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 بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و دوشکلی جنسی قورباغه جنگلی

(Anura: Ranidae) Rana pseudodalmatina در استان گلستان 
 

 

 دانشگاه گلستان، گرگان، دانشکده علوم، زیست شناسیگروه : فرسارا امینی  

 ان، گرگاندانشگاه گلست، دانشکده علوم، زیست شناسیگروه  :*قلی کمیحاجی  

 دانشگاه گلستان، گرگان، دانشکده علوم، زیست شناسیگروه  :نجمه اخلی 

 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:           1395 خرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

که  بوده گونه 3جنس و  2شامل  رانیدر ا Ranidaeخانواده است. خانواده  49گونه و  6200( در جهان شامل Anura)دمان یراسته ب

 70،ر. در پژوهش حاضباشدیم رانیشمال ا یبوم  ,1971Rana pseudodalmatina Eiselt and Schmidtler یقورباغه جنگلها، یکی از گونه

این گونه از موزه نر و ماده  نيب مورفومتریک و تشخيص تفاوت ،صفات مورفولوژیک یمنظور بررساز استان گلستان به ماده( 19نر،  51) نمونه

شد.  یريگمتر( اندازهیليم01/0 )دقت تاليجید سيکول لهيوسبه کیصفت مورفومتر 25. اسی دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفتجانورشن

این  .ندداده شد صيماده تشخ یهامشکوک و نابالغ تشریح و بررسی غدد تناسلی( از نمونه یها)در نمونهی انهينر براساس وجود جسم پ یهانمونه

های عقبی دارای پرده ای، دارای لکه گيجگاهی در طرفين سر، انگشتان اندامهای پشتی نامشخص، فاقد نوار روشن مهرهرای نقاط یا لکهگونه دا

 12/3-13/3نسبت اندازه بدن به طول سر  ،باشدیم 1به  3 با  ینسبت جنس نر به ماده تقرهای عقبی الغر و کشيده است. شنا کم، اندام

 صماخ، نسبت اندازه چشم به پرده (085/1±87/0نيانگي)م 06/1-11/1 هاپلک نبه فاصله بي هانسبت عرض پلک ،(125/3±007/0نيانگي)م

انگشت به  نونسبت اندازه اولي( 86/0±014/0نيانگمي) 85/0 -87/0، نسبت اندازه ران به ساق (565/1 ±120/0نيانگي)م  48/1 -65/1

های قبلی متر( از اندازهميلی 42/69ترین نمونه مطالعه شده )بزرگ .دست آمدهب( 27/2 ± 162/0نيانگي)م 16/2 - 39/2 ی کف پاداخل یبرآمدگ

 تر است.( بزرگ6/57)نمونه تيپ  58تا  52
 

  ، استان گلستانRana pseudodalmatinaقورباغه جنگلی،  ک،یمورفومتر ک،یمورفولوژ کلمات کلیدی:

 hgkami2000@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

خانواده  49گونه و  6200 جهان شامل در (Anura) دمانیراسته ب       

که  بوده گونه 3جنس و  2شامل  رانیدر ا Ranidaeاست. خانواده 

 Rana pseudodalmatina Eiselt andیقورباغه جنگلها، یکی از گونه

1971 Schmidtler,  این گونه برای اولین  .باشدیم رانیشمال ا یومب

س در استان مازندران در ارتفاع غربی چالوبار از جنگل ویسر در جنوب

عنوان آوری و پس از مقایسه با زیرگونه اروپایی بهجمعمتر  1150

(. Schmidtler ،1971و Eiselt ) زیرگونه جدید نامگذاری شده است

مازندران، گلستان، گیالن و اردبیل است  پراکنش این گونه در استان

و  Safaei-Mahroo) شودمی جنوبی دریای خزر یافتحاشیه که در 

ای پر ای به رنگ قهوهقورباغه (.1373 ؛ بلوچ و کمی،2015همکاران، 

ترین رنگ در مناطق مرطوب اغلب به فاصله چند متر دورتر از نزدیک

دارای ترکیب (. قورباغه جنگلی 1384)مجنونیان،  شوددیده می جویبار

های طرفی پشتی نازك و سر کوتاه بدنی ظریف، پوست صاف، چین

تر های بینی از شکاف دهان کوچک)کوچک( می باشد، فاصله سوراخ

های بینی است. سفیدی لب فوقانی نازك و کوتاه از فاصله بین سوراخ

های پشتی نامشخص بوده لکه  رسد. نقاط یااست و به تیزی پوزه نمی

کم خالدار، قسمت  ای است، پهلوها خیلیو فاقد نوار روشن مهره

مرمری  -ایای سخت و قهوهید، گلو و ناحیه سینهزیرین مایل به سف

از جمله مطالعاتی که در مورد این گونه در ایران انجام  .باشدظریف می

وجود این گونه از هشت کیلومتری شرق مرکز  توان بهگرفته است می

شرقی آلمه در اداری پارك ملی گلستان و یک نمونه هم از شمال

عه آن از گرگان، درازنو کردکوی و (، مطال1376)کمی،  1375خرداد 

(، بررسی صفات مورفومتریک، 1376 ؛1379 پارك ملی گلستان )کمی

 رابطه طول و وزن و نسبت جنسی در قورباغه جنگلی

pseudodalmatina Rana macrocnemis کمی و (در استان گلستان

، مطالعه زیرساختارهای سطحی دهان الرو قورباغه (1381همکاران،

با استفاده از میکروسکوپ نگاره  Rana m.pseudodalmatinaجنگلی 

(، اشاره به وجود این گونه در دهانه و درون 1383)کمی و ابراهیمی،

بررسی تخم (، 1383ببین در استان گلستان )کمی، غار شیرآباد خان

در  Rana macrocnemis pseudodalmatinaقورباغه جنگلی و الرو 

(، شناسایی این گونه به 1385 مکاران،استان گلستان ) باباکردی و ه

 یکی از اعضای فون دوزیستان و خزندگان پارك ملی شهید زارع عنوان

جنینی و مطالعه و بررسی مراحل (، 1385ساری )حجتی و همکاران، 

  Rana macrocnemis  pseudodalmatinaقورباغه جنگلی  دگردیسی

مطالعه  (،1387 پسرکلو و همکاران،) استان گلستانشهرستان در 

 Rana pseudodalmatinaشناسی تولیدمثل در قورباغه جنگلی زیست

اشاره کرد. در  (1387 ؛1391 پسرکلو و همکاران،) در استان گلستان

علت دم استان مازندران بهمطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی

میانگله، نشده است )رضایی اشاره جنگلی ناقص، به قورباغه بردارینمونه

ها در محیط زیست (. با وجود کاربرد وسیع دوزیستان و نقش آن1386

ها تا حدودی به فراموشی سپرده شده اهمیت دوزیستان و حفاظت آن

)امانت  ها را دو چندان کرده استاست. این امر اهمیت مطالعه آن

دم جانورانی هستند که دوزیستان بی (.1393 بهبهانی و همکاران،

ها، در ایران، از نظر مطالعات سیستماتیکی و تنوع رغم اهمیت آنعلی

ایران مطالعات  در .(1386 )هزاوه، تاس موضعی زیستی مستلزم مطالعات

مورفومتریک  و مورفولوژیک صفات بررسی مضمون با ایگسترده و متفاوت

 ،زادهنجیب؛ 1393 همکاران، و بهبهانی)امانت است گرفته صورت دمانبی

(، 1377، نعمتی ؛1379 ،دامنابیمولوی؛ 1388 ،نژادهاشمی؛ 1390

ر گرفته است. هدف از این مطالعه اترین توجه قراما این گونه مورد کم

بررسی صفات مورفولوژیک و مورفومتریک جنس نر و ماده این گونه 

 و(TerentevTerentevهای تعریف شده توسط و مقایسه با نسبت
Chernov ،1949باشد. ( می 

 

 هاشمواد و رو
تثبیت شده در  نمونه 70،ردر پژوهش حاضها: آوری نمونهجمع       

ماده( از موزه جانورشناسی دانشگاه گلستان  19نر،  51فرمالین )

(ZMGU) استان گلستان درمحدوده جغرافیایی گرفت، قرار بررسی مورد 

 38 دقیقه تا 30 درجه و 36 درجه طول شرقی و 56 درجه تا 54

 استان ازشمال باه عرض شمالی واقع شده است این دقیق 15 درجه و

استان  ااستان سمنان، از غرب ب اترکمنستان، از جنوب ب یجمهور

آوری . محل جمعاست یهاستان خراسان همسا امازندران و از شرق ب

 1ترتیب در شکلبرداری بههای نمونهو مختصات جغرافیایی ایستگاه

 نشان داده شده است. 1و جدول 

نر براساس  یهانمونه ها و تشخیص نر و ماده:جداسازی نابالغ       

مشکوك و نابالغ تشریح و بررسی  یها)در نمونهی انهیوجود جسم پ

طبق تجربه  .ندداده شد صیماده تشخ یهاغدد تناسلی( از نمونه

تر متر کوچکمیلی 40 ها از حدودهایی که طول پوزه تا مخرج آننمونه

 باشند.های نابالغ میباشند نمونهمی
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 وصفات مورفولوژیک  یمنظور بررسبه :هانمونه سنجیزیست       

صفت 25این گونه نر و ماده  نیب مورفومتریک و تشخیص تفاوت

 گیریهانداز متر(یلیم 01/0 )دقت تالیجید سیکول لهیوسبه کیمورفومتر

 ارائه گردیده است. 2شد. صفات مورد مطالعه در جدول

 2010Excelو   23SPSSافزار وسیله نرمبه هاداده تحلیل و تجزیه       

صورت گرفت و مقایسه صفات مورفومتریک بین دو جنس نر و ماده 

ها بین جنسیت نر و ماده منظور آزمون جدایی میانگینانجام شد. به

برای صفاتی که هم در نر و هم در ماده  انجام گرفت.T-test آزمون 

انجام شد  ANOVAر عین حال هوموژن بودند آزمون نرمال بودند و د

و برای صفاتی که در نر یا ماده نرمال نبودند یا نرمال بوده ولی هوموژن 

 .انجام شدKruskal-Wallis نبودند، آزمون 
 

 
 از استان گلستان جنگلی قورباغه هاینمونه آوریجمع محل :1شکل

 

برداری از قورباغه نههای نمومختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول

 جنگلی در استان گلستان

آوریمنطقه جمع  ارتفاع)متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی 

10/4 '27 °54 النگدره '' 36° 47' 61/9 '' 01/355  

02/41 '27 °54 نهارخوران '' 36° 48' 36/6 '' 52/311  

58/5 '2 °55 غار شیرآباد '' 36° 56' 20/59 '' 90/281  

کوهباران  54° 22' 90/6 '' 36° 46' 50/20 " 47/300  

74/20 '22 °55 مینودشت '' 37° 13' 95/44 '' 87/153  

88/38 '22 °54 کالشصت جنگل '' 36° 46' 30/14 '' 54/325  

23/25 '8 °55 رامیان '' 37° 0' 75/52 '' 93/225  

01/11 '36 °55 قرق '' 37° 21' 04/59 '' 95/292  

آبادفاضل  54° 44' 11/48 '' 36° 35 ' 56/54 '' 34/191  

98/49 '25 °55 گالیکش '' 37° 16' 00/11 '' 63/187  
 

 نتایج 
ظریف،  بدنی ترکیب دارای جنگلی قورباغه مورفولوژیک: مطالعات       

باشد، می )کوچک( طرفی پشتی نازك و سر کوتاه هایچین صاف، پوست

های اختر از فاصله بین سورکوچک دهان شکاف از بینی هایسوراخ فاصله

بینی است. سفیدی لب فوقانی نازك و کوتاه است و به تیزی پوزه 

ای و فاقد نوار روشن مهره بوده نامشخص پشتی هایلکه یا نقاط رسد.نمی

کم خالدار، قسمت زیرین مایل به سفید، گلو و  است، پهلوها خیلی

 (.3و2)شکل  باشدمرمری ظریف می -ایناحیه سینه ای سخت و قهوه

 
از جنوب  Rana pseudodalmatinaقورباغه جنگلی ماده  :2 شکل

 کالته )عکس از کمی(غربی گرگان، جنگل شصت

 
. راست: کف  Rana pseudodalmatinaقورباغه جنگلی  :3شکل 

پای عقبی سمت چپ جنس نر، چپ: کف دست چپ نر با جسم 

ای در انگشت یکم، هر دو نمونه ازدلند، روستای سفید پینه

 )عکس از کمی( چشمه
 

نسبت جنس نر به ماده  سنجی(:مطالعات مورفومتری )ریخت       

ای طور قابل مالحظهکل تعداد نرها به در بنابراین باشد،یم 1به  3 باًیتقر

 12/3-13/3 سر طول به بدن اندازه نسبت (.4)شکل است ترها بیشاز ماده

 هاپلک نله بیها به فاص، نسبت عرض پلک(125/3±007/0نیانگی)م
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 صماخبه پرده  چشم اندازه نسبت ،(085/1±87/0نیانگی)م 06/1 -11/1

، نسبت اندازه ران به ساق (565/1±120/0نیانگی)م 48/1 -65/1

انگشت به  نو نسبت اندازه اولی( 86/0±014/0نیانگمی) 85/0 -87/0

دست هب (27/2 ±162/0نیانگی)م 16/2-39/2 ی کف پاداخل یبرآمدگ

های قبلی از اندازه متر(میلی 42/69) شده ترین نمونه مطالعهرگبز .آمد

 تر است.( بزرگ6/57)نمونه تیپ  58تا  52

پس از انجام نرمال بودن صفات، برای صفاتی که هم در نر و هم        

 ANOVA در ماده نرمال بودند و درعین حال هوموژن بودند آزمون 

ماده نرمال نبودند یا نرمال بوده انجام شد و برای صفاتی که در نر یا 

نتایج نشان  .انجام شد Wallis-Kruskal ولی هوموژن نبودند، آزمون

اختالف ( W- LOH- WFFH- LFFH) ها در صفاتداد که نرها و ماده

 .دار باهم دارندمعنی

 

 Rana pseudodalmatinaگیری شده در . صفات اندازه2دولج

 توضیح تعریف عالمت اختصاری

L کلوآکی از نوك پوزه تا مرکز شکاف ول بدنط 

L.c1 از نوك پوزه تا قسمت خلفی پرده صماخ اندازه سر 

D.r.o از نوك پوزه تا لبه قدامی چشم فاصله چشم تا نوك پوزه 

L.o ترین اندازه افقی چشمبزرگ اندازه چشم 

Lt.p ترین عرض پلک فوقانیبزرگ هاعرض پلک 

Sp.p های فوقانیهای داخلی پلکترین فاصله بین لبهوچکک هافاصله بین پلک 

L.tym ترین اندازه پرده صماخبزرگ اندازه پرده صماخ 

F. از شکاف کلوآکی تا بخش انتهایی استخوان ران اندازه ران 

T. اندازه ساق )از روی پاهای خمیده( اندازه ساق 

D.p  ت اندام عقبیبخش انتهایی برآمدگی داخلی تا انتهای انگش 1انگشت 

C.int ترین اندازه برآمدگی داخلی کف پابزرگ برآمدگی داخلی 

Foot ترین انگشت()بزرگ 4از بخش انتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای انگشت  اندازه پا 

Ld ترین فاصله بین منافذ بیرونی بینیکم فاصله بین دو سوراخ بینی 

S.n حداقل فاصله بین نوك پوزه و سوراخ خارجی بینی فاصله بین نوك پوزه و سوراخ بینی 

Wh فاصله بین دو انتهای شکاف دهان عرض سر 

M.d.n.a.e حداقل فاصله چشم و سوراخ خارجی بینی فاصله چشم تا بینی 

Lhlta مچی -فاصله بین سوراخ کلوآك تا مفصل ساقی طول پای عقبی 

W هم قرار دارند کدر حالتی که انگشتان نزدی 4و3فاصله بین برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای پرده شنا بین انگشت  طول پرده شنا 

Mdet حداقل فاصله چشم تا پرده صماخ فاصله چشم تا پرده صماخ 

Lf 4فاصله بین برآمدگی خارجی پا تا انتهای انگشت  اندازه کف پا 

Em از پهلو( نتهای شکاف دهان تا نوك پوزهفاصله بین ا طول آرواره پایین( 

LAW اندازه طول بازو تا مچ طول بازو تا مچ 

LoH اندازه طول دست طول دست 

WFFH اندازه عرض اولین انگشت دست عرض اولین انگشت دست 

LFFH اندازه طول اولین انگشت دست طول اولین انگشت دست 

L.c2 اییمانهاز نوك پوزه تا محل روزنه پ اندازه سر 
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 Ranaفراوانی جنس نر و ماده قورباغه جنگلی  :4 شکل

pseudodalmatina 
 

   بحث

جنگلی، قورباغه  های قورباغه مردابینامدر منابع به جنگلی قورباغه       

ای شرق (، قورباغه قهوه1373جنگلی پا دراز ایرانی )بلوچ و کمی 

(، قورباغه جنگلی هیرکانی 2008و همکاران،  Ebrahimi) ایرانی نزدیک

(Safaei-Mahroo  ،ذکر شده است. برای اولین2015و همکاران ) بار از

 1150چالوس در استان مازندران در ارتفاع  غربیویسر در جنوب جنگل

 Eiselt) عنوان زیرگونه جدید نامگذاری شده استآوری و بهجمعمتر 

ین قورباغه به اشتباه محل پیدایش نمونه تیپ ا (.Schmidtler،1971و 

شرقی چالوس بیان شده است )بلوچ و کمی، روستای ویسر در جنوب

 Rana macrocnemisها به صورت (. نام علمی این گونه سال1373

1971pseudodalmatiana Eiselt&Schmidtler, شد. در گزارش می

 Rana macrocnemis pseudodalmatinaصورت به 2008 لسیت چک

1971Eiselt&Schmidtler,  گزارش شد. امروزه نام علمی صحیح گونه 

Rana pseudodalmatina تعریف شده توسط  استاندارد هاینسبت .است

Terentev  وChernov  :09/3-52/3عبارتند از: طول بدن به طول سر، 

ها به فاصله عرض پلک ،88/1-36/2 اندازه چشم به اندازه پرده صماخ:

، انگشت یک 81/0-93/0، اندازه ران به ساق: 88/0-00/2ها: بین پلک

دست آمده در این پژوهش ه. اعداد ب06/2-05/3 به برآمدگی داخلی:

دست آمده در این پژوهش در ههای ببیانگر این مطلب است که نسبت

قراردارند و البته کمی  Terentev and Chernovمحدوده استاندارد 

ه تقریباً همبستگی باالیی بین متفاوت است. با توجه به مطالعات گذشت

پارامترهای مختلف مورفولوژیکی آن وجود دارد. حداکثر همبستگی  

( بین طول پای عقب تا مفصل ساق و طول تارس و حداقل 96/0)

( بین طول سر و عرض انگشت اول/ طول انگشت 29/0همبستگی )

چنین نشان داد که جنس نر و اول پا جلو مشاهده گردید. نتایج هم

نسبت مورفولوژیکی با هم اختالف دارند  24اده قورباغه جنگلی در م

که در مطالعه حاضر با توجه به حالیدر (1381 )کمی و همکاران،

جهت باشند، دار مییصفت دارای اختالف معن 23در  T-test آزمون

های متفاوتی انجام شده بررسی بررسی تنوع جمعیتی قورباغه جنگلی

های مورد مطالعه تفاوتی در جمعیت ده است که است که بیانگر آن بو

(. طول سر و بدن 1388نژاد و همکاران ه است )هاشمینشان داده نشد

و   Eiseltمتر گزارش شده )میلی 6/57نمونه تیپ این قورباغه جنگلی 

Schmidtler،1971 58تا  52(، که در مطالعات بعدی این اندازه 

ترین نمونه مطالعه . بزرگ(1373گزارش شده است )بلوچ و کمی، 

متر از نمونه تیپ میلی 4/9متر حدود میلی 0/67شده در مازندران 

ترین نمونه (. در بررسی حاضر بزرگ1388نژاد، تر است )هاشمیبزرگ

تر است. های قبلی بزرگمتر( از تمام گزارشمیلی 42/69مطالعه شده )

های جنگل و بومی ان بودهژنتیکی با ارزش ایر هایگونه یکی از خزانه این

 های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. جنوب خزر است و بایستی از جنبه
 

 منابع
 .1393الفقهایی، م. و اسماعیلی، ح.، نخبه بهبهانی، م.؛امانت .1

 (Pleophylax)مردابی قورباغه ماده و نر سنجیریخت مطالعه

1771ridibunda Pallas,  Rana بافتی  در استان فارس و بررسی

پژوهشی -ریزی. مجله علمیگنادهای جنسی قبل و بعد از تخم

 .65تا  51، صفحات 4، شماره 2سال  .شناسی جانوری تجربیزیست

بررسی تخم و الرو قورباغه جنگلی . 1385ف.، باباکردی، .2

(Ranamacrocnemis pseudodalmatina) پایان گلستان. استان در 

  ید بهشتی دانشگاه علوم.ارشد. دانشگاه شهنامه کارشناسی

بررسی تخم و  .1385راد، ش. و کمی، ح.،باباکردی، ف.؛ پاشایی .3

در  Rana macrocnemis pseudodalmatinaالرو قورباغه جنگلی 

. چهاردمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس استان گلستان

 .195شناسی ایران. صفحه المللی زیستبین

. دوزیستان ایران. انتشارات دانشگاه 1373 ح.، کمی،و  بلوچ ، م.، .4

 صفحه.177 تهران. چاپ اول.

شناسی زیست مطالعه .1387.،قارزی، ا. و کمی، ح ؛پسرکلو، ع. .5

  Rana macrocnemispseudodalmatinaدر قورباغه جنگلی مثلتولید
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خالصه مقاالت پانزدهمین کنفرانس  ینودشت(.)م در استان گلستان

دانشگاه . شناسی ایرانالمللی زیستین کنفرانس بینسراسری و سوم

 .139تهران، صفحه 

مطالعه و بررسی  .1387.، قارزی، ا. و کمی، ح ؛پسرکلو، ع. .6

  Rana macrocnemisقورباغه جنگلی دگردیسی و جنینی مراحل

pseudodalmatina تاکسونومی مجله  )مینودشت(.در استان گلستان

 .222تا  209 ، صفحات6، شماره 35د جل .و بیوسیستماتیک

مطالعه  .1391م.، نجیب زاده، . وکمی، ح .؛قارزی، ا؛ .پسرکلو، ع .7

 Rana macrocnemisزیست شناسی تولید مثلی در قورباغه جنگلی 

pseudodalmatina مجله زیست  ان گلستان)مینودشت(.در است

 . 63تا  55صفحات ، 1، شماره 25 جلد .شناسی ایران

شناسایی  .1385.،احمدزاده،ف، و؛ فقیری، ا.؛ کمی،ح.حجتی، و .8

خالصه مقاالت دوزیستان و خزندگان پارك ملی شهید زارع ساری. 

المللی چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین

 .264صفحه. مدرس، تهراندانشگاه تربیت ،شناسی ایرانزیست

ششمین . صحرا و دشت گرگاندوزیستان ترکمن .1376.،کمی،ح .9

، صفحات دانشگاه کرمان ،شناسی ایرانکنفرانس سراسری زیست

 .106 تا 105

اولین گلستان . دوزیستان و خزندگان پارك ملی  .1376.،کمی،ح .10

 .23صفحه . دانشگاه تربیت معلم تهران، شناسی ایرانکنگره جانور

 وری پایدار پارك ملی گلستان،. طرح مطالعات بهره1376می، ح.، ک .11

جلد دهم دوزیستان خزندگان. از مجموعه مطالعات بخش فون 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان . )زیاگان( پارك ملی گلستان

 صفحه  141 .مهندسین مشاور روان آب گرگان ،گلستان

های جدیدی از پراکنش دوزیستان و گزارش. 1379 .،کمی،ح .12

، اولین همایش دیرین شناسی و تنوع زیستی. خزندگان در ایران

 .181تا 173صفحات ، کرمان

آباد در پذیر غار شیرجانوران اکوسیستم آسیب. 1383.،کمی،ح .13

های زیست محیطی ایران دومین همایش ملی بحراناستان گلستان. 

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  .هاو راهکارهای بهبود آن

 .مرکز اهواز

مطالعه زیرساختارهای سطحی  .1383ی، ح.، و ابراهیمی، م.، کم .14

 باpseudodalmatinaRana macrocnemisدهان الرو قورباغه جنگلی 

شناسی. استفاده از میکروسکوپ نگاره. پانزدهمین کنفرانس زیست

 .86. صفحههمدان

. بررسی صفات 1381 .؛ اسماعیلی، ح. و ابراهیمی، م.،کمی، ح .15

وزن و نسبت جنسی در قورباغه جنگلی  ،ورفومتریک، رابطه طولم

Rana macrocnemis pseudodalmatina  در استان گلستان. اولین

 .28فحه . صتنوع زیستی جانوری ایران، کرمانکنفرانس علوم و 

. 1384کیابی، ب. و دانش، م.، زادهحسنمجنونیان، ه.؛  .16

 م. انتشارات دایره سبز.جغرافیای جانوری ایران، جلد دو

دم . مطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی1386، میانگله، س. .17

 108 .ارشد. دانشگاه لرستاننامه کارشناسیپایاناستان مازندران. 

 .صفحه

. بررسی بیوسیستماتیکی و مطالعه 1379دامنابی، ف.،مولوی .18

شد ارنامه کارشناسیدر ایران. پایان Ranaهای جنس مقایسه گونه

 صفحه.217علوم جانوری. دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی.

دم مطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی.1390، زاده، م.نجیب .19

دانشگاه  .هااستان لرستان و بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه آن

 صفحه. 137فردوسی مشهد. 

دم استان خراسان. یب یستاندوز یی.شناسا1377،ع. ی،نعمت .20

. دانشکده علوم. دانشگاه یارشد علوم جانوریه کارشناسنامیانپا

 صفحه. 177مشهد.  یفردوس

دم یب یستاندوز یوسیستماتیکیمطالعه ب.1388، ر. نژاد،یهاشم .21

نامه یانها. پاآن یستگاهز یکیاکولوژ یطشرا یبررس و مازندران استان

مشهد دانشکده  ی. دانشگاه فردوسیارشد علوم جانوریکارشناس

 .صفحه138 علوم.

بیوسیستماتیک )مورفولوژی، کاریولوژی  بررسی .1386 ن.، هزاوه، .22

دم استان مرکزی. دانشکده علوم پایه. و مورفومتری( دوزیستان بی

 .467تا  458ات صفح، 4شماره  ،20جلد  مشهد. دانشگاه فردوسی
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