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  در ايران( Hemorrhois ravergieri)مار پلنگي  مورفولوژيكيبررسي 
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 چكيده

های در تعدادی از استان Hemorrhois ravergieri  (Reptilia: Colubridae) هدف از اين تحقيق مطالعه مورفولوژيكي

در اين تحقيق تعداد . شودديده مي صحرايييمهنمناطق  وها دشت ها،دامنه ،مناطق كوهستانياين مار غيرسمي بوده و در . باشدايران مي

ها و مشاهده های زنده در نرها و تشريح نمونهپنيس نمونهبا بررسي همي. آوری گرديدهای مختلف ايران جمعنمونه مار از استان 43

گيری صفات ها در زير استريوميكروسكوپ و اندازهيك با شمارش فلسصفات مريست. ها مشخص شدجنسيت آن ،تخمدان يا بيضه

صورت  SASو   Excelافزاردست آمده با استفاده از نرمهای بهآناليز آماری داده. كش صورت پذيرفتمتريك توسط كوليس و خط

ها با استفاده شد و مقايسه ميانگين آنعامله دار از آزمون آناليز واريانس يكجهت بررسي وجود يا عدم وجود اختالف معني. گرفت

در نتايج حاصل از اين مطالعه ميانگين طول سر، عرض سر، طول پوزه و عرض پوزه . انجام پذيرفت% 5استفاده از آزمون دانكن در سطح 

 224تا  483العه از های مورد مطهای شكمي در تمام نمونهچنين تعداد فلسهم. ≥p)55/5( تر از جنس ماده بوده استمارهای نر بيش

عدد و در جنس نر بالغ  4/255بوده كه در مارهای ماده بالغ  48/255های بالغ  متوسط تعداد فلس شكمي نمونه. عدد فلس متغير بود

عدد و پولك  24تعداد فلس پشتي در ناحيه مياني بدن . دار بودمعني% 5ها درسطح اين اختالف ميانگين. عدد شمارش شد 58/491

های عقب چشمي، جلوی توان به تعداد فلساز صفات ثابت اين گونه در تحقيق حاضر مي. ها، منقسم بوده استدر تمام نمونه مخرجي

 .ای اشاره كردهای عقب بيني، جلوی بيني و فلس گونهچشمي، فلس

 

  صفات مريستيك و مورفومتريك ،(Hemorrhois ravergieri) مارپلنگي ايران، :کليديکلمات 

 hgkami2000@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 قدمهم
تمامي  دارانند كه تقريباًخزندگان گروه موفقي از مهره     

خزندگان . اندتصرف خويش در آوردههاي خشكي را بهزيستگاه

، (مارها و سوسمارها)زنده امروزي در چهار گروه اسكوماتا 

خزندگان به  .ها و اسفنودونتا قرار دارندپشتها، الككروكوديل

در حفظ و كنترل محصوالت دليل تغذيه از آفات گياهي 

كشاورزي و در تنظيم جمعيت هزاران گونه از بي مهرگاني كه از 

 (.3131حجتي، )كنند، اهميت دارند ها استفاده غذايي ميآن

از زير  Hemorrhois ravergieriمار پلنگي با نام علمي 

، Ophidia، زيرراسته Colubridae، خانواده Colubrinaeخانواده 

  Reptiliaو رده خزندگان   Squamataاران دراسته پولك

 Édouardاين مار اولين بار توسط  . (Dieter ،0232) مي باشد

Ménétries توصيف شده است  3310در سال(Dieter ،0232). 

لطيفي، )پراكنش جهاني اين مار در كشورهاي ايران 

 چون قفقاز، تركيه، اكثر كشورهاي آسياي مركزي هم(3151

(Schweiger ،3113)تركمنستان ، (Boris  ،3115و همكاران )

 در ايران در. گزارش شده است (Khan ،0222) پاكستان و

و  (Gholamifardفارس ،(Fathinia ،0232) ايالمهاي استان

و  آذربايجان شرقي ،تهران ،مركزي، خراسان ،(0230همكاران، 

سيستان و  ،همدان ،كرمانشاه ،مازندران ،زنجان ،اردبيل ،غربي

 ،لرستان ،اصفهان ،خوزستان ،كردستان، سمنان ،بلوچستان

لطيفي، )ديده شده است  قم و كرمان ،قزوين ،گلستان ،گيالن

3151.) 

 Coluber ravergieriمارپلنگي با اسامي مترادف  

(Ménétries, 1832)، Zamenis caudælineatus (Günther, 

1858) ،Periops caudælineatus (Jan, 1865) ،Zamenis 

ravergieri (Boulenger, 1893) ،Elaphe caudaelineata 

(Schmidt, 1939 ) وHemorrhois ravergieri ( Nagy و

مناطق اين گونه در . نيز معرفي شده است( 0222همكاران، 

نيمه مناطق، هادشتهاي سنگي، دره ها،دامنه ،كوهستاني

 ،Chernov و Terent’ev)كند سنگالخي زندگي مي بياباني

 (Schweiger  ،3113؛3115و همكاران،  Boris ؛3197
 عالوه بر اين در مناطق مسكوني هم ديده شده است

(Dieter ،0232). 

 Hemorrhois ravergieri داراي سر متوسط (Dieter ،

، كامالً مشخص و متفاوت از گردن و پوزه برجسته تا (0232

 . (Chernov ،3197و  Terent’ev) باشدحدي گرد مي

Hemorrhois ravergieri نظر ماري قدرتمند و خشن به 

 ايقهوه مايل بهخاكستري ني، زيتو هايرنگبهآيد و مي

(Dieter ،0232)، زرد  ،روشن يكنواخت ايقهوه، نخودي

ديده  اي با خطوط و نقوش متفاوتقهوه –زنجابي يا خاكستري

 لطيفي،)است  بدن مار سياه رنگ تمامسر يا  گاهي. شده است

 خطوط و نقوش جنس نر و ماده با هم متفاوت  (.3151

خطوط تيره رنگ متناوب با  باسطح پشتي داشتن  .باشدمي

خط تيره  سهدر ناحيه دم داراي  ،(1شكل ) هاي سياهخال

داراي خط تيره مورب تا گوشه دهان  سردر سطح جانبي  ممتد،

 ،، سطح شكمي روشن(0شكل ) چشمو خط تيره ديگر در زير 

هاي كلي اين مار ذكر شده ويژگي از هاي كوچكبا خال غالباً

 .(Dieter ،0232) است

به . هاي كوچك و بزرگ ديده شده استاين مار در اندازه

متر گزارش شده سانتي 322-372طور معمول اندازه آن بين 

  .(Gruber ،3131؛ Schweiger ،0222؛ Dieter ،0232) است

ي ديده تر در مناطق آسياي مركزهاي بزرگ اين مار بيشاندازه

 .(Schweiger ،3113) شده است

مار پلنگي ماري فعال و از مارهاي غير سمي بوده كه تقليد 

كه هنگام طوريبه. دهدرفتاري شبيه مارهاي سمي را نشان مي

، Dieter)كند جاي گريختن، خشمگينانه حمله ميخطر به

 دو گونه .(Boris ،3115 ، Schweiger ،3113؛ 0232

Hemorrhois ravergieri  وnummifer Hemorrhois 

Agasian (3137 )و  Schatti. دارند يكديگر به شباهت زيادي 

 ravergieri 03در )ها دليل تفاوت در تعداد فلساين دو را به

 nummiferعدد فلس زير دمي و در  52-33عدد فلس پشتي، 

، (عدد فلس زير دمي 30-320عدد فلس پشتي،  07-01

پنيس از بندي و شكل هميعيت فلسها، وضساختمان دندان

هاي اين از ديگر تفاوت. (Schweiger ،3113) هم جدا نمودند

 Hemorrhois ravergieriباشد كه در دو گونه فلس مخرجي مي

منقسم است غير  nummifer Hemorrhoisمنقسم و در گونه  

با اين كه جدا شدن اين دو تاكسون كامالً (. 3151لطيفي، )

ولي سئواالت ( Agasian ،3137و Schatti ) مشخص است

حضور  .كندها هنوز جلب توجه ميمورفيسم آنمربوط به پلي

و رستگار پوياني ( 3151)هر دو گونه در ايران توسط لطيفي 

در تحقيق فون خزندگان استان . گزارش شده است( 0223)

و فون خزندگان استان فارس نيز هر  (Fathinia ،0232) ايالم

و همكاران،  Gholamifard) مشاهده شده استدو گونه 

0230). 
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دليل موقعيت جغرافيايي خاص به مناطق مختلف كشور ما

فيروز، )اي برخوردار است اي فوق العادهاز تنوع گونه ،خود

تر مارهاي ايران در اصل به مناطق جغرافيايي بيش(. 3195

كه هايي از ايران ديگر تعلق داشته و پس از تكامل به قسمت

تري داشته ها مطابقت بيششرايط آن با زيستگاه اصلي آن

با آگاهي از شرايط محيط (. 3151لطيفي، )اند گسترش يافته

توان به هر نوع مار جهت مطالعه تر ميزيست مارها راحت

با توجه به اهميت خزندگان از جمله مارها . دسترسي پيدا كرد

 اطالعات بودكمنظر گرفتن  در حفظ تعادل طبيعت و با در

احتمالي اين گونه در  هايتفاوتجامع و وجود  بيوسيستماتيكي

 هاياستاندر تحقيق اخير روي اين مار مختلف كشور،  هاياستان

 .دشمختلف كشور انجام 

 

 هاروش و مواد
ههاي  نمونهه مهار مهورد نظهر از اسهتان      12در اين تحقيق تعداد 

هها انجهام   ي آنآوري و شناسايي علمي بر رومختلف كشور جمع

مار نابهال    30مار ماده و  32مار نر،  30ها شامل نمونه. پذيرفت

هاي خراسان شمالي، خراسان رضهوي،  صيد مار از استان. بودند

تهران، مازنهدران، گلسهتان، كهگيلويهه و بهوير احمهد، سهمنان،       

اصهفهان، فههارس، كردسههتان، كرمههان و چهارمحههال و بختيههاري  

بهرداري  بي مناطق و شهرهاي نمونهموقعيت تقري. صورت گرفت

 .مشخص شده است 3شده با ذكر شماره در شكل 

آوري مشخصاتي از جمله محل صيد، تاريخ و بعد از جمع

ها يادداشت شده و به آزمايشگاه نام صيد كننده روي نمونه

آوري شده در موزه جانورشناسي هاي جمعنمونه. منتقل گرديد

تا  3157هاي ط به سال، مربو(ZMGU)دانشگاه گلستان 

هاي مار مثل سطح از سطوح مختلف نمونه. بوده است 3113

 رخ پشتي، سطح شكمي، نماي پشت سر، زير سر و نيم

ها، ابتدا تشخيص جهت شناسايي نمونه. هايي گرفته شدعكس

هاي نر ها و مشاهده بيضه در نمونهجنسيت توسط تشريح نمونه

گرفته، سپس صفات ظاهري و تخمدان در مارهاي ماده صورت 

نمونه مثل اندازه، رنگ مار، صفات مريستيك و مورفومتريك 

ها به كمك استريو ميكروسكوپ انجام شمارش فلس. بررسي شد

  3/2طول بدن به كمك متر و خط كش با دقت . پذيرفت

متر و صفات مورفومتريك با استفاده از كوليس با دقت ميلي

هاي مورد بررسي در صفت. رديدگيري گمتر اندازهميلي 20/2

 . نشان داده شده است 3جدول 

لطيفي، )ها با استفاده از كتاب مارهاي ايران شناسايي نمونه

انجام   Key to Amphibians and Reptiles و كتاب ( 3151

 هاينمونهدر نهايت . (Chernov ،3197و Terent’ev ) پذيرفت

كس كننده فرمالين گذاري شده، پس از تزريق محلول فيشماره

هاي حاوي همان فيكساتورها قرار در حفره شكمي در شيشه% 2

داده شده و در موزه جانورشناسي دانشگاه گلستان شهرگرگان 

(ZMGU )بايگاني شدند. 

 آناليز آماري
دست آمده با استفاده از بسته هاي بهتجزيه و تحليل آماري داده

 SEو  SDانگينصورت گرفت و مي SASو   Excelافزارينرم

جهت بررسي وجود يا عدم وجود اختالف . ها محاسبه گرديدآن

ها از آزمون آناليز دار بين مقادير حاصل از برخي شاخصمعني

استفاده شد و مقايسه  SASافزار واريانس يك عامله در نرم

انجام % 7ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح ميانگين آن

 .پذيرفت

 

 نتايج
در  Hemorrhois ravergieriتهيه شده از نمونه هاي تصاوير 

در سطح پشتي مار . نشان داده شده است 0-1هاي شكل

 هاي سياه و وجود خط تيرهخطوط تيره رنگ متناوب با خال

هاي نمونه. باشدها كامالً مشخص مينمونه چشمديگر در زير 

آميزي و خطوط و در اين تحقيق نيز از نظر رنگمطالعه شده 

 هانمونهتهيه عكس از . نقوش با مطالعات گذشته تفاوتي نداشتند

 .توسط نويسندگان مقاله صورت گرفت

دست آمده از اين مطالعه، فرمول گيجگاهي در در نتايج به

، 1+2، 1+1، 0+0و در تعداد بسيار اندكي  0+1درصد مارها  32

هاي بال  و در نمونه(. 1شكل )ده شده است مشاه 2+0، 0+3

چون تعداد نابال  بررسي شده اين پژوهش، خصوصياتي هم

، فلس دور سوراخ بيني (عدد 7-9)هاي در تماس با لب باال فلس

 0)و فلس عقب چشمي ( عدد 1)، فلس جلو چشمي (عدد 0)

هاي در همه نمونه چنينهم. ، تعداد ثابتي را نشان دادند(عدد

عدد ثابت بوده، كه فلس  3اد فلس عقب بيني و جلوي بيني تعد

 .مانند بوده است  Lتر از عقب بيني و جلوي بيني بزرگ

عدد بوده، كه در بعضي از  3ها هاي دور چشم نمونهتعداد فلس 

فلس رسيده  1، اين تعداد به (نمونه1)بزرگ ً هاي نسبتانمونه

 32تا  3باال بين  در مارهاي مطالعه شده تعداد فلس لب. بود

فلس  33تا  1و لب پايين بين ( فلس 1ها تر نمونهبيش)عدد 

 . متغير بوده است

http://safarpedia.ir/78370
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 برداري در كشورهاي نمونهموقعيت مكان :1شكل 

 مشهد، -9اريگل، س -8چناران،  -7قوچان،  -6اسفراين،  -5جنگل گلستان،  -4گرگان،  -3، (كردكوي)جهان نما  -2آمل،  -1

 بروجن، -17شهر كرد،  -16قروه،  -15دماوند،  -14سمنان،  -13،( خوش ييالق)شاهرود  -12نيشابور،  -11فريمان،  -11 

 جيرفت   -21دهدشت،  -21مشكان،  -19اصفهان،  -18 

  

 

 Hemorrhois ravergieriو مريستيك در ( مترسانتی)اطالعات صفات متريك  : 1جدول 

 عالمت اختصاري توضيح غييرمت شماره

 SVL حد فاصل پوزه تا مخرج طول تنه  3

 TL حد فاصل مخرج تا انتهاي دم طول دم 0

 HL حد فاصل پوزه تا محل اتصال فك باال به فك پايين طول سر  1

 HW ترين پهناي سربيش عرض سر  2

 SL حد فاصل نوك پوزه تا جلوي چشم  طول پوزه 7

 SW هاي بين دو چشمل فلسحدفاص عرض پوزه  9

 VS هاي بين آخرين فلس گلو تا مخرجتعداد فلس فلس شكمي 5

 DS هاي پشت در قسمت مياني بدنتعداد فلس فلس پشتي 3

 ScdS هاي حد فاصل مخرج تا انتهاي دمتعداد فلس فلس زير دمي 1

 SLS (چپ و راست)هاي لب باال تعداد فلس فلس لب باال 32

 ILS (چپ و راست)هاي لب پايين تعداد فلس ايينفلس لب پ 33
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ي لب باال به چشم متصل و پولك مخرجي همه 9و  7فلس 

هاي بررسي شده مطالعه حاضر در نمونه. ها منقسم بودنمونه

 03-03-37هاي پشتي به صورت تعداد فلس( بال  يا نابال )

 .رديدعدد مشاهده گ 01-03-37بوده، فقط در يك نمونه مار نر 

 
دست آمده از بررسي صفات متريك و مريستيك نتايج به

 Hemorrhoisآوري شده مارهاي بال  و نابال   هاي جمعنمونه

ravergieri  در زير نشان داده  1و  0در اين پژوهش در جداول

 .شده است

 

 Hemorrhois ravergieri هاي بالغ نتايج صفات بررسی شده در نمونه :2جدول               

SD SE Mean Max Min N=22 

92/39  71/1  15/92  32/12 02/15 SVL 

39/9  13/3  27/02  22/05 12/33 TL 

90/2  31/2  50/0  55/1 99/3 HL 

20/2  21/2  73/3  11/0 17/2 HW 

01/2  22/2  35/2  15/3 71/2 SL 

39/2  21/2  13/2  39/3 95/2 SW 

35/5  95/3  33/022  001 310 VS 

11/9  21/3  93/37  12 91 ScdS 

71/2-95/2  30/2-32/2  27/32-7/32  33 1 ILS 

01/2-15/2  29/2-25/2  12/3-22/1  1-32 3 SLS 
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 Hemorrhois ravergieri هاي نابالغ نتايج صفات بررسی شده در نمونه  :3جدول 

SD SE Mean Max Min N=12 

27/1  11/2  35/02  92/13 72/02 SVL 

11/2  05/2  13/9  12/3 12/7 TL 

32/2  20/2  22/3  91/3 13/3 HL 

25/2  203/2  30/2  19/2 50/2 HW 

21/2  233/2  22/2  72/2 19/2 SL 

29/2  23/2  21/2  71/2 11/2 SW 

72/5  39/0  31/310  032 332 VS 

12/7  71/3  33 31 52 ScdS 

99/2-73/2  31/2-32/2  73/32-23/32  30-33 32 ILS 

033/2 231/2 23/1 32 1 SLS 

 

ها مشاهده شد و مقايسه ميانگين داده 0-1با توجه به جداول 

به كه ميانگين صفات متريك بررسي شده مارهاي بال  نسبت 

هاي نابال  بيشتر بوده، به طوري كه اين اختالف در سطح نمونه

در مارهاي بال  طول پوزه تا مخرج و . دار بوده استمعني% 7

. نشان دادندتري نسبت به مارهاي نابال  اندازه بيشطول دم 

اين اختالف اندازه در صفات طول سر، عرض سر، طول پوزه و 

هاي چنين تعداد فلسمه. خوردعرض پوزه نيز به چشم مي

نسبت به بررسي شده در سطح شكمي و زير دمي مارهاي بال ، 

 .تر بوده استبيشمارهاي نابال  

 

 

 مقايسه نسبت طول سر به عرض سر، طول پوزه به عرض پوزه و طول بدن :  4جدول 

 ravergieri  Hemorrhois به طول دم در مارهاي بالغ و نابالغ

27/2 P≤ SE Mean N=12   بال 

 نابال   N=12 بال  نابال  بال  نابال  بال  نابال 

a a 23/2 21/2 53/3 53/3 HL/HW 

b a 20/2 21/2 31/2 12/2 SL/SW 

a b 25/2 30/2 51/1 22/1 SVL/TL 

 

 

هاي شود كه پس از آناليز دادهمشاهده مي 2با توجه به جدول 

زه به دست آمده از نسبت طول سر به عرض سر، طول پوبه

عرض پوزه و طول بدن به طول دم در مارهاي بال  و نابال  

Hemorrhois ravergieriداري بين نسبت طول ، ارتباط معني

. ≥p)27/2( به عرض پوزه و طول بدن به طول دم وجود داشت

به طوري كه نسبت طول پوزه به عرض آن در مارهاي بال ، 

ول بدن به طول دم و به عكس نسبت طتر از مارهاي نابال  بيش

اما بين نسبت . تر از جنس نربوده استدر مارهاي نابال ، بيش

داري طول سر به عرض آن در مارهاي بال  و نابال  تفاوت معني

نتايج به دست آمده از بررسي صفات . يافت نشد% 7در سطح 

آوري شده مارهاي نر و ماده  هاي جمعمتريك و مريستيك نمونه

Hemorrhois ravergieri  9و  7در اين پژوهش در جداول 

 .در زير نشان داده شده است
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 Hemorrhois ravergieri هاي نر نتايج صفات بررسی شده در نمونه:  5جدول 

SD SE Mean Max Min N=12 

53/30  91/1  29/52  32/12 32/27 SVL 

21/2  33/3  27/02  22/05 72/32 TL 

25/2  31/2  30/1  55/1 00/0 HL 

11/2  33/2  33/3  11/0 01/3 HW 

31/2  27/2  23/3  15/3 90/2 SL 

33/2  21/2  20/3  39/3 51/2 SW 

11/0  39/2  23/319  023 310 VS 

00/3  15/0  35 12 91 ScdS 

73/2-99/2  32/2-31/2  23/32-23/32  33 32-1 ILS 

03/2-13/2  23/2-33/2  13/3-39/1  1-32 3-1 SLS 

 

 Hemorrhois ravergieri هاي ماده ه در نمونهصفات بررسی شد نتايج  :6جدول 

SD SE Mean Max Min N=10 

17/30  21/2  52/70  32/91 02/15 SVL 

12/1  27/3  59/32  92/35 12/33 TL 

23/2  31/2  02/0  93/0 99/3 HL 

09/2  23/2  12/3  57/3 17/2 HW 

32/2  22/2  52/2  19/2 71/2 SL 

33/2  21/2  53/2  11/2 95/2 SW 

33/1  12/0  3/027  001 311 VS 

31/7  90/3  3/32  12 52 ScdS 

5/2  00/2  32 33 1 ILS 

13/2  3/2  1/3  1 3 SLS 

گيري طول پوزه تا مخرج و طول دم مارهاي نر نتايج اندازه

تري نسبت به ، طول بيش(7جدول )بررسي شده در اين مطالعه 

نشان داده، كه اين اختالف در سطح ( 9جدول )مارهاي ماده 

ميانگين طول سر، عرض سر، طول (. 2شكل )دار بود معني% 7

تر از مارهاي در مارهاي نر بيش( 2شكل )پوزه و عرض پوزه 

تعدادفلس شكمي در مارهاي ماده، . ≥p)27/2( ماده بوده است

% 7دست آمده در سطح تر از مارهاي نر بوده،كه اختالف بهبيش

دن ميانگين تعداد تر بوبا وجود بيش(. 7شكل )دار بود معني

بررسي شده، نسبت به ( 9شكل )فلس زير دمي در مارهاي نر 

.≥p)27/2( داري مشاهده نگرديدمارهاي ماده، اختالف معني

 
 Hemorrhois ravergieriمقايسه طول سر، عرض سر، طول پوزه و عرض پوزه در مارهاي نر و ماده نمودار :  4شكل 
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 Hemorrhois ravergieriتا مخرج و طول دم در مارهاي نر و ماده  مقايسه طول پوزهنمودار :  5شكل

 

 
 Hemorrhois ravergieriنمودار مقايسه تعداد فلس شكمی و  فلس زير دمی در مارهاي نر و ماده :  6شكل 

 

 مقايسه نسبت طول سر به عرض سر، طول پوزه به عرض پوزه و طول بدن: 7جدول           

 Hemorrhois ravergieri در مارهاي نر و ماده  به طول دم          

27/2 P≤ SE Mean N=10♂ 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ N=10♀ 
a a 27/2 27/2 50/3 51/3 HL/HW 

b a 22/2 22/2 33/2 11/2 SL/SW 

A b 32/2 32/2 79/1 22/1 SVL/TL 

از نسبت طول ( 5جدول )دست آمده هاي بهبا آناليز داده

به عرض پوزه و طول بدن به طول  سر به عرض سر، طول پوزه

، ارتباط Hemorrhois ravergieriدم در مارهاي نر و ماده 

داري بين نسبت طول به عرض پوزه و طول بدن به طول معني

كه نسبت طول پوزه به طوريبه. ≥P)27/2(دم وجود داشت 

تر از مارهاي ماده و به عكس عرض آن در مارهاي نر، بيش

تر از جنس ل دم در مارهاي ماده، بيشنسبت طول بدن به طو

اما بين نسبت طول سر به عرض آن در . نر مشاهد گرديد

  . داري يافت نشدتفاوت معني% 7مارهاي نر و ماده در سطح 

64     



 

 بحث

متري باالتر از سطح دريا در تركيه  0122اين مار در ارتفاعات 

، Dieter) متري در آسياي مركزي ديده شده است 1122و 

هاي بررسي شده در اين تحقيق در ارتفاعي اكثر نمونه (.0232

 .آوري شدندمتر جمع 1222تا  3722بين 

، Fathinia) هاي گزارش شده اين مار از استان ايالمنمونه

آوري شده هاي جمعتري را نسبت به نمونهطول بيش (0232

دست آمده از حداكثر طول كل به. اين تحقيق نشان داده است

در . متر بوده استسانتي 72/335اين تحقيق هاي نمونه

 7/17مطالعات انجام شده در ساير كشورها حداكثر طول كل 

، Schweiger) مترسانتي 302 ،(3115 ،همكاران و Boris) مترسانتي

 مترسانتي 372، (Basoglu ،3132) مترسانتي 312، (3113

(Gruber ،3131)  ن براي اي( 3151لطيفي،)متر سانتي 371و

 .مار گزارش شده است

آوري شده هاي جمعنتايج اين تحقيق نشان داد كه همه نمونه

فلس جلوي چشمي داشتند، كه  1پولك عقب چشمي و  0

هاي گزارش شده در كتاب مارهاي ايران منطبق با تعداد فلس

 و تحقيق انجام شده در استان ايالم( 3151لطيفي، )

(Fathinia ،0232 )در تمامي مارهاي  چنينهم. بوده است

عدد بوده  3بررسي شده تعداد فلس عقب بيني و جلوي بيني 

 مانند   Lتر از عقب بيني و است كه پولك جلوي بيني بزرگ

 .باشدمي

عدد بوده كه در بعضي  3ها  هاي دور چشم نمونهتعداد فلس 

فلس تغيير  1، اين تعداد به (نمونه1)بزرگ  هاي نسبتاًاز نمونه

لب باال به چشم  9و  7ها پولك در تمامي نمونه. يافته بود

 . متصل بود

هاي بررسي شده، منقسم بوده پولك مخرجي در تمام نمونه

است، اين نتيجه هم راستا با بررسي انجام شده روي همين 

و گزارش لطيفي در كتاب ( Fathinia ،0232) تاكسون در ايالم

 3اي لب باال بين هتعداد فلس. بوده است( 3151)مارهاي ايران 

كه در (  پنجمين و ششمين آن متصل به چشم) عدد 32تا 

عدد  33تا  1فلس و لب پايين بين  1ها تعداد آن تر نمونهبيش

در همين راستا در بررسي (. 3151لطيفي،)متغير بوده است 

انجام شده در كشور تركمنستان نيز تعداد فلس لب باال در هر 

 .(3115 ،همكاران و Boris) ودعدد گزارش شده ب 1طرف سر 

بوده  0+1درصد مارهاي بررسي شده  32فرمول گيجگاهي در 

مشاهده  0+2، 3+0، 1+2، 1+1، 0+0و در تعداد بسيار اندكي 

 .گرديد

 هاي بررسي شده، اعم از بال  و نابال  در تمامي نمونه

، (7-9)هاي در تماس با لب باال هايي همانند تعداد فلسويژگي

البته . ، اعداد ثابتي را نشان داد(عدد 0)ر سوراخ بيني فلس دو

تر از ها در اندازه بزرگدر اين پژوهش خصوصيات يكي از نمونه

هاي آن با كه اكثر ويژگيطورييك متر جلب توجه مي نمود، به

نمايي از اين مار در . دادهاي اندكي نشان ميها تفاوتبقيه نمونه

 . نشان داده شد است 5شكل 

تعداد ( بال  يا نابال )در مارهاي بررسي شده مطالعه حاضر 

بوده، فقط در يك نمونه  03-03-37صورت هاي پشتي بهفلس

اين تعداد در قسمت . مشاهده گرديد 01-03-37مار نتيجه 

به  03، (3115 ،همكاران و Boris) فلس پشتي 03مياني بدن 

تحي نيا و عدد در مقاله ف 01عدد در كتاب لطيفي و  01ندرت 

 .گزارش شده است 0232همكاران به سال

هاي زير دمي را در نتيجه اين بررسي ميانگين تعداد فلس

عدد نشان داد، كه  33و در مارهاي نابال   933/37مارهاي بال  

تر بيش( 3/32)نسبت به ماده ( 35)اين ميانگين در مارهاي نر 

 332 -001ها از هاي شكمي در نمونهتعداد فلس. بوده است

هاي شكمي به طوري كه تعداد فلس. عدد فلس متغير بوده است

عدد كه مارهاي ماده  33/022در مارهاي بال  به طور متوسط 

 231/319نسبت به مارهاي نر  3/027تري حدود ميانگين بيش

در همين راستا در تحقيق انجام گرفته روي اين مار . نشان دادند

فلس دمي شمارش  35 فلس شكمي و 311در تركمنستان، 

در بررسي انجام شده فون . (3115 ،همكاران و Boris) شده است

فلس زير دمي را  97-17فلس شكمي،  027-029استان ايالم 

 .(Fathinia ،0232) براي اين مار گزارش شده است

هاي مار پلنگي هاي انجام شده روي نمونهطوركلي با بررسيبه

Hemorrhois ravergieri ي شده در اين پژوهش آورجمع

هاي در تماس با لب توان از صفات ثابتي مانند تعداد فلسمي

باال، فلس دور سوراخ بيني، پولك جلو چشمي و فلس عقب 

هاي پشتي چشمي، فلس عقب بيني، جلوي بيني و تعداد فلس

هاي مطالعه شده فلس مخرجي نيز در تمام نمونه. نام برد

ام گرفته ميانگين طول سر، در بررسي انج. منقسم بوده است

 هاي نر نسبت به عرض سر، طول پوزه و عرض پوزه نمونه

تري را نشان داد كه همين نتيجه در هاي ماده اندازه بيشنمونه

. ≥p)27/2(است مشاهده شدهنيز  نابال بال  نسبت به  هاينمونه

تر و بنابراين مارهاي نر بال  نقاط مختلف كشور، سر نسبتا بزرگ

تنه و دم بلندتري نسبت به مارهاي ماده نشان دادند و با طول 

دار بودن اختالف آماري آناليزهاي انجام شده در توجه به معني

. برخي صفات، ديمورفيسم اين مار مشخص مي باشد
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 تر در مطالعات دست آوردن نتايج بهتر و روشنبراي به

و انجام تر هاي بيشروي اين مار نياز به بررسي بيوسيستماتيكي

 . باشدمطالعات فيلو ژنتيكي، ملكولي و اكولوژيكي مي

 نمونه مار پلنگی از جيرفت :7شكل 
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Abstract 

     The aim of present research is morphological study of versicolored wood snake, 

Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Colubridae) in most provinces of Iran. It is non-venomous 

snakes that can be seen in the mountains and slopes, plains and semi-desert regions. We 

studied 34 snakes from different provinces of Iran. Sexes of specimens were identified with 

observation of hemipenis in live male snakes and dissection of fixed materials and study of 

testes and ovaries. Meristic characters were counted in scales under a stereomicroscope and 

metric characters were measured with caliper and ruler. In the results of this study, the 

average length and width of head and snout-vent in male snakes was more than females 

(P≤0.05). Also the number of ventral scales was 184-223 in all of specimens. The average 

number of ventral scales of adult specimens was 200.18 that counted 205.1 in the adult 

females and 196.08 in male specimens (P≤0.05). The number of dorsal scales of midbody was 

21and anal divided in the all of specimens. There is no difference in the number of 

postoculars, preoculars, postnasal, prenasal and loreal scales between specimens 

  

* Corresponding author
’
s email: hgkami2000@yahoo.com 


