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 چکیده

 و شناخت دلیل همینبه دارند انسان با مشترکی هايبوم دوزیستان
 از هدف باشند.می اهمیت داراي جانداران این تاکسونومی شناسایی

 اردبیل استان شمال دوزیستان فون تنوع شناسایی تحقیق این
 است کشور کل مساحت از درصد 1/1 داراي اردبیل استان .باشدمی
 33 از ،دوزیست نمونه 48 .است شده واقع ایران فالت شمال در و

 با و مورفولوژیک صفات آنالیز طریق از و آوريجمع ایستگاه
 ،این بر عالوه .شد داده تشخیص معتبر شناسایی کلید از استفاده
 شدهشناسایی يهانمونه فراوانی نمودار و آوريجمع هايایستگاه

 راسته دوزیستان از چهارگونه شامل هانمونه این است. شده ارائه
 و Ranidae، Bufonidae  هايخانواده به متعلق و دمبی

Hylidae گونه .ستا Hyla savignyi این از بار اولین براي 
 هايگونه نماینده تنها گونه این .شودمی گزارش و صید منطقه

 تعداد بیشترین ن،دوزیستا این میان در است. ایران در زيدرخت
 و Pelophylax ridibunda ridibunda به متعلق نمونه

 Hyla savignyi درختی قورباغه به مربوط نمونه تعداد کمترین
 ،مردابی قورباغه شامل: شدهآوريجمع هاينمونه نهایت، در باشد.می

 با ترتیببه درختی قورباغه و سبز وزغ ،راه راه مردابی قورباغه
 .باشدمی درصد 12 و 19 ،27 ،42 فراوانی
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 آلوچه محمدي رامین مسئول: نویسنده *
E-mail: ramin.p1363@gmail.com 

The Faunistic study of 
Amphibians in Ardabil Region, 

North West of Iran 
 

Ramin Mohammadi-Alouche1*, Haj Gholi Kami², 
Asadollah Asadi³, Sara Hakimpoor4,  

Mohammad HasSan Astan5 
1. Ph. D. Young Researchers and Elite Club, Ardabil 

Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran 

2. Associate Professor, Department of Biology, Faculty 
of Science, Golestan University, Gorgan, Iran 

3. Associate Professor, Department of Biology, 
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

4. M. A., Young Researchers and Elite Club, West 
Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

5. M. A., Department of Microbiology, Ardabil Branch, 
Islamic Azad University, Ardabil, Iran 

(Received: Jun. 9, 2016 - Accepted: Apr. 14, 2019) 

 
Abstract 
Amphibians have common ecosystems with 
humans. Therefore, the identification of taxonomy 
of these organisms is important. The purpose of 
this research is to identify the fauna diversity of 
amphibians in northern Ardebil province. This 
province has 1.1% of the total area of the country 
and is located in north of the Iranian plateau. A 
total of 48 amphibians were collected from 33 
stations and identified by analyzing morphological 
traits using valid authentication keys. In addition, 
the collection stations and frequency charts of the 
identified samples are presented. These samples 
consist of four amphibian species belonging to the 
families such as: Ranidae, Bufonidae and Hylidae. 
Furthermore, Hyla savignyi species is reported for 
the first time in this area. This species is the only 
tree species living in Iran. Among these 
amphibians, the highest number of specimens 
belong to Pelophylax ridibunda ridibunda and the 
lowest number of specimens belong to the Hyla 
savignyi. Finally, the collected samples include 
marsh frog, frog banded, green toad, tree frog with 
a frequency of 42, 27, 19 and 12%, respectively. 
 
Keywords: Amphibians, Ardabil province, 
Faunistic. 
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 مقدمه
 دلیل همین به دارند انسان با مشترکی هايبوم دوزیستان

 داراي جانداران این تاکسونومی شناسایی و شناخت
 عنوان به توانمی را موجودات این باشند.می اهمیت

 دوزیستان همچنین گرفت. نظر در محیطی هايشاخص
 در که باشندمی اهمیت داراي غذایی هايزنجیره در

 محیط یا و جمعیت در تغییرات ،جانوران دیگر با ارتباط
 از قسمتی که هستند جانوارنی آنها است. مهم زندگیشان

 خشکی در را دیگر قسمت و آب در را خود زندگی
 اکثر در لقاح .)Zhelev et al., 2014a, b( گذرانندمی

به  و دارند سریعی مثل تولید و است خارجی دوزیستان
 نمایندمی غلبه خود شکارچیان جمعیت بر ترتیباین 

)Balouch et al., 1994(. سه جهان در کلی طور به 
 دمبی دوزیستان دارد: وجود دوزیستان از راسته

)Anura(، داردم دوزیستان )Caudata( دوزیستان و 
 ایران در دوزیستان رده .)Gymnophiona( شکلکرمی
 و داردم دوزیستان شامل: که است راسته دو داراي

 و سمندرها اول راسته که ،باشندمی دمبی دوزیستان
 بر در را هاوزغ و هاقورباغه عمده گروه دو دوم راسته

 گونه 22 ایران مجموع در این بر عالوه د.گیرمی
 گونه 5 سمندر، گونه 7 تعداد این از که دارد دوزیست
 دهندمی تشکیل هاوزغ را دیگر گونه 10 و قورباغه

)Rastegar Pouyan, 2008; Dastansara,  et 
al. 2017(. روي بر داخلی پژوهشگران از اندکی تعداد 
 ;Kami, 1991( اندنموده مطالعه ایران دوزیستان

Balouch et al., 1994; Molavi, 1994;. 
Nemati, 1998; Firouz, 2014 .( روي بر مطالعه 

 و شودنمی شامل را داخلی محققان تنها ایران دوزیستان
 و بررسی را ایران دوزیستان کشورها دیگر محققان

 گزارش را کشورمان دوزیستان از جدیدي هايگونه
 نیکو و 1874 سال در بالنفورد مثال، عنوان به نمودند
 این روي بر را خود تحقیقات 1895  سال در لسکی

 1956 سال در مرتنز همچنین، اند. داده انجام جانداران
 است نموده ارائه دوزیستان روي بر را خود مطالعات نتایج

)Martins, 1956; Molavi, 1994(. 

 طی 1957 سال در اندرسون آن بر عالوه
 خزندگان و دوزیستان از کلکسیونی ایران به سفرهایی

 ارئه خزندگان و دوزیستان درباره گزارشی و تهیه ایران
 کالیفرنیا علوم آکادمی درها نمونه این است، نموده

 1952 سال در اشمیت آقاي شود.می نگهداري
 و مطالعه را خزندگان و دوزیستان از جدیدي هايگونه

 منتشر عنوان همین تحت کتابی در 1955 سال در
 .)Schmidt, 1952; Schmidt, 1995( کرد

 نتایج 1992 سال در ادلر و اندرسون لویتون، همچنین
 ایران، غربیجنوب دوزیستان مطالعات از حاصل
ه ب کتابی در را کویت و عراق عربستان، شرقیشمال

 East Amphibians & Reptiles hand book نام
to middle از جدیدي هايگونه آنها نمودند، منتشر 

 اندکرده گزارش و شناسایی ي،آورجمع مناطق این
)Leviton et al., 1992.( فون تنوع تحقیق این در 

 نمونه 48 شد. بررسی اردبیل استان شمال دوزیستان
 همچنبن گردید. يآورجمع ایستگاه 33 از ،دوزیست

 يهانمونه هايگونه مورفولوژیک صفات آنالیز وسیلهبه
 ،هانمونه آن بر عالوه شد. داده تشخیص يآورجمع
ریخت لحاظ از اکولوژیکی و زیستی همطالع مورد

 شناسایی کلید ند.گرفت قرار رفتار و شناسی
 فراوانی نمودار و يآورجمع هايایستگاه ،شدهخالصه

 چهار شامل شدهگردآوري يهانمونه شد. ارائه هانمونه
  هايخانواده به متعلق و دمبی راسته دوزیستان از گونه

Ranidae، Bufonidae و Hylidae ستا. 
 

 مطالعه مورد منطقه مشخصات
 ۱۷۸۶۷ بر بالغ مساحتی با اردبیل استان

 کشور، کل مساحت از درصد 1/1 عادلم کیلومترمربع،
 از استان این است. شده واقع ایران فالت شمال در

 از گیالن، استان با شرق از زنجان، استان با جنوب
 جمهوري با شمال از و شرقیآذربایجان استان با غرب

 شمالی شهرستانهاي باشد.می همسایه آذربایجان
 و اصالندوز شهر،مشکین آباد، پارس شامل استان
 مناطق این مهم وهواییآب جریان سه باشد.می گرمی
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 يهواتوده) 2 ي،سیبر هوايتوده) 1 شامل:
 یناوياسکاند یا شمالیاطلس جریان) 3 ،ايمدیترانه

 هايکوهرشته ترینبزرگ و ترینمعروف باشد.می
 ارتفاع با سبالن باشند.می تالش و سبالن استان،
 قوشاداغ، کوه رشته شرقی الیهمنتهی در متر 4811

 نزوالت میزان آید.می شماربه استان نقطه بلندترین
 600 تا 250 متوسط طوربه مناطق این در جوي
 مهمترین از دارد. نوسان سال هر در مترمیلی
 مغان دشت توانمی وسعت نظر از استان هايدشت

 اردبیل استان برد. نام را اردبیلدشت و آباد)پارس (در
 هاياستان جمله از واقع در جنگلی پوشش نظر از

 موجود وضعیت در گردد،می محسوب فقیر نسبتاً
قسمت در استان جنگلی پوشش ترینانبوه و بهترین

 واقع گیالن استان با همجوار و استان مرزي هاي
 در گیاهی پوشش تیپ دو طورکلیهب .است گردیده
 -ایرانی تیپ )الف :دارد وجود مطالعه مورد منطقه
 است خاردار و 1کروي نیم تیپ این گیاهان که تورانی

 را خاك سطح کامل طوربه گیاهی پوشش و
 انواع توانمی پوشش این مهم گیاهان از .پوشاندنمی
 )ب برد. نام روباهیدم گوسفندي، خاردار،هايگونه
 حالت گیاهی پوشش که (آلپی) سیبري -اروپا تیپ

 است درصد 100 تقریباً پوشش و دارد. جمعی
)Moghadam, 1998; IECE, 1998; Jafar, 

2003; Hemati, 2006.( 
 

 هاروش و مواد
نمونه فرایند تردقیق برآورد براي پژوهش این انجام در

 به توجه با که شد، گرفته نظر در شرایطی گیري
 براي باشد. برخوردار دقت حداکثر از امکانات

 9( شب آخر ساعات در فعال شب هاينمونه يآورجمع
 مورد مناطق در و شد، بازدید هاایستگاه از شب) 12 تا

 .گرفت قرار بررسی مورد ایستگاه 33 دتعدا مطالعه

1. Hemicryptophyte 

 ).1 (شکل شد ثبت GPS دستگاه وسیلهبه هاایستگاه
 داردسته تور وسیلهبه بودند آب داخل در که هایینمونه

 وسیلهبه هستند رودخانه حاشیه در که هایینمونه و
 يآورجمع جهیدن هنگام در سریع حرکت با دست

 به و انداخته پالستیکی ظرف درون به هانمونه گردید.
 شد. منتقل شناسی جانور آزمایشگاه به سالم صورت

 نام شامل: هانمونه به مربوط اطالعات تمام
 بدنی تزئینات نمونه، آمیزيرنگ نوع کننده،آوريجمع

 تهیه عکس هانمونه برخی از و نوشته دفترچه در ... و
 براي شود. ثبت بودن زنده هنگام در آنها رنگ تا شد

 و هوشبی کلروفرم وسیلهبه را هانمونه نمودن، ثابت
 تزریق شکمی حفره و پاها ها،دست به %10 فرمالین

 شود. جلوگیري بدن داخلی اعضا آنزیمی فساد از تا شد
 به نگهداري براي و گذاريشماره اتیکت با سپس

 اساس بر هانمونه شناسایی شد. منتقل %10 فرمالین
 ایران دوزیستان کتاب در موجود شناسایی هايکلید

 ).Balouch et al., 1994( است گرفته صورت
 

 نتایج
 هاقورباغه که گردید مشخص هانمونه بررسی از پس

 Pelophylax ridibunda هاينام با گونه دو شامل
ridibunda و Rana camerani خانواده از 

Ranidae، نام با درختی قورباغه گونه یک  Hyla 
savignyi  خانواده از Hylidae  با وزغ گونه یک و 

  خانواده از Pseudepidalea viridis viridis نام
Bufonidae باشد.می 

 
 هاگونه توصیف

  Audouin, savignyi Hyla) (1829 نام علمی:
 Tree frog انگلیسی: نام
 درختی قورباغه فارسی: نام
 قورباغاسی شآغا محلی:نام

 سوریه تیپ: پیدایش محل
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 تشخیصی صفات
زي در ایران هاي درختنماینده گونهتنها این گونه 

هاي دوزیستان است. این گونه نسبت به دیگر گونه
نوك  تري دارد.بدون دم ایرانی جثه بسیار کوچک

انگشتان داراي بادکش است. داراي نوار جانبی در 
کناره جانبی بدن و فاصله بین کلوآك و خطی که 

هاي قدامی چشم را به هم بینی یا لبه هايسوراخ
طور یکنواخت کند دو برابر طول ساق پا. بهوصل می

سبز، خاکستري، متمایل به زرد، متمایل به سیاه، در 
پشت بدن، گاهی اوقات داراي نقاط تیره کوچک در 
ناحیه سفید یا کمی متمایل به زرد در قسمت شکمی، 
فاقد لکه سیاه در زیر چشم. رنگ ممکن است به 

 دام تشدید صدايسرعت در یک گونه تغییر کند. ان
حلقی (کیسه صدا) در جنس نر رشد کرده، در طول 
فصل تولید مثل چهارمین انگشت جنس نر داراي 

رنگ است و نرها در آب به اي کوچک بیجسم پینه
 .)A-2شکل گیرد (صورت عمود قرار می

 

 Pelophylax ridibunda  ridibunda  نام علمی:
(Pallas, 1771)  . 

  Marsh frog or Laughing frog نام انگلیسی:
 معمولی مردابی هايقورباغه فارسی: نام
 آالقورباغا محلی: نام

  خزر. دریاي شمالی ساحل روسیه، تیپ: پیدایش محل
 

 تشخیصی صفات
بندي بسیار متنوعی داشته و سطح پشتی این گونه رنگ

اي سبز رنگی را در پشت بیشتر نوار روشن مهره معموالً
داراي دو برآمدگی در طرفین  توان دید.میافراد این گونه 

جانبی گویند، در روي ستون  -بدن که برآمدگی پشتی
ها یک نوار روشن وجود دارد. سوراخ بینی مشخص مهره

ها و داراي ها عمود بر ساق و ستون مهرهو خارجی، ران
دو کیسه صوتی به رنگ خاکستري، سطح شکمی سفید 

ي اندام تشدید صداي تیره نرها دارا چرك یا مایل به زرد.
 ).B-2شکل یا خاکستري در گوشه دهان هستند (

 
 GPS دستگاه وسیلهبه شدهگذاريعالمت و شدهبردارينمونه هايایستگاه و اردبیل استان در مطالعه مورد هايشهرستان .1 شکل
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 Rana camerani (Boulenger, 1886) علمی: نام
 Frog banded انگلیسی: نام
 راه راه مردابی هايقورباغه فارسی: نام
 قورباغا محلی: نام

 و Tabizhuri (دریاچه) دریاي تیپ: پیدایش محل
Achalkalki 

 
 تشخیصی صفات

 رشد خوبیبه پشتی طرفی هايچین گونه این در
 فشرده طرفین از و گرد پا کف داخلی برآمدگی کرده،
 از تربزرگ پوزه نوك و چشم بین فاصله اند،نشده

 قدامی لبه ها.چشم جلو در تیره نوارهاي بین فاصله
 هايسوراخ قدامی هايلبه عقب در ايتیغه هايدندان
  هايدندان از ترمورب هادندان بینی،داخلی

P. ridibunda ridibunda، داراي بدن پشت 
 روشن نوار یک داراي مواقع برخی مشخص، برآمدگی
 اعضا و بدن پشت پشتی، میانی قسمت در عریض
 با همراه زیتونی سبز یا ايقهوه به متمایل حرکتی

 پرده و هاچشم از تیره گیجگاهی لکه تیره، هايلکه
 قسمت در و رسدمی هاشانه به و کرده عبور صماخ
 قرمز شکم بودن زنده موقع شود.درمی تر باریک پشتی
 داخلی صداي تشدید هاياندام داراي نرها است. رنگ

 انگشت اولین مثل تولید دوره طول در گلو، پوست زیر در
 که است (برآمدگی) توبرکول داراي نرها جلویی پاهاي

 ).C-2 شکل( است شده تقسیم قسمت چند به
 
 Pseudepidalea viridis viridis علمی: نام

(Laurenti, 1768). 
  Green toad انگلیسی: نام

 معمولی سبز وزغ فارسی: اسم
 قورباغا یاشیل محلی: اسم

 اتریش وین، تیپ: پیدایش محل
 

 تشخیصی صفات
 کلید شکل به و بیشتر آن عرض از پاراتوئید غده طول

 صماخ پرده رنگ، زرد عنبیه داراي مانند، گالبی یا
 تشدید اندام داراي است. یتؤر قابل و بزرگ کامالً

 مفصلی هايبرآمدگی پوست، زیر در داخلی صداي
 ترین)(خارجی چهارمین انتهاي تا). دو ندرته(ب تک

 انگشت اولین به ناقص یا کامل طوربه هادست انگشت
 تا روشن خاکستري بدن پشت رسد.می نوك) (از

 هايلکه با همراه خاکستري به مایل سبز یا زیتونی
 هستند. زگیل زیادي تعداد داراي و آن فاقد یا تیره
 پشت در مشخص رنگ سبز هايلکه داراي هاماده
 فاقد و ايقهوه تا تیره سبز رنگ به نرها و بدن
 دوره در نرها همچنین باشندمی مشخص هايلکه

 سه یا دو در سیاه ايپینه اجسام داراي تولیدمثلی
 ).D-2 شکل( باشندمی هادست اول انگشت

 
 هاداده تحلیل و تجزیه

 گونه 4 به متعلق شدهيآورجمع تدوزیس نمونه 48
 به مربوط فراوانی بیشترین هاخانواده بین در .است

 Bufonidae ترتیببه آن از پس و Ranidae خانواده
 براساس اطالعات و آمار این باشدمی Hylidae و

 آمده دست به هاایستگاه کل از تصادفی برداري نمونه
 یا گونه سطح در هانمونه فراوانی صد در نتیجه در و

 دوزیستان این میان در باشد. متغیر تواندمی خانواده
 P. ridibunda به متعلق نمونه تعداد بیشترین

ridibunda به مربوط نمونه تعداد کمترین و باشدمی 
 گونه این باشد.می H. savignyi درختی قورباغه

 گزارش و صید مطالعه مورد منطقه در بار اولین براي
 مطالعه هايگونه و خانواده فراوانی درصد شود.می

 است. شده داده نشان 3 شکل در شده
 

 شهرستان بالخلو رودخانه دوزیستان شناسایی کلید
 اردبیل

 کتاب در شناسایی کلید شدهخالصه کلید این
 بیوسیستماتیک مجله از نیز و باشدمی ایران دوزیستان

 ,.Balouch et al(ده است ش استفاده ایران جانوري
1994; Jafar, 2003.( 
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 اردبیل. استان شمال از شدهيآورجمع هايگونه .2شکل 
H. savignyi (A), R. camerani (B), P. ridibunda ridibunda (C), P. viridis viridis (D)  

 

   
 .هادرصد فراوانی گونه )Bها و (خانواده فراوانی) درصد Aشده: (آوريهاي جمعدرصد فراوانی نمونه. 3شکل 

 
1a: مشاهده قابل سر پشت در پاراتروئید هاي غده 

 P. viridis viridis ........................................... است
1b: مشاهده قابل سر پشت در پاراتروئید هايغده 

 2 ...................................................................... نیست
2a: صفاجه یا بادکش شکل به انگشتان نوك 

 H. savignyi ............................ است مانند (دیسک)
2b: و دارد معمولی حالت انگشتان انتهایی بندهاي 

 اضافی غضروف بدون انگشتان است، بادکش بدون
    Ranidae )3( ................................................... هستند

3a: است، مشاهده قابل سر طرفین در گیجگاهی لکه 

لکه زیادي تعداد بدن پشت در است، تیز نوك پوزه
 هاياندام است، مشاهده قابل تیره اي قهوه هاي
 زیاد پرده عقبی هاياندام انگشتان هستند، چاق عقبی
  .......... شوندمی دیده پاك و سرد هايآّب در دارد،

 ..............................................................R.camerani 
3b: نست، مشاهده قابل سر طرفین در گیجگاهی لکه 

 است ضخیم پشتی قسمت دارد، برآمدگی بدن پوست
 هستند، ايمهره روش نوار داراي اغلب طرف هر در و

 وجود پرده عقبی اندام انگشت چهارمین انتهایی بند در
 P. ridibunda ridibunda ............................. ندارد
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 بحث
 زیر 7 داراي و شمول جهان Bufonidae خانواده
 از ایران در که است گونه 769 و جنس 48 خانواده،

 گونه 9 با Bufo جنس ،Bufoninae خانواده زیر
 این )Rastegar Pouyani et al., 2008( دارد وجود
 نو، گینه جزهب دنیا تمام در گونه 250 حدود با جنس

 جزایر اغلب و قطب ماداگاسکار، استرالیا، نزي، پلی
 .)Anderson, 1963( دارد انتشار اقیانوسی
 داراي سبز وزغ یا P. vridis این، بر عالوه
 ,.Balouch et al(  است ایران در پراکندگی بیشترین

 باز مناطق و محیط در P. viridis گونه .)1994
 رشد عمقکم موقتی هايبرکه در و شده مشاهده

  را ریزيتخم دوره چندین ایران در گونه این .کندمی
 دارد  تابستان اوایل و بهار طول در زمستان، اواخر از
)Nokhbatolfoghahai, 2009; Jahromi et al., 

2016.( 
 شمال اروپا، شرق در گونه این جهانی انتشار

 و تبت تا مدیترانه از آسیا مرکز و غربی جنوب آفریقا،
 هیمالیا پایی هزار پانزده تا دریا سطح زیر از مغولستان

 در لسکی نیکو .)Balouch et al., 1994( باشدمی
 وجود با که است کرده نقل چنین سبز وزغ مورد

 سبز وزغ از ايواریته هیچ زیاد پراکندگی و گسترش
 اکثر کهاین با). Nikolskii, 1918( ندارد وجود

 را هاییواریته چنین وجود اندنموده سعی جانورشناسان
 نظر از فقط آمدهدستهب هاينمونه در اما نمایند ثابت
 وزغ این رنگ شود.می مشاهده ییهاتفاوت رنگ
 دو تواندمی سختی به محقق یک که است متغیر چنان
 این پاالس دلیل همین به نماید پیدا را همرنگ نمونه
 است. نامیده variabilis  Bufo را گونه

 هايوزغ مطالعه با 1973 سال در شمیدلر و ایزلت
 عراق، از هاییقسمت و پاکستان افغانستان، ایران،
 نمودند گزارش سبز وزغ از زیرگونه 8 ترکیه و روسیه

 Bufo viridis viridis ،Bufo گونه زیر 5 که
viridis turanensis ،Bufo viridis arabicus ،

Bufo viridis kermanensis  وBufo viridis 

oblongus زیرگونه سه و ایران فون به متعلق Bufo 
viridis pseudoraddei  و Bufo viridis 

nouettei  و Bufo viridis  zugnageri به متعلق 
 محققین این باشد.می همسایه کشورهاي فون

 جمله از ایران شرقیشمال از شدهآوريجمع هاينمونه
 وزغ هاينمونه برخی و تهران شاهرود، صحرا، ترکمن

 B. viridis گونه به متعلق را روسیه سبز
turanensis دانندمی )Ejselt, 1973; Kami, 

 زیر سه صراحت به 1986 سال در وناندرس .)2006
 که است نموده معرفی ایران سبز وزغ براي گونه

 B. arabicus، B. viridis، B. viridis شامل
kermanensis و B. viridis viridis ولی بوده 

 زیرگونه الر يدره در نیلسون و آندرن مطالعات طبق
B. viridis turanesis دارد وجود نیز )Andern, 

گونه را B. viridis oblongus گونه زیر آنها ).1979
 در اما اند.نموده معرفی B. oblongus نام به مجزا ي

 رستگار اندرسون آقایان مطالعات طبق 2008 سال
 که لیستی چک در همکاران و کمی قلی حاج و پویانی

 شده چاپ ایران جانوري بیوسیستماتیک مجله در
 هايزیرگونه نیز و گونه 9 داراي Bufonidae خانواده

 P. viridis viridis ،P. viridis  هاينام با سبز وزغ
kermanensis، P. viridis turanensis و  

P. viridis ssp. علمی نام و اندنموده معرفی راBufo 
 ;Kami, 2006( است نموده تغییر Pseudepidalea به

Rastegar Pouyani, 2008(. در کاریوتیپی مطالعات 
 هايکروموزم تعداد داده نشان B. viridis مورد

  .)Nemati, 1998( باشدمی n2-22 سوماتیک
 تنوع ،)Moslehi et al. )2015 این، بر عالوه

 Pelophylax و Pseudepidalea viridis ژنتیکی
ridibunda اراك استان مختلف هايجمعیت در را 

 نشان محققان این یافته اند.داده قرار مطالعه مورد
 ژنتیکی و مورفولوژیکی فیزیولوژیکی، تغییرات دهدمی
 شود،می دیده مختلف هايزیستگاه در که گونه این در

 شود. ایجاد محیطی متضاد شرایط به پاسخ در تواندمی
 UPGMA درخت از هاگونه این مطالعه مورد جمعیت
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 این در .بودند شده جدا PCO و PCA طرح همچنین و
 جغرافیایی هايفاصله دلیلبه B. viridis جمعیت مطالعه
 یکدیگر با هاجمعیت میان در )کیلومتر 10( کوتاه بسیار

  .)Moslehi et al., 2015( داشتند همخوانی
 جهان گروهی Ranidae خانواده دیگر، سوي از

 خانواده این افراد ستند.ه )Casmopolitan( شمول
 بزرگ گروه یک که  که باشندمی حقیقی هاییقورباغه

 یافت جنوب قطب جزبه جاهمه دهندمی تشکیل را
 جهانی پراکندگی داراي Rana جنس فقط اما شوندمی
 تشخیص خانواده این از امروزي جنس 36 باشد.می
 گونه صد چند شامل یک هر که است شده داده
 شناخته گونه Rana، 400 جنس از تنها و باشندمی

 پوست استخوانی، جناغ داراي Rana جنس است. شده
 پرده نامشخص، پاروتوئید یافته توسعه گوش پرده نرم،
تیغه هايدندان دار،شکاف زبان واضح، پا انگشتان بین
 و شانه ناحیه در صوتی هايکیسه ).vomerine( اي

 باشدمی هادست انگشتان بین پرده فاقد
)Dickerson, 1969(. برگیرنده در خود جنس این 

 زیر یک تنها است. فراوان هايگونه با زیرجنس چند
 اروپا، تمام در Pelophylax rana یعنی آنها از جنس

 جنوبی آمریکاي و آفریقا از هاییبخش آسیا، آمریکا،
 رد .)Frostid, 1985; Gurvich, 2018( دارد حضور
 ،P. ridibunda ridibunda گونه چهار داراي ایران

Euphlyctis cyanophlyctis، R. macrocnemis 
pseudodealmatina و R. camerani باشدمی 

)Rastegar Pouyani et al., 2008(. بررسی 
 جنس هايگونه تاکسونومیکی روابط از بسیاري

Pelophylax rana دریاي و خاورمیانه اروپا، در 
 تا ایران جمعیت اما است شده انجام شرقی مدیترانه

 Plotner et( است مانده باقی ناشناخته زیادي حد
al., 2012, 2015(. 

P. ridibunda ridibunda هايجنگل در 
 است، مشاهده قابل بیابانی و استپی مناطق مخلوط،
 که است آبزينیمه گونه یک مردابی قورباغه همچنین

 فاضالب و آبی هايزیستگاه از مختلفی انواع در

 تا هاحوضچه و عمقکم هايگودال از اي، رودخانه
 هايجریان همچنین و هارودخانه و هادریاچه

 ).Rajabi et al., 2017( کندمی زندگی کوهستانی
 سري یک در جانوران ژنتیکی يهاتفاوت معموالً
 این جمله از که شودمی ظاهر ریختی خصوصیات

 خصوصیات و طرح رنگ، است. جانور رنگ صفات
 عدم و استقرار منظوربه دوزیستان از بسیاري ساختاري
 گمراه جهت نیز و شکارچیان توسط آنها تشخیص

 در است. بسیاري اهمیت داراي شکارچیان نمودن
 هاطرح و هارنگ از باالیی تنوع دم بی دوزیستان

 بیشترین Rana جنس میان این در و شودمی مشاهده
 تغییر در شکارچی حضور و محیط نور دارد را تنوع
 ).Orr, 1971( دارد اهمیت بسیار جانوران این رنگ

 ژن از غیر عواملی تأثیر تحت يهاتفاوت از بسیاري
 زمان گذشت با .)Hutchinson, 1959( باشدمی

 گرددمی جانور شکل تغییر باعث محیطی اتتأثیر
)Gans, 1988(. که است چنان محیط اتتأثیر گاهی 

 یک از گونه دو شباهت از بیش جنس دو شباهت
 شکل که است آن بیانگر نتیجه این و باشدمی جنس

 زیست محیط تأثیر تحت شدت به جانور ظاهري
 رشد دوره طول .)Istchenko et al., 1987( باشدمی
 تراکم دارد. مستقیم ارتباط محیطی عوامل با نیز

 است، عمر طول بر گذارتأثیر عوامل از یکی جمعیت
 افزایش تراکم که زمانی Rana جنس در کهطوريبه

 بر و یافته افزایش هابالغ تا الروها از ومیرمرگ یابد،
 ,.Halliday et al( شودمی افزوده مسن افراد تعداد

1988; Hemel et al, 2001(. مورد در همچنین 
 طول با موجودات این سن که شده ثابت Bufo جنس

 ,Hemmeler( دارد مستقیم ارتباط جغرافیایی عرض و
 حضور P. ridibunda ridibunda دو نیز و .)1989

 شده گزارش دما به وابسته ايمهره نوار حضور عدم یا
 نیز جنس هايگونه سایر در ).Berger, 1982( است
 مورفیسمپلی نشانگر خود این و بوده زیاد صفات تنوع

 Goto Leva, 1989; Kubant ser( باشدمی آنها در
et al., 1989.(      
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 جنس 32 حدود شامل Hylidae خانواده همچنین
 و دارند وجود آمریکا در بیشتر که است گونه 416 و

 زیر فقط ایران در که است زیرخانواده دو داراي نیز
 زیرخانواده این هايداردگونه وجود Hylinae خانواده

 گذارند.می آب نزدیکی در یا داخل در را خود هايتخم
 صفحات صورتبه انگشتان نوك داراي Hyla جنس

 پیش افقی، چشم مردمک شده،پهن هاییدیسک یا
 دندان، داراي فوقانی فک فقط غضروغی، جناغ و جناغ
 این در و نشده شاخه در کامالً خلفی قسمت در زبان
 ايتیغه هايدندان داراي آزاد، بیشوکم ناحیه

 در گونه 360 حدود با جنس این باشدمی (وومرین)
 ماداگاسکار، ساحارا، جنوب آفریقا، جز به دنیا تمام
 پراکنده قطبی ناحیه و سلیمان جزایر شرق نزیاپلی

 کمی تعداد و استرالیا و آمریکا در هاگونه بیشتر است.
  Hylinae خانوادهپ زیر این از هستند. اروپا و آسیا در

  علمی نام با Hyla جنس از گونه یک فقط
H. savignyi عربستان کشور در گونه این دارد. وجود 

 باشدمی درختی هايقورباغه از گونه تنها نیز
) .,et al Pesarakloo 1994; .,et al chBalou

2018 .,et al Qahtani 2017;.( 
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