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ABSTRACT 
Study of fishes’ alimentary canal ontogeny is important to understand 

their nutritional requirements during their early development and is a 

research priority for candidate species in aquaculture. Therefore, this 

work was conducted to study the early development of the Binni fish’s 

(Mesopotamichthys sharpeyi) alimentary canal using  histological 

method.  A total of 200 larvae and fry were sampled from hatching up 

to 41 day post hatching (DPH), and then histological sections were 

prepared using paraffin method and staining with hematoxylin-eosin. 

Based on the results, mouth opening, exogenous feeding and the 

esophagus development covered with a cuboid epithelium were 

happened on 3 DPH, and the emergence of the gill arches on the 4 

DPH. The complete absorption of the yolk sacs was lasted until the 4 

DPH. The developmental characteristics of Binni fish during its early 

stages indicated the concurrence of biological structures with their 

needs. In addition, these ontogenic changes were similar to those of 

other cyprinid’s digestive system. 

 

*Corresponding author: soheil.eagderi@ut.ac.ir 

mailto:Soheil.eagderi@ut.ac.ir


 پروری ایران مشارکت انجمن آبزی دانشگاه گیالن با 

 تغذیه آبزیان 

 25- 36، صفحات  1399 پاییزوم،  سسال ششم، شماره  

 

 "مقاله پژوهشی"

 تکوین  اولیه مراحل طی در  (Mesopotamichthys sharpeyi) بنیماهی  گوارش لوله شناسیبافت
 

 2 امیني محمد ، 1 پورباقر هادی ، 1*ایگدری سهیل ، 1 علیخاني کیارسي  الناز

 لبرز ا كرج، تهران، دانشگاه طبيعی، منابع دانشكده شيالت، گروه -1

 خوزستان بهبهان، االنبيا، خاتم صنعتی دانشگاه طبيعی، منابع و زيست محيط دانشكده شيالت، گروه -2
 

31/06/99تاريخ پذيرش:                                    13/03/99تاريخ دريافت:   

 

 چکیده 

اولآن  يی غذا  یازهايدر درک ن  يیباال  تياهم  انيماه   تغذيه  دستگاه  نيشناخت تكو  ه يها در مراحل 

اين    ،رونياز ا.  استپرورش    یبرا  جديد   یهادر مورد گونه  یقاتيتحق  یهاتياولوجمله  دارد و از    ی زندگ

  ( Mesopotamichthys sharpeyi)  تكوين اوليه لوله گوارش ماهی بنی   به منظور مطالعه  تحقيق

گشايی  از زمان تخمماهی  و بچه  نوزاد  200تعداد    ،در مجموع  .شداجرا  شناسی  روش بافتاز  با استفاده  

ائوزين مقاطع بافتی  -هماتوكسيلينآميزی  روش پارافينه و رنگه  برداری و باز آن نمونه  روز پس   41تا  

اساس نتايج، در ماهی بنی باز شدن حفره دهانی، شروع تغذيه خارجی و توسعه   . برشدها تهيه  از آن

های آبششی در روز گشايی و ظهور كمانمكعبی مطبق در روز سوم بعد از تخم  پوششیمری با بافت  

تخم از  پس  زرچهارم  كيسه  كامل  جذب  گرفت.  صورت  چهارم  گشايی  روز  تا  انجاميد.  بهده  طول 

گر همزمانی ساختارهای زيستی با نيازهای آنها بود.  های تكوين ماهی بنی در مراحل اوليه بيانويژگی
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 کلمات کلیدی 

 شناسی بافت

 فردزايی

 مرحله جنينی 

 دستگاه گوارش 

 ماهی بنی 

 مراحل اوليه 

 

 soheil.eagderi@ut.ac.irنويسنده مسئول:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Soheil.eagderi@ut.ac.ir
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 مقدمه 

كه در    است  ان يماه  انتوژنی  در  ده يچيپ   و   عيسر  ینديفرآ  يزتما

  بدن، ل  شكدر    رييتغگشايی شده دچار  ه تخمتاز نوزادان  ،آن

  در   ،به عبارت ديگر  .شوندمی  رفتار  و  شنا  يیتوانا  ،وسازسوخت  

در  .  ندشومیتبديل    وانـجموجود    يک  به  كوتاه  اًنسبت  یزمان

اوليه از  بيش   ،تكوين  بعد  ماهيان  عملكردی  ساختارهای  تر 

بعد    نوزادان  پيش  ،از اين رو  .اندپيدا نكردهه  شايی توسعگتخم

تخم مجموعهگاز  دچار  از  شايی  پيچيده  ای  ريختی  تغييرات 

  به  مربوط  اطالعات  (.Gisbert et al. 2014)  ندشومی

ی پروریآبز  تيريمد  در  اني ماه  رشد  ی هاوالگ  و  ريختی  تكوين

تغييرات   زيرا،  (Gisbert et al. 2002يت زيادی دارد )هما

قابليت    توسعه  به   اً ماهيان عمدت  نوزادی  عملكردی در مرحله

ای و تنفسی مرتبط است كه  حسی، تغذيههای  دستگاه  شنا و

از  توسعه  باعث  وسيعی  دامنه  اشغال  برای  ماهی   قابليت 

آن  ،نتيجه  در  و شده  ها  زيستگاه پراكنش  و  بقا  تأثير ها  بر 

 رات ييتغ  روندی  بررس  ،بنابراين  (. Gisbert, 1999)گذارد  می

  رشد   هياول  مراحل  ی ط  در گوارشی    دستگاه و تكوين    بدن   شكل

 .  استجديد  هایگونهروری ـپ زیـروريات آبـاز ض نوزاد،

بنی  از   ( Mesopotamichthys sharpeyi)   ماهی 

های كارون،  و در ايران در رودخانه  استهای بومی كشور  گونه

-میكرخه، بهمنشير، تاالب هورالعظيم و هور شادگان يافت  

قسمت  دشو در  ماهی  اين  رودخانهپايين.  زندگی  دست  ها 

 منطقه   ،كند. زيستگاه اصلی ماهی بنی در استان خوزستانمی

ريزی  تخم  برایماه  هورالعظيم است. اين گونه در اواسط اسفند

پايين از رودخانهدست  از هور به قسمت  به هور  منتهی  های 

كه    آنجمله رود كرخه مهاجرت كرده و در مناطق كم عمق  

گياهی   پوشش  كند  ريزی  تخم است،  دارای  اواخر می  در  و 

اين    (.1394،  انيفي)شرگردد  فروردين ماه به هورالعظيم برمی

اوليه  مراحل  در  فيتوپالنكتون  ماهی  خود،  است  زندگی  خوار 

 (.1393)شريفيان، 

هی بنی به دليل رشد نسبتاً مناسب و تحمل شرايط نامساعد  ما

اهميت دارای  باال  اقتصادی  ارزش  و  است.  محيطی    زياد 
برای تكثير و پرورش اين گونه به انجام   ایگستردههای تالش

(. ماهی  1393آميز نيز بوده است )شريفيان،  رسيده و موفقيت

كشور   جنوبی  مناطق  در  از  بهبنی  خوزستان  در  خصوص 

محبوبيت خاص برخوردار است و به عنوان يكی از منابع مهم  

تأمين پروتئين حيوانی مورد نياز اهالی اين مناطق محسوب 

. بازارپسندی اين ماهی از يک سو و استفاده از آالت دشومی

مخرب   ارزش صيد  با  ماهی  اين  نسل  بقای  ديگر  سوی  از 

بنابراين است.  انداخته  مخاطره  به  را  و   ،اقتصادی  تكثير 

رهاسازی آن در برنامه بازسازی ذخاير توسط سازمان شيالت  

 (.  1390)مطلبی و شريف روحانی،  استايران در حال انجام 

تكثير و پرورش  شناسی و  زيستمطالعات متعددی در مورد  

توان  ها میانجام شده است كه از جمله آنر ايران  دماهی بنی  

  و   صالحی  )محمدو اردک    بتم ماهی بنی با شيرأبه پرورش تو

ت  (،1394  همكاران، و  أوـپرورش  بنی  ماهی  ماهيان  كپورم 

ساک )بچينی و مقايسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم  

برخی خصوصيات زيستی ماهی   (،139۸ ،كاهكش و همكاران

-زيست  (،1393  ،هاشمی و همكاران) بنی در تاالب شادگان  

نژاد و  حميدی)نی  ـب  وزادـن تكثير مصنوعی و پرورش    ناوریف

هورمونـثأ ت   ،(139۵  ،همكاران تكثير  ير  در  مصنوعی  های 

تعيين تراكم ماهی بنی    (،13۸2  ،ساک كاهكش )بماهی بنی  

گونه  كارگاهدر   چند  و 13۸4  ،كاهكش  )بساکای  پرورش   )  

ربررسی   ريخت  یآلومتر  شدالگوی  تغييرات  بنی    یو  ماهی 

با توجه به    . اشاره كرد  (139۸  ،سی عليخانی و همكارانريا)ك

تاكنون مطالعه در    ،تكثير و پرورش اين گونه در ايرانقدمت  

در مراحل اوليه تكوين انجام   آنمورد تكوين دستگاه گوارش  

ای ماهيان به  گيری ساختار تغذيهشناخت شكل.  نشده است

  ها آنای  به درک بهتر نيازهای تغذيه  ،گوارش  دستگاه  خصوص

تكوينی    ،همچنينكند.  می كمک   تغييرات    دستگاه تحليل 

ماهی   زندگی  ابتدايی  مراحل  طی  در  طراحی   برایگوارش 

رسد  نظر میهبی ضروری  يبندی غذا ای و فرمولتغذيه  راهبرد

(Verreth and Segner, 1995  .)به    با   ، روينا  از توجه 

 اين  ارزش،  اين گونه با   نوزادی  ينتكو  مراحل  اهميت شناخت

بافتی    بررسیهدف    با  تحقيق ماهی   گوارش دستگاهتكوين 

اين    اجرا  به  تكوين  اوليه  مراحل طی  دربنی   نتايج  درآمد. 

شرا  در  مطالعه و  پرورش   يطبهبود  نيازهای  ی  بهتر  درک 

 .  كاربرد خواهد داشت بازسازی حالدر  گونه اين ایتغذيه

 

 هامواد و روش

 برداری شرایط و روش نمونه

سوسنگرد بومی  ماهيان  كارگاه  مصنوعی    در  تكثير  )مركز 
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ايران(،   در  بومی  با    10تعداد  ماهيان  بنی  ماده  ماهی  قطعه 

وزنی   صورت  گرم    1600ميانگين  به  هيپوفيز  تزريق  از  بعد 

كشی  از ماهيان مولد ماده پس از تخم  . شدند  تكثيرمصنوعی  

لقاح، تخم انجام  انكوباتورهای  و  به  های متورم و آب كشيده 

ميزان    ۸-10ويس   به  منتقل ميلی  ۵00-700ليتری  ليتر 

  گشايی تخم. دوره  (Zohar and Mylonas, 2001)شدند  

و    4-3 كشيد  طول  تخم  نوزادانروز  از  يک  پس  به  گشايی 

ليتری منتقل شدند. در روز دوم پس    200آوری  جمع  مخزن

خارجی،    گشايیتخماز   تغذيه  شروع  با  به   نوزادانهمزمان 

استخرهای پرورش نوزادگاهی منتقل شدند. اين استخرها قبالً  

غذای طبيعی كوددهی شده بودند. دمای آب،  منظور توليد    به

pH    دوره طول  در  استخرها  شفافيت  و  محلول  اكسيژن  و 

و    ۸/7  ±  4/0گراد،  درجه سانتی   24  ±   6/1ترتيب  پرورش به

متر بود. شوری آب سانتی 2۵-3۵قسمت در هزار و  1/6 ± 1

به     نوزادان  یبود. همزمان با معرف   ppt  3/0-1/1  استخرها نيز

پنجم توسط غذای مصنوعی پودری ماهی سفيد    استخر از روز

 تغذيه شدند.  خزری تا پايان دوره

  

 شناسي مطالعات بافت

به صورت  گشايی تخم پس از  13اول تا  در روزهای نوزاداناز 

   41و    33،  2۸،  23،  1۸،  16،  1۵روزانه و سپس در روزهای  

و در مجموع   برداری شدنمونه  قطعه در هر بار  10به تعداد  

-جمع دوره لـك اهی درـم  هـ بچ و وزادیـن نمونه  200تعداد  

عليخانی)  شد وریآ همكاران  كيارسی  نمونه(139۸،  و   .-

استخر پرورش   از  هانمونه.  بود  تصادفی   كامالً  صورتبه  ها يری گ

شدند.   گرفته  ساچوک  از  استفاده  با    نوزادان نوزادگاهی 

و    گل ميخک بيهوش  برداری در عصارهبالفاصله پس از نمونه

ها  تثبيت شدند. نمونه  %4در محلول  فرمالين بافری    ،سپس

 %72ساعت به منظور اجتناب از سفتی بافت به الكل    24بعد از  

نمونه منتقل شدند.  تثبيت شده در  درصد  الكلی    رديفهای 

زدايی و پارافين مايع به منظور آب  برای  % 96و    96،  ۸0،  ۸0

بافت   درون  به  پارافين  دستگاه  نفوذ  بافت  در  آوری  عمل 

سپس در پارافين   وری وآشركت ديد سبز( فر،  تيشوپروسسور)

بافتقالب از  شدند.  ميكروتومگيری  دستگاه  توسط  ،  ها 

ضخامت  برش با  رنگ   6تا    ۵هايی  توسط  و  تهيه  ميكرون 

هماتوكسيلين رنگ-آميزی  شدند ائوزين  )پوستی،    آميزی 

ميكروسكوپ  136۸ از  گوارش  دستگاه  بافت  بررسی  برای   .)

دوربين   به  مجهز  بزرگنمايی  Dinoديجيتال  نوری  های  در 

 برداری انجام شد.  متفاوت استفاده و عكس

 

 نتایج 

دستگاه گوارش، روند    های تهيه شده ازمشاهده بافتاساس    بر

روده، كبد    ،زرده، حفره دهانی، مری  تغييرات و تكوين كيسه 

فيتوپالنكتون   پااليش  دستگاههای آبششی )به عنوان  و كمان

 ( توصيف شدند. نوزاددر دوره 

زرده در روز صفر در بيشترين مقدار خود   كيسه زرده:    کیسه

  عمده   ، گشايیبعد از تخم  1بود و شكلی بيضوی داشت. در روز  

و شكل آن از حالت برجسته و برآمده    ،زرده جذب شده  كيسه 

  ، گشايیپس از تخم  2به حالت خطی تغيير كرده بود. در روز  

بعد از    3شد و در روز  زرده به صورت باريک ديده می  كيسه 

از آن باقی مانده بود. در اين روز  تخم گشايی قسمت اندكی 

تغذيه فعال شروع و غذادهی به صورت دستی انجام شد. در  

از تخم  4روز   بود    كيسه  ، گشايیبعد  زرده كامالً جذب شده 

 (. 1)شكل 
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زرده  در روز صفر پس    سهیک  -الف (.  H & E, X100)  (Mesopotamichthys sharpeyi)  يبن   يماه  نوزاد  زرده  سه یک  1  شکل

  در   زرده   سه یک  - ب   زرده؛   سهی ک  وارهید:  پیکان  زرده،   سه یک  درون:  دیسف  پیکان   سر  ، (YS)  زرده   سه یک:  (DPH 0گشایي ) تخماز  

DPH 1 در  زرده سه یک -پ  ؛ DPH 2 در  زرده سهیک - ت ؛ DPH  3 . 

 

در روز صفر، دهان و مخرج بسته بود. در روز حفره دهاني:  

پوششی    بافتگشايی دهان باز شد. يک اليه  سوم بعد از تخم

می  را  دهانی  حفره  درون  مطبق  اولين  سنگفرشی  پوشاند. 

درون حفره دهانی در  (  Goblet cell) های جامی شكل  ياخته

تخم  4روز   از  مشاهدهبعد  روز    ،گشايی  در  از    ۵و  بعد 

 (. 2ها افزوده شد )شكل گشايی بر تعداد آنتخم

 

 
  -ب  ؛DPH 3 در دهان حفره  - الف(. H & E, X100)  (Mesopotamichthys sharpeyi)  ماهي بني نوزادحفره دهاني  2شکل 

 (.يآبشش  کمان : GA  ،یمر: ES) DPH 5  دهان  حفره در  يجام یاخته
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روز  مری:   تخم  3در  دهان،  بعداز  باز شدن  با  همراه  گشايی 

بافت   كه  بود  مشاهده  قابل  باريک  لوله  صورت  به  نيز  مری 

.  داشتهای صاف  پوشانده بود و ماهيچهرا  مكعبی مطبق آن  

روز  ياخته مری،    درازایدر   در  موكوسی  از   3های  بعد 

های موكوسی  ياختهبر تعداد    6گشايی ديده شدند. در روز  تخم

ها به خوبی  ياختهاين    12و    11مری افزوده شده و در روزهای  

 Longitudinal)طولی  چين    16توسعه يافته بودند. در روز  

fold)  زيردر باالی بخش    ،مری به وضوح در مخاط موكوسی-

سروزم اليه  يک  و  بود  مشاهده  قابل   Serous)  یخاط 

membrane  )  23تا    16در اين روز توسعه يافته بود. از روز  

 (. 3تغيير خاصی در ساختار بافتی مری مشاهده نشد )شكل 

 

 

 
  -ب   ؛( یمر:  ES)  DPH  3  ی در  مر  - الف(.  H&E, X100)  ( Mesopotamichthys sharpeyi)   ي بن  ي ماه  نوزاد   ی مر  3  شکل

  ؛ (يآبشش   کمان:  GA  ، یمر:  EO)  DPH  6  در   ی مر  -پ   ؛ است  شده  داده  نشان  پیکان  با   که   DPH  5  ی درمر  جلوی  ي مسواک  یاخته

  یاخته :  اهیس  پیکان )  DPH  12  ی درمر  يموکوس  یاخته   - ث   ؛(یمر :  ES  ،ی مر  يموکوس  یاخته:  اهی س  پیکان )  DPH  11  ی درمر  -ت 

 . (یمر : ES ،ی مر چین  :دیسف خط)  DPH 16  ی درمر چین - ج  ؛(يآبشش  کمان: GA  ،ی مر :ES ، یمر يموکوس
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روده به صورت لوله   ، گشايیبعد از تخم  4در حدود روز  روده:  

باريک ظاهر شد كه قسمت ابتدايی آن برآمده و قسمت ميانی  

ای  و انتهايی آن باريک بود و هر سه قسمت توسط بافت استوانه

های جامی و  ياخته مطبق پوشيده شده بودند. در همين روز  

بودند.  های  چين  نيز قابل رؤيت    3از روز      نوزادمخاط روده 

  ( Brush border)مسواكی    ود. ناحيهخارجی ب  دارای تغذيه

روده ديده    جلويی به صورت بسيار ريز در قسمت    ۵نيز در روز  

و ميانی با وضوح    جلويی  در ناحيه   6مسواكی در روز    شد. ناحيه

بود و در روزهای بعد  بيش تری در يک رديف قابل مشاهده 

ناحيه در روز به اين  نيز ديده شد.  انتهايی  تدريج در قسمت 

تعدادشان افزوده    بر  33به خوبی قابل مشاهده بود و تا روز    12

 (. 4شد )شكل 

 

 
: N  روده، :  DPH  4   (I  در  روده  –الف  (. H&E, X100)   (Mesopotamichthys sharpeyi)   يبن  يماه  نوزاد  روده   4  شکل

  جلویي   ناحیه  -پ   ؛ (روده:  I  روده،  جلوی  ي مسواک  هیناح:  اهیس  پیکان )  DPH  12  در   روده   جلوی  يمسواک  هیناح  -ب   ؛ (نوتوکورد

 . است شده داده نشان پیکان با  که  DPH 33 در روده جلویي در بخش  يمسواک ه یناح -ت  ؛ (روده: I)  DPH   33در  روده

 

های كبد به صورت ياخته  ، گشايیبعد از تخم  3در روز  کبد:  

مقدار   كه  بودند  مشاهده  قابل  فشرده  و  متمايز  بافت  يک 

آنياختهسيتوپالسم   كروی  روز  های  در  و  بود  بعد  كم  های 

به خوبی مشخص شد.    ۵شدند تا اين كه در روز    بيشتر متمايز

 12افزايش يافت و در روز    های كبدی ياختهتعداد  ،  ۸در روز  

بيش پيدا  توسعه  تاتری  كبد  حجم  افزايش    2۸  روز  كردند. 

- ادامه داشت. در اين زمان پارانشيم كبد از نوع بافت همبندی

كبدیياختهاز    و  بودای  رشته  هسته  های  با  ی چندضلعی 

 (.۵مركزی تشكيل شده بودند )شكل  
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  یاخته   - ب   ؛ (کبد:  L)  DPH  3  در  کبد  -الف (.  H&E, X100)  ( Mesopotamichthys sharpeyi)  ي بن  ي ماه  نوزاد   کبد  5  شکل

:  N  کبد،:  L  ،يدهان-يآبشش   محوطه:  DPH  5  (BO  در  کبد  –پ   ؛ (کبد:   L،یکبد  یاخته:  یاه س  پیکان ) DPH 3  در   کبدی

:  I  ،ی مر:  DPH  12  (EO  در  کبد  - ث   ؛ (کبد:  L  کبد،   یاخته  دهنده:  یاهس  پیکان )  DPH  8  در   کبدهای  یاختهتوسعه    - ت   ؛ (نوتوکورد

 (.   کبد: L) DPH 28 در  کبد  -ج  ؛( کبد: L روده،

 

روز  های آبششي:  کمان تخم  4در  از  تعداد  بعد    4گشايی، 

عدد كمان آبششی به خوبی قابل مشاهده بود كه در هر كمان  

غضروف   كننده (  Cartilage)آبششی  حمايت  غشای    و 

تيغه  (Cartilaginous support)غضروف   اوليه    و 

(Primary lamllae)  تيغه  Secondary)ثانويه    و 

lamellae)  می آبششیديده  محوطه  دهانی  -شدند. 

(Buccopharyngeal cavity)   اين روز به خوبی نيز در 

های كلرايد نيز در  بين  ياخته شكل گرفت و قابل تمايز بود.  
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 (. 6های آبششی ديده شدند )شكل رشته 

 

 
.  DPH  4  ي درآبشش   کمان  در.  (H & E, X100)   (Mesopotamichthys sharpeyi)  يبن  يماه   نوزاد  يآبشش   کمان  6  شکل

:   SLه،یاول غهیت:  PL،يآبشش  کمان : GA  کننده،  ت یحما یغشا:  CS غضروف، : C)اجزای کمان آبششي   -ب  ؛ کمان آبششي  -الف

 (. هیثانو غهیت

 

  بحث  

  يا مراحل اوليه   نوزادیدر بين مراحل مختلف رشد ماهی، دوره  

زرده( با    جنينی )تغذيه از كيسه  تكوين به دليل انطباق دوره

ترين تلفات  و بيش  استمهم    بعد از جنينی، يک مرحله  دوره

 ;Padr´os et al. 2011) پيوندد  به وقوع می  در اين مرحله

Jalali et al. 2020) توسعه عوامل    نوزاد  .  به  بسته  ماهی 

 پذيری ذاتی قوی استژنتيكی و محيطی، دارای ماهيت تطابق

(Andrade et al. 2015)بنابراين  سازی بهينه   برای  ،. 

پرورشروش آن    نوزادان،  های  تكوين  روند   خصوصبهدرک 

اهميت   های گوارشیاندام  (ارگانوژنززايی )اندام  تغذيه و  شرايط

بررسی تكوين    زيرا  ،(Padr´os et al. 2011)  بااليی دارد

احتمالی    ريتأث،  هيتغذ  سميمكان های گوارشی برای درک  اندام

 ضروری   نوزادی  و هضم غذا در مرحله   هياول  يیغذا  یهاميرژ

ماهی ممكن است از لحاظ ريختی قادر به    نوزاداست. اگرچه  

گرفتن مواد غذايی در اولين تغذيه باشد، اما دستگاه گوارش 

باشد كاربردی  كامالً  كه  اين  از  يک    ،قبل  به  ازنياز    رديف 

دارد   گوارش .  (Jalali et al. 2020)تغييرات  دستگاه 

و  ماهی كبد  روده،  و  معده  )غدد  گوارشی  غدد  و  لوله  از  ها 

لوزالمعده( تشكيل شده است. لوله گوارش از دهان شروع و تا  

می امتداد  گوارش    يابد.مخرج  لوله  ديواره  بافتی  ساختمان 

اليه اصلی مخاط، زير    4داران عالی شامل  مهره  همانند ها  ماهی

)پوستی و صديق مروستی،    باشدمیو سروزا    مخاط، ماهيچه

دستگاه  ه  ب  (.137۸ ساختار  كلی  گونه طور  در  های  گوارش 

و شكل    ایهای تغذيهراساس نوع غذا، رفتا  مختلف ماهيان بر

يا در يک گونه بر حسب محل زندگی،  و  بدن متفاوت است  

  شودمشاهده می  آنتغييراتی در    ، مثلتوليدو زمان    فصل، سن 

 (.  13۸۸و همكاران،  بانان خجسته )
حالت  ماهيان نوزادی دوره  ريختی،  تغييرات  با ،گذر يک 

 Pena and)  كوتاه است يک دوره در  رفتاری و فيزيولوژيک 

Dumas, 2009; Khemis et al. 2013  .)بنابراين ،  

  نوزادی   مرحلهدر   عملكردی  ساختارهای تكوين  بندیزمان

 Osse and Van)دارد   آن  حيات  برای ادامه  زيادی اهميت

den Boogaart, 2004  .)نتايج  بر   ذخيره  عمده  ،اساس 

روز   در  بنی  ماهی  زرده  از  3كيسه  كاهش    گشايیتخم  بعد 

از مرحله تغذيه انتقال  به معنی  داخلی به خارجی   يافت كه 

دهان در اين روز همراه    نبا باز شد   و( است  طتلمخ)تغذيه  

كه    هر   ،بود كيسه چند  كامل  روز    جذب  در  از    4زرده  بعد 

زرده   خارجی است. تغذيه كه به معنی اتفاق افتاد گشايیتخم

و برای بقای   ستهاها و پروتئين ليپيد  ، هاشامل كربوهيدرات

زرده در خانواده   كيسه(.  Kunz, 2004)  جنين ضروری است

 نوزاد بدن  اندازه  با    تماهيان نسب  كپورماهيان نسبت به آزاد

 نوزادی های اول  و در روز  است  شده كوچک  گشايیتخم  تازه

تا    ،بنابراين  (.Yaghoubi, 2014)  دشوسرعت جذب میبه
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از كيسه زرده    نوزادنياز غذايی    ،گشايی روز سوم پس از تخم 

زمان اين  در  و  خارجی    ،است  منابع  از  تغذيه  و  باز شدن  با 

نيز بر جذب كيسهگيرد.  صورت می به    مؤثر استزرده    دما 

خزری   كلمه  ماهی  در  كه  ( Rutilus caspicus)طوری 

شده  زرده    طوالنی شدن جذب كيسهسبب  دمای پايين محيط  

   (. Yaghoubi, 2014) بود

از حدوداً  شروع تغذيه خارجی    ، در ماهی بنی  اساس نتايج،   بر

و در اين روز مری و روده    است  گشايی تخم  پس از  3-4  روز

برای   های موكوسی لوله گوارشياختهتعداد  عملكردی شده و  

ر روز سوم دنيز    عمولیم  كپورهمانند ماهی    ، تسهيل عبور غذا

اين زمان    (.1396)مشيدی،    بودند  هيافت  افزايش از در  مری 

های صاف  بافت مكعبی مطبق پوشيده شده و دارای ماهيچه

طول مری   های موكوسی درياختهتعداد  در ماهی بنی، .بودند

  بعد   به  11-12روز    و تاافزوده شده    گشايی تخم   بعد از  3روز    از

تغذيه ماهی    قابل مشاهده بودند.نيز    یبزرگتر  های ازهداندر  

 ی جانوریهاو پالنكتونها  جلبک ريز   از  نوزادی  بنی در دوره

است ساختار گيری  شكل  و  (1393شريفيان،  )  گزارش شده 

روز  كمان در  آبششی  توسعه  ،  چهارمهای  همزمانی  بيانگر 

ای اين گونه  های عملكردی مورد نياز برای انتوژنی تغذيهاندام

مواد گياهی غذای اصلی اين  . در ماهی بنی جوان و بالغ، است

گونه را تشكيل داده و مواد غيرگياهی مانند حشرات آبزی و 

شوند  اتفاقی محسوب می  غذای تصادفی يا  ،بنتوزهای جانوری

فاقد    مانند ماهی كلمهبنی    گونه.  (1394)شريفيان و همكاران  

و مری مستقيماً به روده    (Yaghoubi, 2014)  استمعده  

بسياری از كپورماهيان، مانند  مشابه  اين امر،    شود. میمتصل  

معمولی   كپور  علفخوار    و  (1396)مشيدی،  ماهی  ماهی 

(Ctenopharyngodon idella)    و نسب  )ذاكری  است 

 (. 1396همكاران، 
ايیتخمبعد از    4روده در ماهی بنی حدود روز   ورت    گـش به ـص

ــتوانه ــط بافت اس ــد كه توس ای مطبق بخش باريكی ظاهر ش

در روده نيز در همين روز   های جامیياختهپوـشيده ـشده بود.  

ــدـند و   اين .  رؤـيت بودـندمـخاط روده ـقاـبل  ـهای  چيندـيده شـ

ــت ـماهی ـمانـند ـماهی كلـمه ــه  بنتوزخواراسـ ـبا   ـكه در مـقايسـ

ــتخوار ان گوشـ اهـي ایو چين  درازتر،  روده  ،آزادـم  ایروده  ـه

ــاه )ـكوت دارد  دارای    (.Yaghoubi, 2014ـتری  ـچون  روده 

تر  ، هـضم و جذب در آن كاملاـستهای ترـشحی فراوان ياخته

 است.

ــفرا می ــودكـبد ـباـعث تولـيد صـ برای گوارش و ـجذب ـكه    شـ

ــت. همچنين ــروری اسـ از    متعددیيف  اكبد وظ ،ليپيدها ضـ

از  جمله وخت و ـس به را  ها  مواد چربی و قندی و ذخيره آن ـس

كبد در ماهی   .(137۸)پوـستی و ـصديق مروـستی،  دارد  عهده  

ــايیتخمبعد   3بنی در روز  ــورت    گش  یكبد  هایياختهبه ص

كل  كروی  د. در روز ـش تر بيش  ها ياختهاين  تعداد   ،۸ديده ـش

د و در روز  اس نتايج، 12ـش عه پيدا كردند. بر اـس عه    توـس توـس

بود. در نوزاد   ماهی كپور  نوزاددر ماهی بنی مشـابه اوليه كبد  

همزمان   ،گشايیتخم  روز سوم بعد ازتوسعه كبد در   نيز اخير  

يدی،    يابدتمايز میبا تمايز روده  اه(. 1396)مـش كولی   كبد ـش

(Alburnus chalcoides  ،)ی مــه مــاـه ـل  Rutilus)  ـك

caspicus  )ماهی و ( حوضCarassius auratus)    دارای

ته های كبدیياخته ت و  با هـس وجهی در مركز چندهای درـش

ــب و همكاران،   ياخته ــابه ماهی بنی   ،(1396)ذاكری نس مش

 بودند.

تكوين  گيری كلی می توان بيان داشت كه روند  به عنوان نتيجه

همزمانی  گوارش    دستگاه بيانگر  اوليه  مراحل  در  بنی  ماهی 

آن نيازهای  با  زيستی  بود.  ساختارهای  -زمان  ،مثال  برایها 

تغذ بندی مرحله  از  خارج  یداخل  ه يانتقال  تكوين   ،یبه    با 

از جمله باز شدن دهان، مری و روده    عملكردی ساختارهای

 ،همچنينگوارشی همراه بود.    مجرایهای  ياخته  شده و توسعه

كپورماهيان شباهت    ديگرگوارش    دستگاهروند اين تغييرات به  

 داشت.
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