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چکیده
در اين تحقيق شناسايی و تبيين فراوانی دوزيستان بیدم شهرستانهای جنوبشرقی استان تهران طی دو فصل بهار و تابستان 4931
بهمدت  6ماه انجام گرديد .برای اين منظور  41ايستگاه حمامک ،فيلستان ،جيتو ،قوئينک ،خالدآباد ،کانال چرمشهر ،تاالب عشقآباد،
بهرام ،داودآباد ،رودخانه پيشوا ،سناردک ،و پارک جنگلی انتخاب شد .نمونهها پس از اينکه توسط توردستی گرفته شدند به ظروف
دربدار منتقل و سپس جهت بررسیهای زيستسنجی و شناسايی به آزمايشگاه منتقل شدند .نتايج اين بررسی نشان داد که دو زيرگونه
 Pelophylax ridibunda ridibundaو  Pseudepidalea viridis viridisدر اين مناطق زيست میکنند .در اين ايستگاهها زيرگونه
 P. r. ridibundaاز فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار بود ( 93درصد نمونههای صيد شده) اما زيرگونه  P. v. viridisدر برخی از ايستگاهها
يافت شد ( 44درصد نمونههای صيد شده) .همچنين مشخص شد که زيرگونه  P. r. ridibundaدر بين ايستگاههای تعيين شده دارای
بيشترين فراوانی ( 41درصد) در ايستگاه تاالب عشقآباد و زيرگونه  P. v. viridisنيز دارای بيشترين فراوانی ( 11درصد) در ايستگاه
تاالب عشقآباد بود .در بررسیهای انجام شده از  173نمونه جمعآوری شده  113نمونه مربوط به قورباغه  P. r. ridibundaبود که از
اين تعداد  117نر و  11ماده گزارش شد و  93نمونه مربوط به وزغ  P. v. viridisبوده که از اين تعداد  11نر و  1ماده گزارش شد.
همچنين مشخص شد که بين تمامی شاخصهای مورد بررسی (در  173نمونه) همبستگی مثبت وجود دارد بهطوریکه در تمام موارد
همبستگی در حد معنیداری برقرار است (.)p<3/34
کلمات کلیدی :فونستیک ،دوزیستان بیدم ،استان تهران ،ایران
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مقدمه
(Vitt

دوزیستان اولین مهرهداران واقعی روی زمین هستند
و  )9002 ،Caldwellو این جانوران قسمتی از زندگی خود را در
آب و قسمت دیگر را در خشکی میگذرانند .تکامل آنها متنوع
بوده و امروزه در تمام قارههای دنیا ساکن میباشند .دوزیستان
استفادههای عملی بسیاری دارند ازجمله اینکه امروزه دانشمندان
به بررسی سموم قورباغهها عالقه زیادی نشان میدهند (کمی و
بلوچ .)3131 ،از طرفی گونههایی از دوزیستان در برخی کشورها
بهعنوان غذا مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین از این
جانوران بیش از سایر موجودات در آزمایشگاههای تحقیقاتی و
انجام آزمایشهای زیستی استفاده میشود (محمدیآلوچه و
همکاران .)3111 ،دوزیستان در کنترل جمعیت پارهای از
بیمهرگان دخالت دارند .همچنین بسیاری از دوزیستان بهعنوان
جانور زینتی و خانگی نگهداری میشوند .استفاده از گروههای
مختلف دوزیستان مانند جانوران متعلق به راسته دوزیستان دمدار
(سمندرها) و بیدم (قورباغهها و وزغها) در تراریوم در بسیاری از
کشورهای دنیا از جمله ایران مرسوم است (کمی و بلوچ.)3131 ،
امروزه فعالیتهای انسان باعث شده که برخی از گونههای
دوزیستان در فهرست در معرض خطر یا تهدید قرار گیرند
( Jenningsو  .)3225 ،Hayesبررسی و حفاظت گونههای جانوری
در زیستگاه آنها بسیار مهم است بهویژه برای جانورانی مانند
دوزیستان که اطالعات علمی کمی در مورد آنها وجود داشته و
با سرعت باال در خطر نابودی و انقراض بحرانی قرار گرفتهاند
( Naderiو همکاران .)9002 ،به طور کلی امروزه در جهان سه
راسته از دوزیستان وجود دارد( Anura .دوزیستان بیدم)،
( Caudataدوزیستان دمدار)( Gymnophiona ،دوزیستان کرمی
شکل) که از میان این دو راسته ( Anuraدوزیستان بیدم) و
( Caudataدوزیستان دمدار) در ایران وجود دارند .فون دوزیستان
ایران شامل  34گونه از قورباغهها و وزغها متعلق به  1جنس و 4
خانواده و همچنین  3گونه سمندر متعلق به  5جنس و  9خانوده
میباشد ( .)9035 ،Amphibianدوزیستان در طبیعت از اهمیت
ویژهای برخوردارند و امروزه جمعیت آنها در جهان رو به کاهش
میباشد .این امر ،اهمیت مطالعه آنها را دو چندان کرده است
( Wakeو .)3220 ،Blaustein
مطالعه دوزیستان ایران ،سابقه نسبتاً طوالنی دارد .پژوهشگران
زیادی بر روی دوزیستان ایران مطالعه نمودند که از میان آنها
میتوان به مطالعات ،)3124( Nikolsky ،)3135( Blanford
Tuck ،)3243( Anderson ،)3241( Mertens ،)3249( Shmith
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( Leviton ،)3233و همکاران ( ،)3229کمی و بلوچ ( )3131و
فیروز ( )3131اشاره نمود که دوزیستان مناطق مختلف ایران را
بررسی کردهاند (محمدیآلوچه و همکاران.)3111 ،
پسرکلو و همکاران ( )3120به مطالعه چندریختی رنگی در
قورباغه مردابی معمولی  Pelophylax ridibunda ridibundaدر
استان گلستان پرداختند نتایج نشان داد که هفت ریخت مختلف
از این زیرگونه در استان گلستان وجود دارد .همچنین چندریختی
رنگی و جنسیت در قورباغه مردابی معمولی مستقل از هم میباشند.
حجتی و همکاران ( )3111بر روی شناسایی دوزیستان و
خزندگان پارک ملی شهیدزارع ساری تحقیق کردند و نتیجه
گرفتند که در آن منطقه در میان دوزیستان بیشترین فراوانی
متعلق به قورباغه مردابی جنگلی میباشد .کمی ( )3130به
بررسی دوزیستان ترکمن صحرا و دشت گرگان پرداخت و سه
گونه از دوزیستان متعلق به راسته دوزیستان بیدم را گزارش کرد.
نعمتی ( )3133از طریق مطالعات مورفولوژیکی ،کاریولوژیکی و
زیستسنجی به شناسایی دوزیستان بیدم شمال خراسان پرداخت.
وی براساس این مطالعات نشان داد که قورباغههای جمعآوری
شده متعلق به زیر گونه  Pelophylax ridibunda ridibundaو
وزغهای جمعآوری شده متعلق به زیرگونه Pseudepidalea
 viridis viridisمیباشد .فخارزاده و همکاران ( )3113به بررسی
کاریولوژی دوزیستان بیدم مناطقی از شمال و شرق استان
خراسان پرداختند .در این مطالعات بیان شد که همه قورباغهها و
وزغهای جمعآوری شده از مناطق مورد مطالعه به ترتیب متعلق
به زیر گونههای  P.r.ridibundaو  P.v.viridisمیباشند .همچنین
ذاکرینسب ( )3121در بررسی فونستیک دوزیستان بیدم
منطقه لواسانات دو زیرگونه  P.r.ridibundaو  P.v.viridisرا
شناسایی کرد و گونه غالب این منطقه را Pelophylax ridibunda
گزارش نمود .طیبی ( )3121با بررسی تنوع گونهای دوزیستان
بیدم در رودخانههای شرق استان تهران گونههای قورباغه مردابی
معمولی و قورباغه مردابی راهراه و وزغ سبز معمولی را شناسایی
کرد و گونه غالب این مناطق را  P.ridibundaگزارش نمود.
 Fakharzadehو همکاران ( )9034گزارش کردند که وزغ سبز
تریپلوئید ایران در دو منطقه یکهبید و بزنگان در مناطق شرقی
کشور یافت میشوند .احتماالً این تریپلوئید حاصل هیبرید یک
دیپلوئید و تتراپلوئید نیست .اما تالقی تریپلوئید با دیپلوئید یک
سیتم جمعیتی را نمایان میسازد که در آن (هم  9nو هم )1n
تعامل تولیدمثلی دارند .هدف از انجام این پژوهش شناسایی و
تعیین فراوانی دوزیستان بیدوم در شهرستانهای جنوبشرق
استان تهران میباشد.
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مواد و روشها
طی بهار و تابستان ( 3125از اوایل فروردین تا اواخر
شهریور) کار جمعآوری نمونههای دوزیستان در  39ایستگاه در
مناطق جنوبشرقی استان تهران آغاز شد .برای دستیابی به این
هدف با توجه به موقعیت منطقه و شرایط آبی حوزه مذکور ،تعیین
ایستگاهها انجام شد (جدول  .)3که عبارت بودند از :شهرستان
پاکدشت (شامل ایستگاههای حمامک ،فیلستان ،جیتو) ،شهرستان
ورامین (شامل ایستگاههای قوئینک ،خالدآباد ،کانال چرمشهر)،
شهرستان قرچک (شامل ایستگاههای تاالب عشقآباد ،بهرام،
داودآباد) ،شهرستان پیشوا (شامل ایستگاههای رودخانه پیشوا،
سنادرک و پارک جنگلی) ضمناً نمونهگیری از این ایستگاهها به
صورت ماهانه انجام شد.
منطقه ورامین با وسعت تقریبی  9310کیلومترمربع در
جنوبشرقی سلسله جبال البرز واقع شده ارتفاع آن از سطح دریا

بیش از  240متر است .این منطقه در جنوبشرقی استان تهران
واقع شده است (اشرفی و همکاران .)3111 ،شهرستان پاکدشت
با وسعتی معادل  340کیلومتر مربع حدود  1/5درصد از مساحت
استان را به خود اختصاص داده و با ارتفاع  3031متر از سطح
دریا در زمینهای آبرفتی جنوب رشته کوه البرز قرار گرفته است
(شریعتپناهی و همکاران .)3121 ،شهرستان پیشوا با وسعت
 930کیلومترمربع در  54کیلومتری جنوبشرقی استان تهران
قرار دارد (عبادتی و شریفی .)3114 ،شهرستان قرچک با مساحت
بیش از  90کیلومترمربع در  94کیلومتری جنوب پایتخت بر سر
راه تهران -ورامین واقع شده است .این مناطق نمونهای از
اکوسیستمهای خشک و بیابانی است که علیرغم پایین بودن
میزان نزوالت جوی و بهدنبال آن کمبود آبهای سطحی و
زیرزمینی و وجود خاکهای شور و قلیایی فقیر از فلور نسبتاً غنی
و وضعیت به نسبت متعادلی برخوردار نیست (اشرفی و همکاران،
.)3111

جدول  :1وضعيت ارتفاع ،طول و عرض جغرافيايي ايستگاههای مورد مطالعه
رديف

شماره ايستگاه

نام ايستگاه

طول جغرافيايي ()N

عرض جغرافيايي ()E

ارتفاع از سطح دريا

3

پاکدشت

حمامک
فیلستان
جیتو

14 10 41/39
14 94 52/15
14 93 55/33

43 53 02/93
43 50 05/22
43 50 45/31

 3330/30متر
3004/54متر
 3033متر

9

ورامین

قوئینک
خالدآباد
کانال (جاده چرمشهر)

14 91 54/49
14 31 52/15
14 31 11/32

43 50 33/91
43 11 11/02
43 11 34/15

 213متر
 214متر
 202متر

1

قرچک

تاالب عشقآباد
ایستگاه بهرام
داودآباد

14 95 90/33
14 93 45/11
14 91 90/31

43 10 31/12
43 13 94/01
43 13 04/11

 234متر
 219متر
 239متر

5

پیشوا

رودخانه پیشوا
سناردک
پارک جنگلی

14 90 01/15
14 33 49/92
14 31 11/93

43 51 45/14
43 51 93/99
43 51 44/04

 255متر
 201متر
 231متر

شكل  :1موقعيت قرارگرفتن مناطق مورد مطالعه در شهرستانهای جنوبشرقي استان تهران
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ابزار تحقیق شامل تور دستهدار ،ظروف دربدار ،دستکش،
تراوزی دیجیتالی ،کلروفرم ،وسایل تشریح (سینی ،قیچی ،سوزن
تشریح ،کاتر ،سوزن تهگرد ،یونولیت ،پنبه) ،دوربین عکاسی،
کولیس ورنیه ،GPS ،دفترچه یادداشت اطالعات و غیره.
مطالعه بهصورت میدانی انجام گرفت .جمعآوری نمونه به
صورت دستی و توسط تور دستهدار انجام شد .در حین کار از
نمونهها عکس تهیه شد و بعد از گرفتن نمونهها ،آنها بهصورت
زنده توسط ظرفهای دربدار به آزمایشگاه زیستشناسی انتقال
داده شدند و بعد از بیهوش کردن بهوسیله کلروفرم ،اندازهگیری
و ثبت وزن با ترازوی دیجیتالی انجام شد .شناسایی نمونهها
براساس کلیدهای شناسایی معتبر موجود در کتاب دوزیستان
ایران (کمی و بلوچ ،)3131 ،کتاب خزندگان و دوزیستان ایران
(محمدیان )3119 ،و چک لیست موجود در مجله بیوسیستماتیک
جانوری ایران ( Rastegar-Pouyaniو همکاران )9001 ،صورت
گرفته است.
دادههای این آزمایش ابتدا در  Excelوارد و سپس توسط
نرمافزار  SPSS99بهروش آنالیز واریانس تک متغیره مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفتند .مقایسه میانگینها از طریق آزمون
دانکن در سطح خطای  0/03صورت گرفت.

وزغ نر دارای کیسه تولید صدا در ناحیه زیر گلو میباشد و
میتواند در آب و نیز در تابستان در خشکی صدا تولید کند .این
وزغ در جای خاصی زندگی نمیکند ولی از نواحی جنگلی دوری
مینماید .در ایستگاههای مورد بررسی این پژوهش نیز از مناطق
نیمهخشک در نزدیکی جویها در الی بوتهها ،محیطهای علفی
و در حوضچهها از مناطقی با ارتفاعات  3330متر از ایستگاه
حمامک 213 ،متر از ایستگاه قوئینک 234 ،متر از ایستگاه تاالب
عشقآباد 255 ،متر از ایستگاه رودخانه پیشوا 201 ،متر از ایستگاه
سناردک و  231متر از ایستگاه پارک جنگلی یافت شد.
مادهها دارای لکههای سبز رنگ مشخص در پشت بدن و
نرها به رنگ سبز تیره تا قهوهای و فاقد لکههای مشخص میباشند
(شکل  .)9همچنین نرها در دوره تولیدمثلی دارای اجسام پینهای
سیاه در دو یا سه انگشت اول دستها میباشند (شکل .)1

نتایج
پس از بررسی نمونهها مشخص گردید که یک زیر گونه وزغ
بهنام  Pseudepidalea viridis viridisمربوط به خانواده Bufonidae
و یک زیرگونه قورباغه به نام Pelophylax ridibunda ridibunda
مربوط به خانواده  Ranidaeمیباشد.
وزغ سبز معمولی ( P.v.viridis )Laurenti ،3311دارای
کمی پرده مابین انگشتان اندامهای عقبی است .همچنین قسمتهای
سبز رنگ در پشت بدن میباشد .توبرکولهای مفصلی تک ،بدن
خپل و سر به نسبت باریکی دارد .پرده صماخ کامالً بزرگ و در
بیشتر موارد قابل رؤیت ،پشت بدن دارای تعداد زیادی زگیل،
غده پاروتوئید پهن و به شکل گالبی یا کلیه مانند است .نر دارای
یک کیسه صدای خیلی بزرگ و زگیلهای متمایل به سیاه در
پشت بدن و بالشتکهایی در سه انگشت اول میباشد .نسبت
عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشمها از  3/303تا 3/14
میلیمتر فرق میکند .نسبت فاصله بین لبه خلفی سوراخ بینی و
گوشه قدامی چشم به فاصله بین سوراخهای بینی  0/21تا 3/9
میلیمتر متغیر است .اندازه نرها  44تا  34میلیمتر و مادهها 42
تا  19میلیمتر میباشد.
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ماده

نر

شكل  :2نمونه نر و ماده Pseudepidalea viridis viridis

شكل  :3جسم پينهای سياه بر روی انگشت اول در نمونه نر
Pseudepidalea viridis viridis

قورباغه مردابی معمولی ()3333 ،Pallas
دارای چینهای طرفی پشتی بهخوبی رشد کرده ،برآمدگی
(توبرکول) داخلی کف پا کوچک ،پشت بدن سبز تا زیتونی و
P.r.ridibunda
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

قهوهای تیره همراه با تعداد کم و بیش لکههای تیره یا سبز تیره
هستند (شکل  .) 5گاهی اوقات دارای یک نوار طولی روشن در
طول پشت بدن ،زیر بدن (شکم) سفید ،سفید چرک یا به رنگ
مایل به زرد همراه با تعدادی لکه یا نقاط سیاه یا بدون آنهاست.
نرها دارای اندام تشدید صدای تیره یا خاکستری در گوشه دهان
هستند (شکل .)4

نر

قورباغه مردابی معمولی ،هم در آبهای آرام و هم در
آبهای جاری یافت میشود ،اما دریاچه و استخرهایی را که با
خیزران یا جگنها ( )rushesو نیها ( )reedsپوشیده شده ،یا
کنارههای رودهایی را که با بیشههای درختان بید و جگن احاطه
شده باشد ترجیح میدهد .این قورباغه به ندرت در رودخانههای
با جریان سریع آب که دارای کنارههای شنی پوشش هستند یافت
میشوند .اندازه آنها حدود  390میلیمتر بوده و گاهی به330
میلیمتر نیز میرسد .نرها دارای اندام تشدید صدای تیره یا
خاکستری در گوشه دهان هستند در فصل تولیدمثل اولین
انگشت دستها دارای برجستگی متورم خاکستری رنگی به نام
جسم پینهای و مادهها در فصل تولیدمثل شکم متورم دارند.
در این تحقیق تعداد کل دوزیستان جمعآوری شده در 1
ماه از هر  39ایستگاه شمارش گردید 932 .نمونه دوزیست
جمع آوری شده متعلق به دو زیرگونه است که در این بین،
بیشترین فراوانی مربوط به قورباغه  P.r.ridibundaمیباشد .این
گونه متعلق به خانواده  Ranidaeاست و بیشتر در مناطق مختلف
بهخصوص در رودهایی با آب آلوده و پر گل و الی و در میان
گیاهان وجود دارد .زیرگونه دیگر وزغ  P.v.viridisمتعلق به
خانواده  Bufonidaeمیباشد که بیشتر شب فعال بوده و بههمین
دلیل یافتن آن تا حدودی سخت و طاقتفرسا است ،اما در روز
نیز بیشتر در حوضچههای لجنی و در میان علفزارها بهصورت
ساکن و بیحرکت دیده میشود .در بررسیهای انجام شده و با
توجه به نتایج بهدست آمده از بین دو زیرگونه  P.r.ridibundaو
 P.v.viridisدر  39ایستگاه ذکر شده در فصول بهار و تابستان،
بیشترین فراوانی مربوط به  P.r.ridibundaدر منطقه تاالب
عشقآباد شهرستان قرچک میباشد (شکل .)1

ماده

شكل  :4نمونه نر و ماده Pelophylax ridibunda ridibunda

شكل  :5كيسه صدا در نمونه نر Pelophylax ridibunda ridibunda

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Pelophylax ridibunda
Pseudepidalea viridis

پارک جنگلي

سناردک

رودخانه پيشوا

داوود آباد

بهرام

قوئينک

جيتو

فيلستان

عشق آباد

چرم شهر

خالد آباد

حمامک

شكل  :6نمودار فراواني گونه  Pelophylax ridibundaو  Pseudepidalea viridisدر ايستگاههای مختلف
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شهرستان قرچک بوده و زیرگونه  P.v.viridisدارای بیشترین
فراوانی ( 49درصد) در منطقه تاالب عشقآباد شهرستان قرچک
بوده است (شکل .)3

همچنین در بررسیهای جداگانه مربوط به هر گونه میتوان
گفت که زیرگونه  P.r.ridibundaدر بین ایستگاههای تعیین شده
دارای بیشترین فراوانی ( 34درصد) در منطقه تاالب عشقآباد
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شكل  :7نمودار درصد فراواني گونه  Pelophylax ridibundaو  Pseudepidalea viridisدر ايستگاههای مختلف

در این تحقیق همچنین مشاهده شد که نمونههای
قورباغه جمعآوری شده دارای طیف باالیی از رنگ سبز و قهوهای

را دارند که در این بین طیف سبز تیره و قهوهای از همه باالتر
است (شکل .)1

شكل  :8طيف رنگ بدن در گونه Pelophylax ridibunda

بحث
خانواده  Bufonidaeجهان شمول و دارای  3زیرخانواده52 ،
جنس و  312گونه است که در ایران از زیر خانواده ،Bufoninae
جنس  Bufoبا  4گونه ،جنس  Pseudepidaleaبا  1گونه و  4زیر
گونه موجود است .این جنس با حدود  940گونه در تمام دنیا به
41

جز گینه نو ،پلینزی ،استرالیا ،ماداگاسکار ،قطب و اغلب جزایر
اقیانوسی انتشار دارد (محمدی آلوچه و همکاران.)3111 ،
 P.v.viridisیا وزغ سبز معمولی دارای بیشترین پراکندگی
در ایران است .انتشار جهانی این گونه در شرق اروپا ،شمال آفریقا،
جنوبغربی و مرکز آسیا از مدیترانه تا تبت و مغولستان از زیر
سطح دریا تا پانزده هزار پایی هیمالیا میباشد (کمی و
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بلوچ )3231( Nikolsky .)3131 ،در مورد وزغ سبز معمولی
چنین نقل کرده است که با وجود گسترش و پراکندگی زیاد هیچ
واریتهای از وزغ سبز معمولی وجود ندارد (کمی و بلوچ.)3131 ،
با اینکه اکثر جانورشناسان سعی نمودهاند وجود چنین واریتههایی
را ثابت نمایند ،اما در نمونههای بهدست آمده فقط از نظر رنگ
تفاوتهایی مشاهده میشود .رنگ این وزغ چنان متغیر است که
به سختی میتوان دو نمونه همرنگ پیدا کرد (محمدی آلوچه و
همکاران Islet .)3111 ،و  )3231( Schindlerبا مطالعه وزغهای
ایران ،افغانستان ،پاکستان و قسمتهایی از عراق ،روسیه و ترکیه
 1زیرگونه از وزغ سبز گزارش نمودند که  4زیرگونه Pseudepidalea
،Pseudepidalea viridis arabicus ،viridis viridis
Pseudepidalea viridis ،Pseudepidalea viridis kermanensis

 ssp.و  Pseudepidalea oblongusمتعلق به فون ایران و سه
زیرگونه Pseudepidalea ،Pseudepidalea viridis zugmayeri
 viridis pseudoraddeiو Pseudepidalea viridis nouellei
متعلق به فون کشورهای همسایه است .این محققین نمونههای
جمعآوری شده از شمالشرقی ایران از جمله ترکمن صحرا،
شاهرود ،تهران و برخی نمونههای وزغ سبز روسیه را متعلق به
زیرگونه  pseudepidalea viridis turanesisمیدانند (محمدی
آلوچه و همکاران )3211( Anderson .)3111 ،به صراحت سه
زیرگونه برای وزغ سبز ایران معرفی نموده است که شامل
Pseudepidalea viridis ،Pseudepidalea viridis arabicus

 kermanensisو  Pseudepidalea viridis viridisبوده ولی طبق
مطالعات نیلسون در دره الر زیرگونه Pseudepidalea viridis
 turanensisنیز وجود دارد .همچنین زیرگونه Pseudepidalea
 viridis oblongusبه گونه مجزایی بهنام Pseudepidalea
 oblongusمعرفی شده است (محمدیآلوچه و همکاران.)3111 ،
از سوی دیگر طبق مطالعات  Rastegar-Pouyaniو همکاران
( )9001خانواده  Bufonidaeدارای  2گونه و نیز زیرگونههای وزغ
سبز با نامهای P. viridis ،Pseudepidale viridis viridis
 P. viridis turanensis ،kermanensisو  P. viridis ssp.را معرفی
نمودند (محمدیآلوچه و همکاران .)3111 ،همچنین گونه ذکر
شده توسط هزاوه و همکاران ( )3111از استان مرکزی ،محمدی
آلوچه و همکاران ( )3111از رودخانه بالخلو استان اردبیل ،حجتی
و همکاران ( )3111در پارک ملی شهید زارع ساری ،ذاکرینسب
( )3121از منطقه لواسانات و طیبی ( )3121از رودخانههای شرق
استان تهران گزارش شده است.
طبق بررسیهای انجام شده در این تحقیق در منطقه جنوب
شرقی استان تهران یک زیرگونه وزغ به نام Pseudepidalea
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 viridis viridisاز  1ایستگاه حمامک ،قوئینک ،تاالب عشقآباد،
رودخانه پیشوا ،سناردک ،و پارک جنگلی شناسایی شد .براساس
نتایج فوق این گونه وزغ در ایران زندگی میکند ،اما در ارتباط با
وجود آن در مناطق جنوبشرقی استان تهران گزارشی نشده بود.
خانواده  Ranidaeگروهی با پراکنش جهانی هستند .افراد
این خانواده قورباغههای حقیقی هستند که یک گروه بزرگ را
تشکیل داده و همه جا بهجز قطب جنوب یافت میشوند ،اما فقط
جنس  Ranaدارای پراکندگی جهانی میباشد (محمدیآلوچه و
همکاران 11 .)3111 ،جنس امروزی از این خانواده تشخیص داده
شده است که هر یک شامل چند صد گونه میباشند و تنها از
جنس  500 ،Ranaگونه شناخته شده است .این جنس خود در
برگیرنده چند زیر جنس با گونههای فراوان است .تنها یک زیر
جنس از آنها یعنی  Ranaدر تمام آمریکا ،آسیا ،بخشهایی از
افریقا و آمریکای جنوبی حضور دارند .در ایران دو گونه
 Euphlyctis cyanophlyctisو  Rana macrocnemisو دو زیرگونه
 Rana camerani pseudodealmatinaو Pelophylax ridibunda
 ridibundaگزارش شدهاند (محمدیآلوچه و همکاران.)3111 ،
بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان داد که قورباغه
شناسایی شده متعلق به زیرگونه Pelophylax ridibunda
 ridibundaبوده که از  39ایستگاه حمامک ،فیلستان ،جیتو،
قوئینک ،خالدآباد ،کانال چرمشهر ،تاالب عشقآباد ،بهرام ،داود
آباد ،رودخانه پیشوا ،سناردک ،پارک جنگلی در مناطق جنوب
شرقی استان تهران جمعآوری گردید.
این گونه ،قبالً توسط میرزاجانی ( )3114از تاالب انزلی،
هزاوه و همکاران ( )3111از استان مرکزی ،محمدیآلوچه و
همکاران ( )3111از رودخانه بالخلو استان اردبیل ،حجتی و
همکاران ( )3111در پارک ملی شهید زارع ساری ،پسرکلو و
همکاران ( )3120از گلستان ،ذاکرینسب ( )3121از منطقه
لواسانات و طیبی ( )3121از رودخانههای شرق استان تهران
گزارش شده بود.
در دوزیستان بیدم تنوع باالیی از رنگها و طرحها مشاهده
میشود و در این میان جنس  Ranaبیشترین تنوع را دارد .در
تحقیق اخیر نیز تنوع رنگ در قورباغههای جمعآوری شده کامالً
مشهود بود (شکل  .)1نور محیط و حضور شکارچی در تغییر رنگ
این جانوران میتواند تأثیر بهسزایی داشته باشد (محمدیآلوچه
و همکاران.)3111 ،
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