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چکیده
یکی از مهمترین اهداف زیستشناسی تکاملی ،توصیف تنوع ریختی در جمعیتها است ،بررسی ریشههای این تنوع جهت تشریح روند
تکامل و تغییرات گونهها ضروری است .الگوهای رنگی جزء صفات مناسب برای شناسایی زیرگونهها بهشمار میرود و از آنجاییکه ریختهای
متنوعی از قورباغه مردابی در طبیعت دیده میشود ،مطالعه چندریختی (پلیمورفیسم) رنگی این گونه در زیستگاههای شمالی و جنوبی استان
خوزستان با توجه به جدایی جغرافیایی و تفاوت میکروکلیمایی انجام شد به این منظور نمونهها از زیستگاههای فوق طی بهار و پائیز 1395-96
صید شده و جهت شناسایی انواع ریختی مورد بررسی قرار گرفتند ،براساس نتایج بهدست آمده  7نوع ریخت در این گونه شناسایی شد .سپس
فراوانی ریختهای مختلف ،رابطه چندریختی و جنسیت نیز بررسی شد ،باتوجه به نتایج ،ریخت  7نسبت به سایرین دارای بیشترین فراوانی بود،
همچنین صفات چندریختی و جنسیت در قورباغهمردابی مستقل از هم گزارش شد .بهعالوه بیشترین و کمترین تنوع ریختی براساس فصل مشخص
گردید.
کلمات کلیدی :بیوسیستماتیک ،پلیمورفیسم رنگی ،قورباغهمردابیPelophylax ridibundus،
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مقدمه
دوزیستان اولین مهرهدارانی بودند که توانستند به زندگی در
خشکی روی آورند ،گرچه هیچگاه بهطور کامل به زیستن در خشکی
یا زندگی زمینی سازش نیافتند (کیابی .)1386 ،در حالحاضر از
 7569گونه شناخته شده از دوزیستان  6658گونه از آنها متعلق به
دوزیستان بیدم میباشد ( )Amphibian Species of the word.irکه
الگوی چندریختی رنگی در بسیاری از آنان توصیف شده است ،بهگونهای
که مطالعات نشان میدهد چندریختی در  48درصد از خانوادههای
دوزیستان بیدم وجود دارد (پسرکلو و همکاران ،)1390 ،در بسیاری
از جمعیت آنان الگوی چندریختی مطابق با تغییر فصل میباشد (Lllls
و  .)2012 ،Glllدر واقع چندریختی رنگی وقوع همزمان دو یا چند
گسسته فنوتیپی مبتنی بر ژنتیک در یک جمعیت است که بهنوعی
منجربه حفظ تنوع ژنتیکی گونه در طبیعت میشود ،از طرفی الگوهای
چندریختی ناحیه پشتی بدن در دوزیستان بیدم میتواند به مطالعه
سواالت مربوط به تکامل و حفاظت از چندریختی بپردازد (Hoffman
و  .)2000 ،Blouinدر ایران قورباغهمردابی برای نخستینبار (Pallas
 )1771از سواحل شمالی دریای خزر و رودخانه ولگا گزارش شده
است .اینگونه تا همین اواخر در ردهبندیها جز جنس  Ranaدر نظر
گرفته میشد اما با توجه به وضعیت تبارش جز جنس Pelophylax
قرار گرفت که از این جنس تنها گونه  Pelophylax ridibundusبا نام
قورباغه مردابی در ایران موجود میباشد ( Mohammadiو همکاران،
 ،)2015محل پیدایش تیپ گونه روسیه و سواحل شمالی دریای خزر
میباشد .انتشار جهانی آن کل اروپا بهجز شمالغرب آن و مرکز ایتالیا،
غرب آسیا به طرف شرق تا پاکستان غربی ،افغانستان ،روسیه و شمال
افریقا را دربر میگیرد (بلوچ و کمی ،)1385 ،این گونه در ایران نیز
در تمامی مناطق یافت میشود (.)Amphibian Species of the word.ir
قورباغه مردابی معموالً در آبهای راکد و جاری حضور دارد ،اما
عمدتاً مناطقی را که با جگن یا خیزران و یا نی پوشیده باشد ترجیح
میدهد .در این گونه تنوع رنگی زیاد است ،پشت بدن سبز تا زیتونی
و قهوهای تیره همراه با تعداد کموبیش لکههای تیره یا سبز تیره است،
گاهی اوقات دارای یک نوار طولی روشن در طول سطح پشتی و
منطبق بر امتداد ستون مهرههاست ،زیر شکم سفید روشن و یا سفید
کدر و یا زردرنگ همراه با لکهها یا نقاط سیاه و یا بدون آنها است.
در طول فصل تولیدمثل اولین انگشت اندامهای جلویی در نرها دارای
قسمت متورم خاکستری رنگ میباشد (بلوچ و کمی ،)1385 ،بنابراین
ریختهای متنوعی از این گونه براساس تنوع رنگی دیده میشود
(پسرکلو و همکاران .)1390 ،درک و توصیف فرآیندهایی که تولید
تنوع فنوتیپی و ریختی در طبیعت را بر عهده دارند یکی از مهمترین
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اهداف زیستشناسی تکاملی محسوب میشود ،شواهد متعددی از
تنوع چندریختی در میان جمعیت گونههای نزدیک وجود دارد ،بدیهی
است بررسی ریشههای این تنوع یک فرصت برای بررسی تکامل تنوع
بیولوژیک گونهها میباشد ( Medinaو همکاران.)2013 ،
دوزیستان تحت تأثیر تنشهای محیطی فراوان قرار دارند (Moreno
و همکاران ،) 2014 ،با توجه به آخرین ارزیابی فهرست قرمز سازمان
حفاظت از محیط زیست ( International union for conservation of
 )natureاز گونههای در معرض خطر که در سال  2015به روز رسانی
گردیده است ،حداقل  41درصد از تمام گونههای دوزیستان در معرض
خطر انقراض هستند و کاهش آنها در سرتاسر جهان بر دو پارامتر
تعداد و منطقه توزیع ،استوار است ( Shafferو همکاران.)2015 ،
درحالحاضر آلودگی انسانی پدیدهای است جهانی که در سراسر جهان
وجود دارد ،دوزیستان بیدم بهعنوان ساکنین محیطهای آبی و
خشکی ،حساس به هرگونه تغییر در این اکوسیستمها هستند (Zhelev
و همکاران ،)2014 ،بررسی تنوع رنگی در یک جمعیت Pelophylax
 Lessonaeمستقر در نزدیک راهآهن بیانگر رنگآمیزی خاص افراد به
فرم قهوهای مایل به خاکستری بود وقوع رنگآمیزی غیرمعمول در
این گونه را میتوان ناشی از تغییر شرایط اکولوژیکی زیستگاه توصیف
کرد ( Jablonskiو همکاران .)2014 ،پدیده چندریختی رنگی در
قورباغه مردابی ممکن است بهمنظور همرنگی با محیط برای فرار از
دست صیاد ،نزدیک شدن به طعمه یا تعدیل تأثیر عوامل محیطی در
بدن جانور ایجاد شود (پسرکلو و همکاران ،)1390 ،الگوهای رنگی و
سایر جنبههای آن بهسادگی قابل تشخیص هستند و بنابراین جز
صفات مناسب برای شناسایی زیرگونهها محسوب میشوند (کاخکی و
درویش ،)1394 ،مطالعه عملکرد رنگدانه مالنین در دوزیستان نشان
میدهد که مالنین داخلی محافظت در برابر انگلها ،آالیندهها ،کاهش
دما ،استرس اکسیداتیو ،هیپوکسمی و اشعه ماوراءبنفش را بر عهده
دارد ( Dubeyو .)2014 ،Roulin
نخستینبار مطالعه چندریختی رنگی برای قوباغهمردابی در ایران
(استان گلستان) توسط پسرکلو و همکاران ( )1390انجام گرفت ،در
این مطالعه  7ریخت مختلف از این گونه شناخته شد و مشخص گردید
چندریختی رنگی و جنسیت در قورباغه مردابی مستقل ازهم هستند
(پسرکلو و همکاران ،)1390 ،مطالعهای بر روی قورباغه آزاد انگشت
) (Eleutherodactylus coquiانجام شد که نشان داد الگوی خط راهراه
در این گونه اساس ژنتیکی داشته و از این نظر میتواند یک مدل مؤثر
برای تکامل و نگهداری این صفت باشد ( O'neillو ،)2010 ،Beard
همچنین الگوی جالب رنگ قهوهای تیره از چشم تا سوراخ بینی و
رنگ کرم از پشت چشم تا نیمه آخر بدن در قورباغه درختی استرالیایی
( Liemو  ) 1977Ingramمورد بررسی قرار گرفته است
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نمونه جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت ریختهای مختلف در 7
گروه تقسیمبندی و با یکدیگر مقایسه شدند( .جدول  .)1دادههای
بهدست آمده به کمک نرمافزار  SPSS23مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .درصد ریختهای مختلف تعیین شد (جدول  )2و سپس بهوسیله
دو آزمون آماری (آزمون مساوی بودن جنسیت و آزمون مستقل بودن
جنسیت) رابطه جنسیت و ریخت مورد مقایسه قرار گرفت.

( Llllsو  .)2012 ،Glllاز آنجاییکه چندریختی رنگی در قورباغه
مردابی تاکنون بهمیزان کم در ایران مورد مطالعه قرار گرفته بود ،لذا
در تحقیق حاضر مطالعاتی بهمنظور تعیین ریختهای مختلف این گونه
در شمال و جنوب استان خوزستان در دو فصل بهار پائیز و انجام شد.

مواد و روشها
علت انتخاب نواحی شمالی و جنوبی استان خوزستان در تحقیق
حاضر  ،وجود فاصله جغرافیایی و سد فیزیکی ،همچنین تفاوت شرایط
میکروکلیمایی منطقه از جمله :ارتفاع ،دما ،رطوبت و بارندگی بوده
است که بهدنبال آن طی سفرهای مختلف به نواحی ذکر شده نمونههای
قورباغهمردابی بهطور تصادفی و بهصورت صید مستقیم با دست و یا
بهوسیله تور دستهدار بلند صید گردید (شکل  .)1نمونهها بهصورت
زنده به آزمایشگاه منتقل و از نظر رنگآمیزی بدن و نحوه آرایش
لکهها و نوارهای تیره ،همچنین نوار طولی روشن مورد بررسی قرار
گرفتند و ریختهای مختلف شناسایی و از نمونههای در دسترس
عکسبرداریهای الزم انجام گردید و ویژگیهای توصیفی هر نمونه
بهصورت مکتوب ثبت گردید .طی صیدهای متوالی بهطورکلی 92

شکل  :2نقشه جغرافیایی استان خوزستان

جدول : 1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
نواحی

منطقه مورد مطالعه

تعداد نمونه ها

شهرستان شوش

10

رودخانه شاوور

15

32˚ -48ˊ N48˚-14ˊE

شهرستان دزفول

16

32˚-20ˊN48˚-30ˊE

شهرستان خرمشهر
تاالب شادگان

16
35

32˚-29ˊN48˚-15ˊE

نواحی شمالی
نواحی جنوبی

موقعیت جغرفیایی ایستگاهها

جمع کل

48˚-20ˊN49˚-20ˊE

92
جدول  :2تعیین درصد فراوانی ریختهای قورباغه

ریختسنخ

1

2

3

4

5

6

7

جمع

تعداد فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی

6
6/5
6/5

21
22/8
29/3

9
9/8
39/1

9
9/8
48/9

10
10/9
59/8

13
14/1
73/9

24
26/1
100

92
100

نتایج
ریخت : 1ویژگی بارز این ریخت وجود لکه سبز روشن در
ناحیه سری به ویژه در ناحیه نوک پوزه می باشد که متفاوت از رنگ
زمینه بخش پشتی است ،به عبارت دیگر این ویژگی حد فاصل بین
نوک پوزه تا چشم ها و حتی کمی بیش تر از آن در ناحیه سری را

شامل می شود .بدن در سطح پشتی به رنگ سبز (تیره و روشن) و
دارای خال های با کدورت اندک می باشد ،سطح شکمی سفید روشن
و بدون خال است .پاها دارای نوارهای تیره رنگی می باشند که از
محل اتصال به بدن تا نوک انگشتان ادامه می یابد ،دست ها فاقد
نوار ولی چند عدد لکه تیره بر روی آن ها قابل تشخیص است.
(شکلهای 2،3و.)4
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3

2

4

شکلهای  3 ،2و  : 4نمایی از سطح پشتی و شکمی ریخت  1از ناحیه شمالی

سطح پشتی سبز (شکل  ) 5تا سبز زیتونی (شکل  )6می باشد .شکم
شیری رنگ و تقریباً بدون خال بوده ،پاها دارای نوارهای تیره و
دست ها دارای لکه های تیره میباشد.

ریخت : 2این ریخت دارای خال های زیادی با زمینه تیره مایل
به قهوه ای می باشد که سطح پشتی و فضای بین چشم ها را نیز
می پوشاند ،در پهلوها نیز خال ها قابل مشاهده هستند ،رنگ زمینه

6

5

شکل  5و  :6نمایی از سطح پشتی ریخت  2از ناحیه جنوبی

 1/2انتهایی بدن قرار دارند .شکم شیری رنگ بوده و در قسمت
پهلوها رنگ زمینه روشن می باشد ،پاها در این ریخت دارای نوارهای
تیره بوده که از محل اتصال پا به بدن آغاز شده و تا نوک انگشتان
ادامه می یابد ،نوارهای تیره در کشاله ران به صورت یکپارچه شکل
یافته و دست ها دارای لکه های تیره می باشند ( شکلهای  7و.) 8

ریخت :3این ریخت دارای یک نوار سفید رنگ بدون خال
آشکار روی خط میانی پشتی بدن در امتداد ستون مهره ها میباشد
که از نوک پوزه شروع و بعد از عبور از فاصله بین دو چشم در
امتداد ستون فقرات تا مخرج ادامه می یابد ،زمینه بدن در پشت
زیتونی بوده و دارای خال هایی تیره رنگ می باشد که بیش تر در

7

8

شکل  7و  :8نمایی از سطح پشتی ریخت  3از ناحیه شمالی
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ریخت :4در این ریخت نوار سبز پشتی که از نوک پوزه شروع
شده و تا مخرج امتداد می یابد به خوبی قابل توجه است ،این نوار
سبز روشن پشت بدن را به دو بخش تقسیم کرده است ،رنگ زمینه

9

بدن سبز تا زیتونی روشن بوده و لکه ها دارای رنگ زیتونی تیره
می باشند که تعداد این لکه ها در دست ها کم تر شده و پاها نیز
دارای نوارهای تیره می باشند (شکلهای 9و.)10

10

شکل  9و  :10نمایی از سطح پشتی ریخت  4از ناحیه شمالی

ریخت  :5در این ریخت نوار روشن زرد رنگ بسیار مشخص از
نوک پوزه تا مخرج امتداد می یابد .رنگ زمینه سطح پشتی زیتونی
بوده و دارای لکه های بزرگ قهوه ای می باشد که تقریباً موازی در

11

دو سمت نوار طولی روشن می باشند .پاها از ابتدای اتصال به بدن
(از کشاله ران) تا نوک انگشتان دارای نوارهای تیره می باشند و در
دست ها (از بازوها تا مچ) نیز لکه های تیره قابل رؤیت می باشند.
(شکلهای 11و.)12

12

شکل  11و  : 12نمایی از سطح پشتی ریخت  5از ناحیه شمالی

ریخت  :6خال های زیتونی تیره در این ریخت بهصورت تقریباً
موازی در سطح پشتی بدن واقع شده اند که به وسیله یک نوار جدا
کننده نازک ازهم جدا می شوند ،نوار تا انتهای کمر (ناحیه لگنی)
امتداد یافته و به مخرج نرسیده است (شکل  .)13در این ریخت

13

پهلوها دارای لکه های کوچک تر و رنگ زمینه روشن تر میباشند،
سطح شکم به رنگ سفید کدر بوده (شکل  ) 14و دارای لکه های
سیاه می باشد .نوارهای تیره نیز در سراسر پاها و به مقدار کم تر در
دست ها قابل رؤیت هستند.

14

شکل  13و  :14نمایی از سطح پشتی و شکمی ریخت  6از ناحیه جنوبی
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سنخ  7که دارای بیشترین تعداد از میان دیگر ریختها بود ،نشان
داد که در سطح خطای  0/05درصد ،نرها و مادههای موجود در این
ریخت با هم برابر است .بهعالوه آزمون مستقل بودن جنسیت از
ریخت نشان داد که ،ریخت سنخ و جنسیت قورباغه مستقل از هم
هستند.

ریخت :7در این ریخت بدن بهرنگ زیتونی روشن بوده و دارای
تعداد کمی لکه های کوچک تیره در ناحیه پشتی و در امتداد ستون
مهره ها می باشد ،اندازه لکه ها در پهلوها نیز کوچک تر میشود.
سطح شکم شیری رنگ می باشد ،رنگ زمینه پاها کمی روشن تر از
سطح پشتی و دارای نوارهای تیره (از کشاله ران تا مچ پا) است،
لکه های تیره نیز در دست ها به ندرت یافت می شوند (شکل .)15

شکل  :15نمایی از سطح پشتی ریخت  7از ناحیه جنوبی

نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد که
ریخت  7بیشترین فراوانی(26/1درصد) در بین  7ریخت مشاهده
شده در این تحقیق را داشت و بعد از آن بهترتیب ریخت سنخهای ،2
 3 ،4 ،5 ،6و  1قرار داشتند  .آزمون مساوی بودن جنسیت در ریخت

شکل :16نمودار هیستوگرام -طبقهبندی فراوانی براساس فصل و نوع
ریخت

جدول  :3آزمون مستقل بودن جنسیت از ریخت
ریختسنخ

جنسیت

1

2

3

4

5

6

7

کل

نر

5

14

7

5

5

10

13

59

ماده

1

7

2

4

5

3

11

33

6

21

9

9

10

13

24

92

کل

جدول :4جدول توافقی ادغام شده
ریختسنخ

 1و4

2

 3و6

5

7

جمع

جنسیت
نر

10

14

17

5

13

59

ماده

5

7

5

5

11

33

15

21

22

10

24

92

جمع
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  : 17نمودار دایره ای بر اساس نمودار هیستوگرام

بحث
در ارتباط با چندریختی رنگی با توجه به مطالعات در دوزیستان
بی دم مواردی از تکامل همگرا و وجود پلی مورفیسم های یکسان
در گونه های نزدیک مشاهده می شود که این مهم در مشاهدات
غیرتصادفی قابل مشاهده است ( Hoffmanو  .)2000 ،Blouinاین
درحالی است که طی مشاهدات صورت گرفته دو قورباغه مردابی
هم شکل را به سختی می توان در کنار هم یافت ( Dubeyو ،Roulin
 ،)2014بنابراین پلی مورفیسم های دوزیستان بی دم یک سیستم غنی
اما عمدتاً بهره برداری نشده برای مطالعات تکامل تنوع فنوتیپی
رنگی در طبیعت است ( Hoffmanو  .)2000 ،Blouinدر جمعیت
قورباغه ها پلی مورفیسم رنگ به ارتباط برخی از صفات جمعیت
شناختی مانند طول عمر و مهاجرت وابسته است ،هم چنین ثبات
پلی مورفیسم درون جمعیت توسط مکانیسم های زیست محیطی از
جمله ساختار فضایی و سنی جمعیت تعیین میشود (،Ishchenko
 .) 2011وجود پلی مورفیسم رنگی در قورباغه ها طیفی ناهمگن و
احتماالً دشوار را برای شکارچیان فراهم می سازد که برای جانور
در مقایسه با زمانی که خود را به طور فیزیکی از دست صیاد مخفی
می سازد سودمند تر است ،البته بایستی توجه داشت که میزان
اطالعات ژنیتکی و نفوذ عوامل زیست محیطی تا چه حد در این
پدیده تأثیر گذار هستند ،به عنوان مثال در قورباغه درختی الگوی

رنگ لکه های تیره و روشن ،هم چنین خطوط راه راه ممکن است
تشخیص این گونه را دشوار سازد ( Llllsو .)2012 ،Glll
احتمال می رود بین فرکانس رنگ و رژیم غذایی ،هم چنین
میزان شوری آب روابطی موجود باشد ،این در حالی است که اگرچه
ممکن است چند ریختی رنگی یک زمینه ژنتیکی داشته باشد ،اما
تنوع رنگ در مقیاس منطقه ای در ارتباط با عوامل کنترلکننده
محیط زیست می باشد ( Harleyو همکاران .)2006 ،از طرفی درخصوص
ارتباط مالنین با نقش های فیزیولوژیک آن در بدن جانور این
احتمال می رود که تغییرات رنگی بهطور مستقل از تکامل در جمعیت
گونه ها عمل کند ( Dubeyو  .) 2014 ،Roulinتمامی موارد ذکر
شده نشان از وجود چند ریختی رنگی در جمعیت قورباغه مردابی
می باشد که در واقع تأثیر پذیر از شرایط اکولوژیکی متفاوت است.
بههر حال ویژگی چند ریختی رنگی مانند بسیاری از ویژگی های
مورفولوژیکی از هر دو عامل وراثت و محیط زیست تأثیر میپذیرد،
این امر به خوبی طی روند تکاملی گونه ها نیز به اثبات رسیده است.
در بسیاری از موارد بروز یک جهش ژنتیکی ،ایجاد یک تغییر
یا یک فرم جدید را در مورفولوژی گونه فراهم نموده است ،سپس
چنان چه این فرم جدید قدرت بقاء و دوام گونه را افزایش داده باشد
توسط انتخاب طبیعی حفظ شده و طی تولید مثل جنسی به مخزن
ژنی گونه افزوده شده است ،از سوی دیگر اثرات اکولوژیکی و
اقلیمی نیز موجب بروز تغییرات در ساختار ریختی گونه ها شده
113
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جزایری و صابری

 این قبیل تغییرات گاه بسیار جزئی و گاه در حد ی پیشرفته،است
هست ند که منجر به بروز و ظهور نژادهای اکولوژیکی متمایز در
 در این،عرض های جغرافیایی مختلف یا بیوم های متفاوت بوده اند
راستا دوزیستان بی دم و ازجمله قورباغه مردابی به علت حساسیت
بسیار زیاد در مواجه با تغییرات پارامترهای زیست محیطی از یک
سو و احتمال وقوع تغییرات کروموزومی ازجمله پلی پلوئیدی از سوی
دیگر توانسته اند نمونه های خوبی برای ظهور پلی مورفیسم های
.)1389 ،متنوع ناشی از اثرات متقابل ژنوم و محیط باشند (درویش
 ریخت از جمعیت قورباغه مردابی در شمال و7 در مطالعه حاضر
95-96 جنوب استان خوزستان در دو فصل بهار و پائیز سال
 احتمال می رود در سایر مناطق این استان ریخت های،شناسایی شد
.دیگری مشاهده و شناسایی گردد
 دارای بیش ترین7 در بین ریخت های ذکر شده ریخت
 به واسطه انجام دو آزمون آماری (آزمون مساوی،فراوانی میباشد
 که دارای بیش ترین فراوانی نسبت به7 بودن جنسیت در ریخت
سایر ریخت ها است و آزمون مستقل بودن جنسیت از ریخت) بر
روی داده های موجود اثبات شد که جنسیت و ریخت مستقل از هم
، هم چنین با توجه به نمودار هیستوگرام و نمودار دایرهای.می باشند
 و کم ترین فراوانی2 در فصل بهار بیش ترین فراوانی برای ریخت
 مشاهده گردید و در فصل پائیز بیش ترین5و1،4 برای ریخت
. قابل مشاهده است1  و کم ترین برای ریخت7 فراوانی برای ریخت
تنوع ریخت ها بر اساس تغییرات فصول خود نشان از تأثیر پذیری
چند ریختی رنگی از تغییرات شرایط اکولوژیکی و عوامل کنترل
.کننده زیست محیطی می باشد

منابع
 انتشارات دانشگاه. دوزیستان ایران.1385 ،.ق. ح.  و کمی. م. بلوچ

.1

. 155  تا153  صفحات.تهران
.1390 ،. م، و همایونی.ق. ح،؛ کمی. ا،؛ قارزی. ع،پسرکلو

.2

 درRana ridibunda مطالعه چندریختی رنگی در قورباغه مردابی
.3  شماره،24  جلد. مجله زیستشناسی ایران.استان گلستان
، ویرایش جدید. گونهها و تکامل، جمعیتها.1389 ،. ج،درویش

.3

.334  تا329  صفحات. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،. ا،مایر
. مبانی سیستماتیک جانوری.1394 ،. ج، و درویش.  ا،کاخکی

.4

194 . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، . ا، مایر،ویرایش دوم
.صفحه
. انتشارات دانشگاه پیام نور.)2(  جانور شناسی.1386 ،. ب،کیابی

.5

. صفحه145 .تهران

114

