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چکیده
راسته بیدمان با حدود 0066گونه در سراسر جهان بهجز قطب جنوب و بیشتر جزایر قارهای پراکنش داشته و شامل  94خانواده
است .قورباغههای درختی خانواده  Hylidaeشامل 3زیر خانواده و  469گونه میباشند .زیرخانواده  Hylinaeشامل  96جنس و 076
گونه بوده و جنس  Hyla laurentiدارای  36گونه است .در ایران دو گونه قورباغه درختی وجود دارد .این تحقیق نتیجه مطالعه روی
 Hyla orientalisمیباشد که در مازندران به داروگ معروف است .تعداد  76نمونه از مازندران از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک
مورد مطالعه قرار گرفتند .نمونهها با دست جمعآوری شدند 96 .صفت مورفومتریک قورباغه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 6/69
اندازهگیری شد .تشخیص جنس نر و ماده از طریق تشریح نمونه و مشاهده غدد تناسلی انجام شد .نتایج نشان داد که این گونه دارای پوست
به رنگ سبز در نواحی پشتی است .یک نوار قهوه ای از ناحیه چشم تا انتهای سطح جانبی شکم کشیده شده ،ناحیه شکمی سفید و فاقد
رنگدانه است .دست ها با چهار انگشت و پاها با پنج انگشت است که در انتهای هریک از انگشتان دستها و پاها زائدههای بادکش
مانندی وجود دارد که حالت چسبناک دارند .اندازه پاها از دستها بزرگتر است .قورباغه نر از نظر اندازه تقریباً برابر قورباغه ماده است.
در این تحقیق نسبت جنسی  9:9بوده است .اندازه بدن (97/96-99/36میانگین  ،)33/56نسبت اندازه بدن به اندازه سر
 ،)3/03(0/05-3/00نسبت عرض پلکها به فاصله بین پلکها ،)6/73(6/66-9/69نسبت اندازه چشم به پرده صماخ
 ،)9/59(9/99-0/60نسبت اندازه ران به ساق  ،)6/54(6/73-9/63نسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا
)0/06(9/60-3/69است .در مادهها بیشترین فراوانی طول بدن ( )Lبین  30/6-37/6و  07/6-36میلیمتر است .در نرها بیشترین
فراوانی طول بدن ( )Lدر فاصله  30/6-37/6میلیمتر است .بر مبنای آزمون  SPSSو آنالیز  T-testدادهها نرمال بوده و در همه متغیرها
بین نر و ماده ،اختالف معنیداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی :قورباغه درختی شرقی  ،Hyla orientalisمازندران ،ریختشناسی ،ریختسنجی
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مطالعه ریختشناسی و ریختسنجی قورباغه درختی شرقی ( )Hyla orientalisدراستان مازندران

مقدمه
دوزیستان ردهای از جانوران مهرهداری هستند که از نظر
ردهبندی بین ماهیها و خزندگان قرار دارند Amphibian .یک
لغت یونانی است که از دو کلمه  Amphiبه معنی دو ) bothو
 biosبه معنی حیات ) )lifeتشکیل شده است (هاشمینزاد،
 .)8844در دوره سیلورین دوزیستان اولیه از تحول ماهیهای
مهرهدار پدید آمدند .برای این تغییرات الزم بود دستگاه تنفسی
آنها و همچنین سیستم تغذیه و متابولیسم خود را دگرگون
کنند .این تغییرات حاصل کار دو عامل بزرگ تغییر ،یعنی ژنها
و محیط میباشند و در طول چندین هزار سال توانستند جاندار
را با شرایط محیط که دائماً در حال دگرگونی بود وفق دهند و
جاندارانی پدید آمدند که میتوانستند در کنار آب و ساحل زندگی
کنند .این جانداران در طول سالها با کمبود غذا مواجه بودند و
مجبور میشدند که از ساحل دور شوند .بدین ترتیب باز هم زمینه
برای تغییر این جانداران فراهم میشد (بشیری .)8838 ،دوزیستان
بهعنوان رده انتقالی از دریا به خشکی محسوب میشوند ،این گروه
جانوری در دوره دونین به ظهور نهایی خود رسیدند (باباکردی،
.)8841
ایران از نظر جغرافیای جانوری پیچیدهترین سرزمین جنوب
غربی آسیا را تشکیل میدهد و در مرکز برخورد عوامل جانوری
شمال آفریقا ،جنوب آسیا ،آسیای مرکزی و اروپا قرار گرفته است
(احمدی و همکاران.)8838 ،
دوزیستان شامل سه راسته دوزیستان بدون دست و پا
( ،)Gymnophionaدوزیستان دمدار ( )Caudataو دوزیستان بیدم
( )Salientiaمیباشند که راسته سوم یعنی دوزیستان بدون دم با
توجه بهروشهای زندگی و قدرت سازگاری باال با محیط بیشترین
تنوع و گستردگی را در سرتاسر جهان دارد (بلوچ و کمی.)8838 ،
راسته بیدمان با حدود  0066گونه در سراسر جهان بهجز قطب
جنوب و بیشتر جزایر قارهای پراکنش داشته و شامل  83خانواده
است .فون دوزیستان ایران شامل 81گونه از قورباغهها و وزغها
متعلق به  4جنس و  1خانواده و همچنین  3گونه سمندر متعلق
به  8جنس و  0خانواده میباشد .قورباغههای درختی خانواده
 Hylidaeشامل سه زیرخانواده و  368گونه میباشد .زیرخانواده
 Hylinaeشامل  86جنس و  031گونه بوده و جنس  Hylaکه
لورنتی نامگذاری کرده دارای  81گونه است (.)0686 ،Gvozdik
یکی از پدیدههای جالب در برخی از جانوران وجود چندریختی
رنگی در جمعیتهای مختلف یک گونه میباشد .این تنوع رنگی

ممکن است بهمنظور همرنگی با محیط برای فرار از صیاد ،نزدیک
شدن به طعمه یا تعدیل تأثیر عوامل محیطی در بدن جانور ایجاد
میشود .مطالعات نشان میدهد که چندریختی در  84درصد از
خانواده های دوزیستان بیدم وجود دارد که بالغ بر  001گونه در
 81جنس و  88خانواده میباشند (پسرکلو و همکاران.)8836،
مطالعه دوزیستان ایران سابقه نسبتاً طوالنی دارد که در
نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم محققان مختلفی
دوزیستان ایران را مورد مطالعه قرار دادند .نعمتی ( )8833به
شناسایی دوزیستان بیدم شمال خراسان پرداخت .رضاییمیانگله
( )8840دوزیستان بیدم استان مازندران را از نظر بیوسیستماتیکی
مطالعه کرد .با توجه به اطالعات صدا و تفاوت فرکانس صدای بین
قورباغههای درختی وجود گونه دوم به نام  Hyla orientalisبه
ثبت رسیده است .در گذشته محققان فکر میکردند ایران تنها
دارای گونه  Hyla savignyiاست که در شمال و جنوبغرب کشور
وجود دارد .ولی  Hyla orientalisدر شمال کشور در گیالن،
مازندران و قسمتی از گلستان وجود دارد ( Chernovو ،Terentev
.)8383

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان مازندران با مساحتی معادل
 08310/8کیلومتر مربع در شمال کشور ایران قرار دارد و 8/80
درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود .استان مازندران بین
81درجه و  83دقیقه تا  80درجه و  81دقیقه عرض شمالی و
 16درجه و  88دقیقه تا  18درجه و  86دقیقه طول شرقی از
نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .این استان از شمال به دریای
مازندران ،از جنوب به استان تهران ،قزوین و سمنان ،از غرب به
استان گیالن و از شرق به استان گلستان محدود میباشد.
براساس آخرین تقسیمات کشوری (در سال  )8833استان
مازندران شامل  83شهرستان به نامهای آمل ،بابل ،بابلسر،
بهشهر ،تنکابن ،جویبار ،چالوس ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،قائمشهر،
گلوگاه ،محمودآباد ،میاندرود ،نکا ،نور ،نوشهر ،فریدونکنار و
عباسآباد 10 ،شهر 83 ،بخش و  8033آبادی میباشد .این استان
قسمت جنوبی آن کوهستانی و قسمت شمالی آن جلگهای ساحلی
میباشد .شیب آن به طرف مشرق در دشت گرگان است که به
تدریج به ارتفاعات غربی خراسان منتهی میشود .آب و هوای
مازندران با توجه به وجود دریا ،کوه و جنگل به دو نوع معتدل
مرطوب و کوهستانی تقسیم میشود.8
WWW. fa.wikipedia.org
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شکل  :1نقشه مناطق جمعآوری  Hyla orientalisدر استان مازندران (با استفاده از نرمافزار)ARC GIS

نمونههای مورد مطالعه :تمام نمونهها از استان مازندران
جمعآوری گردید .پس از تهیه عکس از نمونههای زنده و زیستگاه
به آزمایشگاه منتقل شدند و با استفاده از کلروفرم بیهوش شدند.
اندازهگیری دقیق نمونهها با وزنه دیجیتال و تزریق الکل 31
درصد به بافت برای جلوگیری از فساد آنها انجام گرفت و سپس
در الکل  ./.36تثبیت گردیدند .نمونههای فیکس شده در آزمایشگاه
براساس خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک با کلیدهای
شناسایی معتبر از جمله کتاب دوزیستان ایران (بلوچ و کمی،
 )8838شناسایی شدند .برای تغییرات ایجاد شده در اسامی
جنس ،گونه و زیرگونه از چک لیست دوزیستان و خزندگان
( Rastegar-pouyaniو همکاران )0664 ،و جدیدترین چک
لیست دوزیستان ()0688 ،Amphibian Species of the World
استفاده شد .نوار دایمو شمارهدار با کد  ZMGUاز طریق نخ
نایلونی سفید به پای سمت راست جانور بسته شده و تمام نمونهها
در بایگانی علمی نگهداری میشوند.
وسایل و تجهیزات مورد نیاز :نقشه ،دفترچههای صحرایی،
اتیکت ،قلم رابید ،کیسههای نخی یا پالستیکی ،تور مخصوص،
ظرف پالستیکی درپوشدار ،الکل اتیلیک  31درصد ،فرمالین8
درصد ،کلروفرم برای بیهوش کردن نمونهها ،چراغ قوه دستی
جهت گرفتن نمونهها در شب ،دستکش الستیکی نازک و
دستکش چرمی ضخیم ،سرنگ جهت تزریق فرمالین به نمونهها،

کولیس دیجیتالی با دقت  6/68میلیمتر ،ترازوی دیجیتالی با
دقت  8گرم.
روش و زمان جمعآوری نمونهها :از اسفند 8830تا خرداد
 8838نمونهبرداری انجام شد .نمونهها بهوسیله دست جمعآوری
گردیدند .همه نمونهها تقریباً در غروب جمعآوری شدند .نمونه
برداری در بهار بسیار بیشتر از تابستان انجام شد ولی در طول
پاییز و زمستان نیز نمونهبرداری انجام شد.
ثبت اطالعات زیستگاه نمونهبرداری :در مناطق نمونه
برداری ،اطالعات منطقه یاداشت گردید .مهمترین اطالعات ثبت
شده عبارتند از :موقعیت جغرافیایی ،گیاهان شاخص زیستگاه،
عکس از نمونه در زیستگاه طبیعی ،رفتارهای شاخص نمونهها در
موقع جمعآوری ،عکس از جانوران زیستگاه که شکارچی احتمالی
این گونه میباشند.
زیستسنجی :جهت شناخت ویژگیهای زیستی گونههای
صید شده اقدام به اندازهگیری صفات بیومتریک نمونهها شد
(دالور و همکاران8838 ،؛ بلوچ و کمی8838 ،؛  Chernovو
 .)8383 ،Terentevبرای زیستسنجی نمونهها از کولیس با دقت
 6/68میلیمتر استفاده گردید .پس از اندازهگیری پارامترهای
ذکر شده در جدول  ،8اطالعات بهدست آمده از هر گونه در
جدولی مجزا وارد گردید.
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جدول :1مشخصات مربوط به هریک از زیستگاههای نمونهبرداری
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

8

ساری

0

بابل

8

آمل

8
1
3
4

سوادکوه
تنکابن
نور
قائم شهر

3

محمودآباد

نام ایستگاه در هر شهرستان
تیرکال
الکدشت
سادات محله
بازارخیل
سیدمحله
بزمین آباد
طاهرده
بندپی غربی
عبداهلل آباد
مظفرکال

بامرکال
دنگه پیا
برنجستانک
نشتارود
فراش کال
اراطه
1کیلومتری شمال غربی
حرب

طول جغرافیایی
10˚10ˊ08˝E
18˚1ˊ03˝E
18˚00ˊ03˝E
18˚83ˊ8˝E
18˚6ˊ06˝E
18˚88ˊ83˝E
18˚4ˊ0˝E
10˚80ˊ10˝E
10˚00ˊ10˝E
10˚86ˊ06˝E
10˚03ˊ83˝E
10˚04ˊ88˝E
10˚11ˊ88˝E
18˚8ˊ80˝E
10˚8ˊ16˝E
10˚10ˊ80˝E
10˚18ˊ88˝E
10˚83ˊ16˝E

عرض جغرافیایی
80˚88ˊ14˝N
80˚80ˊ84˝N
80˚08ˊ0˝N
80˚00ˊ18˝N
80˚80ˊ83˝N
80˚88ˊ11˝N
80˚80ˊ81˝N
80˚81ˊ81˝N
80˚81ˊ80˝N
80˚03ˊ88˝N
80˚88ˊ11˝N
80˚86ˊ10˝N
80˚00ˊ01˝N
80˚81ˊ80˝N
80˚88ˊ08˝N
80˚03ˊ86˝N
80˚88ˊ80˝N
80˚83ˊ00˝N

جدول :2پارامترهای قراردادی اندازهگیری و وزن قورباغهها
ردیف
8
0
8
8
1
0
3
4
3
86
88
80
88
88
81

نام متغیر
L
L.c
D.r.o
Sp.c.r
L.o
L.t.p
Sp.p
L.tym
F.
T.
D.p
C.int
Lf
I.d
S.n

تعریف
طول بدن
اندازه سر
فاصله چشم تا نوک پوزه
عرض رستروم
اندازه چشم
عرض پلکها
فاصله بین پلکها
اندازه پرده صماخ
اندازه ران
اندازه ساق
انگشت 8
برآمدگی داخلی

توضیح
از نوک پوزه تا مرکز شکاف کلواکی
از نوک پوزه تا عقب پرده صماخ
از نوک پوزه تا لبه قدامی چشم
فاصله بین لبههای داخلی نوارهای تیره بینی درلبههای قدامی چشمها
بزرگترین اندازه افقی چشم
بزرگترین عرض پلک فوقانی
کوچکترین فاصله بین لبههای داخلی پلکهای فوقانی
بزرگترین اندازه پرده صماخ
اندازه ران از مرکز شکاف کلواکی تا بخش انتهایی ران
اندازه دو انتهای استخوان ساق
از بخش انتهایی برآمدگی داخلی کفپا تا انتهای اولین انگشت اندامهای عقبی
طول برجستگی قاعده انگشت اول پا

اندازه کف پا
فاصله بین دو سوراخ بینی
فاصله بین نوک پوزه و سوراخ بینی

فاصله بین برآمدگی خارجی پا تا انتهای انگشت 8
کمترین فاصله بین منافذ بیرونی بینی
حداقل فاصله بین نوک پوزه و سوراخ خارجی بینی

روشهای آماری و تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSS08و  Excel0663انجام شد و برای بررسی وجود اختالف
معنیدار در سطح  %1بین نر و ماده از آزمون  T-testاستفاده شد.
جداسازی نابالغها و تشخیص نر و ماده :جهت تشخیص
افراد بالغ و نابالغ ،از تشریح نمونه استفاده شد .بهطوریکه در اثر
40

تشریح غدد تناسلی آنها رشد نکرده ،نابالغ بودند .تشخیص
جنسیت افراد نر و ماده با توجه به تشریح نمونه و مشاهده غدد
تناسلی در نرها و عدم وجود آنها در مادهها صورت گرفت.
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نتایج
از منطقه مورد مطالعه تعداد  36نمونه بررسی شد که شامل
 88ماده و  80نر بود .توصیف مختصر نمونهها در زیر ارائه شده است:
چشمها :در این پژوهش نسبت اندازه چشم به اندازه پرده صماخ
( 8/63 -0/43میانگین  )8/06میباشد.
پرده صماخ ( :)Tympanic membraneدر قسمت خلفی و
پایین چشم در دو طرف سر قرار دارد که در این گونه کامالً روباز
میباشد (شکل.)0

شکل :4نوار قهوهای کنار بدن قورباغه درختیHyla orientalis

شکل :5صفحات انگشتی قورباغه درختیHyla orientalis
شکل :2پرده صماخ قورباغه درختی Hyla orientalis

اعضای تشدید صدا ( :)Vocal sacsدر جنس نر کیسه قابل
ارتجاعی وجود دارد که به هنگام تولید صدا ،باعث افزایش شدت
آن میشود که در ناحیه گلو قرار دارد (شکل.)8

یک نوار قهوهای از ناحیه چشم تا انتهای شکم کشیده شده که
در دو طرف آن نوار سفید رنگی وجود دارد و در انتهای آن دارای
لوپ میباشند .در این پژوهش در برخی نمونههای ساری ،ناحیه
زیر گلو دارای لکه تیره میباشد درحالیکه در مابقی نمونههای
این ناحیه و نواحی دیگر سفید یکدست است و این نشاندهنده
وجود پلیمورفیسم در نمونههای مورد مطالعه میباشد (شکل.)0
زیستگاه :این جانوران معموالً در جنگل ،باغ و شالیزار مشاهده
میشوند .قورباغه درختی بهطورکلی برروی درخت و مکانهای
نسبتاٌ مرطوب روی زمین یافت میشود.

شکل :3کیسه گلویی قورباغه

درختی Hyla orientalis

زبان ( :)Tongueدر این گونه زبان به کف دهان چسبیده است
و انتهای خلفی آن که دو شاخه است و تشکیل دو نوک ()Nipple
را میدهد جهت گرفتن شکار از دهان بیرون میآید.
نوار قهوهای رنگ کنار بدن :یک نوار قهوهای از ناحیه چشم تا
انتهای شکم کشیده شده که در دو طرف آن نوار سفید رنگی
وجود دارد و در انتهای آن دارای لوپ میباشند (شکل.)8
صفحات انگشتی ) :(Digital disksصفحات انگشتی بالشتکهای
گرد و چسبنده روی انتهای انگشتان پاهای جلویی و عقبی هستند
(شکل .)1
رنگآمیزی :قورباغهای به رنگ سبز در ناحیه پشتی و نواحی
پشت دستها و پاها ،ناحیه شکمی سفید و فاقد رنگدانه است.

تولیدمثل :تخم قورباغه درختی معموالً درآبهای راکد و کمعمق
یا بخش نسبتاً آرام آبهای جاری در فروردین و اردیبهشت مشاهده
میشود .تخمها بهصورت خوشههای کوچک هستند و به برگها
و گیاهان اطراف میچسبند .آمپلکسوس در قورباغه درختی بهصورت
 Axillaryاست یعنی قورباغه نر از پشت بازوی ماده را دربر میگیرد.
آنالیز آماری :با توجه به آنالیز نرمالیته ،دادهها نرمال بودند .از
آزمون  T-testبرای بررسی وجود اختالف معنیدار در سطح 1
درصد بین نر و ماده در جمعیت  H.orientalisاستفاده شد .از 36
قورباغه جمع شده  80نمونه نر و 88نمونه ماده بودند که نسبت
جنسی نر به ماده 8به 8است .اختالف معنیدار بین صفات مشاهده
نشد و این صفات برای نر و ماده ،با اطمینان  ،%33یکسان است.
در مادهها بیشترین فراوانی طول بدن ( )Lبین  80/1-83/1و
 03/1-86میلیمتر است .در نرها بیشترین فراوانی طول بدن
( )Lدر فاصله  80/1-83/1میلیمتر است.
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شکل :6پلیمورفیسم قورباغه درختی Hyla orientalis
جدول :3آزمون  T-testدرHyla orientalis

صفات کمی
L

LC

DRO

SP.cr

LO

LTP

SPP

LTYM

F

T

DP

CINT

LF

ID

Sn

44

تعداد
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
نر
ماده
نر
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده

80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88

میانگین
88/0880
88/3440
86/8608
86/0880
1/6648
1/6100
0/8038
0/8810
8/4083
8/4681
0/0888
0/3383
8/8003
8/3844
0/6301
0/0884
81/8014
81/4413
83/0603
83/8830
8/4840
8/3648
8/4048
8/0366
88/8388
88/4680
0/3688
0/3430
0/8101
0/6360

انحراف معیار
8/34380
8/83883
8/40888
8/33348
6/80001
6/33188
6/00813
6/48304
6/81313
6/88083
6/83080
6/86086
6/81818
6/10183
6/80000
6/88680
0/68808
0/86386
8/04383
8/30800
6/88346
6/18003
6/83033
6/80084
8/13868
8/40068
6/80080
6/80811
6/88818
6/80363

)Sig(2-tailed

6/08883
6/31683
6/86841
6/88318
6/63388
6/80308
6/88630
6/88680
6/61306
6/63603
6/60003
6/60368
6/61413
6/63663
6/61833
6/61483
6/88106
6/88883
6/04808
6/80348
6/63808
6/63866
6/60116
6/60083
6/600116
6/88084
6/61880
6/61181
6/61100
6/60886
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شکل  : 7نمودار فراوانی جنس نر و ماده Hyla orientalis
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شکل  :8نمودار فراوانی طول بدن در جنس نر Hyla orientalis

شکل  :9نمودار فراوانی طول بدن درجنس ماده Hyla orientalis

بحث
اسم علمی :نام علمی این گونه سالها بهصورت ()Hyla savigny
گزارش میشد (دالور و همکاران8838 ،؛ هاشمینژاد8844 ،؛
بلوچ و کمی .)8838 ،ولی با توجه به تفاوت صدا بین قورباغه
درختی متوجه وجود گونه دیگر به نام ( )Hyla orientalisشدند
( .)0686،Gvozdikدر چک لسیت  0664بهصورتHyla orientalis
( (Bedriaga, 8436گزارش شد (.)0664 ،Rastegar-pouyani
رنگآمیزی :رنگ و طرح بسیاری از دوزیستان بهدلیل استتار
و عدم تشخیص آنها توسط شکارچیان در بقا آنها مهم است.
در جنس  Hylaتغییر رنگ از سبز روشن تا سبز تیره باتوجه به
شرایط محیط جهت استتار متغیر است (هاشمینژاد.)8844 ،
چنانچه الگوی رنگآمیزی در مورد افراد گونه H.orientalis
مورد بررسی قرار گیرد باید خاطر نشان کرد که این یک صفت

شاخص نمیباشد چرا که رنگ آنها از سبز کمرنگ تا سبز پر
رنگ تغییر میکند و الگوی رنگ بدن با گزارش قبلی یکسان بوده
تنها در برخی از نمونهها سیاهی زیرگلو مشاهده شد که این خود
نشاندهنده پلیمورفیسم میباشد.
زیستگاه :زیستگاه این نمونه درشمال کشور در زمینهای
کشاورزی بیان شد ) )0686،Gvozdikکه پوشش گیاهی شامل
درختان پرتغال ،بلوط ،بید ،ممرز میباشد (بلوچ و کمی.)8838 ،
بررسیهای انجام شده نیز نشان داد که این گونه برروی درختان
و گیاهان حاشیه رودخانه میباشند و فقط در فصل تولیدمثل در
بهار جهت تخمریزی به محیط آب و زمین شالیزار میروند که
بیشتر نمونهها نیز در زمین کشاورزی جمعآوری شد .پوشش
گیاهی نمونههای جمعآوری شده در این پژوهش به زیستگاههای
گزارش شده توسط  )0686( Gvozdikو بلوچ و کمی ()8838
شباهت دارد.
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پراکنش :خانواده  Hylidaeدر شمال و جنوب امریکا ،غرب
هند ،استرالیا و مرز اوراسیا قرار دارد .گونه  H.orientalisدر
آذربایجان ،روسیه ،ترکیه ،اوکراین ،رومانی ،گرجستان و ایران
پراکنش دارد .در شمال ایران در مازندران و گیالن گزارش شده است
(0686 ،Amphibian Species of the World؛ .)0686،Gvozdik
در این پژوهش در مرکز و شرق استان مازندران تعداد نمونهها
بیشتر است.

منابع
.1

زیستشناسی گکوی سنگی تیغهدار  Cyrtopodion scabrumدر
استان لرستان (شهرستان کوهدشت) .محیط زیست جانوری.
سال  ،8شماره  ،8صفحات  863تا .800
.2

تنکابن ،نسبت قورباغههای نر به ماده تقریباً  8به  8بوده است
(دالور و همکاران .)8838 ،نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق
نیز تقریباً  8به  8میباشد و این مطلب نشاندهنده تعداد تقریباً
برابر جمعیت نر و ماده در زیستگاهها میباشد.

.3

میانگین نسبتهای بهدست آمده در مطالعه اخیر:
نسبتهای استاندارد تعریف شده توسط  Chernovو Terentev
( )8383عبارتند از  :طول بدن به طول سر ،0/33 -8/00 :اندازه
چشم به اندازه پرده صماخ ،8/88 -8/83عرض پلکها به فاصله
بین پلکها ،6/10-8/04 :اندازه ران به ساق ،6/33-8/88 :انگشت
یک به برآمدگی داخلی .8/30-8/48 :اعداد بهدست آمده در این
پژوهش که در قسمت نتایج به آنها اشاره شد بیانگر این مطلب
است که تنها نسبت عرض پلکها به فاصله بین پلکها در محدوده
استاندارد  Chernovو  )8383( Terentevقرار ندارد و مابقی
تفاوتی ندارند .تعداد دوزیستان ایران طبق چک لیست 88 ،گونه
و  1زیرگونه از قورباغهها و وزغ ها متعلق به  1جنس و  8خانواده
و همچنین  3گونه سمندر متعلق به  8جنس و  0خانواده میباشد
( Rastegar-pouyaniو همکاران .)0664 ،درحالیکه در جدیدترین
چک لیست دوزیستان  ،0688این تعداد شامل  81گونه از
قورباغهها و وزغها متعلق به  4جنس و  1خانواده و همچنین 3
گونه سمندر متعلق به  8جنس و  0خانواده است ( Amphibian
.)0686 ،Species of the World
در نهایت مقایسه نتایج این تحقیق با بررسیهای ریخت
شناختی حاصل از تحقیقات گذشته نشان میدهد که جمعیتهای
 H.orientalisاستان مازندران از نظر صفات شاخص ریخت
شناسی با جمعیتهای مطالعه شده دیگر در ایران مشابه است و
فاقد اختالف چشمگیر و شاخصی میباشد.

.4

بدینوسیله از جناب آقای رضا علوی بهخاطر کمک در
جمعآوری نمونه نهایت تشکر و سپاس بهعمل میآید.
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باباکردی ،ف .1385 ،.بررسی تخم و الرو قورباغه جنگلی
( )Rana macrocnemis pseudodalmatinaدر استان گلستان
پایاننامه کارشناسیارشد .دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علوم.
صفحات  083تا .016

اندازه :در نمونههای مطالعه شده قورباغه درختی شهرستان
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