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با استفاده از دم مخمل كوه بيهاي دوزيست مقايسه تركيب سني در دو جمعيت از گونه
  روش اسكلتوكرونولوژي

  2و محسن عباسي *1، احمد قارزي1صديقه اشكاوندي
  گروه زيست شناسيدانشگاه لرستان، دانشكده علوم،  ،خرم آباد 1
 ايهگروه علوم پدانشكده دامپزشكي،  دانشگاه لرستان، ،خرم آباد 2

  9/2/91 :تاريخ پذيرش  19/9/90 :تاريخ دريافت

 چكيده

شامل قورباغه  متفاوتدم از دو جنس دوزيست بي دو گونه هايموجود در جمعيت هاينمونهسني در طي اين تحقيق تركيب 
Rana ridibunda   و وزغBufo viridis   كار تعداد ن اي براي  .اسكلتوكرونولوژي مورد مطالعه قرار گرفت استفاده از روشبا

در مخمل كوه خرم آباد  ها آناز محل زندگي در طول سال ) نر 13ماده و 9(وزغ نمونه  22و ) نر 13ماده و 7(قورباغه نمونه  20
 يها اندام يها استخوانها تشريح و بيومتريك، نمونه يها يبررسدر آنجا پس از  .منتقل گرديدند آوري و به آزمايشگاهجمع

مقاطع . عبور داده شدگيري و رنگ آميزي مقطع گيري،سازي، قالبآبگيري، شفاف گيري،كلسيممراحل از و ا جد ها آنحركتي 
 ،عرضي استخوان يها برشرشد در  با توجه به تعداد خطوط توقفو  واقع شده بررسيمورد با ميكروسكوپ نوري تهيه شده 

 سال و R. ridibunda 11 -3هاي سني براي نمونه همحدودكه د نتايج بدست آمده نشان دا .ها تعيين گرديدسن تك تك نمونه
، اطالعات حاصله طول پوزه تا مخرجبين سن و  هبه منظور تعيين رابطهمچنين، . باشدميسال  B. viridis  8-1هاي براي نمونه

مورد  ههر دو گون دركه ن داد انش ها يبررسنتايج حاصل از اين . آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت يها روشبا استفاده از 
يافته هم در مورد اين . شودمشاهده نميو سن  طول پوزه تا مخرج هلفومدو  مستقيمي بين هرابطدر سنين باال،  ژهيبه ومطالعه، 

مورد  يها تيجمعتوان چنين نتيجه گيري كرد كه در با توجه به نتايج حاصله مي .كند يمده صدق مادر جنس جنس نر و هم 
  .دهندها پس از رسيدن به بلوغ رشد مشخصي از خود نشان نمينمونه ،لعهمطا

  تخمين سن، طول عمر، خطوط توقف رشد، قورباغه، وزغ :كليدي واژه هاي
  ahgharzi@yahoo.com: پست الكترونيكي،  09163670397 : تلفننويسنده مسئول،  *

  مقدمه
 تاكنون، چندين روش مختلف براي تخمين سن دوزيستان

عمدتاً  ها روشاين . و خزندگان پيشنهاد و اجرا شده است
-دار شدن بيضه، دادهبر مبناي ضخامت عدسي چشم، لوب

آزادسازي و - به ميزان باروري و نشانه گذاري هاي مربوط
. )18و  13، 4، 3، 1(دستگيري دوباره استوار بوده است 

هاي مختلف اولين كارهايي كه روي تعيين سن گونه
نه مطالعه از بدو تولد نمو ها آنگرفته و در ميصورت 
آزادسازي و دستگيري - شده روش نشانه گذاريشروع مي

 يروشاين كه آشكار است  طور هماندوباره بوده  است، اما 
بسيار سخت و طوالني مدت است، ضمن اينكه براي موارد 

هاي توسعه يافته در ميان روش. ندارد  فسيلي نيز كاربرد
 شود يمسن استفاده  نييتعاي وني كه برغيرمستقيم كن

شود كه بر روش معتبري محسوب مي اسكلتوكرونولوژي
بافت استخوان طرح ريزي  هاي موجود درآناليز نشانه هپاي

خاص اين روش بيشتر  به طور. )17و14، 12، 8(شده است
 يها بافتكه در  داردبهتري  كاربردهايي در مورد گونه
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هاي ميكروسكوپي ايجاد و نهنشا ها آنسخت استخواني 
كه مبناي درست و قابل اتكايي براي تخمين  شود يمتثبيت 

سن، ويژگي رشد و ساير خصوصيات مرتبط يا بيولوژي 
در دوزيستان شرايط  .)18و4( گردندمحسوب ميها گونه

در . باشدكننده ميرشد استخوان مؤثر و تعيين دراقليمي 
ي رشد استخوان استراحت و خواب زمستان هطول دور

شود و بافت نسبت به فصل تابستان كاهش و يا متوقف مي
به فصل زمستان با بافت  هاستخوان ايجاد شده در فاصل

آمده در فصول فعال گونه از نظر ميكروسكوپي فرق  وجود
رشد در دو فصل فعال  يها يژگيواين اختالف در . كند يم

ت د كه در مقطع عرضي بافدگرفعال سبب مير و غي
 ههاي تنهايي شبيه حلقهاين جانوران حلقه ياستخوان

بافت استخواني كه در  همعموالً حلق. درختان تشكيل شود
بوده و  تر كيبارشود فعال ايجاد ميرطي فصل زمستان يا غي

تراكم متفاوت مواد آلي و معدني بستر  ليبه دلهمچنين 
) نسبت به بافت ايجاد شده طي فصل فعال(بافت استخوان 

بافت  يها شگاهيآزماهاي معمول در بعد از رنگ آميزي
به . شوندتري نمايان ميتيره يها حلقه به صورتشناسي 

 Lines of(ها  اصطالحاً خط توقف رشد اين حلقه

arrested growth (يا LAGS شود كه به صورت گفته مي
ران، بازو (دراز يا كوتاه  يها استخوانمتمركز خصوصاً در 

در بافت  وجود هر حلقه. شوندظاهر مي) شتيا بند انگ
- گذشت يك سال از زندگي حيوان مي هاستخواني به منزل

توان سن حيوان را مي هاباشد و لذا با شمارش تعداد حلقه
-قورباغه   .)7و  6(ع آوري مشخص نمود تا لحظة جم

هاي نام آشنا براي ما ها با وجود اينكه از گونهها و وزغ
و در جوار محيط زندگي ما معموالً يافت  هستند ها انسان
در طبيعت  ها آنقيقي از طول عمر شوند ولي اطالع دمي
ها كه بسته به شرايط اقليمي و نوع گونها جود ندارد چرو

ممكن است در نقاط مختلف اختالفاتي را  ها آنطول عمر 
هاي دوزيست با در مورد تعيين سن در گونه. ددهنشان 

در خارج   يوكرونولوژي تحقيقات سكلتاستفاده از روش ا
ولي اين موضوع  )14و13، 12، 11(از كشور صورت گرفته 

جلب نكرده است و  به خودنظر محققان داخلي را   تاكنون
، تحقيقي منابعآمده در  به عملجستجوهاي  بنا برحداقل 

وارد مذكور با توجه به م. در اين رابطه صورت نگرفته است
 ههاي گونبر روي جمعيتر اين تحقيق دآن شديم كه ر ما ب

Rana ridibunda  وBufo viridis كوه واقع ساكن مخمل
و  E´3˚48آباد با موقعيت جغرافيايي شهر خرم هدر حاشي

N´5˚33  مطالعاتي انجام داده و با روش اسكلتوكرونولوژي
  . ميينمارا تعيين  ها تيجمعسن افراد موجود در اين 

   روشهامواد و 
 .R هقورباغ هنمونه از گون 20 كار تعدادن جام ايبراي ان

ridibunda ) نمونه از  22و ) نر 13ماده و  7مشتمل بر
 هطقاز من) ماده 9نر و  13شامل ( B. viridis وزغه گون

-هاي اسفند تا خرداد جمعمخمل كوه خرم آباد در طي ماه

ها پس از انتقال به آزمايشگاه جهت نمونه. آوري شدند
 هقرار گرفتند و در مرحل % 10درون فرمالين ن شدتثبيت 

 يا) snout-to-vent length( بعد فاكتور طول پوزه تا مخرج
SVL  طول سر، طول  طول پا،(به همراه چند فاكتور ديگر

سپس . گيري شداندازه ها آندر مورد  )پوزه و طول ران
حركتي  يها انداممربوط به  يها استخوانها تشريح و نمونه

به منظور نرم شدن درون  ها استخوان. جدا گرديد ها آن
. گيري قرار گرفتندبراي كلسيم %5محلول اسيد نيتريك 

و طول  ها استخوانبه نوع ا توجه ب گيريمدت زمان كلسيم 
بطوريكه اين مرحله براي  متفاوت بود،عمر حيوان 

 يها استخواندقيقه و براي  5نازك حداكثر  يها استخوان
نرم  يها استخوانمتعاقباً . كشيديقه طول ميدق 45تا  ضخيم

جهت % 100و  90، 80، 70اتانول  يها محلولشده درون 
قرار داده شدند و بعد ) ساعت 5/1هر كدام (آب گيري 

سازي به محلول شفاف هبراي پشت سر گذراندن مرحل
 24ها سپس در پارافين به مدت نمونه. گزيلول منتقل شدند

نفوذ بافت درون  يبه خوبپارافين ساعت قرار گرفتند تا 
ميكرومتر  5- 7عرضي با ضخامت  يها برش هكار تهي. كند

 يها برشبا ميكروتوم دوار صورت گرفت و در نهايت 
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 ائوزين رنگ آميزي شدند- تهيه شده با روش هماتوكسيلين
مقاطع بافتي آماده شده در زير ميكروسكوپ جهت . )19(

دقيق واقع  يها يبررسبافت شناسي مورد  يها يبررس
در بافت استخواني متراكم موجود در مقاطع تهيه . شدند
شمارش  ها آنخطوط توقف رشد شناسايي و تعداد  ،شده

سن قورباغه مورد مطالعه تعيين  ها آنگرديد و بر مبناي 
تعداد (براي اينكه تعيين شود آيا از نظر اين فاكتور . گرديد

اده تفاوتي وجود هاي نر و مبين نمونه) خطوط توقف رشد
 Excelافزار نرم هبوسيل دارد يا خير، اطالعات بدست آمده

  .مورد تجزيه و تحليل آماري واقع گرديد

  
، پريوست استخوان )EB(، آندوست استخوان )BM(مغز استخوان . ي مختلف در آن مشاهده ميشودها قسمتبرشي از بافت استخواني كه  -1شكل 

)PB(د يا خط توقف رش ، حلقه)LAG .( 200بزرگنمايي× ،H&E .  

  نتايج
، R. ridibunda هنشان داد كه در گون بيومتري مطالعات
متر و ميلي 102/72 ± 875/8در جنس ماده  SVLميانگين 

گيري اندازه. باشدمتر ميميلي 47/71 ± 142/5در جنس نر 
به ترتيب اعداد  B. viridis ههمين صفت در مورد گون

متر را براي جنس ميلي 93/53  ± 78/11و  03/76 ± 66/5
شناسي مقاطع تهيه هاي بافتبررسي   .ماده و نر نشان داد

نشان داد كه اين ) ران(دراز  يها استخوانهاي شده از نمونه
در . در مقطع عرضي ظاهري گرد و مدور دارند ها استخوان

 ،مشخص دو ناحيه قابل تشخيص است به طوراين مقاطع 
 ساز خونداخل كه عمدتاً شامل بافت  درمغز استخوان 

ورت ه صكه بدر پيرامون است و بافت استخواني متراكم 
در بافت استخواني . كند يماي بخش داخلي را احاطه حلقه

ترين قسمت به ناحية پريوست استخوان در بيروني متراكم،
بافت اصلي استخوان . صورت الية نازكي قرار گرفته است

بين پريوست و  ،هاقسمت هتر از بقيبسيار بيش يبا ضخامت

استخواني يا  يها سلولكه در آن  وجود داردآندوست 
). 1شكل (شوند مشاهده مي هاها در الكونااستئوسيت

هاي مربوط به سيستم هاورس قرار الكوناها درون تيغه
مجاري هاورس نيز ديده  ها ستميساند، درون اين گرفته
شود ولي در لول ديده ميها يك سادر اغلب الكون. شود مي

مشاهده  ابعضي موارد چند سلول نيز با هم درون يك الكون
 ييها حلقهاين قسمت از بافت استخواني شامل . شوندمي

)LAG (بر حسب سن نمونه  ها حلقهكه تعداد اين  باشدمي
ها نسبت به ديگر نواحي اين حلقه). 1شكل (كند فرق مي

شوند به ي نمايان ميتربافت استخواني به صورت تيره
از نواحي اطراف خود قابل تشخيص  يبه راحتكه  طوري
ندوست قرار آدر زير اين بخش، بافت استخواني . هستند

لي استخوان داراي ضخامت گرفته كه نسبت به بافت اص
، اگر بافت با بزرگنمايي باالتر و )1شكل (باشد تري مي كم

در اين  گردد كهميدقت بيشتري مطالعه شود آشكار 
شوند ولي بر طبق قرارداد هايي مشاهده ميقسمت نيز حلقه

  .شوندها براي تعيين سن لحاظ نمياين حلقه
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فقط يك حلقه مشاهده  Aدر تصوير ). C, D( R. ridibundaو ) B. viridis  )A, Bهاي فتوگرافهاي حاصل از بافت استخواني گونه -2شكل 
شود ولي بافت استخواني در تنها سه حلقه ديده مي Cدر تصوير . دهد يمتعداد هشت حلقه را نشان  Bنمونة  شود در حاليكه بافت استخوانيمي

 H&E. ×200معادل  B,C,Dو  ×100برابر  Aبزرگنمايي . باشدميحلقه  11شامل  Dتصوير 

  
  .R. ridibundaو سن افراد نر و مادة گونة ) انحراف استاندارد ±ميانگين( SVLارتباط بين  -1نمودار 

  
  . Bufo viridisو سن افراد نر و مادة گونة ) انحراف استاندارد ±ميانگين( SVLارتباط بين  -2نمودار 
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موجود در بافت اصلي استخوان كه به  هايشمارش حلقه
شود نشان داد ها شناخته ميLAGنام خطوط توقف رشد يا 

-ر نمونهد ها آنمورد مطالعه تعداد  همورد هر دو گون دركه 

مثال، در  عنوانبه . كند يمهاي مختلف با يكديگر فرق 
-ميلي 88/66برابر با  SVLكه در آن  B. viridisاي از نمونه

مشاهده شد  حلقه يكمتر  بود، در بافت استخواني تعداد 
اي ديگر از همين گونه كه در نمونه در حالي ،)A2 شكل(

در  LAG حلقه  8متر تعداد ميلي 77/ 61برابر با  SVLبا 
وجود اين ). B2شكل(بافت استخواني مشاهده شد 

نيز به روشني   R. ridibunda هدر بين افراد گون ها تفاوت
 SVL كهها نمونه، در يكي از نمونه به عنوان. آشكار شد

متر بود در ميلي  56/44برابر با گيري شده براي آن اندازه
 شكل(بود تشكيل شده   LAGعدد  سهبافت استخواني آن 

C2( ،ديگري از اين گونه با  هنمون در  وليSVL  برابر با
شمارش شد   LAG  هحلق 11متر تعداد ميلي 17/60

به  ها يريگ اندازهنتايج حاصل از اين  هخالص). D2شكل(
با توجه (سني  يها گروههمراه درصد فراواني هر يك از 

آورده شده  1در جدول ) هاي شمارش شدهبه تعداد حلقه
-شود حداكثر تعداد حلقهمشاهده مي همان طور كه. است

عدد  11برابر  R. ridibunda ههاي شمارش شده در گون
شواهد موجود اگر بپذيريم و  بر طبق عقيده رايج. باشدمي
در بافت استخواني معادل يك سال زندگي  هر حلقه كه
سال سن و  11باشد در آن صورت پيرترين نمونه مي

به عالوه در مورد . سال سن داشته است 3ه جوانترين نمون
سال  6افراد جمعيت را افراد با سن  نيتر فراواناين گونه 

هاي فراواني در نمونه نيتر كمدرحاليكه  دادند يمتشكيل 
در مورد  مطالعاتهمين . سال مشاهده گرديد 7باالي 
سال  8فرد جمعيت  نيتر مسننشان داد كه   B. viridisگونه

يك سال داشت، ضمن اينكه افراد دو  ها آن و جوانترين
فراواني  نيتر كمساله از  8ساله بيشترين و افراد يك ساله و 

پس از  .برخوردار بودندمورد مطالعه در بين جمعيت 
هاي توقف رشد بافت شناسي و شمارش حلقه يها يبررس

آماري ارتباط  آناليزهايدر بافت استخواني، با استفاده از 

ه مورد نر و ماد افراد  در دو جنس و سن SVLابتدا بين 
در  ها يبررسنتايج بدست آمده از اين . بررسي قرار گرفت

كه  طور همان. منعكس شده است 2و  1نمودارهاي 
هيچ  R. ridibunda هبجز جنس ماده گون شودمشاهده مي

هاي شمارش شده و تعداد حلقه SVLبين  رابطة مشخصي
نر   همثال دو  نمون به طوركه  به ترتيبي. شودمشاهده نمي

R. ridibunda  باSVL  تقريباً مساوي، در بافت استخواني
حلقه شمارش  11و در ديگري  9ها تعداد يكي از نمونه

 هيك رابط  R. ridibunda  همورد جنس ماده گوندر . شد
شد ولي با توجه به اندكي بين اين دو پارامتر مشاهده مي

دار اختالف ناچيز اين ارتباط معني ها وتعداد محدود نمونه
حتي  B. viridis هگون هليكن در مورد جنس ماد ،باشدنمي

  .شوداين ارتباط ناچيز نيز مالحظه نمي
تعداد خطوط ) S.N(ها اطالعات مربوط به تعداد نمونه -1جدول 

هاي جمع و درصد فراواني گونه) L.N(توقف رشد شمارش شده 
 B. viridisو   R. ridibunda از دو گونة) %(آوري شده 

R. ridibunda B. viridis 
%L.NS.N % L. N S. N 
2535 5/4  1 1 
2044 3/27  2 6 
1052 2/18  3 4 
3066 2/18  4 4 
571 6/13  5 3 
591 6/13  6 3 
5111 5/4  8 1 

  بحث و نتيجه گيري
 ن يك روشدير زماني است كه به عنوا اسكلتوكرونولوژي

و  هاي مختلف دوزيستاناستاندارد براي تخمين سن گونه
مورد در . )25و 23( گيردخزندگان مورد استفاده قرار مي
الً به عنوان يك معمو LAGدوزيستان نواحي معتدل، يك 

  بر مبناي اين تفسير، هر ).19و 2( دوشسال سن تفسير مي
LAGدر زندگي حيوان  فعال ريغ هوجود يك دور نشانگر
 ي لهيبه وسدوزيستان اساساً هاي زيستي فعاليت .)5(است 
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در نتيجه، در زمستان  .شودتنظيم ميمحيطي و رطوبت  دما
به شرايط سخت محيطي اين جانوران قادر نيستند  ليبه دل

. روندو به خواب زمستاني فرو ميفعاليت خود ادامه دهند 
ها معرف آن قسمت از بافت استخواني است LAG از اينرو

شود و چون در اين دوره كه طي زمستان خوابي ايجاد مي
فعال  هبا دور ييها تفاوتاز نظر مواد غذايي قابل دسترس 

دارد در نتيجه تركيب بافت استخواني ساخته شده وجود 
بوده و به همين دليل است كه پس از فعال  هاز دورمتفاوت 

اطراف قابل تشخيص  يها بافتاز  ياحتبه ررنگ آميزي 
با توجه به مطالعات ديگران و  ).26و 24( باشدمي

معرف گذشت  LAGتوضيحات فوق اگر بپذيريم كه هر 
صورت افراد ن باشد در آسال از عمر حيوان ميك ي

  B. viridisو  R. ridibundaهاي موجود در جمعيت گونه
سال  1- 8و  3- 11بين  بيبه ترتآباد ساكن مخمل كوه خرم

 .R  هگون در را افراد نيتر فراوانبر همين مبنا . اندسن داشته

ridibunda هگون رساله و د ششهاي نمونه B. viridis  
 .R هدر گون. انددادهاله تشكيل ميس دوهاي نمونه

ridibunda  حداكثر طول عمر مشاهده شده در جمعيت
مشابهي از  تقريباًنتايج . سال بود 11ساكن مخمل كوه 

مختلف اين گونه در نقاط اطراف  يها تيجمع تركيب سني
حداكثر طول عمر در كه،  بطوري .ايران گزارش شده است

 روسيه كامزكي- جمعيت ساكن منطقة حفاظت شده ولگا
 سوان ارمنستان هسال و در جمعيت اطراف درياچ 11به 

). 27(رسد مي 9- 10به  )از سطح دريا 1900با ارتفاع (
حداكثر طول عمر اين گونه را ) 22( تسوف و ملكوميانلدن

 2500در جمعيتي ديگر از كشور ارمنستان كه در ارتفاع 
گزارشات . سال گزارش كرده است 11ند هست كنسا

نيز وجود دارد كه حداكثر طول عمر اين گونه را  ديگري
مثال، حداكثر سن در جمعيتي  به عنوان. اندكمتر ذكر كرده

ر دسال و  4تاجيكستان كشور در   R. ridibundaاز 
سال  شش )مركزي هروسي(تولگا  هناحي يها تيجمع

طبق نظر يكي از كارشناسان ر ب. )20( است گزارش شده
و كوهستاني نسبت  يطول عمر اين گونه در نواحي شمال

اما، با ). 27(تر معموالً بيشتر است و پست يجنوببه نواحي 
- نميو ديگران اين مطالعه توجه به نتايج بدست آمده در 

آباد از نظر موقعيت كه خرما چر رفتيپذتوان اين نظريه را 
 باال،جغرافيايي نسبت به تمام نواحي گزارش شده در 

متر  1147ن منطقه از سطح دريا و ارتفاع ايبوده  ترجنوبي
اگر نظريه مذكور درست باشد بايد  به عالوه، .باشدمي

مناطق گرمسيري طول عمر  هايانتظار داشت كه نمونه
شود كه كه مشاهده مي خيلي كمتري داشته باشند در حالي
 بنام  Ranaهاي جنس حداكثر طول عمر در يكي از گونه

R. nigrovittata  و پست گرمسيري  يها جنگلساكن كه
بنابراين . )16( سال گزارش شده است 9است تايلند كشور 

-قطعيت گفت نمونهتوان با با توجه به شواهد موجود نمي

هاي ساكن مناطق شمالي و مرتفع طول عمر بيشتري نسبت 
 نيتخمدر مورد  .هاي مناطق جنوبي و پست دارندبه نمونه
تحقيقات نسبتاً كمي صورت گرفته  B. viridis هسن گون

با اين وجود نتايج بدست آمده در اين تحقيق با . است
. ندكاطالعات ارائه شده توسط ديگران مطابقت مي

حداكثر طول عمر جمعيتي از ) 21(كوتروپ و همكاران 
شوند افت مياين گونه را كه در استان گيرسون تركيه ي

گرجستاني اين  يها تيجمع. اند كردهسال گزارش  هشت
) 900- 1200در ارتفاع (گونه كه در نواحي رودخانه كورا 

سال را  12اين كشور وجود دارند حداكثر سني معادل 
هاي مطالعات تعيين سن در گونه.  )10( ندده يمنشان 

در طول  يها تفاوتو نيز انجام شده  Bufoديگر جنس 
نمونه  به عنوان. شوداي مختلف مشاهده ميهعمر گونه

، در )28( هشت سال B. japonicus هر سن در گونحداكث
  هگون در و) 10(دوازده سال  B. verrucosissimus هگون

B. bufoو گونه  )13( الدوازده سB. melanostictus  چهار
كه در  طور همانبا اين وجود . گزارش شده است )9(سال 

كه  رسد ينم به نظرذكر شد،  R. ridibunda همورد گون
ارتباطي بين ارتفاع زيستگاه و طول عمر وجود داشته باشد 

يكي از داليلي كه براي تفاوت طول عمر در ). 21(
ني د فراواشوميذكر  مختلف قورباغه و وزغ يها تيجمع
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در هر  يبه عبارت، دشمنان طبيعي يا شكارگران است
اكوسيستمي كه شكارگران بيشتري باشند طول عمر 

اما براي اثبات ). 16(باشد مي تر كوتاهدوزيستان ساكن آن 
  .كه تحقيقات بيشتري انجام گيرد اين موضوع نياز است

و تقريباً در ها ما در مورد هيچ يك از گونه در اين تحقيق،
بين  هاي نر و ماده به ارتباط مشخصيهيچ كدام از جنس

SVL برخياين نتايج با . ها دست پيدا نكرديمو سن گونه 
برخي كه در  طوريه از گزارشات موجود مطابقت ندارد، ب

مستقيمي بين اين دو  هه شده كه يك رابطدنشان دا ها آناز 
از ). 21و16(ود شهاي دوزيست مشاهده ميفاكتور در گونه

طرفي نتايج تحقيق اخير، شواهد مبتني بر عدم وجود 
كوتروب  و . كند يمارتباط بين اين دو فاكتور را تاييد 

 R. ridibunda هنشان دادند كه در مورد گون) 20(همكاران 
حداقل  مؤلفهدو ترابوزان تركيه، بين اين  هموجود در ناحي

به همين . شودنمياي ديده در جنس ماده هيچ گونه رابطه
  Tylototriton verrucosusترتيب در مورد دوزيست دمدار 

 .Bدر جنس نر ). 16( ه استيافت نشد ينيز چنين ارتباط

bufo  به چشم نمينيز ارتباط مثبتي بين اين دو فاكتور -

هاي اين تحقيق با شواهد بنابراين يافته). 15( خورد

ها هماهنگي و ساير گونهنيز و ها گونهمتعددي از اين 
كه ارتباط  2و  1اگر به نمودارهاي . دهدتطابق نشان مي

- ، مالحظه ميميينمادقت  دهد يمو سن را نشان  SVLبين 

ها، برخالف اين گونه هشود كه در هر دو جنس نر و ماد
- اي بين اين دو شاخص ديده نميسنين باال كه هيچ رابطه

ك همسويي بين تقريباً ي) سال 3- 4زير (شود، در سنين كم 
اين نتايج و لذا با توجه به . شودديده مي مؤلفهاين دو 

توان نتيجه گيري كرد شواهد حاصل از كارهاي ديگران مي
كه معموالً در  عد از رسيدن به بلوغ جنسيكه دوزيستان ب

بلوغ  يها سال هفاصل، در )21( افتدسالگي اتفاق مي 2- 3
هند، هرچند كه دتا مرگ رشد چنداني از خود نشان نمي

. باشد ينمپذير ن امكا حاضر اثبات اين فرضيه با اطالعات
كه ميانگين ه شد در اين تحقيق نشان داد ،خالصه به طور

هاي موجود در جمعيت سني و حداكثر طول عمر نمونه
تقريباً مشابه  R. ridibundaو  B. viridisهاي گونه

ورد اين اطالعاتي است كه از مناطق پيرامون ايران در م
بنظر ها ها گزارش شده و اينكه در هيچ يك از گونهگونه
و سن در جنس نر و  SVLارتباط مستقيمي بين رسد مي
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Abstract 

In this research age structure in populations of two anuran species: a frog R. ridibunda 
and a toad Bufo viridis was studied using skeletochronological method. To perform this 
task, 20 individuals of the frog (13 male and 7 female) and 22 individuals of the toad 
(13 male and 9 female) were collected during different seasons of year from their 
natural habitat in Khorramabad and transferred to the laboratory where they were killed 
and their femur bones were dissected out from their legs. The bones were then 
decalcified, dehydrated, cleared, embedded, cut, stained and observed under a light 
microscope. The age was estimated for individuals by counting the number of lines of 
arrested growth (LAG) in cross-sections taken from femurs. On the basis of 
observations, the age range was 3-11 and 1-8 for R. ridibunda and B. viridis, 
respectively. Moreover, to find any relation between snout-to-vent length (SVL) and 
age, we analyzed the data using statistical methods. Results obtained from this analysis 
indicated that there is no positive relation between these two characters neither in R. 
ridibunda nor in B. viridis. This is true for both males and females. According to these 
finding we can come to the conclusion that these species do not show a significant 
growth after puberty.  
Key words: Age estimation, Longevity, Lines of arrested growth, Frog, Toad  

 


