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چکیده

Abstract
This research was conducted as a preliminary
biological study of Eastern Persian toad, Bufotes
oblongus, in Ghasabe qanats of Gonabad in Razavi
Khorasan province, the dam and seasonal spring of
Mahvid village, Kowran and Baladeh qanats of
Ferdows township, and Mohammad Abad qanats
of Qaen township in South Khorasan province
from April 2012 to July 2013. Larvae of these
species were collected with the help of hand net
(with openings of 1 mm) during the day and all
adult specimens were collected by hand at night.
The important characteristic of this species is the
downward lump of parotid gland at the rear
tympanic membrane as well as the small size of
tympanic membrane. The maximum length
obtained from these species was 8.27 cm among
the female and the minimum length 5.59 cm
among the male. For this species, the ratio of legs
to body size was 0.35 and the ratio of parotid gland
length to the body size was 0.21. The results of the
study of a seasonal spring showed that factors such
as polluting the water of the ponds due to the
domesticated animal feces entering into the
spawning and larval development place,
consuming the spring water by the cattle, and also
water evaporation due to the heat are threats to the
existence of the species. Making plans and
carrying out educational projects to raise the
awareness of people about the amphibians’ role
especially in semi-desert regions of the country
seem to be necessary to protect these vertebrate.
Keywords: Morphology, Ecology, Bufotes
oblongus ,Razavi Khorasan, South Khorasan.

اين تحقیق به منظور مطالعه برخی ويژگیهای زيستی وزغ خراسانی
 در،1332  تا تیر ماه1331  از ماه فروردين،Bufotes oblongus
قنات قصبه شهر گناباد درخراسان رضوی و سد و چشمه فصلی
روستای مهويد و قناتهای کوران و بلده شهر فردوس و قنات
 الروهای اين.محمدآباد شهر قاين در خراسان جنوبی انجام گرفت
 در طول روز با کمک تور دستی با چشمه يک میلیمتر و،گونه
. در شب با کمک دست جمعآوری شدند،تمامی نمونههای بالغ
 داشتن برآمدگی رو به پايین غده پاروتوئید،مشخصه مهم اين گونه
.درعقب پرده صماخ و همچنین کوچک بودن قطر پرده صماخ است
بیشترين و کمترين طول به دست آمده از اين گونه در زيستگاه
 سانتیمتر (جنس1/13  سانتیمتر (جنس ماده) و2/22 ،طبیعیاش
 نسبت طول ساق پا به اندازه بدن برای اين گونه و در اين.نر) بود
 به0/21 ، و نسبت طول غده پاروتوئید به اندازه بدن0/31 ،تحقیق
، نتايج اين تحقیق در ارتباط با بررسی يک چشمه فصلی.دست آمد
نشان داد که آلودگی آب آبگیرها به علت ورود مدفوع حیوانات
 استفاده از اين،اهلی به داخل محل تخمريزی و تكوين الروها
چشمه به عنوان آبشخور دامها و همچنین تبخیر آب به علت گرمای
 به. جزو عوامل تهديدکننده حیات اين گونه به شمار میآيند،هوا
نظر میرسد برنامهريزی و انجام پروژههای آموزشی به منظور باال
 میتواند،بردن آگاهی مردم نسبت به نقش ارزنده دوزيستان
 بويژه در،راهكـاری ارزشمنـد بـرای حفاظت اين رده از مهرهداران
.مناطق نیمه بیابانی کشـور باشد
Bufotes ، بـومشنـاسـی، ريخـتشنـاسی:واژههـای کلیـدی
. خراسان جنوبی، خراسان رضوی،oblongus
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مقدمه
دوزیستان نقش مهمی را در چرخه ماده و جریان
انرژی بازی میکنند؛ زیرا هم دارای نقش شکارگری
بوده و هم خود به عنوان شکار برای سایر شکارچیان
به شمار میآیند .الرو دوزیستان با تغذیه از جلبکها،
مانع از رشد بیش از حدّ آنها شده و از کاهش اکسیژن
آب جلوگیری میکند .دوزیستان بالغ نیز با تغذیه از
حشرات و دیگر بندپایان ،جمعیت آنها را در طبیعت
کنتـرل میکننـد ( .)Crump, 2010رده دوزیستان
دارای  39خـانـواده در دنیـاسـت (.)Frost, 2015
بزرگترین خانواده در میان دوزیستان ،یعنی خانواده
 ،Bufonidaeدر سراسر جهان به جز ماداگاسکار،
استرالیا ،گینه نو و جزایر اقیانوسی یافت میشوند
( .)Wells, 2007اعضای متعلق به این خانواده ،در
طیف گستردهای از زیستگاههای گوناگون گزارش
شدهاند ( .)Anthony et al., 2008تاکنون از این
خانواده 51 ،جنس و  535گونه گزارش شده است
( .)Frost, 2017گونه  Bufotes oblongusیکی از
اعضـای ایـن خانـواده است که درشرق بیابانهای
مرکزی ایران در خراسان تا نواحی کپه داغ ( Kopet
 )Daghاز ایران و ترکمنستـان و احتماالً تا غرب
افغانستان پراکنش دارد ( Frost, 2015; Stöck et
 .)al., 2015وزغ خراسانی ،گونهای است که به طور
معمول در ترکمنستان یافت میشود؛ اما فراوانی
جمعیت این گونه در ایران هنوز به طور کامل شناخته
نشده است ( .)Stöck et al., 2015پراکندگی این
گونه در ایران ،در استانهای خراسان جنوبی ،خراسان
رضـوی ،سیستـان و بلـوچستـان و سمنـان اسـت
(.)Safaei-Mahroo et al., 2015
این گونه ،زمانی به عنوان زیرگونهای از وزغ سبز
با نام علمی  Bufo viridis oblongusمعرفی شده
( ،)Anderson, 1963سپس نام علمی آن به Bufo
 latastii oblongusتغییر یافته ( & Baloutch
 )Kami, 1995و در چك لیست دوزیستان و
خزندگان ایران با نام )Bufo (Pseudepidalea

 oblongaمعرفی شده است ( Rastrgar-Pouyani

 .)et al., 2008در مطالعات قبلی ،این گونه جزئی از
زیرگروه  Pseudepidalea viridisبه شمار آمده
بود؛ اما طبق پژوهشهای جدید ،این گونه در جنس
 Bufotes Rafinesque, 1814قرار گرفته است
( .)Stöck et al., 2015محل پیدایش تیپ این گونه،
کوه سمنشاهی در بیرجند است ( Baloutch and
 )1998( Stöck .)Kami, 1995طی سفری که به
ایران داشت ،یك نمونه تاپوتایپ (،)Topotype
جمعآوری کرد ( .)Stöck et al., 2001در جدیدترین
مطالعات انجام گرفته ،پراکنش و وضعیت حفاظتی این
گونـه مـورد بـررسی قـرار گرفته است (Safaei-
 .)Mahroo et al., 2015با توجه به آنکه وضعیت
زیست محیطی در غرب آسیا و شرق خاورمیانه با
کمبود و زوال منابع آبی مواجه است ()IUCN, 2007
و از آنجا که اطالعات مرتبط با زیستگاه و بومشناسی
این گونه ،هنوز کامل نیست (،)Stöck et al., 2015
بنابراین مطالعات مرتبط با زیستشناسی این گونه،
میتواند نقش مهمی در حفاظت بهتر از آن ایفا کند.
مواد و روشها
این مطالعه از ماه فروردین  6936تا تیر ماه  ،6931در
جنوب استان خراسان رضوی (شهرستان گناباد) و
شمال استان خراسان جنوبی (شامل شهرستانهای
فردوس و قاین) انجام گرفت .برای جمعآوری نمونهها
به منظور مطالعات ریختشناسی و بومشناسی ،تعداد
شش ایستگاه در شهرستانهای فردوس ،قاین و گناباد
انتخاب شدند (شکل 6؛ جدول  .)6برای بومشناسی
این گونه ،چشمه فصلی موجود در روستای مهوید در
شهرستان فردوس ،انتخاب شد .صید الروهای این
گونه ،در طول روز و با کمك تور دستی با چشمه یك
میلیمتر ،بـهطـور هفتـهای و تـا مرحلـه بچه وزغ
( )Tadpoleانجام گرفت .برای بررسی اثر احتمالی دما
بر دگردیسی الروها ،دمای آب در محل تخمریزی و
تکوین الروها ،بهطور هفتهای و با کمك دماسنج
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معمولی استاندارد ،اندازهگیری شد .تمامی نمونههای بالغ،
در شب و با کمك دست جمعآوری شدند .نمونههای
نابالغ ،در درون فرمالین پنج درصد و انواع بالغ پس از
کشته شدن توسط کلروفرم و تزریق فرمالین در داخل
بدن ،داخل فرمالین ده درصد تثبیت شدند .شناسایی
نمونهها با کمك منابع معتبر و با کمك صفات ریختی
انجام شد ( .)Baloutch & Kami, 1995به منظور
بررسی شیب تغییرات ریختی حاصل از دگردیسی الرو
این گونه ،تعداد هشت صفت و برای مطالعه صفات
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ریختی نمونههای بالغ ،تعداد  63صفت را بر اساس
منابع علمی معتبر انتخاب کردیم ( & Baloutch
& .Kami, 1995; Altig, 2007; Narvaes
al., 2008; .Rodrigues, 2009; Hezaveh et
)Nabil et al., 2011؛ صفات انتخابی ،در شکل  1و
جدولهای  1و  9نشان داده شدهاند .اندازهگیریها با
کمك کولیس و با دقت  0/6میلیمتر انجام گرفت .با
کمك نرمافزار  ،Excel 2010حداقل ،حداکثر ،میانگین
و انحراف از معیار دادهها ،مورد مطالعه آماری قرار گرفت.

71 Km
105Km

137Km

شکل  .1شکل دایره ،شهرستانهای مورد مطالعه در این تحقیق همراه با فاصله مکانی

شکل  .2صفات ریختی مورد سنجش در الرو ()Altig, 2007
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جدول  .1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه به تفکیك شهرستان
شهرستان
فردوس

نام ایستگاه
روستای کوران
روستای مهوید (سد آبی)
روستای مهوید (چشمه فصلی)
دهستان باغستان علیا
قنات قصبه
روستای محمدآباد

گناباد
قاین

ارتفاع از دریا
 6449متر
 6359متر
 1066متر
 6531متر
 9593متر
 6495متر

مشخصات جغرافیایی
َN 94° 03َ E 55° 05
َN 94° 61′ E 55° 19
َN 94° 66َ E 55° 14
َN 94° 01َ E 55° 65
َN 94° 16َ E 55°41
َN 99° 44َ E 53°66

جدول  .2صفات مورد مطالعه در الرو Bufotes oblongus

حرف اختصاری
صفت
TL
IND
IOD
MTH
TAL
BL
TMH
TMW

تعریف
طول کل در الرو
فاصله بین سوراخهای بینی در الرو
فاصله بین چشمها در الرو
عرض باله دم در الرو
طول باله دمی در الرو
طول بدن در الرو
ارتفاع ماهیچه دم در الرو
عرض ماهیچه دم در الرو

توضیح
فاصله نوک پوزه تا انتهای باله دمی
فاصله بین لبه داخلی سوراخهای بینی
فاصله بین ناحیه میانی چشمها از یکدیگر
بیشترین عرض باله دمی (ناحیه میانی دم)
فاصله بین انتهای ناحیه شکمی تا انتهای دم
فاصله بین نوک پوزه تا انتهای ناحیه شکمی
حداکثر ارتفاع ماهیچه باله دمی از سمت چپ یا راست (معموالً در ابتدای باله دمی)
بیشترین عرض ماهیجه باله دمی از ناحیه باالیی (معموالً در ابتدای باله دمی)

جدول  .3صفات مورد مطالعه در نمونههای بالغ
L
HW
L.c
NED
DE
IND
D.r.o
L. tym
SW
L.O
Sp. p
F
T
D. P
L. F
Pa. l
Pa. w
Pa. d
C. int
T/L
Pa. l / L

Bufotes oblongus

صفات اندازهگیری شده در نمونههای بالغ
از نوک پوزه تا مرکز شکاف کلوآکی (از ناحیه شکمی اندازه گرفته میشود)
اندازه بدن
بیشترین عرض سر از ناحیه پشت پردههای صماخ
عرض سر
فاصله بین نوک پوزه تا قسمت عقبی صماخ
طول سر
فاصله بین بخش داخلی بینی تا ناحیه جلویی چشم
فاصله بینی و چشم
حداقل فاصله بین چشمها (از بخش جلویی چشمها)
فاصه چشمها
فاصله بین لبه داخلی سوراخهای بینی
فاصله بین سوراخهای بینی
فاصله بین بخش جلویی چشم تا نوک پوزه
فاصله چشم تا پوزه
بیشترین اندازه پرده صماخ
اندازه پرده صماخ
فاصله بین لبه خارجی سوراخهای بینی
عرض پوزه
بیشترین اندازه چشم
اندازه چشم
کمترین فاصله بین ناحیه داخلی پلكهای فوقانی
فاصله بین پلكها
از شکاف کلوآک تا بخش انتهایی استخوان ران
طول ران
طول ساق (از روی پاهای خمیده)
طول ساق
از بخش انتهایی برآمدگی داخلی کف پا تا انتهای اولین انگشت
اولین انگشت
از برآمدگی داخلی پا تا نوک بزرگترین انگشت
طول پا
از بخش جلویی تا انتهای آن
طول غده پاروتوئید
بیشترین عرض غده پاروتوئید
عرض غده پاروتوئید
بیشترین فاصله بین آنها
فاصله غدد پاروتوئید
بیشترین اندازه برآمدگی داخلی کف پا
برآمدگی داخلی
نسبت طول ساق پا ( )Tبه اندازه بدن ()L
نسبت طول غده پاروتوئید ( )Pa. lبه اندازه بدن ()L
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نتایج
مطالعه ریختی نمونههای بالغ نشان داد که نمونهها،
متعلق به گونه  Bufotes oblongusهستند
(جدول .)4مشخصه مهم این گونه ،داشتن برآمدگی رو
به پایین غده پاروتوئید در عقب پرده صماخ و همچنین
کوچك بودن قطر پرده صماخ است .ناحیه شکمی در
جنسهای ماده و نر ،به رنگ سفید است؛ ناحیه پشتی
در جنس ماده ،قهوهای کمرنگ ،همراه با لکههای
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مشخص سبز رنگ بوده و در جنس نر ،این ناحیه به
رنگ زیتونی و فاقد لکههای سبز مشخص است.
الگوی رنگ مشاهده شده در جنسهای نر و ماده ،در
تمامی نمونههای یافت شده در این تحقیق ،مشابه بود.
نمونهها در سه اکوسیستم متفاوت ،شامل :قنات
محمدآباد (قاین) ،قنات کوران و بلده (فردوس) ،قنات
قصبه (گناباد)؛ آب پشت سد (روستای مهوید) و چشمه
فصلی (روستای مهوید) یافت شدند (شکلهای  9تا.)1

جدول  .4نمونههای شناسایی شده از ایستگاههای مختلف در این تحقیق
تعداد نمونه

جنسیت

مرحله رشد

گونه

نام ایستگاه
روستای کوران

1

دو نر

بالغ

Bufotes oblongus

روستای مهوید (سد آبی)

1

دو ماده

بالغ

Bufotes oblongus

روستای مهوید (چشمه فصلی)

1

یك نر و یك ماده

بالغ

Bufotes oblongus

دهستان باغستان علیا

9

سه ماده

بالغ

Bufotes oblongus

قنات قصبه

9

دو نر و یك ماده

بالغ

Bufotes oblongus

روستای محمدآباد

1

دو نر

بالغ

Bufotes oblongus

شکل  .3جنس نر Bufotes oblongus

شکل  .4جنس ماده Bufotes oblongus

شکل  .5ایستگاه سد در روستای مهوید (شهرستان فردوس)،
زیستگاه B. oblongus

شکل  .6ایستگاه قنات در روستای کوران (شهرستان فردوس)،
زیستگاه B. oblongus
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از آنجا کـه چشمـه فصلـی موجـود در روستای
مهوید (شهر فردوس) به مدت نزدیك به سه ماه (از
زمان مشاهده تخم تا زمان از بین رفتن جوانه دمی در
بچه وزغ) ،هر هفته مورد بازدید قرار گرفته و در این
مدت هیچ دوزیست دیگری به جز وزغ خراسانی
مشاهده نشده بود؛ بنابراین اطمینان حاصل شد که
الروهـای جمـعآوری شـده ،متعلـق بـه Bufotes
 oblongusهستند .صفات ریختی اندازهگیری شده در
الرو وزغ خراسانی ،در جدول  5نشان داده شده است.

(شکلهای  3و  .)5دمای ثبت شده از این چشمه ،بین
 61تا  65درجه سانتیگراد ،متغیر بود.

جدول  .5نتایج بهدست آمده از مطالعه ریختی الرو

شکل  .7چشمه فصلی (روستای مهوید)،
زیستگاه B. oblongus

Bufotes oblongus

صفت

تعداد

حداقل

حداکثر

TL

40
40
40
40
40
40
40
40

9/94
0/65
0/14
0/99
6/34
6/15
0/15
0/11

4/55
0/93
0/91
0/33
9/65
6/51
0/43
0/91

IND
IOD
MTH
TAL
BL
TMH
TMW

میانگین ±
انحراف معیار
4/14±0/93
0/16±0/09
0/9±0/01
0/14±0/6
1/15±0/96
6/51±0/66
0/93±0/04
0/13±0/09

به منظور مطالعه بومشناسی این گونه ،چشمه
فصلی موجود در روستای مهوید (شهرستان فردوس)،
به صورت اختصاصی و از زمان کامل شدن سرپوش
آبششها در الرو این گونه (در روز دوازدهم دوره
الروی) تا زمان رشد جوانه پا (در روز چهل و دوم دوره
الروی) ،هر هفته مورد بازبینی قرار گرفته و در هر
بازدید ،تعداد ده نمونه الرو جمع آوری شد .این چشمه،
در ارتفاعات کوهستانی روستای مهوید قرار دارد و هر
ساله و با شروع بارشهای بهاری ،چشمههای کوچك
موجود در دامنه تپه شروع به جوشش کرده و هم زمان
با آن ،وزغهایی که در خواب زمستانی بودهاند ،شروع
به فعالیت میکنند .در این ایستگاه ،حوضچههای
کوچکی که در نزدیکی آبگیر بزرگ قرار دارند ،به
عنوان مکان تخم ریزی ،مورد استفاده قرار میگیرند

شکل  .8چشمه فصلی (روستای مهوید) ،محل تخمریزی
B. oblongus

در مطالعه ریختی نمونههای بالغ ،بیشترین طول
به دست آمده برای این گونه 5/13 ،سانتیمتر برای
جنس ماده (از ایستگاه قنات بَلَده باغستان عُلیا،
شهرستان فردوس) و کمترین طول به دست آمده به
میزان  5/53سانتیمتر مربوط به جنس نر (از ایستگاه
قنات قَصَبه ،شهرستان گناباد) بود .دیگر نتایج به دست
آمده از مطالعه ریختی این گونه ،در جدول  1نشان
داده شده است .نسبت طول ساق پا به اندازه بدن
( ،)T/Lبین  0/96تا  0/95متغیر بود؛ این نسبت در
جنسهای ماده و نر ،تفاوت اندکی نشان میداد (0/94
برای هفت وزغ ماده و  0/95برای هفت وزغ نر) .به
طور میانگین ،این نسبت برای نمونههای مورد مطالعه

استواری و کمی :مطالعه مقدماتی زیستشناسی وزغ خراسانی ...

( 64نمونه) ،به مقدار  0/95به دست آمد .عالوه بر این،
نسبت طول غده پاروتوئید به اندازه بدن ( ،)Pa. l/Lبین
 0/63تا  0/14متغیر بود .این نسبت در جنسهای ماده و
نر این گونه ،تفاوتی را نشان نداد ( 0/16برای هر دو
جنس) .به طور میانگین ،این نسبت برای نمونههای مورد
مطالعه ( 64نمونه) ،به مقدار  0/16به دست آمد.
جدول  .6نتایج بهدست آمده از مطالعه ریختی نمونههای بالغ
B. oblongus
میانگین ±انحراف

صفت

تعداد

حداقل

حداکثر

L

64

5/53

5/13

1/41±0/39

HW

64

1/01

1/15

1/16±0/63

L.c

64

6/1

1/13

6/53±0/13

NED

64

0/93

0/59

0/45±0/04

DE

64

0/3

6/1

6/01±0/05

IND

64

0/46

0/5

0/44±0/09

D.r.o

64

0/31

0/36

0/51±0/01

L.
tym

64

0/11

0/93

0/13±0/04

SW

64

0/55

0/36

0/1±0/04

L.O

64

0/45

0/15

0/54±0/05

Sp. p

64

0/95

0/54

0/44±0/01

F

64

6/31

1/45

1/61±0/65

T

64

1/05

1/53

1/13±0/64

D. P

64

0/95

0/55

0/44±0/05

L. F

64

1/53

9/41

1/55±0/14

Pa. l

64

6/05

6/31

6/93±0/11

Pa. w

64

0/11

6/61

0/55±0/61

Pa. d

64

0/51

6/16

0/35±0/03

C. int

64

0/13

0/45

0/95±0/01

معیار

بحث و نتیجهگیری
داشتن برآمدگی رو به پایین غده پاروتوئید در عقب
پرده صماخ و همچنین کوچك بودن قطر پرده صماخ،
از جملـه ویـژگیهـای کلیـدی برای شناسایی وزغ
خراسانی است .چشمه فصلی روستای مهوید به منظور
مطالعه بومشناسی  Bufotes oblongusانتخاب شد.
در این ایستگاه و در اوایل فصل بهار ،یك آبگیر بزرگ
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به همراه چند حوضچه کوچك وجود دارد .الروها پس
از خروج از تخم و تا قبل از اینکه جوانههای پا رشد
نمایند ،در حوضچههای کوچك باقی میمانند .با رشد
بیشتر الروها ،رقابت بر سر دو عامل مکان و غذا،
باعث میگردد که الروها از طریق آبراههای که به
آبگیر بزرگ منتهی میشود ،مهاجرت کرده و مراحل
بعدی دگردیسی خود را در آنجا طی کنند .افزایش
تراکم ،در گزینش بهترین موقعیت زیستگاه اثر دارد؛
زیرا افزایش تراکم ،باعث کاهش بقاء ،تولید مثل و
رشد شده و بنابراین جمعیت یك گونه برای دوری از
رقابت ،دست به مهاجرت میزنند ( Kenneth,
.)1973
درجه حرارت پایین باعث به تأخیر افتادن روند
دگردیسی میشود (.)Baloutch & Kami, 1995
دمای اندازهگیریشده آب در محل تخمریزی و تکوین
الروها در چشمه فصلی در نیمه اول فروردین ماه ،بین
 61تا  65درجه سانتیگراد متغیر بود .در چنین دمایی،
ظاهراً سرعت دگردیسی کاهش یافته است؛ این یافته
با گزارشهای قبلی ،مطابق است ( & Limbaugh
.)Volpe, 1957; Dujsebayeva et al., 2004
از آنجا که دوزیستان خونسرد هستند ،نرخ رشد
ذاتی آنها بر اساس درجه حرارت و سایر متغیرهای
محیطی ،تغییر مییابد ( McDiarmid & Altig,
 .)1999همچنین دما و رطوبت میتوانند روی هر
مرحله از چرخه زندگی موجود زنده ،اثرگذار باشند
( .)Krebs, 2001نتایج این تحقیق نشان داد که
سرعت دگردیسی الروها در اکوسیستمهای مورد
مطالعه ،متفاوت است؛ زیرا مشاهدات انجام گرفته از
چشمه فصلی نشان داد که این چشمه به عنوان
آبشخور دامهای اهلی روستاییان ،مورد استفاده قرار
میگیرد که در نتیجه ،سطح آب به شدت افت میکند.
عالوه بر این ،افزایش دمای محیط در نیمه دوم
اردیبهشت ماه ،باعث تبخیر شدید سطح آب این
چشمه میشود؛ این دو عامل منجر به کاهش اکسیژن
آب ،کاهش منابع غذایی و کمبود جانپناه برای
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جمعیت این گونه در این زیستگاه مطالعاتی ،تاکنون به
صورت پویا باقی مانده است؛ زیرا ظرفیت تولید
( )Carrying Capacityدر هر زیستگاه ،به وسیله
میزان دسترسی به غذا و پناهگاه تعیین میشود
( .)Linzey, 2012در نتیجه ،فقط افرادی که توانایی
سازش با این گونه شرایط محیطی را دارا هستند ،زنده
مانده و به رشد و تولیدمثل ادامه میدهند .در بررسی
اکوسیستم سد (روستای مهوید) در مرداد ماه ،تعداد
بسیار زیادی از بچه وزغها مشاهده شدند؛ این وزغها،
در ناحیه پشت سد و همین طور پایین سد ،پراکنده
شده بودند .چنین فورانهایی که موجب تجاوز از
ظرفیت تولید میشود ،بر اثر عوامل زودگذری مانند
کاهش شکارچیان ،افزایش منابع غذایی ،بهبود شرایط
آب و هوایی یـا مجموعـهای از تمامـی عوامـل رخ
میدهد ( .)Linzey, 2012با توجه به مشاهدات انجام
گرفته ،در میان اهالی بومی مناطق مورد مطالعه،
بهویژه مناطق روستایی ،اطالعات بسیار اندکی
پیرامون نقش بسیار مفید این گونه از دوزیستان وجود
دارد؛ به نظر میرسد ،طرحریزی و انجام پروژههای
آموزشی به منظور باال بردن آگاهی مردم نسبت به
نقش ارزنده دوزیستان ،میتواند راهکاری ارزشمند
برای حفاظت از دوزیستان بویژه در مناطق نیمه
بیابانی کشور باشد.

الروهای در حال تکوین میشوند؛ در نتیجه ،سرعت
دگردیسی در الروهای موجود در چشمه فصلی ،نسبت
به دیگر ایستگاههای مورد مطالعه باالتر بود؛ به عنوان
مثال ،بر طبق مشاهدات انجام گرفته ،زمانی که
الروهای موجود در چشمه فصلی در اواخر ماه خرداد
دارای دست و پای کامل میشدند ،الروهای موجود در
آب پشت سد ،هنوز فاقد جوانه پا بودند.
در این مطالعه ،نسبت طول ساق پا به اندازه بدن
برای وزغ خراسانی ،به میزان  0/95به دست آمد؛ در
تحقیقات قبلی ،این مقدار برای دو نمونه از این گونه،
 0/46و  0/49گزارش شده است ( & Baloutch
 .)Kami, 1995نسبت طول غده پاروتوئید به اندازه
بدن ،برای نمونههای بالغ این گونه ،به میزان  0/16به
دست آمد؛ رستگار پویانی ،این مقدار را برای زیرگونه
)0/15 ،Bufotes viridis viridis (Green Toad
گزارش کرده است (.)Rastegar-pouyani, 2010
مطالعه بومشناسی چشمه فصلی نشان داد که
آلودگی آب آبگیرها به علت رفت و آمد حیوانات اهلی
و ورود مدفوع این حیوانات به داخل آب و استفاده از
این چشمه به عنوان منبع تغذیه دامهای اهلی و
همچنین ،تبخیر آب در پایان خرداد ماه ،جزو عوامل
تهدیدکننده حیات این گونه ،در این اکوسیستم هستند.
بر اساس طبقهبندی لیست قرمز  ،IUCNاین گونه در
رده کمترین نگرانی ( )LCقرار گرفته است ( Stöck
 .)et al., 2015در تیرماه که اوج گرمای تابستانی
است و پس از بررسی ناحیه زیرین تختهسنگها ،تنها
تعـداد انـدکی از بچـه وزغهـا (ده عـدد از میـان
صـدها عـدد الرو در حـال تکویـن) مشاهده شدند.
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