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 چكيده

توجه  اندازه غذاي پلت در زمان شروع تغذيه خارجي با تعيين اهميتبه جهت در اين پژوهش روند تكامل مورفولوژيك دهان، 
روز  60سازي به دريا به مدت  از لحظه تفريخ تا مرحله رها (Vimba vimba)سياه کولي دازه دهان در الرو و بچه ماهي به ان

 10و  5، 2پس از تفريخ بصورت روزانه و سپس با فواصل  8تا  1برداري بصورت کامالً تصادفي و از روز    نمونه بررسي شد.
( انجام شد. SEM) نگاره ررسي مورفولوژي دهان با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيبنجام شد. اپس از تفريخ  60روزه تا روز 

در محاسبه شد. به منظور ارزيابي اندازه غذاي پلت  90و  45همچنين طول فك باال و پايين و اندازه شكاف دهان در زواياي
،   سومگيري کردند. در روز  ها شروع به شكل م و لبفر روزه، پاپيالهاي فيلي 2حفره دهاني باز و در الرو  ،پس از تفريخ 1روز 

 هشتمدر روز  .بود دهان هاللي شكل و ساختار پاپيال کامالً مشخص ،هاي چشايي بود و در روز چهارم شروع تشكيل جوانه
به بلع،  قادراحتماال  V. vimbaتوان نتيجه گرفت که الرو  نهايت مي درماست در اطراف دهان مشاهده گرديد. تعدادي نورو

ميكرومتر  110پس از تفريخ با اندازه  8همزمان با آغاز تغذيه خارجي به همراه غذاي زنده از روز هضم و جذب غذاي پلت 
 توانند تنها از غذاي دستي استفاده نمايند. الروها مي ،پس از تفريخ تا پايان دوره پرورش 20به طوري که از روز  باشد. مي
 

 ولي، تكامل، مورفولوژي دهان، تعيين اندازهماهي سياه ك :كليدي لغات
 
 

 نویسنده مسئول*

mailto:Shahlajamili45@yahoo.com
mailto:Shahlajamili45@yahoo.com


 ...بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در الرو و     و همکاران                                                               جاللی

66 

 

 مقدمه
از خانواده  Vimba vimba  اسم علميماهي سياه كولي با 

Cyprinidae هاي با ارزش و  به عنوان يكي از گونه
هاي  باشد كه ذخاير آن در سال اقتصادي درياي خزر مي

 Abdoli and) اخير كاهش محسوسي داشته است

Naderi, 2009 زي بوده  كولي يك ماهي كف (. ماهي سياه
ها، الرو حشرات و نرم تناني  و از آبزيان كفزي شامل كرم

 Abbasi etكند ) كنند، تغذيه مي كه در لجن زندگي مي

al., 2004در تكثير مصنوعي و بعد از طي مراحل لقاح .)، 
موضوع مهمي كه وجود دارد، تغذيه الروها بعد از جذب 

در چون بيشترين تلفات ماهيان مزبور  ده است،كيسه زر
از تغذيه داخلي به  ذرزمان جذب كيسه زرده و مرحله گ

باشد. يافتن چگونگي تغذيه و نوع جيره  ذيه خارجي ميتغ
غذايي در پرورش ابتدايي بسيار اهميت دارد و زمان تغذيه 

سي، بينايي، بويايي و هاي ح بستگي به زمان تشكيل اندام
رشد و توسعه موفق  .(Haghighi, 2006) دچشايي دار

سيستم گوارشي براي رشد و بقاي الرو ماهي ضروري 
كارآمد، ماهي را قادر به  ياست، زيرا يك سيستم گوارش

، اما سيستم هضمي سازد صيد، بلع، هضم و جذب غذا مي
قبل از اينكه كامالً فعال و كارآمد شود نياز به يك سري 

 (.(Farhudi et al., 2013 تغييرات رشدي اساسي دارد
ندهايي از رشد و تمايز تكوين دوره الروي مجموعه فرآي

تغيير شكل بدن، متابوليسم، قابليت شنا  ،زايي شامل ريخت
باشد كه در طي اين فرآيند، اندازه بدن افزايش  و رفتار مي

هاي عملكردي جديد به طور پيوسته به  يافته و سيستم
 ه كارايي مناسب بقاء برسندآيند، تا الروها ب وجود مي

(Barriga and Battini, 2009.)  درك رفتارهاي
اي و هضم مواد غذايي در ماهيان نقش مهمي در  تغذيه

كند. اين امر مستلزم اطالع از  طراحي غذاي پلت ايفا مي
چگونگي روند تكامل دهان و اجزاي آن و همچنين اندازه 

اسب در باشد كه در طراحي جيره غذايي من طعمه مي
دهان و  (.Irwin et al., 2002دوران الروي اهميت دارد )

در ماهيان مسئول شناسايي و گرفتن مواد  حفره دهاني
باشد كه هم از لحاظ محل و هم از نظر اندازه در  غذايي مي

هاي مختلف متفاوت است. اندازه دهان در بعضي از  گونه
راي ها دا ماهي . همچنينتواند اتساع يابد ماهيان مي

بررسي روند تكامل دهان،  هاي باال و پايين هستند. آرواره
ها در  هاي چشايي موجود در لب تراكم و پراكندگي جوانه

)عربشاهي،  هاي ماهيان گزارش شده است بعضي از گونه
 ,.Cinar and Senol, 2005 Hansen et al;؛ 1393

2002; Lamb and Kiyohara, 2005; Irwin  et al., 

2002  Boglione et al., 2006; Ramezani-Fard et 

al., 2011; .) در مورد تعيين اندازه دهان نيز توسط 

(Kamali, et al., 2006 , EL Hag et al., 2012 ; 

Ramezani-Fard et al., 2011). صورت  هايي پژوهش
با وجود اطالعات موردي درباره دستگاه  .ه استگرفت
از  اطالعات اندكيماهي سياه كولي درياي خزر،  شگوار

چگونگي رشد تكاملي دهان و ساختار مورفومتريك آن 
هدف از اين بررسي اين است كه چگونه  .وجود دارد

كند و همچنين يك  انتخاب غذا با رشد الرو تغيير مي
راهكار عملي جهت تعيين اندازه بهينه غذا در طي مراحل 

تعيين الروي ماهي سياه كولي تحت شرايط پرورشي 
 گردد.

 
 كار مواد و روش

لي در طول مهاجرت ودر اين بررسي مولدين ماهي سياه ك
هاي بخش جنوبي درياي خزر  توليد مثلي خود به رودخانه

صيد و براي تكثير مصنوعي به  1395در ارديبهشت ماه 
مركز تكثير، پرورش و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني 

اح، شهيد انصاري رشت منتقل شدند. پس از انجام لق
ها به سالن انكوباسيون منتقل شدند و به انكوباتورهاي  تخم

مستقر در مجتمع شهيد انصاري انتقال « ويس»اي  شيشه
يافتند تا بقيه دوران انكوباسيون خود را در اين انكوباتورها 

روز بعد از لقاح تفريخ شدند. دماي  4ها  سپري نمايند. تخم
جه سانتيگراد در 19±65/1آب در طول دوره انكوباسيون 

هاي مستطيل شكل و  بود. پس از آن الروها به داخل تراف
 سپس به استخر پرورشي منتقل شدند.
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 V.  vimbaبررسي روند تكامل دهان  ،از آنجايي كه هدف
 سازي به دريا بود، نمونه از لحظه تفريخ تا مرحله رها

، 3، 2، 1صبح روزهاي  برداري بصورت كامالً تصادفي و در 
 10، 5، 2سپس با فواصل  ،بصورت روزانه 8 و7، 6، 5، 4

سازي به دريا( انجام شد. از  روزگي )مرحله رها 60روزه تا 
نمونه برداشته شد. تغذيه الروها طبق  10هر مرحله تقريباً 

 و خشك )روتيفر( شرايط معمول كارگاه با غذاي زنده
(SFC-0  ،2  شركت خوراك تهيه شده از   -بار در روز 3تا

 انجام شد.، طيور و آبزيان مازندران، ايران(  دام
گيري  عدد الرو پس از اندازه 10برداري    در هر بار نمونه

طول كل به منظور بررسي با ميكروسكوپ الكتروني نگاره 
 50ساعت در محلول حاوي  12در مرحله فيكس به مدت 

( بافر سالين)فسفات  PBS - %50+  %5/2گلوتارالدهيد % 
ساعت به  24قرار گرفتند. پس از گذشت  pH=4/7با 

منتقل گرديدند و در اين مرحله، فيكس  PBSمحلول 
 (Post Fix)ها به پايان رسيد. مرحله پست فيكس  نمونه

كسيد اسميوم، قرار اشامل تهيه محلول رقيق شده تترا
ها در اين محلول و شستشو با آب مقطر و  دادن نمونه

گيري از  اشد. به منظور آبب ميها به اتانول  انتقال نمونه
قرار گرفت و  استفاده ها، سري افزايشي اتانول مورد نمونه

مدل  Christجهت خشك كردن از دستگاه فريز دراير )
Alpha 1-2 LD استفاده گرديد. بالفاصله پس از خشك )

ها توسط فريز دراير، به كمك نوار چسب  نمودن نمونه
و سپس  ندشد هاي سربي قرار داده كربن بر روي پايه

 Sputter Coater Emitech – K450xتوسط دستگاه 
نهايت به وسيله  بوسيله فلز طال پوشش داده شدند. در

-VEGA//TESCAANميكروسكوپ الكتروني نگاره 

XMU  مورد مطالعه و عكسبرداري قرار گرفتند
(;Glauret, 1974 Khoshnood et al., 2011.)  

گيري طول فك باال  ازهسپس اندازه شكاف دهان، پس از اند
 90و  45و فك پايين در هنگام باز شدن در زواياي 

 (.Dabrowski and Bardega, 1984) محاسبه شد
 
 

 نتايج
 تكامل مورفولوژي دهان
پس  60تا  1هاي دهاني از روز  بروز و ظهور دهان و بخش

از تفريخ با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني نگاره به 
در ماهي يك روزه دهان  :روز اول ست:صورت زير بوده ا

ها  باشد و لب تشكيل شده و از بيرون قابل تشخيص مي
هاي سقف دهان  مشخص نيست. حفره دهاني باز و سلول

گيري است  شود. حفره بيني نيز در حال شكل مشاهده مي
پس از تفريخ،  2در روز  :روز دوم (.2و1الف-1 )شكل

فرم  پاپيالهاي فيليشيار دهاني مشخص، 
(Filiform Papillae) ها  گيري كرده و لب شروع به شكل

در  :روز سوم (.ب-1باشد )شكل  نيز در حال تشكيل مي
روز سوم دهان هنوز كامل نشده، اما نسبت به روزهاي قبل 

هاي چشايي در  تر شده است. شروع تشكيل جوانه واضح
 پ(.-1باشد )شكل  محل تشكيل دهان كامالً مشهود مي

 ، ها تشكيل شده در اين روز حفره دهاني و لب :مروز چهار
هاي دهاني قابل مشاهده  قابل تشخيص هستند و سلول

هاي لب در اين روز مشاهده گرديد و  باشند. سلول مي
همچنين در اين روز دهان از حالت يك شكاف در امتداد 

باشد  بخش زيرين بدن خارج شده و هاللي شكل مي
(Crescent mouth of larvae)ترين پديده اين  . مهم

 :روز پنجم (.2و  1 ت -1 )شكل  باشد روز، ظهور پاپيال مي
در اين روز حفره دهاني بزرگتر شده و دهان هاللي شكل 

ها،  باشد. همچنين بر روي لب زيرين به وضوح مشخص مي
روز  (.2و1ث-1 هاي چشايي مشاهده گرديد )شكل جوانه

ها تعداد  ي لببر رو V. vimbaروزه  6در الرو  :ششم
هاي چشايي با اندازه كوچك مشاهده  بيشتري از جوانه

هاي  گرديد. سوراخ و حفره بيني توسعه يافته و سلول
 (.2و1 ج-1 بويايي نيز در حال گسترش هستند )شكل

هاي چشايي در داخل و  در اين روز تعداد جوانه :روز هفتم
در  روز هشتم: چ(.-1بيرون دهان افزايش داشتند )شكل

در تمامي  (Taste buds)هاي چشايي  ن، جوانهساين 
سطح لب گسترش يافته و اندازه آنها افزايش پيدا كرده 

 است.
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 (Scanning Electron Microscopeبا استفاده از ميكروسكوپ الكتروني نگاره) V. vimba: ميكروگراف دهان الرو 1شكل 
Figure 1: Scanning Electron Microscopy micrograph of mouth of  V. vimba. 

 روزه 2 در ناحيه دهان در الروFiliform Papilla (FP )هاي سقف دهان )فلش(، ب:  : سلول2روزه؛ الف 1: حفره دهاني باز در الرو 1الف

روزه؛  4در الرو  Papillae(P) : 1پس از تفریخ، ت 3در روز  (Taste Buds:TB)هاي چشایي در دهان  )فلش(، پ: شروع تشكيل جوانه

هاي چشایي  : جوانه2پس از تفریخ؛ ث 5: دهان هاللي شكل زیرین در روز 1پس از تفریخ، ث 4در روز  (Lip Cells): سلولهاي لب 2ت

(Taste buds)  ها( )فلش تفریخ پس از 6ها در روز  هاي چشایي بر روي لب : جوانه2: ناحيه سر و دهان؛ ج1روزه، ج 5حفره دهاني در الرو ،

هاي نوروماست در اطراف دهان  پس از تفریخ )فلش ها(، ح: سلول 7حفره دهان در روز  (Taste buds)هاي چشایي  چ: جوانه

(Neuromast cells)  پس ازتفریخ)فلش ها(،  10ها(، خ: افزایش تعداد جوانه هاي چشایي ناحيه دهان در روز  پس از تفریخ )فلش 8در روز

هاي نوروماست  ها(، ذ: افزایش تعداد سلول روزه )فلش 15هاي چشایي بر روي لب ها و داخل دهان در الرو  اندازه و تعداد جوانه د: افزایش

 روزه. 20و سوراخ بيني در سياه كولي 
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تعدادي نوروماست در اطراف دهان مشاهده گرديد )شكل 
در اين روز  V. vimba در الرو ماهي روز دهم: ح(.-1

هاي  مل دهان مشاهده گرديد و تعداد جوانهشكل كا
چشايي در داخل و بيرون دهان نسبت به روزهاي قبل 

 د-1شكل  روز پانزدهم: (.خ-1 افزايش داشتند. )شكل
نشان را  هاني در روز پانزدهم پس از تفريخناحيه د

هاي چشايي  ها شامل جوانه دهد. تمام بخش لب مي
چشايي رشد چشمگيري  هاي باشد. اندازه و تعداد جوانه مي

تعداد  روز بيستم: (.د-1دهد )شكل  را نشان مي
هاي نوروماست افزايش يافته و سوراخ بيني مشاهده  سلول

، 40، 30، 25ذ(. تا پايان دوره )روزهاي -1گرديد )شكل 

( تغيير چشمگيري به جز افزايش اندازه دهان، 60و  50
 .هاي چشايي و سوراخ بيني مشاهده نگرديد جوانه

 
 اندازه دهان

پس از تفريخ و  7توجه به جذب كيسه زرده در روز  با
 8از روز   (Exogenous feeding)شروع تغذيه خارجي 

 81/9اندازه بهينه و حداكثر غذا به ترتيب ، پس از تفريخ
روند باشد.  ميكرومتر مي 57/198±19/17و  ±20/110

ولي تكامل مورفومتريك دهان در الرو و بچه ماهي سياه ك
(V. vimba)  داده شده است. نشان 1در جدول 

 
 

 (V. vimba)روند تكامل مورفومتریك دهان در الرو و بچه ماهي سياه كولي  :1جدول 
Table 1: Development of mouth morphometrics in larval and juvenile V. vimba. 

سن الرو )روز 

 پس از تفریخ(
 (mm)طول كل 

 (µm)كاف دهان ش  ( µm (طول آرواره

 90◦ 45◦  فك پایين فك باال

6 70/0±52/7 28/18±52/78 28/18±52/78 28/18±52/78 28/18±52/78 

7 49/0±88/7 07/27±19/139 96/26±47/91 35/19±68/100 38/33±49/167 

8 60/0±00/8 72/14±39/153 39/11±91/125 81/9±20/110 19/17±57/198 

10 50/0±19/8 75/10±63/218 16/28±71/182 71/9±03/159 89/21±60/285 

15 63/0±35/8 55/58±78/382 61/48±08/362 02/41±00/286 34/75±00/527 

20 63/2±48/16 25/55±45/801 35/47±96/773 71/37±90/603 09/70±31/1114 

25 28/2±38/20 75/382±91/849 29/365±86/821 78/287±47/640 02/531±35/1182 

30 96/1±68/23 85/75±95/989 85/84±14/968 63/60±78/749 52/112±72/1384 

40 13/2±82/35 00/505±57/1137 54/514±23/1109 66/390±16/863 66/718±79/1589 

50 55/2±84/42 82/614±73/1387 90/652±998/1334 96/485±95/1048 35/892±48/1927 

60 40/5±76/47 15/133±20/2418 45/112±86/2240 97/94±62/1790 09/173±9/3296 

 
 بحث

هاي پرورش ماهي  اي از هزينه كه سهم عمده يياز آنجا
اي از  مربوط به تأمين غذاست، لذا توجه به مسائل تغذيه

جمله نوع غذا، مقدار غذا، زمان غذادهي و همچنين ارتباط 
آب و اندازه ماهي تغذيه با ساير عوامل از جمله دماي 

نيسم هضم و جذب در بدن ماهياني مكا بسيار مهم است.
كنند، نسبت به ماهياني كه از  از غذاي زنده استفاده ميكه 

كنند، خيلي بهتر صورت  غذاي كنسانتره تغذيه مي

ماهياني كه در اوايل دوره  (.1388)فاضلي،  گيرد مي
كنند، نسبت به  زندگي خود از غذاي زنده استفاده مي

ها  كنند، به بيماري يه ميماهياني كه از غذاي كنسانتره تغذ
هاي محيطي مقاومت  در مقابل استرس و تر هستند مقاوم

دهند. غذاهاي طبيعي به هضم و  بيشتري از خود نشان مي
واقع غذاي  كند و در جذب غذاي كنسانتره كمك مي

گردد كه توأم با  كنسانتره موقعي خوب هضم و جذب مي
(. 1390 ،قرباني واقعي و همكارانغذاي طبيعي باشد )
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همگام با تكامل سيستم گوارش، بچه ماهي قادر است 
غذاي دستي را دريافت نمايد، بطوريكه اهميت غذاي پلت 

به همين دليل  ،يابد همگام با رشد ماهي افزايش مي
باشد. اهميت  كيفيت و مقدار غذاي دستي بسيار مهم مي

ويژه آن در مراحل اوليه به دليل تأمين منابع پروتئيني 
 (.Holt, 2011باشد ) از منابع حيواني و سويا مي ناشي

نوزاد ماهي سياه كولي تازه از تخم درآمده، در مرحله اول 
زندگي خود از كيسه زرده تغذيه كرده و حدوداً در روز 
هفتم زندگي، كيسه زرده خود را جذب و كيسه شناي 

شود كه  كند و قادر به شناي فعال مي خود را از هوا پر مي
در اين  .ذيه فعال )خارجي( بچه ماهي نورس استآغاز تغ

هاي  مرحله بچه ماهيان نورس شروع به تغذيه از پالنكتون
ندازه ذرات غذايي ا نمايند. روتيفر ميجانوري ريز مثل 

مصرف شده توسط ماهي بستگي به اندازه دهان دارد و در 
اين ميان چنانچه اندازه هركدام از مواد غذايي متناسب 

 ,.Micale et al) ها تغذيه خواهد كرد ي از آنباشد، ماه

. آبزيان پرورشي در مراحل اوليه زندگي داراي (2006
هاي تغذيه و رشد لوله  هايي از نظر توانايي محدوديت

باشند. از  پذير مي گوارشي هستند و در نتيجه بسيار آسيب
رو اين مرحله از زندگي آنان از نظر نوع تغذيه  اين

كرد جزي ) ري داردبا مراحل پيش پروا هاي زيادي تفاوت
پس از  1در ماهي سياه كولي در روز  (.1382و همكاران، 

پس از تفريخ شروع  3حفره دهاني باز و در روز ، تفريخ 
هاي چشايي در  باشد. جوانه هاي چشايي مي تشكيل جوانه

اما عالوه بر حفره گوارشي  ،واقع پايه اندام گوارشي هستند
شوند. در بررسي  دن مشاهده ميدر تمامي سطح ب

Kiyohara ( بر روي پراكندگي 1980و همكاران )
ها و داخل دهان ماهي  هاي چشايي موجود در لب جوانه

Pseudorasbora parva  خانواده كپورماهيان( مشخص(
هاي چشايي در اين ماهي به طور فراواني  گرديد كه جوانه

-دهانيها، پوست، موكوس موجود در حفره  بر روي لب
و مري مشاهده شدند. اما بيشترين تراكم بر روي حلقي 

 .V)در ماهي سياه كولي  ها و داخل دهان گزارش شد. لب

vimba) ها در اطراف دهان،  همانند ماهي سفيد اين جوانه

اند.  ها و به مقدار محدودتري در داخل دهان قرار گرفته لب
، Acipenser persicusدرحالي كه در ماهي قره برون 

به  ها سبيلك ها، داخل دهان و هاي چشايي در لب جوانه
 ،كلي طوره ب (.1393طور فراواني وجود داشت )عربشاهي، 

هاي  هاي شيرين تراكم باالي جوانه ماهيان آب در كپور
چشايي اطراف دهان و كفزي بودن ماهي كامالً در ارتباط 

(. در ماهي مورد بررسي، Gomahr et al., 1992هستند )
در لب بااليي تعداد و  (Taste buds)هاي چشايي  جوانه

تراكم باالتري داشتند. تحقيقات گذشته در گربه ماهيان 
هاي چشايي  نيز به اين موضوع اشاره كرده است كه جوانه

تراكم و  Malupterus electricusدر لب بااليي ماهي 
 ,Abou-Zaidارند )اندازه بيشتري نسبت به لب پاييني د

توان نتيجه گرفت كه به طور كلي لب  ميبنابراين  (.2014
هاي غذايي ايفا  تري در دريافت سيگنال باال نقش مهم

هاي چشايي، تراكم و  كنند. با اين حال رشد جوانه مي
-Abou) قدرت بينايي ارتباط مستقيم دارد ها با تعداد آن

Zaid, 2014.)  اساس ضخامت ها بر كلي شكل جوانهبطور
 كند ونه و محل قرارگيري تغيير ميتوجه به گ اپيتليوم و با

(Cinar and Senol, 2005) . در الرو(V. vimba)  در
پس از تفريخ، شيار دهاني مشخص و پاپيالهاي  2روز 
 4گيري كرده و در روز  ها شروع به شكل فرم و لب فيلي

 پس از تفريخ دهان از حالت يك شكاف در امتداد بخش
باشد و ساختار  زيرين بدن خارج شده و هاللي شكل مي

دهان در  ،پاپيال كامالً مشخص است. در سياه كولي
موقعيت زيرين قرار گرفته و قابليت بسيار مناسبي براي 

باشد.  بدست آوردن غذاهايي كه در كف قرار دارند، دارا مي
Ramezani-Fard ( مورفولوژي دهان 2011و همكاران ،)

 Malaysian mahseer (Tor tambroides)ه را در گون
مورد  (SEM)ميكروسكوپ الكتروني نگاره با استفاده از 

 1گيري كردند كه در روز  و چنين نتيجه بررسي قرار دادند
فرم پاپيال در  پس از تفريخ، حفره دهاني شامل فيلي

روزه، اين حفره منقبض  2باشد. در الرو  قسمت دهاني مي
 4باشد. دهان زيرين در روز  شخص ميشده و تاج دهاني م

هاي چشايي بوسيله  به خوبي تكامل يافته و جوانه
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اندازه دهان در ي روي لب تشكيل شدند. لياهاي اپيتل سلول
ساز  شروع مراحل الروي در انتخاب غذا بسيار سرنوشت

است. البته اين اندازه متأثر از اندازه كل بدن است كه آن 
درجه  ازه قطر تخم بستگي دارد.نيز به نوبه خود به اند

تكوين سيستم گوارشي در شروع تغذيه توضيح دهنده 
امكان هضم غذاهاي مختلف است. براي مثال در الرو 
ماهياني كه سيستم گوارش از ابتدا به خوبي تكوين يافته، 

سازد ولي در ساير الرو  استفاده از غذاي پلت را ميسر مي
تاه با چند سيستم ماهيان كه فقط يك لوله گوارش كو

 فعال جهت هضم زرده دارند، به غذاهايآنزيمي 
به منظور بدست آوردن غذاي  باشند. محدودتري متكي مي

مناسب، در درجه اول قدرت كشف آن توسط الرو ماهي 
هاي حسي فعال شامل  باشد. درجه تكوين اندام مهم مي

هاي شيميايي  ها(، گيرنده بينايي )چشم هاي گيرنده
هاي مكانيكي  هاي چشايي و اندام بويايي( و گيرنده )جوانه

 ,.EL Hag et alباشد ) )خطوط جانبي( بسيار مهم مي

در زمان  (V. vimba)(. در الرو ماهي سياه كولي 2012
پس از تفريخ(، طول كل  8شروع تغذيه خارجي )روز 

ميليمتر، طول فك باال و پايين به ترتيب  60/0±800
ميكرومتر،  91/125±39/11و  ميكرومتر 72/14±39/153

و حداكثر  20/110±81/9اندازه بهينه طعمه 
ميكرومتر تخمين زده شد. به طوري كه  19/17±57/198

Ramezani-Fard  اندازه بهينه 2011و همكاران در سال ،
غذا و حداكثر آن را براي الرو 

Malaysian mahseer (Tor tambroides)  در شروع
پس از تفريخ( به ترتيب  5-7اي مرحله تغذيه توأم )روزه

ميكرومتر و در زمان شروع تغذيه خارجي در  413و  248
ميكرومتر  493و  287پس از تفريخ به ترتيب  7روز 

هاي  گزارش كردند كه اختالف در اين اعداد متأثر از تفاوت
و  Cunha باشد. اي در طي روند تكامل مي بين گونه

Planas (1999اندازه بهينه طعمه ،)  و حداكثر آن را براي
اولين غذادهي الرو 

Turbot (Scophthalmus maximus)  و  140به ترتيب
ميكرومتر بيان كردند كه برمبناي اندازه متوسط  394

در مورد  طعمه موجود در لوله گوارش تخمين زده شد.
الروهاي ضعيف و كوچك، غذاهاي با اندازه كوچك 

د شده و در نتيجه تر صي باشند، زيرا راحت تر مي مناسب
كنند. عالوه بر اين  اين الروها غذاي بيشتري دريافت مي

 تواند روي تغذيه الروها تأثيرگذار باشد. اندازه طعمه مي
ارتباط بين اندازه دهان و اندازه طعمه به عنوان يكي از 
فاكتورهاي مهم در ظرفيت الرو ماهي جهت جذب 

 ,.Kamali et al) باشد هاي با سايز متفاوت مي طعمه

توجه به بررسي مورفولوژي دهان  در نتيجه با. (2006
توان گفت كه نتايج حاصل از اين بخش در تغذيه اين  مي

توان نوع، مقدار و  آبزي بسيار با اهميت است، زيرا كه مي
نسبت مواد مغذي و مقادير جاذب چشايي موجود در جيره 

-حسيهاي  را متناسب با ظهور و شروع عملكرد دستگاه
تنظيم نمود كه اين امر عالوه بر بهبود كارايي  شيميايي

جيره و استفاده بهينه از غذاي مصرفي، موجب كاهش در 
گردد. همچنين در اين  هزينه كلي جيره غذايي مي

پژوهش نشان داده شد كه در اين گونه با توجه به 
اطالعات موجود در مورد كامل بودن لوله گوارش از نظر 

در اين سن، الرو به  پس از تفريخ،  8وز تا ر مورفولوژيك
ذب غذاي مصنوعي را دارا احتمال زياد توانايي هضم و ج

پس از تفريخ تا پايان  20به طوري كه از روز  باشد. مي
توانند تنها از غذاي دستي استفاده  دوره پرورش، الروها مي

 نمايند.
  

 تشكر و قدرداني
داني خود را از بدين وسيله نگارندگان مراتب تشكر و قدر

همكاري صميمانه مديريت و معاونت مركز تكثير، پرورش 
و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شهيد انصاري رشت و 

كه در به ثمر نشستن اين تحقيق تالش  تمامي دوستاني
 دارند. اند، ابراز مي نموده

 
 منابع

اي روند تكوين  . بررسي مقايسه1393عربشاهي، م. 
و بويايي در دو ماهي قره برون  هاي چشايي اندام



 ...بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در               و همکاران                                                               جاللی

72 

 

(Acipenser persicus)   و سفيد(Rutilus kutum) .
پايان نامه ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران . 

 صفحه. 120
. آشنايي با تكثير و پرورش ماهيان 1388فاضلي، ز. س. 

 116ماهيان(. انتشارات فرهنگ نور: نگار نور .  )كپور
 صفحه.

. متين فر، ع. آیين جمشيد، خ. قرباني واقعي، ر
بررسي مقايسه اي  .1390حافظيه، م. و قرباني، ر. 

جايگزيني طيف غذاي مصنوعي دست ساز و وارداتي با 
ميگوي  15تا پست الرو  1غذاي زنده در مراحل زوآي 

(: 3)20پاسفيد غربي. مجله علمي شيالت ايران، 
102-87 .DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110010. 

Abbasi, K., Keyvan, A. and Ahmadi, M. R. 

2004., Morphometric and meristic 

characteristics of Vimba persa in sefidrud 

river. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 

13(1): 61-76 [In Farsi]. 

Abdoli, A. and Naderi, M. 2009., 

Biodiversity of fishes of the southern basin 

of the Caspian Sea. Abzian Scientific 

Publication, 238, 237 [In Farsi]. 

Abou-Zaid, D. F. A. 2014., A comparative 

study of the distribution and morphology of 

the external taste buds in the Siluroid 

fishes, Malupterus electricus and Claria 

lazera. International Journal of Advanced 

Research, 2: 1083-1095. 

Barriga, J. P. and Battini, M. A. 2009., 

Ecological significances of ontogenetic 

shifts in the stream – dwelling catfish, 

Hatcheria macraei (Siluriformes, 

Trichomycteridae), in a Patagonian river. 

Ecology of Freshwater Fish, 18: 395-405. 

DOI: 10.1111/j.1600-0633.2009.00356.x 

Boglione, C., Fersini, G. and Padroni, M., 

2006. Larval and juvenile development 

(sense organs, trophic behavior, skeletal 

development) of Pandora (Pagellus 

erythrinus) as a tool for its larval rearing 

optimization. Paper presented at the annual 

meeting of the world aquaculture society. 

Firenze, Italy, 9-13 May 2006. 

Cinar, K. and Senol, N., 2005. The 

distribution of external taste buds in flower 

fish (Pseudophoxinus antalyae). Journal of 

Anatomia, Histologia, Embryologia, 

34:176-178. DOI: 10.1111/j.1439-

0264.2005.00590.x. 

Cunha, I. and Planas, M., 1999. Optimal prey 

size for early turbot larvae (Scophthalmus 

maximus L.) based on mouth and ingested 

prey size. Aquaculture, 175:103-110. 

Dabrowski, K. and Bardega, R., 1984. 

Mouth size and predicted food size 

preferences of larvae of three cyprinid fish 

species. Aquaculture, 40: 41-46. 

DOI:.org/10.1016/0044-8486(84)90214-X. 

EL Hag, G. A., Kamarudin, M. S., Saad, C. 

R. and Duad, S. K., 2012. Mouth 

development of Malaysian River Catfish, 

Mystus nemurus (CandV) larvae. Journal of 

American Sciencce, 1: 271-276.  
Farhudi, A., Abedian Kenari, A. M., Nazari, 

R. M. and Makhdoomi, C. H., 2013. 

Changes of digestive enzymes activity in 

common carp (Cyprinus carpio) during 

larval ontogeny. Iranian Journal of 

Fisheries Sciences, 12(2):320-334.   

http://dx.doi.org/10.22092/isfj.2017.110010
https://doi.org/10.1016/0044-8486(84)90214-X


  3شماره  علمی شیالت ایران                                                                                              سال بیست و هفت/ مجله

73 

 

Glauret, M. A., 1974. Practical methods in 

electron microscopy. North Holand 

publishing, Amsterdam. 353P. 

Gomahr, A., Palzenberger, M. and 

kotrschal, K., 1992. Density and 

distribution of external taste buds in 

Cyprinids. Journal of Environmental 

Biology of Fishes, 33:125-134. DOI: 

10.1007/BF00002559. 

Haghighi, D. T., 2006. Embryonic 

development and nutritional requirements 

of Kutum fry, Rutilus frissi kutum. 

Dissertation, University of Putra, Malaysia. 

Hansen, A., Rutter, K. and Zeiske, E., 2002. 

Taste bud development in the zebrafish, 

Brachydanio rerio. Journal of Comparative 

Neurology, 333:289-300. DOI: 

10.1002/dvdy.10074. 

Holt, G. J., 2011. Larval fish nutrition. Wiley-

Blackwell Press. 448P. 

Irwin, S., O’Halloran, J. and FitzGerald, R. 

D., 2002. Mouth morphology and 

behavioural responses of cultured turbot 

towards food pellets of different sizes and 

moisture content. Aquaculture, 205:77-88. 

DOI: 10.1016/S0044-8486(01)00671-8. 

Kamali, A., Kordjazi, Z. and Nazari, R., 

2006. The effect of the timing of initial 

feeding on growth and survival of ship 

sturgeon (Acipenser nudiventris) larvae: a 

small-scale hatchery study. Journal of 

Applied Ichthyology, 22:294-297. 

Khoshnood, Z., Khodabandeh, S., 

Shahryari Moghaddam, M. and Mosafer 

Khorjestani, S., 2011. Histopathological 

and pathomorphological effects of mercuric 

chloride on the gills of Persian Sturgeon 

(Acipenser persicus), Fry. International 

Journal of Natural Resources and Marine 

Sciences, 1: 23-32. 

Kiyohara, S., Yamashita, S. and Kitoh, J., 

1980. Distribution of taste buds on the lips 

and inside the mouth in the minnow, 

Pseudorasbora  parva. Journal of 

Physiology and Behavior, 24:1143-1147. 

Lamb, C. and Kiyohara, S., 2005. 

Development of the vagal taste system of 

goldfish. Chemical Senses Journal, 30:58-

59. 

Micale, V., Garaffo, M., Genoves, L., 

Sedicato, M. T. and Mugila, U., 2006. The 

ontogeny of the alimentary tract during 

larval development in common pandora, 

Pagellus erythrinus L., Aquaculture, 

251:354-365. 

Ramezani-Fard, E., Kamarudin, M. S., 

Harmin, A. S., Saad, C. R., Abd satar, M. 

K. and Daud, S. K., 2011. Ontogenic 

development of the mouth and digestive 

tract in larval Malaysian mahseer, Tor 

tambroides Bleeker. Journal of Applied 

Ichthyology, 27:920-927. 

DOI:10.1111/j.1439-0426.2010.01598.x. 

https://doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00671-8


Iranian Scientific Fisheries Journal                                                                                                      Vol. 27, No.3 

 

 
An investigation of ontogenic development of mouth and its size  

in larval and juvenile of Vimba vimba 
 
 

Jalali S.
1
; Jamili Sh.

2*
; Sayyad- Bourani M.

3
; Ramezani- Fard E.

1
; Sepahdari A.

2 

 

 *
Shahlajamili45@yahoo.com 

 

 

1- Dept. Of Marine  Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

2- Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and 

Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran. 

3- Inland Water Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), 

Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran. 
 

 

Abstract 

In this study, mouth morphological development and the importance of size of pellet food at the onset 

of exogenous feeding, with respect to mouth size from hatching through 60s day after hatching 

(DAH), were studied in larval and juvenile Vimba bream (Vimba vimba). The samples were randomly 

taken at 1-8 DAH, then with 2, 5, and 10 days intervals until 60 DAH (being released into the sea). 

Morphological examinations of mouth were followed using SEM. The length of upper and lower jaws 

as well as the size of mouth gap at 45° and 90° were calculated to estimate the size of pellet food. The 

larval mouth opened at 1 DAH and filiform papillae, and lips began to form at 2 DAH. The first taste 

buds developed at 3 DAH. The larval mouth developed a crescent shape at 4 DAH and the structure of 

papilla became clear. A number of neuromast cells were observed around the mouth at 8 DAH. 

Finally, it can be concluded that with the onset of exogenous feeding, Vimba vimba larvae is probably 

able to ingest and digest 110 µm pellet food since 8 DAH. Thus, since 20 DAH until the end of larval 

rearing period, formulated diets can only be used.  
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