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بررسی و مقایسه بهمطالعه حاضر . گیري پوسته و مروارید نقش داردها در شکلايبافت روپوش دوکفه
Saccostreaو خوراکی Pinctada radiataمرواریدساز هايساختار بافتی لبه روپوش در بین گونه

cucullataهاي ايبافتی روپوش در بین دوکفهپژوهش در زمینه مقایسهاین مطالعه، اولین . پرداخته است
لبهقسمت قدامی، خلفی و مرکز براي مطالعه لبه روپوش، .استفارس غیرمرواریدساز خلیجمرواریدساز و 

آمیزي ائوزین هریس رنگ-روش هماتوکسیلینباشده از آن و مقاطع بافتی تهیهشدروپوش هر کفه جدا 
چین گونه، از سه چین تشکیل شده است که هر یک از سهدو روپوش در هر نتایج نشان داد که لبه. شد

هاي موکوسی، شامل سلولکه مرواریدساز هاي موجود در گونهسلول. استداراي شکل خاص و متفاوتی 
از لحاظ نوع شباهت داشت اما غیرمرواریدساز بود با گونهاي اي، هموسیت و تارهاي ماهیچههاي قهوهگرانول

توان نتیجه گرفت که روپوش در مین مطالعه یبر اساس ا. بودها با یکدیگر متفاوت پراکنش در سطح چین
.استشناسی متنوعی هاي مختلف داراي رنگ و ساختار ریختبین گونه
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مقدمه
، خلیج فارسیکی از منابع دریایی مهم 

خلیج . )1362پور، تجلی(تنان هستند نرم
هاي هاي بسیاري از صدفزیستگاه گونهفارس 

زاده حسین(استمرواریدساز و غیرمرواریدساز 
اینانجاممنظوربه).1379همکاران،وصحافی
هاي ايوکفهترین و ارزشمندترین د، مهممطالعه
.استشدهانتخابفارسخلیجدرموجود
Pinctada radiataمحار کوچک صدف

(Leach, 1814)ترین گونه صدف ، غالب
در ویژههبخلیج فارس مرواریدساز اقتصادي در 

,Carter(رودمیشماربهایرانیسواحل 2005(.
اي رنگ الیه بیرونی پوسته در این صدف، قهوه

آندرونیالیهواستزردبهمایلسبزیا
است مرواریدي دارد و براق و زرد رنگ جالي

وصحافیزادهحسین؛1362پور،تجلی(
).1379همکاران، 

Saccostreaاي اویستر خوراکی صخره

cucullata (Born, 1778)ترین و نیز غالب
ترین گونه صدف خوراکی در بسترهاي ارزشبا

هرمزگان اي سواحل و  جزایر استان صخره
هاي از پراکنش وسیعی در سطح آب،بوده

رضایی (است برخوردار خلیج فارس ساحلی 
الیه بیرونی پوسته ). 1374مارنانی و همکاران، 

ي اي و الیههاي قهوهصدف، سفیدرنگ با لکه

زاده صحافی وحسین(است درونی، سفید رنگ 
).1379همکاران، 
صدفدرون دو کفهها اينرم دوکفهبدن 

روپوش جاي دارد و توسط بافت مهمی به نام
؛1362پور، تجلی(پوشیده شده است

Hickman et al., 2002 ؛Fougerouse et

al., 2008.(روپوش بخش آزاد و قدامی لبه
;Kapur and Gibson, 1967(روپوش است 

Fougerouse et al., 2008 ( که ضخیم و
Fougerouse et(بوده دار رنگدانه al., 2008(،

از سه چین خارجی، میانی و داخلی تشکیل 
;Hillman and Shuster, 1960(است شده 

Dix, 1973; Richardson et al., 1981;
Jabbour-Zahab et al., 1992; Fougerouse

et al., میانیوخارجیهايچینبینو)2008
قرار گرفته )Periostracal(شیار پریوستراکال

Richardson(است  et al., 1981; Checa,

2000; Fougerouse et al., 2008 .( هر یک
وظایفوترشحاتدارايروپوشلبههايچیناز

Fougerouse(هستندمختلفی et al., 2008.(
ترشحروپوش،بنیاديعملکردواصلینقش

هاي پوسته براي تشکیل کفهکربناتکلسیم
Hickman(است et al., 2002; Fougerouse

et al., 2008(ساز دیهاي مروارولی در صدف
نقیردر ترشح ماده،عالوه بر تشکیل پوسته
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)Nacre (شود نیز که باعث تشکیل مروارید می
Dix, 1972; Jabbour-Zahab et(نقش دارد

al., 1992; Garcia-Gasca et al., 1994;

Taylor and Strack, 2008.( پوسته و
به نام یآلی بیرونمروارید از یک الیه

و دو الیه)Periostracum(پریوستراکوم
)Prismatic(معدنی داخلی به نام پریسماتیک

و نقیر تشکیل شده است که هر سه الیه توسط 
شوند مناطق مختلف روپوش ترشح می

)Fougerouse et al., 2008.(
العه به منظور شناخت ساختار لبهاین مط

ي هااین بافت بین گونهروپوش و مقایسه
با . مرواریدساز و غیرمرواریدساز انجام شده است

اهمیت غیرقابل انکار بافت روپوش در وجود
گونه هیچگیري پوسته و مروارید،شکل

شناسی روپوش بافتاي در زمینهمطالعه
فارس در کشور صورت هاي خلیجايدوکفه

که بنیاديايمطالعهاز این رو، نگرفته است، 
بین در را بافت روپوش د تفاوت ساختاريبتوان

خلیج ساز دیهاي مرواریدساز و غیر مروارصدف
با توجه به این.، ضروري استنشان دهدفارس 

تولید مروارید ندارد مذکور،که گونه خوراکی 
روپوش نقش اساسی در در حالی که

پس انتظار ،کندگیري مروارید ایفا میشکل
هاي هایی در روپوش گونهرود که تفاوتمی

رواریدساز و غیر مرواریدساز وجود داشته م
با انجام این مطالعه و مقایسهامید است. باشد

شناخت نظر بتوان هاي موردبافت روپوش گونه
هاي مرواریدساز و دقیقی از بافت روپوش گونه

.کردرا فراهم خلیج فارس غیرمرواریدساز 

هامواد و روش
صدفعدد5،مطالعهاینانجاممنظوربه

Pinctada radiata)120-60گونه از
عدد از گونه 5و متر 3- 6از عمق ) مترمیلی

Saccostrea cucullata)70-50مترمیلی(
غواصی اسکوبا ازلهیوسبهمتر 1- 3از عمق 

برداري در شرق جزیره قشم یک ایستگاه نمونه
)26°55′34.81′′ N 53.55′16°56و′′ E (

هاي ت که صدفقابل ذکر اس. آوري شدندجمع
شکن اسکله هاي موجمورد نظر از روي سنگ

هر دو گونه همزیست (شدندآوري صیادي جمع
هاي جزیره قشم، الرك و هنگام نیز مرجان
ها، صدفسنجی اولیهپس از زیست. )هستند

هاي و نمونهشد بافت روپوش جداسازي لبه
هاي موجود، جهت تثبیت براي انجام سنجش

,Gabe(بوئنمحلولدربافتی، مدتبه)1968
عرضیهايبرشسپس،.گرفتندقرارساعت48

خلفی و مرکز لبه،هاي قدامیاز قسمت کناره
.)1شکل (شد روپوش از سطح هر کفه تهیه 
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.راستکفه: R؛چپکفه: L. روپوشاز لبهشدههاي تهیهبرش: 1شکل 

انجام پاساژ بافت در دستگاه براي
، .DS 2080/H،Did Sabz Co(اتوتکنیکون 

پس از تعیین سطح برش، . قرار گرفتند) ایران
بلوك پارافینی صورت گرفت گیري و تهیهلبقا

مقاطعازمیکرون5ضخامتهایی بهو برش
آمیزي مقاطع بافتی با رنگ.شدتهیهبافتی

ائوزین هریس -آمیزي هماتوکسیلینروش رنگ
). Howard and Smith, 1983(شد انجام 
نوريمیکروسکوپوسیلهبهها بافتنمونه

)ECLIPSE 80i،Nikonبا )، ژاپن
مورد 400و 100، 40هاي مختلف بزرگنمایی

.بررسی و مقایسه قرار گرفت

نتایج
که دهدمینشانماکروسکوپیمشاهدات

رنگ لبه روپوش در هر یک از دو گونه 
که تنوع) 2شکل (مورد مطالعه متفاوت است 

هاي تولیدي را توسط روپوش در رنگدانه
ام پس از انج.دهدهاي مختلف نشان میگونه

ها بر اساس نتایج به دست آمده در این بررسی
شناسی، مطالعه، مشخص شد که از نظر بافت

هر سه برش لبه روپوش هر کفه در هر دو گونه 
هاي کفه راست و چپ داراي و همچنین، برش

هاي ظاهري ساختار مشابهی بودند و تفاوت
ها در بعضی بسیار جزئی از نظر اندازه چین

به روپوش از سه چین ل. مناطق دیده شد
خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده بود که در 

ها ادامه، نتایج مربوط به هر کدام از این چین
.ها تشریح شده استبه تفکیک گونه

Pinctada radiata
چین خارجی

تلیوم اپی،شکل بودهمخروطیخارجیچین
هايشکل(است در هر دو سمت کشیده و بلند 

). الف، ب و پ-3
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.Saccostrea cucullata)ب.Pinctada radiata) الف.مورد مطالعهلبه روپوش در دو گونه: 2شکل 
Me :لبه روپوش

چین میانی، : MFچین خارجی، : OF(روپوشسه چین لبه)الف. Pinctada radiataلبه روپوش : 3شکل 
IF : ،چین داخلیI : ،سمت داخلیO : ،سمت بیرونیV : ،سمت شکمیD :چین خارجی)ب).سمت پشتی

)hc : ،هموسیتmf : ايماهیچهتارهاي ،pc :(نوك چین خارجی)پ.)رنگسلول بزرگ بنفشmc : سلول
.)ايتلیوم قهوهاپی: beم ستونی، تلیواپی: ceموکوسی، 
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تلیوم هر دو سمت چین خارجی، در اپی
). پ-3شکل(سلول موکوسی مشاهده شد 

تلیوم در این چین شامل پیمنطقه زیرین ا
اي و هموسیت بافت پیوندي، فیبرهاي ماهیچه

صورت به که در این منطقه، هموسیت است 
این در).ب-3شکل(استگرفتهقرارپراکنده

تلیوم اپیراداخلیوبیرونیسمتدوهرچین،
در منطقه ). پ- 3شکل (ستونی پوشانده است 

خارجی، از تلیوم سمت داخلی چین زیرین اپی
هاي سلول،نوك چین تا وسط این منطقه

قابل مشاهده رنگ بسیار متراکمی بزرگ بنفش
تلیوم این و همچنین، اپی) ب-3شکل (هستند

ناشی از تجمع ،رنگايقسمت را پوششی قهوه
پوشانده ،اي تیره مایل به سیاههاي قهوهگرانول

هايشکل(است که ممکن است مالنین باشد 

).پب و -3

شیار پریوستراکال
دایره در این گونه، شیار به شکل یک نیم

ترشحپریوستراکومواستبرجستگیبدون
توسط این شیار، به صورت یک نوار شده

صورتی رنگ در بین دو چین خارجی و میانی 
تلیوم اپی). الف- 4شکل (قابل مشاهده است 

پوشاند، از چین خارجی که قسمت شیار را می
و است ي ستونی بلند تشکیل شدههاسلول

تلیوم چین میانی که سمت دیگر شیار را اپی
سطحدر).ب-4شکل(استمکعبیپوشاند،می

اي ماهیچهتلیوم این منطقه، تارهايزیرین اپی
اند و هموسیت نیز صورت متراکم قرار گرفتهبه 

).الف و ب- 4هايشکل(شودمیمشاهده 

Pinctadaروپوش شیار پریوستراکال لبه) الف و ب:4شکل radiata .hc : ،هموسیتmf : تارهاي
: pcتلیوم مکعبی، اپی: cueتلیوم ستونی، اپی: ceپریوستراکوم، : peشیار پریوستراکال، : pg، ايماهیچه

.میانیچین: MFچین خارجی، : OFرنگ، سلول بزرگ بنفش
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چین میانی
تر از چین خارجی است چین میانی پهن

سمت بیرونی چین میانی را ). الف-3شکل (
تلیوم مکعبی و سپس ستونی ابتدا اپی

). الف و ب-5و ب-4هايشکل(پوشاند می
طور کامل به در سمت داخلی چین میانی، 

). پ- 5شکل (تلیوم ستونی وجود دارد اپی
رونی چین، بلندتر از سمت تلیوم سمت بیاپی

تلیوم در اپی). الف- 5شکل (است داخلی آن 
شودمیچین میانی، سلول موکوسی مشاهده 

قسمت عمده منطقه). ب و پ-5هايشکل(

بزرگ از تلیوم این چین را یک تودهاپیزیرین 
اي منشعب دربرگرفته است که تارهاي ماهیچه

تمرکز بیشتري در سمت بیرونی چین میانی
در قسمت فوقانی این ). الف-5شکل (دارند 

در نوك چین و در اي، تقریباتوده ماهیچه
هاي سمت داخلی چین، تمرکز زیادي از سلول

-5هايشکل(شوددیده میرنگ بزرگ بنفش
تلیوم سمت داخلی این چین اپی). الف، ب و پ

هايشکل(پوشاند رنگ میايرا پوشش قهوه
).الف و ب-5

Pinctadaروپوش چین میانی لبه:5لشک radiata.(دو سمت چین میانی )الفep :تلیوم، اپیhc :
سمت بیرونی )ب).رنگشسلول بزرگ بنف: pcاي، تلیوم قهوهاپی: be، اياهیچهمتارهاي : mfهموسیت، 
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: mfهموسیت، : hcتلیوم ستونی، اپی: ce، رنگشبنفسلول بزرگ : pc، سلول موکوسی: mc(چین میانی 
: ce، رنگش بنفسلول بزرگ : pcسلول موکوسی، : mc(سمت داخلی چین میانی )پ).اياهیچهمتارهاي 

).ايتلیوم قهوهاپی: be، اياهیچهمتارهاي : mfتلیوم ستونی، اپی

خلیچین دا
تلیوم سمت بیرونی چین داخلی از اپی

تشکیل شده است که این ) پلیسه(دار چین
اند و در طور نامنظم قرار گرفتهبه ها چین

هايشکل(شوند نزدیک نوك چین، کوچک می
تلیوم ستونی و داراي یک اپی) الف، ب و پ- 6

سلولی داخلاي رنگ قهوههاي حاوي گرانول
تلیوم اخلی از اپیسمت داخلی چین د. هستند

در ). ب-6شکل (ستونی تشکیل شده است 
سمت داخلی این چین، دسته تارهاي 

طولی و عرضی به صورت متراکم اي ماهیچه
اند و در این منطقه، تراکم دسته قرار گرفته

بیرونیسمتازبیشترايماهیچهتارهاي
سمت ،)الف و ب-6هاي شکل(چین بوده 
دارچینتلیوماپیايدارداخلی،بیرونی چین

است نسبت به سمت داخلی آن تريفراوان
تلیوم هر دو سمت، در اپی). پ- 6شکل (

اي هاي قهوهموکوسی و گرانولهايسلول
). الف و ب-6هايشکل(شودمیمشاهده 

چین داخلی هاي موکوسی در پایهتمرکز سلول
-6شکل (است نسبت به نوك چین بیشتر 

تر از سایر بلندتر و بزرگچین داخلی ). الف

نوك چین در جهت مخالف نوك ،ها بودهچین
دو چین خارجی و میانی و در جهت بخش 

). الف- 3شکل (داخلی کفه متمایل شده است 
ت چین رنگ، در هر دو سمهاي بنفشسلول

سمت بیرونی چین در پایه. داخلی وجود دارد
داخلی و نوك چین، تمرکز بیشتري از این 

قابل مشاهده است بنفش رنگ ي هاسلول
).الف و ب- 6هايشکل(

Saccostrea cucullata
چین خارجی

چین خارجی در این گونه، از دو چین دیگر 
تر بوده و جهت نوك چین به بلندتر و کشیده

). الف-7شکل (است سمت بخش بیرونی کفه 
تلیوم ستونی دو سمت چین خارجی را اپی

در پایه). ب و پ- 3هايشکل(پوشانده است 
دار مشاهده وم چینتلیهر دو سمت چین، اپی

صورت فشرده و پشت سر هم به که شودمی
دو سمت در هر). الف-7شکل (اند قرار گرفته

اي، هاي ماهیچهبیرونی و داخلی چین، رشته
هموسیت و سلول موکوسی مشاهده شد و 

است ها در نوك چین بیشتر تراکم هموسیت
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تلیوم سمت بیرونی اپی). ب و پ-7هايشکل(
هايشکل(است مت داخلی بلندتر نسبت به س

در بخش باالیی سمت ). الف، ب و پ-7
تلیوم را اي رنگ، اپیداخلی چین، پوششی قهوه

عالوه ). الف و پ- 7هايشکل(دربرگرفته است 
تلیوم چین زیرین اپیبر این، در منطقه

اي روشن قابل هایی به رنگ قهوهخارجی، لکه
ر این منطقه طور پراکنده دبه که است مشاهده 

قابل ). الف و ت- 7هايشکل(اند قرار گرفته
در بنفش رنگهاي بزرگ ذکر است که سلول

.این چین مشاهده نشد

: mcبافت پیوندي، : ct(دو سمت چین داخلی )الف.Pinctada radiataچین داخلی لبه روپوش : 6شکل 
نوك چین داخلی)ب).بنفش رنگسلول بزرگ : pc، اياهیچهمتارهاي : mfهموسیت، : hcسلول موکوسی، 

)ce :تلیوم ستونی، اپیhc : ،هموسیتmf : ايماهیچهتارهاي ،be :اي، تلیوم قهوهاپیpc : بنفش سلول بزرگ
).پلیسه: pl(دو سمت چین داخلی)پ).رنگ
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Saccostreaروپوش ی لبهچین خارج:7شکل cucullata .(روپوش سه چین لبه)الفOF : ،چین خارجی
MF : ،چین میانیIF : ،چین داخلیP : ،منطقه پالیالI : داخلی، سمتO : ،سمت بیرونیV : ،سمت شکمی

D :سمت پشتی ،pe :(سمت داخلی چین خارجی و سمت بیرونی چین میانی)ب).پریوستراکومmc : سلول
)پ).چین میانی: MFچین خارجی، : OFپریوستراکوم، : peتلیوم ستونی، اپی: ceهموسیت، : hcموکوسی، 

)ت). ايتلیوم قهوهاپی: beهموسیت، : hcیوم ستونی، تلاپی: ceسلول موکوسی، : mc(نوك چین خارجی
).رنگايهاي قهوهلکه: bsچین میانی، : MFچین خارجی، : OF(چین خارجی و میانی

شیار پریوستراکال
دار موجود در سمت تلیوم چینبعد از اپی

داخلی چین خارجی، شیار پریوستراکال قرار 
راکال، از در شیار پریوست). الف- 7شکل (دارد 

سمت داخلی چین خارجی به سمت بیرونی 
یابدتلیوم کاهش میچین میانی، ارتفاع اپی

تلیوم چین اپی). 8و الف و ب -7هايشکل(
پوشاند، از خارجی که قسمت شیار را می

و است هاي ستونی بلند تشکیل شده سلول
تلیوم چین میانی که سمت دیگر شیار را اپی
).8شکل(تاسمکعبیپوشاند،می
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Saccostreaروپوش شیار پریوستراکال لبه:8شکل  cucullata .mc :؛سلول موکوسیhc :؛هموسیتmf :
.تلیوم مکعبیاپی: cue؛تلیوم ستونیاپی: ce؛پریوستراکوم: pe؛ايماهیچهتارهاي 

.Sگونهدر cucullataنیز همانند گونه
صورت یک به مرواریدساز مذکور، پریوستراکوم 

هايشکل(شودمیرنگ مشاهده نوار صورتی
).8و الف و ب-7

چین میانی
تر از چین خارجی چین میانی کوچک

به سمت چین ،نوك چین گرد بوده. است
و الف- 7هاي شکل(خارجی متمایل شده است 

تلیوم سمت بیرونی چین میانی را اپی). لفا-9
این ). الف-9شکل (پوشاند مسطح و ساده می

شکل (است تلیوم مکعبی منطقه ابتدا داراي اپی
شود تلیوم ستونی تبدیل میو سپس به اپی) 8
چیناینداخلیسمت).بوالف-9هايشکل(

از پوشاند و تقریباتلیوم ستونی میاپیکامالرا 
انی این منطقه به سمت چین داخلی،بخش می

بزرگی هايخوردگیچیندارايتلیوماپی
در ).الف، ب و پ-9هايشکل(شود می

تلیوم چین میانی، تارهاي زیرین اپیمنطقه
و هموسیت بنفش رنگ هاي اي، سلولماهیچه

قسمت ). الف و ب- 9هايشکل(وجود دارد 
ايماهیچهاین چین را دسته تارهاي عمده

اي در سمت بیرونی تارهاي ماهیچه. پوشاندمی
شکل (اند طور متراکم قرار گرفتهبه این چین 

تلیوم هر دو سمت بیرونی و در اپی). الف-9
هاي موکوسی وجود داخلی این چین، سلول

همچنین، ). الف، ب و پ- 9هايشکل(دارد 
طور پراکنده در چین قرار گرفته به هموسیت 

تلیوم سمت اپی). الف و ب-9هاي شکل(است 
است دربرگرفتهاي رنگ قهوهداخلی را پوشش 

).الف، ب و پ-9هايشکل(
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تلیوم چین میانی، زیرین اپیدر منطقه
اي روشن قابل مشاهده هایی به رنگ قهوهلکه

که در سمت داخلی چین میانی تمرکز است 
).ب و ت-9هايشکل(بیشتري دارند 

چین داخلی
.Sگونهدر cucullataگونهعکسبر

ترین مرواریدساز مذکور، چین داخلی بزرگ
اندازه این چین از چین خارجی . چین نیست

در هر دو سمت ).الف-9شکل (تر است کوچک
تلیوم ستونی وجود دارد اپیداخلیچین 

و پوشش ) الف، ب، پ و ت- 10هاي شکل(
-10شکل (اي رنگ، آن را پوشانده است قهوه
).الف

Saccostreaشچین میانی لبه روپو: 9شکل  cucullata.(چین میانی)الفOF : ی، خارجچینMF : چین
سلول موکوسی، : mcاي، تلیوم قهوهاپی: be، ايماهیچهتارهاي : mfهموسیت، : hc،چین داخلی: IFمیانی، 

pc : (دو سمت چین میانی )ب).بنفش رنگسلول بزرگmc : ،سلول موکوسیce :تلیوم ستونی، اپیhc :
هاي لکه: bsاي،هاي قهوهگرانول: bg، بنفش رنگسلول بزرگ : pc، ايماهیچهتارهاي : mfهموسیت، 

دو سمت )ت).ايتلیوم قهوهاپی: beسلول موکوسی، : mc(سمت داخلی چین میانی)پ). رنگايقهوه
.)رنگايهاي قهوهلکه: bs(چین میانی
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Saccostreaچین داخلی لبه روپوش : 10شکل  cucullata.(دو سمت چین داخلی )لفاep :تلیوم، اپیhc :
- تلیوم قهوهاپی: beسلول موکوسی، : mc، بنفش رنگسلول بزرگ : pc، ايماهیچهتارهاي : mfهموسیت، 

: plهموسیت، : hcتلیوم، اپی: ep، ايماهیچهتارهاي : mf(چین داخلی)ب).رنگايهاي قهوهلکه: bsاي، 
: ce(دو سمت چین داخلی )پ). چین داخلی: IFچین میانی، : MF، بنفش رنگسلول بزرگ : pcپلیسه، 

دو )ت.)بنفش رنگسلول بزرگ : pcسلول موکوسی، : mcرنگ، ايهاي قهوهلکه: bsتلیوم ستونی، اپی
سمت بیرونی چین داخلی پایه)ث).رنگايقهوههاي لکه: bsتلیوم ستونی، اپی: ce(سمت چین داخلی 

)mc : ،سلول موکوسیmf : ايماهیچهتارهاي ،hc : ،هموسیتbs :اي رنگقهوههاي لکه(.
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دار تلیوم چینهمچنین، در چین داخلی اپی
ها کوچک هستند وجود دارد که این چین

در هر دو سمت چین داخلی ). ب- 10شکل (
اي و هموسیت سلول موکوسی، تارهاي ماهیچه

). الف، ب، پ و ث-10هاي شکل(وجود دارد 
اي ماهیچهدر سمت داخلی چین، دسته تارهاي 

در این شود و طولی و عرضی مشاهده می
بیشتر از اي ماهیچهمنطقه، تراکم دسته تارهاي 

الف و - 10هاي شکل(سمت بیرونی چین است 
تلیوم این چین، در منطقه زیرین اپی). ب

هاي بزرگ بنفش رنگ وجود دارد سلول
همچنین، ). الف، ب و پ-10هاي شکل(

اي روشن نیز در این منطقه دیده هاي قهوهلکه
رونی این چین تمرکز شود که در سمت بیمی

).الف، پ، ت و ث-3هاي شکل(بیشتري دارند 

بحث
Pinctada radiataرواریدسازمبین گونه

Saccostrea cucullataخوراکی و گونه

هاي قابل توجهی موجود در این مطالعه، تفاوت
چینسهازیکهرگونه،هررد.داردوجود

چین میانی داراي شکل به ویژهروپوش، لبه
است که قابل ذکر. استو متفاوتی خاص 

هاي موجود در گونه مرواریدساز با گونهسلول
از لحاظ نوع اماهستندغیرمرواریدساز مشابه 

ها با یکدیگر تفاوت پراکنش در سطح چین
اي، شکل هر سه خوراکی صخرهدر گونه. ندردا

چین خارجی بوده،چین نامنظم و بسیار باریک 
است، اما در گونهبلندتر از دو چین دیگر 

مرواریدساز مورد بررسی، چین داخلی از دو 
خوراکیهدر گون. استچین دیگر بلندتر 

اي روشن در ی به رنگ قهوههایاي لکهصخره
هر سه چین مشاهده تلیومزیرین اپیمنطقه

مرواریدساز موجود روپوش گونهشد که در لبه
.در این مطالعه مشاهده نشد

.Sی گونهدر دو سمت چین خارج

cucullataوجود دارد که در دار تلیوم چیناپی
P. radiataمرواریدساز چین خارجی گونه

الف و -7و الف-3هاي شکل(مشاهده نشد 
بنفش رنگی که در چین هاي بزرگ سلول). ب

ز وجود داشت، در چین مرواریدساخارجی گونه
مشاهده نشد S. cucullataخارجی گونه

هايسلولاین)بوالف- 7وب- 3هايشکل(
به دلیل شباهت ظاهري، ممکن بنفش رنگ 
طور به اما . هاي موکوسی باشنداست سلول
هاي ها را سلولتوان این سلولقطعی نمی

هاي مختلف موکوسی نامید و باید با انجام روش
ها پی آمیزي تخصصی به ماهیت این سلولرنگ
.برد
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به تمایل چین خارجی در هر دو گونه،
تلیوم ارتفاع اپی،سمت بخش بیرونی کفه بوده

در سمت بیرونی چین خارجی بلندتر از سمت 
). الف-7و الف- 3هاي شکل(است داخلی آن 

موجود در سمت داخلی اي رنگ قهوهتلیوم اپی
چین خارجی در هر دو گونه مشاهده شد 

تلیوم چنین، اپیهم). پ-7و پ- 3هاي شکل(
یوستراکال در هر دو گونه، با شیار پرپوشاننده

یکدیگر مشابهت دارد و در سمت چین خارجی 
).8و الف و ب - 4هاي شکل(است تر کشیده

شکل چین میانی در هر دو گونه متفاوت 
.Pدر ). الف- 7و الف-3هاي شکل(است 

radiataچین میانی را دسته قسمت عمده
S. cucullataپوشانده و در اي ماهیچهتارهاي 

فقط یک سمت چین را تارهاي تقریبا
الف-5هاي شکل(اي دربرگرفته است ماهیچه

تلیوم پوشاننده سمت نوع اپی). الف- 9و 
بیرونی چین میانی در هر دو گونه با یکدیگر 

-5، الف، ب و پ- 4هاي شکل(خوانی دارد هم
.Sدر گونه). الف و ب-9و8،الف و ب

cucullata میانی به از سمت داخلی چین
هاي بزرگیخوردگیسمت چین داخلی، چین

.Pکه در گونهوجود دارد، در حالی radiata

تلیوم ساده دربرگرفته است این منطقه را اپی
در هر ). الف، ب و پ-9و الف- 5هاي شکل(

تلیوم سمت بیرونی و داخلی چین دو گونه، اپی
داخلی و همچنین، سمت داخلی چین میانی را 

هاي شکل(پوشانده است اي رنگ هوهقپوششی 
به ). الف-10الف و ب و- 9ب،-6، پ-5

، در هر دو گونه، تراکم بیشتري از عالوه
در سمت داخلی بنفش رنگ هاي بزرگ سلول

الف -5هايشکل(شودمیچین میانی مشاهده 
).الف و ب- 9و و پ

به مطالعات مختلفی که در زمینهبا توجه
ها انجام شده ايش دوکفهشناسی روپوبافت

;Beedham, 1958(است  Hillman and

Shuster, 1960; Dix, 1973; Richardson
et al., 1981; Jabbour-Zahab et al.,
1992; Velayudhan et al., 1994;

McElwain and Bullard, 2014( ،
هاي مختلف وجود هایی در روپوش گونهتفاوت

.دارد
مطالعه، تفاوت این هاي موجود در در گونه

. روپوش مشاهده شدریختی در شکل لبه
طور ه بروپوش شناسی و ساختار لبهریخت

بالقوه ممکن است به شکل، رنگ، اندازه و 
و McElwain. ضخامت پوسته مرتبط باشد

Bullard)2014 (که با توجه به بیان کردند
هاي شناسی که بر روي لوبمطالعات بافت

صورت گرفته است هاايروپوش دوکفه
)Morton, 1987; Morrison, 1993; Eble,
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2001; Colville and Lim, 2003( تنوع ،
روپوش، شمار اي در شکلقابل مالحظه

ها وجود دارد پلیسهها و اندازهپلیسه
)McElwain and Bullard, 2014.(

ايماهیچهروپوش غنی از ساختمان لبه
مختلف اي در نقاط ماهیچهتارهايو است 
هايتارحضور . اندیافتهها گسترش چین

ها قابلیت انقباض را نشان اي در چینماهیچه
اي انقباض ماهیچه). Ojima, 1952(دهد می

ثیر اگیري پریوستراکوم تممکن است در شکل
حرکات انبساط و انقباض لبه. اشدداشته ب

گیري روپوش ممکن است در شکل
وسته نقش صورت نوارهاي په بپریوستراکوم 
با توجه به این ). Checa, 2002(داشته باشد 

در ايماهیچهکه تراکم و تمایل دسته تارهاي 
چین خارجی و میانی در سمت بیرونی چین 

، ممکن است انقباض و انبساط این استبیشتر 
گیري گیري و مسیر شکلها در شکلماهیچه

.شدثیر داشته بااپریوستراکوم ت
با در اکثر مناطق هاي موکوسی تقریسلول

روپوش قرار دارد که این مطلب توسط لبه
Bevelander وBenzer)1948 (یید انیز ت

تلیوم بیرونی روپوش در سطح اپی. شده است
گیرد، سلول که در مجاورت پوسته قرار می

تلیالی هاي اپیسلول. شودموکوسی مشاهده می

بخش بیرونی روپوش بیشترین نقش را در 
Lowenstam(کنند سته ایفا میگیري پوشکل

and Weiner, 1989 .(هاي موکوسی سلول
دار سازي روپوش و کلسیمممکن است در روان

Bevelander(شدن پوسته نقش داشته باشند 

and Benzer, 1948; Beedham, 1958;
Kapur and Gibson, 1968; Bubel,

هاي در شیار پریوستراکال نیز سلول). 1973
بنابراین، ممکن است . داردموکوسی وجود

نوار اي موکوسی در اتصال ذرات سازندههسلول
هاي دیگر پوسته نقش پریوستراکوم و الیه

.ثري داشته باشندوم
Bullardو McElwainطبق مطالعات 

در بعضی از V. nebulosa، در گونه)2014(
هاي ریزدانهروپوش خلفی، نقاط مختلف لبه

وجود دارد که احتماالرنگ اي یا سیاهقهوه
McElwain(باشدمالنین  and Bullard,

، در هر دو گونه در حاضردر مطالعه). 2014
تلیوم سمت داخلی چین بخش باالیی اپی

خارجی، سمت داخلی چین میانی و دو سمت 
داخلی و بیرونی چین داخلی، این پوشش 

.وجود داشترنگ ي اقهوه
. ردروپوش هموسیت نیز وجود دادر لبه
طور پراکنده در هر سه چین لبهه بها هموسیت

با توجه به نتایج مطالعه. اندهروپوش قرار گرفت
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ا در نزدیک هرسد هموسیتحاضر، به نظر می
طبق . ها تمرکز بیشتري دارندچینلبه

بلورها در تولید هموسیتمطالعات مختلف،
شدن یمعدندرسلولی داخلکربناتکلسیم
Mount(دنش دارنقنیز پوسته  et al., 2004;

Li et al., 2005.(
پوسته مام اجزاي سازنده در هر سه الیهت

تلیومی روپوش هاي مختلف اپیتوسط سلول
Almeida(شوند ترشح می et al., 1998 ( و

روپوش هاي لبهترین تنوع سلولی در چینبیش
;Ojima, 1952(افتد اتفاق می Dix, 1972 .(

طور مداوم توسط به) نقیر(داخلی پوستهالیه
شود کل سطح بیرونی روپوش ترشح می

)Hickman et al., 2002 .(طبق مطالعه
Nakahara وBevelander)1971( درP.

radiataونی چین هاي ستونی سمت بیرسلول
کلسیتی پریسماتیک خارجی مسئول تولید الیه

شناسی و ساختار روپوش بنابراین، ریخت. است
به تفاوت ظاهري و ساختاري در ممکن است 

ها مرتبط باشد که این ايهاي دوکفهپوسته
توجه و ،رسی قرار گرفتهموضوع باید مورد بر

اختصاص داده آناثبات برايبیشتري مطالعه
.شود

حاضر، لبه روپوش مطالعهنتایج با توجه به 
هاي مرواریدساز و غیرمرواریدساز در بین گونه

که تنوع قابل طوريه ب، ستاهایی داراي تفاوت
اسی و ساختار هر سه شنتوجهی در ریخت

هاي مختلف روپوش در بین گونهچین لبه
تلیوم تفاع اپیتفاوت در ساختار و ار. وجود دارد

دهد که روپوش نشان میمناطق مختلف لبه
ها داراي نقش و ترشحات هر منطقه از چین

شناسی جایی که ریختاز آن. استاي ویژه
و استهاي مختلف متفاوت وپوش در گونهر

گیري پوسته و روپوش نقش اساسی در شکل
جه گرفت که نتیتوانخصوصیات آن دارد، می

متفاوتی از نظر شکل، هر گونه داراي پوسته
قابل ذکر است که . استرنگ، اندازه و ضخامت 

هاي بیشتري نیاز دارد، این بافت مهم به بررسی
هاي اي بر روي گونهعهکه مطالاینبه ویژه

.انجام نشده استفارس جخلیبومی 

تشکر و قدردانی
UNDP–GEF/SGPاین پژوهش توسط 

از جناب مراتب تشکر و قدردانی .دشحمایت 
آقاي دکتر محمد جواد شکرخوار و جناب آقاي 
دکتر حمیدرضا اسماعیلی که در انجام بخش 

اندکمک شایانی فرموده، پژوهشعملی این 
دکتر همچنین، از سرکار خانم.شوداعالم می

.Drمنصفی،الزمانملیحه Masahiko Awaji،
جناب آقاي دکتر هدایتی، سرکار خانم دکتر 
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نرگس امراللهی و جناب آقاي مهندس امیر 
نیا به دلیل موحديمحمدمهندس قادرمرزي و 

ان در بهبود و شهاي ارزندهمساعدت و راهنمایی
زافزایش کیفیت مقاله، کمال تشکر را داریم و ا

میمانه مسئولین و پرسنل هاي صهمکاري
استان هرمزگانفارس جخلیمحترم بیمارستان 

تقدیر و تشکر نیزو صیادان روستاي برکه خلف
.گرددمی
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Abstract
The mantle of bivalves has an important role in the forming of the shell and

the pearl. The purpose of the present study is comprehension of the histological
structure of the mantle edge and comparison of this tissue in a pearl oyster,
Pinctada radiata and an edible oyster, Saccostrea cucullata. This study is the
first research regarding the comparative histology of mantle edge in pearl-
producing and non pearl-producing bivalves of the Persian Gulf. The anterior,
posterior and ventral segments of each valve’s mantle edge were removed and
the samples were stained with Harris hematoxylin and eosin method. The
results showed that the mantle edge in each species has three folds with
different and specific shapes. The cells of two species’ mantle edges such as
mucus cells, brown granules, hemocyte and muscle fibers were similar to each
other, but their distribution in each fold was different. It concludes that there are
various color and morphological structure in the mantle edge of each species.
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