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   با تأکید برCamerano,  (Pelophylax bedriagae  1882( آبی قورباغه هایجمعیت مطالعه

 در شناسیبافت  و  تولیدمثلی سنجی،ریخت ریختی، هایویژگی

 استان خوزستان شمال  هایزیستگاه  
 
 
 
 

 ز، اهواز، ایران شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواگروه زیست :*اشرف جزایری 

 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران گروه زیست ی:فهیمه صابر 

 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه زیستی: طیبه محمد 

 

 1398 شهریورتاریخ پذیرش:            1398 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 ،(Pelophylax bedriagae) آبی قورباغه آورند. روی خشکی در زندگی به که بودند دارانیمهره اولین و زمینی دارانمهره ترینابتدایی اندوزیست

 دهد.تشکیل می را ایران غربیغرب و جنوبدر ترکیه جمعیت شمال جمعیت موجود که همراه با است Ranidae خانواده از تبارگروهی تک

 و مثلیتولید هایبررسی ویژگی سنجی،ریخت ،ریختی نظر از شاخص صفات بررسی هدف با خوزستان در نواحی شمالی استان ضرحا مطالعه

 صورتبه 1395پاییز  و بهار فصول استان خوزستان طی شمالی نواحی از قورباغه نمونه 50همین منظور، به شد. انجام پوست بافتی ساختار مطالعه

 نوع سه ریختی، طبق نتایج گرفت. قرار بررسی مورد سنجیریخت و صفات ریختی تعیین گونه، از پس منتقل شدند، آزمایشگاه به و صید زنده

 9تعداد  چنینهم بود. هم از مستقل جنسیت و جسنریخت ریخت، از جنسیت بودن مستقل آزمون مطابق و شد شناسایی هانمونه ریخت در بین

جز به صفات، تمامی در داد که نشان ماده و جنس نر دو بین (T-test) آزمون نتایج سنجی قرار گرفت،ررسی ریختب مورد هر نمونه صفت برای

 وجود جنسی دو ریختی ماده و نشان داد بین جنسیت نر T2 Hotellingبرای آزمون  نتایج وجود دارد. دارمعنی تفاوت جلویی، اندام و ران طول

جنس ماده نشان داد. در بخش مطالعه  در جدایی جمعیت را عدم و نر جنسیت در جمعیت متغیره جدایی چند واریانس لیزآنا نتایج وجود این با دارد.

 پشتی دو ناحیه در پوستی ساختار بررسی در شد. مشاهده بهار فصل در ماده و ترین توان تولیدمثلی برای هر دو جنس نرهای تولیدمثلی، بیشویژگی

 بودند.  سطح پشتی از ترنازک شکمی سطح در کالژن هایرشته اما داشت وجود درم و اپیدرم طبقات ناحیه دو هر در اگرچه شکمی، و

  ریختی رنگی، دو ریختی جنسی، شرایط اکولوژیکی، نواحی شمالی استان خوزستانقورباغه آبی، چند کلمات کلیدی:

 jazayeriashraf@ymail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

زیست محیط کنندهداران منعکسمهره یکی از عنوانبه دوزیستان،       

(Zhelev بخش مهمی از تنوع زیستی به2015، و همکاران  ،) شمار

، همکاران و Zhelev) کنندمی عمل اکوسیستم نشانگرهای عنوانو به رفته

ها، ارائه (. در شناسایی آن2015و همکاران،   Al-Barazengy؛2015

ی و عقبی، های جلویاطالعات ریختی از جمله تعداد انگشتان در اندام

تواند های فسیلی میهای جمجمه در نمونهچنین تعداد استخوانهم

 آبی قورباغه گونه اعضای (.2016 و همکاران، Watters) باشد مؤثر

Pelophylax bedriagae (Lewant water Frog)  متعلق به خانواده ،

Ranidae غربی ایران پراکندگی دارند غربی تا جنوباز نواحی شمال

(Pesarakloo  ،2017و همکاران،) عمومی داشته و از طیف  رژیم غذایی

و همکاران،  Measeyکنند )مهرگان کوچک تغذیه میای از بیگسترده

عنوان نشانگر زیستی برای آبی به (. چندریختی رنگی در قورباغه2015

های مشاهده شده یک مونوژنیک کند، ریختشرایط محیطی عمل می

 ا هستند و این امر ارثی بودن این صفات را عالوههجهش یافته از آلل

، و همکاران Zhelevدهد )زیست نشان میشان از محیطبر تأثیرپذیری

 ها از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشتفصل تولیدمثل آن(. 2015

گذاری گیری و تخمماه شروع و تا اواخر مردادماه، به واسطه جفت

همکاران،  و زادهنجیب ؛Duellman،1999) پذیردمی انجام راکد آب در

مردابی، مطالعه اثر عوامل محیطی بر جفتگیری قورباغه. (1393

محیطی بر جفتگیری زیست بیانگر وجود اثرات مشخص پارامترهای

همین اساس میزان  . بر(2014و همکاران،  Lukanov) این گونه است

مثلی ها نیز بر سیستم تولیدرابطه جنسی، فراوانی نرها و رقابت بین آن

(. مطالعات ریختی 2010و همکاران،  Kimeگذارد )ها تأثیر میقورباغه

های شرایط و محیطدر دهد نشان می Ranidaeپوست اعضای خانواده 

ها جهت پوست آنجهت سازگاری با شرایط اکولوژیکی، ناپایدار به

است  شدههای متنوعی گوناگون متحمل سازگاری هایانجام نقش

(Schwinger ،؛2001و همکاران Azevedo  ،2006و همکاران ) که از

و قابلیت دفاع آن در برابر  توان، به خاصیت سمی پوستجمله می

مطالعه دوزیستان در (. 1395دشمنان اشاره کرد )پاپهن و همکاران، 

دارای سابقه نسبتا طوالنی است و کشور ایران همیشه مورد توجه  ایران

در ایران به مطالعه  پژوهشگران زیادی و در این راستا بوده است قینمحق

 Kazemiهمین راستا، (. در1385اند )بلوچ و کمی، و تحقیق پرداخته

محیطی را بر روی بقاء اثرات پارامترهای زیست (2015) و همکاران

چنین اند. همهای دوزیستان و خزندگان ایران بررسی کردهگونه

(، به مطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان 1385همکاران )و  نژادهاشمی

ها دم استان مازندران و بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه آنبی

های استان مازندران با خراسان پرداختند، عالوه برآن، مقایسه جمعیت

دار در گیری صفات ریختی نشان از وجود اختالف معنیبراساس اندازه

های طول ساق و طول سر در بین جنس صفات طول بدن، طول ران،

جایی که این گونه درنهایت از آن نر و ماده قورباغه مردابی بوده است.

ای مطرح شده است و در عنوان کمپلکس گونهدر برخی منابع به

 باشد، اخیراًمی ایران ویژه درشناختی، به دارای مشکالت آرایه نتیجه

و  Pesaraklooتوسط  مطالعات مقدماتی )ژنتیکی( صورت گرفته

(، بر روی قورباغه آبی ایران نشان داد دو کالد 2017) همکاران

آبی ایران قابل شناسایی است، یکی از کالدها  عمده در قورباغه

است که همراه با جمعیت  Pelophylax bedriagaeتبار گروه تک

غربی ایران را تشکیل غرب و جنوبموجود در ترکیه جمعیت شمال

شرقی ایران است و کالد دوم شامل جمعیت شمال و شمالدهد می

، Subclades (Pelophylax SP, Pelophylax SSP)نوبه خود به دو به که

عنوان قورباغه آبی ها این کالدها باید بهنظر آنشود و بهتقسیم می

 (P .ridibundus)مردابی قورباغه زیاد احتمال به و شوند شناخته ایران
که باتوجه به اینیست قورباغه آبی ایران حذف شود. باید از چک ل

طور تخصصی پوشش نداده مطالعات گذشته، تمامی مناطق ایران را به

است و برای تکمیل اطالعات گذشته نیاز به تحقیقات مجدد و جامعی 

ایران است )حجتی و همکاران،  مختلف هایاستان در ایمنطقه صورتبه

های نون مطالعات جامعی بر روی جمعیتکه تاکجایی( و از آن1388

لذا در پژوهش  ،قورباغه آبی استان خوزستان صورت نگرفته است

سنجی، گونه از نظر خصوصیات ریختی، ریختهای اینحاضر جمعیت

شناسی در نواحی شمالی استان چنین خصوصیات بافتمثلی، همتولید

 خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 هامواد و روش

نواحی شمالی استان خوزستان، مناطقی کوهستانی هستند که        

های لرستان اند و با استانهای زاگرس احاطه شدهتوسط رشته کوه

بویراحمد  وبختیاری و کهگیلویه  وو ایالم از سمت غرب، چهارمحال 

مرز هستند. جهت انجام مطالعه حاضر طی از سمت شرق هم

حی شمالی استان خوزستان )شوش، رودخانه سفرهای مکرر به نوا

نر( طی  22ماده و  28نمونه قورباغه آبی ) 50شاوور، دزفول(، 

وسیله تور دستی صید صورت زنده بهبه 1395فصول بهار و پائیز 

شدند و سپس به آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری 

های زنده در ابتدا نمونهدانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند. 

گیری ( اندازه2)مطابق جدول شاخص صفت 9 اساسبر آزمایشگاه در

( تا جهت مطالعات ریختی، 1385و شناسایی شدند )بلوچ و کمی، 

قرار گیرند.  شناسی مورد بررسیمثلی و بافتسنجی، تولیدریخت

ها و نوارهای تیره، آمیزی بدن، نحوه آرایش لکهسپس از نظر رنگ
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های طولی روشن مورد بررسی قرار گرفتند، ریختچنین نوار هم

های برداریهای در دسترس عکسمختلف شناسایی و از نمونه

صورت مکتوب های توصیفی هر نمونه بهالزم انجام شد و ویژگی

 ثبت گردید.

 : مشخصات مناطق مورد مطالعه1جدول

مثلی، با استفاده از صفات های تولیدویژگی بررسی منظوربه       

کیسه تشدید صوت سیاه رنگ و نیز وجود زائده خاکستری رنگ 

های های جلویی در نرهای بالغ، نمونهبر روی اولین انگشت اندام

وسیله نمونه ماده به 10نمونه نر و  10سپس شد، تفکیک ماده از نر

و تشریح شدند. در نرها پس از جداسازی و توزین کشته  کلروفرم

 وزن )نسبتGonadostomatic Index)) گنادی شاخص هابیضه

های ماده نیز پس از تخلیه نمونه ها به وزن کل بدن( و برایبیضه

 کوچک قطعه توزین)(Fecundity) آوریهم میزان تخمدانی، بافت کل

 نسبت اسبهمح جهت قطعه این هایتخمک شمارش و تخمدانی

 مطالعه منظور(. به1385نژاد، شد )ابراهیم محاسبه عددی( -وزنی

ترتیب نمونه بالغ نر و ماده استفاده شد، بدین 10ساختارپوستی از 

 به پوستی نمونه که از پوست سطح پشتی و شکمی هر قورباغه

 10برداشته و به فیکساتیو )محلول فرمالین بافر مترسانتی 2×2ابعاد

های بلوک متداول هایروش براساس سپس گردید، منتقل درصد(

میکرون  5 ضخامت به هاییبرش میکروتوم وسیلههب و تهیه بافتی پارافینی

 ،آمیزی )هماتوکسیلیناز اسالیدهای مناسب پس از رنگتهیه شد. 

و مجهز به دوربین  (Olympus-CX31)وسیله میکروسکوپ ائوزین( به

(Germany-UI-1555LE-C-HQ) پوست بافت توصیف برداری وعکس 

 تصاویر انجام شد.  کمکبه

 

 نتایج
دوزیستان  هایگونه و جنس خانواده، تشخیص مبنای ریختی صفات       

( 1385)بلوچ و کمـی، هستند. با توجه به کلیدهای شناسایی موجود 

عنوان نمونه سه اسایی در مورد گونه مورد نظر صورت گرفت. بهشن

شرح ذیل بیان یت ساکن در نواحی شمالی استان بهریخت از جمع

تری های بیششده است که البته این اطمینان وجود دارد که ریخت

آزمون مستقل  ،Spssافزار وسیله نرمهب چنینهم باشد، مشاهده قابل نیز

سنخ و جنسیت نشان داد که، ریخت (T-test)بودن جنسیت از ریخت 

 قورباغه مستقل از هم هستند. 

ویژگی بارز این ریخت وجود لکه سبز روشن در : 1ریخت        

که متفاوت از رنگ  باشدویژه در ناحیه نوک پوزه میناحیه سری به

فاصل بین دیگر این ویژگی حدعبارتزمینه بخش پشتی است، به

تر از آن در ناحیه سری را ها و حتی کمی بیشنوک پوزه تا چشم

پشتی به رنگ سبز )تیره و روشن( شود. بدن در سطح شامل می

باشد، سطح شکمی سفید هایی با کدورت اندک میو دارای خال

باشند رنگی میروشن و بدون خال است. پاها دارای نوارهای تیره

ها یابد، دستکه از محل اتصال به بدن تا نوک انگشتان ادامه می

ص است ها قابل تشخیفاقد نوار ولی چند عدد لکه تیره بر روی آن

 (. 2شکل )

 
 : نقشه جغرافیایی نواحی شمالی استان خوزستان1شکل 

 

ورد منطقه م

 مطالعه

 هاتعداد نمونه

 به تفکیک

موقعیت جغرافیایی  جنسیت

 ماده نر هاایستگاه

 شهرستان شوش
19 

8 11 
 

E´14- 48°N ´48- 32° 

 2نابالغ:  17بالغ: 

 رودخانه شاوور
15 

6 9 
 4نابالغ:  11بالغ: 

 دزفول شهرستان
16 

8 8 E´30- 48°N ´20- 32° 
 3نابالغ:  13بالغ: 

 

 (1385)بلوچ و کمی،  P. bedriagaeگیری صفات مورد مطالعه در گونه : اندازه2جدول

 عالمت اختصاری توضیح صفات کمی

 W وزن کل بدن * وزن بدن

 SVL از نوک پوزه تا مرکز کلوآک اندازه بدن

 F.th ترین قسمت ران پار بزرگاندازه قط قطر ران

 LC پوزه تا قسمت خلفی پرده صماخ از نوک اندازه سر

 FL از شکاف کلوآک تا بخش انتهایی استخوان ران طول ران

 طول بازوی دست
از ابتدای محل اتصال استخوان به کتف تا بخش 

 انتهایی استخوان بازو
L.a 

 LTYM خماترین اندازه پرده صبزرگ اندازه پرده صماخ

های فاصله بین سوراخ
 خارجی بینی

 ID بینی های خارجیفاصله سوراخ

 DRO چشم تا نوک پوزه قدامیفاصله بین لبه  فاصله چشم تا نوک پوزه

 CINT ترین اندازه برآمدگی داخلی کف پابزرگ برآمدگی داخلی پا

جمله توان دیگر پارامترها ازعلت سنجیدن ارتباط آن با * )افزوده شدن وزن بدن در جدول حاضر، به
 (لیدمثلی در افراد نر و ماده استتو
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 1نمایی از سطح پشتی و شکمی ریخت :2شکل 

خال آشکار رنگ بدونسفید نوار یک دارای ریخت این :2ریخت       

باشد که ها میروی خط میانی پشتی بدن در امتداد ستون مهره

از نوک پوزه شروع و بعد از عبور از فاصله بین دو چشم در امتداد 

یابد، زمینه بدن در پشت زیتونی ادامه می ستون فقرات تا مخرج

انتهایی  2/1تر در که بیش باشدرنگ میهایی تیرهخال دارای و بوده

بدن قرار دارند. شکم شیری رنگ بوده و در قسمت پهلوها رنگ 

باشد، پاها در این ریخت دارای نوارهای تیره بوده زمینه روشن می

تا نوک انگشتان ادامه  که از محل اتصال پا به بدن آغاز شده و

پارچه شکل صورت یکیابد، نوارهای تیره در کشاله ران بهمی

 (.3شکل باشند )های تیره میها دارای لکهیافته و دست

در این ریخت نوار سبز پشتی که از نوک پوزه شروع : 3ریخت

خوبی قابل توجه است، این نوار یابد بهشده و تا مخرج امتداد می

تقسیم کرده است، رنگ زمینه  شت بدن را به دو بخشپ سبز روشن

ها دارای رنگ زیتونی تیره بدن سبز تا زیتونی روشن بوده و لکه

ز تر شده و پاها نیها کمها در دستباشند که تعداد این لکهمی

 .(4شکل )باشند دارای نوارهای تیره می

 

 
 2: نمایی از سطح پشتی ریخت 3شکل 

 
 

 

  3مایی از سطح پشتی ریخت : ن4شکل 
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افزار  از نرم استفاده با آماری مطالعات :سنجیریخت مطالعات       

Spss(Version 20) نر و  هاینمونه (2)جدول ریختی بر روی صفات

ذیل را نشان داد: در ابتدا  نتایج Pelophylax bedriagaeگونه  ماده

 میرنوفاس-ها از آزمون کالموگروفبرای تشخیص نرمالیتی داده

(Kalmogorov-Smiranov  test) هایداده برای و شد استفاده 

 غیرنرمال نیز تبدیل لگاریتمی بر پایه ده انجام گردید. 

در  T-testنتایج حاصل از آزمون متغیره: های تکتحلیل       

ریختی صفت 9نشان داد که از بین  >P)05/0) داریسطح معنی

های نر و دار بین نمونهاوت معنیصفت تف 7گیری شده، در اندازه

( 32/0=P، )(FL)ماده مشاهده شد و تنها برای دو صفت طول ران 

های دار بین نمونهتفاوت معنی (38/0=P) ،(L.a) دست بازوی طول و

  (.3نر و ماده مشاهده نشد )جدول
 

ها در همه بین نرها و ماده t-test: مقایسه میانگین 3جدول 

  P. bedriagaeده متعلق به گونه گیری شصفات اندازه

 

ردار برای بررسی جدایی ب Hotelling 2Tآزمون  دیگر، سوی از       

 P. bedriagaeدر گونه  ،داد نشان ماده و نر هایجنسیت بین نیانگیم

 هایمؤلفه تحلیل .P=(54/3F=))003/0) دارد وجود جنسیریختیدو

های نر ریختی در ارتباط با نمونهصفت 9ط به مربو (PCA)اصلی 

و ماده منجر به استخراج دو مؤلفه اصلی شد، به این ترتیب مؤلفه 

ها را درصد از کل واریانس 6/9درصد و مؤلفه دوم  8/79اول 

های شود که نمونهمشاهده می 6شکل کند. به توجه به توجیه می

ر جدا هستند و دو ریختیدیگاز یک P. bedriagaeنر و ماده گونه 

 جنسی در بین اعضای این گونه مشهود است. 

 رای بررسی جدایی بردار میانگینب متغیره:چند هایتحلیل       

از آزمون آنالیز واریانس چند  ی نر و مادههاجمعیت هر یک از

های نر جدایی بین جمعیت ،متغیره استفاده شد، مطابق نتایج

,/28) طبق  F=01/0(P= مطابق ماده هایجمعیت بین و شتدا وجود 

(39/1,  F=32/0(P= هایمؤلفه تحلیل ،چنینهم نبود. دارمعنی جدایی 

 (2و1مؤلفه )مؤلفه اصلی در جمعیت نر منجر به استخراج دو 

 81/7تغییرات و مؤلفه دوم  درصد 92/70مؤلفه اول دار شد. معنی

 (. 6شکل ( و )4)جدول دهددرصد تغییرات را نشان می

ضریب  شان دادن (5لجدونتایج حاصل از تحلیل ممیزی در )       

 هشامل )برآمدگی داخلی پا، انداز مؤلفه اول تنها برای المبدا ویلکس

بازوی دست(  طول سر و تا نوک پوزه، اندازه صماخ، فاصله چشم پرده

دار است و برای مؤلفه دوم شامل )وزن بدن، اندازه بدن، قطر یمعن

 متغیر
شاخص 

 (F)لوین

سطح 

 داریمعنی

(P) 

 شاخص 

(T) 

سطح 

داری معنی
(P) 

خطای 

 استاندارد
(Std.Eror) 

 32/6 015/0 84/3- 0001/0 92/1 (TL)اندازه بدن 

 002/0 96/0 39/3- 001/0 53/1 (F.th)قطر ران 

 79/1 18/0 61/2- 01/0 72/0 (LC)اندازه سر 

 40/4 041/0 99/0- 32/0 88/0 (FL)ول ران ط

 21/2 14/0 86/0- 38/0 49/0 (L.a) طول بازوی دست

 اندازه پرده صماخ

(LTYM) 
68/1 20/0 45/2- 01/0 19/0 

های فاصله بین سوراخ

 (ID) خارجی بینی
31/0 57/0 04/2- 04/0 80/1 

 فاصله چشم تا نوک پوزه
(DRO) 

065/0 80/0 78/2- 008/0 36/0 

 برآمدگی داخلی پا
(CINT) 

78/7 008/0 15/2- 03/0 10/0 

 
ها حول مؤلفه اول و دوم : نمودار پراکنش نرها و ماده5 شکل

 P. bedriagaeمربوط به گونه 
 

 
: نمودار پراکنش نرها حول محور اول و دوم آنالیز 6شکل 

گیری شده مربوط به های اصلی در صفات ریختی اندازهمؤلفه

 P. bedriagaeگونه 
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یست دار نیمعن طول ران(بینی و  خارجی هایسوراخ فاصله بین ران،

 ، بنابراین مؤلفه(85/0)ضریب دارد مقدار باالیی که این و باتوجه به
ها ضعیف عمل کرده است. )زیرا هرچه دوم برای متمایز کردن گروه

تر تر باشد، متغیر در متمایز کردن قویکم ویلکس المبداضریب 

اساس بندی، در تحلیل ممیزی براساس نتایج ردهکند(. برعمل می

های شوش دهد که نمونهمی نشان (6)جدول سنجیتریخ صفت 10

گیرند، درصد در گروه خود قرار می 100و شاوور  65، دزفول 50

بندی درستی طبقهها در گروه خود بهدرصد نمونه 70طورکلی به

بندی صفت را به دو مؤلفه تقسیم 10که این اند، اما زمانیشده

بندی درستی طبقهد بهها در گروه خودرصد نمونه 52کردیم تنها 

برای مؤلفه  ویلکس المبدا شدند، بنابراین طبق نتایج باال و ضریب 

        بندی به دو مؤلفه صورت نگرفت. دوم، تقسیم
 

 P.bedriagaeدر جمعیت جنس نر گونه  PCAهای اصلی : مقادیر تحلیل مؤلفه4جدول 

 : نتایج ویلکس المبدا5جدول  

 

صفت  10ها در تحلیل ممیزی براساس بندی گروه: دسته6جدول

 P. bedriagaeریختی در گونه 

مثلی، پس های تولیددر مطالعه ویژگی مثلی:مطالعات تولید       

ها ، وزن حداکثر آوری در مادهاز محاسبه  شاخص گنادی نرها و هم

بر مبنای انجام ها به تفکیک جنسیت تعیین شد. رسیدگی نمونه

مطالعه  مورد هاینمونه بین در تولیدمثلی توان مقایسه ،T-test آزمون

های جنس نر گنادی نمونه نشان داد، شاخص P. bedriagaeگونه 

، (p˂05/0)دار بود در بین نواحی مورد مطالعه دارای اختالف معنی

های جنسی تفاوت داشتند، شاخص های نر از نظرعبارت دیگر نمونهبه

چنین برمبنای میانگین کسب شده در فصل پاییز و بهار که به هم

دست آمده حاکی از آن هتایج بباشد، ن(، می31/0و  14/0ترتیب )

. محاسبه تر استهای نر در فصل بهار بیشاست که، پراکندگی نمونه

های های ماده مورد مطالعه نیز مطابق با بررسیآوری در بین نمونههم

دست آمده، تعداد طبق نتایج بهمربوط به شاخص گنادی انجام شد. بر

 (p˂05/0) داریسطح معنیتخم تولیدی در هر دوره تولیدمثلی در 

چنین، همدار نبود. در بین نواحی مورد مطالعه دارای اختالف معنی

های ماده در فصل بهار و پائیز آوری نمونهکه میانگین هماساس اینبر

توان نتیجه گرفت (، می81/6468، 20/6588باشد )هم میهنزدیک ب

و پائیز در  که تعداد تخم تولیدی در هر دوره جنسی در دو فصل بهار

 باهم یکسان است. تقریباًهای ماده نمونه

مطالعه پوست نواحی پشتی و شکمی  شناسی:مطالعات بافت       

های نر و ماده نواحی شمالی استان خوزستان نشان داد که  قورباغه

ها از دو طبقه اپیدرم و درم داران پوست بدن آنهمانند سایر مهره

درم پوست در نواحی پشتی (. اپی2-7، 1-7شکلتشکیل شده است )

تلیوم سنگفرشی مطبق کراتینی است که از غشاء و شکمی یک اپی

الیه سلولی تشکیل شده و توسط  5تا  4پایه به طرف سطح پوست از 

الیه درم از  (.4-7 ،1-7شکلالیه نازک کراتینی پوشیده شده است )

شده است: طبقه اسفنجی نظر ساختار بافتی از دو قسمت تشکیل 

زیر اپیدرم که از یک بافت همبند سست حاوی عروق خونی و غدد 

پوستی تشکیل شده است و طبقه متراکم بالفاصله زیر طبقه اسفنجی 

های دستجات ضخیم و متراکم رشته سخت حاوی یک بافت همبند که

درم دو نوع غده مشاهده  اسفنجی طبقه در (.2-7شکل) باشدمی کالژنی

یک نوع غدد کوچک که همان غدد موکوسی پوست بوده و  شد

باشند. غدد دیگری غدد بزرگ که همان غدد گرانوالر پوست می

موکوسی غددی حبابی شکل بوده که در مقاطع میکروسکوپی به 

 توضیح کل واریانس

 مؤلفه
 چرخش حاصل جمع مجموع مربعات حاصل جمع مجموع مربعاتاستخراج  مقادیر خاص اولیه

 فراوانی تجمعی%  تغییرات%  کل فراوانی تجمعی%  تغییرات%  کل فراوانی تجمعی%  تغییرات%  کل

1 092/7 925/70 925/70 092/7 925/70 925/70 093/4 932/40 932/40 

2 782/0 818/7 743/78 782/0 818/7 743/78 781/3 810/37 743/78 

          

آزمون 

 توابع

ضریب ویلکس 

 المبدا

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

  2تا  1

2 

475/0 

859/0 

601/31 

481/6 

20 

9 

48/0 

691/0 

بندیطبقهنتایج 
a

 

 گروه
 بینی عضویت در گروهپیش

 کل
 شاوور دزفول شوش

 اصلی

 شمار

 16 4 14 8 شوش

 20 2 13 5 دزفول

 14 14 0 0 شاوور

% 

 0/100 0/25 0/25 0/50 شوش

 0/100 0/10 0/65 0/25 دزفول

 0/100 0/100 0/0 0/0 شاوور

a. 70  %اند. بندی شدههای اصلی به درستی طبقهگروه 
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شکل غددی عاری از ترشحات، درست در مجاورت اپیدرم پوست 

ی شکل بوده و (. غدد گرانوالر حباب4-7شکلشوند )مشاهده می

ای اسیدوفیل بوده و در فاصله دورتری از اپیدرم حاوی ترشحات دانه

 هایشکل(. باتوجه به 4-7شکلدرون طبقه اسفنجی مشاهده شدند )

تر از سطح های کالژن در سطح شکمی نازکمشاهده شد که رشته

 باشند. پشتی می
 

 
 های نر و ماده نواحی شمالیاغهنمایی نواحی پشتی و شکمی بدن قورب: درشت7تصویر 

ها( به درم اسفنجی مقطع بافتی پوست شکمی قورباغه ماده، اپیدرم یک اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی است و توسط غشاء پایه )پیکان -1،2

 40×نمایی ، بزرگH&Eآمیزی متصل شده است. رنگ

آمیزی :درم متراکم. رنگCD:غده موکوسی، MG:غده گرانوالر، GGجی، :درم اسفنSD:اپیدرم، Eمقطع بافتی پوست پشتی قورباغه نر،  -3،4

H&E40×نمایی ، بزرگ 

 بحث 

ای از فرآیند عنوان نتیجهموجودات زنده از جمله دوزیستان به       

تکاملی و تنوع زندگی بر روی زمین هستند، چنین موجوداتی طی 

سابقه را تجربه قرن بیستم که جهان یک انفجار تکنولوژی و صنعتی بی

اند. از طرفی، تخریب است متحمل پیامدهای منفی متعددی شده کرده

ازحد از برداری بیشهای غیربومی، بهرهزیست، حضور گونهمحیط

ها اثرات مخربی بر کشهوایی و استفاده از آفتوها، تغییرات آبگونه

رد گذاها میروی پوست، توان تولیدمثلی و در نهایت جمعیت گونه

(Trocchia ،2014یکی از آخرین روندهای بوم .) شناسی مدرن، شکل

ها و ها است، تغییرات موجود در بیوتوپگیری و پایداری اکوسیستم

شود ها وارد میهای انسانی که به اکوسیستمهای ناشی از فعالیتتنش

پاسخ دوزیستان به چنین شرایطی را دربر دارد که طی آن تغییراتی 

و  Zhelevشود )ای مشاهده میت فردی و جمعیت گونهدر خصوصیا

تراکم کم در زیستگاه  دلیلیافته به های تخصصگونه (.2015همکاران، 

ای گونههای چنین زیستگاهی باید بهپذیر هستند، ظرفیتاغلب آسیب

واسطه مثل جمعیت گونه بهگوی موقعیت حساس تولیدباشد که جواب

 (. Cayuela ،2011حساسیت زیستگاه شود ) هالروی باتوجه ب میرومرگ

ریختی رنگی با توجه به مطالعات صورت در ارتباط با چند       

 دم مواردی از تکامل همگرا و وجود چندگرفته، در دوزیستان بی

شود که این مهم های نزدیک مشاهده میریختی یکسان در گونه

، Blouinو  Hoffman) تصادفی قابل مشاهده استدر مشاهدات غیر

گرفته دو قورباغه  صورت مشاهدات که طی این درحالی است (.2000

و  Roulin) توان در کنار هم یافتشکل را به سختی میآبی هم

Dubey ،2014دم یک بی دوزیستاندر  ریختیوجود چند (، بنابراین

برداری نشده برای مطالعات تکامل تنوع بهره غنی اما عمدتاً سیستم

. در (Blouin ،2000و  Hoffman)گی در طبیعت است فنوتیپی رن

ها چندریختی رنگی به ارتباط برخی از صفات جمعیت قورباغه
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چنین طول عمر و مهاجرت وابسته است، هم شناختی مانندجمعیت

محیطی های زیستدرون جمعیت توسط مکانیسم ریختیچند ثبات

، Ishchenkoشود )تعیین می ساختار فضایی و سنی جمعیت جملهاز

رود بین سازوکارهای رنگ و رژیم (. از طرفی احتمال می2011

حالی  در این باشد، موجود چنین میزان شوری آب روابطیهم غذایی،

ژنتیکی  ریختی رنگی یک زمینهکه اگرچه ممکن است چند است

ای در ارتباط با عوامل داشته باشد، اما تنوع رنگ در مقیاس منطقه

(. 2006و همکاران،  Harleyباشد )زیست میمحیطکننده کنترل

به این ترتیب احتمال دارد که تغییرات رنگی مشاهده شده در 

دلیل تغییرات زیستگاهی و تأثیر محیط بر جمعیت این گونه به

 ریختی رنگی برای قورباغهها باشد. مطالعه چندافراد جمعیت

( 1390همکاران )پسرکلو و  توسط )استان گلستان( مردابی در ایران

( 1392و در تاالب امیرکالیه گیالن توسط فکوری و همکاران )

آن، باشد. عالوه برریختی رنگی در این گونه مینشان از وجود چند

های در بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیالن، ریخت

آمیزی بدن شناسایی های شکل ظاهری و رنگبراساس جنبه متنوع

 (. 1395جاللی و همکاران، رشیداشده است )دالو

تنهایی به ریختی صفات که دهدمی نشان مطالعه این هایبررسی       

های سه منطقه مورد مطالعه را توانند همبستگی بین جمعیتنمی

متغیره آماری انجام شده )تک  هایتحلیل مجموع دهند. اما در نشان

یری شده، همبستگی گاساس صفات ریختی اندازهمتغیره( برو چند

الذکر را تا حد زیادی تأیید های سه منطقه فوقمیان جمعیت

تر صفات های هر سه منطقه در بیشدهد نمونهکند و نشان میمی

 35باشند )فاصله جغرافیایی بین شوش و دزفول فاقد تفاوت می

کیلومتری شهرستان شوش واقع  18کیلومتر و رودخانه شاوور در 

ها مشاهده ریختی جنسی میان جمعیتحاضر، دو در پژوهش است(.

(، در مطالعه بر 1386شد، این مطلب با نتایج هزاوه و همکاران )

خوانی دارد. هم (P. ridibundus)های قورباغه مردابی روی جمعیت

های صورت گرفته در استان خراسان توسط از سوی دیگر پژوهش

صفت  16گیری ه(، پس از انداز1382( و فخارزاده )1376نعمتی )

مردابی  جنسی در میان جمعیت قورباغه ریختیدو ریختی نشان داد

(P. ridibundus)  ،(. مطابق 1386وجود ندارد )هزاوه و همکاران

استان خوزستان  شمالی منطقه سه در هاجمعیت ،حاضر پژوهش نتایج

توان تحلیل کرد سه منطقه مورد مطالعه قابل تمییز نبودند، لذا می

ها، از نظر شرایط عدم حضور سد فیزیکی برای جدایی آن وجه بهبا ت

مشابه یکدیگر  اکولوژیکی، میکروکلیمایی و زیستگاهی تقریباً

جایی که دوزیستان موجوداتی خونسرد دنبال آن از آنباشند، بهمی

هستند، به پیروی از شرایط مشابه اکولوژیکی در سه منطقه، دارای 

اس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس اسباشند. برهمبستگی می

که جدایی جمعیتی در علت این توان تبیین کردچند متغیره، می

های دسته اول تر مؤلفهجنسیت نر مشاهده شده است، تأثیر بیش

در جنسیت نر و در نهایت جدایی جمعیتی در این جنس بوده 

 است. 

 طه تغییرات آبواسهای تولیدمثلی در دوزیستان بهفعالیت       

هوایی بسیار متنوع است و این نشان از نقش شرایط اکولوژیکی  و

زاده و باشد )نجیبزیستگاه در فرآیند تولیدمثلی دوزیستان می

همراه زمان و گیری، به(. عادات و رفتارهای جفت1393همکاران، 

جا نقش مهم و تأثیرگذاری در های همریزی در گونهمکان تخم

(. مطالعات صورت گرفته 1389ل موفق دارد )درویش، مثیک تولید

 مردابی در تاالب انزلی نشان داد در ارتباط با تولیدمثل قورباغه

ریزی این گونه در نقاط مختلف تاالب و بسته به گیری و تخمجفت

یابد شرایط اکولوژیکی از نیمه اسفند تا اواسط مرداد ادامه می

های تایوان قورباغهدر جمعیتی از (. 1385)میرزاجانی و همکاران، 

(Limnonectes kuhlii) تر که جنس نر دارای اندازه بدن و سر بزرگ

مستقیم از طور غیرگیری موفق بهنسبت به جنس ماده است، جفت

دهد و این نشان طریق الگوی جنبش فضایی وابسته به اندازه رخ می

(. Tsuji ،2004) ستمثلی اتولید هایطبیعی در فعالیت از نقش انتخاب

معرف قدرت زیستی عمومی  ها معموالًقدرت جنسی زیاد نرها یا ماده

ای خوب و کنش متعادل همه روندهای فیزیولوژیک شرایط تغذیه زیاد،

زیستی عمومی  مثلی حاصل قدرتتولید هایآن موفقیتدنبالو به است

ی است اها منوط به خواص ویژهاست. برعکس این روند، سایر موفقیت

عمومی دارد، دراین صورت پراکندگی  زیستی که ارتباط اندکی با قدرت

خاطر برتری کلی آن بلکه بدان خاطر بهیک ژنوتیپ در جمعیت نه

 (. 1389تواند باشد )درویش، است که مولد بهتری نیز می

دم، شاخص بارز و مهمی از شکل گزینی و تنوع دوزیستان بی       

در  باشند که مرتباًایط مختلف محیطی میپذیری تحت تأثیر شر

به ناچار با توان فیزیولوژیک  و هستند محیطی ثباتیبی شرایط معرض

صورت مطلوبی درآورده تا قادر ها مواجه و بهبدن خود باید با آن

کلی طور(. به1395به ادامه حیات باشند )پاپهن و همکاران، 

ر این میان پوست اند که ددوزیستان دچار تغییرات عظیمی شده

های سازشی مختلفی قرار گرفته است نیز در معرض دگرگونی

(Lind  ،پوست دوزیستان از لحاظ تنفسی و 2007و همکاران .)

وسیله غدد حفاظت بدن دارای اهمیت زیادی است. پوست به

شود، در داشته میموکوسی فراوانی که دارد نرم و مرطوب نگه

گردد. اعث لزجی پوست بدن میدم ترشح موکوس بدوزیستان بی

دار نیز بر غدد موکوسی دارای غدد دانه تر دوزیستان عالوهبیش

شبیه  هستند و اگرچه هر دو نوع غده از بسیاری لحاظ کامالً

دار مواد مضر یا سمی ترشح یکدیگرند، اما غدد دانه
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گردد، کنند که باعث حفاظت جانور در مقابل دشمن میمی

ای هستند که بستههای کروی تهصورت کیسههای مزبور بهغده

(. مطالعه 1385نژاد، ها خاصیت ترشحی دارد )ابراهیمدیواره آن

مقاطع بافتی پوست سطح پشتی و شکمی پژوهش حاضر با 

آوری شده از اهواز و شهرکرد )پاپهن و همکاران، های جمعنمونه

وجود ها شناسی اختالفی بین آناز نظر بافت ( نشان داد1395

های هیستومتریک ساختار پوست مربوط به ویژگی تفاوت در و ندارد

باشد که این عامل نیز نقش تأثیرگذار عوامل محیطی و می

شناسی مطالعه دهد. در نهایت، نتیجه بافتاکولوژیکی را نشان می

خوانی دارد. باتوجه به پژوهش حاضر حاضر با مطالعات گذشته هم

های مختلف تنوع شرایط محیطی، فنوتیپ اساسبر رسدنظر میبه

دنبال آن میزان ارزش بتوانند با شرایط محیطی سازش یابند و به

های فیزیک و بیوتیک گزینشی یک فنوتیپ توسط تعداد محیط

شود. تواند در آن زندگی کند، تعیین میکه فنوتیپ مفروض می

 ژنی مفروض در بعضی شرایط باعث دخالت منفی در ارزش سازشی

شود. حال هرگاه در شرایط دیگر دخالت آن مثبت باشد، خواهد می

داری داری شود. همین ظرفیت چندگانه، شانس نگهتوانست نگه

را  دهد و حداقل، حذف آنیک ژن را در گنجینه ژنی افزایش می

 (. 1389اندازد )درویش، به تأخیر می
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