
 گسارش حضور مار کبری در استان مازندران
 

ِ  تواهی هارّای وبری سوی ٍ خطرًان بَدُ ٍ در دٍ زیرخاًَادُ هارّای وبری خطىی -زی ٍ هارّای وبری دریایی )هارّای دریاایی  ببما

ضارلی  )وفچِ هاار  واِ در ًاَاشی ضاوا      Naja oxiana  گًَِ 1)وٌٌد. زی در ایراى زًدگی هیسِ گًَِ هار وبری خطىیضًَد. بٌدی هی

وٌد ّای غربی زاگرس ٍ سَاشل خلیج فارس زًدگی هی)وبری زًگی  وِ در داهٌِ Walterinnesia morgani  گًَِ 2پراوٌص دارد، )ایراى 

)وریت ایراًی وِ بِ تازگی وطف ٍ تَغیف ضدُ است ٍ در استاى سیساتاى ٍ بلَسساتاى )وٌاَر ضارلی      Bungarus persicus  گًَِ 3ٍ )

 ایراى  پراوٌص دارد.  

ّاای گشضاتِ   باضاد، ٍیای در بای ساا     ّای وپِ داؽ در استاى خراساى هیوَُّواى بَر وِ اضارُ گردید، زیستگاُ اغلی وفچِ هار، رضتِ

 ّای گلستاى ٍ سوٌاى بِ دست آهدُ است.  استاى بِهار  ضَاّدی هبٌی بر گسترش پراوٌص ایي

هٌاز  هسىًَی ضْرستاى ًىاا، اساتاى هازًادراى     ی ازساًتیوتر در یى 120بِ بَ  ، یه شلمِ وفچِ هار 1334اردیبْطت هاُ  20در تاریخ 

ضؼیت وًٌَی، دٍ فرضیِ زیار هطار    ًطاًی غید ٍ تحَیل ادارُ ول شفاظت هحیط زیست استاى هازًدراى گردید. در ٍتَسط هأهَریي آتص

 تر دارًد:است وِ ًیاز بِ بررسی ٍ هطایؼات دلیك

   گسترش پراوٌص ایي گًَِ بِ سوت غرر ٍ ٍرٍد بِ استاى هازًدراى1)

 وایی تَسط اًساى ٍ یا لاساق  واب2ِ)
 

گارٍُ   ضٌاسای خسًادُ  ٍ دٍزیسات  ٍاشاد  هادیر باِ   ،ّای دلیكبِ هٌظَر بررسی، هؼاٍى هحیط ببیؼی آى ادارُ ولبِ غالشدید  وفچِ هار،

 :گرفت غَرتًوًَِ  ٍضؼیت وسواًی ٍ سالهتیبِ هٌظَر بررسی  زیر الداهاتٍ  دادُ ضد اهاًتواًَرضٌاساى فالت پارس 

 ًوًَِ بررسی ظاّری -1

 آزهایص تَاى خسیدى ٍ ضٌا وردى -2

 آزهایص تَاى شولِ ٍ دفاع -3

 آزهَى لدرت بیٌایی -4

 ّای ًیصبررسی دّاى ٍ دًداى -5

  DNAآزهایص ٍ بررسی تْیِ ًوًَِ بافت بِ هٌظَر  -6
 

 باشد:های فوق به شرح ذیل میررسینتایج حاصل از ب

لداهی بدى، یه بروساتگی هطا ع ٍ دردًاان     3/1ٍییىي در ًاشیِ ًوًَِ، ّیچ گًَِ پارازیت خاروی هطاّدُ ًگردید، در بررسی ظاّری 

ّا درست در هجاٍرت للب واًَر ٍوَد داضت. بِ هٌظَر بررسای ضاایؼِ هاَردًظر باا هطاَرت وٌاار دوتار اوراهای         در ًاشیِ ستَى هْرُ

د واِ یاه ضىساتگی ٍاضا  در     از ًاشیِ هشوَر رادیَگرافی بِ ػول آهد ٍ هط ع گردیا  اهیدی )داهپسضه )داهپسضه  ٍ هساػدت دوتر 

ای هبٌی بر خًَریسی داخلی ٍ آسیب بِ للب هطاّدُ ًگردیاد. باا بررسای تاَاى خسیادى ٍ ضاٌا       ّا ٍوَد دارد، ٍیی ًطاًًِاشیِ ستَى هْرُ



هرباَ   شیَاى شروات  بی بِ ً اع واًَر ٍارد ًطدُ است، با ایي ٍوَد بِ دییل درد در ًاشیِ ضایؼِ،وردى هط ع ضد وِ خَضب تاًِ آسی

لدرت بیٌایی واًَر هط ع ضد وِ بیٌایی شیَاى واهالً سااین  ّوچٌیي با بررسی هیساى . دادهیاًجام بِ س تی بِ خسیدى، شولِ ٍ دفاع را 

ّای واًَر ًیاس سااین باَدُ ٍ تسریاك     دًداىدّد. ایؼول ًطاى هیّای فیسیىی بِ سپ ٍ راست ػىساست ٍ هار بِ درستی بِ شروت هحرن

 گیرد. ؼوِ ًیس بِ خَبی غَرت هیزّر بِ ب

 

 و مراقبتیاقدامات حفاظتی 

هحل ضىستگی بِ ووه یه یَیِ پالستیىی س ت ٍ هحىن، در وای خَد ثابت ًگِ داضتِ ضد ٍ بِ ووه یه پٌس هٌاسب ػول غاشادّی  

لرار گرفت، بِ ًحَی وِ در بی ایاي  تحت ًظر ٍ هرالبت  ّفتِ سِ بِ شیَاى اًجام گرفت، سپس یَیِ پالستیىی برداضتِ ضد ٍ هار بِ هدت

هدت، واًَر درٍى یه تراریَم وِ بِ سیستن گرهایطی، تَْیِ هطبَع، دهاسٌج دیجیتا  ٍ ظرف ه ػاَظ آر هجْاس باَد، لارار دادُ ضاد.      

اى ًاَردّی  اًدازی واًَر، یه لطؼِ سٌگ ٍ دٍ لطؼِ سَر ض ین در تراریَم لرار دادُ ضد ٍ هیاس ّوچٌیي با در ًظر گرفتي اشتوا  پَست

سپس تراریَم بِ ووه واغش از بیرٍى پَضاًدُ ضد تا واًَر در شیي پیطرفت رًٍاد درهااى از   رٍزی تٌظین گردید. ًیس با تَوِ بِ ریتن ضباًِ

 استرس ووتری برخَردار باضد ٍ اشیاًاً خَد را بِ ضیطِ تراریَم ًىَبد. 

، هدفَع شیَاى ظاّری ببیؼی داضت ٍ ًطااًِ خاَبی از سااین باَدى دساتگاُ      در رٍز سْارم پس از غشادّی واًَر الدام بِ دفغ هدفَع ورد

ّای هربَ  بِ خسیدى، دفاع، شولِ ٍ بیٌایی دٍبارُ اًجام گرفات ٍ هطا ع گردیاد    گَارش واًَر بِ دست داد. در اًتْای ّفتِ سَم، آزهَى

ت واًَر با ویفیات بااو ٍ تحات ضارایط ًرهاا       وِ هحل ضىستگی وَش خَردُ ٍ با بْبَد ٍضؼیت وسواًی ٍ واّص سطوگیر درد، شروا

 ّوچٌیي هجدداً غشادّی بِ واًَر غَرت گرفت ٍ شیَاى از ایي شیث ّیچ گًَِ هطىلی ًداضت.  گیرد. غَرت هی

 سازی ًوًَِ وْت برگرداًدى بِ زیستگاُ ببیؼی ٍ الداهات شفااظتی وزم در پس از الداهات درهاًی ٍ بْبَدی ٍضؼیت وسوی واًَر، آهادُ

 دستَر وار لرار گرفت.

وا ضادُ ٍ یاا باِ باَر ببیؼای دارای پاراوٌص       تَاى بِ درستی هط ع ساخت وِ آیا ًوًَِ تَسط اًساى وابِبا بررسی ضَاّد هَوَد ًوی

شفاظات هحایط زیسات     ساازهاى  باًاه شى باِ   DNAگرفتِ ضد ٍ وْت بررسای  بافت واًَر )خَى   است. بدیي هٌظَر ًوًَِتری گستردُ

تَاى ًوًَِ را در هحلی وِ پیدا ضدُ است، بِ دییل فاراّن  ایشور ًویًظر از دٍ فرضیِ فَق، غرفل گردید. با ایي شا  در ضرایط وًٌَیتحَی

با در ًظر گرفتي اشتوا  هْاورت ًوًَِ، واًَر بِ ًسدیىتاریي زیساتگاُ ٍالاغ در پاارن     بٌابرایي ًبَدى ضرایط زیستگاّی هٌاسب رّا ًوَد. 

 هٌتمل ٍ رّاسازی گردید.  هلی گلستاى

 

 

              نعیم مرادی

ضٌاسیهدیر ٍاشد دٍزیست ٍ خسًدُ  


