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  دارجكوي برگ انگشتي گرانول در شناسيو رفتارتوليد مثل مقدماتي بررسي 

(Asaccus granularis Torki 2010) 

 شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورودگروه زيست :ريحانه هويدا •

 شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورودگروه زيست :سيد مهدي نصيري •

  1390شهريور  :تاريخ پذيرش               1390فروردين  :تاريخ دريافت

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
باشد كه اخيرا در غرب فالت ايران باشد كه اخيرا در غرب فالت ايران باشد كه اخيرا در غرب فالت ايران باشد كه اخيرا در غرب فالت ايران     اي از جكوها مياي از جكوها مياي از جكوها مياي از جكوها مي    گونهگونهگونهگونه    Asaccus granularis    با نام علمي با نام علمي با نام علمي با نام علمي دار دار دار دار     جكوي برگ انگشتي گرانولجكوي برگ انگشتي گرانولجكوي برگ انگشتي گرانولجكوي برگ انگشتي گرانول

هاي توليد هاي توليد هاي توليد هاي توليد     در زمينهدر زمينهدر زمينهدر زمينه    هاي متعدديهاي متعدديهاي متعدديهاي متعددي    بررسيبررسيبررسيبررسي    تحقيقتحقيقتحقيقتحقيقدر اين در اين در اين در اين . . . . انجام شده استانجام شده استانجام شده استانجام شده استتلف اين گونه تلف اين گونه تلف اين گونه تلف اين گونه هاي مخهاي مخهاي مخهاي مخ    در زمينهدر زمينهدر زمينهدر زمينهاندكي اندكي اندكي اندكي مطالعات مطالعات مطالعات مطالعات . . . . انداندانداند    ههههشدشدشدشد    كشفكشفكشفكشف
روي اين گونه روي اين گونه روي اين گونه روي اين گونه     تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    ايناينايناين    وووو    باشدباشدباشدباشد    ميميميميگونه در غرب ايران، شهرستان پلدختر گونه در غرب ايران، شهرستان پلدختر گونه در غرب ايران، شهرستان پلدختر گونه در غرب ايران، شهرستان پلدختر اين اين اين اين محل زيست محل زيست محل زيست محل زيست . . . . استاستاستاست    شدهشدهشدهشدهانجام انجام انجام انجام گونه گونه گونه گونه اين اين اين اين     ييييو رفتارو رفتارو رفتارو رفتار    ييييمثلمثلمثلمثل

توليد مثل در اين گونه در توليد مثل در اين گونه در توليد مثل در اين گونه در توليد مثل در اين گونه در : : : : باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    شرح شرح شرح شرح     ديندينديندينمده از اين تحقيق بمده از اين تحقيق بمده از اين تحقيق بمده از اين تحقيق بآآآآمهمترين نتايج بدست مهمترين نتايج بدست مهمترين نتايج بدست مهمترين نتايج بدست . . . . اين منطقه صورت گرفته استاين منطقه صورت گرفته استاين منطقه صورت گرفته استاين منطقه صورت گرفته است    در طبيعت در طبيعت در طبيعت در طبيعت 
مذكور مذكور مذكور مذكور گونه گونه گونه گونه ، ، ، ، ودودودودببببشاهد توليد مثل فعال در اين گونه شاهد توليد مثل فعال در اين گونه شاهد توليد مثل فعال در اين گونه شاهد توليد مثل فعال در اين گونه ل بهار و تابستان ل بهار و تابستان ل بهار و تابستان ل بهار و تابستان وووودر طول فصدر طول فصدر طول فصدر طول فصتوان توان توان توان     ميميميميبه يك دوره خاص نبوده و به يك دوره خاص نبوده و به يك دوره خاص نبوده و به يك دوره خاص نبوده و     ودودودودجنس ماده محدجنس ماده محدجنس ماده محدجنس ماده محد

نتايج نتايج نتايج نتايج . . . . گرفتگرفتگرفتگرفتمورد بررسي قرار مورد بررسي قرار مورد بررسي قرار مورد بررسي قرار و و و و به آزمايشگاه منتقل به آزمايشگاه منتقل به آزمايشگاه منتقل به آزمايشگاه منتقل از اين گونه از اين گونه از اين گونه از اين گونه         نمونهنمونهنمونهنمونه14141414تعداد تعداد تعداد تعداد     ....داردداردداردداردزيادي زيادي زيادي زيادي     نسبتاٌنسبتاٌنسبتاٌنسبتاٌخوابي خوابي خوابي خوابي     طول زمستانطول زمستانطول زمستانطول زمستانو و و و     استاستاستاستشب زي شب زي شب زي شب زي 
يك ماه و نيم يك ماه و نيم يك ماه و نيم يك ماه و نيم     حدودحدودحدودحدوددر در در در     ،،،،آنآنآنآنبيرون آمدن از بيرون آمدن از بيرون آمدن از بيرون آمدن از توليد مثلي در آزمايشگاه نشان داد كه طول دوره جنيني اين گونه پس از گذاشتن تخم تا توليد مثلي در آزمايشگاه نشان داد كه طول دوره جنيني اين گونه پس از گذاشتن تخم تا توليد مثلي در آزمايشگاه نشان داد كه طول دوره جنيني اين گونه پس از گذاشتن تخم تا توليد مثلي در آزمايشگاه نشان داد كه طول دوره جنيني اين گونه پس از گذاشتن تخم تا 

            ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي
 

   لرستاناستان  ،پلدختر ،شناسيرفتار وي برگ انگشتي، توليد مثل،جك ::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
گروهي از  Asaccus علمي جكوهاي برگ انگشتي با نام

در خانواده جكونيده  2008باشند كه تا قبل از سال  جكوها مي

، اما نتايج فيلوژنتيك نشان داد كه )3و  2، 1(قرار گرفته بودند 

هاي ديگر از جمله  هاين گروه از جكوها به همراه گرو

Ptyodactylus اي جداگانه تحت عنوان  بايستي در خانواده

Phyllodactytlidae  در فالت اين خانواده از ). 5(قرار گيرند

، 15( ديده شده استجكوهاي برگ انگشتي پراكنش ايران تنها 

در ايران  2006تعداد جكوهاي برگ انگشتي تا سال ). 17و  16

ها رو  تعداد اين گونه سپس). 18و  14، 8(ست گونه ذكر شده ا 5

اين تعداد به ده گونه افزايش  2011به فزوني گذاشت و در سال 

  ). 17(يافت 

كاشف  Asaccus granularisدو سال قبل از كشف گونه 

 سبراسا. شناسايي نمود Asaccus nasrullahiاين گونه را  آن

پيش  چندين دههكه   A. nasrullahiگونه  هتحقيقات انجام شد

ن اي. )7( رديدگصيد شده بود بعنوان گونه جديد شناسايي 

  Hoveida@iau-doroud.ac.ir: كترونيكي نويسنده مسئولالپست *
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 .Aموضوع يعني تنها يك نمونه بودن براي كشف گونه 

nasrullahi  هاي  باعث شد كه نمونه) 18(توسط كاشف گونه

كاشف گونه سپس . ه نصرالهي رجوع داده شوندناشناخته به گون

كه گونه نصرالهي با اين  به اين نتيجه رسيد بعد هايدر سال

بايستي بعنوان گونه جديد و  باشد ميمتفاوت  جمعيت كامالٌ

هاي  آوري نمونه دليل اين امر نيز جمع. )15و  12( معرفي شود

انگشتي نصرالهي توسط كاشف گونه و  فراواني از جكوي برگ

  ).15(بود  در منطقه پراكنشي جديدي از نصرالهي همكارانش

اندكي  مطالعات اكولوژيك ،ايران تالفدر مورد جكوهاي 

جكوي برگ انگشتي اين موضوع در مورد . صورت گرفته است

اخيرا  وباشد  هاي برگ انگشتي مي يكي از گونهكه  ،دار گرانول

   .)12(نيز صادق است   كشف شده

هاي  از جنبه همين دليل در تحقيق حاضر برخيبه 

محيطي شامل توليد مثل و رفتار اين گونه مورد بررسي  زيست

  .تقرار گرف

  هاهاهاهامواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش
در منطقه زيست جكوي برگ انگشتي تحقيق اين انجام براي 

مورد بررسي قرار  استواقع  جنوب استان لرستاندر  كهماله كوه 

عرض شمالي و  29° ،50ʹمنطقه جغرافيايي  موقعيت . گرفت

. باشد مي متر 1800 تا 1100از  با ارتفاع طول شرقي  °59 53ʹ

 اواسط زمستانتا  بهارفصل طي بصورت ماهانه منطقه بررسي 

قرار  مطالعهمورد از نظر رفتاري گونه  و انجام شد 1390سال 

نمونه  14 كه از اين تعدادشد نمونه صيد  30مجموع در . گرفت

آزاد اسالمي واحد دورود آزمايشگاه دانشگاه  بهه ك ندزنده ماند

ها بررسي  هدف از انتقال نمونه. )1 شكل( ه شدندانتقال داد

در  گونه توليد مثل. گونه در اسارت بودتوليد مثل  و بيشتر رفتار

و در آزمايشگاه  بررسي شدعيني زيستگاه بصورت مشاهدات 

. قرار گرفت مطالعهمورد طول دوره بيرون آمدن نوزادان از تخم 

مونه ماده كه داخل شكم خود داراي تخم تعدادي نمنظور  بدين

  .ه شدندو به آزمايشگاه انتقال دادبودند را صيد 
  

  

  

  

  

  

  دار در شرايط آزمايشگاهي جكوي برگ انگشتي گرانول: 1شكل 

        نتايجنتايجنتايجنتايج
بدين شرح  فتار رنتايج اين بررسي در دو قسمت توليد مثل و 

   :باشد مي

تنها يك تخم بزرگ  در طبيعت موجود يها در همه نمونه: توليد مثل

هاي  همچنين نمونه .شدماده مشاهده   نمونهيك در شكم رشد يافته 

 زيرا. د نمودنديآزمايشگاه نيز اين موضوع را تايانتقال داده شده به 

اما موضوع مهمتر اين است . گذاشتند هاي ماده تنها يك تخم مي نمونه

بصورت طي چندين ماه آزمايشگاه  بههاي ماده منتقل شده  كه نمونه

براساس مشاهدات صورت  .)2شكل ( گذاشتند مي ييهاخمتجداگانه 

فصل بهار و تابستان در هاي ماده داراي تخم  نمونهگرفته در طبيعت 

اي كه داراي تخم رشد  هاي ماده تعداد نمونه وليبودند مشاهده قابل 

اين در حالي است كه . بودر تابستان بيشتر ديافته در شكمشان بودند 

آنها  كه در داخل شكم ديده شدتنها چند نمونه نادر در فصل پاييز 

از ديگر نتايج بدست آمده اين بررسي . تخم رشد يافته وجود داشت

براساس مطالعات انجام شده . توان به طول دوره جنيني اشاره نمود مي

گاهي روي هشت تخم گذاشته شده نشان داد كه تحت شرايط آزمايش

 57 تا 45دار بين  طول دوره جنيني در جكوي برگ انگشتي گرانول

براساس مشاهدات صورت گرفته جكوهاي برگ انگشتي . باشد روز مي

. گذارند تخمهاي خود را درون شكاف سنگها چسبيده به يك اليه مي

اك بوده بطوريكه تنها هاي سنگي بسيار چسبن ها به اليه چسبيدن تخم

  . ها را جدا نمود قسمتي از تخمتوان  ميآنها با شكستن 
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  دار تحت شرايط آزمايشگاهي توليد مثل موفق در جكوي برگ انگشتي گرانول: 2شكل 

طي فصول مختلف باشد و  زي مي ن گونه شبيا: رفتارشناسي

طول در طبيعت . شده مشاهده در اين گونهاي شبانه  تنها فعاليت

. استشبهاي تابستان بيشتر از شبهاي بهار عاليت اين گونه در ف

. باشد تر در اين مورد در حال انجام مي قتر و دقيشمطالعات بي

نتيجه مشاهدات مستقيم نشان داد كه اين گونه از اوايل بهار تا 

تا كنند و در اواخر پاييز  يعت فعاليت مياواسط فصل پاييز در طب

  .شدندر طبيعت مشاهده اي  هيچ نمونهاواسط زمستان 

  

        بحثبحثبحثبحث
جكوهاي س هاي جن ي گونه آنكه هيچ تحقيقي در بارهبدليل 

ياز است در ابتدا ن ،برگ انگشتي در ايران انجام نشده است

 Asaccus granularisتوضيحاتي در مورد تفاوت تاكسونوميكي 

براي اين . هاي موجود در غرب فالت ايران داده شود با ديگر گونه

مربوط به كاشف  اكثراع موجود در اين زمينه كه بمنظور از منا

، 15، 14  ،12 ،8( تفاده شده استاس ،باشد ميگرانيوالريس گونه 

گونه گرانيوالريس بدليل فقدان توبركول در ناحيه  .)18و 17، 16

 Asaccus tangestanensisهاي  باالي سر و اندام جلويي با گونه

zagrosicus, A. elisae A. گونه ). 17و  1( باشد متفاوت مي

توبركول  بدليل نداشتن Asaccus andersoniگرانيوالريس از گونه 

 دليلگونه گرانيوالريس ب .)16( شود در ناحيه باالي سر متمايز مي

 Asaccus هاي و گردن از گونه نداشتن توبركول در ناحيه پس سر

nasrullahi  و A. griseonotus گونه . )18و  15(گردد  متمايز مي

A. granularis از در ناحيه پشت هاي ساده  كولرداشتن توب بدليل

 A. kermanshahensis و  Asaccus  kurdistanensisهاي گونه

متفاوت  )دارنددر سطح پشتي  هاي خشن توبركول اين دو گونه(

  ).17و  8(باشد  مي

 توان بيان نمود  تحقيق ميبراساس نتايج بدست آمده از اين 

ي ديگر جكوها ماننددار  گرانولكه گونه جكوي برگ انگشتي 

از طرفي ديگر ). 14و  5(باشد  برگ انگشتي تك تخمي مي

، 1( كنند ميگذاري  ل سال چندين بار تخمدر طوجكوها معموال ٌ

جكوي برگ انگشتي صادق  در مورد كه اين موضوع )19و  10

 كند زيرا صدق نميغير جكوها  ي دربارهولي  ).1( باشد مي

ي غيرجكو سالي يكبار و چندين تخم را با هم اسوسماره

ندين در سال چنيز هاي خزنده  ديگر گروه .)19و  1(گذارند  مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه  .)11 و 9( كنند ميگذاري  بار تخم

بدون حضور هيچ جنس نري در شرايط آزمايشگاهي جنس ماده 

 دتوان باشد و مي اين بسيار جالب مي. كندبارور  را تواند تخمها مي

چرا كه برخي از سوسمارها . باشددليلي مبني بر ذخيره اسپرم 

باشند كه بدون حضور جنس نر  اسپرم مي داراي سيستم ذخيره

و  6، 4(استفاده نمايند  توانند از اسپرم براي باروري تخمها مي

19.(   

توان بيان  ميوجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق تبا 

 ع بهدار از اوايل بهار شرو كه جكوي برگ انگشتي گرانول نمود

ن از خواب زمستاني يعني در اين زما نمايد ميفعاليت زيستي 

. دنرو تاني فرو ميمده و در اواخر پاييز به خواب زمسبيرون آ

هاي  خوابي گونه براساس گزارشات داده شده طول دوره زمستان

ديگر در مقايسه با جكوي برگ انگشتي تا حدودي مشابه 

خوابي با جكوي  ستاناما در مورد شروع زم). 14و  10(باشد  مي

ونه مورد مطالعه كمي ديرتر به خواب گ ،نگشتي كردستانيابرگ 

هاي جكوي برگ انگشتي  فعاليت. )13( رود زمستاني فرو مي

ديگر هاي  مانند برخي گونهفصول زيستي طول دار در  گرانول

جكوي برگ انگشتي  مثلتي جكوهاي برگ انگشجنس 

باشد  مي) 17 و13(جكوي برگ انگشتي زاگرسي  كردستاني و

تي شگاي ديگر از جمله جكوي برگ انه متفاوت با گونه ليو

  ). 16( استاندرسوني 

  

        تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني
ما را  تحقيقبدينوسيله از همه كساني كه در اجراي اين 

 .رددگ كردند تشكر و قدرداني ميياري 
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