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اي اي ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهرهي مقایسهمطالعه
Herpestes(در خدنگ هندي خاکستري  edwardsii (ي بالغنر و ماده
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7/9/97: تاریخ پذیرش22/12/96:  تاریخ دریافت

چکیده 
هاي مختلف دامپزشکی و جانورشناسی همواره مورد توجه مطالعات آناتومیکی نخاع  شوکی به دلیل اهمیت باالي آن در زمینه

اي ساختمان ستون مهره و کمی مورفومتریکهاي ویژگیي حاضر به منظور ادراك بهتر از مطالعه. متخصصین علوم تشریح بوده است
بدین منظور از. انجام گرفت )Herpestese dwardsii(گیري ضریب رشد آلومتریک در خدنگ هندي خاکستريو اندازهو نخاع شوکی 

در ادامه ساختار نخاع . استفاده گردیدمرده بودند،  حوادث طبیعیبر اثر در نواحی مختلف استان فارس که  بالغ قالده خدنگ 10يالشه
اي و اي و کلی نخاع شوکی، ستون مهرهطول ناحیهدر این مطالعه .درصد قرار گرفت 10در فرمالین  وشوکی به دقت تشریح گردید 

اي داراي ساختمانی استوانهنخاع شوکی در خدنگ بالغ . گیري و محاسبه شدي و کلی اندازهاضریب رشد آلومتریک به صورت ناحیه
طول  مترمیلی 48/244±83/10و در جنس ماده 38/292±47/11در جنس نر  وشکمی فشرده شده است  –شکل بوده که از جهت پشتی 

-ترین نواحی نخاع شوکی را به خود اختصاص میخاجی و دمی طویل گردنی، ،، کمريايدر هر دو جنس به ترتیب نواحی سینه.شتدا
ترین نواحی محسوب ترین تا کوتاهاي، کمري، گردنی و خاجی به ترتیب طویلدمی، سینهنیز نواحی اي ستون مهره يدر مطالعه. دهند

اي بیش از ستون ي ضریب رشد آلومتریک مشخص گردید که رشد نخاع شوکی در نواحی گردنی و سینههمچنین در مطالعه. گردندمی
رشد آلومتریک ضریب ي این نتایج تا حد زیادي با مطالعات قبلی محاسبه.تر از آن استري، خاجی و دمی کماي و در نواحی کممهره

. در حیوانات دیگر مطابقت دارد

اي، خدنگ ضریب رشد آلومتریک، نخاع شوکی، ستون مهره :کلمات کلیدي

مقدمه 
ي گوشتخواران در اي از راسته خدنگیان خانواده.

14این خانواده واجد. هستندسانان گربه يفروراسته
ها نام عمومی گونه بوده که به تمامی آن 34تا  29جنس و 

هاي مختلف خدنگ گونه.گرددخدنگ اطالق می
وسیعی داشته و در نواحی  گستردگی جغرافیایی نسبتاً

. شوندیافت می و شمال آفریقا ي آسیازیادي از قاره
بدن  متر طولسانتی 50تا  30با  يخدنگ خاکستري هند

طول تنه  يدمی به اندازه و رنگ گندمی مایل به حنایی با
 هاي سیستان و استان ودر نواحی جنوبی ایران و پرمو 

 نواحی جنوبی استانبوشهر و  جنوب کرمان، بلوچستان،

دانشکده دامپزشکی، شناسی، آناتومی و جنین تخصصیآموخته دکتراي دانش 1
استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران *2

.Barun et al(دیده شده است  فارس الزم به ذکر .)2011
است که این گونه در استان فارس به دلیل تولید مثل زیاد 

، داراي جمعیت باالیی بوده و در برخی )بار در سال 3(
ي طیور محلی و نواحی استان فارس به عنوان از بین برنده

سفانه، همواره أبه همین دلیل مت. باشندصنعتی مطرح می
یان ان و روستایکشاورز يوسیلهه ها بتعداد زیادي از آن

.رونددر تله گرفتار شده و یا از بین می
رشد نخاع شوکی، نسبت به  در زندگی پس از تولد

این  .باشداي داراي ضریب رشد آلومتریک میستون مهره
، مرياي، کضریب رشد در تمام نواحی گردنی، سینه

شیراز، ایران شیراز،دانشگاه

E-mail: Gholami@shirazu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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، و به صورت آلومتریک مثبت خاجی و دمی یکسان نبوده
 Khaksar et(استایزومتریک و آلومتریک منفی متفاوت 

al. 2002.(ي کنون مطالعات زیادي بر روي محاسبهتا
. مختلف انجام گرفته استاهلیانات این ضریب در حیو

و  1993هاي در سال Gholamiو  Ghaziکهبه طوري
در  1998در سال همکاران  و Ghaziدر گوسفند، 1994

در موش  2000و همکاران در  Ghaziشتر یک کوهانه،
و همکاران در سال Ghaziصحرایی و خرگوش اهلی، 

در  2002کاران در مو هKhaksarدر سگ نر، 1380
در 2004و همکاران در  Ghaziي بالغ، کبوتر نر و ماده

-در خوکچه، 2001و همکاران در سال  Ghazi،نر يگربه

در بز،  2016و همکاران در سال Ghaziي هندي و
هاي کمی ستون اي را پیرامون ویژگیمطالعات گسترده

اي و نخاعی شوکی و همچنین یافتن ضریب رشد مهره
ز تولد این حیوانات پس ا قبل و زندگیآلومتریک در 

.انجام دادند
ساختمان نخاع و همکاران  2015Rasouliدر سال 

آغازین و  ينقطه ،را از لحاظ توپوگرافیشوکی در خدنگ 
.مورد مطالعه قرار دادند هابزرگ شدگی همچنین وییانتها

که در منابع مختلف آناتومی، اطالعاتی با توجه به این
ه به ضریب رشد آلومتریک در حیوانات وحشی و ب راجع

ي لذا مطالعه.دخصوص گوشتخواران وحشی یافت نش
اي و هاي کمی ستون مهرهفتن ویژگیحاضر با هدف یا

نخاع شوکی و تعیین ضریب رشد آلومتریک در خدنگ 
.ي بالغ طراحی و اجرا گردیدهندي خاکستري نر و ماده

اي براي تواند به عنوان پایهمی هاي این پژوهشیافته
نمودن فراهم  در صورت.تر به حساب آیدجامعتحقیقات 

هاي شرایط نگهداري این حیوانات و بررسی ویژگی
-، میهاآناتومیکی ستون مهره و نخاع شوکی در جنین آن

 تريو کامل هاي مستنددر آینده، یافته که توان امیدوار بود
تواند از همچنین این نتایج می .ه نمودیدر این زمینه ارا

شناسی سیستم و آسیب شناسیمطالعات ناهنجاري جهت
برداري و نمونه حسیهاي بی، روشاسکلتی و عصبی

هاي رفتارشناسی، ، پژوهشنخاعی -مانند اخذ مایع مغزي 

همچنین آناتومی گوشتخواران و هاي یافتهي افزایش دامنه
دنگ به عنوان یک شناساندن خاز لحاظ جانورشناسی و 

.ومی ایران، کاربردي و مفید باشدحیوان ب

مواد و روش کار 
 قالده خدنگ 10ي حاضر تعداد به منظور انجام مطالعه

در قالده ماده  5قالده نر و  5بالغ شامل خاکستري هندي
از موارد تازه هانمونه. تهیه گردیدطول مدت دو سال 

که از نواحی و  تصادفات بودندکشته شده در طبیعت و یا 
الزم به ذکر . آوري گردیدندمختلف استان فارس جمع

است که تمامی این موارد با هماهنگی محیط زیست استان 
ص از /93/ 5599/700يفارس و اخذ مجوز با شماره

ها به سالن این نمونه.این سازمان صورت پذیرفت
انتقال داده دامپزشکی دانشگاه شیراز يآناتومی دانشکده

 ،)سالباالي یک(ها بلوغ آنهاي الزم از نظر بررسیشد و 
از طریق  سیستم عصبی مرکزيسالمت همچنین 

بلوغ ها انجام گرفت مشاهدات کالبدگشایی بر روي آن
می از هاي دایها با استفاده از بررسی وجود دنداننمونه

گربه است انجام گرفت طریق فرمول دندانی که مشابه 
)Barun et al. 2011, Dyce et al.  16در مجموع  ).2108

نمونه از نواحی مختلف شیراز، جهرم و کازرون ارسال 
ها بودند حذف ین ویژگیهایی که فاقد انمونهشد و 
.گردیدند

 را پس از جدا کردن پوست، تمامی امعاء و احشاء
اي به دقت جدا مهرهستون خارج نموده و عضالت اطراف 

، از درصد10از فرمالین سی سی 3تا  2در ادامه . گردیدند
، جمجمه استخوان پیشانی طریق ایجاد سوراخ کوچکی در

در  فیکساتیو  يماده.هاي مغزي تزریق شدبه داخل بطن
و فضاي زیر عنکبوتیه  ، کانال مرکزي نخاعهاي مغزيبطن

پایداري بخشیدن به این عمل به منظور . پخش گردید
 قوام نخاع و مغز انجام گرفت تا بدین ترتیب در حین

سپس به . ي بعدي این ساختارها آسیب نبیندهافرآیند
ها به داخل ظروف حاوي تر نمونهمنظور تثبیت بیش

.انتقال داده شدند درصد 10فرمالین 



. . . اي ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ي مقایسهمطالعه

139825پاییز، 3، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

خاع شوکی، هاي نگیري طول سگمنتبه منظور اندازه
ي بین پشتی متصل به نخاع و فاصله يریشهابتدا و انتهاي 

هاي ته پشتی در خلف آن با سوزن يریشه يدو ناحیه
ي پرگار و خط کش با درجات وسیلهه گرد مشخص و ب

جمع زده این دو عدد گاه آن. گیري شدمتري اندازهمیلی
.)1تصویر(دست آمده هاي نخاعی بشد و طول سگمنت

اي و تعیین هاي ستون مهرهگیريبراي اندازههمچنین 
و  Khksarاساس مطالعاتاي برهاي مهرهسگمنت

این محققین طول هر . تعیین شد 2002همکاران در سال 
اي را برابر طول قسمت استخوانی مهره به سگمنت مهره

ي ر خلف مهرهاي موجود دي دیسک بین مهرهعالوه
گیري هر پس از اندازهبدین ترتیب .دانستندمیمذکور 

هر ، طول شکمیموقعیت از اي هاي مهرهیک از سگمنت
کلی  ها به عنوان طولحاصل جمع آن واي ناحیه مهره

) Khaksar et al. 2002(دست آمده اي برهستون مه
.)2تصویر(

ي کمري ساختمان نخاع و اعصاب نخاعی ناحیه :1تصویر
هاي ، ریشه)A(اي پشتی هاي بین ریشهفاصله. در خدنگ بالغ

)B(پشتی اعصاب نخاعی 

اي خدنگ بالغنماي شکمی از ستون مهره: 2تصویر
)B(اي کمري ، دیسک بین مهره)A(هاي کمري مهره

ي نسبت طول نخاع شوکی در نواحی با محاسبه
اي در نواحی ذکر به طول ستون مهرهمختلف این ساختار، 

. اي و کلی تعیین گردیدک ناحیهرشد آلومتریشده، ضریب 
هاي گیريدست آمده از اندازهه اعداد و ارقام ب

، به کامپیوتر داده شده و به تفکیک جنسیت ماکروسکوپیک
و ) 22نسخه (SPSSي به منظور آنالیز آماري از برنامه

 ≥05/0Pاستفاده گردید و سطح) T)T.studentآزمون 
. نظر گرفته شدها دراختالف بین دادهدار بودن یبراي معن

نتایج
ي طول نخاع شوکی در حیوانات گیري و مقایسهاندازه

اي نخاع نر و ماده نشان داد که میانگین طول کلی و ناحیه
اي، کمري، خاجی و دمی و شوکی در نواحی گردنی، سینه

همچنین درصد هر ناحیه از کل نخاع شوکی بین دو جنس 
جنس در هر دو. )≥05/0P(متفاوت است  خدنگ بالغ

واحی ني نخاعی، به ترتیب مربوط به ترین ناحیهطویل
).1جدول(اي، کمري، گردنی، خاجی و دمی بود سینه
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به طول کلی نخاع شوکی ها آنو درصد مختلف نخاع شوکیطول نواحی  رمیانگین و انحراف معیا :1جدول 
در خدنگ به تفکیک جنسیت

( % )درصد  )مترمیلی(میانگین طول 
ناحیه

ماده نر ماده نر
05/0±81/23* 031/0±66/22 57/2±22/58* 78/1±24/66 گردنی

47/0±68/40 73/0±93/40 67/3±43/99* 81/2±60/119 ايسینه
34/0±26/26 27/0±40/26 34/2±18/64* 11/3±20/77 کمري
22/0±41/6 56/0±90/5 21/1±69/15 29/2±30/17 خاجی
38/0±83/2* 52/0±10/4 23/1±96/9* 95/1±04/12 دمی

100 100 83/10±48/244* 47/11±38/292 کل
. )≥05/0P(داري یجنس ماده نسبت به جنس نر در یک ناحیه نخاع شوکی با سطح معن داریاختالف معن*

اسکلت کامل  يو پس از تهیهي حاضر در مطالعه
مشخص گردید که در هر دو جنس خدنگ نر و ماده 

مهره است 62تا  58اي داراي ستون مهره خدنگ بالغ
ي مهره 13گردنی،  يمهره 7به طوري که .  )3تصویر (

 32تا  28ي خاجی و مهره 3ي کمري، مهره 7اي، سینه
الزم به ذکر است . اشدبدمی موجود می يمهره در ناحیه
-نات نر تعداد مهرهموارد تشریح شده حیواکه در تمامی 

. ها داشتندبه نسبت ماده) یا مساوي(تر هاي دمی بیش
عدد و در جنس  32تا  30ها در جنس نر تعداد این مهره

تر بنابراین بزرگ. عدد شمارش گردید 30تا  28ماده 
به نسبت جنس ماده، به جنس نر این حیوان جثه در  ودنب

ي دمی خود را نشان در ناحیهداري یشکل مشخص و معن
±59/122میانگین وزن کلی بدن در جنس نر.دهدمی

گرم 72/830±89/35جنس مادهگرم و در85/1182
از پوزه تا ابتداي (طول بدندر خدنگ نر.محاسبه گردید

ه ب06/32±1/4و طول دممتر سانتی65/38±05/3در) دم
و 32/35±67/2در جنس ماده نیز طول بدن .دست آمد

.آمد تدسه ب7/25±08/33.08طول دم
اي در حیوانات نر و ماده نشان بررسی طول ستون مهره

اي در اي ستون مهرهداد که میانگین طول کلی و ناحیه
و دمی بین دو اي، کمري، خاجی نواحی گردنی، سینه

داري نیز یجنس خدنگ بالغ متفاوت است و اختالف معن
). ≥05/0P(شود ي نواحی فوق مشاهده میدر همه

اي، جنس در بین نواحی ستون مهرههمچنین در هر دو
اي، واحی دمی، سینهنبه ترتیب مربوط به ترین ناحیه طویل

).2جدول (کمري، گردنی و خاجی بود 

)نویسنده يوسیلهه تهیه شده ب( ماده نماي جانبی از اسکلت کامل خدنگ : 3تصویر
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خدنگ نر و مادهدرها به طول کلی ستون مهراي و درصد آن ايمیانگین و انحراف معیار طول نواحی مختلف ستون مهره:2جدول 
( % )درصد  )مترمیلی(میانگین طول 

ناحیه
ماده نر ماده نر

29/0±84/9* 81/0±36/9 06/3±71/48* 25/1±95/57 گردنی
22/0±12/19* 34/0±77/17 53/1±68/94* 04/4±2/110 ايسینه
47/1±73/14 22/0±05/13 52/2±93/72* 03/5±83/80 کمري
34/0±16/6 91/0±74/5 03/4±05/30* 052/2±59/35 خاجی
67/3±22/50 18/2±02/54 86/7±57/248* 62/4±44/334 دمی

100 100 64/12±94/494* 04/9±01/619 کل
). ≥05/0P(داري اي با سطح معنیجنس ماده نسبت به جنس نر در یک ناحیه ستون مهره داریاختالف معن*

آلومتریک نخاع ي ضریب رشدنتایج حاصل از محاسبه
تفکیک در نواحی گردنی،  اي بهشوکی نسبت به ستون مهره

منعکس گردیده 1، خاجی و دمی در نموداراي، کمريسینه
. استي این نتایج به شرح زیر خالصه.است

آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون ضریب رشد
اي خدنگ به ترتیبي گردنی و سینهاي در ناحیهمهره
در جنس نر و087/1±013/0و031/0±143/1
در جنس ماده محاسبه 057/1±007/0و120/0±195/1

تر نخاع شوکی، نسبت به ستون گر رشد بیششد که نمایان
ضریب . باشداي در این نواحی در هر دو جنس میمهره

اي در رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره
و در جنس 955/0±055/0ي کمري در جنس نرناحیه

ي این این عدد نشان دهنده .باشدمی882/0±06/0ه ماد
اي رشد به است که نخاع شوکی نسبت به ستون مهره

ضریب رشد آلومتریک . تري در این ناحیه داردنسبت کم
ي خاجی اي در ناحیهنخاع شوکی، نسبت به ستون مهره

و در جنس ماده 486/0±08/0در جنس نر
تر گر رشد کمباشد که این عدد نمایانمی085/0±522/0

. اي در این ناحیه استستون مهره نخاع شوکی، نسبت به
ي دمی حیوان نرضریب رشد آلومتریک در ناحیه

محاسبه شد 028/0±024/0و حیوان ماده 014/0±036/0
ستون ، نسبت به ي رشد ناچیز نخاع شوکیشان دهندهکه ن
بدین ترتیب ضریب رشد . اي در این ناحیه استمهره

اي در کلی آلومتریک نخاع شوکی، نسبت به ستون مهره
493/0±030/0و در جنس ماده423/0±054/0جنس نر

تر نخاع شوکی، نسبت ي رشد کمباشد که نشان دهندهمی
.اي در هر دو جنس استبه ستون مهره

اي اي و کلی نخاع شوکی نسبت به ستون مهرهرشدآلومتریک ناحیهضریب اي مقایسه  :1نمودار 
).≥05/0P(داري یبا سطح معن جنس ماده به نسبت جنس نر ضریب رشد آلومتریکدار یاختالف معن*
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بحث 
محسوسی اي نخاع شوکی تفاوت یهپیرامون طول ناح

دو جنس خدنگ در میان دو جنس مشهود نبود و در هر 
اي ي سینهي نخاعی مربوط به ناحیهترین طول ناحیهبیش
این . )1جدول (دمی گزارش شد يترین آن ناحیهو کم

خرگوشنوع بالغ نتایج با مطالعات انجام شده بر روي 
)Farag et al. هندي  ي، موش صحرایی و خوکچه)2012
)Ghazi et al. 2001(وانات مطابقت داشت و در این حی

ي گردنی تري به نسبت ناحیهي کمري طول بیشنیز ناحیه
از نخاع ترین ناحیه طویلاي، ي سینهدارد و پس از ناحیه

ها و رسد شباهتبه نظر می.آیدبه حساب می شوکی
هاي آناتومیکی نخاع عالوه بر ارتباطات تفاوت

بدن  يها به جثه و اندازهخویشاوندي و تاکسونومی گونه
ست که در گوسفندا این در حالی. ها نیز مربوط باشدآن

Ghazi(بالغ et al. 1994(یوزپلنگ آمریکاییبالغ ، گوزن ، 
Lima(بالغ et al. 2010(،  جوجه تیغی بالغ)Malinska et 

al. Ghazi(بالغ يو گربه) 1972 et al. 2004 ( پس از
اي به ترتیب مربوط ترین طول ناحیهاي، بیشي سینهناحیه

همچنین در . به نواحی گردنی، کمري، خاجی و دمی بود
اي نخاع شوکی، مربوط به ترین طول ناحیهبیش بالغ شتر

اي، کمري، دمی و ي گردنی بوده و نواحی سینهناحیه
Ghazi(گیرند هاي بعدي قرار میخاجی به ترتیب در رده

et al. 1998.(
هاي ستون گیريبه اندازه پیرامون مطالعات مربوط

ي دمی ي حاضر نشان داد که طول ناحیهاي، مطالعهمهره
تر است و از سایر نواحی طویل در خدنگ ايستون مهره

اي، کمري و گردنی قرار پس از آن به ترتیب نواحی سینه
ي ترین ناحیهي خاجی نیز به عنوان کوتاهناحیه. دارند
دو جنس نر و ماده نیز در بین . اي شناخته شدمهره
از جنس داري شکل معنیي دمی در جنس نر  به ناحیه

-تر است که این نکته به دلیل وجود تعداد بیشماده طویل

تر این طویل .باشدي دمی جنس نر میه در ناحیهتر مهر
تر جنس نر در شکار و توان با مشارکت بیشبودن را می

حیات وحش مرتبط حفظ تعادل هنگام دویدن و نزاع در
.Barun et al(دانست با این حال در جنس ماده . )2011

اي و کمري اي گردنی، سینهبه نسبت جنس نر نواحی مهره
اي را به خود اختصاص هرهتري از ستون منسبت بیش

.دهندمی
 ي مذکور با نتایج درترین ناحیه، مطالعهاز نظر کوتاه

هندي، گاو، اسب، گوسفند و  يانسان، خوکچه نوع بالغ
این حیوانات نیز  شکل بالغ چرا که در. شتر مطابقت دارد

ي خاجی اي مربوط به ناحیهي ستون مهرهترین ناحیهکوتاه
Ghazi(است et al. 1998.(ي مذکور با این حال مطالعه

روي موش آلبینوي بالغ با مطالعات انجام شده بر
 .مغایرت داردبالغ  خرگوش، موش صحرایی و )روزه120(

ي گردنی به عنوان چرا که در این حیوانات طول ناحیه
 .Farag et al(باشدها میناحیه در ستون مهره ترینکوتاه

2012( .
اي ي ستون مهرههمان گونه که ذکر شد بلندترین ناحیه

ات با مطالع مطلب این. باشدي دمی میدر خدنگ ناحیه
، گاو، گوسفند، بز، انسان شکل بالغ رويانجام گرفته بر 

در این . ي هندي و موش آلبینوي مغایرت داردخوکچه
دلیل کوتاه بودن طول دم نسبت به طول بدن، ه ب حیوانات

-ستون مهره يترین ناحیهاي به عنوان طویلي سینهناحیه

همچنین در ). Ghazi et al. 2001(شود اي شناخته می
اي به جهت طویل ستون مهره گردنیي شتر نیز ناحیه

اي به ستون مهرهي بلندترین ناحیهبودن گردن حیوان
Ghazi(آید حساب می et al. 1998.(

-ي گردنی نشان دهندهضریب رشد آلومتریک در ناحیه

اي تر نخاع شوکی به نسبت ستون مهرهرشد بیش ي
. باشدي گردنی خدنگ بالغ میدر ناحیه) باالتر از یک(

مطالعات صورت گرفته نشان داد که در خرگوش بالغ 
ي گردنی در جنس نر و ماده ضریب رشد آلومتریک ناحیه

بنابراین در این . باشدمی 93/0یکسان و در حدود تقریباً
اي در حیوان میزان رشد نخاع شوکی به نسبت ستون مهره
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در . )Ghazi et al. 2001(تر است ي گردنی کمناحیه
نیز این ضریب میان هر دو جنس  بالغ هندي يخوکچه

در موش .باشدمی 06/1یکسان بوده و در حدود تقریباً
بوده و به صورت جزیی  042/1صحرایی ماده این ضریب

.Ghazi et al(تر است بیش) 037/1(از جنس نر  2000( .
بالغ این عدد در حدود يدر شتر یک کوهانههمچنین 

را97/0ي این ضریبگوسفند بالغ محاسبهو در 96/0
).Ghazi and Gholami 1994(دهد نشان می

 اي خدنگي سینهلومتریک در ناحیهضریب رشد آ
تر نخاع شوکی به نسبت ستون رشد بیش ينشان دهنده

مطالعات .باشداي خدنگ بالغ مینهي سیاي در ناحیهمهره
بالغ ضریب رشد صورت گرفته نشان داد که در خرگوش 

 اي در جنس نر و ماده تقریباًي سینهآلومتریک ناحیه
بنابراین در این حیوان میزان  .باشدمی) 03/1(یکسان 

ي اي در ناحیهرشد نخاع شوکی به نسبت ستون مهره
نیز این  بالغ هندي يدر خوکچه. تر استاي نیز بیشسینه

با این  .شدبامی) 01/1(ضریب میان هر دو جنس یکسان 
بوده 017/1ماده این ضریب بالغ حال در موش صحرایی

تر استبیش) 015/1(و به صورت جزیی از جنس نر 
)Ghazi et al. 2001( .بالغ این عدد  يدر شتر یک کوهانه

ي این ضریبو در گوسفند بالغ محاسبه06/1در حدود
.)Ghazi and Gholami 1994(دهد نشان میرا05/1

ي کمري خدنگ نشان ضریب رشد آلومتریک در ناحیه
اي تر نخاع شوکی به نسبت ستون مهرهرشد کم يدهنده

همچنین در . باشدکمري خدنگ بالغ می يدر ناحیه
س نر از پارامتر ذکر شده ضریب رشد آلومتریک در جن

مطالعات .گیردجنس ماده به شکل محسوسی پیشی می
در خرگوش بالغ ضریب رشد صورت گرفته نشان داد که 

) 9/0(ي کمري در هر دو جنس یکسان آلومتریک ناحیه
بنابراین در این حیوان میزان رشد نخاع شوکی . باشدمی

در  .تر استي کمري کماي در ناحیهبه نسبت ستون مهره
یکسان هندي نیز این ضریب میان هر دو جنس يخوکچه

نیز این ضریب بالغ در موش صحرایی. باشدمی) 7/0(
.Ghazi et al(جنس یکسان استبوده و در هر دو 8/0

بالغ این عدد در حدود  يدر شتر یک کوهانه. )2001
را77/0ي این ضریبو در گوسفند بالغ محاسبه73/0

).Ghazi and Gholami 1994(دهدنشان می
-نشان دهندهي خاجی ب رشد آلومتریک در ناحیهضری

اي در نخاع شوکی به نسبت ستون مهرهتر رشد کم ي
همچنین در پارامتر . باشدخاجی خدنگ بالغ می يناحیه

ر جنس ماده از جنس ذکر شده ضریب رشد آلومتریک د
مطالعات صورت گرفته نشان داد که در .تر استنر بیش

در ي خاجی ضریب رشد آلومتریک ناحیهخرگوش بالغ 
بنابراین در این .باشدمی) 11/0(هر دو جنس یکسان 

اي در حیوان میزان رشد نخاع شوکی به نسبت ستون مهره
.Farag et al(تر استي خاجی بسیار کمناحیه 2012( .

و در 23/0بالغ این عدد در حدود  يانهدر شتر یک کوه
دهد نشان میرا7/0ي این ضریبفند بالغ محاسبهگوس

)Ghazi and Gholami 1994.(
حاکی ي دمی خدنگ آلومتریک در ناحیه ضریب رشد

اي سبت ستون مهرهناچیز نخاع شوکی به ن بسیار رشداز 
همچنین در پارامتر . باشدخدنگ بالغ میدمی  يدر ناحیه

نس ذکر شده ضریب رشد آلومتریک در جنس نر از ج
مطالعات صورت گرفته نشان داد که . تر استماده بیش

ي دمی در آلومتریک ناحیهدر خرگوش بالغ ضریب رشد 
بنابراین در این . باشدمی 04/0و هر دو جنس یکسان

اي در حیوان میزان رشد نخاع شوکی به نسبت ستون مهره
.Ghazi et al( ي دمی بسیار کم استناحیه این ).2001

ند بالغ و گوسف يدر شتر یک کوهانهست که ا حالیدر
 Ghazi(دهدنشان میرا 13/0ي این ضریببالغ محاسبه

and Gholami 1994 .(
اي مشخص گردید که بدین ترتیب در ارزیابی ناحیه

رشد آلومتریک در خدنگ در ترین میزان ضریب بیش
اي، شود و پس از آن نواحی سینهگردنی دیده میي ناحیه

هاي این ترتیب در دام. کمري، خاجی و دمی قرار دارند
شکل  با مطالعات انجام شده بر رويدیگر نیز دیده شده و 

هندي، موش صحرایی و گوسفند مطابقت  يخوکچهبالغ 
.Ghazi et al(دارد در ست که ا حالیاین در. )2001
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ضریب رشد آلومتریک در  بالغ و خرگوش بالغ شتر
Ghazi(باشد گردنی می يتر از ناحیهي بیشاي سینهناحیه

et al. 1998.(
اي ضریب رشد آلومتریک کلی نخاع مقایسهدر بررسی 

 ياي در جنس نر و مادهشوکی نسبت به ستون مهره
تر اي بیشخدنگ بالغ مشاهده گردید که رشد ستون مهره

همچنین . و آلومتریک منفی است از نخاع شوکی بود
ضریب رشد آلومتریک کلی نخاع شوکی، نسبت به ستون 

تر از داري بیشاي در جنس ماده به صورت معنیمهره
.باشدجنس نر می

مطالعات صورت گرفته در این مورد نشان داد که در 
ی در جنس نر و خرگوش بالغ ضریب رشد آلومتریک کل

 هندي يدر خوکچه. باشدمی 67/0یکسان و بالغ يماده
نیز این ضریب میان هر دو جنس یکسان بوده و در  بالغ

.Ghazi et al(باشد می 747/0حدود  با این حال ). 2000

بوده و به 3/0ماده این ضریببالغ در موش صحرایی
در شتر یک . تر استصورت جزیی از جنس نر بیش

و در گوسفند بالغ  76/0بالغ این عدد در حدود  يکوهانه
 Ghazi and(دهد  را نشان می 79/0ي این ضریب محاسبه

Gholami 1994 .(
توان این گونه استنتاج حاضر میي با توجه به مطالعه

خدنگ ضریب رشد ينمود که در هر دو جنس نر و ماده
اي در جنس ، به نسبت ستون مهرهآلومتریک نخاع شوکی

می دي ي گردنی به ناحیهاز ناحیهخدنگ بالغ  ينر و ماده
یابد و به جز در نواحی گردنی و به شدت کاهش می

تر بیشمقایسه بادر این ضریب . اي منفی استسینه
توان آن را به تر است که میهاي بررسی شده کمگونه

. اي مرتبط دانستي دمی ستون مهرهتر بودن ناحیهطویل
هاي مشابه همچنین در سایر موارد مورد مطالعه با پژوهش

.  انجام شده تا حد زیادي مطابقت وجود دارد

تشکر و قدردانی
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Abstract
Anatomical studies of the spinal cord of animals have always been of interest to the 

anatomist due to its high importance in various fields of veterinary and zoology. The present 
study was conducted to survey the quantitative and morphometric aspects of the spinal cord 
and vertebral column to measure the allometric growth rate in Indian grey mongoose
(Herpestes edwardsi). For this purpose, the carcasses of 10 dead adult mongooses which had 
been found in Shiraz regions were used. In the following, the spinal cord structure was 
accurately dissected and placed in formalin 10%. In this study, the regional and total length of 
the spinal cord, vertebral column were measured and allometric growth rate was calculated 
regionally and totally. Spinal cord in adult mongoose was a cylindrical structure which was 
compressed dorsoventrally with an average of 292.38 ± 11.47 mm in males and 244.48 ± 
10.83 mm in females. In both sexes, the thoracic, lumbar, cervical, sacral and caudal regions 
of the spinal cord were the longest respectively. Also in the study of the vertebral column, the 
caudal, thoracic, lumbar, cervical and sacral regions had the longest to shortest length 
respectively. Therefore, in the study of the allometric growth rate, it was found that spinal 
cord growth rate in the cervical and thoracic regions is more than the vertebral column and is 
less than in the lumbar, sacral and caudal regions. These results were extremely 
consistent with the findings of previous researches about the other species.
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