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 9313 تیرتاریخ پذیرش:            9312 اسفندتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

خانواده وجود 2جنس و 4به  گونه سمندر متعلق7چنین خانواده و هم1جنس و 8به  ها متعلقها و وزغاز قورباغهگونه 51یران ا رد       

به  ها، متعلقنمونه که به قورباغه مردابی معروف است.باشد.می Pelophylax ridibundus دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه روی

آوری شده و بعد از انتقال به سال با دست وتور جمعت آبان همانلغای5932 )استان گیالن( بوده و از فروردین  شهرستان رودبار

( و 25)ویرایش   SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده مطالعه گردید. شناسیریختو چند صفت  سنجیریختصفت  29آزمایشگاه، 

هوش شدن تشریح شده و کلیه ها پس از بینمونه صورت اولیه،منظور بررسی رژیم غذایی بهبهتجزیه و تحلیل شدند.  T-testآنالیز 

 .تحت شناسایی اولیه قرار گرفتند ،طور کامل هضم نشده بودنددرصد ثابت شده و جانورانی که به 71ها در الکل محتویات گوارشی آن

های لکهبا سبز تا زیتونی همراه  هایرنگبهنشان داد که این گونه دارای سطح پشتی  نابالغ( 55نر و  7ماده،  42) نمونه 51مطالعه نتایج 

 باشد که این سطح شکمی سفید و دارای چندین لکه سیاه میوند. شمی ندرت دیدههها بها در دستباشد که این لکههم میتیره مجزا از

دست آمده از در محتویات به های مورد مطالعه است.در نمونه چندشکلی دهنده وجود ا دیده شده که نشانهبرخی نمونهها تنها درلکه

ها در حد دوزک، زنبور و مورچه مشاهده شد که آنکفش های آبزی، ملخ، عنکبوت، سوسک،معده و روده این گونه، تعدادی حلزون

صماخ و  در قسمت عقب و زیرین پرده در انتهای خلفی دهانرزوناتور  کیسه با مشاهدهجنس نر و ماده . ندخانواده شناسایی گردید

 ترین فراوانی طول بدندر نرها بیش ها قابل تشخیص است.آن در ماده ها و نبودای در اولین انگشت اندام حرکتی جلویی در نرجسم پینه

این تحقیق نسبت  در باشد.می مترمیلی 47-17در فاصله  (درصد 57/12) هامتر و در مادهمیلی 57-77در فاصله  درصد( 95/55)

)برآمدگی C.int و  (اندازه پرده صماخ) L.tymدر صفات  T-testو آنالیز    SPSSبر مبنای آزموناست. بوده 5 به 5جنسی نر به ماده 

 دست نیامد.دار بهشد و در دیگر صفات اختالف معنیدرصد دیده  1دار در سطح بین جنس نر و ماده اختالف معنی داخلی کف پا(

   

رژیم غذایی مورفومتریک، قورباغه مردابی، استان گیالن، رودبار،، Pelophylax ridibundus کلمات کلیدی:
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 مقدمه
دار های مهرهتحول ماهی از سیلورین دوره در اولیه دوزیستان       

میلیون سال قبل  033پدید آمدند. دوزیستان تقریباً نزدیک به 

 بابا) آمدند وجودبه پالئوزئیک اوایل و مزوزوئیک ندورا اواخر در

داران ترین مهرهابتداییترین و (. دوزیستان پست5031کردی، 

 دارانی هستند که خارج از آب زندگی کردندزمینی و اولین مهره

سه راسته دوزیستان بدون (. دوزیستان شامل 5031مجنونیان، )

دوزیستان  و (Caudata) داردم دوزیستان (،Gymnophiona) پا و دست

دم یب که راسته سوم یعنی دوزیستانباشند می( Salientia) دمبی

 ،های زندگی و قدرت سازگاری باال با محیطروشبا توجه به

بلوچ و ) دنترین تنوع و گستردگی را در سرتاسر جهان داربیش

ها گونه از قورباغه51دوزیستان ایران شامل فون  (.5030 کمی،

گونه  3چنین خانواده و هم 1جنس و  3ها متعلق به و وزغ

، Amphibianباشد )میخانواده  2جنس و  1سمندر متعلق به 

 ای برخوردارند ودوزیستان در طبیعت از اهمیت ویژه (.2351

 ،باشد این امرمیبه کاهش ها در جهان روامروزه جمعیت آن

، Wakeو  Blausteinچندان کرده است ) دو را هاآن مطالعه اهمیت

کشاورزی و به زیرکشت  (. انسان با توسعه بخشیدن به5993

رین شرایط را برای زندگی و وسیع مساعدتهای بردن زمین

فراهم  ،کنندموجوداتی که از گیاهان تغذیه می مثل کلیهتولید

 ،شراتح خصوصبه خوارگیاه موجودات (.5039 پیمان،) استآورده

آورند و ای به محصوالت کشاورزی وارد میهخسارت قابل مالحظ

ترین بیشصوالت این مح کنترل و حفظ در دوزیستان که اینجاست

که در مناطقی که بدون مطالعه طورینند. بهکاهمیت را پیدا می

باره کاهش داده شود خسارت و تحقیق تعداد دوزیستان یک

نتیجه در کنترل گروهی و درزیادی به گیاهان وارد خواهد شد 

(. 5030بلوچ و کمی، ) مهرگان اختالل ایجاد خواهد شداز بی

چه که زنده و  صاصی نبوده و آندوزیستان دارای تغذیه اخت

 های کنند. بعضی از گونهاندازه دهانشان باشد مصرف میهم

و مهره  نظیر عنکبوت، حلزون، کرم، حشرات و خرچنگ جزبی

زی، های بزرگ آبگونه باشند.عادت غذایی دوزیستان می

استفاده قرار انداران را موردپرندگان و یا پست ماهیان کوچک،

 جه به ساختار دهان امکان بلع در دوزیستان با تودهند. می

حبیبی و راعی، ) باشدها مقدور نمیهای بزرگ برای آنتکه

سری از جانوران در یک های ژنتیکیمعموالً تفاوت(. 5030

مله این صفات رنگ که از ج ،کندشناسی ظهور میریختصفات 

ها و خصوصیات ساختاری بسیاری از ها، طرحجانور است. رنگ

 وسیلهبهها منظور استقرار و عدم تشخیص آندوزیستان به

ن تنوع رنگ و طرح در شکارچیان دارای اهمیت فراوانی است. ای

چنین بیان شده تری یافته است. همدم نمود بیشدوزیستان بی

 دارد وجود Ranaترین تنوع رنگی در جنس است که بیش

(Blouin ،5939.) 13دهد که چندریختی در مطالعات نشان می 

دم وجود دارد که بالغ بر های دوزیستان بیدرصد از خانواده

پسرکلو و ) باشندخانواده می 55جنس و  01گونه در  221

واسطه تنوع در ریختی در دوزیستان به(. چند5093همکاران، 

شود. در اکثر بدن و یا الگوی پشت بدن تعریف میرنگ 

نبود لکه یا واسطه وجود یا ریختی بهدمان چندهای بیخانواده

تواند گیرد. تنوع رنگی میها شکل میهایی در پشت بدن آندانه

 های مشهور دن یا بخشی از آن باشد. از موتیفشامل کل ب

 بدن پشت خاکستری -ایتوان به رنگ قرمز، سبز یا قهوهمی

 (.Boluin  ،2333و Hoffman)  کرد اشاره

در نیمه ران سابقه نسبتاً طوالنی دارد. مطالعه دوزیستان ای       

دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم محققان مختلفی دوزیستان 

ها قبالً ایران را مورد مطالعه قرار دادند که اسامی تعدادی از آن

( به شناسایی 5033نعمتی ) (.5030بلوچ و کمی، ) گفته شده

 ،شناسیریخت براساس خراسان شمال دمبی دوزیستان

های ( گونه5039) خت. مولویپردا سنجیزیستکاریولوژیکی و 

ای ا از نظر بیوسیستماتیکی و مقایسهایران ر Rana جنس

( در مورد 5030) مطالعه کرد. مطالعه میرزاجانی و همکاران

( و Rana ridibunda) بالغ قورباغه مردابیبررسی تغذیه الرو 

گرفته در استان تنها مطالعه صورتتولیدمثل آن در تاالب انزلی 

دم استان دوزیستان بی (5031) باشد. رضایی میانگلهمی گیالن

مازندران را از نظر بیوسیستماتیکی مطالعه کرد. پسرکلو و 

ریختی رنگی قورباغه مردابی به مطالعه چند (5033) همکاران

که تاکنون دوزیستان جاییاز آن استان گلستان پرداختند. در

عی اند در این مطالعه سدم شهرستان رودبار مطالعه نشدهبی

شده است جمعیت قورباغه مردابی شهرستان رودبار مورد 

ایر ای قرار گیرد و با سشناختی و تغذیهزیستی و ریخت مطالعه

های این گونه در سایر مناطق گزارشات گذشته از دیگر جمعیت

 مقایسه گردد.

 

 هاشمواد و رو
جنوب استان  شهرستان رودبار در منطقه مورد مطالعه:       

 03دقیقه تا  02درجه و  01 گیالن و در  مختصات جغرافیایی
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 13دقیقه تا  55درجه و  19دقیقه ازخط استوا و  3درجه و 

است. مبداء واقع شده نصف النهار دقیقه طول شرقی از 1درجه 

دومین شهرستان  کیلومترمربع 2131این شهرستان با وسعت 

های نامه شهر ب 3لحاظ وسعت است و دارای استان گیالن به

سر و جیرنده آباد، لوشان، توتکابن، برهرودبار، منجیل، رستم

های مرکزی، عمارلو، خورگام و نامه بخش ب 1باشد و دارای می

از شمال به رشت،  باشد.آبادی می 233بلوکات و آباد و حمتر

استان قزوین و از غرب به فومن و استان زنجان  ازجنوب به

ای و در منطقه سفیدرود شهرستان درکرانه این .شودمحدود می

است و آب و هوای آن تحت تأثیر هوای کوهستانی قرار گرفته

و از نظر آب و خشک ناحیه مرکزی قراردارد خشک و نیمه

میانگین سالیانه  و دباشای میهوایی دارای آب و هوای مدیترانه

 3/222گراد و میزان بارندگی درجه سانتی 2/20 آندمای 

 Rastegar) شدبامی درصد 13متر و متوسط رطوبت نسبی سانتی

Pouyani  ،2333و همکاران).  

 

 

 
 (8002رستگارپویانی و همکاران، شهرستان رودبار در استان گیالن و در ایران ): نقشه موقعیت 1شکل

 
صورت زنده و به هانمونه همههای مورد مطالعه: نمونه       

آوری شده که مالک از مناطق مورد مطالعه جمعکامالً تصادفی 

از  باشد.گیر و شالیزار میگاه وجود برکه، آبانتخاب زیست

 های مختلف بدن مثل گاه و خود نمونه و قسمتزیست

هایی تهیه شده و بعد از انتقال به های حرکتی و سر، عکساندام

هوش شده و پس از وزن نمودن وسیله کلروفرم بیآزمایشگاه به

 درصد فیکس شد. 1در فرمالین 

 هاینقشه، دفترچه وسایل و تجهیزات مورد نیاز:       

تور  های نخی یا پالستیکی،صحرایی، اتیکت، قلم رابید، کیسه

درصد،  31دار، الکل اتیلیک پوشمخصوص، ظرف پالستیکی در

، چراغ هاهوش کردن نمونه، کلروفرم برای بیدرصد 1 فرمالین

ها در شب، دستکش الستیکی قوه دستی جهت گرفتن نمونه

فرمالین به رنگ جهت تزریق سنازک و دستکش چرمی ضخیم، 

، ترازوی مترمیلی 35/3کولیس دیجیتالی با دقت  ها،نمونه

 .گرم 5دیجیتالی با دقت 

از اواخر زمستان به  ها:آوری نمونهجمعروش و زمان        

برداری شوند، نمونهها از خواب زمستانی بیدار میبعد که نمونه

 وسیله تور مخصوصها بهآغاز گردید. در اکثر موارد نمونه

هایی که در کناره آب آوری نمونهوری گردیدند. برای جمعآجمع

ها تقریباً در بردند از دست استفاده شد. همه نمونهسر میبه

برداری در اوایل هر ماه جمع آوری شدند. نمونه 50تا  55ساعت 

 عدد انجام شد. 53به تعداد 

درمناطق  برداری:گاه نمونهثبت اطالعات زیست       

ترین برداری، اطالعات منطقه یادداشت گردید. مهمنمونه

)شهر، روستا،  اطالعات ثبت شده عبارتند از: موقعیت جغرافیایی

عکس گاه، رودخانه، آبگیر و موارد دیگر(، گیاهان شاخص زیست

ها در نمونه رفتارهای شاخص گاه طبیعی،از نمونه در زیست

گاه که غذای مهرگان زیستاز بی آوری، عکسموقع جمع

 باشند.احتمالی این گونه می

 سازی جهت مطالعاتها و آمادهتثبیت نمونه       

های اولیه در آزمایشگاه و تهیه پس از بررسی آزمایشگاهی:

وسیله پنبه آغشته به ها بههای زنده، نمونهعکس از نمونه

 1لین فرماهوش شده و سپس در کلروفرم در داخل ظروف بی

های داخلی درصد تثبیت گردیدند. برای جلوگیری از فساد بافت

و نیز محتویات لوله گوارش، با توجه به جثه جانور، مقداری 

ران تزریق  لهدرصد در سه ناحیه سینه، شکم و کشا 31الکل 

وسیله وسیله دست و گاهی پیچیدن بهشد. سپس بدن جانور به

شده و برچسب مخصوص به پای نخ به فرم مناسب حالت داده 

کمک ست که بهجانور وصل گردید. هر نمونه دارای یک کد ا

شود. پس از یزن روی نوار مخصوص حک مدستگاه شماره

ای مخصوص های شیشهها در ظرفاتصال برچسب، نمونه

 درصد پر شدند. 1ها از فرمالین داده شده و ظرفقرار
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های گونه زیستی هایویژگی جهت شناخت سنجی:زیست       

رضایی، ) ها شدنمونه زیستیصفات  گیریاندازه به اقدام شده صید

  Terentev ؛5030بلوچ و کمی،  ؛5039دامنابی، مولوی ؛5031
ها از کولیس با نمونه سنجیزیست(. برای Chernov ،5919 و

گیری پس از اندازه گردید. استفاده مترمیلی 35/3دقت 

دست ه، اطالعات ب2ذکر شده در جدول شماره  هایپیراسنجه

 آمده از هر گونه در جدولی مجزا وارد گردید.

 
 های نمونه برداریشخصات مربوط به هر یک از ایستگاه: م1جدول 

 جغرافیاییعرض  طول جغرافیایی تعداد نمونه ماده تعداد نمونه نر نام ایستگاه ایستگاه شماره

19˚03'11˝ 1 3 دشتویل 5 E 01˚10'13˝N 

 E 01˚19'13˝N˝19'03˚19 25 2 چلکاسر 2

 E 01˚11'21˝N˝51'11˚19 1 3 بره سر 0

 E 01˚10'25˝N˝23'11˚19 1 3 دیلمان 1

 E 01˚11'21˝N˝11'12˚19 1 3 چمبل 1

 E 01˚13'51˝N˝10'03˚19 1 3 عمارلو 1

 E 01˚19'02˝N˝33'03˚19 2 0 تازه آباد 3

 E 01˚19'53˝N˝21'03˚19 3 2 دره دشت 3

 E 01˚15'13˝N˝55'03˚19 0 3 رشی 9

      

 هاگیری و وزن قورباغههای قراردادی اندازه: پیراسنجه8جدول 
 توضیح تعریف نام متغیر ردیف

5 L از نوک پوزه تا مرکز شکاف کلواکی طول بدن 

2 L.c از نوک پوزه تا عقب پرده صماخ اندازه سر 

0 L.c2 ایاز نوک پوزه تا محل روزنه پیمانه اندازه سر 

1 D.r.o از نوک پوزه تا لبی قدامی چشم فاصله چشم تا نوک پوزه 

1 L.o ترین اندازه افقی چشمبزرگ اندازه چشم 

1 L.t.p ترین عرض  پلک فوقانیبزرگ هاعرض پلک 

3 Sp.p های فوقانیهای داخلی پلکترین فاصله بین لبهکوچک هافاصله بین پلک 

3 L.tym ترین اندازه پرده صماخبزرگ اندازه پرده صماخ 

9 F. اندازه ران از مرکز شکاف کلواکی تا بخش انتهایی ران اندازه ران 

53 T. اندازه دو انتهای استخوان ساق اندازه ساق 

55 D.p  های عقبیین انگشت اندامانتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای اولاز بخش  5انگشت 

52 C.int طول برجستگی قاعده انگشت اول پا برآمدگی داخلی 

50 Foot ترین انگشت()بزرگ1از بخش انتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای انگشت  اندازه پا 

51 I.d بین منافذ بیرونی بینیترین فاصله کم فاصله بین دو سوراخ بینی 

51 S.n حداقل فاصله بین نوک پوزه و سوراخ خارجی بینی فاصله بین نوک پوزه و سوراخ بینی 

51 Wh فاصله بین دو انتهای شکاف دهان عرض سر 

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

53 Lhlta مچی -ک تا مفصل ساقیکلوافاصله بین سوراخ  طول پای عقبی 

59 W طول پرده شنا 
که در حالتی 1و0فاصله بین برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای پرده شنا بین انگشت 

 م قرار دارندهانگشتان نزدیک به

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

25 Lf 1تا انتهای انگشت  فاصله بین برآمدگی خارجی پا اندازه کف پا 

22 Em فاصله بین انتهای شکاف دهان تا نوک پوزه)از پهلو( طول آرواره پایین 

20 Wt وزن هر نمونه وزن 
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در آزمایشگاه براساس خصوصیات  ها:شناسایی نمونه       

با کلیدهای شناسایی معتبر از  شناسیذیختو  سنجیریخت

( شناسایی 5030بلوچ و کمی، ) جمله کتاب دوزیستان ایران

و  برای تغییرات ایجاد شده در اسامی جنس، گونهشدند. 

 Rastegar) 2333لیست دوزیستان و خزندگان چکزیرگونه از 

Pouyani  ،لیست دوزیستانجدیدترین چک و (2333و همکاران 

(Frost ،2351 استفاده شد ). 

با استفاده از  ها:های آماری و تجزیه تحلیل دادهروش       

 انجام شد. Exel 2007و  SPSS 21افزار نرم

جهت  ها و تشخیص نر و ماده:جداسازی نابالغ       

تشخیص افراد بالغ و نابالغ، از صفت اندازه و تشریح نمونه 

 تر ازشان کمکه طولهایی که نمونهطوریبه استفاده شد.

ها رشد نکرده نابالغ بوده و در اثر تشریح غدد تناسلی آن35/53

توجه به وجود کیسه تشخیص جنسیت افراد نر و ماده با  بودند.

ها صورت ها در مادهنبود آندر نرها و  ایو جسم پینه رزوناتور

 گرفت.

، منظور بررسی عادات غذاییبه بررسی رژیم غذایی:       

وسیله کلید شناسایی ها پس از شناسایی دقیق گونه، بهنمونه

ها مورد گرفتند و کلیه محتویات گوارشی آنمورد تشریح قرار 

ثابت شده و  درصد 31قرار گرفت. محتویات در الکل  بررسی

طور کامل هضم نشده بودند تحت شناسایی اولیه جانورانی که به

 قرار گرفتند.

 

 نتایج

نمونه بررسی شد که  11ه مورد مطالعه تعداد از منطق        

 نابالغ بودند. 51نر و  3ماده و  12 شامل

 ها:توصیف مختصر نمونه

نسبت اندازه چشم به اندازه پرده   در این پژوهش ها:شمچ       

  .بود( 13/5)میانگین  33/5 -33/2صماخ 

در قسمت خلفی  (:Tympanic membrane) پرده صماخ       

ر این گونه کامالً پایین چشم در دو طرف سر قرار دارد که دو 

 (.2)شکل باشدروباز می

-نر کیسه در جنس (:Vocal sacs) تشدید صدا اعضای       

ولید صدا، باعث هنگام تای قابل ارتجاعی وجود دارد که بهه

 ،باشندمی ها که دو عدد. این کیسهشودمی افزایش شدت آن

ی دهان های خلفند و در نزدیکی گوشهرنگری تتیره یا خاکس

  (.0)شکل قرار گرفته و خارجی هستند

 

 

 
 ،P. ridibundus : پرده صماخ قورباغه مردابی8 شکل

 روستای چلکاسر شهرستان رودبار،

 ،P. ridibundus : کیسه رزوناتور قورباغه مردابی نر3شکل  
 روستای دره دشت شهرستان رودبار،

   
و انتهای ، زبان به کف دهان چسبیده در این گونهزبان:         

 ،را می دهدکه دو شاخه است و تشکیل دو نوک  خلفی آن

 رفتن شکار از دهان بیرون می آید.جهت گ

های چین (:Dorsolateral folds) پشتی طرفی هایچین       

ای پوست هستند که از قسمت خلفی چشم تا ناحیه قاعده غده

 (.1 )شکل دارند و در هر طرف بدن قرار دارند امتداد عقبی هایپا

اند خلفی آن طویل های حرکتیاندام های حرکتی:اندام       

 وسیلهر حرکت شده و نیز حیوان بهکه باعث جهش حیوان د

نسبت اندازه  .کندخوبی در آب شنا میطویل بههای انداماین 

 31/3 -99/3 های مورد مطالعهبرای نمونهنسبی ران به ساق 

  باشد.( می93/3)میانگین 

 در(: Metatarsal tubercles) پاهای کفبرآمدگی       

شوند. یک برآمدگی کوچک خارجی و می قسمت تحتانی پا دیده

در این شود. کف پاهای عقبی دیده می ی دریک برآمدگی داخل

 هاینمونه برای داخلی به برآمدگی اولاندازه انگشت  نسبت مطالعه

 (.1)شکل باشد( می31/2)میانگین 32/5- 13/1 مورد مطالعه
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 .Pقورباغه مردابی  پشتیهای : چین4شکل 

ridibundus، آبادشهرستان رودبار، روستای تازه 
 پا و پرده شنا قورباغه مردابیهای کف: برآمدگی5 شکل 

 P. ridibundus، ،روستای دشتویل شهرستان رودبار 

   
 سبز تا زیتونی رنگپهلویی بهبخش پشتی و  آمیزی:رنگ       

ها  درصد نمونه 11/53که در باشد های تیره میهمراه با خال

که از نوک پوزه شروع و از  دارد کننده نازک وجودیک خط جدا

و بخش  شودقرات عبور کرده و به مخرج ختم میروی ستون ف

کم سفید . سطح شکندمیبه دو قسمت مساوی تقسیم  پشتی را

اها دارای نوارهای تیره و در باشد، پلکه سیاه می و دارای چند

 شود.های تیره مشاهده میندرت لکهها بهدست

ی منطقههای  سه در این پژوهش در برخی  نمونه       

گلو دارای تعداد زیادی احیه زیرچلکاسر، دره دشت و تازه آباد، ن

ناحیه و های این که در سایر نمونهباشد، در حالیلکه تیره می

دهنده وجود دست است و این نشانیک سفید  نواحی دیگر

     (.1)شکل باشدیسم در نمونه های مورد مطالعه میمورفپلی

حالت در این پژوهش رژیم غذایی که بهژیم غذایی: ر       

ها، هفتی نمونهو در محتویات معده و روده اولیه مطالعه شد
   

 

 

 
  P. ridibundus، قورباغه مردابی چندشکلی: 6شکل

 آباد )چپ(روستای چلکاسر)راست(، روستای تازه رودبار،شهرستان
ه قورباغه : حشرات جدا شده از معده و رود7شکل  

 شهرستان رودبار، روستای چلکاسر،  P.ridibundusمردابی،
   

 
 شهرستان رودبار، روستای تازه آباد، P.ridibundusقورباغه مردابی، و روده : حشرات جدا شده از معده2شکل 

 پرده شنا

 برآمدگی خارجی

 کف پا

 برآمدگی داخلی

پاکف  
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، Calliphoridae ،Gryllotalpidae ):شامل حشره خانواده       

Scarabaeidae ،Aramadillidiidae، Formicidae ،Carabidae ،

Syrphidae خانواده یک و ( صدپاScolopenderidae شناسایی )

رژیم غذایی  این است که دهندهنشان  محتویات این .گردید

طور هدر منطقه مورد مطالعه، از بندپایان و ب ی مردابیقورباغه

  (.3و  3)شکل  باشدعمده حشرات می

گیر و این جانوران معموالً در کناره برکه، آب :گاهزیست       

های محل طورکلی درمردابی به ورباغهقد. نشوشالیزار مشاهده می

شود و مرطوب روی زمین یافت میهای نزدیک به آب و مکان

هایی حضور دارد که در و در آب بردسر میاکثر اوقات در آب به

 ،(Bambusa) خیزران، (Cynodon) ها یا داخل آن چمنکناره

 وجود داشته باشد.( Typha) و نی( Carex)جگن 

های مورد نمونه الرو، تخم و آمپلکسوس تولیدمثل:       

دهنده این مطلب نشانمشاهده شد، مطالعه، در اوایل فروردین 

آوری در زمان جمعچنین همشروع تولید مثل در این ماه است. 

متر میلی 30/15 نمونه، تعدادی الرو قورباغه با متوسط طول کل

تولیدمثل  صلف این پژوهشدر  مشاهده شد. در اواخر خرداد

حسب مشاهده، فروردین و خرداد های مورد مطالعه، برنمونه

 گزارش گردید.

ها نرمال به آنالیز نرمالیته، دادهبا توجه  آنالیز آماری:       

ررسی وجود اختالف برای ب  independent T-testآزمون. بودند

های قورباغه جمعیتماده در درصد بین نر و  1 سطح در ،دارمعنی

نمونه نابالغ،  51ه، قورباغه جمع شد 11استفاده شد. از  مردابی

مشخص نبودن  علتبه که دبودن (15/29 میانگین) 33/29-35/53

 12 نمونه دیگر، 19جنسیت از جمعیت حذف گردیدند. در 

به  5به ماده  نر جنسینمونه نر بودند که نسبت  3نمونه ماده و 

درصد  05/15 فراوانی طول بدنترین ها بیشدر نر. گرددمی 1

 13-13در فاصله  53/12ها متر و در مادهمیلی 13-33 ر فاصلهد

بین   C.intو L.tym در صفات 1مطابق جدول باشد.می مترمیلی

 دیده  درصد 1دار در سطح جنس نر و ماده اختالف معنی

  دار وجود ندارد.شود و در دیگر صفات اختالف معنیمی

 

 : آمار توصیفی جهت نشان دادن خالصه داده ها در قورباغه مردابی3جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین ترینبیش ترینکم تعداد صفات کمی

L 19 32/05 01/93 12/10 13/51 12/231 

LC1 19 11/55 13/03 11/59 13/1 00/03 

LC2 19 33/55 15/03 91/23 19/1 33/11 

DRO 19 33/1 03/20 91/3 23/0 31/53 

LO 19 30/0 00/9 25/1 13/5 13/2 

LTP 19 93/5 31/03 52/1 95/0 29/51 

SPP 19 31/5 01/1 13/2 13/3 13/3 

LTYM 19 33/5 25/01 13/1 11/1 90/59 

F 19 25/50 50/13 33/21 12/3 92/33 

T 19 35/9 11/13 33/21 51/9 91/30 

DP 19 22/0 30/55 03/3 13/2 50/1 

CINT 19 31/5 32/09 15/0 01/1 30/23 

ANDAZ.PA 19 31/0 99/13 33/22 35/3 91/31 

LD 19 13/5 31/1 319/2 92/3 31/3 

NOKPUZE 19 21/2 13/3 33/1 15/5 03/2 

WH 19 03/9 33/29 35/53 32/1 91/00 

MDNAE 19 15/5 21/1 93/2 93/3 91/3 

LHLTA 19 00/5 23/35 32/10 90/51 33/220 

W 19 31/3 31/02 01/59 33/1 92/11 

MDET 19 31/3 95/0 30/2 33/3 19/3 

LF 19 15/52 11/10 21/21 29/3 32/13 

EM 19 91/3 02/21 31/51 33/1 32/20 

Valid N (listwise) 19      
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 نابالغ قورباغه مردابیفراوانی جنس نر، ماده و  نمودار :9شکل 

 
 

قورباغه  نر( در جنس Lفراوانی طول بدن) نمودار :11شکل 

 P.ridibundusمردابی 

قورباغه  ( در جنس مادهLفراوانی طول بدن) نمودار :10شکل 

 P.ridibundus مردابی

 
 T-test: اختالف جنس نر و ماده قورباغه مردابی براساس آزمون 4جدول 

نمیانگی تعداد کمیصفات معیارانحراف   Sig(2-tailed)  معیارانحراف میانگین تعداد کمیصفات  Sig(2-tailed) 

L 
05/15 3 نر  13/51   

SPP 

LTYM 
12/2 12 ماده  19/3  

20/12 12 ماده  11/51 31/3 3 نر    23/55  

LC1 
31/22 3 نر  31/1   

LTYM 

F 
99/0 12 ماده  22/5  

33/59 12 ماده  11/1 53/29 3 نر    25/3  

LC2 
53/22 3 نر  11/3   

F 
T 

31/21 12 ماده  11/3  

31/23 12 ماده  15/1 90/23 3 نر    13/53  

DRO 
10/9 3 نر  19/2   

T 

DP 

19/21 12 ماده  35/9  

31/3 12 ماده  13/0 11/3 3 نر    33/2  

LO 
33/1 3 نر  12/5   

DP 

CINT 

01/3 12 نر  11/2  

50/1 12 ماده  19/5 01/3 3 ماده    31/50  

LTP 91/0 3 نر    
CINT 

ANDAZ.PA 

35/2 12 نر  33/5  

LTP 
SPP 

51/1 12 ماده  22/1 39/20 3 نر    11/55  

91/2 3 نر  53/5        

ANDAZ.PA 

LD 

13/22 12 ماده  05/3   
LHLTA 

W 

03/12 12 ماده  30/51  

29/0 3 نر  11/3 03/25 3 نر    39/1  

7نر

48ماده

16نابالغ

65کل
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نمیانگی تعداد کمیصفات معیارانحراف   Sig(2-tailed)  معیارانحراف میانگین تعداد کمیصفات  Sig(2-tailed) 

LD 

NOKPUZE 
33/2 12 ماده  91/3   

W 

MDET 

35/59 12 ماده  92/1  

59/1 3 نر  11/5 59/2 3 نر    15/3  

NOKPUZE 

WH 

33/1 12 ماده  10/5   
MDET 

LF 

35/2 12 ماده  39/3  

39/23 3 نر  13/1 12/29 3 نر    12/3  

WH 
MDNAE 

59/53 12 ماده  33/1   
LF 
EM 

13/21 12 ماده  03/3  

11/0 3 نر  53/5 22/53 3 نر    53/1  

MDNAE 

LHLTA 
35/2 12 ماده  92/3   EM 11/51 12 ماده  92/1  

91/12 3 نر  59/55        
           

 بحث

 Ranaصورتها بهنام علمی این گونه سال اسم علمی:        

ridibunda ridibunda  (Pallas ،5335) بلوچ و  شدمی زارشگ(

 لیست(. در چک Chernov ،5919و  Terentev ؛5030کمی، 

  Rana(Pelophylax) ridibunda ridibunda صورت به 2333

(Pallas، 5335) گزارش شد (Rastegar-Pouyani  ،و همکاران

 Pelophylax ridibundus(. امروزه نام علمی صحیح گونه، 2333

(Pallas، 5335( است )Frost ،2351.) 

گونه   مورد افراد آمیزی درچنانچه الگوی رنگ آمیزی:رنگ       

P. Ridibundus شان کرد که بررسی قرار گیرد باید خاطر ن مورد

های گاهباشد چرا که جانوران زیستصفت شاخص نمی این یک

گاه زیست یک بین افراد های متفاوتی دارند، حتی درمختلف رنگ

کامالً  آوریها مدتی بعد از جمعها وجود دارند و نمونهتنوع رنگ

سبی جهت لذا این صفت شاخص منا آیند،رنگ هم در میبه

 خط مثل صفات، گونه این در (.5031رضایی، ) باشدبررسی نمی

های بدن، میزان باالیی خطوط و طرح ،بدن رنگ الگوی ای،مهره

ی این گونه هادهد. تفاوت بین جمعیترا نشان می چندشکلیاز 

ه به مناطق زیست ها با توجآنچندشکلی محدود است و درجه 

ای توان آن را گونهشد و نمیبانمیها زیاد بسیار متفاوت آن

ریختی (. مطالعه چند5039دامنابی، مولویتصور کرد ) کمپلکس

ی با یک نوار های، نشان داد که قورباغهدابیرنگی در قورباغه مر

. نادر هستند ،تر از شش سالهای بزرگپشتی در میان نمونه

های هنوار پشتی در پیرترین گروهایی بدونکه قورباغهدرحالی

اساس این مطالعات، چندین چنین بر. همتر هستندسنی معمول

، Ishchenko) گزارش شده است Rana arvalis جمعیت در ریخت

. در تحقیق حاضر الگوی رنگ بدن با گزارشات قبلی (5933

یاه در های سوجود تعدادی لکهتفاوت مربوط به یکسان بوده و

دهنده این خود نشانها است که سطح زیر گلوی  برخی نمونه

 باشد.می چندشکلیوجود 

بلوچ ) باشدگونه که جانوری بسیار پرخورمییندر ا تغذیه:       

محققین  وسیلهبه( در راستای گزارشات ارائه شده 5030 و کمی،

هده شده که از ( مشاLabanick ،5931) دیگر، غذاهای متنوعی

الرو، عنکبوت آبی،  کرم، ،توان به سوسکجمله این غذاها می

های قورباغه رگ،های بزرتیل (5030بلوچ و کمی، ها )حلزون

مار، سوسمار و حتی سایر  (،Nikolskii ،5953) ، پرنده درختی

( اشاره کرد. غذای Wake ،5993و  Blaustein) دوزیستان

تر به آوری شده در این تحقیق بیشهای جمعمصرفی نمونه

 ( شباهت دارد.5030کمی)بلوچ و وسیلهبهشده غذای گزارش 

 غرب و مرکز ایتالیا،جز شمالدر تمام اروپا بهپراکنش:        

 ،ایران ،افغانستان ،غرب آسیا به طرف شرق تا پاکستان غربی

شرق ترکمنستان و شمال آفریقا پراکنش دارد و درتمام ایران 

کویری گزارش جز استان سیستان و بلوچستان و نواحی به

 در این پژوهش هرچه  .(5030بلوچ و کمی، ) گردیده است

آباد بلوکات(، رودبار )منطقه رحمت شهرستان شرقشمال سمتبه

علت شرایط آب و هوایی مساعد ها بهرویم، تعداد نمونهپیش می

 شود.تر میو آب فراوان بیش

دم استان بیهای مطالعه شده دوزیستان در نمونه اندازه:       

هزاوه، ) است 1به  5های نر به ماده مرکزی، نسبت قورباغه

د مطالعه در های مورکه همین نسبت در نمونهرحالی(. د5031

دهنده کاهش باشد و این مطلب نشانمی 1به  5این تحقیق 

تعداد جمعیت نرها در منطقه مورد مطالعه است که علت این 

مقایسه شرایط مختلف این  خود نیاز به مطالعه دقیق و ،اختالف

 گاه باهم دارد.دو زیست

دست آمده در این مطالعه:  های بهمیانگین نسبت       
Terentev (5919 )وسیله های استاندارد تعریف شده بهنسبت



 در شهرستان رودبار، استان گیالن شناسی قورباغه مردابیمطالعه مقدماتی زیست                                  کمی و همکاران
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اندازه چشم  ،91/2 - 11/0عبارتند از : طول بدن به طول سر: 

به فاصله بین ها عرض پلک ،20/5 -13/5 به اندازه پرده صماخ:

، انگشت 33/3 -35/5، اندازه ران به ساق: 15/5-33/2ها: پلک

دست آمده در این . اعداد به33/2-13/1یک به برآمدگی داخلی: 

گر این مطلب شد بیان ها اشارهقسمت نتایج به آن پژوهش که در

ها در ها به فاصله بین پلکاست که تنها نسبت عرض پلک

( قرار ندارد و بقیه تفاوتی 5919) Terentevمحدوده استاندارد 

گونه  50، 2333تعداد دوزیستان ایران طبق چک لیست  ندارند.

خانواده  1جنس و  1متعلق به ها ها و وزغزیرگونه از قورباغه 1و 

 خانواده  2جنس و  1به  گونه سمندر متعلق 3چنینو هم

که در (. درحالی2333و همکاران،  Rastegar-pouyani) باشدمی

گونه 51شامل این تعداد  ،2351 دوزیستان لیست چک جدیدترین

چنین همخانواده و  1جنس و  3ها متعلق به ها و وزغاز قورباغه

، Frost) خانواده است 2جنس و  1به  گونه سمندر متعلق 3

 هایمقایسه نتایج این تحقیق با بررسیدر نهایت  (.2351

های مناطق گذشته جمعیتختی حاصل از تحقیقات شناریخت

  P.ridibundus هایدهد که جمعیتمختلف ایران نشان می
شناسی با ان رودبار از نظر صفات شاخص ریختشهرست

و فاقد های مطالعه شده دیگر در ایران مشابه است جمعیت

 باشد.گیر و شاخصی میاختالف چشم

 

 تشکر وقدردانی
خاطر کمک در وند بهیداهللوسیله از جناب آقای رضا نبدی        

گیری آماری و خانواده بشیری که در نمونه و آزمایشگاهی کارهای

 گردد.اری میگزهمراهان شفیقی بودند سپاس
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