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 چکیده

خانواده بوده و بقیه جزو  1جنس و  8دمان(، متعلق به )بی و وزغ گونه قورباغه 51گونه دوزیست موجود در ایران،  22از بین     

باشد که به قورباغه مردابی معروف است. می Pelophylax ridibundusداران( هستند. گونه مورد بررسی در این مطالعه، سمندرها )دم

ترین صفات و مهم سنجیریختصفت  25آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، نکابن )استان مازندران( جمعها از شهرستان تنمونه

نر( در  18ماده،  73) نمونه 51نتایج مطالعه آوری بررسی گردید. ها نیز در حین جمعرفتار و زیستگاه نمونه مطالعه گردید. هاریختی آن

باشد که های تیره مجزا از هم میهای سبز تا زیتونی همراه با لکهداد که این گونه دارای سطح پشتی به رنگسال کار میدانی نشان طی یک

ها سفید و در برخی دارای چندین لکه سیاه است. شود. سطح شکمی در اغلب نمونهها در اندام حرکتی جلویی به ندرت دیده میاین لکه

ها نرمال بوده و در همه متغیرها بوده است. نتایج حاصل از مطالعات آماری نشان داد که داده 5به  2در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 

 درصد وجود دارد. 1در سطح  داریبین نر و ماده، اختالف معنی

 
 

 تنکابن شهرستان شناسی،زیست ،Pelophylax ridibundusمردابی، قورباغه کلمات کلیدی:
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 مقدمه
بندی داران هستند که از نظر ردهای از مهرهدوزیستان رده       

دوزیستان به احتمال زیاد از . ها و خزندگان قرار دارندماهیبین 

دار استخوانی که به راسته کروسوپتریژی تعلق لوب های بالهماهی

 دوزیستان شامل سه .(8811 نژاد،هاشمی) انددارند، مشتق شده

-دوزیستان دم (،Gymnophiona)پا  و دست بدون دوزیستان راسته

باشند که راسته می (Salientia)دم و دوزیستان بی (Caudata)دار 

های زندگی و سوم یعنی دوزیستان بدون دم، با توجه به روش

ترین تنوع و گستردگی را در قدرت سازگاری باال با محیط بیش

های مشترکی خاصه (.8838بلوچ و کمی، ) سرتاسر جهان دارد

 ند، شاملککه دوزیستان را برای زیستن در خشکی سازگار می

تر شدن حس بویایی و شنوایی در مقایسه تقویت اسکلت و قوی

-بیش .(8001و همکاران،  Hikmanهای اجدادی است )با گونه

ن چنیهم باشد.ترین تنوع این جانداران در نواحی گرمسیری می

ای هستند که این گروه از جانوران، دارای اندام حرکتی ماهیچه

حرکتی عقبی نسبت به جلویی، قدرت  دلیل بلندتر بودن اندامبه

 (Vitt ،8082و  Caldwellباالیی در جهیدن دارند )

مطالعه دوزیستان ایران سابقه نسبتاً طوالنی دارد )بلوچ و        

( به شناسایی 8833نعمتی ) (. در مطالعات قبلی8838کمی، 

 ،شناسیریخت براساس خراسان شمال دمبی دوزیستان

های ( گونه8831پرداخت. مولوی ) سنجیزیستکاریولوژیکی و 

العه ای مطایران را از نظر بیوسیستماتیکی و مقایسه Rana جنس

( به بررسی تغذیه الرو و بالغ و تولیدمثل 8811کرد. میرزاجانی )

( به مطالعه 8812قورباغه مردابی در تاالب انزلی پرداخت. هزاوه )

داخت. ها پراه آنبیوسیستماتیکی و شرایط اکولوژیکی زیستگ

دم (، به مطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی8811نژاد )هاشمی

ها استان مازندران و بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه آن

سنجی، تغذیه و کاریوتیپ در ( به زیست8818پرداخت. بشیری )

)شهرستان  در استان گیالن Rana ridibunda قورباغه مردابی 

 ت. رودبار( پرداخته اس

دوزیستان در طبیعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند و یک        

 .شوندعامل مهار طبیعی برای انواع مختلفی از آفات محسوب می

باشد این امر ها در جهان رو به کاهش میامروزه جمعیت آن

 ،Blouin) ها را دو چندان کرده استاهمیت مطالعه بر روی آن

سعی شده است تا قورباغه مردابی  ، لذا در طی این مطالعه(8111

 شهرستان تنکابن، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

 

 هامواد و روش
های جنوبی دریای خزر شهرستان تنکابن در مجاورت کرانه       

درجه و  83دقیقه الی  81درجه و  83و در مختصات جغرافیایی 

درجه  00دقیقه الی  00درجه و   00دقیقه عرض شمالی و  00

 این شهرستان (.8ثانیه طول شرقی واقع شده است )شکل  80و 

آباد، نشتارود، های تنکابن )شهسوار(، خرمشهر با نام 3دارای 

بخش  2شهر بوده و دارای شیرود، عباس آباد، کالرآباد و سلمان

از  این شهرستان باشد.می رودآباد و نشتاآباد، عباستنکابن، خرم

ق به چالوس، از جنوب به رشته سمت غرب به رامسر، از شر

 های البرز و از شمال به دریای خزر متصل است. کوه

 
 (www.fa.wikipedia.org): موقعیت شهرستان تنکابن در استان مازندران و در ایران 1شکل 

 ،ییصحرا یهادفترچه نقشه،چون تجهیزاتی هماز  استفاده با       

 تورمخصوص، ،یکیپالست ای ینخ یهاسهید،کپیرا قلم کت،یات

 تکشدس و نازک یکیالست دستکش، داردرپوش یکیپالست ظرف

ها را به کمک تور و با دست، از سه ایستگاه نمونه م،یضخ یچرم

که  به بعد 8818برداری از اواخر زمستان نمونه آوری شد.جمع

 80شوند و در هر ماه حدود ها از خواب زمستانی بیدار مینمونه

با  هانمونهتعدادی از کردن هوشیبآوری شد. پس از نمونه جمع

ها با ترازوی دیجیتال، به کلروفرم و توزین دقیق آن



 9315 زمستان، 4، شماره هشتمسال                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

701 
 

های حرکتی و شکم )برای جلوگیری از فساد محتویات اندام

 در گردید. تزریق سرنگ( کمک )به درصد 30 کیلیات الکلها( نمونه

به پای جانور وصل گردید. اکثر  (Label) برچسب مخصوصنهایت 

ها کامالً از بین ها مدتی در فریزر قرار گرفته تا حرکات آننمونه

اطالعات  رود و پس از مطالعه در زیستگاه اصلی رها گردیدند.

 جغرافیاییموقعیت برداری )مانند های نمونهمربوط به ایستگاه

شهر، روستا، رودخانه، آبگیر و موارد دیگر(، گیاهان شاخص 

 رفتارهای شاخص زیستگاه، عکس از نمونه در زیستگاه طبیعی،

داران مهرگان و مهرهآوری، عکس از بیها در زمان جمعنمونه

 .(8و  8ول اثبت گردید )جدزیستگاه 
 

 برداری از منطقههای نمونهمشخصات ایستگاه: 1جدول

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

 E ˝31ˊ00˚00 83˚23ˊ81˝N 83 20 روستای آغوزکله    8

 E    83˚21ˊ01˝N˝81ˊ08˚00 1 88 روستای پسکالیه بزرگ 8

 E 83˚28ˊ31˝N˝01ˊ00˚00 8 8 هزارابتدای جاده سه 8
 

 برداریاکوسیستم نواحی نمونه :2جدول

 مرتع زاربوته ایدرخت، درختچه شالیزار ایستگاه
 * * * * روستای آغوزکله

   *  روستای پسکالیه بزرگ
هزارابتدای جاده سه  * *   

های صید شده اقدام گونههای زیستی جهت شناخت ویژگی       

مولوی  ؛8811رضایی، ) ها شدگیری صفات زیستی نمونهبه اندازه

، Chernovو  Terentev ؛8838بلوچ و کمی،  ؛8831دامنایی، 

ها از کولیس دیجیتال با دقت نمونه سنجیزیست. برای (8121

گیری پارامترهای متر استفاده گردید. پس از اندازهمیلی 08/0

دست آمده از هر گونه در ه، اطالعات ب8ر جدول ذکر شده د

 جدولی مجزا وارد گردید.

 ها گیری و وزن قورباغههای قراردادی اندازه: پیراسنجه3جدول 

 توضیح تعریف نام متغیر ردیف

8 L مرکز شکاف کلواکیاز نوک پوزه تا  طول بدن 
8 L.c از نوک پوزه تا عقب پرده صماخ اندازه سر 
8 D.r.o از نوک پوزه تا لبی قدامی چشم فاصله چشم تا نوک پوزه 
2 L.o ترین اندازه افقی چشمبزرگ اندازه چشم 
0 L.t.p ترین عرض پلک فوقانیبزرگ هاعرض پلک 
3 Sp.p های فوقانیهای داخلی پلکلبه ترین فاصله بینکوچک هافاصله بین پلک 
3 L.tym ترین اندازه پرده صماخبزرگ اندازه پرده صماخ 
1 F اندازه ران از مرکز شکاف کلواکی تا بخش انتهایی ران اندازه ران 
1 T اندازه دو انتهای استخوان ساق اندازه ساق 
80 D.p  یهای عقباولین انگشت انداماز بخش انتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای  8انگشت 
88 C.int طول برجستگی قاعده انگشت اول پا برآمدگی داخلی 
88 Foot ترین انگشت()بزرگ 2از بخش انتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای انگشت  اندازه پا 
88 I.d ترین فاصله بین منافذ بیرونی بینیکم فاصله بین دو سوراخ بینی 
82 S.n  حداقل فاصله بین نوک پوزه و سوراخ خارجی بینی بین نوک پوزه و سوراخ بینیفاصله 
80 Wh فاصله بین دو انتهای شکاف دهان عرض سر 
83 M.d.n.a.e حداقل فاصله چشم و سوراخ خارجی بینی فاصله چشم تا بینی 
83 Lhlta مچی -فاصله بین سوراخ کلوآک تا مفصل ساقی طول پای عقبی 

81 W  پرده شناطول 
در حالتی  2و8فاصله بین برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای پرده شنا بین انگشت 

 هم قرار دارندهکه انگشتان نزدیک ب
81 Mdet حداقل فاصله چشم تا پرده صماخ فاصله چشم تا پرده صماخ 
80 Lf 2فاصله بین برآمدگی خارجی پا تا انتهای انگشت  اندازه کف پا 
88 Em  از پهلو( فاصله بین انتهای شکاف دهان تا نوک پوزه آرواره پایینطول( 
88 Wt وزن هر نمونه وزن 
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معتبر از جمله کتاب دوزیستان ایران های شناسایی با کلید       

چنین ها انجام گردید. همنمونهشناسایی  (8838)بلوچ و کمی، 

 Exelو   88SPSS افزارها نیز با استفاده از نرمدادهتجزیه و تحلیل 

نرمال ها همه داده ،انجام شده آزمونبا توجه به  انجام شد. 8080

در بین  %0دار در سطح بود و برای بررسی وجود اختالف معنی

 ستفاده گردید.ا independent T-testجمعیت نر و ماده نیز از 
وسیله وزن و تشریح تعدادی نابالغ، بهتشخیص افراد بالغ و        

انجام شد یعنی  هاها و تعمیم دادن به بقیه نمونهاز نمونه

گرم بود، جداسازی  0تر از حدود ها کمهایی که وزن آننمونه

د ها رشتناسلی آنگر پس از تشریح مشاهده شد که غدد شده و ا

جه به تو نکرده، نابالغ بودند. تشخیص جنسیت افراد نر و ماده با

و صورت جفت در دوجود کیسه رزوناتور )کیسه تشدید صدا که به

مثل در ای )در فصل تولیدطرف دهان قرار دارد( و جسم پینه

ها شود( در نرصورت متورم دیده میانگشت شست اندام جلویی به

جهت مطالعه  ها صورت گرفت.ها در مادهو عدم وجود آن

چنین برداری شده و همنمونهزیستگاه، از گیاهان مهم منطقه 

های گیاهی در هرباریوم ها تهیه گردید. گونههایی از آنعکس

اهده داران مشمهرگان و مهرهگلستان شناسایی گردید. بی دانشگاه

 ها عکس تهیه شد.شده در منطقه ثبت گردیده و از تعدادی از آن

 

 نتایج 
 10 سنجیزیستنتایج حاصل از  سنجی:مطالعات زیست       

همراه میانگین ماده(، دامنه تغییرات متغیرها به 83نر و  01) نمونه

 .خالصه شده است 2های تنکابن، در جدول ها برای شهرستانآن

 سنجی قورباغه مردابی شهرستان تنکابن: صفات زیست 4جدول

 تعداد نمونه LTP/SP.P L/L.C D.P/C.INT LO/L.TYM F/T صفت

P.ridibundus 

تنکابن شهرستان  

80/8 
(00/8-31/0) 

12/8  
(10/8-13/8) 

03/8 
(32/8-80/8) 

08/8 
(82/8-8/8) 

10/0  
(80/8-01/0)  

10 

 Pelophylax ridibundus به مربوط آمارهای آماری: مطالعات      

معیار، جنس نر و ماده شهرستان تنکابن )میانگین، انحراف

( Skewnessو  Kurtosisهای واریانس، حداقل، حداکثر، شاخص

 نشان داده شده است. 3و  0در جداول 
 

 شهرستان تنکابن P. ridibundus: آمارتوصیفی مربوط به نمونه نر  5جدول 

ترینکم تعداد صفات کمی ترینبیش   واریانس انحراف معیار میانگین 

L 01 81/80 28/10 01/03 10/88 13/828 

L.C 01 88/80 38/88 88/80 18/2 80/82 

D.R.O 01 30/2 01/10 80/88 18/80 08/883 

LO 01 83/8 80/80 88/3 08/8 80/8 

LTP 01 83/8 38/0 88/2 32/0 00/0 

SP.P 01 22/8 81/0 88/8 31/0 38/0 

L.TYM 01 81/8 30/1 18/2 03/8 82/8 

F 01 33/82 13/81 10/83 31/3 08/23 

T 01 33/83 18/23 30/88 18/3 20/23 

D.P 01 80/2 28/88 33/1 02/8 81/2 

C.INT 01 08/8 30/0 23/8 11/0 31/0 

FOOT 01 30/81 83/02 18/80 00/3 28/0 

I.D 01 01/8 02/2 28/8 38/0 20/0 

SN 01 12/8 21/3 88/0 00/8 88/8 

WH 01 28/1 30/80 88/81 82/2 83/83 

M.D.N.A.E 01 11/8 18/0 80/2 18/0 33/0 

LHLTA 01 31/3 28/10 88/08 33/88 38/811 

W 01 88/8 02/88 88/81 00/0 08/80 

MDET 01 08/8 10/8 81/8 38/0 00/0 

L.F 01 10/81 11/21 00/81 88/3 12/81 

EM 01 38/2 83/80 80/1 03/8 80/2 

Valid N (listwise) 01 10/0 80/801 88/80 38/81 81/811 
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 شهرستان تنکابنPelophylax ridibundus : آمارتوصیفی مربوط به نمونه ماده 6جدول 
Descriptive Statistics 

ترینکم تعداد صفات کمی ترینبیش   واریانس انحراف معیار میانگین 

L 83 38/80 30/881 33/38 00/88 03/001 

L.C 83 03/3 38/28 08/80 81/3 38/08 

D.R.O 83 30/0 20/83 80/88 13/8 13/1 

LO 83 03/2 88/88 83/1 00/8 88/2 

LTP 83 01/8 13/3 03/0 23/8 83/8 

SP.P 83 30/8 32/3 03/2 83/8 01/8 

L.TYM 83 13/8 00/3 38/0 82/8 18/8 

F 83 10/1 00/00 10/80 88/88 83/821 

T 83 13/80 33/03 18/81 10/88 18/828 

D.P 83 00/2 13/88 88/80 38/8 00/3 

C.INT 83 23/8 21/80 88/2 38/8 32/8 

FOOT 83 80/88 83/00 80/83 11/80 31/880 

I.D 83 23/8 33/3 81/2 18/0 13/0 

SN 83 88/8 00/80 20/3 33/8 88/8 

WH 83 80/1 20/88 38/88 38/3 31/28 

M.D.N.A.E 83 02/8 31/1 81/0 21/8 82/8 

LHLTA 83 81/88 01/803 31/02 18/81 31/818 

W 83 33/1 13/80 00/88 80/3 38/81 

MDET 83 08/8 18/2 80/83 88/8 80/8 

L.F 83 22/88 82/00 08/82 28/80 18/801 

EM 83 30/2 30/83 18/88 80/8 10/80 

Valid N (listwise) 83 00/8 80/802 30/01 28/28 10/8 
 

 انجام شده آزمونبا توجه به  ها:نرمال بودن داده آزمون       

در  %0در سطح  دارنرمال بوده و وجود اختالف معنیها همه داده

 تایید گردید. independent T-testبین جمعیت نر و ماده توسط 

داری صفت مورد مطالعه، اختالف معنی 88، تمام 3مطابق جدول 

 ند، بدیندادنشان  Tرا بین دو جنس نر و ماده و براساس آزمون 

  .بودها تر از مادهترتیب که همگی صفات در نرها بیش

متغیرها در جنس ماده قورباغه مردابی منطقه میانگین تمام        

 (. 8باشد )شکل تر از جنس نر میمورد مطالعه بیش

 

 
 P. ridibundus  ها در جنس نر و مادهمقایسه میانگین متغیر: 2شکل 
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 T-testاختالف جنس نر و ماده قورباغه مردابی براساس آزمون  :7جدول 

 Sig. (2-tailed) درجه آزادی دار بودنسطح معنی تعداد صفات کمی

L 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

032/21 

000/0 

008/0 

L.C 
 نر

 ماده
001/0 

00/18 

233/03 

000/0 

008/0 

D.R.O 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

880/02 

000/0 

008/0 

LO 
 نر

 ماده
81/0 

00/18 

108/30 

008/0 

000/0 

LT.P 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

312/23 

000/0 

008/0 

SP.P 
 نر

 ماده
008/0 

00/18 

312/08 

000/0 

008/0 

L.TYM 
 نر

 ماده
080/0 

00/18 

880/32 

000/0 

008/0 

F 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

881/00 

000/0 

008/0 

T 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

013/08 

000/0 

000/0 

D.P 
 نر

 ماده
80/0 

00/18 

818/38 

002/0 

003/0 

C.INT 
 نر

 ماده
002/0 

00/18 

118/21 

008/0 

003/0 

FOOT 
 نر

 ماده
008/0 

00/18 

088/08 

008/0 

008/0 

I.D 
 نر

 ماده
002/0 

00/18 

812/03 

000/0 

000/0 

SN 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

238/08 

000/0 

008/0 

WH 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

880/02 

000/0 

000/0 

M.D.N.A.E 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

180/21 

000/0 

000/0 

LHLTA 
 نر

 ماده
008/0 

00/18 

883/01 

000/0 

000/0 

W 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

308/32 

008/0 

002/0 

MDET 
 نر

 ماده
008/0 

00/18 

380/02 

000/0 

000/0 

L.F 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

028/08 

008/0 

000/0 

EM 
 نر

 ماده
000/0 

00/18 

833/02 

000/0 

000/0 
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دست هدرصد ب 81درصد و جنس ماده  38فراوانی جنس نر        

 (. 8آمد )شکل 

 

 
 P. ridibundusمردابیفراوانی جنس نر و ماده قورباغه : 3شکل  

 

زیستگاهی که قورباغه مردابی برای  مطالعات زیستگاهی:       

گزیند معموالً دارای پوشش گیاهی فراوان است تا از خود برمی

این جانوران معموالً در کناره دید شکارچی در امان باشد. 

های کنار درختان میوه )معموالً کیوی و پرتغال در منطقه حوضچه

های با جریان آهسته آب العه(، آبگیر و شالیزار و رودخانهمورد مط

های نزدیک طورکلی در محلشوند. قورباغه مردابی بهمشاهده می

شود و اکثر های خیلی مرطوب روی زمین یافت میبه آب و مکان

برد و تنها برای تنفس به خارج از آب سر میاوقات در آب به

ها یا داخل آن هایی حضور دارد که در کنارهرود. عموماً در آبمی

 Poaدر فصول گرم و جنس Cynodonمقدار زیاد چمن )جنس به 
(، Urticadioica)، گیاه گزنه (Carexجگن ) ،(در فصول سرد

وجود داشته  Equisetaceaeو  Asteraceaeگیاهانی از خانواده 

به  Poaceaeو  Rosaceaeچنین گیاهانی از خانواده هم ،باشد

 (.2ندرت در زیستگاه مشاهده گردید )شکل 

 

 
و روستای  3، جاده سه هزار شماره 2و  1شهرستان تنکابن، روستای آغوزکله شماره  ،P. ridibundus: عکس از زیستگاه قورباغه مردابی  4شکل 

 4پسکالیه بزرگ شماره 

تعدادی  در زیستگاه قورباغه مردابی شهرستان تنکابن       

حلزون آبزی، کفشدوزک، زنبور، سنجاقک، ملخ و تعداد زیادی 

 شاهده گردید. البته قابل ذکر است کهمعنکبوت و سوسک 

( نیز در Anguidaeپا )خانواده  و دستمارمولک بیتعدادی 

تری دیده شد، مشاهده گردید )شکل های کممناطقی که قورباغه

ها برای انتخاب زیستگاه، از این رسد که قورباغهنظر می( و به0

 Pica) زاغیچنین پرندگانی مانند گیرند. همجانداران فاصله می

pica) و انواع گونه( ها از خانواده گنجشکیانPasseridae دیده )

توانند غذای ها میشد که البته انواع الرو قورباغه و بچه قورباغه

 مناسبی برای این پرندگان محسوب شوند.

 

 
پا  و دست: عکس یک نمونه مارمولک بی 5شکل 

Psedopusapodus  متعلق به خانواده(Anguidae شهرستان )

 تنکابن

38%  

 

 جنس نر

93%  

 

 جنس ماده
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های مردابی نر به شکل گروهی و قورباغه مطالعات رفتاری:       

زمان با فصل تولیدمثل )اواسط فروردین و خرداد ماه( تولید هم

های کنند. در جنس نر این گونه از دوزیستان، جفت کیسهصدا می

( 3وجود دارد )شکل ( vocal sacs)جانبی یا اعضاء تشدید صوت 

از عبور هوا از حنجره، وارد این کیسه شده و با باد شدن که پس 

ر این گردد که البته اگها صدای بسیار بلندی تولید میاین کیسه

ها حضور نداشتند، قورباغه باید فشار زیادی را به حنجره کیسه

چنین با کرد تا بتواند کمی صدا تولید کند. همخود وارد می

گونه خود را از خطر سایر افراد هم توانداستفاده از تولید صوت می

که در صورت احساس خطر، به صورتیوجود دشمن آگاه کند، به

 کنند.شنا کرده و منطقه راترک می سرعت

های های مشخص شده در آبقورباغه مردابی در زیستگاه       

راکد و جاری )باسرعت کم آب( قابل مشاهده بودند و با سرد شدن 

ی مخفی شده و تا گرم شدن هوا )اغلب اواسط هوا در زیر گل و ال

مانند. مشاهده شد که این جانداران به جا میاسفندماه( در آن

نند کخوبی در محل زندگی خود تطابق ظاهری یافته و استتار می

ها در اغلب موارد بسیار دشوار است. در به شکلی که تشخیص آن

داشتن  با 1در شکل  با داشتن ظاهری خاکی رنگ و 3شکل 

ابی که قورباغه مرداند. درصورتیرنگی سبز به خوبی استتار کرده

حس کند که دیده شده است به کمک اندام حرکتی عقبی خود 

ند ککه بلندتر از اندام جلویی است جهش کرده و خود را حفظ می

که البته برای داشتن یک فرار موفق، فاکتورهایی مانند درجه 

ن، جنس، فاصله تا پناهگاه حرارت محیطی، سرعت عمل، س

ز ها نیآوری نمونهمناسب و ارتفاع محل نیز موثر هستند. در جمع

های بالغی که در آبگیرهای عمیق و با مشاهده گردید که نمونه

هایی که حامل تخم نبودند و چنین مادهارتفاع زیاد بوده و هم

 تری داشتند.  تر بودند، فرار موفقسبک

 

 
 ،P. ridibundus: کیسه رزوناتور قورباغه مردابی نر 6شکل

 روستای آغوزکله ،تنکابنشهرستان 
 

 
، شهرستان تنکابن، P. ridibundus: قورباغه مردابی   7شکل 

 روستای پسکالیه بزرگ
 

 
، شهرستان تنکابن، P. ridibundus: قورباغه مردابی   8شکل 

 روستای آغوزکله
 

رفتارهای شکار نیز در این جانداران مشاهده شده است به        

شکلی که زبان دراز خود که از انتها آزاد است، با سرعت پرتاب 

که جنس ماده اغلب جاییکنند. از آنکرده و طعمه را شکار می

کنند و تری را صرف شکار میباشد، انرژی کمحامل تخم می

 کند.خوبی شکار میاال را نیز بههای با سرعت بجنس نر نیز طعمه

 

 ث بح
( صفاتی T( و طول ساق )F) ( و طول رانL) صفات طول بدن       

 سنجیزیستترین واریانس را در مطالعات هستند که بیش

(، شمال و 8833های مربوط به استان خراسان )نعمتی، نمونه

( و استان 8818جهرمی، شرق استان خراسان )فخارزادهشمال

 هایکه درنمونهحالیدهند. در( نشان می8812)هزاوه،  مرکزی

واریانس مربوط به صفات طول بدن  ترینشهرستان رودبار، بیش

(L( و طول پای عقبی )L.h.l.t.a( و طول ساق )T )در باشد. می
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( Lطول بدن )نتایج حاصل از این تحقیق در جنس ماده صفات 

(، و در جنس نر نیز Tن )( و طول راL.h.l.t.aو طول پای عقبی )

( T) و طول ساق (L.h.l.t.a) و طول پای عقبی (L) صفات طول بدن

ترین بیش، 1. با توجه به جدول ترین واریانس هستنددارای بیش

دازه چنین اندست آمده از نسبت طول سر به بدن و همهمیانگین ب

 ترینکم های مشهد وچشم به اندازه پرده صماخ، مربوط به نمونه

دست هدر میانگین ب میانگین نیز مربوط به شهرستان رودبار است.

قدار در ترین مآمده از نسبت عرض پلک به فاصله بین پلک، بیش

رین تچنین بیشنیز در تنکابن دیده شد. هم مقدار ترینکم و رودبار

دست آمده از نسبت ران به ساق به ترتیب هترین میانگین بو کم

مدگی آتنکابن است. در نسبت اولین انگشت به بر و مشهد به مربوط

ابن و ترتیب به تنکترین میانگین بهترین و کمداخلی نیز بیش

رودبار تعلق دارد. در نهایت شهرستان تنکابن در دو نسبت دارای 

 د.باشترین میانگین میترین و در یک نسبت دارای کمبیش
 

 مناطق سایر با تنکابن شهرستان مردابی قورباغه مورفومتریک صفات مقایسه: 4 جدول

 تعداد نمونه LTP/SP.P L/L.C D.P/C.INT LO/L.TYM F/T صفت

P.ridibundus 
 شهرستان تنکابن

80/8 

(00/8-31/0) 

12/8 

(10/8-13/8) 

03/8 

(32/8-80/8) 

08/8 

(82/8-8/8) 

10/0 

(80/8-01/0) 
10 

P.ridibundus 
 - 13/0-08/8 88/8-30/8 8-00/2 13/8-00/8 08/8-11/8 شوروی سابق

P.ridibundus 

 رودبار شهرستان

88/8 

(08/0-81/0) 

31/8 

(01/8-30/8) 

81/8 

(82/8-08/0) 

38/8 

(13/8-12/0) 

18/0 

(8-32/0) 
888 

P.ridibundus 

 مشهد
8 

(18/8-80/8) 

20/8 

(30/8-18/8) 

88/8 

(8-30/8) 

8 

(18/8-80/8) 

88/8 

(10/8-18/0) 
83 

اروپا،  ای ازغرب، مرکز و شرقهای گستردهدر بخش گونهاین       

 یتانیا،بر شرقیشود، جنوبکه به سمت شرق قزاقستان کشیده می

 در ین،چ و روسیه سیبری، هایی از اسپانیا،بخش بلژیک، سوئیس،

 ان،ایر از های بسیاریبخش سوریه، عربی جمهوری ترکیه، سراسر

 (پاکستان وجود ندارد در) افغانستان شمال و عراق شرقیشمال

 انعربست در بحرین و ای نیزجداگانه جمعیت. پراکنده شده است

این پژوهش  در (.Amphibiaweb.org، 8080) دارندحضور  سعودی

دما، دلیل کاهش رطوبت و به رفته،هرچه به سمت ارتفاعات 

ر، دما تها کاهش یافته و برعکس در مناطقی با ارتفاع پاییننمونه

 یابد.ها افزایش میتر شده و تعداد نمونهو رطوبت هوا بیش

دم استان مرکزی، های مطالعه شده دوزیستان بیدر نمونه       

( و 8812است )هزاوه،  2به  8های نر به ماده نسبت قورباغه

(، 8818باشد )بشیری، می 3به  8استان گیالن شهرستان رودبار 

های مورد مطالعه در این تحقیق که همین نسبت در نمونهدرحالی

دهنده افزایش تعداد جمعیت باشد و این مطلب نشانمی 8به  8

نرها در منطقه مورد مطالعه است و نیاز به مطالعه دقیق و مقایسه 

 شرایط مختلف این سه زیستگاه باهم دارد.

های ها، درون آبها، مردابتر در کنار رودخانهگونه بیشاین       

ها غالباً دارای پوشش شود، که این آبروان و راکد مشاهده می

و نی  (Carex)(، جگن Bambusaهای خیزران )گیاهی شامل گونه

(Typha) های نمونه گیاهی پوشش (.8813 )رضایی، باشدمی 

هایی که با عالوه بر شباهتآوری شده در این پژوهش جمع

( و بلوچ و کمی 8813) های گزارش شده توسط رضایینمونه

و  (Urticadioica)دارای تعداد زیادی گیاه گزنه ( دارد، 8838)

باشد که در می  Equisetaceaeو  Asteraceaeگیاهانی از خانواده 

 گزارشات قبلی نیامده است. 

بسیار سریعی درون آب دارد این قورباغه حرکات زیگزاگی        

زاده و شود )نجیبکه طی زمستان در زیر گل و الی مخفی می

رفتاری )تولیدمثلی، دفاعی، تولید  (. مطالعات8818همکاران، 

 صدا و ...( مشابه گزارشات قبلی مربوط به استان لرستان )نجیب

( 8818بشیری، ( و استان مازندران )8818زاده و همکاران، 

 تفاوت محسوسی مشاهده نشد. باشد ومی

از  های حاصلدر نهایت مقایسه نتایج این تحقیق با بررسی       

دهد های مناطق مختلف ایران نشان میتحقیقات گذشته جمعیت

زیست شهرستان تنکابن از نظر  P.ridibundusهایکه جمعیت

های مطالعه شده دیگر در ، زیستگاه و رفتار با جمعیتسنجی

 باشد.و شاخصی می چشمگیر اختالف فاقد و است مشابه تقریباً ایران

 

 تشکر و قدردانی
گیری، عنبر و دکتر کریمی که در نمونه خانواده از وسیلهبدین       

های گیاهی و کارهای آزمایشگاهی اینجانب را شناسایی نمونه

 .آیدعمل میبهیاری رساندند، نهایت تشکر 



  استان مازندران )شهرستان تنکابن( ،زیستگاه ورفتار در قورباغه مردابیسنجییستعنبر و کمی                                     ز

883 
 

 منابع
سنجی، تغذیه و تعین کاریوتیپ زیست. 1333 بشیری، ن.، .1

 در استان گیالن Pelophylax ridibundus قورباغه مردابی

ارشد علوم جانوری. نامه کارشناسیشهرستان رودبار(. پایان)

 صفحه. 11دانشکده علوم دانشگاه گلستان. 

دوزیستان ایران. انتشارات  .1373، ق.ح. کمی،بلوچ، م. و  .2

 صفحه. 833 دانشگاه تهران.چاپ اول.

دم مطالعه بیوسیستماتیکی دوزیستان بی. 1386رضایی، ز.،  .3

ارشد. دانشگاه لرستان. نامه کارشناسیاستان مازندران. پایان

 صفحه.   801دانشکده علوم پایه. 

بررسی بیوسیستماتیکی  .1382، ف.، جهرمیفخارزاده .4

شرق استان خراسان. دم مناطقی از شمال و شمالدوزیستان بی

ارشد علوم جانوری. دانشکده علوم. دانشگاه نامه کارشناسیپایان

 صفحه. 803فردوسی مشهد. 

پناهی، و یزدان ق.کمی، ح. ؛راد، ش.پاشایی ؛مولوی، م. .5

 Rana تعیین دامنه شکار برای قورباغه مردابی. 1332م.، 

ridibunda های شمالی کشور. مجله مهار در شالیزارهای استان

 .803تا  808صفحه  ،8شماره  ،8زیستی در گیاه پزشکی. جلد 

زاده، ف.، و قاسم ق.کمی، ح، ؛درویش، ج. ؛زاده، م.نجیب .6

 ونهگ سه ریزیتخم و گیریجفت رفتار زیستگاه، مقایسه .1333
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