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چکیده
به منظور مطالعه ويژگيهاي استخوانشناسي نازکماهي تیگره ) (Chondrostoma regiumتعداد  12نمونه نازکماهي از رودخانههاي کارون ،
کرخه و جراحي در حوضه تیگره توسط الكتروشوکر و تور پره صید شدند .پس از بیهوشي در محلول گل میخک ،1%در فرمالین  %10بافري تثبیت و
سپس به منظور مطالعه استخوانشناسي ،شفافسازي و با آلیزارينرد و آلسیانبلو رنگآمیزي شدند .سپس ويژگيهاي استخوانشناسي اين گونه
توصیف گرديد .ساختار اسكلتي اين گونه تفاوتهايي را در فرم استخوانهاي فكي و پیشفكي ،مربعي ،ساده ،پراپروانهاي ،قاعدهاي پسسري و دمالمي
با ديگر کپورماهیان نشان داد .در استخوان پیشفكي فقط يک زايده ديده ميشود .زايده خلفي استخوان فكي به سمت پايین متمايل شده است.
بخش قدامي استخوان پراپروانهاي باريک و بلند ميباشد .زايده حلقيخلفي استخوان قاعدهاي پسسري بلند ،کشیده و تقريباً مستطیليشكل است.
صفحه خردکننده شكمي استخوان قاعدهاي پسسري بزرگ و پهن ميباشد .قسمت قدامي استخوان دمالمي باريک ،کشیده و دوشاخه است .استخوان
مربعي بلند و توسعهيافته و استخوان ساده تقريباً بلند و کشیده است .اين موارد ميتوانند به عنوان ويژگيهاي استخوانشناسي قابل تشخیص اين
گونه در نظرگرفته شوند.
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Abstract
To study the osteological charactrestics of Nazak fish (Chondrostoma regium), the 12 specimens were caught
from the Karun, Karkhe and Jarrahi rivers in the Tigris basin by electroschoking device and seine net. After
anesthesizing with 1% clove oil solution, then they were fixed in 10% buffered formalin, clarified and stained
by alizarin red and alsian blue for osteological examination. Afterthat, the osteological features of this species
were described. The skeletal structure of the maxilla and premaxilla, quadrate, symplectic, parasphenoid,
basioccipital and urohyal indicated some differences compared to other species in Cyprinidae. In the
premaxilla, only an appendage was seen. The Posterior process in the maxilla bone was downward. Anterior
part of the parasphenoid bone was narrow and long. Posterior pharyngeal process of basioccipital bone was
long, elongate and roughly rectangular in the shape and Ventral masticatory plate of basioccipital bone was
big and wide. Anterior part of urohyal bone was narrow, elongate and forked. Quadrate was long and developed
and symplectic was roughly long and forked. These traits could be usefull as diagnostics for this species.
Key words: Bone structure, clarification, maxilla, quadrate, urohyal.
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 .۱مقدمه
ماهي ها متنوعترين و پرت عدادترين گروه مهرهداران را
تشكیل ميدهند که در بیشتر آبهاي جهان گسترده شده
و اين پراکنش باال بهواسطططه تنوع شططگفتآور آنها از نظر
سازگاريهاي ريخت شناسي ،فیزيولوژيک و رفتاري ميباشد.
از جمله اين ويژگيهاي زيسطتشطناختي ،سطاختار اسطكلتي
بهعنوان بخشي از کالبد ماهیان است که بهمدت طوالني پس
از مرگ باقي مي ما ند و دربردار نده اطال عات بیولوژ يک و
اکولوژيک فراواني اس طت ( .)Nelson et al., 2016اين تنوع
بسططیار زياد ماهیان ،از يک طرف درک تاريخچه تكاملي و
طبقهبندي آنها را مشططكل سططاخته و از طرفي ديگر باع
شده ا ست که زي ست شنا سان به دلیل شمار زياد گونهها
شناخت ب سیار محدودي از آنها دا شته با شند .ماهيها از
نظر مورفولوژي ،زي ست شنا سي و زي ستگاهها ب سیار متنوع
بوده و برخالف ساير گروههاي مهرهدار شناخته شده يک
اجتماع ناهمگن را تشكیل دادهاند (.)Nelson et al., 2016
ا ستخوان شنا سي ماهیان ن سبت به ساير مهرهداران
پیچیدهتر ميباشطططد ،چرا که اسطططكلت آنها داراي تعداد
بی شتري ا ستخوان ا ست .ا ستخوان شنا سي در مطالعات
آرايه شنا سي و شناخت ارتباط ماهیان اهمیت زيادي دارد
) .(Helfman et al., 2009يكي از تكنیططکهططاي مورد
اسططتفاده در اسططتخوانشططناسططي تكنیک شططفافسططازي و
رنگآمیزي است ) .(Gavaia et al., 2000اين روش جهت
مطالعه جزئیات سططاختارهاي اسططكلتي و روند توسططعه و
تكوين آن ها در طي مرا حل مختلف رشطططدي نیز مورد
اسطططتفاده قرار ميگیرد (.)Faustino and Power, 1998
بطهعالوه ،اين روشهطا بطهعنوان ابزاري جهطت مططالعطه
ناهنجاريهاي اسطططكلتي بسطططیاري از گونههاي ماهیان
پرورشي نیز استفاده مي شود ).(Verhaegen et al., 2007
امروزه زيستشناسان با اطالعات فراواني که از استخوانها
به د ست آوردهاند ،ميتوانند ت شخیص گونه ،سن ،جنس،
اندازه ،وزن ،مكان و شطططرايط محیطي را به راحتي انجام
دهند .اسطططتخوانشطططناسطططي عالوه بر کمک به مطالعات
ف سیل شنا سي ،براي درک تكامل ماهیان ،در برر سيهاي
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زيستشناسي ماهیان از جمله تغذيه ،تنفس و شنا اهمیت
زيادي دارد ،بنابراين ،مطالعات اسططتخوانشططناسططي براي
درک بهتر روابط خويشططاوندي بین ماهیان الزم بوده و از
جمله ويژگيهاي تاک سونومي مهم جهت ت شخیص و طبقه
بندي آنها و درک روند تكاملي آنها محسططوب ميگردد
).(Helfman, 2009
کپورمططاهیططان بزرگ ترين گروه مططاهیططان اروپططايي-
آسطططیايياند که در مورد سطططاختار ژنتیكي اين خانواده
مطالعات زيادي انجام شده ا ست ).(Durand et al., 2002
ج نس  Chondrostomaاز خططا نواده ک پورمططا هیططان و
زيرخانواده  Leuciscinaeاسططت )(Robalo et al., 2005
که از  26گونه معرفي شده 4 ،گونه ،C. cyri ،C. regium
 C. orientaleو  C. esmaeiliiدر ايران شناخته شده است
( ;Bianco and Banarescu, 1982; Elvira, 1997
 C. regium .)Eagderi et al., 2017; Coad, 2019يک
گونه بنتوپالژيک است و در آبهاي راکد و سیالبي زيست
ميک ند ).(Keivany et al. 2016; Kiani et al., 2016
اين گونه در قاره آسططیا پراکنش دارد و يک گونه بومي در
ايطران ،تطرکطیططه و سططططوريططه مطحسططططوب مطيشططططود
( .)Erguden Alagoz et al., 2013گو نه  C. regiumدر
ا يران داراي پرا ک نش زيططادي اسططططت ،امططا ا طالعططات
زيسططتشططناسططي در مورد اين گونه در ايران کم اسططت
) .(Ghanbary et al., 2013در ايران در حوضططه رودخانه
تیگره و در سططرچشططمه رودخانههاي کرمانشططاه ،رودخانه
مارون ،در مرداب بزرگ هورالعظیم ،رود خا نه باز فت،
کوهرنگ و در رودخانه زايندهرود در حوضطططه اصطططفهان
پراکنش دارند ).(Keivany et al., 2016
ماهي نازک بدني کشططیده دارد و سطططت پشططتي بدنش
زيتوني -قهوهاي با انعكاس هاي متمايل به آبي اسطططت و
پهلوها و سطت شكمي سفید -نقرهاي ا ست .باله پ شتي و
دمي مايل به خاک ستري و بالههاي ديگر شفاف ميبا شند.
بعضطططي از آنها بالههاي نارنجي روشطططن دارند و بالههاي
سینهاي و مخرجي حاشیه سفید رنگ دارند .باله پشتي و
دمي داراي يک حا شیه سیاه -سفید ا ست .در اين ماهي،
فلس خط جانبي  72-56عدد ،فلس در باالي خط جانبي
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 13-9عدد و فلس زير خط جانبي  6-5عدد اسطططت .باله
پشططتي داراي  11-8عدد ش طعاع ،باله مخرجي  12-9عدد
شعاع ،باله سینهاي  18-14عدد شعاع و باله شكمي 9-6
عدد شعاع من شعب ،کمان آب ش شي اول  36-18عدد خار
آبشططشططي و سططتون فقرات  46تا  48عدد مهره ميباشططد
).(Elvira, 1987; Coad, 2019
اين مطالعه با هدف مطالعه ويژگيهاي استخوانشناسي
نازک ماهي تیگره ( )Chondrostoma regiumبه اجرا در
آمد .نتايج مطالعه حاضطططر ميتواند به عنوان پايهاي براي
مطالعات آتي آرايه شناسي اعضاي جنس Chondrostoma
مورد اسطططتفاده قرار گیرد و به شطططناخت بهتر ويژگيهاي
زيستشناختي اين گونه بومي کمک نمايد.

 .2مواد و روشها
 12قطعه ماهي از رودخانههاي کارون ،کرخه و جراحي
(چهار قطعه از هر رودخانه) صطططید و براي رنگآمیزي و
شططفاف سططازي اسططتفاده شططدند .براي مطالعه دادههاي
اسططتخوانشططناسططي از روش شططفافسططازي و رنگآمیزي
نمونهها پروتكل  Taylorو  )1989( Van Dykeاسططتفاده
شططد .در اين روش از رنگ آلسططیان آبي براي رنگآمیزي
ساختارهاي غضروفي ،رنگ آلیزارين قرمز براي رنگآمیزي
ساختارهاي استخواني ،آنزيم تريپسین براي ه ضم بافت و
گلیسیرين براي شفاف سازي نمونهها استفاده گرديد .پس
از شفاف سازي ،قطعات ا ستخواني جدا و تو سط دوربین
ديجیتال و ا سكنر در حمام گلی سیرين ا سكن شدند .براي
ترسیم ساختارهاي استخواني از روي عكسهاي اسكنشده
از نرمافزار  CorelDraw X8اسطططت فاده شطططد .نام گذاري
سططططاخ تار هاي اسطططتخواني و م عادل فارسطططي آن ها بر
اسططاس  )1991( Rojoانجام شططد .سططاختار اسططتخواني
نمونه ها نیز توسطططط اسطططتريومیكروسطططكو بررسطططي و
ويژگيهاي ا ستخوان شناختي ساختار ا سكلتي اين گونه
توصیف گرديد.
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 .3نتایج
 .۱.3جمجمه عصبی )(Neurocranium

بخشهاي مختلف جمجمه عصبي در سه نماي پشتي،
کناري و شططكمي در شططكل  1ارايه شططده اسططت .در نماي
پ شتي جمجمه ع صبي از ق سمت جلو به سمت عقب به
ترتیب اسططتخوانهاي فراپرويزني ) ،(Supraethmoidبیني
) ،(Nasalپرويزني جانبي ) ،(Lateral ethmoidپیشطططاني
) ،(Frontalپروا نهاي ) ،(Sphenoticآه یا نه )،(Parietal
باليگو شي ) ،(Pteroticفوقپس سري )،(Supraoccipital
فرا پسسططططري ) (Paraoccipitalو برون پسسططططري
) (Exooccipitalديده مي شوند .بزرگترين ا ستخوانهايي
که در نماي پشتي قابل مشاهده است ،استخوانهاي زوج
پی شاني ميبا شد که بخش عمده سقف جمجمه ع صبي را
پوشش ميدهند .اين استخوانها از سمت جلو به استخوان
فراپرويزني متصططل شططده و دو اسططتخوانچه بیني نیز در
ناحیه جلوي اسططتخوانهاي پیشططاني و طرفین فراپرويزني
قرار گرفتهاند .پس از استخوانهاي پیشاني ،استخوانهاي
آهیانه قرار دارند که از طرفین به استخوانهاي باليگوشي
و از عقب به ا ستخوانهاي فوقپس سري مت صل مي شوند.
اسطططتخوان منفرد فراپسسطططري در ناحیه عقبي و وسطططط
جمجمه ع صبي قرار گرفته و به سمت عقب ک شیده شده
است.
ناح یه پرويزني ) (Ethmoidشططططا مل چ هار قط عه
اسطططتخوان فراپرويزني ) ،(Supraethmoidپرويزني جانبي
( ،)Lateral ethmoidخو يش پرو يز ني ) (Kinethmoidو
ومر ) (Vomerميباشططد .پرويزني جانبي نیز در قسططمت
زيرين بخش قدامي پیشططاني قرار داشططته و ديواره قدامي
حدقه چ شم را ت شكیل ميدهد .خويشپرويزني در بخش
قدامي فراپرويزني بین دو اسططتخوان فكي ) (Maxillaواقع
شده است .استخوان ومر در بخش قدامي پهن و در بخش
پشتي باريک و نوکتیز ميشود.
ناحیه بینايي ) (Orbitalشامل ا ستخوانهاي پی شاني
) ،(Frontalحططدقططهايپططروانططهاي )،(Orbitosphenoid
پططراپططروانططهاي ) ،(Parasphenoidبططالططيپططروانططهاي
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) )Ptersphenoidو اسططططتططخططوانهططاي دورچشططططمططي
) (Circumorbitalميباشد .حدقهايپروانهاي در لبه خلفي
اسططتخوان پرويزني جانبي واقع شططده و بخش شططكمي آن
نوکتیز است که به استخوان پراپروانهاي متصل ميگردد.
اسطططتخوان بططالي پروانططهاي در بخش خلفي اسطططتخوان
حدقهايپروانهاي قرار دارد .اسططتخوان دراز پراپروانهاي در
بخش خلفي پهنتر ميباشطططد .اين اسطططتخوان در بخش
قدامي داراي يک شیار ن سبتاً عمیق بوده که بخش خلفي
ا ستخوان ومر در آن جاي ميگیرد .بخش میاني ا ستخوان
پراپروانهاي پهن بوده و داراي دو زايده جانبي ا ست که به
طرف باال مايل شده است.
ناحیه شنوايي ) (Oticشامل پنج قطعه استخوان آهیانه
) ،(Parietalروگوشططي ) ،(Epioticپروانهاي )،(Sphenotic
باليگو شي ) (Pteroticو پیشگو شي ) (Prooticميبا شد.
ا ستخوان پروانهاي در حا شیه زيرين بخش پ شتي پی شاني
واقع شده ا ست و داراي يک زايده جانبي ن سبتاً نوکتیز

ميباشططد .در بخش پشططتي اسططتخوان پروانهاي ،اسططتخوان
باليگوشي واقع شده است که تقريباً به شكل مثل بوده و
در بخش پشتي به روگوشي اتصال دارد.
ناحیه پسسطططري ) (Occipitalاز سطططه اسطططتخوان
فططراپططسسططططري ) ،(Paraoccipitalبططرونپططسسططططري
) (Exooccipitalو قا عدهايپسسطططري )(Basioccipital
تشكیل شده است .استخوان فراپسسري در بخش قدامي
پهنتر بوده و داراي يک زايده میاني -پشتي ميباشد .اين
ا ستخوان در بخش قدامي تو سط يک شكاف به ا ستخوان
آهیانه متصل ميگردد .استخوان برونپسسري داراي يک
زايده جانبي است که به روگوشي متصل ميگردد .هريک
از ا ستخوانهاي برونپس سري داراي يک حفره شكمي
ا ست .ا ستخوان قاعدهاي پس سري در بخش خلفي داراي
زايططده ح ل قي خ ل في )(Pharyngeal posterior process
کشیده و بلند و تقريباً مستطیليشكل است.

(الف)
(ب)

(پ)

شکل  -1استخوانهای جمجمه عصبی در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر،
(الف) نمای جانبی ( ،ب) نمای زبرین و (پ) نمای زیرین( .نمونه شماره  45 ،IUT-IM 13890218-008-05میلیمتر)
;(Bo- basioccipital; Epo- epiotic; Exo- exoccipital; Fr- frontal; Le- lateral ethmoid; Orb- orbitosphenoid; Pa- parietal
;Mp- masticatory plate; Pr-pp- posterior pharyngeal process; Pro-prootic; Ps- parasphenoid; Pto- pterotic; Pts- pterosphenoid
Se- supraethmoid; Soc- supraoccipital; So- supraorbital; Sp- sphenotic; Vo- vomer; Nas- nasal; Scl- supracleithrum).
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 .2.3استخوانهای دورحدقهای )(Circumorbitals

و سرپوش آبششی
تعداد چهار قطعه استخوان دونچشمي )(Infraorbital

و يک قطعه اسطططتخوان فوق حدقهاي ) (Supraorbitalدر
اطراف حدقه وجود دارد (شطططكل  .)2اسطططتخوان اشطططكي
) (Lachrymalو ساير ا ستخوانهاي دونچ شمي هماندازه
نی ستند .ا ستخوان ا شكي بزرگترين ا ستخوان زيرچ شمي
بوده و در ناحیه جلوي حدقه واقع شطططده و لبه جلويي آن
به سططمت پوزه باريکتر از لبه عقبي اسططت .در لبه بااليي
حد قه اسطططتخوان فوق حد قهاي قرار دارد که در طرفین
ا ستخوانهاي پی شاني قرار دا شته و بخش بااليي حدقه را
نگهداري ميکند.
در هر طرف سر چهار قطعه ا ستخوان سرپوش آب ش شي

در کنار هم محفظه آبشطططشطططي را پوشطططش داده و شطططامل
پیش سرپو شي ) ،(Preopercularسرپو شي )،(Oprecular
بینسطططرپوشطططي ) (Interopercularو زيرسطططرپوشطططي
) (Subopercularميبا شد ( شكل  .)3سرپو شي يک زايده
برج سته به سمت ا ستخوان الميفكي )(Hyomandibular
دارد و از طريق مفصل توپي به اين استخوان متصل مي شود.
ا ستخوان سرپو شي در بخش شكمي هاللي شكل بوده و با
استخوان زيرسرپوشي همپوشاني دارد .استخوان زيرسرپوشي
در قسططمت خلفي کمي نوکتیز شططده و از جلو به اسططتخوان
پیش سرپو شي مت صل مي شود .ا ستخوان پیش سرپو شي با
ا ستخوان بین سرپو شي همپو شاني دارد و در دو انتها باريک
مي شود .ا ستخوان بین سرپو شي هم در قسمت قدامي و هم
در قسمت خلفي -پشتي باريک ميشود.

شکل  -2نمای جانبی استخوانهای دورحدقهای در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
(Io- infraorbital; So- supraorbital; Lac- lachrymal; Ioc- infraorbital sensory canal).

شکل  -n3دمای جانبی-داخلی استخوانهای سرپوشی آبششی سمت راست در نازکماهی تیگره ) .(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
(Iop- interopercular; Op- opercular; Opp- opercular prominent process; Pop- preopercular; Sop- subopercular; Sj- spine and socket joint).

استخوانشناسي توصیفي نازکماهي تیگره ...

 .3.3مجمو عه فکآویز ) (Suspensorioumو
فکها
شططامل اسططتخوانهاي الميفكي )،(Hyomandibular
درونبطططالطططي ) ،(Endopterygoidبطططرونبطططالطططي
) ،(Ectopterygoidم یان بالي ) ،(Metapterygoidمربعي
) ،(Quadrateسطططاده ) (Symplecticو کامي )(Palatine
ميبا شد .مجموعه فکآويز با دو مف صل به ق سمت قدامي
جمج مه عصطططبي متصططططل ميشطططود که بین کامي و
پیشپرويزني ) (Preethmoidو ومر ) (Vomerاسطططت و از
قسططمت خلفي با يک مفصططل بین اسططتخوان الميفكي و
پیشگو شي ) (Prooticو باليگو شي ) (Pteroticقرار دارد.
اسططتخوان میانبالي در گوشططه بااليي و جلويي حالت پهن
دارد .استخوان درونبالي از قسمت خلفي به استخوانهاي
کامي ،برونبالي ،مربعي و میانبالي متصطططل اسطططت و در
قسططمت قدامي به سططمت اسططتخوان کامي حالت نوکتیز
دارد (شكل .)4
در جمج مه احشططططايي ) ،(Branchiocraniumفک
فوقاني شططامل دو اسططتخوان پیشفكي ) (Premaxillaryو
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فكي ) (Maxillaryاسططت .قسططمت میانه اسططتخوان فكي
پهنتر از دو انتهاي آن اسططت .پیشفكي اسططتخواني دراز و
تقريباً  Lمانند بوده و در بخش قدامي پهن است .استخوان
فكي در بخش قدامي -پشتي داراي برآمدگي جهت مفصل
شدن با استخوان ومر ميباشد .استخوان فكي همچنین در
بخش قدامي داراي يک زايده مايل به پايین و در بخش
میاني پشطططتي و میاني شطططكمي ،هرکدام داراي يک زايده
اسططت .در لبههاي پايیني اسططتخوان فكي نیز دو سططورا
وجود دارد .فک زيرين شطططا مل اسطططتخوان هاي د نداني
) ،(Dentaryمفصطططط لي ) (Articularو پس مفصطططط لي
) (Retroarticularميباشطططد .اسطططتخوان دنداني در بخش
قدامي باريک شططده و در بخش میاني-پشططتي داراي زايده
کورونوئید ا ست .ا ستخوان مف صلي در بخش خلفي-پ شتي
داراي يک فرورفتگي جهت اتصطططال به اسطططتخوان مربعي
ميبا شد .در بخش خلفي -شكمي ا ستخوان مف صلي نیز
يک فرورفتگي وجود دارد که ا ستخوان پسمف صلي در آن
قرار ميگیرد .ا ستخوان پسمف صلي کوچکترين ا ستخوان
اين مجوعه بوده که تقريباً به شكل مثل است (شكل .)5

شکل  -4نمای جانبی استخوانهای مجموعه فکآویز در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
;(Ecp- ectopterygoid; Enp- endopterygoid; Hy- hyomandibular; Hyf- hyomandibular joint face
Met- metapterygoid; Opj- opercular joint; P- palatine; Q- quadrate; Sy- symplectic).

 .4.3کمانهای المی ) (Hyoid archو آبششی
ک مان المي شططططا مل اسطططتخوان هاي زوج بینالمي
) ،(Interhyalفططوقالمططي ) ،(Epihyalشططططاخططيالمططي
) ،(Ceratohyalزيرالمي ) ،(Hypohyalاسطططتخوانهططاي

منفرد قا عدهايالمي ) ،(Basihyalدمالمي ) (Urohyalو
سه زوج استخوان پايکآبششي ) (Branchiostegaleاست
(شططط كل  .)6اسطططتخوان دمالمي از طريق يک رابط به
اسططتخوان زيرالمي متصططل ميشططود و صططفحات عمودي و
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افقي آن در نماهاي جانبي و پ شتي تقريباً به شكل مثل
ميبا شد .ا ستخوان دمالمي در بخش قدامي پهن ا ست و
داراي يک فرورفتگي نیمدايرهاي شكل ا ست .بخش خلفي
اين اسططتخوان باريک ميشططود .اولین و دومین اسططتخوان
پايکآبشططشططي به شططاخيالمي متصططل اسططت و سططومین
پايکآبشططشططي بین دو اسططتخوان شططاخيالمي و فوقالمي
واقع شططده اسططت .اسططتخوانهاي زيرالمي کوچک بوده و
داراي برجسطططتگي هاي کوچكي اسطططت .در هر طرف ،دو
ا ستخوان زيرالمي شامل ا ستخوانهاي زيرالمي پ شتي و
شكمي وجود دارد .بین المي ا ستخواني کوچک ا ست که
تو سط يک رباط به ا ستخوان فكيالمي مت صل مي شود.
اسطططتخوان بینالمي به صطططورت عمود روي فوقالمي قرار
گرف ته اسططططت و بخش قدامي فوقالمي به اسطططتخوان
شاخيالمي مفصل ميشود.
مجموعه کمانهاي آبششي شامل سه استخوان منفرد

قاعدهايآبشططشططي ) ،(Basibranchialسططه اسططتخوان زوج
زيرآبشطططشطططي ) ،(Hypobranchialپنج اسطططتخوان زوج
شاخيآب ش شي ) ،(Ceratobranchialچهار ا ستخوان زوج
فوقآبشطططشطططي ) (Epibranchialو دو اسطططتخوان زوج
حلقيآبشططشططي ) (Pharyngobranchialاسططت .اسططتخوان
قاعدهايآبششي اول در بخش پايیني به صورت نیمدايره و
به سمت باال باريک ميشود .استخوانهاي قاعدهايآبششي
دوم و سوم تقريباً ا ستوانهاي شكل ه ستند .ا ستخوانهاي
زيرآبشطططشطططي در ناح یه خلفي کو چکتر ند .پنج ج فت
استخوان شاخيآبششي بزرگترين استخوانهاي مجموعه
کمان آبششي هستند .اين استخوانها به شكل نوار باريک
هستند که آخرين آنها تغییرشكل يافته و به دندان حلقي
تبديل شده ا ست .چهار جفت ا ستخوان فوقآب ش شي در
محل اتصطال به اسطتخوانهاي شطاخيآبشطشطي پهن و در
مجاورت حلقيآبششي باريک ميشوند (شكل .)7

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  -5استخوانهای فک در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر،
(الف) نمای پیشین زبرین( ،ب) نمای زیرین و (پ) نمای جانبی.
(Mx- maxillary; Pmx- premaxillary; Art- articular; Crp- coronoid process; Dn- dentary; Keth- kinethmoid; Mdcp- maxillary dorsal concaved
border; Mdp- maxillary distal process; Mdip- maxillary dessending process; Mxf- maxillary foramen; Maap- maxillary anterior assending
process; Ra- retroarticular; Rap- rostral assending process; Mip- maxillary mid_lateral assending process; Top- tail of premaxilla).
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شکل  -6نمای زبرین از مجموعه استخوانهای کمان المی در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
;(Bhy- basihyal; Brs 1-3- branchiostegale 1-3; Chy- ceratohyal; Dhy and Vhy- dorsal and ventral hypohyal; Ehy- epihyal
Ihy- interhyal; Uhy- urohyal; Iopf- interopercular facet).

(الف)

(ب)

شکل -7نمای زبرین از مجموعه استخوانهای کمان آبششی (الف) و دندان حلقی (ب) در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
)Bb- basibranchial; Cb- ceratobranchial; Eb- epibranchial; Hb- hypobranchial; Pb- pharyngobranchial; Dar- dorsal arm of
ceratobranchial; Avp – anterio - ventral process of ceratobranchial; CbR- ceratobranchial rakers (pharyngeal teeth)).

 .۵.3ستون فقرات و دستگاه وبر
اسطططكلت محوري اين گونه داراي  45جسطططم مهره به
صططورت بابت ميباشططد که مهره اول تا چهارم در تشططكیل
دسطططتگاه وبر شطططرکت دارند .اسطططتخوانچه هاي ،Tripus
 Scaphium ،Intercalariumو  Claustrumنیز در تشكیل
ساختار دستگاه وبر نقش دارند .اولین مهره داراي دو زايده

در بخش جانبي است .دندههاي جانبي مهره دوم در بخش
انتهايي به عقب برگشته است .دندههاي جانبي مهره سوم
وجود ندارند و به  Tripusتبديل شدهاند .دندههاي شكمي
مهره چهارم بلند بوده و در وسط به دو شاخه تبديل شده
که  Tripusاز وسط آنها رد ميشود (شكل .)8
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شکل  -8نمای جانبی مجموعه استخوانهای دستگاه وبر در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
).(Na- neural arch; Sn- supraneural

 .6.3اسکلت بالههای فرد
در ماهي مورد مطالعه ،باله پشطططتي از  9عدد پرتو پايه
) (Pterygiophoreتشطططكیل شطططده اسطططت .اولین پرتوپايه
گسترده و بلندتر از بقیه و نزديک به خار عصبي جسم مهره
( 32از طرف باله دمي) ميبا شد که  2شعاع سخت به آن

مت صل مي شوند ( شكل  .)9تعداد پرتوپايه باله مخرجي 11
عدد ميباشططد .دو شططعاع سططخت به اولین پرتوپايه متصططل
ميشوند .امتداد بخش انتهايي اولین پرتوپايه نزديک به خار
خوني جسم مهره  19ميباشد (شكل .)10

شکل  -9نمای جانبی استخوانهای باله پشتی در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
(Dfs- dorsal fin spine; Pp- pterygiophore; Sty- stay; Pu 32- preural 32).
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شکل  -10نمای جانبی استخوانهای باله مخرجی در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
(Adp- anal distal pterygiophore; Sty- stay; Mp- medial pterygiophore; Afs- anal fin spine; Pp- pterygiophore; Pu 19- preural 19).

آخرين جسطططم مهره ،شططط عاع هاي اصطططلي و فرعي
 Procurrentو مجموعهاي از زوايد ا ستخواني ،ا سكلت باله
دمي را تشطططكیل ميدهند .زوايد اسطططتخواني شطططامل 5
اسططتخوان دمپره ) ،(Hypuralاسططتخوانهاي منفرد باالپره
) ،(Epuralز يردم پره ) ،(Parhypuralپ ل ئوروسطططط تیططل
) (Pleurostyleو دمک ما نک ) (Uroneuralمي باشططططد.
يورونیورال (دمکمانک) روي پلئوروستیل قرار گرفته است.
زيردمپره در واقع همان کمان خوني تغییرشطططكليافتهاي
ا ست که بلند شده و به مهره مف صل شده ا ست ،روي اين
اسطططتخوان زا يده  Parhypurapophysisوجود دارد .گو نه
مورد مطالعه داراي  6دمپره بوده که کوچكترين آن دمپره
ش شم ا ست .در باالي زيردمپره ،دمپره  1قرار دارد .دمپره
دوم از دمخامه ) (Urostyleمن شأ گرفته و دمپرههاي سه
و چهار و پنج و شش در زير قطعه پلئوروستیل قرار گرفته
و به آن متصطططل ميگردند .قطعه پلئوروسطططتیل بلند و از
دمخامه منشأ گرفته ا ست .در قسمت باالي اين استخوان
باقیمانده کمان عصططبي ناقص وجود دارد و به مهره جوش
ميخورد .در باالي اين قطعه ،باالپره منفرد و تقريبا نواري
شكل وجود دارد و از پلئورو ستیل جدا ست .خار ع صبي
مهره پرياورال ) (Preuralدوم نسططبت به سططاير خارهاي
عصطططبي مهره ها بزرگتر و پهنتر اسطططت .خارهاي خوني
اسكلت محوري از بخش خلفي به سمت بخش قدامي بدن

کو چکتر ميشطططو ند و دو خار پرياورال دوم و سطططوم
بلندترين خارهاي خوني به شمار ميروند (شكل .)11

 .7.3کمربند شکمی و سینهای
کمربندشكمي يا لگني به اسكلت عمومي ماهي متصل
نیسططت .بخش قدامي دو شططاخه بوده و بخش خلفي تقريب ًا
هاللي و نوک تیز ميباشططد .اسططتخوانهاي لگني بزرگ و
تیغهاي شكل است و در بخش خلفي پهنتر از بخش قدامي
ا ست .در ناحیه خلفي ا ستخوان لگني يک زايده وجود دارد
و در حاشطططیه جانبي بخش خلفي نیز زايدهاي با حاشطططیه
قدامي نسططبتاً قوسططيشططكل ديده ميشططود و روي آن نیز
صفحاتي جهت ات صال شعاعها قرار دارد که در اين ناحیه
داراي بیشطططترين پهنا اسطططت .کمربند لگني داراي  3جفت
راديال يا پرتوک اسطططت .پرتوک دوم کوچکتر از سطططايرين
اسطططت .اسطططتخوان  Lateral pterygiumدر بخش خارجي
اولین شعاع باله شكمي واقع شده است .دو قطعه استخوان
لگني مجاور بهطور کامل متصل نیستند (شكل .)12
مجموعه اسطططتخوانهاي کمربند سطططینهاي شطططامل
پسگیجگططاهي ) ،(Supracleithrumترقوه )،(Cleithrum
پس تر قوه ) ،(Postcleithrumک تف ) ،(Scapulaغرا بي
) ،(Coracoidغطططرابطططيمطططیطططانطططي )،(Mesocoracoid
پسگیجگططاهي ) (Posttemporalو پرتوک )(Actionost
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ق سمت جلو به کمان المي (ا ستخوان الميفكي) مت صل
. پسترقوه با نیمه بااليي ترقوه مفصططل ميباشططد.اسططت
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 کمربند سینهاي تو سط پسگیجگاهي.)13 ا ست ( شكل
از باال به جمجمه عصططبي و توسططط يک مفصططل بابت از

. میلیمتر1  خط مقیاس،(Chondrostoma regium)  نمای جانبی استخوانهای باله دمی در نازکماهی تیگره-11 شکل
(Ns- nural spine; Epu- epural; Hf- hypural foramen; Hp 1-6- hypural 1-6; Hs- hemal spine; Nf- neural foramen; Pah- parhypural; Pfparhypural foramen; Pls- pleurostyle; Pu 2-4- preural 2-4; Pu 1+U- preural 1+urostyle (compouned centrum); Rna- rudimentary neural
arch; Urn- uroneural).

. میلیمتر1  خط مقیاس،(Chondrostoma regium)  نمای زیرین اسکلت کمربند لگنی در نازکماهی تیگره-12 شکل
(Dp- distal process; Lp- lateral pterygium; Mlp- mid_lateral Process; Pb- pelvic bone (basipterygium); Pop- posterior process; Rad- radials).
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شکل  - 13نمای جانبی اسکلت باله سینهای در نازکماهی تیگره ) ،(Chondrostoma regiumخط مقیاس  1میلیمتر.
(Act- actinost; Cl- cleithrum; Co- coracoid; Mco- mesocoracoid; Pcf- pectoral fin rays; Sc- scapula; Pcl- postcleithrum; Scl- supracleithrum).

اسطتخوان ترقوه بزرگترين اسطتخوان اين مجموعه اسطت و
اسططتخواني دراز و تقريباً  Lشططكل بوده که بخش افقي آن
پهنتر از بخش عمودي ا ست يعني به سمت باال نوکتیز
مي شود که در همین قسمت استخوان پسگیجگاهي واقع
شده ا ست .ا ستخوان پسگیجگاهي به صورت خلفي به
استخوان ترقوه متصل مي شود .استخوان کتف تقريباً پهن
ا ست و در میانه داراي يک حفره ميبا شد .بخش شكمي
آن به اسطططتخوان غرابي متصطططل ميشطططود .اسطططتخوان
غرابيمیاني دراز بوده و در بخش شطططكمي به اسطططتخوان
غرابي و در بخش پ شتي به ا ستخوان کتف و ترقوه مت صل
ميگردد .کمرب ند سطططی نهاي داراي  4پرتوک بوده که
داخليترين آن بزرگتر از سايرين است و شعاعها به آنها
متصل ميشوند.

 .4بحث و نتیجهگیری
ساختار استخواني گونه  C. regiumدر مقايسه با ساير
گونططههططاي خططانواده کپورمططاهیططان ( Cyprinion kaisو
،Capoeta damascina ،Cyprinion macrostomum

 )Garra persicaشطططباهتها و تفاوتهايي را به دسطططت
ميدهد .از اينرو با اين گونهها مقايسه و توصیف گرديد.
در اسططط ت خوان پ یش ف كي گونططههططاي ج نسهططاي
 Cyprinionو  Garraدو زايده باالرونده کوچک و بزرگ
وجود دارد ) ،(Alkhahem et al., 1990در حالي که در
گونه  C. regiumهمانند گونه  C. damascinaيک زايده
ديده ميشططود ) .(Razavipour et al., 2014زايده خلفي
اسطططتخوان فكي در گو نه هاي جنس هاي  Cyprinionو
 Garraبه طور مسطططتقیم قرار گرف ته ( ;Zhang, 2005
 )Alkhahem et al., 1990ولي در گونه  C. regiumهمانند
گونه  C. damascinaاين زايده به سطططمت پايین متمايل
شده ا ست ) .(Razavipour et al., 2014زايده کورونوئید
در گططونططههططاي جططنططس  Cyprinionو  Garraکططوتططاه
) ،(Alkhahem et al., 1990اما در گونه C. damascina
بزرگ و بالمانند ) (Razavipour et al., 2014و در گونه
 C. regiumکوچکتر و تقريباً گنبديشكل است.
در گو نه هاي جنس  Garraبخش قدامي اسطططتخوان
پراپروانهاي ب سیار بزرگ و داراي حا شیه قدامي پهن ا ست
) ،(Zhang, 2005ا ما در گو نه  C. regiumه مان ند گو نه
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 C. damascinaو گونططههططاي جنس  Cyprinionبخش
قدامي اسطططتخوان پراپروا نهاي بار يک و بل ند مي باشطططد
) .(Zhang, 2005; Nasri et al., 2013زايده حلقيخلفي
اسططتخوان قاعدهاي پسسططري در گونههاي جنس Garra
کوتططاه و پ هن ) ،(Zhang, 2005در گونططههططاي ج نس
 Cyprinionکوتاه و مثلثيشططكل ) (Nasri et al., 2013و
در گو نه  C. damascinaداراي ل به انت هايي کشططط یده و
باريک اسططت ) (Razavipour et al., 2014در حاليکه در
گو نه  C. regiumاين زا يده بل ند ،کشططط یده و تقري ب ًا
مستطیلي شكل است .همچنین صفحه خردکننده شكمي
اسطططتخوان قا عدهاي پسسطططري در گو نه هاي جنس
Garraکوچک ) (Zhang, 2005ولي در گونه مورد مطالعه
ه مان ند  C. damascinaبزرگ و په ناي آن از په ناي
ا ستخوان قاعدهاي پس سري بی شتر ميبا شد (ر ضويپور و
همكاران .)1393 ،قسطططمت قدامي اسطططتخوان دمالمي در
گونههاي جنس  Garraکوتاه ،يکدسططت و بهصططورت يک
اسططتخوان متراکم ميباشططد ) (Zhang, 2005ولي در گونه
 C. regiumهمانند گونه  C. damascinaباريک ،کشیده و
دوشططاخه اسططت ) .(Razavipour et al., 2014اسططتخوان
دمالمططي در گططونططه  C. regiumنسططططبططت بططه گططونططه
 C. damascinaباريکتر و ک شیدهتر ا ست .حا شیه خلفي
اسططتخوان دمالمي در گونههاي جنس  Garraبلند و مقعر
) (Zhang, 2005ولي در گونه  C. regiumبهصططورت بلند،
تقريباً صاف و محدب ديده ميشود.
در مقايسه بین دو گونه  Cyprinion kaisو Cyprinion
 ،macrostomumاسططتخوان دنداني در محل لب پايین در
 C. kaisبه طور م شخص حالت کماني بی شتري ن سبت به
 C. macrostomumبه خود گرفته اسططت ( Nasri et al.,
)2013؛ گونه  C. regiumنسططبت به اين دو گونه ،به ويژه
گونه  C. macrostomumدر قسطططمت اسطططتخوان دنداني
داراي حالت کماني بیشتري است.
برر سي ا سكلت صفحه دمي يک ابزار مهم براي تف سیر
روابط سططیسططتماتیک و روابط خويشططاوندي بین ماهیان
شطططعاع باله اسطططت ).(Gosline, 1961; Nybelin, 1973
همچنین ممكن اسططت به عنوان شططاهدي بر تفاوتهاي

درونگو نهاي ماه یان نیز باشططططد ).(Eastman, 1971
بهطورکلي در با له دمي در کپور ماه یان ،بهطور معمول
شطططش دمپره وجود دارد که چهارتاي آن در نیمه فوقاني
اسططت ) .(Buhan, 1972فضططاهاي بین اسططتخوانهاي باله
د مي در تسططط هیططل ار تبططاطططات ل نفططاوي ن قش دارنططد
) .(Kampmeier, 1969سططاختار دمکمانک احتماالً نقش
حفاظتي براي بخش انتهايي نخاع را برع هده دارد و در
تضططططمططیططن عططمططلططكططرد دم نططقططش ايططفططا مططيکططنططد
( .)Patterson & Rosen, 1977ساختار اسكلتي اين گونه
تفاوت هايي را در فرم اسطططتخوان هاي فكي و پیشفكي،
مربعي ،ساده ،پراپروانهاي ،قاعدهاي پس سري و دمالمي با
ديگر کپورماهیان نشططان داد ( ;Alkhahem et al., 1990
)Zhang, 2005; Nasri et al., 2013; Razavipour et al., 2014
که ميتوانند به عنوان ويژگيهاي اسططتخوانشططناسططي قابل
تشخیص آن در نظرگرفته شوند .در استخوان پیشفكي فقط
يک زايده ديده ميشود .زايده خلفي استخوان فكي به سمت
پايین متمايل شده ا ست .بخش قدامي ا ستخوان پراپروانهاي
باريک و بلند ميباشططد .زايده حلقيخلفي اسططتخوان قاعدهاي
پسسري بلند ،کشیده و تقريباً مستطیليشكل است .صفحه
خردکننده شكمي استخوان قاعدهاي پس سري بزرگ و پهن
ميبا شد .ق سمت قدامي ا ستخوان دمالمي باريک ،ک شیده و
دوشاخه است .استخوان مربعي بلند و توسعهيافته و استخوان
ساده تقريباً بلند و ک شیده ا ست .در نهايت ،اين مطالعه يک
توصطططیف از ويژگيهططاي اسطططتخوانشطططنططاسطططي گونططه
 Chondrostoma regiumرا ارايه ميدهد که ميتواند در
مطالعات آتي آرايهشططناسططي اعضططاي اين جنس در ايران
مورد استفاده قرار گیرد.

سپاسگزاری
ن گار ند گان برخود الزم ميدان ند از ک مک هاي آ قاي
مه ندس م ظاهر ز ماني و سطططر کار خانم مه ندس کبري
محمدي تشطططكر و قدرداني نمايند .هزينه مالي انجام اين
تحقیق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان تأمین شده است.
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