیده شده ،سومین انگشت پنجه
پای عقبی درازتر از چهارمین انگشت آن میباشد
Pseudotrapelus stnatus .....................................
 )b-6گوش كامالً بیرونی نبوده ،در حاشیة پایش به
وسیلة فلسهائی پوشیده نشده ،چهارمین انگشت پنجه
پای عقبی بزرگتر از سومین انگشت همان پا میباشد
)7 ............................................................. (Trapelus
 )a-3فلسهای روی بینی با هم دیگر مماس بوده ،یا
اینكه توسط یك ردیف از فلسها جدا شدهاند ،خط افقی
سیاه رنگ و در سطح شكمی تا دم كشیده شده است
Phrynocephalus scutellatus (Oliver 1807) ....
 )b-3روی بینی به وسیلة  9-3ردیف از فلس پوشیده
شده ،نوارهای عرضی بر روی سطح پشتی دم وجود
ندارد .در صورتیكه در بعضی از نمونهها نوارهای
عرضی وجود داشته و سطح پشتی را از هم جدا
میسازد 1 ....................................................................
 )a-1هیچ یك از فلسهای طولی بدن نوک تیز
نبوده ،در منطقة گردنی ،پوست بهصورت تا شده
میباشد.
 9-0 )b-1ردیف از فلسهای طولی پشت گردنی
بهصورت نوک تیز بوده و هیچ نوع برگشتی در پوست
منطقة پشتی گردن دیده نمیشود ..............................
Phrynocephalus persicus (Defilippi 1863).
 )a-7فلسهای سطح پشتی بدن بهصورت همگن
میباشند (شكل-0د) تمام فلسهای پشتی بدن ،به
سمت فلسهای كوچك قرار گرفته است
Trapelus agilis (Oliver 1804) .........................
 )b-7فلسهای سطح پشتی بدن بهصورت ناهمگون
بوده ،فلسهای گردنی و پشتی بدن از نظر اندازه
متنوع میباشند 0 ........................................................
 )a-0در هر دو جنس از نمونهها ،نوارها بهصورت
بنفش و خاكستری بوده ،كه در حاشیهها واجد نوارهای
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قهوهای میباشد كه تا سطح پشتی گردن ادامه پیدا
میكنند.
 )b-0كمترین حد قسمت داخلی بیضهها ،بیضوی بوده
و دارای نوار اتصالی بهصورت طولی میباشد .در رور
گردن و پشت بدن نوارهای خاكستری و یا بنفش كه
با حاشیههای نواری قهوهای متمایل به سیاه دیده
میشود ،كه تا سطح پشتی سر ادامه پیدا میكند .در
صورتیكه نوارهای تیره و روشن بهصورت عرضی و
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پشتی بوده كه در جنس ماده بیشتر دیده میشود
Trapelus persicus (Blandford 1881) ............
 )a-3فلسهای موجود در دم بهصورت حلقه ای بوده،
هر قطعه از دم دارای بیش از  0حلقه میباشد
Laudakia nupta (De Filippi 1843) ................
تمام گونههای مذكور برای اولین بار از منطقه
گزارش میشوند.
الف

ج

د

ب

شکل  .1الف) فلسهای روی پوزه و سر؛ ب) فلسهای كناری روی سر؛ ج) فلسهای بزرگ شكمی؛ د) منافذ رانی

ب

الف

ج

شکل  .۲الف) دم قوی و كوتاه با زوائید و توبركولهای بزرگ؛ ب) فلسهای دمی مشخص ،كه در منطقه مخرجی؛ ج) فلسهای دمی
مورب بوده كه تا منطقه مخرجی كشیده نشدهاند.
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جدول  .1دادههای بیومتریك گونه

جنس فرینوسفالوس Genus: phrycephalus

.Phrynocephalus persicus

).(Kaup 1825

در گونههای مختلف این جنس بدن تحلیل رفته ،و فاقد
كیسة گلوئی میباشد .سطح پشتی نوک تیز و لبهدار
نبوده و فلسهای سطح پشتی بهصورت یك شكل ،و با
فلسهای بزرگتر متحد شدهاند .پرده گوش ناقص ،یا
وجود ندارد دم گرد ،و در پایه تحلیل رفته است.
سوراخهای پیش مخرجی و رانی وجود ندارند.
گونه فرنیوسفالوس پرسیکوس Phrynocephalus
). persicus (De Filippi 1863

این گونه فراوانترین نمونه در این منطقه بوده كه چهار
نمونه ،از روستاهای آرباتان و پرپر كه از نظر فلور دارای
گیاهان یك روزه با خاک رس میباشد جمعآوری گردید.
سطح پشتی بدن ،به رنگ قهوهای روشن با سه نوار
طولی سیاهرنگ میباشد .در سطح پشتی لب
توبركولهای بزرگی وجود دارد .ماده بزرگتر از نر ،و به
اندازۀ  90-63میلیمتر میباشد .در طول دوره مطالعه هم
جنس نر و هم جنس ماده جمعآوری گردید .دادههای
بیومتریك مؤثر در شناسائی گونه Phrynocephalus
 persicusبهصورت خالصه در جدول  6درج شده است
(شكل 9و جدول .)6

SVL / CL

HW

1/16

CL

SVL

1/02

1/27

1/16

4/5

4/6

گونهفرنیوسفالوس اسکاتالتوس Phrynocephalus
). scutellatus (OLIVER 1807

در این گونه ،هیچ نوع لبة پوستی چینخورده در
گوشههای دهانی دیده نمیشود .قسمتهای پشتی
فلسها به یك اندازه و فرم نمیباشند .اغلب ناخنهای
اندامهای حركتی گونه مذكور دارای توبركول میباشد.
سطح پشتی بدن خاكستری با نقاط روشن و تیره متمایل
به قهوهای است .تمام مناطق سطح پشتی بدن به
صورت بنفش كم رنگ ،همراه با خطوط و یا نقاط
خاكستری متمایل به سیاه میباشد .بهطوریكه در اغلب
نمونهها شبكهای از مجموعههای سیاه و خاكستری به
همراه نقاط سفید و قهوهای كوچك دیده میشود .سطح
شكمی بدن ،سفید بوده و دم دارای حلقههای سیاه ،به
همراه نقاط سفید روشن در منطقه مركزی میباشد.
دادههای بیومتریك مؤثر در شناسائی گونه
 Phrynocephalus scutellatusبه صورت خالصه
در جدول  0درج شده است (جدول 0و شكل.)6

شکل  .3ساختار ظاهری گونه Phrynocephalus persicus
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شکل  .4ساختار ظاهری گونه

Phrynocephalus scutellatus

جدول  .۲اندازهگیری بیومتریك گونه
GS T4L FL SQ VSRT
37
8
11 90
32

LE
4

INS IOS
1
12

IL
30

SL
30

Phrynocephalus scutellatus

HW HH
10
7

HL
12

TL
70

SL4T AGFS FCWS SVL GVL
26
85
12
42
30
12

چهارمین انگشت در پنجه پا دراز است .فلسهای
سطح پشتی بدن تقریباً بهصورت مورب و همگن
میباشند .معموالً فلسهای بزرگ در منطقة پشتی از
تجمع فلسهای كوچكتر در پهلوها به وجود آمدهاند ،و
هیچ نوع فلس بزرگتری در میان آنها وجود ندارد .چهار
نمونه از گونه مذكور در مناطق مربوط به یكانات و
پرپر جمعآوری گردید ،كه مناطق مذكور دارای آب و
هوای نیمهخشك با فلور گیاهی بیدوام میباشد.
دادههای بیومتریك مؤثر در شناسائی گونه
 Trapelus agilis agilisبه صورت خالصه در
جدول  9درج شده است (جدول 9و شكل.)3

Genus: Trupelus (Cuvier

جنس تراپلوس

67

). 1816

سر در گونههای مختلف جنس مذكور نسبتاً روشن،
ولی كوتاه است .پردۀ گوش كوچك ،و كوچكتر از
حدقه چشم میباشد .پنجه در اندامهای حركتی كوتاه
است.
گونه تراپلوس آژیلیس Trapelus agilis (Oliver
).1804

فلسهای مربوط به پس سر كوچك ،و فلسهای
مربعی بهصورت مورب بهجز در مخرج دیده میشوند.

جدول  .3اندازهگیری بیومتریك و مریستیك
FCW

AGFS

SL4T

VSTR

SQ

FL

T4L

PIS

GS

LE

LTYM

STL
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IOS

INS

IL

SL

HH

HW

HL

TL

GVL

SVL

24

100

24

52

90

23

12

26

60
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شکل  .۵ساختار ظاهری گونه Trapelus agilis

گونه تراپلوس پرسیکوس Trapelus persicus

جنس لوداکیا )Genus: Laudakia (Gray 1845

). (Bland ford 1881

بدن در گونههای مختلف این جنس تحلیل رفته است،
تاج عقبی و ساک گلوئی در گونههای مربوط به این
جنس از بین رفته ،سر كوچك بوده و پردۀ گوش
بهصورت سه گوش و بزرگ میباشد و از نظر اندازه
بزرگتر از نصف سطح حدقة چشم میباشد .تا خوردگی
در منطقه جلوئی شانه باعث اتصال آنها به همدیگر
شده و تا چین گلوئی ادامه پیدا میكند .فلسهای
سطح پشتی به یك صورت بوده و یا اینكه با
بزرگترین انگشت پنجه پا همگن شده است.

فلسهای پسسری بزرگ نبوده و فلسهای مربعی
شكل بهصورت مورب قرار گرفته ولی حلقهحلقه
نشدهاند .چهارمین انگشت پنجه پا درازتر میباشد.
فلسهای سطح پشتی بدن تقریباً بهصورت مساوی و
تا حدودی نامتجانس میباشند .فلسهای مناطق
پشتی و پهلویی بدن با همدیگر مخلوط شده و دارای
اندازههای متنوع میباشد .در حد جلوئی بدن نقاط
عمودی بیضوی شكل وجود دارند كه به نوارهای
خاكستری گردن و پشت بدن متصل شدهاند كه مرز
آنها به وسیله نوارهای توسعه یافته قهوهای متمایل به
سیاه مشخص میشوند ،كه در سطح پشتی بدن و سر
دیده میشوند .در جنس نر ،كیسة گلوئی وجود دارد.
این گونه ،معموالً در مناطقی كه دارای شن و ماسه
بود ،مشاهده گردید (شكل .)1

شکل  .6ساختار ظاهری

گونه لوداکیا نوپتا

Laudakia nupta (De

).Filippi 1843

دم به قطعاتی تقسیم شده ،و از حلقههایی از فلسها به
وجود آمده است ،خصوصاً زمانی كه دم را از پهلو مشاهده
میكنیم ،حلقههای دمی بهوضوح دیده میشوند.
فلسهای میانی و پشتی امتداد پیدا كرده و ستونهای
طولی را بهوجود آوردهاند .دادههای بیومتریك مؤثر در
شناسائی گونه  Laudakia nupta nuptaبهصورت
خالصه در جدول  6درج شده است (شكل .)7

گونه Trapelus persicus

شکل  .7ساختار ظاهری

گونه Laudakia nupta
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...  مطالعه فونستیكی گونههای مختلف خانواده آگامیده:پورربی و همكاران
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Laudakia nupta nupta  اندازهگیری بیومتریك و مریستیك.4 جدول
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