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چکیده
طي بازديدهای صحرايي از زيستگاههای مختلف استان خوزستان در بهار سال
 1932سوسماران اين زيستگاهها جمع آوری و شناسايي شد .نتايج حاصل منجر
به شناسايي  11گونه از سوسماران شد که طيف متنوعي از گونهها شامل
گونههای کوهزی تا تپه ماسهزی را در بر ميگيرد از ميان هشت خانواده
سوسماران ايران تنها خانواده انگوئيده هيچ نمايندهای در استان خوزستان ندارد
و خانواده جكونيده بيشترين تعداد گونه را دارا ميباشد .اگرچه در مطالعه حاضر
تعداد  11گونه از سوسماران شناسايي و معرفي شدهاند اما فون سوسماران اين
استان بيشک بيش از اين تعداد است.
واژه های کلیدی :دشت خوزستان ،سوسماران ،فيزیوجئوگرافيك

مقدمه

Biosphere

براي درك جغرافيایي انتشار سوسماران ایران 49
منطقه فيزیوجئوگرافيك براي سوسماران ایران
توسط  )4386( Andersonارائه شده است .این 49
منطقه شامل :فالت مرکزي ،حوضه دریاچه اروميه،
حوضه سيستان ،منطقه خزر ،دشت خوزستان
وسواحل خليج فارس ،بلوچستان ایران و ساحل
مکران ،دشت ترکمن ،دشت مغان ،کوههاي زاگرس،
کوهپایههاي غربي رشته کوههاي زاگرس ،کوههاي
البرز ،کپهداغ و جزایر خليج فارس است .استان
خوزستان در منتي اليه جنوب غرب کشور در
برگيرنده  7منطقه فيزیوجئوگرافيك از  49منطقه
فيزیوجئوگرافيك سوسماران ایران است که شامل
دشت خوزستان و سواحل خليج فارس و کوهپایه-
هاي غربي زاگرس است (.)Anderson, 1999
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کفاش1و*2

دشت خوزستان وسيعترین دشت واقعي در ایران به
شمار ميرود و برخي مناطق آن مانند شمال و شرق
اهواز توسط تپههاي ماسهاي پوشانده شده است .این
محدوده از نظر جغرافيایي ادامه دشت بينالنهرین به
شمار ميآید .به همين دليل از نظر جانوري هم-
پيوندي آشکاري بين این منطقه با دشتهاي عراق و
عربستان دیده ميشود ( Madjnoonian et al.,
 .)2005بيشتر سوسماران گزارش شده از این منطقه
در بيابان هاي شمال عربستان نيز حضور دارند
( .)Anderson, 1999فون کوهپایههاي غربي زاگرس
نيز از یکسو با فون کوههاي زاگرس و از سوي دیگر
با فون دشتهاي پست بين النهرین مشترك است
(.)Madjnoonian et al., 2005
اما با وجود مطالعات مختلفي که در سرتاسر ایران در
ارتباط با سوسماران صورت ميگيرد مطالعات اندکي
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در ارتباط با خزندگان استان خوزستان صورت گرفته
است .هدف مقاله حاضر ارائه فهرست سوسماران
استان خوزستان با نگاهي جغرافيایي به پراکنش آن-
ها است.

خوزستان است .این استان پنجمين استان
پرجمعيت ایران است و در محدوده  12درجه و 17
دقيقه تا  51درجه و  93دقيقه طول شرقي از
نصفالنهار گرین ویچ و  73درجه و  56دقيقه تا 97
درجه و  56دقيقه شمالي از خط استواقراردارد.

مواد و روشها

خوزستان از شمال به استان لرستان ،از شمال شرقي
و شرق بهاستان چهارمحال و بختياري ،از شمال
غربي به استان ایالم ،از شرق و جنوب شرقي به
استان کهگيلویه و بویراحمد ،از جنوب به استان
بوشهر و خليج فارس ،و از غرب به کشور عراق
محدود ميشود.

منطقه مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحت  81/152کيلومتر مربع
در جنوب غربي ایرانر در کرانه خليج فارس و اروند
رود قرار دارد (شکل  .)4شهر اهواز مرکز استان

شکل  :1موقعیت استان خوزستان در ایران

روش کار
مطالعه حاضر در بهار سال  4937با روش پيمایشي
به صورت ناپيوسته صورت گرفت و در زمان هاي
مناسب در زیستگاههاي مختلف گشت زني شده و
نمونههاي سوسماران جمعآوري شدند .سپس نمونه-
هاي صيد شده با استفاده از کليدهاي شناسایي و
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منابع معتبر براي خزندگان ایران ( Anderson,

; )1999Rastegar-Pouyani, 2006شناسایي شدند.

نتایج
نتایج حاصل از بررسي سوسماران استان خوزستان
نشان داد که  45گونه سوسمار متعلق به هفت
خانواده از هشت خانواده سوسماران ایران در این
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کفاش.

استان زیست ميکنند و در بين آنها خانواده

جکونيده بيشترین تعداد گونهها را دارا ميباشد.

جدول :1گونه های خزنده شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه
نام فارسی

خانواده

نام علمی

آگاماي صخره اي فلس درشت
آگاماي چابك
آگاماي سروزغي عربي

Phrynocephalusarabicus

جکوي پلنگي غربي

Eublepharisangramainyu

Laudakianupta
Trapelusagilis

جکوي انگشت برگي ورنر
جکوي سنگي تيغه دار
جکوي سنگي بلوچي
جکوي انگشت کوتاه خاورميانه
ميني جکوي خوزستاني

Agamidae
Eublepharidae

Asaccuselisae
Cyrtopodionscabrum
Bunopustuberculatus

Gekkonidae

Stenodactylusdoriae
Tropiocoloteshelenae

سوسمار انگشت ریشه دار بزرگ
سوسمار انگشت ریشه دار
اشميت

Acanthodactylusgrandis
Acanthodactylusschmidti

Lacertidae

اسکينگ علفزار جنوبي
اسکينك معمولي

Scincussincus

سوسمار دم تيغي بين النهرین

Saaraloricata

Uromastysidae

Varanusgriseus

Varanidae

Trachylepisseptemtaeniata

بزمجه بياباني

بحث ونتیجه گیری
در مطالعه حاضر فهرست سوسماران استان
خوزستان تهيه شد و نتایج این مطالعه نشان داد 45
گونه از سوسماران در این استان زیست مينمایند
تعدادي از این گونهها داراي پراکنش گستردهاي در
استان خوزستان و سایر استانهاي ایران دارند مانند
 Varanus griseusو  Cyrtopodion scabrumاما
برخي نيز پراکنش بسيار محدودي دارند مانند
 Phrynocephalus arabicusکه تنها در استان
خوزستان یافت ميشود .برخي از گونهها نيز به
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Scincidae

صورت مشترك در ایران و عراق یافت ميشود مانند
 Saaraloricataپراکنش این گونه به جنوب غرب
ایران و شرق کشور عراق محدود شده است .گونه-
هاي نيز تنها بخشي از گستره حضور آنها به جنوب
غرب ایران ميرسد و بخش عمده پراکنش آنها
خارج از ایران ميباشد براي مثال گونه
 Acanthodactylus grandisدر جنوب غرب ایران،
عراق ،سوریه ،لبنان ،اردن و عربستان زیست مي-
کند و همان طور که در مورد این دسته از گونهها
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ذکر شد تنها بخش کوچکي از گستره حضور آنها
به ایران ميرسد.
از هشت خانواده سوسماران ایران هفت خانواده
هریك نمایندهاي در استان خوزستان دارند و تنها
خانواده انگوئيده فاقد عضوي در این استان است که
پراکنش اعضاي این خانواده به شما کشور محدود
ميشود .دليل تنوع باالي سوسماران در این استان
را قبل از هرچيز ميتوان به تنوع باالي زیستگاهي
مرتبط دانست که از تپههاي ماسهاي (زیستگاه گونه
 )Phrynocephalus arabicusو دشتهاي گرم در
غرب استان شروع شده و به کوهپایهها (زیستگاه
 ) Asaccuselisaeو درختزارهاي زاگرس در شرق و
شمال شرق استان ختم ميشود .این تنوع
زیستگاهي سبب فراهم آوردن محيط مناسب براي
زیست طيف وسيعي از سوسماران در این استان
شده است .اگرچه در مطالعه حاضر تعداد  45گونه از
سوسماران شناسایي و معرفي شدهاند اما فون
سوسماران این استان بيشك بيش از این تعداد
است .در این مقاله تنها گونههاي شناسایي شده طي
بازدیدها فصل بهار سال  4937ارائه شده است.
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تشکر و قدردانی
نگارنده بر خود الزم ميداند از همکاري آقایان سيد
ابراهيم موسوي و علي رضایي براي همکاري طي
بازدیدهاي ميداني تشکر و قدرداني نماید.
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