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 و  (Dolichophis schmidti)مار آتشی بررسی عدم تقارن صفات مریستیک ناحیه سر 

 در شمال ایران (Dolichophis jugularis)سوجه مار سیاه
 
 

 ایرانشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگانزیستگروه  :صایاد فراغی ، 

 ایران، دانشگاه گلستان، گرگانشناسی، دانشکده علومزیستگروه  :*قلی کمیحاجی ، 

 ایرانشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگانزیستگروه  :العابدین محمدیزین ، 
 

 

 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 اسکلت چنینهم و هافلس تعداد در قارنت عدم ازجمله شناسیریخت صفات تقارن عدم به منجر تواندمی خزندگان در تکوینی اختالالت

Dolichophis ) سوجهسیاه مار و (schmidti Dolichophis) آتشی مار مطالعه، این در بنابراین کند. منحرف طبیعی حالت از را هاآن و شده

jugularis) خانواده به متعلق غیرسمی مارهای از گونه دو Colubridae، ایران شمال در مریستیک صفات قارنت عدم و ریختی اختالالت نظر از 

 نمونه ۶ نابالغ، نمونه ۵ ماده، نمونه ۶ نر، نمونه۱۶) آتشی مار نمونه ۳۳ سر ناحیه مریستیک صفت ۱۳ پژوهش، این در گرفتند. قرار بررسی مورد

 آذربایجان ،غربیآذربایجان هایاستان از نامشخص( جنسیت با نمونه ۱ و نابالغ ۵ ماده، ۷ نر، ۱۵) سوجهسیاه مار نمونه ۲۸ و نامشخص( جنسیت با

 ،(ZMGU) گلستان دانشگاه جانورشناسی موزه به متعلق زنجان و رضوی خراسان لرستان، بختیاری، و محالچهار گلستان، مازندران، البرز، شرقی،

 نظر از آتشی مار هاینمونه که داد نشان جنتای گرفتند. قرار بررسی مورد زیراستریومیکروسکوپ در شخصی کلکسیون و گنبد دانشگاه آزمایشگاه

 ۲) جلوبینی نمونه(، ۷) گیجگاهی نمونه(، ۱) چشمی عقب نمونه(، ۱) قدامی چشمیزیر نمونه(، ۵) پایین لب نمونه(، ۳) باال لب هایفلس

 نمونه(، ۷) پایین لب نمونه(، ۳) باال لب هایسفل نظر از سوجهسیاه مار هاینمونه چنینهم بودند. نامتقارن نمونه( ۱) ایگونه هایفلس و نمونه(

 صفات تقارن عدم این دادند. نشان تقارن عدم چپ و راست سمت در نمونه( ۳) ایگونه نمونه(، ۵) گیجگاهی نمونه(، ۱) قدامی چشمیزیر

  باشد. ژنتیکی اتتغییر و غالب هموزیگوتی جنینی، اختالالت از ناشی است ممکن سوجهسیاه مار و آتشی مار در ریختی

  ، ایرانDolichophis schmidti، Dolichophis jugulariصفات نامتقارن مریستیک،  کلمات کلیدی:

 hgkami2000@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
شناسی آرایه در کلیدی صفات عنوانبه ریختی هایویژگی از استفاده      

ها مورد استفاده قرار تر آرایهمتداول بوده و جهت شناسایی بیش

دالیلی از بههای ریختی جانوران بناکن است ویژگیگیرند. گاه مممی

جمله اختالالت تکوینی در دو سمت چپ و راست بدن تقارن نداشته 

باشند. اختالالت تکوینی طی دوره رشد ممکن است موجب عدم 

ها و جمله عدم تقارن در تعداد فلسشناسی ازتقارن صفات ریخت

حالت طبیعی منحرف ها را از چنین اسکلت خزندگان شده و آنهم

چنین نوسانات دما سبب ایجاد اختالل در رشد خزندگان شده کند. هم

های سطحی مثل ناهنجاری در پوسته و سبب بروز ناهنجاری

های (، ناهنجاری در فلس۲01۳و همکاران،  Telemecoها )پشتالک

( و در نهایت عدم تقارن ۲011و همکاران،  Lowenborgشکمی مارها )

؛ ۲01۵و همکاران،  Hagman؛ Deeming ،۲00۴گردد )میها آن

Lowenborg  وHagman ،۲01۷ در خزندگان بررسی تقارن صفات .)

باشد زیرا در این گروه از ای برخوردار میمریستیک از اهمیت ویژه

های کلیدی بسیاری از عنوان ویژگیجمله مارها صفات مریستیک به

عدم تقارن این صفات موجب ایجاد رو شوند، از اینها محسوب میآرایه

؛ کرمی، ۲01۵ و همکاران،Laia شود )شناسی میمشکالتی در آرایه

ها، تاکنون مطالعات اندکی روی عدم (. در مقایسه با سایر گروه1۳۷۹

و همکاران،  Laia) صفات مریستیک خزندگان صورت گرفته است تقارن

ریستیک منافذ (. اولین مطالعه در این زمینه، بررسی صفات م۲01۵

 Uta stansburianaباالی چشمی و طول گوشک سوسمار  رانی، فلس

بر این از سایر عالوه  .انجام شدSoule´ (1۹6۷ )توسطباشد که می

مطالعاتی که روی عدم تقارن در صفات مریستیک مارها صورت گرفته 

 Natrix tessellata مریستیکی صفات تقارن توان به مطالعه عدممی است

و  Herczeg)های جلو چشمی، لب باال و لب پایین روی فلسکه بر 

 و Shapira)های لب پایین این گونه فلس( و نیز ۲00۵همکاران، 

Werner ،۲011 ها بیانگرعدم تقارن این که نتایج آن( اشاره نمود

صفات تحت استرس محیطی و آلودگی بود. بررسی تقارن در صفات 

صورت اختصاصی مطالعه نشده همارها تاکنون در ایران بمریستیک 

های ناحیه سر مارها، روی است. تنها مطالعه عدم تقارن فلس

های سر افعی قفقازی صورت گرفته است )خانی و همکاران، فلس

صفت مریستیک بررسی 1۲ها نشان داد که از بین (، نتایج آن1۳۹6

و اولین فلس  های بین چین خلفیشده )فرمول گیجگاهی، فلس

های گیجگاهی خلفی و قدامی، لب های لب باال، فلسگلویی، فلس

های قدامی های لب پایین متصل به چین قدامی، فلسپایین، فلس

های خلفی بین چین خلفی و لب بین چین خلفی و لب پایین، فلس

ای، جلوی چشمی و اطراف چشم( برخی صفات عدم پایین، گونه

فرمول گیجگاهی  ترین عدم تقارن درجمله بیشازنامتقارن نشان دادند 

 جنس غیرسمی مارهای (.1۳۹6 همکاران، و )خانی شد دیده

Dolichophis ترین خانواده مارها یعنی ترین و متنوعمتعلق به بزرگ

Colubridae  زیرخانواده وColubrinae باشند. تاکنون سه گونه می 

D. schmidti ، D. jugularisو D. andreanus از ایران  جنسز این ا

که پیش از این دارای نام آرایه ( 1۳۹۷زاده، )رجبیگزارش شده است 

( و مار D.schmidtiآتشی ) (. مار1شناختی مختلف بودند )جدول 

ت ریختی و تقارن الاز نظر اختال دو هر( D. jugularisسوجه )سیاه

و   D. schmidtiهای. گونهاندتر مورد مطالعه قرار گرفتهصفات کم

jugularisD.   در گذشته در جنسColuber  ،قرار داشتند )لطیفی

 Rastegarشوند )بندی میرده Dolichophisاکنون در جنس  و (1۳۷۹

Pouyani  ،نتایج مطالعات(. ۲00۸و همکاران Schaetti  وMonsch 

 Coluber( نشان داد که جنس ۲00۴و همکاران ) Nagy( و ۲00۴)

( ۲00۴و همکاران )Nagy ی جدید است. اما محدود به مارهای دنیا

 Hierophis اساس نتایج مولکولی همه مارهای شالقی را در جنسبر

پس مطالعات ژنتیکی بعدی نشان دادکه مارهای شالقی ، سقرار دادند

های های پشتی و یک جفت منفذ انتهایی روی فلسردیف فلس 1۹با 

 Dolichophisو  Hierophis Fitzinger 1834پشتی باید در دو جنس 

Gistel,1868 هایی که فقط در قاره اروپا پراکنش قرار داده شوند. گونه

هایی که یا کامالً ، و گونهHierophis Fitzinger1834دارند در جنس 

ها به اروپا در خارج از اروپا پراکنش دارند یا بخشی از پراکنش آن

اند بندی شدهرده Dolichophis Gistel,1868رسد در جنس می

 (.1۳۹۷زاده، )رجبی
 

 کنونسوجه از گذشته تامار سیاه تغییرات آرایه شناسی مار آتشی و :۱جدول 

 

اردبیل،  شرقی و غربی،های آذربایجانآتشی از استان در ایران، مار       

دران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، گیالن، مازن

البرز، زنجان، خوزستان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و 

و  1۳۷۹؛ لطیفی،Safaei-Mahroo ،۲01۵قزوین گزارش شده است )

شرقی و غربی، بایجانرهای آذسوجه در استانمطالعه حاضر(. مار سیاه

ن، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، گیالن، مازندران، گلستا

اصفهان، همدان، بوشهر، کرمانشاه،  سمنان، مرکزی، زنجان، البرز، تهران،

لرستان، خوزستان، کردستان، قزوین چهارمحال و بختیاری و ایالم 

و مطالعه  1۳۷۹؛ لطیفی، Safaei-Mahroo ،۲01۵پراکنش دارد )

 یکنونی بندرده یقبل مختلفی هانام
 

D.schmidti  (Nikolsky, 1909) 
Coluber schmidti Nikolsky, 1909 

Coluber jugularis schmidti Latifi, 2000 

Hierophis schmidti Nagy et al. 2004 
 

D.jugularis (Linnaeus, 1758) 
Coluber jugularis Linnaeus 1758 

Coluber jugularis jugularis Latifi, 1991 

Hierophis jugularis Nagy et al. 2004 
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های ظاهری بغیر از حاضر(. مار سیاه سوجه و مار آتشی از نظر ویژگی

رنگ بدن )سطح پشتی مار سیاه سوجه به رنگ سیاه و سطح شکمی 

تر و مار آتشی دارای سطح پشتی قرمز آجری، زیتونی آن کمی روشن

زاده، رجبی)باشد تا خاکستری و سطح شکمی روشن تر( مشابه هم می

 تشخیص جنسیت و فلس سنجی،ریخت شناسی،ریخت (.1۳۹۷

شمار همی جهت مطالعه و شناسایی مارها بهشناسی، اطالعات م

آیند و از طرفی جهت مطالعه و شناسایی مارها، ابتدا الزم است می

گیری یا صورت استاندارد اندازهاطالعات شکل ظاهری مارها به

(. در بسیاری از مطالعات مریستیکی، 1۳۹۷زاده، شمارش شود )رجبی

رش در یک سمت انجام نظر گرفتن احتمال عدم تقارن، شمابدون در

شود و این امر ممکن است نتایج قابل قبولی فراهم نکرده و منجر می

(. نتایج حاصل از 1۳۹6به شناسایی نادرست شود )خانی و همکاران، 

باشد. بنابراین های سر مار میاین مطالعه، حاکی از عدم تقارن در فلس

ان، صفات الزم است برای بدست آوردن نتایج مطلوب و قابل اطمین

چنین توجه به تقارن هر دو سمت راست و چپ شمارش شود و هم

ای به آن ها که در هیچ مطالعهالگوی کنار هم قرار گرفتن فلس

ای مورد توجه قرار پرداخته نشده، در این تحقیق در مورد فلس گونه

 گرفته است.

 

 هامواد و روش

جدول و  1کل ش(ناحیه سر  مریستیکصفت  1۳در این پژوهش،        

 16)نمونه مار آتشی  ۳۳( به کمک سوزن و استریومیکروسکوپ در ۲

 نمونه با جنسیت نامشخص( 6نمونه نابالغ،  ۵نمونه ماده،  6نمونه نر، 

نمونه با  1نابالغ و  ۵ماده،  ۷نر،  1۵سوجه )نمونه مار سیاه ۲۸و 

ها، از با تاکید بر عدم تقارن در تعداد فلسجنسیت نامشخص( 

مازندران، گلستان،  شرقی، البرز،آذربایجان، غربیهای آذربایجانتاناس

مورد بررسی  محال و بختیاری، لرستان، خراسان رضوی و زنجانچهار

شناسی دانشگاه گلستان متعلق به موزه جانورها قرار گرفتند. این نمونه

(ZMGU آزمایشگاه دانشگاه گنبد و کلکسیون شخصی آقای رضا ،)

آوری جمع 1۳۹6تا  1۳۸1های باشد که طی سالاسری میسوبابایی

(.۳و جدول  ۲)شکل داری شدند نگه ٪۴و در فرمالین 

 

 

 
های روی توضیح شماره )عکس از دکتر کمی(.مازندران،  پنبه چوله یروستا از D. schmidtiسر  : صفات مریستیک مورد مطالعه در ناحیه۱شکل

های . فلس۷. فلس گونه، 6. فلس زیرچشمی قدامی، ۵. فلس جلو چشمی، ۴. فلس عقب چشمی، ۳فلس گیجگاهی قدامی،  .۲. فلس گیجگاهی خلفی، 1شکل: 

 های لب باال متصل به چشم. فلس1۲های لب پایین، . فلس11های لب باال، . فلس10. فلس عقب بینی، ۹. فلس جلو بینی، ۸ دور سوراخ بینی،
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 D. jugularisو  D.schmidtiهای ررسی در گونهمورد ب کیستیمر: صفات ۲جدول 

 

 
 یاه سوجهمار س -Bمار آتشی؛  -Aدر ایران.  Dolichophisبرداری مارهای جنس : مناطق نمونه۲شکل 

 توضیح عالمت اختصاری نام کامل صفات تعریف شماره

 تعداد فلس لب باال Supra labials Spl فلس لب باال 1

 تعداد فلس لب پایین Infra labials Ifl فلس لب پایین ۲

 تعداد فلس جلو بینی Pre Nasal PreNas فلس جلوی بینی ۳

 تعداد فلس عقب بینی Post Nasal PosNas بینی فلس عقب ۴

 هایی که اطراف سوراخ بینی قرار دارندتعداد فلس CircuNasal CircuN فلس دور بینی ۵

 های لب باال و فلس آهیانههای پشت چشمی، فلسهای قدامی محصور بین فلسفلس تعداد PreTemporal PreTemp فلس گیجگاهی قدامی 6

 های لب باال و فلس آهیانههای پشت چشمی، فلسهای خلفی محصور بین فلسفلس تعداد PostTemporal PosTemp لفیفلس گیجگاهی خ ۷

 فلسی که از یک سمت با فلس بینی و از سمت دیگر با فلس جلو چشمی در ارتباط است. Loreal Lor فلس گونه ۸

 ت با چشم و از سمت دیگر با فلس گونه یا بینی در ارتباط هستند.هایی که از یک سمفلس یا فلس PreOcular PrOc فلس جلو چشمی ۹

 هایی که از یک سمت با چشم و از سمت دیگر با فلس گیجگاهی در ارتباط هستند.فلس یا فلس PostOcular POc فلس عقب چشمی 10

 فلس لب باال قرار دارد. هایی که بین چشم، فلس جلوچشمی وفلس یا فلس Pre subOcular PSOc فلس زیرچشمی قدامی 11

 هایی که به حاشیه چشم متصل هستندتعداد فلس CircuOcular CircuO های دور چشمفلس 1۲

 ندهای لب باال که به چشم متصلتعداد فلس   چشم در تماس لب باال 1۳

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020. 111133     



 1399 پاییز، 3، شماره مدوازدهسال                                                              ژوهشی محیط زیست جانوری    پفصلنامه علمی 
 

109 
 

روی برچسب ۳594و  ۳589، ۳575های. مکان نمونههای مورد مطالعه مار آتشی و سیاه سوجه در ایرانبرداری و نمونه: مناطق نمونه۳جدول 
 باشند.ای میهای آزمایشگاه دانشگاه گنبد فاقد کد موزهچنین نمونهباشد. همها نامشخص میآن

 

ZMGU تعداد ۲نقاط روی شکل عرض جغرافیایی  ل جغرافیاییطو بردارینقاط نمونه اسم گونه 
۳۵۸1 D. schmidti ۳۳°۵۹ʹ۵1،۲۵ʺ خراسان رضوی، شهرستان مشهد  ʺ۸،6۲ʹ۳6°۲۵  1 ۳ 
۳۵۷1       
۳۵6۹       

۹°۵۵ʹ۳۴،۷۷ʺ گلستان، گنبد  -  ʺ۲6،۴0ʹ۳۷°1۴  ۲ ۴ 
-       
-       
-       

۲۷°۴۵ʹ1۹،۵۳ʺ گلستان، گرگان، گلشهر  ۳1۲۸  ʺ۲۴،1۵ʹ۳6°۴۹  ۳ 1 
۴°۵۴ʹ۳۵،۸۴ʺ گلستان، شهرستان گمیشان  ۳۵۷۲  ʺ1۲،۵۳ʹ۳۷°۴  ۴ 1 
۳۲°۵۳ʹ11،۴۵ʺ مازندران، شهرستان بهشهر  ۳۵۷۷  ʺ۴۳،1۳ʹ۳6°۴1  ۵ 1 
۲۵°۵۳ʹ۳،۳۸ʺ مازندران، بهشهر، رستم کال  ۲۹۹۳  ʺ۵۲،۴۵ʹ۳6°۴0  6 1 
1۲°۵۳ʹ۳۵،۸۹ʺ مازندران، جنوب سورک  ۲۹۷۹  ʺ۴۳،۵6ʹ۳6°۳۵  ۷ ۲ 

۳۵۸0       
1۲°۵۳ʹ۴،۳۹ʺ مازندران، شهرستان ساری، روستای زرین آباد  ۳۵۸۲  ʺ۸،۹۷ʹ۳6°۳1  ۸ 1 
1۸°۵۳ʹ11،11ʺ مازندران، بهشهر، زاغمرز  ۲۹۹1  ʺ۲۹،۴۲ʹ۳6°۴۸  ۹ 1 
16°۵۳ʹ۷،۹۹ْʺ جاده خزر اباد روستای پنبه چوله1۸مازندران ساری کیلومتر  ۲61۴  ʺ۳۵،۵۴ʹ۳6°۲۹  10 1 
11°۵۳ʹ۴۸،۴۳ʺ دشت ناز ان، شهرستان میاندرود، منطقهمازندر  ۳۵6۸  ʺ۸،۹۷ʹ۳6°۳۸  11 ۲ 
۳۵۸۵       
۴۷°۵۲ʹ۵،۲۲ʺ مازندران، قائم شهر، روستای رکن کال  ۲6۷۲  ʺ۲،۵۵ʹ۳6°۳۵  1۲ 1 
1۵°۵۳ʹ۳،۷۷ʺ مازندران، شهرستان ساری، سد شهید رجایی  ۳۵۷۴  ʺ۳۲،6۷ʹ۳6°1۴  1۳ 1 
۳°۵۳ʹ1۹،0۷ʺ فیدمازندران، سواد کوه، پل س  ۲۹6۴  ʺ0،01ʹ۳6°۷  1۴ 1 
۵۸°۵۲ʹ۲۴،1۹ʺ مازندران، سواد کوه، زیر آب  ۲۹6۸  ʺ۳۹،۸6ʹ۳6°10  1۵ 1 
0°۴۵ʹ0،00ʺ غربیآذربایجان  ۳۵۷6  ʺ1۸،0۲ʹ۳۷°۲۷  16 1 
۳°۴۹ʹ۴۷،۴۳ʺ لرستان، شهرستان دورود  ۳۵۷۸  ʺ۴۳،۸1ʹ۳۳°۲۹  1۷ ۳ 
۳۵۷0       
۳۵۸۴       
۵۲°۵0ʹ۳6،6۸ʺ شهرستان شهرکردچهارمحال بختیاری،   ۳۵۷۳  ʺ۴1،66ʹ۳۲°1۹  1۸ ۲ 

۳۵۸۳       
1۲°۵۳ʹ۲۲،۸1ʺ مازندران، ساری، اسبو کال  ۲6۷۵  ʺ۴۷،۹۹ʹ۳6°۳۲  1۹ 1 
1۷°۵۳ʹ۵۵،۹۹ʺ مازندران، نکاء  ۳00۳  ʺ۵۳،۹0ʹ۳6°۳۸  ۲0 1 
1۸°۵۳ʹ۴۴،۵۸ʺ مازندران، نکاء گل بستان  ۲۹۹۲  ʺ1،۵۷ʹ۳6°۳۸  ۲1 1 
1۲°۵۳ʹ۵0،۴۴ʺ ان میاندرود، روستای زیدمازندران،شهرست  ۳۵۷۹  ʺ۲۴،6۸ʹ۳6°۳۸  ۲۲ 1 
۳۴61 D. jugularis ۵۵°۴۳ʹ۲0،۷0ʺ گلستان، کالله، روستای همت آباد  ʺ۵۲،0۸ʹ۵۳°۳۷  ۲۳ 1 
۴۸°۵۴ʹ۳۵،۵۹ʺ گلستان، داشلی برون  ۲۴۷  ʺ11،6۹ʹ۳۷°۳۸  ۲۴ 1 
۲6°۵۴ʹ۲۳،۳۳ʺ گلستان، گرگان، محوطه دانشگاه علوم کشاورزی  ۳۵۴  ʺ،۸۸۳۴ʹ۳6°۵0  ۲۵ 1 
۲6°۵۴ʹ۲1،61ʺ گلستان، گرگان  ۲00۲  ʺ۴۴،۳1ʹ۳6°۵0  ۲6 1 
۲۸°۵۴ʹ۲۳،۵۵ʺ گلستان، شهرستان گرگان، روستای مریم آباد  ۲۳۸۵  ʺ10،1۳ʹ۳6°۵۲  ۲۷ 1 
6°۵۴ʹ۳6،۹۹ʺ گلستان، شهرستان کردکوی  ۲۳۸۴  ʺ۳۸،۹1ʹ۳6°۴۷  ۲۸ 1 
۳۵°۵۳ʹ۲1،۳۷ʺ ام ده(مازندران، شهرستان بهشهر، روستای شاه کیله )ام  ۳۵۹۷  ʺ۲6،۳۹ʹ۳6°۴۵  ۲۹ 1 
۹°۵۳ʹ1۷،۹0ʺ مازندران، شهرستان ساری، روستای آبدانسر  ۳۵۹0  ʺ۴۵،۵0ʹ۳6°۳۲  ۳0 ۲ 
۳۵۹۸       
11°۵۳ʹ۴۸،۴۳ʺ شهرستان میاندرود، منطقه دشت ناز مازندران،  ۳۵۹۵  ʺ۸،۹۷ʹ۳6°۳۸  ۳1 1 
1۲°۵۳ʹ،۳۹۴ʺ مازندران، شهرستان ساری، روستای زرین آباد  ۳۵۹۳  ʺ۸،۹۷ʹ۳6°۳1  ۳۲ 1 
۳۲°۵۳ʹ۳۲،۹0ʺ مازندران، شهرستان کیاسر، روستای سواسره  ۳۵۹6  ʺ۵۹،00ʹ۳6°۸  ۳۳ 1 
۵6°۵0ʹ۲0،۷۲ʺ البرز، کرج  1۲۳1  ʺ۲۴،0۷ʹ۳۵°۵0  ۳۴ 1 
۳0°۴۸ʹ۳1،۴0ʺ زنجان  116۹  ʺ۵۸،۸۲ʹ۳6°۴0  ۳۵ 1 
۴۳°۴۷ʹ۲6،۸0ʺ میانه  ۸6۲  ʺ۳۵،16ʹ۳۷°۲۵  ۳6 ۲ 
۸۷۵       
10°۴6ʹ6،6۹ʺ شرقی، شهرستان ملکانذربایجانآ  ۲1۸۸  ʺ۴۴،۲۵ʹ۳۷°۸  ۳۷ 1 
۳°۴۹ʹ۴۷،۴۳ʺ لرستان، شهرستان دورود  ۳۵۹1  ʺ۴۳،۸1ʹ۳۳°۲۹  ۳۸ ۲ 
۳۵۹۲       
۵۲°۵0ʹ۳6،6۸ʺ چهارمحال بختیاری،شهرستان شهرکرد  ۳۵۸6  ʺ۴1،66ʹ۳۲°1۹  ۳۹ ۳ 
۳۵۸۷       
۳۵۸۸       
۲۴°۵۴ʹ۲،۲۸ʺ یسگلستان، گرگان، دانشکده پرد  ۹6۸  ʺ۳0،6۲ʹ۳6°۵0  ۴0 1 
۸°۵۴ʹ۵۸،۲0ʺ گلستان، کردکوی، روستای النگ  ۵0  ʺ۴،1۴ʹ۳6°۴۸  ۴1 1 

۲1۸۷ 

 
۷°۵۳ʹ۳۸،۵1ʺ مازندران، ساری، جنگل شهید زارع   ʺ1۴،۹0ʹ۳6°۳۳  ۴۲ 1 
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در این پژوهش،صفات مریستیک سمت راست و چپ ناحیه سر        

لعه قرار گرفت. برای مورد مطا Dolichophisدو گونه مار از جنس 

حذف هرگونه خطای احتمالی، شمارش صفات سه بارتکرار گردید. 

منظور حذف خطای ناشی از سن، به دو گروه سنی شامل ها بهنمونه

اند. افراد نابالغ با توجه به اندازه های نابالغ و بالغ تقسیم شدهنمونه

ندی بچنین داشتن الگوی طرحکوچک، عدم رشد غدد تناسلی و هم

تشخیص . های پشتی بدن تشخیص داده شدندنامنظم در فلس

چنین با پنیس و همجنسیت با توجه به وجود یا عدم وجود همی

؛ SVLانتهایی بدن )در قسمت  ۳/1ها در قسمت تشریح برخی نمونه

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده طول پوزه تا مخرج( انجام شد.

 .فتصورت گر SPSS16افزار نرم

 

 نتایج

نمونه  6نمونه نر، 16)نمونه  ۳۳ صفات مریستیک ناحیه سر روی       

مورد  مار آتشی نمونه با جنسیت نامشخص( 6نمونه نابالغ،  ۵ماده، 

های مار آتشی از نظر نتایج نشان داد که نمونه بررسی قرار گرفت.

می چشمی قدانمونه(، زیر ۵نمونه(، لب پایین ) ۳باال ) های لبفلس

 ۲نمونه(، جلوبینی ) ۷نمونه(، گیجگاهی ) 1نمونه(، عقب چشمی ) 1)

ترین بیشباشند. نمونه( نامتقارن می 1ای )های گونهنمونه( و فلس

های لب پایین های گیجگاهی و سپس فلسعدم تقارن مربوط به فلس

های و از نظر فلس یک نمونه فاقد فلس زیرچشمی قدامی بود باشد.می

جز یک هها بها متقارن بودند. تمامی نمونهمامی نمونهعقب بینی ت

لب باال در سمت چپ بدن به چشم متصل  ۴و  ۳های نمونه که فلس

باشد لب باال به چشم متصل می ۵و  ۴های ها فلسنمونه بود، در بقیه

نمونه مار  ۲۸چنین نتایج صفات مریستیک ناحیه سر هم (.۴)جدول 

نمونه با جنسیت نامشخص(  1نابالغ و  ۵ماده،  ۷نر،  1۵سوجه )سیاه

 ۳باال ) های لبسوجه از نظر فلسهای مار سیاهنمونهنشان داد که 

نمونه(، گیجگاهی  1چشمی قدامی )نمونه(، زیر ۷نمونه(، لب پایین )

نمونه( در سمت راست و چپ تقارن نداشتند.  ۳ای )نمونه(، گونه ۵)

های لب پایین سپس فلسهای ترین عدم تقارن مربوط به فلسبیش

باشد که در مورد مار آتشی نیز این دو فلس دارای گیجگاهی می

های ترین عدم تقارن بودند با این تفاوت که در مار آتشی فلسبیش

های جلو ترین عدم تقارن را نشان دادند. تمام فلسگیجگاهی بیش

باشند. از نظر می 1-1بقیه بود، ۲-۲غیر از یک مورد که چشمی به

تمامی  های دوربینیهای عقب بینی،فلسهای جلو بینی، فلسلسف

نمونه( در اتصال با ۲۴) درصد ۷1/۸۵چشم در  ها متقارن بودند.نمونه

باشد. اما در یک نمونه فقط به فلس چهارم لب باال می ۵و  ۴فلس 

و  ۴های نمونه( سمت راست فلس ۳) درصد ۷1/10متصل است و در 

به  6و  ۵های باشد و سمت چپ فلسلب باال به چشم متصل می ۵

این نتایج پارامترهای  بر (. عالوه۴)جدول  باشندچشم متصل می

توصیفی شامل میانگین، مقادیر حداکثر و حداقل صفات مورد مطالعه 

عدم  رائه گردیده است.ا ۹و  ۸، ۷، 6، ۵با تفکیک جنسیت در جداول 

مشاهده شد. فلس ها نیز تقارن در الگوی کنار هم قرار گرفتن فلس

های اطراف باشد. فلسای میمورد مطالعه در این تحقیق فلس گونه

های لب پیشانی، عقب بینی، فلسهای پیشای شامل فلسفلس گونه

های مورد مطالعه فلس باشد. در تعدادی از نمونهو جلو چشمی می باال

ای متصل بود. در یک مورد فلس زیرچشمی قدامی نیز به فلس گونه

ای متصل بود و یر چشمی قدامی در سمت راست بدن به فلس گونهز

این  بر عالوه در طرف چپ اتصالی با فلس زیر چشمی قدامی نداشت.

در مقایسه با گزارشات قبلی مبنی بر پراکنش مار آتشی و مار 

سوجه و عدم گزارش آنها از استان چهارمحال بختیاری، نتایج سیاه

ها تا استان این گونه امنه پراکنشاین مطالعه نشان داد که د

تر هیچ چهارمحال بختیاری گسترش یافته است، در حالی که پیش

 منبعی وجود این دو گونه را در این استان گزارش نکرده بودند.

 

 
 دکتر کمی(های لب باالی مار آتشی از گلشهر گرگان )عکس از ( در فلسB( و چپ )A: عدم تقارن صفات مریستیک سمت راست )۳شکل 
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 در ایران D. jugularisو  D. schmidtiصفات مریستیک نامتقارن دو سمت راست و چپ ناحیه سر و فک پایین دو گونه  : نتایج4جدول

برای  -باشد و عالمتهای چپ و راست، عدد سمت چپ، مربوط به شمارش سمت چپ بدن و عدد سمت راست، مربوط به شمارش سمت راست بدن میدر قسمت تعداد فلس

 کار رفته است.این دو سمت به جداسازی اعداد

 سوجهمار سیاه مار آتشی گونه

س صفات مریستیک
تعداد فل

پ و 
ی چ

تها
راس

تعداد نمونه 
صد تعداد نمونه 

در
ها

 

صد عدم تقارن
در

 یاهعداد نمونهت 

 کینامتقارن با تفک

س جنست
تعداد فل

پ و 
ی چ

تها
اس ر

داد نمونه  تع
داد نمونه  صد تع

در
ها

ن 
دم تقار ی ع

صد کل
در

 

های نامتقارن تعداد نمونه

 با تفکیک جنست

نر
ماده 

نابالغ 
ص 

خ
ش

نام
 

نر
ماده 

بالغ  نا
ص 

خ
ش

نام
 

۸ - ۸ فلس لب باال  ۳0 ۹0/۹0  0۹/۹  1 ۲ 0 0 ۸-۸  ۲۴ ۷1/۸۵  ۷1/10  1 1 0 1 

10 - ۷  1 0۳/0۳  ۷-۷  1 ۵۷/۳  

۹-۸  ۲ 06/6  ۹-۸  ۳ ۷1/10  

10-10 لب پایینفلس   ۲1 6۳/6۳  1۵/1۵  ۳ ۲ 0 0 10-10  ۲0 ۴۲/۷1  ۲۵  ۲ ۳ 1 1 

۹-۹  ۷ ۲1/۲1  11-11  1 ۵۷/۳  

10-1۲  1 0۳/۳  10-11  ۴ ۲۸/1۴  

11-10  1 0۳/۳  ۸-۹  1 ۵۷/۳  

10-11  1 0۳/۳  10-۹  1 ۵۷/۳  

۸-۹  1 0۳/۳  11-10  1 ۵۷/۳  

۹-10  1 0۳/۳  

1-1 ایگونه فلس  ۳۲ ۹6/۹6  0۳/۳  0 1 0 0 1-1  ۲۴ ۷1/۸۵  ۷1/10  1 ۲ 0 0 

۲-1  1 0۳/۳  ۲-۲  1 ۵۷/۳  

۲-1  ۳ ۷1/10  

1-1 قدامیزیرچشمی فلس   ۳1 ۹۳/۹۳  0۳/۳  1 0 0 0 1-1  ۲۷ ۴۲/۹6  ۵۷/۳  1 0 0 0 

۲-1  1 0۳/۳  ۲-1  1 ۵۷/۳  

۲-۲ عقب چشمی فلس  ۳1 ۹۳/۹۳  0۳/۳  0 1

0 

 0  

1-1  1 0۳/۳  

۲-۴  1 0۳/۳  

۲-۲ فلس گیجگاهی قدامی  ۲۸ ۸۴/۸۴  1۲/1۲  0 1 ۳ 0 ۲-۲  ۲۷ ۴۲/۹6  ۵۷/۳  0 1 0  

1-۲  ۲ 0۹/۹  1-۲  1 ۵۷/۳  

1-1  1 0۳/۳  

۲-۳  1 0۳/۳  

۳-۳ های گیجگاهی خلفیفلس  ۲6 ۷۸/۷۸  0۹/۹  0 1 0 ۲ ۳-۳  ۲1 ۷۵ ۲۸/1۴  1 1 ۲ 0 

۲-۲  ۴ 1۲/1۲  ۲-۲  ۳ ۷1/10  

۲-۳  ۲ 06/6  ۳-۴  ۲ 1۴/۷  

۳-۲  1 0۳/۳  ۳-۲  1 ۵۷/۳  

۲-۳  1 ۵۷/۳  

1-1 های جلو بینیفلس  ۳1 ۹۳/۹۳  06/6  0 ۲ 0 0  

1-۲  1 0۳/۳  

۲-1  1 0۳/۳  

۳-۳ های دور بینیفلس  ۳1 ۹۳/۹۳  0۳/۳  0 1 0 0  

۲-۲  1 0۳/۳  

۳-۴  1 0۳/۳  

۷-۷ های دور چشمفلس  ۲۹ ۸۷/۸۷  06/6  1 1 0 0 ۷-۷  ۲۴ ۷1/۸۵  ۵۷/۳  1 0 0 0 

6-6  ۲ 06/6  6-6  ۲ 1۴/۷  

۸-۷  1 0۳/۳  ۸-۸  1 ۵۷/۳  

۷-۹  1 0۳/۳  ۸-۷  1 ۵۷/۳  
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پارامترهای توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگین و  :5جدول 

 (n=16) نر  D. schmidtiخطای استاندارد مربوط به صفات مریستیک

 

پارامترهای توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگین و  :۶جدول 

 (n=4) ماده  D. schmidtiکخطای استاندارد مربوط به صفات مریستی

 

پارامترهای توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگین و  :7جدول 

 (n=15) نر D. jugularisخطای استاندارد مربوط به صفات مریستیک 

پارامترهای توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگین و : 8جدول 

  (n=7) ماده D. jugularisخطای استاندارد مربوط به صفات مریستیک 

 خطای استاندارد
صفات مریستیکی  حداقل حداکثر میانگین ±

 نامتقارن
1۴۳/0 ± 1۴/۸  ۹ ۸ Spl .L 

1۴۳/0 ± 1۴/10  11 10 Ifl .L 

1۸۴/0 ± ۲۹/1  ۲ 1 Lor .L 

1۴۳/0 ± ۸6/1  ۲ 1 PosTemp .L 

1۸۴/0 ±۷1/۲  ۳ ۲ PreTemp .L 

۲1۸/0 ± ۷  ۸ 6 CircuO .L 

0 ± ۸  ۸ ۸ Spl.R 

۲۸6/0 ± ۲۹/10  11 ۹ Ifl.R 

0 ± 1  1 1 Lor.R 

0± ۲  ۲ ۲ PosTemp.R 

1۴۳/0 ± ۸6/۲  ۳ ۲ PreTemp.R 

۲1۸/0 ± ۷  ۸ 6 CircuO.R 

L سمت چپ و R باشد.سمت راست می 
 

پارامترهای توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانگین و  :9جدول 

 (n=5)نابالغ  D. jugularisخطای استاندارد مربوط به صفات مریستیک 

 خطای استاندارد
صفات مریستیکی  حداقل حداکثر میانگین ±

 نامتقارن
۴/0 ± 6/۹  10 ۸ Ifl .L 
۲/0 ± ۸/۲  ۳ ۲ PreTemp .L 

۲/0 ± ۸/۹  10 ۹ Ifl.R 
۳۷۴/0 ± ۲/۳  ۴ ۲ PreTemp.R 

L  سمت چپ وR باشد.سمت راست می 

 

 بحث 

فلس  1ای، فلس گونه 1سوجه هر دو دارای مار آتشی و مار سیاه       

فلس زیرچشمی  1عدد( مجزا از فلس پیشانی، ۲جلو چشمی )ندرتاً 

 1و  فلس جلوبینی 1فلس عقب چشمی،  ۲(، 1۳۷۹قدامی )لطیفی، 

عدد فلس لب باال )امید مظفری و همکاران،  ۸فلس عقب بینی، 

عدد فلس گیجگاهی  ۲-۳یا  ۲-۲عدد فلس لب پایین،  ۹-10( 1۳۹۵

اساس نتایج این مطالعه برخی (. بر1۳۹۷زاده، باشد )رجبیمی

 باشند. سوجه نامتقارن میهای ناحیه سر مار آتشی و سیاهفلس

های گیجگاهی فلس لب پایین و فلس ترین عدم تقارن مربوط بهبیش

( که بر روی صفات 1۳۹6باشد. در مطالعه خانی و همکاران )می

ترین عدم تقارن مریستیک افعی قفقازی صورت گرفته است بیش

توان گفت نتایج این مطالعه از مربوط به فلس گیجگاهی بود که می

( 1۳۹6های گیجگاهی منطبق با نتایج خانی و همکاران )نظر فلس

ای طور قابل مالحظهههای گیجگاهی باست. این عدم تقارن در فلس

و  Brownگردد )باعث افزایش سرعت رشد در جهت مثبت می

های مارآتشی که دارای فلس گیجگاهی در نمونه. (۲01۷، همکاران

متر سانتی ۸0-۲/111( SVLنامتقارن بودند، طول بدن )

 ی استانداردخطا
صفات مریستیکی  حداقل حداکثر میانگین ±

 نامتقارن
06۲/0 ± 06/10  11 10 Ifl.L 

06۲/0 ± 06/۸  ۹ ۸ Spl.L 

06۲/0 ± 06/1  ۲ 1 PUoc.L 

06۲/0 ± 06/۷  ۸ ۷ CircuO.L 

1۳6/0 ± 1۹/10  1۲ 10 Ifl.R 

0±۸  ۸ ۸ Spl.R 

0±1  1 1 PuOc.R 

0±۷  ۷ ۷ CircuO.R 

L   سمت چپ وR باشد.سمت راست می 

 خطای استاندارد
صفات مریستیکی  حداقل حداکثر میانگین ±

 نامتقارن
۴0۸/0 ± ۹  10 ۸ Ifl .L 

۴0۸ ± ۸  ۹ ۷ Spl .L 

۲۵0/0 ± ۲۵/1  ۲ 1 Lor .L 

0 ± ۲  ۲ ۲ POc.L 

۲۵0/0 ± ۲۵/1  ۲ 1 PosNaz .L 

0 ± ۳  ۳ ۳ CircuN .L 
0 ± ۷  ۷ ۷ CircuO .L 
0 ± ۲  ۲ ۲ PosTemp .L 
۲۵0/0 ± ۷۵/۲  ۳ ۲ PreTemp .L 
۲۸۹/0 ± ۵0/۹  10 ۹ Ifl.R 
۵/0 ± ۵/۸  10 ۸ Spl.R 

0 ± 1  1 1 Lor.R 
۵/0 ± ۵/۲  ۴ ۲ POc.R 
۲۵0/0 ± ۲۵/1  ۲ 1 PosNaz.R 
۲۵/0 ± ۲۵/۳  ۴ ۳ CircuN.R 
۵/0 ± ۵/۷  ۹ ۷ CircuO.R 
۲۵/0 ± ۲۵/۲  ۳ ۲ PosTemp.R 
۲۵/0 ± ۷۵/۲  ۳ ۲ PreTemp.R 

L مت چپ و سR باشد.سمت راست می 

خطای 
 یانگینم±استاندارد

 حداقل حداکثر
صفات مریستیکی 

 نامتقارن

0۹۸/0 ± ۸  ۹ ۷ Spl .L 

06۷/0 ± 0۷/10  11 10 Ifl .L 

0۹1/0 ± 1۳/1  ۲ 1 Lor .L 

06۷/0 ± 0۷/1  ۲ 1 PuOc.L 

06۷/0 ± ۹۳/۲  ۳ ۲ PreTemp .L 

0۹۸/0 ± ۷  ۸ 6 CircuO .L 

06۷/0 ± ۹۳/۷  ۸ ۷ Spl.R 

06۷/0 ±  0۷/10  11 10 Ifl.R 

06۷/0 ± 0۷/1  ۲ 1 Lor.R 

0± 1  1 1 PuOc.R 

0۹1/0 ± ۸۷/۲  ۳ ۲ PreTemp.R 

06۷/0 ± ۹۳/6  ۷ 6 CircuO.R 

L ت چپ و  سمR باشد.سمت راست می 
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( SVLسوجه طول بدن )های مار سیاه( و در نمونه۳۵/۹1)میانگین 

در مطالعه فونستیک  باشد.می (۳۳/۸0 )میانگین مترسانتی ۵/66-۵/۸۸

( 1۳۹۲خانلو )( و قاضی1۳۸۸مارهای استان مازندران، احمدپناه )

حساب آوردند. در فلس زیرچشمی قدامی را جزو فلس جلوچشمی به

ه های اندک بررسی شداین مطالعات، صفات مریستیک در تعداد نمونه

و به عدم تقارن صفات اشاره نشده است و با تعداد صفات و تعداد 

که جاییباشد. از آنهای بررسی شده حاضر قابل مقایسه نمینمونه

باشد )کرمی، داران میهای کلیدی مهرهتقارن دوطرفی از ویژگی

داران ( ولی در این تحقیق مشاهده شد که برخی صفات مهره1۳۷۹

باشند. از دالیل این عدم تقارن است نامتقارن  جمله خزندگان ممکناز

توان به اختالالت رشد طی تکوین جنینی، هموزیگوتی غالب و می

(. نتایج مطالعه ۲01۵و همکاران،  Laia) تغییرات ژنتیکی اشاره کرد

Laia ها بیانگر ( روی صفات مریستیک سوسمار۲01۵) و همکاران

ثباتی در دالیل آن را بیباشد که وجود عدم تقارن در خزندگان می

محیطی و تغییرات ژنتیکی اعالم تکوین موجود زنده، استرس زیست

های نابالغ نیز عدم مشاهده های بالغ در نمونهعالوه بر نمونه کردند.

تواند باشدکه میجنینی می شود که بیانگر وقوع عدم تقارن در دورهمی

و  Brownباشد )نمی تا دوره بلوغ جانور حفظ شود، اما قابل توارث

تواند سبب اختالل در رشد چنین استرس میهم(. ۲01۷همکاران، 

طبیعی و کاهش تمرکز بدن در رشد شده و تناسب فرد را تحت تاثیر 

چنین اثر مداخالت انسانی نیز سبب عدم تقارن در مارها دهد. همقرار 

ماتا( )اسکوا دارانفلس شناسیریخت (.۲01۵و همکاران،  Laia) شودمی

 Qualls) نداحرارت و هیدرولیک طی انکوباسیون تخم بسیار حساس به

( ۲00۲و همکاران ) Jiچنین آزمایشات بعدی هم .(Andrews ،1۹۹۹و 

نشان داد که عالوه بر همبستگی شدید بین استرس حرارتی و تقارن، 

افزایش بیش از حد دما در دوران انکوباسیون نیز ممکن است سبب 

 Peterson (۲00۲)و  Arnoldاز طرفی نتایج  ر جنین شود.عدم تقارن د

تر از حد معمول ممکن نشان داد که انکوباسیون در دماهای پایین

عواملی  توان گفتاست منجر به عدم تقارن جنین شود. بنابراین می

های خیلی سرد یا خیلی گرم و حتی نوسانات حرارتی از قبیل اقلیم

کن است اثرات قابل توجهی روی دمای بدن مارهای جنس ماده مم

(. ۲00۴ ،و همکاران Lourdais)کند نوزادان وارد  شناسیریختصفات 

سوجه عدم تقارن صفات ریختی در مار آتشی و مار سیاهدر نتیجه، 

جنینی، هموزیگوتی غالب و تغییرات ممکن است ناشی از ناهنجارهای 

خزندگان  ریختی ایهویژگی زیرا (.۲01۵ و همکاران، Laia) باشد ژنتیکی

ویژه مارها نسبت به تغییرات عوامل محیطی نظیر نوع بستر، به

 ،Swaddle و Mollerهای محیطی، جریان آب، پوشش گیاهی)آلودگی

و عوامل دیگری نظیر رقابت، شکار و میزان دسترسی به منابع  (1۹۹۷

حساسیت باالیی  (Vangestel، ۲011 و Lens) غذایی

مختلف عدم تقارن افراد درون یک جمعیت  حسطو دهد.را نشان می

های محیطی دهد که با تنشها، گاهی اوقات نشان میو یا بین جمعیت

تخریب و قطعه  .(Swaddle ،1۹۹۷و  Mollerهمبستگی مثبتی دارد )

( و یا تغذیه ۲011و همکاران  Helle)شدن زیستگاه، آلودگی هوا قطعه

 Lens)شود زا میشرایط تنشناکافی موجب افزایش عدم تقارن در این 

نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد بنابراین با توجه به (. Vangestel،۲011 و

ها و جلوگیری از بندی درست گونهشود جهت شناسایی و ردهمی

ویژه مارها، صفات مریستیک شناسی خزندگان بهآشفتگی در آرایه

 خزندگان از نظر تقارن یا عدم تقارن به دقت بررسی شوند.

 

 تشکر و قدرانی
از آقایان دکتر عیسی جرجانی )عضو هیئت علمی دانشگاه        

گنبد(، دکتر ارسالن بهلکه )مسئول آزمایشگاه شیالت دانشگاه گنبد( 

ها و سواسری بابت مساعدت و فراهم نمودن برخی نمونهو رضا بابایی

خانم نجمه شناسی دانشگاه گلستان سرکارمسئول آزمایشگاه زیست

 .دل تشکر و قدردانی را داراخلی کما
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Abstract 
Developmental disturbances in reptiles may lead to asymmetry of morphological 

characters such as asymmetry in scale numbers and skeletons and change from normal status. 

Therefore, it was studied morphological disturbances and asymmetry of meristic characters of 

two non-venomous colubrid snakes, Schmidt's whip snake (Dolichophis schmidti) and large whip 

snake (Dolichophis jugularis) in north of Iran. In this research, 13 meristic characters of head 

region of 33 specimens of Dolichophis schmidti (16 males, 6 females, 5 juveniles and 6 

unidentified sexes) and 28 specimens of Dolichophis jugularis (15 males, 7 females, 5 juveniles 

and 1 unidentified sexes) were studied under binocular. Specimens collected from west 

Azarbaijan, east Azarbaijan, Alburz, Mazandaran, Golestan, Chaharmahal  va Bakhtiari, 

Lorestan, Khorasan Razavi and Zanjan provinces and belonging to zoology museum of Golestan 

university (ZMGU), Gonbad Kavoos  university and personal collections. Results revealed that 

specimens of Dolichophis schmidti were asymmertric in supralabials (3 specimens), infralabials 

(5 specimens), anterior subocular (1 specimen), postocular (1 specimen), temporal (7specimens), 

prenasal (2 specimens) and loreal (1 specimen). Also it was asymmetric left and right sides of 

supralabials (3 specimens), infralabials (7 specimens), anterior subocular (1 specimen), temporal 

(5 specimens) and loreals (3 specimens) in Dolichophis jugularis. These morphological 

asymmetric characters in Dolichophis schmidti and Dolichophis jugularis may be the result of 

embryonic disturbances, dominant homozygote and genetical changes. 
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