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 هرانت استان شرقیجنوب هایشهرستان در دمبی دوزیستان فونستیک بررسی

 
 

 تهران، ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و: مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، شهرام دادگر، 

 95955 -6996 پستی: صندوق

 

 9315دی  تاریخ پذیرش:                  9315مهر تاریخ دریافت: 

 چکیده

 4931شرقی استان تهران طی دو فصل بهار و تابستان های جنوبدم شهرستاندر اين تحقيق شناسايی و تبيين فراوانی دوزيستان بی            

، آبادايستگاه حمامک، فيلستان، جيتو، قوئينک، خالدآباد، کانال چرمشهر، تاالب عشق 41منظور ماه انجام گرديد. برای اين  6مدت به

دستی گرفته شدند به ظروف که توسط تورها پس از اينبهرام، داودآباد، رودخانه پيشوا، سناردک، و پارک جنگلی انتخاب شد. نمونه

ونه گی به آزمايشگاه منتقل شدند. نتايج اين بررسی نشان داد که دو زيرسنجی و شناسايهای زيستدار منتقل و سپس جهت بررسیدرب

Pelophylax ridibunda ridibunda  وPseudepidalea viridis viridis ها زيرگونه کنند. در اين ايستگاهدر اين مناطق زيست می

P. r. ridibunda ( اما زيرهای صيدرصد نمونه 93از فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار بود )گونه د شدهP. v. viridis ها در برخی از ايستگاه

های تعيين شده دارای در بين ايستگاه P. r. ridibundaچنين مشخص شد که زيرگونه های صيد شده(. همدرصد نمونه 44يافت شد )

درصد( در ايستگاه  11ترين فراوانی )شدارای بينيز  P. v. viridisآباد و زيرگونه درصد( در ايستگاه تاالب عشق 41ترين فراوانی )بيش

بود که از  P. r. ridibundaنمونه مربوط به قورباغه  113آوری شده نمونه جمع 173های انجام شده از آباد بود. در بررسیتاالب عشق

ماده گزارش شد.  1نر و  11بوده که از اين تعداد  P. v. viridisنمونه مربوط به وزغ  93ماده گزارش شد و  11نر و  117اين تعداد 

ه در تمام موارد کطورینمونه( همبستگی مثبت وجود دارد به 173های مورد بررسی )در چنين مشخص شد که بين تمامی شاخصهم

 .(>34/3pداری برقرار است )همبستگی در حد معنی

 

 ایران تهران، استان دم،بی دوزیستان فونستیک، کلمات کلیدی:

 

 siamak.yousefi1@gmail.com :الكترونیكی نویسنده مسئولپست * 
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ورامین، ایران 
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 مقدمه
 Vitt)  داران واقعی روی زمین هستنددوزیستان اولین مهره       

( و این جانوران قسمتی از زندگی خود را در Caldwell ،9002و 

ها متنوع گذرانند. تکامل آنآب و قسمت دیگر را در خشکی می

باشند. دوزیستان های دنیا ساکن میبوده و امروزه در تمام قاره

که امروزه دانشمندان این جملههای عملی بسیاری دارند ازاستفاده

دهند )کمی و ادی نشان میها عالقه زیبه بررسی سموم قورباغه

هایی از دوزیستان در برخی کشورها از طرفی گونه .(3131بلوچ، 

چنین از این گیرند و همعنوان غذا مورد استفاده قرار میبه

های تحقیقاتی و جانوران بیش از سایر موجودات در آزمایشگاه

آلوچه و شود )محمدیهای زیستی استفاده میانجام آزمایش

ای از (. دوزیستان در کنترل جمعیت پاره3111همکاران، 

ن عنواچنین بسیاری از دوزیستان بهمهرگان دخالت دارند. همبی

های شوند. استفاده از گروهداری میجانور زینتی و خانگی نگه

دار مختلف دوزیستان مانند جانوران متعلق به راسته دوزیستان دم

در تراریوم در بسیاری از  ها(ها و وزغدم )قورباغه)سمندرها( و بی

 (.3131کشورهای دنیا از جمله ایران مرسوم است )کمی و بلوچ، 

های های انسان باعث شده که برخی از گونهامروزه فعالیت       

دوزیستان در فهرست در معرض خطر یا تهدید قرار گیرند 

(Jennings  وHayes ،3225بررسی و حفاظت گونه .) های جانوری

ویژه برای جانورانی مانند ها بسیار مهم است بهدر زیستگاه آن

ها وجود داشته و دوزیستان که اطالعات علمی کمی در مورد آن

د انبا سرعت باال در خطر نابودی و انقراض بحرانی قرار گرفته

(Naderi  ،9002و همکاران.)  به طور کلی امروزه در جهان سه

دم(، یستان بی)دوز Anuraراسته از دوزیستان وجود دارد. 

Caudata دار(، )دوزیستان دمGymnophiona  دوزیستان کرمی(

دم( و )دوزیستان بی Anuraشکل( که از میان این دو راسته 

Caudata دار( در ایران وجود دارند. فون دوزیستان )دوزیستان دم

 4جنس و  1ها متعلق به ها و وزغگونه از قورباغه 34ایران شامل 

خانوده  9جنس و  5 گونه سمندر متعلق به 3چنین خانواده و هم

(. دوزیستان در طبیعت از اهمیت Amphibian ،9035باشد )می

ها در جهان رو به کاهش ت آنای برخوردارند و امروزه جمعیویژه

چندان کرده است  ها را دوباشد. این امر، اهمیت مطالعه آنمی

(Wake  وBlaustein ،3220.) 

ران پژوهشگ دارد. طوالنی نسبتاً سابقه ایران، دوزیستان مطالعه      

ها زیادی بر روی دوزیستان ایران مطالعه نمودند که از میان آن

Blanford (3135 ،)Nikolsky (3124 ،)توان به مطالعات می

Shmith (3249 ،)Mertens (3241 ،)Anderson (3243 ،)Tuck 

(3233 ،)Leviton ( و 3131(، کمی و بلوچ )3229و همکاران )

( اشاره نمود که دوزیستان مناطق مختلف ایران را 3131فیروز )

 (.3111آلوچه و همکاران، اند )محمدیبررسی کرده

ریختی رنگی در ( به مطالعه چند3120پسرکلو و همکاران )       

در  Pelophylax ridibunda ridibundaقورباغه مردابی معمولی 

 اد که هفت ریخت مختلفاستان گلستان پرداختند نتایج نشان د

ی ریختچنین چندگونه در استان گلستان وجود دارد. هماز این زیر

ند. شباهم می از مستقل معمولی مردابی قورباغه رنگی و جنسیت در

( بر روی شناسایی دوزیستان و 3111حجتی و همکاران )

زارع ساری تحقیق کردند و نتیجه خزندگان پارک ملی شهید

ی ترین فراوانگرفتند که در آن منطقه در میان دوزیستان بیش

( به 3130باشد. کمی )متعلق به قورباغه مردابی جنگلی می

ت و سه بررسی دوزیستان ترکمن صحرا و دشت گرگان پرداخ

کرد.  دم را گزارشگونه از دوزیستان متعلق به راسته دوزیستان بی

( از طریق مطالعات مورفولوژیکی، کاریولوژیکی و 3133نعمتی )

. شمال خراسان پرداخت دمبی دوزیستان شناسایی سنجی بهزیست

آوری های جمعاساس این مطالعات نشان داد که قورباغهوی بر

و  Pelophylax ridibunda ridibundaه شده متعلق به زیر گون

 Pseudepidaleaگونه آوری شده متعلق به زیرهای جمعوزغ

viridis viridis ( به بررسی 3113باشد. فخارزاده و همکاران )می

دم مناطقی از شمال و شرق استان کاریولوژی دوزیستان بی

 و هاخراسان پرداختند. در این مطالعات بیان شد که همه قورباغه

آوری شده از مناطق مورد مطالعه به ترتیب متعلق های جمعوزغ

چنین باشند. هممی P.v.viridisو  P.r.ridibundaهای به زیر گونه

دم ( در بررسی فونستیک دوزیستان بی3121نسب )ذاکری

را  P.v.viridis و P.r.ridibunda زیرگونه دو لواسانات منطقه

 Pelophylax ridibundaمنطقه را شناسایی کرد و گونه غالب این 

ای دوزیستان ( با بررسی تنوع گونه3121گزارش نمود. طیبی )

های قورباغه مردابی های شرق استان تهران گونهدم در رودخانهبی

راه و وزغ سبز معمولی را شناسایی معمولی و قورباغه مردابی راه

       نمود.گزارش  P.ridibundaکرد و گونه غالب این مناطق را 

Fakharzadeh ( گزارش کردند که وزغ سبز 9034و همکاران )

 بید و بزنگان در مناطق شرقیتریپلوئید ایران در دو منطقه یکه

شوند. احتماالً این تریپلوئید حاصل هیبرید یک کشور یافت می

دیپلوئید و تتراپلوئید نیست. اما تالقی تریپلوئید با دیپلوئید یک 

( n1و هم  n9سازد که در آن )هم مایان میسیتم جمعیتی را ن

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تعامل تولیدمثلی دارند. 

 شرقهای جنوبدوم در شهرستانتعیین فراوانی دوزیستان بی

 باشد.استان تهران می
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 هامواد و روش
)از اوایل فروردین تا اواخر  3125طی بهار و تابستان        

ایستگاه در  39های دوزیستان در آوری نمونهجمعشهریور( کار 

شرقی استان تهران آغاز شد. برای دستیابی به این مناطق جنوب

هدف با توجه به موقعیت منطقه و شرایط آبی حوزه مذکور، تعیین 

(. که عبارت بودند از: شهرستان 3ها انجام شد )جدول ایستگاه

ان ، جیتو(، شهرستهای حمامک، فیلستانایستگاه )شامل پاکدشت

های قوئینک، خالدآباد، کانال چرمشهر(، ورامین )شامل ایستگاه

آباد، بهرام، های تاالب عشقشهرستان قرچک )شامل ایستگاه

های رودخانه پیشوا، پیشوا )شامل ایستگاه داودآباد(، شهرستان

ها به گیری از این ایستگاهسنادرک و پارک جنگلی( ضمناً نمونه

 نه انجام شد.صورت ماها

کیلومترمربع در  9310منطقه ورامین با وسعت تقریبی        

شرقی سلسله جبال البرز واقع شده ارتفاع آن از سطح دریا جنوب

شرقی استان تهران متر است. این منطقه در جنوب 240بیش از 

شهرستان پاکدشت  (.3111واقع شده است )اشرفی و همکاران، 

درصد از مساحت  5/1ر مربع حدود کیلومت 340با وسعتی معادل 

متر از سطح  3031استان را به خود اختصاص داده و با ارتفاع 

های آبرفتی جنوب رشته کوه البرز قرار گرفته است دریا در زمین

(. شهرستان پیشوا با وسعت 3121پناهی و همکاران، )شریعت

شرقی استان تهران کیلومتری جنوب 54کیلومترمربع در  930

هرستان قرچک با مساحت ش (.3114دارد )عبادتی و شریفی، قرار 

کیلومتری جنوب پایتخت بر سر  94کیلومترمربع در  90بیش از 

ای از ورامین واقع شده است. این مناطق نمونه -راه تهران

 رغم پایین بودنهای خشک و بیابانی است که علیاکوسیستم

ی سطحی و هادنبال آن کمبود آبمیزان نزوالت جوی و به

های شور و قلیایی فقیر از فلور نسبتاً غنی زیرزمینی و وجود خاک

و وضعیت به نسبت متعادلی برخوردار نیست )اشرفی و همکاران، 

3111.) 
 

 های مورد مطالعه: وضعيت ارتفاع، طول و عرض جغرافيايي ايستگاه1جدول 

 ارتفاع از سطح دريا (Eعرض جغرافيايي ) (Nطول جغرافيايي ) نام ايستگاه شماره ايستگاه رديف

 پاکدشت 3

 متر 30/3330 43 53 93/02 14 10 39/41 حمامک

 متر54/3004 43 50 22/05 14 94 15/52 فیلستان

 متر 3033 43 50 31/45 14 93 33/55 جیتو

 ورامین 9

 متر 213 43 50 91/33 14 91 49/54 قوئینک

 متر 214 43 11 02/11 14 31 15/52 خالدآباد

 متر 202 43 11 15/34 14 31 32/11 کانال )جاده چرمشهر(

 قرچک 1

 متر 234 43 10 12/31 14 95 33/90 آبادتاالب عشق

 متر 219 43 13 01/94 14 93 11/45 ایستگاه بهرام

 متر 239 43 13 11/04 14 91 31/90 داودآباد

 پیشوا 5

 متر 255 43 51 14/45 14 90 15/01 رودخانه پیشوا

 متر 201 43 51 99/93 14 33 92/49 سناردک

 متر 231 43 51 04/44 14 31 93/11 پارک جنگلی
 

 

 

 شرقي استان تهرانهای جنوب: موقعيت قرارگرفتن مناطق مورد مطالعه در شهرستان1شكل 
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دار، دستکش، دار، ظروف دربابزار تحقیق شامل تور دسته       

تراوزی دیجیتالی، کلروفرم، وسایل تشریح )سینی، قیچی، سوزن 

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

 دفترچه یادداشت اطالعات و غیره. ،GPSکولیس ورنیه، 

آوری نمونه به جمعصورت میدانی انجام گرفت. مطالعه به       

دار انجام شد. در حین کار از صورت دستی و توسط تور دسته

 صورتها بهها، آنها عکس تهیه شد و بعد از گرفتن نمونهنمونه

 شناسی انتقالدار به آزمایشگاه زیستهای دربزنده توسط ظرف

یری گوسیله کلروفرم، اندازههوش کردن بهداده شدند و بعد از بی

ا هشناسایی نمونه وزن با ترازوی دیجیتالی انجام شد.و ثبت 

براساس کلیدهای شناسایی معتبر موجود در کتاب دوزیستان 

(، کتاب خزندگان و دوزیستان ایران 3131ایران )کمی و بلوچ، 

و چک لیست موجود در مجله بیوسیستماتیک  (3119 )محمدیان،

( صورت 9001و همکاران،  Rastegar-Pouyaniجانوری ایران )

 گرفته است.

وارد و سپس توسط  Excelهای این آزمایش ابتدا در داده       

روش آنالیز واریانس تک متغیره مورد تجزیه به SPSS99افزار نرم

ها از طریق آزمون و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین

 .صورت گرفت 03/0دانکن در سطح خطای 

 

 نتایج
ها مشخص گردید که یک زیر گونه وزغ پس از بررسی نمونه       

 Bufonidae خانواده به مربوط Pseudepidalea viridis viridis نامبه

 Pelophylax ridibunda ridibundaگونه قورباغه به نام یک زیرو 

 باشد.می Ranidaeمربوط به خانواده 

ارای د P.v.viridis (Laurenti، 3311)وزغ سبز معمولی        

 هایقسمت چنینهم است. عقبی هایاندام انگشتان مابین پرده کمی

 های مفصلی تک، بدنباشد. توبرکولسبز رنگ در پشت بدن می

خپل و سر به نسبت باریکی دارد. پرده صماخ کامالً بزرگ و در 

تر موارد قابل رؤیت، پشت بدن دارای تعداد زیادی زگیل، بیش

گالبی یا کلیه مانند است. نر دارای  غده پاروتوئید پهن و به شکل

های متمایل به سیاه در یک کیسه صدای خیلی بزرگ و زگیل

 باشد. نسبتهایی در سه انگشت اول میپشت بدن و بالشتک

 14/3تا  303/3ها از عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشم

کند. نسبت فاصله بین لبه خلفی سوراخ بینی و متر فرق میمیلی

 9/3تا  21/0های بینی امی چشم به فاصله بین سوراخگوشه قد

 42ها متر و مادهمیلی 34تا  44متر متغیر است. اندازه نرها میلی

 باشد.متر میمیلی 19تا 

د و باشوزغ نر دارای کیسه تولید صدا در ناحیه زیر گلو می       

تواند در آب و نیز در تابستان در خشکی صدا تولید کند. این می

کند ولی از نواحی جنگلی دوری ر جای خاصی زندگی نمیوزغ د

های مورد بررسی این پژوهش نیز از مناطق نماید. در ایستگاهمی

های علفی ها، محیطها در الی بوتهخشک در نزدیکی جوینیمه

متر از ایستگاه  3330ها از مناطقی با ارتفاعات و در حوضچه

متر از ایستگاه تاالب  234متر از ایستگاه قوئینک،  213حمامک، 

متر از ایستگاه  201متر از ایستگاه رودخانه پیشوا،  255آباد، عشق

 متر از ایستگاه پارک جنگلی یافت شد. 231سناردک و 

های سبز رنگ مشخص در پشت بدن و ها دارای لکهماده       

اشند بهای مشخص میای و فاقد لکهنرها به رنگ سبز تیره تا قهوه

 ایچنین نرها در دوره تولیدمثلی دارای اجسام پینههم(. 9)شکل 

 (.1باشند )شکل ها میسیاه در دو یا سه انگشت اول دست

  

 

 

 ماده نر

  Pseudepidalea viridis viridis: نمونه نر و ماده 2شكل 

 

 
 ای سياه بر روی انگشت اول در نمونه نر: جسم پينه3شكل 

Pseudepidalea viridis viridis 
 

 P.r.ridibunda( Pallas ،3333قورباغه مردابی معمولی )       

خوبی رشد کرده، برآمدگی های طرفی پشتی بهدارای چین

)توبرکول( داخلی کف پا کوچک، پشت بدن سبز تا زیتونی و 
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 های تیره یا سبز تیرهای تیره همراه با تعداد کم و بیش لکهقهوه

(. گاهی اوقات دارای یک نوار طولی روشن در 5)شکل هستند 

طول پشت بدن، زیر بدن )شکم( سفید، سفید چرک یا به رنگ 

ت. هاسمایل به زرد همراه با تعدادی لکه یا نقاط سیاه یا بدون آن

نرها دارای اندام تشدید صدای تیره یا خاکستری در گوشه دهان 

 (.4هستند )شکل 
  

  
 ماده نر

 Pelophylax ridibunda ridibunda: نمونه نر و ماده 4شكل 
 

 
 Pelophylax ridibunda ridibunda: كيسه صدا در نمونه نر 5شكل 

های آرام و هم در قورباغه مردابی معمولی، هم در آب       

شود، اما دریاچه و استخرهایی را که با های جاری یافت میآب

( پوشیده شده، یا reedsها )( و نیrushesها )خیزران یا جگن

های درختان بید و جگن احاطه های رودهایی را که با بیشهکناره

های دهد. این قورباغه به ندرت در رودخانهشده باشد ترجیح می

های شنی پوشش هستند یافت با جریان سریع آب که دارای کناره

 330و گاهی به متر بودهمیلی 390ها حدود شوند. اندازه آنمی

نرها دارای اندام تشدید صدای تیره یا   رسد.متر نیز میمیلی

خاکستری در گوشه دهان هستند در فصل تولیدمثل اولین 

ها دارای برجستگی متورم خاکستری رنگی به نام انگشت دست

 ها در فصل تولیدمثل شکم متورم دارند.ای و مادهجسم پینه

 1آوری شده در زیستان جمعدر این تحقیق تعداد کل دو       

نمونه دوزیست  932ایستگاه شمارش گردید.  39ماه از هر 

 آوری شده متعلق به دو زیرگونه است که در این بین، جمع

باشد. این می P.r.ridibundaترین فراوانی مربوط به قورباغه بیش

تر در مناطق مختلف است و بیش Ranidaeگونه متعلق به خانواده 

رودهایی با آب آلوده و پر گل و الی و در میان  خصوص دربه

متعلق به  P.v.viridisگیاهان وجود دارد. زیرگونه دیگر وزغ 

همین تر شب فعال بوده و بهباشد که بیشمی Bufonidaeخانواده 

اما در روز  ،فرسا استدلیل یافتن آن تا حدودی سخت و طاقت

صورت فزارها بههای لجنی و در میان علتر در حوضچهنیز بیش

های انجام شده و با شود. در بررسیحرکت دیده میساکن و بی

و  P.r.ridibundaدست آمده از بین دو زیرگونه توجه به نتایج به

P.v.viridis  ایستگاه ذکر شده در فصول بهار و تابستان،  39در

در منطقه تاالب  P.r.ridibunda ترین فراوانی مربوط بهبیش

 (.1باشد )شکل شهرستان قرچک میآباد عشق

 

 

 
 های مختلفدر ايستگاه  Pseudepidalea viridisو Pelophylax ridibunda: نمودار فراواني گونه 6شكل 
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 توانهای جداگانه مربوط به هر گونه میچنین در بررسیهم       

های تعیین شده در بین ایستگاه P.r.ridibundaگفت که زیرگونه 

آباد درصد( در منطقه تاالب عشق 34ترین فراوانی )دارای بیش

ترین دارای بیش P.v.viridis شهرستان قرچک بوده و زیرگونه

آباد شهرستان قرچک قدرصد( در منطقه تاالب عش 49فراوانی )

 (.3 بوده است )شکل

 
 های مختلفدر ايستگاه  Pseudepidalea viridisو Pelophylax ridibunda: نمودار درصد فراواني گونه 7شكل 

 

های چنین مشاهده شد که نمونهدر این تحقیق هم  

 ایآوری شده دارای طیف باالیی از رنگ سبز و قهوهقورباغه جمع

ای از همه باالتر را دارند که در این بین طیف سبز تیره و قهوه

 (.1است )شکل 

 

 
  Pelophylax ridibunda  : طيف رنگ بدن در گونه8شكل 

 بحث
 52خانواده، زیر 3جهان شمول و دارای  Bufonidaeخانواده        

 ،Bufoninaeگونه است که در ایران از زیر خانواده  312جنس و 

زیر  4گونه و  1با  Pseudepidaleaگونه، جنس  4با  Bufoجنس 

گونه در تمام دنیا به  940گونه موجود است. این جنس با حدود 

نزی، استرالیا، ماداگاسکار، قطب و اغلب جزایر جز گینه نو، پلی

 (.3111اقیانوسی انتشار دارد )محمدی آلوچه و همکاران، 

       P.v.viridis ترین پراکندگی یا وزغ سبز معمولی دارای بیش

در ایران است. انتشار جهانی این گونه در شرق اروپا، شمال آفریقا، 

مدیترانه تا تبت و مغولستان از زیر غربی و مرکز آسیا از جنوب

 باشد )کمی وسطح دریا تا پانزده هزار پایی هیمالیا می
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( در مورد وزغ سبز معمولی 3231) Nikolsky(. 3131بلوچ، 

چنین نقل کرده است که با وجود گسترش و پراکندگی زیاد هیچ 

(. 3131ای از وزغ سبز معمولی وجود ندارد )کمی و بلوچ، واریته

ایی هاند وجود چنین واریتهسعی نموده جانورشناسان که اکثرینا با

دست آمده فقط از نظر رنگ های بهاما در نمونه ،را ثابت نمایند

شود. رنگ این وزغ چنان متغیر است که هایی مشاهده میتفاوت

رنگ پیدا کرد )محمدی آلوچه و توان دو نمونه همبه سختی می

های ( با مطالعه وزغ3231) Schindlerو  Islet (.3111همکاران، 

هایی از عراق، روسیه و ترکیه ایران، افغانستان، پاکستان و قسمت

 Pseudepidaleaگونه زیر 4 که نمودند گزارش سبز وزغ زیرگونه از 1

viridis viridis ،Pseudepidalea viridis arabicus ،

Pseudepidalea viridis kermanensis ،Pseudepidalea viridis 

ssp.  وPseudepidalea oblongus  متعلق به فون ایران و سه

 Pseudepidalea viridis zugmayeri ،Pseudepidaleaزیرگونه 

viridis pseudoraddei  وPseudepidalea viridis nouellei 
 هایمتعلق به فون کشورهای همسایه است. این محققین نمونه

جمله ترکمن صحرا،  شرقی ایران ازآوری شده از شمالجمع

های وزغ سبز روسیه را متعلق به شاهرود، تهران و برخی نمونه

 )محمدی دانندمی pseudepidalea viridis turanesisزیرگونه 

( به صراحت سه 3211) Anderson(. 3111آلوچه و همکاران، 

زیرگونه برای وزغ سبز ایران معرفی نموده است که شامل 
Pseudepidalea viridis arabicus ،Pseudepidalea viridis 

kermanensis  وPseudepidalea viridis viridis  بوده ولی طبق

 Pseudepidalea viridisمطالعات نیلسون در دره الر زیرگونه 

turanensis چنین زیرگونه نیز وجود دارد. همPseudepidalea 

viridis oblongus نامبه مجزایی گونه به Pseudepidalea 

oblongus (. 3111آلوچه و همکاران، معرفی شده است )محمدی

و همکاران  Rastegar-Pouyaniاز سوی دیگر طبق مطالعات 

های وزغ گونه و نیز زیرگونه 2دارای  Bufonidae( خانواده 9001)

 Pseudepidale viridis viridis، P. viridisهای سبز با نام

kermanensis ،P. viridis turanensis  وP. viridis ssp.  را معرفی

چنین گونه ذکر (. هم3111آلوچه و همکاران، نمودند )محمدی

 ( از استان مرکزی، محمدی3111شده توسط هزاوه و همکاران )

( از رودخانه بالخلو استان اردبیل، حجتی 3111آلوچه و همکاران )

نسب ( در پارک ملی شهید زارع ساری، ذاکری3111و همکاران )

های شرق ( از رودخانه3121از منطقه لواسانات و طیبی )( 3121)

 استان تهران گزارش شده است.

های انجام شده در این تحقیق در منطقه جنوبطبق بررسی       

 Pseudepidaleaشرقی استان تهران یک زیرگونه وزغ به نام 

viridis viridis  آباد، ایستگاه حمامک، قوئینک، تاالب عشق 1از

اس اسرودخانه پیشوا، سناردک، و پارک جنگلی شناسایی شد. بر

ا اما در ارتباط ب ،کندنتایج فوق این گونه وزغ در ایران زندگی می

 شرقی استان تهران گزارشی نشده بود.وجود آن در مناطق جنوب

گروهی با پراکنش جهانی هستند. افراد  Ranidaeخانواده        

های حقیقی هستند که یک گروه بزرگ را این خانواده قورباغه

 اما فقط ،شوندجز قطب جنوب یافت میتشکیل داده و همه جا به

آلوچه و باشد )محمدیدارای پراکندگی جهانی می Ranaجنس 

 جنس امروزی از این خانواده تشخیص داده 11(. 3111همکاران، 

باشند و تنها از شده است که هر یک شامل چند صد گونه می

گونه شناخته شده است. این جنس خود در  Rana ،500جنس 

های فراوان است. تنها یک زیر برگیرنده چند زیر جنس با گونه

هایی از در تمام آمریکا، آسیا، بخش Ranaها یعنی جنس از آن

ایران دو گونه افریقا و آمریکای جنوبی حضور دارند. در 

Euphlyctis cyanophlyctis  وRana macrocnemis گونه و دو زیر

Rana camerani pseudodealmatina  وPelophylax ridibunda 

ridibunda (.3111آلوچه و همکاران، اند )محمدیگزارش شده 

های انجام شده در این تحقیق نشان داد که قورباغه بررسی       

 Pelophylax ridibundaیرگونه شناسایی شده متعلق به ز

ridibunda  ایستگاه حمامک، فیلستان، جیتو،  39بوده که از

 آباد، بهرام، داودقوئینک، خالدآباد، کانال چرمشهر، تاالب عشق

 آباد، رودخانه پیشوا، سناردک، پارک جنگلی در مناطق جنوب

 آوری گردید.شرقی استان تهران جمع

( از تاالب انزلی، 3114جانی )این گونه، قبالً توسط میرزا        

آلوچه و ( از استان مرکزی، محمدی3111هزاوه و همکاران )

( از رودخانه بالخلو استان اردبیل، حجتی و 3111همکاران )

( در پارک ملی شهید زارع ساری، پسرکلو و 3111همکاران )

( از منطقه 3121نسب )( از گلستان، ذاکری3120همکاران )

های شرق استان تهران ( از رودخانه3121لواسانات و طیبی )

 گزارش شده بود.

ها مشاهده ها و طرحدم تنوع باالیی از رنگدر دوزیستان بی       

ترین تنوع را دارد. در بیش Ranaاین میان جنس  شود و درمی

آوری شده کامالً های جمعتحقیق اخیر نیز تنوع رنگ در قورباغه

ر شکارچی در تغییر رنگ (. نور محیط و حضو1مشهود بود )شکل 

وچه آلسزایی داشته باشد )محمدیهتواند تأثیر باین جانوران می

 (.3111و همکاران، 
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