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  (Neurergus Kaiseri) یشناسی سمندر لرستانهای ریختبررسی ویژگی

 غرب ایراندر غرب و جنوب
 

 
 8415683111دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: دانشکده منابع طبیعی،  ،گروه محیط زیست :هادی خوشناموند 

 8415683111گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: : *منصوره ملکیان 

 8415683111، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: شیالتگروه  :یزدان کیوانی 

 ایرانهمدان، دانشگاه آزاد اسالمی همدانواحد  :محسن امیری ، 

 8415683111گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی:  :فروغ گودرزی 

 

 1395 بهمنتاریخ پذیرش:            1395 بانآ تاریخ دریافت:
 

 چکیده

غرب ایران و در و جنوب های آن در غربدار بومی ایران است که جمعیت( از دوزیستان دمNeurergus Kaiseri) یسمندر لرستان

 8فرد از  85شناسی این گونه، های ریختمنظور مطالعه ویژگیهای لرستان و خوزستان پراکنده شده است. در این مطالعه بههایی از استانبخش

شامل طول برداری شدند. برای هرفرد چهار ویژگی اصلی نمونه 1394-1395های سایت در جنوب لرستان و شمال استان خوزستان در طی سال

طول کل بدن  ،(BL- HL( و چهار نسبت شامل طول کل بدن به طول سر)BL( و طول کل بدن )SVL(، طول بدن )HL(، طول سر )TLدم )

گیری شد و این صفات در بین ( اندازهTL- SVL( و طول دم به طول بدن )BL- SVLطول کل بدن به طول بدن ) ،(BL- TLبه طول دم )

 78/12متر و در تبار جنوبی ( سانتی95/12-72/13) 33/13ها در تبار شمالی ه مقایسه شد. متوسط طول بدن مادههای مورد مطالعجمعیت

 112/12متر و تبار جنوبی ( سانتی490/11 -212/12) 81/11چنین برای نرها نیز در تبار شمالی متر و هم( سانتی54/12 -09/13)

ها بود  دار میان صفات ریختی جمعیتدهنده تمایز معنیانجام شده نشان ANOVAدست آمد. تحلیل آزمون همتر ب( سانتی365/12-804/11)

داری جز در مشخصه طول کل بدن، از نظر سایر صفات ریختی و نسبتی دارای اختالف معنیههای دو تبار شمالی و جنوبی بکه جمعیتطوریبه

(05/0P≤.بودند ) 
 

شناسی، سازگاری ریختی، ریختNeurergus kaiseri، یسمندر لرستان کلمات کلیدی:

 mmalekian@cc.iut.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
محیطی متنوع با تاثیراتی که بر جانوران دارند همواره به شرایط        

 ها مطرح بوده استعنوان یک عامل خارجی موثر بر تنوع جمعیت

(. جانوران برای سازگاری با شرایط محیطی 1394)یوسفی و همکاران، 

ها را در دهند تا برازش آنهایی را از خود بروز میمختلف، ویژگی

 ها گرددمنجر به بقای طوالنی مدت آن زیستگاه خاص باال ببرد و

(. اولین تاثیری که محیط بر افراد 1394دوست، رودبار و وطن)جوالده

و  Krizmanic) یابدگذارد، در صفات ریختی نمود میجمعیت می

صورت صفات قابل انتقال در ( که با گذشت زمان به1997همکاران، 

زیستان از جمله شود. دوهای مختلف تثبیت میجمعیت و در نسل

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 

های ساکن زیستگاه  شود. این جانوران معموالًها کاسته میپراکنش آن

ها، ، دشتها، نواحی باتالقیها، مردابو درکنار رودخانه هستند متنوعی

های چنین دربین برگهای ساکن و روان و همو درون آب ها، غارهادره

 1952) (. سمندر لرستانی1382)محمدیان،  شونددرختان دیده می

Neurergus kaiseri, Schmidt متعلق به رده دوزیستان و راسته )

است. این گونه در فهرست  Salamandridaeدار و خانواده دم دوزیستان

در طبقه  IUCNهای در معرض خطر انقراض و در لیست قرمز گونه

( قرار گرفته است. با وجود اهمیت زیستی CRدر خطر جدی انقراض )

تری در شناسی کمو حفاظتی این گونه بومی کشور، مطالعات ریخت

مورد این گونه صورت گرفته است و مطالعات موجود اغلب محدود به 

 (2013همکاران،  و Sharifi) گونه فراوانی اینو  پراکنش توصیفی بررسی

 .(2015و همکاران،  Farasat) و بررسی رشد و تولیدمثل آن است

هایی است که در زاگرس ها، رودها و رودخانهزیستگاه این گونه چشمه

 Sharifi)غربی و در دو استان لرستان و خوزستان پراکنده شده است 

کند یات این گونه را تهدید می. عوامل متعددی ح(2013و همکاران، 

ترین تهدیدهای طبیعی خشکسالی و تغییر اقلیم ها، مهمکه از بین آن

، IUCN) ترین تهدید انسان منشاء آن تجارت غیر قانونی استو مهم

صورت غیرقانونی افراد این گونه سمندر را از مناطق . صیادان به(2016

دستگیری صیادان، کنند ولی درصورت شناسایی و مختلف صید می

سادگی به های واقعی در طبیعتبازگرداندن سمندرها به جمعیت

میسر نیست. مطالعات ژنتیکی انجام گرفته نشان داده است که 

غرب ایران در دو تبار ژنتیکی های سمندر در غرب و جنوبجمعیت

و همکاران،  Farasat)گیرند قرار می جنوبی شمالی و تبار تبار شامل مجزا

های اقلیمی تفاوت شناختی ازجملههای بومتفاوت عالوه بر این .(2016

بین مناطق زیست این دو تبار در دو استان خوزستان و لرستان وجود 

لذا رهاسازی سمندر بدون شناخت  .(2015و همکاران،  Farasat)دارد 

ها و یا عدم دلیل آمیختگی ژنتیکی جمعیتتواند بهجمعیت منشاء می

 بین افراد به شرایط محیطی زیستگاه رهاسازی شده، به ازسازگاری 

های ویژگی شناخت شود. منجر کشور ارزشمند ذخایر ژنتیکی رفتن

تواند، های مختلف وجود دارد میهایی که در جمعیتریختی و تفاوت

ها های واقعی آندر شناسایی و بازگرداندن افراد صید شده به جمعیت

دست آوردن هباشد. هدف از این پژوهش، بدر طبیعت، بسیار مفید 

های این های ریختی جمعیتشناسی و مقایسه ویژگیاطالعات ریخت

 باشد.گونه در دو تبار شناسایی شده می
 

 هامواد و روش
با وسعت  یلرستان سمندر پراکندگی محدوده :مطالعه مورد منطقه       

استان لرستان تنگ در کیلومتر مربع از منطقه هفت 200تقریبی 

یابد. شروع شده و تا شاهزاده احمد در استان خوزستان ادامه می

غربی هایی از جنوب و جنوبمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخش

باشد )شکل ایران واقع در استان لرستان و شمال استان خوزستان می

های سمندر در این منطقه به دو تبار که جمعیت(. با توجه به این1

و  Farasat)نتیکی مجزا شامل تبار شمالی و تبار جنوبی تعلق دارند ژ

های ریختی این ، در این مطالعه جهت بررسی تفاوت(2016همکاران، 

هایی از این دو تبار در استان خوزستان )تبار شمالی( گونه از جمعیت

 برداری شد. و لرستان )تبار جنوبی( نمونه

طورکلی در این مطالعه، به گیری صفات:برداری و اندازهنمونه       

فرد از هشت سایت مختلف در دو استان لرستان و خوزستان  84

برداری با استفاده (. نمونه1گیری شدند )جدول برداری و اندازهنمونه

در  1395تا تابستان  1394از تور دستی )ساچوک( از زمستان 

ها و افراد ایتهای مختلف انجام گرفت. اطالعات مربوط به سجمعیت

معاینه جنسیت نیز از  تعیین برای آمده است. 1 شکل در گیری شدهنمونه

تر تر و برجستهکه کلواک نر بزرگطوریکلواک استفاده گردید به

 Baran؛ 2012و همکاران،  Sharifi) هاستنسبت به کلواک ماده

 2/0پس از تعیین جنسیت، توسط کولیس با دقت (، Atatür ،1998و 

های گیری و در همان محل رهاسازی شدند. سنجهمتر اندازهمیلی

(: از نوک پوزه تا انتهای BL: Body lengthبدنی شامل طول کلی بدن )

های کلواک تا باز لبه خلفی لو(: TL: Tail lengthدم، طول دم )

از  نوک پوزه تا بخش خلفی (: HL: Head length، طول سر )انتهای دم

تا لبه (: از نوک پوزه SVL: snout-vent lengthو طول بدن ) گردن

های فوق، چند نسبت (. عالوه بر سنجه2 )شکل های کلواکخلفی لوب

(، طول کل بدن به طول BL/ HLشامل طول کل بدن به طول سر )

( و طول دم به BL/ SVL(، طول کل بدن به طول بدن )BL/ TLدم )

سنجی مورد ات ریخت( که در مطالعTL/ SVLطول بدن )
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؛ 2011و همکاران،  Cicke) گیری شدگیرند، نیز اندازهاستفاده قرار می

برای حذف تغییرات آلومتری مربوط به الگوی رشد، صرفا  (.2010

ها مورد استفاده قرار گرفت و الروها های بالغ در تجزیه و تحلیلنمونه

 حذف شدند.

 
 برداریت مناطق نمونهموقعی :1شکل 

 

 اطالعات مربوط به جمعیت سمندر لرستانی مورد مطالعه :1جدول

 ماده نر تعداد  شهرستان نام سایت  

 4 3 7 درود -لرستان وژن آب

 5 7 12 پلدختر -لرستان تافاو

 6 6 12 پلدختر -لرستان دره گلم

 4 8 12 پلدختر -لرستان چوبه

 4 8 12 پلدختر -لرستان کرسر

 4 7 11 اندیمشک -خوزستان دره تُوه

 6 5 11 اندیمشک -خوزستان شاهزاده احمد

 3 4 7 دزفول -خوزستان تله زنگ
 

افزار آوری شده در نرمهای جمعدادهتجزیه و تحلیل آماری:        

Excel  وارد شد و نمودارهای توصیفی صفات ترسیم شد. سپس برای

های مورد گیری شده بین جمعیتهای ریختی اندازهمقایسه ویژگی

 و جنس نر و ماده از آزمونمطالعه در دو تبار شمالی و جنوبی و د

ANOVA  استفاده شد. قبل از اجرای آزمون برای بررسی نرمال بودن

اسمیرنوف  کولموگروف هایآزمون از ترتیببه هاواریانس همگنی و هاداده

استفاده شد. برای متغیرهایی  16نسخه  Minitabافزار و بارتلت در نرم

( که دارای توزیع نرمال نبودند از تغییر شکل SVL) طول بدن نظیر

 چولگی کاهش کار باعث ها( استفاده شد، زیرا اینها )لگاریتم دادهداده

 شود.ها میهمگنی در واریانس و

 
گیری شده روی افراد بالغ در گونه : صفات ریختی اندازه2شکل 

 سمندر لرستانی
 

 نتایج
گیری شده و های اندازهآمار توصیفی برای هریک از ویژگی       

و جداول  6، 5، 4، 3 هایها در شکلدر جمعیت شده محاسبه هاینسبت

در  (TL)و طول دم  (HL) آورده شده است. اندازه طول سر 4 و 3، 2

که طول درحالیهای تبار شمالی بود، تر از جمعیتتبار جنوبی بزرگ

باشد جنوبی می تر از تبارهای تبار شمالی بزرگجمعیت در (SVL) بدن

گیری شده در دو چنین مقایسه صفات ریختی اندازه(. هم3)شکل 

ها )در دو تبار شمالی و جنوبی( از جنس نر و ماده نشان داد که ماده

  (.4تری نسبت به نرها برخوردارند )شکل های  بزرگاندازه
 

 
های در جمعیت (مترسانتیگیری شده ): مقایسه صفات اندازه۳شکل 

 تبار شمالی و جنوبیسمندر لرستانی در دو 
 

 

 
( در دو جنس نر مترسانتیگیری شده )مقایسه صفات اندازه: 4شکل 

 و ماده سمندر لرستانی
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در دو جنس نر  (مترسانتیمحاسبه شده ) هاینسبت مقایسه: 5شکل 

 مندر لرستانیس و ماده

 

 
های در جمعیت( مترسانتی)دست آمده های به: مقایسه نسبت6شکل 

 سمندر  لرستانی در دو تبار شمالی و جنوبی

نیز های مورد مطالعه بین جمعیت یج حاصل از آمار توصیفینتا       

 (TLترین طول دم )و بزرگ (HLترین طول سر )بزرگ که نشان داد

ترین و بزرگ (SVLترین طول بدن )مربوط به تبار جنوبی، بزرگ

. (2)جدول باشدمربوط به تبار شمالی می (BLاندازه طول کل بدن )

برای دو تبارشمالی  (،ANOVA) واریانس زیهنتایج آزمون تج چنینهم

برای هر جنس نشان داد که بین متغییرهای  و جنوبی به تفکیک

داری اختالف معنی (TLو طول دم ) (SVL) ، طول بدن(HL) طول سر

تبار شمالی  دو در (BL) بدن کل متغیر طول بین و (≥000/0P) دارد وجود

 >P 06/0و برای جنس ماده > P 313/0 و جنوبی برای جنس نر

ها دار بین آنمعنیدهنده عدم وجود اختالف که نشاندست آمد هب

های محاسبه شده نیز مشخص نمود که نسبت بود. تحلیل نسبت

داری در بین ( اختالف معنیBL/HLطول کل بدن به طول سر )

ها دارای ولی در بقیه نسبت( >120/0Pو ماده نشان نداد ) جنس نر

چنین (. هم3و جدول 5) شکل ( >05/0Pدار بودند )اختالفی معنی

های سمندر لرستانی در دو تبار آمده بین جمعیتدست هبتحلیل 

ها شمالی و جنوبی مشخص گردید که بین تمامی صفات و نسبت

( در تمامی صفات اختالف >44/0P) جز سنجه طول کل بدنهب

 (.4و جدول 6 و3های )شکل ≥P 000/0داری وجود دارد معنی

 

 

 های تبارهای شمالی و جنوبی به تفکیک جنسیتآمار توصیفی مربوط به جمعیت :2جدول 
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نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس بین پنج جمعیت  :۳جدول 

 مطالعه شده در دو تبار شمالی و جنوبی به تفکیک جنسیت

 ماده نر صفات
F P F P 

 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

79/21 

43/19 

17/79 

04/1 

14/2 

59/9 

92/20 

03/69 

000/0 

000/0 

000/0 

313/0 

120/0 

003/0 

000/0 

000/0 

88/13 

22/21 

89/23 

79/3 

02/17 

25 

8 

1/33 

001/0 

000/0 

000/0 

06/0 

000/0 

000/0 

007/0 

000/0 

 

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس بین دو تبار شمالی  :4جدول 

 و جنوبی

 F P صفات

 طول سر

 طول بدن

دمطول   

 طول کل بدن

 طول کل بدن/ طول سر

 طول کل بدن/ طول دم

 طول کل بدن/ طول بدن

 طول دم/ طول بدن

41/34 

5/31 

46/91 

6/0 

45/25 

6/50 

66/28 

1/93 

000/0 

000/0 

000/0 

44/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 

 بحث

عنوان یک عامل محیط و تاثیرات آن روی جانوران همیشه به       

سازگاری با شرایط ها مطرح بوده است. برتنوع جمعیتخارجی موثر 

آید وجود میهعلت تغییرات جغرافیایی بین دو منطقه بمحیطی که به

 ،تواند تحت تاثیر خود قرار دهد )رادخواه و همکارانها را میهمه گونه

(. سمندرها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نتایج مطالعه 1394

یختی بین دو تبار شمالی رهای حاضر نیز نشان داد که از نظر ویژگی

که تفاوت این دو طوریبه داری وجود داردهای معنیو جنوبی تفاوت

های ریختی مربوط به اندازه بدن قابل مشاهده بود. تبار در اکثر ویژگی

 این تنوع ژنتیکی که بین دو تبار مذکور قبالً گزارش شده بودبنابر

(Farasat  ،2016و همکاران) خود را در فنوتیپ نیز نشان داده  انعکاس

است. شرایط اقلیمی متفاوت از جمله درجه حرارت محیطی متفاوت 

عنوان مثال به .تواند برروی رشد و توسعه بدن تاثیر گذار باشدمی

Smith ( در 2015و همکاران )اند که بین ای سمندر نشان دادهونهگ

ای که با افزایش گونهاندازه بدن و دمای محیط رابطه وجود دارد به

سازی انتخاب زیستگاه شود. مدلتر میدمای محیطی اندازه بدن بزرگ

غرب ایران نشان داد که های سمندر در غرب و جنوبروی جمعیت

 تبار شمالی و جنوبیی در مناطق حضور این دو شرایط اقلیمی متفاوت

های بارزی که از نظر دما و بارندگی دارای تفاوتطوریهوجود دارد ب

جانوری با توجه به شرایط  هایگونه .(2016و همکاران،  Farasat) دارند

اند اقلیمی در فصول مختلف در طول زمان سازگاری و تکامل پیدا کرده

وجود آورنده هتوان یکی از عوامل برا می متفاوت بنابراین شرایط اقلیمی

 ها این گونه دانست. اختالف بین جمعیت

گیری شده در دو جنس نر و ماده مقایسه صفات ریختی اندازه       

تری های بزرگها در دو تبار شمالی و جنوبی از اندازهنشان داد که ماده

در صفات ریختی نسبت به نرها برخوردارند. وجود دو شکلی جنسی 

گزارش شده است.  یها از جمله سمندر لرستاندر بسیاری از گونه

Sharifi ( نیز در مطالعه2012و همکاران )وجود دوشکلی جنسی  ای به

تر صفات که در بیش غرب ایران پرداختندی در جنوبدر سمندر لرستان

 داری وجود داشتگیری شده بین جنس نر و ماده اختالف معنیاندازه

چنین همنمودند.  را تایید یجنسی در سمندر لرستان دوشکلی صحت و

Cicke ( در بررسی صفات مورفولوژی سمندر 2010 ،2011) و همکاران

( در کشور ترکیه، وجود اختالف Ommatotriton ophrycusای )اره

های این گونه سمندر صفت شمارشی در بین جمعیت پنج دار بینمعنی

هزاوه و  ها را نشان دادند.جنسی بین نرها و مادهو وجود دو شکلی 

دم در ( نیز در بررسی بیوسیستماتیک دوزیستان بی1386همکاران )

های نر و دار در صفات ریختی بین جنساستان مرکزی اختالف معنی

 ماده قورباغه مردابی را گزارش نمودند. 

ده نشان گیری شنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صفات اندازه       

های تبار شمالی و تبار جنوبی از لحاظ صفات طول داد که جمعیت

دار دارای اختالفی معنی (TLو طول دم ) (SVL، طول بدن )(HLسر )

اختالفی با یکدیگر ندارند و  (BLهستند ولی از لحاظ طول کل بدن )

و  (HLچنین مشخص گردید که طول سر )هم 3با توجه به شکل 

نسبت به استان لرستان  خوزستان استانهای زیستگاهدر  (TL) طول دم

های در زیستگاه (SVLتر بوده این درحالی است که طول بدن )بزرگ

تواند باشد. محیط و شرایط آن میتر از خوزستان میلرستان بزرگ

های بدن سمندر شده باشد. وجود آمدن تغییرات در طول اندامهباعث ب

های سمندر در تبار شمالی حالت جویباری عنوان مثال اکثر زیستگاهبه

همراه با جریان تند آب است. در مقابل، زیستگاه  داشته که معموالً

صورت چشمه و حوضچه با جریان ها در تبار جنوبی اغلب بهسمندر

آرام آب است. وجود این شرایط محیطی متفاوت برای سمندر  نسبتاً

 ای حرکت و جابجایی آن را ملزم به استفاده از نیروی محرکه بر

تواند های غذایی متفاوت در زمان الروی نیز میوجود رژیمکند. می

همکاران  وWalls عنوان مثال روی اندازه و شکل سر تاثیرگذار باشد. به
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( در مطالعه خود در مورد گوناگونی تغییر شکل سر در الروهای 1993)

های قورباغه خمها را تسمندر نشان دادند در الروهایی که غذای آن

تر دارند در مقایسه با تر و عریضدهد شکل سر پهنتشکیل می

ها الروهای کوچک میگو است. به هر حال الروهایی که فقط غذای آن

های سمندر یکی از دالیل گوناگونی و تغییر در اندازه سر در گونه

چنین تواند ناشی از نوع تغذیه در هنگام الروی باشد. محققین هممی

اند که نوع رژیم غذایی یکی از مواردی است که روی اندازه شان دادهن

های غذایی تفاوت ارزیابی .(2013و همکاران،  Cornuau) است موثر بدن

های ریختی نظیر طول ویژگی های این دو تبار و اثر آن بردر جمعیت

تر است. عدم نیازمند مطالعات بیش ی( در سمندر لرستانSVLبدن )

تواند روی اندازه بدن متغیرهای مختلف زیستگاهی نیز می تشابه در

ای که شیب و تغییرات آن در یک منطقه روی گذار باشد به گونهتاثیر

هرچه قدر توانایی  (.2014و همکاران،  Cornuau) اندازه بدن تاثیر دارد

تر باشد اندازه بدن  دار بیشمورد نیاز برای باالرفتن از یک محیط شیب

( در مطالعات خود 2014) و همکاران Cornuauخواهد شد.  ترگنیز بزر

هایی که از نظر شیب به این نتیجه رسیدند که اندازه بدن در محیط

تر است. شیب همگن بزرگ های باناهمگن هستند در مقایسه با محیط

های مشابه که درمورد پژوهش سایر همانند پژوهش نتایج این طورکلیهب

های که جمعیت زمان هر داد نشان است، گرفته صورت دیگر جانداران سایر

داری های معنیگیرد، تفاوت ریختی قرار یک گونه مورد مقایسه مختلف

 های مورفولوژیکی آن شاهد هستیم.را در برخی از جنبه
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