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چکیده
سمندر تاجدار جنوبی  Triturus kareliniiاز خانواده  Salamandridaeبوده و در استانهای مازندران ،گلستان ،گیالن و بخشهایی
از اردبیل ،آذربایجانشرقی وغربی پراکنش دارد .سطح پشتی این سمندر قهوهای تیره ،دارای تاج پشتی در نمونههای نر ،دم از طرفین فشرده و در
سطح شکمی و زیر سر دارای خالهای سیاه رنگ میباشد .در این تحقیق  57نمونه ( 14ماده 24 ،نر و  19الرو) از استان مازندران و متعلق به
موزه جانورشناسی دانشگاه گلستان از نظر صفات مورفولوژیک و  11صفت مورفومتریک با کولیس دیجیتال با دقت (  0/01میلیمتر) مورد
مطالعه قرارگرفت .جنسیت نمونهها با وجود تاج پشتی و نوار نقرهای روشن در طرفین دم در نرها و عدم وجود آن درمادهها شناسایی شد .طول
پوزه تا مخرج در نرها  ،47/59- 62/35در مادهها  57/76- 64/05و در الروها  32/73- 39/03بهدست آمد .نسبت طول اندام حرکتی
جلویی به عقبی در الروها  ،)0/88± 0/053( 0/79-0/99در نرها  ،)0/91±0/079( 0/75-1/03در مادهها 0/81-1/07
( ،)0/93 ±0/078همچنین نسبت پهنای سر به طول سر در الروها  ،)0/79±0/072( 0/65- 0/90در نرها ،)0/81 ±0/084( 0/65-0/99
در مادهها  ،)0/84 ±0/097( 0/68 -0/99عالوه بر این نسبت طول دم به طول کلی بدن در الروها  ،)0/51±0/019( 0/47 -0/54در نرها
 ،)0/48±0/021( 0/45 -0/52در ماده  )0/48 ±0/022(0/45 -0/51و نسبت طول سر به طول پوزه تا مخرج در الروها 0/21-0/29
( ،)0/24 ± 0/019در نرها  ،)0/26 ±0/022( 0/22 -0/31در ماده ها  )0/24 ±0/020( 0/23 -0/30محاسبه شد.
کلمات کلیدی :ریختشناختی ،ریختسنجی ،سمندر تاجدار جنوبی ،Triturus karelinii ،استان مازندران
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مقدمه
سمندرها از راسته دوزیستان دمدار بوده که در تمام مراحل
الروی ،نیمه بالغ و بلوغ دارای دم و بهجز خانواده ( Sirenidaeکه فاقد
اندام حرکتی عقبی است) دارای اندامهای حرکتی جلویی و عقبی
هستند و این راسته شامل ده خانواده است که گروهی از گونههایی با
پوستی خشن در خانواده  Salamandridaeجای دارند (،Sparreboom
 .)2014خانواده  Salamandridaeشامل گونههایی است که به نیوت
و سمندر واقعی معروف است ،که در سراسر آمریکا ،اروپا ،خاورمیانه،
آسیا و شمال آفریقا پراکنش دارد (بزرگی .)1390 ،نیوتها ()Newts
دارای ویژگیهایی از قبیل پوست خشن بهجز ( )Pachytritonو فاقد
موکوس میباشند .زندگی آنها طیف متفاوتی از کامالً آبزی تا زمینزی
بودن را دربر میگیرد و گروهی از آنها بین این دو محدوده هستند.
بعضی از گونهها در بخشی از سال زمینزی میشوند و در فصل تولیدمثل
مجدداً به آب برمیگردند .تمام گونههای خانواده  Salamandridaeلقاح
داخلی دارند (بزرگی .)1390 ،این خانواده دارای سه زیرخانواده
 Salamandrininae ،Salamandrinae ،Pleurodelinaeمیباشد
( .)2017 ،Amphibianدر ایران  2زیرخانواده  Pleurodelinaeو
 Salamandrinaeگزارش شده و  Pleurodelinaeشامل  2جنس و 4
گونه میباشد که سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii (Strauch,
 )1870متعلق به جنس  TriturusRafinesque,1815میباشد (Safaei-
 Mahrooو همکاران2015 ،؛  Rastegar-Pouyaniو همکاران .)2008
در ابتدا سمندر تاجدار جنوبی Triturus cristatus kareliniبهعنوان
زیرگونه معرفی شده بود (بلوچ و کمی1373 ،؛  Terentevو ،Chernov
 .)1949سپس بهعنوان گونه معرفی گردید ( Safaei-Mahrooو همکاران،
2015؛  Rastegar-Pouyaniو همکاران .)2008 ،این گونه در قسمتهایی
از استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی ،به طرف شرق در طول
شیبهای شمالی رشته کوههای البرز و جلگه ساحلی خزز در استان
مازندران پراکنش دارد (بلوچ وکمی.)1373 ،شرقیترین پراکنش این
گونه قبالً در جنوب شهر گرگان در ارتفاع  150متری گزارش شده
بود ( .)1997 ،Kamiبعد از  126سال با جمعآوری یک نمونه شش
انگشتی (هگزاداکتیل) وجود گونه مزبور در گرگان مجدداً ثابت شد
(کمی .)1379 ،اخیراً از شهرستان رامیان ،روستای سفیدچشمه در
ارتفاع  119متری یک نمونه الرو و یک نمونه بالغ گزارش شده است
( .)2016 ،Beyhaghiتخمها  150تا  190عدد و دگردیسی الروها در
سن  3تا  5ماهگی رخ میدهد و طبق تحقیقات ،بلوغ جنسی در سن
 5تا  6سال بوده و حداکثر طول عمر آنها بین  10تا  15سال است
( .)1999 ،Kuzminسطح پشتی این سمندر قهوهای تیره ،دارای تاج
پشتی در نمونههای نر (در فصل جفتگیری) ،دم از طرفین فشرده و
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در سطح شکمی نارنجی تا زرد رنگ با خالهای سیاه رنگ میباشد
(کمی .)1997 ،الگوی رنگی گلو نیز مانند شکم است (،Sparreboom
 .)2014مادهها دارای نوار مهرهای پشتی باریک قهوهای یا زرد رنگ
هستند ( Düşenو  .)2008 ،Urhanزیستگاه این گونه بیشتر شامل
مناطقی است کوهستانی ،جنگلهای استپی ،حتی در دامنهها و جاهایی
که پوشش گیاهی کم است اما دارای آببندان یا مرداب راکد میباشند
و نسبت به سایر گونههای جنس  Triturusتحمل زیستگاه خشکتر
را دارند (.)2014 ،Sparreboomجهت روشن شدن تنوع مورفولوژیکی
این گونه در استان مازندران تعداد قابل مالحظهای نمونه بالغ و الرو
نسبتاً بزرگ از لحاظ صفات ریختشناختی و ریختسنجی مورد بررسی
و ارزیابی قرار گرفتند .این مقاله نتیجه این بررسی میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه تعداد  38نمونه بالغ سمندر تاجدار جنوبی (14
ماده و  24نر) و  19نمونه الرو متعلق به موزه جانورشناسی دانشگاه
گلستان ( )ZMGUکه از استان مازندران طی سالهای  1377تا 1394
جمع آوری شده است ،مورد مطالعه قرار گرفت .استان مازندران در
محدوده جغرافیایی  35درجه و  47دقیقه تا  36درجه و  35دقیقه
عرض شمالی و  50درجه و 34دقیقه تا  54درجه و  10دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار مبدأ واقع شده است .استان مازندران ،از شمال
به دریای خزر ،از جنوب به استان تهران ،البرز ،قزوین و سمنان ،از
غرب به استان گیالن و از شرق به استان گلستان محدود میشود.
نمونههای مورد مطالعه از مناطق مختلفی از استان جمعآوری شده،
که پراکندگی نمونهها شامل :سدالندان ،آالشت ،نکاء ،بهشهر ،قائمشهر،
تنکابن ،ساری و فریدونکنار است (شکل .)1جنسیت نمونهها با وجود
تاج پشتی و نوار نقرهای روشن در طرفین دم در نرها و عدم وجود آن
درمادهها شناسایی شد و همچنین برخی نمونهها تشریح گردید تا با
وجود بیضه یا تخمدان ،جنسیت آنها مشخص گردد .برای بررسی
صفات سمندر تاجدار جنوبی  Triturus kareliniiدر استان مازندران،
نمونهها از نظر  11صفت مورفومتریک مورد مطالعه قرار گرفتند
(جدول  .)1تمام صفات اندازهگیری شده با کولیس دیجیتال با دقت
( 0/01میلیمتر) اندازهگیری شد و عالوه بر این از لحاظ صفات
مورفولوژیک (پراکنش خالها ،رنگآمیزی و فرمول انگشتان اندام
حرکتی جلویی و عقبی) بررسی گردید .جهت به حداقل رساندن
خطاها ،هر اندازهگیری و شمارش ،دو تا پنج بار تکرار شد .حداقل،
حداکثر ،میانگین ،خطاهای استاندارد و نسبتها در نرها ،مادهها و
الروها بهصورت جداگانه محاسبه شد (جداول 2و  .)3تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار ( spssویرایش  )22محاسبه شد.
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شکل  :1مناطق جمعآوری نمونههای مورد مطالعه سمندر تاجدار جنوبی Triturus kareliniiدر استان مازندران
جدول  :1صفات ریختسنجی بررسی شده برای Triturus kareliniiدر استان مازندران
شماره

عالمت اختصاری

تعریف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SVL

طول پوزه تا مخرج
طول دم
طول کل
طول سر
پهنای سر
فاصله سوراخهای بینی
فاصله بین چشم و سوراخ بینی
قطر چشم
طول اندام حرکتی جلویی
طول اندام حرکتی عقبی
فاصله بین دو اندام حرکتی

LCD
TL
LC
LTC
ND
NED
DE
PA
PP
LIE

توضیح
از ابتدای پوزه تا ابتدای شکاف کلواک
از ابتدای شکاف کلواک تا انتهای دم سالم
از نوک پوزه تا انتهای دم سالم
از نوک پوزه تا چین گلویی
بیشترین عرض سر
حداقل فاصله بین سوراخهای خارجی بینی
حداقل فاصله بین سوراخ بینی و بخش جلویی چشم
حداکثر قطر چشم
از قاعده اندام جلویی تا نوک بلندترین انگشت
از قاعده اندام عقبی تا نوک بلندترین انگشت
فاصله بین اندام حرکتی جلویی و عقبی در محل اتصال اندامها به بدن

شکل :2سمندر تاجدار جنوبی  ،Triturus kareliniiنمونه نر،
متعلق به استان مازندران (آالشت) (عکس از ح .کمی)

شکل :4الرو سمندر تاجدار جنوبی  ،Triturus kareliniiطول کلی
الرو  57میلیمتر (متعلق به آالشت 4 ،شهریور )1391
(عکس از ح .کمی)

نتایج
شکل  :3سمندر تاجدار جنوبی  ،Triturus kareliniiنمونه ماده،
متعلق به استان مازندران (نکاء) (عکس از ح .کمی)

در این پژوهش  57نمونه ( 14ماده 24 ،نر و  19الرو) از سمندر
تاجدار جنوبی بررسی شد ،که نتایج به تفکیک ارائه میگردد.
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خصوصیات ریختی :سمندر تاجدار جنوبی گونهای نسبتاً درشت
با اندامهای حرکتی رشد یافته است .برخی نمونههای نر دارای تاج
پشتی بلند (شکل  )2و دندانهدار ،برخی نمونهها دارای تاج کوتاه و
فاقد دندانه هستند ،تاج در سطح پشتی تنه و دم امتداد یافته و
درقاعده دم کوتاهتر است ،دم از طرفین فشرده میباشد .نمونههای
ماده دارای نوار مهرهای پشتی قهوهای تیره بوده و باله روی و زیر دم
دارای رشد کم و فاقد دندانه میباشند (شکل  .)3اندامهای حرکتی
جلویی چهار انگشتی و فرمول انگشتان آنها در سمت چپ و راست
تمام نمونهها  1>4>2>3است .از طرفی اندامهای حرکتی عقبی پنج
انگشتی و فرمول آنها  1>5>2>4>3است .در نمونههای نر کلواک
دایرهای شکل ،متورم و در نمونههای ماده بیضی شکل ،دارای تورم
کمتری نسبت به نرها مشاهده گردید.
رنگآمیزی :رنگ سطح پشتی همه نمونهها قهوهای تیره با
خالهای سیاه و در قسمت جانبی کمی روشنتر است .در سطح
شکمی نارنجی تا زردرنگ با خالهای سیاه که همین الگو در زیر گلو
نیز مشاهده گردید .پراکنش خالها در سطح شکمی به سه مدل ریز،
متوسط و درشت (ادغام خالها) دیده شد .رنگ کلواک نیز همانند
الگوی رنگی شکم ،اما بدون خالهای سیاه که در نمونههای نر نسبت
به نمونههای ماده بخش انتهایی کلواک سیاهرنگ مشاهده گردید.
صفات الروها :دو سری الرو مورد مطالعه قرار گرفتند .نمونههای
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بزرگی داشتند (طول کل  66تا  72میلیمتر) .با این وجود در بعضی
نمونهها هنوز یک یا دو زایده آبششی در یک طرف سر باقیمانده و
دگردیسی کامل نشده است .در سطح شکمی و زیر گلو تعداد خالها
کم ،قهوهای رنگ و اندازه آنها کوچک میباشد .رنگآمیزی سطح
پشتی ،شکمی و فرمول انگشتان اندامهای حرکتی جلویی و عقبی
آنها همانند افراد بالغ مشاهده گردید .الروهای دسته دوم که  8نمونه
بودند در اوایل شهریور زنده مطالعه شدند .الروهای مزبور کوچکتر از
الروهای گروه اول بود (طول کل  41تا  57میلیمتر) .این الروها در
هر طرف سر سه آبشش کامالً مشخص با رشتههای صورتی تا قرمز
داشتند که آبششهای جفت داخلی از دو جفت دیگر بزرگتر است.
(شکل  .)4آبششها در قسمت عقبی دارای دو ردیف رشته آبششی
بوده و جریان خون در آنها کامالً مشخص است .سر الروها تخت،
بدن تا حدودی ولی دم کامالً از طرفین فشرده است .باله روی دم و
زیر دم کامالً رشد یافته ولی باله سطح پشتی بدن دارای رشد ضعیفی
است .تعداد انگشتان و فرمول آنها مثل افراد بالغ است .در پشت و
طرفین بدن و همچنین طرفین دم خالهای تیره کوچک وجود دارد.
نتایج آماری :نتایج آماری بهدست آمده و نسبتهای محاسبه شده
از نرها و مادهها در جدول  2نشان داده شده است و جدول  3نتایج
و نسبتهای محاسبه شده مربوط به الروهای تثبیت شده در الکل
میباشد.

الروی تثبیت شده در الکل در اواخر دگردیسی بوده و اندازه نسبتاً
جدول  :2پارامترهای ریختسنجی(حداقل ،حداکثر ،میانگین ،خطای استاندارد) و نسبتها برای نمونههای بالغTriturus kareliniiدر مازندران
صفات
مورفومتریک
LC
LTC
ND
NED
DE
LIE
PA
PP
SVL
LCD
TL
LTC/LC
LTC/SVL
LC/SVL
LCD/TL
PA/SVL
PP/SVL
PA/PP
PA/LIE
PP/LIE
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نرها (تعداد=)24
حداقل
میانگین  ±خطای استاندارد
12/70
14/41 ± 0/931
9/94
11/69 ± 1/046
1/98
2/64 ± 0/267
2/82
3/53 ± 0/443
3/44
4/28 ±0/479
24/72
29/95 ± 2/737
13/22
18/16 ±2/506
16/08
19/99 ± 2/271
47/59
55/23 ± 4/348
43/83
51/62 ± 5/052
94/69
107/18 ± 8/393
0/65
0/81 ± 0/084
0/18
0/21 ±0/011
0/22
0/26 ± 0/022
0/45
0/48 ± 0/021
0/24
0/32 ± 0/038
0/31
0/36 ± 0/037
0/75
0/91 ± 0/079
0/46
0/60 ±0/086
0/55
0/67 ± 0/086

حداکثر
16/14
13/55
3/24
4/41
4/99
35/59
23/21
23/69
62/35
65/32
126/54
0/99
0/23
0/31
0/52
0/44
0/45
1/03
0/85
0/87

مادهها (تعداد=)14
حداقل
میانگین  ±خطای استاندارد
14/59
15/82 1±/108
11/55
13/1±25/086
2/21
2/82 ± 0/407
3/25
4/06 ± 0/515
3/95
4/51 ±0/398
28/42
34/00 ±2/530
16/45
19/36 ± 1/529
17/99
20/71 ± 1/311
57/76
63/58 ± 3/368
52/41
58/86 ± 4/577
115/09
121/70 ±6/098
0/68
0/84 0±/097
0/17
0/20 ± 0/018
0/23
0/24 ± 0/020
0/45
0/48 ± 0/022
0/26
0/30 ± 0/027
0/27
0/32 ± 0/024
0/81
0/93 ± 0/078
0/46
0/57 ± 0/056
0/52
0/61 ± 0/059

حداکثر
19/14
15/14
3/79
5/20
5/30
37/52
22/58
22/67
70/33
64/05
133/68
0/99
0/23
0/30
0/51
0/35
0/36
1/07
0/69
0/71

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397
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جدول  :3پارامترهای ریختسنجی(حداقل ،حداکثر ،میانگین ،خطای استاندارد) و نسبتها برای الروهایTriturus kareliniiدر مازندران
صفات مورفومتریک
LC
LTC
ND
NED
DE
LIE
PA
PP
SVL
LCD
TL
LTC/LC
LTC/SVL
LC/SVL
LCD/TL
PA/SVL
PP/SVL
PA/PP
PA/LIE
PP/LIE

الروها (تعداد=)19
میانگین  ±خطای استاندارد

حداقل

حداکثر

9/95 ± 0/709
7/89 ± 0/480
1/92 ± 0/150
2/50 ± 0/190
3/07 ± 0/290
18/1±20/394
12/25 ± 0/739
13/83 ± 0/916
36/1±30/523
36/2±12/176
72/3±02/32
0/79 ± 0/072
0/19 ± 0/010
0/24 ± 0/019
0/51 ± 0/019
0/30 ±0/019
0/34 ±0/017
0/88 ±0/053
0/67 ±0/061
0/76 ±0/079

8/56
7/13
1/61
2/09
2/18
13/92
10/93
12/86
32/73
30/65
64/12
0/65
0/16
0/21
0/47
0/26
0/31
0/79
0/57
0/63

11/24
8/77
2/19
2/80
3/54
20/32
13/84
15/59
39/03
39/00
76/32
0/90
0/19
0/29
0/54
0/35
0/37
0/99
0/82
0/97

بحث
اسم علمی :سمندر تاجدار جنوبی سالها بهعنوان زیرگونه به
صورت  Triturus cristatus kareliniگزارش میشد1997 ،Kami( .؛
بلوچ و کمی1373 ،؛ Terentevو  .)1949 ،Chernovدر چک لیست
 2008بهعنوان گونه و بهصورت  Trituruskareliniگزارش شد
( Rastegar-Pouyaniو همکاران  .)2008امروزه نام علمی صحیح این
گونه  Trituruskareliniiاست (Safaei-Mahrooو همکاران .)2015
صفات ریختشناختی :سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii

دارای اندامهای حرکتی قوی و پوستی خشن است (،Sparreboom
 .)2014پوست چرم مانند و دارای دانههای تقریباً صاف است (بلوچ و
کمی .)1373 ،صفات ریختی نمونههای مورد مطالعه تقریباً مثل گزارشات
قبلی است (1997 ،Kami؛  Düşenو 2008 ،Urhan؛  Çıçekو
همکاران .)2010 ،نمونههای مورد مطالعه نر دارای تاج پشتی بلند و
دندانهدار ،برخی دیگر دارای تاج کوتاه و فاقد دندانه هستند ،تاج در سطح
پشتی دم امتداد یافته و درقاعده دم کوتاهتر است .این تفاوت اندازه

تاج در نرها بهخاطر تفاوت در زمان جمعآوری آنهاست بهطوریکه
تاج نمونهها در فصل تولیدمثل رشد بیشتری داشته و کامالً دندانهدار
است .محققان دیگر نیز به تفاوت در اندازه تاج پشتی و باله دندانهدار
روی دم اشاره کردند ( .)2014 ،Sparreboomنمونههای ماده دارای
نوار مهرهای پشتی قهوه ای تیره و باله روی و زیر دم که دارای رشد
کم و فاقد دندانه میباشند (1997 ،Kami؛  Düşenو .)2008 ،Urhan
تعداد انگشتان در اندامهای حرکتی جلویی چهار و در اندامهای
حرکتی عقبی پنج است ،فرمول انگشتان در اندامهای حرکتی جلویی
 1>4>2>3و اندامهای حرکتی عقبی  1>5>2>4>3میباشد (،Kami
 .)1997در تحقیق حاضر صفات ریختی با گزارشات قبلی یکسان بوده
و وجود تاج های بلند نسبت به تاج کوتاه نشاندهنده فصل تولیدمثل
میباشد.
رنگآمیزی :در سمت پشتی قهوهای تیره همراه با خالهای
سیاه ،در قسمت جانبی کمی روشنتر از پشت و در سطح شکمی
نارنجی تا زرد رنگ با خالهای سیاه رنگ است (1983 ،Yılmaz؛
1997 ،Kami؛ 2003 ،Arntzen؛  Çıçekو همکاران  .)2010الگوی
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رنگی در زیر گلو همانند زیر شکم و اندازه خالها در زیر گلو کوچکتر
است (1983 ،Yılmaz؛  Çıçekو همکاران 2010؛ ،Sparreboom
 .)2014پراکندگی خالهای سیاه در سطح شکمی در نمونههای مورد
مطالعه بهصورت نامنظم و از ریز تا متوسط است و گاهی در اثر ادغام
خالهای سیاه ،خالهای سیاه بزرگ ایجاد میشود که مقایسه این
الگوی رنگی با گزارشات قبلی (1983 ،Yılmaz؛ 1997 ،Kami؛ Düşen
و 2008 ،Urhan؛  Özو همکاران2009 ،؛  Çıçekو همکاران)2010 ،

بررسی صفات ریختشناختی و ریختسنجی سمندر تاجدار جنوبی....

میانگین Düşen ،SVLو  )2008( Urhanو  Özو همکاران ()2009
بهترتیب در نرها  68/00 ،57/41و در مادهها  80/10 ،58/43بهدست
آمد که با توجه به آن  SVLنمونههای نر مورد مطالعه کوچکتر از
نمونههای ترکیه است و نمونههای ماده بزرگتر از گزارش  Düşenو
 ،)2008( Urhanاما کوچکتر از محاسبات  Özو همکاران ()2009
میباشد و در الروها میانگین  SVLگزارش شده  Özو همکاران (،)2009
 49/70تعیین شد و بزرگتر از نمونههای الرو مورد مطالعه میباشد.
 LC ،LCD،LIEو  LTCدر نمونههای ماده بیشتر از نمونههای نر بود
که مطابق با گزارشات  Düşenو  Öz ، )2008( Urhanو همکاران

نشاندهنده این است که نمونههای مورد مطالعه در استان مازندران
با الگوی رنگی نمونههای گزارش شده از استان گلستان و کشور ترکیه
مشابه هم هستند.

( )2009و Çıçekو همکاران ( )2010است NED ،ND .و  DEگزارش

میانگین اندازهها و نسبتهای بهدست آمده :طبق استانداردهای
 )1969( Thornو بلوچ وکمی ( )1373میانگین اندازهها و نسبتها
محاسبه شد .عالوه بر این در بعضی اندازهگیریها و نسبتها از Düşen

شده توسط  Düşenو  )2008( Urhanبهترتیب در نرها 0/46 ،0/33
و  ،0/44در مادهها  0/44 ،0/33و  0/42است که بسیار کوچکتر از
نمونههای مورد مطالعه میباشد ،اما در نمونههای مورد مطالعه  Özو

و  )2008( Urhanو  Özو همکاران ( )2009استفاده گردید .نتایج در
جدول  2نشان داده شده است .میانگین طول کلی ( )TLدر نرها
 ،)126/94-54/69( 107/18در مادهها )133/68 -115/09( 121/70
و در الروها  ،)76/64-32/12( 72/02همچنین میانگین طول پوزه تا
مخرج ( )SVLدر نرها  ،)62/47-35/59( 55/23مادهها 63/58
( )70/57-33/76و در الروها  )39/32-03/73( 36/30میلیمتر به
دست آمد .محدوده  TLدر جمعیتهای گزارش شده ترکیهDüşen ،

همکاران ( )2009میانگینهای  NED ،NDو  DEبهترتیب در نرها
3/20 ،2/60و  ،2/80در مادهها  3/40 ،2/90و  3/30محاسبه شد.
 NDو  DEگزارش شده  Çıçekو همکاران ( )2010در نرها بهترتیب
 2/46و  ،3/68در مادهها  2/65و  3/79گزارش نمودند .با توجه به
اندازههای  NED ،NDو  DEدر جدول  2و همچنین طبق تحقیقات

و  Öz ،)2008( Urhanو همکاران ( )2009و  Çıçekو همکاران (،)2010
بهترتیب در نرها  67/70( 102/10 ،)120/45 -101/55( 111/89تا
 )151/20و  )125/12-89/07( 109/20و در مادهها بهترتیب 110/82
( )166/50-79/90( 123/10 ،)121/21-80/54و 90/35( 122/32
تا  )156/60است ،که نشان میدهد نمونههای ماده کشور ترکیه نسبت
به نمونههای نر  TLبزرگتری دارند .حداقل اندازه  TLنرها و مادهها
در مازندران بزرگتر از نمونههای ترکیه است و میانگین گزارش شده
در نرها و مادهها نسبت به نمونههای  Düşenو  )2008( Urhanبزرگتر
است .همچنین میانگین TLنمونههای نر مورد مطالعه از نمونههای نر

 Özو همکاران ( )2009و  Çıçekو همکاران ( )2010میتوان نتیجه
گرفت که محاسبات Düşen ،و  )2008( Urhanبسیار کوچکتر از
اندازه واقعی محاسبه شده است .نسبتهای ارزیابی شده در این
تحقیق  PA/LIEو  PP/LIEدر نرها بزرگتر از مادهها بهدست آمد که
مطابق با گزارشات  Düşenو  Öz ،)2008( Urhanو همکاران ()2009
و  Çıçekو همکاران ( )2010بود .در نهایت با مقایسه نتایج این تحقیق
با تحقیقهای ریختشناختی و ریختسنجی حاصل از تحقیقات قبلی
میتوان به این نتیجه رسید که نمونههای ماده نسبت به نمونههای نر
 LTC ،LCD ،LIE ،SVL ،TLو  LCبیشتری دارند اما نسبت PP/LIE
و  PA/LIEدر نمونههای نر بزرگتر از نمونههای ماده است.

گزارش شده  Özو همکاران ( )2009بزرگتر ،اما از میانگین بهدست
آمده  Çıçekو همکاران ( )2010اندکی کمتر است ولی میانگین گزارش
شده برای مادههای  Özو همکاران ( )2009و  Çıçekو همکاران
( )2010کمی بزرگتر از نمونه مازندران میباشد .بزرگترین نمونه نر
در مازندران  ،126/54نمونه ماده  133/68و نمونه نر گرگان 113/70
( )1997 ،Kamiگزارش شد و بزرگترین نمونههای نر و ماده در ترکیه
بهترتیب  151/20و  Öz( 166/50و همکاران )2009 ،طول داشتند.
عالوه بر این میانگین  TLدر الروها برای  Özو همکاران ()2009
 72/50بهدست آمد که تقریباً هماندازه نمونههای مازندران است.
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