
 

   

مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک لوله گوارش و 
)Cyprinus carpio( غدد ضمیمه کپور معمولی
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چكيد ه 

 از نظ�ر اقتص�ادی پرورش کپورماهي�ان دارای ارزش ش�يالتی قابل توجهی می باش�د. در بين ای�ن ماهيان، کپور معمول�ی از اهميت 
وی�ژه ای برخوردار اس�ت. با توجه به اینكه تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با کالبدشناس�ی لوله گ�وارش و غدد ضميمه کپور معمولی 
صورت نگرفته اس�ت، مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک این س�اختار ضروری به نظر می رس�د. جهت انجام این مطالعه تعداد 30 عدد 
ماه�ی کپور معمولی ماده با وزن متوس�ط س�ه و نيم کيلوگرم از یک مرک�ز پرورش خصوصی تهيه و پس از مطالع�ه توپوگرافيک لوله 
گوارش، کبد و پانكراس و مطالعه مرفومتریک لوله گوارش، نمونه های مورد نظر جداس�ازی ش�ده و جهت فيكساسيون در فرمالين 10 
درصد  قرار گرفتند. در ابتدا به صورت ماکروس�كوپيک توس�ط لوپ به مطالعه دقيق لوله گوارش و بررسی مجاورات آن پرداخته شد. 
جهت بررسی تغييرات قطر دهانه و ضخامت دیواره  بخش های مختلف لوله گوارش از کوليس دیجيتال استفاده گردید. اعداد به دست 
آمده به کمک برنامه SPSS16 با آزمون Pair sample T مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. در مطالعه توپوگرافيک تفاوت های مهمی در 
این گونه با سایر گونه ها دیده شد. یک تنگ شدگی اسفنگترمانند بين انتهای مری و ابتدای روده مشاهده شد. ساختار سطح داخلی 
در روده شبكه ای شكل بود که در کلوآک به صورت نامنظم در می آمد. نتایج آماری کاهش معنی دار قطر لوله گوارش از مری تا انتها 
را نش�ان داد )p > 0/05(. با نتایج به دس�ت آمده روده را همانند س�ایر کپورماهيان، می توان به دو بخش تقس�يم کرد. در این مطالعه 
مشخص شد که کبد دارای دو لوب اصلی چپ و راست است که با پانكراس همراه هستند. با توجه به این که تغيير نوع خوراک مصرفی 
می تواند موجب تغييراتی در ساختار دستگاه گوارش ماهيان و در مواردی نيز موجب تغيير در اندازه آن شود، لذا نتایج حاصل از این 

بررسی به عنوان مطالعات پایه ای قابل ارائه می باشد.
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Aquaculture of the carps is important economically and common carps play an important role in this field. Since no 
thorough studies have been undertaken regarding the digestive tract and accessory glands of common carps, studying 
the morphologic and morphometric aspects of these structures is of great value. For this purpose, 30 female common 
carps with the average weight of 3.5 kilograms were bought from a private fish culture center and after the topographic 
study of the digestive tract, liver, pancreas and morphometric study of the digestive tract, the needed samples were 
taken and put in 10% formalin solution. The next step was precise macroscopic evaluation of the digestive tract with 
loop. For the purpose of measuring the diameters of lumens and thickness of digestive tract’s wall, a digital caliper was 
used. The results were analyzed with SPSS 16 software using Pair sample T. The topographic studies showed signifi-
cant differences between carps and other species. A sphincter like narrowing between the esophagus and the intestine 
was observed. The inner surface of the intestine was network like which was irregular in cloaca. The results showed 
that the diameter of the digestive tract changes significantly from the esophagus to the end (p<0.05). As in other species 
of carps, the intestines can be generally divided into two parts. The study also indicated that the liver consists of two 
main lobes of right and left that are associated with pancreas. Change in the diet can lead to structural change or some-
times length change in the fish digestive tract. The results of this study therefore, can be used as the basic anatomical 
knowledge in this species.

Key words: Common carp, Morphometry, Morphology, Digestive canal, Accessory glands. 

مقدمه
کپ��ور معمول��ی (Cyprinus carpio) یکی از ماهیان بزرگ پرورش��ی 
خانواده کپورماهیان اس��ت. تکثیر و پ��رورش مصنوعی این ماهی که جهت 
تامی��ن پروتئین انجام می گی��رد، از نظر اقتصادی قابل توجیه بوده و دارای 
ارزش شیالتی است )22،21،20(. برخی محققین مرفولوژی کارکردی لوله 
گ��وارش و ارتب��اط آن با عادت غذایی چن��د گونه از کپورماهی��ان را مورد 
مطالع��ه قرار داده اند )19،11(. مطالع��ات دیگر بیانگر تغییرات مرفولوژیک 
دستگاه گوارش حاصل از تغییر جیره دستی در قزل آالی رنگین کمان می 
باش��د )14(. در این رابطه آنزیم های بخش های مختلف دس��تگاه گوارش 
کپور علفخوار نیز بررس��ی شده است )13(. هیستومرفولوژی، هیستوشیمی 
و مرفولوژی لوله گوارش کپور علفخوار توس��ط محققین دیگر مورد مطالعه 

قرار گرفته است )27،26(. تحقیقات دیگر نشان داده است که مصرف غذای 
پلت توسط کپور علف خوار ممکن است با ایجاد التهاب در دستگاه گوارش 
همراه باش��د و نفوذپذیری میکروارگانیزم های بیم��اری زا را به داخل بدن 
افزایش دهد، در این رابطه نش��ان داده ش��ده است که نوع خوراک مصرفی 
می تواند موجب بروز تغییراتی در ساختار دستگاه گوارش گردد )14،3(. به 
عالوه مصرف خوراک گیاهی در ماهی کپور پرورش��ی توانسته است موجب 
افزایش طول روده شود )4(. مطالعات دیگری در رابطه با برخی ویژگی های 
مرفومتریک چهار گونه ماهی با عادات غذایی متفاوت انجام گرفته اس��ت و 
نشان داده شده که  بررسی پارامترهای مرفومتریک برای درک بهتر عادات 
غذایی الزم اس��ت )6 و 13(. برخی محققین بررس��ی فراساختاری دستگاه 
گوارش را نیز مورد توجه قرار داده اند )2(، که برای چنین مطالعاتی نیاز به 

مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک ... 
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داشتن دیدی صحیح از ساختار دستگاه گوارش وجود دارد.
با توجه ب��ه مطالعات انجام گرفته و عدم وجود اطالعات کافی در مورد 
کالبدشناس��ی دقیق و کاربردی دستگاه گوارش در این ماهی، مطالعه دقیق 

این دستگاه ضروری به نظر می رسد. 

مواد و روش ها
تعداد 30 عدد کپور معمولی ماده )طول متوس��ط 60 س��انتی متر 
و وزن متوس��ط س��ه و نیم کیلوگرم( ازیک مرکز پرورش خصوصی تهیه 
گردیدند. جهت بررس��ی های توپوگرافیک و ارتباطات دستگاه گوارش، 
با برش سرتاس��ری در سطح ش��کمی و دو برش عرضی قدامی و خلفی، 
 دی��واره محوطه بطنی در س��مت راس��ت و چپ بدن برداش��ته ش��د و 
 بخ��ش ه��ای مختل��ف م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت )ش��کل1(. ابتدا 
بررس��ی های توپوگرافی��ک و مرفومتریک قبل از فیکس کردن نمونه ها 
به وس��یله فرمالین بر روی ماهی های تازه انجام شد تا تغییرات حاصل 
از فرآیند فیکساسیون تاثیری روی اندازه ها نداشته باشد و بررسی های 
مرفولوژی��ک بع��د از فیکس ک��ردن نمونه ها انجام گرف��ت، چرا که بعد 
از فیکس ش��دن، بس��یاری از ویژگی ها همچون ساختار ماکروسکوپیک 
بافت پوشش��ی و ... بهتر قابل بررس��ی هس��تند. جهت بررسی تغییرات 
قط��ر لوله و ضخامت دیواره بخش های مختلف لوله گوارش، در چندین 
بخش به وس��یله کولیس دیجیتال اندازه گیری انجام ش��د. پس از ثبت 
اطالعات مربوطه، دستگاه گوارش و بخش های همراه آن توسط فرمالین 
10درص��د فیکس شده و به بخش تش��ریح دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
تهران انتقال یافت. بررسی های کالبدشناختی به صورت ماکروسکوپیک 
و با اس��تفاده از لوپ بر روی نمونه های فیکس شده انجام شد و تصاویر 
الزم به وسیله دوربین دیجیتال تهیه گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری 
های انجام ش��ده، توسط برنامه SPSS16 با آزمون Pair sample T مورد 
تجزی��ه و تحلیل قرار گرفت. معیار اس��تنتاج آماری )p < 0/05( در نظر 
گرفته ش��د. عالوه براین در ای��ن مطالعه برای بیان مح��ل دقیق اندازه 
گیری ها و قابل مقایس��ه بودن آنها با هم از نام گذاری هایی به صورت 

پیشنهادی استفاده شد.

نتایج
بررسی های مرفولوژیک

ساختارهای تشكيل دهنده لوله گوارش و قسمت های مجاور آن
بع��د از حف��ره دهانی حلقی، مری آغاز ش��د. طول م��ری از انتهای 
حفره دهانی حلقی تا روده بسیار کم بود و قبل از آغاز روده ها، مجرای 
مربوط به کیس��ه هوایی به آن وارد می شد )شکل2(، قطر مری در انتها 
کم ش��ده و یک حالت اسفنگترمانند ایجاد کرده بود که بعد از آن روده 
آغاز می ش��د )ش��کل2(. در این فاصله هیچ ساختاری مربوط به معده و 
سکوم پیلوری مش��اهده نشد )ش��کل2(. مجرای مربوط به کیسه صفرا 
در ابتدای بخش ابتدایی روده بالفاصله بعد از س��اختار اس��فنگتر مانند 
انتهایی مری قرار داش��ت )شکل2(. انتهای دستگاه تناسلی، باالی بخش 
انتهایی روده در س��مت راس��ت و چپ قابل مش��اهده بود. روده  در کل 
حف��ره بطنی از جلو تا خلف با پیچ ه��ای فراوانی قرار گرفته بود. دور تا 
دور تمام س��اختارهای حفره بطنی را چربی های احش��ایی احاطه کرده 
بودند. کیس��ه شنای دو قسمتی بزرگ در باالی دستگاه گوارش و پایین 
س��اختارهای تناس��لی و کلیه ها مشهود بود. قس��مت پسین کیسه شنا 
توس��ط مجرایی با بخش انتهایی مری مرتبط بود. طحال زیر کیسه شنا 
در سمت چپ قرار داشت و دارای یک بخش کشیده عقبی و یک قسمت 
قط��ور پیچ دار جلویی بود. بخش جلویی ک��ه داخلی تر بود، بین کبد و 

روده ها قرار داشت.

ش�كل1- نمای جانبی کپور معمولی قبل از فيكس و پس از برداش�ت دیواره حفره 
بطنی، 1- گناد، 2- کبد، 3- روده.

شكل2- نمایی شماتيک از دستگاه گوارش کپور معمولی 
1-م�ری، 2 - روده جلوی�ی، 3- اولين پي�چ روده، 4- روده عقبی، 5- آخرین پيچ 
روده، 6- بخ�ش انتهایی روده، 7- کلوآک، 8- بخش قدامی لوب راس�ت کبد، 9- 
ادامه بخش قدامی لوب راس�ت کبد، 10- بخش ميانی لوب راس�ت کبد، 11- بخش 
جلویی لوب چپ کبد، 12- بخش خلفی لوب چپ کبد، 13- بخش خلفی لوب راست 

کبد، 14- طحال، 15- مجرای مربوط به کيسه شنا، 16- مجرای کيسه صفرا.

قس�مت های مختلف مربوط به کبد: کبد از دو لوب اصلی راس��ت و 
چپ تشکیل شده بود. لوب راست بزرگتر و گسترده تر از لوب چپ بود، 
ای��ن لوب دارای یک بخش جلویی، یک بخش خلفی و یک بخش میانی 
بود )بخش قدامی لوب راس��ت از بخش قدامی ل��وب چپ بزرگتر بود(، 
بخش عقبی یا خلفی لوب راس��ت تا نزدیک کلوآک ادامه پیدا می کرد. 
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بخش میانی به طرف چپ بدن متمایل شده بود )شکل های2و3(. لوب 
چپ کوچکتر بود و گستردگی لوب راست را نداشت. این لوب دارای یک 
بخ��ش جلویی و یک بخش عقبی بود، ک��ه بخش عقبی چندان تا خلف 
امتداد پیدا نکرده بود و از نظر محل قرارگیری تقریبا معادل بخش میانی 
لوب راس��ت بود )شکل های 2و4(. بخش جلویی لوب چپ کوچک تر از 
لوب راس��ت بود. بیش��تر این لوب بین روده ها قرار داشت. باالی بخش 
ابتدای��ی روده بین بخش میانی لوب راس��ت و بخ��ش خلفی لوب چپ، 
کیس��ه صفرای بیضی شکل بزرگی قرار داشت که مجرای آن در ابتدای 
روده تخلیه می ش��د )ش��کل2(. بین بخش جلویی لوب راس��ت و چپ، 
بخش��ی از روده قابل مش��اهده بود. پانکراس همراه کبد در کل محوطه 
پخش شده بود. بیشتر ساختارهای عقبی کبد را لوب راست تشکیل می 

داد. خلفی ترین بخش هم مربوط به لوب راست بود.
س�طح داخلی لوله گوارش: در مطالعه پوش��ش س��طح داخلی کف 
حفره دهانی حلقی چین های طولی مش��اهده ش��د )شکل 5(. در وسط 
کف این حفره یک ش��یار عرضی وجود داش��ت. از این شیار به بعد چین 
ه��ای طولی جای خود را به برجس��تگی هایی با ش��کل های هندس��ی 
گوناگون داده بودند )شکل 5(، این اشکال در ابتدا بزرگ بودند و کم کم 
تا قسمت خلفی حفره کوچک می شدند. دیواره ها و سقف این ناحیه را 
آبشش ها تشکیل داده بودند. سطح داخلی مری دارای چین های طولی 
بود که بینابین آنها چین های موربی قرار داشت )شکل5(. بعد از حالت 

اس��فنگتر مانند انتهایی مری، روده آغاز ش��د. سطح داخلی روده دارای 
حالت ش��بکه ای بود که این وضعیت در تمام طول روده مش��اهده شد 
)ش��کل5(. سطح داخلی روده در بخش انتهایی قبل از کلواک به صورت 
ش��بکه ای درش��ت بود و چین های طولی در آن مشاهده شد )شکل5(. 
در کلوآک س��طح داخلی ساختار شبکه ای نامنظم پیدا کرده و چین ها 

درشت تر و مشخص تر شدند. 
ش�يوه قرارگيری دس�تگاه گوارش: مری بعد از انتهای حفره دهانی 
حلقی بسیار کوتاه و به صورت مایل به سمت پایین وخلف به طرف حفره 
بطنی حرکت کرده، بین بخش قدامی لوب های راس��ت و چپ کبد وارد 
ش��ده و در همانجا ساختار اس��فنگتر مانندی را ایجاد می کرد )شکل2(. 
بعد از این ساختار، روده آغاز شده و روی خط میانی بدن کمی به صورت 
مایل به سمت پایین و خلف حرکت می کرد و از بخش میانی به صورت 
افقی به سمت عقب بدن حرکت می کرد. در انتهای این قسمت پس از 
ایجاد یک خم به سمت راست حرکت کرده و در مجاورت بخش جلویی 
لوب راست کبد قرار گرفته و در ادامه، با دو خم دیگر متوجه سمت چپ 
بدن گردید )ش��کل2(. در این ناحیه بخش میانی لوب راست کبد که به 
سمت چپ آمده نیز در مجاورت روده قرار می گرفت، به طوری که روده 
به دور این بخش از کبد دو خم ایجاد می کرد، سپس به جلو رفته و بین 
بخش جلویی لوب راس��ت و چپ کبد قرار می گرفت )از پایین به باال(، 
در ادامه در باالی مجموعه گوارشی به سمت عقب حرکت می کرد و در 

شكل3- نمای شماتيک از سمت راست حفره بطنی کپور معمولی 
1- مقطع عضالت ، 2- گناد، 3- بخش قدامی لوب راست کبد، 4- بخش ميانی لوب 

راست کبد، 5- بخش خلفی لوب راست کبد، 6- مری، 7- توده روده ها.

شكل 5- ساختار سطح داخلی قسمت های مختلف لوله گوارش کپور معمولی.
الف-  کف حفره دهانی حلقی، ب- کف حفره دهانی حلقی بعد از چين عرضی، پ- مری، ت- روده، ث- انتهای روده.

شكل4- نمای شماتيک از سمت چپ حفره بطنی کپور معمولی
 1- مقطع عضالت، 2- گناد، 3- لوب چپ کبد،  4- توده روده ها.
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مجاورت طحال قرار می گرفت )ش��کل2(. روده در انتها پیچ خورده و به 
سمت چپ متمایل شده و بعد از ایجاد چند خم دیگر بخش مستقیمی 
را ایجاد می کرد که به کلوآک می رسید. این چند خم آخر در مجاورت 

بخش عقبی لوب راست کبد قرار می گرفت )شکل2(. 

بررسی های مرفومتریک
ضخامت دیواره لوله گوارش در ابتدای روده نسبت به مری، افزایش 
معنی داری را نشان داد )p > 0/05( )جدول1(. همچنین بعد از ساختار 
اس��فنگتر مانند انتهای مری ضخامت دی��واره لوله گوارش کاهش معنی 

داری داش��ت )p > 0/05( )جدول1(، ولی تفاوت ضخامت دیواره بعد از 
اولی��ن خم روده تا قب��ل از دو خم آخر معنی دار نبود. کاهش معنی دار 
ضخامت دیواره بعد از یک خم مانده به آخرین خم روده مشاهده گردید 
)p > 0/05( )ج��دول1(، در حال��ی که بع��د از آن ضخامت دیواره ثابت 
گردید و تغییر معنی داری دیده نش��د )ج��دول1(. نتایج آماری حاصل 
از ای��ن مطالع��ه، بیانگر کاهش معنی دار قطر لول��ه گوارش بین مری و 
ابتدای روده بود )قطر لوله گوارش قبل از ساختار اسفنگترمانند انتهایی 
م��ری کمتر از بعد آن بود( )p > 0/05( )ج��دول2(، همچنین قطر لوله 
گوارش بعد از س��اختار اس��فنگتر مانند مری تا انتها کاهش معنی داری 

جدول1- مقایسه ضخامت دیواره لوله گوارش در کپور معمولی.

جدول2- مقایسه قطر لوله گوارش در کپور معمولی

عالمت * در هر پارامتر نشان دهنده تفاوت معنی دار از نظر آماری در مقایسه با پارامتر قبل از خود در ستون عمودی است. 

عالمت * در هر پارامتر نشان دهنده تفاوت معنی دار از نظر آماری در مقایسه با پارامتر قبل از خود در ستون عمودی است.

ميانگين ضخامت دیواره  )ميلی متر(± SDنواحی لوله گوارشميانگين ضخامت دیواره )ميلی متر(± SDنواحی لوله گوارش

0/082±3/22روده بعد از خم پنجم0/034±2/62مری

0/086±3/16روده بعد از خم ششم*0/053±5/69روده جلویی بعد از اسفنگتر

0/036±3/23روده بعد از خم هفتم*0/075±4/87روده جلویی کمی بعد از اسفنکتر 

0/064±3/18روده بعد از خم هشتم*0/064±3/92بخش میانی روده جلویی

0/025±3/24روده بعد از خم نهم*0/035±3/19روده جلویی کمی قبل از خم اول

0/036±3/24روده بعد از خم دهم0/075±3/12روده بعد از اولین پیچ

*0/086±2/03روده بعد از خم یازدهم0/085±3/11روده قبل از خم دوم

0/073±1/93روده بعد از خم دوازدهم0/023±3/22روده بعد از خم دوم

0/053±1/85روده قبل از کلوآک0/043±3/19روده بعد از خم سوم

-کلوآک0/076±3/23روده بعد از خم چهارم

ميانگين قطر)ميلی متر(± SDنواحی لوله گوارشميانگين قطر)ميلی متر(± SDنواحی لوله گوارش

*0/036±8/27روده بعد از خم پنجم0/074±5/62مری

*0/072±7/81روده بعد از خم ششم*0/071±17/15روده جلویی بعد از اسفنگتر

*0/037±7/54روده بعد از خم هفتم* 0/064±15/6روده جلویی کمی بعد از اسفنکتر

*0/062±7/15روده بعد از خم هشتم*0/038±12/94بخش میانی روده جلویی

*0/058±7/04روده بعد از خم نهم*0/042±11/33روده جلویی کمی قیل از خم اول

*0/073±6/84روده بعد از خم دهم*0/079±10/76روده بعد از اولین پیچ

*0/072±6/04روده بعد از خم یازدهم*0/057±10/17روده قبل از خم دوم

*0/058±5/39روده بعد از خم دوازدهم*0/038±9/65روده بعد از خم دوم

*0/052±5/07روده قبل از کلوآک*0/062±9/1روده بعد از خم سوم

*0/063±6/04کلوآک*0/051±8/76روده بعد از خم چهارم
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 داشت )p > 0/05( )جدول2(.  به طور متوسط تعداد پیچ های روده در 
نمونه ها 12 عدد بود.

بحث 
با توجه به تفاوت س��اختار مرفولوژیک پوش��ش داخلی حفره دهانی 
حلقی در دو قس��مت، این حفره را می توان به دو بخش تقس��یم کرد، 
یکی قس��مت پیشین آن قبل از شیار عرضی و دیگری قسمت پسین که 
بعد از ش��یار عرضی قرار دارد. بخش پیش��ین دارای چین های طولی و 
بخش پس��ین دارای برجستگی هایی با اشکال نامنظم هندسی است. در 
همان قس��مت پسین هم این برجس��تگی ها از قدام این بخش تا خلف 
آن کوچک می شوند. دراین مطالعه مشاهده شد که طول مری در کپور 
معمولی بس��یار کوتاه است، این ساختار از انتهای حفره دهانی حلقی تا 
ابتدای روده ادامه دارد و دارای چین هایی طولی در س��طح داخلی خود 
می باشد. مجرای مربوط به کیسه شنا قبل از این که روده آغاز شود، به 
انتهای مری وارد می ش��ود، که از این نظر با سایر کپور ماهیان شباهت 
دارد )22،21(. در این تحقیق همانند س��ایر کپور ماهیان ساختار سکوم  
پیلوری مشاهده نشد )8(. به طور کلی روده را همانند سایر کپورماهیان، 
می توان به دو بخش تقسیم کرد )17(، بخش جلویی که از انتهای مری 
ت��ا اولین خ��م روده قرار دارد و بخش عقبی ک��ه از اولین خم تا کلواک 
را ش��امل می ش��ود. بخش جلویی در ابتدا دارای حالت مورب بوده و به 
پایین و خلف متمایل اس��ت و بعد از آن حالت افقی پیدا کرده و تقریبا 
ت��ا انتهای حفره بطنی پیش می رود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
بخش جلویی روده خودش دارای دو بخش اس��ت یکی مورب و دیگری 
افقی. بخش عقبی روده نیز دارای حالت پیچ خورده و طویل می باش��د، 
که با دیگر کپورماهیان مش��ابهت دارد )17(. در مطالعه ماکروسکوپیک 
س��اختار داخلی، تفاوت های��ی در نحوه چینش چین ه��ای مخاطی از 
انتهای مری تا انتهای لوله گوارش و کلواک وجود داش��ت. در این زمینه 
مطالعات بافت شناسی نیز توسط محققین دیگر انجام گرفته است )21(. 
سطح داخلی روده دارای حالت شبکه ای است که این وضعیت در تمام 
طول روده مش��اهده می ش��ود، این ساختار در بخش انتهایی  روده قبل 
از کلواک به صورت ش��بکه ای درش��ت اس��ت و چین های طولی در آن 
مشاهده می شود. در کلوآک سطح داخلی ساختار شبکه ای نامنظم پیدا 
کرده و چین ها درش��ت تر و مش��خص تر هستند. در طول لوله گوارش 
این ماهی یک تنگ شدگی اسفنگترمانند بین مری و روده مشاهده شد 
که تا به حال توس��ط محققین دیگر، هیچ اشاره ای به آن نشده است. در 
این مطالعه مشخص شد که کبد دارای دو لوب اصلی چپ و راست است. 
لوب راست دارای سه بخش جلویی، میانی و عقبی است که بخش میانی 
به س��مت چپ متمایل بوده و در مجاورت بخ��ش عقبی لوب چپ قرار 
می-گی��رد. لوب چپ دارای دو بخ��ش قدامی و خلفی )جلویی و عقبی( 
اس��ت. به طور کلی لوب چپ کوچکتر از لوب راس��ت می باشد. بین دو 
بخش جلویی راس��ت و چپ، بخشی از روده عقبی قرار می گیرد که در 
خلف آن کیس��ه صفرا دیده می ش��ود. در س��ایر منابع لوب های کبد با 
دقت بررس��ی نشده است. با توجه به اینکه در این ماهی کبد و پانکراس 
 همراه هم هس��تند، مانند س��ایر کپورماهیان Hepatopancreas  نامیده 
می ش��وند )16(. کیسه ش��نا در این ماهیان دوبخشی بوده و مجرایی از 

بخش عقبی به س��مت ابت��دای مری وجود دارد. این مش��اهده با منابع 
دیگر در س��ایر کپورماهی��ان همخوان��ی دارد )16(. همچنین مطالعات 
دیگران نش��ان داده است که تفاوت جیره غذایی در ماهیان تلئوست می 
توان��د تغییراتی در مرفولوژی لوله گوارش ایجاد کند )22(. عالوه بر این 
مش��خص شده است که ارتباط تنگاتنگی بین ساختار دستگاه گوارش و 
 Coregonus ع��ادات غذایی ماهیان وجود دارد )5(. همچنی��ن در گونه
schinzi palea جی��ره غذایی توانس��ته اس��ت ب��ر روی مرفولوژی روده 
تاثیرگذار باشد )10(. در این رابطه مشخص شده است که روده ماهیان 
گیاه خوار نسبت به گوشت خواران، طویلتر است و دارای دیواره نازکتر و 
قطر کمتری می باشد )15،14(. با توجه به نتایج آماری مرفومتریک این 
مطالعه می توان بیان کرد که قطر لوله گوارش کپور معمولی بعد از مری 
افزایش پیدا کرده و به بیش��ترین مقدار خود می رس��د )روده جلویی(، 
سپس کاهش یافته و کم ترین قطر روده در قسمت انتهایی آن در محل 
رس��یدن به کلوآک می باش��د، که محققین دیگر در این رابطه در سایر 
کپورماهیان نتایجی را ارائ��ه نداده اند. در مطالعه دیگری که روی روده 
تیالپیا انجام گرفته، پنج ناحیه در روده مش��خص ش��ده است که بخش 
هایی از آن مارپیچی بوده و کل روده در مجموع توده  مخروط ش��کلی 
را ایجاد کرده اس��ت )23(، در صورتی که در روده کپور معمولی چنین 
حالتی مش��اهده نشد. در مطالعه حاضر ضخامت دیواره لوله گوارش نیز 
مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که بعد از مری ضخامت دیواره 
افزایش پیدا کرده و به بیش��ترین میزان خود می رس��د )روده جلویی(، 
س��پس کم کم کاهش یافته و بعد از اولین خم ثابت می ش��ود و در دو 
خ��م آخر کاهش پیدا کرده و بعد از آخرین خم روده، به کمترین میزان 
خود می رس��د )قبل از کلوآک(. براین اساس بررسی های بافت شناسی 
و هیس��تومرفومتریک این نواحی برای به دس��ت آوردن اطالعات بیشتر 

پیشنهاد می گردد.  
با بررسی های انجام شده در این مطالعه مشخص گردید که دستگاه 
گ��وارش کپورماهیان از لحاظ مرفولوژی��ک و مرفومتریک دارای ویژگی 
های خاص گونه ای اس��ت، که می توان با مطالعه هیستومرفومتریک و 
هیس��تولوژیک در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی به بررسی دقیق 

تر آنها پرداخت.

تشكر و قدردانی
بدینوس��یله از همکاری های جناب آقای مهندس چاووشی کارشناس محترم بخش 
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