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Abstract
Lizards have significant roles in life cycle and are
related to humans either directly or indirectly.
Identifying of the fauna of a region is the most

چکیده
سوسماران در چرخههای زیستی نقش مهمی دارند و بهطور مستقیم
 شناسایی فون هر منطقه از.یا غیر مستقیم نیز با انسان در ارتباطاند

necessary and the most significant biological and

ضروریترین و مهمترین تحقیقات زیستی و پایهای در آن منطقه

fundamental research in it. Mazandaran Province

 استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط.میباشد

has diverse biological conditions because of its

 مجاورت دریا با کوه و تنوع پوشش گیاهی،اکولوژیک خاص

geographical location and special ecological

 جمعآوری و مطالعه.دارای شرایط زیستی متنوعی است

conditions, the proximity of the sea to the
mountains and diverse vegetation. Samples were

از استان مازندران درCyrtopodion scabrum بیوسیستماتیک

collected in Mazandaran and bio-systematic study

. صورت گرفت1931  تا پایان خرداد1931 فاصله فروردین ماه

of Cyrtopodionscabrum was manipulated there as

نمونهها به وسیله دست یا چوب جمعآوری شد و پس از تهیه

well from March, 2012 to June, 2013. The

 تثبیت گشت و با استفاده از%57  و الکل%4  در فرمالین،عکس

samples were collected by hands or sticks and
after being photographed, they were fixed in

 نمونه متعلق به گونه5  در این تحقیق.منابع معتبر شناسایی شدند

formalin 4% and ethyl alcohol 75% and were

 نمونه1  جمعآوری شد که شاملCyrtopodion scabrum

identified using valid sources. Seven samples

،ویژگیهای مورفولوژیک. نمونه جنس نر میباشد7 جنس ماده و

belonging toCyrtopodionscabrum, including 2

 در این.مورفومتریک و مریستیک نمونهها مورد بررسی قرار گرفت

female and 5 male samples, were collected in the

مطالعه برای اولین بار این گونه در استان مازندران جمعآوری و

current study. Then, morphologic, morphometric

.گزارش میگردد

and meristic characteristics of the samples were
studied. Cyrtopodion scabrum has been collected
and reported for the first time in Mazandaran

، مریستیک، مورفولوژیک، فون، بیوسیستماتیک:واژههای كلیدی

Province in this study.

.مورفومتریک
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مقدمه
مطالعات بنیادی سیستماتیک سوسمارها در بیشتر
کشورها انجام شده است (.)Ebrahimnejad, 2006
در کشور ما با وجود انجام مطالعاتی در این زمینه
توسط متخصصین داخلی و خارجی همچنان مناطقی
وجود دارد که نیاز به مطالعه دارند.
اندرسون سوسمارهای ایران را در هشت خانواده
معرفی نموده است که شامل  99جنس و 521گونه
میباشد ( .)Anderson,1999چند مورد از مطالعات
گذشته :مطالعه خزندگان پارک ملی گلستان ( Moradi,
)1995؛ بررسی بیوسیستماتیکی مارمولکهای قائمشهر
()Haghparast, 2009؛ اولین گزارش گکوی سنگی
تیغهدار در استان گیالن ( Rastegar-Pouyani,
)2009؛ اولین گزارش گکوی سنگی تیغهدار در استان
آذربایجانشرقی ()Dadashi, 2009؛ بررسی تنوع
گونهای و پراکنش سوسمارهای شرق استان گیالن
()Khanjani, 2011؛ مقدمهای بر زیست شناسی
گکوی سنگی تیغهدار در استان لرستان (شهرستان
کوهدشت) ()Ahmadi, 2013؛ مطالعه فونستیک
خزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان
مازندران ( )Nabavi, 2013و بررسی صفات
مورفومتریک ،مریستیک و اسپرماتوژنز در گکوی سنگی
تیغه دار در استان لرستان (.)Ahmadi, 2013
پرجمعیت ترین
Gekkonidae
خانواده
مارمولک های مناطق بیابانی پالئارکتیک (دنیای
قدیم) می باشند .با وجود کثرت آنها تاکنون
مطالعات جامع برروی این گروه از مارمولک ها
خصوصاً در مناطق جنوب غربی آسیا از جمله ایران
صورت نگرفته است (.)Eris, 2009
جنس  Cyrtopodionعموماً در شیبها
ودامنههای سنگی ،صخرهسنگها و در شکافها و
حفرههای زیرزمینی و حتی در سکونتگاههای انسانی
دیده میشوند ( .)Khan, 2008این جنس در
کشورهای شرق مدیترانه (مصر و بالکان) ،جنوب غربی
آسیا تا بیابانهای شمال عربستان و از پاکستان تا شمال

هندوستان و دامنههای هیمالیا و جنوب جمهوری آسیای
میانه منتشر شده است (.)Anderson, 1999
 Cyrtopodion scabrumیا گکوی سنگی
تیغهدار یک گونه سوسمار خانگی شناخته شده در
ایران میباشد .این سوسمار بهطور گسترده در سراسر
ایران گسترش دارد بهویژه در بخشهایی از جنوب
غربی ،مرکز و شرق کشور ،اما دامنه توزیع آن در
قسمتهای شمالی ایران به وسیله کوههای البرز
محدود است (.)Anderson, 1999
با توجه به اینکه مطالعات گذشته در خصوص
پراکنش گکوی سنگی تیغهدار ،مناطق مختلف ایران
به خصوص استان مازندران را به طور کامل پوشش
نداده است لذا نیاز به تحقیق مجدد و کاملی در سطح
استان احساس میشود .در این تحقیق گونه
 Cyrtopodion scabrumمتعلق به خانواده
گکونیده در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه :استان مازندران در
شمال فالت ایران بین مختصات جغرافیایی  91درجه و
 66دقیقه تا  96درجه و  11دقیقه عرض شمالی و 15
درجه و 25دقیقه تا  16درجه و  51دقیقه طول شرقی
واقع شده است .عوامل گوناگونی نظیر جهت رشته
کوههای البرز ،همسایگی با دریای خزر و وزش بادهای
مرطوب غربی و سرد شمالی باعث گوناگونی آب و
هوای استان گردیده است .پوشش گیاهی منطقه شامل
جنگلهای انبوه ،چمنزار و استپ میباشد .بهطور کلی
در جنگلهای استان غلبه با درختان پهن برگ است که
تا ارتفاع  5155متری گسترش دارند .بعد از آن تا ارتفاع
 2155متری درختان سوزنی برگ ظاهر میشوند ،باالتر
از آن شرایط رویش گونههای درختی محدود میگردد و
پوشش گیاهی به چمنزار همانند چمنزارهای آلپی تبدیل
میگردد .مهمترین درختان جنگلهای استان شامل:
مازو ،ممرز ،آزاد ،انجیلی ،توسکا ،افرا ،نارون و راش
میباشد (.)Azad, 2013

آزاد و کمی :اولین گزارش از گکوی سنگی تیغهدار ...

15

شکل  .1موقعیت استان مازندران و شهرهای مهم آن
جمعآوری نمونهها

نمونهها از فروردین  5935تا پایان خرداد  5932در
فصول مختلف سال و در ساعات انتهایی روز و شب
به وسیله دست از روی دیوار منازل مسکونی
شهرستان چالوس (نقاط قرمز در شکل  )5جمعآوری
گردید .نمونهها پس از بررسی اولیه در آزمایشگاه و
تهیه عکس و بافت در الکل  %51و فرمالین %6
تثبیت گردیدند .اطالعات مربوط به تک تک نمونهها
یادداشت شد وسپس برچسب ویژهای که شامل یک
کد مخصوص است به پای هر جانور وصل گردید و
نهایتاً نمونهها در ظرفهای شیشهای مخصوص که
حاوی اتانول  %51یا فرمالین  %6است قرار داده
شدند .جهت شناسایی گونهها از کلید شناسایی
اندرسون ( )5333و کتاب گکوهای روسیه و
کشورهای مجاور ( Szezerback & Golubev,
) ،1996راهنمای صحرایی خزندگان ایران نوشته
دکتر رستگار پویانی و همکاران ( )5916و چک
لیست خزندگان ایران ()Smid et al., 2014
استفاده شد .جهت شناخت ویژگیهای زیستی
گونههای صید شده اقدام به اندازهگیری صفات
متریک و شمارش صفات مریستیک نمونهها شد.
تشخیص افراد نر و ماده با توجه به وجود همیپنیس

در نرها و عدم وجود آن در مادهها و بررسی غدد
تناسلی پس از تشریح صورت گرفت.
صفات بررسی شده در این تحقیق عبارتند از:
( ULSتعداد فلسهای لب باال)( LLS ،تعداد
فلسهای لب پایین)( LRDT ،ردیفهای طولی
توبرکولهایپشتی)( TRDT ،ردیفهای عرضی
توبرکولهای پشتی)( L₄F ،المالی انگشت چهارم
دست)( L₄T ،المالی انگشت چهارم پا)PAN ،
(منافذ پیش مخرجی)( VS ،فلسهای عرض شکم)،
( SVLطول سر و بدن)( TL ،طول دم)( SL ،طول
پوزه)( HL ،طول سر)( HW ،عرض سر)HH ،
(ارتفاع سر)( DTL ،طول توبرکول پشتی)AG ،
(طول زیر بغل تا کشاله ران).
نتایج
 25ایستگاه در کل استان بازدید و موردمطالعه قرار
گرفت و در مجموع  26نمونه از خانواده گکونیده
 Gekkonidaeجمعآوری شد و براساس بررسی
ویژگیهای مورفولوژیک ،مورفومتریک و مریستیک
(جدول  5و  )2معلوم گردید که  5نمونه از  26نمونه
جمعآوری شده مربوط به گونه گکوی سنگی تیغهدار
 Cyrtopodion scabrumمیباشد (شکل 2و.)9
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برخی از پولکهای سطح پشتی بزرگ ،برجسته ،سه
وجهی و به شدت تیغهدار می باشد و در ردیفهای
منظمی قرار گرفتهاند .جفت پیشین فلسهای پس چانه
ای بزرگ و با هم در تماساند و جفت دوم توسط
گرانولهای کوچکی از هم جدا میباشند .سر از باال
حالت زاویهدار دارد .اندامهای حرکتی و دم درشت
میباشند .نرها با داشتن منافذ پیش مخرجی و قاعده دم
برجستهتر به دلیل وجود یک جفت همیپنیس از
نمونههای ماده قابل تشخیص هستند .رنگ ناحیه شکم
سفید است و ناحیه پشت به رنگ زمینه خاکستری
همراه با یکسری نقاط خاکستری یا قهوهای تیره در
ردیفهای طولی منظم میباشد .فعالیت این گونه
محدود به غروب ،شب و اوایل صبح میباشد .براساس

مشاهدات صورت گرفته گکوی خانگی در مناطق
مسکونی حرکت سریعی دارد .دم این گونه به راحتی
کنده میشود .در روز به شکاف دیوارها یا آجرها رفته
یا اینکه در خانهها پشت وسایل و اثاثیه مخفی
میشوند و تمام روز را در آنجا میگذرانند .در مناطق
مسکونی هنگام غروب آفتاب یا شب در مکانهایی
که نور چراغ وجود دارد قرار میگیرند و حشراتی که
کنار نور میآیند را میخورند.
پراکنش در استان مازندران

این گونه فقط در شهرستان چالوس جمعآوری شده
است .گزارش این گونه برای اولین بار از استان
مازندران صورت میگیرد.

جدول  .1اندازههای مریستیک و جنسیت نمونههای صید شده Cyrtopodion scabrum
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چالوس
52
3
21
59
53
25
29
5
ماده

چالوس
52
3
25
59
51
25
29
5
ماده

چالوس
52
1
26
52
53
25
25
6
نر

چالوس
55
5
21
55
51
51
53
1
نر

چالوس
52
1
26
52
53
25
22
6
نر

چالوس
55
5
21
52
51
55
25
1
نر

چالوس
55
5
21
55
51
51
51
1
نر

محل نمونه بردار
ULS-R
LLS-R
LRDT
TRDT
SV
L4F-R
L4T-R
PAN

جنسیت

ZMR: Zoology Museum Reza

جدول  .2اندازههای مورفومتریک و جنسیت نمونههای صیدشده Cyrtopodion scabrum
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482

481

479
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476

ZMR

چالوس
6345
ناقص
649
5542
149
943
542
2946
ماده

چالوس
6145
1645
642
5545
149
945
545
2946
ماده

چالوس
9145
1545
645
346
345
645
545
5343
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چالوس
9645
6345
945
141
541
941
543
5545
نر

چالوس
6545
1345
642
341
143
642
545
2545
نر

چالوس
9545
1545
941
345
145
945
543
5549
نر

چالوس
9645
6945
946
146
541
942
541
5141
نر

محل نمونه بردار
SVL
TL
SL
HL
HW
HH
DTL
AG-R

جنسیت
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شکل Cyrtopodion scabrum .2

شکل  .3فلسهای لب باال و لب پایین در Cyrtopodion scabrum

بحث
خانواده گکونیده متنوعترین خانواده سوسمارها در
سطح جنس میباشد ( .)Karimian, 2011در فالت
ایران تعدادی از گونههای سوسمار در خانههای
مسکونی زیست میکنند اما در مناطق مختلف نوع
آنها با هم متفاوت میباشد .سوسمارهای خانگی که
در خانههای روستایی و شهری زیست میکنند تحت
عنوان گکو شناخته میشوند که Cyrtopodion
 scabrumیا گکوی سنگی تیغهدار یک گونه
سوسمار خانگی شناخته شده در ایران است و در
مقایسه با دیگر گونههای خانگی در اکثر نواحی ایران
انتشار دارد (Cyrtopodion .)Fathinia, 2007
 scabrumسوسماری است که بهطور وسیع در

جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا پراکندگی دارد
( .)Nili, 2013این گونه جزء عناصر فونی ساهارو-
سیندین بوده و در خارج از فالت ایران منشآ گرفته
است ( .)Parsa, 2009پیدایش جلگه ساحلی پست
خزر بعد از دوره پلیستوسن به وقوع پیوسته است به
همین دلیل فون مارمولکهای این خطه از گونههای
اندمیک بیبهره است .گونههای این منطقه با فون
مدیترانه ،اروپا و ماوراء قفقاز خویشاوندی دارند
( .)Anderson, 1999نمونهها از شهرستان چالوس
واقع در غرب استان مازندران (نقاط قرمز در شکل )5
و روی دیوار منزل مسکونی جمعآوری شد .پیش از
این مطالعه تنها یک گزارش از وجود Cyrtopodion
 scabrumدر حاشیه جنوبی دریای خزر صورت

5931  بهار، پیاپی شانزدهم، شماره چهارم، سال چهارم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی
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جمعآوری شده در این تحقیق به همراه نمونههای
گزارش شده از استان گیالن شمالیترین پراکنش
 را در ایران نشانCyrtopodion scabrum
 به دلیل ساخت و سازهای بیرویه و.میدهد
همچنین استفاده از حشرهکشها و از بین بردن
Cyrtopodion حشرات که منبع تغذیهای اصلی
 است بقای این جانور تحت تآثیر قرارscabrum
گرفته و جمعیت و دامنه پراکنش گونه در مخاطره
 گرچه این گونه به.)Dadashi, 2009( افتاده است
 نمونه و تنها از یک ایستگاه (شهرستان5 تعداد
چالوس) در استان مازندران جمعآوری شد ولی
 پراکندگی آن را در،میتوان با انجام مطالعات بیشتر
 مطمئناً تحقیقات،سراسر استان مورد بررسی قرار داد
بیشتری نیاز است تا جنبههای مختلف توزیع این
.سوسمار در شمال ایران آشکار شود

 نمونه در استان گیالن بود9 گرفت که شامل
کشف
.)Rastegar-Pouyani,
2010(
 در مناطق ساحلیCyrtopodion scabrum
دریای خزر غیر معمول است چرا که زیستگاه معمولی
 سواحل جنوبی.این سوسمار مناطق خشک میباشد
خزر دارای آب و هوای مدیترانهای با میانگین بارش
 میلیمتر در کوهها و دشتهای2555  تا555 سالیانه
 شاید مهمترین و محتملترین دلیل.ساحلی است
حضور این سوسمار در محدوده جنوبی دریای خزر
این باشد که این گونه توانسته است از طریق
شکافهای کوههای البرز که نقش مهمی در مبادله
گونهها بین بخش مرکزی و شمالی فالت ایران دارد
 البته دخالت.خود را به این منطقه رسانده باشند
انسان نیز میتواند سبب این دامنه پراکندگی شود
نمونههای
.)Rastegar-Pouyani,
2010(
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