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 چکیده

های اکثر جانوران پرسلولی، داشتن تقارن دوطرفی است. این ویژگی گاهی اوقات برای تعدادی از صفات جانوران از جمله یکی از ویژگی          

چنین در صفات خارجی وجود دارد. در این پژوهش بررسی صفات خارجی افعی . عدم تقارن در صفات داخلی و همکندخزندگان صدق نمی

های البرز ( که جزء مارهای سمی ایران است و در مناطق ساحلی، بین کوهViperidae: Crotalinae) Gloydius halys caucasicusقفقازی 

 12نمونه افعی قفقازی ) 45صفت مریستیک در  21ها انجام گرفت. برای انجام این کار  روی فلس و دریای خزر پراکنده شده است با تاکید بر

های گلستان و مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. شمارش صفات مریستیک با سوزن، در نامشخص( مربوط به استان 1نابالغ و  22ماده،  12نر، 

نمونه(،  21های بین چین خلفی و اولین فلس گلویی )نمونه(، فلس 12د که فرمول گیجگاهی )زیر استریومیکروسکوپ انجام شد. نتایج نشان دا

های قدامی بین چین نمونه(، فلس 21های لب پایین متصل به چین قدامی )نمونه(، فلس 21های لب پایین )نمونه(، فلس 21های لب باال )فلس

 1های اطراف چشم )نمونه(، فلس 1ای )های گونهنمونه(، فلس 1خلفی و لب پایین )های خلفی بین چین نمونه(، فلس 1خلفی و لب پایین )

های ناحیه دهد که در شمارش فلس. نتایج این بررسی نشان میبودندنمونه( در سمت راست و چپ نامتقارن  1های جلوی چشمی )نمونه( و فلس

 ها در دو طرف سر دقت شود.سر، به تقارن یا عدم تقارن فلس
        

  ، گلستان، مازندرانGloydius halys caucasicus صفات نامتقارن، افعی قفقازی، کلمات کلیدی:

 hgkami0222@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
در نظر گرفتن تقارن برای بررسی ساختار جانوری بسیار اساسی        

های مختلف بدن یک جانور کند که بخشاست. تقارن مشخص می

اند. تقارن دوطرفی مشخصه چگونه حول یک نقطه یا محور مرتب شده

غیره است. جانوران با تقارن دوطرفی   جانوران فعال خزنده، شناگر و

ها دائماً کنند و یک انتهای بدن آنترجیحاً در یک جهت حرکت می

وقات برای (. این ویژگی گاهی ا1731در تماس با محیط است )کرمی، 

کند. در مارها تعدادی از صفات جانوران از جمله خزندگان صدق نمی

احشای جفت از نظر سطح استقرار با یکدیگر فرق دارند و اعضای 

(. 1733شوند )کرمی، طور قرینه دیده نمیجفت در یک سطح و به

گونه است. افعی  31جنس و  73خانواده،  1مارهای ایران دارای 

جزء خانواده وایپریده و  Gloydius halys caucasicusقفقازی 

ای هباشد. پراکنش آن در ایران، شامل استانزیرخانواده کروتالینه می

سمنان، تهران، قزوین، گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و 

(. از 5113و همکاران،  Safaei-Mahrooباشد )خراسان رضوی می

ره بین چشم و سوراخ بینی است. های بارز آن وجود پیت یا حفویژگی

آمیزی دارای نوار تیره با حاشیه روشن در قسمت از نظر رنگ

گیجگاهی بوده و در برخی سطح شکمی خال تیره دارد )خانی و 

ها(، جوندگان کوچک، (. اغلب از دوزیستان )قورباغه1711همکاران، 

ران، در مناطق ساحلی ای(. 1731کنند )لطیفی، ها تغذیه میمارمولک

 اهساکن انواع زیستگاه، شودهای البرز و دریای خزر یافت میبین کوه

های استپی متر و کوه 7111 ها تا ارتفاعاتولی اغلب در جنگل باشدمی

(. افعی قفقازی یک گونه Campbell ،5113و  Russelشود )یافت می

گیری این مارها از نظر زمانی جدا از لقاح زاست. فصل جفتسمی زنده

 گذاریتخمک رسدمی نظربه (.5115 همکاران، و Todehdehghan) است

 تا گیری در اواخر بهار )میدهد. جفتگیری رخ میدر طول جفت

دهد. رشد و بلوغ فولیکول در ژوئن( یا اوایل تابستان )جوالی( رخ می

ود شفعالیت ادامه دارد و در طول خواب زمستانی متوقف می فصل طول

(. 5113و همکاران،  Shakooriگیرد )از سر میو در بهار سال آینده 

دهقان و باشد )تودهمدت زمان زمستان خوابی حدود دو ماه می

های متفاوتی صید (. از استان مازندران و گیالن نمونه1713همکاران، 

(. نتایج 1731شده که احتماالً گونه یا زیرگونه دیگری باشد )لطیفی، 

در البرز مرکزی و  Gloydius halys caucasicusمطالعه جمعیتی 

های البرز را در کوه Gloydiusشرقی ایران وجود فقط یک تاکسون از 

های احتماأل مختلف را حداقل در البرز کند و وجود تاکسونتأیید نمی

(. در 1731زاده و کمی، نماید )رجبیبینی میمرکزی و شرقی پیش

ن احتمال عدم بسیاری از مطالعات مریستیکی، بدون در نظر گرفت

شود و این ممکن است نتایج تقارن، شمارش در یک سمت انجام می

، دست آمدن نتایج مطلوبهقابل قبولی ایجاد نکرده و الزم است برای ب

صفات از دو سمت راست و چپ شمارش شود. در مطالعه فون مارهای 

نمونه( و در بررسی فون مارهای نکا، بهشهر  7غرب استان گلستان )

چنین مطالعه فونستیک مارهای استان نمونه( و هم 1ه )و گلوگا

 هاینمونه(، مطالعات مورفومتریک و مریستیک در نمونه 1مازندران )

با تعداد اندک بررسی شده و به عدم تقارن صفات اشاره نشده است. 

ورت صدر صفات مریستیک مارها تاکنون به تقارن که بررسیجاییاز آن

ست، در این مطالعه به این موضوع پرداخته اختصاصی مطالعه نشده ا

 شده است.

 

 هامواد و روش
 5نابالغ و  11ماده،  51نر،  51نمونه افعی قفقازی ) 31تعداد        

و ( ZMGUدانشگاه گلستان ) جانورشناسی ( از موزهنامشخص

های گلستان و مازندران در طی که از استانهای شخصی کلکسیون

، مورد مطالعه قرار گرفت. بودشده  ریآوجمع 1711تا  1735های سال

درجه طول  31درجه تا  31در محدوده جغرافیایی استان گلستان 

شمالی  عرض دقیقه 13درجه و  73تا  دقیقه 71درجه و  71و شرقی 

 دقیقه 73درجه و  71 تادقیقه  13درجه و  73و استان مازندران در 

طول دقیقه  11درجه و  31تا  دقیقه 71درجه و  31و عرض شمالی 

 با شمال از گلستان . استاناست مبداء واقع شده نصف النهار شرقی از

استان  ااستان سمنان، از غرب ب اترکمنستان، از جنوب ب یجمهور

است و استان  یههمساشمالی استان خراسان  امازندران و از شرق ب

مازندران، از جنوب به استان تهران،  یایدر به شمال ازمازندران، 

و از شرق به استان گلستان  یالنو سمنان، از غرب به استان گ ینقزو

 (.1)شکل شودیم محدود
 

 
 استان گلستان و مازندران در ایران: موقعیت 1شکل 
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 Gloydius افعی قفقازی رسی صفات نامتقارن جمعیتبرای بر       

halys caucasicus  های گلستان و مازندران، در استان( 5)شکل

(. 1)جدول مطالعه قرار گرفتند مورد مریستیک فتص 15 ها از نظرنمونه

قرار دارند سر در دو سمت راست و چپ  که در این پژوهش صفاتی

ها شمارش فلسشمارش شد و صفات منفرد در نظر گرفته نشده است. 

سمت راست و چپ انجام  با کمک سوزن و استریومیکروسکوپ و از دو

 5گونه تردید و شبهه هر شمارش صفات جهت از بین بردن هر . شد

 بار تکرار شد. 3تا 
 

 گلستان و مازندراندر  Gloydius halys caucasicusمورد بررسی برای  صفات  مریستیک :1جدول

 توضیح تعریف عالمت اختصاری شماره

1 SupL های لب باالتعداد فلس های لب باالفلس 

5 InfrL های لب پایینتعداد فلس های لب پایینفلس 

7 CircuO هایی که به حاشیه چشم متصل هستندتعداد فلس های دورچشمفلس 

1 PrOc ای متصل استفلسی که از یک طرف به چشم و از طرف دیگر به فلس گونه چشمی های جلوفلس 

3 Poc تمتصل اس جلویی ی که از یک طرف به چشم و از طرف دیگر به فلس گیجگاهیهایفلس های عقب چشمیفلس 

1 Lor ای بینهفلس ایهای گونهفلس Nasal ،Preocular ،Supralabial و Prefrontal 

3 CG های بین چین خلفی و اولین فلس گلوییتعداد ردیف فلس گلوییهای بینفلس 

3 A.ch.ifl های لب پایین متصل به چین قدامیتعداد فلس لب پایین -های چین قدامیفلس 

1 Po.ch.a های قدامی بین چین خلفی و لب پایینفلس ایین )حداقل(لب پ -های چین خلفیفلس 

11 Po.ch.b های خلفی بین چین خلفی و لب پایینفلس لب پایین )حداکثر( -های چین خلفیفلس 

11 Temp لب باال و فلس آهیانه هایپشت چشمی، فلس هایاولین و دومین فلس محصور بین فلس های گیجگاهی )ردیف اول+ ردیف دوم(فلس 

15 Tem.A لب باال و فلس آهیانه هایپشت چشمی، فلس هایاولین ردیف محصور بین فلس های گیجگاهی )ردیف اول(فلس 

17 Tem.P لب باال و فلس آهیانه هایپشت چشمی، فلس هایدومین ردیف محصور بین فلس های گیجگاهی )ردیف دوم(فلس 

پنیس در یتشخیص جنسیت با توجه به وجود یا عدم وجود هم       

ها چنین برخی نمونهها انجام شد و همنرها و عدم وجود آن در ماده

ا هتشریح گردید تا با توجه به وجود بیضه یا تخمدان جنسیت آن

( از قسمت جلویی نوک پوزه SVLمشخص شود. طول پوزه تا مخرج )

 گیری شد.ای اندازهدر خط راست تا انتهای فلس مخرجی با متر پارچه

ها ها و نابالغخطای استاندارد در نرها و ماده و حداکثر، میانگین حداقل،

ها با استفاده (. آنالیز داده1و  7صورت جداگانه محاسبه شد )جداول هب

  ( انجام پذیرفت.57)ویرایش  SPSSافزار از نرم
 

 
 ایلوار( روستای -)کردکوی متعلق به استان گلستان Gloydius halys caucasicus افعی قفقازی :2شکل
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 نتایج 

نمونه از گلستان  71نمونه بررسی شده ) 31در این پژوهش از        

 5+1 ها،نمونه %11در  فرمول گیجگاهی نمونه از مازندران( 51و 

 11) 7+1ها فرمول گیجگاهی نمونه( و در دیگر نمونه 73بدست آمد )

 7+3(، %33/3نمونه،  7) 5+7(، %3/7نمونه،  5) 7+7(، %73/51نمونه، 

( %33/1نمونه،  1) 7+1( و %11/15نمونه،  3) 5+3(، %11/11نمونه،  1)

های بین چین خلفی و اولین فلس گلویی بین فلس نیز مشاهده شد.

 57عدد در  1نمونه،  11عدد در  7نمونه،  5عدد در 5عدد ) 1تا  5

های لب لسنمونه(، تعداد ف 3عدد در  1نمونه،  53عدد در  3نمونه، 

های (، تعداد فلس7نمونه( )شکل  53عدد ) 3نمونه( یا  11) 3باال 

نمونه،  11عدد در  11نمونه،  1عدد در  1) عدد 17تا  1لب پایین 

، نمونه( 1عدد در  17نمونه،  13عدد در  15نمونه،  77عدد در  11

عدد در  7) عدد 3تا  7های لب پایین متصل به چین قدامی بین فلس

های قدامی ، فلسنمونه( 1عدد در  3نمونه،  15عدد در  1ونه، نم 51

عدد  5نمونه،  7عدد در 1) عدد 7تا  1بین چین خلفی و لب پایین 

های خلفی بین چین خلفی و ، فلسنمونه( 1عدد در  7نمونه،  31در 

 1نمونه،  13عدد در  7نمونه،  1عدد در  5) عدد 1تا  5لب پایین 

نمونه،  17عدد در  5) عدد 3تا  5ای های گونه، فلسنمونه( 1عدد در 

های ، فلسنمونه( 1عدد در  3نمونه،  1عدد در  1نمونه،  11عدد در  7

های جلوی و فلس نمونه( 11) عدد 3یا  نمونه( 11) 1اطراف چشم 

در همه  شمارش شد. نمونه( 17) عدد 7یا  نمونه( 15) 5چشمی 

چنین عدد بوده و هم 5ت و های عقب چشمی ثابها تعداد فلسنمونه

از بین صفات مریستیک  سومین فلس لب باال به چشم متصل بود.

صفت که از دو سمت چپ و راست شمارش شده  15بررسی شده، در 

ترین (. بیش5هایی یافت شد که نامتقارن بودند )جدول نمونهبود، 

 هاییهنمون در هاتقارن عدم . اینشد دیده گیجگاهی در فرمول تقارن عدم

( 5/733متر )میانگین میلی 131-313ها آن SVLدیده شد که اندازه 

 باشد.می

 
 

 در استان گلستان و مازندران Gloydius halys caucasicusصفات نامتقارن بررسی شده در افعی قفقازی  :2جدول 

 جمع صنامشختعداد  نابالغتعداد  مادهتعداد  نرتعداد  متقارنصفات نا عالمت اختصاری شماره

1 Temp 51 1 1 3 3 فرمول گیجگاهی 
5 CG 13 - 5 3 11 های بین چین خلفی و اولین فلس گلوییفلس 

7 SupL  11 - 1 3 1 های لب باالفلس 

1 Tem.P 17 - 3 1 1 های گیجگاهی خلفیفلس 
3 InfrL  17 1 1 3 1 های لب پایینفلس 

1 A.ch.ifl  15 - 1 7 3 میهای لب پایین متصل به چین قدافلس 

3 Tem.A 11 - 5 7 1 های گیجگاهی قدامیفلس 

3 Po.ch.a  5 - - 1 1 های قدامی بین چین خلفی و لب پایینفلس 

1 Po.ch.b  7 - - 5 1 های خلفی بین چین خلفی و لب پایینفلس 

11 Lor  7 - - 5 1 اییهای گونهفلس 

11 CircuO  5 - - 1 1 های اطراف چشمفلس 

15 PrOc  5 - - 1 1 های جلوی چشمیفلس 
 
 

 بالغ Gloydius halys caucasicusپارامترهای توصیفی صفات مریستیک شامل حداقل، حداکثر، میانگین و خطای استاندارد در  :3جدول 

 صفات مریستیک
 (n=21) هاماده (n=22) نرها

 حداکثر حداقل خطای استاندارد ±میانگین  حداکثر حداقل خطای استاندارد ± میانگین
SupL 13/1±31/11 11 11 11/1±31/11 11 11 
InfrL 71/1±55 51 53 71/1±33/51 11 51 

CircuO 13/1±13/15 15 11 11/1±11/15 15 11 
PrOc 11/1±33/1 1 1 17/1±57/1 1 1 
Lor 11/1±13/3 1 1 51/1±1 1 11 
CG 51/1±1 3 11 15/1±11/3 1 15 

A.ch.ifl 11/1±13/3 1 3 11/1±33/3 1 3 
Po.ch.a 11/1±13/1 7 1 11/1±33/7 5 1 
Po.ch.b 13/1±13/1 1 3 11/1±11/1 3 3 
Tem.A 11/1±11/1 1 1 13/1±11/1 1 1 
Tem.P 51/1±31/3 3 11 55/1±73/3 1 11 
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 عدد 7: سمت چپ Bعدد،  8: سمت راست Gloydius halys caucasicus ،Aهای نامتقارن لب باال در نمونه فلس :3شکل 

 

 نابالغ Gloydius halys caucasicusپارامترهای توصیفی صفات مریستیک شامل حداقل، حداکثر، میانگین و خطای استاندارد در  :4جدول 

 صفات مریستیک
 (n=11) هانابالغ

 حداکثر حداقل خطای استاندارد ±میانگین
SupL 51/1±33/11 11 11 
InfrL 37/1±33/51 51 51 

CircuO 77/1±11/15 15 11 
PrOc 77/1±11/1 1 1 
Lor 77/1±77/3 1 1 
CG 33/1±11/3 1 15 

A.ch.ifl 73/1±33/1 1 1 
Po.ch.b 77/1±55/1 1 3 
Tem.A 71/1±33/1 1 1 
Tem.P 75/1±55/3 3 11 

    
  

 بحث
چشمی  افعی قفقازی دارای سه پولک گیجگاهی، یک پولک جلو       

پولک  3یا  3چنین لب باال دارای مباشد. هو دو پولک عقب چشمی می

در نمونه نئوتیپ (. 1731پولک است )لطیفی  15تا  1و لب پایین 

 1راست و در سمت  پولک 1، لب باال دارای 7+7فرمول گیجگاهی 

 هایپولک. تعداد لب پایین وجود دارد در پولک 11 عدد در سمت چپ،

 زیرگونه در  عدد، Gloydius halys halys ،1-3لب باال در زیرگونه 

Gloydius halys caraganus ،3-3  ،زیرگونه در عدد Gloydius halys 

cognatus، 3-3 زیرگونه در و عدد Gloydius halys stejnegeri،3-3 

 هایدر این مطالعه پولکBarabanov(1111 .)  و Orlovباشد عدد می

، 7+7، 7+1ها دارای فرمول گیجگاهی  متنوع بوده و نمونهگیجگاهی 

عدد،  7جلو چشمی  هایپولکتعداد  .بودند 7+1و  3+5، 3+7، 7+5

 ،عدد 17تا  1لب پایین های پولکعدد و  3یا  3لب باال  هایپولک

در مطالعه فون مارهای  عدد شمارش شد. 5های عقب چشمی پولک

بررسی فون مارهای نکا، بهشهر  در و نمونه( 7) غرب استان گلستان

چنین مطالعه فونستیک مارهای استان و هم (نمونه 1) و گلوگاه

 5های جلو چشمی پولکعدد،  1ای پولک گونه ،نمونه( 1) مازندران

 ،خانلوقاضی) شمارش شده است عدد 1عدد و پولک زیر چشمی 

در این تحقیق پولک  (.1733 ،احمدپناه؛ 1731 ،پورموسی ؛1715

ک ا پولزیرچشمی با توجه به موقعیتی که دارد، پولک جلوچشمی ی

 انعنوداخل حفره )پیت( به پولک  ای در نظر گرفته شده است.گونه

 ولکپای در نظر گرفته شده و احتماالً در مطالعات فوق این گونه پولک

در این مطالعات صفات مورفومتریک و مریستیک  .استشمارش نشده 

شده و به عدم تقارن صفات اشاره  بررسی های اندکدر تعداد نمونه

های بررسی شده حاضر نشده است و با تعداد صفات و تعداد نمونه

توان مینوجه به نتایج حاصل از این تحقیق، با ت باشد.قابل مقایسه نمی

به دوران نابالغ بودن این فقط مربوط  ،بیان کرد که صفات نامتقارن

نامتقارن بودن این صفات از بین است و با رشد و بلوغ این مار،  جانور

 ها صفات نامتقارن دیده ها و هم در نابالغزیرا هم در بالغ ود.رمی
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تواند عوامل مختلفی باشد که باعث علت این عدم تقارن می شود.می

یک سطوح مختلف عدم تقارن افراد درون  شود.استرس افراد می

ای هدهند که با تنشها، گاهی اوقات نشان میجمعیت یا بین جمعیت

و  Polak ؛Swaddle ،1113و  Moller)ارد ارتباط مثبت د محیطی

Trivers ،1111.) یا  دهای اغراقی )خیلی سراقلیم عواملی از قبیل

گی و آلودخیلی گرم(، تخریب زیستگاه، زیستگاه قطعه قطعه شده 

 ؛Zamudio ،5115و  Wright ؛5111و همکاران،  Helle)زیستگاه 

Sarre ،1111( و یا تغذیه ناکافی )Vangestel  وLens ،5111 با )

زاست. نسبت باالیی از افراد باالتر عدم تقارن در شرایط تنش سطوح

 ارا تجربه کرده ی ند که جمعیت تنشنامتقارن ممکن است نشان ده

است  ی در آن ضروریمدیریت در حال تجربه کردن است و دخالت

(Alford ،1111.) های متفاوتی صید از استان مازندران و گیالن نمونه

(. ممکن 1731گونه یا زیرگونه دیگری باشد )لطیفی  ه احتماالًشده ک

ع صورت نامتقارن توزیهکه باست این تفاوت مربوط به صفاتی باشد 

ها فقط حتمال وجود دارد که شمارش فلسچنین این ا. همشده است

 هایکتابدر اکثر باشد.  شده و منجر به ایجاد تفاوت از یک سمت انجام

 هایطرفی از ویژگی اشاره شده که تقارن دو دارانمهرهمربوط به 

 تداران است ولی در این تحقیق مشاهده شد که بسیاری از صفامهره

ر د ایمطالعهباشد. تاکنون متقارن نمی جمله خزندگانداران ازمهره در

صورت نگرفته و این اولین مطالعه  شمارشی صفات در تقارن عدم با رابطه

سی شود که در بررن خواهد بود و پیشنهاد میبر آیندگا مبنایی که است

 ها از دو سمت راست و چپ شمارش شود.پولکصفات مریستیک 
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