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 چکیده

برداری از دوزیستان منطقه گذرانند. نمونهز زندگی خود را در آب و بخشی را در خشکی میدوزیستان جانورانی هستند که بخشی ا

های تهیه در فصول بهار و تابستان انجام شد. با بررسی نمونه 1393منطقه مهم آن در سال  8از  تیصورت تصادفی با استفاده از تور دسلواسانات به

در این  Pseudepidalea viridis viridisو یک گونه وزغ  ridibunda ridibunda Pelophylaxشده مشخص شد که یک گونه قورباغه 

دار در میانگین جمعیتی گونه کنند. نتایج حاصل از اثر ایستگاه بر میانگین پراکندگی جمعیتی هر گونه نشان داد اختالف معنیمنطقه زیست می

ridibunda ridibunda Pelophylax دیده می( 05/0شود>Pپ .)راکندگی جمعیتی گونهPseudepidalea viridis viridis   تحت تاثیر

 ridibunda ridibundaهای های مورد بررسی بر میانگین پراکندگی جمعیتی گونه(. نتایج اثر ماهP>05/0ها قرار نگرفته است )ایستگاه

Pelophylax  وPseudepidalea viridis viridis راکندگی گونهنشان داد که تاثیری بر میانگین پ( 05/0ها نداشته است<Pشاخص .) های

 گیریاند و این مورد درخصوص اثر ماه بر شاخص اندازهها قرار گرفته( ایستگاهP<01/0دار )ها تحت تاثیر معنیگیری شده بدن نشان دادکه آناندازه

تر از نر بوده و در ها در جنس ماده بیشای بدن، اندارهی اندازههاچنین در بررسی اثر جنس بر شاخص(. همP<01/0) باشدداری میدارای اثر معنی

 ( است.>05/0P)دار ها موثر بوده و اختالف معنیچنین اثر نوع گونه بر این شاخصهم (P<05/0) دار بوده استتر پارامترها این اختالف معنیبیش
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 مهمقد

جانورانی هستند  است شان مشخصاسم طورکه ازهمان دوزیستان       

که قسمتی از زندگی خود را در آب و قسمت دیگر را در خشکی 

باشند، گونه می 4000گذرانند. رده دوزیستان که شامل بیش از می

داران بر روی کره زمین دارند )خجسته زیادی در ایجاد تنوع مهره نقش

(. دوزیستان هم در طبیعت و هم برای انسان 1390، بانان و مروتی

کننده غذا برای جانوران ها خودشان تامیندارای اهمیت هستند. این

چنین در علوم دیگر و انسان بوده و هم خودشان شکارچی هستند. هم

(. 1373)بلوچ و کمی،  داروسازی و کشاورزی مهم هستند آزمایشگاهی،

ان رو به کاهش است. این امر اهمیت امروزه جمعیت دوزیستان در جه

(. دوزیستان 1386 همکاران، و )هزاوه است کرده چندان دو را هاآن مطالعه

 ایران توسط محققین داخلی و خارجی از دیرباز مورد بررسی بوده

(Rastegar-Pouyani  ،2008و همکاران) توان به مطالعاتی اشاره می که

بر روی چندریختی  (1390)ن کرد ازجمله مطالعه پسرکلو و همکارا

بر  (1388)حجتی و همکاران تحقیق رنگی قورباغه مردابی معمولی، 

روی شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهیدزارع ساری، 

بر روی دوزیستان ترکمن صحرا و دشت گرگان،  (1370)مطالعه کمی 

سنجی دوزیستان بر روی مورفولوژی و زیست (1377)مطالعه نعمتی 

بر روی کاریولوژی  (1381)دم شمال خراسان و تحقیق فخارزاده یب

دم شمال و شرق خراسان. دوزیستان تولیدمثل سریعی دوزیستان بی

سرعت افزایش دهند و بر تواند جمعیت خود را بهدارند و می

کنند چیره شوند و از طرفی میزان ها تغذیه میشکارچیانی که از آن

کنند بنابراین مهرگان تغذیه میست و از بیها زیاد اغذای مصرفی آن

مهرگان نقش مهمی دارند. این در تنظیم جمعیت هزاران گونه از بی

تواند در کشاورزی و جلوگیری از خسارات وارده بر محصوالت امر می

ها بسیار مهم باشد زیرا اگر جمعیت دوزیستان کاهش کشاورزی انسان

تواند آثار یافته و می باره افزایشکمهرگان و حشرات به ییابد تعداد بی

رو حفاظت از دوزیستان، تحقیق و نامطلوبی داشته باشد. از این

ها در این زمینه مهم است. ها و درنظر گرفتن فعالیت آنشناسایی آن

ها مساله مهم و شایان مطالعه دوزیستان و بررسی نقش اکولوژیکی آن

خصوص که امروزه هب (2002و همکاران،  Sparling) باشدپیگیری می

، Wakeو  Blaustein) جمعیت دوزیستان در جهان رو به کاهش است

 شودها امری مهم تلقی می. بنابراین شناخت و حفاظت از آن(1990

(Hassapakis ،2012) در این تحقیق نیز هدف همین بوده و بررسی .

که فونستیک و شناسایی دوزیستان منطقه نامبرده درنظر گرفته شده 

 Pelophylaxنام دست آمده یگ گونه قورباغه بهبا توجه به نتایج به

ridibunda ridibunda نام و یک گونه وزغ بهPseudepidalea viridis 

viridis .یافت و شناسایی شد 

 

 هامواد و روش

)در  یبرداری از دوزیستان منطقه لواسانات با تور دستنمونه       

رت ماهانه در فصول بهار و تابستان از صوجهت پرش دوزیست( به

های بوجان، جاجرود )استلک پایین(، افجه، رسنان، نیکنام ده، ایستگاه

منطقه  .کند پایین )کندر(، لواسان بزرگ و سبو بزرگ انجام گرفت

کیلومتری از تهران  25شرقی تهران و در فاصله لواسانات در شمال

(. موقعیت 1393رودی، کلسیاهنسب و یوسفیقرار دارد )ذاکری

( و cتا  a: 1)شکل  Google earthها با استفاده از نقشه و ایستگاه

ها براساس ( مشخص شده است. ایستگاه1 ها )جدولاطالعات ایستگاه

موقعیت منطقه و شرایط آبی منطقه تعیین شدند. وضعیت دما و 

های برداری در ایستگاه(. نمونه2رطوبت مناطق نیز بررسی شد )جدول

تا  8صورت تصادفی در روزهای مختلف و در ساعات تعیین شده به

های انجام شد. جهت مطالعه فراوانی نسبی گونه 20تا  17و  13

هایی که این ها و وزغ ها( در انواع محلمختلف دوزیستان )قورباغه

ها، الی بوتهها، البهها، گودالشد، از قبیل رودها، برکهها یافت مینمونه

ها در هر بار چنین عمل شمارش آنگل و الی بررسی شد و هم زیر

دار آوری شده به ظروف دربهای جمعنمونه گیری انجام شد.نمونه

هوش و وسیله کلروفرم بیمنتقل شد تا پس از انتقال به آزمایشگاه به

گیری، توسط کلیدهای شناسایی معتبر بلوچ و بعد از وزن و اندازه

( مورد شناسایی قرار گرفت. بعد از 1382یان )( و محمد1373کمی )

ها دوباره به محیط که جنسیت مشخص بود نمونهانجام کار درصورتی

صورت تشریح شده تا جنسیت مشخص برگرداننده شدند در غیراین

 دار،درب ، ظروفیتور دست این تحقیق شامل در استفاده مورد گردد. ابزار

وسایل تشریح )سینی، قیچی،  دستکش، ترازوی دیجیتالی، کلروفرم،

سوزن تشریح، کاتر، سوزن ته گرد، یونولیت، پنبه(، دوربین عکاسی، 

، دفترچه یادداشت اطالعات و غیره GPS، 02/0کولیس ورنیه با دقت 

که در  هاییجز نمونهها بهکار و شناسایی گونه بود. تمامی مراحل انجام

شناسی واحد پزشکی محل ایستگاه بررسی شدند، در آزمایشگاه زیست

وارد و  Excelهای این آزمایش ابتدا در برنامه داده تهران انجام گرفت.

یره مورد متغآنالیز واریانس تک  روشبه SPSS22 افزارنرم توسطسپس 

از طریق  هایانگینم مقایسه گرفتند. قرار و تحلیل آمارییه تجز
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صورت  05/0در سطح Duncan’s Multiple Range Test  دانکن آزمون

(. در این تحقیق صفات مهم در 1395گرفت )علوی و همکاران، 

خصوص دوزیستان و برخی صفات ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. به 

این منظور طول بدن، عرض بدن، اندازه سر، فاصله چشم تا پوزه، کل 

دست، دست تا مچ، ساعد، بازو، مچ دست، اندازه طول پا، پا تا مچ، 

ها، اندازه ها، عرض پلکپا، اندازه چشم، فاصله بین پلک ساق، ران، مچ

انگشت اول، انگشت چهارم، پرده شنا، اندازه پرده صماخ، عرض 

 (.3رستروم، برجستگی پا و وزن مورد بررسی قرار گرفت )جدول
 

 

 
مورد مطالعه در منطقه لواسانات ای ه: موقعیت قرار گرفتن ايستگاهb1-موقعیت لواسانات نسبت به تهران روی نقشه. شکل:a-1شکل 

 های منطقه لواسانات روی نقشهموقعیت ايستگاه: c-1(. شکل Google earthاز  قتباس)ا
 

 : وضعیت ارتفاع، طول و عرض جغرافیايي1جدول 

 ارتفاع )متر( عرض جغرافیايي طول جغرافیايي نام ايستگاه رديف

N '85  35º افجه 1  E '69  51º  2045 

N '86  35º )کند پایین( کندر 2  E '64  51º  1932 

N '81  35º جاجرود )استلک پایین( 3  E '60  51º  1642 

N '86  35º بوجان 4  E '62  51º  1860 

N '81  35º لواسان بزرگ 5  E '78  51º  2071 

N '80  35º رسنان 6  E '75  51º  1877 

N '82  35º سبو بزرگ 7  E '66  51º  1850 

N '81  35º هنیکنام د 8  E '73  51º  1821 
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 *های بهار و تابستان: وضعیت دما و رطوبت در منطقه لواسان در طي فصل2جدول 

 های دما و  رطوبتشاخص 
 ماه

 رطوبت )%( گراد(درجه حرارت )درجه سانتي
 میانگین رطوبت بیشینه رطوبت كمینه رطوبت میانگین دما بیشینه دما كمینه دما

 51 72 31 1/10 1/15 2/5 فروردین
 43 59 26 9/17 2/23 6/12 اردیبهشت

 35 2/28 16 1/22 2/28 16 خرداد
 27 36 17 4/27 4/33 4/21 تیر

 24 32 16 6/27 6/33 6/21 مرداد
 24 31 16 2/24 2/30 2/18 شهریور

   * www.irimo.ir 

 گیری شده در دوزيستان: صفات مهم اندازه3جدول 

 توضیح ريفتع عالمت اختصاری
L از نوک پوزه تا مرکز شکاف کلوآکی اندازه بدن 

L.C از نوک پوزه قسمت خلفی پرده صماخ اندازه سر 
Sp.p های فوقانیهای داخلی پلکترین فاصله بین لبهکوچک هافاصله بین پلک 
Lt.p ترین عرض پلک فوقانیبزرگ هاعرض پلک 
L.o شمترین اندازه افقی چبزرگ اندازه چشم 

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

L.To  اندازه مچ طول مچ 
L.F ترین انگشت اندام عقبیمدگی داخلی تا نوک بزرگاز برآ طول پا 
D.P بخش انتهایی برآمدگی داخلی تا انتهای انگشت اندام عقبی اولین انگشت 
N.d های بینیفاصله نوستریل هافاصله نوستریل 

Sp.c.r هاهای قدامی چشمهای داخلی نوارهای تیره بینی در لبهفاصله بین لبه عرض رستروم 
C.int طول برجستگی قاعده انگشت اول پا تگی پابرجس 

 نتایج
برده از مناطق نام نمونه 306تعداد  مجموع شده در انجام تحقیق در       

ر ها د(. نمونه4ماه فصول بهار و تابستان بررسی شد )جدول  6طی 

، رودها هاها، برکههای مورد مطالعه از مناطق آبی مانند جویایستگاه

شد.  میان گل و الی یافت ها و درپوشیده از بوته های مرطوبو محیط

باغه در این بررسی دو گونه در منطقه لواسانات یافت شد ازجمله قور

ridibunda ridibunda Pelophylax شکل( a2) های تمام ایستگاه در که

 Pseudepidalea viridis viridisمشخص شده یافت شد و گونه وزغ 

 د.گاه سبو بزرگ و لواسان بزرگ یافت شکه فقط از دو ایست (b2 )شکل

 های مورفولوژيکويژگي

مردابی  قورباغه بدن :ridibunda ridibunda Pelophylax قورباغه       

رنگ به Pelophylax ridibunda ridibunda (Pallas, 1771)معمولی یا 

ای تیره دیده شد. در برخی و گاه قهوه رنگ تا تیره، سبز زیتونیسبز کم

( در a3( یا تیره )شکل b3ها یک نوار طولی روشن )شکل این گونهاز 

رنگ متغیر پشت بدن نیز دیده شد. زیر بدن به رنگ سفید تا زرد کم

ها یافت های آرام برکههای جاری و هم آببود. این قورباغه هم در آب

 گیری شد.متر اندازهسانتی 17تا  12ها بین شد. متوسط اندازه آن

ا بدن وزغ سبز معمولی ی :Pseudepidalea viridis viridisغ وز       

Pseudepidalea viridis viridis (Laurenti, 1768) رنگ سبز تیره به

( b4ای )شکل ( تا طیف باالیی از رنگ قهوهa4و سبز روشن )شکل 

بدن  ای و تعداد زیادی زگیل در پشتهای سبز یا قهوههمراه لکهبه

ی الخشک در البهتر در مناطق نیمهین وزغ بیش(.  ا4دیده شد )شکل

 8تا  5ها از ها دیده شد. متوسط اندازه آنها و در نزدیکی جویبوته

 متر متغییر است.سانتی
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 : سبو بزرگh. : لواسان بزرگg: نیکنام ده. f: رسنان. e: بوجان. d: استلک پايین. c: كند پايین. b: افجه. aهای مورد مطالعه. : ايستگاه 2شکل

 آوری شدههای جمع: تعداد نمونه4جدول      

های تاثیرات گونه، جنس، ايستگاه و ماه بر روی شاخص       

 گیری شده بدن دوزيست:اندازه

پس از بررسی اثر  گیری شده:های اندازهاثر گونه بر شاخص -1

جز طول گردید به نوع گونه دوزیست بر اندازه قطعات بدن مشخص

داری را دارا شدند های مورد بررسی اختالف معنیبدن دیگر شاخص

ها دیگر شاخص ( و نیزP<05/0که در این بین شاخص چشم تا پوزه )

(01/0>Pبا یکدیگر اختالف معنی )( 6شکل داری داشتند.) 

با توجه به تاثیر  گیری شده:های اندازهاثر جنس بر شاخص -2

ای بدن، مشخص گردید در های اندازهست بر شاخصنوع جنس دوزی

تر ماده بیش جنس دست آمده درجز طول بدن، میزان بهموارد به تمامی

های وزن بدن، از جنس نر بوده است که در شاخص

اندازه کل پا، مچ دست، بازو، دست تا مچ و کل دست این اختالف 

 (. 7شکل ( )P<05/0دار بوده است )معنی

گیری مهم اندازه هایشاخص مطالعه بر های موردتگاهايس اثر -3

مورد بررسی  هایشاخص های مختلف برایستگاه ارزیابی اثر از پس شده:

( P<01/0دار )های مورد بررسی تحت تاثیر معنیشد، شاخص مشخص

دهنده  این موضوع است اند. این اختالف نشانها قرار گرفتهایستگاه

ترین میزان را دارا ها بیشاغلب شاخص که در ایستگاه سبو بزرگ

ترین اندازه دهد در شاخص عرض بدن بیشنشان می، 8شکل بودند. 

ترین اندازه را ایستگاه دار ایستگاه سبو بزرگ و کمطور معنیهرا ب

خود اختصاص داده است که این میزان از لحاظ آماری با نیکنام ده به

 است. ایستگاه رسنان، جاجرود و افجه یکسان

 آوریمحل جمع كل نمونه ماده كل نمونه نر تعداد نمونه در كل نام گونه شماره

1 Pelophylax ridibunda ridibunda 
 

266 262 4 
افجه، کندر، جاجرود، بوجان، لواسان 

 بزرگ، رسنان، سبو بزرگ، نیکنام ده

2 Pseudepidalea viridis viridis 40 37 3 لواسان بزرگ، سبو بزرگ 

  7 299 306  جمع
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 گیری شده:مهم اندازه هایشاخص بر مطالعه مورد هایماه اثر -4

های اندازه بدن دو های مورد بررسی بر شاخصپس از ارزیابی اثر ماه

های مورد ارزیابی گونه دوزیست تحت مطالعه مشخص گردید، شاخص

(. P<01/0اند )داری قرار گرفتهطور معنیهای مختلف بهمورد تاثیر ماه

طورکه نشان داده شده است باالترین وزن همان، 9 شکل مثال در طوربه

ترین وزن بدن نیز در فروردین این دوزیستان در ماه خرداد و پایین بدن

 دست آمده است.ماه به

 ها بر روی پراكندگي دوزيست:ها و ماهاثرات ايستگاه

ه بر میانگین پراكندگي جمعیتي های مورد مطالعاثر ايستگاه -1

قسمت  در داری:معني آزمون از استفاده با دوزيست هایگونه

( 11 و 10های های آماری اثر ایستگاه )شکلدیگری از تجزیه و تحلیل

ه کبر میانگین پراکندگی جمعیتی هر گونه، مورد بررسی قرار گرفت 

ر در داهای مختلف موجب ایجاد اختالف معنینتایج نشان داد ایستگاه

اند شده ridibunda ridibunda Pelophylaxگونه میانگین جمعیتی 

(05/0>Pاین اختالف نشان داد که بیش .)ترین تراکم جمعیتی این 

زرگ بترین تراکم در ایستگاه لواسان گونه در ایستگاه جاجرود و کم

تی چنین نشان داد که میانگین پراکندگی جمعیبوده است. نتایج هم

 ها قرار نگرفتهتحت تاثیر ایستگاه Pseudepidalea viridis viridis گونه

 .آمده است 10شکل (. نتایج مربوط به این مطالعه در P>05/0)است 
 

 

 

 

 
 : دو گونه يافت شده از دوزيستان منطقه لواسانات 3شکل 

(a) قورباغه گونه ridibunda ridibunda Pelophylax. مترسانتی2 مقیاس: خط 

(b گونه وزغ )Pseudepidalea viridis viridis . :مترسانتی 2خط مقیاس 

 
 ridibunda: وجود نوار قهوه ای و سبز رنگ پشت بدن قورباغه 4شکل 

ridibunda Pelophylax . :مترسانتی 2خط مقیاس 
 

 

 
ها و به همراه لکه Pseudepidalea viridis viridis: رنگ بدن وزغ 5شکل

 رمتسانتی 2خط مقیاس: های سطح پوست. زگیل
 

 

 
 گیری شده دوزيستهای اندازهنموادر اثر گونه بر شاخص: 6شکل 

ridibunda ridibunda Pelophylax و Pseudepidalea viridis viridis  
 01/0داری دهنده سطح معنیدرصد و ** نشان 05/0داری دهنده سطح معنی* نشان

 باشند.درصد می
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های گیری شده گونههای اندازهنمودار اثر جنس بر شاخص: 7شکل 

ridibunda ridibunda Pelophylax  وPseudepidalea viridis viridis 
 (.P<05/0باشد )دار در شاخص می* نمایانگر نشانه اختالف معنی

 

 
ه های اندازه گیری شدهای مورد مطالعه بر شاخصنمودار اثر ايستگاه: 8شکل 

 و ridibunda ridibunda Pelophylaxهای گونه
 Pseudepidalea viridis viridis 

 (.P<01/0باشد )دار میحروف انگلیسی نمایانگر اختالف معنی

 

 
گیری شده های اندازههای مورد مطالعه بر شاخصنمودار ماه: 9شکل 

 و  ridibunda ridibunda Pelophylaxگونه 
 Pseudepidalea viridis viridis 

 (.P<01/0باشد )دار میر اختالف معنیحروف انگلیسی نمایانگ

 

 
 نمودار اثر ايستگاه بر پراكندگي جمعیت: 10شکل 

 (.P<01/0باشد )دار میحروف انگلیسی نمایانگر اختالف معنی

 

 
 نمودار تاثیر ماه بر پراكندگي جمعیت: 11شکل 

 

 بحث
زیستان دوزیستان مورد تحقیق در این مطالعه متعلق به راسته دو       

های مختلف از قسمت نمونه 306 تحقیق این در باشند.می (Anura) دمبی

ه برداری برمدت نمونهگیری شد. دایستگاه نمونه 8منطقه لواسانات از 

های ماه از فروردین تا شهریور در طول بررسی 6صورت  ماهانه و طی 

 شناسایی گردید که یکهای مشخص شده دو گونه انجام در ایستگاه

 شناسیدر خصوص صفات ریختگونه قورباغه و یک گونه وزغ بود. 

های شناسایی شده انجام شد مشخص گردید که که بر روی گونه

های داری بین تمام اعضای بدن وجود دارد. نسبتهمبستگی معنی

و  Terentevهای استاندارد تعریف شده در این تحقیق با در بررسی

Chernov (1949 نیز نزدیک می )چنین براساس استاندارد باشد. هم

 Nabil؛ 1373)بلوچ و کمی،  ridibunda ridibunda Pelophylax گونه
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متر بوده که این بررسی میلی 120دارای اندازه  (2011و همکاران، 

 14/91نیز تا حدودی به آن نزدیک بوده است که در منطقه جاجرود با 

چنین براساس ردید. هممتر در نمونه نر در ماه شهریور مشخص گمیلی

( 1373)بلوچ و کمی،   Pseudepidalea viridis viridisاستاندارد گونه 

متر گزارش شده میلی 82تا  59ها متر و مادهمیلی 75-55اندازه نرها 

 در ماه اردیبهشت از ایستگاه سبو 54/72که در این تحقیق وزغ نر با 

امل موثر بر پراکندگی درخصوص عوترین اندازه بود. بزرگ دارای بزرگ

ها از فراوانی نسبتاً ها قورباغهدر این ایستگاه که گفت تواندوزیستان می

دهنده این است که این گونه بهتر خوبی برخوردار بودند. این امر نشان

تواند خود را با شرایط وفق دهد و دارای پراکندگی باالتری باشد می

ترین ا پوشش گیاهی با کمکه در تمام مناطق آبی و حتی بطوریبه

های با تر در محلرطوبت نیز یافت شد اما وزغ شناسایی شده بیش

تر در شب یافت شد. این در زارها و بیشپوشش گیاهی علفی یا بوته

ست که پراکندگی باالی این قورباغه در بقیه مناطق نیز گزارش ا حالی

باغه و وزغ را (، این گونه قور1388عنوان مثال حجتی )شده است. به

چنین پسرکلو ساری گزارش نموده است. هم شهیدزارع ملی نیز از پارک

 ridibunda ridibunda Pelophylax قورباغه چندریختی روی بر (1390)

ریخت از آن را شناسایی کرده و طبق  7در استان گلستان کار کرده و 

ری تهای انجام داده بیان کرده که احتمال وجود ریخت بیشبررسی

بدن در این جانوران  هایبدن و لکه تنوع رنگ گونه نیز وجود دارد. از این

ها گزارش آن برای ایقهوه تا سبز و رنگی از رنگ از زرد طیف این باالست.

چنین تنوع باالیی که در وزغ . هم(Voral-tok ،2000) شده است

Pseudepidalea viridis viridis دار مهرهجانور را یک  این شوددیده می

چنین محمدی هم .(2011و همکاران،  Nabil) کرده است فردبه منحصر

( در بررسی زیستی دوزیستان رودخانه بالخلو استان 1388) آلوچه

 ridibunda ridibunda Pelophylax قورباغه گونه که نمود گزارش اردبیل

 Pseudepidaleaگونه وزغ  و (% 64) ترین درصد فراوانی بودهبیش دارای

viridis viridis قورباغه است. %( 15) فراوانی دارای Pelophylax 

ridibunda ridibunda های تر در مناطق خوش آب و هوا و آببیش

نمونه بالغ این قورباغه تا حدودی  .نسبتاً راکد و کمی سرد یافت شد

هایی با این شرایط را شد و معموالً آبدر بین گل و الی نیز یافت می

. مشاهده شد که این (2002و همکاران،  Sparling) دهندیترجیح م

ترین مکان کنار آب معموالً در حین استراحت بر روی نزدیک جانور

شود و یا در حال سکون درون آب بوده و در بین گیاهان دیده می

صورت تر بهدارد. حرکات این قورباغه بیشفقط سر را بیرون نگه می

(. رودخانه جاجرود با 1393ه و همکاران، زادباشد )نجیبزیگزاگ می

آید. حساب میمکان برای زندگی این قورباغه به خصوصیات بهترین این

ترین دارای بیش این تحقیق نیز این ایستگاه شده در در مشاهدات انجام

های گرفته شده درصد بسیار اندکی از تعداد کثیر فراوانی بوده و نمونه

های اخیر طورکلی در طی ساله است اما بههای آن منطقه بودقورباغه

های پی در پی و ساخت باغات و دلیل الیه روبیهمین رودخانه هم به

حساب ها بهکنار آن به مانند گذشته پناهگاه امنی برای آن در کشاورزی

تر حرکات بیش Pseudepidalea viridis viridisآید. گونه وزغ نمی

ها که خصوص مادهکوتاهی دارد بههای بسیار آرامی داشته و جهش

شد. این ها دیده میصورت ساکن در کنار رود یا کنار بوتهمعموالً به

 کهطوریکند بهمی انتخاب های قدیمی و پر از لجن را نیزگونه حوضچه

تر ها دیده شدند. این جانور بیشها در این حوضچهتعداد زیادی از آن

(. این شرایط در منطقه 1393ان، زاده و همکارشب فعال است )نجیب

تر آن گردیده است. در مورد اثر سبوبزرگ باعث پراکندگی بیش

توان گفت های مورد مطالعه روی دو گونه شناسایی شده میایستگاه

صورت متفاوتی روی گونه اثر داشته است. برای مثال ها بهکه ایستگاه

های ایستگاه مونهتوان گفت که ندر مورد وزن می ،8شکل با توجه به 

( aسبو بزرگ دارای باالترین وزن بوده و این ایستگاه )با نمایش حرف

باشد. این مسئله ( می>p 01/0) دارترین اختالف معنیدارای بیش

دهنده آن است که شرایط و عوامل محیطی بهتر، دما و نشان احتماالً

بوده  جا حاکمتری در آنتر در منطقه و غذای کافیرطوبت متعادل

شدت تحت دم بهدوزیستان بی است که بر گونه اثرگذار شده است.

، Andersonو  Leviton) باشندعرض جغرافیایی می و منطقه ارتفاع تاثیر

های شناسایی های مورد مطالعه بر روی گونهدر مورد اثر ماه. (1992

های مختلف نیز بر روی گونه اثرگذار بوده توان گفت که ماهشده می

های شهریور، در ماه گرفته شودرنظر داگر وزن ، 9شکل  به توجه با ت.اس

( و aتر بوده )با توجه به نمایش حرف خرداد، تیر و اردیبهشت بیش

دهنده آن است که در نشان ( که احتماالً>01/0p) داریاختالف معنی

تر باعث ها شرایط زیستی، دمای هوا و رطوبت هوا مطلوباین ماه

برای مثال بر روی فراوانی غذا اثر گذاشته و همه این شود که می

در مورد اثر جنس بر . اندعوامل باعث افزایش فراوانی گونه شده

، 7شکل گیری دوزیستان شناسایی شده بر اساس های اندازهشاخص

تری به نسبت نرها هستند ها دارای طول بدن کمتوان گفت که مادهمی

ها دهد که مادهتر است. این نشان میبیشاما بقیه پارامترها در ماده 

تری داشتند. در مورد تری بوده و وزن بیشدر کل دارای اندازه درشت

توان گفت ی، م6شکل شده براساس  گیریهای اندازهشاخص گونه بر اثر

 طول دارای ridibunda ridibunda Pelophylaxکه گونه 
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گونه در مقایسه با گونه تری است اما در دیگر پارامترها این بدن بیش

تری داشته که این اندازه کم Pseudepidalea viridis viridis وزغ

 بدن ridibunda ridibunda Pelophylaxدهد که قورباغه نشان می

تری سر و بدن پهن دارای B.viridisتری دارد اما وزغ تر و باریککشیده

( بیان 1373کمی، است. که این نیز در کتاب دوزیستان ایران )بلوچ و 

ها طورکلی دارای بدن و سر کشیده اما وزغها بهشده است. که قورباغه

تواند بر وزن نیز موثر باشد دارای بدن پهنی هستند. این عامل می

با بدن پهن در موارد  Pseudepidalea viridis viridisیعنی وزن 

بدن با  ridibunda ridibunda Pelophylaxتر از سنجیده شده بیش

نتایج حاصل از بررسی اثر  چنین براساسهم باریک و کشیده است.

که  شد مشخص ،10شکل طبق  ایستگاه بر پراکندگی هر دو گونه بر

 ridibunda ridibundaشرایط محیطی و زیستی ایستگاه بر روی گونه 

Pelophylax تری پراکندگی بیش جاجرود دارای که در منطقه بوده موثر

اثری نداشته  Pseudepidalea viridis viridisد گونه اما در مور است

 شد مشخص ،11شکل  براساس گونه دو روی ها براست.در مورد اثر ماه

و انتخاب  استفاده اند.نداشته اثری هاروی پراکندگی آن بر هاماه که

، Mark) باشدجانور می خصوصیات زیستگاه مناسب توسط متناسب با

 تواند منجر به ها حتی میزیستگاهی آنشرایط  در تغییر .(1994

های حاصل از این با توجه به داده .(Oztay ،2000) شان شودمرگ

ها عوامل رسد عالوه بر شرایط موجود در زیستگاهنظر میژوهش بهپ

ها مختلفی در پراکندگی و تعداد دوزیستان منطقه مطالعه در ایستگاه

 های مختلف موثر باشند ازجمله:و ماه

که در نتایج و برآمدهای آزمایشات قابل  ای. رطوبت نسبی: مسئله 1

توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت آن با وفور و پراکندگی دوزیستان 

رسد که افزایش رطوبت بر تعداد دوزیستان و نظر میمنطقه است. به

ها تاثیر داشته است. البته دوزیستان موجوداتی در دسترس بودن آن

در مناطق آبی  با محیط آبی در ارتباط بوده و معموالً امالًهستند که ک

. بنابراین رطوبت برای (2002و همکاران،  Sparling) کنندزندگی می

 ها حیاتی است زیرا باید پوست مرطوب برای تنفس داشته باشند.آن

ها رسد سطح فعالیت دوزیستان در برخی ماهنظر می. دمای هوا: به 2

ها کاهش یافته است. یافته و در برخی ساعات و ماهو ساعات افزایش 

ترین نمونه این امر به موقعیت و شرایط ایستگاه نیز مرتبط است. بیش

تر بودن هوا و در ها مربوط به ساعات صبح و خنکدر مورد قورباغه

ترین آن مربوط به ساعات شب و تاریک شدن هوا ها بیشمورد وزغ

ها چنین در مورد ماهال هستند. هماست زیرا این جانوران شب فع

توان گفت می 1براساس اطالعات موجود در جدول 

طور دلیل سرد بودن هوا و پایین بودن دما )بهکه در ماه فروردین به

گراد( فعالیت دوزیستان کم بوده و ترجیحاً درجه سانتی1/10میانگین 

های نمونهسر بردند. این امر باعث شد که تعداد گاهشان بهدر مخفی

تر باشد و حتی در های دیگر کممشاهده شده در این ماه به نسبت ماه

 دما و متعادل شدن ای مشاهده نشود. با افزایشها نمونهبرخی ایستگاه

ترین که در ماه شهریور بیشطوریبه تر شدهها نیز بیشتعداد نمونه هوا

طور )به رسد که در ماه شهریورنظر مینمونه مشاهده شد اما به

تر شدن هوا و کاسته شدن گراد( با خنکدرجه سانتی2/24میانگین 

 27طور میانگینههای تیر و مرداد )بماه از گرمای تابستان به نسبت

تر گراد( تعداد دوزیستان در دسترس و قابل مشاهده بیشدرجه سانتی

-دسترس بودن دوزیستان و خارج شدن توان گفت دربود. بنابراین می

تواند به یک حد تعادل دمایی بستگی داشته باشد از پناهگاه می شان

و برای این امر یک حداقل و حداکثر نیز الزم بوده تا بتوانند فعالیت 

 کنند.
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