مطالعه آناتومي بخش قدامي لوله گوارش در مرغ مرواريد (مرغ شاخدار)
.1جليل پورحاجي موتاب * .2سيد رشيد هاشمي

چكيده
لوله گوارش در پرندگان از حفره دهاني شروع شده و به كلواك منتهي ميگردد .مري بدليل انتقال مواد غذايي ،چينه دان بخاطر ذخيره
موقتي غذا ،پيش معده و سنگدان نيز بهدليل هضم شيميايي و مكانيكي مواد غذايي در دستگاه گوارش پرنده داراي اهميت ميباشند .در
اين رابطه تاكنون تحقيقات آناتوميكي برروي بعضي پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مرواريد انجام نشده است .براي اين مطالعه 02
عدد مرغ مرواريد نر و ماده انتخاب شد و اين اعضا مورد مطالعه آناتومي قرار گرفت .سپس اندازه گيري مورفومتري از اعضاي مختلف لوله
گوارش انجام شد .يافته هاي آناتوميكي مرغ شاخدار در اساس مشابه ساير ماكيان بود .ويژگي اختصاصي و متفاوت آناتوميكي مرغ شاخدار
نسبت به ساير پرندگان در چينهدان و پيشمعده مشاهده شد كه چينهدان گالبي شكل بوده و پيش معده نيز به شكل لوله داراي انحنا
بود .نتايج آزمون T studentنشان داد تفاوت معناداري بين اندازه اين اعضا در دو جنس وجود ندارد .نتايج حاصل از اين تحقيق به عنوان
اطالعات پايهاي قابل ارائه مي باشد.
واژگان كليدي :آناتومي ،مري ،معده ،مرغ مرواريد.

.1

استاديار دانشكده دامپزشكي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ايران.

.2

عضو گروه پژوهشي سلول¬هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،جهاد دانشگاهي ،خراسان رضوي ،مشهد ،ايران.
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مقدمه
اهميت پرندگان در محيط زيست و زندگي انسانها،

حدفاصل اين دوقسمت فشردگي به نام تنگه

بهويژه نقش آنها در توليد گوشت و تخم بركسي

( )Isthmusوجود دارد .سنگدان از چهار توده

پوشيده نيست .مرغان مرواريد بدليل دارا بودن

عضالني تشكيل ميشود .اين چهار توده به يك وتر

گوشتي لذيذ ،با درصد پروتئين باال و انرژي كم،

(آپونوروز) مركزي متصل ميشوند .سطح داخلي حفره

پرورش آن امروزه افزايش يافته است .مرغان مرواريد

(لومن) سنگدان نيز توسط اليهي كوتيكولي زرد رنگ

از نظر كلي نظير مرغان زينتي و مرغان تاجدار همانند

بنام كويلين ( )Koilinپوشش داده ميشود (.)2،0،8

قرقاول) ،(Phasianus colchicumsطاووس و

مطالعات نشان ميدهد در بعضي پرندگان مانند غاز و

بوقلمون هستند و جزو خانواده پرندگان قرقاول

قرقاول مري و چينه دان در جنس ماده بزرگتر از

محسوب ميشوند .نام اوليه آنها مرغ گينهاي بوده كه

جنس نر بوده و در هوبره )( Captive bustards

معرف منشاء و موطن اصلي آنها است .زائده اي قرمز

جنس نر داراي مري ،پيش معده و سنگدان بزرگتري

رنگ در منقار اين پرنده وجود دارد كه در جنس نر

نسبت به جنس ماده ميباشد ( .)21،3در اردك دم

بلند و برجسته است كه بدليل وجود همين زائده به

دراز) (Clangula hyemalisنيز اختالف معني-

اين پرنده مرغ شاخدار نيز گفته ميشود

داري بين پيش معده و سنگدان دو جنس نر و ماده

(20و )22،2،22دستگاه گوارش پرنده از حفره دهاني

مشاهده نشد ( .)4در بعضي پرندگان مانند اردك ،غاز

شروع شده و تا كلواك امتداد مييابد .مري لولهاي

و شاهين نيز چينهدان واقعي وجود نداشته و در كبوتر

عضالني است كه به دو بخش گردني طويل و سينهاي

چينهدان داراي عروق خوني فراوان بوده و ماده غذايي

تقسيم ميشود و كار انتقال مواد غذايي از حلق به

براي تغذيه جوجه ها را فراهم مينمايد (.)1،8،23،24

معده را انجام مي دهد .چينه دان در ادامه مري و قبل

با بررسي تحقيقات صورت گرفته و مشاهده تفاوت-

از ورود به حفره بطني به شكل كيسه متسع ديده

هاي آناتوميكي لوله گوارش در پرندگان و بدليل اينكه

شده و محل ذخيره موقتي غذا محسوب ميشود .مواد

اين تفاوتها در بعضي گونهها بين دو جنس نيز

غذايي در ادامه وارد مري سينهاي و سپس در محوطه

مشاهده مي شود ،مرغ مرواريد را كه تاكنون مطالعه

بطني وارد پيشمعده يا معده غدهاي شده و هضم

آناتوميكي در مري ،چينه دان ،پيش معده و سنگدان

گوارشي در اين اندام انجام ميشود ،سپس در معده

آن انجام نشده بود انتخاب گرديد و اين اندامها در دو

ماهيچهاي يا سنگدان ( Gizzard or Muscular

جنس بالغ نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفت.

 )stomachگوارش مكانيكي صورت ميگيرد .در
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مواد و روش كار
جمع آوري نمونه
براي اين مطالعه 02قطعه مرغ مرواريد بالغ نر و ماده

گرديد) از چهار پرنده فروشي مختلف شهرستان قم

) 22نر و 22ماده( با ميانگين سني  03تا  01هفته )

خريداري گرديد .پرندگان براي كالبدگشايي و انجام

تشخيص سن پرنده از روي سيخك پا و زائده تاج انجام

مطالعات آناتومي و مورفومتري به سالن تشريح منتقل

ميگيرد .براي حصول اطمينان از پرنده فروش سوال

شدند.

كالبدگشايي

ابتدا تمامي پرندهها تك تك به روش شرعي

پوست از روي حفره بطني ،عضالت شكمي از

ذبح گرديدند و از سطح پشتي روي سيني

جوانب بريده شد تا تمام اعضاء حفره بطني

كالبد شناسي خوابانده شدند .پس از كنار زدن

نمايان گردند.

مطالعه آناتومي
مطالعه آناتوميكي شامل توپوگرافي ،شكل ،رنگ و

سنگدان و بخش ابتداي دوازدهه از محل اتصال خود

موقعيت مري ،چينهدان ،پيشمعده و سنگدان در محل

جدا و از محوطه بطني پرنده خارج گرديد .همچنين در

اصلي آنها در گردن و حفره بطني صورت گرفت و

انتها از محور طولي نيز برش سرتاسري از ابتداي مري

تصاوير الزم گرفته شد .در مرحله بعد ،مري همراه با

گردني تا انتهاي سنگدان انجام شد و آناتومي اين اعضا

بخشي از حفره دهاني حلقي و چينهدان ،پيشمعده،

از داخل مورد بررسي قرار گرفت.

مطالعه مورفومتري و آزمون آماري
بعد از گسترش در سيني بوسيله كوليس طول و عرض

گرفته شد .در نهايت آزمون آماري براي ميانگين طول و

قسمت هاي مختلف اندام هاي مورد مطالعه اندازهگيري

عرض هرعضو در دو جنس انجام شد و اين كار توسط

و تصاوير الزم از آنها گرفته شد .هنگام تصويربرداري

نرم افزار  SPSSنسخه  00صورت گرفت و آزمون T

ميلههايي با اندازه مشخص در كنار اندام ها قرار داده

 studentمورد استفاده قرار گرفت و سطح p ≥2/21

شد تا اندازهاي گرفته شده در تصويرنمايان شود.

براي معنيدار بودن اختالف بين داده ها درنظر گرفته

ميانگين طول و عرض قسمت هاي مختلف به تفكيك

شد.

 0جنس نر و ماده محاسبه و از هركدام انحراف معيار
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نتايج
نتايج آناتومي
آناتومي قسمت ابتدايي لوله گوارش مرغ مرواريد شامل
مري ،پيش معده و سنگدان از نظر ساختار و موقعيت
در اساس همانند ساير پرندگان بود.
مري و چينه دان

از سطح خارجي ،مري گردني ،مري

بود و در مرغ مرواريد به شكل كروي تا گالبي

سينهاي و چينهدان به رنگ كرم متمايل به

شكل مشاهده ميشد .در سمت راست پايه

قرمز روشن مشاهده شدند .مري ساختاري

گردن روي سمت راست استخوان فوركوال و

لولهاي شكل داشت كه حفرهي حلقي دهاني

روي ماهيچههاي سينهاي به شكل يك سويه

پرنده را به چينهدان و از چينهدان به

قرار مي گرفت و تنها توسط پوست پوشيده

پيشمعده ارتباط ميداد .مري داراي دو بخش

ميشد و با سياهرگ وداج راست مجاورت

گردني و سينهاي بود .بخش گردني مري به

داشت .پهناي آن در محل اتصال دو مري

دليل طول بلند گردن مرغ مرواريد طول

گردني و سينهاي و سمت مقابلش تا حدودي

بيشتري از مري سينهاي داشت .ابتدا با پهناي

كمتر از بخش مياني بود .ديواره بسيار ظريفي

بيشتري روي سطح پشتي ناي قرار ميگرفت،

با ضخامت كمتر از يك ميليمتر داشته و

سپس با كاهش پهنا در ادامه مسير در يك

سطح داخلي آن فاقد چين بود .ارتباط بين

سوم قدامي گردن به سمت راست گردن و ناي

مري گردني و مري سينهاي در سمت داخلي

تغيير مسير ميداد .اين بخش تنها با پوست،

چينهدان ،طوري بود كه در صورت نياز غذا به

پوشيده ميشد و مجاور سياهرگ وداج راست

طور مستقيم از طريق اين گذرگاه وارد مري

و غده تيموس قرار داشت .مري ،پيش از ورود

سينهاي شود .در ادامه كمي خلفيتر از محل

به بخش قدامي حفرهي بطني (بدني) ،بين

ورود مري گردني به چينهدان ،مري سينهاي

شاخههاي استخوان فوركوال اتساع مييافت و

از چينهدان با پهناي مشابه با بخش انتهاي

چينهدان را تشكيل ميداد .با برش طولي مري

مري گردني شروع ميگشت و پس از عبور از

گردني چينهاي طولي در سطح داخلي لومن

بين دو شاخ استخوان فوركوال وارد حفره

قابل مشاهده بود .چينهدان به صورت يك

بطني ميشد و با سرخرگ سبات راست و

تهكيسه يا دايورتيكولوم متسع شده از مري

چپ ،سياهرگ وداج راست و چپ و ناي
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مجاورت پيدا ميكرد .بهتدريج كه به سوي

كمي كمتر از ابتداي خود ،وارد پيشمعده

عقب پيش ميرفت ،در فضاي بين دندهاي

ميشد .سطح داخل لومن بخش سينهاي مري

سوم و چهارم ،از پشت ناي به سمت چپ آن

نيز داراي چينهاي طولي بود و به ترتيب با

متمايل ميشد .مري بين جعبه صورتي يا

كيسههاي هوايي گردني ،كيسهي هوايي

سيرينكس و سطح تحتاني شش ،كمي فشرده

منفرد ترقوهاي و كيسههاي هوايي سينهاي

ميشد ،تا به قاعدهي قلب و سطح پشتي كبد

قدامي ،محصور ميشد (تصوير 0،4و.)2

برسد و كمي متمايل به سمت چپ با پهناي
پيشمعده و تنگه
معدهي غدهاي يا پيشمعده دوكي شكل بوده و

سيلياك بود ،پيشمعده را نيز در بر ميگرفت .انتهاي

بهطور مستقيم از مري سينهاي آغاز ميشد و رنگ آن

خلفي پيشمعده با يك فشردگي مشخص متمايل به

كرم تا قرمز روشن بود كه در ربع پاييني و چپ

جانب به تنگه (ايستموس) ختم ميگرديد .ابتدا و

حفرهي بدني قرار داشت و محور طولي آن از جهت

انتهاي پيشمعده پهناي كمتري از بخش مياني

قدامي پشتي مياني ،به جهت خلفي تحتاني و جانبي

داشت .در سطح داخلي لومن آن چينهاي طولي كم

امتداد داشت .وجود پيشمعده ،ايجاد فرورفتگي در

ارتفاعي همراه با پرز مشاهده گرديد .پرزها به شكل

سطح پشتي كبد ميكرد .پيشمعده مجاور

برجستگيهاي كوچكي و داراي سوارخ مركزي بودند

كيسههوايي شكمي چپ ،و كيسه هوايي سينهاي

كه ترشحات پيشمعده از آن تخليه ميشد .تنگه به

خلفي همانسو بود و همراه با طحال ،در جيبي از

صورت يك لوله كوتاه پيشمعده را به سنگدان ارتباط

كيسهي صفاقي احشايي ،مستقر ميشد .چين صفاقي

ميداد و رنگ آن كمي روشنتر از رنگ پيشمعده

پشتي كه در بردارندهي شاخههايي از سرخرگ

بوده و بيشتر كرم رنگ بود (تصوير4و3،0و.)2

سنگدان
در ادامه پيشمعده سنگدان همانند صدفي با دو

از سمت عقب و راست با رودهها مجاور بود .سطح

كفه محدب قرار داشت .بيشترين حجم آن در ربع

تحتاني سنگدان ،مجاور ديوارهي تحتاني حفره بطني

پاييني و چپ حفرهي بدن قرار داشت .ولي بخش

بود و امكان لمس اين سطح از بيرون در ادامه

پيلور در سمت راست خط مياني قرار ميگرفت .قوام

استخوان جناغ وجود داشت .سطح پشتي آن در

آن بسيار سفت بود .سنگدان ،مجاور سطح پشتي لوب

جنس ماده با تخمدان هم مجاور بود .كيسهي هوايي

چپ كبد و بخشي از آن نيز با لوب راست كبد تماس

شكمي چپ و روبروي سطح جانبي راست سنگدان

داشت .از سمت جلو و راست ،سنگدان مجاور طحال،

قرار ميگرفت .روده بند(مزانتر) پشتي كه ورقهي
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سروزي از پيشمعده تا سنگدان بود و شاخهاي از

سنگدان باعث ايجاد تهكيسه با ديواره نازك قدامي و

سرخرگ سيلياك را در برداشت ،سنگدان را به جناغ

تهكيسه با ديواره نازك خلفي ميشد .ماهيچههاي

و قطعات مختلفي از روده پيوند ميداد و از طرف

قرمز براق تهكيسه قدامي ،بهنام ماهيچهي بينابيني

ديگر به رباط داسي شكل كبد پيوسته بود.بخش اعظم

قدامي بدون هيچگونه مرزي ،تا بخش پشتي سنگدان

سنگدان را چهار توده عضالني از نوع صاف تشكيل

ادامه مييافت .درحالي كه ماهيچهي تهكيسه خلفي،

ميداد .اين چهارتوده عضالني به يك آپونروز مركزي

به نام ماهيچهي بينابيني خلفي ،تا بخش تحتاني

سفيد رنگ متصل ميشدند .دو ماهيچه بهصورت

ادامه داشت .هر يك ازاين دو بخش بدنهي سنگدان از

جانبي قرارداشتند و به شكل ماهيچه پشتي جانبي و

تودهي بزرگي ازماهيچههاي صاف به رنگ قرمز تيره

تحتاني جانبي قرار ميگرفتند و دو توده ماهيچه

تشكيل شده بود .رشتهها يا الياف ماهيچههاي جانبي،

ديگر نيز به شكل قدامي پشتي و خلفي تحتاني

از هستهي سفيد شكل وتر تاندوني مركزي شروع و به

بودند .توده ماهيچهاي قدامي پشتي ،در داخل

سمت سطوح جانبي و مياني ادامه مييافتKoilin ..

دايورتيكولوم يا تهكيسه قدامي و توده ماهيچهاي

در داخل سنگدان زرد رنگ و شبهشاخي مشابه اليهي

خلفي تحتاني در داخل دايورتيكولوم يا تهكيسه

كراتيني مشاهده شد .اين پوشش بر روي مخاط قرار

خلفي را ايجاد ميكرد .تهكيسه قدامي از جلو به تنگه

داشت و در ناحيهي وترها صاف و در تهكيسهها

و از راست يا همان ناحيه پيلور به ابتداي دوازدهه

خطوط برجستهي طولي و عرضي را تشكيل ميداد.

نزولي متصل ميشد .وجود شيارهاي حلقوي در بخش

محتويات سنگدان در تمام نمونهها داراي سنگ ريزه

پشتي و بخش تحتاني ديوارهي ضخيم شدهي بدنهي

بود(تصوير4و3،0و.)2

نتايج مورفومتري و آزمون آماري
نتايج محاسبات نشان داد ميانگين طول و عرض مري،
چينه دان ،پيش معده و سنگدان در جنس ماده
بزرگتر از جنس نر مي باشد ولي نتايج آزمون آماري T
 studentنشان داد كه اين اختالف معنيدار نمي-

باشد .ميانگين و انحراف معيار طول و عرض اندام هاي
مورد مطالعه در هر دو جنس در جدول  2نشان داده
شده است.
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تصوير  .1محوطه بطني مرغ مرواريد نر بالغ  a.مري
گردني b ،ناي c ،چينهدان d ،مري سينهاي e ،پيش معده f ،تنگه g ،سنگدان h ،طحال i ،دوازدهه.
اندازه ميله .6 cm

تصوير  .2لوله گوارش مرغ مرواريد ماده بالغ a .ابتداي مري گردني b ،انتهاي مري گردني c ،گذرگاه چينهدان d ،پايه چينه دان e ،بخش مياني چينه
دان f ،ته كيسه چينه دان g،ابتداي مري سينهاي h ،انتهاي مري سينهاي i ،پيش معده j ،تنگه k ،عضله قدامي پشتي سنگدان l ،عضله خلفي تحتاني
سنگدان m ،عضله پشتي جانبي سنگدان n ،عضله تحتاني جانبي سنگدان o ،دوازدهه .اندازه ميله .9 cm
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تصوير  -9محوطه بطني مرغ مرواريد نر بالغ a .مري سينهاي b ،پيش معده c ،طحال d ،تنگه e ،عضله قدامي پشتي سنگدان f ،عضله خلفي تحتاني
سنگدان g ،عضله تحتاني جانبي سنگدان h ،عضله پشتي جانبي سنگدان i ،دوازدهه .اندازه ميله .4 cm

تصوير  -4لومن باز شده لوله گوارش مرغ مرواريد نر بالغ a .ابتداي مري گردني b ،انتهاي مري گردني c،گذرگاه چينه دان d ،پايه چينه دان e ،بخش
مياني چينه دان f ،ته كيسه چينه دان g ،ابتداي مري سينهاي h ،انتهاي مري سينهاي i ،پيش معده j ،تنگه k ،ته كيسه قدامي سنگدان l ،ته كيسه
خلفي سنگدان m ،اليه كوتيكولي سنگدان .اندازه ميله .9 cm
جدول  -1ميانگين طول و عرض مري ،چينهدان ،پيشمعده و سنگدان بر حسب ميلي متر
ميانگين ابعاد

طول مري گردني
عرض مري گردني
طول مري سينهاي
عرض مري سينهاي
طول چينهدان
عرض چينهدان
طول پيشمعده
عرض پيش معده
طول تنگه
عرض تنگه
طول سنگدان
عرض سنگدان

جنسيت
ميانگين
202/02
0/40
83/32
2/33
49/12
08/33
33/22
8/38
24/02
1/90
12/22
48/1

ماده
انحراف معيار
9/44
2/23
0/80
2/48
3/10
2/91
3/42
0/42
2/31
2/40
4/20
3/13

نر
ميانگين انحراف معيار
8/03
200/02
2/12
2/33
0/22
82/22
2/22
1/90
4/28
40/92
2/80
00/49
3/21
32/12
0/14
8/20
2/22
23/22
2/18
1/43
4/03
49/22
3/01
42/9
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بحث
مري ،چينه دان ،پيش معده و سنگدان در مرغ مرواريد

راست گردن قرار داشته و از اين نظر با كبوتر متفاوت

از نظر آناتومي و بافت شناسي در اساس مشابه با ساير

است .پيش معده نيز در مرغ مرواريد مشابه با ماكيان،

پرندگان مي باشد Nickel .و 2900( Schummer

جغد ،شاهين ،شترمرغ و مرغ هندي بوده بصورت دوكي

) نشان دادند ،چينه دان در ماكيان در سمت چپ و

مشاهده شده و با كبك ،اردك و كبوتر متفاوت مي-

كروي بوده و در كبوتر نيز به شكل كروي و قرينه

باشد .شكل پيش معده مرغ مرواريد بدليل اينكه در

مشاهده ميشود كه به سمت ديگر نيز كشيده شده

قسمت تحتاني داراي انحنا بوده بيشتر با شترمرغ

است .در پرندگان آبزي مانند اردك و غاز نيز چينه دان

منطبق

همانند

به شكل حقيقي وجود ندارد و به صورت تحليل رفته و

سايرپرندگان مطالعه شده به شكل دو كفه محدب بود و

دوكي شكل ميباشد .پيش معده در ماكيان اندامي

تفاوت قابل مالحظهاي در آن ديده نشد.همچنين

دوكي بوده كه در لومن چينهاي طولي كم ارتفاع

 Yovchevو همكاران ( )0220اعالم كردند كه طول

همراه با پرز دارد ( )0222( Mot .)8اعالم نمود چينه

مري و چينهدان در قرقاول ماده بزرگتر از نر

دان جغد به شكل كيسه كروي بوده و در شاهين نيز

ميباشد( Bailey .)21وهمكاران نيز ( )2990گزارش

وجود ندارد .پيشمعده نيز در هر دو گونه همانند

كردند كه در جنس نر هوبره مري ،پيشمعده و

ماكيان ،دوكي شكل و سنگدان به شكل دو صفحه

سنگدان نسبت به ماده طويلتر و عريضتر ميباشد(.)3

محدب مشاهده ميشود ()0228( Oliveira .)0

در مطالعه  Dziala Szczepanczykو همكاران (

گزارش داد پيشمعده شترمرغ بالغ همانند ماكيان در

 ) 0221بر روي اردك دمدراز عنوان شد كه اندازه پيش

سمت چپ حفره بطني قرار دارد ولي برخالف ماكيان

معده و سنگدان در مادهها كمي بيشتر از نرها است كه

اندكي به سمت تحتاني پيچش دارد .سنگدان نيز به

اين اختالف معنيدار نيست( .)4در مطالعه حاضر مرغ

شكل صدف دو سطح محدب بوده و داراي ساختاري

مرواريد برخالف پرنده هوبره طول و عرض مري ،در

مشابه با ماكيان است( Hassan .)9و Moussa

جنس ماده بزرگتر از جنس نر است و با قرقاول مشابه

( )0220عنوان كردند پيشمعده در اردك لولهاي شكل

بوده ولي كامال منطبق نميباشد به اين دليل كه

و در كبوتر مخروطي مانند ميباشد و سنگدان نيز در

ميانگين مري وچينه دان در مرغ مرواريد ماده از جنس

هر دو پرنده عدسي شكل و به صورت دو سطح محدب

نر بزرگتر و طويلتر است ولي آزمون آماري نشان داد كه

مشاهده شد( Rossi .)1وهمكاران نيز( )0221اعالم

اين اختالف بصورت معنيدار نيست .در مورد پيشمعده

كردند پيشمعده كبك مخروطي شكل بوده و سنگدان

و سنگدان نيز يافتههاي تحقيق حاضر با اردك دم دراز

به شكل دو كفه عدسي مسطح است( .)23در مطالعه

كامال منطبق مي باشد و عليرغم بزرگتر بودن اين اندام

حاضر چينه دان حضور داشته ولي از نظر ظاهري

ها در جنس ماده نسبت به جنس نر ،اين اختالف معني

تاحدودي متفاوت بوده و كروي نبوده و گالبي شكل

دار نيست.در نهايت مي توان نتيجه گرفت مري ،چينه

است .چينهدان از نظر موقعيت همانند ماكيان در سمت

دان ،پيش معده و سنگدان در مرغ مرواريد از نظر

ميباشد.

شكل

سنگدان

نيز
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آناتومي و بافت شناسي تا حدود زيادي مشابه ماكيان

بصورت گالبي شكل بوده و پيشمعده نيز بصورت لوله

ميباشد و تفاوت معنيداري نيز بين اندازه اين اعضا در

دوكي داراي انحنا ديده شد .نتايج حاصل از اين تحقيق

دو جنس وجود ندارد .ويژگي قابل ذكر آناتوميكي در

به عنوان اطالعات پايه اي قابل ارائه مي باشد.

چينهدان و پيش معده مشاهده شد كه چينهدان
تشكر و سپاسگزاري
نويسندگان اين مقاله از كاركنان سالن تشريح دانشكده دامپزشكي تشكر و قدرداني مينمايند.
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