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 1395 بهمنتاریخ پذیرش:            1395 بانآ تاریخ دریافت:
 

 چکیده

نقش  ، دوزیستان از جهات مختلفت نشان دادهامطالع. آیدشمار میای یک ویژگی مهم بهبعد در هر گونه هایتولیدمثل و ایجاد نسل 

 Rana جنگلی قورباغهتولیدمثل بر روی  ،حاضر تحقیقرو از این .برخوردارند ایو از اهمیت ویژهپیرامون خود داشته  محیطسزایی بر هب

pseudodalmatina منطقه مورد مطالعه در  .ه استصورت گرفت1393-94 هایدر سالدم، خانواده رانیده و بومی ایران از راسته دوزیستان بی

 گذاریتخمو محل  فصل، تولیدمثلمطالعات میدانی جهت بررسی ابتدا . قرار دارد استان مازندراندر  شهرستان بهشهر از توابع ستمکالجنوب شهر ر

تعداد تخم  ،ی تخمتوده 13 وزن برای جهت بررسی مواردی شامل: یآزمایشگاهمطالعات سپس  در این گونه صورت گرفت.تولیدمثلی و دوره 

روها در انگین طول ال، میتوده 5برای  تخم با ژله و بدون ژله 20، میانگین قطر توده 9برای های لقاح نیافته تخم ها وجنین درصد، توده 10 برای

ها نشان بررسی .گرفت صورت فصل اتمام دگردیسیتوده و  7برای  مدت تبدیل الروهای تفریخ یافته به بچه قورباغه ،توده 2برای  تفریخ زمان

تعداد  .امه دارداد ماه از اواسط بهمن تا اوایل فروردین و اتمام دگردیسی از اواسط فروردین تا اوایل تیر گذاریخمت آمپلکسوس زیربغلی بوده و ،داد

 59/19-56/92های توده جنین درصد( گرم، 92/198 )میانگین 103-401(، وزن توده 80/872 )میانگین 539-1129های توده تخم

 )میانگین 55/5-27/7(، قطر تخم با ژله 4322/34 )میانگین 44/7-41/80های لقاح نیافته توده تخم درصد(، 4982/64 )میانگین

 )میانگین 91/9-50/10متر، طول الروها در زمان تفریخ ( میلی9860/1ن )میانگی 71/1-23/2تخم بدون ژله قطر  متر،( میلی6420/6

 انجامید. ( روز به طول43/83 )میانگین 57-113ه بچه قورباغه است و تبدیل الروهای تفریخ یافته ب متر( میلی2050/10
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 مقدمه
و از  حیات موجودات مختلف پیرامون ما به یکدیگر وابسته است       

ل بین رفتن حتی یک موجود زنده ممکن است آثار نامطلوبی در تعاد

یک ویژگی ، رو، از این(1385بلوچ و کمی، ) جای گذاردطبیعت بر

ولید ی آن برای تتوانای، اساسی برای زنده ماندن هر گونه یا جمعیتی

ز اعنوان ترکیبی استراتژی تولیدمثلی ممکن است به .است نسل بعد

د که های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، و رفتاری نشان داده شوویژگی

در هماهنگی به سمت تولید تعداد مطلوب فرزندان تحت شرایط 

ازه کند که انجام لقاح از جمله تعداد و اندخاصی از محیط عمل می

 های تولیدمثل کننده و گذاری، نسبت مادهها، فرکانس تخمتخم

. شوندهای آن محسوب میچنین مدت زمان تکوین، برخی از مولفههم

ه بفرزند  80000در دوزیستان لقاح ساالنه از یک یا دو به بیش از 

ها تعداد تخم (.Trueb ،1986و  Duellman) لقوه متفاوت استاطور ب

 ه، سن و اندازه جانور بستگی داردگذاری به گوندر یک تخم

(Duellman  وTrueb ،1986 ،1385؛ بلوچ و کمی) . 

واسطه برهمکنش چندین هورمون دگردیسی در دوزیستان به       

دهد که هورمون تیروئید یا تیروکسین نقش اساسی را در رخ می

، Gilbert؛ Hayes ،1997کند )تحریک و تنظیم دگردیسی بازی می

رای شامل همان تغییراتی است که موجود آبزی را ب( و در واقع 2000

نرخ  کلیطوربه (.Gilbert ،2000)کند زندگی در خشکی آماده می

، نرخ DNAمتاثر از عوامل داخلی )مرحله الروی و طول رشد الرو 

توقف ممتابولیک و ذخایر زرده( و عوامل خارجی )دما، غذا و ترکیبات 

زحمتکش،  ؛ مومنی وHayes ،1997؛ Duellman ،2002) است کننده(

نجر دماهای گرمتر احتماالً م .(1385، ؛ میرزاجانی و همکاران1383

شود. این های آبی میدر زیستگاه تر اکسیژن محلولبه غلظت کم

و الروها  هاکاهش اکسیژن ممکن است اثر منفی روی تکوین جنین

ژن مصرف اکسی میزان دما سبب افزایش افزایش خصوصهبداشته باشد، 

تواند بدن می هایهیپوکسی شدید در بافت .شوددر دوزیستان می

و  Andrewتأخیر بیرون آمدن از تخم شود )و  موجب تأخیر تکوین

ا و چنین یک رابطه منفی نیز بین تراکم الروه(، هم2010همکاران، 

و  Floresشود )های خانواده رانیده دیده میرشد و دگردیسی قورباغه

Munoz ،1999.) ول دوره الروی از حدود دو هفته در بعضی ط 

 Duellmanسال در برخی سمندرها متفاوت است ) 5دمان تا حدود بی

غه های مختلف قوربا(. مطالعات انجام شده روی گونهTrueb ،1986و 

اتیک در ایران بسیار کم و محدود به برخی مسائل مربوط به بیوسیستم

 (.1370ی، کم و 1373 ،و کمی ها بوده است )بلوچآن

 5جنس و  8گونه متعلق به  15دم ایران شامل دوزیستان بی       

 Pelophylaxو   Ranaجنس 2 شامل Ranidaeخانواده  خانواده هستند.

 Rana pseudodalmatinaجنگلی  گونه آن قورباغه که یک است گونه 3 و

با  قبالً و (2015و همکاران،  Safaei-Mahroo) باشدبومی ایران می

 شدشناخته می Rana macrocnemis pseudodalmatinaنام 

(Rastegar-Pouyani  ،2008و همکاران)های از شیب تاکنون گونه . این

های گیالن، های تالش در استانو رشته کوهالبرز غربی شمالی و شمال

های کوچکی از استان اردبیل گزارش شده مازندران، گلستان و قسمت

. گونه مورد مطالعه نسبت به (1391و همکاران،  )پسرکلو است

دهد های دیگر زودتر )اواسط بهمن( تولیدمثل انجام میقورباغه

و تاکنون نیز در استان گلستان  (1388؛ پسرکلو، 1385باباکردی، )

و پسرکلو در مینودشت  (1385) آباد کتولتوسط باباکردی در علی

به صورت گرفته است. با توجه در این خصوص مطالعاتی  (1388)

دست آوردن اطالعات توضیحات مذکور، هدف از انجام  این تحقیق به

طور به این گونهطالعات در خصوص تولیدمثل مقایسه او تر بیش

 مقدماتی در استان مازندران است.

 

 هاواد و روشم
 01/0 دقت با دیجیتال کولیس، %4فرمالین وسایل الزم: و مواد        

 ،متر دوربین دیجیتال، ،گرم 1ی دیجیتال با دقت ، ترازومترمیلی

دماسنج،  ،ها، پرورش و فیکس کردن نمونهانتقال جهتهایی ظرف

 .، نقشه، دفترچه یادداشتلوپ، دستگاه اکسیژن
در این تحقیق تولیدمثل قورباغه جنگلی در دو منطقه روش کار:        

های جنوب شهر رستمکال، واقع در شهرستان بهشهر استان از جنگل

 فتمورد مطالعه قرار گر 1394و  1393های مازندران در سال

رود با مشخصات طول و . منطقه اول پارک جنگلی مهربان(1)شکل

ارتفاع  و 36˚ 36ˊ 32˝و  53˚ 24ˊ 59˝ترتیب عرض جغرافیایی به

تر )کمکه تعدادی توده تخم لقاح یافته  متر از سطح دریا است 177

در  1394بهمن  و فروردین و 1393در بهمن و اسفند عدد(  25از 

با دست ها برخی از آن که (2)شکل ها مشاهده شدآبگیرها و حوضچه

به آزمایشگاه انتقال داده شد.  ردابهای دردرون ظرفو آوری جمع

ات طول و عرض با مشخص دوم در چند کیلومتری منطقه اول، منطقه

متر  487و ارتفاع  36˚ 37ˊ 48˝و  53˚ 26ˊ 51˝ترتیب جغرافیایی به

ر آبگیر د 1394سطح دریا است که تعداد زیادی الرو در اردیبهشت از 

 تعداد زیادی توده تخم لقاح چنینهمباریک و طویل کنار جاده و 

توده( و تعداد کمی قورباغه جنگلی بالغ و جفت  100تر از )بیشیافته 

در همان آبگیر مشاهده  1394در حال آمپلکسوس نیز در بهمن سال 

ها گرفته و در همان محیط رها شدند و تنها آنهایی از شد که عکس

 .(3)شکل یک توده به آزمایشگاه انتقال داده شد
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 مورد مطالعه در جنوب شهر رستمکال منطقه :1شکل 

 

 
 حوضچه -2بزرگ،  موقتیآبگیر قسمتی از یک  -1 .روددر پارک جنگلی مهربان قورباغه جنگلی گذاریهای تخممکان :2شکل 

 آبگیر موقتی کوچک در کنار رودخانه -4توده تخم موجود در آبگیر،  -3دائمی، 
 

 
 در قسمتی از آبگیر های تخمگذاری قورباغه جنگلی در مسیر جنگل گرجی محله. تودهمکان تخم :3شکل 

 )سمت چپ(آمپلکسوس ، جفت در حال )سمت راست( موقتی بزرگ 
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های جداگانه ه ظرفهای تخم جهت پرورش بدر آزمایشگاه توده       

از دستگاه شد. ها هر هفته با آب زیستگاه تعویض نانتقال و آب آ

 دمای آببرای سنجش  دماسنجو از حباب برای ایجاد اکسیژن 

الروهای شناگر، مدتی بعد از تفریخ به  .(4)شکل  استفاده گشت

های ظرف پرورش زیرا الروها بعد از تفریخ در کناره غذادهی انجام شد

گیرند و تا مدتی ورت عمودی با استفاده از اندام چسبنده قرار میصبه

 .(5)شکل  (1370کمی، کنند )از زرده موجود در زیر شکم تغذیه می

؛ 1385باباکردی و همکاران، پیشنهادی در تحقیقات پیشین ) غذای

پز بود اما در این زمینی آب( اسفناج و سیب1387پسرکلو و همکاران، 

بهتر بوده و آب را  که گشتاستفاده ی زیستگاه هاجلبکاز تحقیق 

های درون ظرف گرم، های(. در طول ماه6)شکل  کردمیهم آلوده ن

کلی از ابتدا تا انتهای طوربه ،قرار داده شدپرورش هر روز تکه یخی 

 طور روزانهبه گراد متغییر بود.درجه سانتی 26 تا 17پرورش دما بین 

فیکس برای انجام مطالعات بعدی  %4رمالین در ف الرو 5تا  3 تعداد

به ظرف  الروها ،برای جلوگیری از خفگیپس از شروع دگردیسی،  .شد

( و بعد از 7تر و یک عدد تخته سنگ کوچک )شکل دیگری با آب کم

جذب دم به ظرف دیگری با خاک مرطوب همراه با یک ظرف آب 

 (.8)شکل  کوچک، انتقال داده شدند

وزن  یشگاه مورد بررسی قرار گرفت شامل:صفاتی که در آزما       

تعداد تخم با محاسبه )تناسب وزن و تعداد( برای  ،تخم توده 13برای 

برای  هاجنیندرصد ، توده 10توده، تعداد تخم با شمارش برای  13

 20، میانگین قطر توده 9برای های لقاح نیافته تخمدرصد  ،توده 9

 ، میانگین طول الروها در زمانتوده 5برای  تخم با ژله و بدون ژله

 توده، 11گیری تا تفریخ برای توده، مدت زمان نمونه 2برای  تفریخ

توده  7برای  مدت زمان تبدیل الروهای تفریخ یافته به بچه قورباغه

 Excelو  22SPSS افزاراز نرم ها نیزاست. برای تجزیه و تحلیل داده

 .گشتاستفاده  2013

 

 
 ها در محیط آزمایشگاهداری نمونه: نگه4شکل 

 

 
 الروهای دارای اندام چسبنده :5 شکل

 

 
 تغذیه الروها با جلبک :6شکل 

 

 
 اواخر دگردیسی قورباغه جنگلی در خارج از آب: 7شکل 
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 ها در محیط خاکیبچه قورباغه :8شکل 

 

 نتایج
 طبیعت دست آمده ازنتایج به       

لی گذاری قورباغه جنگیافتن تنها چند مکان تخم: بررسی تولیدمثل

 عدد( در محیط مورد مطالعه و حضور کم بالغین و تعداد 5)حدود 

ظهر ز ها در هنگام بعد ازیادی توده تخم در نزدیکی هم در این مکان

غالباً  دهد که احتماالً جمعیت این گونه کم بوده و افراد آننشان می

ه گونپردازند و هیچجمعی به تولیدمثل میصورت دستها و بهصبح

ت ترین تفاودهند. طبق مشاهدات، مشخصمراقبت والدینی انجام نمی

ای در پیش از انگشت شست جنس جنس نر و ماده، وجود جسم پینه

ریق طیابی از مپلکسوس از نوع زیربغلی است. احتمال جفتنر بوده و آ

 شد.باصوتی در بالغین، کم می وجود کیسه علت عدمنیز به صوتی ارتباط

های مشاهدات نشان داد، مکانگذاری: بررسی محل تخم       

یا  وگذاری این گونه که غالباً آبگیرهای موقتی باریک و طویل تخم

مق یده از شاخه و برگ درختان و عاند، دارای بستر گلی، پوشوسیع

نس هایی از جباشد. وجود فراوان جلبکمتر میسانتی 50آب حداکثر 

بگیرهای ها در سایر آها و عدم وجود آنواشریا )نمد آبی( در این مکان

ری گذاتخم برای جنگلی هایحضور قورباغه از عوامل یکی تواندمی اطراف

 .کنندیم تامین بعدی مراحل در را الروها ایغذ هاآن زیرا باشد، هامکان این در

گلی های تخم قورباغه جناولین تودهگذاری: بررسی فصل تخم       

 درجه 12تا  6در بعد از ظهر اواسط ماه بهمن در دمای آب حدود 

های توده مشاهده از در روزهای قبل گراد مشاهده شد. بارش بارانسانتی

قابل  های دیگر، از نکاتونههای گتخم در محیط و عدم حضور قورباغه

 توجه در این زمان است.

از بین های انجام شده در طول دوره تولیدمثلی: بررسی       

چنین از (، هم9های تخم در بیرون و کنار آبگیرها )شکل رفتن توده

( 10علت خشک شدن آبگیرهای موقتی )شکل بین رفتن الروها به

می و یا میانه های دائهایی که حوضچهدهد، آن جفتنشان می

کنند، شانس زنده گذاری انتخاب میآبگیرهای موقتی را برای تخم

 تر خواهد بود.ها در مراحل بعدی بیشها و الروهای آنماندن تخم

ن های کلی صورت گرفته در طول دوره تولیدمثلی نشابررسی       

ها، کها و جلبسنگدهد که الروهای قورباغه جنگلی با رفتن به زیرمی

جود چنین الروهای مودهند، همتر ترجیح میی سایه را بیشهامکان

ا ههای دائمی که آب آنعنوان مثال حوضچهتر )بههای خنکدر آب

ظر نشد( نیز از کشی از چشمه کنار رودخانه تامین میاز طریق لوله

 تر از سایر الروها هستند.کمی بزرگ ،اندازه
 

 
 ها در طبیعترفتن تخم : از بین9شکل 

 

 
 : از بین رفتن الروها در طبیعت10شکل 

 

ها نشان عدد( از بچه قورباغه 10تر از مشاهده تعداد اندکی )کم       

برابر  2های موجود در طبیعت از نظر اندازه حدود قورباغهداد که بچه

   (.11باشند )شکل زمایشگاه میهای پرورش یافته در آقورباغهبچه
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 (چپ)سمت  طبیعت (، درراست)سمت  در محیط آزمایشگاه .هامقایسه اندازه بچه قورباغه :11شکل 

های بعد از انتقال توده: دست آمده در آزمایشگاهنتایج به       

  دندشها از نظر پارامترهای مختلف بررسی تخم به آزمایشگاه، نمونه
 

 ده است.هقابل مشا 2و  1که نتایج آن در جدول 

 بررسی شده در محیط آزمایشگاه صفات کمیدست آمده از های بهداده: 1جدول 

گذاری مشخص در این تحقیق به این خاطر که زمان دقیق تخم       

های موجود، از تر بین تودهبرای مقایسه دقیقزمان دگردیسی  ،نبود

نیز گذاری تا تفریخ زمان تقریبی تخم .زمان تفریخ الروها محاسبه شد

ترین با پایین ایتوده برای )فقط گرفت قرار بررسی مورد جداگانه صورتبه

های موجود در نمونه بررسی دست آمد.روز به 17مرحله( که حدودا 

ریزی از اواسط بهمن تا اوایل نشان داد که تخمه طبیعت و آزمایشگا

، فروردین و اتمام دگردیسی از اواسط فروردین تا اوایل تیر ادامه دارد

ماه زمان الزم است که به  5حدود  ،بنابراین برای یک دوره تولیدمثلی

 (.2نسبت زیاد است )جدول 
 

 های مهم در طول زمان تکوین: برخی از تاریخ2جدول 

 تاریخ دگردیسی تاریخ تفریخ گیریتاریخ نمونه دهشماره تو
1 24/11/1393 29/11/1393 20/03/1394 
2 27/11/1393 01/12/1393 11/02/1394 
3 27/11/1393 - - 
4 27/11/1393 - - 
5 27/11/1393 03/12/1393 - 
6 27/11/1393 02/12/1393 30/02/1394 
7 27/11/1393 03/12/1393 30/01/1394 
8 02/01/1394 07/01/1394 - 
9 02/01/1394 07/01/1394 20/03/1394 
10 02/01/1394 05/01/1394 - 
11 02/01/1394 08/01/1394 - 
12 02/01/1394 07/01/1394 30/03/1394 
13 09/12/1393 09/12/1393 08/03/1394 
14 16/11/1394 02/12/1394 - 

 صفات کمی تعداد توده ترینکم ترینبیش میانگین انحراف معیار

 توده وزن کل 13 103 401 92/198 260/86
 با محاسبه ی تودههاتعداد کل تخم 13 411 1195 23/819 177/261
 با شمارش ی تودههاتعداد کل تخم 10 539 1129 80/872 389/206

 توده هاجنین درصد 9 59/19 56/92 4982/64 4949/27
 تودههای لقاح نیافته تخم درصد 9 44/7 41/80 4322/34 9142/27

 تخم با ژله 20میانگین قطر  5 55/5 27/7 6420/6 64480/0
 تخم بدون ژله 20میانگین قطر  5 71/1 23/2 9860/1 23255/0
 میانگین طول الرو در زمان تفریخ 2 91/9 50/10 2050/10 41719/0
 گیری تا تفریخ )روز(زمان نمونهمدت  11 4 17 7 435/3
 زمان تفریخ تا پایان دگردیسی )روز(مدت  7 57 113 43/83 766/17
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 بحث

؛ پسرکلو، 1385وچ و کمی، در این تحقیق و تحقیقات پیشین )بل       

های در آبگونه اینمشاهده شد که جنگلی  خصوص قورباغهدر( 1388

به  است. دهد و آمپلکسوس از نوع زیربغلیراکد تولیدمثل انجام می

ها، جفت لقوهابایک فرد، به تعیین محل  کلی تولیدمثل موفقطور

ها و خم، لقاح تریزیتولیدمثل و تخمانتخاب محل ها، تحریک جفت

(، Trueb ،1986و  Duellman)بستگی دارد  ینها و نابالغتکوین تخم

در تحقیقات  زیادی است. اهمیت دارای گذاریتخم محل انتخاب بنابراین

های دائمی های قورباغه جنگلی، در برکهتخمپیشین مشاهده شد که 

 هایشاخ و برگ ها و گیاهان آبزی است، در زیرجلبک حاوی که معموالً

قرار در سایه  ها و معموالًدرختان، چسبیده به گیاهان آلی و یا سنگ

های خود را درون تخم ،ین گونها چنینهم (،1385)باباکردی، دارد 

 طور فصلی در زمستان در کف جنگل وجود داردهای آبی که بهگودال

، در این خصوص مشاهدات تحقیق (1388)پسرکلو،  گذاردمی نیز

  خوانی دارد.حقیق قبلی همنیز با دو ت رضحا

ریزی نیز، بسته به  محیط و ارتفاع گیری و تخمفصل جفت       

کلی طورهای تولیدمثلی بهدر چرخه(. Macleod ،2006متغییر است )

تغییرات محیطی  با هیپوفیز،وسیله آدنوهورمونی، مانند ترشح به فعالیت

یق و دیگر . در این تحق(Trueb ،1986و  Duellman) در ارتباط است

، پسرکلو ؛1385، تحقیقات انجام شده در خصوص این گونه )باباکردی

تواند ها بعد از بارندگی در محیط مشاهده شدند که می(، تخم1388

چنین فعالیت تولیدمثلی این گونه باشد، هم دهنده نقش بارش درنشان

دهد که بین فعالیت تولیدمثلی و مطالعات قبلی محققین نشان می

هایی تحمل گونه نسبت به سرما ارتباط وجود دارد، و آن گونه میزان

هایی زودتر از گونه ها زیاد است معموالًکه میزان تحمل سرما در آن

تری نسبت به سرما دارند فعالیت تولیدمثلی خود را که تحمل کم

، که این (1387؛ پسرکلو و همکاران، 1388)پسرکلو،  کنندشروع می

تحقیقات پیشین در خصوص این گونه مشاهده  جا ومطلب نیز در این

های دیگر فعالیت تولیدمثلی شد و گونه مورد مطالعه زودتر از قورباغه

 خود را از اواسط بهمن ماه، که هوا سرد بود، آغاز کرد.

امکان دارد  .بسیار متغییر استمدت زمان فصول تولیدمثلی        

آورده و فقط به تمام افراد یک گونه تقریبا در یک زمان به آب روی 

طور پراکنده به نند و یا بهجا باقی بمامدت یک دوره کوتاه در آن

بلوچ و کمی، جا باقی بماند )ها رفته و هر جانور مدتی در آنبرکه

در تحقیقات پیشین )باباکردی، های مشاهده شده (. توده1385

یک  بود که حدوداً 12/01/1384تا  26/12/1383از تاریخ ( 1385

برای یک فصل  تحقیق این دهد و درروزه را نشان می 17دوره 

ها در و آخرین تخم 24/11/1393ها در تاریخ اولین تخم ،تولیدمثلی

روزه را که به  38یک دوره  مشاهده شد و حدوداً 02/01/1394تاریخ 

تواند به این این اختالف می .دهدتر است، نشان مینسبت طوالنی

های مختلف ها و حتی مکاندر سالشرایط محیطی دلیل باشد که 

 اولین  ،چنین ممکن است در تحقیق پیشیناست، هم متفاوت

 صورت گرفته باشد. تر گیری دیرنمونه

های مختلف رباغههای گذاشته شده بین قواز نظر تعداد تخم       

تر عالوه بر تر نسبت به جوانهای مسنبرخی ماده .تفاوت وجود دارد

چنین همکنند و تری نیز تولید میهای بیشتر، تودههای بزرگتوده

 میانگین .(Trueb ،1986و  Duellman) تری دارندهای بزرگتخم

( 1385باباکردی، ) 990، در تحقیقات پیشین های تودهتعداد کل تخم

دست آمد به 873و در تحقیق حاضر تقریباً  (1388پسرکلو، ) 803و 

ها ندارد. نی با آنو اختالف چندا استکه مابین دو تحقیق قبلی 

( 1385گرم )باباکردی،  438 متوسط وزن توده، در تحقیقات پیشین

گرم به  92/198 ردر تحقیق حاض( و 1388گرم )پسرکلو،  75/70و 

تواند به این این اختالف می دارند.دست آمد که اختالف زیادی با هم 

تر نهای مستر در واقع توسط مادههای با وزن بیشدلیل باشد که توده

ها بزرگ و در اکثر توده تحقیق اولدر  اند و احتماالًگذاشته شده

ها و چنین میزان جذب آب تودهتحقیق دوم کوچک بوده است، هم

گیری به هر دلیلی یکسان نبوده و معلوم نیست که چه زمان نمونه

  .ریزی گذشته استمدت زمانی از لحظه تخم

Salthe  وDuellman (1973نتیجه گرفتن ) د که یک هبستگی

چنین دمان وجود دارد. هممنفی بین اندازه تخمک و نرخ تکوین در بی

این ارتباط، توسط درجه حرارت و برخی عوامل ناشناخته دیگر نیز 

 میزان تراکم نیز . (Trueb ،1986و  Duellman) تحت تاثیر است

باعث که تراکم باالی الروها طوریبه ،الروها موثر باشد تواند در رشدمی

 شودتر در محیط پرورش میجلوگیری از رشد الروهای کوچک

(Benitez-Mandujano و Flores-Nava، 1997؛ Chen، 1990) زمان .

دگردیسی نیز برحسب ارتفاع، حرارت و میزان غذای موجود برای 

 این گونه طول زمان تکوین. (1385باباکردی، ) باشدالروها متغییر می

پسرکلو، )روز  73و ( 1385باباکردی، ) وزر 77تحقیقات پیشین  در

تر بیشکه بسیار  باشدمیروز  100 ردر تحقیق حاضاما بوده ( 1388

تواند ناشی از همان عوامل موثر در تکوین الروها باشد میو این  است

 .به آن اشاره شدکه باال 

دوره تولیدمثلی  یک برای که شد تحقیق مشاهده کلی در اینطوربه       

ماه زمان الزم است و در  5 حدود ،نگلی در استان مازندرانغه جقوربا

چنین دلیل افزایش زود هنگام دمای هوا، همبه طی این مدت عمدتاً

ها و آگاهی نداشتن مردم های تفریحی در جنگلوجود آمدن مکانبا به

الروهای این گونه، آبگیرهای موجود  از اهمیت دوزیستان و مکان

روند که قبل از اتمام دگردیسی از بین می شوند و الروهاخشک می
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های اخیر شده است و در سالاین گونه ین امر باعث کاهش جمعیت ا

 باید برای جلوگیری از آن تدابیری اندیشیده شود. 

 

 تشکر و قدردانی
عبدالزاده جهت شناسایی احمد جناب آقای دکتر از  وسیلهبدین       

 امر در جهت کمک ینیآقای عماد عابد خانواده صباغی و، هاجلبک
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