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 Asaccus جکوهای انگشت برگی متعلق به جنس        

(Anderson, 1973 Dixon and )های خانواده یکی از جنس

 مناطق در که باشندمی (Phyllodactylidae) فیلوداکتیلیده

؛ a1111و همکاران،  1Torki( پراکنش دارند خاورمیانه از محدودی

Papenfuss  ،؛ 1111و همکارانArnold  وGardner ،1991 .)

های مهم ریختی این جنس که آن را از دیگر یکی از ویژگی

کند، وجود ساختار برگ مانند در سوسماران جدا می هایجنس

(. از Anderson ،1999انتهای انگشتان اعضای این جنس است )

تاکنون شش گونه جدید از جکوهای انگشت برگی  1111سال 

( Endemicزاد )بوم همگی A. baraniاز  غیراند که بهشده توصیف

از این جنس در ایران  گونه 11که تاکنون طوریهایران هستند، ب

های این جنس در امتداد رشته های گونهگزارش شده و جمعیت

 Torki ؛ a1111و همکاران،  Torkiاند )کوه زاگرس پراکنده شده

  (.Torki ،1111؛ b1111و همکاران، 

ها جکوی انگشت برگی اندرسون با نام یکی از این گونه       

 (b1111همکاران،  و Torki) باشدمی  Asaccus andersoniعلمی

های غربی ( آن در دامنهType localityکه محل نمونه تیپیک )

باشد و پراکنش آن مرکزی در استان ایالم میرشته کوه زاگرس 

همکاران،  و Torki)تاکنون تنها از این ناحیه گزارش شده است 

b1111) .Asaccus andersoni  به افتخارSteven C. Anderson 

ویژه هبرای شناخت فون خزندگان خاورمیانه ب جامعی مطالعات که

. (b1111همکاران،  و Torki)ایران داشته، نامگذاری شده است 

های ریختی مهم این گونه که باعث تمایزش از دیگر ازویژگی

های پشتی شود وجود توبرکولمی Asaccusهای جنس گونه

 و Torki)فاقد تیغه است که تا ناحیه پشت سر نیز وجود دارند 

 .(b1111همکاران، 

شناسی های مختلف زیستاطالعات موجود در زمینه جنبه       

باشد جکو تنها محدود به مطالعه توصیف این گونه میاین 

(Torki همکاران، و b11111 ؛Torki همکاران، و a1111) متاسفانه .

ویژه در ایران، هباالی این جنس ب رغم تنوع زیستی نسبتاًعلی

عنوان ذخیره زاد ایرانی این جنس بههای بومغنای باالی گونه

نه چندان گسترده پراکنش ژنتیکی جانوری ملّی و نیز محدوده 

بوم های مختلف اعضای این جنس، کمبود اطالعات در زمینه

 شناسیریخت حتی و رفتارشناسی شناسی،زیست ،شناسی

که طوریباشد بهجکوهای انگشت برگی در ایران آشکار می

های این جنس در سطح اطالعات موجود در مورد برخی از گونه

مانده است که لزوم تحقیقات علمی ها باقی مطالعه توصیفی آن

 کند.زاد را دو چندان میهای تازه توصیف بومدرباره این گونه

شناسی این گونه های زیستبررسی برخی از جنبه منظوربه       

 1991بهار در طبیعت در مجموع چهار عملیات میدانی از اوایل 

سال در زیستگاه تیپیک گونه یعنی کوه تا اواخر تابستان همان

متری از سطح دریا  1111الی  1111دربست در ارتفاعات بین 

، در شهر (1شکل ) o14 ،'55 o99 11'با موقعیت جغرافیایی 

پذیرفت که چهار مرحله عملیات میدانی  ایالم صورت استان ایوان

باشند: شرح ذیل می( بهشبانه روز 11 انجام شده )در مجموع

 1فروردین، مرحله دوم   19الی  11شبانه روز از  1مرحله اول 

شبانه  5خرداد، مرحله سوم  1اردیبهشت الی  19شبانه روز از 

 9الی  5شبانه روز از  5تیرماه و مرحله چهارم  11الی  1روز از 
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لعه مطااصلی شهریور. در هر مرحله از عملیات میدانی، روش 

بر پایه  (،1زاد )شکل شناسی و رفتار این جکوی بومزیست

زنده از این نمونه  11چنین بود. هم میدانیمشاهدات مستقیم 

 9نر و  4نمونه نابالغ، با نسبت جنسی  9نمونه بالغ و 9گونه )

سنندج واحد دانشگاه آزاد شناسی زیستبه آزمایشگاه  ،ماده(

ای شیشه (Terrarium) ریومترا در یکسپس و  ه شدانتقال داد

و ارتفاع  111، طول 11متر(: عرض به ابعاد )سانتی ( 9)شکل 

، ارتفاع 1، طول 1و یک اتاق با فضایی به ابعاد )متر(: عرض  41

 ها مطالعهشناسی آنو زیست یرفتار های، برخی از جنبه111

در محیط اسارت اتاق، جهت جلوگیری از فرار کردن . گردید

ای سفید استفاده شد. در هر دو محیط اسارت تور پارچهجکو از 

سازی به زیستگاه طبیعی ای(، جهت شبیه)اتاق و تراریوم شیشه

ها با خاک های تخت استفاده گردید و سطح زیرین آناز سنگ

که ه شد های هر دو محیط طوری چیدپوشانده شد. سنگ

ر خود را وجود آید تا در زمان احساس خطپناهگاهی برایشان به

 ها مخفی کنند.درون فضای باز بین سنگ

انگشت برگی اندرسون شب فعال بوده و در طبیعت  جکوی       

شان هنگام غروب آفتاب( روی در طول شب )حداکثر فعالیت

در حال فعالیت مشاهده شدند، اگرچه  بزرگ هایسنگ و هاصخره

گیر، در های سایههایی نیز در طول روز، در مکاننمونه

 

 
 زیستگاه جکوی انگشت برگی اندرسون در کوه دربست، استان ایالم )عکس توسط نسرین حیدری( :1شکل

   

 

 

 

ا یک نمونه ماده از جکوی انگشت برگی اندرسون ب :3شکل 

دم بازسازی شده تحت شرایط اسارت در محیط آزمایشگاه 

 )عکس توسط نسرین حیدری(

آوری در : نمونه ماده جکوی انگشت برگی اندرسون پس از جمع2شکل  

 زیستگاه طبیعی کوه دربست )عکس توسط نسرین حیدری(
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فعالیت )حتی شکارگری( مشاهده گردیدند که در یک حال 

 تری داشتند.مکان مستقر بودند و تحرک کم

براساس مطالعات دوشکلی جنسی در رنگ، نرها نسبت به        

های نر این که سطح پشتی نمونهطوریهتر هستند بها تیرهماده

شد باکدر می نارنجی هایای با خالنقره ایگونه داری رنگ زمینه

های نارنجی ها کاهی رنگ با خالکه سطح پشتی مادهدرحالی

های این جکو از باشد. پس از انتقال تعدادی از نمونهروشن می

زیستگاه طبیعی به محیط آزمایشگاه و گذشت مدت زمانی 

ها براساس ها، تشخیص جنسیت آنحدود دو ماه از اسارت آن

ر ارتباط با شرایط د طرح رنگی پشت بدن مشکل بود که احتماالً

باشد، اما براساس مشاهدات داری در محیط غیرطبیعی مینگه

که نرها به  دست آمدبهاین نتیجه  ،ها در اسارترفتاری آن

 کنند. ها را شکار میها زودتر طعمه ارائه شده به آننسبت ماده

حالت افراد این گونه در محیط طبیعی دم خود را به       

که پس از افزایش تعداد این طوریهچرخانند، بدورانی می

روند. رفتار چرخاندن سوی یکدیگر میهب تهاجمی حالت با حرکات

های در اسارت پس از چند روز چنین در نمونهدم )رقص دم( هم

 که به محیط جدید عادت نمودند مشاهده گردید.

ها نهاز نمو برخی ها،آن صید هنگام میدانی مشاهدات براساس       

مردگی را  موش اصطالح توانمی که ماندندمی باقی حرکتبی چنان

های دیگر از همان ابتدا که نمونهکار برد درحالیها بهدر مورد آن

 کردند.تقلّای فراوانی برای فرار می

براساس مشاهدات میدانی، جکوی انگشت برگی اندرسون        

های مختلفی از از گونه کند. این گونهاز حشرات تغدیه می اکثراً

های )گونه داران)مگس و پشه(، بال پولک حشرات شامل: دوباالن

ها و نیز تخم و های مختلفی از سوسکها(، گونهمختلف شب پره

کند. در شرایط اسارت برای تغذیه این الرو حشرات تغذیه می

جکو از سوسک حمام، مگس و الرو برخی حشرات استفاده 

 گردید. 

برطبق مشاهدات نحوه شکارگری این گونه در محیط        

باشد: جکوی انگشت برگی شرح ذیل میطبیعی و اسارت به

در یک مکان قرار گرفته و هر زمان که طعمه  اندرسون معموالً

طرف طعمه رفته و شد با حرکتی آهسته بهبه او نزدیک می

د سپس در زمان کوتاهی به آن حمله نموده و آن را با دهان خو

گرفت. در مواردی که طعمه در فاصله نزدیک قرار داشت با می

کرد سمت طعمه آن را شکار میحرکت سریع گردن خود به

الف(. نحوه و مدت زمان تغذیه از طعمه شکار شده  5)شکل

بستگی به اندازه طعمه دارد. اگر طعمه کوچک باشد، مانند 

زرگ باشد بلعد اما اگر طعمه بجا میرا یکمگس یا پشه، آن

که در طوریهکشد بتر طول میمدت زمان خوردن آن بیش

کنند که های بزرگ را از ناحیه سر شکار میتر موارد طعمهبیش

دهند. از ناحیه سر امکان فرار آن را کاهش می طعمه گرفتن با

کنند که با اگر طعمه بزرگی از ناحیه سر شکار نگردد سعی می

 آغاز نمایند. ،از ناحیه سرچرخاندن طعمه، خوردن آن را 

 

 
یه سر )الف( شکار یک شب پره از ناحیه سر توسط جکوی انگشت برگی اندرسون در محیط اسارت، )ب( تکان دادن شدید ناح :5شکل 

 و گردن توسط شکارگر برای کشتن طعمه شکار شده )عکس توسط نسرین حیدری(

 

های برگی اندرسون پس از گاز گرفتن طعمه انگشت جکوی       

بزرگ )مانند سیرسیرک در طبیعت یا سوسک حمام در اسارت( 

تر موارد های شدید ناحیه سر و گردن خود و نیز در بیشبا تکان

اش طعمهها، ضربات شدیدی را به تکان دادن ناحیه تنه و اندام با
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کند که این ضربات وارد شده مانع از فرار طعمه شده و وارد می

اش را به کند، سپس جکو طعمهبه کشته شدن آن کمک می

ب(. حرکتی که پس از بلعیدن طعمه از  5بلعد )شکلآرامی می

جلو به که باشدمی گردن ناحیه موجی حرکت دهد،می نشان خود

کند. می کمک گوارشی ستمسی طول در شده بلعیده طعمه راندن

اتمام تغذیه از شکار، جکوی انگشت برگی اندرسون  از پس معموالً

کند که به های خود را چندین بار با زبان خود تمیز میچشم

احتمال زیاد برای برطرف کردن ذرات ریز نشسته بر چشم 

های بال شب پره شکار شده یا ذرات گرد و غبار )مانند پولک

باشد. جکوی انگشت شکار و تغذیه از طعمه میمحیط( در حین 

همین دلیل تنها راه پاک برگی اندرسون فاقد پلک است به

باشد. در نمودن چشم از طریق لیسیدن چشم با زبان می

مواردی که اندازه طعمه مصرف شده بزرگ باشد )مانند سوسک 

رود، اما در موارد تغذیه دنبال طعمه دیگری میتر بهحمام(، کم

های کوچک جثه )مگس یا پشه( چندین بار ده با طعمهش

 دهد.فعالیت شکارگری خود را انجام می

در عملیات میدانی تغذیه یک گونه از مارهای کوتوله        

ها از این جکو مشاهده ( و یک گونه از خفاشEirenis)جنس 

داری در اسارت در یک مورد مشاهده گردید. تحت شرایط نگه

( با نام سوسمار Lacertidaeه از السرتیده )که یک گون شد

عنوان این جکو را به که (Timon princeps princepsزاگرس )

 (.الف و ب 4طعمه خود انتخاب نموده و از آن تغذیه نمود )شکل

محدوده پراکنش این السرتید با جکوی انگشت برگی اندرسون 

در های خزنده مشاهده شده پوشانی دارد. از دیگر گونههم

توان به یک گونه مار زیستگاه جکوی انگشت برگی اندرسون می

، جکوی انگشت Lamprophiidaeاز خانواده  Malpolonاز جنس 

 Trachylepis)( و یک گونه اسکینک Asaccus elisae) ورنر برگی

aurata.اشاره نمود )  
 

 
از جکوی انگشت برگی اندرسون در اسارت، )الف( لحظاتی پس از شکار که سوسمار  T. p. princepsشکار و تغذیه : 6شکل 

 که داخل دهان خود فرو برده است، )ب( لحظات پایانی تغذیه شکارگر درحالیطور کامل بهزاگرس ناحیه سر جکو را به

 باشند )عکس توسط نسرین حیدری(های حرکتی عقبی طعمه مشخص میاندام
 

اندازی جکوی انگشت برگی، پوست قدیمی در زمان پوست       

 شود.هایی بزرگ از بدن جکو جدا میصورت تکهبه

 و تابستان( مطالعه بهار )فصول چهارگانه مراحل از هرکدام در       

های نمونه اندرسون برگی انگشت جکوی شناسیزیست میدانی

ماده این گونه واجد تخم بزرگ درون محفظه شکمی مشاهده 

های جوان این گونه در تمامی مراحل نمونهچنین همشدند. 

 ویژهبه. بسیاری از جکوها گردیدندمشاهده بررسی میدانی 

رغم اینکه شب فعال هستند علی Asaccusهایی از جنس گونه

تاریک مشغول ههای تاریک و حتی نیمدر طول روز نیز در مکان

، Torki؛ 1111و همکاران،  Torkiهستند )فعالیت شکارگری 

 (.Sharifi ،1112و Torki  ؛1111و همکاران،  Torki؛ 1111

های چنین در دیگر گونههم )رقص دم( دم چرخشی حرکات       

زاد جکوی (، گونه بوم1991هویدا و نصیری، ) Asaccusجنس 

 ایرانی ایتیغه فلس جکوی و (Torki ،1111) هلنه کوتوله

(Carinatogecko aspratilis) (Nazari-Serenje و Torki، 1111 )

آزمایشگاهی،  گزارش شده است. براساس مشاهدات میدانی و
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از طرف جنس نر برای نمایش قدرت خود به  رقص دم احتماالً

که این شود، گیری انجام میدیگر رقبای نر در زمان جفت

پس در این گونه گیری مشاهده یک مورد جفت احتمال بر پایه

 از رقص دم طوالنی بوده است.  

همانند اعضای این گونه عنوان یک مکانیسم دفاعی، به       

حالت سکون کامل یا اصطالح  جکوی انگشت برگی گرانولی

شدن  نشان  صیدمعروف موش مردگی را هنگام احساس خطر 

لحظه نزدیک شدن انسان  (. در1991هویدا و نصیری، ) دهندمی

د اما به ندهها، نمونه هیچ حرکتی از خود نشان نمیبه آن

د تا خود را نخزترین حرکت دشمن به سرعت میمحض کوچک

د. حتی در مواقع احساس خطر صید شدن دم خود نفراری ده

که این مکانیسم دفاعی  ندنکقطع میصورت طبیعی را نیز به

های سوسماران بسیاری از گونه( در بین Autotomy) دم خودبری

 وفور مشاهدهجکوهای انگشت برگی و دیگر جکوها بهویژه هب

 (. 1991هویدا و نصیری، ) شودمی

رژیم غذایی جکوی انگشت برگی اندرسون مشابه دیگر        

اعضای این جنس و دیگر جکوهای عضو خانواده جکونیده 

(Gekkonidae از جمله جکوی کوتوله ) هلنه(Torki ،1111) ،

 و Nazari-Serenje)ای ایرانی جکوی خانگی و جکوی فلس تیغه

Torki، 1111) پوشش بودن سخت دلیلبه احتماالً باشد.می 

بال زیرین در حشرات  قاب بال )راسته قاب باالن(، محافظ دو 

این گونه همانند جکوهای ذکر شده در باال میل چندانی به 

 Nazari-Serenjeگروه از حشرات را ندارد ) شکار و تغذیه از این

، Sharifiو Torki  ؛1111و همکاران،  Torki؛ Torki، 1111 و

1112  .) 

و  Zugدو استراتژی کلی تغذیه در سوسماران وجود دارد )       

 انتظار کشیدن و در محل نشستن یکیکه  :(1111همکاران، 

غذا است. برطبق  دیگری جستجوی فعال برایو  ی طعمهبرا

های در این گونه و دیگر گونه رایج تغذیهنتایج این مطالعه شیوه 

تن و انتظار سهای جکو از نوع نشدیگر گروهاین جنس و 

 ،Torki و Sadeghi ؛1991 نصیری، و هویدا) باشدمی کشیدن

 ،Sharifi وTorki  ؛Torki، 1111 و Nazari-Serenje ؛1111

1112  .) 

زیست با مهرگان همداران و یا بیهای مختلفی از مهرهگونه       

برخی مناطق  در کهطوریها باشند، بهآن شکارگر توانندمی جکوها

و   Sadeghiباشند )مارهای کوتوله شکارگر غالب جکوها می

Torki ،1111؛ Torki، 1111) ها شکارگر عقربدیگر  مناطق در و

(. شکار شدن 1111و همکاران،  Torkiها هستند )اصلی آن

تر برای ها پیشی انگشت برگی توسط خفاشهاجکو

، Sharifiو  Torkiگزارش شده است ) A. kurdistanensisگونه 

آزمایشگاهی مبنی بر شکار شدن  ه(. با توجه به مشاهد1112

بزرگ از  جکوی انگشت برگی اندرسون توسط یک گونه نسبتاً

زیستی الف و ب( و نیز هم 4)شکل هالسرتید خانواده سوسمارهای

توان نتیجه گرفت که این جکو طبیعی، می محیط گونه در این دو

های خزندگان گونه دیگر یا و السرتید این غذایی فهرست در احتماالً

از باشد. تر در زیستگاه طبیعی میبا جثه بزرگداران و مهره

شرایط اسارت و تواند متاثر از سوی دیگر این مورد از تغذیه می

فراهم نشدن نیازهای غذایی جانور شکارگر باشد که اثبات این 

مند در تر هدفرابطه شکار و شکارگری نیازمند مطالعات بیش

 هاخفاش رغم همزیستیعلیباشد. طبیعی و آزمایشگاه می محیط

که های بزرگ کوه، بسیار محتمل است شکافدر با این جکو 

ها باشد، رژیم غذایی خفاشلی در این جکو یک قلم غذایی اص

های ها به شکافکه مارهایی که برای تغذیه از خفاشدرحالی

توانند از این گونه جکو نیز تغذیه آورند میکوه و غارها روی می

از ی یهاگونهغیر از بهکه در این زیستگاه با توجه به اینکنند. 

از  ییهاگونه، T. aurata ،Laudakia nupta مانند انسوسمار

( و b1111و همکاران،  Torki) Platyceps najadumمانند ها مار

نیز پراکنش دارند احتمال شکارگری  Eirenisیک گونه از جنس 

ویژه مارها( از جکوی انگشت برگی اندرسون وجود دارد، ه)ب هاآن

های مارهای کوتوله )جنس که تغذیه نادر برخی از گونهطوریهب

Eirenis (.  1929لطیفی، ها گزارش شده است )مارمولک( از 

های و افزایش اندازه بدن به روش رشد خزندگان در زمان       

 ؛1111 همکاران، و Zug) کنندمی اندازیپوست مختلف

Anderson ،1999پارچه بوده و اندازی در مارها یک(. پوست

 و Zugشود )صورت کامل از بدن جدا میپوست قدیمی به

(، اما در بسیاری از سوسماران شامل جکوها 1111 همکاران،

نمودن پوست قدیمی صورت  تکه جدا صورت تکهاندازی بهپوست

 در جکوی که ،(Torki، 1111 ؛Torki، 1111 و Sadeghi) گیردمی

پارچه یک صورت تقریباًاندازی بهانگشت برگی اندرسون پوست

 Cyrtopodionخانگی ) جکوها مثل جکوی برخی مشاهده شد. در

scabrumشود پارچه انجام میصورت یکاندازی به( نیز پوست

(Torki  وSharifi ،1112 .) 

سال چندین تخم که در طی یک هابرخالف دیگر سوسمار       

 همکاران، و Zugپرورانند )را با هم در محفظه شکمی خود می

یک یا دو تخم را در  تولیدمثلی چرخههر در جکوها ، (1111

و همکاران،  Pough) دهندپرورش میمحفظه شکمی خود  داخل

گذاری در جکوی انگشت برگی اندرسون همانند تخم .(1991

کلی شبیه دیگر جکوها طوردیگر جکوهای انگشت برگی و به
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و همکاران،  Torkiگیرد )سال انجام میچندین بار در طول یک

a1111 .) 

محدوده پراکنش شناخته شده برای این گونه  با توجه به       

رسد که نظر میباشد، بهکه در مناطق دور دست کوهستانی می

ی از سوی انسان حفاظت این گونه را تهدید تهدید مستقیم جدّ

صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود نقش انسان به این با کند.نمی

های زیستگاهاز بین بردن ویژه با هکاهش تنوع زیستی بدر 

ها، طبیعی موجودات زنده از طریق تخریب و تغییر کاربری آن

بسیار  غیرهو معدن کاری، سوزی، ها، آتشزیستگاه کردن تکه تکه

تری گردد که مطالعات جامعمی پیشنهاد پایان گیر است. درچشم

های جنبه و زادبوم گونه این پراکنش تر محدودهدقیق شناخت برای

و نیز وضعیت  شناسیبوم ،شناسی، رفتارشناسیمختلف زیست

 صورت بپذیرد.  آنحفاظتی و زیستگاه 
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