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 چکیده

خانواده  94ای پراکنش داشته و شامل تر جزایر قارهجز قطب جنوب و بیشگونه در سراسر جهان به 0066دمان با حدودراسته بی  

 076جنس و  96شامل  Hylinaeخانواده باشند. زیرگونه می 469زیر خانواده و 3شامل  Hylidaeهای درختی خانواده است. قورباغه

 گونه است. در ایران دو گونه قورباغه درختی وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه روی 36دارای  Hyla laurentiگونه بوده و جنس 

Hyla orientalis  نمونه از مازندران از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک  76ف است. تعداد باشد که در مازندران به داروگ معرومی

 69/6صفت مورفومتریک قورباغه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  96آوری شدند. ها با دست جمعمورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه

تناسلی انجام شد. نتایج نشان داد که این گونه دارای پوست گیری شد. تشخیص جنس نر و ماده از طریق تشریح نمونه و مشاهده غدد اندازه

ای از ناحیه چشم تا انتهای سطح جانبی شکم کشیده شده، ناحیه شکمی سفید و فاقد به رنگ سبز در نواحی پشتی است. یک نوار قهوه

های بادکش ها و پاها زائدهان دستها با چهار انگشت و پاها با پنج انگشت است که در انتهای هریک از انگشترنگدانه است. دست

 برابر قورباغه ماده است. قورباغه نر از نظر اندازه تقریباًتر است. ها بزرگمانندی وجود دارد که حالت چسبناک دارند. اندازه پاها از دست

 به اندازه سر(، نسبت اندازه بدن 56/33 )میانگین96/97-36/99بوده است. اندازه بدن  9:9در این تحقیق نسبت جنسی 

 (، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ73/6)66/6-69/9هاها به فاصله بین پلک(، نسبت عرض پلک03/3)00/3-05/0

 (، نسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا54/6)73/6-63/9(، نسبت اندازه ران به ساق 59/9)60/0-99/9

 ترینیشاست. در نرها بمتر یلیم 6/07-36و  6/30-6/37 ین( بLطول بدن ) یراوانف ترینیشها بدر ماده (است.06/0)69/3-60/9

 یرهاها نرمال بوده و در همه متغداده T-testو آنالیز   SPSSبر مبنای آزمون است. متر یلیم 6/30-6/37( در فاصله Lطول بدن ) یفراوان

 دارد.نوجود  دارییاختالف معننر و ماده،  ینب
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 مقدمه
داری هستند که از نظر ای از جانوران مهرهدوزیستان رده       

یک  Amphibianها و خزندگان قرار دارند. بندی بین ماهیرده

و  (bothبه معنی دو  Amphiلغت یونانی است که از دو کلمه 

bios ه معنی حیات بlife) نزاد، هاشمی)( تشکیل شده است

های (. در دوره سیلورین دوزیستان اولیه از تحول ماهی8844

دار پدید آمدند. برای این تغییرات الزم بود دستگاه تنفسی مهره

چنین سیستم تغذیه و متابولیسم خود را دگرگون ها و همآن

ا هغییر، یعنی ژنکنند. این تغییرات حاصل کار دو عامل بزرگ ت

باشند و در طول چندین هزار سال توانستند جاندار و محیط می

را با شرایط محیط که دائماً در حال دگرگونی بود وفق دهند و 

توانستند در کنار آب و ساحل زندگی جاندارانی پدید آمدند که می

ها با کمبود غذا مواجه بودند و کنند. این جانداران در طول سال

شدند که از ساحل دور شوند. بدین ترتیب باز هم زمینه میمجبور 

(. دوزیستان 8838 )بشیری، شدتغییر این جانداران فراهم می برای

 روهشوند، این گرده انتقالی از دریا به خشکی محسوب می عنوانبه

 )باباکردی، رسیدند خود نهایی ظهور به دونین دوره در جانوری

8841.) 

ترین سرزمین جنوب ر جغرافیای جانوری پیچیدهایران از نظ       

دهد و در مرکز برخورد عوامل جانوری غربی آسیا را تشکیل می

شمال آفریقا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا قرار گرفته است 

  (.8838 )احمدی و همکاران،

دوزیستان شامل سه راسته دوزیستان بدون دست و پا        

(Gymnophiona،) دم تاندوزیس( دارCaudataو دوزیستان بی ) دم

(Salientiaمی )که راسته سوم یعنی دوزیستان بدون دم با  باشند

رین تقدرت سازگاری باال با محیط بیش و های زندگیروشتوجه به

(. 8838 تنوع و گستردگی را در سرتاسر جهان دارد )بلوچ و کمی،

جز قطب هان بهگونه در سراسر ج 0066دمان با حدود راسته بی

خانواده  83شامل  ای پراکنش داشته  وتر جزایر قارهجنوب و بیش

ها ها و وزغگونه از قورباغه81است. فون دوزیستان ایران شامل 

گونه سمندر متعلق  3چنین خانواده و هم 1جنس و  4متعلق به 

 های درختی خانوادهباشد. قورباغهخانواده می 0جنس و  8به 

Hylidae خانوادهباشد. زیرگونه می 368ل سه زیرخانواده و شام 

Hylinae  گونه بوده و جنس  031جنس و  86شامل Hyla  که

 (.Gvozdik، 0686)گونه است  81گذاری کرده دارای لورنتی نام

های جالب در برخی از جانوران وجود چندریختی یکی از پدیده

ی نوع رنگباشد. این تهای مختلف یک گونه میرنگی در جمعیت

                                                           
WWW. fa.wikipedia.org 1 

رنگی با محیط برای فرار از صیاد، نزدیک منظور همممکن است به

عوامل محیطی در بدن جانور ایجاد  شدن به طعمه یا تعدیل تأثیر

 از درصد 84 در چندریختی که دهدمی نشان مطالعات شود.می

 در گونه 001 بر بالغ که دارد وجود دمبی دوزیستان های خانواده

 (. 8836)پسرکلو و همکاران، باشندمی ادهخانو 88 و جنس 81

مطالعه دوزیستان ایران سابقه نسبتاً طوالنی دارد که در        

نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم محققان مختلفی 

( به 8833نعمتی ) دوزیستان ایران را مورد مطالعه قرار دادند.

گله میانیدم شمال خراسان پرداخت. رضایشناسایی دوزیستان بی

مازندران را از نظر بیوسیستماتیکی  استان دمبی دوزیستان (8840)

تفاوت فرکانس صدای بین  توجه به اطالعات صدا و مطالعه کرد. با

به  Hyla orientalisدوم به نام گونه  وجودهای درختی قورباغه

کردند ایران تنها در گذشته محققان فکر می ثبت رسیده است.

غرب کشور است که در شمال و جنوب  Hyla savignyiدارای گونه

در شمال کشور در گیالن،  Hyla orientalisوجود دارد. ولی 

 ،Terentev وChernov ) مازندران و قسمتی از گلستان وجود دارد

8383.) 

 

 هاشمواد و رو

 .8شودمی تقسیم کوهستانی و مرطوب

       منطقه مورد مطالعه: استان مازندران با مساحتی معادل 

08310/8 کیلومتر مربع در شمال کشور ایران قرار دارد و 8/80 

درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود. استان مازندران بین 

81درجه و 83 دقیقه تا 80 درجه و 81 دقیقه عرض شمالی و 

16 درجه و 88 دقیقه تا 18 درجه و 86 دقیقه 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 8833( استان 

مازندران شامل 83 شهرستان 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 8033 آبادی 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 
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 (ARC GISافزار)با استفاده از نرم در استان مازندران Hyla orientalisآوری نقشه مناطق جمع: 1شکل 

 مازندران استان از هانمونه تمام عه:های مورد مطالنمونه       

زنده و زیستگاه  هاینمونه از عکس تهیه از پس. گردید آوریجمع

. شدند هوشبی کلروفرم از استفاده با و به آزمایشگاه منتقل شدند

 31 الکل تزریق و دیجیتال وزنه با هانمونه دقیق گیریاندازه

 پسس و گرفت جامان هاآن فساد از جلوگیری برای بافت به درصد

های فیکس شده در آزمایشگاه نمونه .گردیدند تثبیت ./.36 الکل در

 یهایدبا کل یکو مورفومتر یکمورفولوژ یاتبراساس خصوص

 بلوچ و کمی،)یران ا یستانمعتبر از جمله کتاب دوز ییشناسا

 یشده در اسام یجادا ییراتتغ یشدند. برا یی( شناسا8838

و خزندگان  یستاندوز یستچک ل گونه ازیرجنس، گونه و ز

(Rastegar-pouyani  ،0664و همکاران )چک  یدترینو جد

 (Amphibian Species of the World ،0688) یستاندوز یستل

از طریق نخ  ZMGUدار با کد نوار دایمو شماره استفاده شد.

ا هنایلونی سفید به پای سمت راست جانور بسته شده و تمام نمونه

 شوند.  داری میعلمی نگهدر بایگانی 

های صحرایی، دفترچه نقشه، نیاز: وسایل و تجهیزات مورد       

های نخی یا پالستیکی، تور مخصوص، اتیکت، قلم رابید، کیسه

 8درصد، فرمالین 31دار، الکل اتیلیک ظرف پالستیکی درپوش

ها، چراغ قوه دستی هوش کردن نمونهدرصد، کلروفرم برای بی

ها در شب، دستکش الستیکی نازک و ن نمونهگرفت جهت

 ا،هدستکش چرمی ضخیم، سرنگ جهت تزریق فرمالین به نمونه

متر، ترازوی دیجیتالی با میلی 68/6کولیس دیجیتالی با دقت 

 .گرم 8دقت 

تا خرداد  8830از اسفند ها:آوری نمونهروش و زمان جمع       

آوری وسیله دست جمعهها ببرداری انجام شد. نمونهنمونه 8838

آوری شدند. نمونه ها تقریباً در غروب جمعگردیدند. همه نمونه

تر از تابستان انجام شد ولی در طول برداری در بهار بسیار بیش

 برداری انجام شد.پاییز و زمستان نیز نمونه

 در مناطق نمونه برداری:ثبت اطالعات زیستگاه نمونه       

ترین اطالعات ثبت قه یاداشت گردید. مهمبرداری، اطالعات منط

شده عبارتند از: موقعیت جغرافیایی، گیاهان شاخص زیستگاه، 

ا در هرفتارهای شاخص نمونه عکس از نمونه در زیستگاه طبیعی،

آوری، عکس از جانوران زیستگاه که شکارچی احتمالی موقع جمع

 باشند. این گونه می

 هایهای زیستی گونهویژگیجهت شناخت  سنجی:زیست       

 ها شدگیری صفات بیومتریک نمونهصید شده اقدام به اندازه

 و  Chernov؛8838 کمی، و بلوچ ؛8838 همکاران، و دالور)

Terentev، 8383 ها از کولیس با دقت نمونه سنجیزیست(. برای

گیری پارامترهای متر استفاده گردید. پس از اندازهمیلی 68/6

دست آمده از هر گونه در ه، اطالعات ب8ر جدول ذکر شده د

 جدولی مجزا وارد گردید.
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 برداریهای نمونه: مشخصات مربوط به هریک از زیستگاه1جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه در هر شهرستان نام ایستگاه شماره ایستگاه
 

 

8 

 

 

 ساری

 تیرکال

 الکدشت

 سادات محله

 بازارخیل

 لهسیدمح

 بزمین آباد

 طاهرده

E˝08ˊ10˚10 

E˝03ˊ1˚18 

E˝03ˊ00˚18 

E˝8ˊ83˚18 

E˝06ˊ6˚18 

E˝83ˊ88˚18 
E˝0ˊ4˚18 

N˝14ˊ88˚80 
N˝84ˊ80˚80 

N˝0ˊ08˚80 
N˝18ˊ00˚80 
N˝83ˊ80˚80 
N˝11ˊ88˚80 
N˝81ˊ80˚80 

 E˝10ˊ80˚10 N˝81ˊ81˚80 بندپی غربی بابل 0

 

8 

 

 آمل

 عبداهلل آباد

 مظفرکال

E˝10ˊ00˚10 
E˝06ˊ86˚10 

N˝80ˊ81˚80 
N˝88ˊ03˚80 
N˝11ˊ88˚80 
N˝10ˊ86˚80 

 بامرکال

 دنگه پیا

E˝83ˊ03˚10 
E˝88ˊ04˚10 

 E˝88ˊ11˚10 N˝01ˊ00˚80 برنجستانک سوادکوه 8
 E˝80ˊ8˚18 N˝80ˊ81˚80 نشتارود تنکابن 1
 E˝16ˊ8˚10 N˝08ˊ88˚80 فراش کال نور 3
4 

 

 قائم شهر

 

 اراطه

 کیلومتری شمال غربی1

E˝80ˊ10˚10 
E˝88ˊ18˚10 

N˝86ˊ03˚80 
N˝80ˊ88˚80 

 E˝16ˊ83˚10 N˝00ˊ83˚80 حرب محمودآباد 3
 

 ها گیری و وزن قورباغه: پارامترهای قراردادی اندازه2جدول

 توضیح تعریف نام متغیر ردیف
8 L از نوک پوزه تا مرکز شکاف کلواکی  طول بدن 
0 L.c پرده صماخاز نوک پوزه تا عقب  اندازه سر 
8 D.r.o از نوک پوزه تا لبه قدامی چشم فاصله چشم تا نوک پوزه 
8 Sp.c.r هاهای قدامی چشمهای داخلی نوارهای تیره بینی درلبهفاصله بین لبه عرض رستروم 
1 L.o ترین اندازه افقی چشمبزرگ اندازه چشم 
0 L.t.p ترین عرض  پلک فوقانیبزرگ هاعرض پلک 
3 Sp.p های فوقانیهای داخلی پلکترین فاصله بین لبهکوچک هاه بین پلکفاصل 
4 L.tym ترین اندازه پرده صماخبزرگ اندازه پرده صماخ 
3 F. اندازه ران از مرکز شکاف کلواکی تا بخش انتهایی ران اندازه ران 
86 T. اندازه دو انتهای استخوان ساق  اندازه ساق 
88 D.p  بیهای عقپا تا انتهای اولین انگشت اندامهایی برآمدگی داخلی کفاز بخش انت 8انگشت 
80 C.int طول برجستگی قاعده انگشت اول پا برآمدگی داخلی 

88 Lf 8فاصله بین برآمدگی خارجی پا تا انتهای انگشت  اندازه کف پا 
88 I.d ترین فاصله بین منافذ بیرونی بینیکم فاصله بین دو سوراخ بینی 
81 S.n حداقل فاصله بین نوک پوزه و سوراخ خارجی بینی فاصله بین نوک پوزه و سوراخ بینی 

 نرم از استفاده با هاداده تحلیل تجزیه و آماری هایروش       

 بررسی وجود اختالف برای و شد انجام 0663Excel و 08SPSS افزار

 ده شد.استفا T-testو ماده از آزمون  نر بین %1 سطح در دارمعنی

جهت تشخیص  ها و تشخیص نر و ماده:جداسازی نابالغ       

ه در اثر کطوریبه افراد بالغ و نابالغ، از تشریح نمونه استفاده شد.

ها رشد نکرده، نابالغ بودند. تشخیص تشریح غدد تناسلی آن

جنسیت افراد نر و ماده با توجه به تشریح نمونه و مشاهده غدد 

 ها صورت گرفت.ها در مادهتناسلی در نرها و عدم وجود آن
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   نتایج
نمونه بررسی شد که شامل  36از منطقه مورد مطالعه تعداد        

 در زیر ارائه شده است:  هامختصر نمونه توصیف بود. نر 80 و ماده 88

نسبت اندازه چشم به اندازه پرده صماخ   در این پژوهش ها:چشم

  باشد.می( 06/8)میانگین  63/8 -43/0

در قسمت خلفی و  (:Tympanic membrane) پرده صماخ

ر این گونه کامالً روباز پایین چشم در دو طرف سر قرار دارد که د

 (.0باشد )شکلمی
 

 
 Hyla orientalisده صماخ قورباغه درختی : پر2شکل

 
قابل  یسهدر جنس نر ک (:Vocal sacsاعضای تشدید صدا )

 شدت یشصدا، باعث افزا یدوجود دارد که به هنگام تول یارتجاع

 .(8)شکل گلو قرار دارد یهشود که در ناحیآن م

 
 Hyla orientalis درختی قورباغه گلویی: کیسه 3شکل

این گونه زبان به کف دهان چسبیده است در (: Tongue) زبان

( Nippleو انتهای خلفی آن که دو شاخه است و تشکیل دو نوک )

 آید. جهت گرفتن شکار از دهان بیرون میدهد را می

چشم تا  یهاز ناح یانوار قهوه یکای رنگ کنار بدن: نوار قهوه

 یرنگ یدشده که در دو طرف آن نوار سف یدهشکم کش یانتها

 (.8)شکل باشندیلوپ م یآن دارا یوجود دارد و در انتها

 هایانگشتی بالشتک صفحات :(Digital disks) انگشتی صفحات

 چسبنده روی انتهای انگشتان پاهای جلویی و عقبی هستند و گرد

 .(1)شکل 

 نواحی و پشتی ناحیه در سبز رنگ به ایقورباغه آمیزی:رنگ

 .است رنگدانه فاقد و سفید شکمی ناحیه پاها، و هادست پشت

 
 Hyla orientalisدرختی کنار بدن قورباغه اینوار قهوه: 4شکل

 

 
 Hyla orientalis انگشتی قورباغه درختیصفحات  :5شکل

 

 هک شده کشیده شکم انتهای تا چشم ناحیه از ایقهوه نوار یک

 دارای آن انتهای در و دارد وجود رنگی سفید نوار آن طرف دو در

ناحیه های ساری، در این پژوهش در برخی  نمونه .باشندمی لوپ

ای هکه در مابقی نمونهباشد درحالیزیر گلو دارای لکه تیره می

نده دهدیگر سفید یکدست است و این نشان این ناحیه و نواحی

 (.0)شکل باشدهای مورد مطالعه میمورفیسم در نمونهوجود پلی

این جانوران معموالً در جنگل، باغ و شالیزار مشاهده  زیستگاه:

ی هاطورکلی برروی درخت و مکانتی بهشوند. قورباغه درخمی

 شود.نسبتاٌ مرطوب روی زمین یافت می

 عمقکمراکد و  یهامعموالً درآب یدرخت تخم قورباغه تولیدمثل:

 مشاهده یبهشتو ارد یندر فرورد یجار یهاآب آرام نسبتاً بخش یا

 هاکوچک هستند و به برگ یهاصورت خوشههها بشود. تخمیم

 رتصوهب یدرخت قورباغه در مپلکسوسآ چسبند.یم اطراف یاهانگ و

Axillary ردیگیماده را دربر م ازویب پشت از نر قورباغه یعنی است. 

. از بودند نرمال هاداده نرمالیته، آنالیز به توجه با یز آماری:آنال

 1دار در سطح برای بررسی وجود اختالف معنی T-test آزمون

 36استفاده شد. از  H.orientalisدرصد بین نر و ماده در جمعیت 

نمونه ماده بودند که نسبت  88نمونه نر و 80قورباغه جمع شده 

 مشاهدهبین صفات  دارمعنی ختالفت. ااس 8به8جنسی نر به ماده 

 .است یکسان ،%33 اطمینان با ماده، و نر برای صفات این و نشد

و  1/80-1/83 ین( بLطول بدن ) یفراوان ترینیشها بدر ماده

 طول بدن یفراوان ترینیشاست. در نرها ب متریلیم 86-1/03

(L در فاصله )است. متریلیم 1/80-1/83
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 Hyla orientalis درختی  مورفیسم قورباغه: پلی6شکل

        
 Hyla orientalisدر T-testآزمون  :3جدول

 Sig(2-tailed) انحراف معیار میانگین تعداد کمی صفات

L 
0880/88  80 نر  34380/8  08883/6  

3440/88  88 ماده  83883/8  31683/6  

LC 
8608/86 80 نر  40888/8  86841/6  

0880/86 88 ماده  33348/8  88318/6  

DRO 
6648/1  80 نر  80001/6  63388/6  

6100/1 88 ماده  33188/6  80308/6  

SP.cr 
8038/0 80 نر  00813/6  88630/6  

8810/0  88 ماده  48304/6  88680/6  

LO 
4083/8 80 نر  81313/6  61306/6  

4681/8  88 ماده  88083/6  63603/6  

LTP 
0888/0 80 نر  83080/6  60003/6  

3383/0 88 ماده  86086/6  60368/6  

SPP 
8003/8 80 نر  81818/6  41361/6  

3844/8 88 ماده  10183/6  63663/6  

LTYM 
80  نر  6301/0  80000/6  18336/6  

0884/0 88 ماده  88680/6  61483/6  

F 
8014/81 80 نر  68808/0  88106/6  

4413/81  88 ماده  86386/0  88883/6  

T 
0603/83  80 نر  04383/8  04808/6  

8830/83  88 ماده  30800/8  80348/6  

DP 
8404/8 80 نر  88346/6  63808/6  

3648/8 88 نر  18003/6  63866/6  

CINT 
4048/8 80 ماده  83033/6  60116/6  

0366/8 88 نر  80084/6  60083/6  

LF 
8388/88 80 نر  13868/8  600116/6  

4680/88  88 ماده  40068/8  88084/6  

ID 
3688/0 80 نر  80080/6  61880/6  

3430/0 88 ماده  80811/6  61181/6  

Sn 
8101/0 80 نر  88818/6  61100/6  

6360/0  88 ماده  80363/6  60886/6  
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 Hyla orientalis جنس نر و مادهنمودار فراوانی  : 7شکل  Hyla orientalis  نر سجن فراوانی طول بدن در مودارن :8شکل 

  

 
 Hyla orientalisماده  سجنفراوانی طول بدن در مودارن :9شکل 

 
 

   بحث

( Hyla savigny) صورتبه هاسال گونه ینا یعلم نام علمی: اسم    

؛ 8844 نژاد،هاشمی ؛8838 دالور و همکاران،) شدیگزارش م

قورباغه  ینبا توجه به تفاوت صدا ب یول. (8838 بلوچ و کمی،

 ( شدندHyla orientalisبه نام ) یگرمتوجه وجود گونه د یدرخت

(Gvozdik،0686). صورتبه 0664 تلسی چک درHyla orientalis  
(8436(Bedriaga,  گزارش شد (Rastegar-pouyani ،0664.) 

ار دلیل استترنگ و طرح بسیاری از دوزیستان بهآمیزی: رنگ    

ها مهم است. ها توسط شکارچیان در بقا آنو عدم تشخیص آن

تغییر رنگ از سبز روشن تا سبز تیره باتوجه به   Hylaدر جنس

(. 8844 نژاد،یط جهت استتار متغیر است )هاشمیشرایط مح

  H.orientalis آمیزی در مورد افراد گونهچه الگوی رنگچنان

مورد بررسی قرار گیرد باید خاطر نشان کرد که این  یک صفت 

رنگ تا سبز پر ها از سبز کمباشد چرا که رنگ آنشاخص نمی

سان بوده یککند و الگوی رنگ بدن با گزارش قبلی رنگ تغییر می

ها سیاهی زیرگلو مشاهده شد که این خود تنها در برخی از نمونه

 باشد. مورفیسم میدهنده پلینشان

 یاهینزم نمونه درشمال کشور در ینا یستگاهز زیستگاه:       

شامل  یاهیپوشش گکه  (Gvozdik)،0686شد  یانب یکشاورز

(.  8838 )بلوچ و کمی، باشدیممرز م ید،درختان پرتغال، بلوط، ب

های انجام شده نیز نشان داد که این گونه برروی درختان بررسی

باشند و فقط در فصل تولیدمثل در و گیاهان حاشیه رودخانه می

که  روندریزی به محیط آب و زمین شالیزار میبهار جهت تخم

. پوشش شد یآورجمع یکشاورز یندر زم یزها ننمونه تریشب

های ه در این پژوهش به زیستگاهآوری شدهای جمعگیاهی نمونه

( 8838بلوچ و کمی ) ( و0686) Gvozdik توسطگزارش شده 

 شباهت دارد.
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در شمال و جنوب امریکا، غرب  Hylidaeخانواده  پراکنش:       

 در H.orientalisاوراسیا قرار دارد. گونه  هند، استرالیا و مرز

 یرانگرجستان و ا ی،رومان ین،اوکرا یه،ترک یه،روس یجان،آذربا

 است شدهن گزارش یالگ و مازندران در یرانا شمال در .دارد پراکنش

(Amphibian Species of the World، 0686؛ Gvozdik،0686 .)

ها  تعداد نمونه شرق استان مازندران پژوهش در مرکز و یندر ا

 .است تریشب

تی شهرستان های مطالعه شده قورباغه درخدر نمونه اندازه:       

بوده است  8به  8تقریباً های نر به ماده تنکابن، نسبت قورباغه

های مورد مطالعه در این تحقیق نمونه(. 8838 ،)دالور و همکاران

دهنده  تعداد تقریباً باشد و این مطلب نشانمی 8به  8نیز تقریباً 

 باشد. ها میبرابر جمعیت نر و ماده در زیستگاه

 :اخیر مطالعه در آمده دستهب ایهنسبت میانگین       
 Terentev و Chernovهای استاندارد تعریف شده توسط نسبت

اندازه  ،33/0 -00/8عبارتند از : طول بدن به طول سر:  (8383)

ها به فاصله عرض پلک ،88/8 -83/8چشم به اندازه پرده صماخ

، انگشت 33/6-88/8، اندازه ران به ساق: 10/6-04/8ها: بین پلک

دست آمده در این ه. اعداد ب30/8-48/8یک به برآمدگی داخلی: 

 گر این مطلبها اشاره شد بیانپژوهش که در قسمت نتایج به آن

حدوده ها در مها به فاصله بین پلکنسبت عرض پلککه تنها  است

قرار ندارد و مابقی  Terentev (8383) و Chernovاستاندارد 

گونه  88، بق چک لیستتعداد دوزیستان ایران ط تفاوتی ندارند.

خانواده  8جنس و  1ها و وزغ ها متعلق به زیرگونه از قورباغه 1و 

 باشدخانواده می 0جنس و  8گونه سمندر متعلق به  3 چنینو هم

(Rastegar-pouyani 0664 همکاران، و). که در جدیدترین حالیدر

گونه از  81شامل این تعداد  ،0688چک لیست دوزیستان 

 3چنین خانواده و هم 1جنس و  4ها متعلق به ها و وزغغهقوربا

 Amphibian) خانواده است 0جنس و  8گونه سمندر متعلق به 

Species of the World ،0686). 

 های ریختنهایت مقایسه نتایج این تحقیق با بررسی در       

 ایهدهد که جمعیتگذشته نشان می حاصل از تحقیقات شناختی

H.orientalis مازندران از نظر صفات شاخص ریخت استان 

های مطالعه شده دیگر در ایران مشابه است و شناسی با جمعیت

 باشد.فاقد اختالف چشمگیر و شاخصی می

 

 قدردانی تشکر و
خاطر کمک در به یرضا علو یاز جناب آقا یلهوسینبد       

 آید.عمل میبهسپاس  تشکر و یتنمونه نها یآورجمع

  منابع
 ای بر. مقدمه1391 ح.ق.، ف. و کمی، ل.؛ گنجی، احمدی، .1

در  Cyrtopodion scabrumدار شناسی گکوی سنگی تیغهزیست

محیط زیست جانوری.  )شهرستان کوهدشت(. استان لرستان

 .800تا  863، صفحات 8شماره ، 8سال 

بررسی تخم و الرو قورباغه جنگلی  .1385ف.،  باباکردی، .2

(Rana macrocnemis pseudodalmatina در استان گلستان )

 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علوم. ارشد.نامه کارشناسیپایان

 .016تا  083صفحات 

سنجی، تغذیه و تعیین کاریوتیپ زیست .1393بشیری، ن.،  .3

 در استان گیالنPelophylax ridibundus قورباغه مردابی 

نشگاه شهید ارشد. دانامه کارشناسیپایان . )شهرستان رودبار(

 .8تا  0بهشتی. صفحات 

دوزیستان ایران. انتشارات  .1373ح.ق.،  و کمی، ، م.بلوچ .4

 صفحه.833دانشگاه تهران. چاپ اول. 

 .1391م.،  ق. و همایونی،ح. ا.؛ کمی، قارزی،پسرکلو، ع.؛  .5

   Rana ridibundaریختی رنگی در قورباغه مردابیمطالعه چند

، شماره 08جلد  مجله زیست شناسی ایران.در استان گلستان. 

 .818و  883تا  880، صفحات 8

. بررسی 1393دالور، ه.؛ حسینی، غ. و جمالزاده، ح.،  .6

در شمال ایران. هجدهمین  Hyla orientalisبیوسیستماتیکی 

کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. 

 صفحه.840دانشگاه خوارزمی کرج. 

م دمطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی. 1386ز.، رضایی،  .7

ارشد. دانشگاه لرستان. نامه کارشناسیاستان مازندران. پایان

 صفحه.  864دانشکده علوم پایه. 

، ع. ی،داداشو ه.  یعی،شج؛ .ق.ح ی،کم؛ ر. آلوچه،یمحمد .8

. لیبالخلو استان اردبرودخانه  یستاندوز یستیز ی. بررس1388

 .83تا  88ات صفح ،8 شماره ،0سال  .یجانور یشناسیستز

بررسی تغذیه الرو و بالغین قورباغه  .1383میرزاجانی، ع.،  .9

Rana ridibunda ی شناسزیست مثل آن در تاالب انزلی. و تولید

 .834تا  808، صفحات 0، شماره 83جلد  .ایران

 یستاندوز یکییوسیستماتمطالعه ب. 1388، ر. نژاد،یهاشم .11

ها. نآ یستگاهز یکیاکولوژ یطشرا یررسمازندران و ب دم استانیب

هد مش ی. دانشگاه فردوسیجانور ارشد علومینامه کارشناسیانپا

 .8تا  0ات صفح دانشکده علوم.
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