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چکیده
دوزيستان از نظر تنوع زيستي مستلزم مطالعات بومي در ايران است 5 .خانواده 8 ،جنس و  55گونه از دوزيستان بيدم و2
خانواده 4 ،جنس و  7گونه از دوزيستان دمدار در ايران وجود دارد .هدف از مطالعه حاضر شناسايي و معرفي دوزيستان شرق استان گیالن
است .طي شش ماه کار میداني از فروردين تا شهريور  51٢2تعداد  581نمونه به کمک تور مخصوص از شرق استان گیالن ( 1ايستگاه:
آستانهاشرفیه ،الهیجان ،لنگرود ،رودسر ،املش و سیاهکل) جمعآوري و نمونهها بهطور زنده به آزمايشگاه جانورشناسي دانشگاه آزاد
واحد تنکابن منتقل گرديد و پس از بررسي از جنبههاي شکل ظاهري ،رنگآمیزي بدن و اندازهگیريهاي بیومتريک ( 54صفت) ،نمونهها
شمارهگذاري شدند .شناسايي نمونهها در سطح خانواده ،جنس و گونه بر اساس کلیدهاي شناسايي معتبر صورت گرفت .نمونههاي
جمعآوري شده در طول اين مطالعه به  8گونه 8 ،جنس و  1خانواده متعلق بودند ،ازجمله :خانواده  Ranidaeشامل :قورباغه مردابي
 Pelophylax sp.و قورباغه جنگلي  ،Rana pseudodalmatinaخانواده  Hylidaeشامل قورباغه درختي شرقي ،Hyla orientalis
از خانواده  :Bufonidaeوزغ سبز  Bufotes (Pseudepidalea) variabilisو وزغ تالشي  ،Bufo eichwaldiاز خانواده:Pelobatidae
وزغ پابیلچهاي  ،Pelobates syriacusاز خانواده  :Salamandridaeسمندر تاجدار (تريتون)  ،Triturus kareliniو از خانواده
 :Hynobiidaeسمندر جويباري  Iranodon persicusجمعآوري و شناسايي شدند.
کلمات کلیدی :تنوعزیستی ،دوزیستان ،استان گیالن
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مقدمه
کشور ایران بهدلیل پیچیدگی جغرافیایی خاص و قرارگیری
در محل تالقی جانوری شمال آفریقا-جنوب آسیا-آسیای مرکزی
و اروپا ،یک پل ارتباطی را بین این نواحی تشکیل میدهد
(تقدیسی و همکاران .)2331 ،همچنین از نظر جغرافیای جانوری،
پیچیدهترین منطقه آسیای جنوبغربی میباشد (حجتی و همکاران،
2311؛ هزاوه و همکاران .)2311 ،بهمنظور درک صحیح از حضور
فونها و ارتباطات جمعیتها نیاز به مطالعات اکولوژیکی دقیق
است (حجتی و همکاران2311 ،؛ هزاوه و همکاران .)2311 ،تنها
دو راسته دوزیستان دمدار یا سمندرها ( (Caudataو بیدمان یا
قورباغهها و وزغها ( )Salientiaدر ایران یافت میشود (محمدی
آلوچه و همکاران2311 ،؛ کمی2311 ،2311 ،؛کمی و ابراهیمی،
 .)2313مطالعات زیستشناسی بسیاری در مورد دوزیستان
صورت گرفته است ( Levitonو همکاران 2331؛ میرزاجانی و
همکاران )2311 ،و این مطالعات در زمینه طبقهبندی و فونستیک
در اواخر قرن  21آغاز شد (ذاکرینسب و یوسفی سیاهکلرودی،
2333؛ رستگارپویانی و همکاران  (1111که از میان آنها میتوان
به نویسندگان کتاب دوزیستان ایران و اسکندر فیروز در کتاب
حیاتوحش ایران ،که دوزیستان مناطق مختلف ایران را بررسی
کردهاند را یاد کرد (محمدیآلوچه و همکاران2311 ،؛ فیروز،
 .)2311همچنین در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
محققان مختلفی دوزیستان ایران را مطالعه نمودهاندCope .
( )2111سمندر  Neurergus crocatusرا در ایران و عراق مطالعه
و بهعنوان گونه جدید معرفی نمودند (هزاوه و همکاران.)2311 ،
 )2321( Nesterovسه گونه جدید دوزیستان دمدار (سمندر) را
از کردستان ایران و عراق گزارش داد (هزاوه و همکاران.)2311 ،
 )2311( Schmhidtبرای اولینبار دو گونه جدید سمندر و وزغ
را از استان لرستان گزارش داد (هزاوه و همکاران .)2311 ،پسرکلو
و همکاران ( )2331به مطالعه چندریختی رنگی در قورباغه مردابی
 Pelophylax ridibundaاستان گلستان پرداختند .نتایج نشان داد
که هفت ریخت مختلف از این زیرگونه در استان گلستان وجـود
دارد ،همچنین چندریختی رنگی و جنسیت در قورباغه مردابی
معمولی مستقل از هم میباشند (ذاکرینسب و یوسفیسیاهکلرودی،
 .(2333حجتی و همکاران ) )2311بر روی شناسایی دوزیستان
و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری تحقیق کردند و نتیجه
گرفتند که در آن منطقه در میان دوزیستان بیشترین فراوانی
متعلق به قورباغـه مردابی جنگلی میباشد (ذاکرینسب و یوسفی
سیاهکلرودی .(2333 ،نعمتـی ( )2311از طریـق مطالعات
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مورفولوژیکی ،کاریولوژیکی و زیستسنجی به شناسایی دوزیستان
بیدم شمال خراسان پرداخت .وی براساس این مطالعات نشان
داد که قورباغههای جمعآوری شده متعلق به زیرگونۀ P. ridibunda
و وزغهای جمعآوری شده ،متعلق به زیرگونه Pseudepidalea viridis
 viridisمیباشد (ذاکرینسب و یوسفیسیاهکلرودی.(2333 ،
فخارزاده ( )2311به بررسی کاریولوژی دوزیستان بیدم مناطقی
از شمال و شرق استان خراسان پرداخت .در این مطالعات بیان
شد که همه قورباغهها و وزغهای جمعآوری شده از مناطق مورد
مطالعه بهترتیب متعلق به زیرگونههای  P. r. ridibundaو P. v.
 viridisمیباشند (ذاکرینسب و یوسفیسیاهکلرودی.(2333 ،
هاشمینژاد و همکارانش ( )2311به مطالعه بیوسیستماتیکی
دوزیستان بیدم استان مازندران و بررسی شرایط اکولوژیکی
زیستگاه آنها پرداختند .براساس کلیدهای شناسایی و طبق
فرمول کروموزومی به  4گونه شامل )Rana (Pelophylax
( ridibundaقورباغه مردابی) و ( Rana macrocnemisقورباغه
جنگلی) و ( Hyla savignyiقورباغه درختی) )Bufo (Pseudepidalea
( variabilisوزغ سبز) تعلق دارد Fakharzadeha .و همکارانش
( )1121وضعیت سیتوژنتیک و پلوئیدی  21جمعیت از زیر
گونه  Bufo viridisدر ایران را (به نمایندگی از دیپلوئید ()1n
 B.variabilisو  ،B. thuringiensisو تتراپلوئید (B. )4n
oblongusبررسی کردند ،نتایج که سه سطح پلوئیدی را نشان داد
و همچنین برای اولین بار وزغ تریپلوئید سبز ( )3n=33را از ایران
گزارش کردند .محمدی و همکارانش (Pelophylax )1121
 ridibundaاز سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران
را گزارش کردند و آن را از نظر بیوسیستماتیکی و کاریولوژی
مورد مطالعه قرار دادند .امانتبهبهانی و همکارانش ( )2333به
مطالعه ریختسنجی نر و ماده قورباغه مردابی )Pelophylax
 Rana )ridibundusدر استان فارس و بررسی گنادهای جنسی
قبل و بعد از تخمریزی پرداختند ،که قورباغههای نر و ماده چهار
منطقه در صفات مطلق پهنای اولین انگشت دست و درازای آرواره
و برخی صفات نسبی دارای اختالف معنیدار هستند .همچنین
بررسی بافتهای غدد جنسی نر و ماده قبل و بعد تخمریزی و
اسپرمریزی نشان داد نرها و احتماالً مادهها در این گونه بیش از
یکبار در فصل تولیدمثلی قادر به گامتریزی میباشند .طبق
مطالعات  Pouyani Rastegarو همکاران ( ،)1111قورباغههای
ایران شامل  23گونه و وزغها متعلق به  1جنس و  4خانواده
بودند ،اما طبق مطالعات اخیر ،دوزیستان بیدم در ایران شامل 1
خانواده  Dicroglossidae ،Bufonidae ،Hylidae ،Ranidaeو
 Pelobatidaeمیباشد و دوزیستان دمدار در ایران شامل
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 Salamandridaeو  Hynobiidaeاست ( Safaei-mahrooوهمکاران،
 .)1121اکثر محققان معتقد بودند که از خانواده 2،Hylidae
جنس ( )Hylaو 2گونه در ایران وجود دارد ( Baloutchو ،Kami
2331؛  Levitonو همکاران ،)2331 ،که براساس آنالیز صدا
حضور دومین گونه در ایران ثابت شد ( .)1121 ،Gvozdikاز
خانواده  3 ،Bufonidaeجنس ( Duttaphrynus ،Bufoو (Bufotes
و  1گونه در ایران وجود دارد ( Safaei-mahrooو همکاران،
 Litvinchuk ،)1121و همکارانش ( )1111گونه جدیدی را از
قفقاز براساس سایز ژنومی ،آلوزیمها و شواهد مورفولوژیکی از
جنس  Bufoمعرفی کردند ( Mozaffariو ،Saeidi Moghari
1121؛  Litvinchukو همکاران .)1111 ،از خانواده 1 ،Ranidae
جنس ( )Pelophylax, Ranaو  3گونه معرفی گردید (Safaei-
 mahrooو همکاران Pesarakloo ،)1121 ،و همکارانش ()1121
از جنس  Pelophylaxدو گونه جدید را از ایران گزارش نمودند.
جنس  Ranaاز نظر تاکسونومیکی بسیار مهم است (مولوی و
همکاران2331 ،؛  Cousineauو همکاران .)2332 ،رنگ بدن به
شدت در این جنس متغییر است .نوار مهرهای در  %11نمونهها
دیده میشود (مولوی و همکاران .)2331 ،در اکثر موارد اعتقاد
بر این است که چندریختی بهطور مستقیم با استتار جانور در
مقابل صیاد در ارتباط است (پسرکلو و همکاران2331 ،؛ Milstead
و همکاران2314 ،؛  Underhillو 2312 ،Fishbeck؛ ،Merrell
 .)2311از خانواده  Dicroglossidaeو از خانواده Pelobatidae
هرکدام 2جنس (که بهترتیب عبارتند از Euphlyctis :و )Pelobates
و 2گونه معرفی گردید ( Safaei-mahrooو همکاران.)1121 ،
همچنین از دوزیستان دمدار ،از خانواده 3 Salamandridae
جنس  Triturus ،Neurergusو Salamandraو  1گونه ،و از
خانواده  2 Hynobiidaeجنس ( )Iranodonو  1گونه گزارش شد
 Safaei-mahrooو همکاران .)1121 ،اغلب گونههای دوزیستان
جفتگیری واقعی ندارند .در دوزیستان بیدم نرها بازوهای مادهها
را در بر میگیرند ،به این ترتیب مادهها تحریک شده و تخمکهای
خود را رها میسازند و همزمان نرها اسپرمهای خود را آزاد
میکنند (نجیبزاده و همکاران2333 ،؛  Truebو ،Duellman
 .)2334فصل تولیدمثل در گونههای مختلف دوزیستان متفاوت
است .مطالعات انجام شده نشان داده است که بین فعالیت
تولیدمثلی و میزان تحمل گونه نسبت به سرما ارتباط وجود دارد
(پسرکلو و همکاران .)2332 ،رفتارهای همآوری و همچنین شیوه
تخمریزی و نوع تخم در دوزیستان متفاوت است (نجیبزاده و
همکاران2333 ،؛ پسرکلو و همکاران .)2332 ،بیش از یک سوم
گونههای جانوری در سراسر جهان در معرض خطر
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انقراض قرار دارند (نجیبزاده و همکاران2333 ،؛  Blausteinو
همکاران .)1121 ،بررسی و حفاظت گونههای جانوری در
زیستگاهشان بسیار مهم است بهخصوص برای جانورانی مانند
دوزیستان که با اطالعات علمی کم مواجه هستند و با سرعت باال
در خطر نابودی و انقراض بحرانی قرار گرفته اند (ذاکرینسب و
یوسفیسیاهکلرودی2333 ،؛  Naderiو همکاران .)1113 ،از آنجا
که مطالعات گذشته ،تمام مناطق ایران را بهطور تخصصی پوشش
نداده است و برای تکمیل اطالعات گذشته نیاز به تحقیقات مجدد
و جامعی بهصورت منطقهای در استانهای مختلف ایران است
(حجتی و همکاران ،)2311 ،در پژوهش حاضر سعی شده فون
دوزیستان شرق استان گیالن را با توجه به فون غنی آن و بهدلیل
داشتن سواحل دریای خزر و اکوسیستمهای متنوع ،بهصورت
تخصصی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد ،تا براساس یافتههای
حاصل برنامه حفاظتی خاص در این استان صورت گیرد ،زیرا با
حذف یک گونه در یک محدوده جغرافیایی کوچک و یا وسیع در
طبیعت ،اختالل تقریباً غیرقابل جبرانی در نظم و زنجیره اکولوژیکی
و بیولوژیکی آن محدوده ایجاد میشود (رستگار پویانی.)2311 ،

مواد و روشها
منطقه مطالعه :این پژوهش از فروردین تا شهریور2331به
مدت  1ماه ،در تمام شرایط آب و هوایی در شرق استان گیالن
(شکل  )2انجام گردید .استان گیالن در شمال ایران و در جنوب
غربی دریای خزر واقع شده است .از نظر موقعیت جغرافیایی در
محدوده  31درجه و  34دقیقه الی  31درجه و  11دقیقه عرضی
شمالی و  41درجه و  13دقیقه الی  11درجه و  34دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار قرار دارد .به لحاظ مساحت  1/11درصد از
مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .گیالن از شمال به
دریای خزر و کشور آذربایجان ،از غرب و شمالغربی به استان
اردبیل ،از غرب به استان زنجان ،از جنوب به استان قزوین و از
شرق به استان مازندران محدود میگردد.
روش جمعآوري و شناسایی نمونهها :برای جمعآوری
نمونهها در خشکی ،بهصورت پیمایشی ،ایستگاهها (جدول )2را
پیموده و بهکمک دست ،نمونهها را جمعآوری کرده و برای نمونههایی
که در آب بودند از تور دسته بلند استفاده گردید .برای جمعآوری
نمونهها در شب ،نور چراغدستی استفاده گردید .پس از جمعآوری،
هر نمونه بهصورت جداگانه درون ظرف یا کیسه پالستیکی
انداخته و تمام اطالعات مربوط به آن مثل نوع رنگآمیزی نمونه،
محل جمعآوری و غیره در دفترچه نوشته شد ،همچنین تمام
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اطالعات نمونه را نیز بر روی کاغذ نوشته و بر روی ظرف مربوط
به آنها چسبانده و در سایه و دور از تابش مستقیم آفتاب قرار
داده شد.

جدول :1مختصات شهرستانهاي شرق گیالن
شهرستان

عرض و طول جغرافیایی شهرها

تعداد نمونه

آستانهاشرفیه
الهیجان
لنگرود
رودسر
املش
سیاهکل

43°344 'E, 31°11'N
11°143 'E, 31°11'N
11°241 'E, 31°23'N
11°3 'E, 31°34 'N
11°111 'E, 31°11 'N
43°11'E, 31°21 'N

42
13
41
42
31
11

نتایج
نتایج بهدست آمده از بررسی مورفومتری در مناطق مورد
مطالعه (جدول  )2شامل شش خانواده ،هشت جنس و هشت
گونه است .در راسته دوزیستان بیدم ،از خانواده  Ranidaeقورباغه
جنگلی ( Rana pseudodalmatinaشکل  ،)1قورباغه مردابی
( Pelophylax sp.شکل  ،)3از خانواده  Hylidaeقورباغه درختی
شرقی ( Hyla orientalisشکل  ،)4از خانواده  Bufonidaeوزغ
سبز ( Bufotes )Pseudepidalea) variabilisشکل  ،)1وزغ
تالشی ( Bufo eichwaldiشکل  ،)1از خانواده  Pelobatidaeوزغ
بیل پا  ،Pelobates syriacusو از راسته دوزیستان دمدار خانواده
 Salamandridaeسمندر تاجدار (تریتون) Triturus karelini
(شکل ،)1از خانواده  Hynobiidaeسمندر جویباری persicus
( Iranodonشکل  )1جمعآوری و شناسایی شد .به عالوه تعداد
نمونهها به تفکیک جنسیت و اطالعات تعداد و بیومتریک بزرگترین
نمونه جمعآوری شده دوزیستان بیدم در جدول  1و دوزیستان
دمدار در جدول  3نوشته شده است تا در مطالعات تطبیقی مورد
مقایسه قرار گیرد.

شکل :1تقسیمات سیاسی شهرستانهاي استان گیالن

پس از تهیه عکس از نمونهها (برای ثبت رنگ در زمان زنده
بودن) ،آنها را به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد واحد
تنکابن منتقل کرده تا از نظر تاکسونومیکی مورد مطالعه قرار
گیرند .برای این کار نمونهها ابتدا بهوسیله اتیکت شمارهگذاری و
سپس توسط کولیس دیجیتالی با دقت  1/11اندازهگیری گردید.
شناسایی گونههای صید شده با استفاده از صفات مورفولوژیکی و
کلید شناسایی معتبر (کمی )2311 ،صورت گرفت.

جدول  :2گونهها ،اطالعات تعداد و زیستسنجی (میلیمتر) بزرگترین نمونههاي بعضی دوزیستان بیدم شرق استان گیالن
خانواده
Ranidae
Pelobatidae
Hylidae
Bufonidae

نام علمی گونه
Pelophylax Sp.
Rana pseudodalmatina
Pelobates syriacus
Hyla orientalis
Bufotes variabilis
Bufo eichwaldi

اندازه سر
)(L.c.

33/11
11/33
22/11
12/3
11/34

-

اندازه بدن
()L.

211/14
12/11
31/1
11/2
242/11

اندازه ران
()F.

11/21
33/11
23/21
33/11
12/23

-

پرده صماخ
()L.tym

3/14
1/11
3/34
3/11
1/31

-

توبرکول (
))C.int

1/11
3/11
1/21
1/14
1/23

-

13
22
1
1
-

تعداد
ماده
نر
11
4
3
1
2

جدول  :3گونهها ،اطالعات تعداد و زیستسنجی (میلیمتر) بزرگترین نمونه بعضی دوزیستان دمدار شرق استان گیالن
خانواده

نام علمی گونه

اندازه سر
)(L.c.

اندازه بدن
()L.

اندازه دم
()L.c.d.

پاهاي جلویی
((P.a

پاهاي عقبی
()P.p.

Salamandridae

Triturus karelini

Hynobiidae

Iranodon persicus

13/2
-

11/34
-

11/11
-

11/1
-

13/1
-

234

تعداد
ماده
نر

2
-

3
-
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شکل  :2قورباغه جنگلی  :Rana pseudodalmatinaالف) سطح جانبی

شکل  :3قورباغه مردابی  : Pelophylax spالف) سطح شکمی

ب) سطح پشتی

ب) سطح پشتی

شکل  :4قورباغه درختی  : Hyla orientalisالف) سطح پشتی

شکل  :5وزغ سبز  :Bufotes variabilisالف) جنس ماده

ب) سطح جانبی

ب) جنس نر

شکل  :6وزغ تالشی  : Bufo eichwaldiالف) سطح پشتی

شکل  :7سمندر تاجدار جنوبی:Triturus karelini

ب) سطح جانبی

الف) سطح شکمی ب) سطح جانبی

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

بحث
در طول این مطالعه  1گونه 1 ،جنس و  1خانواده شناسایی
گردید که همه گونهها از قسمتهای مختلف استان گیالن
گزارش شده بودند (بلوچ و کمی .)2311 ،قورباغهها و وزغهای
ایران تماماً معرف فون دوزیستان بیدم پالئارکتیک هستند که از
نظر اکولوژیک دارای دامنه بردباری وسیعتری میباشد (تقدیسی
و همکاران .)2331 ،افراد خانواده  ،Ranidaeقورباغه هایی حقیقی
میباشند که یک گروه بزرگ را تشکیل میدهند همه جا بهجز

قطب جنوب یافت میشوند .قورباغههای این خانواده علیرغم
فراوانی ،محدوده مطالعاتی اندکی را بهخود اختصاص دادهاند
(مولوی و همکاران Rastegar-Pouyani .)2331 ،و همکاران
) )1111اعالم کرده بودند که خانواده  Ranidaeدر ایران دارای
چهار گونه pseudodealmatina ،Euphlyctis cyanophlyctis
 Pelophylax ridibundus ،Rana macrocnemisو Rana
 cameraniمیباشد ( Rastegar-Pouyaniو همکاران1111 ،؛
محمدیآلوچه و همکاران ،)2311 ،همچنین اخیراً گونه
 Pelophylax ridibundaتوسط امانتبهبهانی و همکاران ()2333
131

دالور شیدا جاللی و همکاران

از استان فارس ،ذاکرینسب و یوسفیسیاهکلرودی ( (2333از
لواسانات ،هزاوه و همکاران ( )2311از استان مرکزی ،محمدی
آلوچه و همکاران ( )2311از رودخانه بالخلو استان اردبیل،
میرزاجانی و همکاران ( )2311از تاالب انزلی استان گیالن،
نجیبزاده و همکاران ( )2333از استان لرستان ،پیمان و همکاران
( )2331از قائمشهر استان مازندران ،تقدیسی و همکاران ()2331
از پارک ساریگل در استان خراسان شمالی ،حجتی و همکاران
( )2311از پارک ملی شهید زارع ساری ،نعمتی ( )2311از شمال
استان خراسان ،فخارزاده ( )2311از شمال و شمالشرق استان
خراسان ،هاشمینژاد و همکاران ( )2311از استان مازندران
گزارش شد و مورد بررسی قرار گرفته است و براساس بررسی
بیوسیستماتیکی محمدی و همکاران ( )1121در جنوبشرقی
ایران ،نمونه نر بالغ  Pelophylax ridibundaاز سیستان اندازهی
متوسط کمتری را در صفات (( SVLطول پوزه تا مخرج)( F ،طول
ران)( T ،طول ساق)( LTA ،طول تارس)( HFL ،طول پای
عقبی)( L.o ،طول چشم) و ( 2st D.fطول اولین انگشت اندام
جلویی)) در مقایسه با نمونههای گزارش شده از استان خراسان
رضوی ،شمالشرقی ایران (نعمتی )2311 ،و در صفات )SVL
(طول پوزه تا مخرج) ( F ،طول ران) ( T ،طول ساق)( L.o ،طول
چشم) و ( 2st D.fطول اولین انگشت اندام جلویی)) در مقایسه با
نمونههای گزارش شده استان مازندران از شمال ایران (هاشمی
نژاد )2311 ،نشان داد ،اما اندازه پرده صماخ و فاصله بین
نوستریل بیشتری را نسبت به نمونه زابل نشان داد .در مقابل،
نمونه نر بالغ زابل اندازه بزرگتری در همه موارد بهجز طول اولین
انگشت از اندام حرکتی جلوئی از نمونههای استان مرکزی ،شمال
مرکزی ایران (هزاوه )2311 ،نشان داد .همچنین کاریولوژی این
نمونهها با نمونههای استان مرکزی در شمال مرکزی ایران که
قبالً توسط هزاوه ( )2311گزارش شده ،یکسان است (محمدی و
همکاران .)1121 ،اما براساس نتایج ژنتیکی پسرکلو و همکاران
( )1121دو کالد عمده در داخل قورباغه آبی ایران شناخته شده
است .یکی از این کالدها که شامل جمعیت شمالغربی و جنوب
غربی است ،یک گروه تک تبار  Pelophylax bedriagaeرا تشکیل
میدهد و کالد دوم شامل جمعیت قورباغه آبی در شمال و شمال
شرق ایران است که به نوبه خود به دو Pelophylax sp.( subclades
و  )Pelophylax ssp.تقسیم میشوند ،در نتیجه Pesarakloo ،و
همکاران ( )1121پیشنهاد کردند که دو گونه مجزاbedriagae ،
 Pelophylaxو  Pelophylax sp.با دو زیرگونه آن ،باید بهعنوان
قورباغه آبی ایران شناخته شوند .عالوه بر این ،دیگر قورباغه آبی
ایران ( )P.ridibundusبه احتمال زیاد باید از چک لیست قورباغه
231

بررسی تنوعزیستی دوزیستان شرق استان گیالن

آبی ایران حذف شود .که از این خانواده گونه قورباغه آبی
 ،Pelophylax sp.در همه ایستگاهها از کنار تاالبها ،آبگیرها یا
از داخل آب و از جنس  ،Ranaقورباغه جنگلی Rana
 Safaei-mahroo( pseudodalmatinaو همکاران ،)1121 ،برای
اولینبار از چابکسر واقع در شرق استان گیالن جمعآوری شد.
قورباغهها (جنس  )Ranaدر نزدیکی حوزههای آب شیرین زیست
میکنند (پسرکلو و همکاران2331 ،؛ کمی و همکاران.)2312 ،
این قورباغه قهوهای پررنگ در جنگلهای هیرکانی مناطق شمالی
ایران بوده و در سایر نقاط ایران و کشورهای دیگر پراکندگی ندارد
(کمی و همکاران2312 ،؛ کمی )2311 ،و تاکنون از شیبهای
شمالی و شمالغربی و رشته کوههای تالش و البرز در استانهای
گیالن ،مازندران ،گلستان و قسمتهای کوچکی از استان اردبیل
گزارش شده است (پسرکلو .)2311 ،قورباغه جنگلی دارای ترکیب
بدنی ظریف ،پوست صاف ،چین های طرفی پشتی نازک و سر
کوتاه (کوچک) میباشد (بلوچ و کمی .)2313 ،با سه مرحله
بررسی که در ماههای آذر ،اسفند و مرداد صورت گرفت مشخص
شد که ،فعالیت قورباغۀ جنگلی در دمای بین  22تا  21درجه
سانتیگراد در محلهای مورد مطالعه افزایش مییابد ولی در
دمای باالتر از  13درجه سانتیگراد بهشدت کاهش پیدا میکند
(بلوچ و کمی .)2313 ،قورباغۀ جنگلی نسبت به گونههای دیگر
جنس  Ranaیک ماه زودتر فعالیت تولیدمثلی خود را آغاز میکند.
این رویداد ممکن است ناشی از توانایی بیشتر این گونه برای
تحمل سرما باشد (پسرکلو )2311 ،و تعداد تخمهای گذارده شده
توسط این گونه نیز بسیار کمتر از قورباغه مردابی است (پسرکلو
و همکاران .)2332 ،تخم قورباغه جنگلی بهصورت تودهای در کف
آبی که در جنگل ثابت است و یا در بخش نسبتاً آرام آب جاری
در کف جنگل دیده میشود (نجیبزاده و همکاران2333 ،؛
پسرکلو و همکاران .)2332 ،خانواده  Hylidaeشامل حدود 31
جنس و  421گونه است که بیشتر در آمریکا وجود دارند و نیز
دارای دو زیرخانواده است .که در ایران فقط زیر خانواده Hylinae
وجود دارد (محمدیآلوچه و همکاران2311 ،؛ بلوچ و کمی.)2313 ،
قورباغه درختی در طول روز کمتحرک و نسبتاً بیصدا میباشد،
در روشنایی موجود بین غروب خورشید تا تاریک شدن هوا (حدود
 31دقیقه) قورباغه درختی شروع به آواز خواندن با صدای بلند
و کامالً متمایز نسبت به قورباغه مردابی میکند و تنها در همین
فاصله کوتاه میتوان بهواسطه ردیابی صدا بر استتار باالی این گونه
غلبه کرد (نجیبزاده و همکاران .)2333 ،گونه قورباغه درختی
توسط پسرکلو و همکارانش ( )2332و کمی و همکاران ()2312
از استان گلستان ،محمدیآلوچه و همکارانش ()2311
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از رودخانه بالخلو استان اردبیل ،نجیبزاده و همکاران ( )2333از
استان لرستان ،حجتی و همکاران ( )2311از پارک ملی شهید
زارعساری ،هاشمینژاد و همکاران ( )2311از استان مازندران
گزارش شد و مورد بررسی قرار گرفته است .از لحاظ تاریخی اکثر
محققان معتقدند که ایران توسط تنها یک گونه قورباغه درختی
 Hyla savignyiاشغال شده است ( Baloutchو 2331 ،Kami؛
 Levitonو همکاران )2331 ،و با توجه به تحقیقات چیتسازان
و همکاران ( )1111این گونه در شمال و جنوبغربی کشور توزیع
شده است ،هرچند اخیراً پیشنهاد شده است که بخش شمالی
میتواند بهوسیله  Hyla arborea gumilevskiiاشغال شده باشد
( .)1111 ،Litvinchukتحقیقات  Gvozdikو همکاران ()1111
نشان میدهد صفات مورفومتریک قابل تشخیصی بین دو گونه
 Hyla savignyiو  Hyla arborea gumilevskiiوجود ندارد ،با این
حال  Hyla arboreaبهوسیله کاهش یا فقدان لوپ کشاله ران
تشخیص داده میشود ( Litvinchukو همکاران ،)1111 ،که
باعث میشود از لحاظ مورفولوژیکی غیرقابل تشخیص از Hyla
 savignyiباشد (1121 ،Gvozdik؛ 1113 ،Schneider؛
 Schneiderو 1113 ،Grosse؛  Kayaو همکاران .)1111 ،اخیراً
براساس نتایج مولکولی  Stockو همکاران (Hyla arborea ،)1111
به اسم  Hyla orientalisتغییر کرد .نتایج تفسیر صدا حاصل از
تحقیقات  )1121( Gvozdikاز  4منطقه مختلف ایران نشان
میدهد که صداهای ضبط شده بسیار متفاوت بوده و متعلق به 1
گونه میباشد :یکسری از صداها متعلق به  Hyla savignyiاست
درحالیکه صداهایی که از سواحل دریای خزر گرفته شده است
مختص  Hyla arboreaاست (1121 ،Gvozdik؛ ،Schneider
 .)1114هرچند با توجه به طبقهبندی فعلی ( Stockو همکاران،
 )1111جمعیت خزر باید  Hyla orientalisنامیده شود .این
یافتهها به تازگی از نظر ژنتیکی نیز تأیید شد ( Gvozdikو
همکاران ،در حال چاپ) Gvozdik .براساس اطالعات فرض کرد
که مناطق مرطوب و نیمه گرمسیری سواحل دریای خزر در ایران
توسط  Hyla orientalisاشغال شده است درحالیکه Hyla savignyi
در غرب و جنوبغربی کوههای تالش و البرز در زیستگاههای
نیمهخشک و خشک توزیع شدهاند .هرچند برای روشن شدن
وضعیت نیاز به مطالعات صوتی و ژنتیکی میباشد (،Gvozdik
 .)1121خانواده  Bufonidaeجهان ،مشمول  1زیرخانواده41 ،
جنس و  113گونه است (محمدیآلوچه و همکاران2311 ،؛ کمی
و همکاران .)2311 ،نمونههای جنس وزغ درمطالعات پیشین
توسط فخارزاده ( )2311و نعمتی ( )2311و هزاوه و همکاران
( )2311فقدان دوریختی جنسی را نشان دادند (هزاوه
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و همکاران .)2311 ،طبق تحقیقات  Fakharzadehaوهمکاران
( )1121در ایران،کاریوتایپ  11وزغ ،سه سطح پلوئیدی را نشان
داد .دیپلوئید ( )1n=11از  21منطقه عمدتاً از شمالشرقی
(محدوده کپهداغ) و جمعیت ( B. variabilis )1nاز غرب ایران
پیدا شد ،تتراپلوئید ( B. oblongus )4n=44در چهار جمعیت از
مرکزی و شرق مرکزی ایران تشخیص داده شد .همچنین برای
اولین بار Fakharzadeha ،و همکاران ( )1121وزغ تریپلوئید سبز
( )3n=33را از دو محل در دامنههای شرقی محدوده کپهداغ (یخه
بید و بزنگان) در ایران گزارش کردند .طبق مطالعات Rastegar-
 Pouyaniو همکاران ( ،)1111نام جنس  Bufoبه Pseudepidalea
تغییر نمود و طبق همین تحقیقات این خانواده در ایران دارای
 3گونه و نیز زیرگونههای وزغ سبز با نامهای viridis viridis
 P.viridis turanensis ،P.viridis kermanensis ،Pseudepidaleو
 P.viridis ssp.را معرفی نمودند (محمدیآلوچه،)2311 ،
همچنین گونه ذکر شده توسط هزاوه ( )2311از استان مرکزی،
محمدیآلوچه ) )2311از رودخانه بالخلو استان اردبیل و حجتی
( )2311در پارک ملی شهید زارعساری ،نعمتی ( )2311از شمال
خراسان گزارش شده است ،ذاکرینسب و یوسفیسیاهکلرودی
( (2333از لواسانات ،تقدیسی و همکاران ( )2331از پارک ساریگل
در استان خراسان شمالی گزارش و مورد بررسی قرار گرفته است.
ولی اخیراً نام جنس  Pseudepidaleaبه  Bufotesتغییر کرد
( Safaei-mahrooو همکاران ،)1121 ،که برخی از محققان مانند
 Frostو همکاران ( )1111و  Duboisو  )1121( Bourهمچنان
از  Pseudepidaleaبه جای  Bufotesاستفاده میکنند (Safaei-
 mahrooو همکاران .)1121 ،گونه )Pseudepidalea) variabilis
 Bufotesیا وزغ سبز دارای بیشترین پراکندگی در ایران است
(محمدیآلوچه و همکاران .)2311 ،از آنجاکه وزغها شب فعال
بوده و برای زیست نیاز به هوایی مرطوب و نمناک دارند و نه
برکه یا چشمه ،مناطق شهری و روستایی بخصوص شکاف بین
دیوارها و یا جویهای آب کنار خیابان ،محیط تقریباً مناسبی را
برای زیست این جانوران فراهم کرده است (نجیبزاده و همکاران،
 .)2333از خانواده  Bufonidaeدو گونه در این منطقه موجود
میباشد ،اولی وزغ سبز )variabilis Bufotes (Pseudepidalea
که اغلب شبها و در نقاط مختلف استان (پارک جنگلی -ساحلی
آستانهاشرفیه ،چابکسر و پارک لنگرود) جمعآوری شد این گونه،
قبالً توسط نجیبزاده و همکاران ( )2333از استان لرستان،
هاشمینژاد و همکاران ( )2311از استان مازندران گزارش شده
بود ،و دومی وزغ تالشی  Bufo eichwaldiکه برای اولینبار از
روستای کیسم شهرستان آستانهاشرفیه جمعآوری شد .براساس
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صفات مورفولوژیکی این وزغ جزء گونه ( Bufo bufoتوبرکولهای
فصلی چهارمین انگشت دو تا است .پرده صماخ کوچک گاهی
اوقات در زیر گوشت مخفی میباشد .فاقد چین طولی در روی
پنجه پا ،پشت بدن خاکستری-قهوهای چرک و زرد-قهوهای تا
سبز-زیتونی و سبز همراه با نقاط تیره نامشخص یا یکرنگ است،
اغلب دارای نوار تیره معموالً قهوهای در لبه خارجی غده پاروتوئید
میباشد .پوست شکم سفید چرک یا اغلب مایل به زرد همراه با
تعداد کم و بیش نقاط تیره است .فاقد اندام تشدید صدا میباشد.
نرها در زمان تولیدمثل دارای اجسام پینهای سیاه در روی سه
انگشت پاهای جلو هستند ).شناخته میشد ( ،)2311 ،Ingerاما
 Litvinchukو همکاران ( Bufo eichwaldi )1111را از قفقاز بر
اساس سایز ژنومی ،آلوزیمها و شواهد مورفولوژیکی بهعنوان گونه
جدید از  Bufo bufoمعرفی کردند .این وزغ قهوهای یا قهوهای
متمایل به خاکستری با نقاط یا لکههای نامرتب سیاه است و سطح
شکمی به رنگ سفید چرک با نقاط یا لکههای تیره و نامرتب
میباشد .پراکنش  Bufo eichwaldiمنسوب به وزغ بزرگ در
جنگلهای هیرکانی در جنوبشرقی آذربایجان و از جنوبشرقی
تا شمالغربی این جنگلها در ایران (تا ارتفاع  )2111محدود
گشته است .در نوک پوزه این گونه دیمورفیسم جنسی وجود
دارد که در رقابت نر-نر کاربرد دارد ( Mozaffariو ،Saeidi Moghari
 Litvinchuk .)1121و همکاران ( )1111اظهار داشتند Bufo
 eichwaldدر طبیعت کمیاب هستند و بهندرت ظاهر میشوند،
شاید دلیل کمیاببودن این گونه در مجموعههای موزهای همین
رفتارشان باشد .وزغ تالشی مانند بسیاری دیگر از وزغها ،شب
فعالند و بهجز در طی فصل تولیدمثل آنها هرگز طی روز فعالیت
نمیکنند .بعد از خواب زمستانی در فروردین فعالیت خود را
شروع میکنند .طی دوره تولیدمثل فقط افراد بالغ با هم در یک
مکان (نزدیک آبهای شیرین راکد یا دارای جریان آهسته) برای
تولیدمثل اجتماع مییابند ( Mozaffariو ،Saeidi Moghari
 ،)1121چنین آبهایی در جنگلهای هیرکانی کمیاب هستند.
مادهها از نرها بسیار بزرگتر هستند ،آنها بعد از نرها به محل
تولیدمثل میرسند و بعد از تخمگذاری آب را ترک میکنند اما
نرها میمانند .با افزایش تعداد نرها نسبت به ماده-ها ،هر نر سعی
میکند نر دیگر را ،از پشت ماده دور کند که این کار برای نرهایی
با پوزههای تیزتر آسانتر است ( Mozaffariو ،Saeidi Moghari
 .)1121این گونه ،قبالً توسط  Mozaffariو ،Saeidi Moghari
( )1121از شهرستان الهیجان واقع در شرق استان گیالن نیز
گزارش شده بود .از خانواده  ،Pelobatidaeجنس  Pelobatesگونه
وزغ بیلپا  ،Pelobates syriacusاز روستای گالشکالم در اطراف
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چمخالهی شهرستان لنگرود مشاهده گردید .وزغ بیلپا دارای
مردمک چشم عمودی است و در زیر انگشتان ،هیچگونه برآمدگی
وجود ندارد .فقدان غدد پاروتوئید بزرگ در پشت سر که از
مشخصات وزغهاست و وجود برآمدگی داخلی بیلچه مانند کف
پای عقب که متمایل به زرد میباشد ،از مشخصات این گونه است.
لبه خلفی زبان تا اندازهای بریده و شکافدار است .پوست پشت
بدن تقریباً صاف میباشد .اولین انگشت پای جلو بزرگتر از دومی
است (بلوچ و کمی .)2311 ،لکههای نارنجی متمایل به قرمز در
پهلوهای جنس نر مشاهده میشود (کمالی .)2331 ،در این تحقیق
از دوزیستان دمدار ،سمندر تاجدار  Triturus kareliniاز یکی از
مزارع روستاهای اطراف شهرستان آستانهاشرفیه جمعآوری گردید
که پشت بدن تیره یا تیره مایل به قهوهای همراه با نقاط تیره و
پوست شکم نارنجی همراه با نقاط تیره بود .پوست این گونه چرم
مانند و دارای دانههای تقریباً صاف است .بدن مادهها دارای یک
نوار مهرهای قهوهای میباشد و تاجپشتی جنس نر کوتاهتر و ارتفاع
آن تقریباً در تمام طول یکسان و از بالهپشتی دم جدا نمیباشد
(بلوچ و کمی .)2311 ،همچنین سمندر جویباری persicus
 Iranodonاز منطقه ییالقی در مسیر روستای هلوسرا ،شهرستان
املش از یک جویبار دائمی ،در درهای با شیب حدود  11درصدی،
در ارتفاع  2113متر و به تعداد  31سمندر رویت شد .در این
گونه لبها فاقد حاشیهای لبی است ،اغلب دارای یک شیار پشت
چشمی در حاشیه خلفی چشم هستند .پوست کامالً صاف میباشد.
خط مهرهای پشت کامالً مشخص است .طول دم به اندازه مجموع
سر و بدن میباشد (بلوچ و کمی .)2311 ،دارای  4انگشت در
اندامهای عقبی و  24تا  21شیار دندهای هستند (کمالی.)2331 ،
رنگ سر ،بدن و طرفین دم به رنگ خاکستری مایل به زرد است،
در قسمتی از بدن و در ناحیه دم دارای لکههای قهوهای مایل به
سیاه یا حالت مرمریشکل است .ناحیه شکمی تا اندازهای روشنتر
و شفاف میباشد (بلوچ و کمی .)2311 ،تخم بیشتر سمندرها
توسط ساقهای به بعضی از اجسام میچسبد (نجیبزاده و همکاران،
2333؛ پسرکلو و همکاران .)2332 ،در پایان پیشنهاد میشود
مطالعات دقیقتری در مورد سیکل زندگی ،ژنتیک و اکولوژی
گونههای دوزیستان در ایران انجام شود .همچنین تفاوتهای
موجود بین جمعیتهای هر گونه و میزان واگرایی آنها از
یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316
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