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چکیده
تکامل جورپایان خشکیزی برای زیستن روی خشکی نیازمند سازشهای ریختی ،تشریحی و فیزیولوژیک بسیاری بود .وجود کیسه
پرورشی یا مارسوپیوم در مادههای باردار ازجمله مهمترین ویژگیهایی بود که امکان سکونت در زیستگاههای خشک را برای این گروه فراهم
کرد .کوتیلدونها ساختارهایی تخصصیافته میباشند که در داخل مارسوپیوم جورپایان خشکیزی پیشرفته وجود دارند .این اندامها در ترشح مایع
مارسوپیومی ،تغذیه و تأمین اکسیژن برای فرزندان درون کیسه پرورشی نقش دارند .در این پژوهش کوتیلدونها در هفت گونه از جورپایان
خشکیزی شامل گونههای ،Hemilepistus elongatus ،Mongoloniscus persicus ،Protracheoniscus major

Porcellionides

 Porcellio evansi ،Agabiformius lentus ،pruinosusو ،Porcellio mehrdadiاز نظر شکل ،اندازه ،تعداد و آرایش مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که شکل کوتیلدونها در همه گونهها یکسان و مخروطی بود .در تمام گونهها بهجز  ،P. majorچهار کوتیلدون و با آرایش
یکی در هر یک از بندهای دوم تا پنجم وجود داشت درحالیکه در این گونه 12 ،کوتیلدون و با آرایش سه کوتیلدون در هر یک از بندهای دوم تا
پنجم وجود داشت.
کلمات کلیدی :جورپایان خشکیزی ،مارسوپیوم ،کوتیلدون ،ایران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

ahdyeh.abedini@znu.ac.ir
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مقدمه
جورپایان خشکیزی یا خرخاکیها (زیرراسته  )Oniscideaتنها
گروه سختپوستان هستند که بهطور کامل از محیط آبی مستقل و
روی خشکی ساکن شدهاند ( .)2011 ،Hornungاین گروه ،از جورپایان
دریازی تکامل پیدا کردند و از طریق ایجاد چندین سازگاری ازجمله
سازشهای ریختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری در زیستگاههای خشکی
ساکن شدند ( .)1968 ،Warburgیکی از ویژگیهای سختپوستان فوق
راسته  ،Peracaridaوجود کیسهای پرورشی بهنام مارسوپیوم در مادهها
میباشد که در زیر ناحیه سینه تشکیل میشود و برای حفاظت از
تخمها و جنینها استفاده میشود ( .)2011 ،Hornungبدون شک در
میان تمام سازگاریهایی که جورپایان خشکیزی را قادر به زندگی
روی خشکی کرده است ،وجود مارسوپیوم از کلیدیترین آنها بود که
اجازه داد تا این گروه بتوانند از محیطهای آبی بهطور کامل مستقل
شوند (1984 ،Hoese؛  .)1998 ،Schmalfussدر جورپایان خشکیزی،
مارسوپیوم بهصورت کیسهای حدوداً یا کامالً بسته در سطح شکمی
افراد ماده ایجاد میشود .این کیسه بهطور موقت و تنها در هنگام
بارداری تشکیل میشود ( Hoeseو  .)1989 ،Janssenدر این زمان،
جورپای ماده پوستاندازی زایمانی ( (parturialانجام میدهد که طی
آن صفحات گسترده برگ مانندی بهنام اووستژیت ) (oostegiteاز بخش
میانی قاعده کوکسای پاهای سینهای اول تا پنجم ظاهر میشوند .این
صفحات بهصورت شکمی -جانبی روی هم قرار میگیرند و محکم
بههم میچسبند و کف مارسوپیوم را تشکیل میدهند (،Hornung
 )1984( Hoese .)2011دو نوع مارسوپیوم را در جورپایان خشکیزی
تشخیص داد :نوع باز ( (Ligiaکه نوع ابتدایی بوده و مایع داخل
مارسوپیوم از محیط کسب میشود و نوع بسته ) (Porcellioکه در آن
مایع داخل مارسوپیوم توسط اندامهای مخروطی شکلی بهنام کوتیلدون
) (cotyledonترشح میشود .کوتیلدونها که در سال  1816بهوسیله
 Treviranusکشف و نامگذاری شدند ( ،)1925 ،Vandelگسترههای
انگشت مانندی هستند که از غشای بینبندی بندهای سینهای دوم تا
پنجم ایجاد میشوند ( .)2011 ،Hornungآنها در مارسوپیوم مادههای
باردار ،بعد از پوستاندازی زایمانی ظاهر میشوند و عملکرد ترشحی
دارند ( Hoeseو 1989 ،Janssen؛ .)2011 ،Hornungدر آغاز دوره
بارداری ،کوتیلدونها کوچک هستند .آنها همزمان با تکوین جنینها
بزرگتر و ضخیمتر میشوند ولی در پایان دوره بارداری و چند روز قبل
از آزاد شدن فرزندان ،بهطور قابل توجهی کوچک میشوند ( Hoeseو
 .)1989 ،Janssenکوتیلدونها در جورپایان دریایی ،نمونههای دوزیست
) (amphibiousو خانوادههای ابتدایی جورپایان خشکیزی که به
خطوط ساحلی یا محیطهای خیلی مرطوب محدود میشوند وجود
ندارند ( .)1989 ،Lewisتکامل این ساختارها در  Crinochetaکه
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بزرگترین گروه جورپایان خشکیزی میباشند (،)2008 ،Schmidt
اجازه داد تا این گروه زیستگاههای بسیار متنوعی را روی خشکی
اشغال کنند ( .)2011 ،Appelتاکنون مطالعات کمی در مورد شکل،
تعداد و آرایش قرارگیری کوتیلدونها در مارسوپیوم جورپایان خشکیزی
انجام شده است ،)1991( Lewis .آرایش و تعداد کوتیلدونها را در
بیشتر از  60گونه متعلق به  20خانواده خرخاکی در استرالیا مورد
مطالعه قرار داد و بین  4تا  28کوتیلدون را در گونههای مختلف
گزارش کرد )2011( Appel .نیز  37گونه از  13خانواده را در برزیل
بررسی کرد و کوتیلدونها را از نظر شکل ،تعداد ،آرایش و اندازه در
گونههای مختلف تقسیمبندی کرد .وی هفت نوع آرایش را در نمونههای
بررسی شده تشخیص داد و آنها را از  Aتا  Gنامگذاری کرد .در
مطالعه حاضر ،کوتیلدونها در هفت گونه از خرخاکی در ایران از نظر
شکل ،تعداد ،اندازه و آرایش مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر ،مادههای مارسوپیومدار از گونههای
( Protracheoniscus majorمحوطه دانشگاه زنجان)Mongoloniscus ،
( persicusمحوطه دانشگاه زنجان) و 5( Hemilepistus elongates
کیلومتر به شیروان 57◦52/7ʹE ،37◦25/06ʹN ،و زنجان ،روستای
سرچم )47◦93/4ʹE ،37◦13/5ʹN ،متعلق به خانواده  Agnaridaeو
گونههای ( Porcellionides pruinosusمحوطه دانشگاه زنجان)،
( Agabiformius lentusکازرون ،روستای احمدآباد،29◦34/3ʹN ،
 51◦44/5ʹEو فساPorcellio evansi ،)53◦37/9ʹE ،28◦59/3ʹN ،
(سنندج ،پارک آبیدر )46◦96/7ʹE ،35◦30/5ʹN ،و Porcellio mehrdadi
(لردگان به آبشار آتشگاه ،50◦58/0ʹE ،31◦16/3ʹN ،سرخونN ،
ʹ )50◦32/5ʹE ،31◦44/5از خانواده  Porcellionidaeاز خرخاکیهای
ایران مورد بررسی قرار گرفتند .در مورد شکل ،اندازه و آرایش
کوتیلدونها ،از روش  )2011( Appelپیروی شد .پس از برداشتن
اووستژیتها و خارج کردن تخمها و جنینها ،شکل و آرایش کوتیلدونها
بررسی شد .قبل از خارج نمودن کوتیلدونها از بدن مادهها بهمنظور
اندازهگیری ،از نمونهها بهوسیله دوربین عکاسی  CANONمدل  X5و
بینوکوالر مدل  ZSM-100عکس تهیه شد ،همچنین کوتیلدونها به
وسیله بینوکوالر مجهز به عدسی مدرج با دقت  0/1میلیمتر اندازهگیری
شدند .کوتیلدونها از نظر اندازه نسبی ،به سه گروه کوتاه ،متوسط و
بلند تقسیم شدند .اندازه نسبی کوتیلدونها با تقسیم طول دومین
کوتیلدون مربوط به سومین بند سینه به عرض سر نمونه ماده تعیین
شد ( .)2011 ،Appelکوتیلدونها با اندازه نسبی کمتر از  ،0/5بین
 0/5تا  1و بیشتر از  1بهترتیب بهعنوان کوتیلدونهای کوتاه ،متوسط
و بلند درنظر گرفته شدند.
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نتایج
شکل ،آرایش و اندازه نسبی کوتیلدونها در نمونههای مطالعه
شده در جدول  1ارائه شده است .شکل کوتیلدونها در تمام گونههای
بررسی شده مخروطی شکل بود .تعداد کوتیلدونها در تمام گونهها
بهجز  P. majorچهار عدد و دارای آرایش یکی در هربند که از بند دوم
تا پنجم بهصورت مرکزی قرار دارند ،بود (شکل ،1-الف) .در P. major
تعداد کوتیلدونها  12تا بود که بهصورت سه تا در هر یک از بندهای
دوم تا پنجم آرایش یافتهاند بهطوریکه یکی در مرکز و دو تا بهصورت
جانبی در هر طرف بند قرار میگیرند (شکل ،1-ب) .در اندازه نسبی
کوتیلدون ،گونههای  P. major ،A. lentusو  M. persicusدارای
کوتیلدون با اندازه بلند بودند .گونههایP. mehrdadi ،P. pruinosus
و  H. elongatusدارای کوتیلدون با اندازه متوسط و گونه P. evansi
دارای کوتیلدون کوتاه بودند.
جدول  :1اندازه نسبی ،طول و الگوی آرایش کوتیلدونها در
گونههای بررسی شده در مطالعه حاضر
اندازه نسبی از طریق تقسیم طول کوتیلدون مرکزی بند سوم سینه بر عرض سر
ماده محاسبه شده است (خطای استاندارد±میانگین).

خانواده/گونه

تعداد

کوتیلدون
اندازه نسبی

آرایش

Agnaridae
Hemilepistus elongatus
Protracheoniscus major
Mongoloniscus persicus

5
17
7

0/65±0/045
1/49±0/073
1/11±0/155

الف
ب
الف

1/001±0/090
0/36±0/026
0/94±0/101
0/77±0/062

الف
الف
الف
الف

Porcelliodae
Agabiformius lentus
Porcellio evansi
Porcellio mehrdadi
Porcellionides pruinosus

10
15
5
13

مطالعات محدودی در مورد کوتیلدون در جورپایان خشکیزی انجام
شده است که نشان میدهد این ساختارها از نظر شکل ،اندازه و الگوی
قرارگرفتن در مارسوپیوم متفاوت میباشند ( .)2011 ،Appelدر این
مطالعه ،بررسی کوتیلدونها در هفت گونه خرخاکی نشان داد که شکل
این ساختارها در تمام گونهها مشابه و مخروطی میباشد .در این نوع
کوتیلدون ،بخش قاعدهای پهنتر میباشد و به سمت بخش رأسی
نازکتر میشود .از  37گونه مطالعه شده بهوسیله ،)2011( Appel
 31گونه دارای کوتیلدون مخروطی بودند .از نظر آرایش و تعداد ،شش
گونه از هفت گونه بررسی شده ،دارای آرایش چهارتایی بهصورت یک
کوتیلدون در هر یک از بندهای دوم تا پنجم بودند (شکل ،2-الف).
این نوع آرایش بهوسیله  )2011( Appelبهعنوان آرایش استاندارد معرفی
شد و بهعنوان نوع  Aنامگذاری شد .همچنین  )1991( Lewisدر اکثر
گونههای جمعآوری شده در استرالیا نیز این آرایش را ثبت کرد .گونه
 P. majorدارای  12کوتیلدون میباشد که با الگوی توزیع بهصورت
سه کوتیلدون در هر یک از بندهای دوم تا پنجم ،که یکی بهصورت
مرکزی و دوتا در هر طرف بند قرار دارند ،آرایش یافتهاند (شکل،2-
ب) )1991( Lewis .این الگو را بهعنوان دومین الگوی شایع در نمونههای
بررسی شده در استرالیا گزارش کرد .در نمونههایی که )1991( Lewis
مورد بررسی قرار داد ،نحوه قرارگیری سه کوتیلدون در هر بند به دو
صورت بود :در بعضی گروهها ،همانند الگوی یافت شده در این پژوهش،
یکی بهصورت مرکزی و دوتا جانبی بود درحالیکه در گروههای دیگر،
هرسه کوتیلدون بهصورت مرکزی قرار داشتند .در مطالعه Appel
( )2011نیز الگوی قرارگیری کوتیلدونها در  2گونه بهصورت سه
کوتیلدون مرکزی در هر یک از بندهای دوم تا پنجم گزارش شد که
بهعنوان آرایش نوع  Cنامگذاری شد.

بحث
وجود کیسه پرورشی یا مارسوپیوم در جورپایان خشکیزی در
ساکن شدن این گروه در زیستگاههای خشکی نقش برجستهای داشته
است .در گونههای ابتدایی که دارای مارسوپیوم باز هستند ،این کیسه
بهوسیله آب محیط پر میشود و در نتیجه این نمونهها محدود به
مناطقی هستند که همواره از آب اشباع است .برای ساکن شدن در
مناطق خشکتر ،ساختارهایی به نام کوتیلدون در طی تکامل جورپایان
خشکیزی بهوجود آمدند که با ترشح مایع مارسوپیومی ،محدودیت
این گروه از جورپایان را برای زیستن در مکانهای بسیار مرطوب رفع
کردند و مارسوپیوم بسته را ایجاد کردند ( .)1984 ،Hoeseتاکنون

شکل :1الگوی توزیع کوتیلدونها در گونههای مورد بررسی .هر
ردیف در مستطیل نشاندهنده یک بند سینه و هر دایره نشان
دهنده یک کوتیلدون است .الف -آرایش استاندارد منطبق با
آرایش  Aدر  ،)2011( Appelب -آرایش یافت شده در
 Protracheoniscus majorمنطبق با آرایش  Cدر .)2011( Appel
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شکل  :2الگوی توزیع کوتیلدونها در دو گونه جورپای خشکیزی ،الف ،Porcellio mehrdadi -ب( Protracheoniscus major -مقیاس 1میلیمتر)

البته قابل ذکر است که در  P. majorکوتیلدونهای جانبی نسبت
به کوتیلدون مرکزی در هر بند با فاصله قرار گرفتهاند (شکل-2ب) در
حالیکه در مطالعه  )2011( Appelکوتیلدونهای جانبی در مجاورت
کوتیلدون مرکزی قرار گرفتهاند )2011( Appel .برای اندازه کوتیلدونها،
سه اندازه نسبی کوتاه ،متوسط و بلند را در خرخاکیها تعریف کرد .از
میان گونههای مطالعه شده ،گونههای  P. major ،A. lentusو M. persicus
دارای کوتیلدون بلند بودند .گونههای  P. mehrdadi ،P. pruinosusو
 H. elongatusدارای کوتیلدون متوسط و گونه  P. evansiدارای
کوتیلدون کوتاه بودند .در مطالعه  ،)2011( Appelگونه P. pruinosus
دارای کوتیلدون بلند و گونه  A. lentusدارای کوتیلدون متوسط گزارش
شد .تفاوت مشاهده شده در اندازه نسبی کوتیلدون در این دو گونه
در مطالعه حاضر و مطالعه  )2011( Appelرا می توان به احتمال زیاد
به اندازهگیری کوتیلدونها در مراحل مختلف بارداری نسبت داد .از
آنجاییکه طول کوتیلدونها با گذشت مراحل بارداری بلندتر میشود
( Hoeseو  ،)1989 ،Janssenبنابراین اندازه نسبی آنها در مراحل
مختلف بارداری تغییر میکند .بههمین دلیل در مورد اندازه نسبی
کوتیلدونها ،مشخص کردن مرحله بارداری نمونههای ماده (مرحله
تخم ،جنین یا مانکا) ضروری بهنظر میرسد )1991( Lewis .معتقد
بود که بین تعداد کوتیلدونها و زیستگاه گونهها ارتباط وجود دارد و
بیان داشت که نمونههای اشتقاق یافتهتر و با ترجیح زیستگاههای
خشکتر دارای تعداد کوتیلدونهای بیشتری هستند)2011( Appel .
با بررسی تعداد زیادی از گونهها که از نظر زیستگاهی ،طیف وسیعی
از زیستگاههای مرطوب تا خشک و حتی غارزی را شامل میشد تأکید
کرد که بین تعداد کوتیلدون و نوع زیستگاه ارتباطی وجود ندارد به
طوریکه تعداد چهار کوتیلدون در اکثر گونههای مورد مطالعه وی
گزارش شد .نتایج این مطالعه نیز یافتههای  )2011( Appelرا تأیید
میکند بهطوریکه تعداد کوتیلدونها در  H. elongatusکه در مقایسه
با برخی از گونهها در مناطق خشکتر زیست میکند ،تفاوتی نشان
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نمیدهد و اینکه  P. majorکه در آن تعداد  12کوتیلدون وجود دارد،
نسبت به برخی از گونهها ،زیستگاههای مرطوبتر را ترجیح میدهد.
بهطور مشابه ،بهنظر میرسد که بین اندازه نسبی این ساختارها و نوع
زیستگاه گونهها ارتباط وجود ندارد.

تشکر و قدردانی
از داوران گرامی که پیشنهادهای ارزشمندشان سبب افزایش
کیفیت مقاله شد ،صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
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