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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی مورفولوژیک ،مورفومتریک ،هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه مردابی
(( )Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)Rana ridibundaدر شهر اهواز (منطقه
گرم) و مقایسه آن با شهر شهرکرد (منطقه سرد)


فروغ پاپهن :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،صندوقپستی935 :



امین اسمعیلیان :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،صندوقپستی935 :



مهران درستقول :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،صندوقپستی935 :



مهدی دژمان* :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،صندوقپستی19735-339 :
تاریخ دریافت :تیر 9311

تاریخ پذیرش :آبان 9311

چکیده
دوزیستان گروهی از جانوران مهرهدار بوده که قادر به زیستن در هر دوی محیط آبی و خشکی هستند و اهمیت زیادی در تعادل
اکوسیستمها دارند .در این مطالعه سعی شده که قورباغههای دو شهر شهرکرد و اهواز شناسایی و مورد بررسیهای بیوسیستماتیکی قرار
بگیرند .بر این اساس در بهار  01 ،0931عدد قورباغه در دو منطقه با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه ،صید شد .نمونهها به
صورت زنده به آزمایشگاه منتقل و پس از شناسایی گونه مورد اندازهگیریهای مورفولوژیک ،مورفومتریک ،هیستولوژیک و هیستومتریک
قرار گرفتند .بررسی صفات زیستسنجی نشان داد که میانگین اندازههای زیستسنجی قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از
منطقه گرم (اهواز) بهطور معنیداری بیشتر ( )p<1/10میباشند .همچنین نتایج نشان داد میانگین ضخامت کلی پوست ،ضخامت اپیدرم
و ضخامت درم ناحیه شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) بیشتر میباشد ولی میانگین ضخامت
کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده در هر منطقه اختالف معنیداری ( ) p<1/10نداشت .عالوهبراین،
میانگین تعداد غدد موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده متعلق به منطقه سرد بهطور معنیداری بیشتر از منطقه
گرم ( )p<1/10بود.
کلمات کلیدی :قورباغه مردابی ،مورفولوژیک ،مورفومتریک ،هیستولوژیک ،هیستومتریک ،اهواز ،شهرکرد

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mehdidesuman@yahoo.com
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بررسی مورفولوژیک ،مورفومتریک ،هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه مردابی....

مقدمه
دوزیستان نماینده اکوسیستمهای آبی در سراسر جهان
محسوب میگردند که دارای نقش مهمی در تعادل اکوسیستم
هستند ) .)6002 ،Radikمتاسفانه امروزه مشخص شده که جمعیت
جهانی دوزیستان بهسرعت رو به کاهش گذاشته بهطوریکه این
جانوران رو به انقراض میروند (6002 ،Radik؛ 6002 ،Dinehart؛
 Blausteinو  .)6006 ،Kieseckerگزارشهایی مبنی بر ناپدید
شدن تعدادی از گونههای قورباغهها ،وزغها و سمندرها در مناطق
جنوب ،مرکز و شمال آمریکا ،اروپا ،آسیا ،آفریقا و استرالیا وجود
دارد ( 6002 ،Dinehart؛  Blausteinو  .)6006 ،Kieseckerاولین
بررسیها دراین خصوص در سال  0290انجام گرفت که معلوم
شد حدود  26درصد از همه دوزیستان شناخته شده رو به انقراض
میباشند ) Purnaو  .)6000 ،Babuمحققان علت بروز این کاهش
جمعیت را تغییر شرایط آب و هوایی کره زمین ،عنوان میکنند.
از جمله عوامل مهم در این زمینه ،گرم شدن هوا و افزایش CO6
اتمسفر میباشد ) Purnaو  .)6000 ،Babuبهعالوه دوزیستان با
داشتن پوست نیمه تراوا بیشتر در معرض تغییرات محیطی قرار
دارند ) Azevedoو همکاران .)6002 ،پوست در دوزیستان دارای
نقشهای گوناگونی است .ازجمله وظایفی که برای پوست دوزیستان
در نظر گرفته میشود میتوان به مواردی همچون حفاظت مکانیکی
) Azevedoو همکاران ،)6002 ،دریافت حس ،دفاع شیمیایی،
انتقال یون ،جذب آب ) Schwingerو همکاران ،)6000 ،تنفس و
تنظیم مایعات بدن اشاره نمود ) Azevedoو همکاران.)6002 ،
پوست دوزیستان از دو الیه اپیدرم و درم تشکیل شده که بخش
اپیدرمی از بافت اپیتلیوم سنگفرشی مطبق شاخی شده میباشد
( Rigoloو همکاران6009 ،؛  Felsemburghو همکاران6002 ،؛
 de Britoو  )6002 ،Azevedoکه از چهار الیه سلولی بهترتیب
از داخل به خارج شامل طبقه زایا (،)Stratum germinativum
طبقه خاردار ( ،)Stratum granulosumطبقه دانهدار ( Stratum
 )spinosumو طبقه شاخی ( )Stratum corneumتشکیل شده
است ( Sengezerو همکاران6000 ،؛  de Britoو ،Azevedo
6002؛  Nagaiو همکاران .)6000 ،داخلیترین الیه اپیدرم پوست،
الیه زایا است که از درم بهوسیله یک غشا پایه جدا میگردد .این
الیه از یک یا دو ردیف سلولهای تکثیر شونده به نام سلولهای
قاعدهای تشکیل شده که با تکثیر و تمایز خود سلولهای تشکیل
دهنده الیههای سلولی باالیی یعنی طبقه خاردار و دانهدار را
میسازند ( Nagaiو همکاران .)6000 ،در زیر الیه اپیدرم ،الیه
درم قرار گرفته که از نظر ساختاری خود از دو طبقه اسفنجی
26

( )Stratum spongiosumو متراکم ()Stratum compactum
تشکیل شده است ( de Britoو 6002 ،Azevedo؛  Schwingerو
همکاران )6000 ،از نظر ساختمانی طبقات تشکیلدهنده الیه
درم پوست از بافت همبند بوده که فیبرهای کالژنی در هر یک از
این طبقات از سازماندهی خاصی برخوردار میباشد (Sengezer
و همکاران6000 ،؛  Felsemburghو همکاران6002 ،؛ Schwinger
و همکاران )6000 ،طبقه اسفنجی از فیبرهای ظریف کالژنی اما
طبقه متراکم از دستجات کالژنی تشکیل شده است )Azevedo
و همکاران .)6002 ،در بسیاری از گونهها ،الیه متراکم ،کلسیفه
میشود لذا پیشنهاد شده است که این الیه را باید از اعضای
محافظتکننده پوست مهرهداران محسوب نمود ) Azevedoو
همکاران .)6002 ،همچنین در پوست دوزیستان دو نوع غده وجود
دارد که شامل غدد موکوسی ( )Mucous glandsو غدد دانهدار
( )Granular glandsهستند ( Sengezerو همکاران6000 ،؛ Rigolo
و همکاران .)6009 ،همه غدد پوستی در ناحیه اسفنجی درم قرار
دارند .قطر غدد گرانولی بزرگتر از غدد موکوسی میباشد و این
ویژگی در همه دوزیستان بیدم عمومیت دارد .در هر دو نوع غده،
سلولهای میواپیتلیال در مجاور واحدهای ترشحی مشاهده
میشوند .حضور این نوع سلولها با خاصیت انقباضیشان در
اطراف غدد برای خالی نمودن ترشحات از مجرای غدد ،مهم و
ضروری است ( Rigoloو همکاران .)6009 ،در ایران و سایر نقاط
جهان نیز بر روی جنبههای مختلف بیولوژی دوزیستان بیدم
بهویژه گونههای جنس  Ranaمطالعات گوناگونی صورت گرفته
است ( Sengezerو همکاران6000 ،؛  Hezavehو همکاران،
6009؛  Al-Shehriو 6002 ،Al-Saleh؛  Koref-Santibanezو
همکاران0292 ،؛  .)0222 ،Guilleminولی در بعضی موارد هنوز
کمبود وجود دارد ( Apreaو همکاران .)6002 ،بهعالوه تاکنون
پیچیدگیهای ساختاری و مورفولوژیک پوست دوزیستان و
تغییرات جغرافیایی آن بهخوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است
) Azevedoو همکاران .)6002 ،بنابراین موضوع این مطالعه،
شناسایی مورفولوژی و مورفومتری و هیستولوژی و هیستومتری
قورباغه مردابی شهر اهواز (منطقهای با آب وهوای گرم) و مقایسه
آنها با قورباغههای شهر شهرکرد (منطقهای با آب و هوای سرد)
میباشد.

مواد و روشها
در ابتدای بهار  20از سه ناحیه مختلف واقع در دو منطقه
گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) (شکل  ،)0تعداد  20عدد قورباغه
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(( )Pelophylax ridibundusدر هر منطقه  00عدد قورباغه شامل
 02نر و  02ماده) با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه
صید شده و بهطور زنده به آزمایشگاه بافتشناسی دانشگاه شهید
چمران اهواز منتقل گردید.
مطالعات تاکسونومیک :در این مطالعه صفات زیست
سنجی قورباغههای دو منطقه گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) بر
اساس ویژگیهای مندرج در جدول  0و کلیدهای شناسایی
مورفولوژیک موجود در منابع تاکسنومیک (6006 ،Cogger؛
 Terentevو همکاران )0222 ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت
تا بدینوسیله در تشخیص و تعیین گونه قورباغههای شکار شده
بهکار رود .جهت مقایسه پارامترهای زیستسنجی آزمون T
استفاده شد.
مطالعات هیستولوژیک و هیستومتریک :پس از کشتن
قورباغهها بر اثر استنشاق کلروفرم ،نمونههای پوست به ابعاد
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 0/2×0/2سانتیمتر مربع از نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغهها
برداشت و سپس در فیکساتیو بوئن قرار داده شدند .پس از تثبیت
نمونههای بافتی ،آمادهسازی بافتی و رنگآمیزی با روش
هماتوکسیلین -ائوزین ،برشها مورد ارزیابیهای میکروسکوپی
قرار گرفتند ) .)0222 ،Humasonپس از تهیه تصاویر میکروسکوپی
با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین (LE- (Germany-UI-
 C-HQ 0222برای مطالعه هیستومتریک ضخامت کلی پوست،
ضخامت قسمت اپیدرم و قسمت درم پوست ،تعداد و قطر غدد
پوستی موجود در پوست قورباغههای جنس نر و جنس ماده دو
منطقه گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) با استفاده از نرمافزار
 Axiovission LE 2/2اندازهگیری شد .همچنین جهت مقایسه
پارامترهای اندازهگیری شده پوست بدن قورباغههای فوقالذکر از
آزمون  Tukeyبهرهگیری شد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی دو منطقه نمونهبرداری شده
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جدول  :1اندازهگیریهای قرادادی قسمتهای مختلف بدن قورباغه.
تعریف

عالمت اختصاری

فاصله بین پلکها
عرض پلکها
اندازه چشم
اندازه پرده صماخ
اندازه ران
اندازه ساق
طول پا
اولین انگشت
اندازه بدن
اندازه سر
فاصله چشم تا نوك پوزه
فاصله نوستریلها
برآمدگی داخلی
طول مچ

Sp.p
Lt.p
L.o
L.tym
F
T
L.F
D.P
L
L.C
D.r.o
N.d
C.int
L.To

جدول  :2صفات مورفولوژیک شاخص گونهPelophylax ridibundus

-0
-6
-0
-2

توبرکول متاتارسال داخلی و کوچک است.
انگشت داخلی ااندام عقبی 6تا  2/2برابر توبرکول میباشد.
ساق پا  2تا  02برابر توبرکول است.
کیسه تشدید صوت تقریباً سیاه رنگ است.

نتایج
مطالعات مورفولوژیک :مطالعات مورفولوژیک بهمنظور
اطمینان از نمونهگیری در سطح گونه ،براساس صفات ذکر شده
در جدول  6منجر به تشخیص گونه Pelophylax ridibundus
گردید.
مطالعات زیستسنجی :مقایسه میانگین پارامترهای زیست
سنجی قورباغههای نر و ماده مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد)
نشان داد که میانگین اندازههای زیستسنجی قورباغههای نر و
ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) بیشتر است.
از نظر آماری مقایسه صفات زیستسنجی در دو منطقه سرد و
گرم مشخص نمود که در  2مورد از این صفات اختالف معنیداری
( )p<0/02وجود دارد که بهشرح زیر است  :صفاتی چون عرض
پلکها ،اندازه چشم ،طول پا ،اندازه بدن و اندازه پرده صماخ و
اندازه ران و اندازه ساق و اولین انگشت و برآمدگی داخلی کف پا
قورباغههای مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) دارای اختالف
معنیدار ( )p<0/02بود که میانگین اندازه این صفات در قورباغههای
22

توضیح
کوچکترین فاصله بین لبههایداخلی پلکهای فوقانی
بزرگترین عرض پلک فوقانی
بزرگترین اندازه افقی چشم
بزرگترین اندازه پرده صماخ
از شکاف کلوآکی تا بخش انتهائی استخوان ران
اندازه ساق (از روی پاهای خمیده)
از برآمدگی داخلی تا نوك بزرگترین انگشت اندام عقبی
بخش انتهایی برآمدگی داخلی تا انتهای انگشت اندام عقبی
از نوك پوزه تا مرکز شکاف کلوآلی
ازنوك پوزه قسمت خلفی پرده صماخ
ا زنوك پوزه تا لبه قدامی چشم
فاصله نوستریلهای بینی
بزرگترین اندازه برآمدگی داخلی کف پا
اندازه مچ

نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از قورباغههای نر و ماده منطقه
گرم (اهواز) بیشتر بود .بررسی و مقایسه دیگر صفات مانند فاصله
بین پلکها و اندازه سر و فاصله چشم تا نوك پوزه و فاصله
نوستریلها و طول مچ در بین قورباغههای نر و ماده مناطق گرم
(اهواز) و سرد (شهرکرد) از نظر آماری اختالف معنیدار نشان
نداد  .ولی در مورد همه این صفات ،میانگین اندازه این صفات در
قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از قورباغههای نر و
ماده منطقه گرم (اهواز) بیشتر بود.
نتایج هیستولوژیک :مطالعه میکروسکوپی پوست نواحی
پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده مناطق گرم (اهواز) و
سرد (شهرکرد) نشان داد که پوست بدن آنها از دو طبقه اپیدرم
و درم تشکیل شده است (شکل  .)6-0اپیدرم پوست در نواحی
پشتی و شکمی از اپیتلیوم چند الیه تشکیل شده که از تیغه پایه
به طرف سطح پوست از  2تا  2الیه سلولی ساخته شده است
(شکل  .)6-6سطحیترین طبقه اپیدرم طبقه شاخی بوده که از
سلولهای سنگفرشی تشکیل شده است .درم پوست از نظر
ساختار بافتی ،خود از دو طبقه مجزا که از خارج بهداخل شامل
طبقه اسفنجی متشکل از بافت همبند سست بوده که حاوی
عروقخونی و غدد پوستی و طبقه متراکم متشکل از بافت همبند
سخت بوده که حاوی دستجات ضخیم و متراکم فیبرهایکالژنی
میباشد تشکیل شده است (شکل  .)6-0در طبقه اسفنجی دو
نوع غده مشاهده شد ،یک نوع غدد کوچک که همان غدد
موکوسی پوست بوده و دیگری غدد بزرگ که همان غدد گرانوالر
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پوست میباشند (شکل  .)6-2غدد موکوسی ،غددی حبابی شکل
بوده که در مقاطع میکروسکوپی به شکل غددی عاری از
ترشحات ،درست در مجاورت اپیدرم پوست مشاهده میشوند
(شکل  .)6-2سلولهای حاوی رنگدانه مالنین در مجاورت و
نزدیک به غدد حبابی موکوسی و در زیر اپیدرم پوست به میزان
فراوان مشاهده شد .غدد گرانوالر حبابی شکل حاوی ترشحات

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

گرانوالر اسیدوفیل بوده و در فاصله دورتری از اپیدرم درون طبقه
اسفنجی مشاهده شدند (شکل  .)6-2از نظر ساختار هیستولوژیک
اختالفی بین پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای
مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) و نیز بین قورباغههای نر و
ماده موجود در هر منطقه مشاهده نشد.

شکل  :2تصاویر میکروسکوپی پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد)
 :0مقطع بافتی پوست پشتی قورباغه نر منطقه گرم (اهواز) :6 .مقطع بافتی پو ست پشتی قورباغه نر منطقه سرد (شهرکرد) پیکان :غشاء
پایه اپیدرم :0 .مقطع بافتی پوست شکمی قورباغه ماده منطقه گرم (اهواز) :2 .مقطع بافتی پوست شکمی قورباغه نر منطقه گرم (اهواز)
پیکان :سلول موکوسی :2 .مقطع بافتی پوست پشتی قورباغه ماده منطقه سرد (شهرکرد) پیکان :مجرای غده موکوسی :2 .مقطع بافتی
پوست پشتی قورباغه ماده منطقه سرد (شهرکرد) (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین)  :Eاپیدرم :SD ،درم اسفنجی :CD ،درم متراکم،
 :MGغده موکوسی :GG ،غده گرانوالر
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نشان نمیدهد (جداول  2و  .)2مقایسه میانگین پارامترهای
هیستومتریک پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر
و ماده مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) نشان داد که میانگین
ضخامت کلی پوست ،ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه
شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از
منطقه گرم (اهواز) بیشتر ( )p<0/02میباشد .میانگین ضخامت
کلی پوست ،ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه پشتی بدن
قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز)
بیشتر بوده اما از نظر آماری معنیدار نبود (جدول .)2همچنین،
میانگین تعداد غدد موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن
قورباغههای نر و ماده متعلق به منطقه سرد (شهرکرد) بیشتر
( )p<0/02از منطقه گرم بود اگرچه اختالف معنیداری ،بین
میانگین تعداد غدد گرانوالر در قورباغههای مورد بررسی دو
منطقه مورد مطالعه ،مشاهده نشد (جدول .)9

نتایج هیستومتریک :مطالعه هیستومتریک پوست نواحی
پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده مناطق گرم (اهواز) و
سرد (شهرکرد) نشان داد که میانگین ضخامت کلی پوست در
نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده در هر منطقه
اختالف معنیداری نداشته و مشخص گردید که در هر منطقه
ضخامت کلی پوست ،ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه پشتی
بیشتر ( )p<0/02از ناحیه شکمی میباشد (جداول  0و.)2
همچنین ،میانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در پوست بدن
قورباغههای نر و ماده منطقه گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد) تفاوت
معنیداری را نشان نداد اما تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در هر
دو منطقه در ناحیه پشتی بیشتر ( )p<0/02از ناحیه شکمی بود.
در هر دو منطقه غدد گرانوالر در پوست ناحیه شکمی بدن
قورباغههای نر و ماده در مقایسه با پوست ناحیه پشتی آنها به
تعداد بسیار کم مشاهده شد .عالوه براین ،میانگین قطر غدد
موکوسی و گرانوالر در پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای
نر و ماده در هر دو منطقه از نظر آماری اختالف معنیداری را

جدول :3میانگین ضخامت کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه گرم (اهواز)
پارامتر

ماده

نر
0/62±0/00
0/022±0/00 a
0/02±0/02 a
0/202±0/60b
0/002±0/00 b
0/202±0/09 b

ضخامت پوست پشتی
ضخامت اپیدرم پشتی
ضخامت درم پشتی
ضخامت پوست شکمی
ضخامت اپیدرم شکمی
ضخامت درم شکمی

0/62±0/60
0/020±0/00 a
0/02±0/60 a
0/920±0/06 b
0/000±0/00 b
0/226±0/00 b
a

a

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.

جدول :4میانگین ضخامت کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد).
پارامتر
ضخامت پوست پشتی
ضخامت اپیدرم پشتی
ضخامت درم پشتی
ضخامت پوست شکمی
ضخامت اپیدرم شکمی
ضخامت درم شکمی

نر
0/62±0/06
0/022±0/00 a
0/02±0/00 a
0/02±0/69 b
0/022±0/00 b
0/202±0/02 b
a

ماده
0/62±0/00
0/022±0/00 a
0/02±0/00 a
0/06±0/00 b
0/022±0/00 b
0/922±0/00 b
a

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
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جدول : 5میانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه گرم (اهواز)
پارامتر
تعداد غدد موکوسی پشتی
تعداد غدد گرانوالر پشتی
قطر غدد موکوسی پشتی
قطر غدد گرانوالر پشتی
تعداد غدد موکوسی شکمی
تعداد غدد گرانوالر شکمی
قطر غدد موکوسی شکمی
قطر غدد گرانوالر شکمی

نر
2/22±6/06 a
2/02±0/29a
0/002±0/00a
0/00±0/006a
2/00±0/62b
0/200±0/202b
0/020±0/00b
0/229±0/022b

ماده
2/20±0/22a
2/20±6/60a
0/006±0/00a
0/00±0/002a
2/02±0/00b
0/022±0/220b
0/002±0/00b
0/292±0/022b

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.

جدول :6میانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد)
پارامتر
تعداد غدد موکوسی پشتی
تعداد غدد گرانوالر پشتی
قطر غدد موکوسی پشتی
قطر غدد گرانوالر پشتی
تعداد غدد موکوسی شکمی
تعداد غدد گرانوالر شکمی
قطر غدد موکوسی شکمی
قطر غدد گرانوالر شکمی

نر
9/22±0/20 a
2/00±0/92 a
0/000±0/00a
0/222±0/022a
2/02±0/22b
0/222±0/202 b
0/02±0/00b
0/226±0/002b

ماده
9/20±0/02 a
2/20±0/00 a
0/00±0/00a
0/00±0/009a
2/60±0/06 b
0/200±0/209 b
0/06±0/00b
0/222±0/020b

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
جدول  :7میانگین پارامترهای هیستومتریک پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده مناطق گرم (اهواز) و سرد (شهرکرد)
پارامتر
ضخامت پوست پشتی
ضخامت اپیدرم پشتی
ضخامت درم پشتی
ضخامت پوست شکمی
ضخامت اپیدرم شکمی
ضخامت درم شکمی

منطقه گرم (اهواز)
ماده
نر
0/62±0/60a
0/62±0/00a
0/020±0/00a
0/022±0/00a
a
0/02±0/60
0/02±0/02 a
a
0/920±0/06
0/202±0/60a
a
0/000±0/00
0/002±0/00a
a
0/226±0/00
0/202±0/09a

منطقه سرد (شهرکرد)
ماده
نر
0/62±0/00a
0/62±0/06 a
0/022±0/00 a 0/022±0/00 a
0/02±0/00 a
0/02±0/00 a
b
0/06±0/00
0/02±0/69 b
b
0/022±0/00
0/022±0/00b
b
0/922±0/00
0/202±0/02b

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
جدول  :8میانگین تعداد غدد موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای نر و ماده متعلق به منطقه سرد (شهرکرد) و منطقه گرم (اهواز)
پارامتر
تعداد غدد موکوسی پشتی
تعداد غدد گرانوالر پشتی
قطر غدد موکوسی پشتی
قطر غدد گرانوالر پشتی
تعداد غدد موکوسی شکمی
تعداد غدد گرانوالر شکمی
قطر غدد موکوسی شکمی
قطر غدد گرانوالر شکمی

منطقه گرم(اهواز)
ماده
نر
2/20±0/22 a
2/22±6/06 a
2/20±6/60a
2/02±0/29 a
0/006±0/00 a
0/002±0/00 a
0/00±0/002a
0/00±0/006 a
2/02±0/00 a
2/00±0/62 a
0/022±0/220a
0/200±0/202a
a
0/002±0/00
0/020±0/00 a
a
0/292±0/022
0/229±0/022 a

منطقه سرد(شهرکرد)
ماده
نر
9/20±0/02 b
9/22±0/20b
2/20±0/00 a
2/00±0/92 a
0/00±0/00 a
0/000±0/00 a
0/00±0/009 a
0/222±0/022a
b
2/60±0/06
2/02±0/22 b
0/200±0/209a
0/222±0/202 a
a
a
0/06±0/00
0/02±0/00
a
0/222±0/020
0/226±0/002 a

حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  0/02میباشد ( .)p<0/02دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
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بحث
دوزیستان بیدم ،شاخص بارز و مهمی از شکل گزینی و
تنوعپذیری تحت تأثیر شرایط مختلف محیطی میباشند (،Berven
 .)0222این جانوران مرتباً در معرض شرایط محیطی بیثباتی
هستند که با توان فیزیولوژیک بدن خود باید با آنها مواجه و به
صورت مطلوبی درآورده تا قادر به ادامه حیات باشد .تاکنون در
مقاالت منتشر شده مشخص شده است که جمعیتهای دوزیستان
در ارتفاعات و عرضهای جغرافیایی باالتر متمایل به داشتن دوره
فعالیت و بازه زمانی تولیدمثلی کوتاهتر ،دوره الروی طوالنیتر،
اندازه بزرگتر در همه مراحل الروی ،افراد بالغ بزرگتر ،بلوغ
دیرتر و تخمهای بزرگتری هستند ( Sinschو 6000 ،Lehr؛
Morrisonو 6000 ،Hero؛  Miaudو همکاران0222 ،؛ ،Ryser
 .)0222در بررسی حاضر نیز اختالفات معنیداری در  2ویژگی
از  02وِیژگی ریختی اندازهگیری شده مشاهده شد بهعبارت دیگر
جمعیت منطقه سرد (شهرکرد) گونه Pelophylax ridibundus
دارای صفات زیستسنجی بزرگتری نسبت به جمعیت منطقه
گرم (اهواز) بود .این ویژگی در مورد هر دو جنس نر و ماده صادق
بود .رشد و سرعت تکوین دوزیستان تحت تاثیر تعداد زیادی از
عوامل درونی و خارجی است .فاکتورهای خارجی شامل :دما،
تراکم ،رقابت ،غذا ،شکار ،زیستگاه تولیدمثل و عوامل درونی
شامل :اندازه بدن ،اندازه تخم و میزان ذخیره زرده میباشند.
دمای سردتر روی الرو دوزیستان ،رشد افراد نابالغ ،سرعت تکوین
و بهدنبال آن روی زمان بلوغ و متعاقباً اندازه افراد بالغ تاثیرگذار
هست .بهخاطر این عوامل ،دوزیستان ارتفاع و عرض جغرافیایی
باالتر بهطورکلی نسبت به افراد ارتفاع کم و نواحی گرمسیری،
بزرگتر هستند .دمای پایینتر در این مناطق روی رشد و نرخ
تکوین اثر گذاشته و معموالً منجر به دوره الروی طوالنیتر و اندازه
بزرگتر در طول دگردیسی و افراد بلوغ در ارتفاع و عرض جغرافیایی
باالتر میشود (6002 ،Kentwood؛  Morrisonو .)6000 ،Hero
مطالعات انجام شده نشان داده است که پوست دوزیستان
بالغ از نظر ساختاری از دو الیه اپیدرم و درم تشکیل شده است
و ناحیه درم دارای دو نوع غدد موکوسی و گرانوالر میباشد
( Felsemburghو همکاران6002 ،؛ 6002 ،Azevedo؛ Schwinger
و همکاران .)6000 ،نتایج مطالعه حاضر نیز با مطالعات گذشته
همخو انی دارد .از نظر ساختار هیستولوژیک اختالفی بین پوست
نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغههای مناطق گرم (اهواز) و سرد
(شهرکرد) و نیز بین قورباغههای نر و ماده موجود در هر منطقه
مشاهده نشد .در مطالعه  Ozakpinarو )6000( Murathanoglu
29

روی گونه دوزیست  Triturus kareliniiمشخص شده که پوست
شکمی و پشتی از نظر ساختار ریختی مشابه هستند و اختالفات
اندکی دارند .همچنین در مطالعه  Sinschو  )6000( Lehrفراوانی
غدد موکوسی در پوست قورباغه  Telmatobius carrillaeمرتبط
به جنسیت و ضخامت پوست نبود.
در این مطالعه بررسی هیستومتریک پوست بدن قورباغههای
گونه  Pelophylax ridibundusمتعلق به دو منطقه نشان داد که
پوست بدن بهویژه پوست ناحیه شکمی قورباغههای منطقه سرد
از ضخامت بیشتری در مقایسه با قورباغههای منطقه گرم برخوردار
بوده و تعداد غدد موکوسی پوست در قورباغههای منطقه سرد
نسبت به قورباغههای منطقه گرم بیشتر میباشد همچنین تعداد
غدد موکوسی و گرانوالر در هر دو منطقه در ناحیه پشتی بیشتر
از ناحیه شکمی است و اختالفی بین جنسها مشاهده نگردید.
در بعضی مطالعات گزارش شده تعداد غدد موکوسی و گرانوالر
در سراسر بدن متغیر میباشد و بهطورکلی غدد موکوسی در
پوست پشتی نسبت به شکمی بیشتر و نسبت به غدد گرانوالر
فراوانتر و گستردهتر هستند و نشان داده شده که تغییرات درون
گونهای در  Ranidsممکن است مرتبط با تفاوت زیستگاهی باشد
( Duellmanو  .)0292 ،Truebmعالوه بر این تعداد غدد گرانوالر
روی پوست قسمت پشتی نسبت به شکمی بیشتر است (Mills
و  .)0292 ،Prumغدههای موجود در پوست در رفتار جنسی،
تشخیص جنس و جنبههای دیگر ارتباط شیمیایی بهویژه در
 Urodelesنقش دارند ،همچنین غدد پوستی تولید ماده سمی یا
مواد ناخوشایند کرده که دوزیستان را از شکارچیانشان محافظت
میکنند ( .)6002 ،Kentwoodدر دوزیستان بیدم آب در الیه
اسفنجی وجود دارد و این الیه را در این موجودات تبدیل به
مخزن آب نموده است ( .)6002 ،Azevedoهمچنین یکی از
نقشهای پوست در دوزیستان کمک به امر تنفس میباشد .تبادل
گازهای تنفسی در دوزیستان از طریق پوست امریست طبیعی و
برای قورباغهها که پوستی مرطوب و پر عروق دارند مهم میباشند
( Guimondو  .)0220 ،Hutchisonبهعالوه نقش نسبی پوست و
ریه طی یکسال تغییر میکند ،کاهش یا از بین رفتن ریه در
قورباغه یک تغییر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی است که اجازه
تنفس خارجی یا پوستی را به جانور میدهد (.)6009 ،Bickford
با توجه به موارد مذکور پوست دوزیستان از اهمیت وافری برخوردار
بوده و اختالفات مشاهده شده در پوست بین جمعیتهای مناطق
سرد و گرم ممکن است نقش سازشی داشته باشد.
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