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 چکیده
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 مقدمه

تنها  (Oniscidea راستهزیر) هازی یا خرخاکیجورپایان خشکی       

و طور کامل از محیط آبی مستقل هستند که به پوستانگروه سخت

ورپایان از ج ،گروه این .(Hornung، 2011) اندروی خشکی ساکن شده

جمله ی ازسازگار ایجاد چندین از طریق و دریازی تکامل پیدا کردند

های خشکی و رفتاری در زیستگاه یی، فیزیولوژیکهای ریختسازش

 پوستان فوقسخت هایاز ویژگی یکی .(Warburg، 1968) ساکن شدند

ها نام مارسوپیوم در مادهای پرورشی بهوجود کیسه، Peracarida راسته

و برای حفاظت از شود تشکیل میباشد که در زیر ناحیه سینه می

بدون شک در . (Hornung، 2011) شودیاستفاده مها ها و جنینتخم

را قادر به زندگی زی هایی که جورپایان خشکیمیان تمام سازگاری

بود که ها آنترین است، وجود مارسوپیوم از کلیدی روی خشکی کرده

طور کامل مستقل بههای آبی اجازه داد تا این گروه بتوانند از محیط

زی، در جورپایان خشکی .(Schmalfuss، 1998 ؛Hoese ،1984) شوند

 بسته در سطح شکمی یا کامالً حدوداً ایصورت کیسهمارسوپیوم به

طور موقت و تنها در هنگام این کیسه به. شودایجاد میماده  افراد

در این زمان،  (.Janssen ،1989 وHoese ) شودبارداری تشکیل می

دهد که طی انجام می parturial)) زایمانیاندازی جورپای ماده پوست

از بخش  (oostegite) اووستژیت ناممانندی به صفحات گسترده برگ آن

. این شونداهر میظای اول تا پنجم میانی قاعده کوکسای پاهای سینه

محکم گیرند و روی هم قرار میجانبی  -صورت شکمیصفحات به

 ،Hornung) دهندمارسوپیوم را تشکیل می کفچسبند و هم میبه

2011). Hoese (1984)  زی جورپایان خشکی دردو نوع مارسوپیوم را

که نوع ابتدایی بوده و مایع داخل  Ligia))تشخیص داد: نوع باز 

که در آن  (Porcellio)شود و نوع بسته از محیط کسب می مارسوپیوم

 کوتیلدون نامبهمخروطی شکلی های اندام داخل مارسوپیوم توسط مایع

(cotyledon) وسیلهبه 1816که در سال  هاکوتیلدون. شودمی ترشح 

Treviranus گذاری شدندکشف و نام (Vandel ،1925)، های گستره

دوم تا ای بندی بندهای سینهانگشت مانندی هستند که از غشای بین

های ها در مارسوپیوم مادهنآ .(Hornung، 2011) شوندایجاد می پنجم

ترشحی  عملکردشوند و هر میاظ زایمانی اندازیبعد از پوست ،باردار

در آغاز دوره  .(Hornung، 2011؛Janssen، 1989 وHoese ) دارند

ها زمان با تکوین جنینها همکوچک هستند. آنها کوتیلدونبارداری، 

روز قبل  و چند بارداریدر پایان دوره  ولی شوندتر میتر و ضخیمبزرگ

 وHoese ) شوندچک میطور قابل توجهی کواز آزاد شدن فرزندان، به

Janssen، 1989). های دوزیست نمونه ،دریایی جورپایان درها کوتیلدون

(amphibious) زی که به های ابتدایی جورپایان خشکیو خانواده

شوند وجود های خیلی مرطوب محدود میخطوط ساحلی یا محیط

که  Crinocheta در هااین ساختارتکامل  .(Lewis ،1989) دنندار

 ،(Schmidt، 2008) باشندزی میترین گروه جورپایان خشکیرگبز

 های بسیار متنوعی را روی خشکیه داد تا این گروه زیستگاهاجاز

مطالعات کمی در مورد شکل، تاکنون  (.Appel ،2011) اشغال کنند

زی  خشکی جورپایان مارسوپیوم در هاکوتیلدون و آرایش قرارگیری تعداد

در ها را کوتیلدونآرایش و تعداد  ،Lewis  (1991).انجام شده است

در استرالیا مورد  خرخاکی خانواده 20گونه متعلق به  60تر از بیش

های مختلف کوتیلدون را در گونه 28تا  4مطالعه قرار داد و بین 

خانواده را در برزیل  13گونه از  37نیز  Appel (2011) .گزارش کرد

آرایش و اندازه در  تعداد، نظر شکل،ها را از و کوتیلدون کرد بررسی

های را در نمونه نوع آرایش وی هفت .کرد بندیمختلف تقسیم هایگونه

در گذاری کرد. نام  GتاA ها را از بررسی شده تشخیص داد و آن

خرخاکی در ایران از نظر  از گونههفت ها در مطالعه حاضر، کوتیلدون

 ه قرار گرفت.، اندازه و آرایش مورد مطالع، تعدادشکل

 

 هامواد و روش

 هایگونه از دارمارسوپیوم هایماده حاضر، مطالعه در       

Protracheoniscus major (زنجان دانشگاه محوطه)، Mongoloniscus 

persicus )و )محوطه دانشگاه زنجان Hemilepistus elongates (5 

 روستای زنجان، و N ʹ06/25◦37، Eʹ7/52◦57به شیروان،کیلومتر 

و  Agnaridae متعلق به خانواده( Nʹ5/13◦37، Eʹ4/93◦47سرچم، 

 ،)محوطه دانشگاه زنجان( Porcellionides pruinosus هایگونه

Agabiformius lentus (روستای احمدآباد ،کازرون،N ʹ3/34◦29، 

Eʹ5/44◦51  فسا، وNʹ3/59◦28، Eʹ9/37◦53)، Porcellio evansi 
 Porcellio mehrdadi و (Nʹ5/30◦35، Eʹ7/96◦46 آبیدر، پارک )سنندج،

 N، سرخون،N ʹ3/16◦31، Eʹ0/58◦50،لردگان به آبشار آتشگاه)

ʹ5/44◦31، Eʹ5/32◦50) از خانواده Porcellionidae های از خرخاکی

ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد شکل، اندازه و آرایش 

از برداشتن پس  پیروی شد. Appel (2011) ها، از روشکوتیلدون

ها و آرایش کوتیلدون ، شکلهاجنین و هاتخمکردن  خارج و هااووستژیت

منظور به هابدن مادهها از کوتیلدون قبل از خارج نمودن بررسی شد.

و  X5 مدل  CANONدوربین عکاسیوسیله بهها گیری، از نمونهاندازه

 به هاچنین کوتیلدون، همعکس تهیه شد ZSM-100 بینوکوالر مدل

گیری اندازه مترمیلی 1/0عدسی مدرج با دقت  به مجهز بینوکوالر وسیله

ها از نظر اندازه نسبی، به سه گروه کوتاه، متوسط و . کوتیلدونشدند

ومین دها با تقسیم طول بلند تقسیم شدند. اندازه نسبی کوتیلدون

به عرض سر نمونه ماده تعیین مربوط به سومین بند سینه کوتیلدون 

، بین 5/0تر از با اندازه نسبی کمها وتیلدونک (.Appel ،2011) شد

های کوتاه، متوسط عنوان کوتیلدونترتیب بهبه 1 از ترو بیش 1تا  5/0

 .ندنظر گرفته شدبلند درو 
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      نتایج

طالعه های مدر نمونهها و اندازه نسبی کوتیلدونآرایش  شکل،       

های ها در تمام گونهشکل کوتیلدونه شده است. ئارا 1در جدول شده 

ا هها در تمام گونهبررسی شده مخروطی شکل بود. تعداد کوتیلدون

وم دیکی در هربند که از بند  عدد و دارای آرایش چهار P. major جزبه

 P. major رد. الف( ،1-)شکل صورت مرکزی قرار دارند، بودتا پنجم به

ندهای یک از بر هر صورت سه تا دتا بود که به 12ها تعداد کوتیلدون

صورت به تا یکی در مرکز و دو کهطوریبه اندآرایش یافته دوم تا پنجم

در اندازه نسبی  .(ب ،1-)شکل گیرندجانبی در هر طرف بند قرار می

دارای  M. persicus و A. lentus، P. major هایکوتیلدون، گونه

 P. pruinosus ،P. mehrdadiهایگونه .بودند با اندازه بلندکوتیلدون 

  P. evansiدارای کوتیلدون با اندازه متوسط و گونه H. elongatus و
 دارای کوتیلدون کوتاه بودند.

 

 

 در  هااندازه نسبی، طول و الگوی آرایش کوتیلدون :1جدول 

 های بررسی شده در مطالعه حاضرهگون
 نسبی از طریق تقسیم طول کوتیلدون مرکزی بند سوم سینه بر عرض سراندازه 

 میانگین(.±)خطای استانداردماده محاسبه شده است 

 

 حثب

زی در وجود کیسه پرورشی یا مارسوپیوم در جورپایان خشکی       

ای داشته های خشکی نقش برجستهساکن شدن این گروه در زیستگاه

، این کیسه یی که دارای مارسوپیوم باز هستندهای ابتدااست. در گونه

ها محدود به هشود و در نتیجه این نمونوسیله آب محیط پر میهب

. برای ساکن شدن در استمناطقی هستند که همواره از آب اشباع 

جورپایان کوتیلدون در طی تکامل تر، ساختارهایی به نام خشک مناطق

با ترشح مایع مارسوپیومی، محدودیت وجود آمدند که بهزی خشکی

های بسیار مرطوب رفع مکاناین گروه از جورپایان را برای زیستن در 

تاکنون  (.Hoese ،1984) دند و مارسوپیوم بسته را ایجاد کردندکر

زی انجام جورپایان خشکی مورد کوتیلدون در در مطالعات محدودی

الگوی شکل، اندازه و  دهد این ساختارها از نظرنشان میکه شده است 

در این . (Appel ،2011)باشند قرارگرفتن در مارسوپیوم متفاوت می

شکل  نشان داد کهدر هفت گونه خرخاکی  هاتیلدونکو بررسی مطالعه،

در این نوع  .باشدها مشابه و مخروطی میاین ساختارها در تمام گونه

سی أباشد و به سمت بخش رتر میای پهنکوتیلدون، بخش قاعده

، Appel (2011) وسیلههگونه مطالعه شده ب 37شود. از تر مینازک

شش  بودند. از نظر آرایش و تعداد،گونه دارای کوتیلدون مخروطی  31

صورت یک دارای آرایش چهارتایی به ،بررسی شده گونه از هفت گونه

. ، الف(2-)شکل بودند دوم تا پنجم هایاز بند یکدر هر  کوتیلدون

معرفی استاندارد  آرایش عنوانبه Appel (2011) وسیلههآرایش ب وعن این

 اکثردر  Lewis  (1991)نینچهم .گذاری شدنام Aعنوان نوع و به شد

 گونه در استرالیا نیز این آرایش را ثبت کرد. آوری شدهجمع هایگونه

P. major  صورتبا الگوی توزیع بهباشد که میکوتیلدون  12دارای 

صورت ، که یکی بهدوم تا پنجم هایبندیک از  هر در سه کوتیلدون

 ،2-)شکل اندیافته، آرایش مرکزی و دوتا در هر طرف بند قرار دارند

های در نمونه شایع الگوی دومین عنوانبه الگو را این Lewis (1991) .ب(

 Lewis  (1991) که ییهانهدر نمو .گزارش کرداسترالیا  در شده بررسی

کوتیلدون در هر بند به دو نحوه قرارگیری سه مورد بررسی قرار داد، 

 نند الگوی یافت شده در این پژوهش،هما ،هادر بعضی گروه بود: صورت

 ،های دیگردر گروهکه حالیبود در صورت مرکزی و دوتا جانبییکی به

 Appel در مطالعه .داشتندصورت مرکزی قرار بهکوتیلدون سه هر

صورت سه گونه به 2ها در قرارگیری کوتیلدون نیز الگوی (2011)

شد که  گزارشکوتیلدون مرکزی در هر یک از بندهای دوم تا پنجم 

 د.گذاری شنام C عنوان آرایش نوعبه

      

 کوتیلدون
 خانواده/گونه تعداد

 اندازه نسبی آرایش

   Agnaridae 

65/0±045/0 الف  5       Hemilepistus elongatus 

49/1±073/0 ب  17       Protracheoniscus major 

11/1±155/0 الف  7       Mongoloniscus persicus 

   Porcelliodae  

001/1±090/0 الف  10       Agabiformius lentus 

36/0±026/0 الف  15       Porcellio evansi  

94/0±101/0 الف  5       Porcellio mehrdadi  

77/0±062/0 الف  13       Porcellionides pruinosus  

 
های مورد بررسی. هر ها در گونهالگوی توزیع کوتیلدون :1شکل

 و هر دایره نشانسینه دهنده یک بند ردیف در مستطیل نشان

منطبق با  رایش استانداردآ -دهنده یک کوتیلدون است. الف

 رایش یافت شده درآ -ب ،Appel(2011) در  Aرایش آ

Protracheoniscus major بق با آرایشمنط C  در Appel(2011). 
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 متر(میلی1)مقیاس   Protracheoniscus major -ب، Porcellio mehrdadi -، الفزیها در دو گونه جورپای خشکیالگوی توزیع کوتیلدون :2شکل 

های جانبی نسبت کوتیلدون P. major که در ذکر است البته قابل       

ب( در -2اند )شکلفاصله قرار گرفتهبه کوتیلدون مرکزی در هر بند با 

های جانبی در مجاورت کوتیلدون Appel (2011) که در مطالعهحالی

ها، اندازه کوتیلدون برای Appel (2011) اند.گرفته قرار مرکزی کوتیلدون

ها تعریف کرد. از خرخاکی سه اندازه نسبی کوتاه، متوسط و بلند را در

 M. persicus و A. lentus، P. major هایهگون شده، مطالعه هایگونه میان

 و P. pruinosus، P. mehrdadi هایگونه بودند. بلنددارای کوتیلدون 

H. elongatus دارای کوتیلدون متوسط و گونه P. evansi  دارای

 P. pruinosus گونه ،Appel (2011) در مطالعه کوتیلدون کوتاه بودند.
گزارش  کوتیلدون متوسطدارای  A. lentus گونهبلند و  کوتیلدون دارای

شد. تفاوت مشاهده شده در اندازه نسبی کوتیلدون در این دو گونه 

را می توان به احتمال زیاد  Appel (2011) در مطالعه حاضر و مطالعه

. از نسبت دادها در مراحل مختلف بارداری گیری کوتیلدونبه اندازه

 شودتر میبلنداحل بارداری ها با گذشت مرکه طول کوتیلدونجاییآن

(Hoese و Janssen ،1989) ،ها در مراحل بنابراین اندازه نسبی آن

همین دلیل در مورد اندازه نسبی کند. بهمختلف بارداری تغییر می

های ماده )مرحله مرحله بارداری نمونه مشخص کردنها، کوتیلدون

معتقد  Lewis  (1991)رسد.نظر میضروری بهتخم، جنین یا مانکا( 

ها ارتباط وجود دارد و ها و زیستگاه گونهکه بین تعداد کوتیلدون بود

های تر و با ترجیح زیستگاههای اشتقاق یافتهکه نمونه داشت بیان

 Appel (2011) تری هستند.بیشهای کوتیلدونتعداد  دارای ترخشک

وسیعی  که از نظر زیستگاهی، طیف هااز گونهتعداد زیادی با بررسی 

 کیدأت شدهای مرطوب تا خشک و حتی غارزی را شامل میاز زیستگاه

 به زیستگاه ارتباطی وجود نداردنوع که بین تعداد کوتیلدون و  کرد

 های مورد مطالعه ویتعداد چهار کوتیلدون در اکثر گونه کهطوری

یید أترا  Appel (2011) هاییافته  نیزه عاین مطال گزارش شد. نتایج

که در مقایسه  H. elongatus درها تعداد کوتیلدونکه طوریبه کندمی

نشان تفاوتی  ،کندتر زیست میها در مناطق خشکگونه برخی ازبا 

 ،کوتیلدون وجود دارد 12تعداد  در آن که P. major کهاین ودهد نمی

دهد. تر را ترجیح میهای مرطوبها، زیستگاهنسبت به برخی از گونه

ها و نوع این ساختار نسبی اندازه رسد که بیننظر میمشابه، بهطور به

 .ها ارتباط وجود نداردزیستگاه گونه
        

 و قدردانیتشکر 
شان سبب افزایش از داوران گرامی که پیشنهادهای ارزشمند       

 گردد.گزاری میکیفیت مقاله شد، صمیمانه سپاس
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