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 چکیده

، توسط میکروسکوپ توسعهدر طی مراحل اولیه ( Abramis bramaمری ماهی سیم معمولی )روند تکوین  تحقیقدر این 

 روز بعد از آن به صورت 6از زمان تفریخ تا  های این ماهیالرو .شد روز پس از تفریخ بررسی 60تا  گذارهنوری و الکترونی 

 5روز بعد از تفریخ با فاصله زمانی  40الی  20روز بعد از تفریخ به صورت یک روز در میان و از زمان  20الی  8روزانه، از زمان 

در محلول بوئن  هاالرو این . سپس انجام شدبعد از تفریخ  60و  50آخر در روزهای  یبردارنمونهو دو نمونه برداری شدند روز 

. در شوداز زمان تفریخ آغاز می لوله گوارش جلویینشان داد که توسعه مری از بخش  نتایج. شدندت یتثب %4 یدئدآلو گلوتار

مری به شکل یک لوله نازک با بافت  ،روز بعد از تفریخیک بود. در  سنگفرشیاپیتلیوم مری از نوع بافت پوششی   ،این زمان

فت و از روز سوم بعد تمایز یا ،روز دوم بعد از تفریخدر خاطی مری در الیه ماولین سلول موکوسی  اپیتلیوم مکعبی تمایز یافت.

تلیوم به های بافت اپیدر این روز سلول ،همچنین .های موکوسی مشاهده شددر سلول یمتنوع ایمواد ذخیره   ،از تفریخ

الیه  رأساد حالت مضرس در پس از تفریخ مشاهده شد و ایجایی در روز پنجم چش غنچهاولین  ای درآمد.استوانه کامالًصورت 

پس از آن تا روز  شدند ومتمایز بعد از تفریخ روز هشتم  های طولی مری درچین ،در ادامه اتفاق دیگر این روز بود. ،مخاطی

الی  25از روز  .نشدها مشاهده تعداد و سلول ،تغییرات در اندازه جزبهتغییر محسوسی در ساختار بافت مری  ،پس از تفریخ 25

، بافت مری به دو جلوییهای چشایی در بخش و سلول عقبیهای موکوسی در بخش روز بعد از تفریخ و با تجمع سلول 60

 .استبخش قابل تفکیک 
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 مقدمه

دم وجود اطالعات ع ،پروریصنعت آبزیاز جمله مشکالت 

این امر  .استالرو ماهیان  غذاییکافی در مورد نیازهای 

 منجر به تلفات باال در این مرحله از زندگی الروتواند می

و سپس به  اندزرده یسهکدارای تغذیه داخلی یا که  شود

موفقیت در پرورش الرو برای  د.نآورتغذیه خارجی روی می

های مختلف ورد ویژگیـمافی در ـالعات کـماهیان باید اط

ای آنها از جمله تکوین ریختی و فیزیولوژیک تغذیه

 ,Watanabe and Kiron) شودوارش فراهم دستگاه گ
1994; Zambonino Infante and Cahu, 2001; 

Rønnestad et al. 2013). هایی به همراه ین دادهچن

ای و رفتار تغذیه ،های غذاییاطالعاتی از جمله ویژگی

تواند منجر به می ،محیطی بر رژیم غذایی عوامل رتأثی

بهینه کردن ای مناسب برای تهیه یک پروتکل تغذیه

 Barriga and) شودپرورش الرو ماهیان شرایط 

Battini, 2009; Rønnestad et al. 2013). 

( از جمله Abramis brama) ولیـمعم ماهی سیم

 اناهیکپورمخانواده متعلق به و  بومی کشور هایگونه

(Cyprinidae) آبریز دریای خزر  ضهکه در حو است

این گونه فراهم بیوتکنیک تکثیر  اگرچه. پراکنش دارد

عه ـها قطیلیونمه ـو ساالن (1372 قناعت پرست،) شده

دریای خزر  بازسازی ذخایر برایی معمول یمماهی سبچه

 النامه آماری سازمان شیالت ایران،س) شودتولید می

و مستقلی مناسب ای تغذیهکل وتپر تاکنون یول ،(1391

در دوران  خصوص هبسازی پرورش این گونه هنبرای بهی

ند تهیه چنین پروتکلی نیازم .نیست رسدست الروی در

ناتومیک و فیزیولوژیک وجود اطالعاتی در مورد تکوین آ

در  ،رواز این. است دستگاه گوارش خصوصبه آن گونه

حاضر مطالعه ای، های پایهدهچنین دا کردنراستای فراهم 

مری ماهی سیم ساختار بافتی تکوین مطالعه  ا هدفب

وری و نالروی با استفاده از میکروسکوپ  در دورانمعمولی 

 Transmission) گذارهمیکروسکوپ الکترونی 

Electron Microscopeبه اجرا در آمد ). 

 

 هاروش و مواد 

 ماهیان مولد حاصل تکثیر مصنوعی ی مورد مطالعههاالرو

سازی ذخایر زپرورش و با ،تکثیرمرکز معمولی در سیم 

 .( بود، گیالنرشت)شهید انصاری ماهیان استخوانی 

های حاصل از تکثیر به انکوباتورهای ویس منتقل و مـتخ

درجه  5/21ساعت در دمای  85بعد از گذشت حدود 

تازه تفریخ  الروهزار  10تعداد تفریخ شدند.  گرادیسانت

و به مدت دو ماه  ،هزار لیتری منتقل 4ه به سه تانک شد

دو ماه دوره . در طی یافتندها  پرورش در این تانک

و  )دما، شوری آبهای فیزیکوشیمیایی پارامتر ،شرپرو

pH) و عصر ظهر، در چهار نوبت صبح،پرورش  هایتانک 

شش  تاچهار  ها درتغذیه الرو .ندشد گیریاندازه شب

غذای ( و دافنی وسناپلی و روتیفر)زنده غذای  نوبت توسط

 .(1393 ،کارانـرائیان و همـ)صح انجام شد شکخ

در هر مرحله و  بیست عددتعداد ی از الروها به ربرداونهـنم

، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 5 ،4، 3، 2 ،1، صفر یهازمانر د

 تفریخاز  روز پس 60و   50 ،40، 35، 30، 25، 20، 18

(DPH) د از ـعـو ب دـش امـانج یادفـصورت تص به

 برای بوئن هایدر محلولبه نسبت مساوی  ،سنجیزیست

 %4د ـیئدـالوتارـو گل وریـکوپ نــمیکروسی با ـبررس

(4/7 pH:) العه با میکروسکوپ الکترونی منظور مطبه

(TEM )انالرو ماهیتهیه مقاطع بافتی . ندثبیت شدت 

 Zeiss, YJ) میکروسکوپ نوریمطالعه با  برای

2005B) سازی و بعد از انجام مراحل آبگیری، شفاف

و   Eagderi et al. 2013بر اساسآغشتگی با پارافین 

های تثبیت هنمون. انجام شد (1388) صحرائیان و همکاران

 %1ساعت در محلول به مدت دو ید ئدلآشده در گلوتار

 2/7) کودیالتموالر کا 1و  (:pH 2/7اسمیوم )اکسیدتترا

pH:نگهداری و توسط گرادیسانت درجه 4ر دمای ( د 

توم وتوسط اولترامیکر سپس .گیری شدندقالباپون 

(LEICA EMUC6)  های تثبیت شده، مقاطع نمونهاز

یورانیل استات  با مقاطع بافتی ،در نهایت .شدبافتی تهیه 

 García) آمیزی شدندو سیترات سرب رنگ

Hernández et al. 2001 یبردارسـعک(. آنالیز و 

 JEOL-Jemها توسط میکروسکوپ الکترونی مدل داده

 انجام شد. 1011

 

 نتایج

با تفریخ الرو ماهی از  همزماناندام مری  و توسعه تمایز

ادامه روده و به سمت  شدآغاز بخش قدامی لوله گوارش 

مری از اپیتلیوم بافت در زمان تفریخ  (.A-1شکل ) یافت

 Squamous)سنگفرشی پوششی  بافت نوع

epithelium )اول روزر د .بود DPH مری به صورت ،

کرد و حلق را به روده متصل میکه بود مجرای نازک یک 
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 Cuboidal) مکعبیآن در این روز از نوع وششی بافت پ

epithelium)  ها در قسمت تحتانی سلولهسته بزرگ با

های جامی در این روز همچنین سلول .(A-2شکل ) بود

موکوس در حال تمایز به همراه ه ترشح کنندشکل 

ها مشاهده سلول باالییهای پینوسیتوزی در بخش وزیکول

موکوسی تمایز بیشتری های سلول DPH دوم شد. در روز

 .ندبودوسی ـماده موککردن پیدا کرده و در حال ذخیره 

ل از ـکـایی متشـهای چشهـغنچوده ــهمچنین ت

های ای و سلولهای حاشیهای، سلولهای پایهلولــس

. مشاهده شدندحال تمایز  در مری درونی در بافت پوششی

 مطبق کامالًپوششی مری بافت  ،در روز سوم بعد از تفریخ

(Columnar epithelium) .یک الیه  ،به عالوه شد

کرد که ضخامت آن با ای مری را احاطه مینازک ماهیچه

در  .(C,B-1شکل های ) یافتافزایش سن الرو، ازدیاد می

های موکوسی و ذخیره با توسعه کامل سلولاین روز 

-2شکل ) بسیار توسعه یافتبافت پوششی مری  ،موکوس

B).  

موکوسی به دو   هایسلول نتایج همچنین نشان داد که

در  .بودند)خاکستری( قابل تفکیک  دسته روشن و تیره

س الیه رئوها، دندانهریزبا توسعه ، روز پنجم بعد از تفریخ

ود ـبه خدانه دندانه ـیا دن سمضرخاطی مری حالت  م

های هایغنچههمچنین  ،در این روز .(C-2شکل ) گرفت

های موکوسی سلولو بر تعداد یافته توسعه  چشایی کامالً

بافت متراکمی به یک در این زمان  ،عالوهبه. شدافزوده نیز 

 حد واسطدر  (Esophagus valve) دریچه مری نام

 ،در روز هشت بعد از تفریخ .شدتشکیل وده بین مری و ر

اتفاق  بر روی دریچه مری (Microvilli) پرزهاتوسعه ریز

 در( Longitudinal folds) طولی هایچین .افتاد

 . از روز(A-3شکل ) یافتندتوسعه  بخش میانی مری

تغییر  DPH پنج و بیست تا هشتم بعد از تفریخ

های موکوسی سلولو اندازه تعداد افزایش  زجهمحسوسی ب

در  .در روند تکوین مری مشاهده نشدچشایی های غنچهو 

افزایش ادامه  باروز بعد از تفریخ  60 تا  پنجم و بیست روز

-سلولو افزایش  جلوییهای چشایی در بخش تعداد سلول

و  جلوییدو بخش مری به  ،عقبیموکوسی در بخش های 

 (.D-1شکل )ک بود قابل تفکی عقبی
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(: Abramis bramaمیکروگراف میکروسکوپ نوری بافت مری در مراحل اولیه تکوین الرو ماهی سیم معمولی ) -1شکل 

A- DPH1 ،B- DPH3 ،C- DPH3  وC- DPH 25 (OE ،مری :sqc سنگفرشی: الیه پوششی ،BC ،حفره دهانی :Br :

 : غدد چشایی(.نوک پیکان: الیه ماهیچه، CM: چشم، Eمغز، 
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روز اول بعد از تفریخ،  -A. (Abramis bramaتصویر میکروسکوپ الکترونی ناحیه مری الرو ماهی سیم معمولی ) -2 کلش

B-  روز سوم بعد از تفریخ وC- ( .روز پنجم بعد از تفریخGC. سلول موکوسی :DC .سلول موکوسی با مواد تیره: LC :

 سلول موکوسی با مواد روشن(.
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روز هشتم بعد از  -A(. Abramis bramaروسکوپ الکترونی ناحیه مری الرو ماهی سیم معمولی )تصویر میک -3 شکل

 : سیست(.CY: چین طولی و LFروز یازدهم بعد از تفریخ ) -Bتفریخ و 

 

 بحث

حلقی -وظیفه مری در ماهیان انتقال غذا از بخش دهانی

های چنین در گونهـهم .استده و یا روده ـبه سمت مع

 Cataldi) نیز کاربرد دارد یین در تنظیم اسمزیوری هال

et al. 1988 .) نشان داد که مری این پژوهش نتایج

طور کامل توسعه  هماهی سیم معمولی در زمان تفریخ ب

وع ــخ به وقـته و تمایز آن در روز اول بعد از تفریـنیاف

در روز سی کوهای موسلول اولینتمایز  زمانپیوندد. می

اولین تغذیه شروع منطبق با  و حدوداًریخ دوم بعد از تف

ها در جهت تسریع وجود ترشحات این سلول بود. خارجی

انتقال غذا در دستگاه گوارش و حفاظت در  تسهیلو 

 یت تکوین زودـمقابل عوامل ویروسی و باکتریایی، اهم

(. Zimmer et al. 1992) دهدان میـام آنها را نشـهنگ

ع تمایز غدد ترشح کننده تحقیقات قبلی در مورد شرو

 گربه ماهی دو نوع از قبیل آب شیرین اناهیموکوس در م

Hemisorubim platyrhynchos (Faccioli et al. 

 Pelteobagrus fulvidraco (Yang etو  (2016

al. 2010)  در روز دوم و سوم بعد از تفریخ و به ترتیب

 Lutjanusاطلس قرمز  سرخومانند  ماهی آب شوردر 

peru (Pena et al. 2017) نوعی شوریده ماهی و 

Argyrosomus regius (Papadakis et al. 

نجم بعد از تفریخ ترتیب در روزهای چهارم و پبه( 2013

 گزارش شده است.

نشان داد که در روز سوم بعد از تفریخ  همچنینها بررسی 

 با شدت تراکم الکترونی متفاوت دو نوع سلول موکوسی

 تشکیل دهنده موکوسمواد تراکم یشتر ب د.شمشاهده 

 نثیخیا  یدیساصیت اخبا  ییهاگلیکوپروتئین ،مری

 .Sarasquete et al. 1995; Elbal et al) هستند

انتقال  تسهیل برایهای اسیدی بیشتر موکوس(. 2004

های خنثی و موکوس (Sarasquete et al. 2001) غذا

 Osman and) دارند تأثیرجذب مواد بر بیشتر 

Caceci, 1991; Grau et al. 1992.) غنچه تمایز

بیانگر  ،از روز پنجم بعد از تفریخ مریدر  ییچشاهای 

در انتخاب ایی یحسی شیمهای اهمیت چنین ساختار

های چشایی عه غنچهـتوس ،ن الروـبا افزایش س .ستغذا

اولین غنچه چشایی  ،ماهیاناز در بسیاری  .یابدادامه می

 حلقی و آبششی گزارش شده است-نیهای دهادر بخش

(Micale et al. 2006; Qu et al. 2012; Yang 

et al. 2010; Pradhan et al. 2012; Asgari et 

al. 2013)، های سیم  ها در مری الروولی ظهور این غنچه

در  ی آنهابیانگر اهمیت باالمی تواند  معمولی احتماالً

در ماهیان دیگر  . البتهباشددر ناحیه مری انتخاب غذا 

چشایی در مری  یهاغنچههای متفاوتی برای توسعه زمان

روز در  1-2این زمان  ،عنوان مثالبه. گزارش شده است

 Pelteobagrus fulvidraco اینهاگربه ماهی پرو

(Pradhan et al. 2012)در گربه ماهی دم زرد ، 

Ompok bimaculatus  3در روز (Yang et al. 

 Asgari) 6در روز Huso huso  (، در فیل ماهی2010

et al. 2013گونه آزاد مرجانی  (، درPlectropomus 

leopardus  11در روز (Qu et al. 2012)  و در ماهی
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 بعد از تفریخ 17در روز  Pagellus erythrinusپاندورا 

(Micale et al. 2006گزارش شده است ) . 

فاق اندام مری اتاطی یه مخال رأسشروع توسعه شیارها در 

 بورع این امر در هنگام دیگر روز پنجم پس از تفریخ بود.

نشان   مری الرو یازده روزه یک سیست غذایی در درون

 مریالیه مخاطی  رأسمضرس بودن داده شده است. 

سبب ایجاد تواند میعالوه بر نگهداری ذرات غذایی، 

مری  . اصطکاک همزمان دیوارهشودغذایی  موادخراش در 

موکوس در  تواند سبب ترشحمی و ذره غذایی، احتماالً

هضم و جذب برخی از به بافت اپیتلیوم مری شده و 

 Osman and) کندترکیبات با زنجیره کوتاه کمک 

Caceci, 1991; Grau et al. 1992) .ظهور  ،به عالوه

د تواندر روز هشتم بعد از تفریخ میهای طولی مری چین

 و بیشترنگهداری و هدایت  براید مری در راستای عملکر

این  عملکرد بهتر در برگشت غذا در یاغذایی  مواد مؤثرتر

 ;Abol-Munafi et al. 2006 ) معده باشد فاقدگونه 
Diaz et al. 2008; Papadakis et al. 2013; 

Faccioli et al. 2016) . تفکیک مری به دو بخش

ی هایشتر غنچهبر اساس توزیع ب یبترتبه عقبیو  جلویی

و  پس از تفریخ 25های موکوسی در روز چشایی و سلول

یدن رس معده و مسیر طوالنی نبودبه  احتماالً آن،از  بعد

 دیگر. مشابه این نتیجه در استذا به روده مرتبط غ

 ماهیان استخوانی حقیقی نیز گزارش شده است یهاگونه

(Chen et al. 2006; Yang et al. 2010 .) 

که ظهور زود  کردتوان بیان می ،کلی گیریجهینت در

هنگام غدد موکوسی همزمان با تغییر ساختاری بافت 

به همراه وجود الیه  ،به ستونی سنگفرشیپوششی از 

مضرس بر روی الیه مخاطی مری در مراحل اولیه تکوین 

ای این گونه همگام با تغییرات تغذیه ،ماهی سیم معمولی

 ،خارجی است. همچنین ه کامالًاز تغذیه داخلی به تغذی

بروز تغییرات در مراحل پیشرفته الرو از روز هشت بعد از 

عی از ــامکان تغذیه از دامنه وسی ،ریخ به بعدـتف

را در این گونه فاقد معده  ی گیاهی و جانوریهاتونپالنک

 کند.میفراهم 
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Abstract 

This study aimed to investigate the histoarchitecture of the esophagus in common bream 

(Abramis brama) during early development using light microscopy and transmission electron 

microscope (TEM) from hatching up to day 60 post hatch (DPH). Larvae were sampled 

randomly every day from hatching time to 6 DPH, on every alternate day from 8 DPH to 20 

DPH, every 5 days from 25 DPH to 40 DPH, and two last samples have down at 50 and 60 

DPH. Then fish larvae were fixed by immersion in Bouin´s solution and 4% glutaraldehide 

(pH = 7.4). Results showed that the esophagus differentiated from the anterior part of the 

alimentary tract at hatching time. At 1 DPH, the esophagus lined by squamous cells and 

forming a tine tubular structure lined with cubical cells. First goblet cell was observed at 2 

DPH in the mucosal layer of the esophagus. At 3 DPH, they showed presence of the various 

mucosal material. In addition, epithelium of the esophagus changed to columnar cells. The 

first taste bud was detected at 5 DPH and the main phenomenon was the appearance of a 

serrated outline of the esophagus apical cells. Longitudinal folds of the esophagus were 

developed at 8 DPH. No remarkable histological changes were observed till 25 DPH, but the 

number of the taste buds and goblet cells and their size were increased. From 25 to 60 DPH, 

low dense of goblet cell, increasing in posterior esophagus region, led to differed histological 

characteristics with anterior esophagus segment encompassed increasing number of taste 

buds.  
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