
 1398، 4، شماره 32جلد                                                   )                                     شناسي ايران يستزمجله (ي جانوري مجله پژوهشها

283 

 ستانيس ي منطقه يمارها يشناس ختير ي مطالعه

  2و اسكندر رستگار پوياني *1، حمزه اورعي1يونس شيخ

 گروه علوم جانوري دانشكده علوم پايه،، دانشگاه شهركرد ، شهركرد،ايران 1

  شناسي گروه زيست علوم پايه، يدانشكده، دانشگاه حكيم سبزواري ، سبزوار،ايران 2

  7/05/1397: تاريخ پذيرش  19/12/1396: تاريخ دريافت

  چكيده

 يموردبررسهاي زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و هامون  حلقه مار از شهرستان 44ي سيستان،  بررسي تنوع مارهاي منطقه منظور به
 ي سيستان مورد خانواده در منطقه سهبراساس نتايج اين مطالعه، هفت گونه متعلق به شش جنس از . شناسي قرارگرفتند ريخت

 Boiga trigonata ،Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini  ،Platyceps: شناسايي قرارگرفتند كه عبارتند از

rhodorachisو ،Spalerosophis diadema  ي  از خانوادهColubridae ؛schokari Psammophis  از خانواده
Lamprophiidae وEchis carinatus  ي از خانواده Viperidae .را در  يتوجه قابلشناسي  هاي ريخت ايج اين مطالعه تفاوتنت

  . دهد نسبت به مطالعات قبلي نشان مي Platyceps rhodorachisو  Echis carinatus،Spalerosophis diademaهاي  گونه

  شناسي، تنوع مار، سيستان، ريخت: كليدي يها واژه

  Stenodactylus@gmail.com :، پست الكترونيكي09136068682: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
داران را با طيف متنوعي از  درصد از فلس 36مارها حدود 

. دهند شناسي تشكيل مي شناسي و بوم هاي ريخت ويژگي
اند  شناسان بوده زيست موردتوجهاگرچه مارها تا حدودي 

هايي با  زندگان موضوع پژوهشي خ ، اما كمتر از بقيه)14(
مارها با بيش از ). 6(اند  هاي سازشي و تكاملي بوده ديدگاه
هستند كه اكثراً در  خزندگانترين  گونه، از موفق 3600
 ).8(جز مناطق جنوبگان وجود دارند  ها به ي قاره همه

تغييرات تكاملي فراوان در  ازجملههاي سازشي  فرآيند
و حرارتي، سم و سيستم شكل بدن، ادراك شيميايي 

داران  باعث تمايز مارها از ساير فلس درمجموعتوليدمثل، 
به ) گونه 3000بيش از (شود كه در مارهاي پيشرفته  مي

  ).16و  12، 9، 2، 1(اوج خود رسيده است 

سيستان و بلوچستان به داليل گوناگون كمتر  استان
 متأسفانه اطالعات. بوده است خزنده شناسان موردتوجه

ي سيستان  مارهاي منطقه يژهو بهاندكي در مورد خزندگان و 

 مار از چهار خانواده گونه 25 ، تعداد)11(در دسترس است 

ايشان . سيستان و بلوچستان گزارش كرده است استان را از
 Eryx johnii ،Lycodon striatusي  آوري سه گونه به جمع

و  كرده رهاشاي زابل  از منطقه Eristicophis macmahoniو 
آوري، صرفاً  جمع ي منطقه به اشاره بدونها را  ي گونه بقيه

 كند سيستان و بلوچستان اشاره مي ها در استانبه حضور آن

)11.(  

هاي گرم و طوالني و  ي سيستان با داشتن تابستان منطقه
هاي كوتاه جزو اقليم بياباني گرم و خشك  زمستان

اي  ويژه ي م سامانهبواز تنوع  حال ينبااشود،  محسوب مي
زارها،  نيز برخوردار بوده و مناطقي با پوشش متراكم از طاق

هاي با پوشش  هاي گز و مناطق باتالقي تا بيابان درختچه
باتوجه به اهميت مارها از . گيرد يبرمگياهي تنك را در 

شناسي، جغرافياي جانوري و  منظر سالمت انساني، بوم
شناسي  ي آرايه مطالعه بررسي تاريخ طبيعي منطقه، لزوم
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دراين مطالعه . شود ي سيستان دوچندان مي مارهاي منطقه
ي سيستان با  اي مارهاي منطقه شود تنوع گونه سعي مي

ها ارائه ها و تنوعات ريختي آن ي جزئياتي از زيستگاه ارائه
  .شود

  روشهامواد و 
استان سيستان در شرق ايران و در شمال  ي سيستان منطقه

درجه و  30در يك دشت پست و هموار در  و بلوچستان
 61ي عرض شمالي و  دقيقه 20و  درجه 31دقيقه تا  18

ي طول شرقي،  دقيقه 50درجه و  61دقيقه تا  10درجه و 
حلقه مار فيكس شده متعلق به بخش  44 .قراردارد

از  ) HAC يا موزهبا كد (جانورشناسي دانشگاه شهركرد 

هاي زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و  پنج منطقه در شهرستان
 از خرداد روز شبانهتلف كه در زمانهاي مخ) 1شكل (هامون 

قرار  موردمطالعهبودند،  شده يآور جمع 96تا خرداد  95
هاي  ها باتوجه به ويژگي شناسايي نمونه. گرفتند
، )11(شناسي و با استفاده از كتاب مارهاي ايران  ريخت

هاي  گيري براي اندازه. انجام شد) 10( مارهاي پاكستان
متر و متر  ميلي 01/0متريك از كوليس ديجيتال با دقت 

هاي شمارشي  خياطي، و براي شمارش دقيق تعداد ويژگي
از ) 3(داولينگ طبق روش ) صفات مريستيك(

استفاده شد  ZEISS Stemi 508استروميكروسكوپ 
  ).1جدول (

  
 شده در مارهاي سيستان در اين مطالعه يبررسهاي  مشخصات ويژگي -1جدول 

 ها مشخصات گونه
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  3  7  9  2  7  8  8  هاي يافت شده تعداد نمونه
  --  1 2 2 1 2 1 چشمي هاي جلو تعداد فلس
  --  2 3- 4 2 2 2 2 هاي عقب چشمي تعداد فلس
 15- 18 6 9- 11 8 7 7- 8 7 چشمهاي دور  تعداد فلس

  10- 12  3  3  3  3  3  3  هاي بين دو چشم تعداد فلس
 3- 4 2 ---  1 2 ---  3 هاي لب باال در تماس با چشم تعداد فلس

 2+3 هاي گيجگاهي تعداد فلس
2+2  
3+2 

2+2  
3+2 

2+2  
3+2 

4+4  
6+4 

2+2 3+2  
2+1 2+3 

 --  

 5- 6 1 3 1 1 1 1 اي تعداد فلس گونه

 10- 12 8- 10 11- 13 9 9 7- 8 8 لب باال هاي تعداد فلس

 11- 14 10- 12 12- 14 10 10- 11 10- 13 11 هاي لب پايين تعداد فلس

 31- 35 17 27- 29 19 19 19 21 هاي پشتي تعداد فلس

 19- 21 11- 15 15- 20 13- 15 15- 16 15- 17 16- 19  يافته در اطراف فلس مخرج كاهشهاي  تعداد فلس

 161- 172 178- 187 222- 241 205- 209 217- 227 185- 208 227- 236 هاي شكمي تعداد فلس

 31- 32 78- 124 78- 87 91- 107 96- 126 52- 63 76- 86 هاي زيردمي تعداد فلس

 --  5 5- 6 4- 5 4 3- 5 5  هاي لب پايين در تماس با فلس چين قدامي تعداد فلس

  53 50 56 56 55  60 تعداد بندهاي عرضي بر روي پشت

 215- 460 492- 920 350-1030 300- 520 242- 727 195- 372 254- 740  )جپوزه تا مخر(طول بدن 

  25- 55 250- 480 70- 260 100- 170 20- 240 30- 80  61- 151  طول دم
  3/8-6/8 7/1- 3 7/3- 5 3 3/2-2/3 5/3-5/6  04/4-9/4  نسبت طول بدن به طول دم
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  نستايسمنطقه در  شده يبررس يمارها يپراكندگ ينقشه -1شكل 

  نتايج
 از يموردبررسي  نمونه 44راساس نتايج اين مطالعه، ب

ي سيستان متعلق به هفت گونه از شش جنس و دو  منطقه
  : از باشند كه عبارتند  خانواده مي

Boiga trigonata ،Lytorhynchus maynardi،Platyceps 

karelini  ،Platyceps rhodorachis،Psammophis 

schokari وSpalerosophis diadema  ي  خانواده از
Colubridae وEchis carinatus  ي از خانواده Viperidae .

سمي، دو گونه  ري موجود، چهار گونه غي از هفت گونه
  .سمي است گونه يكسمي و نيمه

 ,Colubridae Boiga trigonata (Schneider ي خانواده

  ).2شكل (هشت حلقه : ها تعداد نمونه (1802

هفت فلس دور چشم،  ايدار :شناسي هاي ريخت ويژگي
يك فلس جلو چشمي، دو فلس عقب چشمي، يك فلس 
بزرگ باالي چشمي كه طول آن برابر با طول فلس پيشاني 

، يا گونهداراي يك فلس ، 2+3ي گيجگاهي ها فلس، است
فلس كه سومين، چهارمين و پنجمين فلس  8لب باال داراي 

 5 فلس كه 11لب پايين داراي ، آن متصل به چشم هستند
. باشندفلس اول آن در تماس با فلس چين قدامي مي

رديف كه در قسمت  21ي سطح پشتي مورب و در ها فلس
ي سطح پشتي در ها فلس. تر هستند يكبارجانبي بدن 

. است يافته كاهشفلس  19تا  16اطراف فلس مخرجي به 

ي سطح ها فلس، عدد 236تا  227ي سطح شكمي ها فلس
   .فلس مخرجي منفرد ،منقسمو عدد  86تا  76زير دم 

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي ين نمونهتر بزرگدر 
  .متر است يليم 151متر و طول كامل دم  يليم 740

از ميلك، زهك و  موردمطالعهي  هشت نمونه :پراكنش
در  گونه ينارسد ، به نظر ميوجود  ينا با. هيرمند بودند

  ). 1شكل ( اشدب داشته حضورمناطق ديگر سيستان نيز 

ي، اطراف ا بوتهمناطقي با پوشش متراكم  :زيستگاه
تاق و گز،  يها درختچههاي كشاورزي، اطراف  ينزم
و در كنار  زارها علفها،  يباد ماسهي و ا ماسهي ها تپه

 گونه ينا، وضعيت حفاظتي IUCNليست  براساس. ها قنات
  .قرار دارد )LC( ينگران در گروه حداقل

Lytorhynchus maynardi Alcock and Finn, 1897 

  ).2شكل (هشت حلقه : ها تعداد نمونه

 
 Boigaسر در ) ب(و جانبي ) الف(نماي سطح پشتي  -2شكل 

trigonata سر ) ت(و جانبي ) پ(نماي سطح پشتي ؛
و جانبي ) ث(نماي سطح پشتي   Lytorhynchus maynardiدر

   Platyceps rhodorachisسر در) ج(
هفت تا  ي يلهوس به ها چشم: شناسي يختهاي ر ويژگي

هشت فلس احاطه شده است، داراي دو فلس جلو چشمي 
، يك فلس بزرگ باالي )يكي بزرگ و يكي كوچك(

ي ها فلس، تر از فلس پيشاني است يكبارچشمي كه 
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لب باال ، يا گونهداراي يك فلس ، 2+2و  2+3گيجگاهي 
شم متصل به چ كدام يچهداراي هفت تا هشت فلس و 

فلس كه سه تا پنج فلس  13تا  10لب پايين داراي ، نيستند
ي ها فلس، اول آن در تماس با فلس چين قدامي قراردارند

ي سطح ها فلسرديف،  19ي بدن  سطح پشتي در ميانه
فلس  17تا  15پشتي در اطراف فلس مخرجي به 

، عدد 208تا  185ي سطح شكمي ها فلس. است يافته كاهش
فلس ، عدد و منقسم 63تا  52دم ي سطح زيرها فلس

  .مخرجي منقسم

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي  ين نمونهتر بزرگدر 
  .متر است يليم 80متر و طول كامل دم  يليم 372

از ميلك، زهك و  موردمطالعهي  هشت نمونه :پراكنش
  .)1شكل ( باشند هيرمند مي

اف ي روان و نرم اطرها شني، باد ماسهمناطق  :زيستگاه
، هاي كشاورزي ينزمها، مناطق اطراف  يلمس، ها جاده

در گروه  گونه ينا، وضعيت حفاظتي IUCNبراساس ليست 
  .قراردارد )LC(حداقل نگراني 

Platyceps rhodorachis (Jan, 1865)  
  ).2شكل ( هفت حلقه: هاتعداد نمونه

هفت فلس  ي يلهوس بهها  چشم :شناسي هاي ريخت ويژگي
، داراي يك فلس جلو چشمي كه به فلس احاطه شده است

پيشاني متصل است و در سمت پايين آن يك فلس كوچك 
، يرچشمي وجود دارد، داراي دو فلس عقب چشميز

ي ا گونهداراي يك فلس ، 2+2و  2+3ي گيجگاهي ها فلس
لب باال داراي نُه فلس ، كه طول آن بيش از ارتفاعش است

لب پايين ، ستكه پنجمين و ششمين آن متصل به چشم ا
فلس كه چهار فلس اول آن در تماس با  11تا  10داراي 

ي سطح پشتي در ها فلس، فلس چين قدامي قراردارند
ي سطح پشتي در ها فلسرديف و صاف،  19ي بدن  ميانه

، يافته است كاهشفلس  16تا  15اطراف فلس مخرجي به 

ي سطح ها فلس، عدد 227تا  217ي سطح شكمي ها فلس
   .فلس مخرجي منقسم، عدد و منقسم 126تا  96زير دم 

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي ين نمونهتر بزرگدر 
  .متر است يليم 240متر و طول كامل دم  يليم 727

مطالعه از ميلك، زهك و  ي مورد هفت نمونه :پراكنش
  ). 1شكل ( باشند هيرمند مي

ها،  ههاي انساني، اطراف رودخان يستگاهزاطراف  :زيستگاه
براساس ليست ، هاي آب و نهرهاي كوچك آب چاه

IUCN در گروه حداقل نگراني  گونه ينا، وضعيت حفاظتي
)LC( قرار دارد.  

Platyceps karelini (Brandt, 1838) 

  ).3شكل ( حلقه دو: ها تعداد نمونه

 
 Platycepsسر در ) ب(و جانبي ) الف(نماي سطح پشتي  -3شكل

kareliniسر در) ت(و جانبي ) پ(تي نماي سطح پش ؛ 

Spalerosophis diadema ج(و جانبي ) ث(نماي سطح پشتي  ؛ (
و جانبي ) چ(نماي سطح پشتي  ؛ Psammophis schokariسر در

   Echis carinatusسر در) ح(
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هشت فلس  يلهوس به ها چشم :شناسي هاي ريخت ويژگي
احاطه شده است، داراي دو فلس جلو چشمي كه يكي 

 HAC 138  ينمونهدر (ديگري كوچك است، بزرگ و 
فلس بزرگ جلو چشمي در تماس با فلس پيشاني است و 

فلس بزرگ جلو چشمي در تماس با  HAC 514  نمونهدر 
فلس كوچك جلوي چشمي در ، )فلس پيشاني نيست

تماس با چهارمين فلس لب باال، داراي دو فلس عقب 
ك فلس داراي ي، 2+2و  2+3ي گيجگاهي ها فلس، چشمي
لب باال داراي نُه فلس كه پنجمين آن متصل به ، يا گونه

پنج فلس  چهارتافلس كه  10لب پايين داراي ، چشم است
اول آن در تماس با فلس چين قدامي قراردارند و ششمين 

ي سطح پشتي ها فلس، از بقيه است تر بزرگفلس لب پايين 
ي سطح پشتي ها فلسرديف و صاف،  19ي بدن  در ميانه

 يافته كاهشفلس  15تا  13ر اطراف فلس مخرجي به د
عدد و در سطح  209تا  205ي سطح شكمي ها فلس، است

 107تا  91ي سطح زير دم ها فلس. هستند گوش سهجانبي 
  .فلس مخرجي منقسم، عدد و منقسم

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي  ين نمونهتر بزرگدر 
 .متر است يليم170متر و طول كامل دم  يليم 520

مطالعه متعلق به مناطق شمالي  ي مورد دو نمونه :پراكنش
  . )1شكل (باشند  هيرمند مي

، ي اندكا بوتههاي سنگالخي با پوشش  ينزم :زيستگاه
 .قرار ندارد IUCNدر ليست  گونه ينا

Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) 

  ).3شكل ( نه حلقه: ها تعداد نمونه

 11نُه تا  ي يلهوس بهها  چشم :شناسي هاي ريخت ويژگي
فلس احاطه شده است، هيچ اتصالي بين چشم و لب باال 
وجود ندارد، داراي دو فلس جلو چشمي كه فلس بااليي 

 ي يلهوس بهآن به فلس پيشاني متصل است و فلس پاييني 
شود، در بعضي از  يمي لب باال مجزا ها فلسيك فلس از 

ي ها فلسچشمي در زير يرزيك فلس كوچك  ها نمونه

، فلس عقب چشمي 4تا  3جلو چشمي وجود دارد، داراي 
ي ا گونهداراي سه فلس ، 4+6تا  4+4ي گيجگاهي ها فلس
يك  ي يلهوس بهفلس و  13تا  11لب باال داراي ، اندازه هم

تا  12لب پايين داراي ، شود يمرديف فلس از چشم مجزا 
، از بقيه است رت بزرگفلس كه فلس هفتم يا هشتم آن  14
فلس اول لب پايين در تماس با فلس چين قدامي  6تا  5

ي سمت چپ ها فلستعداد  ها نمونهدر برخي از (قراردارند 
و راست لب پايين كه در تماس با فلس چين قدامي قرار 

در سمت راست شش و در  مثالًدارند متفاوت است، 
ي  سمت چپ پنج يا بالعكس، در يك نمونه با شماره

ي لب ها فلسمشاهده شد كه تعداد  HAC 117ي ا زهمو
پايين در تماس با فلس چين قدامي در سمت چپ هفت و 

ي سطح پشتي ها فلس، )در سمت راست شش عدد است
رديف، صاف و برجسته،  29تا  27ي بدن  در ميانه

 20تا  15ي سطح پشتي در اطراف فلس مخرجي به ها فلس
تا  222ي سطح شكمي ها فلس، است يافته كاهشفلس 

، عدد و منقسم 87تا  78ي سطح زير دم ها فلس، عدد 241
ي  ين نمونهتر بزرگدر  .فلس مخرجي منفرد

متر و طول  يليم 1030، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمع
  .متر است يليم 260كامل دم 

ي مورد مطالعه از مناطق هيرمند و زهك نُه نمونه :پراكنش
  .)1شكل ( باشند مي

ي ها شن، زارها بوتهو  زارها علف، زارها كشت :يستگاهز
ي ها بوتهبا پوششي از  ها جادهروان و نرم اطراف 

ي جوان و ها نمونهي متروكه، ها باغها و  ينزمي، ا درختچه
ي بزرگ در مناطقي ها نمونهي و ا ماسهكوچك در نواحي 

، وضعيت IUCNبراساس ليست . ي سنگالخيها تپهبا 
  .قرار دارد )LC(در گروه حداقل نگراني  نهگو يناحفاظتي 

 Lamprophiidae Psammophis schokari ي خانواده

(Forsskal, 1775)  
 ).3شكل ( هفت حلقه: ها تعداد نمونه
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شش فلس  ي يلهوس بهها  چشم :شناسي هاي ريخت ويژگي
احاطه شده است، داراي يك فلس جلو چشمي كه به فلس 

، لس عقب چشميپيشاني متصل است، داراي دو ف
، 3+2و  1+2 ندرت بهو  2+2، 2+3ي گيجگاهي ها فلس

ي كه طول آن سه تا چهار برابر ا گونهداراي يك فلس 
فلس كه  10لب باال داراي هشت تا . ارتفاع آن است

چهارمين و پنجمين فلس آن  ندرت بهپنجمين و ششمين يا 
فلس كه  12تا  10لب پايين داراي . متصل به چشم است

. لس اول آن در تماس با فلس چين قدامي قرار دارندپنج ف
رديف و صاف،  17ي بدن  ي سطح پشتي در ميانهها فلس
 15تا  11ي سطح پشتي در اطراف فلس مخرجي به ها فلس

 187تا  178ي سطح شكمي ها فلس. است يافته كاهشفلس 
، عدد و منقسم 124تا  87ي سطح زير دم ها فلس. عدد

   .فلس مخرجي منقسم

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي  ين نمونهتر بزرگر د
  .متر است يليم 480متر و طول كامل دم  يليم 920

از هيرمند، زهك و ميلك مورد   هفت نمونه :پراكنش
  .)1شكل ( مطالعه قرارگرفتند

ي، اطراف ا بوتهمناطقي با پوشش گياهي و  :زيستگاه
، ها درختچهز ي با پوششي اا ماسهدرختان بلند گز، نواحي 

زار،  هايي از درختچه ، نواحي سنگالخي با پوششزارها بوته
ها و نيزارهاي  يلمس، ها رودخانهي  ي حاشيهها درختچه

  .قرار ندارد IUCNدر ليست  گونه ينا. شمال سيستان

 ,Viperidae Echis carinatus (Schneider ي خانواده

1801)  
شكل (رارگرفت ق يموردبررس گونه يناتعداد سه نمونه از 

3 .(  

ي ريز و برجسته ها فلسسر از  :شناسي هاي ريخت ويژگي
ل دو برابر منتال و پهناي آن رستراپوشيده شده است؛ طول 

ي چين قدامي بزرگ و چين ها فلس، بيش از ارتفاع آن
 يها فلس ،ي گلوييها فلسي اندازه همخلفي كوچك و 

 يها فلس، 12-10لب باال  يها فلس، 18- 15 دور چشم
ي سطح ها فلس، 35- 31پشتي  يها فلس، 14- 11لب پايين 

دم ، عدد 172-161پهناي بدن  عرض همشكمي گرد و 
فلس ، 32-31ي سطح زير دمي منفرد ها فلسكوتاه، 

 .مخرجي منفرد

، طول پوزه تا مخرج شده يآور جمعي  ين نمونهتر بزرگدر 
  . متر است يليم 55متر و طول كامل دم  يليم 460

شود  يمسراسر سيستان با فراواني زياد يافت  در: پراكنش
  ).1شكل (

، زارها بوتهي نرم، ها خاكي، شني، ا ماسهنواحي  :زيستگاه
ي آب، نهرهاي  ي خشك، حاشيهها بوته، زارها درختچه

هاي سنگالخي، نواحي  ينزمزارها،  ، كشتزارها علف
 IUCNدر ليست  هاگونه يناكه  يرهاكوو  ها دشتمتروكه، 

  .ارنداردقر

  يريگ جهينتبحث و 
شناسي و پراكنش دراين مطالعه براي اولين بار، تنوع ريخت

بدين . ي قرارگرفتموردبررسي سيستان  مارهاي منطقه
ترتيب حضور هفت گونه متعلق به شش جنس از دو 

: شود كه عبارتند از ي سيستان تأييد مي خانواده در منطقه
Boiga trigonata ،Lytorhynchus maynardi، Platyceps 

karelini  ،Platyceps rhodorachis ،Psammophis 

schokari ،Spalerosophis diadema  ي  از خانواده
Colubridae  وEchis carinatus  ي از خانواده Viperidae .

 Eryxهاي  رغم اشاره به حضور گونهعليبااين وجود، 

johnii ،Lycodon striatus  وEristicophis macmahoni 
ي حاضر شواهدي از حضور  ، مطالعه)11(ي زابل  در منطقه
باتوجه به . كند ي سيستان فراهم نمي ها در منطقه اين گونه

 حضور احتمالسيستان  ي ي منطقه موقعيت جغرافيايي ويژه

وجود دارد، كه نيازمند مطالعات  هاي ديگري از مارها گونه
   .باشد تر در مناطق گوناگون ميگسترده
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ي  ساس نتايج اين مطالعه بيشترين فراواني مشاهدها بر
  ، متعلق بهروز شبانههاي مختلف  گونه در زمان يك

Echis carinatus گونه در اكثر  يناهمچنين . است
. ي سيستان حضور دارد ها و مناطق مختلف منطقه زيستگاه

آفريني براي انسان،  گونه و خطر يناباتوجه به سمي بودن 
ي سيستان در مواجه  اني مردم منطقهضرورت آموزش همگ

ي درماني در هنگام گزش امري  با اين مار و اقدامات اوليه
اي  ها بيشترين تنوع گونه در بين خانواده. ضروري است

با پنج گونه است كه در  Colubridaeي  متعلق به خانواده
بيشترين فراواني  Boiga trigonataهاي آن  بين گونه
ي پراكنش را دارا  البته گستره گونه، و ي يك مشاهده

ترين فراواني مشاهده دراين بين متعلق به  كم. باشد مي
Platyceps karelini است.  

شناسي نشان از وجود برخي  ي ريخت نتايج مطالعه
هاي  هاي شمارشي در بسياري از نمونه ها در ويژگي تفاوت
 يطور به. ي سيستان، در مقايسه با مطالعات قبلي دارد منطقه

، باتوجه به تعداد Echis carinatusهاي  كه يكي از نمونه
 35 - 34فلس بجاي  31(ي بدن  ي پشتي در ميانهها فلس
 E. carinatusي  يرگونهزرسد كه به  به نظر مي) فلس

carinatus (Schneider, 1801)  متعلق است، و دو نمونه
 E. carinatus sochurekiي يرگونهزديگر از اين نظر به 

Stemmler 1969  اين مشاهدات ). 11و 10(متعلق باشند
 "ي پشتيها فلس"دليلي بر مناسب نبودن صفت  احتماالً

يرگونه زصفت تاكسونوميك براي جدايي دو  عنوان به
-بااين وجود مطالعات مولكولي در آينده مي. مزبور است

ي تري از وضعيت مار جعفري در منطقهتواند درك روشن
  . دهدسيستان به ما ارائه 

 در Spalerosophis diademaهاي  انتساب دقيق نمونه
، بسيار مشكل شده شناختههاي  يرگونهزي سيستان به  منطقه
 هاي زير دم هاي مورد مطالعه، تعداد فلس در نمونه. است
باشد كه براساس كليدهاي  فلس مي 78ها  يكي از نمونهدر

متعلق  S. diadema cliffordiiي  يرگونهزشناسي موجود به 

فلس زيردمي  87تا  80 ها با داشتن ي نمونه باشد و بقيه مي
). 11(باشند  مي S. diadema schirazianaي  يرگونهزشبيه 
هاي بيشتر و استفاده از نشانگرهاي مولكولي  ي نمونهمطالعه

  .شود براي حل اين مساله پيشنهاد مي

با  Platyceps rhodorachisهاي شمارشي در  ويژگي
. دهد هاي اندكي را نشان مي اي قبلي تفاوته پژوهش

 217هاي شكمي بين  براساس نتايج اين مطالعه، تعداد فلس
هاي غرب ايران  باشد كه كمتر از نمونه عدد مي 227تا 

از  شده گزارش، ولي در حدود )5() عدد 242- 221(
 در مورد تعداد. )13(باشد  هاي استان كرمان مي نمونه
) عدد 126- 96(هاي سيستان  ههاي زيردمي، نمون فلس

، و )5( )عدد 137- 130(هاي ايالم  بسيار كمتر از نمونه
 .)13( باشد مي) عدد 102(هاي استان كرمان  بيشتر از نمونه

Lytorhynchus maynardi  نسبت به ساير مارهاي سيستان
گونه براي اولين  ينا. تري دارد تر و پراكنش محدود كمياب

و ) 15(است  شده گزارشنياتك  ي بار اخيراً از منطقه
هاي  هاي شمارشي با نمونه ي را در ويژگيجزئاختالفات 

دهد كه نشانگر وجود تغييرات  ي ما نشان مي مورد مطالعه
. )15( باشد ي سيستان مي گونه در منطقه ينادرون جمعيتي 

  Boidaeي خانوادهاز  Eryxتعدادي نمونه متعلق به جنس 
هاي  ت، كه بدليل پيچيدگيدر اين مجموعه وجود داش

هاي شناخته شده  ها به گونهتاكسونوميك انتساب آن
به همين دليل دراين مطالعه مورد اشاره . پذير نبود امكان

هاي  قرارنگرفتند و در تالشيم تا با كمك گرفتن از داده
ها قدمي ژنتيكي در تعيين دقيق وضعيت تاكسونوميك آن

  . برداريم

ي از مارها در توجه قابلد تنوع ي اخير از وجو مطالعه
باتوجه به تغييرات اقليمي و . ي سيستان حكايت دارد منطقه

هاي اخير، حفظ تنوع زيستي خزندگان  هاي سال خشكسالي
ي بيشتر و انجام  يژه مارهاي آن نيازمند مطالعهو بهمنطقه و 

. باشد ي سيستان مي هاي حفاظت محور در منطقه پروژه
هايي كه  ميك در مورد گونهگيري تاكسونوتصميم
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شناسي نسبت به مطالعات قبلي نشان  هاي ريخت تفاوت
هاي بيشتر از مناطق ديگر و  دهند، نيازمند بررسي نمونه مي

. باشد مي هرگونههاي تايپ  ي نمونه همچنين مطالعه
هاي مولكولي و  پژوهش ازجملههاي تكميلي  پژوهش

وع در آينده تر شدن موض تواند به روشن شناختي مي بوم
 .كمك كند
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Abstract 

In order to explore snakes’ diversity of Sistan, Eastern Iran, 44 snakes from five regions 
of Sistan including Zabol, Zahak, Hirmand, Nimroz and Hamoun were the subject of a 
morphological study. Based on the results, seven species belong to six genera was 
identifies. These species are: Boiga trigonatum, Lytorhynchus maynardi, Platyceps 
karelini, Platyceps rhodorachis and Spalerosophis diadema from the family of 
Colubridae; Psammophis schokari from the family of Lamprophiidae and Echis 
carinatus of the family Viperidae. In comparison with previous literatures, some degree 
of differences was discovered in specimens of Platyceps rhodorachis, Spalerosophis 
diadema and Echis carinatus. 

Key words: Snakes, Sistan, Morphology, Diversity 


