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 های مردابیقورباغهدو جمعیت از در  سن و اندازه بدنمطالعه 
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

ر جمعیت مهم است. در دوزیستان ها، رشد، سن، طول عمر و ساختاگونه جانوران برای کسب اطالعات در مورد تاریخ زندگی سن تعیین 

ماده( از دو جمعیت قورباغه  30نر و  20نمونه ) 50در مطالعه حاضر تعیین سن در  .باشدمیبرای تخمین سن  موثر یروش سن شناختی اسکلتی

Pelophylax ridibundus  .طور میانگین نرها بهکه  نتایج برش انگشتان نشان داد که در شمال ایران )رشت و ساری( پراکنش دارند انجام شد

ها میانگین سن در ماده و 50/8±13/2در نرها   میانگین سن بود که سال  13تا  4بین ها ی افراد جمعیتسنمحدوده . ترندها مسننسبت به ماده

در  (SVL)طول پوزه تا مخرج  بستگی بین سن وهای رشت بودند. همتر از قورباغههای ساری بزرگقورباغهجمعیت . دست آمدهب 40/1±55/6

این نوع مطالعات در . مددست آهدر شمال ایران ب P. ridibundusاطالعات جدیدی درباره سن و اندازه هر دو محل مثبت بود. با این مطالعه، 

ریزی مطالعه . سن بلوغ برای طرحشودک درها چه حیات آندهد تا اثرات زیست محیطی بر تاریخامکان میسان و مشابه های یکمورد گونه

 های حفاظتی در آینده مفید خواهد بود.مثل و برنامهتولید

   Pelophylax ridibundus ، Ranaidae،سن شناختی اسکلتی، تعیین سن کلمات کلیدی:

 hjavanbakht@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 تعيين طور گسترده برایبهکه  سن شناختی اسکلتی روشی است       

 YamanYakın) گيردمی قرار استفاده مورد خزندگان و دوزیستان در سن

 هایبافت در که است هاییگونه برای روش کاربرد این (.2015 همکاران، و

 شودمی و تثبيت ایجاد ميکروسکوپی هاینشانه ها،آن استخوانی سخت

 و رشد ویژگی سن، تخمين برای اطمينانی قابل و درست مبنای که

 Basteinگردد )می محسوب هاگونه بيولوژی با مرتبط خصوصيات سایر

 مؤثر استخوان رشد در اقليمی شرایط دوزیستان در (.Leclair ،1992و 

 رشد زمستانی خواب و استراحت دوره در طول باشد.می کنندهتعيين و

 و شودمی متوقف یا یافته و کاهش تابستان فصل به نسبت استخوان

 وجودبه بافت با زمستان فصل فاصله در شده ایجاد استخوان بافت

، Sinschکند )می فرق ميکروسکوپی نظر از گونه فعال فصول در آمده

 رشد هایویژگی در اختالف (. اینVerrell ،1988و  Haliday؛ 2015

 بافت عرضی مقطع در که گرددمی سبب فعالغير و فعال فصل دو در

 تشکيل درختان تنه هایحلقه شبيه هاییحلقه جانوران این استخوانی

 که استخوانی بافت حلقه معموالً. (2008و همکاران،  Mc Creary) شود

 چنينو هم بوده ترباریك شودمی ایجاد اليرفعغ یا تانزمس لفص یط در

 تنسب) وانـاستخ بافت بستر معدنی و آلی مواد متفاوت تراکم دليلبه

 در ولمعم هایآميزیرنگ از بعد( فعال فصل طی شده ایجاد افتب به

شوند می نمایان تریتيره هایحلقه صورتبه شناسیبافت گاهآزمایش

(Zivari   ،2017و همکاران). رشد توقف خط اصطالحاً هاحلقه این به 

(Lines of arrested grow) LAGs  متمرکز  صورتبه که شودمی گفته 

 ظاهر( انگشت بند یا ازوب ران،) وتاهک ای دراز هایاستخوان در خصوصاً

عنوان ابزاری های اخير سن شناختی اسکلتی بهدر طی سال. شوندمی

موثر برای ارزیابی سن و رشد دوزیستان و خزندگان مورد استفاده قرار 

، Kyriakopoulou Sklavounou؛ 2000و همکاران،  Leclairگرفته است )

و همکاران،  Kutrup؛ 2011و همکاران  Cakir ؛Mlaud ،2007؛ 2002

(. Claude  ،2013و Matthews ؛2013و همکاران،  Varol Tok ؛2011

مطالعات محدودی در این  ایران دوزیستان در گسترده توزیع رغمعلی

( در 1393همکاران ) توان به اشکاوندی وزمينه انجام گرفته که می

در استان  Pelophylax ridibundus، در قورباغه Bufo viridisوزغ 

 Neurergus(، در سمندر2012و همکاران،  Ashkavandiلرستان )

strauchii (Yaman yakin ،2015 در سمندر ،)Neurergus kaiseri 
Farasat) وSharifi ، 2016) و در سمندرParadactylodon gorganensi 

(Zivari  ،اشاره کرد.2017و همکاران ) قورباغه مردابی (Pelophylax 

ridibundus) های واقعی متعلق به خانواده قورباغه(Ranidae)  است

که پراکنش وسيع از غرب اروپا تا شرق قزاقستان دارد. این قورباغه با 

های کم عمق و استخرها تا ها از گودالگاهمحدوده وسيعی از زیست

ها  سازش یافته است. در ایران قورباغه مردابی از ها و دریاچهرودخانه

شمال، مرکز و غرب ایران گزارش شده است. بر اساس خصوصيات 

 6با  P. ridibundusمورفولوژیکی این قورباغه در ایران به یك گونه 

( 2017و همکاران ) Pesaraklooبندی شده بود. اخيراً مورف تقسيم

های مختلف ایران بر فاوت از این قورباغه را در بخشهای متجمعيت

ها های ژن ميتوکندریایی مورد بررسی قرار دادند. آناساس تفاوت

های مردابی ایران باید به دو کالد مجزا پيشنهاد کردند که قورباغه

غرب ایران در مرکز، غرب و شمال که P. bedriagae بندی شوند.تقسيم

است. با این وجود  که در شمال ایران پراکنش یافته .Pelophylax spو 

های شمال ایران وجود ندارد. از هنوز اطالعات دقيقی در مورد قورباغه

رو تعيين سن برای درک بهتر دموگرافی جمعيتی و مدت زمان این

رسد. در این مطالعه ساختار سنی و نظر میزندگی این گونه الزم به

در دو موقعيت  P. ridibundusهای ورباغهنمونه از ق 50جنسی در 

 .جغرافيایی از شمال ایران )رشت و ساری( مورد بررسی قرار گرفت

 

 هاواد و روشم

نمونه قورباغه  50،مجموعا 1396 تابستان و بهار فصول طی       

نمونه  20) رشتشهر از استان گيالن حوالی ( P. ridibundusمردابی )

 37E ،′ 33°  49 N  °17 ′ جغرافيایی با مختصات ماده( 9نر و  11شامل 

 11نر و  19نمونه شامل  30) ساریشهر و از استان مازندران حوالی 

 وآوری شده جمع 36E ، ′ 0°  52 N  °35 ′ ماده( با مختصات جغرافيایی

شد. سپس تعيين جنسيت انجام  منتقل آزمایشگاه به زنده صورتبه

 آوری شده،عنر و ماده جمهای بررسی ساختار سنی نمونه گرفت. برای

 داری شد و براینگه %10یك بند از انگشت دوم دست در فرمالين 

سن شناختی  روش در سن تعيين جهت آميزیو رنگ بافتی گيریبرش

مواد  .شد گيریخصوصيات مورفولوژیکی اندازهاسکلتی استفاده شد. 

، 80 ،70مورد نياز برای برش بافتی شامل: الکل اتانول با درصدهای

درصد، زایلن، پارافين، هماتوکسيلين،  5نيتریك اسيد، 100، 96، 90

آلبومين بود. در  ائوزین، چسب ليتيم، یك درصد، کربنات HCLاسيد

کاهش مقدار  جهت اسکلتی، شناختی سن در روش سن ابتدا برای تعيين

تراکم استخوان از اسيد  کاهش و گيری()کلسيم های سختکلسيم بافت

 گيری، شفافد. مراحل آبفاده شت، استاعس 3-5مدت هب %5نيتریك 

ها سپس نمونه (.2011همکاران،  و Uzum) شد گيری انجامو قالب سازی

 روشبه هاالم آميزیرنگ و شدند گيریبرش ميکروتوم دستگاه با

 (. مقاطع1995و همکاران،  Kusano) گرفت انجام ائوزین -هماتوکسلين

 توقف خطوط تعداد به توجه با و شدند بررسی نوری ميکروسکوپ با

 گردید تعيين هانمونه تكتك سن استخوان، عرضی هایبرش در رشد

 پوزه طول)و رشد  سن بين رابطه تعيين منظوربه. (1 )شکل
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  IBM SPSS Statisticsافزار با استفاده از نرم حاصله اطالعات ،(مخرج تا

 بودن نرمال وضعيت بررسی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. برای 22

 برای Levene آزمون و از( KS)اسميرنف  -کولموگروف آزمون از متغير،

 ميانگين، شده، گيریاندازه صفت برای. شد استفاده هاواریانس برابری

 .شد محاسبه استاندارد خطای ميانگين و معيار انحراف تغييرات، محدوده

اثر سن بر اندازه بدن مورد استفاده  تعيين برای MANOVA آزمون

 قرار گرفت. 

 

 نتایج
 ،هادست آمده نشان داد که محدوده سنی برای نمونههنتایج ب       

درصد سنين و ها تك نمونهسن تك، 1)جدول  باشدسال می 13-4

دهد(. را در دو موقعيت جغرافيایی رشت و ساری نشان میمختلف 

سن در  و ميانگين بودندها تر از مادهطور متوسط مسنچنين نرها بههم

محدوده سنی . بود سال 55/6±40/1 هاو در ماده سال 50/8±13/2نرها 

در  .طور جداگانه نيز بررسی شدهمازندران ب دو استان گيالن و در

از نظر اندازه  تر وهای مازندران مسنقورباغهجمعيت  ،نتيجه معلوم شد

تر ها سریعچنين رشد در مادههم .ندبود ترهای گيالن بزرگاز قورباغه

نرها به اندازه  تر ازها در سن کمکه مادهطوریبه بودها تر از نربيش و

گيالن محدوده سن بين جمعيت (. در 2 )شکل نديدرستری میبزرگ

 و 78/6±2/1در نرها  و 1/6±41 هاماده ميانگين سن در بود. لاس 8-4

مازندران محدوده  در شد. دیده سال 6 محدوده در هانمونه تعداد ترینبيش

در  و 22/7±09/1 هاکه ميانگين آن در ماده بودسال  5-13سن بين 

سال  7ها در محدوده سنی تعداد نمونه ترینبيش بود. 24/9±02/2 نرها

      .(3 )شکل شد دیده 

          
  ( درLAGفراوانی خطوط رشد ) ها وتعداد نمونه: 1جدول 

 مازندران گیالن و هایاستاندر  P. ridibundus های جمعیت

طول )  SVLاطالعات مربوط به رشد، منظور تعيين رابطه بين سن وبه

های آماری مورد تجزیه و سن، با استفاده از روش پوزه تا مخرج( و

نشان  )اندازه بدن( SVLبستگی سن و بررسی هم تحليل قرار گرفت.

که در طوریداد که این دو کميت ارتباط متغيری با هم دارند به

بين این دو کميت  تری بودندها دارای سن کمقورباغه ،گيالنجمعيت 

ها نمونهبا افزایش سن اندازه  دار دیده شد ویمعن بستگی مثبت وهم

ها در مازندران که نمونهجمعيت اما  .(2جدول ) یافتافزایش می

 .(2)جدول بود دار نیولی معن بودهبستگی مثبت هم بودندتر مسن
 
 

 گیالن مازندران

% 
تعداد خطوط 

 (N.L) رشد 

تعداد 

 نمونه
% 

تعداد خطوط 

 (N.L) رشد
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 استخوان( مغز BM)P. ridibundus استخوانی  بافت  :1شکل 

 

 
 P. ridibundusهای نر وماده اندازه در قورباغه مقایسه سن و :2شکل

 شمال ایران
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 رد P. ridibundus هایجمعیت در اندازه مقایسه سن و :3شکل

 مازندران گیالن و هایاستان

 

  در P. ridibundusدر اندازه  همبستگی بین سن و :2جدول 
 و مازندران گیالن هایاستان

 حثب
 روش استاندارد یك عنوانبه که هاستمدت ،اسکلتی شناختی سن       

 استفاده مورد خزندگان و دوزیستان مختلف هایگونه سن تخمين برای

و همکاران،  MacCoy؛ Baskett ،1968و  Schroeder) گيردمی قرار

وسيله چندین عامل به(. ترکيب سنی دوزیستان ممکن است 2010

 کيفيت ای،تغذیه محيطی و ژنتيکی )مانند تغييرات آب و هوایی، منابع

 های شکار و شکارگر و گاه، خصوصيات متابوليکی، واکنشزیست

(. نتایج 2011 و همکاران، Uzumای( کنترل شود )ههای بين گونرقابت

 بود،تر از نرها بيش تر وها سریعرشد در ماده این مطالعه نشان داد

ند. يدرستری مینرها به اندازه بزرگ تر ازها در سن کمکه مادهطوریبه

دليل آمادگی برای باروری باشد. رشد تواند بهها میرشد سریع در ماده

تر خطرات قرار دهد ها را در تهدید بيشتواند آننرها میآهسته 

(Khonsue  ،2000و همکاران.) 

 هایجمعيت سنی بر روی ازترکيب یامشابه تقریباً نتایج       

گزارش شده  در ایران،P. ridibundus  و  B. viridis  گونه دو مختلف

 P. ridibundus  و   B. viridis گونه جمعيت در افراد موجود  مثالً. است

شتند. سال سن دا 3-11 و 1-8 بين ترتيببه ،آبادخرم کوهمخمل ساکن

 های دونمونه، B. viridis گونه در را افراد تریننفراوا مبنا همين بر

 .دادندمی شکيلت ساله شش هایونهنم،  P. ridibundusونهگ در اله وس

 عمر طول حداکثر ،کوهمخمل ساکن P. ridibundusجمعيت  در

در دیگر  (.1390همکاران، بود )اشکاوندی و سال 11 شده مشاهده

ت. اس شده هایی مشابه اعالمگزارش اطراف ایران نيز نقاط از مطالعات

 شده حفاظت منطقه ساکن جمعيت در عمر طول حداکثر که،طوریهب

 وانس اچهدری اطراف جمعيت در و ل سا 11 روسيه به کامزکی -ولگا

 رسدسال می 9-10 به (دریا سطح از متر 1900 ارتفاع  باارمنستان )

(Smirina ،1994هم .)  چنينLedentsov  وMekkumyan (1986 )

 ارمنستان کشور از دیگر جمعيتی درP. ridibundus سن  طول حداکثر

 ند.اکرده گزارش سال 11 را هستند ساکنمتری  2500ارتفاع در که

 گونه این عمر طول حداکثر که دارد وجود گزارشات دیگریهرحال هب

 جمعيتی از  در سن حداکثر مثال، عنوانبه .کرده اند ذکر تررا کم

P. ridibundus ناحيه های جمعيت در و سال 4، تاجيکستان کشور در 

و همکاران،  Kutrop) است شده گزارشسال  6 (مرکزی )روسيه تولگا

 و شمالی نواحی در گونه این عمر طول یهنظریك  اساس بر(. 2005

 است تربيش معموالً ترپست و جنوبی نواحی نسبت به کوهستانی

(Smirina ،1994 .) 

دیگر  و مطالعه این در آمده دستهب مقایسه نتایجاین وجود با        

با نظریه فوق سازگاری ندارد.  روی قورباغه مردابی در ایران  نتایج

 نواحی تمام به نسبت موقعيت جغرافيایی نظر از آبادخرم عنوان مثالبه

 دریا سطح از منطقه این ارتفاع و بوده ترباال، جنوبی در شده گزارش

که در حالی. در(1390همکاران ، )اشکاوندی و می باشد متر 1347

 ترگيالن ارتفاع نسبت به سطح دریا بسيار کم مازندران و هایاستان

 درست مذکور نظریه اگر عالوه،. بهباشدمیسطح دریا، تقریباً هم و

 گرمسيری طول مناطق هاینمونه که داشت باید انتظار باشد

 ،شودمی مشاهده کهحالیدر ،باشد داشته تریکم عمرخيلی

 پوزه تا مخرجطول  سن  

 گيالن

 سن

 پيرسونهمبستگی 

 داری)دوطرفه(معنی

1 

20 

754/0 

000/0 

20 

 پوزه تا مخرجطول 

 پيرسونهمبستگی 

 داری)دوطرفه(معنی

754/0 

000/0 

20 

1 

20 

 مازندران

 سن

 پيرسونهمبستگی 

 داری)دوطرفه(معنی

1 

30 

212/0 

261/0 

30 

 پوزه تا مخرجطول 

 پيرسونهمبستگی 

 داری)دوطرفه(معنی

212/0 

261/0 

30 

1 

30 
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 نامهبRana  جنسهای گونه از یکی در عمر طول حداکثر

 R. nigrovittata تایلند پست کشور و گرمسيری هایجنگل ساکن که 

نتایج (. 2000و همکاران، (Khonsue  است شده گزارش سال 9، است

دست آمده در این مطالعه مشابه شواهد حاصل از  مطالعات محققان هب

 توان با قاطعيت بيان کرد که اند نمیدیگری است که نشان داده

تری نسبت به عمر بيش و مرتفع طول شمالی مناطق های ساکننمونه

هرحال برخی از محققان معتقدند، تر دارند. بههای جنوبی نمونه

و  Kutrupگاه و طول عمر وجود ندارد )ارتباطی بين ارتفاع زیست

 در عمر طول تفاوت برای که دالیلی از یکی(. 2011همکاران، 

 فراوانی دشمنان شود،بيان می  وزغ و قورباغه مختلف هایجمعيت

 شکارچيان که اکوسيستم هر در عبارتیبه است، شکارچيان یا طبيعی

 باشدمی ترکوتاه آن ساکن دوزیستان عمر طول ،باشند تریبيش

(Khonsue  ،2000و همکاران.)  

 ،معتدل خاص و شرایط اقليمی خاطرمازندران به استان گيالن و       

های های غذایی بسيار در اندازهاکوسيستم مناسبی برای وجود زنجيره

ها توان در بسياری از این زنجيرهها را میقورباغه .بزرگ است کوچك و

دست آمده در مورد محدوده سنی در هتوان گفت نتایج بمی دید و

ط ایثر از این شرأتواند متمی ،نمو که فصل شکار نيز هست فصل رشد و

 که  است نياز موضوع برای اثبات این اما .يطی باشدزیست مح

  .گيرد انجام تریبيش هایبررسی
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