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چکیده
سمندر لرستانی ( )Neurergus Kaiseriاز دوزیستان دمدار بومی ایران است که جمعیتهای آن در غرب و جنوبغرب ایران و در
بخشهایی از استانهای لرستان و خوزستان پراکنده شده است .در این مطالعه بهمنظور مطالعه ویژگیهای ریختشناسی این گونه 85 ،فرد از 8
سایت در جنوب لرستان و شمال استان خوزستان در طی سالهای  1394-1395نمونهبرداری شدند .برای هرفرد چهار ویژگی اصلی شامل طول
دم ( ،)TLطول سر ( ،)HLطول بدن ( )SVLو طول کل بدن ( )BLو چهار نسبت شامل طول کل بدن به طول سر( ،)BL- HLطول کل بدن
به طول دم ( ،)BL- TLطول کل بدن به طول بدن ( )BL- SVLو طول دم به طول بدن ( )TL- SVLاندازهگیری شد و این صفات در بین
جمعیتهای مورد مطالعه مقایسه شد .متوسط طول بدن مادهها در تبار شمالی  )12/13-95/72( 13/33سانتیمتر و در تبار جنوبی 12/78
( )12/54 -13/09سانتیمتر و همچنین برای نرها نیز در تبار شمالی  )11/490 -12/212( 11/81سانتیمتر و تبار جنوبی 12/112
( )11/12-804/365سانتیمتر بهدست آمد .تحلیل آزمون  ANOVAانجام شده نشاندهنده تمایز معنیدار میان صفات ریختی جمعیتها بود
بهطوریکه جمعیتهای دو تبار شمالی و جنوبی بهجز در مشخصه طول کل بدن ،از نظر سایر صفات ریختی و نسبتی دارای اختالف معنیداری
( )P≤0/05بودند.
کلمات کلیدی :سمندر لرستانی ،Neurergus kaiseri ،ریختشناسی ،سازگاری ریختی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmmalekian@cc.iut.ac.ir :
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بررسی ویژگیهای ریختشناسی سمندر لرستانی در غرب و جنوبغرب ایران

مقدمه
شرایط محیطی متنوع با تاثیراتی که بر جانوران دارند همواره به
عنوان یک عامل خارجی موثر بر تنوع جمعیتها مطرح بوده است
(یوسفی و همکاران .)1394 ،جانوران برای سازگاری با شرایط محیطی
مختلف ،ویژگیهایی را از خود بروز میدهند تا برازش آنها را در
زیستگاه خاص باال ببرد و منجر به بقای طوالنی مدت آنها گردد
(جوالدهرودبار و وطندوست .)1394 ،اولین تاثیری که محیط بر افراد
جمعیت میگذارد ،در صفات ریختی نمود مییابد ( Krizmanicو
همکاران )1997 ،که با گذشت زمان بهصورت صفات قابل انتقال در
جمعیت و در نسلهای مختلف تثبیت میشود .دوزیستان از جمله
جانورانی هستند که تقریباً در همه جای کره زمین حضور دارند و با
نزدیک شدن به مناطق قطبی در شمال و جنوب کره زمین از میزان
پراکنش آنها کاسته میشود .این جانوران معموالً ساکن زیستگاههای
متنوعی هستند و درکنار رودخانهها ،مردابها ،نواحی باتالقی ،دشتها،
درهها ،غارها و درون آبهای ساکن و روان و همچنین دربین برگهای
درختان دیده میشوند (محمدیان .)1382 ،سمندر لرستانی (1952
 )Neurergus kaiseri, Schmidtمتعلق به رده دوزیستان و راسته
دوزیستان دمدار و خانواده  Salamandridaeاست .این گونه در فهرست
گونههای در معرض خطر انقراض و در لیست قرمز  IUCNدر طبقه
در خطر جدی انقراض ( )CRقرار گرفته است .با وجود اهمیت زیستی
و حفاظتی این گونه بومی کشور ،مطالعات ریختشناسی کمتری در
مورد این گونه صورت گرفته است و مطالعات موجود اغلب محدود به
بررسی توصیفی پراکنش و فراوانی این گونه ( Sharifiو همکاران)2013 ،
و بررسی رشد و تولیدمثل آن است ( Farasatو همکاران.)2015 ،
زیستگاه این گونه چشمهها ،رودها و رودخانههایی است که در زاگرس
غربی و در دو استان لرستان و خوزستان پراکنده شده است (Sharifi
و همکاران .)2013 ،عوامل متعددی حیات این گونه را تهدید میکند
که از بین آنها ،مهمترین تهدیدهای طبیعی خشکسالی و تغییر اقلیم
و مهمترین تهدید انسان منشاء آن تجارت غیر قانونی است (،IUCN
 .)2016صیادان بهصورت غیرقانونی افراد این گونه سمندر را از مناطق
مختلف صید میکنند ولی درصورت شناسایی و دستگیری صیادان،
بازگرداندن سمندرها به جمعیتهای واقعی در طبیعت بهسادگی
میسر نیست .مطالعات ژنتیکی انجام گرفته نشان داده است که
جمعیتهای سمندر در غرب و جنوبغرب ایران در دو تبار ژنتیکی
مجزا شامل تبار شمالی و تبار جنوبی قرار میگیرند ( Farasatو همکاران،
 .)2016عالوه بر این تفاوتهای بومشناختی ازجمله تفاوتهای اقلیمی
بین مناطق زیست این دو تبار در دو استان خوزستان و لرستان وجود
دارد ( Farasatو همکاران .)2015 ،لذا رهاسازی سمندر بدون شناخت
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جمعیت منشاء میتواند بهدلیل آمیختگی ژنتیکی جمعیتها و یا عدم
سازگاری افراد به شرایط محیطی زیستگاه رهاسازی شده ،به از بین
رفتن ذخایر ژنتیکی ارزشمند کشور منجر شود .شناخت ویژگیهای
ریختی و تفاوتهایی که در جمعیتهای مختلف وجود دارد میتواند،
در شناسایی و بازگرداندن افراد صید شده به جمعیتهای واقعی آنها
در طبیعت ،بسیار مفید باشد .هدف از این پژوهش ،بهدست آوردن
اطالعات ریختشناسی و مقایسه ویژگیهای ریختی جمعیتهای این
گونه در دو تبار شناسایی شده میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :محدوده پراکندگی سمندر لرستانی با وسعت
تقریبی  200کیلومتر مربع از منطقه هفتتنگ در استان لرستان
شروع شده و تا شاهزاده احمد در استان خوزستان ادامه مییابد.
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخشهایی از جنوب و جنوبغربی
ایران واقع در استان لرستان و شمال استان خوزستان میباشد (شکل
 .)1با توجه به اینکه جمعیتهای سمندر در این منطقه به دو تبار
ژنتیکی مجزا شامل تبار شمالی و تبار جنوبی تعلق دارند ( Farasatو
همکاران ،)2016 ،در این مطالعه جهت بررسی تفاوتهای ریختی این
گونه از جمعیتهایی از این دو تبار در استان خوزستان (تبار شمالی)
و لرستان (تبار جنوبی) نمونهبرداری شد.
نمونهبرداری و اندازهگیری صفات :بهطورکلی در این مطالعه،
 84فرد از هشت سایت مختلف در دو استان لرستان و خوزستان
نمونهبرداری و اندازهگیری شدند (جدول  .)1نمونهبرداری با استفاده
از تور دستی (ساچوک) از زمستان  1394تا تابستان  1395در
جمعیتهای مختلف انجام گرفت .اطالعات مربوط به سایتها و افراد
نمونهگیری شده در شکل  1آمده است .برای تعیین جنسیت نیز از معاینه
کلواک استفاده گردید بهطوریکه کلواک نر بزرگتر و برجستهتر
نسبت به کلواک مادههاست ( Sharifiو همکاران2012 ،؛ Baran
و  ،)1998 ،Atatürپس از تعیین جنسیت ،توسط کولیس با دقت 0/2
میلیمتر اندازهگیری و در همان محل رهاسازی شدند .سنجههای
بدنی شامل طول کلی بدن ( :)BL: Body lengthاز نوک پوزه تا انتهای
دم ،طول دم ( :)TL: Tail lengthاز لبه خلفی لوبهای کلواک تا
انتهای دم ،طول سر ( :)HL: Head lengthاز نوک پوزه تا بخش خلفی
گردن و طول بدن ( :)SVL: snout-vent lengthاز نوک پوزه تا لبه
خلفی لوبهای کلواک (شکل  .)2عالوه بر سنجههای فوق ،چند نسبت
شامل طول کل بدن به طول سر ( ،)BL/ HLطول کل بدن به طول
دم ( ،)BL/ TLطول کل بدن به طول بدن ( )BL/ SVLو طول دم به
طول بدن ( )TL/ SVLکه در مطالعات ریختسنجی مورد
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استفاده قرار میگیرند ،نیز اندازهگیری شد ( Cickeو همکاران2011 ،؛
 .)2010برای حذف تغییرات آلومتری مربوط به الگوی رشد ،صرفا
نمونههای بالغ در تجزیه و تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت و الروها
حذف شدند.

شکل  :2صفات ریختی اندازهگیری شده روی افراد بالغ در گونه
سمندر لرستانی

نتایج

شکل  :1موقعیت مناطق نمونهبرداری
جدول :1اطالعات مربوط به جمعیت سمندر لرستانی مورد مطالعه
تعداد

نر

ماده

نام سایت

شهرستان

3

4

وژن آب

لرستان -درود

7

5

تافاو

لرستان -پلدختر

12

7

دره گلم

لرستان -پلدختر

12

6

6

چوبه

لرستان -پلدختر

12

8

4

کرسر

لرستان -پلدختر

12

8

4

دره تُوه

خوزستان -اندیمشک

11

7

4

شاهزاده احمد

خوزستان -اندیمشک

11

5

6

تله زنگ

خوزستان -دزفول

7

4

3

تجزیه و تحلیل آماری :دادههای جمعآوری شده در نرمافزار
 Excelوارد شد و نمودارهای توصیفی صفات ترسیم شد .سپس برای
مقایسه ویژگیهای ریختی اندازهگیری شده بین جمعیتهای مورد
مطالعه در دو تبار شمالی و جنوبی و دو جنس نر و ماده از آزمون
 ANOVAاستفاده شد .قبل از اجرای آزمون برای بررسی نرمال بودن
دادهها و همگنی واریانسها بهترتیب از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف
و بارتلت در نرمافزار  Minitabنسخه  16استفاده شد .برای متغیرهایی
نظیر طول بدن ( )SVLکه دارای توزیع نرمال نبودند از تغییر شکل
دادهها (لگاریتم دادهها) استفاده شد ،زیرا این کار باعث کاهش چولگی
و همگنی در واریانسها میشود.

آمار توصیفی برای هریک از ویژگیهای اندازهگیری شده و
نسبتهای محاسبه شده در جمعیتها در شکلهای  6 ،5 ،4 ،3و جداول
 3 ،2و  4آورده شده است .اندازه طول سر ( )HLو طول دم ( )TLدر
تبار جنوبی بزرگتر از جمعیتهای تبار شمالی بود ،درحالیکه طول
بدن ( )SVLدر جمعیتهای تبار شمالی بزرگتر از تبار جنوبی میباشد
(شکل  .)3همچنین مقایسه صفات ریختی اندازهگیری شده در دو
جنس نر و ماده نشان داد که مادهها (در دو تبار شمالی و جنوبی) از
اندازههای بزرگتری نسبت به نرها برخوردارند (شکل .)4

شکل  :۳مقایسه صفات اندازهگیری شده (سانتیمتر) در جمعیتهای
سمندر لرستانی در دو تبار شمالی و جنوبی

شکل  :4مقایسه صفات اندازهگیری شده (سانتیمتر) در دو جنس نر
و ماده سمندر لرستانی
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شکل  :5مقایسه نسبتهای محاسبه شده (سانتیمتر) در دو جنس نر
و ماده سمندر لرستانی

شکل  :6مقایسه نسبتهای بهدست آمده (سانتیمتر) در جمعیتهای
سمندر لرستانی در دو تبار شمالی و جنوبی

نتایج حاصل از آمار توصیفی بین جمعیتهای مورد مطالعه نیز
نشان داد که بزرگترین طول سر ( )HLو بزرگترین طول دم ()TL
مربوط به تبار جنوبی ،بزرگترین طول بدن ( )SVLو بزرگترین
اندازه طول کل بدن ( )BLمربوط به تبار شمالی میباشد (جدول.)2
همچنین نتایج آزمون تجزیه واریانس ( ،)ANOVAبرای دو تبارشمالی
و جنوبی به تفکیک برای هر جنس نشان داد که بین متغییرهای
طول سر ( ،)HLطول بدن ( )SVLو طول دم ( )TLاختالف معنیداری
وجود دارد ( )P≤0/000و بین متغیر طول کل بدن ( )BLدر دو تبار شمالی
و جنوبی برای جنس نر  P <0/313و برای جنس ماده P<0/06
بهدست آمد که نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین آنها
بود .تحلیل نسبتهای محاسبه شده نیز مشخص نمود که نسبت
طول کل بدن به طول سر ( )BL/HLاختالف معنیداری در بین
جنس نر و ماده نشان نداد ( )P<0/120ولی در بقیه نسبتها دارای
اختالفی معنیدار بودند ( ( )P<0/05شکل  5و جدول .)3همچنین
تحلیل بهدست آمده بین جمعیتهای سمندر لرستانی در دو تبار
شمالی و جنوبی مشخص گردید که بین تمامی صفات و نسبتها
بهجز سنجه طول کل بدن ( )P<0/44در تمامی صفات اختالف
معنیداری وجود دارد ( P≤0/000شکلهای 3و  6و جدول.)4

جدول  :2آمار توصیفی مربوط به جمعیتهای تبارهای شمالی و جنوبی به تفکیک جنسیت
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جدول  :۳نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس بین پنج جمعیت
مطالعه شده در دو تبار شمالی و جنوبی به تفکیک جنسیت
صفات
طول سر
طول بدن
طول دم
طول کل بدن
طول کل بدن/طول سر
طول کل بدن /طول دم
طول کل بدن /طول بدن
طول دم /طول بدن

ماده

نر
F

P

F

P

21/79
19/43
79/17
1/04
2/14
9/59
20/92
69/03

0/000
0/000
0/000
0/313
0/120
0/003
0/000
0/000

13/88
21/22
23/89
3/79
17/02
25
8
33/1

0/001
0/000
0/000
0/06
0/000
0/000
0/007
0/000

جدول  :4نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس بین دو تبار شمالی
و جنوبی
صفات
طول سر
طول بدن
طول دم
طول کل بدن
طول کل بدن /طول سر
طول کل بدن /طول دم
طول کل بدن /طول بدن
طول دم /طول بدن

F

P

34/41
31/5
91/46
0/6
25/45
50/6
28/66
93/1

0/000
0/000
0/000
0/44
0/000
0/000
0/000
0/000

بحث
محیط و تاثیرات آن روی جانوران همیشه بهعنوان یک عامل
خارجی موثر برتنوع جمعیتها مطرح بوده است .سازگاری با شرایط
محیطی که بهعلت تغییرات جغرافیایی بین دو منطقه بهوجود میآید
همه گونهها را میتواند تحت تاثیر خود قرار دهد (رادخواه و همکاران،
 .) 1394سمندرها نیز از این قاعده مستثنی نیستند .نتایج مطالعه
حاضر نیز نشان داد که از نظر ویژگیهای ریختی بین دو تبار شمالی
و جنوبی تفاوتهای معنیداری وجود دارد بهطوریکه تفاوت این دو
تبار در اکثر ویژگیهای ریختی مربوط به اندازه بدن قابل مشاهده بود.
بنابراین تنوع ژنتیکی که بین دو تبار مذکور قبالً گزارش شده بود
( Farasatو همکاران )2016 ،انعکاس خود را در فنوتیپ نیز نشان داده
است .شرایط اقلیمی متفاوت از جمله درجه حرارت محیطی متفاوت
میتواند برروی رشد و توسعه بدن تاثیر گذار باشد .بهعنوان مثال
 Smithو همکاران ( )2015در گونهای سمندر نشان دادهاند که بین
اندازه بدن و دمای محیط رابطه وجود دارد بهگونهای که با افزایش

دمای محیطی اندازه بدن بزرگتر میشود .مدلسازی انتخاب زیستگاه
روی جمعیتهای سمندر در غرب و جنوبغرب ایران نشان داد که
شرایط اقلیمی متفاوتی در مناطق حضور این دو تبار شمالی و جنوبی
وجود دارد بهطوریکه از نظر دما و بارندگی دارای تفاوتهای بارزی
دارند ( Farasatو همکاران .)2016 ،گونههای جانوری با توجه به شرایط
اقلیمی در فصول مختلف در طول زمان سازگاری و تکامل پیدا کردهاند
بنابراین شرایط اقلیمی متفاوت را میتوان یکی از عوامل بهوجود آورنده
اختالف بین جمعیتها این گونه دانست.
مقایسه صفات ریختی اندازهگیری شده در دو جنس نر و ماده
نشان داد که مادهها در دو تبار شمالی و جنوبی از اندازههای بزرگتری
نسبت به نرها برخوردارند .وجود دو شکلی جنسی در صفات ریختی
در بسیاری از گونهها از جمله سمندر لرستانی گزارش شده است.
 Sharifiو همکاران ( )2012نیز در مطالعهای به وجود دوشکلی جنسی
در سمندر لرستانی در جنوبغرب ایران پرداختند که در بیشتر صفات
اندازهگیری شده بین جنس نر و ماده اختالف معنیداری وجود داشت
و صحت دوشکلی جنسی در سمندر لرستانی را تایید نمودند .همچنین
 Cickeو همکاران ( )2010 ،2011در بررسی صفات مورفولوژی سمندر
ارهای ( )Ommatotriton ophrycusدر کشور ترکیه ،وجود اختالف
معنیدار بین پنج صفت شمارشی در بین جمعیتهای این گونه سمندر
و وجود دو شکلی جنسی بین نرها و مادهها را نشان دادند .هزاوه و
همکاران ( )1386نیز در بررسی بیوسیستماتیک دوزیستان بیدم در
استان مرکزی اختالف معنیدار در صفات ریختی بین جنسهای نر و
ماده قورباغه مردابی را گزارش نمودند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صفات اندازهگیری شده نشان
داد که جمعیتهای تبار شمالی و تبار جنوبی از لحاظ صفات طول
سر ( ،)HLطول بدن ( )SVLو طول دم ( )TLدارای اختالفی معنیدار
هستند ولی از لحاظ طول کل بدن ( )BLاختالفی با یکدیگر ندارند و
با توجه به شکل  3همچنین مشخص گردید که طول سر ( )HLو
طول دم ( )TLدر زیستگاههای استان خوزستان نسبت به استان لرستان
بزرگتر بوده این درحالی است که طول بدن ( )SVLدر زیستگاههای
لرستان بزرگتر از خوزستان میباشد .محیط و شرایط آن میتواند
باعث بهوجود آمدن تغییرات در طول اندامهای بدن سمندر شده باشد.
بهعنوان مثال اکثر زیستگاههای سمندر در تبار شمالی حالت جویباری
داشته که معموالً همراه با جریان تند آب است .در مقابل ،زیستگاه
سمندرها در تبار جنوبی اغلب بهصورت چشمه و حوضچه با جریان
نسبتاً آرام آب است .وجود این شرایط محیطی متفاوت برای سمندر
آن را ملزم به استفاده از نیروی محرکه برای حرکت و جابجایی
میکند .وجود رژیمهای غذایی متفاوت در زمان الروی نیز میتواند
روی اندازه و شکل سر تاثیرگذار باشد .بهعنوان مثال  Wallsو همکاران
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خوشناموند و همکاران

) در مطالعه خود در مورد گوناگونی تغییر شکل سر در الروهای1993(
سمندر نشان دادند در الروهایی که غذای آنها را تخمهای قورباغه
تشکیل میدهد شکل سر پهنتر و عریضتر دارند در مقایسه با
 به هر حال.الروهایی که فقط غذای آنها الروهای کوچک میگو است
یکی از دالیل گوناگونی و تغییر در اندازه سر در گونههای سمندر
 محققین همچنین.میتواند ناشی از نوع تغذیه در هنگام الروی باشد
نشان دادهاند که نوع رژیم غذایی یکی از مواردی است که روی اندازه
 ارزیابی تفاوتهای غذایی.)2013 ، و همکارانCornuau( بدن موثر است
در جمعیتهای این دو تبار و اثر آن بر ویژگیهای ریختی نظیر طول
 عدم.) در سمندر لرستانی نیازمند مطالعات بیشتر استSVL( بدن
تشابه در متغیرهای مختلف زیستگاهی نیز میتواند روی اندازه بدن
تاثیرگذار باشد به گونهای که شیب و تغییرات آن در یک منطقه روی
 هرچه قدر توانایی.)2014 ، و همکارانCornuau( اندازه بدن تاثیر دارد
مورد نیاز برای باالرفتن از یک محیط شیبدار بیشتر باشد اندازه بدن
) در مطالعات خود2014(  و همکارانCornuau .نیز بزرگتر خواهد شد
به این نتیجه رسیدند که اندازه بدن در محیطهایی که از نظر شیب
.ناهمگن هستند در مقایسه با محیطهای با شیب همگن بزرگتر است
بهطورکلی نتایج این پژوهش همانند سایر پژوهشهای مشابه که درمورد
 نشان داد هر زمان که جمعیتهای،سایر جانداران دیگر صورت گرفته است
 تفاوتهای معنیداری،مختلف یک گونه مورد مقایسه ریختی قرار گیرد
.را در برخی از جنبههای مورفولوژیکی آن شاهد هستیم
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