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  ,Bufotes variabilis (Palls  1769) وزغ سبز هایمطالعه بیوسیستماتیک در جمعیت    

 جنوبی استان خوزستان شمالی و هایدر زیستگاه
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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

است که در سرتاسر ایران   Bufonidaeترین گونه از خانوادهوفقم زیاد اکولوژیکیتحمل  علتبه (Bufotes variabilis) سبز وزغ 

های اقلیمی و ارتفاع از سطح دریا استان خوزستان با تاکید بر تفاوت یو جنوب یشمال یدر نواحهای این گونه مطالعه جمعیت یندر اپراکنش دارد. 

ها و در جنوب به نفع نرها بود، مقایسه ی در شمال استان به نفع مادهنسبت جنس . نتایج نشان داد کهمورد مطالعه بیوسیستماتیکی قرار گرفت

داری را بین دو جمعیت نشان داد. نتایج آنالیز واریانس چند متغیره ویژه از نظر وزن و طول کل بدن تفاوت معنیهسنجی صفات شاخص بریخت

 .های شمالی و جنوبی در هر دو جنس تایید گردیدجمعیتی بین جمعیت ای هر دو ناحیه تایید کرد. جداییوجود دوریختی جنسی را درجمعیت گونه

در جمعیت نرها  روی هم افتاده بودند. های شادگان و خرمشهر کاملا مجزا اما در ایستگاه های شوش و شاوور کاملا ها در ایستگاهجمعیت ماده

. عدد کروموزومی گونه ندترین شباهت را داشتشادگان و خرمشهر بیشهای شاوور و ترین شباهت و ایستگاههای حمیدیه و شادگان کمایستگاه

 .بود و هیچ موردی از پلی پلوئیدی مشاهده نشد 2n=22صورت دیپلوئید در هر دو ناحیه به

 وزغ سبز دم،بیوسیستماتیک جانوری، جغرافیای جانوری، دوزیستان بی کلمات کلیدی:

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

عنوان به و دهندمی تشکیل را دارانهمهر از مهمی رده دوزیستان       

 گروه زنده از تتراپودها هستند نیترییابتدا ،مونوفیلیتیک یگروه

 هایواسط ماه حد یبندطبقه در گاهشانیجا و (1386 ،یابیکزاده)حسن

. اندتکاملی اصلی راسته سه شامل امروزی دوزیستان .و خزندگان است

 هایاندام فاقد که هستند کیکوچ گروه( Gymnophyona) هالینسسی

 (Caudata) هاسمندر. برندمی سربه استوایی مناطق در و اندحرکتی

 خود پالئوزوئیک دوران اجداد تتراپودی شکل که دارند دم دوزیستان

ترین و متنوع ترینبزرگ (Anura) دمدوزیستان بی. اندکرده حفظ را

ر پراکنش جغرافیایی نیز از نظ و دهندمی تشکیل را امروزی دوزیستان

 اندتر بوده، موفقدار و دوزیستان فاقد دست و پادوزیستان دم نسبت به

(Pierce  ،2013و همکاران) .خانواده Bufonidae دمان یاز راسته ب

 Amphibia species) باشدیم در جهان گونه 768و جنس  52 شامل

of the world) ،2019.) 3 گونه و در 621شامل  ایران هایبوفونیده 

 Eskandarzadeh) گیرندمی قرار Duttaphrynus و Bufo، Bufotes جنس

 وجود جهان در آن از گونه 16که   Bufotesجنس (.2018و همکاران، 

 در یافته است بر این اساس پراکنش پالئآرکتیک با موفقیت در دارد

 ایران، کشمیر، قرقیزستان، تا کره شرق روسیه، چین، غرب و شمال

 ینگونه از ا 6شده، تاکنون  مشاهده آفریقا شمال و اروپا غرب ، عراق

 Bufotesگونه  .(1382، فخارزاده) گزارش شده است یرانجنس در ا

Variabilis ًدر  به سبب داشتن دامنه تحمل اکولوژیکی وسیع تقریبا

های ایران که دارای بارندگی سالیانه هستند حضور دارد تر استانبیش

ترین وزغ در ایران است ) بلوچ و ترین و فراوانلت معمولهمین عبه

در  متنوع یکروموزوماعداد  داشتن یا یدیپلوئیپل .(1385 ،کمی

 گیاهان و هاقارچ در رایج و عمومی پدیده یک، مختلف یهاتیجمع

 هایحلزون حشرات، در حالاین با ندارد عمومیت جانوران در ولی است

 شده یتئرو دوزیستان و خزندگان ها،رمک پوستان،سخت دار،صدف

 Bufo)سبز های وزغ کمپلکس (.Lkutru ،2007و  Ozdemir) است

viridis group) ایگونههای کمپلکس و هاسیستم معدود از یکی 

 است دوزیستان در شده شناخته ایگونه تنها کمپلکس و دارانمهره

و  Saba) دهدمی نشان تولیدمثل جنسی با را پلوئیدی سطح 3 که

Tripathi، 2012.) آفریقای شامل منطقه پالئآرکتیک در این کمپلکس 

)دیپلوئید،  پلوئیدی سطح سه دارد و هر پراکنش آسیا و اروپا شمالی،

و  Stock) شودشامل می مرکزی آسیای تریپلوئید، تتراپلوئید( را در

 غییراتت با مرتفع هایکوه در تتراپلوئید هایجمعیت (.2001همکاران، 

 هازمین به دیپلوئید هاینمونه زیستگاه کهدرحالی اندپراکنده زیاد اقلیمی

و همکاران،   Shffer) شودمی محدود ارتفاع کم و پست هایدره و

در وزغ  یاکه تنوع گونه دهدینشان م کیتوژنتیس مطالعات .(2015

 یدیپلوئپلی سطح سه تمام رایز است قایاز اروپا و آفر ترشیب ایآس در سبز

 تریپلوئید هاینمونه .(2006و همکاران،  Batista) نداهشد گزارش ایآس از

تتراپلوئید )پاراپتریک(  و دیپلوئید هایوزغ بین تماس نواحی در شده ثبت

 شوند،می تقسیم دسته 3 به طورکلیدارند و به وجود میانه آسیای در

 در حد فاصل کوتون()ا کوچک و مرزی هایاکوسیستم ها دربرخی از آن

. شوندمی ایجاد تتراپلوئید و دیپلوئید هایگونه پاراپاتریک قلمروهای

 تاجیکستان، جنوب ترکمنستان، غربیجنوب از تماسی نواحی چنین

 این. است شده گزارش قزاقستان شرقیجنوب و قرقیزستان شمال

 دو هر با اوقات بعضی و تتراپلوئید یا دیپلوئید هایگونه با پلوئیدهاتری

 از دیگر نوع .(2000 همکاران، و Borkin) دارند زیستیهم گونه

 سبز وزغ گونههیچ که است شده مشاهده پاکستان شمال در تریپلوئیدی

 سوم نوع در. نشد یافت هاآن نزدیکی در تتراپلوئیدی یا دیپلوئید

 هایجمعیت میان در پلوئیدتری ماده سبز وزغ یک تنها تریپلوئیدی

 در که شد یافت اوکراین کریمه جزیره شبه در دیپلوئید سبز هایوزغ

 دانندمی اتفاقی را مواردی چنین محققین ،گیردنمی قرار باال دسته دو

 طبیعی پلوئیدتری از گزارش اولین این. دهندمی قرار سوم دسته در و

 نواحی با مرکزی آسیا هایجمعیت از که بود اروپایی هایجمعیت در

 موارد بعداً. است دور کامالً تتراپلوئید و دیپلوئید هایگونه ینب تماس

. (2000و همکاران،  Borkin) شد گزارش نیز مناطق دیگر از چنینی این

گزارش  در مناطقی از ایران پلوئیدیتری سبز وزغ از دیگری نوع اخیراً

 کمپلکس این در تریپلوئیدی از چهارمی رود نوعمی احتمال که شده است

( Bufotes variabilis) سبز وزغ .(2015همکاران،  و Fakharzadeh) شدبا

 هاماده. است ایران در وزغ ترینپراکنده و ترینمشخص ترین،معمولی

سبزرنگ و  یهابا لکه یتونیز-سبز یا رنگ،کم ایقهوه پوستی روشن،

 یجهدر نت یستندچنان مشخص نها در نرها آنلکه ین، ادارندمشخص 

پوست  رنگ .(1394 ،عمادی) شوندیم یدهد ترییکنواخترنگ  هها بنر

. آورندمی پدید کروماتوفور نام به داریرنگدانه هایسلولرا  یستاندوز

 به رنگی هایدانه شدن رانده و سیتوپالسم جریان که به رنگ تغییر

تواند موجبات بروز چندریختی است می مربوط سلول انشعابات درون

تر در زیستگاه فراهم منظور استتار بیشها را بهگونهرنگی در برخی 

 هاآن شدن پراکنده یا محل دریک هادانه تمرکز عالوه کنترلهآورد ب

امین و ) است آن هایهورمون ترشح و هیپوفیز غده بر نور تاثیر تحت

 سازدمی قادر را گونه این زیاد اکولوژیکیتحمل  (.1386 ،نژادشکوهی

، بپردازد )بلوچ و کمی تولیدمثل به ایران هایاستان تربیش در که

 گیردمی صورت ماه اردیبهشت و فروردین در سبز وزغ ریزیتخم .(1385

ده  طور متوسطهبوزغ ماده  انجامد، یکمی طول به ماه مرداد تا گاه و

 چسبناک باریک نوار دو صورتبه هاتخم. گذاردیتا دوازده هزار تخم م

دارند  طول متر 4 تا 3 حدود در هاتخم نوارهای شوندمی خارج لزج و

 سریع بسیار الروها تکامل ورشد چسبند می آبی گیاهان به معموالً که
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 که را جوانی هایوزغ توانمی خرداد دراوایل بزودی کهطوریبه است

 مشاهده را هستند مترسانتی یک از تربزرگ کمی و کرده رشد خوبیبه

در  جنسی بلوغ. افتدمی اتفاق روز 90 تا 60 از بعد دگردیسی. کرد

  (.1386 ،هزاوه و همکاران) گیردیسال صورت م ینچهارم
 

 هامواد و روش

مربع در جنوب یلومترک 64236معادل  یخوزستان با وسعت استان       

و عرض  یدرجه شرق 50تا  74 یاییطول جغراف ینو در ب یرانا یغرب

 ،موحدی و همکارانشمال واقع شده است ) درجه 36تا  29 یاییجغراف

 یمیبزرگ اقل هاییستمس در کهینا رغمیخوزستان عل استان (.1391

اما  گیرد،یخاص قرار م ینوپتیکیس یطشرا یرتحت تاًث یکپارچهطور به

نامتجانس  یو نواح هایمعوامل موًثر در آن باعث شده که از خرده اقل

 اکولوژیکی و اقلیمی هایویژگی به توجه با برخوردار باشد. یمیاقل

استان  یو جنوب یشمال یدر نواحهایی یستگاها یقتحق یناستان در ا

های میکروکلیمایی و ارتفاع از سطح دریا انتخاب با تاکید بر تفاوت

 شهریور تا 1395 )مهر سالیک مدتبه بردارینمونه .(1)جدول  گردید

( شوش و شاوور، حمیدیهشمالی ) نواحی از و فصلی صورتبه (1396

 انجام خوزستان استان( شادگان تاالب و خرمشهر) نواحی جنوبی و

سنجی برای مطالعات ریخت شد سپس صید زنده صورتبه هانمونه .شد

کمک ترازوی قابل حمل و ( در محل و به2صفات شاخص )جدول 

برداری کولیس دیجیتال انجام و نتایج ثبت گردید در هر نوبت نمونه

های تولیدمثلی چند نمونه ت مطالعات کاریولوژی و برآورد شاخصجه

ها در زیستگاه بالغ نر و ماده به آزمایشگاه منتقل گردید و سایر نمونه

 رهاسازی شدند.

 
 

 خوزستان استان در مطالعه مورد هایایستگاه مشخصات :1جدول

 گونه ییجهت شناسا یومتریکصفات ب :2جدول

 توضیح تعریف اختصاری عالمت

W بدن کلی وزن وزن 

TL کلوآکی شکاف مرکز تا پوزه نوک از بدن اندازه 

H.S سری پس سوراخ فوقانی نقطه تا پوزه از سر اندازه 

S.e.s چشم امیقد لبه تا پوزه نوک از پوزه نوک تا چشم فاصله 

E.S چشم افقی اندازه ترینبزرگ چشم اندازه 

S.ty.e صماخ پرده اندازه ترینبزرگ صماخ پرده اندازه 

F.L (خمیده پای روی)از  ران استحوان ران طول 

F.th عقبی پای ران قطر ران قطر 

T.tl شده کشیده صورتبه زبان کلی طول زبان طول 

D.n نوستریل دو بین صلهفا ترینبیش هانوستریل فاصله 

S.n.s هانوستریل تا پوزه نوک از پوزه تا نوستریل فاصله 

L.i.d فوقانی هایپلک داخلی هایلبه بین فاصله ترینکوچک هاپلک بین فاصله 

L.a (ییجلو ی)پا دست بازوی استخوان اندازه دست بازوی طول 

S.i.n ینیب یداخلهای خفاصله سورا ترینبیش بینی داخلی هایسوراخ فاصله 

P.L یدغدد پاراتوئ یاندازه طول ترینیشب یدطول غدد پاراتوئ 

P.F پاراتوئید غده دو میان فاصله ترینبیش پاراتوئید غدد بین فاصله 

 ایستگاه استان در موقعیت اقلیم )متر( ارتفاع از سطح دریا طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

 شادگان جنوب باال نسبی رطوبت ، بارش کم 6 6635/48 6529/30

 خرمشهر جنوب باال نسبی رطوبت ، بارش کم 4 1765/48 4417/30

 شوش شمال بارشمند معتدل 70 2462/48 1949/32

 یدیهحم شمال معتدل و مرطوب 23 4398/48 4773/31

 شاوور شمال شمندبار معتدل 62 3011/48 0567/32
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ابتدا  یولوژیکی،ها جهت مطالعه کاروزغ یسازآماده منظوربه       

با غلظت  سنیسپس از محلول کلش و یدهگرد یندقت توزها بهنمونه

هر گرم وزن بدن  یازابهلیتر میلی 1/0 میزانبهلیتر گرم/میلیمیلی 2

ها انکوباسیون نمونهساعت  8 . پس ازشد یقتزر یصورت درون صفاقبه

های متافازی جهت استخراج پالکبافت مغز استخوان  تشریح شده و

درصد  5وسیله محلول گیمسای همورد استفاده قرار گرفت . اسالیدها ب

 یلهوسهب از بهترین اسالیدها آمیزی شد.دقیقه رنگ 10برای مدت 

هر کروموزم  هایویژگی .برداری شددوربین عکس به مجهز یکروسکوپم

  (Imag.jافزاری )ها در محیط نرمطول بازوو  طول کل یلاز قب

های استاندارد گونه مطابق روش در ادامه کاریوتیپشد گیری اندازه

های منظور مطالعه شاخصبه. (Session ،1991 و Green) تهیه شد

عنوان شاخص ها به وزن کل بدن بهنرها نسبت وزن بیضه تولیدمثلی در

GSI روش نسبت بهآوری ها میزان همچنین در مادهمحاسبه شد هم

ها در قطعه کوچکی از تخمدان محاسبه وزنی و با شمارش تعداد تخم

 جنسهر دو یهاوزغ ینب یومتریکب یپارامترها یسهمقا جهت .گردید

افزار نرم 18شمال و جنوب خوزستان نسخه  قمناط ( درماده -نر)

 استفاده مورد یلو فاکتور ANOVA، T-test هایآزمون و Spss یآمار

. یداستفاده گرد  Excelافزارجهت رسم نمودارها از نرم وقرار گرفت 

 .دیگرد حسوبم داریمعن اختالف (>05/0P) صورت مشاهده در

 

 نتایج

 و شمال نواحی یستگاها 5 از نمونه 130 تعداد تحقیق این در       

 یسهمقا و مطالعه .(1)شکل  بررسی گردید خوزستان استان جنوب

استان خوزستان  یو جنوب یشمال هاییستگاهها در انمونه جنسی نسبت

در جنس  یفراوان ترینیشب یجنوب ینواح هاییستگاهنشان داد که در ا

  یدارا یشمال هاییستگاهاست که ا یدر حال یننر وجود داشت، ا

 جمعیت یانم یندر ا ماده بودند، یتدر جنس یفراوان ترینیشب

  برخوردار بود. متعادل نسبت جنسیشوش از  یستگاها

   

 

 

 
 (: شوشب الف: شادگان،)خوزستان  جنوبی-نواحی شمالی از  Bufotes variabilisگونه :1 شکل

 برای (>05/0P) دارییسطح معن در  T-testحاصل از آزمون نتایج       

 نواحی در و ماده نر جنس دو صفات شاخص بین هایمیانگین مقایسه

وزن، طول کل، فاصله چشم تا نوک  صفات در که داد نشان شمالی

 جنس میانگین صفات این همه در داشتوجود  داریمعن اختالفپوزه، 

 صفات سایر در ها بود،ماده در تربزرگ جثه بیانگر و ترشبی ماده

 T-testآزمون  یجنتا .نشد مشاهده داریمعنی اختالف شده گیریاندازه

صفات شاخص  هایمیانگین مقایسه برای (>05/0P) دارییمعن سطح در

 وزن، صفات در داد که نشان جنوبی نواحی در ماده و نر جنس دو بین

 وجود دارمعنی اختالف ، بازو طول بینی و هایراخسو فاصله کل، طول

 آنالیز نتایج نشد . مشاهده داریمعنی اختالف صفات سایر در داشت و

 یانگینبردار م ییجدا یبررس یبرا (Hotelling-2T) چندمتغیره واریانس

 دار بوده و نشان داد که در گونهیماده معن نر و هاییتجنس ینب

B. Variabilis یانسوار یزآنال آزمون. داشت وجود جنسی یریخت دو 

در سطح  هایتجمع یانگینبردار م ییجدا یبررس یبرا یرهچندمتغ

 جداییو  شد انجامجنس ماده و نر  یتجمع یبرا (>05/0P) دارییمعن

 هایجمعیت میاننشان داد. در  را =P)03/0 ( ماده هایجمعیت بین

 گردید مشاهده یو جنوب یشمال ینواح در جمعیتی بین جدایی نیز نر

)03/0=P(. ت اصف  یننشان داد که از ب یرهمتغ تک یانسوار یزآنال نتایج

نر و ماده  جنس ینب دارییشده، تفاوت معن یریگاندازه یکمورفومتر

 هاانگشت فاصله پوزه، تا نوستریل فاصله، بدن طول، وزن صفات نظر از

 صفات سایر در شتداوجود  پاراتوئید غده طولو  جلویی پای در

 یلحاصل از تحل یجنتا نشد. مشاهده داریمعنی تفاوت شده گیریاندازه

شده در  یریگاندازه یک( صفات مورفومترANOVA) یانسوار یزآنال

 تنهامختلف نشان داد که  هاییستگاهگونه در  ااین ماده  هاییتجمع

شد، مشاهده ن دارییمعن تفاوت پوزه نوک تا چشم فاصلهصفت  برای

 داشت. وجود داریمعنی اختالف شده گیریاندازه صفات سایر در

 ب الف
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 مورفومتریک صفات( ANOVA) واریانس آنالیز تحلیل از حاصل نتایج

در دو تنها نشان داد که  این گونه نر هایجمعیت در شده گیریاندازه

در  نداشت ووجود  دارییمعن تفاوتو قطر ران  پاراتوئید طول صفت

 یآورهم یزانم .(>05/0P) یدمشاهده گرد دارییمعن اوتتف صفات یرسا

 آوریهم میزان ترینبیشکه  نشان داد یشمال و جنوب یستگاها 5 در

)شمال(  شاوور ایستگاه در میزان ترینکم و )شمال( حمیدیه ایستگاه در

در سطح نر های وزغ گنادی مقایسه شاخص در ینچنهم .داشتوجود 

 یستگاهدر ا گنادی شاخص یزانم ترینشهای مختلف، بیایستگاه

مشاهده شاوور )شمال(  یستگاهدر ا یزانم ینتر( و کمی)جنوب شادگان

با استفاده  PCAروش به یرهچندمتغ یلاز انجام آزمون تحل سپ شد .

طور جداگانه به( Scatter plot)نمودار پراکنش  یخط یونرگرس از روش

 هایمولفه (، تاثیر3و  2 های)شکل شد یمترس گونهافراد نر و ماده  یبرا

 نشان ماده جنس هایها، درجمعیتجمعیت بین جدایی در دوم و اول

عنوان هبود ب دارییمعن یاییجغراف یالگو هاایستگاه از برخی در که داد

 کهدرحالی گرفتند قرار از هم مجزا کامالً شاورر و شوش جمعیت مثال

 .اندافتاده هم روی کامل طوربه تقریباً خرمشهر و شادگان هایجمعیت

 یاییجغراف ییجدا هایستگاها تریشدر ب نر جنس هاییتجمع در عالوههب

 ینترو شادگان کم یدیهحم هاییستگاهمشاهده نشد. ا دارییمعن

 شاوور، هاییستگاهنر ا هاییتجمع کهحالیهم داشتند درهشباهت را ب

(.4شکل هم داشتند )هشباهت را ب ترینیششادگان و خرمشهر ب
   

 

 

 
 هاییتجمع یندر ب یکدر صفات مرفومتر  PC2در مقابل   PC1نمودار: 2شکل 

 استان خوزستان یو جنوب یشمال یدر نواح B. variabilis جنس ماده گونه

 جنس نر هاییتجمع یندر ب یکدر صفات مورفومتر PC2در مقابل  PC1 نمودار :3شکل 

 استان خوزستان یو جنوب یشمال یر نواحد B. variabilisگونه 
   

 
 خوزستان استان جنوب و شمال نواحی در B.variabilisگونه  هاییتجمع در یکصفات مورفومتر دندوگرام :4شکل 
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           گونه  برای آمده دستبه عددکروموزمی پژوهش این در       

B. Variabilis ، برابر  خوزستان استان جنوب و شمال ناحیه دو هر در

 هایکروموزوم گونه، این کروموزومی مجموعه در. بود 22n=2با 

بود. در مجموعه  =44NF بازوها تعداد مشاهده نشد، جنسی هترومورف

(، 1-5  های)جفت بزرگ کروموزوم جفت 5 ،گونههای این کروموزوم

م وجفت کروموز 3( و 6-8 هایجفت) متوسط کروموزومجفت  3

 براساس(. 6و  5 هایشکل)شد  مشاهده( 9-11 هایجفتکوچک )

 متاسانتریک کروموزم جفت 7 سانترومر، استقرار محل و بازویی نسبت

ساب  یهاموزوجفت کروم4( و 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1 یها)جفت

 طول( مشاهده شد. مجموعه 11، 10، 9، 4 یها)جفت یکمتاسانتر

نسبت  بود میکرون 64/61 با برابر( هاپلوئید عدد در)کروموزومی 

q) هاموکروموز ییبازو
p

( 8)جفت شماره  کرومتریم05/1حداقل  نیب( 

شاخص  .بود ریمتغ( 9)جفت شماره  کرومتریم 4/2حداکثر  تا

p) یسانترومر

p+q
حداکثر  تا( 9)جفت شماره  کرومتریم 30/0 نی( ب 

طالعات کلیه م (.3)جدول  شت( قرار دا3 شماره)جفت  کرومتریم 49/0

 تکرار استان یجنوب و یشمال یهاستگاهیا یهانمونه یبرا کاریولوژیکی

داری از این نظر بین دو نتایج نشان داد که هیچ اختالف معنی دیگرد

         ناحیه وجود نداشت.

        

 مطاله ردمو یهاستگاهیا در کرومتر،یم حسب بر( Bufotes variabilisدر ) یکروموزم یهایژگیو :3 جدول

 شماره

 کروموزم

 اساس بر کروموزم نوع

 سانترومر محل

  طول

 کل

 بلند یبازو طول

(q) 

 کوتاه یبازو طول

(p) 

 ییبازو نسبت

(
𝒒

𝒑
) 

 یسانترومر شاخص

(
𝒑

𝒑+𝒒
) 

 47/0 08/1 90/4 30/5 25/10 کیمتاسانتر 1

 42/0 2/1 25/4 5/5 75/9 کیمتاسانتر 2

 49/0 1/1 50/4 00/5 15/9 کیمتاسانتر 3

 40/0 4/1 75/2 90/3 76/6 کیمتاسانتر ساب 4

 48/0 08/1 00/3 25/3 25/6 کیمتاسانتر 5

 46/0 1/1 75/2 2/3 95/5 کیمتاسانتر 6

 45/0 2/1 95/1 40/2 25/4 کیمتاسانتر 7

 48/0 05/1 90/1 00/2 95/3 کیمتاسانتر 8

 30/0 4/2 70/0 7/1 33/2 کیمتاسانتر ساب 9

 42/0 5/1 75/0 05/1 75/1 کیمتاسانتر ساب 10

 41/0 4/1 52/0 75/0 25/1 کیمتاسانتر ساب 11

 

 

 

 
A                                                                                                               B                                        

 خوزستانایستگاه شمالی  -Bجنوبی،  ایستگاه - Bufotes variabilis Aحاصل از بافت مغز استخوان  یمتافاز یهاپالک :5شکل 
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 بحث 

که در این تحقیق مورد بررسی قرار  Bufotes variabilisگونه        

 همسایههای کشور و ایران تلفمخ نواحی در ایگسترده پراکنش گرفت،

 دارای غالب ایگونه ها،زیستگاه اکثر در و داشته ترکیه و عراق ازجمله

زایی با توجه های کوهفعالیت طی (.1384ی، عماد) است جمعیتی ثبات

به ثبات نسبی صفحه اوراسیا و حرکت صفحه عربستان به سمت ایران 

های البرز در شمال وهخوردگی رسوبات بستر دریایی تتیس کاز چین

عالوه نواحی شمال تا شرق هب .و زاگرس در جنوب ایران شکل گرفت

، کوهستانی در آمد ایصورت مجموعههجنبش ب خوزستان تحت اثر این

جهت شمال  در هایی بزرگ ازجمله کارون و کرخهرودخانه ترتیب به این

بریز به جنوب جریان یافت، بخش شمالی استان خوزستان در حوضه آ

کارون قرار گرفته است این رود سپس در جنوب استان ضمن تالقی 

ریزد از سوی دیگر چون مصب با رود مرزی اروند به خلیج فارس می

های شمالی و رود دز در رودخانه کارون قرار دارد ارتباط بین زیستگاه

های جایی تخم و الرو گونهجنوبی استان برقرار شده و امکان جابه

. (1386، )بلمکی و همکاران آب در طی این مسیر وجود دارد وابسته به

 حدودی تا مطالعه مورد گونه برای مهاجرتی جاییهجاب امکان که جاآن از

 از گونه الرو و تخم جاییهجاب امکان نیز و (1378 ،)فیروز است میسر

 کرخه ازجمله استان های داخلیرودخانه یژههبو) سطحی هایآب طریق

شمالی  نواحی در گونه این حضور رسدنظر میبه دارد وجود (کارون و

 بوده نیز لرستان استان جنوب از سبز وزغ مهاجرت حاصل تواندمی

 یره)جز خرمشهر آبادان و در ویژهبه جنوبی نواحی در عالوههب .باشد

 عراق کشور و ایران مشترک مرز که آبیهای زیستگاه با مجاورت( ینوم

 کشور دو در گونه این پراکنش دامنه گسترش و کتحر امکان هستند

های سال طی گسترش مسیر این آورده است اگرچه فراهم را همسایه

 هورالعظیم تاالب در ویژههب فیزیکی موانع احداث سبب به و تحمیلی جنگ

 یره،متغتک یانسوار آنالیز ،T.test هایآزمون .است بوده محدود شدتبه

 جنسیتی جدایی ییدتا ضمن T2–Hotelling و تغیرهچندم واریانس آنالیز

 در که داد نشان استان جنوبی و شمالی ناحیه دو هر در ماده و نر بین

 داشت وجود جنس دو بین دارمعنی تفاوت مرفومتریک صفات تربیش

 ران قطر و پاراتوئید غدد طول ازجمله صفات از برخی در حالبا این

  نبود. داریمعنی تفاوت

مطالعه وجود دوریختی جنسی در سطح جمعیت وزغ  این نتایج       

 اغلب که درطوریهب نمود تایید مرفومتریک صفات براساس سبز را

بودند. از  تریبیش وزن و ترجثه بزرگ یدارا های این گونهماده موارد

 جمعیت از ناحیه شمالیدر  این گونهکه  نشان داد یجنتاسوی دیگر 

های تنش وجود علتبه تواندامر می این بود، برخوردار تریهمگن

 در ویژههب زیرا باشد جنوبی نواحی در شدیدتر محیطیزیست و اقلیمی

 اقلیمی، تغییرات علتبه اخیرهای سال طی هورالعظیم و شادگان تاالب

 هایآب به محیطی زیستهای آلودگی شدن افزوده بارندگی، کاهش

 گستره از نیمی شدن خشک و تاالب آب شوری افزایش سطحی،

 هاگونه از بسیاری جمعیتی تثبیت و تولیدمثل امکان مذکورهای تاالب

، و همکاران )نزاکتی است نبوده فراهم سبز وزغ ازجمله و دوزیستان ویژههب

 کمپلکس یهاگونه یکیمورفومتر و یولوژیکار یبررس در .(1389

B. Virdis پارامتر  18 یلو تحل یهتجز و ایران جنوب مختلف مناطق

 شامل کمپلکس، یتسه جمع ینب دارییتفاوت معن یکمورفومتر

B. variabilis، B. luristanicus و B. surdus را نشان  یراناز جنوب ا

نر به ) جنسی بررسی نسبت .(2015و همکاران،  Fakharzadeh) داد

وش ش یستگاهتنها در ا این پارامتر که نشان داد آن تغییرات و (ماده

در  بود و هابا ماده غالبیت حمیدیه ایستگاه در کهحالیدر متعادل بود

( جنوب نواحی)از  خرمشهر و( شمال نواحی از) شاوور هاییستگاها

داشت این امر  گرایش نرها نسبی غالبیت سمت به جنسی نسبت

 باشد ازجمله جنس دو در متمایز تواند وابسته به برخی رفتارهایمی

 به نرها از پیش که ریزیتخم فصل در هاماده ثلیتولیدم مهاجرت

 را هاماده صید شانس کنند ومکان می نقل آبیهای زیستگاه مجاورت

 سوی از (.1393، زاده و همکاراننجیب) دهدافزایش می نرها به نسبت

 قدرت و چابکی مقابل در هاماده تربیش وزن و تربزرگ جثه دیگر

 صیاد برابر در را نرهای وزغ شدن مخفی و فرار شانس نرها، عضالنی

موجب افزایش شانس  فصل تولیدمثل ویژه درهدهد این امر بمی افزایش

های شاخص (.1391 ،اشکاوندی و همکاران)شود ها میصید ماده

 نسبی آوریهم میزان و (GSI) نرها در گنادی شاخص شامل جنسی،

(F) میزان گونه، افراد بلوغ سن تعیین بر عالوه توانندمی هادر ماده 

 مطالعات اکثر در بنابراین و نمایند تعیین را گونه تولیدمثلی موفقیت

  .(1390، ادژ)ابراهیم ن دارند ایگسترده کاربرد جانوران زیستی
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 سبز وزغ گونه شناسیزیست مطالعات در نیز تحقیق این در       

دو  هر در هادهما برای نسبی آوریهم و نرها برای  GSIهایشاخص

 بالغ نرهای وزغ  GSIمیزان که داد نشان نتایج بررسی گردید ناحیه

 در گنادی شاخص میزان ترینبیش بود، متفاوت مختلف مناطق در

 نواحی از) شاوور ایستگاه در آن میزان ترینکم و شادگان ایستگاه

های زیستگاه اهمیت به تواندزیادی می حد تا امر این شد دیده (شمالی

 هاتاالب چهچنان نماید تاکید شادگان المللیبین تاالب ازجمله تاالبی

تولیدمثل  تغذیه، جهت پناهگاه بهترین باشند سالمت و بهینه شرایط در

 کمیت و کیفیت جاکهآن از بود خواهند دوزیستان ایگونه بقای و

 اییتوان و جنسیهای شاخص میزان بر مستقیماً ماده و نر افراد تغذیه

 سایر و حشرات) غذایی تنوع وجود بنابراین است موثر هاآن تولیدمثل

 شاخص افزایش موجب تواندمی شادگان تاالب در( زیتاالب مهرگانبی

 (.1379 ،ایافت)باشد  بوده هاماده آوریهم میزان نیز و نرها گنادی

 صفت 20 از بیش گیریاندازه با جنسی ریختی دو حاضر مطالعه در

 نشان نتایج گرفت، قرار آماری و تحلیل بررسی مورد شناسیریخت

 جمعیت در عالوههب داشت وجود جنسیت و صفات بین وابستگی که داد

 مشاهده جنسی ریختی دو جنوبی و شمالی نواحی در سبز وزغ ماده -نر

 از و دمبی دوزیستان سایر مورد  در مشابه تحقیقات با نتایج این.  شد

 داشت مطابقت کشورها سایر نیز و کشور سطح در بزس وزغ گونه جمله

و   Stock؛1386، ناهزاوه و همکار ؛1391 ،اشکاوندی و همکاران)

 (. 2001همکاران، 

 واریانس آنالیز ،ANOVA تکمیل و جنسی ریختی دو تایید منظوربه       

 نمود تایید آزمون این گردید انجام نیز( H2-Hotelling) متغیره چند

 جنسی ریختی دو خوزستان جنوبی و شمالی نواحی ساکن تجمعی در

 برآورد گونه این در جمعیتی پراکنش الگوی بررسی جهت .دارد وجود

 آزمون از جنوبی و شمالی نواحی بین جمعیتی جدایی احتمال و میزان

 داد نشان آزمون نتایج شد استفاده PCA روشبه متغیره چند تحلیل

 وجود مجزا نواحی در هاماده جمعیت در ریدامعنی جغرافیایی جدایی که

های ایستگاه برخی در را جمعیتی جدایی که نرها برخالف نداشت

  .دادند نشان جنوبی -شمالی

 گیریاندازه و بندیدسته مشاهده، پایه بر کاریولوژی مطالعات       

 تحقیقات در و شوندمی طراحی متافازی هایهسته در هاکروموزوم

و همکاران،  Stock) برخوردارند سزاییهب اهمیت از تیکیبیوسیستما

 پلوییدیپلی پدیده کمپلکس و وقوع وجود اقتضای به اگرچه (.2001

 ازجمله متنوعی کروموزومی اعداد توانمی این گونه جمعیت در

و  Sinch) داشت انتظار را( n2=44) پلویید تترا و( n2=33) تریپلوئید

 یکهیچ در مطالعه این در. (2005مکاران، و ه Stock؛ 2007همکاران، 

نگردید.  مشاهده پلوییدیپلی جنوبی و شمالی نواحیهای ایستگاه از

در شمال و جنوب  در مناطق مورد مطالعه این گونه کروموزمی عدد

 این کروموزومی مجموعه در. بود 22n=2استان خوزستان برابر با 

 بازوها تعداد نشد، مشاهده جنسی هترومورف هایکروموزوم گونه

44NF=  .مشاهده شد 

ترکمنستان،  در مثالً دنیا سراسر در شده انجام هایبررسی طبق       

 از وسیعی جمعیت مغولستان و تاجیکستان، ازبکستان، قزاقزستان

 در .است شده دیده دیپلویید کروموزومی عدد با سبز هایوزغ

 ز در شهر اهواز یکو نی یوزغ سبز در استان مرکز یوتایپکاربررسی

 متاسانتریک کروموزوم جفت 6 شامل کروموزومی 22n=2 مجموعه

و  هزاوه( اندنموده گزارش متاسانتریک ساب کروموزوم جفت 5 و

 .(1392 ،حاتمی ؛1386، همکاران
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Abstract 
 Green toad (Bufotes variabilis) is the most successful species of the Bufonidae family 

distributed throughout Iran due to its high ecological tolerance .  In this study, the populations of 

this species in the northern and southern regions of Khuzestan province were studied with 

emphasis on microclimate differences and sea level elevation . The results showed that: sex ratio 

in Northern Province was in favor of females and in south in favor of males .  Results of 

multivariate analysis of variance confirmed the existence of sexual dimorphy in the species 

populations of both regions .Demographic separation between the northern and southern 

populations of both sexes was confirmed.Female populations were completely separated at 

Shush and Shavour stations, and at Shadegan and Khorramshahr stations, respectively.In the 

male population, Hamidieh and Shadegan stations had the least similarity and Shavour, 

Shadegan and Khorramshahr stations were the most similar. The number of chromosomes  

was 2n=22 in both regions and no polyploidy was observed. 
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