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بررسی مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه مردابی   

((Rana ridibunda)Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)  در شهر اهواز )منطقه

 گرم( و مقایسه آن با شهر شهرکرد )منطقه سرد(
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 چکیده

که قادر به زیستن در هر دوی محیط آبی و خشکی هستند و اهمیت زیادی در تعادل  بوده دارگروهی از جانوران مهره دوزیستان            

ر های بیوسیستماتیکی قراهای دو شهر شهرکرد و اهواز شناسایی و مورد بررسیاین مطالعه سعی شده که قورباغه ها دارند. دراکوسیستم

به  هامنطقه با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه، صید شد. نمونه در دوعدد قورباغه  01، 0931بگیرند. بر این اساس در بهار 

های مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک گیریس از شناسایی گونه مورد اندازهصورت زنده به آزمایشگاه منتقل و پ

های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از سنجی قورباغههای زیستسنجی نشان داد که میانگین اندازهقرار گرفتند. بررسی صفات زیست

چنین نتایج نشان داد میانگین ضخامت کلی پوست، ضخامت اپیدرم . همباشندمی (>10/1p) تربیشداری طور معنیبهمنطقه گرم )اهواز( 

باشد ولی میانگین ضخامت می ترهای نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از منطقه گرم )اهواز( بیشو ضخامت درم ناحیه شکمی بدن قورباغه

این، برداشت. عالوهن( p >10/1داری )نطقه اختالف معنیهای نر و ماده در هر مکلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه

ر از منطقه تبیشداری طور معنیبههای نر و ماده متعلق به منطقه سرد موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغهمیانگین تعداد غدد

 بود. (>10/1p) گرم

 

 ، اهواز، شهرکردکیستومتریه ،کیژستولویه ک،یمورفومتر ک،یمورفولوژقورباغه مردابی،  کلمات کلیدی:

 

 mehdidesuman@yahoo.com :ترونیکی نویسنده مسئولپست الک* 

 

 
 



  ....مردابی قورباغه هیستومتریک و هیستولوژیک فومتریک،مور مورفولوژیک، بررسی                             و همکاران دژمان

26 
 

 مقدمه
های آبی در سراسر جهان دوزیستان نماینده اکوسیستم       

که دارای نقش مهمی در تعادل اکوسیستم  گردندمحسوب می

مشخص شده که جمعیت  امروزه متاسفانه .(Radik) ، 6002هستند

 نکه ایطوریهسرعت رو به کاهش گذاشته ببه جهانی دوزیستان

  ؛Dinehart ، 6002؛Radik ،6002) روندبه انقراض می رو جانوران

Blaustein  وKiesecker، 6006)ناپدید هایی مبنی بر. گزارش 

 مناطق در هاسمندر و هاوزغ ها،قورباغه هایگونه از تعدادی شدن

ود وج استرالیا و آفریقا آسیا، اروپا، آمریکا، شمال مرکز و جنوب،

اولین . (Kiesecker، 6006و  Blaustein  ؛Dinehart ، 6002) دارد

انجام گرفت که معلوم  0290ها دراین خصوص در سال بررسی

درصد از همه دوزیستان شناخته شده رو به انقراض  26شد حدود 

محققان علت بروز این کاهش  .(Babu ، 6000و (Purna باشندمی

. کنندمی عنوان ،جمعیت را تغییر شرایط آب و هوایی کره زمین

 6CO گرم شدن هوا و افزایش از جمله عوامل مهم در این زمینه،

عالوه دوزیستان با ه. ب(Babu ، 6000و(Purna  باشداتمسفر می

تر در معرض تغییرات محیطی قرار داشتن پوست نیمه تراوا بیش

. پوست در دوزیستان دارای (6002 ،و همکاران (Azevedoدارند 

 انپوست دوزیست برای که وظایفی ازجمله ت.اس گوناگونی هاینقش

 مکانیکی حفاظت چونهم مواردی به توانمی شودمی گرفته نظر در

Azevedo) دفاع شیمیایی،، دریافت حس ،(6002 ،و همکاران 

تنفس و ، (6000 ،و همکاران (Schwinger جذب آب انتقال یون،

. (6002 ،و همکاران (Azevedo اشاره نمود بدن مایعاتتنظیم 

خش ب پوست دوزیستان از دو الیه اپیدرم و درم تشکیل شده که

 اشدبمطبق شاخی شده می تلیوم سنگفرشیاپیی از بافت اپیدرم

(Rigolo ،؛ 6009 و همکارانFelsemburgh ؛6002 ،و همکاران 

de Brito و Azevedo، 6002) ترتیب سلولی به الیه که از چهار

، (Stratum germinativum) ایااز داخل به خارج شامل طبقه ز

 Stratum) دار، طبقه دانه(Stratum granulosum) طبقه خاردار

spinosum) و طبقه شاخی (Stratum corneum)  تشکیل شده

 ،Azevedo و de Brito؛ 6000و همکاران،  Sengezer) است

ترین الیه اپیدرم پوست، داخلی (.6000همکاران،  و Nagai ؛6002

ن گردد. ایپایه جدا می وسیله یک غشاکه از درم به ستالیه زایا ا

ای ههای تکثیر شونده به نام سلولیا دو ردیف سلول یک از الیه

شکیل های تای تشکیل شده که با تکثیر و تمایز خود سلولقاعده

 دار را های سلولی باالیی یعنی طبقه خاردار و دانهدهنده الیه

در زیر الیه اپیدرم، الیه . (6000و همکاران،  Nagaiسازند )می

 درم قرار گرفته که از نظر ساختاری خود از دو طبقه اسفنجی

(Stratum spongiosum) متراکم و (Stratum compactum) 

و  Schwinger ؛Azevedo، 6002 و de Brito) تشکیل شده است

دهنده الیه ( از نظر ساختمانی طبقات تشکیل6000 ،همکاران

های کالژنی در هر یک از افت همبند بوده که فیبردرم پوست از ب

 Sengezer) باشددهی خاصی برخوردار میاین طبقات از سازمان

 Schwinger ؛6002و همکاران،   Felsemburgh؛6000 همکاران، و

های ظریف کالژنی اما طبقه اسفنجی از فیبر( 6000 ،و همکاران

 (Azevedoت طبقه متراکم از دستجات کالژنی تشکیل شده اس

کلسیفه الیه متراکم،  ،هادر بسیاری از گونه .(6002 ،و همکاران

اعضای این الیه را باید از شود لذا پیشنهاد شده است که می

 و(Azevedo  نمود محسوب دارانمهره پوست کنندهمحافظت

وجود  غده زیستان دو نوعدر پوست دوچنین هم .(6002 ،همکاران

 دارو غدد دانه (Mucous glands) وسیغدد موک شامل دارد که

(Granular glands) هستند (Sengezer ؛6000 همکاران، و Rigolo 

اسفنجی درم قرار  غدد پوستی در ناحیه همه .(6009و همکاران، 

 نو ایباشد میتر از غدد موکوسی غدد گرانولی بزرگ دارند. قطر

 ه،دو نوع غددر هر  .دم عمومیت دارددر همه دوزیستان بی ویژگی

  مشاهده ترشحی واحدهای مجاور در میواپیتلیال هایسلول

در  شانبا خاصیت انقباضی هاحضور این نوع سلول .دنشومی

مهم و  ،ترشحات از مجرای غدد نمودن اطراف غدد برای خالی

سایر نقاط  در ایران و (.6009و همکاران،  Rigolo) ضروری است

 دملف بیولوژی دوزیستان بیهای مختجهان نیز بر روی جنبه

مطالعات گوناگونی صورت گرفته  Ranaهای جنس ویژه گونههب

و همکاران،   Hezaveh؛6000و همکاران،  Sengezer) است

و  Koref-Santibanez ؛Al-Saleh، 6002و  Al-Shehri ؛6009

ولی در بعضی موارد هنوز  (.Guillemin ،0222 ؛0292همکاران، 

تاکنون عالوه . به(6002و همکاران،  Aprea)رد کمبود وجود دا

های ساختاری و مورفولوژیک پوست دوزیستان و پیچیدگی

خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است تغییرات جغرافیایی آن به

Azevedo) بنابراین موضوع این مطالعه،(6002 ،و همکاران . 

ی رشناسایی مورفولوژی و مورفومتری و هیستولوژی و هیستومت

ای با آب وهوای گرم( و مقایسه قورباغه مردابی شهر اهواز )منطقه

ای با آب و هوای سرد( های شهر شهرکرد )منطقهها با قورباغهآن

 باشد.می

 

 ها مواد و روش
از سه ناحیه مختلف واقع در دو منطقه  20در ابتدای بهار        

اغه عدد قورب 20(، تعداد 0گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( )شکل 
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(Pelophylax ridibundus)  عدد قورباغه شامل  00)در هر منطقه

ماده( با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه  02نر و  02

ید شناسی دانشگاه شهطور زنده به آزمایشگاه بافتصید شده و به

 چمران اهواز منتقل گردید. 

 در این مطالعه صفات زیستمطالعات تاکسونومیک:        

های دو منطقه گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( بر باغهسنجی قور

های شناسایی و کلید 0 های مندرج در جدولاساس ویژگی

 ؛Cogger ،6006) مورفولوژیک موجود در منابع تاکسنومیک

Terentev  ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت  (0222و همکاران

شده  رهای شکاوسیله در تشخیص و تعیین گونه قورباغهتا بدین

 Tسنجی آزمون های زیستکار رود. جهت مقایسه پارامترهب

 استفاده شد.

 پس از کشتنمطالعات هیستولوژیک و هیستومتریک:        

های پوست به ابعاد بر اثر استنشاق کلروفرم، نمونه هاقورباغه

ا همتر مربع از نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغهسانتی 2/0×2/0

ت وئن قرار داده شدند. پس از تثبیبرداشت و سپس در فیکساتیو ب

 روش با آمیزیرنگ و بافتی سازیآماده بافتی، هاینمونه

های میکروسکوپی ها مورد ارزیابیائوزین، برش -هماتوکسیلین

تهیه تصاویر میکروسکوپی  از پس .(Humason)، 0222 گرفتند قرار

-Germany-UI- LE))با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین 

C-HQ 0222  ،برای مطالعه هیستومتریک ضخامت کلی پوست

ضخامت قسمت اپیدرم و قسمت درم پوست، تعداد و قطر غدد 

های جنس نر و جنس ماده دو پوستی موجود در پوست قورباغه

 افزار)شهرکرد( با استفاده از نرم منطقه گرم )اهواز( و سرد

2/2 Axiovission LE یسه چنین جهت مقاگیری شد. هماندازه

ز الذکر اهای فوقگیری شده پوست بدن قورباغههای اندازهپارامتر

 گیری شد.بهره Tukeyآزمون 

 

 

 

  

 برداری شدهه نمونهموقعیت جغرافیایی دو منطق :1شکل 
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 .های مختلف بدن قورباغههای قرادادی قسمتگیریاندازه :1جدول 

 توضیح اختصاری عالمت تعریف

 فوقانی هایپلک داخلیهایلبه بین فاصله ترینکوچک Sp.p هاپلک بین فاصله

 فوقانی پلک عرض ترینبزرگ Lt.p هاپلک عرض

 چشم افقی اندازه ترینبزرگ L.o چشم اندازه

 صماخ پرده اندازه ترینبزرگ L.tym صماخ پرده اندازه

 ران استخوان انتهائی بخش تا کلوآکی شکاف از F ران اندازه

 (خمیده پاهای روی از) ساق هانداز T ساق اندازه

 عقبی اندام انگشت ترینبزرگ نوك تا داخلی برآمدگی از L.F پا طول

 عقبی اندام انگشت انتهای تا داخلی برآمدگی انتهایی بخش D.P انگشت اولین

 کلوآلی شکاف مرکز تا پوزه نوك از L بدن اندازه

 صماخ پرده خلفی قسمت پوزه ازنوك L.C سر اندازه

 چشم قدامی لبه تا پوزه زنوك ا D.r.o پوزه نوك تا چشم لهفاص

 بینی هاینوستریل فاصله N.d هانوستریل فاصله

 پا کف داخلی برآمدگی اندازه ترینبزرگ C.int داخلی برآمدگی

 مچ اندازه L.To مچ طول

 Pelophylax ridibundusگونه شاخص مورفولوژیک صفات :2 جدول

 

 نتایج
منظور مطالعات مورفولوژیک بهمورفولوژیک:  مطالعات       

ات ذکر شده اساس صفگیری در سطح گونه، براطمینان از نمونه

  Pelophylax ridibundus منجر به تشخیص گونه 6در جدول 

 .گردید

ت های زیسپارامتر میانگین مقایسه سنجی:زیست مطالعات       

های نر و ماده مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( سنجی قورباغه

های نر و سنجی قورباغههای زیستنشان داد که میانگین اندازه

تر است. شهرکرد( از منطقه گرم )اهواز( بیشماده منطقه سرد )

سنجی در دو منطقه  سرد و از نظر آماری مقایسه صفات زیست

داری مورد از این صفات اختالف معنی 2مشخص نمود که در گرم 

(02/0p<وجود دارد که به ) عرضشرح زیر است : صفاتی چون 

صماخ و پرده  اندازهو  بدن اندازه، پا طول، چشم اندازه، هاپلک

اندازه ران و اندازه ساق و اولین انگشت و برآمدگی داخلی کف پا 

های مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( دارای اختالف قورباغه

ای هقورباغه  در صفات این اندازه میانگین که ( بود>02/0p) دارمعنی

های نر و ماده منطقه نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از قورباغه

 اصلهفتر بود. بررسی و مقایسه دیگر صفات مانند هواز( بیشگرم )ا

 فاصلهو  پوزه نوك تا چشم فاصلهسر و  اندازهو  هاپلک بین

های نر و ماده مناطق گرم و طول مچ در بین قورباغه هانوستریل

دار نشان )اهواز( و سرد )شهرکرد( از نظر آماری اختالف معنی

، میانگین اندازه این صفات در نداد . ولی در مورد همه این صفات

های نر و های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از قورباغهقورباغه

 تر بود.ماده منطقه گرم )اهواز( بیش

مطالعه میکروسکوپی پوست نواحی  نتایج هیستولوژیک:       

های نر و ماده مناطق گرم )اهواز( و پشتی و شکمی بدن قورباغه

ها از دو طبقه اپیدرم ست بدن آنسرد )شهرکرد( نشان داد که پو

(. اپیدرم پوست در نواحی 6-0شکل و درم تشکیل شده است )

یغه پایه شده که از تتلیوم چند الیه تشکیل پشتی و شکمی از اپی

الیه سلولی ساخته شده است  2تا  2به طرف سطح پوست از 

ترین طبقه اپیدرم طبقه شاخی بوده که از (. سطحی6-6 شکل)

فرشی تشکیل شده است. درم پوست از نظر ی سنگهاسلول

داخل شامل ساختار بافتی، خود از دو طبقه مجزا که از خارج به

همبند سست بوده که حاوی  اسفنجی متشکل از بافت طبقه

بند هم پوستی و طبقه متراکم متشکل از بافت خونی و غددعروق

 یکالژنسخت بوده که حاوی دستجات ضخیم و متراکم فیبرهای

(. در طبقه اسفنجی دو 6-0 شکلباشد تشکیل شده است )می

کوچک که همان غدد  یک نوع غدد ،نوع غده مشاهده شد

موکوسی پوست بوده و دیگری غدد بزرگ که همان غدد گرانوالر 

 . است کوچک و داخلی لمتاتارسا توبرکول -0

 د.باشمی توبرکول برابر 2/2 تا 6عقبی نداماا داخلی انگشت -6

 .است توبرکول برابر 02تا  2پا  ساق -0

 .است رنگ سیاه تقریباً صوت تشدید کیسه -2
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(. غدد موکوسی، غددی حبابی شکل 6-2 شکلباشند )پوست می

بوده که در مقاطع میکروسکوپی به شکل غددی عاری از 

شوند رشحات، درست در مجاورت اپیدرم پوست مشاهده میت

های حاوی رنگدانه مالنین در مجاورت و (. سلول6-2شکل )

نزدیک به غدد حبابی موکوسی و در زیر اپیدرم پوست به میزان 

فراوان مشاهده شد. غدد گرانوالر حبابی شکل حاوی ترشحات 

قه یدرم درون طبگرانوالر اسیدوفیل بوده و در فاصله دورتری از اپ

(. از نظر ساختار هیستولوژیک 6-2شکل اسفنجی مشاهده شدند )

ای هاختالفی بین پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه

های نر و مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( و نیز بین قورباغه

 .ماده  موجود در هر منطقه مشاهده نشد

 

 

 
 های نر و ماده مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد(میکروسکوپی پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغهتصاویر : 2شکل 

ست پشتی قورباغه نر منطقه سرد )شهرکرد( پیکان: غشاء مقطع بافتی پو :6مقطع بافتی پوست پشتی قورباغه نر منطقه گرم )اهواز(.  :0

مقطع بافتی پوست شکمی قورباغه نر منطقه گرم )اهواز(  :2مقطع بافتی پوست شکمی قورباغه ماده منطقه گرم )اهواز(.  :0پایه اپیدرم. 

مقطع بافتی  :2)شهرکرد( پیکان: مجرای غده موکوسی. مقطع بافتی پوست پشتی قورباغه ماده منطقه سرد  :2پیکان: سلول موکوسی. 

 ،: درم متراکمCD، درم اسفنجی: SD ،: اپیدرمE ائوزین(-هماتوکسیلینآمیزی رنگ)پوست پشتی قورباغه ماده منطقه سرد )شهرکرد( 

:MG غده موکوسی، GGغده گرانوالر : 
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واحی ت نمطالعه هیستومتریک پوسنتایج هیستومتریک:        

های نر و ماده مناطق گرم )اهواز( و پشتی و شکمی بدن قورباغه

سرد )شهرکرد( نشان داد که میانگین ضخامت کلی پوست در 

های نر و ماده در هر منطقه نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه

داری نداشته و مشخص گردید که در هر منطقه اختالف معنی

ضخامت درم ناحیه پشتی ضخامت کلی پوست، ضخامت اپیدرم و 

 (. 2و 0باشد )جداول ( از ناحیه شکمی می>02/0p) تربیش

چنین، میانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در پوست بدن هم

های نر و ماده منطقه گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( تفاوت قورباغه

موکوسی و گرانوالر در هر داری را نشان نداد اما تعداد غدد معنی

( از ناحیه شکمی بود. >02/0pتر )قه در ناحیه پشتی بیشدو منط

گرانوالر در پوست ناحیه شکمی بدن  در هر دو منطقه غدد

ه ها بهای نر و ماده در مقایسه با پوست ناحیه پشتی آنقورباغه

 براین، میانگین قطر غددتعداد بسیار کم مشاهده شد. عالوه 

های هقورباغ بدن شکمی و پشتی نواحی پوست در گرانوالر و موکوسی

داری را نر و ماده در هر دو منطقه از نظر آماری اختالف معنی

پارامترهای  میانگین مقایسه (.2 و 2 )جداول دهدنمی نشان

ای نر ههیستومتریک پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه

و ماده مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد( نشان داد که میانگین 

پوست، ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه ضخامت کلی 

های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از شکمی بدن قورباغه

باشد. میانگین ضخامت ( می>02/0pتر )منطقه گرم )اهواز( بیش

کلی پوست، ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه پشتی بدن 

 (های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد( از منطقه گرم )اهوازقورباغه

چنین، (.  هم2دار نبود )جدولتر بوده اما از نظر آماری معنیبیش

موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن  میانگین تعداد غدد

ر تهای نر و ماده متعلق به  منطقه سرد )شهرکرد( بیشقورباغه

(02/0p<از منطقه گرم بود اگرچه اختالف معنی ) داری، بین

های مورد بررسی دو رباغهمیانگین تعداد غدد گرانوالر در قو

 (.9منطقه مورد مطالعه، مشاهده نشد )جدول 

 

 

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

 ماده نر پارامتر

 a00/0±62/0 a 60/0±62/0 ضخامت پوست پشتی

 a 00/0±022/0 a 00/0±020/0 ضخامت اپیدرم پشتی

 a 02/0±02/0 a 60/0±02/0 ضخامت درم پشتی

 b60/0±202/0 b 06/0±920/0 ضخامت پوست شکمی

 b 00/0±002/0 b 00/0±000/0 ضخامت اپیدرم شکمی

 b 09/0±202/0 b 00/0±226/0 ضخامت درم شکمی

 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف
 

 .های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد(میانگین ضخامت کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه :4جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف

 

 

 

 

 ماده نر پارامتر

 a 06/0±62/0 a 00/0±62/0 ضخامت پوست پشتی

 a 00/0±022/0 a 00/0±022/0 ضخامت اپیدرم پشتی

 a 00/0±02/0 a 00/0±02/0 ضخامت درم پشتی

 b 69/0±02/0 b 00/0±06/0 ضخامت پوست شکمی

 b 00/0±022/0 b 00/0±022/0 ضخامت اپیدرم شکمی

 b 02/0±202/0 b 00/0±922/0 ضخامت درم شکمی
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های نر و ماده منطقه گرم )اهواز(: میانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه5جدول  

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف

 
های نر و ماده منطقه سرد )شهرکرد(می بدن قورباغهمیانگین تعداد غدد موکوسی و گرانوالر در نواحی پشتی و شک :6جدول  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف

 

 های نر و ماده مناطق گرم )اهواز( و سرد )شهرکرد(میانگین پارامترهای هیستومتریک پوست نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه: 7جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف
 

 )اهواز(های نر و ماده متعلق به  منطقه سرد )شهرکرد(  و منطقه گرم موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه میانگین تعداد غدد :8جدول 

 باشند.می معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده(. >02/0pباشد )می 02/0سطح  در بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترك انگلیسی حروف

 ماده نر پارامتر

 a 06/6±22/2 a22/0±20/2 تعداد غدد موکوسی پشتی

 a29/0±02/2 a60/6±20/2 پشتیتعداد غدد گرانوالر 

 a00/0±002/0 a00/0±006/0 قطر غدد موکوسی پشتی

 a006/0±00/0 a002/0±00/0 قطر غدد گرانوالر پشتی

 b62/0±00/2 b00/0±02/2 تعداد غدد موکوسی شکمی

 b202/0±200/0 b220/0±022/0 تعداد غدد گرانوالر شکمی

 b00/0±020/0 b00/0±200/0 قطر غدد موکوسی شکمی

 b022/0±229/0 b022/0±292/0 قطر غدد گرانوالر شکمی

 ماده نر پارامتر

 a 20/0±22/9 a 02/0±20/9 تعداد غدد موکوسی پشتی

 a 92/0±00/2 a 00/0±20/2 تعداد غدد گرانوالر پشتی

 a00/0±000/0 a00/0±00/0 قطر غدد موکوسی پشتی

 a022/0±222/0 a009/0±00/0 قطر غدد گرانوالر پشتی

 b22/0±02/2 b 06/0±60/2 اد غدد موکوسی شکمیتعد

 b 202/0±222/0 b 209/0±200/0 تعداد غدد گرانوالر شکمی

 b00/0±02/0 b00/0±06/0 قطر غدد موکوسی شکمی

 b002/0±226/0 b020/0±222/0 قطر غدد گرانوالر شکمی

 پارامتر
 )شهرکرد( منطقه سرد )اهواز( منطقه گرم

 ماده نر ماده نر

 a00/0±62/0 a60/0±62/0 a 06/0±62/0 a00/0±62/0 امت پوست پشتیضخ

 a00/0±022/0 a00/0±020/0 a 00/0±022/0 a 00/0±022/0 ضخامت اپیدرم پشتی

 a 02/0±02/0 a60/0±02/0 a 00/0±02/0 a 00/0±02/0 ضخامت درم پشتی

 a60/0±202/0 a06/0±920/0 b 69/0±02/0 b 00/0±06/0 ضخامت پوست شکمی

 a00/0±002/0 a00/0±000/0 b00/0±022/0 b00/0±022/0 ضخامت اپیدرم شکمی

 a09/0±202/0 a00/0±226/0 b02/0±202/0 b00/0±922/0 ضخامت درم شکمی

ترپارام  منطقه سرد)شهرکرد( منطقه گرم)اهواز( 
 ماده نر ماده نر

 a 06/6±22/2 a 22/0±20/2 b20/0±22/9 b 02/0±20/9 تعداد غدد موکوسی پشتی

 a 29/0±02/2 a60/6±20/2 a 92/0±00/2 a 00/0±20/2 تعداد غدد گرانوالر پشتی

 a 00/0±002/0 a 00/0±006/0 a 00/0±000/0 a 00/0±00/0 قطر غدد موکوسی پشتی

 a 006/0±00/0 a002/0±00/0 a022/0±222/0 a 009/0±00/0 قطر غدد گرانوالر پشتی

 a 62/0±00/2 a 00/0±02/2 b 22/0±02/2 b 06/0±60/2 تعداد غدد موکوسی شکمی

 a202/0±200/0 a220/0±022/0 a 202/0±222/0 a209/0±200/0 تعداد غدد گرانوالر شکمی

 a 00/0±020/0 a00/0±002/0 a 00/0±02/0 a 00/0±06/0 قطر غدد موکوسی شکمی

 a 022/0±229/0 a 022/0±292/0 a 002/0±226/0 a 020/0±222/0 قطر غدد گرانوالر شکمی
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 بحث 
دم، شاخص بارز و مهمی از شکل گزینی و دوزیستان بی        

 ،Bervenباشند )طی میمحی مختلف ثیر شرایطأت پذیری تحتتنوع

ثباتی این جانوران مرتباً در معرض شرایط محیطی بی (.0222

ه ها مواجه و بهستند که با توان فیزیولوژیک بدن خود باید با آن

صورت مطلوبی درآورده تا قادر به ادامه حیات باشد. تاکنون در 

های دوزیستان شده مشخص شده است که جمعیت منتشر مقاالت

های جغرافیایی باالتر متمایل به داشتن دوره ات و عرضدر ارتفاع

 ،رتدوره الروی طوالنی ،ترمثلی کوتاهفعالیت و بازه زمانی تولید

بلوغ  ،ترافراد بالغ بزرگ ،تر در همه مراحل الرویاندازه بزرگ

؛ Lehr ،6000و  Sinsch) تری هستندهای بزرگدیرتر و تخم

Morrison  وHero ،6000؛ Miaud  ؛0222 ،همکاران و Ryser ،

ویژگی  2داری در حاضر نیز اختالفات معنی در بررسی (.0222

ر عبارت دیگگیری شده مشاهده شد بهوِیژگی ریختی اندازه 02از 

 Pelophylax ridibundusکرد( گونه جمعیت منطقه سرد )شهر

تری نسبت به جمعیت منطقه سنجی بزرگدارای صفات زیست

این ویژگی در مورد هر دو جنس نر و ماده صادق گرم )اهواز( بود. 

رشد و سرعت تکوین دوزیستان تحت تاثیر تعداد زیادی از  بود.

 ،عوامل درونی و خارجی است. فاکتورهای خارجی شامل: دما

مثل و عوامل درونی زیستگاه تولید ،شکار ،غذا ،رقابت ،تراکم

باشند. میاندازه تخم و میزان ذخیره زرده  ،شامل: اندازه بدن

ن سرعت تکوی ،رشد افراد نابالغ ،دمای سردتر روی الرو دوزیستان

اندازه افراد بالغ تاثیرگذار  دنبال آن روی زمان بلوغ و متعاقباًو به

دوزیستان ارتفاع و عرض جغرافیایی  ،خاطر این عواملهست. به

 ،یریسکلی نسبت به افراد ارتفاع کم و نواحی گرمطورباالتر به

تر در این مناطق روی رشد و نرخ هستند. دمای پایین تربزرگ

ندازه تر و امنجر به دوره الروی طوالنی تکوین اثر گذاشته و معموالً

ی عرض جغرافیای و ارتفاع در بلوغ و افراد تر در طول دگردیسیبزرگ

  (.Hero، 6000و  Morrison ؛Kentwood ،6002) شودباالتر می

پوست دوزیستان ه است که مطالعات انجام شده نشان داد       

ت اس الیه اپیدرم و درم تشکیل شده ساختاری از دواز نظر  بالغ

 باشدو ناحیه درم دارای دو نوع غدد موکوسی و گرانوالر می

(Felsemburgh ؛6002 ،همکاران و Azevedo، 6002؛ Schwinger 

نتایج مطالعه حاضر نیز با مطالعات گذشته  (.6000 و همکاران،

انی دارد. از نظر ساختار هیستولوژیک اختالفی بین پوست خوهم

های مناطق گرم )اهواز( و سرد نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه

های نر و ماده موجود در هر منطقه )شهرکرد( و نیز بین قورباغه

 Murathanoglu  (6000)و  Ozakpinarدر مطالعه  .مشاهده نشد

مشخص شده که پوست   Triturus kareliniiروی گونه دوزیست

شکمی و پشتی از نظر ساختار ریختی مشابه هستند و اختالفات 

( فراوانی 6000)  Lehrو Sinschچنین در مطالعه هم .اندکی دارند

مرتبط  Telmatobius carrillae غدد موکوسی در پوست قورباغه

 به جنسیت و ضخامت پوست نبود.

های قورباغههیستومتریک پوست بدن  مطالعه بررسی در این       

متعلق به دو منطقه نشان داد که  Pelophylax ridibundusگونه 

د های منطقه سرویژه پوست ناحیه شکمی قورباغههپوست بدن ب

های منطقه گرم برخوردار مقایسه با قورباغه در تریبیش ضخامت از

های منطقه سرد بوده و تعداد غدد موکوسی پوست در قورباغه

عداد چنین تباشد همتر میمنطقه گرم بیشهای نسبت به قورباغه

ر تموکوسی و گرانوالر در هر دو منطقه در ناحیه پشتی بیشغدد 

ها مشاهده نگردید. از ناحیه شکمی است و اختالفی بین جنس

در بعضی مطالعات گزارش شده تعداد غدد موکوسی و گرانوالر 

 کلی غدد موکوسی درطورباشد و بهدر سراسر بدن متغیر می

الر تر و نسبت به غدد گرانوپوست پشتی نسبت به شکمی بیش

تر هستند و نشان داده شده که تغییرات درون گسترده تر وفراوان

ممکن است مرتبط با تفاوت زیستگاهی باشد   Ranidsای درگونه

(Duellman و Truebm ،0292) عالوه بر این تعداد غدد گرانوالر .

 Millsتر است )می بیشروی پوست قسمت پشتی نسبت به شک
 ،یجنس رفتار در پوست در موجود یهاغده .(Prum ،0292 و

 رد ژهیوبه ییایمیش ارتباط گرید یهاجنبه و جنس صیتشخ

Urodeles ،ای یسم ماده دیتول یپوست غدد نیچنهم نقش دارند 

 تمحافظ انشانیشکارچ از را ستانیدوز که کرده ندیناخوشا مواد

دم آب در الیه در دوزیستان بی (.Kentwood ،6002) کنندیم

این موجودات تبدیل به  وجود دارد و این الیه را دراسفنجی 

چنین یکی از . هم(Azevedo ،6002) است نمودهمخزن آب 

ادل باشد. تبهای پوست در دوزیستان کمک به امر تنفس مینقش

های تنفسی در دوزیستان از طریق پوست امریست طبیعی و گاز

د باشنها که پوستی مرطوب و پر عروق دارند مهم میاغهبرای قورب

(Guimond  وHutchison ،0220)عالوه نقش نسبی پوست و ه. ب

کاهش یا از بین رفتن ریه در  ،کندسال تغییر میریه طی یک

قورباغه یک تغییر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی است که اجازه 

 (.Bickford ،6009دهد )تنفس خارجی یا پوستی را به جانور می

موارد مذکور پوست دوزیستان از اهمیت وافری برخوردار  به توجه با

های مناطق بوده و اختالفات مشاهده شده در پوست بین جمعیت

 سرد و گرم ممکن است نقش سازشی داشته باشد.
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