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چکيده
زمينه و هدف :از آنجا که مطالعه خزندگان درايران به دليل کثرت و تنوع گونه ها همواره مورد توجه دانشمنددان و محققدان داخلد و
خارج بوده است ،در پژوهش حاضر سع شده است با توجه به غناي فون خزنددگان شررسدنان کنگداور و عدد وجدود مطالعدات دقيد
بيوسيسنماتيك  ،فون مارهاي منطقه مورد شناساي قرار گيرد و مارهاي منطقه با توجه به نوع پوشش گياه  ،آب و هدوا و ندوع خدا

در

اقليم هاي مخنلف منطقه مورد مطالعه بيوسيسنماتيك قرار گيرند .در واقع اين امر منجر به شناساي مارهداي منطقده ،آگداه از فراواند
وکمياب گونههاي موجود در منطقه ،افزايش اطالعات عموم جامعه در مورد مارها و اهميت آنهدا در زنددگ و لدزو حتاادت از آنهدا
م گردد.
روش بررسی :نمونهها از مناط مخنلف مورد مطالعه ط سالهاي  1393-1394به وسيله عصاي مارگيري و نيز به وسيله چوب بلند T
شكل جمعآوري شده و پس از شناساي نمونهها صتات منريک و مريسنيک هر نمونه اندازهگيري گرديد.

يافتهها :در منطقه مورد مطالعه هتت گونه از شش جنس و چرار خانواده مار شناساي گرديد که عبارتند از مارچليپر Natrix
 ,tessellataمارکوتولددده رينگدددال  ,Eirenis collarisتيدددر

مدددار  Eirenis punctatolineatusو مدددارگورخري

 Spalerosophis microlepisاز خانواده کلوبريده ,مارکرم شكل  Typhlops vermicularisاز خانواده تيتلوپيده ,يله
مار  Malpolon insignitusاز خانواده المپروفييده و گرزه مدار  Macrovipera lebetinaاز خدانواده وايپريدده .از بدين

 -1دانش آموخنه کارشناس ارشد بيوسيسنماتيک جانوري ،دانشكده علو  ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،ايران.
 -2اسناديار ،بيوسيسنماتيک جانوري ،دانشكده علو  ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،ايران(* .مسوول مكاتبات)
 -3اسناد ،جانورشناس  ،دانشكده علو  ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،ايران.

نمونههاي يافت شده در منطقه يله مار نيمه سم داراي نيش خلت شياردار ،گرزه مار سم و داراي فنگ فوقان منحر

و بقيه گوندههدا

غيرسم م باشند.
بحث و نتيجهگيری :کلوبريده با چرار گونه باالترين تنوع را در ميان خانوادههاي منطقه نشان داد .از بين هتت گونه مار که در حدوزهي
شررسنان کنگاور شناساي گرديد ،بيشنرين فراوان مربوط به مار چليپر Natrix tessellata ،بود.
واژههای کليدی :فونسنيک ،مار ،شررسنان کنگاور ،اسنان کرمانشاه.
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Abstract
Background and Objective: Kangavar County is located in the eastern regions of Kermanshah
Province. Since the herpetofauna of Kangavar County is rich, and no biosystematics studies have
already been done in this region, the aim of the present study is to investigate the faunistic of snakes in
this area.
Method: The study area is located in the western margin of the Iranian Plateau between 34°30' N and
47°58' E. All specimens were collected from different regions of Kangavar County during the survey
from 2014 to 2015 by a snake Tongs stick grabber 120 cm, and sometimes, by Hook stick. Specimens
were identified according to Latifi (2000) and Leviton et al. (1992).
Findings: The collected specimens represented seven species, six genera and four families including
the family Colubridae: Collared Dwarf Racer Eirenis collaris, Dotted Dwarf Racer, Eirenis
punctatolineatus; Dice snake, Natrix tessellata; Zebra Snake, Spalerosophis microlepis; the family
Typhlopidae: Greek Blind snake, Typhlops vermicularis; the family Lamprophiidae: Eastern
Montpellier Snake, Malpolon insignitus; and the family Viperidae: Levantine Viper, Macrovipera
lebetina. Among the identified species, Malpolon insignitus is semi-venomous and Macrovipera
lebetina is venomous.
Discussion and Conclusion: The current study recorded seven species belonging to six genera and
four families (Colubridae, Viperidae, Typhlopidae and Lamprophiidae) in Kangavar County,
Kermanshah Province. The Colubridae with four species showed the highest diversity among the
families represented.
Keywords: Faunistic, Snake, Kangavar County, Kermanshah Province.
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مقدمه
مطالعه خزندگان در ايران به دليل کثرت و تنوع گونهها همدواره

سم افع هاي نظير بوتروپس و راسل گاه در درمان بيمداري-
و خونريزيهاي شديد از قبيل خونريزي رحدم و

مورد توجه دانشمندان و محققان داخل و خارج بوده است.

هاي هموفيل

گرچه اين مطالعات تما مناط ايران را به طور کامدل پوشدش

شبكيه چشم و دهان کاربرد دارند (.)4

نداده است .مارها نيز که عضو مرمد از ايدن گدروه مد باشدند،

مطالعه اخير نيز با هدف شناساي مارهاي منطقه بدا توجده بده

دومين گروه خزندگان با بيش از  2900گونه م باشند و مثدل

صتات مورفولوژيک و با کمک کليدد شناسداي  ،از سدال1393

سوسمارها در همه قارهها بهجز قطب جنوب پراکندهاند (.)1

شروع شده و ط سال 1394ادامه يافنه است .گونههداي يافدت

مارها نيز مورد مطالعه محققان گوناگون قرار گرفنهاند پژوهش-

شده در منطقه مطاب جديدترين ردهبنديهداي ارايده شدده (6

گران به طور مقطع برروي مارهاي ايران به تحقيقات پرداخنه

و )10نا گياري گرديدند.

اند و همراه با بررس ساير خزنددگان مقداالت و کنبد در ايدن

روش بررسی

زمينه مننشر شده است ( 7 ،6 ،5، 4 ،3 ،2و .)8

موقعيت جذرافيداي شررسدنان کنگداور :شررسدنان کنگداور بدا

خزندگان به دليدل تذييده از آفدات گيداه در حتدن و کنندرل

وسعن حدود  845کيلومنرمربع ،ارتتاع 1467منر از سطح دريا

محصوالت کشاورزي و در تنظيم جمعيت ب مردرههداي کده از

در  85کيلددومنري مرکددز اسددنان کرمانشدداه و در شددر آن و در

آنرا اسنتاده غياي م کنند اهميت بهسزاي دارندد ( .)9وجدود

موقعيت جذرافياي  34درجه و 30دقيقده عدرش شدمال و 47

مارها در مزارع و کشنزارها سبب از بين رفنن موشها ،کر ها و

درجه و  58دقيقه طول شرق قرارگرفنه است .شكل ذيل نماي

حشرات مخنلف م شوند و از اين راه کمک مؤثري بده افدزايش

از منطقه مورد مطالعه را نشان م دهدد ،شررسدنان کنگداور از

محصوالت کشاورزي م کنند .همچنين برخ فرآوردههداي بده

شمال به اسدآباد ،از جنوب به نراوندد و از مذدرب بده صدحنه و

دستآمده از سم مارها نظير مار کبرا در برطرف کردن دردهاي

هرسين و از مشر به تويسرکان محدود م باشد.

عصب و ماهيچهاي کاربرد دارند .فرآوردههاي به دست آمدده از

شکل  -1نقشه شهرستان کنگاور دراستان کرمانشاه و موقعيت ايستگاههای نمونهبرداری
Figure 1- Map of Kangavar county Kermanshah Province, and sampling stations
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اين شررسنان توسط کوههاي نيز احاطه شدده اسدت ،از جملده

طول شرق  47درجه و  58دقيقه و عرش شمال  34درجده و

کوه امروله که سنيذ پر بدرف دارد .ارتتاعدات زاگدري ميدان ،

 34دقيقه ،د باد (شر کنگاور) با طدول شدرق  47درجده و

بخش شمال و شمالغرب اين دشت وسيع را دربرگرفنده اسدت.

 56دقيقه و عرش شمال  34درجده و  32دقيقده ،رسدنم آبداد

ناهمواريهاي شررسنان بخش از سلسدله کدوههداي زاگدري و

(غرب کنگاور) با طول شرق

 47درجده و  57دقيقده و عدرش

منشكل از سنگهاي آهك و دگرگدون اسدت ،جدنس کدوههدا

شمال  34درجه و  29دقيقه ،الهدانه (شر کنگداور) بدا طدول

عمدتاً آهك است و تراکم رسوبات در دشت ،زمينهاي حاصل-

شرق  47درجه و  55دقيقده و عدرش شدمال  34درجده و30

خيزي پديد آورده است .ناهمواريهاي اين شدرر از دو قسدمت

دقيقه و سراب کنگاور (منطقه سرپل در غرب کنگاور) بدا طدول

تقريباً منمايز شامل تپهها و دشتها تشكيل شده است .تپدههدا

شرق  47درجه و  55دقيقه و عدرش شدمال  34درجده و 28

داراي شيب غيريكنواخت هسنند که هر چه از سمت جنوب بده

دقيقه م باشند (شكل.)1

شمال پيش م رويم ،منوسط سطح ارتتداع بديشتدر مد شدود.

روش نمونهبرداری

شررسنان داراي آب و هواي نيمهخشدک و اسدنپ مد باشدد و

نمونه ها با عصاي مارگيري و بده وسديله چدوب بلندد  Tشدكل

اقليم شررسنان بر اساي تقسيمبندي سيليانف در حدال حاضدر

جمعآوري شده و داخل کيسه پارچهاي وجعبه چوب مخصوص

داراي مناط نيمهخشک ،نيمهخشک شديد ،مرطدوب و نيمده-

نگهداري شدند .تعداد  34نمونه از منطقه ط سال هاي 1393

مرطوب م باشد (.)11

و  1394جمعآوري شد و تعدادي از نموندههدا بده آزمدايشگداه

موقعيددت مندداط مددورد مطالعدده :جرددت مطالعدده فددون منطقدده

جانورشناس مننقل گرديد و جردت شناسداي فديكس گرديدد.

ايسنگاههاي نمونهبرداري در چرار جردت جذرافيداي اصدل در

سپس صتات منريک و مريسدنيک آنهدا بده کمدک ابزارهداي

اطراف شررسنان کنگاور به عنوان بخش مرکزي در نظر گرفنده

نظيرکوليس ديجينال  ،لوپ آزمايشگاه  ،دوربدين ديجيندال و

شد .ايسدنگاههداي نموندهبدرداري شدامل سدراب مداران در 10

ذرهبين بررس شده و عكس از آنها تريه گرديد ،اما نمونههاي

کيلومنري جندوب غربد کنگداور و در ارتتداع  1532مندري از

کمياب نظير گرزهمار در طبيعت مورد بررس قرار گرفت و رهدا

سطح دريا م باشد که به دشت دهلر مشدرف اسدت و موقعيدت

گرديد.

جذرافياي آن  34درجه و  25دقيقه عرش شمال و  47درجده

يافتهها

و  53دقيقه طول شرق است و زيستگاه مار چليپر م باشد.

در تحقي حاضر تعداد هتت گونه از چردار خدانواده مخنلدف از

ايسنگاه نمونهبرداري دوآب (جنوب کنگاور) با طدول شدرق 47

مناط مورد مطالعه مورد بررس قدرار گرفدت کده بديشتدرين

درجه و  52دقيقه و عرش شمال  34درجه و  24دقيقه ،جنت

فراوان مربوط به خانواده کلوبريده با چردار گونده و کدمتدرين -

آباد (شمال شرق کنگاور) با طول شرق  48درجه و  5دقيقه و

فراوان مربوط به وايپريده با يک گونه م باشد.

عددرش شددمال  34درجدده و  42دقيقدده ،منطقدده فددش (شددمال

گوندههداي شناسداي شدده شدامل  Natrix tessellataاز

کنگاور) با طول شرق  47درجه و  55دقيقه و عرش شدمال

خانواده کلوبريده و زير خدانواده  Natricinaeغيرسدم مد -

 34درجه و  35دقيقه ،اکبرآباد (شمال غرب کنگداور) بدا طدول

باشند که پولکهاي پشن مار تيذهدار هسنند .بيشترين تعداد

شرق  47درجه و  55دقيقده وعدرش شدمال  34درجده و30

يافت شده مربوط به سراب ماران در منطقه دهلر م باشدد ،امدا

دقيقه ،خسروآباد (شر کنگاور) با طول شدرق  48درجده و 2

در ساير ايسنگاههاي نمونهبرداري از جمله سراب فدش ،دوآب و

دقيقه و عرش شمال  34درجه و  37دقيقده ،رشدنيان (شدمال

سراب سرپل نيز يافدت گرديدد .زيسدتگداه مدار در ندواح آب

شر کنگاور) با طدول شدرق  47درجده و  51دقيقده و عدرش

شيرين و مجاور تاالبها مشاهده شد که گاهاً جرت جتتگيري،

شمال  34درجه و  35دقيقه ،گردکانه (شمال شر کنگاور) بدا

تخمگياري و خواب زمسنان از آب خارج م شوند .بزرگتدرين
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نمونه يافت شده با طدول بددن  85سدانن مندر و طدول د 16

با خال هاي قروه اي تيره با حاشيه يا بدون حاشيه ستيد رنگ،

سانن منر و کوچکترين نمونه با طول بدن  17/8سدانن مندر و

سطح شكم ستيد مايل به زرد است .زيستگاه نمونه صحراها،

طول د  5سانن منر مشاهده گرديد.

تپه ماهورها ،چمنزارها م باشد که گاه در مزارع اطدراف نيدز

 Eirenis collarisمار غيرسم از خدانواده کلوبريدده و زيدر

مشاهده م گردد.

خانواده  Colubrinaeداراي نواريقهاي تيره رنگ بر روي گردن

 Spalerosophis microlepisاز خدانواده کلوبريدده و زيدر

م باشد .در بين دو چشم و فلدس پيشدان و قسدمن از فلدس

خانواده  Colubrinaeغيرسم که لدب بداال بده وسديله يدک

آهيانه داراي خالهاي سياه يا قروه اي تيدره اسدت ،بقيده بددن

رديف پولک از چشم مجزا شده است .خط تيدره بدين چشدمهدا

زينون روشن ،خاکسنري يا قروه اي روشن م باشد .ايدن مدار

وجود دارد ،از ناحيه بين و چشم تدا گوشده دهدان داراي خدط

زير صخرهها و سنگها يافت م شود .طدول بددن از  24سدانن

تيره ممند است و در دو طرف گردن داراي خطوط تيدره سدياه

منر تا 11/5سانن منر و طدول د از 3/5تدا  6/7سدانن مندر در

رنگ م باشد .اين نمونه در زمينهاي کشاورزي منطقه مشاهده

نمونههاي منطقه به دست آمد.

گرديد و طول بدن از  188تا  43سانن منر و طول د از  27تدا

 Eirenis punctatolineatusمارغيرسدددم از خدددانواده

 10/2اندازهگيري شد.

کلوبريده است و زير خانواده  Colubrinaeکه فاقد خط تيدره

 Macrovipera lebetinaاز خانواده وايپريده و سم  ،فاقد

بين دو چشم م باشد .فلس آهيانه فاقد خطوط تيره رنگ است،

پولک بزرگ بداالي چشدم اسدت .نمونده يافدت شدده درمنطقده

فلس هاي چين عقب به وسيله يک يا دو سري فلس ازهم مجزا

سنگالخ گلياران مشاهده گرديد و طول بدن  80سانن منر و

هسنند .رنگ بدن قروه اي روشن و يكنواخت يا با خطوط طول

طول د  11سانن منر بود .اين نمونه در برخورد با انسان ممكن

سياه تا ناحيه د ممند ،سطح شكم يكنواخدت وروشدن مد -

است به تعقيب بپردازد.

باشد .طول بدن از  58سانن منر تا  25سانن منر و طدول د از

 Typhlops vermicularisاز خانواده تيتلوپيده و غيرسم ،

 16تا  8سانن منر به دست آمد .اين نمونه در گدروه مارهداي -

که صتحه بين به طور ناقص تقسيم شده است و شكاف بين از

روزگرد است .اين گونه در مناط صخرهاي ،کوهسدنان و نيمده

دومين فلس لب شروع م شود .نمونهها زير سنگها يافت م -

بيابان و معموالً زير سنگها يافت م شود.

شوند و معموالً زندگ درونزمين دارند .طول بدن از  26/8تدا

 Malpolon insignitusاز خانواده المپروفييده و نيمهسدم

 16/5سانن منر و طول د از 0/3تا  0/4سانن منر اندازهگيدري

م باشد که درتپه ماهورها و کشنزارهاي اطراف آن مشاهده شد

شددد .هددمچنددين در مددورد تمددام نمونددههددا صددتات منريددک و

و ويژگ بارزش وجود فرورفنگ روي سر ،بين پولک پيشدان و

مريسنيک آنها مطاب جدول ( )1مورد اندازهگيري قرارگرفت.

جلوپيشان م باشد و طول بدن از  105/5تا  45/5سانن منر و
طول د از 27سانن منر تا  12سانن منر به دست آمدد .سدطح
پشن نمونه به رنگ زينون تيره يا خاکسنري تيره يكنواخت يا

مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه....
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جدول  -1صفات بررسی شده در مارهای جمع آوری شده از شهرستان کنگاور

N. tessellata

E. collaris

E. punctatolineatus

M. insignitus

S. microlepis

T. vermicularis

M. lebetina

Table 1- Characteristics study of collected snakes from Kangavar County

209-158

181-159

181

178-175

147

-

168

74-45

86-51

86

88-72

78

-

47

تعداد پولک هاي پشن

19

15

17

17

31

-

25

تعداد پولک هاي لب باال

8

7

7

8

13

4

11

تعدا پولک هاي لب پايين

10

8

9

10

14

-

13

تعدادپولکهاي گيجگاه جلو

1

1

1

2

3

-

-

تعدادپولکهايگيجگاه عقب

2

2

3

3

4

-

-

تعداد پولک هاي جلو چشم

3-2

1

2

1

3

1

-

تعدادپولک هاي عقب چشم

3

2

2

2

5

-

-

تعداد پولک گونهاي

1

1

2

2

3

-

-

17/85-18

11/24-5

188-43

16/26-5/8

77

17-5

3/6-5/7

16-8

27-12

10/27-2

0/0-3/4

15/5

10

8

4

3

2

6

1

مشخصات گونه ها

تعدادپولک هاي شكم
تعداد پولک هاي زير دم

طول بدن
طول د
تعداد نمونه هاي يافت شده

45/105-5/5 58-25

2.9%
N. tessellata
E. collaris

8.8%
29.4%

E. punctatolineatus

17.6%

S. microlepis
T. vermicularis

5.9%

M. insignitus
M. lebetina

23.5%

11.8%

شکل  -2فراوانی گونههای يافت شده در شهرستان کنگاور
Figure 2 - Frequency of species in the Kangavar County

ملکوتيان و همکاران

97  زمستان،79  شماره،علوم و تکنولوژی محيط زيست
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ط تحقي انجا شده هتت گونه مار منعل به شدش جدنس و
چرار خانواده در حوزهي شررسنان کنگاور شناساي گرديد کده
Natrix ،بيشترين فراوان در اين بين مربوط بده مدار چليپدر
 اين مار در خشك و آب داراي سرعت خوب. بودtessellata
 هنگا خطر صداي هيس هيس توليد کدرده و زمدان کده.است
. مايع بدبوي از غدد مخرج خود خارج م کندد،اسير م شود
،کددمتددرين فراواندد نيددز در منطقدده مربددوط بدده گددرزه مددار
 زيستگاه اين مار داراي. م باشدMacrovipera lebetina
 درههاي سدنگالخ بدا، اين گونه در ارتتاعات.تنوع باالي است
 نمونه ديگدري کده.پوشش بوتهزار و حن مزارع زندگ م کند
 مدار کوتولده، بده وفدور يافدت شدد،در منطقه بعد از مار چليپدر
 ايدن مدار در منداط. مد باشددEirenis collaris رينگدال
صخرهاي و کوهسنان شررسنان و در زير تخنهسنگها مشاهده
 فعاليدت ايدن،زير سنگها مرطوب باشد

 زمان که خا.گرديد

گونه بيشتر است و احنمال يافت شدن آن در زير سنگها نيدز
.بيشتر م باشد
 درصد فراوان ساير نمونهها نيدز در منطقده مشدخص، از سوي
گرديد و در تمام موارد صتات منريک و مريسنيک نمونههداي
.)2 ؛ شكل1جمعآوري شده مورد اندازهگيري قرارگرفت (جدول
تشکر و قدردانی
بدينوسيله از زحمات مرندي حميدرضا ازهر و ميثم ملكوتيدان
که در انجا اين پژوهش ما را ياري نمودند تشكر و قدردان م
.گردد
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