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 Natrix natrix شناسايي سيستماتيكي د وگونه مار آبي
و مار چليپر Natrix tessellata بر اساس تحليل هاي چند  متغيره

bb

د ر
امور د ام و آبزیان شماره 79  تابستان 1387

چکید ه
تا کنون د و گونه مار آبی Natrix natrix و مار چلیپر Natrix tessellata از ایران گزارش شـد ه اسـت. بر اسـاس روش هاي 
تشـخیص تـک صفتـی Monothetic و کلید هاي شناسـایی نمی توان تمامی نمونـه هاي این د و گونه را بـه طور د قیق 
شناسایی نمود  و صفات مشخصه ارائه شد ه د ر کلید ها د اراي همپوشانی می باشد . این تحقیق به منظور بررسی توانایی 
روش چند  صفتیPolythetic  و تحلیل هاي چند  متغیره د ر تشخیص د و گونه این جنس د ر ایران انجام شد . تعد اد  چهار 
صفـت مورفولوژیـک، د و صفـت مورفومتریک و 13 صفت مریسـتیک د ر 41 نمونه مار (متعلق به موزه جانورشناسـی 
د انشـگاه گرگان جمع آوري شد ه طی سالهاي 1375 تا 1384) از مناطق مختلف ایران بررسی، اند ازه گیري و شمارش 
گرد ید . مقایسـه میانگین ها جد ایی معنی د اري براي صفات تعد اد  پولک هاي جلوي چشـمی، تعد اد  پولک هاي پشـت 
چشـمی، تعد اد  پولک هاي د ور چشـم، تعد اد  پولک هاي زیر شکم و تعد اد  پولک هاي زیر د م نشان د اد  (P< 0/01). رسته 
بنـد ي Ordination نمونه ها بر اسـاس تحلیل محورهاي اصلی (PCO) نشـان د اد  که محـور اول (72 د رصد  واریانس ها 
و ارزش ویـژه 1/7 ) و د وم (15 د رصـد  واریانس ها و ارزش ویـژه 0/3) نمونه هاي متعلق به د و گونه را از یکد یگر متمایز 
می سازند . تحلیل ممیزي Discrimination analysis نمونه هاي متعلق به د و گونه را براساس توابع تشخیص اول تا سوم 
از یکد یگـر کامًال مجزا نمود . صفات تعد اد  پولک هاي جلوي چشـمی، تعد اد  پولک هاي زیر شـکمی، تعـد اد  پولک هاي 
زیـر د می و طول بد ن از صفات ممیزه مهم بین د و گونه بود ند . نتایج نشـان می د هد ؛ تحلیل هـاي چند  متغیره قاد ر به 

تشخیص د قیق نمونه هاي این د و گونه می باشند .

کلمات  کلید ي:  شناسایی، Natrix natrix، Natrix tessellata، تحلیل هاي چند  متغیره، ایران  
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مقد مه
ــواد ه  ــه خان ــق ب ــس Natrix laurenti, 1768 متعل ــی جن ــاي آب ماره
Colubridae با بیش از 17 گونه د اراي پراکند گی جهانی د ر آسیا، اروپا، 

استرالیا و آمریکاي شمالی و مرکزي اند  (14). تا کنون از این جنس د و 
 Natrix و مار چلیپر  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) ــی گونه مار آب
ــد ه است  ــکل1) از ایران گزارش ش tessellata (Laurenti, 1768)  (ش
ــاي خرز،  ارد بیل،  ــی د ر ایران از مناطق اطراف د ری ــار آب (4، 8 ، 9). م
ــرقی و غربی، مرکزي، تهران، سمنان و زنجان و مار چلیپر  آذربایجان ش
ــمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران  ــمال شرق، شمال، ش از مناطق ش
ــد ه اند  (9)، مناطق پراکند گی این د و گونه د ر شکل 2 نشان  گزارش ش

د اد ه شد ه است. 
تمایز سیستماتیکی این د و گونه بر اساس صفات کلید ي:  پولک هاي 
ــطح پشتی تیغه د ار، پولک هاي سطح جانبی به ند رت فاقد  تیغه، د اراي  س
ــت چشمی و پولک هاي سطح  ــمی و سه پولک پش یک پولک جلوي چش
ــتی تیغه  ــطح پش زیرین د م بیش از 53 عد د  براي مار آبی و پولک هاي س
ــت  ــه یا چهار پولک پش ــمی و س ــه پولک جلوي چش د ار، د اراي د و یا س
ــطح زیرین د م بیش از 60 عد د  براي مار چلیپر  ــمی و پولک هاي س چش

صورت می گیرد  (9). 
صفات شاخص (Diagnostic characters ) ارائه شد ه بري شناسایی و 
ــد ه اند ، د اراي  تمایز نمونه هاي این د و گونه که د ر منابع مختلف ذکر ش
ــتند  و منابع مختلف نیز مقاد یر متفاوتی براي این صفات  ــانی هس همپوش
د ر د و گونه حاضر ذکر کرد ه اند  (2، 5، 9، 13، 15) با توجه به همپوشانی 
قابل مالحظه د ر تقریباً تمامی صفات شاخص شمارشی (جد ول 1 ) تمایز 

ــاخص بطور د قیق  ــیله یک یا چند  صفت ش جمعیتهاي این د و گونه بوس
براي تمام نمونه ها امکان پذیر نیست. 

 صفات مورفولوژیکی مانند  رنگ آمیزي بد ن نیز با توجه به تنوع رنگ 
د ر نمونه هاي این د و گونه امکان تشخیص د قیق بر اساس صفات شاخص 

مورفولوژیک را نیز مشکل و غیر مکن می سازد  (1). 
ــتفاد ه از حد اکثر صفات قابل  ــد ه تا با اس ــعی ش ــی س د ر این بررس
ــتیک) و بکارگیري روشهاي  ــی (مورفولوژیک، مورفومتري و مریس بررس
ــاي متعلق به این  ــاري Multivariate analysis نمونه ه ــره آم چند متغی
ــران را از یکد یگر بطور د قیق  ــه از جمعیت هاي مناطق مختلف ای د و گون

تفکیک نمود .

مواد  و روش ها
ــمال و غرب  ــه مار آبی از نواحی ش ــق، تعد اد  41 نمون ــن تحقی د ر ای
ــکد ه علوم د انشگاه گرگان مورد   ــی د انش ایران متعلق به موزه جانورشناس
مطالعه قرار گرفت، این نمونه ها طی سالهاي 1375 تا 1384 جمع آوري 
گرد ید ه و پس از کد گذاري و ثبت اطالعات د ر د فتر مخصوص نمونه هاي 
ــد گان، د ر محلول فرمالین تثبیت گرد ید ه بود ند ؛ این مطالعه د ر پاییز  خزن

سال 1384 صورت گرفت (شکل 2).
 تعد اد  چهار صفت مورفولوژیک (شکل پولک بین بینی، بزرگی شیار بین 
ــترال و اولین پولک لب باال نسبت به شیار بین پولک روسترال و  پولک روس
پولک بین بینی، وجود  لکه روشن د ر پشت سر و پشت پولک هاي گیجگاهی 
و وجود  نوار روشن د ر سطح کناري پشی بد ن)، د و صفت مورفومتریک (طول 
بد ن و طول د م) و 13 صفت مریستیک (تعد اد  پولک هاي جلوي چشم، تعد اد  

Pajouhesh & Sazandegi No 79 pp: 128-134

Systematic identification of Natrix natrix and Natrix tessellata based on multivariate analysis
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Two species of genus Natrix (N. natrix and N. tessellata) have been reported from Iran. Monothetic method of 

identification and diagnostic characters of dichotomous keys can not distinguish this two species exactly. In this 

research, we examined the ability of polythetic method and multivariate analysis for identification of this two 

Iranian species. Four morphologic, two morphometric and 14 meristic characters have been studied in 41 specimens 

(collected during 1997 to 2005 and deposited in Zoological Museum of Gorgan University) from different part 

of Iran. Statistically significant difference exists between this two species in number of preocular scales, number 

of postocular scales, number of sircumorbital scales, number of subventrals and number of subcaudals (p<0.01). 

The specimens of N. natrix and N. tessellata have been actually separated based on coordinate I (72% variances 

and eigenvalue 1.7) and coordinate II (15% variances and eigenvalue 0.3) in principle coordinate analysis. In 

discrimination analysis, all of specimens were assigned to their correct apriori group (species), based on three first 

functions. The most important characters were: Number of preocular scales, number of subventrals, number of 

subcaudals and body length. Results showed that multivariate analysis can identify the specimens of N. natrix and 

N. tessellata.

Keywords: Identification, Natrix natrix, Natrix tessellata, multivariate, Iran
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Natrix tessellata

مار چلیپر
Natrix natrix

مار آبی
 تاکسون 

صفات  

تعد اد  پولک هاي جلوي چشم3-22-1

تعد اد  پولک هاي عقب چشم4-34-2

تعد اد  پولک هاي لب باال88-7

تعد اد  پولک هاي لب پایین10-910-8

تعد اد  پولک هاي گیجگاهی رد یف اول12-1

تعد اد  پولک هاي گیجگاهی رد یف د وم3-13-1

تعد اد  پولک هاي زیر شکم197-160190-157

تعد اد  پولک هاي زیر د م86-4888-53

پولک هاي 
زیر د م

پولک هاي 
زیر شکم

آماره ها
پولک هاي 
گیجگاهی 
رد یف د وم

پولک هاي 
گیجگاهی 
رد یف اول

پولک هاي 
لب پایین

پولک هاي 
لب باال

پولک هاي 
پشت 
چشم

پولک هاي 
جلوي 
چشم

صفات
                       گونه

61168Min.2 (٪100)1 (٪77)9 (٪7)6 (٪7)1(٪84)1(٪84)

N. natrix 74173Medium.3 (٪0)2 (٪23)10 (٪61)7 (٪69)2(٪16)2(٪16)

87185Max.11 (٪32)8 (٪24)3 (٪0)3 (٪0)

50177Min.2 (٪92)1 (٪100)9 (٪0)6 (٪0)1 (٪0)1 (٪0)

N. tessellata 75180Medium.3 (٪8)2 (٪0)10 (٪34)7 (٪23)2 (٪42)2 (٪27)

87187Max.11 (٪66)8 (٪77)3 (٪58)3 (٪73)

جد ول 1- صفات توصیف کنند ه د و گونه مورد  مطالعه (9).

جد ول 2- آماره هاي صفات مورد  مطالعه د ر نمونه هاي مورد  بررسی

شناسایی سیستماتیکی د وگونه ...
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پولک هاي عقب چشم، تعد اد  پولک هاي لب باال، تعد اد  پولک هاي لب پایین، 
ــف د وم، تعد اد   ــف اول، پولک هاي گیجگاهی رد ی ــاي گیجگاهی رد ی پولک ه
ــکمی، تعد اد  پولک هاي  ــتی، تعد اد  پولک هاي سطح ش پولک هاي سطح پش
ــه، تعد اد   ــم، تعد اد  پولک هاي اطراف آهیان زیر د م، تعد اد  پولک هاي د ور چش
ــاي گلویی)  د ر نمونه ها  ــم و تعد اد  پولک ه پولک هاي لبی مقارن با زیر چش
بررسی، اند ازه گیري و شمارش گرد ید . به منظور جد ایی میانگین ها (به صورت 
 t-test تک متغیره) د ر جمعیت هاي مورد  بررسی از آزمون مقایسه میانگین ها
Mann- استفاد ه شد . براي د اد ه هاي ناپارامتري یکسانی میانه ها توسط آزمون

Whitney بررسی گرد ید  (6، 7). جد ایی جمعیتها بر اساس حالت چند  متغیره 

 (NPMANOVA) صفات توسط آزمون آنالیز واریانس چند  متغیره ناپارامتري
ــت گرد ید . جد ایی برد ار میانگین ها براي  براي د اد ه هاي نا پارامتري (3) تس
ــت Hotteling T2  آزمون گرد ید (10). اعتبار  ــط تس د اد ه هاي پارامتري توس
آزمون هتلینگ توسط تست راند وم سازي Permutation با 2000 تکرار مورد  

آزمایش قرار گرفت (11).
ــی بر اساس تحلیل  ــته بند ي (Ordination ) نمونه هاي مورد  بررس رس
محورهاي اصلی (Principle coordinate) انجام گرفت تا پراکنش آزاد  نمونه 
ها بر اساس محورهاي مستخرجه حاصل از تحلیل هاي چند  متغیره برآورد  
گرد د . به منظور بررسی تمایز د و گونه مورد  بررسی بر اساس صفات مطالعه 
ــته د اد ه ها انجام  ــد ه تحلیل ممیزي Discrimination analysis روي د س ش
ــته بند ي (Classification) نمونه ها بر اساس تحلیل خوشه اي  گرفت. د س
(Clustering analysis) با محاسبه ماتریس فاصله براساس فورمول Rho و 
رسم د ند روگرام بر اساس متوسط فاصله ها (Average linkage)  انجام شد .

نتایج
ــز، د ر مارهاي مطالعه  ــتفاد ه بمنظور تمای آماره هاي صفات مورد  اس
شد ه، د ر جد ول 2 نشان ارائه شد ه است. آزمون مقایسه میانگینها، جد ایی 
ــمی، تعد اد  پولک هاي پشت  میانگین صفات تعد اد  پولک هاي جلوي چش
ــم، تعد اد  پولک هاي زیر شکم و تعد اد   ــمی، تعد اد  پولک هاي د ور چش چش

ــاس  ــان د اد  (p<0/01). جمعیتهاي د وگونه بر اس پولک هاي زیر د م را نش
 .(F=16/96, P<0/01)  از یکد یگر مجزا بود ند NPMANOVA تحلیلهاي
ــل محورهاي اصلی  ــاس تحلی ــته بند ي Ordination نمونه ها، بر اس رس
ــان د اد  که محور اول (72 د رصد  واریانسها و ارزش ویژه 1/7  (PCO )، نش
ــها و ارزش ویژه 0/3) نمونه هاي متعلق به د و  ) و د وم (15 د رصد  واریانس

گونه را از یکد یگر متمایز می سازند  (شکل 3 ).   
ــزي Discrimination analysis نمونه هاي متعلق به د و  تحلیل ممی
ــخیص اول تا سوم از یکد یگر کامًال مجزا نمود .  ــاس توابع تش گونه را براس
ــکمی،  ــمی، تعد اد  پولک هاي زیر ش ــات تعد اد  پولک هاي جلوي چش صف
ــد اد  پولک هاي زیر د می و طول بد ن از صفات ممیزه مهم بین د و گونه  تع
ــکل 4 ). تحلیل خوشه اي، نمونه هاي د وگونه را د و خوشه مجزا  بود ند  (ش

قرار د اد (شکل 5).

بحث
ــتفاد ه کمترین صفات ممکن  ارزش کارکرد ي نگرش هاي مبنی بر اس
ــراي مقاصد   ــاخص Diagnostic ب ــک صفت ش ــتفاد ه ی ــا به عبارتی اس ی
تشخیصی (Monothetic approach )، با رویکرد  جمعیتی نسبت به گونه 
ها د ر سیستماتیک جد ید  رو به کاهش نهاد ه است، بطوریکه تعد اد  زیاد ي 
ــیله  ــی توان مثال زد  که، جمعیتهاي آن، د یگر فقط بوس ــه ها را م از گون
ــتند ؛ لذا براي حل مسئله تشخیص  ــایی نیس یک صفت کلید ، قابل شناس
ــتفاد ه از تعد اد   ــت که اس ــنهاد  گرد ید ه اس گونه ها، روش هاي جد ید  پیش
قابل مالحظه صفات     (Polythetic approach ) و روش هاي تحلیلهاي 
ــد ه  ــند  (12). د و گونه مطالعه ش ــاري چند متغیره از آن جمله می باش آم
جنس مار آبی نیز، تاکسون هایی هستند  که بوسیله تعد اد  معد ود ي صفت 
شاخص مورفولوژیکی یا مریستیکی و مورفولوژیکی از یکد یگر قابل تمایز 
ــند . صفات شمارشی ذکر شد ه بري تشخیص این د و گونه با هم  نمی باش
همپوشانی د اشته  (2، 5، 13، 15) و تنوع صفات مورفولوژیکی نیز امکان 
ــازد ، بطوریکه لکه  ــخیص د قیق را د ر تمام نمونه ها غیر ممکن می س تش

شکل 1 - تصویر د و گونه مار آبی (سمت چپ) و مار چلیپر (سمت راست)(عکس از نگارند گان) .
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ــت پولک هاي گیجگاهی د ر  ــن د ر پشت سر و پش روش
تعد اد ي از نمونه هاي مار آبی وجود  ند ارد  ( 1/6 د رصد  
ــطح کناري-پشتی نیز د ر  ــن س نمونه ها)، د و نوار روش
تعد اد ي از نمونه هاي مار آبی مشاهد ه نگرد ید ه و تعد اد  
ــز کامال" تیره و  ــیار کمی (0/5 د رصد  نمونه ها) نی بس
ــی نمونه هاي بد ون  ــد ه اند . گاه فاقد  تزیین گزارش ش
تزیین مار چلیپر بسیار شبیه به نمونه هاي فاقد  تزیین 
ــوند  که تشخیص را بر اساس این صفات  مار آبی می ش

غیر ممکن می سازد  (1). 
ــد ه  ــی حاضر نیز از 41 نمونه مطالعه ش  د ر بررس
ــی کلید  تعد اد  18 نمونه بطور  ــط صفات شمارش توس
ــخیص د اد ه  ــی مار چلیپر و 13 نمونه مار آبی تش قطع
ــز نبود ند .  از د ه  ــد ند  و د ه نمونه باقیماند ه قابل تمای ش
ــط صفات مورفولوژیکی  ــه حاضر چهار نمونه توس نمون
ــایی شش نمونه د یگر صرفاً با  شناسایی شد ند  و شناس
ــان  روش هاي چند متغیره امکان پذیر گرد ید . نتایج نش
ــات با  ــتفاد ه از روش هاي عد د ي و صف ــه با اس د اد  ک
ــون مورد  مطالعه را از هم  تعد اد  زیاد  می توان د و تاکس

متمایز نمود .

  

 N مار چلیپر و = T شکل 2- موقعیت نمونه هاي بررسی شد ه؛
= مار آبی . نقشه پراکند گی این د و گونه د ر ایران

 بر اسـاس منبع شـماره9: خطوط عمود ي محد ود ه پراکند گی 
مار آبی و خطوط افقی مربوط به مار چلیپراند . 

N. tessellata: ■ و N. natrix : + . PCO  شکل 3 – پراکنش نمونه ها بر اساس محورهاي اول و د وم در تحلیل

شناسایی سیستماتیکی د وگونه ...
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N. tessellata: ■ و N. natrix : + .شکل 4- پراکنش نمونه ها بر اساس د و تابع اول تحلیل ممیزي

شکل 5 – د ند روگرام نمونه هاي مطالعه شد ه.
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