تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هفتم ،شماره بیست و دوم ،بهار  ،4931صفحه 22-49
دريافت مقاله4934/80/80 :

پذيرش نهايی4939/89/20 :

فون خزندگان منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
و بررسي ميزان تشابه آن با مناطق فيزيوجئوگرافيک سوسماران ايران
مسعود يوسفی  ،4صیاد شیخی ئیالنلو  ،2علی خانی  ،9انوشه کفاش  4و اسکندر رستگار پويانی *1
 4گروه محیط زيست ،دانشکده منابع طبیعی ،پرديس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 2گروه محیط زيست ،دانشکده شیالت و محیط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
 9اداره حفاظت محیط زيست استان خراسان رضوي ،مشهد ،ايران
 1گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه حکیم سبزواري ،سبزوار ،ايران

چکيده
زيستگاه هاي خزندگان در بسیاري از مناطق ايران در حال تخريب و نابودي است؛ بناابراي منااطق حفاظات شاده باه
عنوان آخري پناهگاه هاي اي موجودات محسوب می شوند .بناابراي ضاروري اسات فاون خزنادگان منااطق تحات
مديريت سازمان حفاظت محیط زيست مطالعه و معرفی شوند و تدابیري براي حفاظات از آنهاا اتخاا گاردد .منطقاه
حفاظت شده جنگل خواجه با وسعتی معادل  9۵۷۷2هکتار در  ۵8کیلومتري شهر سرخس قرار گرفتاه اسات ،منطقاه
جنگل خواجه يکی از مناطق مهم حفاظت شده استان خراسان رضوي است .در مطالعه اي که طی سال هااي  4900تاا
 4932با روش پیمايشی در مورد خزندگان اي منطقه انجام شد ،خزندگان آن جمع آوري و شناسايی شد .نتايج نشاان
داد کااه 43 :گونااه خزنااده شااامل  44گونااه سوساامار از  ۷خااانواده (،Ablepharus pannonicus

Cyrtopodion

،Paralaudakia erythrogastra ،Mesalina watsonana ،Eremias velox ،Eremias persica ،scabrum
 Trapelus agilis ،Trachylepis aurata ،Teuniodactylus caspius ،Pseudopus apodusو ۵ )Varanus griseus
گونه مار از  1خانواده (،Naja oxiana ،Malpolon insignitus ،Macrovipera lebetina ،Hemorrhois ravergieri
 Psammophis schokari ،Platyceps rhodorachisو  )Typhlops vermicularisو يک گونه الکپشت

(Testudo

) horsfieldiiدر منطقه زيست می نمايند .مقايسه فون سوسماران جنگل خواجه با ساير مناطق پراکنش آنها در ايران با
استفاده از ضريب تشابه جاکارد نشان داد که منطقه جنگل خواجه بیشتري میزان تشابه گونهاي را با کپهداغ و پاس از
آن با منطقه سیستان دارد.
واژههاي کليدي :خزندگان ،منطقه حفاظت شده جنگل خواجه ،فون ،تشابه

مقدمه.
اهمیت مارها ،سوسامارها ،وزغ هاا و قورباغاه هاا در

بسیاري از بومسازگان به عنوان جزيی از زنجیره غاذايی
جانوران بسیار برجسته است .غاذاي عماده عقاابهااي
* e.rastegar@sttu.ac.ir
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مااارگیر نظیارTerathopius ecaudatus (Daudin, :

ارتبااااا سوسااااماران منطقااااه را بااااا ساااااير مناااااطق

) 1800و ) Circaetus gallicus (Gmelin, 1788از

فیزيوجئوگرافیک بررسی کردند .از مطالعات انجام شده

مارها تأمی میشود همچنی خزندگان براي بسایاري از

پیرامون فون خزندگان استان خراسان رضاوي مایتاوان

گوشااتخااواران نظی ار روباااههااا ،گربااههاااي وحش ای،

به مطالعه بیوسیستماتیک سوسماران سبزوار (Gharezi,

هااا و

) ،1991فااون سوسااماران پااارک ملاای تناادوره (Ziaol-

کفتارهااا منباااع غااذايی مهماای بااه شااامار ماایروناااد

) ،Hagh, 1995بیوسیسااتماتیک سوسااماران نیشااابور

) .(Madjnoonian et al., 2005بنابراي مطالعه و پايش

) ،(Khademi, 2005فونساااتیک سوساااماران منطقاااه

خزندگان میتواند نقاش ماثرري در درک فرآينادهاي

فريمااان ) (Aghili, 2007و مطالعااه فااون سوسااماران

بومشناختی ،نظیر چرخههاي مواد غذايی داشته باشد.

صالحآبااد ) (Nasrabadi et al., 2008اشااره کارد کاه

خاادن

هااا ،رودکهااا و حتای گاار هااا ،پلنا

مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظات محایط

در آنها فهرستی از سوساماران ايا منااطق جماع آوري

زيست کمتر تحت تأریر فعالیتهاي انسانی قرار گرفته و

ارايه شده است .از مطالعات مشاابه در ماورد خزنادگان

از بکرتااري مناااطق طبیعای کشااور هسااتند .ايا مناااطق

مناطق حفاظت شده میتوان به مطالعاه فاون سوساماران

مهم تري پناهگاه خزندگانی است که زيساتگاه آنهاا باه

منطقه حفاظت شده گاندو در استان سیساتان بلوچساتان

شاادت در حااال نااابودي اساات ،بنااابراي شااناخت فااون

) (Heidari and Kami, 2009اشاره کارد .شاايان کار

خزندگان موجود در مناطق حفاظت شده میتواند نقش

اساات کااه تاااکنون مطالعااه ماادونی درباااره خزناادگان

مهمی در احیاي مطلوب برنامههاي حفاظتی و ماديريتی

شهرسااتان ساارخس صااورت نگرفتااه اساات و همچن ای

آنها داشته باشد.

خزندگان در مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوي

مهم تري اقادامات باراي تبیای و شاناخت پاراکنش

به ندرت پايش شدهاند.

سوسماران ايران توسط  )4333( Andersonانجام شاده

استفاده از ضرايب تشابه کاربرد فراوانی باراي معرفای

اساات .ايا پژوهشااگر در کتاااب سوسااماران اياران49 ،

مناطق حفاظت شده دارد زيرا باا اساتفاده از ايا ضارايب

منطقاااه فیزيوجئوگرافیاااک باااراي تبیااای جغرافیااااي

میتوان میزان شباهت و ارتبا بی گونه هاي موجود بای
را بررساای کاارد و مناااطق داراي

مارمولکهاي ايران در نظر گرفته و سوسماران اياران را

زيسااتگاههاااي مختل ا

از نظر پراکنش جغرافیايی تحلیل نماوده اسات .ايا 49

باالتري تنوع را باراي حفاظات پیشانهاد نماود .دو دساته

منطقه شاامل :فاالت مرکازي ،حوضاه درياچاه ارومیاه،

روش بااراي اناادازهگیااري تشااابه وجااود دارد :دسااته اول

حوضه سیستان ،منطقه خزر ،دشت خوزستان و ساواحل

روش ضاارايب تشااابه دوتااايی اساات و زمااانی اسااتفاده

خلیج فارس ،بلوچساتان اياران و سااحل مکاران ،دشات

می شاود کاه فقاط دادههااي مرباو باه حضاور ياا عادم

ترکم  ،دشت مغان ،کوههااي زاگارس ،کوهپاياههااي

حضور براي گونه ها در يک جامعه موجود باشد اما دساته

غربی رشته کوههاي زاگرس ،کوههاي البرز ،کپاه داغ و

دوم ضرايب تشابه کمّی هساتند کاه فراوانای نسابی باراي

جزاير خلیج فارس است Yousefi .و همکااران ()2849

گونهها نیاز است ) .(Krebs, 1999ضريب تشابه جاکاارد

به بررسی فون سوسماران شهرستان سابزوار پرداختناد و

يکی از ضرايب تشابه دوتايی است کاه باه دلیال ساادگی
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4۷

آن در بسیاري از مطالعات استفاده مایشاود (Raman et

اياااران اسااات ) (Saberi et al., 2011و از نظااار

al., 2005؛ Steinitz et al., 2006؛ Ricklefs, 2007؛

زمی شناسی ،بخشی از حوزه کپه داغ در شمال خراساان

).Malakoutikhah and Fakheran, 2013

اساات ) .(Darvishzadeh, 2003منطقااه حفاظاات شااده

پژوهش حاضر با هدف ارايه فهرست موجودي فون

جنگل خواجه بر اساس طبقهبندي مناطق رويشی جهاان

خزندگان منطقه حفاظت شده جنگل خواجاه و بررسای

توسط  )4300( Takhtajanدر ناحیه ايرانی-تورانی قرار

تشاااابه فاااون سوساااماران منطقاااه باااا سااااير منااااطق

میگیرد ).(Saberi et al., 2011

فیزيوجئوگرافیک ايران در شهرساتان سارخس صاورت
گرفته است.

روش نمونه برداري :در مطالعه حاضر نمونهبارداري
بااا روش پیمايشاای انجااام شااد (Ahmadzadeh et al.,

) .2008بااا توجااه بااه شااناخت نگارناادگان از منطقااه ،در
مواد و روشها.

زمانهاي مناسب در زيستگاههاي مختل

باه گشاتزنای

منطقهههه مهههورد مطالعهههه :شهرساااتان سااارخس،

پرداخته و نمونههاا از  28ايساتگاه (شاکل  )2جماعآوري

شاامالشاارقیتااري شهرسااتان در اسااتان خراسااان رضااوي

شد .جمعآوري سوسامارها باا دسات و باا چاوب دساتی

(شکل  )4و ايران است که با مساحت  ۷1۵2کیلومتر مربع،

انجام شد .در اي روش که باراي نموناههااي باا حرکات

بی دو نص النهار  98تا  08و  4۷تا  04درجه شرقی و بی

سريع مناسب است میتوان به کمک چوب دساتی نموناه

دو مدار  90و  90تا  18درجه شمالی قرار گرفته است .حد

را از فاصله  488تا  4۷8سانتیمتري مهار کرد و ساپس باا

طبیعای منطقااه را در جنااوب ،رودخانااه کشا رود و حااد

دست آن را صید کرد .نمونههاي جمعآوري شده پس از

شرقی آن را رودخانه تج (از پیوست رودخانه هريارود و

تهیااه عکااس در الکاال  0۷درصااد تربیاات شاادند ،بااراي

کش رود) و حدود طبیعای غربای و جناوبغربای آن را

نگهداري طوالنیمدت و براي ممانعت از فساد اندامهااي

آخري امتدادهاي ارتفاعات کپهداغ مشخص مینمايد.

داخلی بايستی به اندازه کافی الکل به درون اندامها تزريق

منطقاه حفاظات شاده جنگال خواجاه در فاصاله ۵8

نمود .نمونههاي صید شده با مراجعه به کلیدهاي شناسايی

کیلااومتري شهرسااتان ساارخس قاارار دارد .اي ا منطقااه

و مناابع معتبار باراي خزنادگان اياران (Leviton et al.,

چندي سال به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت مديريت

1992؛ Anderson, 1999؛ Latifi, 2000؛ Rastegar-

اداره کل حفاظت محیط زيست استان خراساان رضاوي

) Pouyani et al., 2006شناسااايی شاادند .نمونااههاااي

بوده و در سال  4900به منطقه حفاظت شده ارتقا ساطح

جمااعآوري شااده در آزمايشااگاه جانورشناساای دانشااگاه

پیادا کاارده اساات .مساااحت ايا منطقااه  9۵۷۷2هکتااار

حکاایم ساابزواري و مااوزه حیااات وحااش اداره حفاظاات

است .حداقل ارتفاع در اي منطقاه  ۷31متار و حاداکرر

محیط زيسات شهرساتان سابزوار نگهاداري مایشاود .باا

آن  42۷8متر است .منطقه مذکور از منااطق کوهساتانی

توجه به اي که ناام جانس و گوناه برخای تاکساونهااي

(سیستم کپاهداغ -هازار مساجد) و دشاتی تشاکیل شاده

موجود در منطقه در منابع جديد تغییر يافته از چکلیسات

است کاه کاوههااي مرزهااي شامالی منطقاه از معادود

خزنادگان و دوزيساتان اياران (Rastegar-Pouyani et

زيستگاههاي بااقی ماناده پساته ) (Pistacia vera L.در

) al., 2008و چکلیسات خزنادگان جهاان (Uetz and
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) Hoŝek, 2014براي تهیه فهرست خزندگان استفاده شد.

)Raman et al., 2005؛ Steinitz et al., 2006؛

به منظور مقايسه میزان تشابه گونهاي بی فاون سوساماران

 .(Ricklefs, 2007ضريب تشاابه جاکاارد از رابطاه  4باه

منطقه مورد مطالعه با مناطق فیزيوجئوگرافیک اراياه شاده

دست میآيد ).(Krebs, 1999

توسااااط  ،)4333( Andersonدادههاااااي گونااااههاااااي

a
=Sj
a+b+c

سوسماران به دست آمده از منطقه حفاظات شاده جنگال

رابطه :4

خواجه با استفاده از ضريب تشابه جاکارد ،بررسی شد .از

 =Sjضريب تشابه جاکارد

اي ضريب در مطالعات متعددي براي بررسی میزان تشابه

 :aتعداد گونههايی که در مناطق  Aو  Bوجود دارد.

گونااههاااي جااانوري باای مناااطق مختل ا

بااراي تعیاای

 :bتعداد گوناههاايی کاه در منطقاه  Bوجاود دارد و در

زيستگاههاي با اولويت باالي حفااظتی (Yahnke et al.,

منطقه  Aوجود ندارد.

1998؛  (Ramanamanjato et al., 2002و بررسااای

 :cتعداد گوناههاايی کاه در منطقاه  Aوجاود دارد و در

تشابه گونههاي زيساتگاههااي مختلا

اساتفاده مایشاود

منطقه  Bوجود ندارد.

شکل  -4موقعیت منطقه حفاظت شده جنگل خواجه در ايران

شکل  -2ايستگاههاي نمونهبرداي و طبقات ارتفاعی منطقه حفاظت شده جنگل خواجه

فون خزندگان منطقه حفاظت شده جنگل خواجه و بررسی میزان تشابه آن با مناطق فیزيوجئوگرافیک سوسماران ايران

نتايج.

4۵

رانیه) ،ارتفاع از سطح دريا و گونههااي خزناده مشااهده

نتااايج حاصاال از پااايش  28ايسااتگاه نمونااهباارداري

شده در هر ايستگاه نمونهبرداري ارايه شده است .شاايان

(شکل  )2در منطقه جنگل خواجه نشان میدهد کاه 43

کر است کاه در هار ايساتگاه حرکات در جهاتهااي

گونه خزناده شاامل  44گوناه سوسامار از  0خاانواده ۵

مناسب بوده و عمل نمونهگیري انجاام شاده اسات و در

گونه مار از  ۷خانواده و يک گونه الکپشت متعلاق باه

برخی ايستگاههاا فاصاله نموناه گیاريهاا از محال اولیاه

خانواده  Testudinidaeدر اي منطقه زيست ماینماياد.

ايستگاه به  ۷88متر میرسید.

در بی سوسماران تنها از دو خانواده  Eublepharidaeو

جدول  2میزان تشابه بی سوسماران منطقه حفاظات

 Uromastycidaeدر ايا منطقااه هایچ عضااوي حضااور

شده جنگل خواجه را با مناطق فیزيوجئوگرافیاک اياران

ندارد (جدول .)4

نشان مایدهاد .نتاايج حاصال از آزماون ضاريب تشاابه

نمونهگیري در  28ايستگاه انجاام شاد (شاکل  )2باه

جاکارد نشان میدهد که منطقه جنگل خواجه در ساطح

طوري کاه تماامی تیا هااي زيساتگاههااي موجاود در

گونه ،بیشتري میزان تشابه را با منطقه فیزيوجئوگرافیک

منطقه را پوشش دهد در پیوست  4اطالعات هر ايستگاه

کپهداغ و پس از آن با منطقه فیزيوجئوگرافیک سیساتان

شاامل موقعیات جغرافیاايی (بار حساب دقیقاه ،درجاه و

داراي بیشتري ضريب تشابه است.

جدول  -4فهرست گونههاي شناسايی شده در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
راسته

خانواده

نام فارسی

نام علمی
Paralaudakia erythrogastra

Agamidae
Trapelus agilis
Anguidae

Pseudopus apodus

Cyrtopodion scabrum

جکوي سنگی تیغهدار

Eremias persica
Mesalina watsonana
Ablepharus pannonicus

Scincidae
Trachylepis aurata
Varanidae
Typhlopidae

Varanus griseus

السرتاي آسیاي مرکزي
السرتاي ايرانی
سوسمار دم دراز بیابانی
اسکینک چشم ماري آسیايی
اسکین

عل زار

بزمجه بیابانی

Typhlops vermicularis

مار کرمی شکل

Platyceps rhodorachis

مار قیطانی

Psammophis schokari

تیر مار

Colubridae
Hemorrhois ravergieri
Lamprophiidae
Malpolon insignitus

Testudines

مارمولک شیشهاي

Tenuidactylus caspius

Eremias velox

Squamata

آگاماي چابک
جکوي انگشت کج خزري

Gekkonidae

Lacertidae

آگاماي خراسانی

مار پلنگی
يله مار

Elapidae

Naja oxiana

کفچه مار

Viperidae

Macrovipera lebetina

گرزه مار

Testudinidae

Testudo horsfieldii

الکپشت آسیايی
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جدول  -2ضريب تشابه فون سوسماران منطقه حفاظت شاده جنگال

) Trapelus agilis (Olivier, 1804و Varanus

خواجاااه باااا سااااير منااااطق فیزيوجئوگرافیاااک سوساااماران ايا اران

) griseus (Daudin, 1803در ساطح اياران و منااطق

).(Anderson, 1999
ضريب تشابه جاکارد

مناطق فیزيوجئوگرافیک

8/۷04

فالت مرکزي

8/۷

حوضه درياچه ارومیه

مجاور هستند و گروه دوم شامل گونه هاي با پاراکنش
محااادود نظیااار:

Paralaudakia erythrogastra

) (Nikolsky, 1896اساااات )Anderson, 1999؛

حوضه سیستان

8/041

Latifi, 2000؛ Rastegar-Pouyani et al., 2006؛

منطقه خزر

8/۷۷۷

دشت خوزستان و سواحل خلیج فارس

8/۷01

).Sindaco and Jeremcenko, 2008

بلوچستان ايران و ساحل مکران

8/۷۵0

دشت ترکم

8/044

دشت مغان

8/۷2۷

کوههاي زاگرس

8/۷30

خراسان رضوي) است .اي گونه برخالف سااير اعضااي

کوهپايههاي غربی رشته کوههاي زاگرس

8/۷03

جنس  Paralaudakiaاز شیبهاي تناد و رخنماونهااي

کوههاي البرز

8/۷34

کپهداغ

8/091

ساانگی دوري م ایکنااد ) (Anderson, 1999در منطقااه

جزاير خلیج فارس

8/۷24

آگاماي خراسانی )(Paralaudakia erythrogastra

از آگامیادهاي بااا پااراکنش محاادود در اياران اساات کااه
گسااتره حضااور آن مناااطق شاامال شاار کشااور (اسااتان

حفاظااات شاااده جنگااال خواجاااه در منااااطقی همچاااون
ديوارههاي خاکی رودخاناههاا ،الباالي ديوارهااي گلای
خانههاي قديمی و در برخی ماوارد در میاان انباشاتههااي

بحث و نتيجهگيري.
منطقااه حفاظاات شااده جنگاال خواجااه در شهرسااتان

خااااکی حاصااال از حفااار چااااه زيسااات مااایکناااد.

سرخس در محدوده مرز ايران و ترکمنستان قرار گرفتاه

 Paralaudakia erythrogastraدر بیشااتر قساامتهاااي

است .بخاش اعظام منطقاه را کاوههااي کپاه داغ در بار

منطقاااه وجاااود دارد و جمعیاااتهاااايی از آن در میاااان

میگیرد .از نظر توپوگرافی ،میتوان سیستم کوهساتانی

جنگلهاي پسته در مرزهاي شمالی منطقه مشاهده شد.

کپهداغ را ادامه کوههاي واحاد شامالی فاالت اياران باه

در ارتباا باا گوناه Pseudopus apodus (Pallas,

شاامار آورد ) .(Alaee, 2002فااون مهاارهداران کپااهداغ

) 1775میتوان گفت که صالحآباد در جناوب شهرساتان

ناشناخته مانده است البته اي موضوع براي تماام فاون و

سرخس شرقیتري مکان براي گزارش ايا گوناه اسات

فلور کپه داغ صااد اسات ،لاذا مطالعاه فاون خزنادگان

)(Nasrabadi et al., 2008؛ بنابراي جمعیتهاي حاضار

منطقه حفاظت شده جنگل خواجاه مایتواناد گاامی در

از ايا گونااه در منطقااه حفاظاات شااده جنگاال خواجااه و

جهت شناخت فون مهرهداران کپهداغ باشد.

اطراف آن را میتاوان از شارقیتاري جمعیاتهااي ايا

 43گونه خزنده منطقه شامل دو گروه عمده اسات

گونااه در اي اران بااه شاامار آوردPseudopus apodus .

يک گروه شامل گوناه هااي باا پاراکنش وسایع نظیار:

) (Eichwald, 1831در قسمتهاي کوهساتانی مرزهااي

،Cyrtopodion

شمالی منطقه جنگل خواجه که پوشایده از درختاان پساته

)،Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758

اسات يافات شاد Tenuidactylus caspius .را مایتاوان

)1827

(Heyden,

scabrum

فون خزندگان منطقه حفاظت شده جنگل خواجه و بررسی میزان تشابه آن با مناطق فیزيوجئوگرافیک سوسماران ايران

جکوي خانگی مناطق شمال شر ايران نامید ،ايا گوناه
در تمامی اماک زندگی انسان و هر جاايی کاه سارپناهی

43

منطقه يا مناطق مجاور آن اندک است.
گونههايی از عناصار فاونی ايرانای (Paralaudakia

که به دور از نور خورشید باشد ،حضاور دارد .ايا گوناه

) ،erythrogastraآرال-خاااازر

هم در روز و هام در شاب فعاال اسات و در دياوارههااي

)) (Pallas, 1771و مديتراناهاي )(Pseudopus apodus

گلی و سنگی داخلی ساختمانهااي مساکونی و مخروباه

و در برخی موارد نیز عناصر دو منطقهاي صاحرا-ساندي/

يافت میشود.

ايرانی ) (Varanus griseusدر محدوده منطقاه حفاظات

velox

(Eremias

بررسی نتايج آزمون ضريب تشابه جاکارد نشان داد

شده جنگل خواجه زيست مینماياد (Madjnoonian et

که منطقه حفاظت شده جنگل خواجاه بیشاتري میازان

) al., 2005که به ارزش منطقه مذکور به عناوان يکای از

تشااابه را در سااطح گونااه بااا منطقااه فیزيوجئوگرافیاک

مناطق حفاظات شاده اساتان خراساان رضاوي مایافزاياد

کپه داغ دارد (جدول  )2که میتاوان علات آن را قارار

چون تنوع عناصر فونی (ايرانی ،آرال-خزر ،مديترانه اي و

گرفت اي منطقه در مجاورت رشته کوههااي کپاه داغ

عناصر دو منطقهاي صحرا-سندي /ايرانی) در محدودهاي

در شمالشرقی استان خراسان رضاوي دانسات (شاکل

با وسعت  9۵۷۷2هکتار بسیار جالب توجه است.

 .)4پس از کپه داغ ،منطقه حفاظت شده جنگل خواجه

تغییرات ارتفاعی باه مقادار انادک حتای تاا  ۷8متار

بااا منطقااه فیزيوجئوگرافیااک حوضااه سیسااتان داراي

تااأریر قاباال مالحظااهاي باار غنااا و ترکیااب گونااههاااي

بیشااتري تشااابه اساات .گونااههاااي مشااترک بیشااتر بااه

سوساااماران دارد

سوسمارانی مربو مایشاود کاه پاراکنش وسایعی در

) .2005در منطقه حفاظت شاده جنگال خواجاه ارتفااع

سااطح اي اران دارنااد و نتااايج مطالعااه حاضاار بااا نتااايج

مکان مشاهده نمونه ها در هر ايستگاه ربت شاد (پیوسات

 Malakoutikhahو  )2849( Fakheranهمخااااااوانی

 .)4بررسا ای ارتفااااع ربااات شاااده باااراي  28ايساااتگاه

دارد .آنها با استفاده از ضريب جاکارد نشان دادند کاه

نمونهبرداري نشاان داد کاه بیشاتري تعاداد گوناه هاا در

بااا افاازايش فاصااله جغرافیااايی باای تاااالبهاااي ايااران

محاادوده ارتفاااعی  ۷31تااا  098قاباال مشاااهده اساات.

شباهت بی گونه هاي پرندگان آنهاا کااهش مایياباد،

نموناااههاااا از محااادوده ارتفااااعی  ۷31متااار تاااا 4434

يعناای منطقااه حفاظاات شااده جنگاال خواجااه بیشااتري

جمااعآوري شااد .شااايان کاار اساات کااه Anderson

شاااباهت را باااه منااااطقی دارد کاااه کمتاااري فاصاااله

( )4300محاادوده ارتفاااعی زيساات Paralaudakia

جغرافیايی را با آن دارند که اي مورد در بررسی ساير

 erythrogastraرا به طور تقريبی از  008تاا  29۵8متار

جهاان نیاز ارباات شاده اسات (Yahnke et al.,

گزارش کرده است اما تمامی نقا ارتفااعی ربات شاده

1998؛  .(Ramanamanjato et al., 2002علات بااال

توسط نگارندگان براي اي گوناه در دامناه  ۷31متار تاا

بودن میازان تشاابه باا بیشاتر منااطق فیزيوجئوگرافیاک

 029متر بود ).(Madjnoonian et al., 2005

نقا

(Fischer and Lindenmayer,

سوسماران ايران اي است که بیشتر سوساماران منطقاه

از میان هفات گوناه ماار موجاود در منطقاهNaja ،

حفاظت شده جنگل خواجه داراي پراکنش وسیعی در

) oxiana (Eichwald, 1831پااراکنش محاادودتري

سطح کشور هستند و گونه هاي با پراکنش محادود باه

نسبت به سااير گوناه هاا دارد و پاراکنش آن باه ناواحی
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.خواجه نیز قابل مشاهده هستند

؛Firouz, 1999) شمال شار اياران محادود مایگاردد
Gloydius  با توجاه باه ايا کاه گوناه.(Latifi, 2000

.سپاسگزاري

 در شهرساااتانهااااي مجااااورhalys (Pallas, 1776)

نگارناادگان از آقاااي مهناادس آقااامیري ماادير کاال

شهرستان سارخس در رشاته کاوههااي کپاه داغ زيسات

 آقاااي جااواد،محتاارم مح ایط زيساات خراسااان رضااوي

مینمايد (مشاهدات نگارندگان) احتمال حضاور آن در

علیپور و محیطبانان منطقه حفاظت شده جنگال خواجاه

شهرستان سرخس نیز وجود دارد اما طی مطالعاه حاضار

بااه خاااطر فااراهم آوردن امکااان بازدياد و و همچنای از

Hemorrhois

آقايان حسینیان يوسفخانی و محمدي به خاطر همکاري

Platyceps

در تهی اه نسااخه نهااايی مقالااه حاضاار تشااکر و قاادردانی

 که به طور وسایع در ايارانrhodorachis (Jan, 1865)

.مینمايند

 در تمامی سطح منطقه حفاظت شده جنگال،پراکنده اند

.نموناااههااااي از آن مشااااهده نشاااد
 وravergieri (Ménétriés, 1832)
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 ارتفااع از ساطح درياا و گوناه هااي خزناده،) درجاه و رانیاه، موقعیت جغرافیايی (بر حسب دقیقه، اطالعات ايستگاههاي نمونه گیري-4 پیوست
مشاهده شده در هر ايستگاه
گونههاي مشاهده شده در هر ايستگاه

ارتفاع از سطح دريا

Eremias velox, Hemorrhois ravergiri, Psammophis schokari,
Tenuidactylus caspius, Testudo horsfieldii, Varanus griseus

098

Ablepharus pannonicus, Cyrtopodion scabrum

۵48

Paralaudakia erythrogastra, Tenuidactylus caspius, Varanus
griseus

۷31

Paralaudakia erythrogastra

۵1۷

Pseudopus apodus, Tenuidactylus caspius

000

Eremias velox, Psammophis schokari

۵00

Ablepharus pannonicus

۵۷0

Macrovipera lebetina, Psammophis schokari

۵۷۷

Macrovipera lebetin, Paralaudakia erythrogastra, Trapelus agilis

029

Eremias velox, Mesalina watsonana, Paralaudakia erythrogastra

۵20

Paralaudakia erythrogastra, Tenuidactylus caspius, Trachylepis
aurata transcaucasica

۵1۷

Malpolon insignitus, Tenuidactylus caspius

042

Platyceps rhodorachis, Tenuidactylus caspius

۵00

Naja oxiana, Paralaudakia erythrogastra, Tenuidactylus caspius,
Trapelus agilis

۵00

Macrovipera lebetina, Pseudopus apodus apodus, Trachylepis
aurata transcaucasica

۵98

Macrovipera lebetina, Trapelus agilis, Varanus griseus

4434

Macrovipera lebetina, Paralaudakia erythrogastra

048

Typhlops vermicularis

4808

Trapelus agilis

4821

Macrovipera lebetina

۵92

موقعیت جغرافیايی
90° 2۵ ′ 239۵″ N
08° 20 ′ 41″ E
90° 94 ′ 9330″ N
08° 24 ′ 031″ E
90° 90 ′ 1134″ N
08° 29 ′ 031″ E
90° 91 ′ 2030″ N
08° 21 ′ 103۷″ E
90° 91 ′ ۷832″ N
08° 22 ′ ۷033″ E
90° 94 ′ 9331″ N
08° 22 ′ ۵″ E
90° 2۵ ′ 239۵″ N
90° 2۵ ′ 239۵″ E
90° 94 ′ 9033″ N
08° 24 ′ 11″ E
90° 92 ′ 2234″ N
08° 24′42″ E
90° 20 ′ ۷23۷″ N
08° 94 ′ 9439″ E
90° 91 ′ 2030″ N
08° 21 ′ 103۷″ E
90° 42 ′ 4430″ N
08° 94 ′ 123۷″ E
90° 92 ′29″ N
08° 24 ′ 83۵″ E
90° 20 ′۷930″ N
08° 20 ′1۵39″ E
90° 91 ′ 4۷″ N
08° 2۷ ′ ۷3″ E
90° 92 ′ 2۷″ N
08° 2۷ ′ 41″ E
90° 94 ′ 40″ N
08° 20 ′ 94″ E
90° 92 ′9133″ N
08° 20 ′1030″ E
90° 92 ′ 9۷39″ N
08° 2۷ ′ 413۵″ E
90° 91 ′413۷″ N
08° 20 ′ 88″ E
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Reptile fauna of the Khajeh protected area, with assessingits similarities
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Abstract
Natural habitats of the Iranian reptiles in many areas of the country are destroying due to
several reasons. In such conditions the protected areas can act as the shelter sites for many
organisms. Therefore it seems quite necessary that, under management of the department of
environment, the reptiles' fauna of these areas, comprehensively be studied and reported. The
protected area of Khajeh with 37552 Hectares is located in 70 km west of Sarakhs city. This is
one of the most important protected areas of Khorasan Razavi province. In a long term study
of the reptiles in this area which lasted 5 years, 11 species of lizards, Paralaudakia
erythrogastra, Trapelus agilis, Pseudopus apodus, Tenuidactylus caspius, Cyrtopodion
scabrum, Eremias velox, Eremias persica, Mesalina watsonana, Ablepharus pannonicus,
Trachylepis aurata, Varanus greseus belonging to 5 families, 7 species of snakes, Typhlops
vermicularis, Platyceps rhodorachis, Psammophis schokari, Hemorrhois ravergieri,
Malpolon insignitus, Macrovipera lebetina and Naja oxiana belonging to 4 families and one
species of turtles, Testudo horsfieldii, were collected, recognized and reported from the area.
We used Jaccard index for studying the similarity of lizard fauna between Khajeh Protected
Area and 13 physiogeographical areas of Iran. Our results show that Khajeh Protected Area
has the highest similarity index with Kopet Dagh and The Sistan Basin, respectively.
Key words: Reptiles, Khaje Protected Area, Fauna, Similarity
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