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 Introduction: In recent decades, the use of nitrogen-based fertilizers such as ammonium nitrate 

has grown significantly in agricultural use. Many amphibian species use agricultural lands as a 

place to live and reproduction, and as a result are constantly exposed to this chemical fertilizer. 

This pollutant has negatively affected many biological variables of amphibians, including growth, 

development and survival, but there is very little research on its effect on cannibalism.  

Materials & Methods: In this study, we investigated the effect of ammonium nitrate on 

cannibalism of larval Marsh frog, Pelophylax sp. in north and northeast of Iran. For this purpose, 

360 larval of Marsh frog with a density of 20 and water volume of 1500 ml per container, in three 

replications at concentrations of 0 (control), 5, 10, 20, 30 and 40 mg/l, with an average temperature 

of 28 °C, conducted for 143 days. 

Result: The obtained microscopic results showed that the renal system in the studied lizards differs 

in the relative number of renal corpuscles according to the habitat, so that the number of the 

corpuscles is directly related to the biological area of lizards. The number of renal corpuscless in 

Trapelus agilis, which is an arid-dweller species, is very small with small glomeruli scattered at a 

great distance from each other. It was seen, but in Lacerta media, which is a temperate-resident 

species, the renal corpuscles are observed in greater numbers with a short distance from each other.  

Conclusion: According to the results, the start of cannibalism of Marsh frog larvae was recorded 

at week 8 and the end of cannibalism at week 17. The highest and lowest percentages of 

cannibalism were measured in the control treatment (31.66% ±25.65) and the concentration of 40 

mg /l (0%), respectively. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246468.2341


 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 3, Autumn 2021               1400 پاییز، 3، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 s.vaissi@razi.ac.ir سئول:* پست الکترونیکی نویسنده م

 1399 ذرآ 25 تاریخ پذیرش:؛ 1399 آبان 20 تاریخ اصالح: ؛1399 مهر 3 تاریخ داوری:؛ 1399 مرداد 28 تاریخ دریافت:
 (DOI): 10.22034/AEJ.2020.246468.2341 

471  

 

 مقاله پژوهشی  

 

 
 

 
 

 

 

 

 مردابی خواری الروهای قورباغهنیترات بر همنوعبررسی اثر آمونیوم
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اورزی ، در طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری در مصارف کشتراتینومیمانند آمون تروژنیبر ن یمبتن ییایمیش یکودهااستفاده از  :مقدمه

کنند و در نتیجه مثل استفاده میعنوان مکانی برای زندگی و تولیدهای دوزیستان، از اراضی کشاورزی بهاست. تعداد زیادی از گونه داشته

یر منفی های زیستی دوزیستان ازجمله رشد، تکوین و بقاء تأثهمواره در معرض این کود شیمیایی قرار دارند. این آالینده بر بسیاری از متغییر

 خواری وجود دارد.تأثیر آن بر همنوع اما تحقیقات بسیار کمی در زمینهگذارد می

شرق ( که در شمال و شمال.Pelophylax sp) یمرداب قورباغهخواری الروهای نیترات بر همنوعدر این مطالعه تأثیر آمونیوم ها:مواد و روش

 1500و حجم آب  20با تراکم ( 46تا  26)گاسنر  یمرداب یقورباغه الرو 360 منظور،نیبد مورد بررسی قرار گرفت. شود،یم افتی رانیا

 ،سلسیوسدرجه  28ی با متوسط دما ،گرم/لیترمیلی 40و 30، 20، 10، 5، )شاهد( 0 یهاسه تکرار در غلظت بادر هر ظرف،  تریلیلیم

 قرار گرفت. شیروز مورد آزما 143مدت به

ترین ثبت شد. بیش 17خواری در هفته در هفته هشت و پایان همنوع یمرداب قورباغهخواری الروهای ج، شروع همنوعبا توجه به نتای نتایج:

 گیری شد.اندازه( صفر درصد) تریگرم/لیلمی 40غلظت  درصد( و 66/31±65/25ترتیب در تیمار شاهد )خواری بهترین درصد همنوعو کم

اری دطور معنیخواری بهنیترات درصد همنوع، با افزایش غلظت آمونیومطرفهکی انسیوار زیآنال یاهلیتحلبراساس  :گیری و بحثنتیجه

 (.=05/0pکاهش یافت )

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246468.2341
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 مقدمه

بالیسم، به معنای شکار خواری یا کانیای، همنوعگونهشکار درون       

گونه، رفتاری معمول و شایع در بازه وسیعی کردن و تغذیه از افراد هم

تنان، حشرات، ماهیان، دوزیستان، ها، نرمانوران از جمله پروتوزوئراز ج

(. این پدیده تا Fox ،1975باشد )خزندگان، پرندگان و پستانداران می

تواند است و میجانوری مشاهده شده  گونه 1300کنون در بیش از 

نژاد نیا یا همشدن فرزندان توسط والدین، شکار افراد هم صورت شکاربه

خواری (. همنوعPolis ،1981گونه باشد )و یا شکار سایر افراد هم

؛ Fox ،1975تواند با افزایش منابع غذایی در دسترس برای افراد )می

Polis ،1981 ؛Lourdais  ،های درون(، کاهش رقابت2005و همکاران 

مثلی های تولید(، افزایش پتانسیل و موقعیتWise ،2006ای )گونه

(Hrdy ،1979 ؛Packer  وPusey ،1983 تنظیم ساختار جمعیت ،)

(Vlceck  ،تعدیل اثرات منفی ناشی از تراکم باال 2013و همکاران ،)

(Collins  وCheek ،1983( و افزایش نرخ رشد )Crump ،1990 ؛

Wildy  ،برای بقاء یک جمعیت بسیار سودمند 1998و همکاران ،)

های فیزیکی، ث ایجاد آسیبتواند باعمقابل، این رفتار می باشد. در

زا های بیماریاورگانیزمها و میکرومیر، گسترش انگلو  افزایش مرگ

چنین کاهش واریانس یا تنوع در خزانه ژنی جمعیت شده و و هم

، Crumpپذیری آن را در مقابله با شرایط محیطی افزایش دهد )آسیب

هایی ویژه گونههب دوزیستان، در خواریهمنوع (.Pfening ،1997 ؛1992

کنند بسیار شایع بوده مثل میهای موقتی تولیدکه در آبگیرها یا برکه

توجهی از غذای مصرف شده را توانند بخش قابلگونه میو افراد هم

عنوان مثال، در دو گونه از ه(. بCrump ،1992تشکیل دهند )

(، Rana ridibundaو Rana esculenta) Ranidaeهای خانواده قورباغه

 درصد از کل حجم غذای مصرفی افراد، از طریق شکار درون 20

(. این رفتار، عموماً در مراحل Dushin ،1975شود )ای تأمین میگونه

صورت تغذیه هشود و بخش غالب آن بابتدایی حیات مشاهده می

؛ Crump ،1986باشد )تر میهای کوچکها و یا الروالروها از تخم

Alford ،1999 ؛Crossland  وShine ،2006).  اما در برخی از

تر خود شکار های بزرگگونهدوزیستان، گاهاً افراد بالغ توسط هم

(. اگر چه تعدادی از مطالعات Shine ،2008و  Pizzattoشوند )می

های ای، تحت تأثیر برخی ویژگیگونهدرونکنند که شکارمشخص می

تر بروز این رفتار بسیار بارز باشد اما نقش عوامل محیطی درژنتیکی می

(. عواملی از جمله دما و میزان پیچیدگی ساختار Polis ،1981است )

(، تراکم 2010و همکاران،  Stoner؛ 2009و همکاران،  Rojhtمحیط )

 Carlson؛ Cheek ،1983و  Collinsافراد و مقدار غذای در دسترس )

ان ناهمسانی یا (، میزSharifi ،2016و  Vaissi؛ 2014و همکاران، 

، Hseu؛ Almeida ،2001و  Barasتفاوت افراد جمعیت از نظر اندازه )

های فیزیولوژیکی چنین استرس( و هم2010و همکاران،  Park ؛2002

گذار خواری تأثیر( مستقیماً بر شدت همنوعFox ،1975و محیطی )

 کنند که همنوعیمطالعات مشخص م یبرخعنوان مثال، هستند. به

 شیکه افزا بیترت نیدارد به ا میافراد ارتباط مستق یبا گرسنگ ،اریخو

 نرخ همنوع شیباعث افزا ط،یموجود در مح یکمبود غذا ایاشتها و 

انفعاالت زراعتی،  و فعل (.2014و همکاران،  Carlsonشود )یخواری م

کننده حیات دوزیستان ترین عوامل تهدیدعنوان یکی از اصلیامروزه به

ی کشاورزی، از طرفی هااند چرا که گسترش فعالیتخته شدهشنا

های طبیعی شده و از سوی باعث تخریب و تغییر در ساختار زیستگاه

ها، کشجمله علفدیگر باعث ورود مواد شیمیایی زراعتی )از

عالوه، هب .شودزیست میبه محیط  های شیمیایی(ها و کودکشآفت

عنوان زیستان، از اراضی کشاورزی بههای دوتعداد زیادی از گونه

نتیجه همواره کنند و درمثل استفاده میمکانی برای زندگی و تولید

و همکاران،  Mannدر معرض مواد شیمیایی زراعتی قرار دارند )

 دار، طی چند دهههای شیمیایی نیتروژن(. میزان مصرف کود2009

نیترات، آمونیوم(. Nishio ،2002است )گیری داشتهاخیر رشد چشم

دار در سطح جهان بوده و های شیمیایی نیتروژنترین کودمصرفاز پر

گذارد های زیستی دوزیستان تأثیر منفی میبر بسیاری از متغییر

(Ortiz  ،از این قبیل تأثیرات، می2004و همکاران .) توان به افزایش

 Bibi؛ 2004و همکاران،  Ortiz؛ Oldham ،1997و  Xuمیر )و  مرگ

(، کاهش نرخ بقاء 2017و همکاران،  Garriga؛ 2016و همکاران، 

(Schuytema  وNebeker ،1999 ؛Ortiz-Santaliestra  ،و همکاران

(، 2009و همکاران،  Oromi؛ 2007و همکاران،  Burgett؛ 2006

و  Ortiz؛ Hecnar ،1995کاهش نرخ رشد و افزایش سن دگردیسی )

های (، ایجاد ناهنجاری2015مکاران، و ه Wang؛ 2004همکاران، 

؛ Hecnar ،1995انفعاالت هورمونی ) وریختی و اختالل در فعل 

Guillette  وEdwards ،2005 ؛Wang  ،اشاره کرد. 2015و همکاران )

توان های رفتاری دوزیستان، میچنین از تأثیرات این ماده بر جنبههم

و همکاران،  Burgett؛ Oldham ،1997و  Xuبه کاهش سطح تحرک )

؛ Waights ،1994و  Bakerای )(، کاهش فعالیت تغذیه2007

Hecnar ،1995 ؛Marco  وBlaustein ،1999 و ایجاد اختالل در )

( 2010و همکاران،  Ortiz-Santaliestra) شکارگر علیه دفاعی هایپاسخ

افراد جمعیت  تحرک، باعث کاهش برخورد و مواجهه اشاره کرد. کاهش

شود خواری میدیگر شده و این مسأله باعث کاهش میزان همنوعبا یک

(Polis ،1981ایران دارای دو خانواده از دوزیستان دم .) دار

(Salamandridae  وHynobiidae،  و پنج )مجموعاً شامل هفت گونه

، Hylidae ،Ranidae ،Pelobatidaeدم )خانواده از دوزیستان بی

Dicroglossidae  وBufonidae، باشد مجموعاً شامل پانزده گونه( می

از لحاظ حفاظتی، سه گونه  .که از این بین، شش گونه بومی هستند

( و دو Critically endangeredاز دوزیستان ایران در وضعیت بحرانی )
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 Safaei-Mahroo( قرار دارند )Vulnerableپذیر )آسیب وضعیت در گونه

 Pelophylaxهای جنس (. سه گونه از قورباغه2015و همکاران، 
(Pelophylax sp. ،Pelophylax spp. و Pelophylax bedriagae در )

غربی، شرقی، شمالشوند که در نواحی شمالی، شمالمیایران یافت 

 یمرداب قورباغه .غربی کشور پراکنش دارندغرب و جنوب

(Pelophylax sp.)، شرقی ایران )شامل در نواحی شمالی و شمال

های شمالی استان گیالن، مازندران، گلستان و بخش هایاستان

ای با عنوان گونهبه IUCNخراسان( پراکنش داشته و توسط سازمان 

است ( شناخته شده least concernپذیری )ترین میزان آسیبکم

(Safaei-Mahroo  ،؛ 2015و همکارانPesarakloo  ،و همکاران

های کنشیک جمعیت، برهمخواری، بر پویایی یا دینامهمنوع (.2017

عنوان یکی از ها تأثیرگذار بوده و بهای و ساختار جمعیتگونهدرون

است های اکولوژیکی مهم در حیات جانوران شناخته شده فاکتور

(Vlceck  ،بررسی تأثیر عوامل استرس2013و همکاران .) زای محیطی

ه خواری، برای درک بهتر چگونگی پاسخ دوزیستان ببر همنوع

که رسد. با وجود ایننظر میطبیعی ضروری به هایها در محیطآالینده

و همکاران،  Rojhtمحیطی از جمله دما )تأثیر بسیاری از عوامل 

و همکاران،  Hans ؛Sharifi ،2016و  Vaissi(، تراکم افراد )2009

( و میزان 2010و همکاران،  Stoner(، ساختار فیزیکی محیط )2019

و  Carlson؛ 2001و همکاران،  Wildyس افراد )غذای در دستر

، ازجمله دوزیستان در جانوران خواریهمنوع( بر بروز 2014همکاران، 

العه اما تنها یک مط به دفعات توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته،

 خواری دوزیستان های شیمیایی بر همنوعخصوص تأثیر آالیندهدر

-Ortiz) وجود دارد Salamandra salamandra دار الروهایدم

Santaliestra  ،انجام  (. تحقیق حاضر، اولین مطالعه2012و همکاران

خواری دوزیستان همنوع شیمیایی، بر هایآالینده شده درخصوص تأثیر

باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آمونیوم دم در جهان میبی

باشد. ( می.Pelophylax spمردابی ) خواری قورباغهنیترات، بر همنوع

خواری در الروهای بار همنوعچنین در این مطالعه برای نخستینهم

 شود.قورباغه مردابی گزارش می
 

  هامواد و روش

 عدد تخم لقاح یافته 500برای انجام این آزمایش، : بردارینمونه       

 از داخل 1399(، در فروردین ماه .Pelophylax spمردابی ) قورباغه

 49º22Eʹ4/21ʺ)فومنات  یک شالیزار واقع در منطقه

ʺ1/01ʹ37º15N) پالستیکی  ظروف و توسط آوریجمع گیالن، استان در

طبیعی که توسط نویسندگان این اثر،  یک محیط آزمایشگاهی نیمه به

متر از مکان نمونه  300تقریبی  داخل یک زمین مسکونی در فاصله

بیه شده بود، منتقل شدند. عمق آب برداری، جهت انجام آزمایش، تع

  متر و در کمسانتی 65ترین نقطه، برداری در عمیقمکان نمونه

سلسیوس  درجه 5/29±5/2متر و دمای آب، سانتی 9ترین نقطه عمق

 360(، 26)گاسنر الروی  ها به مرحلهرسیدن تخم گیری شد. بااندازه

 خاب شدند.یکسان جهت شروع آزمایش انت الرو با اندازه

( 3NO4NH )[ نیتراتمطالعه، اثر آمونیوم این در :آزمایش طراحی       

 6لیتر و در میلی 1500هایی به حجم در محلول [>%5/98با خلوص 

و  [گرم/لیترمیلی 40و  30، 20، 10، 5)شاهد(، 0]غلظت متفاوت 

تکرار برای هر غلظت، مورد بررسی قرار گرفت. ابعاد ظروف  3تعداد 

ها متر و تراکم نمونهسانتی 24×17×12رد استفاده در آزمایش، مو

طور روزانه توسط هها بعدد در هر تکرار بود. دمای تیمار 20شامل 

 گیری شده و میانگین دما در طول دورهای اندازهدماسنج جیوه

چنین اعمال نور، مطابق درجه سلسیوس ثبت گردید. هم 28آزمایش، 

ها در طول دوره الروی، شد. نمونهدرنظر گرفته با رژیم نوری طبیعی 

سه بار در هفته با اسفناج پخته تغذیه شدند. با افزایش اندازه الروها، 

گرم و در  1/0آغاز مرحله الروی،  که درطوریتر شد بهمقدار غذا بیش

افزایش یافت.  الرو، ازای هرگرم به 5/1مقدار به  آزمایش، این پایانی هفته

بار در هفته تعویض شده و تیمارها آزمایش، یک ا طی دورههمحلول

 تهویه شدند. ACO)_ 208مدل  (HAILEAتوسط پمپ اکسیژن 

ها طی از نمونه: برداری و متغیرهای مورد بررسیعکس       

 FE)_ 210مدل (OLYMPUSخواری توسط دوربین دیجیتال همنوع

خواری، رسی همنوعبرداری شد. جهت برمتر عکسسانتی 15به فاصله 

( جراحت شامل 1ها تعریف شد: سه متغیر از تغییرات ریختی الرو

آسیب به سر، کنده شدن چشم و کوتاه شدن یا آسیب به بخشی از 

کامل و خورده شدن شدن  دیناپدخواری کامل شامل ( همنوع2دم، 

خواری خواری کلی شامل هر دو جراحت و همنوع( همنوع3و  الرو

به ذکر است در هر قسمت از این تحقیق )ازجمله خالصه کامل. الزم 

خواری خواری استفاده شده منظور همان همنوعو بحث( از واژه همنوع

طور روزانه مورد بررسی قرار گرفته و خواری بهکلی است. همنوع

آوری دیده از داخل ظروف، جمعهای آسیبالرو ماندهاجساد یا باقی

مدت ، به46ها )گاسنر یان دگردیسی نمونهشدند. این مطالعه، تا پا

ها در زیستگاه روز( ادامه یافته و پس از اتمام آزمایش، نمونه 143

 برداری( رها شدند.اولیه )محل نمونه

پارامتریک در جهت تحلیل آماری، فرضیه : های آماریتحلیل       

و  Wildy)ها اعمال نشد )گونه تغییری در دادهنظر گرفته شد و هیچ

(. جهت جلوگیری از تکرار Sharifi ،2016و   Vaissi ؛2001همکاران،

( هر متغیر در mean ± SD(، از میانگین )pseudo-replicationکاذب )

 standardهر یک از ظروف استفاده شد. میانگین و انحراف معیار )

deviationافزار ها با استفاده از نرم( دادهSPSS  دست ( به0/22)ورژن

 انسیوار زیآنالهای مختلف از طریق ها بین غلظتمقایسه داده آمد.
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( 0/22)ورژن  SPSSافزار توسط نرم (one-way ANOVA) طرفهکی

و همکاران،  Hans؛ 2009و همکاران،  Rojhtمورد تحلیل قرار گرفت )

 یهاسهی، از مقاغلظتدو  نیانگیم نیتفاوت ب سهیمقا یبرا(. 2019

سطح  ( استفاده شد.ی)آزمون توک (post hoc comparisonsی )بیتعق

 کروسافتیماها در درنظر گرفته شد. نمودار (≥05/0pداری )یمعن

 ترسیم شدند. 2019 اکسل

 نتایج

در شکل  (.Pelophylax sp) یمرداب قورباغه الروهای خواریهمنوع       

صورت آسیب به سر شامل خواری بهنشان داده شده است. همنوع 1

ها از شکم، ها یا آسیب به سطح شکمی و خروج رودهدن چشمکنده ش

 (. 1آسیب به دم و یا خورده شدن کامل الرو مشاهده شد )شکل 
 

 
 (.Pelophylax sp) یقورباغه مرداب: همنوع خواری در الروهای 1شکل 

های شکمی در الروها در الزم به ذکر است جراحت سر یا آسیب       

خواری شامل جر شد. میانگین و انحراف معیار همنوعنهایت به مرگ من

خواری کامل )خورده شدن جراحت )آسیب به دم و سر( و همنوع

 2 شکلدر  (.Pelophylax sp) یمرداب قورباغهکامل الرو( در الروهای 

خواری کامل ترین درصد همنوعشروع و بیش است. نشان داده شده

خواری از و این نوع همنوع آزمایش ثبت شد 8در الروها در هفته 

خواری کامل و تا پایان آزمایش صفر ثبت شد. درصد همنوع 13هفته 

درصد برای تیمار شاهد،  66/6±54/11آزمایش،  8الروها در هفته 

درصد  66/1±88/2گرم/لیتر، میلی 5درصد برای غلظت  88/2±33/3

 20درصد برای غلظت  66/6±88/2گرم/لیتر، میلی 10برای غلظت 

 0 گرم/لیتر ومیلی 30درصد برای غلظت  66/6±88/2گرم/لیتر، میلی

چنین، شروع و گرم/لیتر ثبت شد. هممیلی 40درصد برای غلظت 

آزمایش ثبت شد و  10ترین درصد جراحت در الروها در هفته بیش

درصد  و تا پایان آزمایش، صفر ثبت شد. 18ها از هفته این آسیب

 ماریت برای درصد 33/3±88/2 شیآزما 10الروها در هفته  جراحت

 66/1±88/2 تر،یگرم/لیلیم 5غلظت  درصد برای 5±00/5شاهد، 

 یبرا درصد 0و  تریل/گرمیلیم 30، 20، 10 هایغلظت برای درصد

آزمایش  70الروها در روز  درصد بقاء ثبت شد. تریل/گرمیلیم 40غلظت 

 66/81±58/12درصد برای تیمار شاهد،  66/91±40/10( 10)هفته 

 10درصد برای غلظت  90±00/5گرم/لیتر، میلی 5درصد برای غلظت 

 گرم/لیتر،میلی 20 غلظت برای درصد 80±00/5 گرم/لیتر،میلی

درصد  5±00/0گرم/لیتر، و میلی 30درصد برای غلظت  00/5±75
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ترین گرم/لیتر ثبت شد. در پایان آزمایش، بیشمیلی 40برای غلظت 

 15±00/10خواری در تیمار شاهد )ل از همنوعدرصد جراحت حاص

 10درصد(،  5±00/10) 5های ترتیب در غلظتدرصد( و سپس به

 66/1±88/2) 30درصد(،  33/3±88/2) 20درصد(،  88/2±33/8)

 درصد همنوع نیترشیب شد. گرم/لیتر ثبتدرصد( میلی 0) 40و  درصد(

 به سپس و( ددرص 66/16±07/16شاهد ) ماریدر تنیز  ی کاملخوار

، (درصد 15±66/8) 20 ،(درصد 15±00/5) 5 یهادر غلظت بترتی

 گرمیلمی( درصد 0) 40و  (درصد 5±66/8) 10 ،(درصد88/2±11) 30

خواری ترین درصد همنوعترین و کمچنین بیشهم ثبت شد. تریلبر 

ترتیب در تیمار کلی )شامل هردو جراحت و همنوع خواری کامل( به

 گرم)صفر درصد( میلی 40درصد( و در غلظت  66/31±65/25شاهد )

 20، 10، 5 یهاغلظتخواری کلی در لیتر ثبت شد. درصد همنوعبر 

درصد،  33/13±77/5درصد،  25±66/8ترتیب گرم/لیتر بهمیلی 30و 

 درصد ثبت شد.  33/13±88/2درصد و  63/7±33/18

داری ی، تفاوت معنطرفهکی انسیوار زیآنالهای توجه به تحلیل با       

 40و  30، 20، 10، 5های در درصد جراحت بین تیمار شاهد و غلظت

  (.=5df ؛=92/3F ؛=02/0p) شد مشاهده نیتراتآمونیوم از گرم/لیترمیلی

طور نیترات درصد جراحات بهش غلظت آمونیومکه با افزایطوریهب

نیترات طورکلی، با افزایش غلظت آمونیومهداری کاهش یافت. بیمعن

خواری کامل و کلی نیز کاهش یافت. این تفاوت برای درصد همنوع

و برای همنوع  یمعن( بی=5df؛ =79/1F؛ =16/0pکامل ) خواریهمنوع

شد. با  دار نشان دادهیعنم (=5df؛ =57/2F؛ =05/0pخواری کلی )

داری بین درصد یها با یکدیگر تفاوت معنمقایسه دو به دو غلظت

( =02/0p) 40( و =05/0p) 30های جراحت در تیمار شاهد با غلظت

 یمعن، بیخواری کاملثبت شد. این مقایسه برای همنوع گرم/لیترمیلی

 30 هایخواری کلی بین تیمار شاهد و غلظتو برای همنوع

(05/0p= و )40 (05/0p=میلی )دار ثبت شد.یگرم/لیتر، معن 

 بحث

کنند که با افزایش نتایج حاصل از این آزمایش مشخص می       

خواری در الروهای داری همنوعیطور معننیترات، بهغلظت آمونیوم

کند. در این مطالعه ( کاهش پیدا می.Pelophylax spمردابی ) قورباغه

تا  8مردابی، از هفته  خواری درالروهای قورباغههمنوع یانشروع و پا

شد. خواری مشاهده نآزمایش ثبت شد و قبل و پس از آن همنوع 17

خواری جانوران همنوع بر هاتأثیر آالینده در زمینه بسیار کمی تحقیقات

های تأثیر است و لذا اطالعاتی درخصوص علل و مکانیزمصورت گرفته 

باشد اما برای توجیه ی بر این رفتار در دسترس نمیمواد شیمیای

( تعدادی 1توان به چند فرضیه اشاره کرد: )تأثیرات مشاهده شده، می

نیترات، باعث کاهش اشتها و کنند که آمونیوماز مطالعات مشخص می

، Waightsو  Bakerشود )ای در برخی دوزیستان میفعالیت تغذیه

(. از سوی دیگر، Blaustein ،1999و  Marco؛ Hecnar ،1995؛ 1994

دهد که با افزایش ( نشان می2014و همکاران ) Carlson نتایج مطالعه

چنین کند. همخواری افزایش پیدا میگرسنگی، شدت بروز همنوع

کنند که کمبود غذای موجود تعداد دیگری از مطالعات مشخص می

افزایش نرخ در محیط )و نتیجتاً افزایش گرسنگی افراد(، باعث 

شود به این ترتیب که افراد، برای جبران کمبود غذا، خواری میهمنوع

؛ 2001و همکاران،   Wildyکنند )ای میگونهاقدام به شکار درون

Wise ،2006 ؛Vaissi  وSharifi ،2016در نتیجه، کاهش همنوع .) 

نیترات، خواری الروهای قورباغه مردابی با افزایش غلظت آمونیوم

ای افراد باشد به این تواند ناشی از تأثیر این ماده بر فعالیت تغذیهمی

نیترات کاهش پیدا کرده ها، تحت تأثیر آمونیومترتیب که اشتها نمونه

شود. الزم به ذکر خواری میو این مسأله باعث کاهش بروز همنوع

ای در الروهای یت تغذیهاست که در این مطالعه، کاهش اشتها و فعال

گرم/لیتر( به میلی 5ی باالتر از هاویژه در غلظتهمردابی )ب باغهقور

 دهند که آمونیومها نشان می( برخی بررسی2) وضوح مشاهده شد.

شود نیترات، باعث کاهش فعالیت و میزان تحرک در دوزیستان می

(Xu  وOldham ،1997 ؛Burgett  ،؛ 2007و همکارانOrtiz-

Santaliestra  ،علت جایگزین تواند به(. این مسأله می2010و همکاران

ها و یا های پتاسیم در غشاء نورونشدن یون آمونیوم با کاتیون

ای و ایجاد اختالل در دپوالریزاسیون مناسب این های ماهیچهسلول

و همکاران،  Mckenzie؛ Tsui ،2002و  Randallها باشد )سلول

خواری توجهی بر همنوعتواند تأثیر قابل(. میزان تحرک، می2009

داشته باشد به این ترتیب که کاهش فعالیت، باعث کاهش متابولیسم، 

کاهش برخورد افراد جمعیت با یکدیگر، کاهش احتمال مواجه شدن 

در  شود،کاهش شانس موفقیت در شکار میبا شکارچیان و همچنین 

تری در شود که افراد، امنیت بیشنتیجه کاهش جابجایی باعث می

نوعان خود داشته باشند و این موضوع باعث ابر شکار شدن توسط همبر

 
قورباغه الروهای خواری کامل در درصد جراحت و همنوعنمودار : 2شکل 

 (.Pelophylax sp) یمرداب
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های ( الرو3) (.Polis ،1981شود )خواری میکاهش وقوع همنوع

یافتن غذا و تشخیص تهدیدات محیطی ازجمله حضور  دوزیستان، برای

و  Kieseckerکنند )شکارچیان، غالباً از حس بویایی خود استفاده می

که برخی دهند ها نشان می(. بررسیPeacor ،2006؛ 1999همکاران، 

ها جمله نیترات، باعث تخریب و مرگ سلولهای محیطی ازاز آالینده

گر شیمیایی دوزیستان و در اپیتلیوم بویایی و آسیب به سیستم حس

و همکاران،  Secondiشوند )داران آبزی میتعدادی دیگر از مهره

 . از سوی دیگر، مطالعه(2009و همکاران،  Yovanovich؛ 2009

Crossland  وShine (2006مشخص می ،) کند که دوزیستان توسط

های شیمیایی ها یا نشانهحس بویایی خود و با ردیابی برخی سیگنال

گونه را شناسایی شود، افراد همها یا الروها ترشح میکه از سایر تخم

نتیجه، حضور نیترات کنند. درای میگونهدرونکرده و اقدام به شکار 

در محیط، ممکن است با آسیب رساندن به سیستم بویایی، باعث 

گونه شود و این مسأله اختالل در قابلیت شناسایی و ردیابی افراد هم

تعداد زیادی از  خواری را کاهش دهد.تواند میزان بروز همنوعمی

ند طی روهای دوزیستان از جمله قورباغه مردابی )مشاهده شده گونه

حاضر(، برای سکونت در اراضی زراعتی سازش  برداری در مطالعهنمونه

اند چرا که در این گونه مناطق، میزان فشارهای رقابتی پیدا کرده

های ای )از جمله حضور شکارچیان(، در مقایسه با زیستگاهگونهبین

های محیطی تر است اما در عوض، غلظت برخی آالیندهطبیعی پایین

واد شیمیایی زراعتی(، در این گونه مناطق نسبت به )بویژه م

های عالوه، اکثر قورباغههب باشد،تر میهای طبیعی بسیار بیشزیستگاه

زمین، در فصول بهار و تابستان که مصادف  ساکن در مناطق معتدله

های باالی مواد های کشاورزی و متعاقباً حضور غلظتبا آغاز فعالیت

کنند و لذا باشد، اقدام به تولیدمثل میحیط میشیمیایی زراعتی در م

زا های آسیبها و الروهای این جانداران، عموماً در معرض غلظتتخم

و  Mannهای محیطی قرار دارند )این گونه آالینده و گاهاً کشنده

از سوی دیگر، بسیاری از دوزیستان ازجمله قورباغه  (.2009همکاران، 

؛ رجبی و همکاران، 1396همکاران،  مردابی )دالورشیداجاللی و

کنند مثل میهای موقتی تولید( در داخل آبگیرها و یا چشمه1399

های گرم سال، متحمل کاهش تدریجی که در پی افزایش دما در فصل

کاهش سطح آب، از طرفی باعث افزایش غلظت  ،شوندسطح آب می

ر باعث ها( و از سوی دیگترکیبات موجود در آب )ازجمله آالینده

 Ortiz-Santaliestraشود )ها میمحیط گونه الروی در این تراکم افزایش

ها طبعاً باعث افزایش اثرات (. افزایش غلظت آالینده2012و همکاران، 

ها شده و افزایش تراکم، باعث افزایش میزان استرس ناشی از آن

(Sibly ،1999افزایش رقابت ،)ای و کاهش منابع درگونههای درون 

چنین کاهش نرخ رشد و تأخیر در ( و همLoman ،2002دسترس )

 شود. ( میAltwegg ،2003زمان دگردیسی )

تواند اثرات دهند که افزایش تراکم، میبرخی مطالعات نشان می

ها را افزایش دهد به این ترتیب که در منفی ناشی از برخی آالینده

ی، نرخ بقاء کاهش پیدا غلظت یکسان از آالینده، با افزایش تراکم الرو

(. از سوی دیگر، 2012و همکاران،  Ortiz-Santaliestraکند )می

دم از جمله قورباغه مردابی، در دوره الروی بسیاری از دوزیستان بی

های ها و برخی پالنکتونها، خزهخوار بوده و از جلبکحیات خود، گیاه

 این در حالی(، 2015و همکاران،  Pesaraklooکنند )گیاهی تغذیه می

ها کشست که انواع مختلفی از مواد شیمیایی زراعتی )از جمله علفا

و مواد ضدقارچ( که برای تولید انواع محصوالت کشاورزی مورد 

گیرند، باعث از بین رفتن و یا کاهش شدید این گونه استفاده قرار می

ذایی گیاهی در محیط شده و متعاقباً باعث کاهش منابع غ هایارگانیزم

ای در جمعیت گونهدر دسترس و افزایش فشارهای رقابتی درون

(. در چنین James ،2003و  Booneشوند )خوار میالروهای گیاه

غذای در دسترس  که سطح آب و میزان محیطی، زمانی شرایط نامساعد

ها، تراکم افراد و افراد، در حال کاهش بوده و متعاقباً، غلظت آالینده

خواری باشند، همنوعحال افزایش می ای درگونهدرون یرقابت فشارهای

ای در بقاء جمعیت ایفا کند چرا که بروز کنندهتواند نقش تعیینمی

این رفتار، از طرفی باعث کاهش فشار تراکمی باال و خنثی شدن اثرات 

شود که افراد، در پی منفی ناشی از آن شده و از سوی دیگر، باعث می

رژیم غذایی معمول خود را گسترش داده  گونه، بازهمتغذیه از افراد ه

توجهی از مواد غذایی را و با مصرف مقدار کمی انرژی، میزان قابل

دریافت کنند و این مسأله باعث افزایش نرخ رشد و تسریع دگردیسی 

تر افراد از چنین شرایط نامساعد محیطی و در نتیجه خروج سریع

خواری، همنوع (.1998همکاران،  و Wildy؛ Crump ،1990شود )می

شکارگری های ضدتواند باعث تحریک بروز رفتاراز سوی دیگر می

)مانند فرار( درون جمعیت شده و شانس بقاء افراد در مواجهه با 

(. 1999و همکاران،  Wildyشکارچیان محیطی را افزایش دهد )

ن است اش، ممکگرانهرغم ظاهر پرخاشخواری علیبنابراین، همنوع

به عنوان یک استراتژی رفتاری برای مقابله با شرایط نامساعد محیطی 

تواند اثرات مثبت باشد و تأثیر یک ماده بر این رفتار، می تکامل یافته

پذیری جمعیت را نسبت به شرایط ناشی از آن را خنثی کرده و آسیب

که میزان غذای محیطی افزایش دهد. در مطالعه حاضر با وجود این

در دسترس و تراکم الروها برای تمامی تیمارها یکسان بود اما مشاهده 

طور هخواری بنیترات، میزان همنوعشد که با افزایش غلظت آمونیوم

این چنین  ،کند. با توجه به توضیحات فوقداری کاهش پیدا مییمعن

نیترات، عالوه بر این که اشتها الروها را تحت که آمونیوم شودفرض می

میر در و دهد، با تأثیر بر نرخ بقاء الروها و افزایش مرگ یر قرار میتأث

ها شده و در نتیجه با های باال، باعث کاهش تراکم در ظرفغلظت

چنین کاهش تحرک میزان کاهش فشار تراکمی، کاهش اشتها و هم
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این نتایج، با  کند.های باال کاهش پیدا میخواری در غلظتهمنوع

( 2012همکاران ) و Ortiz-Santaliestra مطالعه شده در همشاهد تأثیرات

، Salamandra salamandra دهد در گونهمطابقت دارند که نشان می

نیترات، حتی در تراکم الروی باال، میزان با افزایش غلظت آمونیوم

شود با توجه کند. در نهایت پیشنهاد میخواری کاهش پیدا میهمنوع

نیترات، دیگر طبیعی، عالوه بر حضور آمونیومکه در شرایط به این

ها از جمله افزایش دمای آب، کاهش سطح آب، افزایش تراکم استرس

باشد، اثر این آالینده  یا حضور شکارگر نیز ممکن است وجود داشته

خواری صورت تعاملی بر همنوعهبه همراه دیگر فاکتورهای ذکر شده ب

 بگیرد.قورباغه مردابی مورد بررسی قرار 
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