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 چکیده

شناسی د. شکلکننهستند که در نواحی مختلفی از ایران زندگی میخواران گوشتکاراکال و خدنگ هر دو گونه هایی از  

دلیل عاملیت در چی بهشکار خوارانوشتای نقش مهمی در وضعیت ایستایی و حرکتی بدن دارند و در گهای اندام حرکتی سینهاستخوان

ند پیشین و زند پسین در های کتف، بازو، زیابند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مورفولوژیکی استخوانگرفتن طعمه اهمیت مضاعفی می

 های فوقفظ جمعیت گونهو ح و رصد فرآیندهای درمانی حیونات وحشی طبای، ها به تمایز گونهثبت این یافته باشد.این دو گونه می

ح منتقل گردید. پس از کند. جهت انجام مطالعه حاضر الشه یک قالده کاراکال و یک قالده خدنگ بالغ به سالن تشریشایانی می کمک

قالبی در وائد قالبی و فوقها انجام و تصاویر الزم تهیه گردید. وجود زهای مورفولوژیکی استخوانبررسیو سازی انجام مراحل آماده

بل توجه بود. از این مطالعه، چنین در استخوان بازوی خدنگ وجود دو سوراخ در انتهای پائینی قاوان دیده شد. هماستخوان کتف هر دو حی

تر گ به سگ و در کاراکال بیششود. این استخوان در خدنها در استخوان کتف دیده میترین تفاوتگونه استنتاج کرد که بیشتوان اینمی

ترین چنین بیشستخوان است. هماخواران، در ناحیه پائینی ها در میان گوشتترین تفاوتاستخوان بازو مهمشباهت داشت. در  اهلی به گربه

 .های زندپیشین و زند پسین دیده شدهای مورفولوژیک، در استخوانشباهت

  ایشناسی، اندام حرکتی سینهکاراکال، خدنگ، استخوان کلمات کلیدی:

 Babrs32@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ساکن  سانگربه هایگونه از یکی (cal caracalCara) کاراکال       

 .باشدزارها میبیابانی، بوتهاست و زیستگاه آن نواحی نیمهایران 

عربستان تا  جزیره شبه جنوبی آفریقا و آسیا از حیوان در نواحی این

های لرستان، ایالم، خراسان کند. استانزندگی می هندوستان غرب

در  کاراکال های مهماز زیستگاه نائین شهرستان جنوبی، سمنان و

 گوشسیاه به زیادی هایشباهت حیوان این باشند.می ایران

(Eurasian lynx )  .ای با سیاه بندی گونهاگرچه از لحاظ طبقهدارد

کیلوگرم و طول بدن  ۲۲تا  1۶گوش متفاوت است. وزن بدن بین 

ها خرگوش و جونده حیوانات انواع چنینهم است. مترسانتی ۹۰ تا ۵۵

سانانی است که ترین گربهحیوان است و از کوچک شکار اصلی این

 و همکاران، )ابراهیمی دارد را  تر از خودشکار حیوانات بزرگ توانایی

خواران ای از گوشتخانواده (Herpestidaeخدنگیان ) (.13۹۰

هایی ها و علفزارها و جنگلزارها، باغتر در بوتهبیش باشند کهمی

(. 13۹۰)ابراهیمی و همکاران،  کندزندگی می خشکنیمه و خشک

وسیعی داشته  جغرافیایی نسبتاً گستردگی خدنگ مختلف هایگونه

خدنگ شوند. می آفریقا یافت آسیا و شمال قاره مناطق زیادی از و در

متر سانتی ۵۰تا  3۰( با Herpestes edwardsii) خاکستری هندی

بدن و رنگ گندمی مایل به حنایی با دمی به اندازه طول تنه  طول

، بلوچستان های سیستان وو پُرمو در نواحی جنوبی ایران و استان

 تولیدمثل است. شده دیده فارس استان جنوبی نواحی و بوشهر کرمان،

صورت فصلی نبوده و در سرتاسر سال ها بههر دوی این گونه

داران، اسکلت در مهره .(1388)عبدلی ، ولد دارند  و توانایی زاد

دارنده و حفاظت از عالوه بر شکل دادن بدن، نقش نگه استخوان

های از بخش یکی ایضمیمه دارد. اسکلت نیز برعهده را نرم هایبافت

های حرکتی های اندامه شامل استخواناسکلت استخوانی است ک

دلیل به ناخواروشتگ مختلف هایگونه در .باشدمی ای و لگنیسینه

مربوط به شکار نقش  هایتوانایی بودن سرعت و شتاب در شکارچی

درصد  ۶۰ کردن ای با تحملسینه حرکتی کنند. انداممهمی ایفا می

و حرکتی بدن  ییدر وضعیت ایستا مهمی ایستایی بدن نقش از وزن

 دلیل عاملیت درحیوانات شکارچی به چنین درو هم حیوانات دارند

 ؛۰18۲  ،همکاران و Dyce) دارند مضاعفی اهمیت طعمه گرفتن

Getty، 1۹77.) هایاستخوان مورفولوژیک هایویژگی رابطه در تاکنون 

 مطالعات ها،گونه این هایاندام سایر یا و ایسینه حرکتی اندام

 ناخوارگوشت هایگونه سایر با رابطه در است. نگرفته صورت صاصیاخت

ای صورت گرفته سینه حرکتی های اندامبر روی استخوان مطالعاتی

 (۲۰۰1)و همکاران  De Lahunta (۲۰1۶)، Boyd و Evansاست. 

های های مورفولوژیک در استخوانبه بیان ویژگی Getty (1۹7۵) و

های آناتومیکی استخوان هایویژگی نینچهم پرداختند. سگ و گربه

خواران وحشی مانند پلنگ، شیر ای در گوشتاندام حرکتی سینه

 اندهای اخیر مورد مطالعات مورفولوژیک قرار گرفتهو ببر در سال

(Sreeranjini ،؛۲۰۰8 و همکاران Tomar ،۲۰14 و همکاران.)  هدف

کتف، بازو،  هایاز پژوهش حاضر  مطالعه مورفولوژیکی استخوان

ها با سایر کاراکال و خدنگ و مقایسه آن پسین در پیشین و زند زند

چنین هدف از انتخاب این دو گونه همباشد. خواران میگوشت

زیست طریق ادارات محیط بودن الشه از ها و در دسترسآن فراوانی

 عنوان ابزاری جهت شناساییها بهبررسی و ثبت این یافتهبود. 

ها در طبیعت دارای اهمیت و شناساندن این گونه ستگاهالشه و زی

نات وحشی اتواند در طب حیواست. از سوی دیگر این مطالعه می

جراحی و رادیولوژی و  های مختلف علوم دامپزشکی مانندو زمینه

های منظور حفظ جمعیت گونهزیر نظر گرفتن روندهای درمانی به

چنین، در گسترش هم فوق کمک شایانی کند. نتایج این پژوهش

خواران و خصوص کالبدشناسی گوشتهدامنه علوم مورفولوژی، ب

 های شکار و دویدن حیوان دارای اهمیت است.    رابطه آن با قابلیت

 

 هاشمواد و رو
از نواحی  انجام این مطالعه جسد یک قالده کاراکال منظوربه       

ادف که بر اثر تص اطراف سمنان و یک قالده خدنگ بالغ از شیراز

دا های مربوطه پیزیست استانبودند توسط اداره محیط کشته شده

شد و به بخش علوم تشریح دانشکده دامپزشکی سمنان منتقل 

دلیل ههای حرکتی بپائینی اندام که نواحی ذکر استگردید. الزم به

از جداسازی  پس بود. شده قطع جانوری بندیرده و آماری هایبررسی

شد  ای از تنه، پوست حیوان جداهای اندام حرکتی سینهاناستخو

ها خوانهای نرم نیز از استها و سایر بافتو تا حد امکان ماهیچه

ظور منجدا گردید. پس از انجام مرحله تمیز کردن و جوشاندن، به

مدت یک ها بهگیری مطلوب و سفید شدن کامل، استخوانچربی

احل، گرفتند. پس از اتمام این مر% قرار  1۰روز در آب اکسیژنه 

یز تهیه ها انجام و تصاویر الزم نهای مورفولوژیکی استخوانبررسی

 گردید. 
 

   نتایج

مثلثی شکل  و پهن کاراکال در کتف استخوان :کاراکال در کتف       

های مشاهده شد. این استخوان بسیار نازک بوده و تنها قسمت

 .نظر رسیدتر بهعقبی ضخیمای آن در محدوده پشتی و حاشیه

لبه پشتی به فاصله اندکی بعد از محل تماس اسپاین تغییر مسیر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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محدب  کند. لبه جلویی کامالًداده و به لبه جلویی امتداد پیدا می

و بسیار نازک مشاهده گردید. لبه عقبی حد فاصل زاویه عقبی و 

ن یا چنیهم صاف دیده شد. تقریباًصورت هزاویه شکمی بوده و ب

تحدب زاویه جلویی زیاد بود و زاویه عقبی دارای یک برجستگی 

 .(1شکل )کوچک بود که به سمت عقب برآمده بود 

 زاویه شکمی در بردارنده یک حفره مفصلی گلنوئیدی تقریباً       

بوده و بخش مفصلی جلویی این حفره توسط قسمت  شکل ایدایره

چنین در جستگی فوق گلنوئیدی ساخته شده است. همشکمی بر

باالی لبه عقبی حفره گلنوئید، برآمدگی کوچکی دیده شد که 

درسمت داخلی برجستگی فوق  .برجستگی زیرگلنوئیدی نام دارد

صورت بلند و باریک دیده شد که کمی هگلنوئیدی، زائده غرابی ب

ان کتف به موقعیت شکمی کشیده شده بود. سطح جانبی استخو

وسیله اسپاین به دو فرورفتگی باالی فوق شوکی و زیر هکاراکال ب

مساوی تقسیم گردیده است. برآمدگی اسپاین  تقریباً اندازه با شوکی

صورت یک ستیغ برآمده، بلند و نازک بوده و تنها لبه آن ضخیم به

باشد. اسپاین در تمام طول خود کمی به سمت عقب متمایل می

( Hamate process) ی آن، منتهی به زوائد قالبیو بخش شکم شده

گردد و سطح عقبی آن ( میSuprahamate processو فوق قالبی )

صورت هشود. در انتهای پایینی اسپاین زائده قالبی بمقعر دیده می

طرف زاویه شکمی کشیده شده است. در ای شکل و باریک بهمیله

صورت پهن و نازک دیده هباالی زائده قالبی، زائده فوق قالبی ب

طرف عقب کشیده شده است. در بخش شود که تاحدی بهمی

 یک صورتبه (Tuber of spine) اسپاین برجستگی میانی اسپاین،

طرف ضخیم وجود دارد که که آن نیز کمی به برجستگی نسبتاً

عقب متمایل شده است. از این برجستگی تا محل اتصال زائده 

صورت مورب هتخوان کتف، لبه اسپاین باسپاین به لبه پشتی اس

طور محسوسی کاهش هدیده شده و اندازه اسپاین در نیمه باالیی ب

 . (1شکل )یابد می

در سطح داخلی استخوان کتف، فرورفتگی تحت کتفی تنها        

در همین  رسد.نظر میپایینی کمی فررفته و مقعر به در نیمه

دو خط از باالی گردن  شود که، سه خط برجسته دیده میسطح

شوند و یکی از این استخوان کتف آغاز و به لبه جلویی ختم می

گیرد. سومین خط برجسته تر بوده و جلوتر قرار میدو خط کوچک

باشد، از داخل تر میتر و طویلکه نسبت به دو خط قبلی برجسته

زاویه عقبی شروع و به قسمت عقب و داخلی گردن استخوان کتف 

ترین فاصله شود. این خط در زیر زاویه عقبی در نزدیکختم می

شود. در انتهای باالیی و جلوی عقبی استخوان کتف دیده می با لبه

چهارگوش دیده  سطح داخلی استخوان کتف، یک سطح تقریباً

دار شود. سطح دندانهدار جلویی نامیده میشود که سطح دندانهمی

ت داخلی زاویه عقبی عقبی محدود به قسمت کوچکی در موقعی

 .  (۲شکل )باشد می

صورت یک کتف در خدنگ نیز به استخوان: کتف در خدنگ       

تری سه ضلعی مشاهده شد که به نسبت کاراکال حالت کشیده

تر هستند. با این دارد و همانند آن اضالع عقبی و پشتی ضخیم

حدی صاف و تا  های باالییدر قسمت جلویی این استخوان حال لبه

چنین ناحیه هم است. گرد و محدب شدتپائینی به نواحی مقعر و در

 تر است. زاویه جلوییخدنگ به نسبت کاراکال واضح کتف در گردن

مشخص و زاویه  کامالً باالیی نواحی جلویی در نشدن لبه دلیل گردبه

 عقبی دارای یک برجستگی کوچک استخوانی است. حفره مفصلی

های فوق برجستگی و باشدمی شکل بیضی گخدن کتف در گلنوئیدی

شود. با گلنوئیدی و زیرگلنوئیدی در اطراف این حفره دیده می

شدت تحلیل رفته و به حال برخالف کاراکال زائده غرابی بهاین

کوچک مشاهده شد. اسپاین در کتف خدنگ  صورت یک ناحیه زبر

ستگی در نواحی باالیی تا حدی به سمت جلویی متمایل بود. برج

طرف شود و کمی بهاسپاین به شکل نازک در میانه آن دیده می

در انتهای  های قالبی و فوق قالبی نیززائده است. متمایل شده عقب

که اولی نوک تیز و به سمت موقعیت  شدندپایینی اسپاین دیده می

شکل )شکمی و دومی به پهن و نازک و به سمت عقب متمایل بود 

فی در نیمه پایینی سطح داخلی کتف فرورفتگی تحت کت (.۲

شود. در این سطح، دو خط دیده شد واضح و مقعر دیده می کامالً

 

 
راست کاراکال )سمت  های کتف: نمای جانبی از استخوان1شکل 

 چپ( و خدنگ )سمت راست(
تگی فوق (، فرورفd(، برجستگی اسپاین )c(، اسپاین )b) (، زاویه عقبیaزاویه جلویی )

(، برجستگی h(، زائده قالبی )g(، زائده فوق قالبی )f(، فرورفتگی زیر شوکی )eشوکی )

 (j(، برجستگی زیر گلنوئیدی )i) فوق گلنوئیدی
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که از زوایای جلویی و عقبی استخوان کتف آغاز و به زاویه شکمی 

 .  (۲شکل ) شوندآن ختم می

بلند است.  استخوان بازو در کاراکال نسبتاً: بازو در کاراکال       

بدنه این استخوان از جوانب فشرده شده است ولی تحدب خود را 

باالیی آن، بخش متمایل به سمت  ویژه دوسومحفظ کرده است. به

است. سر این استخوان بزرگ بوده و ناحیه گردن جلو خمیده شده

وضوح  باالیی دارد. در سمت جلوی سر استخوان دارای برآمدگی 

( مشخص است که توسط یک ستیغ به Lesser tubercleکوچک )

یابد . برجستگی گرد بزرگ، در جلوی بخش سمت پایین ادامه می

است. برآمدگی  گرفته زبر قرار ی این ستیغ به شکل یک ناحیهانتهای

سراستخوان  از باالتر کمی و جانب سمت در (Greater tubercle) بزرگ

برآمدگی بزرگ یک  است. در سمت خارج و عقب قرار گرفته

گسترده وجود دارد که در پایین به یک خط  فرورفتگی نسبتاً

شود. در ( ختم میTricipital lineبرجسته به نام خط سه سری )

سپس برجستگی  ابتدا برجستگی گرد کوچک و ابتدای این خط

ه دهد و بدلتایی قرار دارد که یک تیغه خیلی کوچک را شکل می

مسیر این خط از سمت عقب . یابدوسیله ستیغ بازویی ادامه می

همراه ستیغ بازویی، مرزباالیی شیار بازویی به سمت جلو است و به

پائین استخوان یک  انتهای . کندیل در(۵ و 3 هایشکل) زدسارا می

با زندپسین و یک  شدن ای محدب برای مفصلسطح مفصلی قرقره

ها کندیلاپی. ناحیه کاپیتولوم برای مفصل شدن با زندپیشین دارد

های تر و واضح است. فرورفتگیکندیل داخلی برجستهویژه اپیبه

رتبط نیستند و بنابراین استخوان یکدیگر م آرنجی و زندپیشینی به

در موقعیت داخلی و باالی  ای است.بازو فاقد سوراخ فوق قرقره

ستیغ فوق شود. مشاهده می کندیلیکندیل داخلی سوراخ فوقاپی

( در پائین سطح Lateral supracondyloid crest) کندیلی جانبی

ازویی، بوده و با تشکیل مرز پائینی شیار ب و برجسته مشخص جانبی

 (.۵ و 3 هایشکل)شود کندیل جانبی ختم میبه اپی

در خدنگ استخوان بازو، شیار بازویی را به : ازو در خدنگب       

دهد و نواحی سر شکل مشخصی در سمت جانبی خود نشان می

و گردن وضوح باالیی دارند. در بازوی خدنگ به مانند کاراکال 

کم و به شکل نامحسوسی از برجستگی  مقداربه تر،بزرگ برجستگی

همراه ستیغ لتایی بهتری دارد. برجستگی دتر ارتفاع بیشکوچک

بازویی بسیار کوچک و ناواضح دیده شدند. برجستگی گرد کوچک 

صورت جداگانه در ابتدای خط سه سری دیده در این استخوان به

شود. در انتهای پائینی این استخوان دو ناحیه کپیتولوم در می

گردد که موقعیت داخلی و قرقره در موقعیت جانبی مشاهده می

چنین هم هستند. تمایز یکدیگر قابل آمدگی، از یک بر توسط خوبیبه

کندیل اپی و بودند شد، مشاهده چه در بازویآن مانند به هاکندیلاپی

همانند کاراکال  استخوان این دیگر هایویژگی تر بود.برجسته داخلی

 پائینی توجه در نواحینکته قابل(. ۵و  4 هایشکل)مشاهده شد 

کندیلی ای و فوققرقرههای فوقزمان سوراخوجود هم استخوان این

 

 
های کتف چپ کاراکال )سمت  نمای داخلی از استخوان: 2شکل

 راست( و خدنگ )سمت چپ(
ائده غرابی (، زc) (، فرورفتگی کتفیbدار جلویی )(، سطح دندانهaدار عقبی )طح دندانهس

(f( حفره گلنوئیدی ،)g) 
 

 

 
 : نمای عقبی از استخوان بازوی چپ  کاراکال3شکل 

 (، سوراخ فوقc(، سر استخوان بازو )b(، برآمدگی کوچک )aبرآمدگی بزرگ )

 (gلی )کندیل داخ(، اپیfکندیل جانبی )(، اپیe(، فرورفتگی آرنجی )d) کندیلی
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ای در باالی قرقره قرقرهکه سوراخ فوقطوریدر این ناحیه است. به

کندیل داخلی استخوان موقعیت باالیی اپی در کندیلیسوراخ فوق و

 .  (4شکل ) شودبازو دیده می

استخوان زندپیشین : زندپیشین و زندپسین  در کاراکال       

عقبی مسطح شده است و در سمت پایین  -از موقعیت جلویی

. سطح جلویی استخوان محدب است و سطح شودتر دیده میپهن

باشد. در یک سوم باالیی و در سمت جانبی دارای عقبی مقعر می

یک خط زبر برای اتصال لیگامنت بین استخوانی است. انتهای 

وسیله یک گردن کوچک است و به باالیی یا سر استخوان نسبتاً

شود. این بخش یک سطح بیضی شکل مقعر مشخص حمایت می

ای محدب در عقب فصل شدن با بازو و یک سطح حاشیهبرای م

جهت مفصل شدن با استخوان زندپسین دارد. در پایین این سطح 

یک برجستگی بزرگ و مشخص وجود دارد که برجستگی جانبی 

در این استخوان با برجستگی داخلی برجستگی زندپیشینی است. 

 . (7شکل ) تیز است ادغام شده و بسیار کوچک و نوک 

تر است و پهنای انتهای پایینی استخوان زندپیشین عریض       

آن در حدود دو برابر انتهای باالیی استخوان است. این قسمت 

دهد. این بخش یک سطح مفصلی مچی مقعر قرقره را شکل می

دارد. لبه داخلی در پایین به سمت پایین برجسته است و زائده 

. ستیغ عرضی دهدکل میای داخلی استخوان زندپیشین را شنیزه

(Transverse crest در انتهای پائینی و سطح عقبی خود را به )

در سطح دهد. برجسته و نامنظم نشان می شکل یک خط کامالً

های پائینی این استخوان سه شیار برای عبور تاندون جلویی انتهای

تر و شیار جانبی عضالت بازکننده وجود دارد که شیار وسطی بیش

در سمت . این ناحیه باشنداز دو شیار دیگر مشخص میتر کم

 جانب یک سطح مفصلی مقعر تحت عنوان بریدگی زندپسینی

(Ulnar notch) (۶شکل)زندپسین دارد  با شدن مفصل برای .  
 

 
: نمای جانبی از استخوان بازوی چپ  کاراکال 5شکل 

 )سمت چپ( و خدنگ )سمت راست( 

(، برجستگی c(، ناحیه گردن )bان بازو )استخو(، سرaبرآمدگی بزرگ )

(، gکندیلی جانبی )(، ستیغ فوقf(، شیار بازویی )e) (، ستیغ بازوییd) دلتایی

 (hکندیل جانبی )اپی
 

است اما در سمت پایین استخوان زندپسین خوب رشد کرده       

است. این استخوان در موقعیت عقبی  کوچک و گرد شده عرض،کم

و بدنه  گیردجانبی قرار می -صورت داخلیپیشین را بهزند استخوان

از طرفین  باالیی که نواحی گفت توانترتیب میاست. بدین طویل آن

فشرده شده است و دارای دو سطح است. یک شیار عروقی از 

استخوانی آید و مسیر عبور سرخرگ بینانتهای باالیی پایین می

داخلی مقعر است و  انتهای باالیی در سمت. کندرا مشخص می

 

 
  خدنگ : نمای عقبی از استخوان بازوی چپ 4شکل 

وق (، سوراخ فc(، سراستخوان بازو )b(، برآمدگی کوچک )aبرآمدگی بزرگ )

دیل کن(، اپیfکندیل جانبی )(، اپیeای )قرقره(، سوراخ فوقd) کندیلی

 (gداخلی )
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. برجستگی آرنجی در در سمت خارج صاف با کمی تحدب است

روی  آن یک شیار که بر طوریاین استخوان سه قسمتی است. به

وجود بیاید جلو دو برجستگی کوچک به در شده که باعث دارد وجود

چنین در عقب تر از جانبی است. همکه برجستگی داخلی کوچک

. شودرجستگی بزرگ و گرد مشاهده میاین دو برجستگی یک ب

ای در سمت پایین عریض است و سطح مفصلی با بریدگی قرقره

کند. در سمت پایین آن یک سطح مقعر قرقره بازو را کامل می

( نام دارد که با بخش Radial notch) است که بریدگی زند پیشینی

زائده منقاری شکل در ناحیه  .شودعقبی سر زندپیشین مفصل می

آرنج از نمای جانبی به شکل نوک تیز و از نمای جلویی حالت 

مدور دارد. انتهای پایینی استخوان زندپسین کوچک و گرد است 

دهد که با استخوان می جانبی خود را نشان ایصورت زائده نیزهو به

یک سطح مفصلی  آن و عالوه بر شوددست مفصل می مچ زندپسینی

 .  (7شکل)یشین دارد محدب برای مفصل شدن با زند پ
 

 
: نمای جلویی از استخوان زند پیشین چپ کاراکال 6شکل 

  (سمت  چپ( و خدنگ ))سمت راست

 ( b) ای داخلی(، زائده نیزهaمدگی زند زبرینی )آبر
 

استخوان زند پیشین : زند پیشین و زند پسین در خدنگ       

عر در خدنگ نیز دارای سطح جلویی محدب و سطح عقبی مق

تر است. باشد و این انحنا در خدنگ به نسبت کاراکال بیشمی

شوند. نواحی سر و گردن در این استخوان با وضوح باال مشاهده می

چنین همانند کاراکال برجستگی جانبی بزرگ و برجستگی هم

زند پیشینی کوچک است. در این استخوان سطح مفصلی باالیی 

ه و مقعر است. تفاوت پهنای ناحیه سر به شکل بیضی نامنظم  بود

انتهای باالیی و پائینی این استخوان زیاد نیست و انتهای پائینی 

باشد. در سطح جلویی این تر میتنها اندکی از انتهایی باالیی پهن

های عمیق جهت عبور تاندون ماهیچه نسبتاً استخوان نیز سه شیار

. زائده باشندبازکننده وجود دارد که هر سه مشخص و واضح می

عنوان معیاری تواند بهای داخلی برجسته و مشخص بوده و مینیزه

کار آید. در جهت شناسایی موقعیت داخلی و جانبی استخوان به

شود سمت جانب انتهای پائینی نیز بریدگی زند پسینی دیده می

چنین تری دارد. همکه این بریدگی به نسبت کاراکال وضوح کم

 . (۶شکل)دهد نظم خود را نشان میستیغ عرضی به شکل نام
 

 
: نمای جانبی از استخوان زندپسین چپ کاراکال )سمت 7شکل 

 راست( و خدنگ )سمت  چپ(
ی زند (، بریدگcای )(، بریدگی قرقرهb) (، زائده منقاریaبرجستگی آرنجی )

 (eای جانبی )(، زائده نیزهdزبرینی )
 

احی فوقانی دو سطحی و نو خدنگ در استخوان زندپسین در       

شود. سطح جانبی صاف و زبر، و پائینی سه سطحی دیده مینیمه

داخلی تقعر دارد. برجستگی آرنجی، خود واجد سه برآمدگی  سطح

مجزا است. دو برجستگی کوچک در جلو که برجستگی داخلی به 

تر نیز در عقب تر است و یک برجستگی بزرگنسبت جانبی بزرگ

ای و زند پیشینی، های قرقرهچنین بریدگیود. همشها دیده میآن

صورت یک سطح مفصلی مقعر وجود دارد. زائده منقاری در این به
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های این صورت گرد و نامنظم دیده شد و بقیه ویژگیاستخوان به

 .  (7شکل)استخوان همانند کاراکال مشاهده شد 

 

   بحث

ر تشبیه (Felis catus) اهلی به گربه کاراکال در کتف استخوان       

و  که لبه جلویینحویتری دارد. بهاست و حالت فشرده و کوتاه

 De و Evans) تگرد و محدب شده اس زاویه جلویی آن شدیداً

Lahunta ،۲۰1۶). د شوها در ببر و پلنگ نیز دیده میاین ویژگی

(Sreeranjini  ،؛ ۲۰۰8و همکاران Tomar ،این ۲۰14و همکاران .)

که درخدنگ مانند سگ و شیر، این استخوان کشیده  ستا حالی در

در  صاف و باالیی در نواحی خصوصهتر بوده و لبه جلویی بو باریک

 Nzalak؛ De Lahunta ،۲۰1۶و  Evans)بعضی موارد مقعر است 

 (.۲۰1۰ ،و همکاران

 ناحیه گردن در کتف خدنگ و کاراکال همانند سایر        

تر است. در میان تمامی ها واضحسایر دامخواران، به نسبت گوشت

حیوانات  دیگر  بقیه پلنگ از ناحیه در این مطالعه، مورد خورانگوشت

 صورت یک بریدگی کتفی عمیق از لبه جلوییتر بوده و بهمشخص

  Dyce؛۲۰۰8 همکاران، و Sreeranjini) گرددمی جدا کتف استخوان

که اسپاین در کاراکال (. این مطالعه نشان داد ۲۰18و همکاران، 

باشد و خدنگ، در نواحی میانی خود دارای برجستگی اسپاین می

خواران تنها در که در مطالعات انجام شده قبلی بر روی گوشت

(. در پایین ۲۰۰8و همکاران،  Sreeranjiniببر دیده شده است )

صورت دو اسپاین هر دو حیوانات بررسی شده زائده آکرومیون به

جز سگ هب خواران،گوشت تمامی حالت در هده شد. اینقسمتی مشا

رسد که از ویژگی اختصاصی استخوان نظر میشود و بهدیده می

سانان است. با این وجود در کاراکال و خدنگ زوائد کتف در گربه

 Tomar) دارند تیزتری نوک حالت سایرین نسبت به قالبی فوق و قالبی

از دیگر  غرابی زائده (.Leibich ،۲۰۰۹و  Konig ؛۲۰14و همکاران، 

آید. حساب میهای موجود در کتف خدنگ و کاراکال بهتفاوت

خواران نشان داد که این مطالعات انجام شده بر روی سایر گوشت

در گربه، ببر و پلنگ نیز همانند کاراکال برجسته بلند و نوک  زائده

 (.۲۰18و همکاران،   Dyce؛۲۰14 و همکاران، Tomar) تیز است

ست که در سگ و شیر، همانند خدنگ این زائده ا این درحالی

ای زبر و نامشخص دیده صورت ناحیهتحلیل رفته است و تنها به

نتایج این مطالعه و مطالعات (. ۲۰1۰ ،و همکارانNzalak ) شودمی

ران، فرورفتگی تحت اخوطورکلی در گوشتقبلی نشان داد که به

تر به تقعر آن بیش و تر بودهعمقکمکتفی به نسبت سایر حیوانات 

ست ا گردد. این در حالینواحی نزدیک زاویه شکمی محدود می

مقعر و بسیار عمیق  صورت کامالًاین فروررفتگی در شیر بهکه 

کلی سطوح طوربه (.۲۰1۰ ،و همکاران Nzalak) شده است گزارش

 دار جلویی عقبی در کاراکال و خدنگ به مانند سایر دندانه

حال در تمامی این شود. با اینخواران محدود دیده میتگوش

تری صورت وسیعحیوانات سطح جلویی به نسبت سطح عقبی به

 De و Evans ؛۲۰18، و همکاران Dyce)گردد مشاهده می

Lahunta ،۲۰1۶.)  استخوان بازو در خدنگ و کاراکال بلند بوده و

در  دهند.د نشان میموقعیت جانبی خو خوبی درشیار بازویی را به

صورت نامشخص و ادغام شده باالی این شیار برجستگی دلتایی به

با ستیغ بازویی در هر دو حیوان دیده شد. نتایج حاصل از این 

های نواحی باالیی استخوان کلی ویژگیطورمطالعه نشان داد که به

رسد نظر میحال بهبا این خواران یکسان است.گوشت تمامی بازو در

های دلتایی و خواران بزرگ مانند ببر و شیر برجستگیگوشت در

 ،و همکاران Nzalak) باشندتر می، برآمده و برجستهگرد بزرگ

بازوی خدنگ  استخوان پائین در (.۲۰14 و همکاران، Tomar ؛۲۰1۰

کندیل قابل تقسیم به دو قسمت کپیتولوم و قرقره بود، در ناحیه 

میان این دو نیست. اگرچه مرز میان که در کاراکال مرزی حالی

های دیگر ناواضح ن به نسبت داماخواراین دو ناحیه در گوشت

شود. ، سگ و ببر تا حدی این مرز دیده میاست ولی در خدنگ

کندیل میانی و ستیغ فوق کندیلی جانبی در این دو چنین اپیهم

 مشخص و برجسته است گوشتخواران کامالًحیوان همانند بقیه 

(Boyd ۲۰۰1، و همکاران .) نشان داد که در پائین  اخیرمشاهدات

ای ، هر دو سوراخ فوق کندیلی و فوق قرقرهاستخوان بازوی خدنگ

کنون گزارشی مبنی بر وجود تاشود. الزم به ذکر است که دیده می

زمان این دو سوراخ در هیچ حیوانی مشاهده نشده است و در هم

کندیلی ن مطالعه شده نیز تنها سوراخ فوقساناو بقیه گربه کاراکال

ای دیده ، تنها سوراخ فوق قرقرهچنین در سگوجود دارد. هم

توان گفت که وجود سوراخ فوق کندیلی ترتیب میشود. بدینمی

سانان است. از های ثابت استخوان بازو در تمامی گربهاز ویژگی

 دلیلهد و بکنناین سوراخ سرخرگ بازوئی و عصب میانی عبور می

، در صورت شکستگی استخوانی اطراف آننازک بودن محدوده 

 گرددها وارد میهای جدی به این ساختاردر این ناحیه آسیب

(Dyce ؛۲۰18 ،همکاران و Evans و De Lahunta، ۲۰1۶.)  استخوان

پیشین در کاراکال و خدنگ در موقعیت قدامی استخوان زند زند

سر در آن پهنای کمی دارد. همانند ناحیه  شود وپسین دیده می

زند پیشینی کوچک  ، برجستگیخوارانی مانند سگ و گربهگوشت

و برجستگی جانبی بزرگ و برآمده مشاهده شد. در پائین این 

ای داخلی برجسته نیزهترین ویژگی وجود زائده استخوان مشخص

میانی و های ترین معیار در تشخیص لبهعنوان مهماست که به



 ....و خدنگ کاراکال ای،های اصلی اندام حرکتی سینهشناسی استخوانمطالعه ریخت                             و همکارانرسولی      

۲۰ 
 

بریدگی زند پسینی در موقعیت  وجود چنینهم رود.می کارهب جانبی

هایی است که در زند پیشین جانبی انتهای پائینی از دیگر ویژگی

این دو حیوان دیده شد و با مطالعات انجام شده بر روی سایر 

 Evans ؛۲۰18 ،و همکاران Dyce) مطابقت دارد نیز خوارانگوشت

حیوانات وجود  توجه در اینتنها نکته قابل(. De Lahunta  ،۲۰1۶و

پائینی استخوان  موقعیت جلویی سطح در عمیق و مشخص شیارهای

انگشتان است. های بازکننده پیشین بود که محل عبور ماهیچهزند

نظر شوند. بهتر دیده میها به نسبت سگ و گربه عمیقاین شیار

تر بودن تاندون جیمدهنده قوی و حرسد این حالت، نشانمی

های شکار و حرکتی کننده و در تطابق با تواناییهای بازماهیچه

  (.Figueirido، ۲۰14 و Janis) باشد طبیعت در وحشی خوارانگوشت

استخوان زند پسین در موقعیت عقبی استخوان پیشین قرار گرفته 

ی پیشین بوده و با بریدگو انتهای پائینی آن در موقعیت جانبی زند

آرنج در این استخوان در هر دو گردد. ناحیه پسینی مفصل میزند

حیوان واجد یک برجستگی آرنجی سه قسمتی است که در سگ 

(. در پائین ۲۰۰1، و همکاران Boydشود )نیز این حالت دیده می

شود که از دیگر ، بریدگی زند پسینی دیده میایبریدگی قرقره

خواران است. انتهای خوان در گوشتاین است اختصاصی هایویژگی

تحلیل رفته  توجهیپائینی این استخوان از نظر اندازه به شکل قابل

، Getty) دهدای جانبی را شکل مینیزهو کوچک است و زائده 

گونه استنتاج  نمود توان اینبا توجه به مطالعه حاضر می (. 1۹77

، دامی در کاراکالهای اصلی اندام حرکتی قمقایسه استخوان درکه 

ترین بیشنظر گرفتن اندازه بدون درخواران، خدنگ و سایر گوشت

که این استخوان طوریشود. بهاستخوان کتف دیده می ها درتفاوت

تر به گربه شباهت داشت. در خدنگ به سگ، و در کاراکال بیش

، در خوارانها در بین گوشتترین تفاوتدر استخوان بازو مهم

که طوریهنی و اطراف کندیل استخوان محدود است. بناحیه پائی

، از نکات ای و فوق کندیلی، وجود دو سوراخ فوق قرقرهدر خدنگ

در میان  شناسیریخت ترین شباهتبیش چنینهم توجه است. قابل

 مشاهده شد. زندپیشین و زندپسین هایاستخوان در ،خوارانگوشت
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