
 شناسی جانوری تجربیمجله علمی ـ پژوهشی زیست
 (33-893) 8931تابستان ، بیست و نهم، پیاپی اول، شماره هشتمسال 

Experimental Animal Biology. 
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???) 
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  چکیده
 سبز وزغ کمپلکس اعضای از (Bufotes variabilis) متغیر وزغ

(Bufotes viridis) خانواده در و است Bufonidae با دارد. قرار 

 اما دارد، وسیع پراکنش ایران غربی نیمه در گونه این که این وجود

 و کشور در گونه این مختلف یها جمعیت روی بر اندکی مطالعات

 رماهیت در ها یبردار نمونه .است گرفته صورت خوزستان استان در ویژه به

 از وزغ 13 مجموع در .دیرس انیپا به 1931 ماه وریشهر در و آغاز 1931

 مورد و شد آوری جمع دهدز و مسجدسلیمان بهبهان، مختلف مناطق

 واریانس آنالیز آزمون گرفتند. قرار سنجی ریخت و یکروموزم مطالعه

(Anova) نتایج کند.می ییدأت صفت 11 در را ها جمعیت بین جدایی 

 مورد یها جمعیت در جنسی مورفیسم دی که داد نشان t-test آزمون

 تابع دو استخراج به منجر ممیزی تحلیل نتایج ندارد. وجود مطالعه

 تابع اساس بر ها،گروه مرکز و افراد پراکنش نمودار طبق شد. دار معنی

 جدا دیگر منطقه دو یها نمونه از حدودی تا بهبهان های نمونه اول

 از زیادی حدود تا سلیمان مسجد یها نمونه دوم تابع اساس بر و دشو می

 ها نمونه درصد 1/13 مجموع در د.شو می جدا دیگر منطقه دو یها نمونه

 دیپلوئید ها نمونه همه کاریولوژی، مطالعه در گرفتند. قرار خود گروه در

 دو در هاکروموزوم مطالعه مورد یها وزغ همه در بودند. 2n=22 و

 گروه و بزرگ کروموزوم جفت 1 شامل اول گروه ند.گیر می قرار گروه

 سه یها نمونه همه در ند.باش می کوچک کروموزوم جفت 1 شامل دوم

 ساب جفت 9 و متاسانتریک ها،کروموزوم از جفت 1 یادشده منطقه

 یها گونه از بسیاری در کاریوتایپی الگوی چنین هستند. متاسانتریک

 .است شده گزارش Bufotes جنس

 
 وزغ کمپلکس ،کاریوتایپ ،خوزستان استان :کلیدی یهاواژه

 .متغیر وزغ ،مورفومتری ،سبز
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Abstract 
Variable toad (Bufotes variabilis) is a member of   

the Bufotes viridis complex in Bufonidae family. 

Although this species broadly spreads in the 

western part of Iran, few studies have been carried 

out on different populations of this species in Iran, 

especially in Khuzestan province. Totally 59 

specimens were collected from Behbahan, Masjed 

Soleyman and Dehdez from June 2016 to 

September 2017.  Analysis of variance (Anova) 

confirmed the separation of populations in 11 

characters. The results of t-test showed no sexual 

dimorphism in the studied populations. The results 

of the discriminant analysis showed that both 

functions are significant.  Scatter plot of canonical 

functions shows that according to the first 

function, the specimens of Behbahan are partially 

separated from specimens of two other regions and 

according to the second function, specimens of the 

Masjed Soleyman are clearly separated from 

specimens of two other regions. Overall, 89.8% of 

the toads were placed in their expected groups. 

Karyological studies demonstrate that all samples 

are diploid and have 2n=22. These chromosomes 

are classified into two groups. The first group 

consists of 6 pairs of large chromosomes and the 

second group contains 5 pairs of small 

chromosomes.  In all samples of the three 

mentioned areas, 8 pairs of chromosomes are 

metacentric and 3 pairs of chromosomes are sub 

metacentric. Such karyotype pattern has been 

reported in many species of the genus Bufotes. 
 

Keywords: Bufotes variabilis, B. viridis complex,  
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 مقدمه
 ها اکوسیستم از بسیاری اصلیدوزیستان اجزای 

 کنند یم هیتغذ انیبندپا گرید و حشرات زا آنها .هستند
 نقش عتیطب درمهرگان  بی نیا تیجمع کنترل در لذا

 (.Baloutch & Kami, 2006) دارند ییبسزا
 خانواده 5 شامل ایران در دم بی دوزیستان

(Bufonidae، Hylidae، Ranidae، Pelobatidae 
  ند.باش می (Dicroglossidae و

 جز به جهان سراسر درBufonidae  خانواده
 افتی  یانوسیاق ریجزا و نو نهیگ ا،یاسترال ،ماداگاسکار

 Bufotes) سبز وزغ کمپلکس خانواده، نیا در .دشو می

viridis) تنها زیرا است برخوردار ای ویژه اهمیت از 
 که است دوزیستان در شده شناخته ای گونه کمپلکس
 دوجنسی مثل تولید با 4n و 2n، 3n های تاکسون

 آرکتیک پاله در وسیعی طور به کمپلکس این دارد.
 آسیای در پلوییدی سطح سه هر و دارد پراکنش
 در مولکولی و سیتوژنتیک مطالعات دارد. وجود مرکزی
 این فیلوژنی و تکامل مسیر دادن نشان برای دسترس

 (.Stöck et al., 2005) دباش می اندک گروه
Laurenti (1768 )وزغ یختیر تنوع بار نیاول یبرا 

 .کرد فیتوص کیآرکت پاله هیناح در را سبز
  B. oblongus دهد یم نشان شده انجام یها وهشژپ

 از دییتتراپلو یا گونه دارد پراکنش رانیا شرق در که
 ;Stöck et al.,2001a) است سبز وزغ لکسپکم

Stöck et al., 2005; Stöck et al., 2006.)  
 به موفق Fakharzadeh et al. (2015)    را یاخ
 در  داغ کپه کوه رشته از یدییپلویتر سبز یها وزغ کشف
 مورد در جامعی بررسی به آنها شدند. ایران شرقی شمال

 پرداختند ایران شرقی شمال نواحی در سبز وزغ کمپلکس
 ایشان .کردند گزارش را پلوئیدی سطح سه هر و

  و B. surdus گونه دو مقایسه به همچنین
B. luristanicus با و پرداختند سبز وزغ کمپلکس از 

 کروموزومی و سنجی استفاده از مطالعات ریختی، ریخت
 مجزا یکدیگر از      کامال  گونه دو این که دادند نشان
 .(Fakharzadeh et al., 2014 ) هستند

 کمپلکس این اعضای از B. variabilis گونه
 در عبارتی به یا ایران غربی نیمه در که است ای گونه
  گونه این دارد. پراکنش ایران مرکزی های بیابان غرب
 بود شده گزارش ایران از B. virids نام با     قبال 

(Baloutch & Kami, 1995; Stöck et al., 

2001b .)که دادند نشان مولکولی مطالعات اما 
 اورازیا وشمال خاورمیانه مرکزی، آسیای سبز یها وزغ
 B. variabilis نام و ندگیر می قرار جداگانه کالدی در

 Stöck et) شد گرفته نظر در کالد این افراد برای

al., 2003). یتوال براساس شده انجام قاتیتحق 
DNA گونه این از تبار دو که داد نشان ییایتوکندریم 

 یآناتول غرب در تبار نیاول .دارد وجود هیترک در
 عیتوز هیترک یشرق ینواح در دوم تبار و دارد پراکنش

 شمال ه،یروس جان،یآذربا در دوم تبار نیا است. افتهی
 Özdemir) است افتهی گسترش رانیا غرب و غرب

et al., 2007, 2014.)
 مورد در اندکی اطالعات تاکنون که ازآنجایی

 دسترس در ایران در گونه این مختلف یها جمعیت
 غرب در گونه این یها جمعیت از بسیاری  و است
 خوزستان استان در یادشده نواحی       خصوصا  ایران

 مطالعه مورد کنون تا دهدز( و مسجدسلیمان )بهبهان،
 در ما لذا، اند نگرفته قرار کاریوتایپی و سنجی ریخت
 گونه این مختلف یها جمعیت بررسی به تحقیق این
 پرداختیم. شده، اشاره مناطق در

 

 هاروش و مواد

 برداری نمونه

 شمال از B. variabilis نمونه 53 حاضر مطالعه در
 و سلیمان مسجد )دهدز، خوزستان استان شرق و شرق

 آزمایشگاه به زندهصورت  به و آوری جمع بهبهان(
 ماه تیر از یبردار نمونه (.8 )شکل شد داده انتقال
 یبردار نمونه انجامید. طول هب 8931 شهریور تا 8935

 انجام دست با و قوه چراغ نور از استفاده با و شب در
 یها نمونه تعداد و یبردار نمونه مناطق 8 جدول شد.
 دهد. می نشان را منطقه هر در شده آوری جمع

 



 Bufotes variabilis ... 898گونه  یها تیجمع یکیستماتیوسیب یبررسصیدی اوندی و فخارزاده:  

  

 
  دهد.می نشان را یبردار نمونه های مکان 1 تا 8 اعداد .  بهبهان  دهدز مسجدسلیمان خوزستان. استان نقشه .1 شکل

 
 یبردار نمونه مناطق به مربوط اطالعات .1 جدول

 فیرد هیآرا مکان نمونه تعداد ییایجغراف عرض و طول (متر) ارتفاع
 B.variabilis 8 بهبهان شمال کیلومتری 89 هیگو، رود 5 °99  91´،°59 81´ 983

 B.variabilis 3 بهبهان مرکز قائم، پارک 1 °99  95´،°59 85´ 939

 B.variabilis 9 بهبهان شرق پردیس، پارک 1 °99  95´،°59 81´ 933

 B.variabilis 1 دهدز شرق کیلومتری89 کلمت، روستای 1 3 ° 15´، °59 98´ 8333

 B.variabilis 5 دهدز جنوب کیلومتری89 موزرم، روستای 1 °99  91´،°59 39´ 8919

    B.variabilis  1 دهدز مرکز دولت، پارک 3 °98  13´،°59 81´ 8118
 B.variabilis 3 مسجدسلیمان جنوب کیلومتری 85 ،تمبی منطقه 83 83´°  51´،°13 98 311

 B.variabilis 1 مسجدسلیمان شرقی جنوب کیلومتری 1 بیان، بی منطقه 88 °83  51´،°13 98´ 319

 
 سنجیریخت

 کلیدهای و ریختی صفات از استفاده با ابتدا در
 (Baloutch & Kami, 1995) معتبر شناسایی

 به مربوط که شد مشخص و شدند شناسایی ها نمونه
  ند.باش می Bufotes variabilis گونه
 صفت 83 شدهآوریجمع یها وزغ تمامی در
  98/9 دقت با دیجیتال کولیس از استفاده با (3)جدول
 ;Baloutch & Kami, 1995 ) شدند گیری اندازه

Stock et al., 2001b.) ها نمونه از کدام هر جنسیت 
 نظر در بالغین فقط تحلیل این در شدند. مشخص
 SPSS18 افزارنرم از هاداده تحلیل برای شدند. گرفته
 گردید. استفاده
 

 کاریولوژی

Schmid (1978 )ها از روش  سازی نمونهجهت آماده
 از قبلساعت  81تا  83 که بیترت نیا به. استفاده شد

پوست  ریز بهدرصد  9/9 نیسیکلش محلول جانور مرگ
. سپس مغز استخوان شود می قیتزر جانور یشکم هیناح

 KCl 935/9ران آن را خارج و در محلول هیپوتونیک 
دقیقه بعد سانتریفیوژ کرده  55تا  59موالر قرار داده شد. 

محلول  cc5و مایع باالی لوله را ریخته و دو مرتبه با 
( 9:8فیکساتیو )مخلوط استیک اسید و متانول با نسبت 

مخلوط و سانتریفیوژ را انجام داده و در مرتبه سوم 
cc8 های سرد و تمیز  فیکساتیو اضافه و روی الم

درصد  1ها با گیمسای الم ریخته شد. در آخر
ها از شدند. برای مشاهده کروموزوم آمیزی رنگ

عکسبرداری از و برای  Olympusمیکروسکوپ 
استفاده گردید.  DinoCapture 2.00دوربین 

 Levan etها از روش بندی کروموزومدسته منظور به

al. (1964 استفاده شد و برای )گیری اندازه 
 Nuc type vافزار مورفومتری هر کروموزوم از نرم

 (.Yu et al., 2008)استفاده شد   1.5



 8931اول، پیاپی بیست و نهم، تابستان ، شماره هشتمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   893

 نتایج

 مورفومتری

ها از نظر ریختی مورد بررسی قرار گرفتند و  تمامی نمونه
 هستند. B. variabilisمشخص شد که متعلق به گونه 

 
 آمار تک متغیره

 ،NED، HL، ESD) صفت 88 در ،9 جدول براساس

IND، UED، UEW، ED، THL، LFT، LMT، 

PL) است دار معنی ها گروه بین تفاوت (95/9P<)، لذا 
 بین جدایی (Anova) واریانس آنالیز آزمون اساس بر

  د.شو می مشاهده صفات از بسیاری درها  جمعیت
  نشان (،t-test) ها میانگین مقایسه آزمون نتایج
 بین تفاوتی هیچ بررسی مورد صفات در که داد

 دو لذا ،(>95/9P) نشد یافت ماده و نر یها نمونه
 ندارد وجود مناطق این یها نمونه در جنسی ریختی

 .(1 جدول)

 
 صفات اختصاری عالئم و توضیخات همراه به گیریاندازه مورد سنجیریخت صفات .2 جدول

 اختصاری عالمت توضیح صفت نام ردیف

 SVL پوزه نوک تا کلوآک شکاف از بدن طول 8
 THL ران انتهایی بخش تا کلوآک شکاف مرکز از ران اندازه ران طول 3
 TL ساق اندازه ساق طول 9
 TAL مچ اندازه مچ طول 1
 HL صماخ پرده خلفی قسمت تا پوزه نوک از سر اندازه سر طول 5
 ESD چشم جلویی لبه تا پوزه نوک از چشم تا پوزه فاصله 1
 UED فاصله کمترین ها پلک فاصله 3
 UEW باالیی هایپلک عرض فوقانی پلک عرض 1
 ED چشم جلوی تا چشم عقبی گوشه فاصله چشم افقی قطر 3
 DT صماخ پرده قطر صماخ پرده اندازه 89
 FL انگشت بزرگترین نوک تا پا داخلی برآمدگی از پا طول 88
 LFT عقبی هایاندام انگشت اولین انتهای تا داخلی برآمدگی انتهایی بخش از پا انگشت اولین طول 83
 LMT پا داخلی برآمدگی اندازه بیشترین پا داخلی برجستگی طول 89
 PL غده طول پاروتوئید غده طول 81
 PW غده عرض پاروتوئید غده عرض 85
 NED هانوستریل تا چشم جلویی گوشه فاصله هانوستریل تا چشم فاصله 81
 IND بینی هایسوراخ بین فاصله هانوستریل فاصله 83

 
 متر()میلیهای آمار توصیفی نتایج حاصل از داده .3 جدول

P 
 نمونه( 39) مسجدسلیمان

 بیشینه/کمینه

 ±میانگین
 معیار انحراف

  کمینه بیشینه/

 عدد( 38) دهدز
  ±میانگین

 انحراف معیار

 بیشینه/کمینه
 عدد( 85) بهبهان
 انحراف معیار±میانگین

 صفات

.302 

.037 

.003 

.000 

.012 

.005 

.001 

.000 

.054 

.241 

.180 

.106 

.000 

.005 

.016 

.250 
 

65.32-71.88 
4.37-5.24 

19.53-22.01 
7.84-9.43 
3.98-4.55 
4.59-5.60 
4.80-5.56 
6.34-7.04 
3.52-4.11 

22.23-26.41 
23.20-27.90 
25.59-31.48 
4.12-5.91 
3.74-4.14 

13.79-14.91 
6.40-7.43 

68.60±7.58 
4.80±1.00 
20.77±2.86 
8.64±1.84 
4.27±.64 
6.38±.86 
5.18±.88 
6.69±.80 
3.81±.69 

24.32±4.83 
25.55±5.43 
13.46±2.46 
28.54±6.81 
5.02±2.07 

3.94.45 
14.35±1.28 
6.92±1.18 

69.54-76.62 
4.71-5.60 

20.05-21.50 
8.93-10.85 
3.79-4.06 
5.98-6.77 
5.88-6.31 
6.31-7.47 
3.68-4.18 

22.81-25.23 
24.22-26.35 
13.33-14.15 
26.39-19.17 
4.46-5.64 
4.14-4.93 

14.55-16.29 
7.05-8.14 

 73.08±7.80 
5.15±.97 

20.78±1.59 
9.89±2.11 
3.93±.29 
6.38±.86 
6.10±.47 
6.89±1.27 
3.93±.54 

24.02±2.65 
25.29±2.34 
13.74±.90 
27.78±3.05 
5.20±.96 
4.54±.87 

15.42±1.91 
7.60±1.19 

68.52-74.64 
5.87-6.56 

19.97-21.43 
8.08-8.69 
4.68-5.38 
5.34-5.79 
6.03-6.69 
6.79-7.45 
3.89-4.36 

21.83-24.72 
27.06-30.62 
11.72-13.00 
28.12-31.00 
3.60-3.92 
3.84-4.24 

14.75-18.13 
7.80-9.43 

71 ± 5.36 
6.21 ± .62 
20.7 ± 1.31 
8.39 ± .55 
5.03 ± .63 
5.57 ± .40 
6.36 ± .59 
7.12 ± .59 
4.12 ± .42 

23.28 ± 2.61 
28.84 ± 3.21 
12.36 ± 1.15 
29.56 ± 2.59 
3.76  ± .28 
4.04 ± .36 

16.44 ± 3.04 
8.62 ± 1.47 

SVL 
NED 
HL 

ESD 
IND 
UED 
UEW 
ED 
DT 

THL 
TL 

TAL 
FL 

LFT 
LMT 
PL 
PW 
فاصله  UED ها،لینوستر فاصله INDفاصله پوزه تا چشم،  ESDسر،  طول HL ها،لیفاصله چشم تا نوستر NED ،طول بدن : SVLحاتیتوض
طول پا،  FLمچ،  طول TALطول ساق،   TLران،  طول THLاندازه پرده صماخ،   DTچشم،  یافق قطر ED ،یعرض پلک فوقان UEWها، پلک

LFT انگشت پا،  نیطول اولLMT پا،  یداخل یطول برجستگPL د،یطول غده پاروتوئ PW دیعرض غده پاروتوئ. 
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 t-test آزمون نتایج .4 جدول

Sig (2Tailed) درجه آزادی (df) داری سطح معنی (Sig) صفات 

0.690 56.595 0.269 SVL 
0.223 56.779 0.170 HL 
0.313 56.957 0.662 ESD 
0.462 55.448 0.617 IND 
0.980 

0.841 

55.088 

51.390 

0.151 

0.383 

UED 
UEW 

0.681 55.038 0.077 ED 
0.811 56.524 0.178 DT 
0.780 56.674 0.725 THL 
0.532 55.983 0.785 TL 
0.796 56.995 0.904 TAL 
0.886 

0.487 

0.545 

0.910 

0.852 

0.860 

50.448 

56.998 

56.392 

56.265 

55.265 

54.452 

0.941 
0.133 
0.324 
0.371 

0.457 
0.478 

FL 
LFT 
LMT 
PL 
PW

NED 

 
 متغیره چند آمار

 ممیزی تحلیل

 را توابعی تا دگیر می قرار استفاده مورد تحلیل این
 در ها نمونه صحیح بندیرده احتمال که کند توصیف
 حاصل نتایج .برساند حداکثر به را شان اصلی جمعیت

 دار معنی تابع دو استخراج به منجر ممیزی تحلیل از
 درصد 8/35 دوم مؤلفه و درصد 3/31 اول مؤلفه شد.
 دار معنی تابع دو هر که کردند، توجیح را تغییرات از

 'Wilks جدول طبق همچنین (.5)جدول است

Lambda دار معنی تابع دو هر (Sig=00) است 
 (.1 )جدول

 

 ممیزی تحلیل نتایج .5 جدول

 ژهیو مقدار تابع
 انسیوار
(%) 

 یتجمع
(%) 

 یهمبستگ
 استاندارد

1 
2 

2.557 

0.858 
74.9 

25.1 

74.9 

100.0 

0.848 

0.679 

 
 (Wilks' Lambda) المبدا لکسیو جینتا .6 جدول

 توابع آزمون
 لکسیو

 المبدا

  یکا
 اسکور

 درجه
 یآزاد

 امعن
 یدار

1 through 2 
2 

0.151 
0.538 

101.969 
33.444 

10 
4 

.000 

.000 

 

 ها گروه مرکز و افراد پراکنش نمودار طبق
 تا بهبهان یها نمونه اول تابع اساس بر (،3)شکل
 مسجد و )دهدز دیگر منطقه دو یها نمونه از حدودی
 یها نمونه دوم تابع اساس بر و دشو می جدا سلیمان(
 منطقه دو یها نمونه از زیادی تاحدود سلیمان مسجد
 دهدز نمونه 38 از د.شو می جدا دهدز( و )بهبهان دیگر
 در بقیه و گرفته قرار خود گروه در نمونه 81 تعداد
  نمونه 39 از ند.گیر می قرار مسجدسلیمان گروه

 از و گرفتند قرار خود گروه در نمونه 39 مسجدسلیمان
 قرار خود گروه در ها نمونه همه بهبهان نمونه 85 بین

 خود گروه در ها نمونه درصد 1/13 طورکلی هب گرفتند.
 (.3 )جدول گرفتند قرار

 
 کاریولوژی

 یها نمونه کاریوتایپ بررسی به مطالعه این در
B.variabilis و مسجدسلیمان دهدز، منطقه سه 

 خوزستان استان شرقیشمال و شرق در  بهبهان
 ها وزغ همه که دهدیم نشان جینتا  .شد پرداخته

 (.9 )شکل دارند کروموزوم 2n=22 و دیپلوئید
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 ها نمودار پراکنش افراد و مرکز گروه .2شکل 

      
 ها نمونه بندیدسته نتایج .7 جدول

  هاگروه دهدز مسجدسلیمان بهبهان کل

  دهدز 18 3 0 21

 تعداد مانیمسجدسل 2 20 1 23

  بهبهان 0 0 15 15

  دهدز 85.7 14.3 0 100.0

 % مانیمسجدسل 8.7 87.0 4.3 100.0

  بهبهان 0 0 100.0 100.0

 .اندشده یبنددسته خود گروه در یدرست به ها نمونه 1/13%



   
 دهدز (ج ،بهبهان (ب ،مسجدسلیمان (الف .B. variabilis کاریوتایپ .3 شکل

 

 دو در ها کروموزوم مطالعه مورد یها وزغ همه در
 کروموزوم جفت 1 شامل اول گروه ند.گیر می قرار گروه
 کوچک کروموزوم جفت 5 شامل دوم گروه و بزرگ
 همه در که داد نشان ها تحلیل همچنین د.باش می

 ها کروموزوم از جفت 1 یادشده منطقه سه یها نمونه

 9 و ( 88 ،89 ،3 ،1 ،5 ،9 ،3 ،8 های )جفت متاسانتریک
 و 1 ،1 های )جفت متاسانتریک ساب ها کروموزوم جفت

 در ها کروموزوم مورفومتری های داده هستند. (3
 حاصل نتایج است. شده داده نشان 89 و 3، 1 های جدول

 است. شده داده نشان 1 شکل در ایدیوگرام قالب در
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 بهبهان B. variabils های کروموزم مورفومتریک های داده .8 جدول

 کروموزوم شماره (q) بلند یبازو طول (p) کوتاه یبازو طول (p+q) کل طول (q/p) بازوها نسبت کروموزوم نوع
 1 81118 11118 18.111 1111 کیمتاسنتر

 . 8.181 81111 .18117 11.1 کیمتاسنتر

 1 1.111 871.8 .11111 1118 کیمتاسنتر

 . 81118 1171. ..1.11 178. کیمتاسنتر ساب

 1 111.1 11111 111188 .117 کیمتاسنتر

 1 881.1 1181. .1.117 1188 کیمتاسنتر ساب

 8 181.8 11111 1.111 ..1. کیمتاسنتر ساب

 1 8118. 1118. 1.1.8 1111 کیمتاسنتر

 8 8111. 7111. .811. 11.1 کیمتاستر

 17 187.. 1188. 8111. .117 کیمتاسنتر

 11 .1111 1.118 11111 11.1 کیمتاسنتر

 
 دهدز B. variabils هایکروموزم مورفومتریک هایداده .9جدول 

 کروموزوم شماره (q) بلند یبازو طول (p) کوتاه یبازو طول (q+p) کل طول (q/p) بازوها نسبت کروموزوم نوع
 1 18111 18111 1.8111 11.7 کیمتاسنتر

 . 1.111 .1817 1.11.1 1171 کیمتاسنتر

 1 .1111 18171 1111.1 .117 کیمتاسنتر

 . 11118 1111. .1811 1.1. کیمتاسنتر ساب

 1 .118. .111. ..111 1171 کیمتاسنتر

 1 111.. 1117. 181.1 1181 کیمتاسنتر ساب

 8 .111. 111.7 .17.. 1118 کیمتاسنتر ساب

 1 111.. 181.1 1181. 11.8 کیمتاسنتر

 8 1187. .1111 18171 11.1 کیمتاسنتر

 17 .1811 1.178 11181 11.1 کیمتاسنتر

 11 11111 .1.18 11178 1171 کیمتاسنتر

 
 مسجدسلیمان B. variabils هایکروموزم مورفومتریک هایداده .11جدول 

 کروموزوم شماره (q) بلند یبازو طول (p) کوتاه یبازو طول (q+p) کل طول (q/p) بازوها نسبت کروموزوم نوع

 8 18191 33111 859133 8188 کیمتاسنتر

 3 31155 13131 893198 819 کیمتاسنتر

 9 13158 59115 881181 8181 کیمتاسنتر

 1 39199 91133 895193 3198 کیمتاسنتر ساب

 5 53133 11139 899133 8193 کیمتاسنتر

 1 59131 99133 11195 8118 کیمتاسنتر ساب

 3 33113 88181 99113 3198 کیمتاسنتر ساب

 1 81111 81111 99133 8189 متاسنتریک

 3 85118 88151 33185 8195 متاسنتریک

 89 88113 89 38113 8181 متاسنتریک

 88 3113 1 83113 813 متاسنتریک
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 دهدز (ج ،مسجدسلیمان (ب ،بهبهان (الف مطالعه. مورد مناطق در B. variabilis ایدیوگرام .4 شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
  تیاهم باوجود که هستند یجانوران دم یب ستانیدوز
 هنوز آنها تنوع یبررس و کیستماتیس مطالعات آنها،

 53 مطالعه، نیا در .است یشتریب قاتیتحق ازمندین
 یها ستگاهیا از Bufotes variabilis وزغ نمونه

 دهدز و مانیمسجدسل بهبهان، منطقه سه در مختلف
 مطالعات و شد یآور جمع خوزستان استان در
 .گرفت انجام آنها یرو یکیولوژیکار و یسنج ختیر
 

 مورفومتری

 مطالعه از اندکی های گزارش شد بیان چنانچه
 در دارد. وجود سبز وزغ کمپلکس اعضای سنجی ریخت
 چند و متغیره )تک شده انجام آماری های تحلیل مجموع
 مطالعه مورد منطقه سه یها جمعیت بین جدایی متغیره(

 یها نمونه که دهد یم نشان و کند می تأیید حدودی تا را
 نیا دارند. تفاوت هم با صفات شتریب در منطقه سه هر
 ری)نظ دارد مطابقت یقبل یها پژوهش با ها افتهی

Fakharzadeh et al. (2001)،Hezaveh et al.

.(Najibzadeh et al. (2001)و(2008)
Hashemynejad et al.(2010 )براساس 

 نشان متغیره چند و متغیره تک آماری های لتحلی
 سبز یها وزغ مختلف یها جمعیت بین در که دهند می

 وجود صفات کلیه در معناداری تفاوت مازندران استان
 B. variabilis را مازندران استان  یها وزغ شانیا .دارد

 نظر از ایران شمال یها وزغ اگرچه .اند کرده ییشناسا
 مطالعات اما دارد متغیر وزغ با زیادی شباهت ریختی

 D-loop میتوکندریایی ژن های داده براساس مولکولی
 شمال شمال، نواحی سبز یها وزغ که دهد می نشان
 (B. turanensis) تورانی وزغ گونه ایران شرق و شرق
 دو بین حاضر مطالعه در .(Stock et al., 2006) است
 مطالعه مورد صفات از کدام هیچ در ماده و نر جنس
 مورفیسم دی نتیجه در نشد، مشاهده معناداری تفاوت
 انجام بیومتری مطالعات نتایج ندارد. وجود جنسی
 این یدؤم نیز لرستان استان یها وزغ روی بر گرفته
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 (.Najibzadeh et al., 2011) است مطلب
Hezaveh et al.(2008) که کنند یم اشاره زین 

 صفات از یکی در تنها یمرکز استان یها وزغ
 دارند. یجنس سمیمورف ید مطالعه مورد یسنج ختیر

 خراسان شرق و شمال یها وزغ مطالعه از حاصل نتایج
 داد نشان (t-test) ها میانگین مقایسه آزمون اساس بر
 وجود معناداری تفاوت ماده و نر جنس دو بین که

 این که ،(Fakharzadeh et al., 2001) است نداشته
 حاصل نتایج است.Nehmati(1988) نتایج برخالف

 درصد 3/13 که دهد می نشان متغیره چند تحلیل از
 حاصل نتایج با که اند گرفته جای خود درگروه ها نمونه

 .دارد یهمخوانHezaveh et al.(2008) از
 

 کاریولوژی

 یپلوئیدید شده آوری جمع یها وزغ همگی تحقیق این در
 در پلوییدی وزغ هیچ دارند. کروموزوم 2n=22 و

 1 ها کاریوتایپ همه نشد. یافت مطالعه مورد یها نمونه
 کوچک کروموزوم جفت 5 و بزرگ کروموزوم جفت
 هستند.چنین متاساتریک ساب یا متاسانتریک که دارند
 جنس یها گونه از بسیاری در کاریوتایپی الگوی

Bufotes   (  نام با       سابقا  Bufo) است شده گزارش 
(Volpe & Gerhardt, 1968; Doyle & 

Beckert, 1970; Bogart, 1972; Azevedo et. 
al., 2003; Al-Shehri & Al-Saleh, 2008;. 
Borkin et al., 2007; Fakharzaeh et al.,. 

2014, 2015). 
 های کروموزوم نوع در محسوسی تفاوت همچنین
 منطقه سه هر متاسانتریک( ساب یا و )متاسانتریک

  منطقه سه هر یها وزغ در که طوری به نشد. مشاهده
 و ششمین چهارمین، بهبهان و مسجدسلیمان دهدز،

 و متاسانتریک ساب کروموزومی های جفت هفتمین
 نتایج با که هستند متاسانتریک ها کروموزوم بقیه

Najibzadeh et al.(2008) نیز و Fakharzadeh 

et al. (2015) روی بر که پژوهشی در دارد. مطابقت 
 مهکویه شیراز، مناطق B. varibilis یها جمعیت

 از جفت دو گرفته انجام چغازنبیل و اهواز فیروزآباد،
 مورد یک در و هفتمین و )چهارمین ها کروموزوم
 بودند متاسانتریک ساب نهمین( و چهارمین

(Fakharzadeh et al., 2014) ،این نتایج با که 
 یها وزغ از کدام هیچ در است. متفاوت اندکی تحقیق
 یافت هترومورف جنسی های کروموزوم شده، آوری جمع
 بسیاری در جنسی های کروموزوم همومورفی به نشد.
 اشاره دم بی دوزیستان مورد در شده نوشته های مقاله از

 Cavallo et al., 2002; Borkin et) است شده

al., 2007; Shanthi et al., 2010;. 
Fakharzadeh et al., 2009; Stock et al.,. 

2011; Stock et al., 2013.)  

 تنوع سنجی ریخت های داده اساس بر مجموع در
  گونه مختلف یها جمعیت در ای مالحظه قابل

B. variabilis سایر در چه و  حاضر مطالعه در چه 
 همچنین د.شو می مشاهده ایران در شده انجام تحقیقات

 شده، انجام دیگر تحقیقات نیز و ما نتایج به توجه با
 این مختلف یها جمعیت در ندرت به جنسی مورفیسم دی
 د.شو می یافت ایران در گونه

 ایران غربی نیمه تمامی در گونه این شد اشاره چنانچه
 گونه این روی بر کروموزومی مطالعات اما دارد پراکنش

 در د.شو می محدود استان چند یها جمعیت به تنها
 در شده اشاره نتایج سایر نیز و ما کاریوتایپی نتایج مجموع
 تعداد نظر از را محدودی کاریوتایپی تنوع دیگر مطالعات
 که دهد می ن نشا متاسنتریک ساب های کروموزوم

 سه دیگر برخی و کروموزوم دو ها جمعیت برخی
  دارند. متاسنتریک ساب کروموزوم

 

 سپاسگزاری
 علمی هیأت عضو البرزی علیرضا دکتر آقای جناب از

 در که اهواز چمران شهید دانشگاه دامپزشکی دانشکده
 داشتند، فراوان همکاری ها الم از برداری عکس مرحله

 در که پورجعفری حجت آقای زحمات از همچنین
تشکر و  داشتند، فراوان های مساعدت ها یبردار نمونه

 .گردد قدردانی می
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