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 چکیده

 بسیاری .است انتخاب حاصل و ارثی بیشتر رنگ الگوی ریختیچند

 پشتی الگوی ریختیچند یتوجهقابل طوره ب ،دوزیستان های گونه از

 مطالعه برای عالی سیستم یک دلیل همین به؛ هنددمی نشان یرنگ یا

 .ندـکنمی مـفراه ریختیدـچن ظـحف و لـتکام هـب وطـمرب االتؤس

 ریختیچند آنها در که اندشده معرفی دمبی دوزیستان از هـگون 25

-(Pelophylax) سـجن انـمی نـای در و است شده دیده رنگی

Rana  ریختیچند ،دمبی دوزیستان بیشتر در .دارد را تنوع ینبیشتر 

 ایجاد آنها بدن پشت در هـلک ورـحض دمـع اـی ورـحض هـواسط هـب

 بخشی یا بدن کل پوست شامل تواندمی رنگی تنوع این که ،دشومی

 مردابیقورباغه ریختیچند مطالعه برای ،پژوهش این در .باشد آن از

Pelophylax ridibundus، کار ماهشش طی ،نمونه 200 تعداد 

 (1391 سال ماهشهریور تا فروردین از) گیرینمونه منطقه در میدانی

 و املش ،رودسر لنگرود، الهیجان، اشرفیه،آستانه) ایستگاه شش از

 آوریجمع بلنددسته تور از استفاده با گیالن استان شرق در سیاهکل(

 آزاد دانشگاه شناسیجانور آزمایشگاه هـب دهـزن ورـطـه ب هاهـنمون و

 آنها هایویژگی و مختلف هایریخت سپس و منتقل تنکابن واحد

 عدم و وجود ،هاخال قرارگیری محل و دادـتع اسـبراس د.ش ثبت

 25 ،بدن پشتی  سطح در سبز رنگ میزان نیز و ایمهره خط وجود

 عوامل دلیل به تواندمی ریخت در تنوع این که شد اییشناس ریخت

 دلیل به یا و کردن صید برای  یا صیاد از استتار برای اکولوژیکی،

 .باشد ژنتیکی عوامل
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Abstract 
Colour pattern polymorphism is more hereditary 

and subject to selection. Most of anuran species 

show significant colour or dorsal pattern 

polymorphisms providing a very good system in 

which to answer questions pertaining to the 

evolution and maintenance of polymorphisms. 25 

species of anuran amphibians are introduced which 

undergo color polymorphism with Rana 

(Pelophylax) genus enjoying the most variety. In 

most anurans, polymorphism is caused by the 

presence or absence of spots on the back of their 

bodies. Color variations can include skin of the 

whole body or part of it. To study polymorphism 

of marsh frog Pelophylax ridibundus, 200 

specimens were collected from six stations (Astane

ashrafiye, Siyahkal, Lahijan, Langerood, Roodsar 

and Amlash) in the east of Guilan province during 

six month of field work in the sampling areas 

(since March 2013 to August 2013),. Sampling 

was carried out using the handle tour. Samples 

were transferred alive to the zoology lab of 

Tonekabon Branch, Islamic Azad University. Then 

different morphs and their characteristics were 

recorded based on the number and location of 

spots, presence or absence of the mid dorsal stripe, 

and the amount of green in the back which resulted 

in the identification of 25 morphs. This variety 

could be due to ecological factors, camouflage or 

hunt, or genetic factors. 
 

Keywords: Color Polymorphism, Guilan Province, 

Marsh Frog. 
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 مقدمه
 :دارد وجود دوزیستان از راسته سه ،جهان در کلی طور به

Anura دم(،بی )دوزیستان Caudata دار(دم )دوزیستان 
 میان از که شکل(کرمی )دوزیستان Gymnophiona و

 Caudata و دم(بی )دوزیستان Anura ،دسته سه این
 Mohammadi) دارد وجود ایران در دار(دم )دوزیستان

Alucheh et al., 2009.) ایران در دمبی وزیستاند 
 ،Ranidae، Hylidae، Bufonidae خانواده پنج شامل

Dicroglossidae و Pelobatidae است (Safaei-

Mahroo et al., 2015.) هاوزغ و هاقورباغه یا دمانبی 
 مطالعات و ندهست ایگونه باالی بسیار تنوع دارای
 است هگرفت صورت آنها مورد در بسیاری شناسیزیست

(Leviton et al., 1992; Mirzajani et al., 2006.) 
 انتخاب حاصل و ارثی اغلب رنگ الگوی ریختیچند
 .(Endler, 1992; Hoffman et al., 2006) تاس

 دایم طوربه دوزیستان در آن وراثت شیوه و چندریختی
 است کرده بـجل ودـخ هـب را اسانـشن زیست هـتوج

(Ishchenko, 1978). 15 کم دست برای مندلی وراثت 
 ,Blouin) است شده توصیف دمبی دوزیستان از گونه

1989; Ishchenko, 1978). دهندمی نشان مطالعات 
 بالغ که دمبی دوزیستان های خانواده از درصد 48 در که
 دارای اسـت خانواده 11 و جنس 35 در گونه 225 بر

 از متعددی موارد که بوده رنگ الگوی مورفیسمپلی
 شوند.می شامل را همگرا تکامل یا موازی مورفیسم پلی
 مورفیسم پلی بررسی برای مناسبی سیستم تنوع، این
 در .(Hoffman & Blouin, 2000) آیدمی شمار به
 انتخاب با تواندمی رنگ ویـالگ مورفیسم یـپل ،عـواق

 ,.Ohmer et al) دشو حفظ هاجمعیت میان در مطلوب

 به ریختیچند دمان بی هایخانواده اکثر در .(2009
 شکل آنها بدن پشت در لکه حضورعدم یا حضور واسطه

 از بخشی یا بدن کل شامل تواندمی رنگی تنوع گیرد.می
 رـاکث در .(Hoffman & Blouin, 2000) دـاشـب آن

 با مستقیم طوربه ریختیچند که است این بر اعتقاد ،موارد
 Fishbeck) است ارتباط در صیاد مقابل در جانور استتار

& Underhill, 1971; Merrell, 1965; Milstead 

et al., 1974). تا بوده این بر سعی ،حاضر پژوهش در 
 شرق در بار اولین برای گونه این مختلف های ریخت
 گیرد. قرار بررسی مورد گیالن استان
 

 هاروش و مواد
 تابستان و بهار در مردابی قورباغه نمونه 200 تعداد
 یهاشالیزار و هارودخانه ها،تاالب از 1391 سال

 اشرفیه،)آستانه گیالن انـاست رقـش ایـهانـشهرست
 ر(ـچابکس ر،ـرودس رود،ـلنگ ان،ـالهیج ل،ـاهکـسی

 پرداخته آنها رنگی ریختیچند بررسی به و آوری جمع
 به خشکی، در هانمونه آوریجمع برای (.1 )شکل شد

 (1 )جدول هاایستگاه ،غافلگیری با و پیمایشی صورت
 تور از بودند آب در که هایینمونه برای نیز و پیموده را

 به هانمونه ،آوریجمع از پس د.ش استفاده بلنددسته
 پالستیکی سهـکی اـی رفـظ درون هـانـجداگ ورتـص

 نوع) هانمونه هـب وطـمرب اتـاطالع امـتم و هـانداخت
 و بدنی تزئینات ،آوریجمع محل ،نمونه آمیزیرنگ
 اطالعات تمام همچنین شد. نوشته دفترچه در (غیره

 روی بر و نوشته کاغذ روی رـب داگانهـج ورـط به اـآنه
 در هاظرف سپس .شد اندهـچسب اـآنه به مربوط ظرف
 از .ندشد داده قرار آفتاب مستقیم تابش از دور و سایه
 و شود ثبت اـآنه گـرن اـت دشـ تهیه عکس هانمونه
 آزاد دانشگاه آزمایشگاه به دهـزن ورتـص هـب هاهـنمون
 بر مختلف هایریخت سپس د.ش منتقل تنکابن واحد

 .Neill et al  طـتوس هـک هـگذشت اتـتجربی اسـاس
(2010)، Ishchenko (1978) و Pesarakloo et 

al. (2011) هایویژگی و شناسایی بود، دهش انجام 
 صورته ب مطالعه از پس هانمونه د.ش ثبت ریخت هر

 شدند. رها طبیعی زیستگاه در زنده
 

 نتایج
 جانبی، نوار وجودعدم و وجود اساس بر ،تحقیق این در

 سطح در پهن و باریک ایمهره خط و چشمی بین نوار
 گونه مردابیقورباغه برای زیر هایریخت بدن پشتی

Pelophylax ridibundus شد شناسایی. 
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 گیالن استان های شهرستان سیاسی تقسیمات .1 شکل

 
 آوری شدههای جمعهای شرق گیالن با تعداد نمونهمختصات شهرستان .1جدول 

 نمونه تعداد هاشهر جغرافیایی طول و عرض ستانشهر
 N37٫265 'E ,   49٫944 41' اشرفیهآستانه

 N 37٫2001 'E , 50٫0249 29' الهیجان
 N37٫196 'E ,   50٫147 47' لنگرود
 N37،34 'E ,   50،3 26' رودسر
 N 37٫50 'E,   50٫16 32' املش

 N 37٫154'E ,    49،870 25' سیاهکل

 
 ساده هایخالدار

 هاپهلو در و تیره تا روشن زیتونی پشتی سطح در بدن
 )ریخت براق تیره زمینه با نوار و خال دارای روشنتر،

a2) ریخت سبز یا( b2) که بدن پشت و پا دست، در 
 نوارها و هاخال این گیریقرار محل و اندازه تعداد،
 :است متنوع

 و (1 )ریخت کوچک اندازه با و زیاد تعداد به هاخال -
 پشت سطح تمام در که (2 )ریخت متوسط اندازه یا

 پهلوها در و دارد وجود هاچشم بین فضای حتی و بدن
 یابد.می کاهش هاخال تعداد

 سطح در کم، تعداد و کوچک اندازه با هاییخال -
 هاچشم بین فضای گاهی که دارند ودـوج دنـب تـپش
 دیده سر هـناحی در اهیـگ و (3 تـ)ریخ پوشانندمی را

 (.4 )ریخت شوندنمی
 در هـک کم بسیار تعداد به بزرگ هاییالـخ دارای -

 (5 )ریخت شوند.می کوچکتر هاپهلو
 بین در هـک کـکوچ ایـهالـخ زیادی تعداد دارای -

 را پشت سطح تمام و است گرفته قرار بزرگتر هایخال
 (.6)ریخت پوشاندمی
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 رنگ سبز هایخالدار

 یا تیره زمینه با نوار و خال ودنـب دارا رـب عالوه دنـب
 در متنوع(، قرارگیری محل و اندازه تعداد، )با سبز

 نیز آبی- سبز یا و سبز رنگ بدن پشت و هاپا ها،دست
 شود:می مشاهده

 است رنگ سبز بدن پشت سوم یک ریخت این در -
 روشن یا تیره زیتونی رنگ به بدن هایقسمت سایر و

 (.7 )ریخت هستند
 آبی-سبز یا (8 )ریخت رنگ سبز بدن پشت فقط -

 تیره زیتونی رنگ به هاپا و هادست است. (9 )ریخت
  است. روشن یا
 رنگ سبز نیز هاپا و هادست بدن، پشت بر عالوه -

 هستند. (11 )ریخت آبی-سبز یا و (10 )ریخت
 پهلوی رنگ، سبز هاپا و هادست بدن، پشتی سطح -

 در ندرت به است. رنگ زرد هاپا جانبی سطح و بدن
 (.12 )ریخت شودمی دیده هاییخال ،بدن پشت
 

 ساده دارهایخط

 تیره زمینه با نوار و خال بودندارا بر عالوه بدن پشت
 ستون امتداد در جداکننده خط یک دارای سبز، یا براق

 خط طرفین در است ممکن هاخال که است فقرات
 یا و (b13 )ریخت متقارن تقریباً صورتهب ایمهره

 نظر از خط این و گیرند. قرار (a13 )ریخت پراکنده
 :است متنوع رنگ و طول ضخامت،

 از که است پهن و واضح ایمهره خط یک دارای -
 هـب هـک دارد هـادام رجـمخ اـت و روعـش وزهـپ وکـن

 

 نصف و (14 )ریخت سبز (،13 )ریخت کرم های رنگ
 شود.می دیده (15 )ریخت سفید نصف -سبز

 یا و (16 )ریخت کرم رنگ به نازک ایمهره خط -
 تا و شروع پوزه نوک از که است (17 )ریخت سبز

  دارد. ادامه مخرج
 در فقط که کرم رنگ به جداکننده خط یک دارای -

 تواندمی که شودمی دیده بدن پشتی سطح سوم یک
 و (19 )ریخت میانی (،18 )ریخت ابتدایی سوم یک در
 باشد. داشته وجود (20 )ریخت انتهایی سوم یک در یا

 
 سبز رنگ همراه به دارهاخط

 مخرج تا پوزه نوک از که ایمهره خط وجود بر عالوه
 دیده مختلف تعداد و هارنگ به که هاخال و دارد ادامه
 وجود متفاوت هاینسبت به زـنی زـسب گـرن ود،ـشمی

  دارد:
 نوک از که رنگ سبز واضح ایمهره خط بر عالوه -

 سبز رنگ به نیز سر ناحیه دارد، ادامه مخرج تا پوزه
 است رنگ زیتونی بدن هایقسمت سایر شود.می دیده

 (.21 )ریخت
 بدن پشت رنگ، سبز ایمهره خط وجود بر عالوه -

 (23 )ریخت آبی-سبز یا و (22 )ریخت رنگ سبز نیز
 است.

 کل رنگ، سبز ایمهره  خط یک بودن دارا بر عالوه -
 به پاها( و هادست پشت و بدن )پشت بدن پشتی سطح
  آمده در (25 )ریخت آبی -سبز یا (24 )ریخت سبز رنگ

  د.شومی مشاهده هاییخال هارنگ این زیر در و

   
 b2) Pelophylax ridibundus.  ریخت a2 )Pelophylax ridibundus.ریخت  Pelophylax ridibundus( 1ریخت 

 ها مطابق متن(در شرق استان گیالن )شماره Pelophylax ridibundusاغه مردابی گونه بهای متفاوت قورریخت .2شکل 
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 Pelophylax ridibundus (3ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (4ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (5ریخت 

 

   
 Pelophylax ridibundus (6ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (7ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (8ریخت 

 

   
 Pelophylax ridibundus (9ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (10ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (11ریخت 

 

   
 b13 )Pelophylax ridibundus.ریخت  a .13) Pelophylax ridibundus ریخت Pelophylax ridibundus( 12ریخت 

 

 ها مطابق متن(در شرق استان گیالن )شماره Pelophylax ridibundusاغه مردابی گونه بهای متفاوت قورریخت .2شکل ادامه 
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 Pelophylax ridibundus (14ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (15ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (16ریخت 

 

   
 Pelophylax ridibundus (17ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus( 18ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus (19ریخت 

 

   
 Pelophylax ridibundus( 20ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus( 21ریخت 

 
 Pelophylax ridibundus( 22ریخت 

 

   
 Pelophylax ridibundus (25ریخت  Pelophylax ridibundus (24ریخت  Pelophylax ridibundus (23ریخت 

 ها مطابق متن(در شرق استان گیالن )شماره Pelophylax ridibundusاغه مردابی گونه بهای متفاوت قورریخت .2شکل ادامه 
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 گیرینتیجه و حثب
 در رنگی ریختیچند بررسی با حاضر، تحقیق در

 در عیس Pelophylax ridibundus یمردابقورباغه
 مطالعات .آمد عملبه گونه این بیشتر هرچه شناساندن

 دمبی دوزیستان از ونهگ 25 که دهدمی نشان قبلی
 دیده جنسی ریختیچند آنها در که اندشده معرفی

 این در و (Hoffman & Blouin, 2000) شود می
 را تنوع بیشترین Pelophylax (Rana) جنس ،میان
 (.Pesarakloo et al., 2011; Blouin, 1989) دارد

 تیکژن از غیر عواملی ثیرأت تحت هاتفاوت از بسیاری
 شباهت که است چنان محیط ثیراتأت گاهی هستند؛

 سـجن کـی از هـگون دو اهتـشب از شـبی سـجن دو
 .(Mohammadi Alucheh et al., 2009) است

 مختلف شناسان زیست توسط رنگی ریختیچند تاکنون
 بررسی متعدد هایگونه روی بر و متفاوت هایشیوه با

 نجاما Endler (1992) که تحقیقاتی طبق .است شده
 در پشتی الگوی سازشی نقش که شد مشخص ،داد

 ناشناخته Dendropsophus ebraccatus گونه
 را صیاد از فرار و بوده ذاتی تواندمی طرح این .است

 طبق یا و (Ohmer et al., 2009) سازد پذیرامکان
 در تواندمی Summers et al. (1999،)  تحقیقات

 ,.Ohmer et al) باشد داشته نقش ،جفت انتخاب

2009.) Robertson (2008) تحلیل کرد اعالم نیز 
  گونه قورباغه انـمی در یـپشت گـرن رحـط اسیـقی

D. ebraccatus است آن نشانه زی،ـمرک کایـآمری 
 ایـارهـفش هـب خـپاس در تـوصیـخص نـای هـک

 وانـعن هـب و هـیافت لـتکام ادـصی اـی طیـمحی زیست
 این در هم هنوز .یستن گونه شناسایی برای ای نشانه
 اما ،شودمی تخابنا جنسی صورت به رنگ طرح گونه

 ترطوالنی سابقه که داد نشان شده انجام هایتحلیل
 انتخاب علت به نیاهم نـای در گـرن رحـط یـگوناگون
 هم شناسایی یا جفت انتخاب عنوان به و بوده طبیعی

 تحقیقات طبق .(Ohmer et al., 2009) یستن نوع
Tordoff (1980) ه،شد انجام آزمایشگاه در که 

 ،)پنهان( زمینهپس با سازگار هایشکل به صیادان

 طبق و (Ohmer et al., 2009) کنندمی حمله کمتر
 یرنگ هایالگو تمامی پیدایش علت Ohmer تحلیل

 توانمی را نواحی تمامی در D. ebraccatus گونه در
 مناطق این در هامورفیسمپلی همه انتخابی حفظ

 جمعیتی حـسط در دارییـمعن الفـاخت اـام ،ستـدان
 آن دهندهانـنش گ،ـرن یوـالگ یـفراوان در ایمنطقه
 متفاوت هاجمعیت بین هاشکل انتخابی مزیت که است
 انتخابی هاینظام رغمعلی ژنتیکی سرگردانی و است

 هاریخت فراوانی در تصادفی تغییرات موجب مشابه
 بـرخـی اوقـات (.Ohmer et al., 2009) ودـشمی

 گونه یک رادـاف اهریـظ لـشک در هـک یـایـهتفاوت
 ارزشمندی نتایج به را اتـتحقیق ،ودـشمی دهـمشاه

 شده دهـدی Rana marocnemis در الًـمث .رساند می
 اـدم اـب ایرهـمه خط حضورعدم یا حضور که است

 این که باشدمی چندریختی دارای و داشته وابستگی
 Pelophylax (ridibunda Rana) گونه در مطلب

ridibundus است شده گزارش نیز (Blouin, 

 انتقال بر گذارتأثیر عوامل از همچنین (.1989
 و گرم شرایط است. نور و رطوبت دما، :هارنگدانه
 را هاقورباغه و شده هارنگدانه انقباض موجب خشک

 موجب رطوبـم و ردـس طـشرای و دکنـمی ترکمرنگ

 به ترتیره هاقورباغه و شده هارنگدانه انتشار سهولت

 ,Nicoara, 2004; Van & Relyea) درسنمی نظر

 پنج از استفاده با Neill et al. (2010) اما (.1998
 هایتفاوت که کردند اثبات  B, L, N, W, U الل

 جانبی،-خلفی نوار چشم، دو بین )نوار رنگی الگوی
 نوار وجود عدم پهن، ایمهره نوار باریک، ایمهره نوار

 ایمهره نوار و جانبی -پشتی نوارهای ترکیبی وجود و
 دلیل  Eleutherodactylus coqui گونه در باریک(
  دارد. ژنتیکی
 استان شرق در بار اولین برای که تحقیق این در
 ،گذشته تجربیات اساس بر پذیرفت، انجام گیالن
 بدن پشتی سطح در که Neill et al. (2010) توسط

 شش ،Eleutherodactylus coqui گونه قورباغه
 سه ،Ishchenko (1978) ،دکردن شناسایی ریخت
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 Rana arvalis گونه جمعیت پشتی سطح در ریخت
 قاتـتحقی دـمانن نـهمچنی و دـکردن یـایـاسـشن

Pesarakloo et al. (2011) شناسایی به منجر هـک 
 (Rana ridibunda) هـونـگ رایـب تـریخ تـهف

Pelophylax ridibundus رایـب تـریخ 25 د،ـش 
 النـگی شرق در Pelophylax ridibundus گونه
 با 16 و 13 هایریخت که دش شناسایی و آوریجمع

 پشتی سطح در شده شناسایی N و W هایریخت
 Eleutherodactylus coqui گونه قورباغه بدن

 طبق دارد. مطابقت Neill et al. (2010) توسط
 Ishchenko (1978) و Dely (1964) تحقیقات
 هایریخت که ،Rana arvalis گونه درجمعیت

 دارای هایریخت و striata را روشن پشتی نوار دارای
 را هایینمونه و maculate را پشت در تیره هایلکه
 عنوان تحت را دارنقطه هاینمونه و ندارند لکه که

punctata شناسایی 25 تا 13 های ریخت ند،نامید 

 نـای در Pelophylax ridibundus هـونـگ دهـش
 )با ایمهره نوار دارای ،striata همانند نیز پژوهش

 شش تا یک هایریخت و متفاوت( رنگ و پهنا طول،
 تعداد، )با تیره نقاط و لکه دارای ،maculate همانند
 هستند. یکدیگر( از متفاوت قرارگیری محل و اندازه

 با ،21 و 16 ،13 ،8 ،7 ،5 ،2 هایریخت همچنین
 Pelophylax گونه دهـش یـایـاسـشن تـریخ تـهف

ridibundus و هـداشت تـمطابق انـگلست انـاست در 
  شدند. گزارش بار اولین برای هاریخت سایر

 

 سپاسگزاری
 زیست محیط اداره مسئوالن صمیمانه همکاری از

 همکاری تحقیق نـای رایـاج در هـک النـگی انـاست
 کرمی و تاجیک آقایان همکاری از همچنین و داشتند

و  تشکر ، هاهـنمون ررسیـب و برداریهـنمون امـانج در
 د.شومیقدردانی 
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