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خواری )کانیبالیسم( بر همنوع فاکتورهای دما، سطح آب و تراکماثرات مستقل و تعاملی 

  ,1882Pelophylax bedriagae (Camerano) الروهای قورباغه سبز لوانت
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 دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانگروه زیست شناسی،  :*وحید اکملی 

 
 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

خورد. در گونه خویش را میوجود زنده تمام یا بخشی از بدن همخواری )کانیبالیسم( نوعی رفتار تهاجمی است که در آن مهمنوع 

تواند گیرد. افزایش درجه حرارت حاصل از گرمایش جهانی میگونه خود صورت میخواری با تغذیه از تخم یا الروهای همدوزیستان همنوع

های در جمعیت خواری را با ضریب باالییراکم، نرخ همنوعای و تشدید نوسانات سطح آب و تغییر در تگونهکنش درونبا تأثیر بر میزان برهم

خواری، اثرات مستقل و تعاملی سه فاکتور دما )باال و پایین(، نوسانات سطح آب منظور بررسی همنوعدوزیستان تغییر دهد. در این مطالعه به

ماه مورد  10مدت بهPelophylax bedriagae  انت،)سطح آب باال، پایین و کاهشی( و تراکم )کم و زیاد( در الروهای قورباغه سبز لو

%(  50/47%(، سطح آب پایین ) 66/56تیمار دما باال ) خواری درترین میزان همنوعگرفت. با بررسی اثر مستقل فاکتورها، بیش بررسی قرار

ت و خورده شدن کامل نمونه( در تیمار خواری )شامل جراحترین درصد همنوع%( ثبت شد. با بررسی اثر تعاملی، بیش 33/53و تراکم کم )

طور مشترک در دو تیمار خواری بهعترین درصد همنو% ثبت گردید. در مقابل کم 90دمای باال/ سطح آب کاهشی/ تراکم کم با میزان 

مطالعه نشان داد دو % ثبت شد. نتایج این  20دمای پایین/ سطح آب کاهشی/ تراکم کم و دمای پایین/ سطح آب باال/ تراکم کم با میزان 

باشد. دار نمیخواری دارند اما این تأثیر برای نوسانات سطح آب معنیداری بر همنوعیطور مستقل، تأثیر معنفاکتور حرارت و تراکم به

 خواری نشان داد. داری بر میزان همنوعیچنین تعامل سه فاکتور دما، سطح آب و تراکم تأثیر معنهم

 دمخواری، دوزیستان بیت اقلیمی، نوسانات سطح آب، تراکم، همنوعتغییرا کلمات کلیدی:

 v_akmali@razi.ac.ir* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

 پا و دستبی دوزیستان راسته سه در امروزی دوزیستان       

(Gymnophionaدوزیستان دم ،)( دارCaudata)  شامل سمندرها و

 ها ( شامل قورباغه ها و وزغAnuraدم )ها، و دوزیستان بینیوت

(. دوزیستان در حال Caldwell ،2013و  Vittد )شونبندی میطبقه

باشند که در این میان خانواده می 67گونه در  6140حاضر حدود 

ها هستند ترین آنترین و شاید شناخته شدهدم، معروفدوزیستان بی

صورت جهان شمول و اغلب در مناطق گرمسیری زیست که به

 5283جنس و  362خانواده،  44دم دارای کنند. دوزیستان بیمی

دم در ایران دوزیستان بی (.2012و همکاران،  Plotnerباشند )گونه می

  Dicroglossidae ،Bufonidae ،Hylidae ،Ranidaeخانواده 5شامل 

و یک  (Hyla)یک جنس  Hylidaeباشد. از خانواده می Pelobatidae و

 (Bufotes, Duttaphrynus, Bufo) جنس سه Bufonidae خانواده از گونه،

و  (Pelophylax, Rana)، دو جنس Ranidaeو هشت گونه، از خانواده 

و یک  (Euphlyctis)یک جنس  Dicroglossidaeسه گونه، از خانواده 

و یک گونه  (Pelobates)یک جنس  Pelobatidaeگونه و از خانواده 

در این مطالعه  (.2015، و همکارانSafaei-Mahroo ) شده است معرفی

خواری )کانیبالیسم( الروهای قورباغه سبز لوانت همنوعبه رفتار 

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882)  با توجه به اثرات تغییر

دوزیستان  حفاظتی وضعیت از جهانی ارزیابی اولین شود.می پرداخته اقلیم

(، زمینه جدیدی IUCNالمللی حفاظت از طبیعت )توسط اتحادیه بین

کاهش جهانی دوزیستان فراهم کرد. نتایج  دیدهرا برای آگاهی از پ

ترین گروه ها متنوعها و وزغها نشان داد قورباغهحاصل از این ارزیابی

ها یعنی آن درصد 6/31طور متوسط نزدیک به و به باشنددوزیستان می

گونه، در معرض تهدید یا در خطر انقراض قرار  1794شامل حدوداً 

طور تر اما به(. در سمندرها این تنوع کمKriger ،2007و  Heroدارند )

درصد  8/49ها باالتر و این مقدار پذیری آنداری سطح آسیبیمعن

(. در مقابل 2008و همکاران،  Frostباشد )گونه می 275یعنی حدوداً 

گونه،  6درصد یعنی حدود  4/3دست و پا، دارای تنها دوزیستان بی

ذکر است نزدیک به دو سوم از  باشند. الزم بهدر معرض آسیب می

صورت ناشناخته باقی مانده درصد به 67دست و پا یعنی دوزیستان بی

و  Frostباشد )ها ناکافی میمورد آن است و اطالعات حفاظتی در

در سال  (GAA). سازمان جهانی ارزیابی دوزیستان (2008همکاران، 

%( گونه  5/32) 1856گونه دوزیست،  5743نشان داد که از  2004

جالب (. 2007و همکاران،  Bosch) در معرض خطر هستند در جهان

وحش شده حیاتمناطق حفاظت ها درکاهش بسیاری از این توجه است

شود ها شناخته نمیمشخصی برای آن که هیچ دلیلجایی دهند،رخ می

(Kriger  ،از عوامل مهم و اساسی مرتبط با این 2007و همکاران .)

 همکاران، وJohnson ) جهانی اقلیمی تغییرات به توانمی هاکاهش

(، Cushman ،2006ها )تکه شدن زیستگاهتغییر و تکه تخریب، ،(2007

غنی شدن  ، تابش فرابنفش،(2011و همکاران،  Voyles) هابیماری

 Aschonitis)های جدید به محیط هجوم گونه (،Blaustein ،2003) آب

 Bridges) محیطیتقابل بین فاکتورهای و اثرات م (2018و همکاران، 

رو کاهش جمعیت و خطر پیش اشاره کرد. (Semlitsch ،2000و 

انقراض دوزیستان نیازمند اقدامی ضروری در جهت حفظ و حمایت از 

خواری یک ویژگی همنوع .(1396ها است )محمدی و همکاران، آن

طور به شود ورفتاری است که در طیف وسیعی از جانوران تعریف می

درصد چرخه  90های آبی و در بیش از ی در اکوسیستماگسترده

ها، حشرات مهره مانند پالناریا، حلزون، هزارپا، کرمزندگی جانوران بی

 ها، پرندگان، پستانداران و دار مانند ماهیهای مهرهو در بین گروه

(. 2013و همکاران،  Anderson) ویژه دوزیستان گزارش شده استبه

ین نوع رفتار تهاجمی در مفهوم کلی خود به معنای خورده شدن ا

، Foxباشد )یک گونه توسط دیگری میتمام یا بخشی از بدن فرد از 

خواری در (. مطالعات نظری نشان داده است که رفتار همنوع1997

تواند مدت میها وابسته به تراکم است و در کوتاهبسیاری از جمعیت

میزان فراوان که اگر بهدازه جمعیت شود درحالیمنجر به تعادل در ان

و در طوالنی مدت صورت گیرد، ممکن است در نهایت منجر به انقراض 

(. 2008و همکاران، Pckarsk )های جانوری شود ای در جمعیتگونه

(، معموالً از لحاظ ریختی متفاوت Cannibalخوار )دوزیستان همنوع

تر از دیگر افراد همنوع تر و سر عریضهای بزرگبوده و با داشتن دندان

گرمایش (. Costantino، 1991 و Hastings) باشندمی تشخیص قابل خود

های گیاهی و جانوری را با جهانی نه تنها دوزیستان بلکه تمامی گونه

(. IPCC ،2003) کرده است چالشی سخت برای حفظ بقای خود مواجه

های مختلف زیستی ر جنبهبا توجه به اثرات درجه حرارت و رطوبت ب

داران نسبت به گرمایش جهانی بسیار دوزیستان، این رده از مهره

که گرمای بیش از حد و اشعه فرابنفش طوریتر هستند بهحساس

شود می دوزیستان شدن پوست و تخم سوختگی و خشک باعث

(Blaustein  ،مطالعات نشان داده است که با 2010و همکاران .)

کنش خواری افزایش یافته و برهمین دما، میزان همنوعافزایش میانگ

چنین (. هم2010و همکاران،  Stonerیابد )ها با یکدیگرتغییر میگونه

تر تواند با تأثیر بر میزان رشد و اندازه، سبب تغذیه افراد کوچکدما می

(. گرمایش جهانی، Polis ،1981تر هم گونه شود )توسط افراد بزرگ

ها را دهد و خشکسالیهیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار میهای چرخه

(. کاهش میزان سطح آب دردسترس Yksel ،2008کند )تشدید می

شود. الروها و کاهش دوره الروی می میانگین سرعت رشد باعث افزایش

خواری بین افراد جمعیت افزایش در چنین شرایطی رفتار همنوع

لول درآب، کاهش یافته و نوعی خواهد یافت زیرا میزان اکسیژن مح
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و  Chelgrenگردد )ها ایجاد میرقابت درون فردی شدید در جمعیت

تأثیر تغییرات  تحت یا نهرها هابرکه در دوزیستان تراکم .(2006 همکاران،

طورکلی ه(. ب2010و همکاران،  Wissingerگیرد )سطح آب قرار می

ز رفتارهای کاهش تعداد الروهای دوزیستان باعث کاهش برو

تراکم با  که افزایششود، درحالیها میخواری در جمعیتهمنوع

جمله کمبود غذا، کمبود اکسیژن وکمبود کاهش منابع دردسترس از

شود خواری میفضای مورد نیاز در زیستگاه منجر به افزایش همنوع

(Skelly وKiesecker  ،2001.) فاکتورهای مهم شناخته شده  از دیگر

میزان توان بههای دوزیستان میخواری در جمعیتهمنوعبر میزان 

 Nilssonپناهگاه ) وجودو  (2001همکاران،  و Wildy) در دسترس غذای

 با بررسی سطح غذا بر روی همنوعاشاره کرد.  (2013و همکاران، 

نشان داده شده Neurergus microspilotus خواری در گونه سمندر 

 تر باشد، رفتار همنوعدسترس بیشاست که هرچه میزان غذای در 

چنین هم (.Sharifi  ،2016و Vaissi)تر خواهد بود ها کمخواری در آن

 تواند نقش مهمی در پیشگیری از همنوعانتخاب زیستگاه مناسب می

های فضایی و پناهگاه خواری داشته باشد. در واقع با وجود پیچیدگی

 Rosenzweig)یابد  کاهش عیتجم افراد در تواندمی خواریهمنوع درصد

های اخیر نشان مطالعات مختلف در طی سال (.Macarthur  ،1963و

داده است کشور ایران تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. بر 

دمای کشور ایران  2100بینی شده است تا سال ها پیشاساس مدل

 Daneshvar)یافت گراد افزایش خواهد درجه سانتی 87/7تا  12/1 بین

دنبال افزایش دما، طورکه اشاره شد به(. همان2019 و همکاران،

های حاوی الرو نوسانات سطح آب و تغییرات اندازه تراکم در برکه

دوزیستان رخ خواهد داد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر 

 مستقل و تعاملی سه فاکتور دما، نوسانات سطح آب و تراکم بر همنوع

 باشد. می (Pelophylax bedriagae) قورباغه سبز لوانت اری الروهایخو

 

 هامواد و روش

( Pelophylax bedriagae) سبز لوانت های قورباغهتخمنوار از  یک       

( º 34 N، ''08 ́23 º 47 E 28́ 26'')جغرافیایی  با مختصاتبرناج  منطقه از

استان کرمانشاه، در  غرب بیستون درشمالکیلومتری  14 در فاصله

ها، مرداب ها،کنار رودخانه تر دربیش گونه شد. این آوری، جمع96 خرداد

ها غالباً دارای شود، که این آبهای روان و راکد مشاهده میدرون آب

 (Carex) ، جگن(Bambusaهای خیزران )پوشش گیاهی شامل گونه

با آب زیستگاه  ها(. تخم1394باشد )عنبر و کمی، می (Typha)و نی 

انتقال  رازی دانشگاه شناسیزیست گروه در آزمایشگاه اکولوژی به طبیعی

این  در(، آزمایش آغاز شد. 26داده شد. با شروع دوره الروی )گاسنر 

 5/12×14×22 مخزن با ابعاد 36در  ،عدد الرو 900 مجموع در آزمایش

 18اال و ظرف در دمای ب18داری الروها شامل متر برای نگهسانتی

ظرف در دمای پایین قرار داده شد. تأثیر سه فاکتور دما، سطح آب و 

درجه  20-24دو سطح دمایی )شامل دمای باال=صورت تراکم به

گراد( براساس مقاالت، درجه سانتی 16-20سانتیگراد و دمای پایین=

 1500سی، آب زیاد= سی 300سه سطح از سطح آب )شامل آب کم= 

سی( سی 300تا سطح  سیسی100 ای=کسر هفتهکاهشی سی، آبسی

 ،عدد تخم 30عدد تخم، تراکم زیاد=10و دو سطح از تراکم )تراکم کم=

الزم به ذکر  بررسی قرارگرفت.براساس تجربه آزمایشات قبلی( مورد 

 16-20است تغییرات دما در طول آزمایش برای دمای پایین بین 

گراد، در نوسان بود سانتی 20-24گراد و دمای باال بین درجه سانتی

گراد تنظیم شد. درجه درجه سانتی 4اما اختالف دما ثابت و حدود 

حرارت محیط و آب مخازن تیمارها روزانه با استفاده از دماسنج 

دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفت. برای تنظیم و کنترل درجه حرارت 

متر سانتی 25×55×170در محیط با دمای باال، از نهرهای با ابعاد 

لیتر آب پر شد و با استفاده از هیتر  10استفاده شد که داخل آن با 

داشتن محیط با دمای کم، برقی دمای محیط ثابت شد. برای ثابت نگه

در این مطالعه تیمارهای مورد  از کولر گازی خنک کننده استفاده شد.

 بررسی شامل: تراکم کم/ سطح آب زیاد/ دمای باال، تراکم کم/ سطح

آب کم/ دمای باال، تراکم کم/ سطح آب کاهشی/دمای باال، تراکم زیاد 

 سطح آب زیاد/ دمای باال، تراکم زیاد/ سطح آب کم/ دمای باال، تراکم

 زیاد/ سطح آب کاهشی/ دمای باال، تراکم زیاد/ سطح آب زیاد/ دمای

، تراکم زیاد/ سطح آب کم/ دمای پایین، تراکم زیاد/ سطح آب پایین

دمای پایین، تراکم کم/ سطح آب کم/ دمای پایین، تراکم  کاهشی/

کم/ سطح آب کاهشی/ دمای پایین، تراکم کم/ سطح آب زیاد/ دمای 

الروی با اسفناج یا برگ  الروها از ابتدای دوره باشد. تغذیهپایین می

ازای هر الرو در ماه اول و از گرم به 1/0میزان چغندر پخته شده و به

ازای با توجه به افزایش اندازه الروها این مقدار غذا نیز به شروع ماه دوم

بار تعویض هر الرو به یک گرم افزایش یافت. آب مخازن هر هفته یک

ساعت قبل از اضافه کردن به  48مدت آب تصفیه شده به شد.می

خواری در الروها شد. همنوعداری میمخازن در ظروف جداگانه نگه

خواری سر یا دم( و همنوعها )شامل نمونهبررسی جراحت در شامل 

و یاداشت  بررسی روزانه مورد ها()ناپدید شدن نمونه کامل خواریهمنوع

خواری سر، خورده شدن تمام . منظور از همنوع(1)شکل  قرار گرفت

ترین حالت باشد که بیشیا قسمتی از سر توسط الروهای دیگر می

خواری دم ه شد. همنوعصورت نصف شدن سر مشاهدخورده شدن به

صورت کوتاه شدن، باریک شدن دم و خورده شدن کامل دم بود نیز به

کوتاه شدن دم مشاهده  صورتخواری دم بهترین میزان همنوعکه بیش

معنای خورده شدن کامل گونه و ناپدید خواری کامل بهشد. همنوع

ور از شدن آن در ظرف آزمایش درنظر گرفته شد. در این مطالعه منظ
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خواری کامل همراه همنوعخواری سر، دم بهخواری کلی، همنوعهمنوع

های پایان یافت و سپس نمونه 97باشد. این مطالعه در فروردین می

 شان بازگردانده شدند.مانده به زیستگاه اولیهباقی

افزار جهت تحلیل آماری، میانگین و انحراف معیار اولیه از نرم       

Spss  22ورژن (https://www.ibm.com/products/spss-statistics )

 و دست آمد. جهت بررسی اثر تعاملی فاکتورهای دما، سطح آبهب

استفاده گردید  14ورژن  Stataافزار و از نرم MANOVAتست  تراکم از

(https://www.stata.com.)

 

 

 Pelophylax bedriagaeخواری در الروهای قورباغه سبز لوانت، همنوع :1شکل 

 نتایج

 های آماری، میانگین و انحراف معیار نرخ همنوعبا بررسی داده       

در Pelophylax bedriagae خواری الروهای قورباغه سبز لوانت 

تیمارهای دما )دمای باال، دمای پایین(، تراکم الرو )تراکم پایین، تراکم 

ح کاهشی( باال( و تغییرات سطح آب )سطح کم، سطح زیاد و سط

دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بررسی به

خواری، پاسخ الروها بسته فاکتورهای دما، سطح آب و تراکم بر همنوع

ترین طورکلی بیشباشد. در این مطالعه، بهها متفاوت میبه شرایط آن

درصد(، سطح آب  66/56±21/27خواری در دمای باال )میزان همنوع

درصد(  33/53±41/31درصد( و تراکم پایین ) 50/57 ±43/28)کم 

خواری در دمای پایین ترین میزان همنوعمشاهده گردید. درمقابل کم

درصد( و  89/38 ±67/25درصد(، سطح آب کاهشی )50/6±22/27)

 (.2درصد( ثبت گردید )شکل 55/30±30/2تراکم باال )
   

 
در تیمارهای دما )دمای باال، دمای پایین(، تراکم  (Pelophylax bedriagaeروهای قورباغه سبز لوانت )خواری النمودار درصد همنوع: 2شکل 

 سطح کم، سطح زیاد و سطح کاهشی(الرو )تراکم پایین، تراکم باال( و تغییرات سطح آب )

دست آمده با بررسی اثر تعاملی این فاکتورها ههای ببراساس داده       

تیمارهای  ترتیب درخواری سر، بهمیزان همنوع ترینبیش ،به کم از زیاد

باال/ سطح  دمای (،66/26±81/8) تراکم کم/سطح آب کاهشیدمای باال/

 (، دمای باال/سطح آب زیاد/تراکم کم33/23±01/12کم ) تراکم/آب کم

(، 66/16±81/8) کم کم/تراکم آب پایین/سطح دمای (،77/5±00/20)

(، دمای باال/ سطح 66/6±33/3/ تراکم کم ) دمای پایین/سطح آب زیاد

تراکم /(، دمای باال/سطح آب کم55/5±00/4تراکم زیاد )/آب کاهشی

(، 55/5±22/2تراکم زیاد )/سطح آب زیادباال/ دمای (،55/5±93/2) زیاد

 سطحپایین/ دمای (،33/3±00/0) زیاد تراکم/کاهشی آب سطحپایین/ دمای

سطح آب کاهشی/تراکم دمای پایین/ ،(33/3±92/1) زیاد زیاد/تراکم آب
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(، 22/2±11/1آب کم/تراکم زیاد ) پایین/سطح دمای (،33/3±33/3) کم

ترتیب از زیاد به کم خواری دم نیز بهترین میزان همنوعبیش شد. ثبت

(، 00/30±00/10در تیمارهای دمای باال/سطح آب کاهشی/تراکم کم )

(، دمای باال/ سطح 66/26±33/3دمای باال/ سطح آب زیاد / تراکم کم )

تراکم (، دمای پایین/سطح آب کم/33/23±81/8تراکم کم )/آب کم

(، 66/6±33/3پایین/سطح آب زیاد/تراکم کم ) دمای (،66/6±33/3) کم

دمای باال/ سطح  (،66/6±66/6) کم تراکم/کاهشی دمای پایین/سطح آب

تراکم  /(، دمای باال/ سطح آب کم 55/5±93/2آب کاهشی/تراکم زیاد )

(، 55/5±22/2تراکم زیاد )/باال/سطح آب زیاد دمای (،55/5±93/2) زیاد

(، دمای باال/سطح 22/2±11/1باال/سطح آب کاهشی/تراکم زیاد ) دمای

(، دمای باال/ سطح آب زیاد / تراکم 22/2±11/1آب کم / تراکم زیاد )

نشان  MANOVAنتایج  (.3شکل (، به ثبت رسید )22/2±11/1زیاد )

 ( بر≥0001/0P) و تراکم (≥001/0Pکه تاثیر فاکتورهای دما ) داد

 باشد. اما نوسانات سطح آب بردار مییخواری سر و دم معنهمنوع

که (. درحالی≤94/0pداری ندارد )یخواری سر و دم اثر معنهمنوع

 داری بر همنوعیتعامل هر سه فاکتور دما، تراکم و سطح آب تأثیر معن

 (.1( )جدول ≥003/0Pنشان داد )خواری سر و دم 

حاصل از تأثیر فاکتورهای دما،  MANOVAنتایج تحلیل  :1جدول 

اری سر و دم( خوسطح آب و تراکم در میزان جراحت )همنوع

 Pelophylax bedriagaeالروهای قورباغه سبز لوانت، 

شدن کامل یا  )شامل خورده کامل بدنخواری ترین میزان همنوعبیش

در تیمارهای دمای باال/ سطح  کم ترتیب از زیاد بهبه ونه(شدن نم ناپدید

سطح آب زیاد/تراکم (، دمای باال/33/33±55/8تراکم کم )/آب کاهشی

(، 00/30±00/10) کم کم/تراکم آب سطحباال/ دمای (،00/30±77/5) کم

 سطحپایین/ دمای (،66/26±71/10) زیاد کم/تراکم آب پایین/سطح دمای

(، دمای باال/سطح آب کاهشی/تراکم 33/23±81/8) زیاد زیاد/تراکم آب

(، 11/21±77/7) زیاد کم/تراکم آب سطحباال/ دمای (،11/21±11/1) زیاد

دمای پایین/سطح  (،11/21±59/10) زیاد زیاد/تراکم آب باال/سطح دمای

پایین/سطح آب کم/تراکم  دمای (،11/21±67/8) آب کاهشی/تراکم کم

ن/ سطح آب کاهشی / تراکم کم (، دمای پایی33/13±81/8کم )

(، 66/6±66/6تراکم کم )/سطح آب زیاد(، دمای پایین/77/5±00/10)

 (.4شکل به ثبت رسید )

نشان داد تأثیر سه فاکتور دما،  MANOVAاصل از نتایج ح       

صورت تعاملی بر میزان هصورت مستقل و چه بسطح آب و تراکم چه به

(. اثر 2)جدول  (≤05/0P)باشد دار نمییبدن معن خواری کاملهمنوع

جداگانه بر همنوع  طوربه (≥01/0P) و تراکم (≥001/0P)دما  هایفاکتور

 خواری سر و دم به همراه همنوعخواری کلی بدن )شامل همنوع

دار نشان داده شد. یخواری کامل یعنی خورده شدن کامل الرو( معن

داری نشان نداد یخواری کلی بدن اثر معننوسانات سطح آب بر همنوع

(9/0P≥) داری یمعن تاثیر و سطح آب فاکتور دما، تراکم 3. اما تعامل هر

 .(3)جدول  (≥005/0P)خواری کلی بدن نشان داد بر همنوع
 

 

 

 
  خواری سر و دم( در تیمارهای نمودار درصد جراحت )همنوع: 3شکل 

 Pelophylax bedriagaeتعاملی الروهای قورباغه سبز لوانت،         
 

p-value f-value df فاکتورها 

 دما 1 58/12 001/0

 تراکم 1 13/19 0001/0

 سطح آب 2 06/0 94/0

 سطح آب× تراکم×دما 2 81/3 003/0

 

 
 خواری کامل )خورده شدن کامل نمونه(نمودار میزان همنوع: 4شکل 

 Pelophylax bedriagae سبز لوانت، قورباغه در تیمارهای تعاملی الروهای
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حاصل از تأثیر فاکتورهای دما،  MANOVAنتایج تحلیل  :2جدول 

خواری کامل بدن )خورده شدن کامل سطح آب و تراکم در همنوع

 Pelophylax bedriagaeقورباغه سبز لوانت،  نمونه(

 

حاصل از تأثیر فاکتورهای دما، سطح  MANOVAنتایج تحلیل  :3جدول 

دم+ ناپدید شدن +خواری سرخواری کلی )همنوعآب و تراکم در همنوع

 Pelophylax bedriagaeقورباغه سبز لوانت،  نمونه( الروهای

 

 بحث  

در آزمایشات مربوط  آلی برای استفاده، مدل ایدهدمدوزیستان بی       

 داریباشند. اندازه مناسب بدن، سهولت نگهتغییرات آب و هوایی می به

دست آوردن مراحل تر از همه سهولت بهایشگاه و مهمدر شرایط آزم

مطالعات آزمایشگاهی  برای را هاآن )تخم و جنین(، دما به حساس تکوینی

با توجه به تأثیر منفی تغییرات (. Flury ،1972مناسب کرده است )

تبع آن جمله گرمایش جهانی و بهاقلیمی نوظهور بر روی دوزیستان از

ها، در این در سطح آب و تغییر تراکم دوزیستان دربرکه تغییرات

مطالعه اثرات مستقل و تعاملی سه فاکتور دما، سطح آب و تراکم بر 

( Pelophylax bedriagaeخواری قورباغه سبز لوانت )روی همنوع

نشان داد که فاکتورهای  طورکلی این مطالعهبه مورد بررسی قرار گرفت.

ترین تأثیر را و فاکتور مستقل و متعامل بیشصورت ددما و تراکم به

ای دارند. به گونه خواری الروهای قورباغه سبز لوانتبر میزان همنوع

خواری در دمای باال و تراکم کم مشاهده شد. ترین نرخ همنوعکه بیش

روی  داری بریصورت فاکتور مستقل اثر معننوسانات سطح آب به

صورت تعاملی با فاکتورهای ما بهخواری نشان نداد امیزان همنوع

 دار بود.یحرارت و تراکم، این تأثیر معن

دمای پایین طول دوره الروی را افزایش و میزان رشد را کاهش        

کاهش و درنتیجه درصد  تبع آن، متابولیسم الروها دچارمی دهد و به

د یابد. با افزایش دما رشالروها کاهش می خواری دررفتارهای همنوع

یابد و میانگین فعالیت تر و نرخ متابولیسم الروها افزایش میسریع

درون جمعیت  خواریهمنوع بروز رفتار بنابراین امکان رود،می الروها باال

تواند اثر دما بر رشد می (.Blouin، 2000و  Brown)یابد افزایش می

هش از طریق تأثیر بر میزان اکسیژن محلول در آب اعمال گردد. با کا

یابد، در نتیجه الروهایی دما میزان اکسیژن محلول در آب، افزایش می

محلول در آب استفاده  یابند از اکسیژنهای سرد پرورش میکه در آب

  برای گرم، هایآب در یافته پرورش الروهای کهحالیدر کنندمی

دست آوردن اکسیژن به سطح آب آمده و فرصت کافی برای استفاده به

غذایی محلول در آب را ندارند در نتیجه ممکن است از لحاظ از مواد 

 Blausteinباشند )می سرد در آب موجود از الروهای ترکوچک بدنی اندازه

 (. 2010و همکاران،

و همکاران  Rojhtنتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته توسط        

 Chrysoperlaخواری در الروهای گونه میزان همنوع داد نشان (2009)

carnea  درجه 15در دمای که طورییابد بهبا افزایش دما، افزایش می

درصد( ثبت گردید اما 9/19±1/8خواری )گراد، میزان همنوعسانتی

درصد( 22±1/9خواری )، میزان همنوعگراددرجه سانتی 20در دمای 

چنین دراین آزمایش مشاهده گردیدکه الروهای با افزایش یافت. هم

تر را خوردند و این افزایش اندازه تر، الروهای کوچکزرگاندازه ب

خواری درارتباط است زیرا در اکثر موارد الروهای الروها با همنوع

تر خواری از خود نشان داده و از الروهای کوچکتر رفتار همنوعبزرگ

و همکاران  Startچنین مطالعه انجام شده توسط کردند. همتغذیه می

نشان داد که با افزایش  Lestes congenerالروهای ( بر روی 2017)

دنبال آن، یابد و بهای افزایش میمیزان دما، میزان رقابت درون گونه

چنین شود. همتر میخواری در الروهای در حال رشد بیشنرخ همنوع

بر روی  (2019)و همکاران  Moradiمطالعه حاضر در تأیید مطالعه 

صورت مستقل و نشان داد که دما به( Bufotes variabilisوزغ سبز )

داری بر یطور قوی و معنمتعامل با فاکتورهای سطح آب و تراکم به

ترین خواری در قورباغه سبز لوانت اثر گذاشته و بیشمیزان همنوع

  شود.خواری در درجه حرارت باال مشاهده میدرصد همنوع

ای مهمی هستند هتغییرات سطح آب )هیدروپریود( از مشخصه       

صورت مستقیم بر بقای دوزیستان تولیدمثل کننده در آب اثر که به

(. مطالعات در زمینه تأثیر نوسانات Ryan  ،2001وWinne گذارد )می

باشد. اما با توجه به این خواری بسیار اندك میسطح آب بروی همنوع

مطالعات نشان داده شده است کاهش یا افزایش سطح آب، میزان 

همکاران،  و Amburge) دهدمی تغییر را دوزیستان الروهای خوارینوعهم

و همکاران  Andersonعنوان مثال مطالعه انجام شده توسط به. (2012

های حوضچه در ندداد ننشا talpoideum  Ambystoma بر روی (2013)

های در حوضچه مقابل اما در یابد،کاهش می خواریدائمی میزان همنوع

مقابل مطالعه صورت گرفته توسط  یابد. درن میزان افزایش میموقت ای

Moradi  (2019)و همکاران ( بر روی وزغ سبزBufotes variabilis )

p-value f-value df فاکتورها 

 دما 1 06/3 09/0

 تراکم 1 12/0 72/0

 سطح آب 2 07/0 92/0

 سطح آب× تراکم×دما 2 74/0 68/0

p-value f-value df فاکتورها 

 دما 1 47/12 001/0

 تراکم 1 46/7 01/0

 سطح آب 2 11/0 89/0

 سطح آب× تراکم×دما 2 42/3 005/0
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داری یصورت مستقل تأثیر معنهنشان داد که تغییرات سطح آب ب

ترین خواری این گونه ندارد. درمطالعه حاضر، بیشبروی میزان همنوع

قورباغه سبز لوانت در سطح آب کاهشی خواری در درصد همنوع

داری بر روی یصورت مستقل تأثیر معنهمشاهده شد. اما این فاکتور ب

صورت تعاملی با فاکتورهای دما و تراکم هخواری نشان نداد، اما بهمنوع

 دار نشان داده شد. یاین تاثیر معن

ت است. خواری با توجه به نوع گونه متفاوتأثیر تراکم برهمنوع       

تر باشد چه میزان تراکم بیشه است که هربرخی از مطالعات نشان داد

(. 2001و همکاران،  Wildy) است تربیش خواریهمنوع رفتارهای میزان

افزایش تعداد افراد یک جمعیت قاعدتاً منجر به افزایش رقابت جهت 

موجودات  تر و نیز درتر، رقابت برای فضای بیشغذای بیش منابع کسب

و  Reynoldsآب خواهد شد ) آبزی رقابت برای اکسیژن محلول در

(، با انجام 2001و همکاران ) Wildyای مطالعه(. در 2011همکاران، 

 یک آزمایش دو فاکتوری اثرات مستقل و تعاملی غذا و تراکم بر روی 

Ambystoma macrodactylum  بررسی شد و نتایج نشان داد با افزایش

خواری مشاهده ترین میزان همنوعدار غذا بیشتراکم و کاهش مق

 Sharifiو  Vaissiچنین در مطالعه انجام شده توسط خواهد شد. هم

 الروهای گونه خواری درترین همنوع، مشخص شد بیش(2016)

N. microspilotus شود. درمقابل در تراکم زیاد و غذای کم حاصل می

 یزان غذا بر نرخ همنوعنتایج حاصل از بررسی دو فاکتور تراکم و م

نشان داد، دو فاکتور   Polypedates braueriخواری الروهای قورباغه

 داری بر روی همنوعیتراکم و غذا در دو حالت کم و زیاد تأثیر معن

 (.2009و همکاران،  Ferentiخواری این گونه ندارد )

سبز خواری در قورباغه ترین درصد همنوعدر مطالعه حاضر، بیش       

 لوانت در تراکم پایین مشاهده شد و از سوی دیگر، فاکتور تراکم 

طور قوی صورت مستقل و متعامل با فاکتورهای دما و سطح آب، بهبه

خواری برای این گونه نشان داد. داری بر روی میزان همنوعیتأثیر معن

ی با توجه به نتایج تراکم، این احتمال وجود دارد که تعداد الروها

فاده شده برای تراکم زیاد، نتوانسته فشار و تنش تراکمی قابل است

وجود آورد و ممکن است همانند تراکم انتظار را در این آزمایش به

شود در مطالعات آینده پایین عمل کرده باشد. بنابراین پیشنهاد می

تر اثر تراکم یا اثر برای روشن شدن این موضوع و برای بررسی بیش

جمله دما، میزان سطح آب،  ا دیگر فاکتورها ازتعاملی تراکم ب

تری شکارگری، شوری و ... برای این گونه، از فشار تراکمی بیش

 استفاده شود. 
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Abstract 
Cannibalism is an aggressive behavior in which the living organism eats whole or part of 

its body. In amphibians, cannibalism is done by feeding on its own eggs or larvae. The increase 

in temperature resulting from global warming, by affecting on the rate of intraspecific interaction 

and intensifying water level fluctuations and change in density, can alter the rate of cannibalism 

with a high coefficient in amphibian populations. In this study, independent and interactive 

effects of temperature (high and low), water level (hydroperiod) (high, low, and decreasing water 

levels), and density (low and high) factors on the cannibalism of Levant green frog Pelophylax 

bedriagae larvae was investigated in within 10 months. By considering the independent effect of 

the factors, the highest rate of cannibalism was observed in high temperature (56.6%), low water 

level (47.5%) and low density (53.33%). Due to the interactive effect, the highest percentage of 

cannibalism (including biting and whole body cannibalism) was recorded in the high 

temperature/low water level/low density treatment with 90%. In contrast, the lowest rate of 

cannibalism was recorded in two treatments: low temperature/low water level/low density, and 

low temperature/high water level/low density with 20%. The results of study showed that 

temperature and density had significant independent effects on the cannibalism but water level 

fluctuations are not significant. Also, interaction of three factors included temperature, water 

level and density had a significant effect on the rate of cannibalism. 
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