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  چکیده
ایستگاه منظور هشت  براي این. ماه به اجرا درآمد 6مدت به 1393ی دو فصل بهار و تابستان و فراوانی دوزیستان منطقه لواسانات ط شناساییبررسی 
که توسط ها پس از این نمونه. ندانتخاب شد ، سبو بزرگ، نیکنام ده و رسنان، افجه، لواسان بزرگ)کندر( ، بوجان، کند پایین)استلک پایین( جاجرود

بررسـی  این نتایج  .ل شدندسنجی و شناسایی به آزمایشگاه منتق هاي زیست نتقل و سپس جهت بررسیمدار دار گرفته شدند به ظروف دربتور دسته
 گونـه زیر. کننـد در این منطقه زیست می viridis viridis Pseudepidaleaو  ridibunda Pelophylax ridibundaگونه زیر 2نشان داد که 
ridibunda P. r.  ایستگاه سبو بـزرگ   ترین فراوانی را دردرصد کم 11گونه با زیرترین فراوانی را در ایستگاه جاجرود و همین درصد بیش 67با
هاي تعیین شده داراي در بین ایستگاه .ridibunda P. r گونهزیرتوان گفت که گونه میزیرهر  جداگانه مربوط به چنین در بررسیهم .داشته است

در منطقه سبو بزرگ ) رصدد 78/52(ترین فراوانی داراي بیش .viridis v. P گونهزیردر منطقه جاجرود بوده و ) درصد 63/24(ترین فراوانی بیش
 4نر و  262بوده که از این تعداد  .ridibunda P. rنمونه مربوط به قورباغه  266آوري شده نمونه جمع 306هاي انجام شده از در بررسی. بوده است

  .ماده گزارش شد 3نر و  37بوده که از این تعداد  .viridis v. Pنمونه مربوط به وزغ  40ماده گزارش شد و 
  

  فونستیک، دوزیستان، منطقه لواسانات، ایران :کلمات کلیدي 
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  مقدمه

 Vitt and( هسـتند داران واقعی روي زمـین  اولین مهره دوزیستان

Caldwell, 2009 ( ند که قسمتی از زنـدگی خـود را در   اجانورانیو
هـاي  صـورت هـا بـه  گذرانند، آنآب و قسمت دیگر را در خشکی می

هـاي دنیـا سـاکن    رده و امروزه در تمـام قـاره  متنوعی تکامل پیدا ک
امـروزه  . هـاي عملـی بسـیاري دارنـد    دوزیستان اسـتفاده  .باشند می

دهنـد  ها عالقه زیادي نشان میدانشمندان به بررسی سموم قورباغه
ان در برخـی  امروزه گونـه هـایی از دوزیسـت   ). 1377بلوچ و کمی، (

یرند و نیز این جـانوران  گمورد استفاده قرار میعنوان غذا کشورها به
ــگاه   ــانوران در آزمایش ــایر ج ــیش از س ــام  ب ــاتی و انج ــاي تحقیق ه

محمدي آلوچه، (گیرند هاي بیولوژیک مورد استفاده قرار می آزمایش
دخالـت  مهرگان اي از بیدوزیستان در کنترل جمعیت پاره). 1388
گی عنوان جانور زینتی و خانچنین بسیاري از دوزیستان بههم .دارند

هـاي  اسـتفاده از گـروه   ).1377بلـوچ و کمـی،   (شـوند  داري مینگه
 دارمتعلق به راسـته دوزیسـتان دم  مختلف دوزیستان مانند جانوران 

در بسـیاري از   در تراریـوم ) هـا ها و وزغقورباغه( دمو بی )سمندرها(
   . کشورهاي دنیا از جمله ایران مرسوم ست

هـاي  کـه برخـی از گونـه    هاي انسان باعث شـده فعالیت امروزه
دوزیستان در لیست در معرض خطر بـودن یـا تهدیـد قـرار گیرنـد      

)Jennings, 1994 .( ــهبررســی و حفاظــت ــانوري هــايگون در  ج
 ماننـد  جـانورانی  خصـوص بـراي  بـه  بسیار مهـم اسـت  شان زیستگاه

در  باال با سرعت هستند و مواجه کم علمی با اطالعات که دوزیستان
   ).Naderi, 2009( اندقرار گرفته بحرانی راضانق و نابودي خطر

. طورکلی امروزه در جهان سه راسته از دوزیستان وجود داردبه
Anura )ــی ــتان بــ ــتان دم( Caudata، )دمدوزیســ ، )داردوزیســ

Gymnophiona )که از میان این دو راسته ) دوزیستان کرمی شکل
Anura )دمدوزیستان بی ( وCaudata )در ایران ) داردوزیستان دم

و  Ranidaeدم ایران شامل چهار خانواده دوزیستان بی. وجود دارند
Hylidae  وBufonidae  وPelobatidae  محمـــدي (باشـــد مـــی

گونه قورباغه  4000دم حدود از راسته دوزیستان بی). 1388آلوچه، 
گونه گـزارش شـده    14کنند که از ایران و وزغ در جهان زندگی می

  ).1382محمدیان، (است 
ایــن  مطالعـه دوزیســتان ایـران، ســابقه نسـبتاً طــوالنی دارد و   

آغـاز   18بندي و فونستیک در اواخـر قـرن   مطالعات در زمینه طبقه
ــد  ــم) and et al., 2008) Rastegar-Pouyaniش ــین و ه  چن

پژوهشگران زیادي بر روي دوزیستان ایـران مطالعـه نمودنـد کـه از     
، نیکولسـکی  )1874(بالنفـورد  مطالعـات  تـوان بـه   هـا مـی  میان آن

، )1957(، اندرســـون )1956(مرتنــز  ، )1952(اشــمیت  ، )1895(
Tuck )1977( ،و همکاران  لویتون)و ) 1377(بلوچ و کمی ، )1992
اشاره نمود که دوزیسـتان منـاطق مختلـف ایـران را     ) 1378(فیروز 

  ).1388محمدي آلوچه، (اند بررسی کرده
مطالعـه چنـدریختی رنگـی در    به  )1390(پسرکلو و همکاران 

 ridibunda Pelophylax ridibunda معمـــولی بیداباغه مررقو
ریخت مختلف از هفت  نتایج نشان داد که. استان گلستان پرداختند

چنـین چنـدریختی   هـم . گونه در استان گلستان وجـود دارد زیراین 
. باشندمستقل از هم میمعمولی بی داباغهمررقو جنسیت در رنگی و
بر روي شناسایی دوزیستان و خزنـدگان   )1388(و همکاران حجتی 

پارك ملی شهید زارع ساري تحقیق کردند و نتیجه گرفتنـد کـه در   
ترین فراوانی متعلـق بـه قورباغـه    آن منطقه در میان دوزیستان بیش

دوزیستان ترکمن  به بررسی )1370(کمی . باشدجنگلی میمردابی 
نـه از دوزیسـتان متعلـق بـه     و سه گوپرداخت  و دشت گرگان صحرا

از طریـق   )1377( نعمتـی . دم را گـزارش کـرد  راسته دوزیستان بی
سـنجی بـه شناسـایی    مطالعات مورفولوژیکی، کاریولوژیکی و زیسـت 

وي براساس این مطالعـات  . دم شمال خراسان پرداختدوزیستان بی
 .P. rگونـۀ زیرآوري شده متعلق بـه   هاي جمع نشان داد که قورباغه

ridibunda   گونهزیرآوري شده، متعلق به  هاي جمعو وزغ viridis 
Pseudepidalea viridis بـه بررسـی    )1381(فخـارزاده   .باشدمی

دم مناطقی از شمال و شرق استان خراسان کاریولوژي دوزیستان بی
هـاي  هـا و وزغ در این مطالعات بیان شد که همـه قورباغـه  . پرداخت

ــهآوري شــده از منــاطق مــوجمــع ــه رد مطالعــه ب ترتیــب متعلــق ب
  .باشندمی P. v. viridisو  P. r. ridibundaهاي   گونهزیر
  

  هامواد و روش
 1393 )از اوایل فروردین تا اواخر شهریور(فصول بهار و تابستان  طی

در منطقـه   ،در هشت ایسـتگاه  هاي دوزیستانکار جمع آوري نمونه
هدف با توجـه بـه موقعیـت    براي دستیابی به این . آغاز شد لواسانات

 انجـام شـد  هـا  ایسـتگاه  ، تعیـین منطقه و شرایط آبی حـوزه مـذکور  
، بوجان، کند )استلک پایین( جاجرود: از بودند که عبارت )1جدول (

، افجه، لواسان بزرگ، سبو بزرگ، نیکنام ده، رسنان که )کندر( پایین
 منطقـه . صـورت ماهانـه انجـام شـد    بـه ها گیري از این ایستگاهنمونه

کیلـومتري از تهـران    25شرقی تهران و در فاصله لواسانات در شمال
 1500منطقه، پاي سد لتیان بـه ارتفـاع    ترین نقطهپایین. قرار دارد

باشد و بلندترین نقطه در منطقه مورد مطالعـه  متر از سطح دریا می
. متر از سطح دریا در ارتفاعـات گـاوبینی قـرار دارد    3260به ارتفاع 

 51دقیقه تا  36درجه و  51ه مورد نظر بین عرض جغرافیایی منطق
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 35دقیقـه تـا    48درجه و  35دقیقه و طول جغرافیایی  42درجه و 
  ).1378سلیمانی، ( )1شکل( دقیقه قرار گرفته است 50درجه و 

آب و هـواي اقلـیم   : باشدنوع آب و هوا می 3این منطقه داراي 
  آب و هواي نیمه مرطـوب بـا   ، هاي سرد و طوالنیمرطوب با زمستان

هـاي  خشک با زمستانآب و هواي نیمه، هاي سرد و متوسطزمستان
ها و هاي آن اکثراً در درهآبادي ).1360کاویانی، (سرد و نسبتاً کوتاه 

طورکلی سرد و ییالقـی  ها بهو هواي آن اندگرفتهها قرار یا دامنه کوه
  ).1372ینی، تاجد( هاي طوالنی دارندو معموالً زمستان

  
  

  هاي مورد مطالعهایستگاه جغرافیایی موقعیت: 1جدول 
  )متر( از سطح دریا ارتفاع  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نام ایستگاه  ردیف

N  '85  º35  افجه  1  E  '69  º51  2045 
N  '86  º35  )کند پایین(کندر   2  E  '64  º51  1932  
N  '81  º35  )استلک پایین(جاجرود   3  E  '60  º51  1642  
N  '86  º35  بوجان  4  E  '62  º51  1860  
N  '81  º35  لواسان بزرگ  5  E  '78  º51  2071 
N  '80  º35  رسنان  6  E  '75  º51  1877 
N  '82  º35  سبو بزرگ  7  E  '66  º51  1850 
N  '81  º35  نیکنام ده  8  E  '73  º51  1821  

  

  
  هاي مورد مطالعه در منطقه لواسانات اهموقعیت قرار گرفتن ایستگ:  1 شکل
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دار، دار، ظروف دربابزار تحقیق شامل تور دسته :وسایل مورد نیاز
سینی، قیچی، (دستکش، ترازوي دیجیتالی، کلروفرم، وسایل تشریح 

، دوربین عکاسـی،  )سوزن تشریح، کاتر، سوزن ته گرد، یونولیت، پنبه
  .العات و غیره، دفترچه یادداشت اط GPSکولیس ورنیه، 

. صـورت میـدانی انجـام گرفـت    مطالعـه بـه   :آوريهاي جمعروش
. دار انجام شـد صورت دستی و توسط تور دستهها بهآوري نمونه جمع

هـا،  ها عکس تهیه شد و بعـد از گـرفتن نمونـه   در حین کار از نمونه
دار بــه آزمایشــگاه هــاي دربصــورت زنــده توســط ظــرفهــا بــه آن

وسـیله  هوش کـردن بـه  ل داده شدند و بعد از بیشناسی انتقا زیست
  .گیري و ثبت وزن با ترازوي دیجیتالی انجام شدکلروفرم، اندازه

ها براساس کلیـدهاي شناسـایی   شناسایی نمونه :هاشناسایی نمونه
؛ 1377بلـوچ و کمـی،   (معتبر موجـود در کتـاب دوزیسـتان ایـران     

  .صورت گرفته است) 1382محمدیان، 
هـاي مطالعـه شـده    درصد فراوانـی گونـه   :هایل دادهتجزیه و تحل

  .افزار اکسل انجام شدوسیله نرم به
  
  نتایج

 گونـه وزغ بـه نـام   زیریک ها مشخص گردید که پس از بررسی نمونه
viridis Pseudepidalea viridis   مربوط به خـانوادهBufonidae 
 ridibunda Pelophylax گونــه قورباغــه بــه نــام   زیرو یــک 

ridibunda   مربوط به خانوادهRanidae باشدمی.  
 ,P. v. viridis )Laurenti وزغ سـبز معمـولی   :هانهنموتوصیف 

. هـاي عقبـی اسـت   داراي کمی پرده مـابین انگشـتان انـدام   ) 1768

هاي توبرکول. باشدهاي سبز رنگ در پشت بدن میچنین قسمت هم
ماخ کامالً پرده ص. دارد یمفصلی تک، بدن خپل و سري نسبتاً باریک

تر موارد قابل رویت، پشت بدن داراي تعداد زیـادي  بزرگ و در بیش
نـر  . زگیل، غده پاروتوئید پهن و به شکل گالبی یا کلیه ماننـد اسـت  

هاي متمایل به سیاه در داراي یک کیسه صداي خیلی بزرگ و زگیل
نسبت عـرض  . باشدهایی در سه انگشت اول میپشت بدن و بالشتک

متر فـرق  میلی 65/1تا  101/1ها از به فاصله بین چشم پلک فوقانی
نسبت فاصله بین لبه خلفی سـوراخ بینـی و گوشـه قـدامی     . کندمی

متـر متغیـر   میلـی  2/1تا  96/0هاي بینی چشم به فاصله بین سوراخ
متـر  میلـی  82تـا   59ها ماده متر ومیلی 75تا  55اندازه نرها  .است
  .باشدمی

باشـد و  تولید صدا در ناحیه زیـر گلـو مـی   وزغ نر داراي کیسه 
این وزغ . تواند در آب و نیز در تابستان در خشکی صدا تولید کندمی

کند ولـی از نـواحی جنگلـی دوري مـی    در جاي خاصی زندگی نمی
وهش نیـز از منـاطق   پـژ هـاي مـورد بررسـی ایـن     در ایستگاه .نماید
هاي علفی و طها، محیها و در الي بوتهخشک در نزدیکی جوي نیمه

متر از ایسـتگاه لواسـان    2071ها از مناطقی با ارتفاعات در حوضچه
  .متر یافت شد 1850بزرگ و از ایستگاه سبو بزرگ با ارتفاعات 

هاي سبز رنگ مشخص در پشت بدن و نرهـا  ها داراي لکهماده
 شکل( باشندهاي مشخص میاي و فاقد لکهبه رنگ سبز تیره تا قهوه

اي سـیاه در  نرها در دوره تولیدمثلی داراي اجسام پینه چنینهم ).2
  .)3 شکل( باشندها میدو یا سه انگشت اول دست

  
  

  
  

  )اصیل( P. v. viridisنمونه نر و ماده : 2شکل   )اصیل( P. v. viridis اي سیاه در نمونه نرجسم پینه: 3شکل 
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داراي P. r. ridibunda (Pallas, 1771 ( قورباغه مردابی معمـولی 
) توبرکـول (خـوبی رشـد کـرده، برآمـدگی     هاي طرفی پشتی بهچین

اي تیـره  داخلی کف پا کوچک، پشت بدن سـبز تـا زیتـونی و قهـوه    
 شـکل ( هاي تیره یا سبز تیره هسـتند همراه با تعداد کم و بیش لکه

گاهی اوقات داراي یک نوار طولی روشن در طول پشت بدن، زیر  ).4
فید چرك یا به رنـگ مایـل بـه زرد همـراه بـا      سفید، س) شکم(بدن 

نرها داراي اندام تشدید . هاستتعدادي لکه یا نقاط سیاه یا بدون آن
 قورباغـه  ).5 شکل( صداي تیره یا خاکستري در گوشه دهان هستند

هاي جـاري یافـت   هاي آرام و هم در آب، هم در آبمعمولی مردابی
هـا  بـا خیـزران یـا جگـن    شود، اما دریاچـه و اسـتخرهایی را کـه    می

)rushes (ها و نی)reeds ( هـاي رودهـایی را   پوشیده شده، یا کنـاره
هاي درختـان بیـد و جگـن احاطـه شـده باشـد تـرجیح        که با بیشه

هاي بـا جریـان سـریع آب    این قورباغه به ندرت در رودخانه. دهد می
ها آناندازه . شوندهاي شنی پوشش هستند یافت میکه داراي کناره

   .رسدمتر میمیلی 170بوده و به ندرت به مترمیلی 120دود ح
نرها داراي اندام تشدید صداي تیـره یـا خاکسـتري در گوشـه     

هـا داراي  در فصـل تولیـدمثل اولـین انگشـت دسـت     . دهان هستند
در هـا  اي و مـاده برجستگی متورم خاکستري رنگی به نام جسم پینه

  .فصل تولیدمثل شکم متورم دارند

  

    
  )اصیل(  P. r. ridibundaکیسه صدا در نمونه نر : 5 شکل  )اصیل(  P. r. ridibundaنمونه نر و ماده : 4شکل 

  

ماه از هـر   6آوري شده در در این تحقیق تعداد کل دوزیستان جمع
آوري شـده  نمونـه دوزیسـت جمـع    306. ایستگاه شمارش گردید 8

ترین فراوانی مربـوط  شبی ،گونه است که در این بینزیرمتعلق به دو 
این گونه متعلق بـه خـانواده   . باشدمی P. r. ridibundaبه قورباغه 
Ranidae خصوص در رودهـایی  تر در مناطق مختلف بهاست و بیش

گونـه  زیر. با آب آلوده و پر گل و الي و در میان گیاهـان وجـود دارد  
کـه   باشدمی Bufonidaeمتعلق به خانواده  p. v. viridisدیگر وزغ

همین دلیل یافتن آن تا حدودي سخت و تر شب فعال بوده و بهبیش
هـاي لجنـی و در   ضـچه وتر در حطاقت فرساست اما در روز نیز بیش

در  .شـود حرکـت دیـده مـی   صـورت سـاکن و بـی   میان علفزارها بـه 
 دسـت آمـده از بـین دو   هاي انجام شده و با توجه به نتایج بـه  بررسی
ایستگاه ذکر شده  8در  P. v. viridisو  P. r. ridibunda زیرگونه

  تــرین فراوانــی مربــوط بــه   در فصــول بهــار و تابســتان، بــیش   
P. r. ridibunda 6شکل (باشد در منطقه جاجرود می.(  

  
 

  
  هاي مختلفدر ایستگاه p. v. viridisو  p. r. ridibundaنمودار فراوانی : 6شکل 
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توان گفت که هر گونه میبههاي جداگانه مربوط چنین در بررسیهم
  هـاي تعیـین شـده داراي    در بـین ایسـتگاه    P. r. ridibundaگونه
  در منطقه جـاجرود بـوده و گونـه    ) درصد 63/24(ترین فراوانی بیش

P. v. viridis در منطقـه  ) درصـد  78/52(ترین فراوانی داراي بیش
  .)8 و 7 هايشکل(سبو بزرگ بوده است 

ي قورباغـه  هـا مشاهده شد کـه نمونـه   چنینهمدر این تحقیق 
اي را دارنـد  داراي طیف باالیی از رنگ سـبز و قهـوه   آوري شدهجمع

شـکل  ( اي از همه باالتر اسـت که در این بین طیف سبز تیره و قهوه
9(.  

  

    
  هاي تعیین شدهدر ایستگاه .v. viridis  pدرصد فراوانی : 8شکل   هاي تعیین شدهدر ایستگاه .r. ridibunda  pدرصد فراوانی : 7شکل 

  

  
  .ridibunda P. r طیف رنگ بدن در قورباغه: 9شکل 

  
  بحث 
جنس  49زیرخانواده،  7جهان شمول و داراي  Bufonidaeخانواده 

، جـنس   Bufoninaeگونه است که در ایران از زیـر خـانواده   769و 
Bufo  جنس گونه 5با ،Pseudepidalea  ـ   5گونه و  3با ه زیـر گون

گونه در تمـام دنیـا بـه جـز      250این جنس با حدود . موجود است 
نزي، استرالیا، ماداگاسکار، قطب و اغلب جزایر اقیانوسـی  نو، پلیگینه

  ).1388محمدي آلوچه، (انتشار دارد 
P. v. viridis  ترین پراکندگی داراي بیشمعمولی یا وزغ سبز

اروپا، شـمال آفریقـا،   انتشار جهانی این گونه در شرق . در ایران است

جنوب غربی و مرکز آسیا از مدیترانـه تـا تبـت و مغولسـتان از زیـر      
بلـوچ و کمـی،   (باشـد  سطح دریا تا پانزده هـزار پـایی هیمالیـا مـی    

چنین نقل کرده است معمولی نیکولسکی در مورد وزغ سبز ). 1373
اي از وزغ سـبز  که با وجود گسترش و پراکندگی زیـاد هـیچ واریتـه   

ــدارد لی معمــو ــن). 1373بلــوچ و کمــی، (وجــود ن ــا ای ــر ب کــه اکث
هایی را ثابت نمایند اند وجود چنین واریتهجانورشناسان سعی نموده

هایی مشاهده دست آمده فقط از نظر رنگ تفاوتهاي بهاما در نمونه
تـوان دو  رنگ این وزغ چنان متغییر است که به سختی می. شودمی

  ).1388مدي آلوچه، مح(د رنمونه همرنگ پیدا ک
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هاي ایران، افغانسـتان،  با مطالعه وزغ )1973 (ایزلت و شمیدلر 
زیـر گونـه از وزغ    8هایی از عراق، روسیه و ترکیه پاکستان و قسمت

 Pseudepidalea viridisزیـر گونـه    5سبز گـزارش نمودنـد کـه    

viridis، Pseudepidalea viridis arabicus، Pseudepidalea 

virids kermanensis، Pseudepidalea viridis ssp. و 
Pseudepidalea oblongus     متعلق به فون ایـران و سـه زیرگونـه

Pseudepidalea viridis zugmayeri، Pseudepidalea viridis 

pseudoraddei و Pseudepidalea viridis nouettei   متعلق بـه
ي آورهـاي جمـع  این محققـین نمونـه  . فون کشورهاي همسایه است

شده از شمال شرقی ایران از جمله ترکمن صحرا، شاهرود، تهـران و  
گونــه زیرهــاي وزغ ســبز روســیه را متعلــق بــه     برخــی نمونــه 

Pseudepidalea viridis turanensis محمدي آلوچـه،  (دانند می
به صراحت سه زیرگونـه بـراي وزغ سـبز     )1986(اندرسون ). 1388

 Pseudepidalea viridisایران معرفـی نمـوده اسـت کـه شـامل      

arabicus، Pseudepidalea viridis kermanensis  و
Pseudepidalea viridis viridis  بوده ولی طبق مطالعات نیلسون

ــه  ــز  Pseudepidalea viridis turanensisدر دره الر زیرگون نی
 Pseudepidalea viridisزیرگونــه چنــین هــم .وجــود دارد

oblongus منـا بـه  ییـ گونه مجزا به Pseudepidalea oblongus 
طبـق  از سـوي دیگـر   ). 1388محمـدي آلوچـه،   ( شده استمعرفی 

 Bufonidaeخـانواده  ) 2008(مطالعات رستگار پویانی و همکـاران  
 Pseudepidaleهاي هاي وزغ سبز با نامگونه و نیز زیرگونه 9داراي 

viridis viridis، P.viridis kermanensis، P.viridis 

turanensis  وP.viridis ssp.  محمدي آلوچـه،  (را معرفی نمودند
از اسـتان  ) 1386(هـزاوه  کر شـده توسـط   ذچنین گونه هم ).1388

 واز رودخانه بالخلو اسـتان اردبیـل   ) 1388( محمدي آلوچهمرکزي، 
  . در پارك ملی شهید زارع ساري گزارش شده است) 1388(حجتی 

منطقه لواسانات  هاي انجام شده در این تحقیق درطبق بررسی
 Pseudepidalea viridis گونـه وزغ شناسـایی شـد کـه    زیریـک  

viridis  ایستگاه سبو بزرگ و لواسان بزرگ شناسـایی   2است که از
کنـد امـا در   طبق نتایج فوق این گونه وزغ در ایران زندگی مـی . شد

  .ارتباط با وجود آن در تهران یا مناطق اطراف گزارشی نشده بود
افـراد ایـن   . هسـتند 1گروهی جهـان شـمول   Ranidaeخانواده 

هاي حقیقی هستند که یک گروه بـزرگ را تشـکیل   خانواده قورباغه
شوند اما فقـط جـنس   جز قطب جنوب یافت میهمه جا به. دهندمی

Rana 1388محمـدي آلوچـه،   (باشد داراي پراکندگی جهانی می .(
هـر   جنس امروزي از این خانواده تشخیص داده شده اسـت کـه   36

                                                             
1 Casmopolitan 

 Rana ،400باشـند و تنهـا از جـنس    یک شامل چند صد گونه مـی 
ایـن جـنس خـود در برگیرنـده چنـد زیـر       . گونه شناخته شده است

هـا یعنـی   تنها یک زیر جـنس از آن . هاي فراوان استجنس با گونه
Rana هایی از آفریقا و آمریکاي جنـوبی  در تمام آمریکا، آسیا، بخش

ــران . حضــور دارد ــ دودر ای  و Euphlyctis cyanophlyctisه گون
Rana macrocnemis   و دو زیرگونـــهRana camerani 

pseudodealmatina و ridibunda  Pelophylax ridibunda 
  ).1388محمدي آلوچه، ( اندهشدگزارش 

قورباغـه   کـه  نشـان داد هاي انجام شده در این تحقیـق  بررسی
ــه   ــه زیرگون ــق ب  ridibunda Pelophylaxشناســایی شــده متعل

ridibunda  ایستگاه افجه، رسنان، بوجان، سبو بـزرگ،   8بوده که از
در منطقــه لواســانات لواســان بــزرگ، نیکنــام ده، جــاجرود و کنــدر 

  .گردید آوري جمع
از تـاالب   )1385(توسـط میرزاجـانی   توسط  ، قبالًگونهاین زیر
از  )1388( محمـدي آلوچـه  از استان مرکزي، ) 1386(انزلی، هزاوه 

در پارك ملی شـهید  ) 1388(خانه بالخلو استان اردبیل، حجتی رود
  . بودگزارش شده از گلستان ) 1390(و پسرکلو زارع ساري 

هـا مشـاهده   ها و طـرح دم تنوع باالیی از رنگدر دوزیستان بی
نـور  . تـرین تنـوع را دارد  بـیش  Ranaشود و در این میان جنس می

جانوران بسـیار اهمیـت   محیط و حضور شکارچی در تغییر رنگ این 
در تحقیق اخیـر نیـز تنـوع رنـگ در      ).1388محمدي آلوچه، (دارد 

  ).9شکل (آوري شده کامالً مشهود بود هاي جمعقورباغه
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