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تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
 Hemorrhois ravergieriازجمله مارهای با پراکنش وسیع در ایران است .تحقیقات اخیر تمایزات ظاهری قابل توجهی را بین نمونههای
موجود در زیستگاههای مختلف نشان داده است .دراین پژوهش ،تفاوتهای ریختی این گونه در جمعیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور 52 ،نمونه مار پلنگی شامل  30نر 16 ،ماده و  6نابالغ از 12استان جمعآوری گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به مولفه اصلی
نشان داد که نمونهها در پنج گروه مختلف شامل گروه  :1خراسان و گلستان (شمال و شمالشرقی البرز) ،گروه  :2آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی
و زنجان (زاگرس شمالی) ،گروه  :3اصفهان ،البرز ،لرستان و خوزستان (زاگرس شمالی-میانی) ،گروه  :4چهارمحال و بختیاری (زاگرس
مرکزی) ،گروه :5کرمان و فارس (زاگرس جنوبی) قابل بررسی هستند7 .صفت متریک و 5صفت مریستیک به تفکیک جنسیت در گروههای
مختلف مورد تحلیل قرار گرفت .مقایسه بین نمونههای بالغ و نابالغ ،اختالف معنیداری را در تعداد فلس شکمی ( )P=0/026و زیر دمی
( )P=0/041نشان داد .در مقایسه بین نرها و مادهها ،تنها دو صفت طول کل بدن و طول تنه بهترتیب با ( (P=0/034و ( )P=0/012اختالف
معنیداری را نشان داد .سایر مقایسات آماری بین گروههای پنج گانه نیز در این تحقیق انجام گرفت تا صفت متمایزکننده بین مناطق تعیین گردد.
بهطورکلی با توجه به نتایج بهدست آمده ،تغییرپذیری صفات مریستیک نظیر تعداد فلس شکمی و فلس دمی بین گروههای مختلف قابل مشاهده است.
کلمات کلیدی :ریختسنجی ،Hemorrhois ravergieri ،زیستگاه ،صفات متریک ،مریستیک
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmkaboli@ut.ac.ir :
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بررسی تغییرات ریختشناختی  )Reptilia: Ophidia: Colubridae( Hemorrhois ravergieriدر ایران

مقدمه
مطالعه ویژگیهای ریختی بهعنوان دانش تکاملی در اکثر گونهها
قابل بررسی است ( Danielsو همکاران .)2012 ،خزندگان ازجمله
مهرهدارانی هستند که در شرایط محیطی متنوع سازشهای جالب توجهی
کسب میکنند ،چراکه انعطافپذیری ریختی میتواند بهعنوان یک
سازگاری ،با تغییرات زیست محیطی همراه باشد (1995 ،Nicieza؛
 .)2012 ،Woottonجدایی زیستگاهها در یک گونه میتواند منجر به
ایجاد جمعیتهای متفاوتی شود و بهواسطه ویژگیهای زیستمحیطی،
طی فرآیند سازش از سایر جمعیتهای آن گونه متمایز میگردد
(2003 ،Grzimek؛  .)2011 ،Klingenbergویژگیهای ریختی خزندگان
بهویژه مارها نسبت به تغییرات عوامل محیطی نظیر نوع بستر ،آلودگی
محیط ،جریان آب ،پوشش گیاهی و عوامل دیگری نظیر رقابت ،شکار
و میزان دسترسی به منابع غذایی حساسیت باالیی را نشان میدهد
( Rastegar-Pouyaniو همکاران .)2011 ،بخشهای مرکزی ایران
بهدلیل مساعد بودن شرایط مختلف ماکرواقلیمی ،زیستگاه مناسبی
برای اکثر مارها محسوب میگردد (حجتی .)1390 ،برخی از مارها
بهدلیل سطح پراکندگی بسیار باال در بیشتر زیستگاههای کشور دیده
میشوند که در این میان مارپلنگی نیز گستره پراکنشی بسیار وسیعی
دارد (قاضیخانلو .)1392 ،گونه مار پلنگی با نام علمی Hemorrhois
 ravergieriبه خانواده  Colubridaeتعلق دارد ( Schättiو ،Agasian
 .)1985این گونه از پراکنش بسیار وسیعی برخوردار است و از نظر
ریختشناسی ویژگیهای متنوعی در زیستگاههای مختلف دارد (شکل
 .)1پراکنش این مار در ایران (لطیفی ،)1379 ،کشورهای آسیای
مرکزی مانند ترکیه ،ترکمنستان و پاکستان گزارش شده است (قاضی
خانلو .)1392 ،این گونه در ایران بهطور گسترده در اکثر استانهای
کشور دیده و ثبت شده است (لطیفی .)1379 ،بررسی ویژگیهای
ظاهری یک گونه در زیستگاههای متفاوت ،درك بهتری از شرایط
تکامل گونه را فراهم مینماید ( Eagderiو  .)2012 ،Nasriتمایز بین
اکوسیستمهای مختلف بهعنوان یک عامل کلیدی در تفاوت ظاهری
گونهها محسوب میشود ( Baiو همکاران .)2015 ،در بسیاری از موارد
گونههایی که در مناطق شهری و برون شهری همزیست هستند نیز
با گذر زمان تفاوت ریختی با یکدیگر پیدا میکنند و این امر بهنوبه
خود به ایجاد فاصله ژنی منجر میشود ( Schovilleو همکاران،
 .)2013ریختسنجی سنتی بر پایه تجزیه و تحلیل آماری فواصل
اندازهگیری شده سطح بدن گونه از قبیـل طول ،عرض ،عمق و گاهی
اوقات نسبتها و همچنین دادههای شمارشی مانند شمارش فلس در
موجودات استوار اسـت ( Eagderiو .)2012 ،Nasri
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شکل  :1تصویربرداری از سه نمای مختلف سر
 :Aنمای پسسر یا  :B ،Dorsalنمای پهلویی یا  :C ،Lateralنمای شکمی یا ،Ventral
 :Dنمای کامل از مارپلنگی ( )H. ravergieriدر زیستگاه کوهرنگ (چهارمحال و
بختیاری)

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ریختسنجی سنتی مطالعه تغییرات ظاهری بین یا درون گروهی
با استفاده از آنالیزهای آماری چندمتغیره است که با تجزیه و تحلیل
صفات اندازهگیری شده تعریف میشود ( Frucianoو همکاران)2012 ،
و بر مبنای اندازهگیری همبستگی فاصلههای خطی انجام میشود
( Mitteroeckerو  ، )2011 ،Booksteinوجود تفاوتهای ریختی مار
پلنگی در بین جمعیتهای ساکن در زیستگاههای مختلف طی سالهای
اخیر مطرح شده است .مطالعات ریختسنجی میتواند در جهت تشخیص
احتمال وجود این تفاوتهای ظاهری بسیار مفید باشد .بدین منظور
در این تحقیق با استفاده از این روش به بررسی و مقایسه تفاوتهای
احتمالی درخصوص صفات ظاهری (متریک و مریستیک) جمعیتهای
مختلف مارپلنگی در برخی از استانهای کشور پرداخته خواهد شد.
عالوه براین ،تغییرات این صفات با توجه به جنسیت و بالغ یا نابالغ
بودن این گونه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مواد و روشها
نمونهبرداری :نمونهبرداری از تعداد  52حلقه مار از زیست در
زیستگاههایی مختلف کشور (استانهای گلستان ،خراسان رضوی،
مازنداران ،آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی ،زنجان ،البرز ،چهارمحال
و بختیاری ،لرستان ،اصفهان ،خوزستان ،کرمان ،شیراز ) و بهصورت
تصادفی سیستماتیک انجام شد (شکل .)2
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نمونههای جمعآوری شده براساس کلید شناسایی موجود (شکل
لکههای روی سر ،سه خط موازی در انتهای دم) در کتاب مارهای
ایران مورد شناسایی قرار گرفت (لطیفی.)1379 ،
اندازهگیری صفات متریک و مریستیک :در مرحله اول ،نمونهها
(براساس اندازه) در دو طبقه بالغ و نابالغ تقسیمبندی شدند (اگر
نمونهها از  50سانتیمتر بزرگتر بود ،نمونه بالغ بهحساب آمد) (Schätti
و  )1985 ،Agasianو سپس در بین جمعیت بالغین براساس مشاهده
 Hemipenisدر جنس نر ،به دو دسته نرها و مادهها تفکیک شدند .در
مرحله بعد ،صفات مورد بررسی در این گونه به دو دسته متریک (یا
صفات قابل اندازهگیری) و مریستیک (صفات شمارشی) تقسیم گردید
(جدول  .)1در ادامه ،نسبت صفات نیز مورد محاسبه قرار گرفت.
بهدلیل اینکه برخی صفات ظاهری نظیر طول دم ،طول کل بدن و
غیره میتواند بهعنوان تابعی از سایر متغیرها عمل کند ،در نتیجه
متغیرهای نسبی ازجمله عرض سر به طول سر ( ،)HW/HLطول پوزه
به عرض پوزه ( ،)SL/SWطول تنه به طول دم ( ،)SVL/TLطول دم به
طول کل بدن ( ،)TL/TOLطول سر به طول کل بدن ( )HL/TOLنیز
محاسبه و جهت ارزیابی صحیح و جامعتر برآورد گردید (،Babocsay
 .)2003نحوه اندازهگیری و یا شمارش هریک از صفات مورد بررسی
در این تحقیق نیز در جدول  1به تفکیک ارایه شده است.
جدول  :1صفات متریک (بر حسب سانتیمتر) و مریستیک مورد مطالعه در
 H. ravergieriبههمراه عالیم اختصاری مربوط به هریک از صفات

شکل  :2مناطق نمونهبرداری مارپلنگی ( )H. ravergieriدر
استانهای مختلف کشور
گروه  :1خراسان ،گلستان (شمال و شمالشرقی البرز) (دایره آبی رنگ)،
گروه :2آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی ،زنجان (شمالی زاگرس) (دایره
آبی صورتی) ،گروه : 3اصفهان ،البرز ،لرستان ،خوزستان (شمالی -میانی
زاگرس) (دایره زرد رنگ) ،گروه :4چهارمحال بختیاری (مرکزی زاگرس)
(دایره سبز رنگ) ،گروه  :5کرمان ،فارس (جنوبی زاگرس) (دایره قرمز رنگ)

شماره

متغیر

توضیح

1
2
3
4

طول تنه
طول دم
طول کل بدن
طول سر

5
6
7
8

عرض سر
طول پوزه
عرض پوزه
فلس شکمی

حد فاصل پوزه تا مخرج
حد فاصل مخرج تا انتهای دم
حد فاصل پوزه تا انتهای دم
حد فاصل پوزه تا محل اتصال
فک باال به فک پایین
بیشترین پهنای سر

9

فلس پشتی

10

فلس زیر دمی

11
12

فلس لب باال
فلس لب پایین

عالمت
اختصاری
SLV
TL
TOL
HL

HW

حد فاصل نوك پوزه تا جلوی چشم

SL

حد فاصل فلسهای بین دو چشم

SW

تعداد فلسهای بین آخرین فلس
گلو تا مخرج
تعداد فلسهای پشت در قسمت
میانی بدن
تعداد فلسهای حد فاصل مخرج
تا انتهای دم
تعداد فلسهای لب باال
تعداد فلسهای لب پایین

VS

DS

ScdS

SLS
ILS

89

بررسی تغییرات ریختشناختی  )Reptilia: Ophidia: Colubridae( Hemorrhois ravergieriدر ایران

مشتاقی و همکاران

آنالیزهای آماری :بهمنظور بررسی روابط بین جمعیتهای مختلف
نمونهبرداری شده از روش تجزیه و تحلیل به مولفههای اصلی یا Principle

) Component Analysis (PCAبراساس ماتریس همبستگی
( )Correlation matrixدادههای مرتبط با صفات گونه در استانهای
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل مولفههای اصلی یکی از انواع
روشهای تحلیل دادههای چندمتغیره با هدف اصلی تقلیل بعد مسئله
مورد مطالعه است ( Storeyو  .)2003 ،Tibshiraniاین مسئله در
رابطه با مطالعات ریختسنجی که با حجم زیادی از دادهها روبهرو
است میتواند بسیار موثر باشد ( Gaspeو همکاران .)2013 ،تمام
آنالیزهای مربوطه توسط نرمافزار  Canocoنسخه  4/5و سیگماپالت
نسخه  12انجام شد.
برای آنالیز صفات ظاهری گونه در مناطق مختلف ،پارامترهای
آماری توصیفی ازجمله حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار بهطور
جداگانه محاسبه گردید .دادههای پارامتریک مانند ،TOL ،TL ،SLV
 SL ،HW ،HLو  SWبا استفاده از آزمون واریانس یکطرفه (One-
 ) Way ANOVAمورد مقایسه قرار گرفتند و جهت تعیین اختالف
معنیدار هر یک از پارامترها بین استانهای مختلف از آزمون دانکن
( )Duncanیا  SNKدر سطح معنیداری  %5استفاده شد .سایر دادههای
غیرپارامتریک مانند صفات شمارشی  SLS ،ScdS ،DS ،VSو  ILSبا
استفاده از آزمون غیرپارامتریک کروسکال-والیس ()Kruskal-Wallis
مورد بررسی قرار گرفت .در صورت وجود اختالفات معنیدار بین

استانهای مختلف ،صفت مورد نظر با آزمونهای تکمیلی ()Dunn's
در سطح  %5مورد بررسی قرار گرفت تا اختالفات معنیدار بین
استانهای مختلف مشخص گردد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای
پارامتریک بین گروه بالغین و نابالغین ،نرها و مادهها نیز از آزمون t
مستقل و برای دادههای ناپارامتریک از آزمون مان-ویتنی (Mann
 )Whitneyاستفاده گردید.

نتایج
مناطق نمونهبرداری مارپلنگی در سطح کشور در  5گروه متمایز
قابل تفکیک هستند (شکل  .)2مشاهدات میدانی و بررسی ظاهری
نمونهها نشان داد که مارپلنگی از نظر رنگآمیزی ،اندازه و شکل لکهها
تنوع بسیار باالیی دارد اما وجود سه خط ممتد تیره در قسمت انتهایی
دم در تمام نمونهها مشاهده گردید .عالوه براین ،وجود خطوط تیره
رنگ در قسمت چشمی گونه کامالا مشهود است .بهمنظور انجام
مقایسات دقیقتر ،تمامی نمونههای بهدست آمده به دو دسته بالغ و
نابالغ و سپس بالغین به دو دسته نرها و مادهها تقسیمبندی شدند.
تعداد نمونههای بالغ مورد بررسی در این پژوهش  46و نمونههای نابالغ
 6فرد بوده که در بین بالغین مورد مطالعه  30نمونه نر و  16نمونه
ماده بوده است (جدول .)2

جدول  :2مقایسه صفات مریستیک (شمارشی) بین نمونههای بالغ و نابالغ ،و بین نمونههای نر و ماده مار پلنگی ()H. ravergieri
صفات مریستیک
VS

DS

ScdS

SLS

ILS

طبقهبندی جمعیت
بالغ
نابالغ
نر
ماده
بالغ
نابالغ
نر
ماده
بالغ
نابالغ
نر
ماده
بالغ
نابالغ
نر
ماده
بالغ
نابالغ
نر
ماده

کمینه
193
190
193
194
21
21
21
21
72
71
78
72
8
8
8
9
9
9
10
9

بیشینه
216
193
211
216
23
21
23
23
100
72
100
95
10
9
10
9
11
10
11
11

میانه
197/5a
b
192/5
196/0
200/0
21/0
21/0
21/0
21/0
85/0a
72/0b
82/5
89/0
9/0
9/0
9/0
9/0
10/0
10/0
10/0
10/0

حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین گروه بالغ و نابالغ و نر و ماده است.
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میانگین±انحراف معیار
199/19±0/99
192/00±0/7
197/00±0/09
201/61±2/5
22/16±0/35
21/00±0
22/00±0/2
22/00±0/2
85/00±1/1
71/75 ±0/25
87/15±1/3
83/70±1/5
9/05±0/05
8/75±0/25
9/0±0/08
9/0±0/00
10/30±0/087
9/75±0/25
10/30±0/098
10/30±0/17
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مقایسات بالغین و جنسیت:
مقایسات بین گروهها :با توجه به نتایج بهدست آمده و مقایسه
میانگین دادههای ثبت شده ،میانگین صفات شمارشی بررسی شده
مارهای بالغ نسبت به نمونههای نابالغ بیشتر بوده است .تمامی صفات
متریک مورد بررسی در دو جنس نر و ماده با یکدیگر اختالف معنیدار
دارند .در رابطه با صفات مریستیک دو صفت  ScdS ،VSباهم اختالف
معنیدار دارند .بیشترین تعداد  VSمربوط به نمونههای ماده و 216
عدد است سایر شاخصهای آماری مانند کمینه ،بیشینه ،میانگین،
میانه و انحراف معیار صفات مریستیک محاسبه گردید (جدول  .)2در
رابطه با صفت  ScdSنمونههای موجود در گروه یک و سه با نمونههای
گروه  2و  4اختالف معنیداری  0/026دارند .در مورد صفت  VSنیز
گروه چهارم با سایر گروهها اختالف معنیداری  0/041را نشان
میدهد (جدول .)3
جدول :3مقایسه پارامترهای  ScdSو  VSمار پلنگی ()H. ravergieri
در گروههای مختلف
پارامتر گروهبندی

گروه 1
گروه 2
گروه3
گروه 4
گروه 5

ScdS

محدوده
74-92
84-101
73-82
89-91
82-94

میانه
82/0 b
88/0 a
74/0 b
90/0 a
86/0 ab
P = 0/026

VS

محدوده
193-210
195-207
192-197
203-216
195-214

میانه
194/5b
199/0 b
195/0 b
209/5 a
197/0 b
P = 0/041

حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین گروههای
مختلف است.

در مارهای بالغ ،پارامتر  SVLبیشتر از نمونههای نابالغ است.
این اختالف اندازه بهطور مشهودی در سایر صفات مورد بررسی مانند
 SL ،HW ،HLو  SWنیز به چشم میخورد (جدول  .)4در مقایسه نسبی
صفات بین بالغ و نابالغ بهجز نسبت  SL/SWبقیه پارامترها باهم
اختالف معنیدار دارند (جدول( )5شکل 5تا  .)7در مقایسه انجام شده
بین دو جنس نر و ماده در بین صفات مریستیک اختالف معنیداری
در بین صفات مشاهده نشده است (جدول )2ولی در صفات متریک
دو صفت  TOLو  SVLبا همدیگر اختالف معنیدار دارند (جدول.)4
در بین صفات نسبی اندازهگیری شده نیز صفت  HL/TOLنسبت به
سایر صفات اختالف معنیدار دارد (جدول .)6
مقایسات استانها :نتایج حاصل از آزمون کروسکال-کالوالیس
صفات مریستیک نشاندهنده اختالف معنیدار بین استانهای مختلف
تنها درخصوص دو متغیر  VSو  ScdSبود و سایر صفات مریستیک
اختالف معنیداری را در استانهای مختلف با یکدیگر نشان نداند .در
نمونههای مورد بررسی ،متغیر  Vsبهطور معنیداری در استانهای

چهارمحال و بختیاری و آذربایجانشرقی نسبت به سایر استانها باالتر
بود .در مورد متغیر  ،ScdSنمونههای گرفته شده از استانهای آذربایجان
غربی ،زنجان ،لرستان و خراسان اختالف معنیداری را با نمونههای
استانهای البرز ،اصفهان و گلستان نشان میدهند در حالیکه مارهای
ساکن در استانهای آذربایجانشرقی و چهارمحال و بختیاری اختالف
معنیداری با سایر استانها در این خصوص نشان نداند (جدول .)4
جدول :4مقایسه پارامترهای  ScdSو  VSمار پلنگی ()H. ravergieri
در استانهای مختلف
پارامتر استان
آذربایجانغربی
البرز
اصفهان
چهارمحال و بختیاری

آذربایجانشرقی
گلستان
زنجان
خراسان
لرستان
کرمان
شیراز
خوزستان

ScdS

میانه

84/0 ab
76/0 b
72/0 b
84/5 ab
89/0 a
80/0 b
90/0 a
88/5 a
87/0 a
88/0 a
87/5 a
91/0 a

محدوده
75-93
71-81
72-80
80-95
85-100
79-81
89-91
72-93
85-89
72-93
73-95
89-93

P = 0/038

VS

محدوده
194-209
192-194
193-196
194-215
194-205
194-194
203-216
190-202
195-211
189-200
187-198
202-215

میانه
197/5b
193/0b
193/0 b
198/0 b
198/0 b
194/0 b
209/5 a
198/0 b
203/0 a
197/0 b
196/0 b
208/5 a
P = 0/026

حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین استانهای
مختلف است.

همانطور که در جدول  4نشان داده شده است اندازه عرض و
طول سر و همینطور نسبت بین آنها در زیستگاههای مورد بررسی
(استانها) اختالف معنیداری نداشت .صفات مربوط به طول و عرض
پوزه مارپلنگی نیز اختالف معنیداری بین استانهای مختلف از خود
نشان نداد .متغیر  SVLدر نمونههای استانهای آذربایجانغربی و
شرقی ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان و لرستان اختالف معنیداری را
با استانهای البرز و اصفهان نشان میدهد درحالیکه نمونههای مربوط
به گلستان و خراسان با سایر استانها تفاوت معنیداری درخصوص
پارامتر  SVLندارند (شکل  .)8صفت متریک  TLدر نمونههای ساکن
در استانهای زنجان ،خراسان و آذربایجانشرقی بهطور معنیداری
بیشتر از استانهایی مانند اصفهان و البرز است .در رابطه با نسبت
 SVL/TLدر بین استانهای آذربایجانغربی ،البرز ،چهارمحال و بختیاری،
آذربایجانشرقی ،گلستان ،زنجان و لرستان اختالف معنیدار را مشاهده
نشد درحالیکه این شاخص نسبی در استانهای آذربایجانغربی،
چهارمحال و بختیاری ،آذربایجانشرقی و لرستان در مقایسه با استانهای
اصفهان و خراسان بهطور معنیداری باالتر بود (شکل .)8
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جدول  :5مقایسه صفات متریک بین بالغین و نابالغین ،و نرها و
مادههای مار پلنگی ()H. ravergieri
صفات متریک
SVL

TL

HL

HW

SL

SW

TOL

طبقهبندی
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده

میانگین
50/00b
79/96 a
77/03 b
84/92 a
16/85 b
22/81 a
22/32
23/63
2/92 b
3/52 a
3/49
3/56
1/47 b
2/01 a
1/97
2/07
0/80 b
0/97 a
0/94
1/01
0/88 b
1/01 a
1/00
1/02
63/75 b
96/93 a
92/47b
102/03a

انحراف معیار
2/67
10/32
11/60
4/88
1/27
2/96
3/31
2/11
0/34
0/25
0/26
0/25
0/12
0/25
0/27
0/20
0/10
0/18
0/19
0/14
0/05
0/08
0/08
0/07
5/12
11/42
12/5
5/59

حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین گروههای
مختلف است.

شاخص TOLدر استانهای آذربایجانغربی ،شرقی ،چهارمحال
و بختیاری و زنجان در مقایسه با استانهای اصفهان و البرز بیشتر
است و اختالف معنیداری بین سایر استانها قابل مشاهده نیست.
نسبت  TL/TOLنیز تنها در استانهای زنجان و اصفهان با استان
لرستان اختالف معنیداری را نشان میدهد (شکل  .)9صفت نسبی
 HL/TOLنیز بین استانهای مختلف تفاوت معنیداری نداشت ،در
این بین تنها استانهای آذربایجانغربی ،چهارمحال و بختیاری،
آذربایجانشرقی ،زنجان و لرستان با استان اصفهان ،فارس دارای
اختالف معنیداری هستند (شکل  .)10نتایج حاصل از تحلیل PCA
نشان داد که صفت  SVLبا واریانسی معادل با  %73بیشترین ضریب
تاثیر را بین صفات دارند ،البته سایر عوامل مانند طول دم ( )TLو
طول کل بدن ( )TOLنیز ازجمله صفاتی هستند که میتوانند در
جدایی ویژگیهای ریختی نمونهها در استانهای مختلف موثر باشند
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(شکل  .)4در مورد صفات شمارشی  VSو  ScdSبا واریانس  %62و
 %31بیشترین سهم را در مقایسه با سایر متغیرها نشان داده و در
نتیجه بهعنوان مولفههای اصلی استفاده میشوند .شکل پراکنش
نمونهها براساس مقادیر تابع اول و دوم صفات شمارشی جمعیتهای
مارپلنگی که همان دو متغیر معنیدار  VSو  ScdSاست براساس
تحلیل مولفههای اصلی با نرمافزار  Canocoرسم گردید (شکل .)4
جدول  :6آمارههای توصیفی صفات متریک نسبی و تعیین شاخص
معنیدار H. ravergieri

صفات متریک
HW/HL

SL/SW

SVL/TL

TL/TOL

HL/TOL

طبقهبندی جمعیت
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده
نابالغ
بالغ
نر
ماده

میانگین
0/507 b
0/570 a
0/562
0/582
0/906
0/954
0/936
0/985
2/971b
3/516 a
3/46
3/60
0/264 a
0/239 b
0/244
0/231
0/045 a
0/037 b
0/038 a
0/034 b

انحراف معیار
0/049
0/047
0/050
0/041
0/063
0/130
0/133
0/125
0/076
0/302
0/326
0/239
0/020
0/019
0/020
0/014
0/003
0/003
0/003
0/001

حروف الفبای انگلیسی متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین استانهای
مختلف است.

شکل  :3تحلیل مولفههای اصلی صفات متریک در محور اول و دوم در بین
جمعیتهای مختلف مار پلنگی ( )H. ravergieriوگروهبندی جمعیتها
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شکل  :7مقایسه صفات متریک "فاصله پوزه تا دم" به "طول
دم"( )SVL/TLو هر کدام از صفات جداگانه در گونه  H. ravergieriدر
گروههای مختلف
شکل  :4تحلیل مولفههای اصلی صفات متریک در محور اول و دوم در دو جنس
نر و ماده مارپلنگی ( )H. ravergieriدر بین تمام گروهها

شکل  :8مقایسه صفات متریک "فاصله پوزه تا دم" به "طول دم" SVL/TLو
هر کدام از صفات جداگانه در گونه  H. ravergieriدر استانهای مختلف
شکل  :5مقایسه صفات متریک نسبت عرض سر به طول سر ( ،)HW/HLو
همینطور عرض ( )HWو طول ( )HLسر بهطور جداگانه در گونه H. ravergieri

در گروههای مختلف

شکل  :6مقایسه پارامتر های نسبت طول پوزه به عرض پوزه ( ،)SL/SWعرض
پوزه ( )SWو طول پوزه ()SLدر گونه  H. ravergieriدر گروههای مختلف

( :1آذربایجانغربی :2،البرز :3 ،اصفهان :4 ،چهار محال بختیاری :5 ،آذربایجان
شرقی :6 ،خوزستان :7 ،زنجان :8 ،خراسان :9 ،لرستان :10 ،فارس :11 ،کرمان،
 :12گلستان)

شکل :9مقایسه صفات متریک طول دم به طول کل بدن ( )TL/TOLو هر کدام
از صفات بهصورت جداگانه در گونه  H. ravergieriدر استانهای مختلف
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شکل :10مقایسه صفات متریک طول دم به طول کل بدن ( )HL/TOLو هر کدام
از صفات بهصورت جداگانه در گونه  H. ravergieriدر استانهای مختلف

بحث
مطالعات انجام گرفته در رابطه با گونه Hemorrhois ravergieri

نشان داده است که تنوع زیستگاهی این گونه احتماالا منجر به تنوع
صفات و مورفولوژی آن شده است ،مشاهدات میدانی و بررسی ظاهری
نمونهها نشان داد که  H. ravergieriاز نظر رنگآمیزی ،اندازه و شکل
لکهها تنوع بسیار باالیی دارد .سایر تحقیقات در رابطه با این گونه نیز
موید این مسئله بودهاست ( Schättiو  .(1985 ،Agasianبا اینحال،
وجود سه خط ممتد تیره در قسمت انتهایی دم در اغلب گونهها نیز
مشاهده گردید .عالوه براین ،وجود خطوط تیره رنگ در قسمت چشمی
گونه نیز کامالا مشهود است ،تمامی مشخصات ذکر شده در تحقیقات
گذشته در مورد  H. ravergieriنیز بیان شده است (لطیفی،1379 ،
قاضیخانلو .)1392 ،از اینرو بهنظر میرسد سازش با شرایط زیستگاهی
با گذر زمان و تکامل گونه منجر به ایجاد این تنوع در H. ravergieri
شده باشد ( Vandewoestijneو 2011 ،Van Dyck؛  Schovilleو
همکاران .)2013 ،در این راستا ،تنوع ظاهری مار Macroviper lebetia
با توجه به تغییرات زیستگاهی توسط مرادی و همکاران ( )2014مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه نشان داده شد که تنوع ریختی گونه
مذکور ارتباط مستقیمی با شرایط زیستگاهی دارد .بنایراین ،تنها
تغییر شرایط اقلیمی در مناطق مختلف ممکن است منجر به ایجاد
سازش متفاوت در خزندگان و در نتیجه تغییر ظاهر گونه گردد
( Moradiو همکاران2014 ،؛ عبدلی و نادری1387 ،؛  Guillو همکاران،
2003؛  .)2001 ،Holtmeierریختسنجی ،با مطالعه شکل ظاهری
گونه ،تغییرات زیستگاهی را بین جمعیتهای مختلف نشان میدهد
( Gibbsو همکاران .)2011 ،از اینرو مقایسه ویژگیهای ظاهری هر
گونه با توجه به شرایط زیستگاهی متنوع ضروری بهنظر میرسد (Otaki
94

و همکاران .)2010 ،در ادامه مشاهدات میدانی نشان داد که این گونه
تقریباا در اکثر استانهای کشور بهجز مناطق جنوبی (سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر بهطورکل سواحل عمانیسودانی) پراکندگی دارد
( .)2009 ،Glandtدر مطالعه حاضر با بررسی  42نمونه مشخص شد
که این گونه زیستگاههایی با ارتفاع باالتر (بیش از  1500متر) در
مناطق کوهستانی را انتخاب میکند ،این مطلب در تحقیق قاضیخانلو
نیز به بیان شده است (قاضیخانلو .)1392 ،با توجه به نتایج بهدست
آمده از مطالعه حاضر مشخص شد که در بین نمونههای جمعآوری
شده از استانهای مختلف ،مجموعه جمعیتهای مربوط به استان البرز
و اصفهان از اندازه کوچکتری برخوردار هستند .بهطورکلی نمونههای
موجود در شمال و شمالغرب تا اندازهای بزرگتر از استانهای مرکزی
هستند که این اندازهها در مادهها برابر با  112سانتیمتر بهدست آمد.
در سایر مطالعات انجام شده در ایران حداکثر اندازه بهدست آمده 117/50
سانتیمتر (قاضیخانلو )1392 ،و در سایر کشورها حداکثر طول کل
 95/5سانتیمتر ( Tuniyevو همکاران )1997 ،و  159سانتیمتر (لطیفی،
 )1379برای این مار گزارش شده است .از بین صفات مریستیک
اندازهگیری شده ،صفات  VSو ScdSدر بین نمونههای بالغ و نابالغ با
همدیگر اختالف معنیدار دارند با اینحال ،صفات مذکور بین جنس
نر و ماده اختالف معنیداری را نشان ندادهاند .البته قاضیخانلو ()1392
تعداد فلس شکمی در جنس ماده را بیشتر از نمونههای نر گزارش
نموده است .در مطالعه دیگری درخصوص گونهای از مارمولکها نیز
نشان داده شد که صفات مریستیک در بین جمعیتهای ساکن در
زیستگاههای مختلف هر دو جنس نر و ماده تغییر نکرده است ،این
امر به نوبه خود نشاندهنده عدم تغییر صفات مریستیک در تحت
تاثیر شرایط زیستگاهی مختلف است ( Ibáñezو همکاران.)2015 ،
تعداد فلسهای دور چشم در اکثر نمونهها  8عدد بوده و در نمونههای
درشت جثهتر به  9عدد رسیده است .اتصال پولک  5و 6به لب باال نیز
نه تنها در این تحقیق بلکه در سایر تحقیقات بهاثبات رسیده است
( Fathniaو همکاران2011 ،؛ قاضیخانلو1392 ،؛ لطیفی.)1379 ،
منقسم بودن پولک مخرجی نیز در این تحقیق موید نتایج بهدست
آمده در تحقیقات گذشته است ( Tuniyevو همکاران .)1997 ،تعداد
فلسهای لب باال بین  8تا  10عدد (پنجمین و ششمین آن متصل به
چشم) است که در بیشتر نمونهها تعداد آن  9فلس و در لب پایین
بین  9تا  11عدد متغیر بوده است .در تحقیقات پیشین نیز مشابه
نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر ،تعداد فلسهای پشتی با فرمول
 15:21:21گزارش شده است .البته این تعداد در قسمت میانی بدن
 21فلس و به موارد انگشت شماری به  23عدد نیز رسیده است
( Fathniaو همکاران2011 ،؛ لطیفی .)1379 ،میانگین ( )ScdSدر
مارهای بالغ  85±1/1عدد بوده است که این عدد در مقایسه
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با نابالغین بهطور معنیداری بیشتر است .علیرغم بیشتر بودن تعداد
این فلسها در مارهای نر ( )87/1±15/3نسبت به ماده ،اختالف معنی-
داری مشاهده نشد .علل احتمالی بهوجود آمدن این گونه تفاوتهای
ریختی بین جمعیتها بسیار مبهم است اما بهطورکلی ویژگیهای
ریختی تواماا تحت کنترل دو عامل شرایط محیطی و ژنتیکی هستند
( Tuniyevو همکاران1997 ،؛ Websterو 2010 ،Sheets؛ قاضیخانلو،
.)1392
نکته جالب توجه در رابطه با متغیرهایی که بهصورت نسبتی مورد
محاسبه قرار گرفتند حذف مقیاسها و استاندار شدن شرایط مقایسه
بین صفات است .در مطالعهای روی گونه مار  ،Eirenis persicusاهمیت
استفاده از صفات نسبی بهمنظور مقایسه بهتر صفات اشاره شده است
( Rajabizadehو همکاران .)2015 ،استفاده از صفات نسبی در بسیاری
از تحقیقات ریختسنجی مورد استفاده بوده است ( Mitteroeckerو
 .)2011 ،Booksteinمقایسه نسبت عرض سر به طول سر ()HW/HL
در شکل  5و طول پوزه به عرض پوزه ( )SL/SWدر شکل  6هیچگونه
اختالف معنیداری بین نمونههای گروههای مختلف مشاهده نشد.
بنابراین ،بین صفات مذکور نمیتوان ویژگی بارزی برای یافتن تفاوت
کلی بین نمونهها در زیستگاههای متنوع پیدا نمود ،چراکه این صفات
در افراد مختلف این گونه میزان ثابتی دارد و مقیاس مناسبی برای
رصد نمودن تغییرات نیست .مقایسه صفات متریک "فاصله پوزه تا
دم" به "طول دم" ( )SVL/TLنیز نشاندهنده تمایز نمونههای استان
اصفهان و خراسان نسبت به اکثر استانها است (شکل 7و .)8این امر
میتواند بهدلیل اندازه بلندتر دم در نمونههای این دو استان در مقایسه
با سایر استانها باشد .در گونهای از مارمولکMicrolophus atacamensis،
نشان داده شده است که هیچکدام از صفات متریک و صفات نسبی
متریک بین زیستگاههای مختلف اختالف معنیداری را ندارد ،بهجز
صفت  SVLکه اختالف معنیداری را نشان داده است .این محققین
این گونه نتیجه گرفتند که این صفت بهعنوان یک شاخص
متمایزکننده در مطالعات مشابه قابل استناد است ( Ibáñezو همکاران،
 .)2015از طرفی در نمونههای مربوط به استان خراسان بهراحتی
اختالف معنیدار بین اندازه دم به اندازه طول بدن ( )TL/TOLنسبت
به نمونههای سایر استانها مشاهده گردید (شکل  .)9با مقایسه
شاخص نسبت طول سر به طول کل بدن ( )HL/TOLدر استانهای
مختلف میتوان به این نتیجه رسید که تمام صفات اندازهگیری شده
در رابطه با اندازه سر و تغییرات جزیی در قسمتهای مختلف آن مانند
طول پوزه به عرض پوزه ،نسبت به شرایط مختلف زیستگاهی بیشتر
قابلیت تغییر دارند (جدول  .)6نتایج بهدست آمده از آزمون  PCAمبین
این مسئله است که صفت  SVLبهعنوان یکی از صفات متمایز بین
جمعیتهای متفاوت این گونه در استانهای
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مختلف محسوب میشود .عالوه براین ،صفاتی مانند میزان فاصله پوزه
تا بینی و همینطور طول دم ازجمله مواردی است که در بین جمعیت
استانهای مختلف متفاوت است .توجه به این مسئله که چه صفاتی
منجر به جدایی بین جمعیتهای یک استان میشوند ،بسیار مهم است
زیرا این صفات میتوانند در مقیاس جزییتر مورد بررسی قرار گیرند
( Langerhansو  .)2004 ،DeWittدر تجزیه و تحلیل مولفه اصلی
برای صفات ریختسنجی چهار مولفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگتر از
 1انتخاب شد که  73/00درصد تنوع را شامل میشوند .مهمترین
صفات ،صفاتی هستند که دارای بیشترین ضریب همبستگی باشند.
صفات  TL ،TOL ،SVLو  HLبا مقادیر ویژه ،0/011 ،0/254 ،0/73
 0/005نشاندهنده اهمیت شاخص  SVLدر تمایز جمعیت بین
استانهای مختلف خواهد بود .در مقایسه پراکندگی صفات در شکل
 4بهوضوح میتوان تمایز صفات را در بین نمونههای موجود در برخی
از استانها نشان داد .بهعنوان مثال استان آذربایجان غربی که با خط
مشکی از سایر استانها متمایز شده است بهنظر با نمونههای اصفهان
و خراسان کمترین همپوشانی را نشان میدهند Richtsmeier .و
همکاران ( )2002در تحقیقی در رابطه با ریختسنجی گونههای
مختلف نشان داد که هرچقدر عدم همپوشانی بین افراد یک جمعیت
وجود داشته باشد در نتیجه امکان جدایی آن جمعیت و ایجاد فاصله
بسیار بیشتر خواهد بود .طبق آنچه در نتایج نشان داده شد ،میتوان
این گونه ادعا نمود که نمونههای موجود در آذربایجانشرقی که در
نزدیکترین بعد مسافت را نسبت به استان آذربایجانغربی قرار دارند
در اغلب صفات برآورد شده هیچ اختالف معنیداری را نشان ندادند.
این مورد با رجوع به اشکال موجود در نتایج قابل درك است .آنچه
در این قسمت مهم میشود ،میزان فاصله بین جمعیتها برای جدایی
صفات است اهمیت این فاصله و جدایی جمعیت تا جایی است که در
رابطه با گونههای کوچکجثه مانند حشرات نیز مورد توجه قرار می-
گیرد که  Abou-Shaaraو  )2012( Al-Ghamdiبه بررسی فاصله بین
جمعیت زنبور عسل برای تشکیل زیرگونه جدید پرداخت ..در بین
جمعیتهای مختلف تنها اختالف معنیدار بین اندازه بالها بهدست
آمد که دریافتند هرچقدر اندازه بال نمونه بزرگتر باشد ،امکان ایجاد
فاصله کمتر و در نتیجه فاصله ژنی کمتری با گذر زمان وجود دارد.
در ر ابطه با خزندگان نیز چون قدرت حرکتی بسیار سریع و باالیی
ندارند بنابراین توجه به تغییرات صفات در زیستگاههای مختلف بهراحتی
ممکن است منجر به ایجاد جمعیت جدید گردد ( Ibáñezو همکاران،
 .)2015در رابطه با  H. ravergieriمورد بررسی در این تحقیق ،تحلیل
آنالیزهای رجبندی در بین صفات متریک میتوان به این نتیجه رسید
که تغییر در اندازه کل بدن و حتی صفات موجود در قسمت ابتدایی
بدن گونه (سر) میتواند از عوامل اساسی سازش گونه در هر زیستگاه
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مشتاقی و همکاران

 اهمیت تغییر ویژگیهای صفات سر در بسیاری از مطالعات.باشد
 زیرا تفاوت در اندازه طول و،مرتبط با خزندگان بررسی شده است
عرض سر منجر به سازشهای مختلفی در رابطه با رفتار تغذیهای گونه
 با توجه به نتایج حاصل شده.)2015 ، و همکارانIbáñez( نیز میشود
از آنالیزهای تحلیل به مولفه اصلی میتوان به این جمعبندی رسید
که نمونههایی موجود در گروه یک و سه با دو چهار در رابطه با صفت
 اختالف معنیداری را با سایرین نشان میدهند در مقایسه استانیScd
TL  نمونههای موجود در استان خراسان در صفت متریک،بین نمونهها
 بهطور.اختالف معنیداری را با نمونههای سایر استانها نشان دادند
کلی میتوان اینگونه بیان نمود که نمونههای موجود استانهای شمال
 آذربایجانشرقی و زنجان از لحاظ،غرب کشور مانند آذربایجانغربی
صفات قابل بررسی در این تحقیق قرابت بیشتری با نمونههای موجود
 نمونههای موجود در گروه پنجم.در استان چهارمحال بختیاری دارند
(استان فارس و کرمان) از لحاظ بررسی صفات در شرایطی بینابین سایر
.گونهها هستند و تفاوت معنیداری را با سایر گروهها نشان نمیدهند
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