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 یدهچک

طلبی هستند که از منابع غذایی با دوزیستان شکارچیان فرصت

 دلیل بهاین گروه،  کنند.فراوانی بیشتر در محیط اطرافشان تغذیه می

تغذیه از حشرات، دارای اهمیت بسزایی در تعادل و کنترل 

هستند. در این  های مختلفبیولوژیکی آفات کشاورزی اکوسیستم

مال غرب استان گیالن انجام گرفت، در ش 1761تحقیق که در سال 

در معرض آسیب وزغ تالشی  هضمن بررسی وضعیت زیستی گون

(Bufo eichwaldiمحتویات معد ،)نمونه، به روش شستشوی  13ه

( بررسی و الگوی غذایی این گونه stomach flushingمعده )

مهرگان( و غیر غذایی بی غذایی)عمدتاً هگزین 942مشخص گردید. 

آوری و  جمع ریزه( از محتویات معدهگیاهی و سنگ)بقایای 

جانوری،  هشاخ 4های غذایی مربوط به شناسایی گردید. گزینه

راسته،  14حشرات با  هرده بودند که رد 3%( و 7/87) بندپایان عمدتاً

باالن قاب ( وHymenopteraها، راسته بال غشائیان )و در بین آن

(Coleopteraدارای بیشترین مشاهد )بودند که تنوع باالی  ه

 همهرگان منطقغذایی این گونه انعکاسی از تنوع باالی بی های گزینه

مورد مطالعه دارای شرایط اقلیمی  ههر چند منطق مورد مطالعه است.

باشد، اما متأسفانه در سالیان اخیر مناسب زیست این گونه می

عداد خصوص تخریب زیستگاه، باعث کاهش تهای انسانی، بهفعالیت

های ای که اخیراً در فهرست گونهپذیر شده، به گونهآسیب هاین گون

 قرار گرفته است. IUCNدر معرض آسیب 
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Abstract 

Amphibians are opportunistic predators that feed 

upon numerous food resources occurring in their 

environment. Due to feed upon insects, this group 

plays an important role in biological control of 

pests in agricultural ecosystems. In this research, 

which was carried out in 2015 and 2016 at the 

northwest of Guilan Province in northern Iran, 

some biological aspects of vulnerable species Bufo 

eichwaldi as well as stomach contents of 57 

individuals (using stomach flushing technique to 

determine the diet) were analyzed. A total number 

of 642 food and non-food items belonging to 23 

orders and seven classes from four phyla, mostly 

from phylum Arthropoda (83.3%) were identified. 

Food items with the highest frequency belong to 

Class Insecta with 14 orders. Within this class two 

orders Hymenoptera and Coleoptera, were the 

most abundant prey items in the diet of this 

species. High variation of prey items is a reflection 

of the high ratio of invertebrate’s diversity in the 

study area. This species has recently been listed as 

vulnerable in the IUCN Red List. Despite 

suitability of climatic conditions of this area for B. 

eichwaldi, but, habitat destruction yielded from 

human activity have caused a significant reduction 

in the populations of this species during recent 

years. 

 

Keywords: Amphibia, Bufo eichwaldi, Stomach 

flushing, Hymenoptera, Vulnerable. 
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 مقدمه
 دوزیستان موجوداتی خونسرد با پوست برهنه 

های منابع آبی و یا در زمین ههستند که در حاشی
 هبرند. این گروه نمایندمی سر بهمرطوب 
آبی هستند و به خاطر تغذیه از  های اکوسیستم

، عمدتاً حشرات، نقش بسزایی در کنترل و مهرگان بی
تنظیم جمعیت حشرات و تعادل اکوسیستم یک منطقه 

از سوی دیگر،  (.Baloutch & Kami, 1995دارند )
به دلیل آنکه در دوران جنینی تا پیش از بلوغ درون 

 هکنند و پس از بلوغ، خارج از آب اداممی آب زندگی
دهند، در برابر تغییرات محیطی بسیار حیات می

ای حساس هستند. از این رو وضعیت زیستی و تغذیه
 دوزیستان به عنوان شاخصی برای سالمت و 

آیند کیفیت محیط زیست یک منطقه به حساب می
(Otto et al., 2013; Araujo et al., 2014 با .)

ای در کشور که به وجود مناطق قابل مالحظه توجه
هوایی مرطوب و معتدل هستند، و ودارای آب

های دائمی، به وجود جویبارها و رودخانه طور همین
ویژه در مناطق شمال ایران، شرایط برای زندگی 

بیشترین تراکم و تنوع  دوزیستان مهیا بوده و
 توان مشاهده نموددوزیستان را در این مناطق می

(Hojati et al., 2011; Darvishnia, 2015 یکی .)
یا وزغ وزغ تالشی  های دوزیستان ایران،از گونه

 & Mozafariباشد )، میBufo eichwaldi ایچوالدی،

Saeidi Moghari, 2012) ترین عنوان بزرگکه به
 شود. این گونه  می دوزیست ایران شناختهه گون

بوفونیده ه آنوراها از خانواده دوزیستان، راسته متعلق به رد
گونه،  554جنس و  84باشد. این خانواده با دارا بودن می

در سرتاسر دنیا، بجز استرالیا، نیوزیلند و ماداگاسکار، 
(. ابتدا Vitt & Caldwell, 2014پراکنش دارد )

Blanford (1876)وزغ خاکستری با عنوان ، Bufo 

vulgaris  سپس محققین را برای ایران گزارش نمود و
 B. bufoمختلفی این وزغ را به عناوینی همچون 

(Baloutch & Kami, 1995یا ) Bufo (Bufo) 

eichwaldi (Rastegar-Pouyani et al., 2008 )

اساس  بر 8004تعیین کردند. تا اینکه اولین بار در سال 
عنوان یک هشواهد مورفولوژیکی، پروتئینی و ژنومی ب

 مجزا و معرفی گردید. B. bufo جدید از گروهه گون

های هیرکانی، پراکنش این گونه محدود به جنگل
جنوب شرق آذربایجان و شمال ایران و تا ارتفاع 

 Litvinchuk et) باشد متر از سطح دریا می 7800

al., 2008). 
ترین دوزیست ایران بوده و به وزغ تالشی بزرگ
تا پذیری باالیی برخوردار است. همین خاطر از آسیب

کنون مطالعات بسیار کمی روی این گونه انجام شده و 
 اطالعات زیادی درمورد آن در دست نیست.

Mozafari & Saeidi Moghari (2012 ) به
وزغ تالشی ه دو شکلی جنسی در شکل پوزه مطالع

 پرداختند. اولین مطالعه کاریولوژیکی این گونه توسط
Kami & Yadollahvand (2014 در استان )

دوزیستان ه مطالعو در  ران انجام گرفتمازند
( این 2015) Darvishniaشهرستان تالش توسط 

و گزارش گردید. آوری مطالعاتی جمعه گونه در منطق
پذیری این گونه، با توجه به پراکنش کم و آسیب

ضروری است که مطالعات دقیق و علمی جهت 
طبیعی و اهمیت آن انجام گیرد ه شناساندن این گنجین

ضمن شناسایی تهدیدات این گونه، بر اساس آن تا 
ریزی دقیقی در جهت حفظ این گونه و برنامه
مرتبط با آن و ارتباطی که این موجود با  های گونه

 دارد، صورت بگیرد. ها انسانمحیط اطراف و 
 

 هاروشمواد و 
 مورد مطالعه،ه های مربوط به منطقبر اساس نقشه

زنی گشت تخاب شد. طیبرداری انهای نمونهایستگاه
های عصر و شب در فصول بهار، بردارینمونه و

نمونه وزغ  51، تعداد 7935تابستان و پاییز سال 
گرم و طول پوزه  734-901تالشی با میانگین وزنی 

متر از مناطق مختلف شمال میلی 709-703تا مخرج 
های هیرکانی غرب استان گیالن، که بخشی از جنگل

 (.7 شکلوری شد )آباشد، جمعمی
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه .1شکل 

 
پیشانی و با کمک تور یا ه استفاده از چراغ قو با

های آوری و در کیسهجمع های وزغدست، نمونه
ای، جهت مطالعه، نگهداری گردید و تمام پارچه

ها، با در نظر گرفتن یک کد، اطالعات مربوط به نمونه
زنده ها به صورت گیری نمونهاندازه یادداشت و سپس

ها از کولیس با گیری نمونهصورت گرفت. برای اندازه
ه متر استفاده شد. به منظور بررسی تغذیمیلی 7/0دقت 

آوری و شناسایی وزغ تالشی، بالفاصله پس از جمع
 های وزغ زنده به روشنمونهه ها، محتویات معدنمونه

 (stomach flushingشستشوی محتویات معده )
(Fitzgerald, 1989; Ferenti et al., 2009; 

Norval et al., 2014; Fathi nia et al., 2016) 
% 15ای محتوی اتانول آوری و در ظروف شیشهجمع

هر نمونه با استفاده از ه نگهداری شد. محتویات معد
 & Triplehornکلیدهای شناسایی معتبر )

Johnson, 2004; Choate, 2011)  در حد راسته و
ها پس حد خانواده شناسایی و نمونهدر برخی موارد در 

آوری از مطالعه به محیط طبیعی خود که از آنجا جمع
 .شده بودند بازگردانده شدند

 

 نتایج
نمونه وزغ تالشی از  51 در این تحقیق در مجموع

آوری  غرب استان گیالن جمع مناطق مختلف شمال
محتویات ه (. پس از بیومتری و تخلی7شد )جدول 

ها بدون هیچ آسیبی به ای زنده، نمونههنمونهه معد
 محیط زندگیشان برگردانده شدند. 

 
 برداری صورت گرفت(های مورد مطالعه )در هر ایستگاه حداقل به شعاع دو کیلومتر نمونه مختصات جغرافیایی ایستگاه .1جدول 

 ارتفاع از سطح دریا (Eطول جغرافیایی ) (Nعرض جغرافیایی ) منطقه

 m 76 ’’51.04 ’55 48 ’’50.58 ’42 37 مسیر اسالم به خلخال
 m 1 ’’10.27 ’57 48 ’’32.72 ’49 37 مسیر ساحل قروق

 m 1 ’’40.66 ’53 48 ’’48.78 ’10 38 چوبر
 m 2 ’’19.51 ’51 48 ’’58.56 ’19 38 لوندویل

 m 1 ’’24.87 ’14 49 ’’22.53 ’23 37 طاهر گوراب
 m 3 ’’31.30 ’08 49 ’’20.11 ’34 37 رضوانشهر
 m 12 ’’50.55 ’09 49 ’’08.33 ’26 37 شاندرمن
 m 18 ’’01.23 ’56 48 ’’47.35 ’45 37 طوالرود
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وزغ تالشی و بررسی ه سپس به منظور بررسی تغذی
محتویات معده های غذایی آن، تنوع و فراوانی آیتم

 .(8مورد شناسایی قرار گرفت )جدول 
باشد و متنوع می Bufo eichwaldiالگوی غذایی 

دار، بقایای مهره، مهرهنمونه بی 188در مجموع 
شده غیر قابل  های هضمریزه و نمونهگیاهی، سنگ

آوری تشخیص از محتویات معده گونه وزغ تالشی جمع
های غذایی مربوط و مورد شناسایی قرار گرفت. گزینه

های حلقوی، های جانوری بندپایان، کرم به شاخه
 دارن بود که بندپایان با چهار ردهو طناب تنان نرم

Arachnida ،Malacostraca ،Insecta  و
Myriapoda راسته  78ها، حشرات با و از بین آن

 های غذاییگزینه دارای بیشترین مشاهده بودند. بیشتر
زی بودند که از این  خشکی دتاًمهرگان و عماز بی

مورد مشاهده دارای  509تعداد، رده حشرات با 
با یک  Solifugae%( و 98/14) بیشترین فراوانی

%( بودند. 71/0مورد مشاهده دارای کمترین فراوانی )
از رده حشرات، بیشترین موارد مشاهده شده در 
محتویات معده به ترتیب مربوط به راسته بال غشائیان 

(Hymenoptera)  ها، % )اکثراً متعلق به مورچه81با
Formicidae بودند( و قاب( باالنColeoptea با )

دو مورد  ،باشد. در محتویات معده یک نمونه% می7/75
از  یک مورددر  )الرو قورباغه( مشاهده شد. داراناز مهره

 ها دارای مواد غذایی هضم شده و یک مورد همنمونه
)عدم مشاهده گزینه  بودفاقد محتویات غذایی  معده

مهره و  های بی. عالوه بر نمونهغذایی و غیرغذایی(
اندازی حشرات، برگ، ساقه و دار، بقایای پوستمهره

 ریشه گیاهی و حتی سنگریزه مشاهده گردید.
 

 ترکیب غذایی وزغ تالشی .2جدول 

Phylum Class Order 
Number of  
prey items 

Percentage  

abundance (%A) 

Frequency of  

occurance (%f) 

Arthropoda Arachnida Araneae 11 1.71 17.54 
Solifugae 1 0.16 1.75 
Acarina 7 1.09 5.26 

Malacostraca Isopoda 13 2.02 12.28 
Insecta Collembola 2 0.31 1.75 

Thysanura 6 0.93 8.80 
Orthoptera 2 0.31 3.50 
Ephemeroptera 9 1.40 12.28 
Dermaptera 13 2.02 15.80 
Blattodea 11 1.71 17.54 
Isoptera 5 0.78 5.26 
Hemiptera 3 0.47 3.50 
Homoptera 11 1.71 14.03 
Coleoptera 97 15.10 49.10 
Hymenoptera 302 47.05 91.23 
Diptera 16 2.50 22.80 
Trichoptera 7 1.09 12.28 
Lepidoptera 19 2.96 28.07 

Myriapoda 
Chilopoda 6 0.93 8.80 
Diplopoda 17 2.65 24.56 

Annelida Clitellata Oligochaeta 4 0.62 7.02 

Mollusca Gastropoda 
Panpulmonata (Snails) 10 1.56 15.80 
Panpulmonata (Limax) 5 0.78 8.80 

Chordata Amphibia Anura (Tadpoles) 2 0.31 1.75 

Vegetal fragments   48 7.48 71.93 

Gravel   11 1.71 12.28 

Undetermined    4 0.62 7.02 

Total   642   

 های غذایی.، درصد حضور گزینهfهای وزغ؛ های مشاهده از هر تاکسون در تمام نمونه، درصد تعداد کل گزینهAاختصارات: 
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 گیریو نتیجه بحث
 188های بررسی شده، تعداد نمونهه در محتویات معد

غذایی وجود داشت. وجود مقادیر غذایی و غیره گزین
اکثر ه های غذایی در محتویات معدنسبتاً باالی گزینه

مطالعاتی ه که منطق دهد می%( نشان 8/34ها )نمونه
شرایط مناسب و  ومهرگان دارای تنوع باالیی از بی

 این منطقه ای این گروه جانوری است.مطلوب تغذیه
( قفقاز، Hotspotحساس زیستی )ه بخشی از منطق

ه های شمالی منطقهای هیرکانی در دامنهشامل جنگل
رسباران، های االبرز است. این منطقه در ایران، جنگل

دهد و به تالش و نوار ساحلی دریای خزر را پوشش می
ی یوهوا های مختلف و شرایط آبدلیل وجود زیستگاه

های مناسب، دارای تنوع زیستی و فراوانی باالی گروه
باشد مختلف جانوری، از جمله دوزیستان می

(Darvishnia, 2015.)  ه گون دوزیستان،این یکی از
اوایل تصور بر این بود که این گونه که  وزغ تالشی است

های تالش، شمال غرب گیالن، وزغ محدود به جنگل
، هایی از آن در مازندارانجمعیتبا مشاهده باشد. ولی می

شمالی رشته کوه ه گستردگی این گونه در تمامی دامن
هایی از غرب استان البرز از شرق مازندران تا قسمت

 ,Kami & Yadollahvandاردبیل مشخص شد )

ترین دوزیست ایران  بزرگ (. این گونه با اینکه2014
است، ولی مطالعات چندانی در مورد آن انجام نشده 

 ;Mozaffari & Saeidi Moghari, 2012است )

Kami & Yadollahvand, 2014 همین ضعف .)
اطالعات باعث شده تا این گونه در هیچ یک از 

اخیراً با های حفاظتی ملی وارد نشود. ولی فهرست
شدن تعداد افراد این گونه، در لیست کم توجه به

( سازمان vulnerableهای در معرض آسیب ) گونه
( قرار گرفته IUCNجهانی حفاظت از منابع طبیعی )

(. تاکنون اطالعات کمی www.iucn.orgاست )
این گونه وجود داشت ه در مورد وضعیت زیستی و تغذی

این گونه بیشتر  حاضر مشخص شد کهه که در مطالع
های بزرگ و زارها، زیر سنگها، مرغها، جنگلدر باغ

های  چون گونه شود ودرختان یافت میه کند

ای گسترده از طیف غذایی طلبی هستند فرصت
(. در 8د )جدول نکنتغذیه میمهرگان(  بی )خصوصاً

های غذایی گزینهه های مورد مطالعه عمدنمونه
زی، چه پروازگر و چه مهرگان خشکی متشکل از بی

در محتویات معده این گروه،  .غیر پروازگر، بودند
 ،بودند. از بین حشرات حشرات دارای بیشترین مشاهده

Hymenoptera هاها مورچهو از بین آن 
(Formicidae)  دارای بیشترین تعداد و هم بیشترین

کوچک، تعداد فراوان و کندی ه بودند. انداز تکرار
ها توسط دوزیستان مورچه تر راحتصید  سببحرکت 
غذایی ه عنوان گزین بهو در بیشتر مطالعات  گردیده

 Norval etهای دوزیستان بوده است )غالب گونه

al., 2014; Darvishnia, 2015).  در مطالعاتی که
 Norval etها انجام شده،  های غذایی وزغروی گزینه

al. (2014نشان دادند که وزغ ) Duttaphrynus 

melanostictus مهرگان به ای از بی از طیف گسترده
 کند به طوریکهغذایی استفاده می عنوان گزینه

Hymenoptera  و پس از آن1/49با % 
Coleoptera و Gastropoda  01/8% و 81/8با %

 دیگر، در وزغه . در مطالعبودنددارای بیشترین مشاهده 
Pelobates syriacus ،Diptera و 15/58 با %

Hymenoptera ًدر ( و %78/88با  هامورچه )عمدتا
 بیشترین دارایها مورچه Epidalea viridis وزغ

که در این ، (Marcov et al., 2010) دنبود مشاهده
در این مطالعه مقادیر . تحقیق نیز به این صورت بود

وزغ تالشی ه زیادی قطعات گیاهی در محتویات معد
گونه تمایل به مشاهده گردید. اینکه آیا این 

همراه با صید  اینکه این قطعات خواری دارد یا گیاه
ها وارد شده روشن نیست و آنه مهرگان به معدبی

 .باشدتر می نیازمند مطالعات وسیع

های جانوری نسبت به سایر گونه هرچند دوزیستان
مورد ه باشند، اما در منطقدارای تنوع کمتری می

دارای نقش بسیار  د ومطالعه دارای تنوع باالیی بو
بعضاً ) تنانمهمی در کنترل جمعیت حشرات و نرم

خاطر  (. بهDarvishnia, 2015هستند )( عنوان آفت به
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وابستگی کامل یا نسبی به آب در دوران مختلف 
زندگی، این گروه در برابر تغییرات محیطی بسیار 

ها در یک منطقه به عنوان حساس بوده و وضعیت آن
رای سالمت و کیفیت محیط زیست بشاخصی دقیق 

 (.Hocking & Babbitt, 2014آید )حساب می به
همچنین مصاحبه با بررسی صحرایی نگارندگان و 

دهد نشان می برداریهای نمونهی در ایستگاهمحلافراد 
که متأسفانه وزغ تالشی، همانند سایر دوزیستان، با 

ییر تهدیدهای فراوانی روبروست. تخریب زیستگاه با تغ
های جنگلی به زمین کشاورزی که سبب کاربری پهنه

زیستی برای ه پارگی زیستگاه طبیعی و کاهش عرص
شود، مهمترین تهدید ها میاین گونه و سایر گونه

ها را تهدید و آن یبرای این گونه دوزیست بوده و بقا
گردد. از دیگر تهدیدات ها میموجب کاهش تعداد آن
 اقلیمی است که سبب کاهش برای این گونه تغییرات

ها را مورد تهدید قرار کیفیت زیستگاهی شده و گونه
یکی  نماید.ها را کم میآن یدهد و احتمال بقامی

ترین عوامل کاهش جمعیت این گونه از دیگر از مهم
ها، بین رفتن و کشته شدن مستقیم به دست انسان

است مثل ای فراوان در فصل تولیدخصوصاً تلفات جاده
و نصب عالئم  توان با آموزش مردم محلیمیکه 

ای این گونه را به ها، تلفات جادههشدار دهنده در جاده
 حداقل رساند.

 

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

از بدینوسیله از اعضای شورای پژوهشی دانشگاه و نیز 
کسانی که در مراحل مختلف تحقیق همکاری ه کلی

 .گرددو قدردانی میتشکر  ،اندنموده
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