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 شناختیریخت تغییرات بررسی

 Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae)  ایراندر  

 

 

 اسالمی واحدعلوم تحقیقات تهران گروه علوم محیط زیست، دانشکده انرژی محیط زیست، دانشگاه آزاد :مینو مشتاقی 

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهرانگروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی: *محمد کابلی ، 

 گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :منصور صالحی 

 

 1396 یورشهرتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 Hemorrhois ravergieri های تحقیقات اخیر تمایزات ظاهری قابل توجهی را بین نمونهاست.  های با پراکنش وسیع در ایرانمار جملهاز

های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. های ریختی این گونه در جمعیتهای مختلف نشان داده است. دراین پژوهش، تفاوتموجود در زیستگاه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به مولفه اصلی  .آوری گردیدمعاستان ج 12زانابالغ  6ماده و  16نر،  30نمونه مار پلنگی شامل  52 بدین منظور،

شرقی غربی، آذربایجانآذربایجان :2 گروه شرقی البرز(،خراسان و گلستان )شمال و شمال :1ها در پنج گروه مختلف شامل گروه نشان داد که نمونه

چهارمحال و بختیاری )زاگرس  :4 میانی(، گروه-گرس شمالیاصفهان، البرز، لرستان و خوزستان )زا :3 و زنجان )زاگرس شمالی(، گروه

های جنسیت در گروه به تفکیک مریستیکصفت  5و متریکصفت 7:کرمان و فارس )زاگرس جنوبی( قابل بررسی هستند. 5 مرکزی(، گروه

( و زیر دمی =026/0Pد فلس شکمی )داری را در تعداهای بالغ و نابالغ، اختالف معنیمقایسه بین نمونه. مختلف مورد تحلیل قرار گرفت

(041/0P=) 034/0ترتیب با )ها، تنها دو صفت طول کل بدن و طول تنه بهنشان داد. در مقایسه بین نرها و مادهP= ( ( 012/0وP= اختالف )

تمایزکننده بین مناطق تعیین گردد. های پنج گانه نیز در این تحقیق انجام گرفت تا صفت مداری را نشان داد. سایر مقایسات آماری بین گروهمعنی

 های مختلف قابل مشاهده است.شکمی و فلس دمی بین گروه فلس تعداد دست آمده، تغییرپذیری صفات مریستیک نظیرهطورکلی با توجه به نتایج بهب
 

    مریستیک ،متریک صفاتزیستگاه، ، Hemorrhois ravergieriسنجی، ریخت کلمات کلیدی:

mkaboli@ut.ac.ir :ده مسئول* پست الکترونیکی نویسن
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 مقدمه

ها ر گونهعنوان دانش تکاملی در اکثهای ریختی بهمطالعه ویژگی       

جمله زندگان از. خ(2012و همکاران،  Daniels)قابل بررسی است 

 جالب توجهی هایسازش متنوع محیطی شرایط در که هستند دارانیمهره

 عنوان یکد بهتوانیی مذیری ریختپافانعطچراکه  ،کنندمیکسب 

 ؛Nicieza، 1995) ا تغییرات زیست محیطی همراه باشدب ،سازگاری

Wootton، 2012) .ه منجر ب تواندمی ک گونهی درها جدایی زیستگاه

 ،یمحیطتای زیسهیطه ویژگواسهو بشود متفاوتی  هایجمعیت ایجاد

گردد می متمایز گونه آن هایجمعیت سایر از سازش دفرآین یط

(Grzimek، 2003؛ Klingenberg، 2011). خزندگان  ریختی هایویژگی

لودگی آویژه مارها نسبت به تغییرات عوامل محیطی نظیر نوع بستر، هب

ت، شکار رقاب و عوامل دیگری نظیر اهیمحیط، جریان آب، پوشش گی

 دهدرا نشان میو میزان دسترسی به منابع غذایی حساسیت باالیی 

(Rastegar-Pouyani  ،2011و همکاران.) ی ایرانهای مرکزبخش  

ی زیستگاه مناسب ،مساعد بودن شرایط مختلف ماکرواقلیمیدلیل هب

 (. برخی از مارها1390)حجتی،  گرددمی محسوب اکثر مارهابرای 

دیده  های کشورتر زیستگاهدر بیشسطح پراکندگی بسیار باال دلیل به

ی یعوس بسیار یگستره پراکنش نیزکه در این میان مارپلنگی  شوندمی

 Hemorrhoisمار پلنگی با نام علمی گونه  (.1392خانلو، دارد )قاضی

ravergieri  خانواده بهColubridae تعلق دارد (Schätti  وAgasian، 

ظر این گونه از پراکنش بسیار وسیعی برخوردار است و از ن .(1985

 شکل) دارد مختلفهای های متنوعی در زیستگاهشناسی ویژگیریخت

(، کشورهای آسیای 1379در ایران )لطیفی،  پراکنش این مار(. 1

ی مرکزی مانند ترکیه، ترکمنستان و پاکستان گزارش شده است )قاض

های انطور گسترده در اکثر استهدر ایران ب این گونه (.1392خانلو، 

های ویژگی بررسی (.1379کشور دیده و ثبت شده است )لطیفی، 

ی از شرایط ی متفاوت، درك بهترهایک گونه در زیستگاه ظاهری

ین ب. تمایز (Nasri ،2012و  Eagderi) نمایدرا فراهم می تکامل گونه

عنوان یک عامل کلیدی در تفاوت ظاهری های مختلف بهاکوسیستم

وارد . در بسیاری از م(2015و همکاران،  Bai)شود ها محسوب میگونه

یست هستند نیز زهایی که در مناطق شهری و برون شهری همگونه

نوبه هبکنند و این امر با گذر زمان تفاوت ریختی با یکدیگر پیدا می

و همکاران،  Schoville)شود خود به ایجاد فاصله ژنی منجر می

سنجی سنتی بر پایه تجزیه و تحلیل آماری فواصل ریخت .(2013

ی بدن گونه از قبیـل طول، عرض، عمق و گاه سطحگیری شده اندازه

ر ی مانند شمارش فلس دای شمارشهداده چنینهما و هنسبت اوقات

 .(Nasri ،2012و  Eagderiتوار اسـت )اس موجودات

 
 

 
 

 
 

 
 تصویربرداری از سه نمای مختلف سر: 1 شکل

 Aیا  سرپس : نمایDorsal، Bیا  پهلویی : نمایLateral ،C نمای شکمی یا :Ventral ،

Dمارپلنگی : نمای کامل از ( ravergieri.Hدر زیستگاه کوهرنگ )  و)چهارمحال 

 بختیاری(

A 

B 

C 
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ی بین یا درون گروه ظاهریمطالعه تغییرات  سنتی سنجیریخت       

تحلیل  ومتغیره است که با تجزیه های آماری چندبا استفاده از آنالیز

 (2012و همکاران،  Fruciano) شودمی شده تعریف گیریصفات اندازه

 شودهای خطی انجام میگیری همبستگی فاصلهای اندازهبر مبن و

(Mitteroecker  وBookstein، 2011) های ریختی مار، وجود تفاوت 

های طی سال مختلف هایساکن در زیستگاه هایجمعیت پلنگی در بین

جهت تشخیص  در تواندمی سنجیریخت مطالعات است. شده اخیر مطرح

ور اهری بسیار مفید باشد. بدین منظهای ظاحتمال وجود این تفاوت

های تی و مقایسه تفاودر این تحقیق با استفاده از این روش به بررس

های )متریک و مریستیک( جمعیت خصوص صفات ظاهریاحتمالی در

. های کشور پرداخته خواهد شدمختلف مارپلنگی در برخی از استان

ابالغ و بالغ یا ن عالوه براین، تغییرات این صفات با توجه به جنسیت

 بودن این گونه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 هامواد و روش

یست در زاز  حلقه مار 52 تعداد از بردارینمونه برداری:نمونه       

گلستان، خراسان رضوی،  هایکشور )استان مختلفهایی زیستگاه

هارمحال ز، چشرقی، زنجان، البرغربی، آذربایجانمازنداران، آذربایجان

رت صوهو ب (اصفهان، خوزستان، کرمان، شیراز  و بختیاری، لرستان،

  (.2 شکل) شد انجام تصادفی سیستماتیک
 

 
در  (ravergieri .H) برداری مارپلنگی: مناطق نمونه2 شکل

  کشورهای مختلف استان

، نگ(رشرقی البرز( )دایره آبی : خراسان، گلستان )شمال و شمال1گروه 

دایره ))شمالی زاگرس(  شرقی، زنجانغربی، آذربایجان: آذربایجان2روهگ

میانی  -: اصفهان، البرز، لرستان، خوزستان )شمالی3گروه، آبی صورتی(

( )مرکزی زاگرس : چهارمحال بختیاری4گروه، زاگرس( )دایره زرد رنگ(

 گ(نر)دایره قرمز  زاگرس( )جنوبی کرمان، فارس :5 گروه، )دایره سبز رنگ(

کل )شاساس کلید شناسایی موجود آوری شده برهای جمعنمونه       

در کتاب مارهای  (های روی سر، سه خط موازی در انتهای دملکه

 (.1379)لطیفی،  ایران مورد شناسایی قرار گرفت

 هااول، نمونه مرحله در و مریستیک: متریک صفات گیریاندازه       

اگر بندی شدند )و نابالغ تقسیم اساس اندازه( در دو طبقه بالغ)بر

 Schätti) حساب آمد(هتر بود، نمونه بالغ ببزرگ مترسانتی 50 از هانمونه

اساس مشاهده برو سپس در بین جمعیت بالغین  (Agasian، 1985و 

Hemipenis  ر . دتفکیک شدندها به دو دسته نرها و ماده جنس نر،در

ا )ی ه به دو دسته متریکصفات مورد بررسی در این گون ،مرحله بعد

د ( تقسیم گردیصفات شمارشی)گیری( و مریستیک صفات قابل اندازه

 مورد محاسبه قرار گرفت. در ادامه، نسبت صفات نیز .(1)جدول 

 که برخی صفات ظاهری نظیر طول دم، طول کل بدن ودلیل اینبه 

ه تیجدر ن ،عنوان تابعی از سایر متغیرها عمل کندتواند بهغیره می

(، طول پوزه HW/HLجمله عرض سر به طول سر )متغیرهای نسبی از

دم به  (، طولSVL/TL) (، طول تنه به طول دمSL/SW) به عرض پوزه

( نیز HL/TOL(، طول سر به طول کل بدن )TL/TOLطول کل بدن )

 ،Babocsay)تر برآورد گردید محاسبه و جهت ارزیابی صحیح و جامع

ی و یا شمارش هریک از صفات مورد بررس گیری. نحوه اندازه(2003

 به تفکیک ارایه شده است. 1در این تحقیق نیز در جدول 

 
 مورد مطالعه درمتر( و مریستیک سانتیبر حسب : صفات متریک )1جدول 

H. ravergieri از صفات هریکمربوط به  اختصاری عالیمهمراه به 

 توضیح متغیر شماره
عالمت 

 اختصاری

فاصل پوزه تا مخرج حد طول تنه 1  SLV 

 TL حد فاصل مخرج تا انتهای دم طول دم 2

فاصل پوزه تا انتهای دم حد طول کل بدن 3  TOL 

حد فاصل پوزه تا محل اتصال  طول سر 4

 فک باال به فک پایین

HL 

ترین پهنای سربیش عرض سر 5  HW 

 SL حد فاصل نوك پوزه تا جلوی چشم طول پوزه 6

های بین دو چشماصل فلسحد ف عرض پوزه 7  SW 

های بین آخرین فلس تعداد فلس فلس شکمی 8

 گلو تا مخرج

VS 

های پشت در قسمت تعداد فلس فلس پشتی 9

 میانی بدن

DS 

های حد فاصل مخرج تعداد فلس فلس زیر دمی 10

 تا انتهای دم

ScdS 

های لب باالتعداد فلس فلس لب باال 11  SLS 

های لب پاییند فلستعدا فلس لب پایین 12  ILS 
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ف های مختلجمعیت بین روابط بررسی منظورهب آماری: آنالیزهای       

 Principleیا اصلی هایمولفه تحلیل به و تجزیه روش از شده بردارینمونه

Component Analysis (PCA) همبستگی ماتریس اساسبر 

(Correlation matrix) یهاهای مرتبط با صفات گونه در استانداده 

نواع های اصلی یکی از امختلف مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل مولفه

ئله متغیره با هدف اصلی تقلیل بعد مسهای چندهای تحلیل دادهروش

این مسئله در  .(Tibshirani، 2003و  Storey)مورد مطالعه است 

رو ها روبهسنجی که با حجم زیادی از دادهرابطه با مطالعات ریخت

تمام  .(2013و همکاران،  Gaspe)ند بسیار موثر باشد توااست می

 و سیگماپالت 5/4نسخه  Canoco افزارآنالیزهای مربوطه توسط نرم

 انجام شد. 12نسخه 

برای آنالیز صفات ظاهری گونه در مناطق مختلف، پارامترهای        

طور حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار به جملهتوصیفی از آماری

، SLV، TL ،TOLهای پارامتریک مانند داده محاسبه گردید.جداگانه 

HL ،HW ،SL  و SW طرفه )با استفاده از آزمون واریانس یکOne-

Way ANOVA مورد مقایسه قرار گرفتند و جهت تعیین اختالف )

های مختلف از آزمون دانکن دار هر یک از پارامترها بین استانمعنی

(Duncan ) یاSNK های سایر داده استفاده شد. %5داری یسطح معن در

با  ILSو  VS ،DS ،ScdS ،SLSغیرپارامتریک مانند صفات شمارشی 

( Kruskal-Wallisوالیس )-غیرپارامتریک کروسکال استفاده از آزمون

  بین دارمعنی اختالفات وجود صورت در گرفت. قرار بررسی مورد

( Dunn'sتکمیلی )های های مختلف، صفت مورد نظر با آزموناستان

 دار بین مورد بررسی قرار گرفت تا اختالفات معنی %5در سطح 

های منظور تجزیه و تحلیل دادهمختلف مشخص گردد. به هایاستان

 tها نیز از آزمون پارامتریک بین گروه بالغین و نابالغین، نرها و ماده

 Mannویتنی )-های ناپارامتریک از آزمون مانمستقل و برای داده

Whitney.استفاده گردید ) 

 

 نتایج
گروه متمایز  5در  برداری مارپلنگی در سطح کشورمناطق نمونه       

بررسی ظاهری مشاهدات میدانی و  .(2شکل قابل تفکیک هستند )

ها و شکل لکه اندازه ،آمیزیاز نظر رنگ مارپلنگیکه ها نشان داد نمونه

ی یخط ممتد تیره در قسمت انتهاتنوع بسیار باالیی دارد اما وجود سه 

وجود خطوط تیره  عالوه براین،. ها مشاهده گردیدتمام نمونه در دم

منظور انجام . بهمشهود است رنگ در قسمت چشمی گونه کامالا 

به دو دسته بالغ و  دست آمدهی بههاهننمو تمامی تر،مقایسات دقیق

. بندی شدندقسیمها تبه دو دسته نرها و ماده ینبالغ سپسنابالغ و 

های نابالغ و نمونه 46 بالغ مورد بررسی در این پژوهشهای تعداد نمونه

نمونه  16نمونه نر و  30بوده که در بین بالغین مورد مطالعه فرد  6

 (.2جدول ماده بوده است )
 

 

 (ravergieri .Hنر و ماده مار پلنگی )های های بالغ و نابالغ، و بین نمونه: مقایسه صفات مریستیک )شمارشی( بین نمونه2جدول 

 انحراف معیار±میانگین میانه بیشینه کمینه بندی جمعیتطبقه صفات مریستیک

VS 

 a5/197 99/0±19/199 216 193 بالغ
 5/192b 7/0±00/192 193 190 نابالغ
 00/197±09/0 0/196 211 193 نر

 61/201±5/2 0/200 216 194 ماده

DS 

 16/22±35/0 0/21 23 21 بالغ
 00/21±0 0/21 21 21 نابالغ
 00/22±2/0 0/21 23 21 نر

 00/22±2/0 0/21 23 21 ماده

ScdS 

 a0/85 1/1±00/85 100 72 بالغ
 b0/72 25/0± 75/71 72 71 نابالغ
 15/87±3/1 5/82 100 78 نر

 70/83±5/1 0/89 95 72 ماده

SLS 

 05/9±05/0 0/9 10 8 بالغ
 75/8±25/0 0/9 9 8 نابالغ
 0/9±08/0 0/9 10 8 نر

 0/9±00/0 0/9 9 9 ماده

ILS 

 30/10±087/0 0/10 11 9 بالغ
 75/9±25/0 0/10 10 9 نابالغ
 30/10±098/0 0/10 11 10 نر

 30/10±17/0 0/10 11 9 ماده
 و نابالغ و نر و ماده است.دار بین گروه بالغ دهنده وجود اختالف معنیحروف الفبای انگلیسی متفاوت نشان
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 مقایسات بالغین و جنسیت:

و مقایسه  دست آمدههبا توجه به نتایج بها: مقایسات بین گروه       

بررسی شده  شمارشیمیانگین صفات  ه،دثبت ش یهامیانگین داده

است. تمامی صفات  تر بودههای نابالغ بیشنمونهمارهای بالغ نسبت به 

دار نر و ماده با یکدیگر اختالف معنی متریک مورد بررسی در دو جنس

باهم اختالف VS  ، ScdSدارند. در رابطه با صفات مریستیک دو صفت

 216های ماده و مربوط به نمونه VSترین تعداد دار دارند. بیشمعنی

های آماری مانند کمینه، بیشینه، میانگین، عدد است سایر شاخص

(. در 2)جدول  ه گردیدمیانه و انحراف معیار صفات مریستیک محاسب

های های موجود در گروه یک و سه با نمونهنمونه ScdSرابطه با صفت 

نیز  VSدارند. در مورد صفت  026/0داری اختالف معنی 4و  2گروه 

 را نشان  041/0داری ها اختالف معنیگروه چهارم با سایر گروه

 (.3دهد )جدول می
 

( ravergieri .Hمار پلنگی ) VSو  ScdS مقایسه پارامترهای   :3جدول

 های مختلفدر گروه

VS ScdS 
 بندیگروه پارامتر

 میانه محدوده میانه محدوده

210-193 194/5b 92-74 82/0 b  1گروه 
207-195 199/0 b 101-84 88/0 a  2گروه 
197-192 195/0 b 82-73 74/0 b 3گروه 
216-203 209/5 a 91-89 90/0 a  4گروه 
214-195 197/0 b 94-82 86/0 ab  5گروه 
P = 041/0  P = 0/026  

های دار بین گروهدهنده وجود اختالف معنیحروف الفبای انگلیسی متفاوت نشان

 .مختلف است
 

های نابالغ است. تر از نمونهبیش SVLدر مارهای بالغ، پارامتر        

 طور مشهودی در سایر صفات مورد بررسی ماننداین اختالف اندازه به

HL ،HW ،SL  وSW مقایسه نسبی  در (.4 )جدول خوردنیز به چشم می

بقیه پارامترها باهم  SL/SWجز نسبت هو نابالغ ب صفات بین بالغ

در مقایسه انجام شده  (.7تا  5( )شکل5)جدول دار دارنداختالف معنی

داری اختالف معنیبین دو جنس نر و ماده در بین صفات مریستیک 

( ولی در صفات متریک 2هده نشده است )جدولدر بین صفات مشا

 (.4)جدول دار دارنددیگر اختالف معنیهم با SVLو  TOLدو صفت 

نسبت به  HL/TOLگیری شده نیز صفت صفات نسبی اندازه در بین

 (.6 دار دارد )جدولسایر صفات اختالف معنی

کالوالیس -نتایج حاصل از آزمون کروسکال ها:مقایسات استان       

های مختلف دار بین استاندهنده اختالف معنیتیک نشانمریس صفات

بود و سایر صفات مریستیک  ScdSو  VSخصوص دو متغیر تنها در

های مختلف با یکدیگر نشان نداند. در داری را در استاناختالف معنی

های استانداری در طور معنیبه Vsهای مورد بررسی، متغیر نمونه

ها باالتر شرقی نسبت به سایر استانبایجانچهارمحال و بختیاری و آذر

های آذربایجان های گرفته شده از استان، نمونه ScdSمتغیر مورد در بود.

های داری را با نمونهغربی، زنجان، لرستان و خراسان اختالف معنی

که مارهای دهند در حالیهای البرز، اصفهان و گلستان نشان میاستان

شرقی و چهارمحال و بختیاری اختالف ایجانهای آذربساکن در استان

 (.4ها در این خصوص نشان نداند )جدول داری با سایر استانمعنی
 

( ravergieri .Hمار پلنگی ) VSو  ScdS مقایسه پارامترهای   :4جدول

 های مختلفدر استان

VS ScdS 
 استان پارامتر

 میانه محدوده میانه محدوده

209-194 197/5b 93-75 84/0 ab غربیذربایجانآ 
194-192 193/0b 81-71 76/0 b البرز 
196-193 193/0 b 80-72 72/0 b اصفهان 
215-194 198/0 b 95-80 84/5 ab  بختیاری وچهارمحال 

205-194 198/0 b 100-85 89/0 a شرقیذربایجانآ 
194-194 194/0 b 81-79 80/0 b گلستان 
216-203 209/5 a 91-89 90/0 a زنجان 
202-190 198/0 b 93-72 88/5 a خراسان 
211-195 203/0 a 89-85 87/0 a لرستان 
200-189 197/0 b 93-72 88/0 a کرمان 
198-187 196/0 b 95-73 87/5 a شیراز 
215-202 208/5 a 93-89 91/0 a خوزستان 
P = 026/0  P = 0/038  

های دار بین استاناختالف معنیدهنده وجود حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشان

 مختلف  است.
 

نشان داده شده است اندازه عرض و  4طور که در جدول همان       

های مورد بررسی ها در زیستگاهطور نسبت بین آنطول سر و همین

داری نداشت. صفات مربوط به طول و عرض ها( اختالف معنی)استان

های مختلف از خود انداری بین استپوزه مارپلنگی نیز اختالف معنی

غربی و های آذربایجانهای استاندر نمونه SVLنشان نداد. متغیر 

داری را شرقی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و لرستان اختالف معنی

های مربوط که نمونهحالیدهد درو اصفهان نشان می های البرزبا استان

خصوص داری درها تفاوت معنیبه گلستان و خراسان با سایر استان

های ساکن در نمونه TL(. صفت متریک 8ندارند )شکل  SVLپارامتر 

داری طور معنیشرقی بههای زنجان، خراسان و آذربایجاندر استان

هایی مانند اصفهان و البرز است. در رابطه با نسبت تر از استانبیش

SVL/TL تیاریبخو  چهارمحال البرز، غربی،آذربایجان هایاستان بین در ،

دار را مشاهده ختالف معنیزنجان و لرستان ا گلستان، شرقی،آذربایجان

غربی، های آذربایجانکه این شاخص نسبی در استانحالینشد در

های با استان مقایسه در و لرستان شرقیآذربایجان بختیاری، و چهارمحال

 (. 8داری باالتر بود )شکل طور معنیاصفهان و خراسان به
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مقایسه صفات متریک بین بالغین و نابالغین، و نرها و  :5جدول 

 (ravergieri .H) های مار پلنگیماده

 انحراف معیار میانگین بندیطبقه متریکصفات 

SVL 

 50/00b 67/2 نابالغ
 a 32/10 79/96 الغب

 b 60/11 77/03 نر
 a 88/4 84/92 ماده

TL 

 b 27/1 16/85 نابالغ
 a 96/2 22/81 الغب

32/22 نر  31/3 
63/23 ماده  11/2 

HL 

 b 34/0 2/92 نابالغ
 a 25/0 3/52 الغب

49/3 نر  26/0 
56/3 ماده  25/0 

HW 

 b 12/0 1/47 نابالغ
 a 25/0 2/01 الغب

97/1 نر  27/0 
07/2 ماده  20/0 

SL 

 b 10/0 0/80 نابالغ
 a 18/0 0/97 الغب

94/0 نر  19/0 
01/1 ماده  14/0 

SW 

 b 05/0 0/88 نابالغ
 a 08/0 1/01 الغب

00/1 نر  08/0 
02/1 ماده  07/0 

TOL 

 b 12/5 63/75 نابالغ
 a 42/11 96/93 الغب

 92/47b 5/12 نر
 102/03a 59/5 ماده

های وهدار بین گردهنده وجود اختالف معنیحروف الفبای انگلیسی متفاوت نشان

 .مختلف است
 

غربی، شرقی، چهارمحال های آذربایجاناستاندر  TOL شاخص       

تر های اصفهان و البرز بیشو بختیاری و زنجان در مقایسه با استان

ها قابل مشاهده نیست.  داری بین سایر استاناست و اختالف معنی

 های زنجان و اصفهان با استاننیز تنها در استان  TL/TOLنسبت

(. صفت نسبی 9دهد )شکل داری را نشان میلرستان اختالف معنی

HL/TOL در  ،داری نداشتهای مختلف تفاوت معنینیز بین استان

غربی، چهارمحال و بختیاری، های آذربایجاناین بین تنها استان

شرقی، زنجان و لرستان با استان اصفهان، فارس دارای آذربایجان

 PCAنتایج حاصل از تحلیل (. 10داری هستند )شکل اختالف معنی

ترین ضریب بیش %73با واریانسی معادل با  SVL نشان داد که صفت

( و TLالبته سایر عوامل مانند طول دم )، تاثیر را بین صفات دارند

توانند در ( نیز ازجمله صفاتی هستند که میTOL)طول کل بدن 

های مختلف موثر باشند ها در استانهای ریختی نمونهجدایی ویژگی

و  %62با واریانس  ScdSو  VS(.  در مورد صفات شمارشی 4)شکل 

ترین سهم را در مقایسه با سایر متغیرها نشان داده و در بیش 31%

شوند. شکل پراکنش ده میهای اصلی استفاعنوان مولفههنتیجه ب

های ها براساس مقادیر تابع اول و دوم صفات شمارشی جمعیتنمونه

است براساس  ScdSو  VSدار مارپلنگی که همان دو متغیر معنی

 (.4رسم گردید )شکل  Canoco افزار های اصلی با نرمتحلیل مولفه
 

ی صفات متریک نسبی و تعیین شاخص های توصیفآماره: 6جدول 

 H. ravergieriدار معنی

 انحراف معیار میانگین بندی جمعیتطبقه متریکصفات 

HW/HL 

 b 507/0 049/0 نابالغ
 a 570/0 047/0 الغب

 050/0 562/0 نر
 041/0 582/0 ماده

SL/SW 

 063/0 906/0 نابالغ
 130/0 954/0 الغب

 133/0 936/0 نر
 125/0 985/0 ماده

SVL/TL 

 b971/2 076/0 نابالغ
 a 516/3 302/0 الغب

 326/0 46/3 نر
 239/0 60/3 ماده

TL/TOL 

 a 264/0 020/0 نابالغ
 b 239/0 019/0 الغب

 020/0 244/0 نر
 014/0 231/0 ماده

HL/TOL 

 a 045/0 003/0 نابالغ
 b 037/0 003/0 الغب

 a 038/0 003/0 نر
 b 034/0 001/0 ماده

های دار بین استاندهنده وجود اختالف معنیحروف الفبای انگلیسی متفاوت نشان

       .مختلف است

 
های اصلی صفات متریک در محور اول و دوم در بین تحلیل مولفه: 3شکل 

  هابندی جمعیتگروه( وravergieri .Hپلنگی )های مختلف مار جمعیت
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در دو جنس   های اصلی صفات متریک در محور اول و دوم: تحلیل مولفه4شکل 

 ها( در بین تمام گروهravergieri .Hنر و ماده مارپلنگی )
 

 
و ، (HW/HL) طول سربه  نسبت عرض سرصفات متریک مقایسه : 5کل ش

 H. ravergieri طور جداگانه در گونهه( سر بHL( و طول )HWطور عرض )همین

 مختلف هایدر گروه

 
(، عرض SL/SW) طول پوزه به عرض پوزههای نسبت پارامتر : مقایسه 6شکل 

 های مختلفدر گروه H. ravergieri (در گونهSL( و طول پوزه )SWپوزه )
 

 
طول "به  "فاصله پوزه تا دم": مقایسه صفات متریک 7شکل 

در  H. ravergieri ( و هر کدام از صفات جداگانه در گونهSVL/TL)"دم

 های مختلفگروه

 
و  SVL/TL "طول دم"به  "فاصله پوزه تا دم": مقایسه صفات متریک 8شکل 

 های مختلف در استان H. ravergieri گونه هر کدام از صفات جداگانه در

 ایجان: آذرب5 : چهار محال بختیاری،4: اصفهان، 3: البرز، 2غربی،: آذربایجان1)

 ن،: کرما11: فارس، 10: لرستان، 9: خراسان، 8: زنجان، 7: خوزستان، 6شرقی، 

 : گلستان(12
 

 
و هر کدام  (TL/TOL) بدنکل  طولبه  طول دم: مقایسه صفات متریک 9شکل

 مختلف هایاستاندر  H. ravergieri ونهصورت جداگانه در گاز صفات به
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و هر کدام  (HL/TOL) بدنکل  طولبه  طول دم: مقایسه صفات متریک 10شکل

 مختلف هایاستاندر  H. ravergieri صورت جداگانه در گونهاز صفات به

 

 بحث

 Hemorrhois ravergieriگونه با مطالعات انجام گرفته در رابطه       

منجر به تنوع احتماالا نشان داده است که تنوع زیستگاهی این گونه 

بررسی ظاهری مشاهدات میدانی و  ،و مورفولوژی آن شده است صفات

و شکل  اندازه ،آمیزیاز نظر رنگ H. ravergieriکه ها نشان داد نمونه

. سایر تحقیقات در رابطه با این گونه نیز ها تنوع بسیار باالیی داردلکه

 حال،با این. )Agasian ،1985و Schätti ) استمسئله بودهموید این 

نیز ها گونه اغلب در ی دمیسه خط ممتد تیره در قسمت انتها وجود

تیره رنگ در قسمت چشمی  خطوط وجود عالوه براین،. مشاهده گردید

، تمامی مشخصات ذکر شده در تحقیقات مشهود استکامالا نیز گونه 

، 1379نیز بیان شده است )لطیفی،  H. ravergieriگذشته در مورد 

رسد سازش با شرایط زیستگاهی می نظررو بهنیا از (.1392 خانلو،قاضی

 H. ravergieriدر با گذر زمان و تکامل گونه منجر به ایجاد این تنوع 

و  Schoville ؛Van Dyck، 2011و  Vandewoestijne) شده باشد

  Macroviper lebetiaمار تنوع ظاهری راستا،  این در .(2013همکاران، 

مورد  (2014)توسط مرادی و همکاران تغییرات زیستگاهی  با توجه به

 تنوع ریختی گونهکه  ه شدنشان دادبررسی قرار گرفت. در این مطالعه 

 تنها ی با شرایط زیستگاهی دارد. بنایراین،ارتباط مستقیم مذکور

تغییر شرایط اقلیمی در مناطق مختلف ممکن است منجر به ایجاد 

 ر ظاهر گونه گرددخزندگان و در نتیجه تغییدر سازش متفاوت 

(Moradi ؛1387عبدلی و نادری،  ؛2014 همکاران، و  Guill ،و همکاران

سنجی، با مطالعه شکل ظاهری ریخت(. Holtmeier، 2001 ؛2003

دهد های مختلف نشان میگونه، تغییرات زیستگاهی را بین جمعیت

(Gibbs  ،2011و همکاران). های ظاهری هر رو مقایسه ویژگیاز این

 Otaki)رسد نظر میبه شرایط زیستگاهی متنوع ضروری به توجه با نهگو

مشاهدات میدانی نشان داد که این گونه  در ادامه .(2010و همکاران، 

، بلوچستان و )سیستان جنوبی مناطق جزهب کشور هایاستان اکثر در تقریباا

پراکندگی دارد  سودانی(کل سواحل عمانیطورههرمزگان، بوشهر ب

(Glandt، 2009) . مشخص شدنمونه  42 بررسی باحاضر مطالعه در 

در متر(  1500)بیش از ارتفاع باالتر  هایی بازیستگاهگونه که این 

 خانلوقاضیاین مطلب در تحقیق  ،کندکوهستانی را انتخاب میمناطق 

دست هبا توجه به نتایج ب(. 1392خانلو، )قاضی است بیان شدهنیز به 

آوری های جمعدر بین نمونه مشخص شد کهآمده از مطالعه حاضر 

 البرزاستان  های مربوط بهمجموعه جمعیت ،مختلف هایاز استان شده

 هاینمونهکلی طورهب. هستند برخوردار تریکوچک اندازه از اصفهانو 

های مرکزی تر از استانای بزرگاندازه تاغرب شمال شمال و موجود در

. دست آمدبه مترسانتی 112برابر با ها هها در مادکه این اندازه ندهست

 50/117دست آمده هاندازه ب حداکثر ایران در شده انجام مطالعات سایر در

کشورها حداکثر طول کل  سایرو در  (1392خانلو، متر )قاضیسانتی

متر )لطیفی، سانتی 159 و (1997 همکاران، و Tuniyev) مترسانتی 5/95

شده است. از بین صفات مریستیک ( برای این مار گزارش 1379

و نابالغ با  های بالغدر بین نمونه ScdSو VSصفات  ،گیری شدهاندازه

بین جنس  مذکور صفات حال،با ایندار دارند همدیگر اختالف معنی

 (1392)خانلو البته قاضیاند. داری را نشان ندادهاختالف معنی ماده و نر

گزارش های نر تر از نمونهبیش راماده  جنس در تعداد فلس شکمی

 نیز هاای از مارمولکگونه خصوصمطالعه دیگری دردر  نموده است.

ساکن در های که صفات مریستیک در بین جمعیت ه شدنشان داد

است، این  تغییر نکرده نر و ماده مختلف هر دو جنسهای زیستگاه

در تحت صفات مریستیک  دهنده عدم تغییرشانامر به نوبه خود ن

. (2015 همکاران، و Ibáñez) تاثیر شرایط زیستگاهی مختلف است 

های بوده و در نمونه عدد 8ها نمونه اکثرهای دور چشم در تعداد فلس

به لب باال نیز  6و 5رسیده است. اتصال پولک عدد  9به  ترثهج درشت

 رسیده است اثباتنه تنها در این تحقیق بلکه در سایر تحقیقات به

(Fathnia  ،1379لطیفی، ؛ 1392خانلو، قاضی؛ 2011و همکاران .)

 دستهمنقسم بودن پولک مخرجی نیز در این تحقیق موید نتایج ب

 . تعداد(1997، همکارانو Tuniyev ) آمده در تحقیقات گذشته است

 به متصل آن ششمین و پنجمین) عدد 10 تا 8 بین باال لب هایفلس

 پایین لب در و فلس 9 آن تعداد هانمونه تربیش در که است (چشم

مشابه در تحقیقات پیشین نیز  است.  بوده متغیر عدد 11 تا 9 بین

 ا فرمولهای پشتی بتعداد فلسدست آمده از مطالعه حاضر، نتایج به

تعداد در قسمت میانی بدن  این گزارش شده است. البته 15:21:21

نیز رسیده است عدد  23 به موارد انگشت شماری به  و فلس 21

(Fathnia  ،1379لطیفی، ؛ 2011و همکاران.)  میانگین(ScdS)  در

عدد در مقایسه که این عدد بوده است  85±1/1مارهای بالغ 
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تر بودن تعداد بیش رغمتر است. علیبیش داریطور معنیبا نابالغین به

-معنی ، اختالفماده به نسبت (15/87±3/1) در مارهای نر هااین فلس

 هایتفاوتاین گونه وجود آمدن به احتمالی علل .داری مشاهده نشد

های کلی ویژگیطوراما به مبهم استها بسیار جمعیت بینریختی 

 تحت کنترل دو عامل شرایط محیطی و ژنتیکی هستندتواماا ریختی 

( Tuniyev ؛1997، همکارانوWebster  وSheets، 2010خانلو، قاضی ؛

1392.) 

صورت نسبتی مورد هدر رابطه با متغیرهایی که ب توجه جالب نکته       

ها و استاندار شدن شرایط مقایسه حذف مقیاسمحاسبه قرار گرفتند 

اهمیت  ،Eirenis persicusگونه مار  ای رویدر مطالعه .است صفات بین

 شده است صفات اشاره مقایسه بهترمنظور هاستفاده از صفات نسبی ب

(Rajabizadeh 2015 ران،همکا و). بسیاری  استفاده از صفات نسبی در

و  Mitteroecker) سنجی مورد استفاده بوده استاز تحقیقات ریخت

Bookstein، 2011). طول سر به  مقایسه نسبت عرض سر(HW/HL )

گونه هیچ 6( در شکل SL/SW) طول پوزه به عرض پوزهو  5در شکل 

. نشدمشاهده مختلف  هایگروههای داری بین نمونهاختالف معنی

توان ویژگی بارزی برای یافتن تفاوت نمی مذکور بین صفاتبنابراین، 

ت ااین صفچراکه  ،های متنوع پیدا نمودها در زیستگاهکلی بین نمونه

و مقیاس مناسبی برای  ن ثابتی داردامیزگونه  در افراد مختلف این

فاصله پوزه تا " رصد نمودن تغییرات نیست. مقایسه صفات متریک

های استان دهنده تمایز نمونه( نیز نشانSVL/TL) "طول دم"به  "دم

این امر   (.8و7 شکل) است هااستان اکثرنسبت به و خراسان  اصفهان

های این دو استان در مقایسه دلیل اندازه بلندتر دم در نمونهتواند بهمی

 Microlophus atacamensis،مارمولک از ایگونه در باشد. هااستان سایر با

کدام از صفات متریک و صفات نسبی که هیچ ه استنشان داده شد

جز به ندارد،داری را های مختلف اختالف معنیمتریک بین زیستگاه

. این محققین داری را نشان داده استکه اختالف معنی SVLصفت 

عنوان یک شاخص این گونه نتیجه گرفتند که این صفت به

 همکاران، و Ibáñez)ننده در مطالعات مشابه قابل استناد است کمتمایز

راحتی های مربوط به استان خراسان بهاز طرفی در نمونه .(2015

( نسبت TL/TOLبین اندازه دم به اندازه طول بدن ) دارمعنی اختالف

با مقایسه . (9)شکل  ها مشاهده گردیداستانسایر های نمونهبه 

های در استان( HL/TOL) طول کل بدن سبت طول سر بهشاخص ن

گیری شده توان به این نتیجه رسید که تمام صفات اندازهمیمختلف 

مانند  آن های مختلفدر رابطه با اندازه سر و تغییرات جزیی در قسمت

تر تگاهی بیشنسبت به شرایط مختلف زیس به عرض پوزه، طول پوزه

مبین  PCA ونمآزآمده از  دستنتایج به .(6 )جدول قابلیت تغییر دارند

 متمایز بینعنوان یکی از صفات به SVL صفت این مسئله است که 

های گونه در استان ی متفاوت ایناهتجمعی

صفاتی مانند میزان فاصله پوزه  عالوه براین،. شودمحسوب می مختلف

که در بین جمعیت  ستا مواردی جملهطور طول دم ازتا بینی و همین

 چه صفاتی که تلف متفاوت است. توجه به این مسئلههای مخاستان

است  مهم بسیار ،شوندمی استان های یکجمعیت بین جدایی به منجر

تر مورد بررسی قرار گیرند توانند در مقیاس جزییزیرا این صفات می

(Langerhans  وDeWitt، 2004).  در تجزیه و تحلیل مولفه اصلی

تر از اصلی با مقادیر ویژه بزرگ سنجی چهار مولفهبرای صفات ریخت

ترین شوند. مهمدرصد تنوع را شامل می 00/73انتخاب شد که  1

ترین ضریب همبستگی باشند. که دارای بیش صفات، صفاتی هستند

، 011/0، 254/0، 73/0با مقادیر ویژه  HLو  SVL ،TOL ،TLصفات 

در تمایز جمعیت بین  SVLدهنده اهمیت شاخص نشان 005/0

مقایسه پراکندگی صفات در شکل  های مختلف خواهد بود. درناستا

های موجود در برخی توان تمایز صفات را در بین نمونهوضوح میبه 4

عنوان مثال استان آذربایجان غربی که با خط هها نشان داد. باز استان

های اصفهان نظر با نمونههها متمایز شده است بمشکی از سایر استان

و  Richtsmeierدهند. پوشانی را نشان میترین همو خراسان کم

های گونهسنجی در تحقیقی در رابطه با ریخت (2002) همکاران

پوشانی بین افراد یک جمعیت چقدر عدم همنشان داد که هرمختلف 

وجود داشته باشد در نتیجه امکان جدایی آن جمعیت و ایجاد فاصله 

توان می ،دشنشان داده  نتایجدر  چهتر خواهد بود. طبق آنبسیار بیش

در  کهشرقی های موجود در آذربایجاننمونه این گونه ادعا نمود که

غربی قرار دارند نسبت به استان آذربایجانرا ترین بعد مسافت نزدیک

. را نشان ندادند یداردر اغلب صفات برآورد شده هیچ اختالف معنی

چه ندرك است. آ یج قابلموجود در نتا اشکالبه  رجوعبا  این مورد

ها برای جدایی شود، میزان فاصله بین جمعیتدر این قسمت مهم می

اهمیت این فاصله و جدایی جمعیت تا جایی است که در صفات است 

-جثه مانند حشرات نیز مورد توجه قرار میهای کوچکرابطه با گونه

له بین به بررسی فاص Al-Ghamdi (2012)و  Abou-Shaara کهگیرد 

در بین .. جمعیت زنبور عسل برای تشکیل زیرگونه جدید پرداخت

دست بهها بال اندازه دار بیناختالف معنیتنها های مختلف جمعیت

تر باشد، امکان ایجاد چقدر اندازه بال نمونه بزرگدریافتند هرآمد که 

. وجود داردتری با گذر زمان تر و در نتیجه فاصله ژنی کمفاصله کم

ابطه با خزندگان نیز چون قدرت حرکتی بسیار سریع و باالیی در ر

راحتی به مختلف هایدر زیستگاه صفات بنابراین توجه به تغییرات ندارند

 همکاران، و Ibáñez) ممکن است منجر به ایجاد جمعیت جدید گردد

تحلیل  ،مورد بررسی در این تحقیق H. ravergieriدر رابطه با  .(2015

توان به این نتیجه رسید می متریکبندی در بین صفات آنالیزهای رج

تدایی بدن و حتی صفات موجود در قسمت اب که تغییر در اندازه کل

تواند از عوامل اساسی سازش گونه در هر زیستگاه بدن گونه )سر( می
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های صفات سر در بسیاری از مطالعات اهمیت تغییر ویژگی باشد.

ست، زیرا تفاوت در اندازه طول و مرتبط با خزندگان بررسی شده ا

ای گونه های مختلفی در رابطه با رفتار تغذیهعرض سر منجر به سازش

با توجه به نتایج حاصل شده  .(2015 همکاران، و Ibáñez)شود نیز می

بندی رسید توان به این جمعاز آنالیزهای تحلیل به مولفه اصلی می

رابطه با صفت  ا دو چهار درموجود در گروه یک و سه بهایی که نمونه

Scd در مقایسه استانی  دهندنشان میبا سایرین را  یداراختالف معنی

 TLاستان خراسان در صفت متریک  های موجود درنمونه ها،بین نمونه

طور هها نشان دادند. بهای سایر استانداری را با نمونهاختالف معنی

های شمال های موجود استاننمونه که بیان نمود هگوناینتوان کلی می

شرقی و زنجان از لحاظ غربی، آذربایجانغرب کشور مانند آذربایجان

های موجود تری با نمونهصفات قابل بررسی در این تحقیق قرابت بیش

 های موجود در گروه پنجمنمونهدارند.  چهارمحال بختیاریدر استان 

یطی بینابین سایر کرمان( از لحاظ بررسی صفات در شرا و فارس )استان

 دهند.ها نشان نمیداری را با سایر گروهها هستند و تفاوت معنیگونه
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