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 جوان نخبگان خط بر رسانه: جاللی شیدا دالور هاجر 

 تنکابن تنکابن، واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه شناسی،زیست گروه :جیرخاله حسینی غالمرضاسید 

 ابنتنک تنکابن، واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه شناسی،زیست گروه :جمالزاده رضاحمید 

 911شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: زیست گروه :*کمی قلیحاجی 

  اردکان، یزد

 9311 مردادتاریخ پذیرش:            9311 اردیبهشتتاریخ دریافت: 

 چکیده

 2و دموزيستان بياز د گونه 55جنس و  8، خانواده 5 .است ايران مطالعات بومي در مستلزم زيستي تنوع نظر دوزيستان از    

گیالن  استان حاضر شناسايي و معرفي دوزيستان شرق دار در ايران وجود دارد. هدف از مطالعهگونه از دوزيستان دم 7جنس و  4، خانواده

ايستگاه:  1شرق استان گیالن ) نمونه به کمک تور مخصوص از 581تعداد  51٢2است. طي شش ماه کار میداني از فروردين تا شهريور 

شناسي دانشگاه آزاد زنده به آزمايشگاه جانور طورهب هاو نمونه آوري، املش و سیاهکل( جمعاشرفیه، الهیجان، لنگرود، رودسرآستانه

 هاصفت(، نمونه 54) هاي بیومتريکگیريآمیزي بدن و اندازهشکل ظاهري، رنگهاي از بررسي از جنبه پس واحد تنکابن منتقل گرديد و

هاي نمونه .شناسايي معتبر صورت گرفت هايکلید اساس ها در سطح خانواده، جنس و گونه برشناسايي نمونه. شدند گذاريمارهش

قورباغه مردابي  شامل: Ranidaeخانواده  خانواده متعلق بودند، ازجمله: 1جنس و  8گونه،  8آوري شده در طول اين مطالعه به جمع

.psPelophylax  جنگليقورباغه  وRana pseudodalmatina  ، خانوادهHylidae قورباغه درختي شرقي شامل Hyla orientalis، 

 :Pelobatidae، از خانوادهBufo eichwaldiو وزغ تالشي  variabilis  (Pseudepidalea) Bufotesوزغ سبز : Bufonidaeاز خانواده

، و از خانواده karelini Triturusسمندر تاجدار )تريتون(  :Salamandridae، از خانواده Pelobates syriacusاي وزغ پابیلچه

Hynobiidae:  سمندر جويباريpersicus Iranodon ندآوري و شناسايي شدجمع. 
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 مقدمه
دلیل پیچیدگی جغرافیایی خاص و قرارگیری هکشور ایران ب       

 ی مرکزیآسیا-جنوب آسیا-قی جانوری شمال آفریقادر محل تال

دهد و اروپا، یک پل ارتباطی را بین این نواحی تشکیل می

 ،از نظر جغرافیای جانوریچنین (. هم2331)تقدیسی و همکاران، 

اران، همک و حجتی) باشدمی غربیجنوب آسیای منطقه ترینپیچیده

درک صحیح از حضور منظور به .(2311هزاوه و همکاران، ؛ 2311

ها نیاز به مطالعات اکولوژیکی دقیق ها و ارتباطات جمعیتفون

تنها  .(2311هزاوه و همکاران، ؛ 2311همکاران،  و حجتی) است

دمان یا و بیCaudata) ) هادار یا سمندردو راسته دوزیستان دم

محمدی)شود در ایران یافت می (Salientia) هاو وزغها قورباغه

 ،و ابراهیمی کمی؛2311 ،2311 کمی، ؛2311و همکاران،  آلوچه

 دوزیستانشناسی بسیاری در مورد مطالعات زیست (.2313

و  میرزاجانی ؛2331و همکاران  Levitonصورت گرفته است )

بندی و فونستیک ن مطالعات در زمینه طبقهو ای (2311 ،همکاران

 ،کلرودیهسیا یوسفیو  نسبذاکری)آغاز شد  21در اواخر قرن 

توان ها میکه از میان آن )1111 و همکاران پویانیرستگار ؛2333

به نویسندگان کتاب دوزیستان ایران و اسکندر فیروز در کتاب 

که دوزیستان مناطق مختلف ایران را بررسی ، وحش ایرانحیات

 فیروز،؛ 2311 آلوچه و همکاران،)محمدی یاد کرد اند راکرده

 بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن نیمه دوم چنین درهم (.2311

 Cope اند. نموده مطالعه را ایران دوزیستان مختلفی محققان

مطالعه  عراق و ایران در را Neurergus crocatus ( سمندر2111)

(. 2311نمودند )هزاوه و همکاران،  معرفی جدید گونه عنوانهو ب

Nesterov (2321سه ) سمندر( را داردم دوزیستان جدید گونه( 

 (.2311داد )هزاوه و همکاران،  گزارش عراق و ایران از کردستان

Schmhidt (2311) وزغ و سمندر جدید گونه دو باراولین برای 

پسرکلو (. 2311)هزاوه و همکاران،  داد گزارش لرستان از استان را

 مردابی قورباغه در رنگی ریختیچند مطالعه به (2331) همکاران و

Pelophylax ridibunda د نتایج نشان دا. استان گلستان پرداختند

گونه در استان گلستان وجـود زیر ریخت مختلف از این هفت که

 قورباغه مردابی جنسیت در  رنگی و ریختیچنین چندهم، دارد

، رودیکلسیاهیوسفی و نسبذاکری) باشندمی هم از مستقل ولیمعم

وی شناسایی دوزیستان بر ر( 2311( حجتی و همکاران. )2333

پارک ملی شهید زارع ساری تحقیق کردند و نتیجه  و خزندگان

ی ترین فراوانگرفتند که در آن منطقه در میان دوزیستان بیش

 وسفییو  نسبذاکرید )باشجنگلی می مردابی متعلق به قورباغـه

از طریـق مطالعات ( 2311)نعمتـی . )2333، کلرودیسیاه

وزیستان د سنجی به شناساییزیست و ولوژیکیکاری مورفولوژیکی،

نشان  وی براساس این مطالعات. دم شمال خراسان پرداختبی

 P. ridibunda گونۀزیر هب شده متعلق آوریهای جمعورباغهق که داد
 viridis Pseudepidalea گونهزیر به متعلق شده، آوریجمع هایوزغ و

viridis 2333، کلرودییاهسیوسفیو  نسبذاکری) باشدمی( .

 دم مناطقیبه بررسی کاریولوژی دوزیستان بی( 2311ه )ارزادفخ

در این مطالعات بیان  .از شمال و شرق استان خراسان پرداخت

ورد ده از مناطق مآوری شعجم ایها و وزغهشد که همه قورباغه

 .P. vو  P. r. ridibundaهای گونهزیر هب متعلق بترتیه بهمطالع

viridis 2333، کلرودیسیاهیوسفیو  نسبذاکری)باشند می( .

 بیوسیستماتیکی مطالعه به (2311) همکارانش و نژادهاشمی

دم استان مازندران و بررسی شرایط اکولوژیکی دوزیستان بی

های شناسایی و طبق لیدبراساس کپرداختند.  هانزیستگاه آ

 Rana (Pelophylax)شامل گونه 4 به کروموزومی فرمول

ridibunda (قورباغه مردابی )وRana macrocnemis  (قورباغه 

 Bufo (Pseudepidalea)(درختی قورباغه)  Hyla savignyiو جنگلی(

variabilis ()تعلق دارد وزغ سبز.Fakharzadeha   و همکارانش

جمعیت از زیر 21توژنتیک و پلوئیدی ( وضعیت سی1121)

( n1) دیپلوئید)به نمایندگی از  را ایراندر   Bufo viridisگونه

B.variabilis وB. thuringiensis ، تتراپلوئید و (n4)  B. 

oblongus د ان دانش را سه سطح پلوئیدی کردند، نتایج کهبررسی

از ایران  را (33n=3) سبز تریپلوئیدوزغ  برای اولین بارچنین و هم

 Pelophylax (1121) کردند. محمدی و همکارانش گزارش

ridibunda شرقی ایران  از سیستان و بلوچستان واقع در جنوب

ی ریولوژآن را از نظر بیوسیستماتیکی و کا و ندگزارش کردرا 

 به (2333بهبهانی و همکارانش ). امانتمورد مطالعه قرار دادند

 (Pelophylax مردابی قورباغه هماد و نر سنجیریخت مطالعه

ridibundus )Rana های جنسی در استان فارس و بررسی گناد

های نر و ماده چهار رداختند، که قورباغهپ یریزقبل و بعد از تخم

منطقه در صفات مطلق پهنای اولین انگشت دست و درازای آرواره 

چنین دار هستند. همو برخی صفات نسبی دارای اختالف معنی

ریزی و های غدد جنسی نر و ماده قبل و بعد تخمررسی بافتب

ها در این گونه بیش از ها و احتماالً مادهریزی نشان داد نراسپرم

بق ط باشند.ریزی میمثلی قادر به گامتبار در فصل تولیدیک

های (، قورباغه1111و همکاران ) Rastegar Pouyaniمطالعات 

خانواده  4جنس و  1تعلق به م هاگونه و وزغ 23ایران شامل 

 1شامل در ایران  دموزیستان بی، اما طبق مطالعات اخیر، دبودند

و  Ranidae ،Hylidae ،Bufonidae ،Dicroglossidaeخانواده 

Pelobatidae دار در ایران شامل و دوزیستان دم باشدمی

http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-52119-pg-2.html
http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-52119-pg-2.html
http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-52119-pg-2.html


 9316 تابستان، 2، شماره نهمسال                                                          پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

133 
 

Salamandridae و Hynobiidae است (Safaei-mahroo  ،وهمکاران

 Hylidae،2اکثر محققان معتقد بودند که از خانواده  (.1121

، Kamiو  Baloutch)گونه در ایران وجود دارد 2و  (Hyla)جنس 

(، که براساس آنالیز صدا 2331و همکاران،  Leviton ؛2331

 از (.Gvozdik، 1121) حضور دومین گونه در ایران ثابت شد

 Bufotes) و  Bufo،Duttaphrynus) جنس Bufonidae ،3 خانواده

و همکاران،  Safaei-mahrooگونه در ایران وجود دارد ) 1و 

1121 ،) Litvinchuk ( گونه جدیدی را از 1111و همکارانش )

 ها و شواهد مورفولوژیکی ازقفقاز براساس سایز ژنومی، آلوزیم

 ،Saeidi Moghariو  Mozaffariمعرفی کردند )  Bufoجنس

 Ranidae ،1. از خانواده (1111 ،و همکاران Litvinchuk ؛1121

-Safaeiگونه معرفی گردید ) 3( و Pelophylax, Ranaجنس )

mahroo  ،1121و همکاران،) Pesarakloo ( 1121و همکارانش )

دو گونه جدید را از ایران گزارش نمودند.  Pelophylaxاز جنس 

 و مولوی) است مهم بسیار تاکسونومیکی نظر از Rana جنس

 به رنگ بدن (.2332و همکاران،  Cousineau ؛2331همکاران، 

 هانمونه %11در  ایمهره نوار. است متغییر شدت در این جنس

(. در اکثر موارد اعتقاد 2331همکاران،  و )مولوی شودمی دیده

طور مستقیم با استتار جانور در ریختی بهبر این است که چند

 Milstead ؛2331پسرکلو و همکاران، )در ارتباط است  صیاد مقابل

 ،Merrell ؛Fishbeck، 2312و Underhill  ؛2314و همکاران، 

 Pelobatidaeو از خانواده  Dicroglossidae. از خانواده (2311

( Pelobatesو  Euphlyctisاز:  عبارتند ترتیببه )که جنس2 کدامهر

 (. 1121و همکاران،  Safaei-mahrooگونه معرفی گردید )2و 

 Salamandridae 3 خانواده از دار،دم زیستاندو از چنینهم

گونه، و از  1و  Salamandraو  Neurergus ،Triturusجنس

گونه گزارش شد  1و  (Iranodonجنس ) Hynobiidae2  خانواده

Safaei-mahroo  ،دوزیستان هایگونه (. اغلب1121و همکاران 

 هاماده یهابازو هانر دمبی دوزیستان در ندارند. واقعی گیریجفت

 هایتخمک و شده تحریک هاماده ترتیب به این گیرند،می بر در را

 آزاد را خود هایاسپرم هانر زمانهم و سازندرها می را خود

 ،Duellmanو  Trueb ؛2333 زاده و همکاران،نجیب) کنندمی 

متفاوت  دوزیستان مختلف هایگونه در مثلتولید (. فصل2334

 فعالیت بین که داده است نشان شده مانجا مطالعات است.

دارد  وجود ارتباط سرما نسبت به گونه تحمل میزان و تولیدمثلی

شیوه  چنینهم و آوریهم های(. رفتار2332)پسرکلو و همکاران، 

زاده و نجیب) است متفاوت دوزیستان در تخم نوع و ریزیتخم

 سوم یک از (. بیش2332پسرکلو و همکاران،  ؛2333همکاران، 

 خطر در معرض جهان سراسر در جانوری هایگونه

و  Blaustein؛ 2333 زاده و همکاران،نجیب) دارند قرار انقراض

در  جانوری هایبررسی و حفاظت گونه (.1121همکاران، 

جانورانی مانند  خصوص برایهب بسیار مهم است شانزیستگاه

 االب رعتبا س هستند و مواجه کم علمی با اطالعات که دوزیستان

و  نسبذاکری) اند قرار گرفته بحرانی انقراض و نابودی در خطر

 جاآن . از(1113، و همکاران Naderi؛ 2333 ،کلرودیسیاهیوسفی

 پوشش تخصصی طورهب را ایران مناطق تمام گذشته، مطالعات که

مجدد  تحقیقات به نیاز گذشته اطالعات تکمیل برای و است نداده

ایران است  مختلف هایاستان در ایمنطقه صورتهب جامعی و

(، در پژوهش حاضر سعی شده فون 2311)حجتی و همکاران، 

دلیل هدوزیستان شرق استان گیالن را با توجه به فون غنی آن و ب

صورت های متنوع، بهداشتن سواحل دریای خزر و اکوسیستم

ی هاهبراساس یافتتا  ،تخصصی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد

 ، زیرا باحاصل برنامه حفاظتی خاص در این استان صورت گیرد

حذف یک گونه در یک محدوده جغرافیایی کوچک و یا وسیع در 

کی در نظم و زنجیره اکولوژی جبرانی غیرقابل تقریباً اختالل طبیعت،

 (. 2311شود )رستگار پویانی، و بیولوژیکی آن محدوده ایجاد می

 

 هامواد و روش
به 2331این پژوهش از فروردین تا شهریور طقه مطالعه:من       

ماه، در تمام شرایط آب و هوایی در شرق استان گیالن  1مدت 

 در شمال ایران و در جنوب استان گیالن ( انجام گردید.2)شکل 

 در جغرافیایی از نظر موقعیت غربی دریای خزر واقع شده است.

دقیقه عرضی  11و  درجه 31دقیقه الی  34درجه و  31محدوده 

دقیقه طول  34درجه و  11دقیقه الی  13درجه و  41شمالی و 

درصد از  11/1به لحاظ مساحت  النهار قرار دارد.شرقی از نصف

مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. گیالن از شمال به 

غربی به استان از غرب و شمال ،دریای خزر و کشور آذربایجان

استان قزوین و از  به از جنوب ،استان زنجان از غرب به ،اردبیل

  .گرددشرق به استان مازندران محدود می

 آوریجمع برای :هانمونه شناسایی و آوريجمع روش       

( را 2ها )جدول، ایستگاهصورت پیمایشیها در خشکی، بهنمونه

 هایینمونه برای و کرده آوریجمع را هانمونه ،دست کمکبه و پیموده

وری آبرای جمع. که در آب بودند از تور دسته بلند استفاده گردید

، آوریجمع از پس استفاده گردید.دستی چراغ شب، نور در هانمونه

 کیسه پالستیکی یا ظرف درون صورت جداگانهبه نمونه هر

 ،آمیزی نمونهمثل نوع رنگ آنتمام اطالعات مربوط به و انداخته 

تمام  چنینهم شد، دفترچه نوشتهغیره در  و آوریمحل جمع
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ظرف مربوط بر روی  و نوشتهرا نیز بر روی کاغذ  نمونهاطالعات 

در سایه و دور از تابش مستقیم آفتاب قرار  و چسبانده هانآ به

 .داده شد

 
هاي استان گیالنتقسیمات سیاسی شهرستان :1شکل  

 

 زنده زمانرنگ در )برای ثبت ها عکس از نمونهپس از تهیه        

 شناسی دانشگاه آزاد واحدجانور آزمایشگاه ها را بهآن (،بودن

 قرار مطالعه تاکسونومیکی مورد نظر از تنکابن منتقل کرده تا

و  گذاریشماره اتیکت وسیلهها ابتدا بهبرای این کار نمونه .دنگیر

گیری گردید. اندازه 11/1سپس توسط کولیس دیجیتالی با دقت 

های صید شده با استفاده از صفات مورفولوژیکی و هشناسایی گون

 ( صورت گرفت.2311کلید شناسایی معتبر )کمی، 

 هاي شرق گیالن: مختصات شهرستان1جدول

 تعداد نمونه هاعرض و طول جغرافیایی شهر ستانشهر

 N11°31 'E, 344°43 42' اشرفیهآستانه

 N 11°31 'E, 143°11 13' الهیجان

 N23°31 'E, 241°11 41' لنگرود

 N 34°31  'E,3°11 42' رودسر

 N 11°31 'E, 111°11 31' املش

 N 21°31'E, 11°43 11' سیاهکل

 

 نتایج 
دست آمده از بررسی مورفومتری در مناطق مورد نتایج به       

( شامل شش خانواده، هشت جنس و هشت 2مطالعه )جدول 

قورباغه  Ranidaeواده دم، از خانگونه است. در راسته دوزیستان بی

(، قورباغه مردابی 1)شکل  Rana pseudodalmatinaجنگلی 

.psPelophylax   از خانواده  (،3)شکلHylidae  قورباغه درختی

وزغ  Bufonidae (، از خانواده4)شکل  Hyla orientalisشرقی 

(، وزغ 1)شکل  Pseudepidalea) variabilis  )Bufotesسبز 

وزغ  Pelobatidae (، از خانواده1)شکل  iBufo eichwaldتالشی 

  دار خانواده و از راسته دوزیستان دم ،Pelobates syriacusبیل پا 

Salamandridae  )سمندر تاجدار )تریتونkarelini Triturus 

 persicus سمندر جویباری Hynobiidaeاز خانواده ، (1)شکل

Iranodon  ه تعدادآوری و شناسایی شد. به عالوجمع (1)شکل 

رین تو بیومتریک بزرگ تعداد اطالعات و جنسیت تفکیک به هانمونه

و دوزیستان  1دم در جدول آوری شده دوزیستان بیجمع نمونه

نوشته شده است تا در مطالعات تطبیقی مورد  3دار در جدول دم

  مقایسه قرار گیرد.

 
 دم شرق استان گیالنهاي بعضی دوزیستان بیترین نمونهبزرگ متر()میلی سنجیزیستها، اطالعات تعداد و : گونه2جدول 

 
 دار شرق استان گیالنبعضی دوزیستان دم نمونهترین متر( بزرگ)میلی سنجیزیستها، اطالعات تعداد و ه: گون3جدول 

 اندازه سر نام علمی گونه خانواده
(L.c.) 

 اندازه بدن
(L.) 

 اندازه ران
(F.) 

 پرده صماخ
(L.tym) 

 توبرکول )

C.int)) 
 تعداد

 ماده نر

Ranidae Pelophylax Sp. 11/33 14/211 21/11 14/3 11/1 13 11 
Rana pseudodalmatina 33/11 11/12 11/33 11/1 11/3 22 4 

Pelobatidae Pelobates syriacus - - - - - - - 
Hylidae Hyla orientalis 11/22 1/31 21/23 34/3 21/1 1 3 

Bufonidae variabilis  Bufotes 3/12 2/11 11/33 11/3 14/1 1 1 
Bufo eichwaldi  34/11 11/242   23/12 31/1 23/1 - 2 

 نام علمی گونه خانواده
 اندازه سر

(L.c.) 

 اندازه بدن
(L.) 

 اندازه دم
(L.c.d.) 

 پاهاي جلویی
( (P.a 

 پاهاي عقبی
(P.p.) 

 تعداد
 ماده نر

Salamandridae karelini    Triturus 2/13 34/11 11/11 1/11 1/13 2 3 
Hynobiidae persicus Iranodon - - - - - - - 
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الف( سطح جانبی  pseudodalmatina  :Rana جنگلی قورباغه :2ل شک

 ب( سطح پشتی

 شکمی سطح( الف : Pelophylax sp  مردابی قورباغه :3 شکل 

 پشتی سطح( ب
   

 

 

 
 : الف( سطح پشتی  Hyla orientalis: قورباغه درختی 4شکل 

 ب( سطح جانبی

 الف( جنس ماده :  Bufotes variabilis: وزغ سبز 5شکل  

 ب( جنس نر
   

 

 

 Triturus karelini:سمندر تاجدار جنوبی :7شکل 

 الف( سطح شکمی ب( سطح جانبی
 الف( سطح پشتی :Bufo eichwaldi : وزغ تالشی 6شکل 

 سطح جانبی ب( 

 

   

 
 متري( 1711)املش ارتفاع  خانم خانجانی عکس از persicus Iranodon: سمندر جویباري 8شکل 

 بحث
خانواده شناسایی  1جنس و  1گونه،  1در طول این مطالعه        

های مختلف استان گیالن قسمت از هاگونه گردید که همه

های ها و وزغقورباغه(. 2311بودند )بلوچ و کمی،  شده گزارش

دم پالئارکتیک هستند که از ایران تماماً معرف فون دوزیستان بی

ی باشد )تقدیستری مینظر اکولوژیک دارای دامنه بردباری وسیع

 حقیقی هایی قورباغه ،Ranidae(. افراد خانواده 2331و همکاران، 

 جزبه جا همه دهندمی تشکیل را بزرگ گروه یک که باشندمی

 رغماین خانواده علی هایشوند. قورباغهمی جنوب یافت طبق

اند داده اختصاص خودبه را اندکی مطالعاتی فراوانی، محدوده

 همکاران و Rastegar-Pouyani (.2331 همکاران، و )مولوی

دارای  ایران در Ranidae خانواده( اعالم کرده بودند که 1111(

 Euphlyctis cyanophlyctis، pseudodealmatinaگونه  چهار

Rana macrocnemis ،Pelophylax ridibundus وRana 

camerani  باشد )میRastegar-Pouyani  ،؛1111و همکاران 

 گونه اخیراً چنینهم (،2311 همکاران، و آلوچهمحمدی

Pelophylax ridibunda ( 2333بهبهانی و همکاران )توسط امانت
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از  )2333) کلرودیسیاهیوسفیو  نسبذاکری از استان فارس،

 ( از استان مرکزی، محمدی2311لواسانات، هزاوه و همکاران )

( از رودخانه بالخلو استان اردبیل، 2311آلوچه و همکاران )

( از تاالب انزلی استان گیالن، 2311میرزاجانی و همکاران )

( از استان لرستان، پیمان و همکاران 2333زاده و همکاران )نجیب

( 2331شهر استان مازندران، تقدیسی و همکاران )ز قائم( ا2331)

از پارک ساریگل در استان خراسان شمالی، حجتی و همکاران 

( از شمال 2311( از پارک ملی شهید زارع ساری، نعمتی )2311)

 استان شرقشمال و ( از شمال2311استان خراسان، فخارزاده )

تان مازندران ( از اس2311نژاد و همکاران )خراسان، هاشمی

گزارش شد و مورد بررسی قرار گرفته است و براساس بررسی 

شرقی ( در جنوب1121بیوسیستماتیکی محمدی و همکاران )

ی از سیستان اندازه Pelophylax ridibundaبالغ  نرایران، نمونه 

)طول  F ،)طول پوزه تا مخرج(SVL تری را در صفات )متوسط کم

)طول پای  HFL ،)طول تارس( LTA ،()طول ساق T ،ران(

)طول اولین انگشت اندام  D.f st2)طول چشم( و  L.oعقبی(، 

های گزارش شده از استان خراسان در مقایسه با نمونه جلویی((

  (SVL( و در صفات2311شرقی ایران )نعمتی، رضوی، شمال

)طول   L.o ) طول ساق(، T، ) طول ران( F ،)طول پوزه تا مخرج(

در مقایسه با  )طول اولین انگشت اندام جلویی(( D.f st2چشم( و 

 های گزارش شده استان مازندران از شمال ایران )هاشمینمونه

( نشان داد، اما اندازه پرده صماخ و فاصله بین 2311نژاد، 

تری را نسبت به نمونه زابل نشان داد. در مقابل، نوستریل بیش

جز طول اولین مه موارد بهتری در هنمونه نر بالغ زابل اندازه بزرگ

 های استان مرکزی، شمالانگشت از اندام حرکتی جلوئی از نمونه

چنین کاریولوژی این ( نشان داد. هم2311مرکزی ایران )هزاوه، 

های استان مرکزی در شمال مرکزی ایران که ها با نمونهنمونه

گزارش شده، یکسان است )محمدی و  (2311توسط هزاوه ) قبالً

ان همکار (. اما براساس نتایج ژنتیکی پسرکلو و1121ران، همکا

( دو کالد عمده در داخل قورباغه آبی ایران شناخته شده 1121)

 غربی و جنوبها که شامل جمعیت شمالاست. یکی از این کالد

را تشکیل  bedriagae  Pelophylaxغربی است، یک گروه تک تبار

ه آبی در شمال و شمالدهد و کالد دوم شامل جمعیت قورباغمی

 subclades  .(sp Pelophylaxنوبه خود به دو است که به ایران شرق

و  Pesaraklooدر نتیجه،  شوند،تقسیم می (ssp. Pelophylax و

  bedriagaeپیشنهاد کردند که دو گونه مجزا، (1121) همکاران

Pelophylax  وsp. Pelophylax عنوان گونه آن، باید بهبا دو زیر

قورباغه آبی ایران شناخته شوند. عالوه بر این، دیگر قورباغه آبی 

( به احتمال زیاد باید از چک لیست قورباغه P.ridibundusایران )

 آبی قورباغهآبی ایران حذف شود. که از این خانواده گونه 

Pelophylax sp.، ها یاها، آبگیرها از کنار تاالبدر همه ایستگاه 

 Ranaجنگلی قورباغه ،Rana جنس از و آب داخل از

pseudodalmatina (Safaei-mahroo  ،برای 1121و همکاران ،)

شد.  آوریبار از چابکسر واقع در شرق استان گیالن جمعاولین

های آب شیرین زیست ( در نزدیکی حوزهRanaها )جنس قورباغه

(. 2312کمی و همکاران،  ؛2331کنند )پسرکلو و همکاران، می

های هیرکانی مناطق شمالی رنگ در جنگلای پرباغه قهوهاین قور

 های دیگر پراکندگی نداردایران بوده و در سایر نقاط ایران و کشور

های و تاکنون از شیب (2311 ،کمی؛ 2312 ،و همکارانکمی )

ی هاهای تالش و البرز در استانغربی و رشته کوهشمالی و شمال

ی از استان اردبیل های کوچکتگیالن، مازندران، گلستان و قسم

قورباغه جنگلی دارای ترکیب . (2311، )پسرکلو شده است گزارش

بدنی ظریف، پوست صاف، چین های طرفی پشتی نازک و سر 

با سه مرحله  .(2313ی، کم و بلوچ) باشدکوتاه )کوچک( می

های آذر، اسفند و مرداد صورت گرفت مشخص بررسی که در ماه

درجه  21تا  22رباغۀ جنگلی در دمای بین شد که، فعالیت قو

یابد ولی در های مورد مطالعه افزایش میگراد در محلسانتی

 دکنشدت کاهش پیدا میهگراد بیتدرجه سان 13دمای باالتر از 

 دیگر هایبه گونه نسبت جنگلی قورباغۀ (.2313، کمی و بلوچ)

کند. می آغاز را خود مثلیتولید تر فعالیتزود ماه یک Ranaجنس 

برای  گونه این تربیش توانایی از ناشی است رویداد ممکن این

شده  گذارده هایتخم تعداد ( و2311)پسرکلو،  باشد سرما تحمل

است )پسرکلو  مردابی قورباغه از ترکم بسیار نیز گونه این توسط

 کف در ایتوده صورتجنگلی به قورباغه (. تخم2332همکاران،  و

 جاری آب آرام نسبتاً بخش در و یا است ثابت جنگل در که آبی

 ؛2333زاده و همکاران، )نجیب شودمی دیده جنگل کف در

 31 حدود شامل Hylidae (. خانواده2332پسرکلو و همکاران، 

 نیز و دارند وجود آمریکا در ترکه بیش است گونه 421 و جنس

 Hylinae واده خان زیر فقط ایران در که .است خانوادهزیر دو دارای

. (2313 کمی، و بلوچ ؛2311 همکاران، و آلوچه)محمدی دارد وجود

باشد، می صدابی نسبتاً و تحرککم روز در طول درختی قورباغه

 هوا )حدود شدن تاریک تا خورشید غروب بین موجود روشنایی در

 بلند صدای خواندن با آواز به شروع درختی دقیقه( قورباغه 31

 همین در تنها و کندمردابی می قورباغه به نسبت مایزمت کامالً و

 گونه این باالی استتار بر صدا واسطه ردیابیبه توانمی کوتاه فاصله

(. گونه قورباغه درختی 2333 زاده و همکاران،)نجیب کرد غلبه

( 2312( و کمی و همکاران )2332) همکارانش توسط پسرکلو و

( 2311همکارانش )آلوچه و از استان گلستان، محمدی
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( از 2333زاده و همکاران )از رودخانه بالخلو استان اردبیل، نجیب

( از پارک ملی شهید 2311استان لرستان، حجتی و همکاران )

( از استان مازندران 2311نژاد و همکاران )ساری، هاشمیزارع

گزارش شد و مورد بررسی قرار گرفته است. از لحاظ تاریخی اکثر 

قدند که ایران توسط تنها یک گونه قورباغه درختی محققان معت

Hyla savignyi  اشغال شده است(Baloutch  وKami ،2331؛ 

Leviton  ،سازان و با توجه به تحقیقات چیت (2331و همکاران

غربی کشور توزیع ( این گونه در شمال و جنوب1111و همکاران )

شمالی  چند اخیراً پیشنهاد شده است که بخششده است، هر

اشغال شده باشد   Hyla arborea gumilevskiiوسیلههتواند بمی

(Litvinchuk، 1111 تحقیقات .)Gvozdik ( 1111و همکاران )

دهد صفات مورفومتریک قابل تشخیصی بین دو گونه نشان می

Hyla savignyi وHyla arborea gumilevskii   وجود ندارد، با این

کاهش یا فقدان لوپ کشاله ران وسیله هب  Hyla arboreaحال

(، که 1111و همکاران،  Litvinchukشود )تشخیص داده می

 Hyla ازقابل تشخیص شود از لحاظ مورفولوژیکی غیرباعث می

savignyi  باشد(Gvozdik ،1121؛ Schneider ،1113؛ 

Schneider  وGrosse ،1113؛ Kaya  ،اً(. اخیر1111و همکاران 

 Hyla arborea(، 1111و همکاران ) Stock مولکولی نتایج اساسبر

تغییر کرد. نتایج تفسیر صدا حاصل از  Hyla orientalisبه اسم 

 منطقه مختلف ایران نشان  4( از 1121) Gvozdikتحقیقات 

 1های ضبط شده بسیار متفاوت بوده و متعلق به دهد که صدامی

است  Hyla savignyiها متعلق به باشد: یکسری از صداگونه می

هایی که از سواحل دریای خزر گرفته شده است که صداحالیدر

، Schneider ؛Gvozdik ،1121)است  Hyla arboreaمختص 

و همکاران،  Stock)بندی فعلی چند با توجه به طبقه(. هر1114

نامیده شود. این  Hyla orientalis( جمعیت خزر باید 1111

و  Gvozdikیکی نیز تأیید شد )ها به تازگی از نظر ژنتیافته

اساس اطالعات فرض کرد بر Gvozdikهمکاران، در حال چاپ(. 

که مناطق مرطوب و نیمه گرمسیری سواحل دریای خزر در ایران 

 Hyla savignyi کهدرحالی است شده اشغال Hyla orientalis توسط

های های تالش و البرز در زیستگاهغربی کوهدر غرب و جنوب

چند برای روشن شدن اند. هرخشک توزیع شده خشک ونیمه

، Gvozdikباشد )وضعیت نیاز به مطالعات صوتی و ژنتیکی می

 41خانواده، زیر 1جهان، مشمول  Bufonidae(. خانواده 1121

 کمی ؛2311آلوچه و همکاران، محمدیگونه است ) 113 و جنس

شین پی درمطالعات وزغ جنس هاینمونه .(2311همکاران،  و

( و هزاوه و همکاران 2311( و نعمتی )2311توسط فخارزاده )

جنسی را نشان دادند )هزاوه  ریختیدو ( فقدان2311)

وهمکاران  Fakharzadeha(. طبق تحقیقات 2311و همکاران، 

نشان  را سه سطح پلوئیدی ،وزغ 11 کاریوتایپ( در ایران،1121)

 شرقیاز شمال منطقه عمدتاً 21( از 11n=1)دیپلوئید د. دا

از غرب ایران  B. variabilis (n1) و جمعیت (داغمحدوده کپه)

در چهار جمعیت از  B. oblongus( 44n=4)پیدا شد، تتراپلوئید 

برای چنین هم .مرکزی و شرق مرکزی ایران تشخیص داده شد

 سبز تریپلوئیدوزغ ( 1121همکاران ) و Fakharzadehaاولین بار، 

(33n=3را از ) یخه  داغهای شرقی محدوده کپهحل در دامنهدو م(

-Rastegarکردند. طبق مطالعات  گزارشبید و بزنگان( در ایران 

Pouyani جنسنام  (،1111همکاران ) وBufo   بهPseudepidalea 

 و طبق همین تحقیقات این خانواده در ایران دارای نمود تغییر

 viridis viridisهای نام با سبز وزغ هایگونهزیر نیز و گونه 3

Pseudepidale، kermanensis P.viridis،  turanensis P.viridis  و

P.viridis ssp. (، 2311آلوچه، )محمدی نمودند را معرفی 

 استان مرکزی، از (2311) هزاوه توسط شده ذکر گونه چنینهم

 و حجتی بیلارد استان بالخلو رودخانه از (2311 (آلوچهمحمدی

( از شمال 2311ساری، نعمتی )زارع شهید ملی پارک در (2311)

 کلرودیسیاهیوسفیو  نسبذاکری، است شده گزارش خراسان

از پارک ساریگل  (2331) و همکاران از لواسانات، تقدیسی )2333)

در استان خراسان شمالی گزارش و مورد بررسی قرار گرفته است. 

 کرد تغییر Bufotes به Pseudepidalea ولی اخیراً نام جنس

(Safaei-mahroo که برخی از محققان مانند 1121همکاران،  و ،)

Frost ( و1111و همکاران )Dubois   وBour (1121هم ) چنان

-Safaeiکنند )استفاده می Bufotesبه جای   Pseudepidaleaاز

mahroo  ،گونه (.1121و همکارانPseudepidalea) variabilis  )

Bufotes ایران است در پراکندگی ترینبیش دارای سبز وزغ یا 

 فعال شب هاوزغ کهجاآن از (.2311آلوچه و همکاران، )محمدی

 نه و دارند نمناک و مرطوب هوایی به نیاز برای زیست و بوده

بین  شکاف بخصوص روستایی و شهری مناطق یا چشمه، برکه

 را تقریباً مناسبی حیطم خیابان، کنار آب هایجوی یا و هادیوار

 زاده و همکاران،)نجیب است کرده فراهم جانوران این زیست برای

 منطقه موجود این دو گونه در Bufonidae(. از خانواده 2333

 Bufotes variabilis (Pseudepidalea) سبز باشد، اولی وزغمی

ساحلی  -مختلف استان )پارک جنگلی نقاط و در هاشب که اغلب

 گونه، شد این آوریرفیه، چابکسر و پارک لنگرود( جمعاشآستانه

استان لرستان،  ( از2333زاده و همکاران )توسط نجیب قبالً

 شده استان مازندران گزارش ( از2311نژاد و همکاران )هاشمی

بار از که برای اولین Bufo eichwaldi دومی وزغ تالشی  بود، و

اس اسبرآوری شد. عاشرفیه جمروستای کیسم شهرستان آستانه
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 های توبرکول) Bufo bufo صفات مورفولوژیکی این وزغ جزء گونه

. پرده صماخ کوچک گاهی است تا فصلی چهارمین انگشت دو

. فاقد چین طولی در روی باشدمیاوقات در زیر گوشت مخفی 

ای تا قهوه-ای چرک و زردقهوه-پشت بدن خاکستری ،پنجه پا

 است، رنگمشخص یا یکبا نقاط تیره نا زیتونی و سبز همراه-سبز

ای در لبه خارجی غده پاروتوئید قهوه اغلب دارای نوار تیره معموالً

شکم سفید چرک یا اغلب مایل به زرد همراه با باشد. پوست می

. باشدمی. فاقد اندام تشدید صدا استتعداد کم و بیش نقاط تیره 

ای سیاه در روی سه همثل دارای اجسام پینها در زمان تولیدنر

(، اما Inger، 2311شد )( شناخته می.هستند های جلوانگشت پا

Litvinchuk ( 1111) و همکارانBufo eichwaldi  را از قفقاز بر

ه عنوان گونها و شواهد مورفولوژیکی بهاساس سایز ژنومی، آلوزیم

ای ای یا قهوهمعرفی کردند. این وزغ  قهوه Bufo bufoجدید از 

طح مرتب سیاه است و سهای نامتمایل به خاکستری با نقاط یا لکه

ب مرتهای تیره و ناشکمی به رنگ سفید چرک با نقاط یا لکه

وزغ بزرگ در  منسوب به Bufo eichwaldiباشد. پراکنش می

شرقی شرقی آذربایجان و از جنوبهای هیرکانی در جنوبجنگل

( محدود 2111)تا ارتفاع ها در ایران غربی این جنگلتا شمال

مورفیسم جنسی وجود گشته است. در نوک پوزه این گونه دی

 ،Saeidi Moghariو  Mozaffari) دارد نر کاربرد-نر رقابت در که دارد

1121). Litvinchuk ( اظهار داشتند 1111) و همکارانBufo   

eichwald شوند، ندرت ظاهر میهدر طبیعت کمیاب هستند و ب

ای همین های موزهن گونه در مجموعهبودن ایشاید دلیل کمیاب

 ها، شبشان باشد. وزغ تالشی مانند بسیاری دیگر از وزغرفتار

ها هرگز طی روز فعالیت مثل آنجز در طی فصل تولیدهفعالند و ب

کنند. بعد از خواب زمستانی در فروردین فعالیت خود را نمی

ک م در یمثل فقط افراد بالغ با هکنند. طی دوره تولیدشروع می

های شیرین راکد یا دارای جریان آهسته( برای مکان )نزدیک آب

 ،Saeidi Moghariو  Mozaffari)یابند مثل اجتماع میتولید

های هیرکانی کمیاب هستند. هایی در جنگل، چنین آب(1121

ها به محل ها بعد از نرتر هستند، آنها بسیار بزرگها از نرماده

کنند اما ذاری آب را ترک میگرسند و بعد از تخممثل میتولید

 ها، هر نر سعی-ها نسبت به مادهمانند. با افزایش تعداد نرها مینر

ایی هکند نر دیگر را، از پشت ماده دور کند که این کار برای نرمی

 ،Saeidi Moghariو  Mozaffari)تر است تر آسانهای تیزبا پوزه

 ،Saeidi Moghariو  Mozaffariتوسط  قبالً گونه، این .(1121

نیز  رستان الهیجان واقع در شرق استان گیالنشه ( از1121)

گونه   Pelobatesجنس،  Pelobatidaeخانواده. از بود شده گزارش

از روستای گالشکالم در اطراف  ،Pelobates syriacusپا وزغ بیل

دارای پا وزغ بیلی شهرستان لنگرود مشاهده گردید. چمخاله

 آمدگیگونه برو در زیر انگشتان، هیچمردمک چشم عمودی است 

. فقدان غدد پاروتوئید بزرگ در پشت سر که از وجود ندارد

 مانند کف مدگی داخلی بیلچههاست و وجود برآمشخصات وزغ

باشد، از مشخصات این گونه است. پای عقب که متمایل به زرد می

ت شدار است. پوست پای بریده و شکافلبه خلفی زبان تا اندازه

از دومی  ترباشد. اولین انگشت پای جلو بزرگبدن تقریباً صاف می

های نارنجی متمایل به قرمز در لکه .(2311 کمی،و  )بلوچ است

در این تحقیق  (.2331)کمالی،  شودمی نر مشاهده جنس هایپهلو

از یکی از  Triturus kareliniدار دار، سمندر تاجاز دوزیستان دم

آوری گردید اشرفیه جمعاطراف شهرستان آستانه هایروستا مزارع

و  با نقاط تیره ای همراهپشت بدن تیره یا تیره مایل به قهوهکه 

 چرم این گونهپوست  بود. شکم نارنجی همراه با نقاط تیره پوست

ها دارای یک بدن ماده است. صاف های تقریباًمانند و دارای دانه

فاع تر و ارتپشتی جنس نر کوتاهاجتباشد و می ایای قهوهنوار مهره

 اشدبپشتی دم جدا نمیدر تمام طول یکسان و از باله آن تقریباً
 persicus جویباری سمندر چنینهم .(2311 کمی، و )بلوچ

Iranodon  شهرستانمنطقه ییالقی در مسیر روستای هلوسرااز ، 

، درصدی 11ای با شیب حدود در دره، جویبار دائمیاملش از یک 

. در این سمندر رویت شد 31تعداد به  و متر 2113در ارتفاع 

، اغلب دارای یک شیار پشت استای لبی ها فاقد حاشیهلبگونه 

. اشدبمیصاف  . پوست کامالًخلفی چشم هستند حاشیه در چشمی

ع وطول دم به اندازه مجم است. مشخص ای پشت کامالًخط مهره

انگشت در  4 . دارای(2311 کمی، و )بلوچباشد می سر و بدن

(. 2331ای هستند )کمالی، شیار دنده 21تا  24و  های عقبیاندام

، تاس رنگ سر، بدن و طرفین دم به رنگ خاکستری مایل به زرد

ای مایل به های قهوهدر قسمتی از بدن و در ناحیه دم دارای لکه

تر ای روشنتا اندازه . ناحیه شکمیاست شکلسیاه یا حالت مرمری

 هاسمندر تربیش تخم .(2311 کمی، و )بلوچ باشدمی و شفاف

و همکاران،  زاده)نجیب چسبدمی اجسام از به بعضی ایساقه توسط

 شودمی پیشنهاد پایان (. در2332پسرکلو و همکاران،  ؛2333

 اکولوژی تیک وژن، سیکل زندگی در مورد تریدقیق مطالعات

 هایتفاوت چنینود. همش ایران انجام های دوزیستان درگونه

 از هاآن واگرایی و میزان گونه هر هایجمعیت بین موجود

 .گیرد قرار بررسی مورد یکدیگر
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