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 رانیا ،۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ اصفهان ،اصفهان یدانشگاه صنعت یعیطب منابع دانشکده التیش آموختهدانش. ۱
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 چکیده
 ، کارون هاياز رودخانه ماهينازک نمونه 12تعداد  (Chondrostoma regium) تیگره ماهينازک شناسياستخوان هايويژگي مطالعهبه منظور 

 و تثبیت بافري 10% فرمالین در، 1%میخک گل محلول در بیهوشي پس از صید شدند.و تور پره  الكتروشوکر توسط تیگرهدر حوضه و جراحي کرخه 

شناسي اين گونه استخوان هايويژگيسپس  .شدند آمیزيرنگ بلوآلسیان و ردآلیزارين با و سازيشفاف، شناسياستخوان مطالعه سپس به منظور

 الميدم و سريپس ايقاعده اي،ساده، پراپروانه مربعي، فكي،فكي و پیش هاياستخوان فرم در را هاييتفاوت گونه اين اسكلتي ساختار توصیف گرديد.

خلفي استخوان فكي به سمت پايین متمايل شده است. شود. زايده فكي فقط يک زايده ديده مي. در استخوان پیشداد نشان کپورماهیان ديگر با

شكل است. سري بلند، کشیده و تقريباً مستطیلياي پسخلفي استخوان قاعدهباشد. زايده حلقياي باريک و بلند ميبخش قدامي استخوان پراپروانه

المي باريک، کشیده و دوشاخه است. استخوان وان دمباشد. قسمت قدامي استخسري بزرگ و پهن مياي پسصفحه خردکننده شكمي استخوان قاعده

اين  تشخیص قابل شناسياستخوان هايويژگي عنوان به توانندمي اين موارد استخوان ساده تقريباً بلند و کشیده است.و يافته بلند و توسعهمربعي 

 شوند. نظرگرفته در گونه

 الميمربعي، دمسازي، فكي، ، شفافاستخوان ساختاری: کلید گانواژ
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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. 
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 مقدمه. ۱
عدادترين و ترينمتنوع هاماهي  را دارانمهره گروه پرت

 شده گسترده جهان هايآب تربیش در که دهندمي تشكیل

 نظر از هاآن آورشططگفت تنوع واسطططهبه باال پراکنش اين و

 .باشدمي رفتاري و فیزيولوژيک شناسي،ريخت هايسازگاري

 اسطكلتي سطاختار، شطناختيزيسطت هايويژگي اين جمله از

 پس طوالني مدتبه که است ماهیان کالبد از بخشي عنوانبه

ندمي باقي مرگ از نده و ما يک اطالعات دربردار  و بیولوژ

اين تنوع  .(Nelson et al., 2016) تاسطط فراواني اکولوژيک

، از يک طرف درک تاريخچه تكاملي و ماهیان بسططیار زياد

ها را مشططكل سططاخته و از طرفي ديگر باع  بندي آنطبقه

ست که  ستشده ا شمار زياد گونهزي سان به دلیل  ها شنا

سیار محدودي از آن شند. ماهيشناخت ب شته با ها از ها دا

ستگاهنظر مورفولوژي، زيست سي و زي سیار متنوع شنا ها ب

ساير گروه شناختههاي مهرهبوده و برخالف  شده يک دار 

 .(Nelson et al., 2016)اند اجتماع ناهمگن را تشكیل داده

ستخوان سيا سبت ماهیان شنا  دارانمهره ساير به ن

 تعداد داراي هاآن اسطططكلت که چرا ،باشطططدمي ترپیچیده

شتري ستخوان بی س ا ستخوانت. ا سيا  مطالعات در شنا

سيآرايه  دارد زيادي اهمیت ماهیان ارتباط شناخت و شنا

(Helfman et al., 2009) .هططاي مورد يكي از تكنیططک

 و سططازيشططفاف كنیکشططناسططي تاسططتفاده در اسططتخوان

 جهت روش اين. (Gavaia et al., 2000) است آمیزيرنگ

 و توسططعه روند و اسططكلتي سططاختارهاي جزئیات مطالعه

حل طي در هاآن تكوين  مورد نیز رشطططدي مختلف مرا

. (Faustino and Power, 1998) گیردقرار مي اسطططتفاده

 مططالعطه جهطت ابزاري عنوانبطه هطاروش ، اينعالوهبطه

 ماهیان هايگونه از بسطططیاري اسطططكلتي هايناهنجاري

 . (Verhaegen et al., 2007)شودمي استفاده نیز پرورشي

 هااستخوان از که فراواني اطالعات با شناسانزيست امروزه

ست به شخیص توانندمي اند،آورده د  جنس، سن، ،گونه ت

انجام  راحتي به را محیطي شطططرايط و مكان وزن، اندازه،

 مطالعات به کمک بر عالوه شطططناسطططياسطططتخوان .دهند

سیل سيف سي در ماهیان، تكامل درک براي ،شنا  هايبرر

 اهمیت شنا و تنفس تغذيه، جمله از ماهیان شناسيزيست

 براي شططناسططياسططتخوان مطالعات ،بنابراين ،دارد زيادي

 از و بوده الزم ماهیان بین خويشططاوندي روابط بهتر درک

هطبق و تشخیص جهت مهم تاکسونومي هايويژگي جمله

 گرددمي محسططوب هاآن تكاملي روند درک و هاآن بندي

(Helfman, 2009). 

 -اروپططايي مططاهیططان گروه ترينگبزر کپورمططاهیططان

 خانواده اين ژنتیكي سطططاختار مورد در که اندآسطططیايي

. (Durand et al., 2002) است شده انجام زيادي مطالعات

نس  نواده Chondrostomaج هیططان و  از خططا پورمططا ک

 (Robalo et al., 2005) اسططت Leuciscinae خانوادهزير

 ، C. regium ،C. cyri گونه 4 شده، معرفي گونه 26 از که

C. orientale  وC. esmaeilii است  شده شناخته ايران در

(Bianco and Banarescu, 1982; Elvira, 1997; 

Eagderi et al., 2017; Coad, 2019). C. regium  يک

 زيست سیالبي و راکد هايآب در و است گونه بنتوپالژيک

ندمي  . (Keivany et al. 2016; Kiani et al., 2016) ک

 در بومي گونه يک و دارد پراکنش آسططیا قارهاين گونه در 

  شططططودمطي مطحسططططوب سططططوريططه و تطرکطیططه ايطران،

(Erguden Alagoz et al., 2013) .نه  در C. regium گو

يران نش داراي ا ک طالعططات امططا، اسططططت زيططادي پرا  ا

 کم اسططت ايران در گونه اين موردر د شططناسططيزيسططت

(Ghanbary et al., 2013). رودخانه حوضططه ايران در در 

 رودخانه کرمانشططاه، هايرودخانه سططرچشططمه در و تیگره 

نه ،لعظیمهورا بزرگ مرداب در مارون، خا فت، رود  باز

 اصطططفهان حوضطططه در رودزاينده رودخانه در و کوهرنگ

 .(Keivany et al., 2016) دارند پراکنش

ماهي نازک بدني کشططیده دارد و سطططت پشططتي بدنش 

هاي متمايل به آبي اسطططت و اي با انعكاسقهوه -زيتوني

سفید شكمي  سطت  شتي و نقره -پهلوها و  ست. باله پ اي ا

شفاف ميدمي مايل به خاکستري و باله شهاي ديگر  د. نبا

هاي هاي نارنجي روشطططن دارند و بالهها بالهآن بعضطططي از

د. باله پشتي و ناي و مخرجي حاشیه سفید رنگ دارسینه

سیاه شیه  ست -دمي داراي يک حا در اين ماهي، . سفید ا

عدد، فلس در باالي خط جانبي  72-56فلس خط جانبي 
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عدد اسطططت. باله  6-5عدد و فلس زير خط جانبي  9-13

عدد  12-9عاع، باله مخرجي عدد شطط 11-8پشططتي داراي 

 9-6عدد شعاع و باله شكمي  18-14اي شعاع، باله سینه

شي اول  ش شعب، کمان آب شعاع من عدد خار  36-18عدد 

 باشططدعدد مهره مي 48تا  46آبشططشططي و سططتون فقرات 

(Elvira, 1987; Coad, 2019). 

 شناسياستخوان هايويژگي مطالعهاين مطالعه با هدف 

به اجرا در  (Chondrostoma regium)ماهي تیگره نازک

اي براي تواند به عنوان پايهحاضطططر مي مطالعهنتايج آمد. 

 Chondrostomaشناسي اعضاي جنس مطالعات آتي آرايه

هاي مورد اسطططتفاده قرار گیرد و به شطططناخت بهتر ويژگي

 شناختي اين گونه بومي کمک نمايد.زيست

 

 هاشمواد و رو. 2
هاي کارون، کرخه و جراحي ماهي از رودخانه قطعه 12

آمیزي و )چهار قطعه از هر رودخانه( صطططید و براي رنگ

هاي براي مطالعه دادهشططفاف سططازي اسططتفاده شططدند. 

آمیزي سططازي و رنگشططناسططي از روش شططفافاسططتخوان

اسططتفاده Van Dyke (1989 )و  Taylor ها پروتكلنمونه

آمیزي براي رنگ آبي در اين روش از رنگ آلسططیانشططد. 

آمیزي ساختارهاي غضروفي، رنگ آلیزارين قرمز براي رنگ

ستخواني، آنزيم تريپسین براي هضم بافت  و ساختارهاي ا

پس ها استفاده گرديد. سازي نمونهگلیسیرين براي شفاف

شفاف ستخواني جدا وسازي، از  سط دوربین  قطعات ا تو

سكن  سیرين ا سكنر در حمام گلی . براي نددشديجیتال و ا

شده هاي اسكنترسیم ساختارهاي استخواني از روي عكس

فاده  CorelDraw X8افزار از نرم ناماسطططت گذاري شطططد. 

هاي اسطططتخواني تار ها سططططاخ فارسطططي آن عادل   بر  و م

انجام شططد. سططاختار اسططتخواني Rojo (1991 ) اسططاس

ز توسطططط اسطططتريومیكروسطططكو  بررسطططي و ها نینمونه

ستخوانويژگي سكلتي اين گونه هاي ا ساختار ا شناختي 

 .گرديدتوصیف 

 

 نتایج. 3

 (Neurocranium)جمجمه عصبی . ۱.3
 پشتي، نماي سه در عصبي جمجمه هاي مختلفبخش

 نماي دراسططت.  شططده ارايه 1 شططكل در و شططكمي کناري

شتي جمجمه صبي پ سمت از ع عقب به سمت به جلو ق

 بیني، (Supraethmoid) پرويزنيرافهاي اسططتخوان ترتیب

(Nasal)، پرويزني جانبي (Lateral ethmoid) ،پیشطططاني 

(Frontal)، نه نه  ،(Sphenotic)اي پروا یا ، (Parietal)آه

شي بالي ، (Supraoccipital) سريپس، فوق(Pterotic)گو

سططططري پسبرون و )raoccipitalPa( سططططريپسفرا

(Exooccipital) ستخوانبزرگشوند. ديده مي هايي ترين ا

 زوج هاياستخواناست، که در نماي پشتي قابل مشاهده 

شاني  شد ميپی سقف جمجمه عصبي را  کهبا بخش عمده 

ها از سمت جلو به استخوان دهند. اين استخوانپوشش مي

چه بیني نیز در فراپرويزني متصططل شططده و دو اسططتخوان

هاي پیشططاني و طرفین فراپرويزني اسططتخوانناحیه جلوي 

ستخوانقرار گرفته ستخواناند. پس از ا هاي هاي پیشاني، ا

گوشي هاي باليآهیانه قرار دارند که از طرفین به استخوان

ستخوان شوند. سري متصل ميپسهاي فوقو از عقب به ا

سطططري در ناحیه عقبي و وسطططط اسطططتخوان منفرد فراپس

صبي قرار  شده جمجمه ع شیده  سمت عقب ک گرفته و به 

 است.
یه مل (Ethmoid) پرويزني ناح هار شططططا عه چ  قط

 پرويزني جانبي، (Supraethmoid)فراپرويزني  اسطططتخوان

(Lateral ethmoid) ،ني خويش يز و  (Kinethmoid)پرو

 قسططمت در نیز جانبي پرويزنيباشططد. مي (Vomer)ومر 

 قدامي ديواره و داشططته قرار پیشططاني قدامي بخش زيرين

شم حدقه شكیل را چ  بخش در پرويزنيخويش .دهدمي ت

واقع  (Maxilla)بین دو اسططتخوان فكي  قدامي فراپرويزني

 بخش در و پهن قدامي بخش در ومر استخوانشده است. 

 .شودمي تیزنوک و باريک پشتي

ستخوان شامل (Orbital)ناحیه بینايي  شاني  هايا پی

(Frontal)، ايپططروانططهايحططدقططه (Orbitosphenoid) ،

اي پططروانططه، بططالططي(Parasphenoid)اي پططروانططهپططرا
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Ptersphenoid) )هططاي دورچشططططمططي و اسططططتططخططوان

(Circumorbital) خلفي لبه در ايپروانهايحدقهباشد. مي 

و بخش شططكمي آن  شططده واقع جانبي اسططتخوان پرويزني

ستخوان نوک  گردد.متصل مياي پروانهپراتیز است که به ا

 اسطططتخوان خلفي بخش در ايپروانططهبططالي اسطططتخوان

 دراي پراپروانه دراز اسططتخوان دارد. قرار ايپروانهايحدقه

 بخش دراين اسطططتخوان . باشطططدمي ترپهن خلفي بخش

سبتاً  شیار يک داراي قدامي  خلفي بخش که بوده عمیقن

ستخوان ستخوان میاني بخشگیرد. مي جاي آن در ومر ا  ا

ست جانبي زايده دو داراي و بوده پهن ايپروانهپرا  به که ا

 باال مايل شده است. طرف
 آهیانه استخوان قطعه پنج شامل (Otic)شنوايي  ناحیه

(Parietal)روگوشططي ، (Epiotic)اي، پروانه (Sphenotic) ،

شيبالي شي پیش و (Pterotic) گو شد. مي (Prootic)گو با

ستخوان شیه در ايپروانه ا  پیشاني پشتي بخش زيرين حا

ست و داراي يک شده واقع سبتاً جانبي زايده ا  تیزنوک ن

 اسططتخوان، ايپروانه اسططتخوان پشططتي بخش در. باشططدمي

 و بوده مثل  شكل به تقريباً که است شده واقع گوشيبالي

 د.دار اتصال روگوشي به پشتي بخش در

 اسطططتخوان سطططهاز  (Occipital) سطططريپس ناحیه

 سططططريپططسبططرون ،(Paraoccipital) سططططريفططراپططس

(Exooccipital) عده قا  (Basioccipital)سطططري پسايو 

 قدامي بخش در سريفراپس استخوانتشكیل شده است. 

 اين باشد.مي پشتي -میانيزايده  يک داراي و بوده ترپهن

ستخوان ستخوان به شكاف يک توسط قدامي بخش در ا  ا

 يک داراي سريپسبرون استخوان. گرددمي متصل آهیانه

 هريک .گرددمي متصل روگوشي به که است جانبي زايده

ستخوان از  شكمي حفره يک داراي سريپسبرونهاي ا

س ستخوان ت.ا  داراي خلفي بخش سري درپس ايقاعده ا

قي زايططده فيحل  (Pharyngeal posterior process) خل

 است. شكلمستطیليتقريباً  کشیده و بلند و

 

 متر، میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های جمجمه عصبی در نازکاستخوان -1شکل 

 متر(میلی IUT-IM 13890218-008-05  ،45. )نمونه شمارهزیرینو )پ( نمای  زبرین، )ب( نمای جانبی )الف( نمای 
(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). 

 

 )ب(

 )الف(

 )پ(
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 (Circumorbitals) ایحدقهدورهای استخوان. 2.3

 سرپوش آبششیو 
 (Infraorbital)چشمي دون قطعه استخوان چهارتعداد 

در  (Supraorbital)اي حدقهفوقو يک قطعه اسطططتخوان 

. اسطططتخوان اشطططكي (2)شطططكل  اطراف حدقه وجود دارد

(Lachrymal)  ستخوانو اندازه چشمي همهاي دونساير ا

شكي بزرگ ستخوان ا ستند. ا ستخوان نی چشمي زيرترين ا

و لبه جلويي آن  بوده و در ناحیه جلوي حدقه واقع شطططده

 بااليي لبه در .تر از لبه عقبي اسططتبه سططمت پوزه باريک

طرفین  در که دارد قرار ايحدقهفوق حدقه اسطططتخوان

ستخوا شاني هاينا شتهد قرار پی حدقه را  بااليي بخش و ا

 کند.مينگهداري 

ششي  سرپوش آب ستخوان  سر چهار قطعه ا در هر طرف 

و شطططامل  داده در کنار هم محفظه آبشطططشطططي را پوشطططش

شي پیش شي (Preopercular)سرپو سرپو  ،(Oprecular) ،

ین و زيرسطططرپوشطططي  (Interopercular)سطططرپوشطططي ب

(Subopercular) شدمي شكل  با شي يک زايده (3) سرپو  .

ستخوان المي سمت ا سته به   (Hyomandibular)فكي برج

شود. دارد و از طريق مفصل توپي به اين استخوان متصل مي

ستخوان شكل بوده و با  ا شكمي هاللي  شي در بخش  سرپو

پوشاني دارد. استخوان زيرسرپوشي استخوان زيرسرپوشي هم

تیز شططده و از جلو به اسططتخوان در قسططمت خلفي کمي نوک

صل ميپیش شي مت ستخوان پیشسرپو شي با شود. ا سرپو

ستخوان بین شي هما شاني دارد و در دو انتها باريک سرپو پو

ستخوانمي سرپوشي هم در قسمت قدامي و هم بین شود. ا

 شود.پشتي باريک مي -در قسمت  خلفي

 

 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره نازک ای درهای دورحدقهنمای جانبی استخوان -2شکل 

(Io- infraorbital; So- supraorbital; Lac- lachrymal; Ioc- infraorbital sensory canal). 

 

 

 متر.میلی 1خط مقیاس  .)regium Chondrostoma(ماهی تیگره سمت راست در نازک یهای سرپوشی آبششداخلی استخوان-ای جانبیدم -3nشکل 
(Iop- interopercular; Op- opercular; Opp- opercular prominent process; Pop- preopercular; Sop- subopercular; Sj- spine and socket joint). 
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فک. 3.3 عه  و  (Suspensorioum)آویز مجمو

 هافک
، (Hyomandibular)فكي هاي الميشططامل اسططتخوان

بطططالطططي بطططرون، (Endopterygoid)بطططالطططي درون

(Ectopterygoid)یان ، مربعي (Metapterygoid)بالي ، م

(Quadrate) سطططاده ،(Symplectic)  کامي  (Palatine)و 

شد. مي سمت قدامي  دوآويز با مجموعه فکبا صل به ق مف

مه عصطططبي متصططططل مي کامي و جمج که بین  شطططود 

اسطططت و از  (Vomer)و ومر  (Preethmoid)پرويزني پیش

فكي و قسططمت خلفي با يک مفصططل بین اسططتخوان المي

شپیش شي و بالي (Prootic)ي گو  قرار دارد. (Pterotic)گو

بالي در گوشططه بااليي و جلويي حالت پهن اسططتخوان میان

هاي بالي از قسمت خلفي به استخواناستخوان دروندارد. 

بالي متصطططل اسطططت و در ، مربعي و میانباليبرون کامي، 

تیز قسططمت قدامي به سططمت اسططتخوان کامي حالت نوک

 .(4)شكل  دارد

مه احشططططايي  فک، (Branchiocranium) در جمج

و  (Premaxillary) فكيپیش اسططتخوان دو شططامل فوقاني

. قسططمت میانه اسططتخوان فكي اسططت (Maxillary)فكي 

فكي اسططتخواني دراز و دو انتهاي آن اسططت. پیشتر از پهن

استخوان و در بخش قدامي پهن است.  مانند بوده Lتقريباً 

پشتي داراي برآمدگي جهت مفصل  -فكي در بخش قدامي

استخوان فكي همچنین در  باشد.شدن با استخوان ومر مي

يده بخش قدامي داراي يک  پايین و در بخشزا به  يل   ما

زايده شطططكمي، هرکدام داراي يک میاني پشطططتي و  میاني

 سططورا  هاي پايیني اسططتخوان فكي نیز دودر لبهاسططت. 

ملفک زيرين  وجود دارد. نداني هايناسطططتخوا شطططا  د

(Dentary) ،لي پس (Articular) مفصطططط لي و  مفصطططط

(Retroarticular) در بخش اسطططتخوان دنداني  باشطططد.مي

زايده پشططتي داراي -بخش میانيقدامي باريک شططده و در 

ست.کورو ستخوان مفصلي در بخش خلفي نوئید ا شتي -ا پ

داراي يک فرورفتگي جهت اتصطططال به اسطططتخوان مربعي 

شد. در بخش مي صلي نیز  -خلفيبا ستخوان مف شكمي ا

ستخوان پس صلي در آن يک فرورفتگي وجود دارد که ا مف

ستخوان پس گیرد.قرار مي صلي کوچکا ستخوان مف ترين ا

 .(5)شكل  به شكل مثل  است اين مجوعه بوده که تقريباً

 

 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره آویز در نازکهای مجموعه فکنمای جانبی استخوان -4شکل 
(Ecp- ectopterygoid; Enp- endopterygoid; Hy- hyomandibular; Hyf- hyomandibular joint face; 

Met- metapterygoid; Opj- opercular joint; P- palatine; Q- quadrate; Sy- symplectic). 

 

 آبششیو  (Hyoid arch)المی  هایکمان. 4.3
مان  مل المي ک المي زوج بین هاياسطططتخوانشططططا

(Interhyal)المططي ، فططوق(Epihyal) ،المططي شططططاخططي

(Ceratohyal)، الميزير (Hypohyal)، هططاي اسطططتخوان

عدهمنفرد   و (Urohyal) الميدم، (Basihyal) الميايقا

 است (Branchiostegale) آبششيپايک زوج استخوان سه

كل  به المي اسطططتخوان دم. (6)شططط يک رابط  از طريق 

شططود و صططفحات عمودي و ميمتصططل اسططتخوان زيرالمي 
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شتي تقريباً شكل مثل   افقي آن در نماهاي جانبي و پ به 

شد.مي ستخوان دم با ست و ا المي در بخش قدامي پهن ا

ست. بخش خلفي دايرهنیمداراي يک فرورفتگي  شكل ا اي 

اسططتخوان اولین و دومین  شططود.اين اسططتخوان باريک مي

 و سططومین متصططل اسططتالمي شططاخيآبشططشططي به کپاي

المي و فوقالمي شططاخيآبشططشططي بین دو اسططتخوان کپاي

هاي زيرالمي کوچک بوده و اسططتخوان .واقع شططده اسططت

 در هر طرف، دوهاي کوچكي اسطططت. داراي برجسطططتگي

ستخوان شامل ا ستخوان زيرالمي  شتي و ا هاي زيرالمي پ

ست که شكمي وجود دارد.  ستخواني کوچک ا بین المي ا

ستخوان فكي سط يک رباط به ا صل ميتو شود. المي مت

المي قرار المي به صطططورت عمود روي فوقاسطططتخوان بین

قدامي فوق ته اسططططت و بخش  به اسطططتخوان گرف المي 

 شود.مفصل ميالمي شاخي

هاي آبششي شامل سه استخوان منفرد موعه کمانمج

، سططه اسططتخوان زوج (Basibranchial)آبشططشططي ايقاعده

، پنج اسطططتخوان زوج (Hypobranchial)زيرآبشطططشطططي 

شي شاخي ش ستخوان زوج (Ceratobranchial)آب ، چهار ا

و دو اسطططتخوان زوج  (Epibranchial)آبشطططشطططي فوق

 اسططتخواناسططت.  (Pharyngobranchial)آبشططشططي حلقي

دايره و آبششي اول در بخش پايیني به صورت نیمايقاعده

آبششي ايقاعده هايشود. استخوانبه سمت باال باريک مي

ستوانه سوم تقريباً ا ستخوانايدوم و  ستند. ا هاي شكل ه

یه خلفي کوچک ناح ند. پنج جفت زيرآبشطططشطططي در  تر

شاخي ستخوان  ستخوانا  هاي مجموعهآبششي بزرگترين ا

ها به شكل نوار باريک اين استخوان کمان آبششي هستند.

ها تغییرشكل يافته و به دندان حلقي که آخرين آنهستند 

ستخوان فوق ست. چهار جفت ا شده ا شي در تبديل  ش آب

پهن و در آبشطشطي شطاخيهاي محل اتصطال به اسطتخوان

 .(7)شكل  شوندآبششي باريک ميمجاورت حلقي

 

 متر، میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های فک در نازکاستخوان -5شکل 

 نمای جانبی. )پ(نمای زیرین و  )ب(، پیشین زبریننمای  )الف(

(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). 

 )الف(

 )ب(

 )پ(
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 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های کمان المی در نازکاز مجموعه استخوان زبریننمای  -6شکل 
(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). 

 

 

 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره در نازک)ب( و دندان حلقی  )الف(های کمان آبششی از مجموعه استخوان زبریننمای  -7شکل
)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)). 

 

 دستگاه وبر. ستون فقرات و ۵.3
جسطططم مهره به  45اسطططكلت محوري اين گونه داراي 

باشططد که مهره اول تا چهارم در تشططكیل صططورت بابت مي

 ،Tripusهاي دسطططتگاه وبر شطططرکت دارند. اسطططتخوانچه
Intercalarium، Scaphium و Claustrum  نیز در تشكیل

ساختار دستگاه وبر نقش دارند. اولین مهره داراي دو زايده 

هاي جانبي مهره دوم در بخش در بخش جانبي است. دنده

هاي جانبي مهره سوم انتهايي به عقب برگشته است. دنده

هاي شكمي دنده. اندتبديل شده Tripusارند و به وجود ند

مهره چهارم بلند بوده و در وسط به دو شاخه تبديل شده 

.(8)شكل  شودها رد مياز وسط آن Tripusکه 

 )الف( )ب(
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 .مترمیلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های دستگاه وبر در نازکنمای جانبی مجموعه استخوان -8شکل 
.(Na- neural arch; Sn- supraneural) 

 

 های فرداسکلت باله .6.3
 پايهپرتو عدد 9باله پشطططتي از  ،در ماهي مورد مطالعه

(Pterygiophore) لین پرتوپايه تشطططكیل شطططده اسطططت. او

جسم مهره خار عصبي و بلندتر از بقیه و نزديک به  گسترده

شد که دمي( مي )از طرف باله 32 سخت به آن  2با شعاع 

صل مي شكل  شوندمت  11باله مخرجي  پرتوپايه تعداد .(9)

متصططل پرتوپايه  شططعاع سططخت به اولین دوباشططد. عدد مي

نزديک به خار پرتوپايه شوند. امتداد بخش انتهايي اولین مي

 .(10)شكل  باشدمي 19مهره جسم خوني 

 

 
 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های باله پشتی در نازکنمای جانبی استخوان -9شکل 

(Dfs- dorsal fin spine; Pp- pterygiophore; Sty- stay; Pu 32- preural 32). 
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 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های باله مخرجی در نازکنمای جانبی استخوان -10شکل 
(Adp- anal distal pterygiophore; Sty- stay; Mp- medial pterygiophore; Afs- anal fin spine; Pp- pterygiophore; Pu 19- preural 19). 

 

عاع مهره، جسطططم آخرين  فرعي و اصطططلي هايشططط

Procurrent ستخواني، زوايد از ايمجموعه و سكلت ا  باله ا

 5شطططامل  اسطططتخواني دهند. زوايدمي تشطططكیل را دمي

باالپره  منفرد هاي، اسططتخوان(Hypural)پره دم اسططتخوان

(Epural)يردم تیططل (Parhypural)پره ، ز ئوروسطططط ل پ  ،

(Pleurostyle) نک و دم ما  باشططططد.مي (Uroneural)ک

کمانک( روي پلئوروستیل قرار گرفته است. )دم يورونیورال

اي يافتهدر واقع همان کمان خوني تغییرشطططكل پرهزيردم

ست، روي اين  ست که بلند شده و به مهره مفصل شده ا ا

يده نه  Parhypurapophysis اسطططتخوان زا وجود دارد. گو

پره کوچكترين آن دمپره بوده که دم 6مورد مطالعه داراي 

ست. در باالي زيردم پره قرار دارد. دم 1پره پره، دمششم ا

شأ گرفته و دم (Urostyle)خامه دوم از دم سه پرهمن هاي 

و چهار و پنج و شش در زير قطعه پلئوروستیل قرار گرفته 

گردند. قطعه پلئوروسطططتیل بلند و از و به آن متصطططل مي

ست. در دم ستخوان خامه منشأ گرفته ا قسمت باالي اين ا

باقیمانده کمان عصططبي ناقص وجود دارد و به مهره جوش 

خورد. در باالي اين قطعه، باالپره منفرد و تقريبا نواري مي

صبي  ست. خار ع ستیل جدا شكل وجود دارد و از پلئورو

دوم نسططبت به سططاير خارهاي  (Preural)اورال مهره پري

ت. خارهاي خوني تر اسطططتر و پهنها بزرگعصطططبي مهره

اسكلت محوري از بخش خلفي به سمت بخش قدامي بدن 

چک خار پريتر ميکو ند و دو  اورال دوم و سطططوم شطططو

 .(11)شكل  روندبلندترين خارهاي خوني به شمار مي

 ایسینهو  شکمیکمربند . 7.3

 متصل ماهي عمومي اسكلت به لگني بندشكمي يا کمر

تقريبًا  خلفي بخش و بوده خهشططا دو قدامي نیسططت. بخش

هاي لگني بزرگ و . اسططتخوانباشططدمي تیز نوک و هاللي

تر از بخش قدامي اي شكل است و در بخش خلفي پهنتیغه

ستخوان لگني يک زايده وجود دارد  ست. در ناحیه خلفي ا ا

اي با حاشطططیه و در حاشطططیه جانبي بخش خلفي نیز زايده

ن نیز شططود و روي آشططكل ديده ميقدامي نسططبتاً قوسططي

شعاع صال  ها قرار دارد که در اين ناحیه صفحاتي جهت ات

جفت  3داراي بیشطططترين پهنا اسطططت. کمربند لگني داراي 

تر از سطططايرين راديال يا پرتوک اسطططت. پرتوک دوم کوچک

در بخش خارجي  Lateral pterygiumاسطططت. اسطططتخوان 

اولین شعاع باله شكمي واقع شده است. دو قطعه استخوان 

 .(12)شكل  طور کامل متصل نیستنداور بهلگني مج

 شطططامل ايسطططینه کمربند هايمجموعه اسطططتخوان

، (Cleithrum)، ترقوه (Supracleithrum) گیجگططاهيپس

قوه پس تف (Postcleithrum)تر ک  ،(Scapula) بي غرا  ،

(Coracoid)مطططیطططانطططي ، غطططرابطططي(Mesocoracoid) ، 

 (Actionost)و پرتوک  (Posttemporal)گیجگططاهي پس



 1398تابستان  ،2، شماره 72ران، دوره يا يعیالت، مجله منابع طبیش 206

 

ست شكل  ا سط پس ايسینه کمربند. (13) گیجگاهي تو

 از بابت مفصططل يک توسططط و عصططبي جمجمه به باال از

سمت ستخوان)المي  کمان به جلو ق صل فكي(المي ا  مت

 .باشططدمي مفصططل ترقوه بااليي نیمه با ترقوهپس. اسططت

 

 متر.میلی 1، خط مقیاس (Chondrostoma regium)ماهی تیگره های باله دمی در نازکنمای جانبی استخوان -11شکل 
(Ns- nural spine; Epu- epural; Hf- hypural foramen; Hp 1-6- hypural 1-6; Hs- hemal spine; Nf- neural foramen; Pah- parhypural; Pf- 

parhypural foramen; Pls- pleurostyle; Pu 2-4- preural 2-4; Pu 1+U- preural 1+urostyle (compouned centrum); Rna- rudimentary neural 

arch; Urn- uroneural). 

 

 

 

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

 

ترقوه بزرگترين اسطتخوان اين مجموعه اسطت و  اسطتخوان

شططكل بوده که بخش افقي آن  Lاسططتخواني دراز و تقريباً 

سمت باال نوکپهن ست يعني به  تیز تر از بخش عمودي ا

واقع  گیجگاهيسشود که در همین قسمت استخوان پمي

ستخوان  ست. ا صورت خلفي به  گیجگاهيپسشده ا به 

استخوان کتف تقريباً پهن  شود.استخوان ترقوه متصل مي

ست و در میانه داراي يک حفره مي شكمي ا شد. بخش  با

به اسطططتخوان غرابي متصطططل مي شطططود. اسطططتخوان آن 

میاني دراز بوده و در بخش شطططكمي به اسطططتخوان غرابي

صل  ستخوان کتف و ترقوه مت شتي به ا غرابي و در بخش پ

نهمي ند سطططی که  4اي داراي گردد. کمرب پرتوک بوده 

ها ها به آنتر از سايرين است و شعاعترين آن بزرگخليدا

 شوند.متصل مي
 

 گیریو نتیجه بحث. 4
در مقايسه با ساير  C. regiumساختار استخواني گونه 

و  Cyprinion kais) هططاي خططانواده کپورمططاهیططانگونططه
Cyprinion macrostomum، Capoeta damascina، 

Garra persica )هايي را به دسطططت ها و تفاوتشطططباهت

 ها مقايسه و توصیف گرديد.رو با اين گونهاز اين دهد.مي

یش پ تخوان  گونططهدر اسططط كي  هططاي جنسهططاي ف

Cyprinion  وGarra  نده کوچک و بزرگ باالرو يده  دو زا

حالي، (Alkhahem et al., 1990) وجود دارد که در در 

يک زايده  C. damascinaهمانند گونه  C. regiumگونه 

زايده خلفي  .(Razavipour et al., 2014) شططودديده مي

نه و  Cyprinionهاي هاي جنساسطططتخوان فكي در گو

Garra ته  ;Zhang, 2005) به طور مسطططتقیم قرار گرف

Alkhahem et al., 1990 ) ولي در گونهC. regium  همانند

اين زايده به سطططمت پايین متمايل  C. damascinaگونه 

ست زايده کورونوئید . (Razavipour et al., 2014) شده ا

کططوتططاه  Garraو  Cyprinionهططاي جططنططس در گططونططه

(Alkhahem et al., 1990) ،گونه  در اما C. damascina 

و در گونه  (Razavipour et al., 2014) مانندبزرگ و بال

C. regium شكل است.تر و تقريباً گنبديکوچک 

نه قدامي اسطططتخوان  Garraهاي جنس در گو بخش 

ستپراپروانه شیه قدامي پهن ا سیار بزرگ و داراي حا  اي ب

(Zhang, 2005)،  نه ما در گو نه  C. regiumا ند گو مان  ه
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C. damascina هططاي جنس و گونططهCyprinion  بخش

نه ند قدامي اسطططتخوان پراپروا يک و بل بار  باشطططدمياي 

(Zhang, 2005; Nasri et al., 2013) .خلفي زايده حلقي

 Garraهاي جنس سططري در گونهاي پساسططتخوان قاعده

هن پ گونططه، (Zhang, 2005) کوتططاه و  هططاي جنس در 

Cyprinion شططكلکوتاه و مثلثي (Nasri et al., 2013)  و

نه  یده و  C. damascinaدر گو هايي کشططط به انت داراي ل

که در در حالي (Razavipour et al., 2014)باريک اسططت 

نه  يده C. regiumگو ند،  اين زا بًا بل یده و تقري کشططط

همچنین صفحه خردکننده شكمي شكل است. مستطیلي

عده قا نهاي پساسطططتخوان    هاي جنسسطططري در گو

Garraکوچک (Zhang, 2005)  ولي در گونه مورد مطالعه

ند  مان ناي  C. damascinaه ناي آن از په بزرگ و په

ستخوان قاعده شدسري بیشتر مياي پسا پور و ضوي)ر با

المي در قسطططمت قدامي اسطططتخوان دم. (1393همكاران، 

صططورت يک دسططت و بهکوتاه، يک Garraهاي جنس گونه

ولي در گونه  (Zhang, 2005) باشططداسططتخوان متراکم مي

C. regium  همانند گونهC. damascina  باريک، کشیده و

اسططتخوان  .(Razavipour et al., 2014) دوشططاخه اسططت

 نسططططبططت بططه گططونططه  C. regiumالمططي در گططونططه دم

C. damascina شیدهباريک ست. تر و ک شیه خلفي تر ا حا

 بلند و مقعر Garraهاي جنس المي در گونهاسططتخوان دم

(Zhang, 2005)  ولي در گونهC. regium بلند، صططورت به

 شود.و محدب ديده ميتقريباً صاف 

 Cyprinionو Cyprinion kaisدر مقايسه بین دو گونه 

macrostomum  اسططتخوان دنداني در محل لب پايین در ،

C. kais  سبت به شتري ن شخص حالت کماني بی به طور م

C. macrostomum  به خود گرفته اسططت(Nasri et al., 

ويژه  به ،نسططبت به اين دو گونه C. regium؛ گونه (2013

در قسطططمت اسطططتخوان دنداني  C. macrostomumگونه 

 داراي حالت کماني بیشتري است.

سي سكلت برر  تفسیر براي مهم ابزار يک دمي صفحه ا

ماهیان  بین خويشططاوندي روابط و سططیسططتماتیک روابط

. (Gosline, 1961; Nybelin, 1973) اسطططت بالهشطططعاع

هاي تفاوت بر شططاهدي عنوان به اسططت ممكن همچنین

نهدرون یان ايگو . (Eastman, 1971)باشططططد  نیز ماه

لهدر  طورکليبه یان، در دمي با ماه  معمول طوربه کپور

فوقاني  نیمه در آن چهارتاي که دارد وجود پرهدمشطططش 

 باله هاياسططتخوان بین فضططاهاي. (Buhan, 1972)اسططت 

مي هیططل در د تبططاطططات تسططط نفططاوي ار قش ل  دارنططد ن

(Kampmeier, 1969) .نقشاحتماالً  کمانکدم سططاختار 

خاع انتهايي بخش براي حفاظتي  در و دارد عهدهرب را ن

  کططنططدمططي ايططفططا نططقططش دم عططمططلططكططرد تضططططمططیططن

(Patterson & Rosen, 1977) .گونه اين اسكلتي ساختار 

 فكي،فكي و پیش هاياسطططتخوان فرم در را هاييتفاوت

 با الميدم و سريپس ايقاعده اي،ساده، پراپروانه مربعي،

 ;Alkhahem et al., 1990) داد نشططان کپورماهیان ديگر

Zhang, 2005; Nasri et al., 2013; Razavipour et al., 2014) 

 قابل شططناسططياسططتخوان هايويژگي عنوان به توانندمي که

فكي فقط در استخوان پیش شوند. نظرگرفته در آن تشخیص

زايده خلفي استخوان فكي به سمت شود. يک زايده ديده مي

شده ستخوان پراپروانه پايین متمايل  ست. بخش قدامي ا اي ا

اي خلفي اسططتخوان قاعدهباشططد. زايده حلقيباريک و بلند مي

شكل است. صفحه سري بلند، کشیده و تقريباً مستطیليپس

سري بزرگ و پهن اي پسخردکننده شكمي استخوان قاعده

ستخوان دممي سمت قدامي ا شد. ق شیده و با المي باريک، ک

استخوان و يافته ستخوان مربعي بلند و توسعهدوشاخه است. ا

ست.  شیده ا در نهايت، اين مطالعه يک ساده تقريباً بلند و ک

 شطططنططاسطططي گونططههططاي اسطططتخوانتوصطططیف از ويژگي

Chondrostoma regium تواند در دهد که ميرا ارايه مي

در ايران  اعضططاي اين جنس شططناسططيمطالعات آتي آرايه

 مورد استفاده قرار گیرد.

 

 سپاسگزاری
گان  ند گار ند از الزم ميبرخود ن مکدان قاي  هايک آ

ندس  مانيمه ظاهر ز کار  م ندس  خانمو سطططر  کبريمه

انجام اين مالي هزينه  نمايند.تشطططكر و قدرداني محمدي 

 تحقیق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان تأمین شده است.
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