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  در استان مازندرانسوسمار سبز خزري  چرخه اسپرماتوژنزبررسي 
  سيدمحمد كشاورز و عبدالحسين شيروي ،*ويدا حجتي رضا بهنيافر،

  شناسيگروه زيستواحد دامغان، دامغان، دانشگاه آزاد اسالمي، 

 3/6/94 :تاريخ پذيرش  22/3/94 :تاريخ دريافت

  چكيده 
و زيستگاه اصلي آن در نواحي خزري بوده  روز فعال ،السرتيده متعلق به خانواده )Lacerta strigata( سوسمار سبز خزري

-اي ميها با پوشش گياهي استپي و اغلب بوتهاي و شنزارهاي سواحل دريا، مرداب يا رودخانههاي ماسهاي، تپهو مديترانه

لذا اين  ،در ايران و جهان صورت گرفته زريي توليـدمثلي سوسمار سبز خهاطالعات اندكي بر روي چرخهم ازآنجاكه .باشد
 تعداد 1392 شهريور 30فروردين تا  15از . دانجام شاستان مازندران  در گونه يناي اسپرماتوژنز بررسي چرخه منظور بهتحقيق 

با دست روزانه و  يها درگشت، آبندانسر و آبندانكش در اطراف شهرستان ساري گوهر باراني نر از سه ايستگاه نمونه 24
، شامل طول سرآنها ند و صفات مورفومتريك ها به آزمايشگاه با كلروفرم بيهوش شدپس از انتقال نمونه. آوري شدندجمع
ي در طي شش ماه دوره. گيري شدها اندازهبيضه بدن وپنيس، طول و عرض بيضه، وزن رض هميع و بدن و دم، طول طول

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد . ر بالغ مورد بررسي ريختي و بافتي قرارگرفتنمونه ن 24ي ، بيضهگونه ينافعاليت 
 كه ينادو فاز آخر مرز مشخصي نداشته و با . شامل چهار فاز فعال، انتقالي، غيرفعال و ترميمي است گونه ينااسپرماتوژنز در 

اسپرماتوژنز از اواخر اسفند . وايل فروردين ادامه داردتا ا توليد اسپرم وجود ندارد ولي ترميم اليه زاينده از شهريور آغاز و
لي و از نوع فص گونه يناتوليدمثل . شودبوده و از مرداد به بعد كامالً متوقف مي خردادماهآغاز و اوج آن در فصل بهار و در 

  .است اسپرماتوژنز از نوع پيوسته

  زندرانبيضه، استان ما، السرتيده، سوسمار سبز خزري: كليديهاي واژه

  vida.hojati@gmail.com: ، پست الكترونيكي09363244558: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
داران بخاطر نمايش هر دو روش  خزندگان در ميان آمنيون

و  موردتوجهزايي  گذاري و زندهتخمشامل توليدمثل 
مثلي هاي توليد چرخهداراي ين آنها همچن. هستند باارزش

 وضعيت دوجنسي غالب اگرچه .ندهستفصلي يا مداوم 
. باشندميسوسمارها پارتنوژنز  اما تعدادي از .است

خانواده  20 گونه كه در 3750ها با حدود سوسمار
 دهندترين خزندگان زنده را تشكيل ميموفق قراردارند،

و عامل بقاي  هايتمهمترين فعال آنجا كه يكي از از. )3(

مكانيسم انجام  بررسي ،باشدمي توليدمثلهر موجود زنده 
يند ااز طرفي اين فر. استآن در جانوران بسيار مهم 

 تحت كنترل شرايط فيزيولوژيكي غدد و اعصاب قرار
محيط از طريق اثرگذاري بر هيپوتاالموس و ساير  و دارد

يم مراكز عصبي فعاليت غدد جنسي را بطور غيرمستق
 توليدمثلي چرخه مطالعه آنكه دليل به. تحت كنترل دارد

است،  مشكل هاتاكسون با ساير مقايسه در خزندگان
 آن فراواني و وسيع به پراكنش توجه با گونه ينا مطالعه



 1395، 2، شماره 29جلد                                                  )                                مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

132 

 چرخه مطالعه مناسبي براي الگوي و مدل تواندمي
 و هايـبررس مغرعلي .آيد حساب به خزندگان توليدمثلي

 و خزندگانراكنش ـپ روي بر كه ايردهـگست تمطالعا
 روي بر كمي مطالعات ،)2( گرفته صورت هاآن يـشناساي
 جهان و ايران در هاهـاين گون دمثليـتولي هايچرخه
 Lacerta( سوسمار سبز خزري .است گرفته صورت

strigata( روز فعالاي گونه ،السرتيده متعلق به خانواده 
اي، ن در نواحي خزري و مديترانهو زيستگاه اصلي آبوده 
اي و شنزارهاي سواحل دريا، مرداب يا هاي ماسهتپه

اي ها با پوشش گياهي استپي و اغلب بوتهرودخانه
 آذربايجان گيالن، مازندران، در گلستان، ايران در .باشدمي

، 5( شودمي يافت فارس و شمالي اردبيل، خراسان شرقي،
- بافت زمينه در قبلي مطالعه نههرگو فقدان به توجه با). 6

سوسمار  در اسپرماتوژنز يچرخه بررسي و شناسي بيضه
 ريختي تغييرات بررسي جهت ، مطالعه حاضرسبز خزري

 انجام گونه ينا رد اسپرماتوژنز چرخه و نر گناد بافتي و
   .شد

  هامواد و روش
به دليل برودت هوا و نامساعد  1392فروردين  15در 

ايستگاه مطالعاتي در  موردنظري گونه ،بودن شرايط جوي
يافت  كه حوالي شهرستان ساري در استان مازندران بود

با . ها هنوز در خواب زمستاني بودندنشد و احتماالً نمونه
 ها ظاهر وماه نمونهمساعد شدن هوا در ارديبهشت

 با دست صورت آفتابي يوهوا آبروز و  در يبردار نمونه

 از روز ات ميانيعسا در و دست با اغلب هانمونه. گرفت
 براي .شدند آوريجمع بعدازظهر 4صبح تا  9

 فعاليت كامل بطور هانمونه كه دينرفرو 30 از اسپرماتوژنز،

 خواب براي كه يورماهشهر 30 تا كردند را آغاز خود

بار در يك روز 15 هر فاصله به شوند،مخفي مي زمستاني
تابستان تعدادي نر بار در فصل يك هرماهفصل بهار و 

 درمجموع. آوري گرديدجمع موردنظرهاي بالغ از ايستگاه
 يبررس موردنمونه نر بالغ  24نوبت، بيضه  8و در طي 
 شدند منتقل آزمايشگاه به زنده بطور هانمونه. قرارگرفت

  .)1شكل (

  
 نر ـ سوسمار سبز خزري1شكل

 - هپوز طول ها به آزمايشگاه ابتدانمونه انتقالپس از 
كار گيري و با رعايت اصول اخالقي اندازه )SVL( مخرج

و گنادها از بدن خارج  هبيهوش و تشريح شد ان،جانوربا 
 001/0 ا دقتب با ترازوي ديجيتالگنادها بالفاصله . ندشد
. گيري شداندازه هاو سپس ابعاد گنادشدند وزن  گرم،

ها براي هاي مورفولوژيك، بيضهپس از انجام بررسي
 درصد تثبيت 10فرمالين  ناسي توسطشبافت هايرسيبر

 .هاي پارافيني تهيه شدقالب زش بافتياپردپس از  .شدند
هاي سريالي به ها توسط ميكروتوم برشسپس از نمونه

ائوزين  - ميكرون تهيه و به روش هماتوكسيلين 7قطر 
 تعداد ساز،هاي اسپرمقطر و تعداد لوله. آميزي شدندرنگ
ها اسپرم و هاها، اسپرماتيدها، اسپرماتوسيتتوگونياسپرما
هاي حاصل با استفاده داده. ندشد گيري و شمارشاندازه
آزمون آناليز واريانس  و SPSS 17آماري  فزارااز نرم

مرز  عنوان به >P 05/0و  حليل شدت) ANOVA(يكطرفه 
   .در نظر گرفته شد يآماراستنتاج 

  نتايج
  آوري شدههاي جمعنمونه بدنطول  داري درتغيير معني
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ليكن نتايج . )<P 05/0( فصول مختلف مشاهده نشد در
، حجم، طول و وزن وزن بدن، هايگيريحاصل از اندازه

ساز و تعداد هاي اسپرمتعداد و قطر لوله، بيضه عرض
-تغييرات ادواري بيضه را طي ماههاي زاينده انواع سلول

 .واضحي نشان داد بصورتهاي فروردين تا شهريور 
). 2شكل ( يضه راست باالتر از بيضه چپ قرار داردب

در صفات توصيفي صفات بدن و بيضه آناليز آماري 
    .شودداده مينشان  1جدول 

  سوسمار سبز خزريها در بيضهموقعيت  ـ2 شكل
  

  ) = 24n(ـ آمار توصيفي صفات ميكروسكوپي در سوسمار سبز خزري 1جدول 

 p انحراف معيار  خطاي معيار ميانگين كثرحدا حداقل صفات

 005/0 696/5 162/1 446.23 590.37 740.13  وزن

 982/0 72/0 14/0 02/1 35/103 11/101 طول بدن

 002/0 35/1 27/0 60/7 21/10 60/4 طول بيضه راست

 001/0 32/1 27/0 34/7 74/10 38/5 طول بيضه چپ

 000/0 77/0 15/0 28/4 57/5 77/2 عرض بيضه راست

000/0 73/0  15/0 28/4 74/5 85/2 عرض بيضه چپ  

007/0 042/0 008/0 082/0 191/0 022/0 وزن بيضه راست  

003/0 041/0 008/0 082/0 192/0 023/0 وزن بيضه چپ  

000/0 67/39 09/8 28/80 74/164 34/18 حجم بيضه راست  

000/0 44/39 05/8 02/77 56/184 65/23 حجم بيضه چپ  

001/0 96/11 44/2 00/87 00/107 00/51 اد لوله اسپرم ساز راستتعد  

000/0 00/14 85/2 91/86 00/109 00/61 تعداد لوله اسپرم ساز چپ  

000/0  22/47  64/9 94/2 00/371 00/148 قطر لوله اسپرم ساز راست  

000/0 65/32 66/6 93/2 00/352 00/238 قطر لوله اسپرم ساز چپ  

000/0 37/15 13/3 04/77 00/98 00/41 راست قطر اليه زاينده  

000/0 41/15 14/3 25/72 00/96 00/37 قطر اليه زاينده چپ  

000/0  52/100 51/20 25/150 00/258 00/0 تعداد اسپرم راست  

000/0 19/104 26/21 58/152 00/301 00/0 تعداد اسپرم چپ  

 001/0 349/0 071/0 698/0 200/1 080/0 انديكس گنادي

      
 .)1نمودار ( مشاهده شد يورماهشهربيشترين وزن بدن در 

در خرداد، افزايش  هابيضهحجم طول، عرض و  ،وزن
 3، 2نمودار ( هاي ديگر يافته بودداري نسبت به ماهمعني

 باشدمي خردادماهدر  گونه ينا داد اسپرمتع اوج .)4و 
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 كه داد ننشا بافتي مقاطع ميكروسكوپي مطالعه. )5نمودار (

. است شده يلتشك زيادي بسيار سازمني هايلوله از هابيضه
 و تابستان كاهش طي بهار در هااسپرماتوگوني تعداد

بيشتر  ماه ينفروردها در يافته و تعداد اين سلول دارمعني
ها ها و اسپرمها، اسپرماتيدليكن تعداد اسپرماتوسيت. است

 خردادارديبهشت و تا داري از ماه فروردين افزايش معني
 خردادماهها در تعداد اين سلول). 3شكل ( نشان داد

از  رفته رفتهاز خرداد به بعد  .داشت بيشترين مقدار را
ديگر  مردادماهدر  كه ينحو بهها كاسته تعداد اين سلول

اليه  يورماهشهردر . شوداسپرم مشاهده نمي اسپرماتيد و
توان فقط يو مكند ميبه ترميم  زاينده شروع
ساز مشاهده مني اسپرماتوسيت را در لوله اسپرماتوگوني و

   .نمود

  
بدن در سوسمار سبز خزري كه اوج آن در وزن  ـ1نمودار 

  ).انحراف معيار ±ميانگين (باشد يورماه ميشهر

  

 خردادماهدر سوسمار سبز خزري كه اوج آن در  وزن بيضه ـ2نمودار 
  ).عيارانحراف م ±ميانگين (باشد مي

  
در سوسمار سبز خزري كه اوج آن در خرداد  طول بيضه ـ3نمودار 

  ).انحراف معيار ±ميانگين (باشد مي

  
در سوسمار سبز خزري كه اوج آن در خرداد  عرض بيضه ـ4نمودار 

  ).انحراف معيار ±ميانگين (باشد مي

  
در سوسمار سبز خزري كه اوج آن در خرداد  داد اسپرمـ تع5 نمودار

  ).انحراف معيار ±ميانگين (باشد مي
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  ماه يبهشتاردساز سوسمار سبز خزري در ـ مجراي اسپرم3شكل 

  حثب
 داراي ها،مارمولك اكثر كه است داده نشان قبلي مطالعات

. )7( باشندمي اسپرميوژنز و نادگ رشد اسپرماتوژنز، سه فاز
 فاكتورهاي توسط تواندمي روند اين نرمال عملكرد

 رژيم هوا، دمايي تغييرات دوره نوري، ازجمله محيطي

 يرتأث تحت هاي فيلوژنيكممانعت و فشارها و غذايي

 روند براي بررسي حاضر مطالعه در .)7( قرارگيرد

سه منطقه  از يازموردن هايبيضه، نمونه بافت و اسپرماتوژنز
، آبندانسر و آبندانكش در استان مازندران، گوهر باران

شهرستان ساري كه داراي شرايط آب و هوايي و ميزان 
. آوري گرديدبارندگي منطقه، از نوع معتدل است جمع

 نتيجه اين يدمؤ نيز مخرج - پوزه طول گيرياندازه ميانگين

ها كامالً بالغ بودند چراكه ميانگين آن در باشد كه نمونهمي
-هاي جمعمختلف فصل بهار و تابستان در نمونه هايماه

كه با ) <05/0P(دار نشان نداد آوري شده اختالف معني
طبق گزارش تركي . مطابقت دارد )9(گزارش تركي 

ها پس از بيدار شدن از خواب زمستاني و گذر مارمولك
در اين فاز  و شونداز مرحله ترميم وارد فاز فعال مي

اين مطلب با . )8( شوندمي ها مشاهدهاسپرماتوسيت
مطالعات انجام شده روي . مشاهدات ما مطابقت دارد

Trapelus lessonae   وLaudakia caucasia  نشان داده
اي را ها دو نوع سيكل بيضهاست كه اين نوع از مارمولك

 همه طول در ايبيضه مداوم فعاليتـ 1 :دهندنشان مي

-مي رخ گرمسيري مناطق در بيشتر روش اين كه ها،فصل

اي كه محدود به فعاليت فصلي يا متناوب بيضه ـ2 .دهد
 دهداست و در مناطق معتدله رخ مي هاي فصليدوره

نتايج حاصل از تحقيق حاضر نيز نشان داد كه با . )10(
اي در شهرستان ساري فعاليت بيضه يوهوا توجه به آب

 .)10( باشداز نوع فعاليت فصلي مي سوسمار سبز خزري
در فصل بهار گونه موردمطالعه، حداكثر فعاليت زيستي را 

-كه اين موضوع با نتايج حاصل از بررسي باشد يدارا م

 Trapelusهايروي گونه )10و  1(هاي تركي و بهارآرا 

lessonae  و Laudakia caucasia مطابقت دارد .
اند كه اسپرماتوژنز دراين ها گزارش نمودههمچنين آن

 در كه اول فاز :شامل سه فاز توليدمثلي استها مارمولك

 .كندمي ياد فعال فاز عنوان آن تحت از و دهدمي رخ بهار
 مشاهده سازمني لوله لومن در اسپرماتوزوآ فاز اين طي در

در مردادماه،  .)8( دهدرخ مي اسپرماتوژنز فرايند و شودمي
نده يابد زيرا اليه زايپارامترهاي مربوط به بيضه كاهش مي
انـد كه ها تخليه شدهبراي توليد اسپرم مصرف و اسپـرم

 .)3( است C. caspiumمشابه تحقيقات حجتـي بـر روي 
 اين تعداد است كه داده نشان نيز هااسپرماتوگوني شمارش

 دارد كاهشي روند خرداد تا فروردين از يجتدر به هالسلو

 ماتوژنزاسپر روند ماه سه اين طي در كه است آن نگربيا و

 از پس كه نمود گزارشتركي نيز  .قراردارد فعال فاز در

 مشاهده زاينده هايسلول تعداد بيشترين يزمستان خواب

 به و نمايدمي پيشرفت اسپرماتوژنز كه بتدريج و شودمي

 اين تعداد از رودبعدي پيش ميخوابي  زمستان سمت

 مهرماه اوايل كه در بطوري شودمي كاسته هاسلول

 مشاهده لومن در را زاينده هايسلول توانمي يسخت به

- معني تفاوت هااسپرماتوسيت تعداد شمارش .)7( نمود

 نداد نشان ارديبهشت فروردين، هايماه طي در داري
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)05/0P>( زمستاني از خواب شدن يدارب ديرتر احتماالً و 

 شوند، فاز توليدمثلي وارد نيز ديرتر تا است شده باعث

كاهشي تعداد  روند بعدي هايهما طي رد يجهدرنت
 تعداد بررسي مچنينه .داد خواهد ها رخاسپرماتوسيت
 سه طي در هاسلول اين تعداد كه داد نشان نيز اسپرماتيدها

 موضوع اين احتماالً و داشته افزايشي روند بهار ماه فصل

 تعداد شمارش .باشدمي زايياسپرم فرايند افزايش يلبه دل

 هالوله اين تعداد كه است داده نشان نيز ازسنيم هايلوله

 ديگر عبارت به. باشدنمي يكسان بهار فصل هايماه در
 كاهشي روند مرداد تا فروردين از سازمني هايلوله تعداد

 اسپرماتوژنز روند افزايش دليل به احتماالً امر اين داشته و

 طي رد هالوله و هاسلول تعداد كاهش و هااين ماه طي در

 نيز سازمني هايلوله قطر تغييرات .باشدتخريب مي فاز

 ارديبهشت ماه در هالوله اين قطر و نداشته منظمي روند

مشابه . خردادماه است و فروردين در هالوله قطر از بيشتر
اين نتيجه را تركي و بهار آرا در بررسي زمان اسپرماتوژنز 

 Laudakia و هالسرتيد از خانواده Ophisops elegansدر 

caucasia 9و  1( اندگزارش نموده آگاميده از خانواده(. 
آن است كه در طي ماه خرداد قطر  ها بيانگرمطالعات آن

ها ساز كمتر از ارديبهشت و مشابه قطر لولهمنيهاي لوله
آمنيون توليدمثل كلي بطور. )9(باشد در ماه فروردين مي

 نقش تستوسترون و باشدمي هورموني كنترل تحت داران

 هورمون اين .كندمي يفاا نرجنس  توليدمثل در يمهم

در تحقيق  .شودمي توليدبيضه  اليديگ هايسلول توسط
از فروردين تا خرداد كه زمان اوج اسپرماتوژنز حاضر 
مقدار را در فروردين نشان  انديكس گنادي كمتريناست 

دوره  در طولدهد كه اين بخاطر كاهش وزن بدن مي
 و تركي و مشابه تحقيق بهارآرا، باشدمي خوابيزمستان
همزمان با تحقيق  .)10و 9، 8، 3، 2، 1( باشدمي حجتي

ي اين گونه نيز حاضر، بر روي اووژنز جنس ماده
مطالعاتي صورت گرفته است كه همزماني فعاليت جنسي 

 اووژنز در فرايند اوج). 3(دهد نر و ماده را نشان مي

 اوايل تا ارديبهشت از اواسط ري مادهخز سبز سوسمار

 اواسط از و داكردهيپ افت شديدي تيرماه در بوده، خرداد

  .)4(يابد خاتمه مي كامالً بعد به مرداد

آن است كه اسپرماتوژنز در  نتايج اين پژوهش بيانگر
شود از اوايل بهار وارد فاز فعال مي سوسمار سبز خزري

اشته و اوج توليد اسپرم اين روند تا اواسط تير ادامه د و
از نوع  گونه ينتوليدمثل در ا. باشدخرداد مي در اواخر

 .است) Associated(فصلي و اسپرماتوژنز از نوع پيوسته 
در گونه  ين، رشد گناد و اسپرميوژنز ااسپرماتوژنز

اسپرميوژنز در مرداد  رسد وخردادماه به اوج خود مي
شود و بازسازي مي در شهريور وارد مرحله احياو  متوقف

  . كه تا پايان خواب زمستاني ادامه دارد

  منابع
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Abstract 

Caspian green lizard, Lacerta strigata belongs to the family Lacertidae is diurnal and 
its habitat is in the Caspian and Mediterranean areas, sand dunes and beach sands, 
swamps, or rivers with shrub steppe vegetation. Since, a few studies have been 
performed on the reproductive cycles of L. strigata in Iran and other countries, 
present research was conducted in order to the study of spermatogenic cycle of this 
species in Mazandaran Province. 24 male specimens were collected by hand from 
three stations Goharbaran, Ab-Bandankesh, Ab-Bandansar around Sari County in 
diurnal sampling from 5 April to 20 September 2013. The samples after transferring 
to the laboratory were anesthetized with chloroform and morphometric characteristics 
such as head, body and tail length, hemipenis and testis length and width and body 
and testis weight were measured. During the six- month period of activity of the 
species, the testes of 24 adult males were morphologically and histologically studied. 
The results show that the spermatogenesis of this species including four phases: 
active, transitional, silent and regenerative. The last two phases aren't completely 
separated and no sperm production occurred, but regeneration of the germinal layer 
occurs from the early September to early April. Spermatogenesis begins in late March 
and peak in spring and late June, and ends in August. Reproductive cycle of this 
species is seasonal and alternated and the type of spermatogenesis cycle is associated. 

Key words: Caspian green lizard, Lacertidae, Testis, Mazandaran Province. 

 


