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 چكیده

 زیستیکنترل تعادل و در ، تغذیه از حشرات به دلیل دوزیستان

اهمیت بسزایی دارند. های مختلف کشاورزی اکوسیستمآفات 

علیرغم اهمیت این گروه، سیستماتیک و تنوع زیستی آنها کمتر 

انجام  93 هدف از این تحقیق که در سال شناخته شده است.

، بررسی رژیم غذایی گرفت، شناسایی دوزیستان شهرستان تالش

بدین باشد. آفات میزیستی نقش این موجودات در کنترل آنها و 

با یا با دست و  مختلفهای از ایستگاه نمونه دوزیست 407 منظور

رداری، ها پس از عکسباغلب نمونه. آوری گردیدجمع تورکمک 

( Stomach flushingبه روش ) معدهشناسایی و تخلیه محتویات 

در  ،ها  پس از بیهوش کردنرها شدند و تعداد معدودی از نمونه

نور مرکز تالش و در آزمایشگاه دانشگاه پیامتثبیت  %10فرمالین 

 3جنس از  3مربوط به  گونه 5 ،در این تحقیق گردیدند.نگهداری 

ها بررسی محتویات معده نمونه .گردیدناسایی شدوزیستان خانواده 

راسته( و در بین آنها، راسته بال  15نشان داد که حشرات )با 

( دارای بیشترین مشاهده در محتویات Hymenopteraغشائیان )

 به دلیلمعده دوزیستان بود. نتایج نشان داد که شهرستان تالش 

شرایط اقلیمی مناسب و دارا بودن منابع آبی فراوان دارای تنوع 

باالی دوزیست بوده و با تشابه محتویات معده دوزیستان و آفات 

 به عنوانتوانند کشاورزی گزارش شده از مزارع، دوزیستان می

 به عنوانابزاری سودمند برای کنترل زیستی آفات کشاورزی و 

باشند که  اثرات منفی کمی بر جایگزین مناسب سموم شیمیایی 

 اکوسیستم منطقه دارند.
 

، stomach flushingدوزیست،  آفات کشاورزی،  کلیدی: هایواژه

 حشرات، کنترل زیستی.
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Abstract 

Since amphibians feeds on insects, they have crucial 

role in controlling the population of pests in various 

ecosystems. Although their importance is clear, but 

systematics and biodiversity of them has been poorly 

studied. The aim of this research, conducted in 2014, is 

to identify amphibians of Talesh Township and their 

biological roles in pest control. Sampling procedure has 

been done by hand and hand net and 407 specimens 

have been collected. Specimens were released after the 

photography, identification and stomach flushing, and 

afew specimens fixed in 10% formalin after using 

anesthesia and stored in Talesh PNU laboratory. In this 

study, 5 species from 3 genera and 3 families were 

identified. The examination of amphibian stomach 

contents showed that the insects (with 15 order) are the 

most frequent and among various insects, Hymenoptera 

has the largest frequency. Comparing these results with 

those of other studies showed that this region has a 

variety of amphibians. Similarity between amphibian 

stomach contents and reported agricultural pests, 

showed that amphibians could be a useful biological 

controlling tool and an appropriate substitution for 

chemical toxicants as they have minimal negative 

effects on ecosystems. 
 

Keywords: Amphibian, pests, stomach flushing, 

insects, biological control. 
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 مقدمه
کشور ایران به اقتضای موقعیت جغرافیایی خاص و 

های طبیعی و وسعتی که دارد دارای زیستگاه
این  محیطی بسیار متنوعی است وهای زیستموقعیت

تنوع زیستگاهی، تنوع بسیار استثنایی را در فون و 
فلور ایران ایجاد نموده که در نوع خود در دنیا کم 

. با توجه به آب و (Majnonian, 2000) نظیر است
های عظیمی از دل در بخشهوای مرطوب و معت

های دائمی در وجود جویبارها و رودخانه نیزو  کشور
شمال و شمال غرب کشور که شرایط را برای زندگی 

ای از تنوع قابل مالحظه ،دکندوزیستان مهیا می
 به عنوان دوزیستان وجود دارد. از آنجا کهدوزیستان 

سط موجودات دیگر مورد استفاده قرار ماده غذایی تو
گیرند و خود نیز از موجودات دیگر از جمله می

داران های حلقوی و مهرهتنان، کرم، نرمبندپایان
کنند، دارای اهمیت بسزایی در تغذیه میکوچک 

 Baloutch) باشندزنجیره اکولوژیک یک منطقه می

& Kami, 1995.)  با توجه به حضور آفات کشاورزی
های مختلف زراعی، باغی و تمام اکوسیستم در

رسان به جنگلی، دوزیستان با تغذیه از آفات آسیب
گیاهان، سبب کاهش جمعیت آنها شده و در حالت 

های طبیعی منجر به تعادل طبیعی در اکوسیستم
با (. این موجودات Alston, 2011شوند )مختلف می

 از تغذیهپراکنش و زندگی در مزارع و باغات و 
و آنهایی که جزو  داران کوچکمهرگان و مهرهبی

توانند نقش می ،آفات محصوالت کشاورزی هستند
(، باال زیستی بسزایی در کنترل این آفات )کنترل

محصول و جلوگیری از اثرات سو  ی و کیفیمّبردن ک
 & Bellows ) مصرف سموم شیمیایی داشته باشند

Fisher, 1999). وجود  ر این عوامل در طبیعتگا
نداشت، جمعیت حشرات، از جمله آفات کشاورزی، به 

های یافت و سبب آسیبآوری افزایش میطور سرسام
ناپذیری به محصوالت کشاورزی و ضررهای جبران

 (.Charlet et al., 2002گشت )اقتصادی فراوان می
 ران،یا ستانیدوز یها گونه تنوع و کثرت لیدل به

 بوده یخارج و یداخل نامحقق توجه مورد آنها مطالعه
 Andersonن مختلف خارجی از جمله ا. محققاست

کلکسیونی از دوزیستان و  ،طی سفرهایی به ایران
خزندگان ایران تهیه و گزارش هایی درباره دوزیستان 

 ;Anderson, 1974و خزندگان ایران ارائه نمودند )

Rastegar-Pouyani et al., 2011 بلوچ و کمی .)
دوزیستان ایران به معرفی دوزیستان ایران در کتاب 

( و در Baloutch & Kami, 1995) اندپرداخته
ن داخلی از جمله کمی، رستگار اهای اخیر محققسال

زاده و ... بر روی پویانی، شفیعی، حجتی، رجبی
اند دوزیستان و خزندگان ایران مطالعاتی داشته

(Hojati et al., 2009; Rastegar-Pouyani et 

al., 2011 .) از آنجا که این مطالعات، تمامی نقاط
کشور را پوشش نداده است، برای تکمیل اطالعات 

صورت منطقه ای در هنیاز به تحقیقات ب ،گذشته
به شود. بدین منظور و های مختلف احساس میاستان
 و دارا بودناستان گیالن موقعیت جغرافیایی  دلیل

غنی و اهمیت کشاورزی در این منطقه، و  فون و فلور
از آنجا که تاکنون بسیاری از مناطق این استان مورد 

است،  قرار نگرفته مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی
هدف این مطالعه معرفی دوزیستان شهرستان تالش، 

 به عنوانبررسی الگوی غذایی آنها و نقش آنها 
 ابزاری زیستی جهت کنترل و مبارزه با آفات

 باشد.کشاورزی می

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

کیلومتر  2373با مساحتی در حدود  ،شهرستان تالش
و  54/48غرب استان گیالن، در طول در شمالمربع، 

از غرب  است. جغرافیایی واقع گردیده 48/37عرض 
به استان اردبیل، از شمال به آستارا، از جنوب به 

رق به دریای خزر و بندر رضوانشهر و ماسال و از ش
 کوهستانی، ساحلی اطقدارای من بوده وانزلی محدود 

های مهم کشاورزی از فعالیت. باشدای میجلگهو 
 .(1)شکل  است منطقهساکنین این 
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 برداریهای نمونهموقعیت منطقه مورد مطالعه و ایستگاه .1 شکل

 
 روش کار

های مربوط به نوع خاک، ارتفاع و بر اساس نقشه
های پوشش گیاهی منطقه و با مطالعه زیستگاه

موجودات )اعم از نوع خاک و پوشش گیاهی( و نوع 
، (Makhdoom, 2005) تغذیه جانداران مورد مطالعه

ی طی بردارنمونهو برداری انتخاب های نمونهایستگاه
های صورت گرفت. نمونه 1393بهار، تابستان و پاییز 

و در  گردید آوریجمعدوزیست با کمک دست یا تور 
و تمام نگهداری  ،طالعهجهت م ،ایهای پارچهکیسه

با در نظر گرفتن یک کد،  ،هانمونهاطالعات مربوط به 
سپس با استفاده از کلیدهای شناسایی  یادداشت گردید.

 ,Baloutch & Kami) ها شناسایی شدندمعتبر  نمونه

1995; Rastegar-Pouyani et al., 2008 برای .)
 مترمیلی 1/0ها از کولیس با دقت گیری نمونهاندازه

بر  اًعمدت در این تحقیق هانمونهشناسایی استفاده شد. 
ها پس از و نمونه ههای زنده بوداساس مطالعه نمونه

 مطالعه به محیط طبیعی خود بازگردانده شدند. 
 

 الگوی غذایی دوزیستان

 استفادهبررسی تغذیه دوزیستان و میزان  ه منظورب
 Pelophylaxآنها از آفات مزارع و باغات، گونه 

ridibundus  که دارای بیشترین پراکنش و فراوانی

در مزارع و  ی )خصوصاًبردارنمونههای در ایستگاه
قرار  رژیم غذایی بررسی مورد باغات( بود، انتخاب و

 این از نمونه 239 محتویات معده بدین منظور .گرفت
 stomachتخلیه سریع معده ) به روش دوزیستگونه 

flushing )گردید )آوری جمعFitzgerald, 1989; 

Norval et al., 2014 در ظروف (. محتویات معده
با استفاده از  نگهداری و %75 اتانول حاویای شیشه

کلیدهای شناسایی معتبر، محتویات معده هر نمونه در 
حد راسته و در برخی موارد در حد خانواده شناسایی 

 .(Borror et al., 1989; Choate, 2011) گردید
 

 نتایج
این تحقیق برای اولین بار در شهرستان تالش در 

نمونه  407در مجموع  و استان گیالن صورت گرفت
همه پس از بیومتری . آوری گردیددوزیست جمع

به  زنده هاینمونه و تخلیه محتویات معده هانمونه
به  هانمونهاکثر  ، مجدداًروش تخلیه سریع معده

های دوزیست از نمونهمحیط برگردانده شدند. 
 Bufonidaeو  Hylidae، Ranidaeهای خانواده
 آوری شدههای جمعنمونه Hylidaeاز خانواده بودند. 

 ,Hyla savignyi Audouinمربوط به قورباغه درختی 

آوری شده های جمعنمونه Ranidaeاز خانواده ؛ 1812
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 Pelophylax ridibundusمربوط به قورباغه مردابی 

(Pallas, 1771) قورباغه جنگلی ،Rana macrocnemis 

Eiselt & Schmidtler, 1971  از خانواده وBufonidae 
 مربوط به وزغ سبزآوری شده های جمعنمونه

Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)  و

 ,Bufo  eichwaldi Litvinchukوزغ تالشی 

Borkin, Skorinov and Rosanov, 2008. 
 .بودند

نتایج بررسی رژیم غذایی محتویات معده قورباغه 
P. ridibundus  آورده شده است. 1در جدول 

 
 P. ridibundusدار شناسایی شده از محتویات معده مهره و مهرههای بینمونه .1جدول 

Class Order Number 
of prey items 

 

Class Order 
Number 
of prey 

items 
Oligochaeta Lumbricidae 9 Insecta Diptera 36 
Hirudinida Hirudo 11 Hymenoptera 89 

Gasteropoda Snails 27 Heteroptera 8 
Limax 19 Dermaptera 11 

Arachnida Aranea 9 Odonata 7 
Acarina 1 Isoptera 3 

Miriapoda Chilopoda 14 Blattaria 12 
Diplopoda 9 Neuroptera 42 

Insecta Homoptera 3 Mantodea 5 
Orthoptera 27 Malacostraca Isopoda 13 
Hemiptera 23 Amphipoda 19 
Coleoptera 47 Amphibian Anura (Adult) 2 
Lepidoptera 7 Anura (Tadpoles) 8 
Trichoptera 9 Osteichthyes  1 

 

با تخلیه محتویات معده دوزیستان و بررسی آن، در 
دار شناسایی گردید مهره و مهرهنمونه بی 471مجموع 

مورد مشاهده دارای  361که از این تعداد، حشرات با 
ها با یک مورد ( و ماهی%5/76بیشترین فراوانی )

بیشترین راستهمشاهده دارای کمترین فراوانی بودند. 
 15با  حشرات مشاهده شده مربوط به رده  جانوری های

و کمترین میزان مشاهده ها( کل راسته %56)راسته 
از رده . مورد مشاهده( بود 1) Osteichthyesمربوط به 

حشرات، بیشترین موارد مشاهده شده در محتویات معده 
بود  (Hymenoptera) غشائیانربوط به راسته بالم
دارای بیشترین  Formicidaeکه از این گروه، ( 19%)

داران کوچکی مثل داران نیز مهرهاز مهره. مشاهده بود
های بالغ کوچک، الرو آنها و ماهی نیز در قورباغه

 محتویات معده دوزیستان مشاهده گردید.
 

 گیریو نتیجه بحث
شرایط خاص جغرافیایی و  به دلیلاستان گیالن 

جانوری دارای تنوع  ،آب و هوایی مناسبداشتن 

وجود  به دلیلر منطقه مورد مطالعه د .اشدبمی باالیی
ی مناسب، یهای مختلف و شرایط آب و هوازیستگاه

بود. شاید  دوزیست های خاصدارای نمونه هر منطقه
این ویژگی یکی از دالیل اهمیت اکولوژیکی وجود 

زیرا که با حذف  ؛دوزیستان در یک ناحیه باشد
گونه دوزیست در یک محدوده جغرافیایی کوچک یک

جبرانی در نظم غیر یا وسیع در طبیعت، اختالل تقریباً
زنجیره اکولوژیکی و بیولوژیکی آن محدوده یا 

 ,Hocking & Babbitt) شودزیستگاه ایجاد می

 دوزیستانمطالعه  استان گیالنسفانه در أ. مت(2014
شهرستان تالش  و در بوده بسیار اندک و اجمالی

 ای صورت نگرفته بود.مطالعه
 3مربوط به  مونهن 407 در این تحقیق مجموعاً

. آوری گردیدجمع گونه دوزیست 5جنس و  3خانواده، 
، Hylidaeهای خانواده مربوط بهها نمونه

Bufonidae ،Ranidae  از خانواده بودند که
Hylidae ونه گHyla savignyi ؛ از خانواده
Ranidae هایونهگ Pelophylax ridibundus  و
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Rana macrocnemis ؛ از خانوادهBufonidae 
 Bufoو  Pseudepidalea viridisهایی از ونهگ

eichwaldi؛ مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت (Dubois 

& Bour, 2010; http://amphibiaweb.org, 2015.)  از
 Ranidaeخانواده آوری شده، های جمعفراوانی نمونه لحاظ

 بود. دارای بیشترین فراوانی
 2جنس و  2گونه متعلق به  2در تحقیقاتی مشابه 

(؛ Hezaveh et al., 2008خانواده از استان مرکزی )
خانواده از ساری  2جنس و  2گونه متعلق به  3
(Hojati et al., 2009 ؛)جنس  4گونه متعلق به  5

 ,.Hojati et alخانواده از کیاسر مازندران ) 4و 

خانواده را از  4جنس و  5گونه متعلق به  6( و 2012
( گزارش Bahmani et al., 2014استان کردستان )

ییدکننده تنوع به أن تحقیق تاند که نتایج ایکرده
نسبت باالی دوزیستان در مناطق با اقلیم مناسب 

طورکه مشاهده می شود منطقه مورد باشد و همانمی
مطالعه به نسبت استان مرکزی که دارای منابع آبی 

 باشد.تر، دارای تنوع باالتری میکمتر و اقلیم خشک

منطقه مورد  با توجه به شرایط اقلیمی مساعد
موجودات  مطالعه و رونق کشاورزی در آن، بررسی

با زندگی انسان و  این موجودات تداخلو  منطقه
 ،ها داشته باشندتوانند سودمندی برای انساناینکه می
. بدین منظور به بررسی رژیم غذایی استضروری 

گونه غالب منطقه، پرداخته  به عنوانقورباغه مردابی، 
آوری جمع هاینمونه تویات معدهبا بررسی محشد. 

های شناسایی شده شده مشخص گردید که نمونه
باشند که در کل بندپایان، می و  مهرگانعمدتا مربوط به بی

 ،Oligochaeta ،Hirudinidaرده  9متعلق به 
Gasteropoda ،Arachnida ،Miriapoda ،Insect ،

Malacostraca ،Amphibia  وOsteichthyes 
دهنده نشان  دست آمدههنتایج ب .(1)جدول  بودند

تشابه باالی رژیم غذایی این گونه با تحقیقات مشابه 
باشد، اما سهم هر آیتم غذایی متفاوت بود. در این می

راسته و از بین آنها، راسته  15حشرات با  ،تحقیق
Hymenoptera  دارای بیشترین مشاهده در

( نشان 2010) .Balint et alمحتویات معده بودند. 
بندپایان  دادند که در محتویات معده این گونه عمدتاً

 Hetropteraخشکی زی بالغ وجود داشت که راسته 
دارای  Arachnidaو  Coleopteraآن،  به دنبالو 

 .Ferenti et alبیشترین مشاهده بودند. همچنین 
آیتم غذایی غالب  Coleopteraنشان دادند که  (2009)

 Homeopteraو  Dipteraدنبال آن، ه و باین گروه بوده 
 قرار دارند.

های شمالی کشور با توجه به اینکه در استان
ن منطقه از طریق کشت و فروش اعمده درآمد ساکن

منظور بهگردد، لذا مین میأبرنج و محصوالت باغی ت
افزایش عملکرد محصول و در امان بودن از گزند 

طور کشاورزان بههای گیاهی، اغلب آفات و بیماری
ای از سموم دفع آفات کشاورزی استفاده رویهبی
ها کشاثرات سوء آفت ،نمایند که نتیجه این امرمی

غیر هدف است  روی محیط زیست و موجودات زندۀ
(Ghahari et al., 2008.)  هدف از بررسی

محتویات معده این بود که در رژیم غذایی دوزیستان، 
های غذایی وجود دارد و اینکه چه میزان از چه آیتم

باشند. آفت برای مزارع می به عنواناین موجودات 
ای دشمنان طبیعی )شکارگرها و پارازیتوئیدها( تنوع گونه

های اخیر مورد بررسی قرار مزارع برنج ایران در سال
هایی از حشرات از گرفته است و نشان داده شده که راسته

ء آفات وو ... جز Lepidoptera ،Homopteraجمله 
که نتایج  (Gahari et al., 2008مزارع برنج هستند )

های حشره در این تحقیق نشان داد که این گروه
 محتویات معده دوزیست مورد مطالعه وجود داشته است. 

ی در مؤثرتواند نقش یکی از مواردی که می
دوزیستان  ،آفات کشاورزی ایفا کند زیستیکنترل 

 ،تغذیه زیادی دارند ،که دوزیستانباشند. از آنجاییمی
مهرگانی که از در تنظیم جمعیت هزاران گونه از بی

کنند نقش بسزایی دارند. آنها استفاده غذایی می
انسان با توسعه بخشیدن به کشاورزی و به زیر کشت 

مساعدترین شرایط را برای  ،های وسیعبردن زمین
وداتی که از گیاهان زندگی و تولیدمثل کلیه موج

http://amphibiaweb.org/
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 ,.Marcov et al) کنند فراهم آورده استتغذیه می

. موجودات گیاهخوار از این شرایط حیاتی (2010
ای کنند و خسارات قابل مالحظهمطلوب استفاده می

آورند و اینجاست که بر محصوالت کشاورزی وارد می
دوزیستان در حفظ و کنترل این محصوالت بیشترین 

کنند، به طوری که در مناطقی که پیدا میاهمیت را 
بدون مطالعه و تحقیق تعداد دوزیستان یکباره کاهش 
 داده شود خسارات زیادی به گیاهان وارد خواهد شد

(Raghavendra et al., 2008)  و در نتیجه در
مهرگان اختالل ایجاد ای از بیکنترل جمعیت پاره

ء ویز جزگردد. با توجه به اینکه آفات مزارع نمی
بنابراین  ،محتویات معده دوزیستان این منطقه بوده

آفات داشته  زیستیی در کنترل مؤثرد نقش نتوانمی
  باشد.

ن دیگر با معرفی دشمنان طبیعی حشرات، امحقق
موجودات مفید و دارای صرفه  به عنواندوزیستان را 

اقتصادی جهت کنترل آفات کشاورزی معرفی نمودند 
(Rice Mahr et al., 2001 .)Raghavendra et 

al. (2008)دارانی ، دوزیستان را نسبت به سایر مهره
ابزار مفیدتری  به عنوانکنند، که از حشرات تغذیه می

ها در نظر گرفتند. جهت کنترل زیستی جمعیت پشه
با مطالعه نقش  Sathe & Patil (2014)همچنین 

دوزیستان در کنترل زیستی حشرات آفت نشان دادند 
ای از حشرات و آفات از طیف گسترده ه دوزیستانک

ابزار  به عنوانتوانند د و مینکنکشاورزی استفاده می

تری برای برنامه کنترل زیستی آفات زیستی مناسب
 (.Sathe & Patil, 2014در نظر گرفته شوند )

گونه وزغ تالشی نیز معرفی گردید  ،در این تحقیق
باشد. بزرگترین گونه دوزیست ایران می ،که این گونه

این گونه با تهدیدهای فراوانی روبروست که مانند 
تمامی جانوران در معرض تهدید و خطر، تخریب 

 مهمترین تهدید برای این گونه دوزیست است.  ،زیستگاه

به دلیل  منطقه مورد مطالعهخالصه؛  به طور
یار شرایط اکولوژیکی مناسب، تنوع گیاهی در آن بس

چشمگیر بوده و به علت تنوع خاص توپوگرافی، 
محسوب دوزیستان زیستگاه بسیار مناسبی برای 

اینکه  با مطالعه الگوی غذایی دوزیستان و و شودمی
که آفت مزارع و باغات هستند  تنانیو نرم از بندپایان

توان به نقش مهم  ، میکننداستفاده می به عنوان غذا
 زیستیابزاری  به عنوانآنها در کنترل این آفات و 

و جایگزینی مناسب برای سموم برای کنترل آفات 
 .در نظر گرفتشیمیایی 

 

 سپاسگزاری

این تحقیق در قالب طرح پژوهشی با حمایت مالی 
دانشگاه پیام نور استان گیالن انجام شده است. 

دانشگاه و نیز از  بدینوسیله از اعضای شورای پژوهشی
نیا که در مراحل زحمات صادق هواسی و ناصر درویش

 نماید.  اند تشکر میمختلف تحقیق همکاری نموده
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