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چکیده
گونه سیاهماهی مرکزی  Capoeta buhseiیکی از نه گونه جنس سیاهماهی در ایران و بومی حوضه دریاچه نمک میباشد .با توجه به
اینکه در مورد این گونه اطالعات اندکی در دسترس بوده و بسیاری از ویژگیهای زیستشناختی آن ناشناخته مانده است و همچنین با توجه به
اهمیت نقش ساختار اسکلتی در شناخت ویژگیهای زیستشناسی ماهیان ،این تحقیق با هدف بررسی ویژگیهای ساختار استخوانی گونه
سیاهماهی مرکزی به اجرا درآمد .بدین منظور تعداد  21قطعه ماهی از رودخانه کردان صید گردید ،نمونهها در فرمالین ده درصد تثبیت و برای
مطالعه استخوانشناسی رنگآمیزی و شفافسازی شدند .در نهایت ویژگیهای استخوانی آنها به تفصیل توصیف گردید و نتایج حاصل از آن با
گونه  ،Capoeta damascinaکه اطالعات استخوانشناسی آن در دسترس بود مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج این مقایسه تفاوتهای آشکاری را
در بخشهای مختلف جمجمه عصبی ،مجموعه استخوان های سرپوش آبششی ،کمان المی ،کمان آبششی ،باله پشتی ،استخوانهای ساده و رجلی
خارجی و خارهای خونی و عصبی باله دمی نشان داد.
کلمات کلیدی :کپورماهیان ،استخوانشناسی ،آبهای داخلی ایران ،سیاه ماهیCapoeta ،

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولsoheil.eagderi@yahoo.com :
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توصیف ساختار استخوانی سیاهماهی مرکزی ( )Capoeta buhseiاز حوضه دریاچه نمک

مقدمه
جنس  ،Capoetaبا نام فارسی سیاهماهی ،دارای  25گونه
میباشد که نه گونه آن شامل ،C. barroisi ،C. aculeata
،C. trutta ،C. fusca ،C. damascina ،C. capoeta ،C. buhsei

 C. saadiو  C. mandicaاز ایران گزارش شده است (2005 ،Coad؛
 Esmaeiliو همکاران2005 ،؛  Jouladeh-Roudbarو همکاران،
 .)2005اعضای این جنس در نواحی جنوبغربی آسیا پراکنش دارند
( .)2005 ،Coadاز جمله ویژگیهای ماهیان این جنس میتوان به
بدن نسبتاً کشیده ،وجود یک تا دو جفت سبیلک ،باله پشتی و
مخرجی کوتاه بهترتیب با  7-9و  5شعاع منشعب و سه ردیف دندان
حلقی اشاره کرد ( .)2005 ،Coadگونه  C. buhseiبا نام فارسی
سیاهماهی مرکزی ،بومی حوضهی دریاچه نمک بوده (Jouladeh-
 Roudbarو همکاران2005 ،؛ 0971 ،Wossughi؛ ،Derzhavin
 )0929و از حوضههای دشت کویر ،اصفهان ،کرمان -نائین ،سیرجان
و هرمز نیز گزارش شده است ( Jouladeh-Roudbarو همکاران،
2005؛ 2000 ،Abdoli؛ 0991 ،Wossughi؛  Biancoو ،Banarescu
 )0977( Saadati .)0912این گونه را بهعنوان گونه C. damascina
معرفی کرده بود .گونه  C. buhseiبهواسطه داشتن تعداد خارهای
کمانی ( )7-00و خارهای آبششی ( )9-07کم ،فقدان ستیغ واضح در
بخش قدامی باله پشتی ،نوع ساختار دهانی و وجود یک خار
غیرمضرس دندانه یا با دندانه کم در بالهپشتی از گونهC. damascina
قابل شناسایی است (.)2005 ،Coad
ساختارهای استخوانی ازجمله قدیمیترین اجزای مورد استفاده
در مطالعه مهرهداران هستند .این ساختارها نه تنها ابزار مناسبی

برای بررسی موجودات فعلی و زنده میباشند ،بلکه بهخاطر استحکام
و ماندگاری طوالنی ،در مطالعات دیرینشناسی نیز از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و در بیشتر مواقع تنها ابزار این نوع مطالعات هستند
(کیوانی و همکاران .)0191 ،زیستشناسان با اطالعات فراوانی که از
ساختارهای اسکلتی ماهیان بهدست میآورند ،میتوانند گونه ،سن،
جنس ،اندازه ،وزن ،مکان و شرایط محیطی آنها را بهراحتی استخراج
نمایند ( ،)0990 ،Rojoبهعالوه شناخت بسیاری از عملکردهای ماهی
ازجمله تغذیه ،تنفس و شنا ،بدون شناخت کامل استخوانهای فک،
آبشش ،اسکلت بدن و بالهها امکانپذیر نمیباشد ( Helfmanو
همکاران .)2009 ،با وجود دشوار بودن استخوانشناسی ماهیان نسبت
به سایر مهرهداران ،مطالعات استخوانشناسی برای درک بهتر
عملکردهای زیستی و روابط بین ماهیان ضروری بهنظر میرسد و از
جمله ویژگیهای آرایهشناختی مهم جهت تشخیص و طبقهبندی و
درک روند تکاملی آنها محسوب میگردد.
با توجه به اهمیت نقش ساختار اسکلتی در شناخت ویژگیهای
زیستشناسی و بومشناسی یک گونه ،تاکنون مطالعه استخوانشناسی
جامعی در مورد گونههای متعلق به جنس  Capoetaدر ایران صورت
نگرفته و اطالعات اندکی در مورد گونههای آن در دسترس است .تنها
اطالعات استخوانی موجود مربوط به گونه  C. damascinaاز حوضه
تیگریس است (رضویپور و همکاران .)0191 ،بررسی آرایهشناسی
جمعیتهای مختلف گونه  C. damascinaدر آبهای داخلی ایران نیز
براساس صفات ریختی نیز توسط رضویپور ( )0192انجام شد .برای
سایر گونهها نیاز به مطالعات گسترده در زمینه ریختشناسی و
استخوانشناسی احساس میشود .از اینرو تحقیق حاضر با هدف
بررسی ویژگیهای استخوانی گونه  C. buhseiبه اجرا درآمد.

شکل  :1نمای جانبی گونه سیاهماهی مرکزی  Capoeta buhseiرودخانه کردان ،حوضه دریاچه نمک

مواد و روشها
برای این تحقیق تعداد  02قطعه سیاهماهی مرکزی با طول
استاندارد ( 9/09±0/55 )SDسانتیمتر از رودخانه کردان (کرجE :
''50° 50' 07/02؛  )15° 57' 02/51'' Nدر آبانماه  0191توسط دستگاه
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الکتروشوکر نمونهبرداری گردید .نمونهها پس از بیهوشی در محلول
گل میخک  ،%0در فرمالین بافری  %00بافری تثبیت شدند .بهمنظور
مطالعه استخوانشناسی ،نمونههای ماهی براساس روش اصالح شده
 Taylorو  )0915( Van Dykeشفافسازی و توسط آلسیانبلو و
آلیزارینرد رنگآمیزی شدند .سپس ساختارهای استخوانی نمونهها،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بهترتیب شامل نواحی سر ،اسکلت تنهای و بالهها مجزا شده و هر یک
از قطعات اسکلتی توسط دستگاه اسکنر  EpsonV 500مجهز به یک
حوضچه گلیسیرین تصویربرداری بهعمل آمد .ویژگیهای استخوان
شناسی نمونههای شفاف شده نیز توسط یک دستگاه میکروسکوپ
(لوپ) مدل ( Leica (MS5بررسی و توصیف شدند .ترسیم ساختارهای
اسکلتی توسط نرمافزار  CorelDraw X5و نامگذاری قطعات استخوانی
براساس  )0990( Rojoصورت گرفت .پس از بررسی ساختار اسکلتی
بهمنظور شناسایی ویژگیهای قابل تمایز گونه مورد مطالعه ،ویژگیهای
استخوانی آن با اطالعات استخوانی موجود یعنی گونه C. damascina
از حوضه تیگریس مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج
جمجمه عصبی ( )Neurocraniumدر بخش خلفی پهن بوده و
در بخش میانی و قدامی اندکی باریک میگردد (شکل  .)0aناحیه
پرویزنی ( )Ethmoidشامل شش قطعه استخوانی فراپرویزنی
( ،)Supraethmoidپرویزنیکناری ( ،)Lateral ethmoidپیشپرویزنی
 ،)Pre-ethmoidI(Iتیغهای ( ،)Vomerبینی ( )Nasalو کیناتموئید
( )Kinethmoidمیباشد .استخوان فراپرویزنی کوتاه و پهن بوده و
دارای دو زائده قدامی -جانبی نوک تیز و دو برآمدگی قدامی کوچک
در بخش میانی است .این استخوان در میانه بخش پشتی دارای یک
شیار طولی میباشد .بخش میانی حاشیه خلفی استخوان فراپرویزنی
به استخوان پیشانی متصل میگردد (شکل  .)2aدو قطعه استخوان
بینی در بخش جانبی استخوان فراپرویزنی واقع شده است که محل
عبور کانال فوق چشمی میباشند .بخش قدامی استخوان تیغهای پهن
بوده و لبه پشتی آن نوک تیز شکل است .بخش خلفی این استخوان
دراز بوده و به استخوانهای پراپروانهای و پرویزنی کناری متصل
میگردد .قسمت میانی استخوان تیغهای پهنترین بخش این استخوان
را تشکیل میدهد .دو قطعه استخوان کوچک پیشپرویزنی  Iدر لبه
قدامی -جانبی این استخوان واقع شدهاست (شکل  .)2bاستخوان
پرویزنیکناری در حاشیه قدامی و خلفی مقعر بوده و در بخش شکمی
مسطح میگردد .استخوان کوچک کیناتموئید بین استخوانهای فک
باال قرار دارد.
منطقه بینایی ( )Orbitalشامل استخوانهای پیشانی (،)Frontal
حدقهایپروانهای ( ،)Orbitosphenoidبالیپروانهای (،)Ptersphenoid
پراپروانهای ( ،)Parasphenoidاستخوانهای دور چشمی ()Circumorbital
و استخوانهای اسکلروتیک ( )Scleroticمیباشد .استخوان پیشانی
بزرگ و پهن بوده و در دو لبه قدامی و خلفی صاف میباشد .حاشیه
قدامی -شکمی این استخوان به استخوانهای حدقهایپروانهای و
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بالیپروانهای متصل میگردد .استخوان حدقهایپروانهای تیغه میانی
ناحیه بینایی را تشکیل میدهد و در قسمت شکمی به استخوان دراز
پراپروانهای و در حاشیه خلفی-پشتی به استخوان بالیپروانهای متصل
میگردد (شکل  .)2cاستخوان بالی پروانهای کمی مقعر بوده و در
بخش خلفی به استخوانهای پیشگوشی و پروانهای متصل میگردد.
بخش میانی استخوان اطراف پروانهای دارای بیشترین پهنا میباشد
و بخش قدامی آن باریکتر از بخش خلفی است .استخوانهای دور
چشمی شامل سه استخوان زیر چشمی ( )Infraorbitalو یک استخوان
فوق چشمی ( )Supraorbitalمیباشد .استخوان اشکی ()Lachrymal
اولین استخوان زیرچشمی است که پهنتر از سایرین میباشد .دومین
استخوان این مجموعه کوچک بوده و در حاشیه پشتی به سومین و
بزرگترین استخوان زیر چشمی متصل میگردد .این استخوان L
شکل بوده و به جمجمه عصبی متصل میگردد .استخوان فوق چشمی
تقریباً مثلثی شکل بوده و در بخش قدامی -جانبی پیشانی قرار دارد.
منطقه شنوایی ( )Oticشامل شش استخوان آهیانه (،)Parietal
پروانهای ( ،)Sphenoticبالیگوشی ( ،)Pteroticبالیگوشی-پوستی
( ،)Dermopteroticپیشگوشی ( )Prooticو فوقگوشی ()Epiotic
میباشد .استخوان آهیانه پهن بوده و حاشیه جانبی -خارجی آن به
بالیگوشی و پروانهای و حاشیه خلفی آن به استخوان فوق پسسری
( )Supraoccepitalو فوقگوشی متصل میگردد .استخوان بالیگوشی
که پهنترین قسمت جمجمه را تشکیل میدهد ،شکلی ربع دایرهای
داشته و در بخش خلفی به استخوان پوستی بالیگوشی جوش خورده
است .اپیاتیک تقریباً ذوزنقهای شکل بوده و بین دو استخوان بالیگوشی
و فوق پسسری واقع شده است .استخوان بالیگوشی دارای چندین
فورامن در بخش میانی است و در بخش قدامی پیشگوشی به استخوان
بالیپروانهای متصل میگردد .بخش جانبی داخلی این استخوان توسط
زائده شکمی تیغهای شکل به استخوان پراپروانهای متصل است.
استخوان پروانهای دارای زائده قدامی -جانبی دراز میباشد که به
حاشیه جانبی استخوان پیشانی متصل میگردد (شکل .)2b
ناحیه پسسری ( )Occipitalشامل استخوانهای فوق پسسری
( ،)Supraoccipitalپسسری خارجی( )Exoccipitalو قاعدهای پسسری
( )Basioccipitalمیباشد .استخوان فوق پسسری در بخش میانی
پشتی دارای یک برآمدگی تیغهای شکل است .لبه قدامی این استخوان
مقعر بوده و حاشیه خلفی آن به جفت استخوان پسسری خارجی
متصل میشود .استخوان پسسری خارجی دارای حفره فورامن مگنوم
( )Foramen magnumمیباشد (شکل  .)2cاین استخوان در بخش
پشتی به استخوانهای بالیگوشی و فوقگوشی وصل میشود .زائده
حلقی -خلفی ( )Posterior pharyngeal processاستخوان قائدهای
پسسری در بخش قدامی پهن شده و صفحه خرد کننده شکمی
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( )Ventral masticatory plateرا تشکیل میدهد .این زائده در بخش
خلفی باریک میگردد.

شکل  :2نمای پشتی ( ،)aشکمی ( )bو جانبی ( )cجمجمه عصبی
گونه Capoeta buhsei
Abbreviations: Bo: basioccipital; Epo: epiotic; Exo: exoccipita; Fr:
;frontal; Le: lateral ethmoid; Mp: ventral masticatory plate; Nas: nasal
Orb: orbitosphenoid; Pa: parietal; Pe: preethmoid I; Pro: prootic; prPp: posterior pharyngeal process; Ps: parasphenoid; Pto: pterotic; Pts:
;pterosphenoi; Se: supraethmoid; So: supraorital; Soc: supraoccipital
Spo: sphenotic; Vo: vomer.

در جمجمه احشایی ( ،)Branchiocraniumفک باال شامل جفت
استخوان فکی ( )Maxillaو پیشفکی ( )Premaxillaمیباشد .استخوان
پیشفکی در بخش قدامی پهن بوده و در بخش خلفی باریک و رو به

پایین است (شکل  .)1aاستخوان فکی دارای یک زائده متمایل به
پایین در بخش قدامی و یک برآمدگی در بخش میانی است .بخش
خلفی این استخوان باریک شده و در انتها اندکی پهن میگردد .یک
سوراخ واضح در زیر زائده قدامی آن دیده میشود.
استخوانهای فک پایین شامل دندانی ( ،)Dentaryرتروآرتیکوالر
( ،)Retroarticularمفصلی ( )Angularو کرونومکلین ()Coronomeckelian
میباشد (شکل  .)1bاستخوان دندانی تقریباً  Lشکل است .استخوان
مفصلی در حاشیه خلفی استخوان دندانی واقع شده است .لبه خلفی
استخوان مفصلی ضخیم و پهن است و با استخوان مربعی ()Quadrate
از مجموعه فکآویز مفصل میشود .در لبه شکمی -خلفی استخوان
مفصلی استخوان کوچک و تقریباً مثلثی شکل رتروآرتیکوالر واقع شده
است .استخوان کرونومکلین کوچک بوده و در قسمت جانبی -داخلی
استخوان مفصلی قرار دارد .این استخوان در بخش قدامی پهن بوده و
در حاشیه جانبی خود دارای یک برآمدگی است.
استخوانهای فک آویز شامل استخوانهای مربعی ( ،)Quadrateساده
()Symplecticوفکیالمی (،)Hyomandibularرجلیپشتی (،)Metaptrygoid
رجلیخارجی ( ،)Ectoptrygoidرجلیداخلی ( )Endoptrygoidو کامی
( )Palatineمیباشد .استخوان فکی المی تقریباً مثلثی شکل بوده و
دارای دو برآمدگی پشتی است که به جمجمه عصبی متصل
میگردد (شکل  .)1aاین استخوان در حاشیه پشتی دارای یک
برآمدگی تیغهای شکل است که تا بخش شکمی ادامه دارد .مفصل
سرپوش آبششی ( )Operclar condyleدر حاشیه خلفی-پشتی این
استخوان واقع شده است .بخش شکمی فکیالمی با استخوان بینالمی
مفصل میشود .حاشیه خلفی استخوان مربعی دارای یک فرورفتگی
نسبتاً عمیق میباشد .استخوان ساده در بخش قاعدهای -خلفی
استخوان مربعی واقع شده است .این استخوان ،در ناحیه خلفی پهنتر
میگردد.

شکل  :3نمای جانبی داخلی استخوان های فک باال ( )aو فک پایین ( )bگونه Capoeta buhsei
Abbreviations: Art: articulare; Cmb: coronomeckelian; Den: dentale; Keth: kinethmoid; Max: maxillary; Pmax: premaxillary; Rar: retroarticulare.

استخوان مربعی دارای دو بخش پشتی و شکمی است .بخش
شکمی دراز بوده و دارای قطر بیشتری نسبت به بخش پشتی است.
لبه خلفی بخش شکمی آن توسط یک لیگامنت به حاشیه قدامی
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استخوان میان سرپوش آبششی ( )Interopercleمتصل میگردد.
بخش پشتی استخوان مربعی پهن است .استخوان رجلی پشتی در
بخش قدامی دارای یک برآمدگی پشتی متمایل به باال میباشد .در
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بخش قدامی این استخوان ،رجلی خارجی قرار دارد که بخش خلفی
آن پهنتر از بخش قدامی است .لبه قدامی این استخوان دارای یک
فرورفتگی برای اتصال به استخوان کامی میباشد .حاشیه خلفی
استخوان رجلیخارجی با حاشیه قدامی استخوان مربعی همپوشانی
دارد .رجلیداخلی در زیر استخوان رجلیخارجی واقع شده است.
استخوان کامی در بخش قدامی دارای دو زائده جانبی و شکمی و یک
فرورفتگی است که به برآمدگی قدامی -پشتی استخوان فکی مفصل
میگردد .استخوان کامی همچنین دارای یک زائده کوچک در بخش
خلفی -جانبی است (شکل .)1a
مجموعه استخوانهای سرپوش آبششی ( )Opercleشامل چهار
قطعهی سرپوش آبششی ،پیشسرپوش آبششی (،)Preopercle
زیرسرپوش آبششی ( )Subopercleو میانسرپوش آبششی میباشد.
لبه شکمی استخوان سرپوش آبششی صاف بوده و در قسمت
قدامی -پشتی دارای یک برآمدگی است .یک فرو رفتگی مفصلی برای
اتصال با مفصل فکی المی در حاشیه جانبی -داخلی این استخوان قرار
دارد .استخوان زیر سرپوش آبششی تقریباً بیضی شکل بوده و دارای
یک زائده قدامی پشتی کوچک میباشد .پیشسرپوش آبششی تقریباً
 Lشکل بوده و بخش عمودی آن دارای طول بیشتری نسبت به بخش
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افقی است .بخش قدامی پیشسرپوش آبششی با استخوان میان
سرپوش آبششی همپوشانی دارد .استخوان میان سرپوش آبششی در
بخش خلفی متمایل به باال میباشد (شکل .)1b
مجموعه استخوانهای کمان المی ( )Hyoid archشامل
استخوانهای منفرد دمالمی ( )Urohyalو قاعدهایالمی ( )Basihyalو
جفت استخوانهای تحت المی ( ،)Hypohyalغضروفیالمی (،)Ceratohyal
فوقالمی ( ،)Epihyalبین المی و سه جفت شعاع پایه آبششی
( )Branchiostegalمیباشد .استخوان قاعدهای المی در بخش قدامی
پهن بوده و در بخش پشتی باریک میگردد .استخوان دمالمی دارای
دو بخش افقی و عمودی میباشد .بخش افقی در قسمت خلفی پهن
بوده و در انتهای قدامی از پهنای آن کاسته میشود .بخش پشتی تیغه
ای شکل و عمود بر بخش افقی است .استخوان تحتالمی دارای دو
قسمت پشتی و شکمی است که در حاشیه قدامی بههم متصل
میشوند .استخوان غضروفیالمی در بخش میانی باریکتر از دو انتها
میباشد .استخوان فوق المی در بخش جانبی باریک است .استخوان
بین المی کوچک بوده و در بخش باالیی فوق المی واقع شده است.
خارجیترین شعاع پایه آبششی بزرگترین شعاع بوده و پهنتر از
سایرین میباشد (شکل .)5a

شکل  :4نمای جانبی مجموعه استخوان های فک آویز ( )aو سرپوس آبششی سمت چپ ( )bگونه Capoeta buhsei
;Abbreviations: Ect: ectopterygoid; End: endopterygoid; Hm: hyomandibulare; Iop: interopercle; Mtp: metapterygoid; Opr: opercle; Pal: palatine
Pop: praeopercle; Qud: quadrate; Sop: subopercle; Sym: symplectic.

مجموعه استخوانهای کمان آبششی ()Branchial apparatus
شامل پنج جفت استخوان غضروفی آبششی ( ،)Ceratobranchialچهار
جفت استخوان فوق آبششی ( ،)Epibranchialسه جفت استخوان
زیرآبششی ( ،)Hypobranchialدو جفت استخوان حلقی آبششی
( )Inphrapharyngobranchialو سه استخوان منفرد قاعدهای آبششی
( )Basibranchialاست .استخوان حلقی آبششی خلفی بزرگتر از
قدامی است .این گونه دارای دندان حلقی با فرمول 5.1.2-2.1.5
میباشد (شکل .)5b
کمربند سینهای ( )Pectoral girdleشامل استخوانهای غرابی
( ،)Coracoidفوقغرابی ( ،)Supracoracoidغرابی پشتی (،)Postcoracoid

ترقوه ( ،)Cliethrumترقوهمیانی ( ،)Mesocliethrumکتف (،)Scapula
پشتیگیجگاهی ( )Posttemporalو رادیالهای باله سینهای ()Radials
میباشد (شکل  .)5aاستخوان غرابی تقریباً  Lشکل بوده و بخش
عمودی آن دارای یک زائده تیغهای شکل در حاشیه قدامی -پشتی
است و برآمدگی خلفی -شکمی آن مثلثی شکل و نوک تیز میباشد.
بخش افقی استخوان غرابی در قسمت قدامی پهنتر شده و لبه
جانبی -داخلی آن دارای یک زائده میباشد که توسط آن به لنگه
مشابه خود متصل میگردد .استخوان غرابی پشتی دراز و باریک بوده
و در بخش خلفی استخوان ترقوه واقع شده است (شکل .)5a
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شکل  :5نمای پشتی مجموعه استخوان های کمان المی ( )aو کمان آبششی ( )bگونه

Capoeta buhsei

;Abbreviations: Bhy: basihyal; Chy: ceratohyale; Epi: epihyal; Hhy: dorsal and ventral hypohyal; Ihy: interhyal; Uhy: urohyal; Bbr: basibranchial
Cbr: ceratobranchial; Ebr: epibranchial; Hbr: hypobranchial; Pbr: phrapharyngobranchial.

استخوان فوق غرابی در بخش خلفی پهنتر بوده و در بخش
شکمی باریک میگردد ،این استخوان در انتهای بخش عمودی غرابی
واقع شده و استخوان فوق گیجگاهی روی آن قرار دارد .استخوان ترقوه
تقریباً مثلثی شکل بوده و به حاشیه جانبی -داخلی بخش افقی
استخوان غرابی متصل میگردد .حاشیه داخلی -جانبی استخوان
ترقوه مایل به پایین میباشد .زائده خلفی -میانی این استخوان تیغهای
شکل بوده و ترقوه را به ترقوه میانی متصل میکند .استخوان ترقوه
میانی در بخش شکمی پهن و تقریباً مثلثی شکل بوده و با دو استخوان
ترقوه و کتف در ارتباط است .بخش پشتی ترقوه میانی باریک شده و
به بخش عمودی استخوان غرابی متصل میگردد .استخوان کتف
تقریباً گرد بوده و در بخش خلفی اندکی نوک تیز میگردد .این

استخوان دارای یک فورامن بزرگ در بخش میانی و یک زائده تیغهای
شکل در بخش شکمی است (شکل  .)5aکمربند سینهای دارای چهار
رادیال میباشد .کمربند شکمی ( ،)Pelvic girdleشامل جفت
استخوان شکمی ( ،)Pelvic bonesاستخوان استیلوئید ( )Styloidو
رادیالها ( )Radialsاست (شکل  .)5bبخش قدامی استخوان شکمی
توسط یک فرورفتگی  Uشکل عمیق به دو شاخه تقسیم میشود،
شاخه داخلی اندکی ضخیمتر و بلندتر از شاخه خارجی است .لبه
خلفی -داخلی این استخوان نیز دارای یک زائده دراز بوده که در بخش
قدامی به یکدیگر متصل میگردد .این مجموعه دارای سه جفت رادیال
و یک جفت استخوان استیلوئید ،در بخش جانبی استخوان شکمی،
میباشد (شکل .)5b

شکل  :6نمای جانبی استخوانهای کمربند سینهای ( )aو نمای شکمی استخوانهای کمربند لگنی ( )bگونه Capoeta buhsei
Abbreviations: Cl: cleithrum; Co: coracoid; Mco: mesocoracoid; Mlp; mid-lateral process; Pb: pelvic bone; Pcl; postcleithrum; Pop: posterior
process; Ps: pelvic splint; R: radials; Sc: scapula.

اسکلت محوری ( ،)Axial skeletonدارای  15جسم مهره
می باشد که مهره اول تا چهارم به همراه استخوانچههای ،Tripus
 Scaphium ،Intercalariumو  Claustrumدر تشکیل دستگاه وبر
شرکت دارند (شکل  .)7این گونه دارای  01استخوان فوق عصبی است
که از دستگاه وبر تا بخش قدامی باله پشتی امتداد داشته و هرچه به
باله پشتی نزدیکتر میشود اندازه آنها بزرگتر میگردد .سومین
استخوان فوق عصبی بزرگتر از سه استخوان فوق عصبی دیگر است
(شکل .)7
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باله پشتی دارای  1شعاع غیرمنشعب 7-1 ،شعاع منشعب9 ،
سری استخوان پتریگیوفور ( )Pterygiophorو یک استخوان استیلوئید
میباشد .چهارمین شعاع غیرمنشعب باله پشتی بسیار ضخیم و
دندانهدار میباشد (شکل  .)1aابتدای این باله از مهره  05ستون مهره
شروع میشود .باله مخرجی دارای  1شعاع غیرمنشعب و  5شعاع
منشعب 5 ،سری استخوان پتریگیوفور و یک استخوان Styloid
میباشد و از مهره  10اسکلت محوری شروع میشود (شکل .)1b
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شکل  :7مجموعه استخوانهای دستگاه وبر و عناصر فوقعصبی گونه

Capoeta buhsei

Abbreviations: Na 4: neural arch 4; Pr 4: pleural rib 4; Sn: supraneural; NPo: Neural Postzygapophyses; NPr: Neural Prezygapophyses.

مجموعه استخوانهای باله دمی ( )Caudal finشامل سه مهره
آخر ستون مهره ،مجموعهای از زوائد استخوانی و شعاعهای اصلی و
حمایتی ( )Procurrentاست .منظور از زوائد استخوانی شش استخوان

هیپورال ( ،)Hyporalپارهیپورال ( ،)Parhypuralپلئوراستیل
( ،)Pleurostileاورونئورال ( )Uroneuralو ایپورال ( )Epuralمیباشد
که در شکل  1cنشان داده شدهاند.

شکل  :8نمای جانبی ساختار اسکلتی بالههای پشتی ( ،)aشکمی ( )aو دمی ( )cگونه Capoeta buhsei
;Abbreviations: C 16-33: centrum16-33; Dfs: dorsal fin spine; Dpt: distal pterygiophore; Epu: epural; Hp 1-6: hypural plates1-6; Hsp: hemal spine
;Mpt: medial pterygiophore; Ppt: proximal pterygiophore; Ph: parhypurale; Pls: pleurostyle; Rna: rudimentary neural arch; Sn: supraneural; Sty: stay
Un: uroneural.

بحث
مرکزی C. buhsei

در گذشته اعضای متعلق به گونه سیاهماهی
بهدلیل شباهتهایی که با گونه  C. damascinaداشتند در این گروه
جای داده شده بودند ( .)0977 ،Saadatiنتایج حاصل از مقایسه توالی
ژنهای  COIاعضای جنس سیاهماهی نشان داد که دو گونه C.
 buhseiو  C. damascinaبا تفاوتهای اندکی که در ساختار این ژنها
از خود نشان دادند بهعنوان نزدیکترین آرایهها در میان سایر اعضای
این جنس شناخته شدند (هاشمزاده و همکاران .)0191 ،بنابراین
بهدلیل شباهت ریخت ظاهری این دو گونه و با توجه به اینکه تنها
ویژگیهای استخوانی گونه سیاهماهی توئینی C. damascinaتوصیف
شده توسط رضویپور و همکاران ( )0191در دسترس است ،در این
مطالعه توصیف دقیق ساختار اسکلتی گونه سیاهماهی مرکزی C. buhsei
ارائه گردید و سپس تفاوتهای استخوانشناسی آن با گونه سیاهماهی

توئینی  C. damascinaبیان گردید تا ویژگیهای قابل شناسایی
بیشتری برای تمایز آنها ارائه شود .الزم به ذکر است که مطالعات
اخیر نشان داده است که گونه  C. damascinaمربوط به حوضه دمشق
سوریه میباشد و جمعیتهای آن در حوضه تیگریس ایران نیز یافت
میشود ( Jouladeh-Roudbarو همکاران2005 ،؛  .)2000 ،Alwanبا
توجه به اینکه نمونههای مورد مطالعه توسط رضوی پور و همکاران
( )0191از رودخانه قشالق متعلق به حوضه آبریز رودخانه سیروان که
به حوضه تیگریس عراق میریزد ،است ،این گونه براساس Jouladeh-
 Roudbarو همکاران ( )2005سیاهماهی توئینی C. damascina
میباشد .جمعیتهایی که در سایر حوضههای آبهای داخلی ایران
تحت عنوان گونه  C. damascinaشناخته میشدند ،مربوط به گونه
 C. saadiهستند .مقایسه ساختار استخوانی این دو گونه ،علیرغم
شباهتهای استخوانی ،تفاوتهای آشکاری را در بخشهای مختلف
شامل جمجمه عصبی ،احشایی و بالهها نشان داد .در گونهC. damascina
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اتصال دو استخوان فراپرویزنی و پیشانی بهصورت زیگزاگی است
(رضویپور و همکاران )0191 ،در حالیکه در گونه  C. buhseiاین
اتصال صاف میباشد .استخوان آهیانه در گونه  C. damascinaدارای
حاشیه دندانهدار بوده ،اما در  C. buhseiاین استخوان دارای حاشیه
صاف است .تفاوتهای دیگر مربوط به مجموعه استخوانهای کمان
رجلی و سایر بخشهای جمجمه احشایی میباشد .در گونه مورد
مطالعه استخوان رجلیخارجی در بخش قدامی و خلفی دارای پهنای
برابر است اما در گونه  C. damascinaاین استخوان در بخش خلفی
پهن بوده و در بخش قدامی باریکتر میگردد .همچنین در گونه
 ،C. damascinaاستخوان ساده دارای یک برجستگی جانبی -شکمی
است اما در گونه  C. buhseiاین برجستگی مشاهده نمیشود.
حاشیه قدامی -خلفی استخوان زیرسرپوش آبششی در گونه
مورد مطالعه نسبت به گونه  C. damascinaتوسعه یافتهتر و نوک
تیزتر میباشد .عالوه برآن بخش قدامی استخوان قاعدهای المی در
گونه  C. buhseiپهنتر بوده و دو گوشه قدامی -جانبی آن نوک تیزتر
است ،درحالیکه در گونه  C. damascinaدو گوشه قدامی -جانبی این
استخوان کند میباشد .استخوان دمالمی دارای تنوع حاالت فراوان در
بین جنسهای کپورماهیان میباشد (جلیلی .)0191 ،براساس نتایج،
حاشیه خلفی بخش افقی این استخوان برای جنس  Capoetaیک
صفت متمایزکننده گونهای در این جنس میتواند محسوب گردد .این
صفت دارای سه حالت صاف ،مقعر یا برآمده بوده (جلیلی )0191 ،که
دو حالت صاف و برآمده بهترتیب در گونههای ( C. damascinaرضویپور
و همکاران )0191 ،و  C. buhseiمشاهده میشود .فرم خلفیترین
استخوان قاعدهای آبششی نیز میتواند بهعنوان صفت متمایزکننده
بین گونهای برای جنس سیاهماهی محسوب شود .این استخوان در
گونه  C. damascinaاستوانهای شکل بوده و در  C. buhseiبخش
میانی آن باریکتر از بخش قدامی و خلفی است.
بهطورکلی اولین استخوان پتریگیوفور مبدایی ( Proximal
 )pterygiophoreدر بالههای پشتی و مخرجی در گونه مورد مطالعه
کوتاهتر میباشد .اما در گونه  C. damascinaاین بخش از استخوان
خصوصاً در باله پشتی دارای یک بخش شکمی بسیار نوک تیز و
کشیده میباشد .تفاوت مشاهده شده در باله دمی بیشتر مربوط به
خارهای خونی و عصبی میباشد .بدینصورت که خارهای دومین جسم
مهره باله دمی در گونه  C. buhseiپهن بوده ولی در گونه C. damascina
این شعاعها باریک میباشند.
در نهایت براساس نتایج این مطالعه ویژگیهای استخوانی شامل
فرم استخوانهای سرپوش آبششی (زیرسرپوش آبششی) و کمان المی
(استخوانهای قاعدهای المی و اوروهیال) ،بخشهای مختلف فکآویز
(استخوانهای ساده و رجلی خارجی) و عناصر مربوط به بالهها (خارهای
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خونی و عصبی باله دمی و پتریگیوفورهای باله پشتی) را میتوان
بهعنوان صفات قابل تشخیص برای گونه  C. buhseiارائه نماید.
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