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چکیده
سوسمار سبز خزري متعلق به خانواده السرتیده ،روز فعال بوده و زیستگاه اصلي آن در ایران غالباً نواحي خزري و استانهاي شمالي
کشور ميباشد .در این مطالعه که از فروردین تا مهر ماه در استان مازندران انجام شد 29 ،نمونه ماده از سه ایستگاه گوهرباران ،آبندانسر و
آبندانکش در اطراف شهرستان ساري به منظور بررسي چرخه اووژنز این گونه در گشتهاي روزانه و با دست جمعآوري شدند .پس از
انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،با کلروفرم بیهوش شدند و صفات مورفومتریک بدن و تخمدانها اندازهگیري شد .در طي دوره فعالیت این
گونه ،تخمدان  29نمونه ماده بالغ مورد بررسي ریختي و بافتي قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مادهها در اواسط
فروردین ،اووژنز و ویتلوژنز خود را آغاز ميکنند .اووژنز این گونه داراي سه مرحله غیرفعال ،زردهسازي و تخم اویداکتي است .اووژنز از
اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به اوج خود رسیده و از اواسط مرداد به بعد کامالً خاتمه ميیابد .تخمگذاري از اواخر اردیبهشت تا
اواخر خردادماه صورت ميگیرد .تخمدانها زوج و کیسهاي بوده و بطور میانگین  11فولیکول در هر تخمدان موجود است .الیه فولیکولي
در این مارمولک پليمورفیک و چندالیه است .چرخه اووژنز این گونه از نوع فصلي و از نوع پیوسته است.
کلمات کلیدی :سوسمار  ،السرتیده ،اووژنز ،تخمدان

مقدمه
سوسمارها از نظر هرم انرژي داراي ارزش اکولوژیکي

هستند .اکثر سوسماران تخمگذارند .دستگاه تولیدمثلي در

باالیي بوده و نقش بسزایي در زنجیرههاي غذایي و شبکه-

جنس ماده شامل یک جفت تخمدان و یک جفت

ي حیات دارند .آنها منبع غذایي بسیاري از جانوران از

اویداکت ميباشد .تخمدانهاي زوج کیسهاي شکل درون

جمله پرندگان ،خزندگان و پستانداران محسوب ميشوند

حفره بدن قرار دارند و هر تخمدان به واسطه چین صفاقي

همچنین یکي از عوامل طبیعي کنترل کنندهي جمعیت

به نام مزوواریوم به دیواره پشتي بدن متصل است.

بندپایان به حساب ميآیند .امروزه بخاطر جلوگیري از

تخمدانها شکل نامنظمي دارند و اندازهي آنها در طي

انقراض آنها ،کشتن این حیوانات ،غیرقانوني اعالم شده

اووژنز متغیر است [ .]3اویداکتها در قسمت فوقاني

است .اگر جمعیت مارمولکهاي خانگي حفظ شود،

توسط استیومهاي شکاف مانندي به سلوم و در انتها

جامعهي شهري ميتواند بخاطر از بین رفتن یا کاهش

بطورمستقیم به کلوآک ختم ميشوند .تخم مارمولکها

جمعیت حشرات آلوده از بهداشت و سالمت بیشتري

فاقد آلبومن بوده و غدد اویداکتي مشاهده نميگردد .تخم-

برخوردار شود ،بنابر این مطالعه روي این جانوران

ها بوسیله انقباضات ماهیچهاي به طرف پایین اویداکت

ضروري بنظر ميرسد .خزندگان در میان آمنیون داران

هدایت ميگردند تا به غدهي پوستهساز ميرسند .اندازه

بخاطر نمایش هر دو روش تخمگذاري و زندهزایي مورد

اویداکت در فصول مختلف سال متغیر است و حداکثر

توجه و با ارزش هستند .آنها همچنین چرخههاي

اندازه آنها در فصل تولیدمثل است .اویداکتها همان

تولیدمثليدارند فصلي یا دائمي دارند .اگر چه وضعیت دو

مجاري مولر هستند که طویل و لولهاي شکل و داراي

جنسي غالب است اما تعدادي از سوسمارها پارتنوژنز

دیواره نازک هستند .حضور فیبرهاي نازک االستیک در
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دیواره ي اویداکت ،آن را به صورت مخطط در آورده

روي این گونه اندک و در حد گزارشات منطقهاي بوده

است [ .]3فولیکولها در داخل تخمدانها شروع به رشد

است .عليرغم بررسيها و مطالعات گستردهاي که بر

ميکنند .پس از آن فولیکولها جدا شده و به سمت

روي پراکنش گونهها صورت گرفته ،مطالعات کمي بر

اویداکتها حرکت ميکنند .در آغاز فصل تولیدمثل مادهها

روي چرخههاي تولیدمثلي آنها در ایران انجام شده است.

شروع به ویتلوژنز یا زردهزایي ميکنند .وقتي زرده در

لذا در این راستا براي شناخت فرایند اووژنز در سوسمار

اطراف فولیکولها تجمع ميکند بالغ ميشوند .وقتي

سبز خزري در شمال ایران و استان مازندران تحقیق

استروژن ،کبد را براي تبدیل لیپید از ذخایر چربي بدن به

حاضر آغاز گردید.

ویتلوژنین تحریک ميکند ،ویتلوژنز آغاز ميشود.

مواد و روش کار

فولیکولها بطور انتخابي ویتلوژنین را از جریان خون

ایستگاههای مورد مطالعه :این مطالعه از فروردین تا مهر

جذب کرده و فولیکولها با زرده احاطه مي شوند .بعد از

ماه  1342صورت گرفت و سه ایستگاه مطالعاتي در

این که تخمکگذاري انجام شد پوسته به آن اضافه شده و

حوالي شهرستان ساري در استان مازندران انتخاب شدند:

سپس تبدیل به تخم ميشوند .تخم خزندگان از نوع

1ـ گهرباران در  22کیلومتري شمال ساري با ارتفاع

پرزرده بوده و اندازهي آن نسبت به اندازهي گونه فرق

متوسط  7متر از سطح دریا2 .ـ آبندانسر در  2کیلومتري

ميکند [ .]3در اکثر خزندگان تخمها کشیده و بیضي

جنوب شرقي ساري با ارتفاع متوسط  12متر از سطح

شکلند .تخم آنها از نوع کلئیدوئیک است یعني یک

دریا3 .ـ آبندانکش در  7کیلومتري جنوب شرقي ساري با

سیستم بسته است که بجز تبادل گازهاي تنفسي هیچ

ارتفاع متوسط  12متر از سطح دریا .این مناطق داراي

ارتباطي با بیرون نداشته و آب را از محیط نميگیرد ،زیرا

آبراهه ،مرداب و یا رودخانهها ،با پوشش گیاهي استپي و

غشاء آنها طوري است که حداقل آب از آنها خارج شده و

اغلب بوتهاي ميباشد و در نواحي فاقد رودخانه یا آبراهه

تمام احتیاجات خود را از زرده ي موجود تأمین ميکنند.

این گونه به ندرت مشاهده ميشود .متوسط حداکثر دما

تخم آنها آمنیوتیک بوده و داراي پردههاي جنیني آمنیون،

در گرمترین ماه سال (مرداد)  22/5درجه سانتيگراد و

کیسهي زرده ،آالنتوئیس و کوریون ميباشند [.]3

متوسط حداقل دما در سردترین ماه سال (دي)  1/6درجه

سوسمار سبز خزري ( )Lacerta strigataمتعلق به

سانتيگراد ميباشد .بارندگي در تمام سال وجود دارد که

خانواده السرتیده در ترکمنستان ،ایران ،ارمنستان تا جنوب

حداکثر آن در آذرماه با  43میليمتر و حداقل آن در تیرماه

غربي روسیه و ترکیه پراکنش دارد [ .]4در ایران در

با  27میليمتر ميباشد و در مجموع با داشتن متوسط

گلستان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان شرقي ،اردبیل،

سالیانه  727میليمتر بارندگي در تمام ماه سال از شرایط

خراسان شمالي و فارس یافت ميشود [ .]6روز فعالند،
مخصوصاً در اواسط روز در البالي بوتهها و چمنزارها

آب و هواي معتدل و مرطوب برخوردار است.

فعالیت ميکنند .زیر بوتهها ،سنگها ،البالي توده سنگها،

جمعآوری نمونه :در  12فروردین به دلیل برودت هوا و

حفرهها و شکافها مخفي ميشوند .در موقع احساس

نامساعد بودن شرایط جوي گونه مورد نظر در محل یافت

خطر به سرعت ميدوند و در میان گیاهان پنهان ميشوند.

نشد و احتماالً نمونهها هنوز در خواب زمستاني بودند .با

از بندپایان مختلف نظیر راستباالن ،بالپولکيها ،قاب

مساعد شدن هوا در اواخر فروردین نمونهها ظاهر و

بالها ،عنکبوتها و هزارپایان تغذیه ميکنند [ .]6در حال

نمونهبرداري در روز و شرایط آب و هواي آفتابي با دست

حاضر تحقیقات انجام شده بر روي گونههاي السرتا در

صورت گرفت .نمونهها اغلب با دست و در ساعات میاني

داخل و خارج کشور اندک ميباشد .مطالعات انجام گرفته

روز از  4صبح تا  9بعد از ظهر جمعآوري شدند .براي

53

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره سوم ،بهار  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

اووژنز ،از  33فرودین که نمونهها بهطور کامل فعالیت

با توجه به اندازه و میزان زرده به سه دسته نارس (اولیـه)،

خود را آغاز کردند تا  33شهریور ماه که براي خواب

در حال رشد و رسیده تقسـیم مـيشـوند .تخمـدانهـا در

زمستاني مخفي ميشوند ،به فاصله هر  12روز یکبار در

اوایل فروردین از لحـا ظـاهري شـکلي نـامنظم داشـته،

فصل بهار و هر ماه یکبار در فصل تابستان تعدادي ماده

سفیدرنگ بـوده ،زرده نـاچیزي در فولیکـولهـا دارنـد .از

بالغ از ایستگاههاي مورد نظر جمعآوري گردید .در

اواخر فروردین ،اووژنز و ویتلوژنز روند سریع و صعودي

مجموع و در طي  7نوبت ،تخمدان  29نمونه ماده بالغ

خود را آغاز ميکنـد و عـالوه بـر فولیکـولهـاي نـارس،

مورد بررسي قرار گرفت .از نمونهها و زیستگاههاي

فولیکولهاي در حـال رشـد نیـز مشـاهده مـيشـوند .در

مربوطه عکسهایي تهیه شد و نمونهها بهطور زنده به

مرحله زردهسازي ،فولیکولهاي رسـیده و بـزر

تشـکیل

آزمایشگاه منتقل شدند.

ميشوند و پس از ورود به اویداکت و افزایش اندازه ،تخم

روش کار :نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه

اویداکتي نامیده مـيشـوند .تخـم اویـداکتي فضـاي نسـبتاً

جانورشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ،با

وسیعي را در حفره شکمي به خود اختصاص ميدهـد کـه

کلروفرم بیهوش شده و پس از انجام مطالعات ریختي و

بهخاطر پوست نازک ناحیه شکم ،از بیرون بدن نیـز قابـل

بیومتريهاي مربوطه شامل وزن بدن ،طول بدن ،طول سر

تشخیص است .تخمدان در اواسط و اواخر اردیبهشتمـاه

و طول دم ،تشریح شده و تخمدانها از بدن خارج شدند.

بسیار بزر

شده و میانگین قطر آن به  21/9میليمتر مي-

قطر آنها با کولیس دیجیتال دقت  3/31میليمتر ،وزن آنها

رسد و در مادههاي بالغ معمـوالً تخـم اویـداکتي مشـاهده

با ترازوي دیجیـتال با دقت  3/331گرم ،قطر و وزن

ميشود (شکل .)1فرآیند اووژنز در اردیبهشت بهطور قابل

تخمدان راست و چپ ،تعداد فولیکولهاي راست و چپ،

مالحظهاي فعال و چشمگیر است و اکثر نمونـههـاي بـالغ

قطر کوچکترین ،میانگین و بزرگترین فولیکول راست و

داراي تخم اویداکتي و در حـال تخـمگـذاري هسـتند .در

چپ ،قطر الیه فولیکولي ،تعداد ،طول ،عرض ،وزن و

مجموع  3نمونه در اردیبهشت مـاه داراي تخـم اویـداکتي

حجم تخم اویداکتي راست و چپ و اندیکس گنادي

بود که در دو نمونه  4تخم اویداکتي و در یـک نمونـه 13

نسبت وزن گنادها به وزن بدن ضربدر  )133اندازهگیري

تخم اویداکتي مشاهده شد که بزرگترین آنها به ابعـاد ×17

شدند .تخمدانها پس از شستشو با سرم فیزیولوژي به

 4/62میلــيمتــر و  3/716گــرم وزن بــود و همچنــین

فرمالین  %13منتقل ميشوند .مراحل پردازش یافتي ،رنگ-

کوچکترین آنها به ابعاد  7/17 × 12/22میليمتـر و 3/971

آمیزي (هماتوکسیلین -ائوزین) ،برشگیري و تهیه الم از

گرم وزن داشت .بزرگترین تخـم گذاشـته شـده بـه ابعـاد

مقاطع تخمدان انجام شد.

 7/72 × 19/73میليمتر و وزن  3/242گرم در اردیبهشـت

محاسبات آماری :براي تجزیـه و تحلیـل آمـاري بـرروي

مربوط به مادهاي با طول بدن  44/46میليمتر بـوده اسـت.

صفات مورفومتریک از نرمافزار  SPSS 18در کلیه موارد

در اواخر اردیبهشت دو نمونـه مـاده در اسـارت مجموعـاً

سطح معنيداري  P >3/32است.

تعداد  12عدد تخـم گذاشـتند .در خـرداد مـاه نیـز تخـم
اویداکتي و تخمگذاري همچنان مشـاهده شـد .در خـرداد

نتایج

ماه در دو نمونه مشاهده شد که تعداد تخم در این نمونهها

تخمدانها زوج و به شکل خوشه انگور هسـتند .بـه طـور

به ترتیب  7و  2عدد بـود .در تیـر مـاه ،ایـن رونـد کـامالً

معمول در هر تخمدان تعدادي سلول زاینده (اووگـوني) و

متوقف ميشود و با وجـود اینکـه انـدازه تخمـدان نسـبتاً

تعدادي فولیکول در مراحل مختلـف رشـد وجـود دارنـد.

بزر

میانگین تعداد فولیکولها  11عدد در هر تخمدان است که

است و فولیکولهاي رسیده نیـز مشـاهده مـيشـود

ولي دیگر تخم اویداکتي و تخمگـذاري در آنهـا مشـاهده
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نميشود (شکل  .)2در این ماه ذخیره سازي چربـي بـراي

حاصل این عمل متولد شدن نوزادي با طـول بـدن 72/12

دوره زمستانخوابي در یکي از نمونـههـا رویـت شـد .در

میليمتر ،با وزن  1/376گرم بود .مقایسه انـدیکس گنـادي

مــرداد و شــهریور انــدازهي تخمــدان کــاهش مــيیابــد و

در ماههاي مختلف نتایج ما را تأیید مـيکنـد .از فـروردین

فولیکولهاي رسیده ،تخم اویداکتي و تخمگذاري مشاهده

میانگین اندیکس گنـادي شـروع بـه افـزایش یافتـه در 33

نميشود .ذخیرهسازي چربـي در مـرداد و شـهریور ادامـه

اردیبهشت به اوج خود ميرسد .از خرداد و تیر شروع بـه

ميیابد به طوریکه هر چه به سمت آغـاز زمسـتانخـوابي

کاهش کرده در مرداد و شهریور بـه کمتـرین میـزان خـود

پیش ميرویم ذخیره چربي در نمونه هـا بیشـتر مـيشـود.

ميرسـد (نمـودار  .)1در نتیجـه اووژنـز در ایـن گونـه از

میانگین قطر تخمدان در شهریورماه به  9/77میليمتر مي-

اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به اوج خود رسـیده و از

رسد .نمونههاي جوان از اواسط مـرداد تـا مهـر بـه وفـور

اواسط مرداد به بعد کامالً خاتمـه مـي یابـد .احتمـاالً ایـن

مشاهده ميشوند .تخـمگـذاري در اواخـر اردیبهشـت تـا

روند رو به کاهش با توجه به شروع خـواب زمسـتاني تـا

اواخر خردادماه صورت ميگیرد .تخم بـه هنگـام گذاشـته

اواخر زمستان ادامه ميیابد .شکل  9مقطع بـافتي تخمـدان

شدن داراي پوستهي نرم و سفید رنگ اسـت کـه بـا قـرار

در تیرماه را نشان ميدهند .الیه فولیکولي در این مارمولک

گرفتن در معرض هوا پس از  3تا  13ساعت تـا حـدودي

چندالیه و چندشکلي (پليمورفیـک) اسـت .قطـر الیـهي

مچاله ميشود .تخمها به شکل بیضي و به رنگ سفید مي-

فولیکولي از 73/77میکـرون در فولیکـولهـاي نـارس تـا

باشند (شـکل  .)3در ایـن تحقیـق قـرار دادن تخـمهـا در

 33/13میکرون در فولیکولهاي رسیده متغیر است .نتـایج

شرایطي مشابه محیط طبیعي نشان داد زماني در حدود 22

آمار توصیفي صفات در جدول  1نشـان داده شـده اسـت.

تا  63روز طول مي کشد تا نوزاد از تخم بیرون بیایـد کـه

هیچ اختالف معنيداري در صفات تخمداني سمت راست

مدت زمان انکوباسیون تخم را در این گونه نشان ميدهد.

و چپ وجود نداشت.

جدول 1ـ آمار توصیفي صفات ریختي و تخمداني در سوسمار سبز خزري ()n = 29
انحراف معیار

خطاي معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

صفات

6/13

1/29

23/243

31/116

13/261

وزن نمونه (گرم)

2/47

1/22

47/79

134/99

76/22

طول بدن (میليمتر)

7/79

1/77

142/34

227/13

173/17

طول دم (میليمتر)

1/29

3/22

17/22

21/31

16/21

طول سر (میليمتر)

6/37

1/33

13/33

24/37

9/12

قطر تخمدان راست (میليمتر)

6/31

1/22

13/16

27/72

2/21

قطر تخمدان چپ (میليمتر)

3/32

3/37

3/292

1/322

3/322

وزن تخمدان راست (گرم)

3/32

3/37

3/262

1/326

3/332

وزن تخمدان چپ (گرم)

7/32

1/64

2/67

26/934

3/273

اندیکس گنادي

3/13

3/63

11/37

21

7

تعداد فولیکول تخمدان راست

2/79

3/27

11/21

16

6

تعداد فولیکول تخمدان چپ

3/73

3/17

2/37

3/77

3/74

قطر فولیکولهاي تخمدان راست (میليمتر)

3/72

3/16

2/34

3/69

3/77

قطر فولیکولهاي تخمدان چپ (میليمتر)

12/33

2/92

23/37

73/77

33/13

میانگین قطر الیه فولیکولي (میکرون)
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شکل 1ـ سوسمار سبز خزري مادهي بالغ حاوي فولیکول هاي رسیده و بزر

در  12اردیبهشت

شکل2ـ شروع ذخیره سازي چربي و کاهش اندازه تخمدان سوسمار سبز خزري در  12تیر ماه

شکل3ـ تخمهاي گذاشته شده توسط سوسمار سبز خزري در محیط اسارت
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شکل 9ـ مقطع عرضي تخمدان سوسمار سبز خزري در پانزدهم تیرماه (بزرگنمایي )933
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نمودار 1ـ میانگین  ±انحراف معیار اندیکس گنادي سوسمار سبز خزري در ماههاي مختلف.

بحث
زمان تولیدمثل اکثر مارمولکها از جمله سوسمار سبز

در آنها حدوداً دو ماه است ،جفتگیري و تخمگذاري باید

خزري فصل بهار است که از دو نظر حائز اهمیت است:

زماني صورت بگیرد که نوزادان با کمبود غذا در اواخر

اول اینکه مارمولکها در زماني که غذا کم باشد (مثل

تابستان و پاییز مواجه نشوند .از آنجا که تخم این جانوران

اواخل تابستان و پاییز) انرژي خود را صرف تولیدمثل

از نوع اکتوهیدریک است ،رطوبت و دما از عوامل مهم در

نميکنند .دوم اینکه با توجه به این که زمان انکوباسیون

تفریخ تخم است [ .]23زمانبندي سیکل تولیدمثلي ماده
04
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در برخي مارمولکها تحت تأثیر طول دوره نوري قرار

زادهها و اندازه آنها در هنگام تولد وجود دارد ،یعني هرچه

نميگیرد بلکه تحت تأثیر درجه حرارت است ولي

تعداد زادهها کمتر باشد اندازه آنها بزرگتر است [ .]22در

افزایش دوره نوري در زمستان باعث تخمگذاري برخي

تابستانهاي گرمتر نوزادان زودتر از تخم خارج ميشوند

مارمولکها شده ولي تعداد تخمها نسبت به حالت طبیعي

[ .]16 ،12رابطه معکوسي بین میزان ذخیره چربي و

کمتر بوده است [ .]17مطالعات نشان داده اثر نور بیشتر از

تولیدمثل در اکثر مارمولکها وجود دارد [ .]11مارمولکها

درجه حرارت بوده است [ .]19مطالعات قبلي در مورد

بطور کلي داراي سه نوع سیکل تولیدمثلي ممتد ،ناپیوسته

مارمولکها نشان داده که فرزندان ماده زودتر از نرها به

و پیوسته هستند [ .]17در مدل پیوسته ،گامتوژنز وابسته

بلوغ ميرسند و از طرفي تخمهایي که براي اولین بار

به فصل است و در نواحي سرد یا معتدله که داراي فصول

گذاشته ميشوند کوچکتر از تخمهایي هستند که دفعات

سالیانه هستند [ ]12و یا در نواحي گرمسیري فصلي

بعد گذاشته ميشوند و این نوعي انتخاب طبیعي است،

مشاهده ميشود .فعالیت جنسي نر و ماده در محدوده

زیرا اندازه فرزندان فقط تحت تأثیر شرایط فیزیکي مادر

زماني خاصي از سال اتفاق ميافتد .در این تیپ ،بین

قرار ندارد و رابطه مستقیمي بین تغذیه و سهمیهبندي

آمیزش و لقاح همزماني وجود دارد و از این رو جنس

انرژي در مادر و فرزندان وجود دارد .اگر مادران انرژي

ماده نیازي به ذخیره اسپرم ندارد [ .]13در گونه مورد

خود را بیش از اندازه در تولیدمثل اول مصرف کنند ،بقاء

مطالعه ،سیکل تولیدمثلي از نوع پیوسته و محدود به یک

و دوام آنها کاهش یافته و روي تولیدمثلهاي بعدي آنها

دوره مشخصي از سال است .نمونههاي بالغ در این تحقیق

نیز تأثیر ميگذارد .مارمولکها معموالً بر اساس اندازه به

بین  76تا  134میليمتر طول داشتهاند.در شهریورماه ،وزن

بلوغ جنسي ميرسند تا بر اساس سن .گونههاي کوچک-

نمونهها بیشترین مقدار را نشان ميدهد که این مسئله

تر معموالً در سال اول یا دوم عمر خود به بلوغ جنسي

مربوط به افزایش میزان ذخیرهسازي چربي در این تاریخ

ميرسند در حالي که انواع بزرگتر در سال سوم یا چهارم

بهمنظور آمادگي جهت زمستانخوابي ميباشد.

عمر خود به بلوغ ميرسند .معموالً اشکال کوچک عمر

سیکل تخمداني سوسمار سبز خزري داراي سه مرحله

کوتاهي از یک تا پنج سال دارند در حاليکه اشکال

مشخص است1 :ـ مرحله غیرفعال در پاییز و زمستان که

بزرگتر ممکن است از ده تا بیست سال یا حتي بیشتر نیز

تخمدان داراي فولیکولهاي بسیار کوچک است2 ،ـ

عمر کنند .مدت انکوباسیون مارمولکهاي کوچک جثه

مرحله زردهسازي از اواسط فروردین تا اواسط تیرماه که

حدود چهل و پنج روز و مارمولکهاي بزرگتر حدود دو

تخمدان داراي فولیکول هاي در حال رشد و رسیده (قطر

ماه ،چند ماه یا حتي بیش از یک سال است [ .]23موفقیت

بیش از  9میليمتر) است3 ،ـ مرحله تخم اویداکتي ،در

تولیدمثلي ممکن است ،در ارتباط با یادگیري ،کمیت و

اردیبهشت که تخمها درون اویداکت هستند .نتایج نشان

کیفیت دسترسي به غذا باشد که توسط درجه حرارت و

داد که هر دو تخمدان راست و چپ در سوسمار سبز

مقدار بارندگي در قبل و در طول فصل تولیدمثل ،کنترل

خزري فعال هستند .در فروردین فولیکولهاي نارس و در

ميشود .تعداد تخم نیز در گونههاي مختلف و حتي در

حال رشد و رسیده مشاهده شد .در اردیبهشتماه اغلب

یک گونه یکسان نیست .اختالفات مشاهده شده ممکن

بین  4تا  13تخم اویداکتي بزر

و تقریباً هماندازه

است بهخاطر سن مارمولک یا تغییرات فصلي باشد .از

مشاهده شد .در اردیبهشت و خرداد برخي نمونههاي

سوي دیگر ممکن است گونهها از سالي به سال دیگر

نگهداري شده در اسارت ،بین  2تا  7تخم گذاشتند .در

تغییراتي در تعداد تخم نشان دهند که بهدلیل شرایط

محیط طبیعي موردي از تخم گذاري مشاهده نشد که به

محیطي متفاوت ميباشد [ .]21رابطه معکوسي بین تعداد

نظر مي رسد به دلیل در امان ماندن تخم ها از خطرهاي
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احتمالي بوده است .در مورد تعداد دفعات تخمگذاري

اواسط اردیبهشت به اوج خود ميرسد .تخمها از اوایل

احتمال دو بار تخمگذاري در سال وجود دارد .اوج

اردیبهشت در طبیعت قابل مشاهده هستند و این روند تا

تغییرات معنيدار صفات ماکروسکوپي تخمدان شامل قطر

اواسط تیرماه ادامه دارد .مدت انکوباسیون تخم بین  23تا

و وزن تخمدان چپ و راست در پانزدهم اردیبهشت ماه

 63روز گزارش شده است [ .]2مطالعه روي اووژنز

مشاهده شد که این امر به دلیل اوج فرآیند اووژنز در این

آگاماي سروزغي خاکستري ( Phrynocephalus

تاریخ بوده است .اوج این تغییرات در السرتاي شکمسبز

 )scutellatusنیز نشان داده که فعالیت تخمدان با

( )Darevskia chlorogasterکه گونهي سیمپاتریک

سرعت زیادي از فروردین شروع شده و تا تیر با روند

سوسمار سبز خزري است در ابتداي اردیبهشت و افت آن

صعودي ادامه دارد ولي از مرداد تا شهریور روندي کامالً

در انتهاي تیرماه بوده است که این امر به خاطر اوج گیري

نزولي را طي کرده و تخمدانها در شهریور تقریباً تحلیل

فرآیند اووژنز در  12اردیبهشت و افت شدید آن در اوایل

ميروند [ .]2نتایج مشابهي روي آگاماي وزغي دمسیاه

مرداد ماه بوده است [ .]7با توجه به نتایج به دست آمده

( )Phrynocephalus maculatusبدست آمده است

در تحقیق حاضر فعالیت زردهسازي سوسمار سبز خزري

[ .]13مدت انکوباسیون در سوسمار سبز خزري بین  22تا

حدود  33روز است .مطالعه بر روي السرتاي شکمسبز

 63روز ميباشد زیرا اولین تخمگذاري در اواخر

نشان داد فعالیت زرده سازي در این گونه کمتر از  33روز

اردیبهشت و نمونههاي نوزاد در اواخر تیرماه مشاهده

است [ .]7فعالیت زردهسازي سوسمار سبز خزري در

شدند ،همچنین همان طور که اشاره شد قرار دادن تخمها

خارج از ایران حدود  92روز گزارش شده است [.]7

در شرایطي مشابه محیط طبیعي نشان داد زماني در حدود

بهارآرا و همکاران فعالیت زردهسازي آگاماي قفقازي

 22تا  63روز طول ميکشد تا نوزاد از تخم بیرون بیاید

( )Laudakia caucasiaرا در حدود  33روز گزارش

که حداقل زمان  22روز براي انکوباسیون این گونه را

کردهاند ،چرا که در اردیبهشت هیچ فولیکول زردهسازي

تأیید ميکند .بیشترین قطر تخم در آگاماي چابک تا 22

زرده ساز

میليمتر و در آگاماي سروزغي خاکستري تا  13میليمتر

به تعداد زیاد مشاهده شدند [ .]1اندیکس گنادي بعنوان

گزارش شده است [ ،]2بزرگترین قطر تخم بدست آمده

یک شاخص مهم براي انجام فرایند اووژنز در سوسمار

در جکوي انگشتخمیده خزري 13/24 ،میليمتر ميباشد

سبز خزري داراي افزایش قابل مالحظهاي در اواسط

[ ،]9در حالي که قطر بزرگترین تخم سوسمار سبز خزري

اردیبهشت ميباشد که نشاندهندهي پیک تولیدمثلي در

 19/73میليمتر بود .بررسي اووژنز جنسهاي Eremias

این ماه ميباشد .بررسي اندیکس گنادي در السرتاي

و  Mesalinaاز خانوادهي السرتیده در استان سمنان

شکمسبز نشان داد اوج فرایند اووژنز در این گونه همزمان

نشان داده که اعضاي این خانواده زودتر از خانوادههاي

با اوج اندیکس گنادي در اواسط خرداد ماه بوده و تا

دیگر فعالیت تخمداني خود را شروع ميکنند ،بطوري که

ابتداي مرداد ادامه دارد [ .]7اوج اندیکس گنادي آگاماي

در  23فروردین تخمهاي بزر

اویداکتي در آنها مشاهده

قفقازي در خرداد بوده است [ .]1احتماالً اختالف زمان

ميشود ( .)2معموالً در شهریور ،بیشتر فضاي محوطهي

اوج تولیدمثل در یک گونه به دلیل تفاوت در زیستگاه،

شکمي را ذخایر چربي پر ميکند که نشان دهنده آمادگي

شرایط آب و هوایي ،میانگین دما ،میزان بارندگي و پوشش

جانور براي شروع دوره زمستان خوابي ميباشد .هیچ

گیاهي مناطق مورد مطالعه ميباشد .در مطالعهي دیگري

مارمولکي در آبان در زیستگاه طبیعي مشاهده نشده و تنها

روي آگاماي چابک ( )Trapelus agilisمشخص شد

در اواخر مهر نمونههاي نابالغ که به انرژي گرمایي کمتري

که فرایند اووژنز بعد از خواب زمستاني شروع شده و در

براي فعالیت نیاز دارند بطور موردي در محیط دیده مي-

مشاهده نشده اما در خرداد فولیکولهاي بزر
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شوند .مطالعه دیگري که به موازات این تحقیق بر جنس

بیولوژي تولیدمثل برخي از گونههاي خانواده آگامیده.

نر این گونه صورت گرفت نشان داد که اوج اسپرماتوژنز

پایاننامه کارشناسيارشد ،دانشگاه تربیتمعلم 196 .صفحه

این گونه منطبق با اووزنز آن است و دوره فعالیت جنس

 -6کمالي ،ک .1342 .راهنماي میداني خزندگان و

نر کامالً مشابه جنس ماده است [.]2

دوزیستان ایران .انتشارات ایرانشناسي ،تهران 367 ،صفحه.
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