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1389اسفند : تاریخ پذیرش1388آذر : تاریخ دریاقت

، ایرانBarbus sharpeyi،انکوباسیون، تکامل:کلیديلغات

و جنس ) Cyprinidae(ماهیان ماهی بنی از خانواده کپور
،Toriniاز نسب هندي ماهیاین . باشدمی) Barbus(باربوس

بومی حوزه دجله و "عمدتایک تیره در کپور ماهیان است و
هورالعظیم، تاالب تاالبرخی نواحی ایران از جمله و بفرات

شادگان و رودخانه هاي واقع در بخش شمالی خلیج فارس مانند 
در .(Coad, 1991)باشدمیزهره و تاالب الحامر در کشور عراق 

، بهمنشیر) 1375پی،نیک(هاي کارون و کرخهایران در رودخانه
.گزارش شده است)1375نجف پور،(عظیم و هور شادگانهورال

گرفته و صورت بنیاین بررسی براي اولین بار روي ماهی
خاویاري روي ماهیاندر ایران انجام شدهمشابه بیشتر مطالعات 

روي ماهی قره )1372(زاده شفیعراي مثالب،باشدمیر آب شوو
روي ماهی )1383(و پرندآور (Acipencer persicus)برون 
را در مورد مراحل مطالعاتی (Acipencer stellatus)برون ازون

المللی الروي در انستیتو تحقیقات بینجنینی و رشد و نمو 
و Al-Hazza. ماهیان خاویاري دکتر دادمان رشت انجام دادند

Hussein)2007 ( تکامل الروي ماهی حمري)Barbus luteus (
.اندتکثیر شده در آزمایشگاه را مطالعه کرده

در مرکز توسعه ماهیان بومی حاضر روي ماهی بنی بررسی 
. انجام گردید1387ن و اردیبهشت استان خوزستان در فروردی

نرخ متر با3×5/0×5/1ابعاد هاي سرامیکی با حوضچهمولدین در 
. اري شدندجریان دائم آب نگهدادر مترمکعب بکیلوگرم5

براي . گیري گردیددو بار در روز اندازهECاکسیژن محلول، دما و 
تحریک مولدین به تخمریزي از هورمون هیپوفیز کپور به میزان 

2و گرم در کیلوگرم وزن بدن براي مولدین مادهمیلی4
فاده گردیدتاسي مولدین نر ر کیلوگرم وزن بدن براگرم دمیلی

(Al-Hazza & Hussein, 2007).
منتقل (Zoug)پس از تفریخ الروها به انکوباتورهاي زوگ

روز ازه تفریخ شده تا الرو پانزده روزه، دو بار درتاز الرو .شدند
درصد بعنوان ماده تثبیت کننده 2از فرمالینو برداري نمونه

Buke)استفاده گردید et al., در طول مدت انکوباسیون.(2003
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شناسی و آناتومیکی الروهاي زنده در زمانهاي خصوصیات ریخت
.نوري مورد بررسی قرار گرفتمختلف توسط میکروسکوپ

که کیسه شدمحاسبه براساس فرمول زیر حجم کیسه زرده
.شودمیزرده را یک بیضی فرض 

(Blaxter & Hempel, 1966; Cetta & Capuzzo, 1982):

V=
3
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π 2)
2

(
2

HL

بیضی ) عمودي( کوچکترین محورHبزرگترین محور و Lکه 
.باشدمی

الرو عدد30براي بدست آوردن میانگین و انحراف معیار از 
برداري استفاده گردید که با استفاده از برنامه در هر دوره نمونه

Excelست آمداعداد مورد نظر بد.
گرم در لیتر، میلی5/6-3/7برابر بامیزان اکسیژن محلول

pH گراد ثبت گردیددرجه سانتی22- 28دما و 7-3/7معادل.
6/321±7حجم تخم آب کشیده ) انجراف استاندارد±(میانگین 
.بودعدد الرو 210±5تعداد الروها در یک سی سی، وسی سی

تکامل الروي در ، شناسیوقایع ریختبراساسدر این بررسی 
: دوره اول: نمودتقسیم دوره اصلیدوبه توانمیرا ماهی بنی

کهباشدمی) دهکیسه زر(تامین نیاز غذایی الرو از منبع داخلی
مشاهدات .گرددشتري انجام مییالروها با سرعت برشد و تکامل

:در این دوره بشرح زیر بود
بزرگکروي وکیسه زرده: روزهچهارتا الرو از زمان تفریخ 

، فاقد باله، چین باشدمیو داراي طپش شدهقلب ظاهر ، است
، حرکاترت یک نوار باریک، ظریف و پیوسته استاي بصوباله

هان بسته دنوتوکورد مستقیم است، باشد و میالرو ناموزون
دو وجود داشته و با ضربان قلب، در است، جریان خون در بدن 

اي ه باله سینهجوان،در انتهاي این دوره. شودرگ اصلی جاري می
تمرکز رنگدانه در کیسه شنا در حال تشکیل است، روییده و

دهان باز شده که گردد، چشم، ناحیه سر و نوتوکورد مشاهده می
دهنده آغاز تغذیه خارجی است، از روز سوم غذادهی به نشان

.گرددالروها آغاز می
شده و تغذیه از منابع جذب "کیسه زرده کامال:دوره دوم

به کندي اول به دورهترشد و تکامل الرو نسب. خارجی است
: که در زیر بیان شده استگیردمیانجام

"کیسه زرده کامال:روزهپانزدهتا الرو از الرو پنج روزه 

له دمی گیرد، شعاعهاي بامخرج شکل میجذب شده است، 
ه است، باله دمی به رپوش آبششی شکل گرفتشود، سمیتشکیل

ها باز و بسته گیري آروارهخوبی تکامل یافته است، به علت شکل
اي کیسه هوایی تک حفرهگردد،شدن دهان بخوبی مشاهده می

، در انتهاي آهسته است، حرکات دهان دباشبصورت بیضوي می
باله کند، شعاعهاي استخوانی دربخوبی شنا میالرواین دوره 

این مرحله طول کل الرو به پایان دارد، در دمی هموسرك وجود
.میلیمتر رسیده است35/8

شود و به سرعت جذب میالروي یسه زرده در روزهاي اولک
باشد و پس از آن که توانایی استفاده از غذاي شیب آن شدید می

و شیب کاهش یافته مصرف کیسه زرده ،خارجی را پیدا کرد
تار اکثر الروهاي ماهی بنیکیسه زرده د.گرددمصرف مالیم می

1نمودار.ماندگردد یا مقدار اندکی مییم جذب مسوروز انتهاي 
.باشدمیبیانگر کاهش حجم زرده در الرو ماهی بنی

هاي ماهیان رشد و توسعه سریع در بسیاري از گونه
Kohno)استخوانی گزارش شده است  et al., 1986). تکامل

در حالیکه باشد،کپور ماهیان میلبمانند اغالروي در ماهی بنی 
هاي هاي اختصاصی است که در برخی از نمونهداراي مشخصه

پیگمانهاي موجود در .استماهیان مشاهده نشدهمورد مطالعه کپور
البته ، گرددسریعتر ظاهر میباربوسهايگونهسایر ازبنی چشم ماهی 

حمريمانندهاي بومی مشابهگونهها درزود ظاهر شدن رنگدانه
(Penaz, 2001)،گطان و شیربت(Pyka et al., مشاهده (2001

با روند تکامل "توانایی شنا در الرو ماهی بنی کامال.گردیده است
تواند مانند ماهی کپور معمولی این موضوع می. منطبق است

(Cyprinus carpio) بعلت افزایش قدرت مکانیکی عضالت و افزایش
Wakeling)(1999شنا باشد هايکارکرد اندام et al.,.

الرو ماهیان باربوس بطور قابل توجهی بزرگتر از بسیاري از 
ماهیان دریایی و کوچکتر از ماهیان سالمون بوده که علت آن، 

کوتاه بودن . (Calta, 1996)باشد میآنهااختالف در اندازه تخم
بالغین ماهی بنی مانند ماهی حمري، به اندازه کوچکشان در 
ابتداي تکامل الروي این ماهیان در مقایسه با سایر سیپرینیدها 

Szypula)گردد برمی et al ., 2001). هاي باربوس گونهسایرمانند
Pyka)ي ماهیان بومی نظیر گطان، شیربت و حمر et al., 2001) در
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الرو ماهی بنیدر کاهش حجم زرده : 1رمودان

پس و طول کل ماهی بنی در زمان تفریخ کوتاه استاین بررسی 
بنی الرو از دگردیسی هیچ باربوسی در میانگین طول به کوتاهی 

و میلیمتر، الر26/6طول الرو ماهی بنی در زمان تفریخ .باشدنمی
و (Al-Hazza & Hussein, 2007)میلیمتر 81/6ماهی حمري 

Pagrus  pagrus02/3میلیمتر(Conides & Glamuzina, 2001)

.گزارش شده است
ین باز شدن دهان الرو ماهیان و جذب کیسه زرده رابطه ا

نزدیکی وجود داشته و همزمان با جذب کامل کیسه زرده می
Lasker)باشد  et al., گردد، زمانی که دهان الرو باز می.(1970
دهنده آمادگی و نیاز الرو به استفاده از منابع غذایی خارجی نشان
Sato)است  et al., 2003) .

هاي مهم تولید مثل و بقاء در ماهیان اندازه زرده از استراتژي
هر چند اندازه زرده تخم بیشتر باشد، نیاز کهايباشد، به گونهمی

(,Blaxterافتداز محیط خارج به تعویق میالرو به تغذیه 

سه روز پس از تفریخ تا جذب کیسه زرده در ماهی بنی .1988)
. خواهد کردگردد و از روز چهارم تغذیه خارجی را آغازانجام می

سریعترباربوسهاي دیگراین روند جذب نسبت به برخی از گونه
یک هفته براي مثال جذب کیسه زرده در ماهی حمري، باشدمی

Al-Hazza).طول خواهد کشید & Hussein, 2007)

هیان در شرایط الروي در ماهی بنی و دیگر ماتکامل بررسی
ي زیستی و نیازهاصحیحتواند به تشخیصکنترل شده می

منتهی شده که این موضوع در مدیریت کاملترونددر محیطی
.باشدذخایر ماهیان بومی حائز اهمیت می
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Abstract
In this study, the early development of Bunni (Barbus sharpeyi) larvae was surveyed

through morphological changes and measuring total length, standard length, head length,

thickness of larvae, eye diameter and snout length. The initial period of the larval life can be

divided into 2 phases: endogenous and exogenous food sources. During the first three days of

the larvae development, there was a gradual yolk sac reduction until its complete absorption at

the end of third day, indicating the necessity of exogenous feeding. From the fourth to

eleventh day, the final development of the heart, gill, air bladder, fins and intestine were

observed. Total length of newly hatched larvae was 6.26mm and total length of fifteen days

larvae was 8.35mm. The larval development of Barbus sharpeyi was similar to other Barbus

species.
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