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قورباغه (دم ريزي سه گونه از دوزيستان بيتخم گيري و، رفتار جفتمقايسه زيستگاه
و وزغ سبز Hyla savignyi  يتقورباغه درخ ، Rana (Pelophylax) ridibundaمردابي

Bufo (Pseudepidalea) variabilis (در استان لرستان  
  1قاسم زادهفرشته  و 2كميحاجي قلي ، 1درويشجمشيد ، *1نجيب زادهمعصومه 

  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي 1
  گروه زيست شناسيدانشكده علوم، گرگان، دانشگاه گلستان،  2

 5/7/91 :تاريخ پذيرش  16/9/90 :تاريخ دريافت

  چكيده

 9در  دانياز اينروطي يك سال كار مي. دارد مختلف همجاي يهاگونه تشخيص در نقش مهمي عوامل توليد مثليو  زيستگاه
مانند زمان و مكان  از جنبه هاي توليد مثلي را سبز و وزغ يدرخت قورباغه ،مردابي قورباغهسه گونه ايستگاه مختلف لرستان 

در  مردابيقورباغه ،اوايل فروردين در )زارها و مزارعدر بوته(ي درختي قورباغه. گرفتمقايسه قرار تخم  ريزي، تعداد و نوع تخم
هاي بيشتر در ايستگاه وزغ سبز در اويل ارديبهشت و ايبصورت توده )هاي راكدها و آبمردابدر اغلب (ردين سط فرواوا

 تواندمييري گزماني جفت همنا در نتيجه ،كنندمي ريزيتخم ل در سطح آب هايي طويبصورت رشته نزديك مناطق مسكوني
 ي ديگر بيشتربه دو گونه نسبتوزن و تعداد تخم قورباغه مردابي . باشدي هم جا راد اين سه گونهمثل بين افتوليد عامل جدايي

هاي مورد مطالعه بخصوص در دوگونه قورباغه درختي گونههاي يتمعجغييرات رنگي مشاهده شده در ت همچنين احتماالً. است
  .ها استيتمعجاهي و تأثير محيط بر ل تغييرات زيستگبدلي و مردابي

  م ريزي، توليدمثل، قورباغه درختي، قورباغه مردابي، وزغ سبزتخ: واژه هاي كليدي

   masumnajibzadeh@gmail.com : پست الكترونيكي،  09168496299 :تلفن ،نويسنده مسئول* 

  مقدمه
از توليدمثلي را مي تواند و روابط مطالعه زيستگاه و عادات 

فصل توليدمثل  .گيردهاي مختلف مورد بررسي قرار ديدگاه
 هرچند،هاي مختلف دوزيستان متفاوت است، در گونه

صرف اين كار  بطوركلي اكثر دوزيستان اوائل بهار را
تواند بر دما مي يهو بيشين هواضح است كه كمين. كنند مي

روي فعاليت دستگاه توليدمثلي در دوزيستان كامالًًًًً تأثير 
حرارت، رطوبت موجود در  يهدر كنار درج. باشدگذار 

تواند فعاليت دستگاه توليدمثل را محيط اطراف نيز مي
هاي توليدمثلي مهاجرت .)12( ا كاهش دهديافزايش و 

اين  دارددوزيستان در زندگي نقش بسيار مهمي نيز  فصلي
  از جمله دمدوزيستان بيهاي متعدد رفتار در گونه

 Rana clamitans آواز خواني  .)20( شاهده شده استم
ايجاد رقابت در بين دم سبب در دوزيستان بيدسته جمعي 

و اين در حالي است كه ) 11( شودمي نرهاي هر گونه
ممكن است باعث ايجاد  هاي مختلفگونهحضور نرهاي 

ها را در انتخاب جفت گيري شود و ماده اختالل در جفت
ها بايد فرصت ماده بنابراين .)16(دچار سردرگمي كند 

از نرهاي  گونهكافي را براي مقايسه و شناخت نرهاي هم
گيري داشته باشند تا موفقيت در جفت هاي مختلفگونه
ها قورباغهجنس نر در  ).19(ها به بيشينه برسد جمعيتاين 

ها با صداي بلند آواز توليد مثل در تاالب در فصل هاو وزغ
 .)13(خوانند سمت خود فرا مي ها را بهدهند و مادهسر مي
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در . واقعي ندارند گيريهاي دوزيستان جفتاغلب گونه
گيرند، به ها را در بر ميدم نرها بازوهاي مادهدوزيستان بي

هاي خود را رها ها تحريك شده و تخمكاين ترتيب ماده
به ، كنندهاي خود را آزاد ميسازند و همزمان نرها اسپرممي

فعاليت  .گويندمي) Amplexus(پلكسوس اين فرايند آم
هاي آبي متمركز در زيستگاه عموماًتوليدمثل دوزيستان 

به اين ها ها و وزغقورباغه تخم ريزيروش  ).14(است 
هاي زيادي را درون هاي آنها تخمكه گونه بصورتي است

ها و يا هاي راكد، مثل بركهاي در آبژله هاي كپسول
زماني كه  اي تاهاي ژله اين كپسول گذارندمي ها درياچه

از محيط اطراف  را خوداي تغذيه  نيازبتوانند  الروهاي آنها
-بيدرصد  20بيش از  ).18( دنمان، باقي ميغذا تهيه كنند

رسد در اين نظر ميب. كنندريزي ميدمان در خشكي تخم
بايست تالش بيشتري انجام داده و ها والدين ميگونه

  ).18( ف كنندنيروي مضاعفي صر

در  سراسر جهانهاي جانوري در  سوم گونه بيش از يك
درحالي است كه  اين .معرض خطر انقراض قرار دارند

 هستند رو روبه آسيب پذيريدوزيستان با بيشترين ميزان 

 ايران دوزيستان در ارتباط با تحقيق و مطالعه بنابراين ).12(

كمي و  .است ضروري بومي هايگونه حفظ براي تالش و
، )1383(، مومني و زحمتكش )1383(ابراهيمي در سال 

و  et al ( 2008) Ebrahimi ،)1385(ميرزاجاني و همكاران 
مطالعاتي را بر روي توليد مثل، ) 1391(پسركلو و همكاران 

تكثير و پرورش و مراحل الروي جنيني برخي از گونه 
كه  از آنجا .يستان بي دم در ايران صورت دادندهاي دوز

اي تخم ريزي و زيستگاهي دوزيستان بي دم مطالعه مقايسه
تحقيق اين در صورت نگرفته است  ايرانكنون در ات

هم جا  سه گونه و تخم ريزي ليدمثلتو يستگاه،زوضعيت 
، بين ) استان لرستان(غرب ايران  از دوزيستان بي دم

 34˚22´تا  32˚37´طول شرقي و  50˚03´تا  46˚51´
  . رد مطالعه قرار گرفتشمالي موعرض 

   هامواد و روش
 9در  1390تا فروردين  1388از اسفند  مطالعه حاضر

كه  ه در استان لرستان صورت پذيرفتايستگاه تعيين شد
و چگونگي وضيعت  برداريهاي نمونه مختصات ايستگاه

وضيعت اكوسيستم هاي مناطق  و )1جدول ( آب هوايي
  .است بيان شده )2جدول (در مورد مطالعه 

  
   )7(ايستگاه هاي نمونه برداري وضيعت آب هوايي مختصات و  -1 جدول

  ايستگاه نمونه برداري
  

طول
  جغرافيايي

عرض
  جغرافيايي

 ارتفاع
  )متر(

بارندگي  اقليم
  ساليانه

  )ميلي متر(

دماي 
ساليانه 

-سانتي(

  )گراد

رطوبت 
  ساليانه

  )درصد(

  7/46  2/17  6/525  خشك نيمه دلمعت نيمه 1155 33:26 48:18  )ماسور(خرم آباد  .1
ــاد  .2 ــرم آبـــ   5/41  6/14  8/472  خشك نيمه معتدل، نيمه 1462 33:31 48:22خـــ
  6/39  1/16  8/724  خشك نيمه معتدل، نيمه 993 33:12 48:53  سپيددشت .3
  50  3/12  487  خشك نيمه و سرد 1859 34:04 48:00 نورآباد .4
  2/38  9/22  6/372خشك  خشك و نيمه گرم 1522 33:31 49:00  دورود .5
  5/47  9/11  530  خشك نيمه و سرد 713 33:09 47:43  پلدختر .6
  9/49  8/15  2/405  خشك نيمه معتدل نيمه 1198 33:31 47:39  كوهدشت .7
  6/39  1/16  8/724  خشك نيمه معتدل، نيمه  1872  33:27  49:25  ازنا .8
  7/46  2/17  6/525  خشك نيمه معتدل نيمه 1629 33:55 48:45  بروجرد .9
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  اكوسيستم نواحي نمونه برداري -2 جدول

 اكوسيستم                 

  مرتعي  بوته زار  كوهستاني  شهري  ايستگاه
درخچه اي 

  استپي
  تاالبي

كشاورزي 
  روستايي

  جنگلي

  خرم آباد
    *  *   *    ماسور

      *   * * *  مخملكوه
  *    *    * *  كاكا رضا

            * دورود  دورود
  *    *     *  منطقه پاپي  ددشتسپي

    *  *   * *   تپه چغا  بروجرد
      *  *  * *  دره تخت  ازنا

  پل دختر
  *    *  *   *  كوگان

    *  *  *   *  قلعه نصير
  *    *   *  *  لفانه و تكانه

      *   * * *  كهمان  نورآباد
         *  * * نورآباد

  كوهدشت
  *  *    *     دوره
  *    *   * *   كشگان

         * *  * هدشتكو
، تغييرات رنگي ي زيستگاه، رفتاربمنظور مطالعه

طي  سه گونه مورد مطالعهو توليدمثلي  مورفولوژيكي
ي همچون هايبه ايستگاه ها و با كمك ابزار سفرهاي متعدد

 70اتانول  ،دوربين عكاسي، چراغ قوه ،GPSدستگاه 
 ظرف كلروفرم، دماسنج و درصد،10 درصد، فرمالين

رفتار و  ،ها به آزمايشگاهجهت انتقال تخم صمخصو
. شد و عكس برداري اشتدها به دقت يادفعاليت اين گونه

-زير كنده(ها هاي تخم در ايستگاهسپس به جستجوي توده

) هاي راكد و گياهان موجود در آب زيستگاهها، كف آب
هاي ها تعدادي از اين تودهپس از يافتن تخم. پرداختيم

دقت از محيط اطراف جدا و به ظروف خاص تخم را به 
هاي تخم توده. محتوي آب محل زيست آنها منتقل كرديم

مورد و كيفي هاي كمي سپس در آزمايشگاه از نظر ويژگي
  . مطالعه دقيق قرار گرفت

  نتايج
  مطالعات توليد مثلي و زيستگاهي

پيرو سفرهاي متعدد به : )Hyla savignyi(قورباغه درختي 
ول بهار و تابستان ي درختي در فصاي قورباغهزيستگاه ه

-ها و بوتهعلف بيناين گونه در طول روز مشاهده شد كه 

بطوري كه به  ،شودها با استتار نسبتاً زيادي پنهان مي
ي درختي در قورباغه. توان آنها را مشاهد كردسختي مي

طي مطالعه . باشدطول روز كم تحرك و نسبتاً بي صدا مي
كه، در  رسيديمگاه در چندين ماه به اين نتيجه دقيق زيست

هوا  روشنايي موجود بين غروب خورشيد تا تاريك شدن
ي درختي شروع به آواز خواندن قورباغه) دقيقه 30حدود (

ي مردابي و كامالً متمايز نسبت به قورباغهبا صداي بلند 
ي توان به واسطهو تنها در همين فاصله كوتاه مي كندمي

صدا بر استتار باالي اين گونه غلبه كرد و تعداد  رديابي
ف آب جاري در منطقه مورد ازيادي از آنها را در اطر

نشان مي دهد مشاهدات . هاي اطراف ديدمطالعه و بوته
ها و هاي درختي بر خالف اكثر قورباغهقورباغه احتماالً

البته اين موضوع نياز به . باشندها شب فعال ميهمانند وزغ
توان به صراحت آن را تأييد لعات گسترده دارد و نميمطا
  . كرد

هاي بوته بينهاي ماسور و كوهدشت در هاي ايستگاهنمونه
باقال و شاليزارها پراكندگي داشتند و از نظر فعاليت و رفتار 

با اين تفاوت كه  ،هاي مخملكوه بودندبسيار شبيه به نمونه
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نسبت به نمونه  هاي روي بدن آنهاتغييرات رنگي و لكه
هاي اين ترتيب كه نمونه به. هاي مخملكوه بيشتر بود

كرم روشن تغيير رنگ  كوهدشت و ماسور از سبز زيتوني تا
ها بر روي بدن لكهحالت ذكر شده در هر دو . دادندمي

نظر ب ).الف و ب ،1شكل (بصورت پراكنده وجود داشت 
وژيكي و رسد اين تغييرات رنگي ناشي از تغييرات اكولمي

  .زيستگاهي باشد

ي درختي در فروردين ماه فعاليت توليدمثلي خود قورباغه
در توان مي دي راهاي متعدكه آمپلكسوس كندرا آغاز مي

تخم . )، الف2شكل (هاي مورد مطالعه مشاهده كرد ايستگاه
ايي در كف آب به ساقه هاي اين گونه بصورت توده

متوسط تعداد تخم . دشونگياهان در زير آب چسبانده مي
گرم  40 و وزن متوسط هرسه توده عدد 350در اين گونه 

قطب گياهي و از نظر شكل ظاهري تخم، . به دست آمد
ي درختي به راحتي با چشم غير هاي قورباغهتخم جانوري

  ).، ب1شكل (باشند مسلح قابل تمييز مي

: )Rana (Pelophylax) ridibunda(ي مردابي قورباغه
هاي ي زيستگاهدر سرتاسر استان و همه ي مردابيهقورباغ

هاي هاي راكد تا آببرداري از آب تعيين شده براي نمونه
اين قورباغه ). ، الف3شكل (جاري قابل مشاهده بود 

حركات زيگزاگي بسيار سريعي درون آب دارد كه طي 
شود و تا شروع گرما زمستان در زير گل و الي مخفي مي

با اين حال طي يك سال كار بر روي رفتار ماند، آنجا مي
فعاليتي اين گونه، در همه فصول تعدادي از آنها در برخي 

ي آنها در ها مشاهده شد هرچند كه مشاهدهاز زيستگاه
  . زمستان بسيار سخت بود

  

       
  ب                        الف                                                                               

  تغييرات زيستگاهي و اكولوژيكي در قورباغه درختي، الف ايستگاه ماسور؛ ب، ايستگاه كوهدشت -1شكل 
  

     
  الف                                                                      ب                               

  ريزيمپلكسوس سينه اي؛ ب، تخمقورباغه درختي الف،آ -2شكل 
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  الف                                                                           ب                                  

  الف، قورباغه مردابي؛ ب، توده تخم در قورباغه مردابي -3شكل 

      
  الف                                                                     ب                                    

  الف، وزغ سبز؛ ب، تخم هاي وزغ سبز -4شكل 

هاي هاي مختلف در ايستگاهجمعيترنگي بين  چند ريختي
مورد مطالعه كامالً مشخص بود، به اين ترتيب كه بعضي از 

تعدادي از . بز بودنداي سفيد يا سها داراي نوار مهرهريخت
هاي سبز بر روي سر داشتند و برخي هم كرم رنگ آنها لكه
به عبارت  .داشتندي در سرتاسر بدن يهالكه يا خالبوده، 

ي مردابي با ريخت توان دو قورباغهديگر به سختي مي
  .يكسان را در كنار هم مشاهده كرد

ت ارديبهشاوايل فروردين و اواخر فصل توليدمثل آنها از 
ي مردابي در هاي قورباغهنخستين تخم. شودماه شروع مي

مناطق مورد مطالعه در اواسط فروردين ماه بصورت توده و 
ها در چسبيده به كف، مشاهده شد كه تعداد متوسط تخم

ثبت گرم  75توده  هشتو وزن متوسط  عدد 5540حدود 
از نظر شكل ظاهري تخم، قطب گياهي و جانوري . شد
ي مردابي به راحتي با چشم غير مسلح رباغههاي قوتخم

  ).، ب3شكل (باشند قابل تمييز مي

وزغ سبز : )Bufo (Pseudepidalea) variabilis(وزغ سبز 
بودند مناطق مسكوني  هاي كه نزديكبيشتر در ايستگاه

ها شب فعال بوده و براي از آنجا كه وزغ. شدمشاهده مي
ا دارند و نه بركه ي زيست نياز به هوايي مرطوب و نمناك
خصوص شكاف بين چشمه، مناطق شهري و روستايي ب

محيط تقريباً  ،كنار خيابان آب هايجوي ديوارها و يا 
. مناسبي را براي زيست اين جانوران فراهم كرده است

نكته جالب در مورد رفتار فعاليتي اين گونه آن بود كه، در 
ابل مشاهده تمام فصول اين گونه در مناطق مورد مطالعه ق

-بيدماي هوا نيز بر روي فعاليت اين گونه  هرچند كه. بود

ها در اواسط صداي آواز خواني وزغ .نيستتأثير 
شد هاي مورد مطالعه شنيده ميارديبهشت ماه در محل

  ).، الف4شكل (

- هاي وزغ سبز در اويل ارديبهشت ماه بصورت رشتهتخم

هايي طويل در سطح آب قابل مشاهده بودند و تعداد 
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و وزن متوسط ده  تخم 5000ها در حدود متوسط تخم
از نظر شكل ظاهري تخم، تخم . ثبت شد گرم 76رشته 

وزغ كامالً تيره رنگ بوده و بخش گياهي و جانوري آن با 
  ).، ب4شكل ( .چشم غير مسلح قابل مشاهده نيست

  بحث و نتيجه گيري
ريزي گيري و زمان و مكان تخمرفتارهاي جفت عادات و
يك  درگذاري مهم و تأثير جا نقشهاي همدر گونه

توان ميهاي توليدمثلي را روش). 6( توليدمثل موفق دارد
ريزي ي عواملي همچون جايگاه توليدمثلي، تخمبه واسطه

ي تخم ها، اندازه و ريزي، نسبت توسعهو نوع تخم
. مورد مطالعه قرار داد تفريخي حظهموقعيت الروها در ل

آنچه مسلم است آب و باران نخستين عامل و تأثير 
 .و توليدمثل دوزيستان است آمپلكسوسگذارترين عامل بر 

دارد كه دوزيستان عموماً مطالعات جانورشناسان بيان مي
اما اين زمان . انتخاب مي كنند اوايل بهار را جهت توليدمثل

ممكن است دستخوش تغييرات هاي مختلف در گونه
از  Rhinella jimiهاي براي مثال، تخم. زيادي واقع شود

 بهمن ماه 7دي تا  30حدود  ي بوفونيده در برزيل،خانواده
در كاستاريكا  Hyla ruitelafي گونههايي از تخمنمونه و

ي ديگر در ارديبهشت ماه مشاهده شده آذر ماه و نمونه
: دهدخود اينگونه توضيح ميي در مقالههافمن . است

توده تخم يك جفت قورباغه را كه در شب آمپلكسوس «
ها به يك تكه تخم. داده بودند، در كف بركه مشاهده كردم

ي تخمي چوب چسبانيده شده بودند، طول و عرض توده
در  .)17( »سانتيمتر بود10و عمق آب بركه 50× 33

بيان ) ايران گونه بومي شمال(ي جنگلي قورباغه ي مطالعه
در پاييز و زمستان نسبت به ساير  اين گونه كهشده است 

بطوري كه . دهدمواقع فعاليت زيادتري از خود نشان مي
آمپلكسوس هنگام توان اين گونه را حتي در بهمن ماه مي

ي هريزي در قورباغتخم همچنين .)15،3( مشاهده كرد
با ) 2( گيردمردابي در فروردين و ارديبهشت صورت مي

ي تغيير اين حال فعاليت توليدمثلي در دوزيستان به واسطه

در مورد بررسي منابع . آب و هوا بسيار متنوع است
بيان ي تخم در دوزيستان اطالعات به دست آمده درباره

هاي مورد دوزيستان از نظر تعداد تخم و مكان ،دارد كهمي
ن ريزي با هم متفاوت هستند، دوزيستاعالقه جهت تخم

-هاي خود را در آب و معموالً در آب هاي كمدم تخمبي

دوزيستان بي دم در آب تخم % 80.گذارند عمق و راكد مي
و همچنين شيوه  هم آوري رفتارهاي ).18(كنند  ريزي مي

ها تخم .نوع تخم در دوزيستان متفاوت است تخم ريزي و
ريزي شوند و تخماي گذارده ميدر وزغ به صورت رشته

تك صورت طور منفرد و تكه ها بگونه رخي ديگر ازدر ب
اي به سمندرها توسط ساقهبيشتر از طرفي تخم . گيردمي

جنگلي  يههمچنين تخم قورباغ .چسبدبعضي از اجسام مي
اي در كف آبي كه در جنگل ثابت است و به صورت توده

- ميآرام آب جاري در كف جنگل ديده  يا در بخش نسبتاً

خارج شدن از از هاي دوزيستان پس تخم. )3(شود 
كند آب جذب ميتا حدي  و قرار گرفتن در آب تخمدان

اي كه آن را گذاشته تخم از قورباغه يهكه گاهي اوقات تود
دليل اين اتفاق آن است كه بافت . شوداست نيز بزرگتر مي

- ها را مياي از جنس كربوهيدرات كه اطراف تخمژله

هاي از نظر تعداد تخم ).5(دارد جذب آب  پوشاند توانايي
تفاوت  دوزيستان مختلف هايگونهگذارده شده نيز بين 

 ،دنگذارتنها يك تخم ميها هقورباغبعضي از وجود دارد، 
زي در دوره توليدمثل حدود بعضي از سمندرهاي خشكي

برخي از  هاي كوچك وگذارند و قورباغهخم ميت 300
. گذارندتخم مي عدد 1000 هاي درختي تاقورباغه
متوسط  .)2( گذاردتخم نيز مي 12000مردابي تا  يهقورباغ

آبادكتول ي جنگلي در زرين گل عليتعداد تخم در قورباغه
و وزن تقريبي توده هاي تخم در حدود  990در حدود 

تعداد تخم هاي  متوسط در حالي كه) 1(گرم ثبت شد  438
با وزن تخم  803 ي مينودشتهمان گونه در منطقه

با مطالعات  .)3(اندازه گيري شد گرم  75/70تقريبي
هاي توليدمثلي از قبيل فصل اي كه بر روي فعاليتگسترده

توليدمثل، زمان و مكان توليدمثل و تعداد تخم هاي گذارده 
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ي درختي و ي مردابي، قورباغهي قورباغهشده در سه گونه
تي ي درخكه قورباغه مشخص شدوزغ سبز صورت گرفت 

. كنددر فروردين ماه فعاليت توليدمثلي خود را آغاز مي
ي ساقه اي در كف آب بهاين گونه بصورت توده هايتخم

متوسط تعداد تخم . شوندچسبانيده مي گياهان در زير آب
 تخم ها در. عدد به دست آمد 350حدود در اين گونه 

كامالً نباتي و حيواني  بخش درختي داراي دو يقورباغه
و توده تخم و تخم هاي منفرد اين گونه  استخص مش

نتايج ما  .نسبت به تخم هاي قورباغه مردابي كوچك تر بود
، فصل نشان مي دهد كهي مردابي در مورد قورباغه

نخستين . توليدمثل آنها فروردين و ارديبهشت ماه است
ي مورد مطالعه در اواسط ي تخم اين گونه در منطقهتوده

تعداد متوسط تخم ها در حدود . اهده شدفروردين ماه مش
اي در كف بركه ها بصورت تودهعدد ثبت شد، تخم 5540

ها به وضوع قطب گياهي و نباتي تخم. قابل مشاهده بودند
وزغ سبز از اواسط صداي آواز خواني . قابل تشخيص بود

شد و هاي مورد مطالعه شنيده ميارديبهشت ماه در محل
بصورت  اين گونه هايتخم تينه نخساين زماني بود ك

وده فضايي ه به كف بركه در يك محدپيداي چسرشته
در هر  عدد 500ها حدود متوسط تخم. وسيع مشاهده شد

ها كامالً تيره بود و قطب رنگ تخم. به دست آمد رشته
بدين ترتيب، قابل  .گياهي و نباتي آن قابل تشخيص نبود

ني و همچنين تشخيص بودن و نبودن قطب گياهي و حيوا
تواند يكي از ريزي ميتعداد، نوع، شيوه، زمان و مكان تخم

هاي مختلف هاي گونههاي تشخيص تخمترين راهمهم
تغييرات غير وراثتي اكوفنوتيپي . دم باشددوزيستان بي

هاي هاي گونهجمعيتبين ) تغييرات ناشي از زيستگاه(
ل وجود به اين ترتيب اين احتما) 6(جانوري وجود دارد 

هاي جمعيتتغييرات رنگي مشاهده شده در  دارد كه،
گونه  هاي مورد مطالعه بخصوص در دولف گونهتمخ

گاهي و تأثير دليل تغييرات زيستب قورباغه درختي و مردابي
البته برخي مطالعات بر  .ها باشدجمعيتمحيط بر افراد 

روي قورباغه مردابي كه در استان گلستان صورت پذيرفته 
 دهدوجود چند ريختي رنگي را در اين گونه خبر مياز 

)4(.  

سه  ،مي توان اين گونه بيان داشت كه به طور كلي در نتيجه
گونه قورباغه مردابي، درختي و وزغ سبز بصورت هم جا و 

هاي مورد مطالعه با كمترين تداخل توليدمثلي در ايستگاه
ين داخل باز آنجا كه تشكيل هيبريد و ت. كنندزيست مي

 )6(ميزان زيادي قابل مشاهده است اي در دوزيستان بگونه
 - موانع رفتاري و ناهم زماني توليدتوان عواملي همچون مي

هاي مورد مطالعه را به عنوان دو دليل مهم و در گونهمثلي 
اي و تشكيل هيبريد از تداخل بين گونهاصلي در جلوگيري 

  .هاي هم جاي اين سه گونه دانستجمعيتبين 
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Comparison of habitat, Mating Behavior and laying of three 
species of Anuran Amphibians (Rana (Pelophylax) ridibunda, Hyla 

savignyi and Bufo (Pseudepidalea) variabilis) in the Lorestan 
province 

Najibzadeh M.1, Darvish J.1, Kami H.Gh.2 and Ghasemzadeh F.1 

1 Biology Dept., Faculty of Sciences, Ferdowsi University, Mashad, I.R. of Iran 
2 Biology Dept., Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, I.R. of Iran 

Abstract 

Habitat and reproductive features can be distinguished a species from other sympatric 
species. During one years of field work in different habitats of Lorestan province, three 
species of anuran amphibians (Marsh frog, Tree frog and Green toad) were compared 
according to the habitats and reproductive aspects (egg type, time and location of egg 
laying). Tree frog begins reproductive activity earlier than the other species (early 
April) and their eggs are attached to stems of plants in under water. The Marsh frog 
eggs were observed in mid-April that the egg masses stucked to the pond floor. The 
Green toad eggs were visible at water surface similar to the long strings in early May. 
Consequently, the non-synchronized reproductive could account for reproductive 
isolation between these three sympatric species. Weight and number of the marsh frog 
eggs is higher than the other two species. Also the color changes observed in the 
populations of these species (especially the Marsh and Tree frogs) can be due to habitat 
changes and environmental effects on the populations. 

Key words: Egg mass, Green toad, Marsh frog, Reproduction, Tree frog 

  
  
  
  
  


