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 Introduction: Structural studies are important for connection between morphology and 

behavior in organisms, but there is still little information about descriptive details of 

terrestrial turtles. There are degrees of variation in cranial osteology in other turtle species, 

which can be also significant in Testudo graeca. The present study presents the first 

detailed description of the Testudo graeca cranial osteology, a terrestrial turtle that 

currently occurs in different parts of Iran.  
Materials & Methods: In this study, four specimens collected from Dinvar and 

Chaharzebar regions in Kermanshah province were used. Using common protocols for 

bone cleansing, the skulls were removed and scanned, and photographed using a loop 

equipped with digital camera. 

Result: The skull of Testudo graeca encompass 49 bones (22 pairs and five single bones) 

that is including a flat skull roof, numerous extremely wide skull elements, and a 

compressed neurocranium possibly the functional result of life habit. 

Conclusion: Results showed that specific variations in skull osteology, including scale, 

shape, location and articulation, can have different effects on animal behavior. 
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وز هم برای شناسي و رفتار موجودات بسیار مهم است، اما هنمطالعات مربوط به عملکرد ساختارها برای ایجاد ارتباط بین ریخت :مقدمه

های شناسي جمجمه در سایر گونهها است. درجاتي از تنوع در استخوانجزئیات تشریحي بدن آن زی اطالعات کمي ازهای خشکيپشتالک

جمجمه  اجزاینظر برسد. مطالعه حاضر اولین شرح مفصل از نیز قابل توجه به Testudo graecaتواند در شود که ميپشت دیده ميدیگر الک

Testudo graecaدهد که در نواحي مختلف ایران وجود دارد. ای ارائه ميپشت مهمیزدار مدیترانه، یا الک 

های منطقه دینور و چهارزبر در استان کرمانشاه استفاده شد. با استفاده آوری شده از زیستگاهدر این پژوهش از چهار نمونه جمع ها:مواد و روش

سازی شد و توسط اسکنر اسکن صورت گرفت و با استفاده از لوپ ها جدا و پاکها، جمجمهسازی استخواناکهای رایج برای پنامهاز شیوه

 برداری انجام شد.مجهز به دوربین دیجیتالي عکس

 یک سقفبا استخوان منفرد( استخوان است  5جفت و  22) 49دارای ساختاری ویژه استخواني مشتمل بر  Testudo graecaجمجمه  نتایج:

 .شدت پهن و یک جمجمه عصبي فشرده که احتماالً نتیجه عملکردی ناشي از سبک زندگي استای بهجمجمه صاف، بسیاری از عناصر جمجمه

تواند بندی ميشناسي جمجمه مانند ابعاد، شکل، محل قرارگیری و مفصلتنوع خاص در استخواندهد که نتایج نشان مي :گیری و بحثنتیجه

 .ای جانور داشته باشدتغذیه تأثیر در رفتار
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 مقدمه

کالدیستیک  هایپژوهش پایه بر پیشتر (Testudines) هاپشتالک       

 رده زیر از ماندهباقی زنده راسته ترینقدیمی گیجگاهی حفره نبود و

 اما ،(1988 و همکاران، Gauthier)شدند  بندیتقسیم آناپسیدا

 نظر پرندگان در و هاکروکودیل خویشاوند را هاآن ملکولی هایپژوهش

 دو هر کارگیریبه اگرچه. (2015 و همکاران، Crawford)گرفتند 

 است. مطالعات هاپشتالک برای آناپسیدی خاستگاه موید روش

 توجه مورد اخیر دهه چند در هاپشتالک ایمقایسه و سیستماتیک

 این شناسیبوم و شناسیزیست از وسیعی طیف مطالعات این. اندبوده

 ژنتیکی و مولکولی مطالعات هب توانمی که گیردمی بر در را جانوران

(Krenz ،2005 و همکاران)، سنجی ریخت و ریختی مطالعات(Claude 

 Safaei-Mahroo)ایران  خزندگان لیست چک تهیه ،(2003 ران،و همکا

 پشتانالک شده شناخته هایگونه تمامی لیست و ،(2015 و همکاران،

 از محدودی تعداد .کرد اشاره (2017 و همکاران، Rhodin)جهان 

 تنوع بررسی برای هاپشتالک اسکلت مورفولوژی از قبلی مطالعات

 تکاملی روابط ساختن روشن و جدید، هایریخت توصیف بندی،رده

 یک دارای پشتانالک. (1997 و همکاران، Shaffer)اند کرده استفاده

 که باشندمی (Plastronالک شکمی ) یک و (Carapaceپشتی ) الک

 الک شکل و اندازه. شوندمی متصل همبه طرف دو در هاییپل توسط

 الیه دو الک. است متفاوت زندگی محیط براساس مختلف هایگونه در

. است استخوانی داخلی الیه و کراتینی و شاخی خارجی الیه که است

 کراتینی صفحات به و شوندمی محسوب پولک نوعی الک بزرگ قطعات

 آبزی پشتانالک. (1976 و همکاران،  Ernst)گویند می Scute خارجی

 برخی و باشندمی هازیخشکی به نسبت ترمسطح و ترتخت الک دارای

 .(2014و همکاران،  Goverse)باشند می نرم الک دارای نیز هاگونه

 پالسترون، اپی: خلفی به قدامی از: )استخوان جفت چهار از پالسترون

منفرد  استخوان یک و (پالسترونزیفی و هیپوپالسترون هیوپالسترون،

 گاهی انتوپالسترون استخوان است. شکل شده تشکیل )انتوپالسترون(

شود می استفاده هاگونه شناسایی برای شاخص کلید یک عنوانبه

(Wyneken، 2001) که دارد وجود ایران در خزنده گونه 241.  حدود 

گوش  پشتالک اخیر هایسال هستند، طی پشتالک گونه 10شامل 

نرم چینی ( و الکTrachemys scripta ،Schoepff، 1792) قرمز

Pelodiscus sinensis) Wiegmann، 1835در بیگانه صورت( به 

 تعداد ها،آن احتساب با است که شده مشاهده ایران کشور محدوده

و   حجتی)رسد می 12 به ایران قلمرو در موجود پشتالک هایگونه

 و زاده؛ حسن2015 و همکاران،  Safaei-Mahroo؛1381همکاران، 

 زرد پشتی الک رنگ دارای  Testudo graceaگونه  .(1397همکاران، 

. رنگند مشکی هاپولک حاشیه و است تیره ایقهوه یا ای،قهوه کدر،

 و است سبز به متمایل زرد یا خاکستری زرد، رنگ به شکمی الک

 طول. شود دیده آن روی بر رنگی مشکی بزرگ هایلکه است ممکن

 رنگ خرمایی آن سر. است مترسانتی 20 پشتی حدود الک مستقیم

 آذربایجان هایاستان در ایران دارد. در رنگ خاکستری پای و دست و

 فهاناص ایالم، همدان و لرستان، کردستان، کرمانشاه، و شرقی، غربی

 سایر و . جمجمه(2020و همکاران،  Ananjeva)است  شده دیده

 اطالعات دهنده ارائه که دارند ایپیچیده ساختمان بدن هایاستخوان

 بین ارتباطات موفولوژیکی یفیلوژن مطالعات برای باشند ومی فراوانی

 و (1988و همکاران،  Estes)گیرند می قرار استفاده مورد خزندگان

 زمینه در آن با مرتبط هایماهیچه و هااستخوان عملکردی طوربه

 چنینهم و جنسی انتخاب و حرکت حسی، هایسیستم تغذیه،

 مطالعه مورد (1999و همکاران،  Zaaf)ها تاکسون بین خویشاوندی

 بر روی گذشته مطالعات بودن محدود به توجه با .است تهگرف قرار

 بر اقلیم و زیستگاه به وابسته تغییرات و ایران در هاپشتالک اسکلت

ندارد.  وجود ایران در هاکاملی از آن شناخت هنوز هاپشتالک جمعیت

سعی  حاضر مطالعه اکوسیستم، در هاپشتالک مهم جایگاه به توجه با

 مهم هایویژگی ساختن روشن و گونه بیوسیستماتیک توصیف با دارد

. با توجه به پراکنش کمک نماید گونه این شناسیزیست به آن اسکلتی

هایی در دسترس بودن نمونه و پشت مهمیزدار در ایرانالک وسیع گونه

این  جمجمه هایروی استخوان ایکه تاکنون مطالعهاین نیزاز آن و 

 .شودخته میلعه حاضر به بررسی آن پرداصورت نگرفته، در مطاگونه 
 

 ها مواد و روش
 زمستان فصل جزبه سالهیک دورهیک طی هانمونه آوریجمع       

 در باشندنمی در دسترس و هستند زمستانی خواب در پشتانالک که

ها از مناطق نمونه. گردید انجام 1397 بهار و 1396 پاییز و تابستان

( و چهارزبر )یک نر بالغ( در استان کرمانشاه دینور )یک ماده بالغ

 جانورشناسی آزمایشگاه به جدا ایپارچه هایکیسه درون و شد آوریجمع

 هاآن روی بر الزم مطالعات تا شدند منتقل رازی کرمانشاه دانشگاه

  .(1شکل شود ) انجام
 

 
 T. graecaالک پشت  در( B) شکمی سطح و( A) سطح پشتی :1شکل 
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از موزه ( )موجود در فرمالیندر این پروژه از یک نمونه نر بالغ        

که بعد از آن. ( استفاده شدRUZMجانورشناسی دانشگاه رازی )

، هوش و کشته شدنددرصد بی 10و فرمالدهید  ها با کلروفرمنمونه

وش دقیقه در آب ج 5مدت با قرار دادن آن به جانور عضالت جمجمه

 هاجمجمهکامل عضالت  بعد از جدا کردن .شدنددا و با پنس و قیچی ج

 با روش این) انجام شد طبق روش زیرها مراحل سفید کردن جمجمه

 :است( آمده دستبه Wassersug (1976) روش تغییر و تلفیق

 24مدت به %15 خونگیری: با استفاده از محلول کلریدسدیم -1

 ساعت. 24مدت با استفاده از بنزین به :زداییچربی -2 ساعت.

ساعت و در  24مدت به %5زدایی: با استفاده از آب ژاول رنگ -3

سیژنه آب اک سفید کردن کامل جمجمه: با استفاده از -4 کامل. تاریکی

مدت % به96 اتانولآبگیری : با استفاده از  -5 ساعت. 24مدت به 5/7%

ه ببعد از آن  انجام شد.روز  5 مدتتمامی این مراحل در  اعت.س 24

 ی و شکمی توسط اسکنر اسکنتح پشوها برچسب زده و سطنمونه

تفاده از لوپ مجهزبه و با اسDino-Lite شد و توسط دوربین دیجیتالی 

برداری صورت گرفت عکس Olympus DPدوربین دیجیتالی مدل 

(Karamiani و Rastegar-Pouyani، 2017). 
 

 

 نتایج

که در چنانهم: Testudo graecaتوصیف عمومی جمجمه        

مشخص شده است، نسبت طول )از مرز قدامی پوزه تا لبه  1جدول 

عرض جمجمه  به (crista supraoccipitalis) سری کوفک فراپس انتهایی

طح تنه میانی استخوان فلسی( ترین پهنا در س)بزرگ 5/1فرد بالغ 

است و نسبت طول )از مرز قدامی پوزه تا لبه انتهایی کوفک فرا پس 

ترین ارتفاع در سطح بخش بیش ،است 39/2سری( به ارتفاع جمجمه 

( استخوان مربعی است. جمجمه از نمای pars articularis) مفصلی

ظاهری بیضوی دارد. از نمای کناری، جمجمه  پشتی ظاهری تقریباً

( squamosal) کمابیش برآمده دارد. مفصل شدن استخوان های فلسی

گیری کناری جمجمه به شکل( در لبه خلفیopisthoticگوشی )و پس

 تاج انجامد.نمی (paraoccipitalis processus) سریکنارپس زائده

سری گسترشی معادل یک ششم فاصله سری استخوان فراپسفراپس

العاده استخوانی لسی دو طرف دارد. جمجمه فوقهای فمیان استخوان

ای را در اکثر موارد توان درزهای میان عناصر جمجمهشده است و می

سطحی  (fossa temporalis) گیجگاهی گودی یک جمجمه داد. تشخیص

کننده های منقبضوسیع دارد که نقطه خاستگاهی برای ماهیچه

 دیک کننده ماندیبول( و نزM. depressor mandibulae) ماندیبول

(M. adductor mandibulaeرا شکل می ) .دهند 
 

 Testudo graecaبیومتری جمجمه  از حاصل مقادیرمیانگین  :1 جدول

 اندازه توصیف صفات مورد بررسی
 مترمیلی  4/30   سریپس فرا کوفک انتهایی لبه تا پوزه قدامی مرز از طول جمجمه
 مترمیلی 3/20 فلسی استخوان میانی تنه سطح رد پهنا ترینبزرگ عرض جمجمه

 مترمیلی 7/12 ارتفاع ترینبیش جمجمه ارتفاع
 مترسانتی 25 پشتی در خط مستقیمترین طول الکبیش پشتیطول مستقیم الک

 مترسانتی 20 پشتی در خط مستقیمترین عرض الکبیش پشتیعرض الک

 شود، یک دریچه زیرگیجگاهیکه در نمای کناری دیده میچنان       

(Subtemporal fenestraًنسبتا ) خلفی کناری نسبت به  طوربیضوی به

( aperture narium externum) دریچه بینی خارجی دارد. جای هاحدقه

های مجاور تنها با دو سوراخ در قسمت نوک دلیل رشد استخوانبه

ه مفصلی استخوان سطح منطق در کناری، طوربه شود.می پوزه نمایندگی

گیری میانی مربعی یک فرورفتگی مخروطی مارپیچی عمیق با جهت

( را external auditory meatus) لبه بیرونی گذرگاه شنوایی خارجی

( زوج aperture narium interni) دهد. دریچه بینی داخلیشکل می

که از نمای شکمی دیده شود، مانند دو تونل کام را در است و چنان

 (.2کند )شکل طور قدامی سوراخ مینه جمجمه بهمیا

 پوستی   جمجمه سقف عناصر       

 T. graecaهای بینی در زوج استخوان: (Nasal) بینی هایاستخوان

 T. graecaهای بینی در (. هر یک از استخوان2وجود دارد )شکل 

طور میانی به یکدیگر جوش ستبر، از نمای پشتی قدری کوژ و به

دهند. ( را تشکیل میnasal capsule) که سقف پوشینه بینی اندخورده

(، septomaxillaطور قدامی با تیغه میانی بینی )های بینی بهاستخوان

طور خلفی (، بهmaxillaای )طور قدامی کناری با استخوان آروارهبه

طور خلفی (، بهprefrontal) های جلوپیشانیکناری با استخوان

شوند و برای ( جوش خورده مفصل میfrontal) شانیِهای پیاستخوان

 گیرد. ها درزهای بارز شکل میتمام این مفصل شدگی

ترین قدامی T. graeca در :(Prefrontal) های جلوپیشانیاستخوان

گیرد ولی لبه بخش سقف جمجمه توسط استخوان بینی شکل می

 رد.گیمی شکل جلوپیشانی استخوان توسط حدقه قدامی و پشتی

 یک: کرد شناسایی برجستگی دو با توان می را استخوان جلوپیشانی

برقرار  پیوند پیشانی استخوان با پسین تا گسترش با پیشانی برجستگی

 هایاستخوان شکمی بین گسترش با کامی برجستگی یک و کند،
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 با و سازد،می را بینی حفره پسین دیواره البته که کامی، و پیشانی

 جلو استخوان. پیونددمی کامی استخوان ای ووارههای آراستخوان

 پیوند بینی استخوان ایزیرآرواره برجستگی با پیشین طوربه پیشانی

طور جلوپیشانی به استخوان پیشانی برجستگی T. graeca در خورد.می

های بینی در جلو و استخوان پیشانی در عقب پشتی با استخوان

ای طور کناری با استخوان آروارهشود و برجستگی کامی بهمفصل می

 شود. طور شکمی با استخوان کامی مفصل میو به

 زوج مطالعه، مورد گونه در :(Frontal) پیشانی هایاستخوان

تر جلوی جمجمه در دهنده بخش بیشهای پیشانی تشکیلاستخوان

های استخوان زوج (.2 )شکل کنندرا اشغال می هامیان حدقه خلفی نیمه

خورند. جوش می یکدیگر میانی با درز بارز به طورگونه به در این نیپیشا

ذوزنقه  و دارد چنار برگ شبیه ظاهری پیشانی خوردهجوش هایاستخوان

طور قدامی با استخوان پیشانی به استخوان هر T. graeca در است. مانند

طور کناری با طور قدامی کناری با استخوان جلوپیشانی، بهبینی، به

شود.می مفصل ایآهیانه استخوان با خلفی طوربه و ایپساحدقه استخوان
 

 
 (B) ، نمای شماتیک(A) پشتی نمای در  T. graecaپشتالک جمجمه :2 شکل

ای سازنده های آهیانهزوج استخوان :(Parietal) ایاستخوان آهیانه

 T. graeca(. در 2ای پشتی است )شکل بخش اعظم صفحه جمجمه

طور قدامی اندکی این استخوان بزرگ و برجسته و از نمای پشتی، به

و است. درازای هر استخوان کناری کا -طور کناری و خلفیکوژ و به

طور میانی با در امتداد سه برابر پهنای آن است و به ای تقریباًآهیانه

شود. در ای طرف مقابل مفصل میکل طول خود با استخوان آهیانه

طور قدامی کناری با استخوان ای بههر استخوان آهیانه این گونه،

ر شکمی یک طوای بهشود. هر استخوان آهیانهای مفصل میپساحدقه

( سازنده processus inferior parietalisای )برجستگی تحتانی آهیانه

( ستبر و با cavum craniiای )دیواره قدامی کناری حفره جمجمه

طور قدامی با ناوک کنارسهمی به گیری شکمی دارد، کهجهت

(parasagittal ridgeشکمی استخوان ) های پیشانی پیوسته است و

ترین سرحد خود با برجستگی باالرونده طور شکمی و در قدامیبه

ای لبه شود. لبه خلفی زائده تحتانی آهیانهاستخوان کامی مفصل می

ه قدامی این که لبسازد، درحالیقدامی سوراخ عصب سه قلو را می

 سازد. را می ایحدقه و سوراخ میان ایحدقه گودی خلفی برجستگی لبه

 T. graeca در ایگونه هایاستخوان زوج :(Jugal) ایگونه هایاستخوان

( گسترش Supratemporal fenestraدریچه فراگیجگاهی ) قدامی لبه تا

ای هشاخه کناری خلفی استخوان پساحدقیابد اما گسترش خلفی می

 .Tای در (. استخوان گونه2کند )شکل سازی جلوگیری میاز این لبه

graeca طور پشتی با استخوان ای، بهطور قدامی با استخوان آروارهبه

ای طور خلفی و شکمی با استخوان مربعی گونهای، و بهپساحدقه

 شود. مفصل می

ربعی زوج استخوان م: (Quadratojugal) ایاستخوان مربعی گونه

(. 2ای مقداری نازک و از نمای کناری قدری کوژ است )شکل گونه

طور کامل به مفصل شدن با استخوان لبه خلفی این استخوان به

ترین نوک خلفی آن با استخوان مربعی اختصاص دارد و در انتهایی

که از نمای که، چنانرسد و با آن تماس دارد. در حالیفلسی می

 .Tای در ، لبه قدامی استخوان مربعی گونهشودکناری مشاهده می

graeca میزان شود و لبه پشتی آن بهای مفصل میبا استخوان گونه

شود. از نمای کناری، در ای مفصل میاندکی با استخوان پساحدقه

T. graeca طور کامل لبه فوقانی دریچه زیرگجیگاهی این استخوان به

ای لبه کناری خوان مربعی گونهدهد. از نمای پشتی، استرا تشکیل می

 سازد. گیجگاهی را می گودی

زوج استخوان فلسی تشکیل : (Squamosal)های فلسی استخوان

 T. graeca(. در2دهنده بخش پشتی کناری جمجمه است )شکل 

این استخوان تنها به لبه کناری ناحیه پشتی کناری جمجمه محدود 

طور میانی به به T. graecaاست. از دید پشتی استخوان فلسی در 
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ترین نوک شود و در قدامیمفصل می شکل گسترده با استخوان مربعی

خود تماس اندکی با استخوان مربعی گونه تماس دارد. از دید خلفی 

شود ولی تماسی با زائده استخوان فلسی با استخوان مربعی مفصل می

ستخوان سری استخوان پس گوشی برقرار نمی کند، به واقع اکنار پس

مربعی مانند یک نوار باریک میان استخوان فلسی و زائده کنار پس 

گیرد. از نمای خلفی و نیز شکمی سری استخوان پس گوشی قرار می

سری استخوان مشخص است که استخوان فلسی و زائده کنار پس

 کند. قرار میای برگوشی پیوند گستردهپس

های زوج استخوان: (Postorbital)ای های پساحدقهاستخوان

(. از نمای پشتی و کناری 2ای دو ظاهر متفاوت دارد )شکل پساحدقه

این استخوان بسیار باریک  T. graecaاین استخوان کوژ است، اما در 

ای دارد، ساختاری سه شاخه T. graecaبا لبه خلفی صاف است. در 

 شاخه میانی، شاخه کناری، شاخه کناری خلفی. شاخه میانی با درز

ای و اندکی نیز با استخوان پیشانی با استخوان آهیانه بارز عمدتاً

طور ای بهمفصل می شود، شاخه کناری با لبه پشتی استخوان گونه

شود، و شاخه کناری خلفی عمدتا با لبه پشتی گسترده مفصل می

 ای تماس دارد. ای و نوک آن با استخوان مربعی گونهاستخوان گونه

 کننده جمجمه پوستیملعناصر کا       

ای  آروارهپیش هایاستخوان :(Premaxillae) ایآورارهپیش استخوان

ظاهری  T. graeca (. در گونه3سازند )شکل لبه قدامی پوزه را می

گیری تزئینات شیار سطحی، سبب شکل 8شش ضلعی با حدود 

استخوانی، در سطح یک سوم رویین دارد و لبه فرسایشی آن دو 

گی متقارن دارد، ظاهری مستطیلی با اندکی کوژی در نمای فرورفت

طور کناری و به T. graeca( دارد. این استخوان در گونه labialلبی )

شود. در نمای قدامی، ای مفصل میکناری پشتی با استخوان آرواره

در ایجاد دریچه بینی خارجی  T. graecaایِ آروارهاستخوان پیش

( استخوان palatal processلفی زائده کامی )کند. لبه خمشارکت نمی

ای آرواره هایجدایی استخوان خلفی عالوه بر ای با گسترشآروارهپیش

های زبانی انجامد. ناوکای میبه برقراری تماس با استخوان تیغه

(lingual ridgesپیش )ای در این گونه وجود ندارند. آرواره 
 

 
 (B) ، نمای شماتیک(A) شکمی نمای در  T. graecaپشتالک جمجمه :3 شکل

ای لبه های آروارهاستخوان: (Maxillae) ایهای آروارهاستخوان

(. از دید کناری، سطح 3سازند )شکل قدامی کناری جمجمه را می

های ای با لبههر استخوان آرواره کاو است. T. graecaسایشی در نمونه 

شود. استخوان می مفصل ایروارهآپشتی استخوان پیش -خلفی و خلفی

در هر  ،شودطور معمول با استخوان جلوپیشانی مفصل میای بهآرواره

 T. graecaای و جلوپیشانی درهای آروارهحال، درز میان استخوان

ای ای با استخوان گونهص است. سطح مفصلی استخوان آروارهمشخ

(jugal)  درT. graeca ای آرواره استخوان هر شکمی، طوربزرگ است. به

T. graeca دار برجسته دارد که درکل طول این ناوک زبانی دندانه یک

طور ای بههای کامی هر استخوان آروارهیابد. ستیغعنصر گسترش می

کنند می برخورد هم ای باآروارهپیش استخوان کامی زائده پشت در قدامی

 کند. ای جلوگیری میغهتی و ایآروارهپیش هایاستخوان میان تماس و از

ای لبه قدامی میانی های تیغهاستخوان: (Vomer)ای استخوان تیغه

سازد و با دو ( را میapertura narium internaدریچه بینی داخلی )

( در جلوی دریچه Intermaxillary foramensای )آروارهمنفذ میان

ای روارهآبینی داخلی در نزدیکی مرز مفصل شدن با استخوان پیش

ای های آروارهتماس استخوان T. graeca(. در 3)شکل  شودسوراخ می

 ای با استخوان پیشدو سوی جمجمه از مفصل شدن استخوان تیغه

طور قدامی کند. در هر حال، این استخوان بهای جلوگیری میآرواره

طور ای، و ناوک خلفی میانی آن بهکناری با استخوان آرواره -و قدامی

های تر با استخوانهای کامی و نیز با گسترش بیشفی با استخوانخل

دو استخوان  ای وجود ندارد اما درز میانتیغه شود. شیارمفصل می بالی

نیمی از تنه  T. graecaتوان تمیز داد. در می T. graecaای را در تیغه

طور قدامی( و نیمه ای )بهای در زیر گودی حدقهاصلی استخوان تیغه
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گیرد و در ساختن طور خلفی( جای میدیگر در زیر گودی بینی )به

  کنند.دریچه بینی داخلی شرکت می

 T. graecaطول استخوان کامی در : (Palatine) کامی هایاستخوان

(. لبه کناری استخوان کامی 3برابر عرض آن است )شکل  5/1 تقریباً

دهد که با میکناری شکل -شکمی -گیری قدامییک زائده با جهت

 T. graecaکامی در  استخوان جایگاه شود.می ای مفصلاستخوان آرواره

که در نمای شکمی گیرد. چناندر یک سوم میانی جمجمه جای می

ای طور قدامی با استخوان تیغههای کامی بهشود، استخواندیده می

وان طور قدامی با استخدر نمای کناری، این استخوان به شود.پیوند می

ها در که درز میان این استخواننحویشود بهجلوپیشانی مفصل می

T. graeca ًصورت یک مشخص است و سوراخ آلوئوالر فوقانی به کامال

  کند. دریچه این درز را سوراخ می

طور طور قدامی بههای بالی بهاستخوان: (Pterygoid) بالی استخوان

طور خلفی از یکدیگر جدا بهشوند، اما گسترده به همدیگر مفصل می

از دید شکمی یک  T. graeca(. هر استخوان بالی در 3هستند )شکل 

مفصل شدن  های بالی برایکاویدگی قدامی دارد. درز قدامی استخوان

میزان اندکی مشخص نیست اما به T. graecaبا استخوان کامی در 

از میانه  T. graecaکردنی است. از دید شکمی، این استخوان در  دنبال

( basioccipitalسری )پسکناره میانی استخوان بن تا نزدیکی جمجمه

های بالی، خلفی نسبت به درز میانی استخوان طوریابد. بهگسترش می

 ایپروانهبناستخوان  کناری لبه طور گسترده با کلهای بالی بهاستخوان

(basisphenoidبه )فی، استخوان خل طوربه شوند.طور میانی مفصل می

تنه سازد. لبه کناری میان بالی دو زائده انشعابی کناری و خلفی می

 Subtemporalis) زیرگیجگاهی دریچه میانی لبه بالی استخوان

fenestraزائده بالی خارجی  کناری به یک -طور قدامیسازد و به( را می

(processus pterygoideus externus جهت مفصل شدن با استخوان )

طور خلفی با استخوان بن شود. استخوان بالی بهای ختم میروارهآ

طور ، هر استخوان بالی بهT. graecaشود. در ای مفصل میپروانه

( بارز دارد که به دیواره crista pterygoideiپشتی یک کوفک بالی )

    ای متصل است.کناری حفره جمجمه -شکمی

تک : (Supraoccipital)سری جمجمه عصبی استخوان فراپس

سری سازنده سطح خلفی پشتی حفره جمجمه است. استخوان فراپس

طور ( و بهprootic) گوشیطور کناری با استخوان پیشاین استخوان به

های پشتی ( و لبهopisthoticگوشی )کناری با استخوان پس -خلفی

شود )شکل ( مفصل میexoccipitalسری )پسمیانی استخوان برون

طور سری برجسته دارد که بهن استخوان یک زائده فراپس(. ای3

های فلسی و سری استخوانخلفی فراتر از سطح برجستگی کنارپس

از نماهای پشتی و کناری  T. graecaزند. در گوشی بیرون میپس

 طور پشتی بهسری بهکوفک فراپس قدامی که نیمه است مشخص

( پوشیده parietalای )نههای آهیاسری استخوانوسیله کوفک فراپس

 است. 

گوشی بخش استخوان پس زوج :(Opisthotic)گوشی استخوان پس

 .T(. در 3سازد )شکل ( را میotic capsuleخلفی کپسول گوشی )

graeca ترین محدوده خود به دریچه گوشی در قدامیاستخوان پس

stapediotemporal فوقانی (foramen stapediotemporalis superius )

شود و دریچه گوشی مفصل نمیشود اما با استخوان پیشختم می

که لبه خلفی، خلفی نحویشود، بهها تلقی میالذکر مرز میان آنفوق

کناری  -گوشی، لبه قدامیدریچه را با استخوان پس میانی و میانی این

ای میانی آن با استخوان آهیانه -لبه قدامی گوشی،با استخوان پیش آن

شود. لبه میانی استخوان مربعی ساخته می لبه کناری آن با استخوانو 

، T. graecaشود. در سری مفصل میگوشی با استخوان فراپسپس

های میانی استخوان مربعی گوشی با لبهطور کناری، استخوان پسبه

(quadrateمفصل می ).شود 

 سپزوج استخوان برون: (Exoccipital)سری پساستخوان برون

سری کناری سوراخ بزرگ پس -های کناری و شکمیسری لبه

(foramen magnumرا می )سری یک هر استخوان برون پس ،سازد

 ( را condylus occilpitalisسری )کناری قوزک پس -سوم پشتی

پس سری نقشی در ساختن سوراخ (. استخوان بن3سازد )شکل می

طور سری بهپس برون سری در این گونه ندارد. استخوانبزرگ پس

طور شکمی و گوشی و بهکناری با لبه خلفی میانی استخوان پس

پس شود. استخوان برونسری مفصل میپسمیانی با استخوان بن

سری مفصل پسکناری با استخوان بن-طور شکمی و شکمیسری به

کاو است و  سری عمیقاًشود. لبه کناری هر استخوان برون پسمی

 گیرد. تری جای میعصب زیرزبانی در عمق بیش هایسوراخ

سری، پستک استخوان بن :(Basioccipital) سریپساستخوان بن

منفرد و میانی، و از دید شکمی کاو است. یک سوم شکمی قوزک 

(. لبه خلفی 3شود )شکل سری توسط این استخوان فراهم میپس

خورد پیوند می سریپسبه استخوان بن T. graecaاستخوان بالی در 

سری و پسسری یک گوه میان استخوان برونپسو استخوان بن

سری  -پسکند. سطح پشتی استخوان بناستخوان بالی ایجاد می

شکمی  -سازد. لبه خلفی کف کاسه جمجمه خلفی را در این گونه می

کناری و مقداری نیز -گیری شکمیسری دارای جهتپساستخوان بن

  قدامی است.

گوشی بخش زوج استخوان پیش: (Prootic)گوشی وان پیشاستخ

(. در جمجمه 3سازد )شکل های گوشی را میقدامی میانی کپسول

طور پشتی کاو است و کف گوشی اندکی بهاین گونه، استخوان پیش

مرز  سازد.را می (fossa temporalis) گیجگاهی قدامی میانی گودی

مشخص  کامالً T. graeca در اورمج گوشی با عناصراستخوان پیش میان
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طور میانی با توان اظهار داشت این عنصر بهکه مینحویاست، به

خورد، طور کناری با استخوان مربعی پیوند میای و بهاستخوان آهیانه

 T. graecaگیرد. در  نمی صورت گوشیپس پیوندی با استخوان اما هیچ

هر استخوان پیش میانی مشخص است که  -شکمی -طور قدامیبه

 سازد.گوشی لبه پشتی سوراخ عصب تریژمینال را می

ای پروانهتک استخوان بن: (Basisphenoid)ای استخوان بن پروانه

( parasphenoid) ایکنارپروانه استخوان از شده تشکیل مرکب عنصر یک

(. 3ای درون غضروفی است )شکل پروانهپوستی و استخوان بن

های طور درهم تنیده در نمونهای بهپروانهای و بنهاستخوان کنارپروان

پذیر نیست که این دو عنصر را رو امکاناز این ،خورندبالغ جوش می

ای پروانهتمیز داد. در نمای شکمی مشخص است که استخوان بن

طور های کامی، بهمیانی استخوان -های خلفیطور قدامی با لبهبه

طور خلفی با لبه قدامی استخوان بن پس بهجانبی با استخوان بالی، و 

   سری مفصل می شود. 

 زوج :(Quadrate) مربعی هایاستخوان احشایی جمجمه 

ساختاری  T. graecaهای مربعی از دید پشتی، در گونه استخوان

 antriumنازک، پهن و دراز به درازای کل سراچه پساگوشی )

postoticum هر استخوان مربعی یک طور شکمی، (. به4( دارد )شکل

های ( برجسته با رویهcondyles mandibularisقوزک ماندیبوالر )

 parasasgital) پاراساژیتال شیار وسیلهبه که دارد برجسته کناری و میانی

furrowشود. از نمای ( از هم جدایند و با آرواره پایین مفصل می

ره و کناری مشخص است که هر استخوان مربعی بخش اعظم دیوا

 .Tسازد. در ( را میcavum tympaniهای میانی حفره صماخی )لبه

graecaطور قدامی لبه خلفی دریچه رویین و ، استخوان مربعی به

طور ، استخوان مربعی بهT. graecaسازد. در زیرین گیجگاهی را می

میانی با استخوان  -طور خلفیکناری با استخوان فلسی، به -خلفی

کناری با استخوان  -پشتی تا قدامی -کناری-ر قدامیطوگوشی، بهپس

طور گوشی، و بهمیانی با استخوان پیش -طور قدامیای، بهمربعی گونه

( در باال و epipterygoidمیانی با استخوان روبالی ) -شکمی -قدامی

شود. پایین مفصل می طور گسترده دربا شاخه مربعی استخوان بالی به

 T. graecaاستخوان روبالی در : (Epipterygoid)استخوان روبالی 

( processus ascendansطور قدامی با لبه خلفی زائده باالرونده )به

ای در تماس است استخوان بالی و زائده پایین رونده استخوان آهیانه

دهد و طور برجسته لبه قدامی سوراخ عصب سه قلو را شکل میو به

نه استخوان مربعی تماس دارد شکمی به بخش میان ت -طور خلفیبه

 (. 4)شکل 
 

 
 (B)، نمای شماتیک (A) کناری نمای در  T. graecaپشتالک جمجمه: 4 شکل

(، articular(، مفصلی )dentaryاستخوان های دندانی ): آرواره پایین

( surangular) ایفرازاویه (،angular) ایزاویه (،prearticular) مفصلیپیش

وجود  T. graeca( سازنده آرواره پایین در گونه coronoidو منقاری )

شود، آرواره پایین که در نمای پشتی دیده می(. چنان5دارد )شکل 

V  مانند است و سمفیز ماندیبوالر جوش خوردگی کاملی دارد. هر

طور زبانی طور لبی کوژ و بههای چپ و راست بهیک از شاخه

(lingualکاو است. دریچه گودی م )( کلfossa meckelii باریک و )

طور میانی با ای، و بهطور کناری با استخوان فرازاویهدراز است، و به

های هم رسیدن استخوانشود و از بهدار میاستخوان پیش مفصلی لبه

های قدامی و طور قدامی و خلفی لبهمفصلی بهای و پیشفرازاویه

ناری مشخص است که شوند. از نمای کخلفی این دریچه تکمیل می

مفصلی و ای دندانی، پیشزائده منقاری هر شاخه ماندیبول از تیغه

تنها استخوان مفصلی است  T. graecaشود. در منقاری تشکیل می

 سازد. که منطقه مفصلی ماندیبوالر را می

ای دراز و باریک زوج استخوان زاویه: (Angular)ای استخوان زاویه

)از نزدیکی   T. graecaر شاخه ماندیبوالر در است و در نیمه خلفی ه

(. از نمای میانی و کناری 5انتهای خلفی( کشیده شده است )شکل 

شود و طور خلفی با استخوان مفصلی مفصل میای بهاستخوان زاویه

طور یابد، از دید کناری بهتا زیر منطقه مفصلی ماندیبوالر تداوم می

طور پشتی با لبه شکمی د میانی بهپشتی با استخوان دندانی و از دی
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ای در این گونه شود. استخوان زاویهمفصلی مفصل میاستخوان پیش

 سازد.لبه خلفی شکمی شیار غضروف مکل را می

ترین خلفی مفصلی هایاستخوان زوج :(Articular) مفصلی استخوان

ر منطقه مفصلی ماندیبوال همه تقریباً سازد کهعنصر آرواره پایین را می

(. 6شود )شکل سازند تا با استخوان مربعی جمجمه مفصل میرا می

شود. می مفصلی مفصلقدامی با استخوان پیش طوربه مفصلی استخوان

شود، ای مفصل میطور کناری با استخوان فرازاویهاستخوان مفصلی به

تنها استخوان مفصلی است که منطقه مفصلی  T. graecaو در 

طور شکمی استخوان مفصلی با استخوان سازد. بهماندیبوالر را می

 کند. ای تماس برقرار میزاویه

های منقاری کوچک زوج استخوان :(Coronoidاستخوان منقاری )

( processus coronoideus) منقاری زائده بخش ترینبیش که است پهن و

شود، که در نمای میانی دیده می(. چنان6سازند )شکل را می

طور میانی، لبه فوقانی استخوان پیش مفصلی را نقاری، بهاستخوان م

پشتی  -پوشاند. از نمای کناری مشخص است که لبه خلفیمی

استثنای بخش راسی ترِ استخوان منقاری، بهاستخوان دندانی بیش

طور مشخص از تماس میان پوشاند. استخوان دندانی بهآن، را می

کند. زائده ای جلوگیری میاستخوان منقاری و استخوان فرازاویه

طور قدامی با زائده منقاری استخوان منقاری هر استخوان منقاری به

 شود. دندانی مفصل می

های دندانی بزرگ و به زوج استخوان: (Dentaryاستخوان دندانی )

خوبی استخوانی شده هستند، و بخش اعظم سطوح قدامی، میانی و 

خوردگی دو استخوان جوش (.6ل )شک سازندشکمی آرواره پایین را می

تر به حالت قائم نزدیک است. از دید پشتی بیش T. graecaدندانی در 

مانند هستند.  Vهای دندانی جوش خورده مشخص است که استخوان

از دید پشتی مشخص است که استخوان دندانی یک ناوک لبی 

زائده ترین ناحیه به برجسته با لبه نامنظم دارد. ناوک لبی در خلفی

 پیوسته است. منقاری استخوان منقاری با زائده که شودختم می منقاری
 

 
 (B( و نمای شماتیک  )Aدر نمای پشتی ) T. graecaآرواره پایین در گونه  :5شکل

 

 .Tچنین استخوان دندانی دارای یک ناوک زبانی است که در هم

graeca  سطح آن هممانند ناوک لبی نوک تیز و برآمده است و با

ناوک لبی است. بر روی استخوان دندانی شاخه ماندیبوالر چپ یک 

 .توان بر روی ناوک زبانی مشاهده کردردیف دندانی را می

ی مفصلاستخوان پیش زوج(Prearticular):  مفصلیاستخوان پیش

(prearticularنازک است و دیواره میانی گودی مکل را می ) سازد

شود، هر استخوان پیش که در نمای میانی دیده می(. چنان7)شکل 

شکمی استخوان منقاری و نیمه خلفی لبه پشتی  -مفصلی با لبه خلفی

-که از نمای میانی دیده میشود. چنانای مفصل میاستخوان زاویه

رود مفصلی تا میانه هر شاخه ماندیبوالر پیش می شود، استخوان پیش

طور و در این میان نیمه خلفی لبه شکمی شیار غضروف مکل را به

طور خلفی با مفصلی بهکند. استخوان پیشبندی میمیانی دیواره

 خورد. استخوان مفصلی پیوند می

 .دندار وجود گونه این در (splenial) احشایی استخوان احشایی: استخوان

ای های فرازاویهزوج استخوان: (Surangular) ایفرازاویه ستخوانا

عناصر نازکی هستند که در بخش خلفی کناری آرواره پایین قرار 

طور خلفی با استخوان ای به(. استخوان فرازاویه7گیرد )شکل می

خورد. از نمای کناری مشخص است که لبه قدامی مفصلی پیوند می

منقاری مفصل  کناری استخوان-خلفی ای با لبهاویهاستخوان فراز پشتی

وسیله استخوان دندانی مفصل طور کناری بهشود و لبه قدامی بهمی

ای با استخوان زاویه ایفرازاویهشکمی، استخوان  -طور خلفیبه شود.می

یک برجستگی  ایفرازاویه استخوان پشتی،-طور خلفیبه شود.می مفصل

سازد. پشتی منطقه مفصلی ماندیبوالریس را می که مقداری مولفه دارد

 ای سطح کناری گودی مکل را در نمای پشتی، استخوان فرازاویه

امی و خلفی طور قدمفصلی بهسازد و از برخورد آن با استخوان پیشمی

 کند. دار میطور کامل لبهدریچه گودی مکل را به

 به نسبت کمیش طوربه هیوئید دستگاه: (Hyoidدستگاه هیوئید )

 دهان کف و حلق زبان، دارد و از قرار نای و حنجره حلق، زبان،

: است شده تشکیل عنصر هفت از هیوئید دستگاه. کندمی پشتیبانی

 ضخامت .متقارن طرفه دو عنصر جفت سه و میانی هیوئید صفحه یک

 قسمت در مترسانتی 5/2 تا قدامی در قسمت مترسانتی 1 حدود از آن

 اجزاء .باشدمی محدب شکمی صورتهب .است متفاوت جانبی-خلفی

 ناحیه در که است ضلعی 5 حدودی تا جسم یک شامل آن اسکلتی

 امتداد در .(8است )شکل  شده واقع پایین آرواره دو بین و گلو

 قسمت از و دارد قرار برجستگی سه آن جانبی -خلفی هایحاشیه

 
 (Bشماتیک ) و نمای (A) در نمای شکمی T. graecaآرواره پایین در گونه  :6شکل
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 کمان شاخ و 1 آبششی کمان شاخ ،cornu hyaleبه  خلفی، به قدامی

 و است یافته توسعه خصوصبه دومی شاخ. هستند متصل 2 آبششی

 استخوان خلفی انتهای سطح تا گلو اطراف در پشتی -خلفی طوربه

 میانی طولی شیار یک دارای آن پشتی سطح .یابدمی گسترش مربعی

 توسط و دارند قرار آن نزدیکی در نای و حنجره هایغضروف. است

 یک هر هیوئید عنصر سه. شودمی متصل آن به محکم فیبری بافت

  (.9شود )شکل می مفصل آن متحرک با بسیار مفصل یک طریق از
 

 بحث
 یستماتیکدر س یمهم و طوالن یخچهتار یک یشناساستخوان       

کم  یاربس یبندپشتان دارد. اگرچه استفاده از اسلکت در طبقهالک

ه الک فشرده داشته دارند ک یلتما یآبز یهاگونه .استانجام شده 

دهد یها، احشاء را تحت فشار قرار مجمع کردن سر و اندامبا باشند و 

 یخشک یهاگونه کهیکند، درحالیهم جمع م یها را رویهر و احتماالً

تر داشته باشند و جمع یلدارند که الک طو یلتما یخشک یمهو ن

ن را کاهش و حجم بد یهحجم ر هرسد کینظر مهها و سر بکردن اندام

 یتموقع یکدر  تریشنسبت حجم به سطح ب یک یبرا یازدهد. نینم

چه منجر به آن ینوع آبز یکبه فرو رفتن در آب در  یازو ن یزیخشک

 کند.یم یجادا زیی آبزی و خشکیهاتطابق را در گونه یککه  شودیم

 جمجمه ساختار مفصل آناتومیک مطالعه اولین این مطالعه نتایج

Testudo graeca ساختار جزءبه جزء شرح را فراهم آورده است و بالغ 

 تغییر ویژگی تعدادی دارای T. graeca .دهدمی ارائه را آن جمجمه

 مورفولوژیکی هایسازگاری علتبه تواندمی که است جمجمه در یافته

 مسطح سقف یک ازجمله باشد، آن زیستگاهی شرایط به مربوط

 جمجمه، باریک هایاستخوان ،(مجمهج کم قوس نتیجه جمجمه )در

 یافته کاهش پایین منقاری زوائد باال، فک پشتی زائده ارتفاع کاهش

 شامل تغییر یافته جمجه دیگر عناصر. پایین فک طویل پشتی زائده و

 زائده و ایگونه مربعی، روبالی، جمجمه، عمودی محور ساختارهای

 نشان را دیگری راتتغیی چنینهم جمجمه. است ایآروارهپیش بینی

 ارتفاع کاهش به مرتبط ساختاری نظر از است ممکن که دهدمی

 خوردن جوش شده، متصل محکم بینی تیغه استخوان ازجمله جمجمه،

 شدن مفصل عدم کامی، هایاستخوان اندازه کاهش ها،آروارهپیش

 فلسی شکاف و روبالی شدن کوتاه فرونتال، پس با بینی حدقه پس

 این کاربردی نتیجه ترینمهم .شده باشد بسته کامالً عیمرب استخوان

 گاز نیروی در تغییر یک است ممکن T. graeca در جمجمه تغییرات

 داده نشان قبلی تحقیقات. باشد جمجمه تحرک عملکرد و گرفتن

جانوران  در قوی آواره قدرت کننده بینیپیش سر ارتفاع که است

 نیروی کاهش به منجر جمجمه کاهش که (Mcbrayer، 2004) است

 آرواره کنندهنزدیک هایماهیچه شدن اهرم شدن کوتاه دلیلبه آرواره

 Testudo graecaدر منقاری استخوان زائده ارتفاع کاهش. شودمی

 زیرا دهد، نشان را گرفتن گاز نیروی کاهش است ممکن چنینهم

 مطابقت گیجگاهی عضله مؤثر شدن اهرم با منقاری استخوان ارتفاع

 برجسته تاج یک دارای خورده جوش ایتیغه هایاستخوان .دارد

 خلفی حاشیه تا قدامی حاشیه سطح از که باشندمی میانی -شکمی

 برجسته طورهب ایتیغه پشتی، -قدامی منظر از. دارد امتداد آن

 شیار. دهدمی تشکیل را بینی شکمی -خلفی دیواره و است محدب

 جفت یک دارای ایتیغه جانبی، -پشتی منظر از. ندارد وجود ایتیغه

 اتموئید منفذ جانبی -شکمی هایدیواره که است جانبی -پشتی زائده

 را خود جای T. graeca در جلوپیشانی استخوان دهند.می تشکیل را

 ایحدقه بین لوحه هایکناره به خود و است داده بینی استخوان به

ای آرواره پایین در گونه مورد جایگاه استخوان زاویه. است شده رانده

 هاپشتالک بعضی گیرد، درمی موقعیت شکمی قرار تر دربیش پژوهش

 
 ( و نمای Aدر نمای کناری ) T. graecaآرواره پایین در گونه : 7شکل 

 (Bشماتیک  )
 

 
( و نمای Aدر نمای پشتی ) T. graecaدستگاه هیوئید در گونه  :8شکل 

 (Bشماتیک )
 

 
( و نمای Aدر نمای شکمی ) T. graecaدستگاه هیوئید در گونه  :9شکل 

 (Bشماتیک )
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 الیروب زائده پشتی قسمت در شیار یک ،Chelydra serpentina مانند

 کرد اشاره و داد توضیح خالصه طوربه Gaffney. دارد وجود خارجی

 قدامی گسترش که دارد وجود نشده نامگذاری "قدامی فضای" یک که

 این. (Gaffney، 1972گیرد )بر میدر را روبالی استخوان قدامی زائده

 است شده استخوانی مختلف هایEmydid از بسیاری در گسترش

(Gaffney  وMeylan، 1988) .واژه محققین بعضی  sulcus pro-

epipterygoidei را شیار این تشریحی موقعیت که کردند پیشنهاد را 

 که جاآن از. دهدمی نشان را روبالی استخواب قدامی شدن طویل در

 مورد گونه ازجمله هاپشتالک از بسیاری برای هنوز ساختار نای

 نامشخص آن تبارزایی ارتباط نشد، گزارش این پژوهش در مطالعه

 زیر در که است پوستی استخوان یک ایکنارپروانه استخوان .است

 این با دارد. وجود دارانمهره اکثر در و دارد قرار ایپروانه بن پایه

 باعث و خورندمی جوش انتوژنی حین در غالباً اناستخو دو این حال،

 شود دشوار بالغ هاینمونه در یکدیگر از هاآن تشخیص که شودمی

(Sterli ،2010 و همکاران) .Pehrson شناسی جنین مطالعه یک 

 ،Pehrson) ندارند پاراسفنوئید پشتانکه الک گرفت نتیجه و داد انجام

 برخی در مطالعه مورد گونه دیگر، هایپشتالک تمام برعکس. (1945

 .دهدمی نشان را شده استخوانی پاراسفنوئید عالئم خود نقاط از

مشاهده شده در  یاستخوان یهایژگیممکن است بر و یطیعوامل مح

به نفع  تواندمحیطی می رایطبگذارد. ش یرتأث پشتهاالک خانواده ینب

استخوانی  یهابر نسبت یتکه در نها یع عمل کندعدم نفع رشد سر یا

تنوع  یلد و پتانسگذارب یرتأث مختلف یهارده یانمشاهده شده در م

عنوان یک پژوهش حاضر به .تغییر دهدها یتجمع ینرا ب یاییجغراف

استئومورفولوژیک جمجمه  هایویژگی به بیان توصیفی توانست مطالعه

عنوان مبنایی برای تواند بهبپردازد که می Testudo graecaگونه 

 ستا تبیین جایگاه دقیق تاکسونومیک این گونه استفاده شود. امید

 Testudo graecaجمجمه  جزءبه جزء توصیف اولین که مطالعه،این 

 استخوان در بعدی کارهای برای تشریحی مبنای یک عنوانبه است

اخیر  نتایج. شود استفاده Testudinidaeخانواده  جمجمه شناسی

 نزدیک هایخانواده در زیادی شناسیاستخوان تغییرات که داد نشان

 ادغام ساختارها، رفتن بین از ازجمله دارد، وجود تاکسونومیکی نظر از

 Testudo. جمجمه استخوان هر اندازه و شکل در تغییرات و عناصر

graeca چندین و دارد، شکمی -پشتی صورتهب فشرده جمجمه یک 

 عادات دلیلبه تواندکه می شد شناسایی در آن شناسیاستخوان تغییر

 ممکن تغییرات این این، بر عالوه .باشند یافته تکامل متفاوت زیستگاهی

 جمجمه تحرک قابلیت و آرواره نیروی به مربوط عملکردی نتایج است

 کامل سیستم یک تواندمی تاکسون این که شودمی پیشنهاد و باشد،

 بیومکانیک هایقابلیت بر سر شناسیریخت تأثیر چگونگی بررسی برای

 .باشد جمجمه
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