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چکیده
تعیین سن جانوران برای کسب اطالعات در مورد تاریخ زندگی گونهها ،رشد ،سن ،طول عمر و ساختار جمعیت مهم است .در دوزیستان
سن شناختی اسکلتی روشی موثر برای تخمین سن میباشد .در مطالعه حاضر تعیین سن در  50نمونه ( 20نر و  30ماده) از دو جمعیت قورباغه
 Pelophylax ridibundusکه در شمال ایران (رشت و ساری) پراکنش دارند انجام شد .نتایج برش انگشتان نشان داد که نرها بهطور میانگین
نسبت به مادهها مسنترند .محدوده سنی افراد جمعیتها بین  4تا  13سال بود که میانگین سن در نرها  8/50±2/13و میانگین سن در مادهها
 6/55±1/40بهدست آمد .جمعیت قورباغههای ساری بزرگتر از قورباغههای رشت بودند .همبستگی بین سن و طول پوزه تا مخرج ) (SVLدر
هر دو محل مثبت بود .با این مطالعه ،اطالعات جدیدی درباره سن و اندازه  P. ridibundusدر شمال ایران بهدست آمد .این نوع مطالعات در
مورد گونههای یکسان و مشابه امکان میدهد تا اثرات زیست محیطی بر تاریخچه حیات آنها درک شود .سن بلوغ برای طرحریزی مطالعه
تولیدمثل و برنامههای حفاظتی در آینده مفید خواهد بود.
کلمات کلیدی :سن شناختی اسکلتی ،تعیین سنRanaidae ،Pelophylax ridibundus ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولhjavanbakht@yahoo.com :
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رجبی و همکاران

مطالعه سن و اندازه بدن در دو جمعیت از قورباغههای مردابی در شمال ایران

مقدمه
سن شناختی اسکلتی روشی است که بهطور گسترده برای تعيين
سن در دوزیستان و خزندگان مورد استفاده قرار میگيرد (YamanYakın
و همکاران .)2015 ،کاربرد این روش برای گونههایی است که در بافتهای
سخت استخوانی آنها ،نشانههای ميکروسکوپی ایجاد و تثبيت میشود
که مبنای درست و قابل اطمينانی برای تخمين سن ،ویژگی رشد و
سایر خصوصيات مرتبط با بيولوژی گونهها محسوب میگردد (Bastein
و  .)1992 ،Leclairدر دوزیستان شرایط اقليمی در رشد استخوان مؤثر
و تعيينکننده میباشد .در طول دوره استراحت و خواب زمستانی رشد
استخوان نسبت به فصل تابستان کاهش یافته و یا متوقف میشود و
بافت استخوان ایجاد شده در فاصله فصل زمستان با بافت بهوجود
آمده در فصول فعال گونه از نظر ميکروسکوپی فرق میکند (،Sinsch
2015؛  Halidayو  .)1988 ،Verrellاین اختالف در ویژگیهای رشد
در دو فصل فعال و غيرفعال سبب میگردد که در مقطع عرضی بافت
استخوانی این جانوران حلقههایی شبيه حلقههای تنه درختان تشکيل
شود ( Mc Crearyو همکاران .)2008 ،معموالً حلقه بافت استخوانی که
در طی فصل زمستان یا غيرفعال ایجاد میشود باریكتر بوده و همچنين
بهدليل تراکم متفاوت مواد آلی و معدنی بستر بافت استخـوان (نسبت
به بافت ایجاد شده طی فصل فعال) بعد از رنگآميزیهای معمول در
آزمایشگاه بافتشناسی بهصورت حلقههای تيرهتری نمایان میشوند
( Zivariو همکاران .)2017 ،به این حلقهها اصطالحاً خط توقف رشد
) LAGs (Lines of arrested growگفته میشود که بهصورت متمرکز
خصوصاً در استخوانهای دراز یا کوتاه (ران ،بازو یا بند انگشت) ظاهر
میشوند .در طی سالهای اخير سن شناختی اسکلتی بهعنوان ابزاری
موثر برای ارزیابی سن و رشد دوزیستان و خزندگان مورد استفاده قرار
گرفته است ( Leclairو همکاران2000 ،؛ ،Kyriakopoulou Sklavounou
2002؛ 2007 ،Mlaud؛  Cakirو همکاران 2011؛  Kutrupو همکاران،
2011؛  Tok Varolو همکاران2013 ،؛  Matthewsو .)2013 ،Claude
علیرغم توزیع گسترده دوزیستان در ایران مطالعات محدودی در این
زمينه انجام گرفته که میتوان به اشکاوندی و همکاران ( )1393در
وزغ  ،Bufo viridisدر قورباغه  Pelophylax ridibundusدر استان
لرستان ( Ashkavandiو همکاران ،)2012 ،در سمندر Neurergus
 ،)2015 ،Yaman yakin( strauchiiدر سمندر Neurergus kaiseri
) Farasatو  )2016 ،Sharifiو در سمندرParadactylodon gorganensi
( Zivariو همکاران )2017 ،اشاره کرد .قورباغه مردابی ( Pelophylax
 )ridibundusمتعلق به خانواده قورباغههای واقعی ) (Ranidaeاست
که پراکنش وسيع از غرب اروپا تا شرق قزاقستان دارد .این قورباغه با
محدوده وسيعی از زیستگاهها از گودالهای کم عمق و استخرها تا
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رودخانهها و دریاچهها سازش یافته است .در ایران قورباغه مردابی از
شمال ،مرکز و غرب ایران گزارش شده است .بر اساس خصوصيات
مورفولوژیکی این قورباغه در ایران به یك گونه  P. ridibundusبا 6
مورف تقسيمبندی شده بود .اخيراً  Pesaraklooو همکاران ()2017
جمعيتهای متفاوت از این قورباغه را در بخشهای مختلف ایران بر
اساس تفاوتهای ژن ميتوکندریایی مورد بررسی قرار دادند .آنها
پيشنهاد کردند که قورباغههای مردابی ایران باید به دو کالد مجزا
تقسيمبندی شوند P. bedriagae .که در مرکز ،غرب و شمالغرب ایران
و  Pelophylax sp.که در شمال ایران پراکنش یافته است .با این وجود
هنوز اطالعات دقيقی در مورد قورباغههای شمال ایران وجود ندارد .از
اینرو تعيين سن برای درک بهتر دموگرافی جمعيتی و مدت زمان
زندگی این گونه الزم بهنظر میرسد .در این مطالعه ساختار سنی و
جنسی در  50نمونه از قورباغههای  P. ridibundusدر دو موقعيت
جغرافيایی از شمال ایران (رشت و ساری) مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
طی فصول بهار و تابستان ،1396مجموعا  50نمونه قورباغه
مردابی ( )P. ridibundusاز استان گيالن حوالی شهر رشت ( 20نمونه
شامل  11نر و  9ماده) با مختصات جغرافيایی N 49° 33 ′،E 37° 17 ′
و از استان مازندران حوالی شهر ساری ( 30نمونه شامل  19نر و 11
ماده) با مختصات جغرافيایی  N 52° 0 ′ ،E 36° 35 ′جمعآوری شده و
بهصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شد .سپس تعيين جنسيت انجام
گرفت .برای بررسی ساختار سنی نمونههای نر و ماده جمعآوری شده،
یك بند از انگشت دوم دست در فرمالين  %10نگهداری شد و برای
برشگيری بافتی و رنگآميزی جهت تعيين سن در روش سن شناختی
اسکلتی استفاده شد .خصوصيات مورفولوژیکی اندازهگيری شد .مواد
مورد نياز برای برش بافتی شامل :الکل اتانول با درصدهای،80 ،70
 ،100 ،96 ،90اسيدنيتریك  5درصد ،زایلن ،پارافين ،هماتوکسيلين،
اسيد HCLیك درصد ،کربنات ليتيم ،ائوزین ،چسب آلبومين بود .در
ابتدا برای تعيين سن در روش سن شناختی اسکلتی ،جهت کاهش مقدار
کلسيم بافتهای سخت (کلسيمگيری) و کاهش تراکم استخوان از اسيد
نيتریك  %5بهمدت  3-5ساعت ،استفاده شد .مراحل آبگيری ،شفاف
سازی و قالبگيری انجام شد ( Uzumو همکاران .)2011 ،سپس نمونهها
با دستگاه ميکروتوم برشگيری شدند و رنگآميزی المها بهروش
هماتوکسلين -ائوزین انجام گرفت ( Kusanoو همکاران .)1995 ،مقاطع
با ميکروسکوپ نوری بررسی شدند و با توجه به تعداد خطوط توقف
رشد در برشهای عرضی استخوان ،سن تكتك نمونهها تعيين گردید
(شکل  .)1بهمنظور تعيين رابطه بين سن و رشد (طول پوزه
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تا مخرج) ،اطالعات حاصله با استفاده از نرمافزار
 22مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .برای بررسی وضعيت نرمال بودن
متغير ،از آزمون کولموگروف -اسميرنف ( )KSو از آزمون  Leveneبرای
برابری واریانسها استفاده شد .برای صفت اندازهگيری شده ،ميانگين،
محدوده تغييرات ،انحراف معيار و ميانگين خطای استاندارد محاسبه شد.
آزمون  MANOVAبرای تعيين اثر سن بر اندازه بدن مورد استفاده
قرار گرفت.
IBM SPSS Statistics

بهمنظور تعيين رابطه بين سن و رشد ،اطالعات مربوط به ( SVLطول
پوزه تا مخرج) و سن ،با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت .بررسی همبستگی سن و ( SVLاندازه بدن) نشان
داد که این دو کميت ارتباط متغيری با هم دارند بهطوریکه در
جمعيت گيالن ،قورباغهها دارای سن کمتری بودند بين این دو کميت
همبستگی مثبت و معنیدار دیده شد و با افزایش سن اندازه نمونهها
افزایش مییافت (جدول  .)2اما جمعيت در مازندران که نمونهها
مسنتر بودند همبستگی مثبت بوده ولی معنیدار نبود (جدول .)2

نتایج
نتایج بهدست آمده نشان داد که محدوده سنی برای نمونهها،
 4-13سال میباشد (جدول  ،1سن تكتك نمونهها و درصد سنين
مختلف را در دو موقعيت جغرافيایی رشت و ساری نشان میدهد).
همچنين نرها بهطور متوسط مسنتر از مادهها بودند و ميانگين سن در
نرها  8/50±2/13سال و در مادهها  6/55±1/40سال بود .محدوده سنی
در دو استان گيالن و مازندران بهطور جداگانه نيز بررسی شد .در
نتيجه معلوم شد ،جمعيت قورباغههای مازندران مسنتر و از نظر اندازه
از قورباغههای گيالن بزرگتر بودند .همچنين رشد در مادهها سریعتر
و بيشتر از نرها بود بهطوریکه مادهها در سن کمتر از نرها به اندازه
بزرگتری میرسيدند (شکل  .)2در جمعيت گيالن محدوده سن بين
 4-8سال بود .ميانگين سن در مادهها  6/1±41و در نرها  6/78±1/2و
بيشترین تعداد نمونهها در محدوده  6سال دیده شد .در مازندران محدوده
سن بين  5-13سال بود که ميانگين آن در مادهها  7/22±1/09و در
نرها  9/24±2/02بود .بيشترین تعداد نمونهها در محدوده سنی  7سال
دیده شد (شکل .)3

شکل  :1بافت استخوانی  BM( P. ridibundusمغز استخوان)

جدول  :1تعداد نمونهها و فراوانی خطوط رشد ( )LAGدر
جمعیتهای  P. ridibundusدر استانهای گیالن و مازندران
گیالن
تعداد

تعداد خطوط

نمونه

رشد

5
4
7
1
3

)(N.L

8
7
6
5
4

مازندران
%
25
20
35
0/05
15

تعداد

تعداد خطوط

نمونه

رشد )(N.L

3
2
3
5
6
10
1

13
11
10
9
8
7
5

%
10
6/66
10
16/66
20
33/33
3/33

شکل :2مقایسه سن و اندازه در قورباغههای نر وماده P. ridibundus

شمال ایران
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شکل :3مقایسه سن و اندازه در جمعیتهای  P. ridibundusدر
استانهای گیالن و مازندران
جدول  :2همبستگی بین سن و اندازه در  P. ridibundusدر
استانهای گیالن و مازندران

گيالن

مازندران

سن

طول پوزه تا مخرج

سن
همبستگی پيرسون
معنیداری(دوطرفه)

1
20

0/754
0/000
20

طول پوزه تا مخرج
همبستگی پيرسون
معنیداری(دوطرفه)

0/754
0/000
20

1
20

سن
همبستگی پيرسون
معنیداری(دوطرفه)

1
30

0/212
0/261
30

طول پوزه تا مخرج
همبستگی پيرسون
معنیداری(دوطرفه)

0/212
0/261
30

1
30

بحث
سن شناختی اسکلتی ،مدتهاست که بهعنوان یك روش استاندارد
برای تخمين سن گونههای مختلف دوزیستان و خزندگان مورد استفاده
قرار میگيرد ( Schroederو 1968 ،Baskett؛  MacCoyو همکاران،
 .)2010ترکيب سنی دوزیستان ممکن است بهوسيله چندین عامل
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محيطی و ژنتيکی (مانند تغييرات آب و هوایی ،منابع تغذیهای ،کيفيت
زیستگاه ،خصوصيات متابوليکی ،واکنشهای شکار و شکارگر و
رقابتهای بين گونهای) کنترل شود ( Uzumو همکاران .)2011 ،نتایج
این مطالعه نشان داد رشد در مادهها سریعتر و بيشتر از نرها بود،
بهطوریکه مادهها در سن کمتر از نرها به اندازه بزرگتری میرسيدند.
رشد سریع در مادهها میتواند بهدليل آمادگی برای باروری باشد .رشد
آهسته نرها میتواند آنها را در تهدید بيشتر خطرات قرار دهد
( Khonsueو همکاران.)2000 ،
نتایج تقریباً مشابهای ازترکيب سنی بر روی جمعيتهای
مختلف دو گونه  B. viridisو  P. ridibundusدر ایران ،گزارش شده
است .مثالً افراد موجود در جمعيت گونه  B. viridisو P. ridibundus
ساکن مخملکوه خرمآباد ،بهترتيب بين  1-8و  3-11سال سن داشتند.
بر همين مبنا فراوانترین افراد را در گونه  ،B. viridisنمونههای دو
ساله و در گونه  ،P. ridibundusنمونههای شش ساله تشکيل میدادند.
در جمعيت  P. ridibundusساکن مخملکوه ،حداکثر طول عمر
مشاهده شده  11سال بود (اشکاوندی و همکاران .)1390،در دیگر
مطالعات از نقاط اطراف ایران نيز گزارشهایی مشابه اعالم شده است.
بهطوریکه ،حداکثر طول عمر در جمعيت ساکن منطقه حفاظت شده
ولگا -کامزکی روسيه به  11سال و در جمعيت اطراف دریاچه سوان
ارمنستان (با ارتفاع  1900متر از سطح دریا) به  9-10سال میرسد
( .)1994 ،Smirinaهمچنين  Ledentsovو )1986( Mekkumyan
حداکثر طول سن  P. ridibundusدر جمعيتی دیگر از کشور ارمنستان
که در ارتفاع 2500متری ساکن هستند را  11سال گزارش کردهاند.
بههرحال گزارشات دیگری وجود دارد که حداکثر طول عمر این گونه
را کمتر ذکر کرده اند .بهعنوان مثال ،حداکثر سن در جمعيتی از
 P. ridibundusدر کشور تاجيکستان 4 ،سال و در جمعيت های ناحيه
تولگا (روسيه مرکزی)  6سال گزارش شده است ( Kutropو همکاران،
 .)2005بر اساس یك نظریه طول عمر این گونه در نواحی شمالی و
کوهستانی نسبت به نواحی جنوبی و پستتر معموالً بيشتر است
(.)1994 ،Smirina
با این وجود مقایسه نتایج بهدست آمده در این مطالعه و دیگر
نتایج روی قورباغه مردابی در ایران با نظریه فوق سازگاری ندارد.
بهعنوان مثال خرمآباد از نظر موقعيت جغرافيایی نسبت به تمام نواحی
گزارش شده در باال ،جنوبیتر بوده و ارتفاع این منطقه از سطح دریا
 1347متر می باشد (اشکاوندی و همکاران  .)1390،درحالیکه در
استانهای مازندران و گيالن ارتفاع نسبت به سطح دریا بسيار کمتر
و تقریباً همسطح دریا ،میباشد .بهعالوه ،اگر نظریه مذکور درست
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 بهنامRana حداکثر طول عمر در یکی از گونههای جنس
 که ساکن جنگلهای گرمسيری و پست کشور تایلندR. nigrovittata
 نتایج.)2000، و همکارانKhonsue)  سال گزارش شده است9 ،است
بهدست آمده در این مطالعه مشابه شواهد حاصل از مطالعات محققان
دیگری است که نشان دادهاند نمیتوان با قاطعيت بيان کرد که
نمونههای ساکن مناطق شمالی و مرتفع طول عمر بيشتری نسبت به
، بههرحال برخی از محققان معتقدند.نمونه های جنوبیتر دارند
 وKutrup( ارتباطی بين ارتفاع زیستگاه و طول عمر وجود ندارد
 یکی از دالیلی که برای تفاوت طول عمر در.)2011 ،همکاران
 فراوانی دشمنان،جمعيتهای مختلف قورباغه و وزغ بيان میشود
 بهعبارتی در هر اکوسيستم که شکارچيان،طبيعی یا شکارچيان است
 طول عمر دوزیستان ساکن آن کوتاهتر میباشد،بيشتری باشند
.)2000 ، و همکارانKhonsue(
،استان گيالن و مازندران بهخاطر شرایط اقليمی خاص و معتدل
اکوسيستم مناسبی برای وجود زنجيرههای غذایی بسيار در اندازههای
 قورباغهها را میتوان در بسياری از این زنجيرهها.کوچك و بزرگ است
دید و میتوان گفت نتایج بهدست آمده در مورد محدوده سنی در
 میتواند متأثر از این شرایط،فصل رشد و نمو که فصل شکار نيز هست
 اما برای اثبات این موضوع نياز است که.زیست محيطی باشد
.بررسیهای بيشتری انجام گيرد
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