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 خوار و گوشتماهی  گونه دو مري و روده در ايمقايسه هيستومورفولوژي

 خوار خليج فارسفيتوپالنکتون
 

 

 ایران ،خرمشهر ،دریاییزیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون گروه  :زادهسعید حسن 

 ایران ،خرمشهر ،زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریاییگروه  :*رحیم عبدی 

 زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریاییگروه  آبادی:علیمحمدعلی ساالری، 

  ایران ،خرمشهر 

 زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانگروه  :نیاعبدالعلی موحدی 

 اهواز، ایران گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، :زهرا بصیر 

 

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

علت بازار پسندی دارای ارزش اقتصادی باال در ناحیه خلیج فارس به (Johnius belangerii)و شبه شوریده  (Liza abu)ماهی بیاح 

خواری و شبه شوریده با رژیم های هیستومورفولوژیکی مری و روده بین ماهی بیاح با رژیم فیتوپالنکتونباشند. در مطالعه حاضر تفاوتمی

سنجی مشابه از خور موسی صید شدند. پس های زیستقطعه ماهی از هر گونه با ویژگی 20منظور دینخواری مورد بررسی قرار گرفت. بگوشت

های های ابتدایی، میانی و انتهای روده برداشت گردید. نمونهچنین قطعاتی از قسمتهای ابتدا و انتهایی مری همهای بافتی از قسمتاز تشریح نمونه

سازی با گزیلول، سازی شامل فیکس کردن در فرمالین بافر ده درصد، آبگیری با سری افزایشی الکل، شفافهبافتی پس از طی مراحل معمول آماد

آمیزی و در نهایت با میکروسکوپ نوری مجهز ها بر روی الم، رنگمیکرون با میکروتوم، انتقال نمونه 5گیری با پارافین، برش با ضخامت بلوک

های خوردگیدارای چیندر هر دو گونه در ناحیه مخاطی مری یج حاصل از مطالعات میکرومتری نشان داد که به لنز داینولیت بررسی شدند. نتا

ها در ناحیه انتهای نسبت به ناحیه ابتدایی با بوده است. تعداد این سلولهای ترشحی سلول باهمراه نوع سنگفرشی مطبق  از آنتلیوم یاپو  متعدد

تر ها بیش(  اما در ماهی بیاح در قسمت ابتدایی و در ماهی شبه شوریده در قسمت انتهایی تعداد این سلولP≤05/0)تر بوده دار بیشاختالف معنی

های های موکوسی افزوده شده و طول پرزهای روده در قسمت میانی از سایر بخشچنین از ابتدا به سمت انتهای روده بر تعداد سلولبوده است. هم

(. P≤05/0شد ) مشاهده ترشوریده بزرگ چنین طول پرزها در ماهی بیاح در سه قسمت ابتدایی، میانی و انتهایی روده نسبت به شبههم تر بود.روده بیش

تواند متاثر زندگی هایی از نظر ساختار مشاهده گردید که میها و شباهتمری و روده دو گونه مورد مطالعه تفاوت طورکلی در هیستومورفولوژیهب

 تغذیه موجود باشد. و چگونگی
 

  هيستومورفولوژي، مري، روده، بياح، شبه شوریده کلمات کلیدی:

 abdir@kmsu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 مواد تامین برای ارزشی با منبع ماهی ازجمله دریایی هایفراورده       

 ترینمناسب یافتن و بررسی باشد.می جهان سراسر در هاننساا غذایی

 باشد.می بهتر تولید برای باالیی ارزش دارای ماهیان برای غذایی جیره

 و گوارش دستگاه با مستقیمی رابطه جانوران در غذایی جیره نوع

 دو گوارش ساختار دستگاه بررسی با بنابراین.  دارد گوارشی هایآنزیم

 توانتغذیه می لحاظ خوار ازگوشت و خوارفیتوپالنکتون متفاوت گونه

و همکاران،  Chanکرد ) تهیه ماهیان سایر برای را مناسبی غذایی رژیم

شناسی دستگاه گوارش ارتباط غذایی ماهی و ریخت. عادت (2004

توانند ها میها دارد. با این وجود بسیاری از ماهینزدیکی با جیره آن

، Geyikogluعادت غذایی خود را با منابع غذایی موجود سازگار کنند )

های فیزیولوژیکی وری کامل از غذا بستگی به ظرفیت. بهره(2004

 این به توجه د غذایی مصرف شده دارد. باماهی در هضم و تبدیل موا

 پرورش برای مناسب ماهیان تربیش ایتغذیه نیازهای حاضر حال در که

 بین گوارشی سیستم بررسی بنابراین است نشده مشخص کامالً هنوز

 جیره تا کرد خواهد کمک آن مقایسه و متفاوت تغذیه با ماهی نوع دو

 اشتغذیه نوع از چندانی اطالع که ماهیان سایر برای مناسبی غذایی

 جیره طراحی و غذایی مواد بهینه هضم منظوربه .ردک تهیه دنداروجود 

 دستگاه هیستولوژیک و مورفولوژیک ساختار مطالعه مناسب غذایی

باشد. بنابر تحقیقات مشخص گردید می ضروری آن تغییرات و گوارش

 و مورفولوژی نظر از ایالعادهفوق اختالف ماهیان گوارش لوله که

 ابزاری گوارش دستگاه شناسیبافت هایدهند. تفاوتمی نشان عملکرد

. (Rungruangsak ،2007) باشدمی غذایی رژیم تاثیر مطالعه برای کارآمد

 مصرفی غذایی مواد نوع براساس تربیش ماهیان ایتغذیه هایفعالیت

 گیاهی مواد از اگر آن ماهیان شکل ترینساده در. شودمی بندیطبقه

خوارند. گوشت کنند تغذیه جانوری ترکیبات از اگر و خوارگیاه کنند تغذیه

 عمق تا ساحلی هایآب در بوده که خوارگوشت ماهی یک شوریده شبه

. کندمی زیست هامصب و گلی بسترهای روی عمده طورهب و متری 40

 طورکلیهب ایتغذیه لحاظ از .باشدمی ایاستوانه و شکل دوکی بدن شکل

. نمایدمی تغذیه جانوری و گیاهی بقایای شامل دیتریت مواد از بیاح بالغ

فیتوپالنکتون  و گیاهی که شامل مواد غذایی ماده نوع دلیلبه ماهی این

 چون باشدمی بدن طول به نسبت طوالنی بسیار روده می باشد دارای

  ماده زیادی مقدار باید و بوده کمی انرژی دارای گیاهی غذای مواد

 کم ماده این جذب و هضم برای طوالنی روده و شود روده وارد غذایی

 طول برابر چندین بیاح روده طول علت همینبه است نیاز مورد انرژی

 جاییآن . از(2006و همکاران،  Carrasson) باشدمی شبه شوریده روده

های شناسی گونهای اندکی درخصوص ساختار بافتکه مطالعه مقایسه

خوار در ناحیه خلیج فارس انجام پذیرفته خوار و گوشتفیتوپالنکتون

تواند نمونه بسیار مناسبی جهت پاسخگویی در هست تحقیق اخیر می

 های حاضر و مرتبط باشد.  زمینه مطالعات فیزیولوژی و پاتولوژیک گونه

 

 هامواد و روش

از خور قطعه ماهی از هر دو گونه مورد نظر  20برای این منظور        

هوش شده و عملیات میخک بی ها با پودر گلی صید گردید. ماهیموس

 (. 1ها انجام گرفت )شکل سنجی روی آنزیست
 

 
 

 
شبه شوریده )باالیی( و بیاح  : در این تصویر ماهیان1شکل 

 مطالعه مشخص شده است)پایینی( مورد استفاده در این 

 

پس از باز کردن محوطه بطنی از قسمت ابتدا و انتهایی مری و        

های ابتدایی، میانی و انتهایی روده قطعاتی به ابعاد چنین از قسمتهم

منظور تثبیت به فرمالین بافر ده درصد انتقال متر جدا و بهسانتی 5/0

شناسی احل روتین بافت(. سپس مر2010و همکاران،  Xiongیافتند )

منظور پاساژ بافتی شامل آبگیری، کمک دستگاه هیستوکینت بهبه

منظور جهت آبگیری بدین سازی و پارافینه شدن انجام پذیرفت.شفاف

درصد و  100و  90، 80، 70ها از توسط سری افزایشی اتانول بافت

سازی به دو سری محلول گزیلول انتقال یافتند. جهت جهت شفاف

آغشتگی به پارافین پارافینه شدن در داخل پارافین مذاب در دمای 

هایی نهایت برش در گرفت. در دو ظرف انجام و گراددرجه سانتی 62-60

های پارافینی با استفاده از دستگاه با ضخامت پنج میکرومتر از غالب

میکروتوم نیمه دیجیتالی مدل الیکا ساخت آلمان تهیه شد و در درون 

ب گرم با دمای نزدیک به نقطه ذوب پارافین قرار گرفتند حمام آ
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(Banankhojasteh  ،2009و همکاران.) ها ها نمونهچین باز شدن پس از

های آغشته به مخلوطی از سفیده تخم مرغ، گلیسیرین و توسط الم

چند قطره تیمول برداشته شده و جهت خشک شدن در آزمایشگاه به 

های روشها بهد. در نهایت برشساعت قرار داده شدن 24مدت 

 شده آمیزیرنگ اسیدشیف پریودیک و ائوزین -هماتوکسیلین

های بافتی تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به اسالید

 Dinoافزار و سیستم کامپیوتری مجهز به نرم  Dino Liteدوربین

capture متری های الزم تهیه و در مطالعات هیستوفتومیکروگراف

و  Bocinaگیری شد )طول پرزها و ضخامت اپیتلیوم روده اندازه

 (.2017همکاران، 

 

 نتایج
سنجی زیست خصوصیات دارای تحقیق این در استفاده مورد ماهیان       

 طور متوسط هب ان شبه شوریدهکلی ماهیکه طول طوریهمشابه بودند ب

متر بوده است. سانتی 3/2±7/1متر و عرض بدن سانتی 8/1±1/16

متر و عرض سانتی 5/15±2/1کلیچنین ماهیان بیاح دارای طول هم

 متر بودند. سانتی 2/2±6/1بدن 

در هر دو گونه مخاط مری در مطالعات میکروسکوپی : مری       

 های مخاطی متعددخوردگیدارای چینمشخص گردید که این بافت 

های ترشحی سلول باهمراه نوع سنگفرشی مطبق  از آنتلیوم یاپبوده و 

تلیوم یاپ ،نیمۀ باالییدر  هامری سطح چین ناحیۀ دربوده است. 

 گاهاً  به بافت پوششی مکعبی و سنگفرشی مطبق ناگهان تغییر کرده و

نوع  تلیوم مری پارین ازیاپ زیر در .دیگردای ساده تبدیل میاستوانه

دستجات د. گزارش گردیای هرگونه غده فاقد سخت وی بافت همبند

 مخاط مجزا زیر از مخاطی پارین را عضالت صاف ماهیچۀ ای ازپراکنده

د ترشحی غد این ناحیه نیز نازک بوده که در مخاط بسیار زیرکرده و 

 درکه بوده  قطور نوع مخطط و طبقات عضالنی ازگردید. مشاهده ن

ضخامت طبقات  از معده مری به انتهای مری نزدیک به محل تبدیل

از سروز ای سطح خارجی عضالت توسط الیهبود.  کاسته شده عضالنی

. هایی سنگفرشی مفروش گردیدیک ردیف سلول و بافت همبندشامل 

 یرز یهال ینبوجود الیه چربی  یدهشبه شورچنین در ساختار مری هم

ویژگی در ساختار میکروسکوپی  چنین اما محرز اییچهماه یهال و یمخاط

 (. 7الی  2 هایشکل) مری بیاح گزارش نگردید

های فوق در مطالعات در ساختار بافتی مری گونه تفاوت ترینمهم       

که طوریهمشخص گردید. ب موکوسی هایمیکرومتری و شمارش سلول

های موکوسی که آمیزی اختصاصی پریودیک اسیدشیف سلولدر رنگ

سازی مسیر حرکت مواد وظیفه ترشح مواد موکوئیدی جهت روان

ها در انتهای مری عهده دارند تعداد آنغذایی را در دستگاه گوارش به

تر بوده اما در ماهی دار بیشنسبت به ابتدای مری با اختالف معنی

بیاح در قسمت ابتدایی و در ماهی  شبه شوریده در قسمت انتهایی 

 (.1تر بوده است )جدول ها بیشتعداد این سلول
 

های موکوسی در مری گونه های شبه شوریده  : تعداد سلول1جدول 

 (Mean± Se) و بیاح بر حسب

 بیاح شبه شوریده موقعیت / ماهی

 8/15±30/1 6/15±88/2 ابتدای مری

 20/23±43/4 4/24±21/4 انتهای مری
 
 

 
 نمای میکروسکوپی از ابتدای مری ماهی شبه شوریده : 2شکل 

(، زیر مخاط حاوی پارین از نوع بافت همبند Aسنگفرشی مطبق )اپیتلیوم از نوع 

 (H&E, x290)( D( و الیه سروزی )C(، الیه عضالنی از نوع مخطط )Bسخت )
 

 
 نمای میکروسکوپی از ابتدای مری ماهی بیاح: 3شکل 

(، زیر مخاط حاوی پارین از نوع بافت همبند Aاپیتلیوم از نوع سنگفرشی مطبق ) 

 (H&E, x290)( D( و الیه سروزی )Cالیه عضالنی از نوع مخطط ) (،Bسخت )
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 نمای میکروسکوپی از انتهای مری ماهی شبه شوریده: 4شکل 

(، زیر مخاط حاوی پارین از نوع بافت همبند Aاپیتلیوم از نوع سنگفرشی مطبق )

 (H&E, x290)( D( و الیه چربی )C) (، الیه عضالنی از نوع مخططBسخت )
 

 

 : نمای میکروسکوپی از انتهای مری ماهی بیاح5شکل 

(، زیر مخاط حاوی پارین از نوع بافت همبند Aاپیتلیوم از نوع سنگفرشی مطبق ) 

 (H&E, x290)( D( و الیه چربی )C) (، الیه عضالنی از نوع مخططBسخت )
 

 

 : نمای میکروسکوپی از انتهای مری ماهی شبه شوریده6شکل 

ها افزوده موکوسی که از ناحیه قاعده به سمت باال بر تعداد و حجم آنهای سلول

 (PAS, x725)اند پاسخ مثبت داده PASشدت به رنگ ه( و برخی بAشده )

 

 : نمای میکروسکوپی از انتهای مری ماهی شبه شوریده7شکل 

وده ها افزهای موکوسی که از ناحیه قاعده به سمت باال بر تعداد و حجم آنسلول

تلیوم اند، محل تبدیل اپیپاسخ مثبت داده PASرنگ شدت بهه( و برخی بAشده )

 (PAS, x725)( Bی )امخاط از بافت پوششی سنگفرشی به استوانه

 

وده ر ساختاردر مطالعات میکروسکوپی مشاهده گردید که : روده       

کشیده سمت فضای داخلی روده ه که ب ،بلندی های بسیاردارای کرک

 ابهمراه  ای سادهنوع استوانه تلیوم مخاط روده ازیاپ .بودند شده

بافت همبندی سست حاوی  پارین از .بودهای جامی فراوان سلول

ه بود غدد فاقداما اعصاب متعدد تشکیل شده  لنفاوی و عروق خونی،

 چۀماهی نازکی از مخاط الیۀ زیر فاصل پارین با حد آن و زیر در و

 زیر د.یهای عضالنی صاف پراکنده مشاهده گردصورت رشتههمخاطی ب

 طبقات .بوده است سخت بافت همبند نوع  از و غدد فاقد مخاط نیز

ی خارج داخلی طولی و الیه شامل الیۀ دو در نوع صاف و عضالنی از

ته گرف عضالنی بافت همبندی سستی قرار الیۀ بین دو در .بودحلقوی 

های اعصاب حاوی گانگلیون نفاوی ول عروق خونی و بر که عالوه

 عضالنی طبقۀ .بودهای عصبی میانتریک صورت شبکههب پاراسمپاتیک

 عنوانهسنگفرشی ب هایسلول یک الیۀ و خارج توسط بافت همبند از

 (.  11الی  8 هایشکل) بودمفروش شده  سروز

 بلندتر هابه انتهای روده کرک ابتدا ازدر مطالعات هیستومتری        

لیوم تیهای جامی اپسلول برتعداد که رسدمی نظرهب بوده و ترباریک و

 .(2جدول شده است ) مخاط افزوده
 

های شبه شوریده  ه گونههای موکوسی در رودتعداد سلول: 2جدول 

 (Mean± Se)و بیاح بر حسب 

 بیاح شبه شوریده موقعیت / ماهی

 20/10±16/2 4/11±30/2 ابتدای روده

 60/17±30/2 17±3 میانی روده

 40/22±07/2 22±73/2 انتهای روده
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 شوریدهشبه ماهی روده میانی قسمت از میکروسکوپی نمای :8شکل

( Bحاوی بافت همبند سخت ) مخاط یرز(، Aای ساده و بلند )یتلیوم ازنوع استوانهاپ 

 (H&E, x290) (Cی از نوع صاف)عضالن یهالو 
 

 
 : نمای میکروسکوپی از قسمت میانی روده ماهی بیاح9شکل 

( Bحاوی بافت همبند سخت ) مخاط یرز(، Aای ساده و بلند )یتلیوم ازنوع استوانهاپ

 (H&E, x290) (C) ی از نوع صافعضالن یهالو 
 

 
 شوریدهشبه ماهی روده انتهایی قسمت از میکروسکوپی نمای :10شکل

آمیزی شدت به رنگهای موکوسی بهگر آن است که سلولاین میکروگراف نمایان

 (PAS, x725)اند اختصاصی پریودیک اسیدشیف پاسخ مثبت داده

 
 : نمای میکروسکوپی از قسمت انتهایی روده ماهی بیاح11شکل 

آمیزی شدت به رنگهای موکوسی بهگر آن است که سلولاین میکروگراف نمایان

 (PAS, x725)اند اختصاصی پریودیک اسیدشیف پاسخ مثبت داده

 

طول پرز برای تعیین میزان جذب ماده غذایی در روده نقش        

تر باشد میزان جذب ماده ر مهمی دارد. هرچه طول پرز بیشبسیا

تر خواهد بود. در این بررسی طول پرزهای روده با غذایی نیز بیش

گیری شد که نتایج حاصل توسط اندازه DinoCapture 2.0افزار نرم

زیر آورده شده است. براساس این نتایج در هر  در جدول spssافزار نرم

دو ماهی بیاح و شبه شوریده در ابتدا و انتهای روده طول پرزهای روده 

ترین تر بوده و قسمت میانی روده بیشنسبت به قسمت میانی روده کم

طول پرز را داشت. طول پرز در ماهی بیاح در هر سه بخش از روده 

تر بوده نسبت به ماهی شبه شوریده بیش)ابتدا، وسط و انتهای روده( 

 (.3است )جدول 
 

های شبه گیری شده در روده گونهطول پرز اندازه :3جدول    

 (Mean± Se)شوریده و بیاح برحسب 

 بیاح شبه شوریده موقعیت / ماهی

روده ابتدای  43/43±85/375 88/33±97/443 

روده میانی  69/69±11/621 38/12±93/896 

روده انتهای  02/18±43/405 66/40±82/485 

 

 حثب
 ماهیان دیگر به ماهی بیاح و شبه شوریده نسبت گوارشی مسیر       

 ماهی چسبنده، سس کمان،رنگین آالیقزل ماهی چونهم استخوانی

 اما. داشت زیادی آزاد شباهت ماهی شکل و سوزنی تیالپیا، ماهی

 لوله دیده شد. دیواره دیگر ماهیان با آن در نیز جزئی هایتفاوت

 الیه اصلی تشکیل چهار مشابه شبه شوریده از بیاح ماهی در گوارشی

 زیر مخاطی، الیه خارج شامل به داخلی ازسمت مجرای که شده بود
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 با تحقیقات یافته که این بوده ادوانتیس یا سروز و ایماهیچه الیه مخاط،

کمان، رنگین آالیماهی قزل گوارشی دستگاه ساختار روی بر شده انجام

شیرین  آب ماهیان تربیش گوبی و بیآخزر، ماهی سرد دریای آزاد ماهی

چنین در مقایسه (. هم2006و همکاران،  Abol Munafiمطابقت دارد )

گوارش در دو گونه مورد مطالعه مشخص گردید که در  لوله طول

تحقیقی شوریده گزارش گردید. در  تر از شبهبیاح این مقدار بیش ماهی

ماهی چسبنده که یک  که بر روی طول دستگاه گوارش بر روی سس

کمان با رژیم رنگین آالیباشد نسبت به قزلخوار میچیزماهی همه

(. Senol ،2004و  Cinarخواری نتایج مشابهی گزارش گردید )گوشت

بیاح و شبه شوریده  گوارشی در ماهی لوله دیواره در الیه ترینداخلی

 بافت قسمت این الیه توسط ترینخارجی که باشدمی مخاطی الیه

لوله  این ابتدایی هایبخش داد.می تشکیل پوششی مفروش شده بود

در ادامه به سمت  و نشده شاخی مطبق سنگفرشی پوششی بافت از

بود. مطابق یافته اخیر در  ادامه یافته ساده ایانتها توسط بافت استوانه

 مری پوششی بافت هاکوسه برخی از و سوف ماهی تحقیقی بر روی

(. 2009و همکاران،  Daleمکعبی گزارش گردید ) یا دارمژه ایاستوانه

 پوششی بافت در های پوششیسلول بر چنین برخی محققین عالوههم

 مطالعات هارا باکننده موکوس و لنفوسیتترشح هایسلول مخاط،

 گربه (،AL Abdulhadi ،2005تیالپیا نیل ) ماهی روی بر شده انجام

( 2010و همکاران،  Fuglemسس ماهی چسبنده ) ماهی اروپایی و

مری به  ،ماهیان تربیش گزارش کردند. براساس نظریه محققین در

که هنگامی و در اتساع بوده قابل و ایماهیچه کوتاه گذرگاهی عنوان

 یک نقش معده راه بستن با کندمی عبور هاآبشش روی از فشار با آب

ساختار در قابل ذکر  یژگیوکند. از را بازی می کنندهتنگ ماهیچه

از نوع  یمضخای یچهماه یهکه البود  یناهای مورد مطالعه گونه مری 

 یلاز دو طبقه تشک یایچهماه یهالاین . شد یدهد یهناحاین مخطط در 

 یو طبقه حلقو یدر قسمت داخل یطولکه طبقه طوریهب شده

 یدر مر یوجود عضالت حلقوی قرار داشت. در قسمت خارجتر ضخیم

 یسمکمک به مکان یند برای دارخوارگوشتویژه رژیم هبکه  یانیماه

 بر روی ماهی نجام شده ابراساس مطالعات  .انتقال غذا الزم است

 یدهشبه شور کمان همانند مطالعه اخیر بر روی مری ی رنگینآالقزل

گزارش گردید  اییچهماه یهو ال یمخاط یرز یهال ینبوجود الیه چربی 

(Goto ،2011). یانماه یندر اچنین این محققین بر این باورند که هم 

 شود.یم یگذاررسوب یمخاط یهال یردر ز یصورت چربهب ییمواد غذا

 یاحباما چنین یافته در مری ماهی سفید همانند ساختار مری ماهی 

مشاهده  یو عضالن یمخاط یرز یهال یندر ب یبافت چرب گونهیچه

مورد مطالعه  های(. از دیگر سلولCastro ،2010 و  Wilsonنگردید )

بود که  موکوس کنندههای جامی یا ترشحدر مری این دو گونه سلول

شدند. این پوششی مشاهده  هایسلول بین در پراکنده صورتبه

بافت پوششی هرچه به سطح  کهطوریههای متفاوت بها در اندازهسلول

 موکوسی هایدسته از سلول آن شد.می افزوده هاآن اندازه بر شده نزدیک

 ساکاریدهای موکوپلی و خنثی ساکاریدهای موکوپلی که حاوی مری

 مثبت واکنش  (PAS)اسیدشیف پریودیک شدت باهبودند ب اسیدی

های مختلف دادند. محققین با تایید وجود این سلول در گونه نشان

 برای مری پوششی بافت ها درسلول این که وجود بر این باورندآبزی 

و همکاران،  Ngاست ) الزم غذا آسان بلع منظوربه آن کردن لغزنده

 مری پس از بیاح ماهی در گوارشی که  (. در ادامه بررسی لوله2014

خوار قرار داشته اما در شبه شوریده همانند سایر ماهیان گوشت روده

 پیلوری زواید و معمولی معده کمان و مارماهیرنگین آالیقزل مانند

(. روده در ادامه 2007و همکاران،  Hajimoradiآن مشاهده گردید ) در

 قسمت ساختار های مورد مطالعه بوده وساختار گوارشی در گونه

در دید میکروسکوپی  یهایدارای تفاوت روده انتهایی و میانی ابتدایی،

 و ابتدایی هایقسمت برخالف روده انتهایی که قسمتطوریهبودند. ب

شدند. سایر تر میتدریج کوتاههمخاطی اندک و ب هایچین دارای میانی

 طالیی قزل ماهی گلی و هایی همانند ماهیمحققین با مطالعه بر گونه

و  Pennمارماهی گزارشات مشابهی ذکر کردند ) و کمانرنگین آالی

 های فوق باعث افزایش قابلیتچین کهجاییاز آن (.2011همکاران، 

 هایچین باال بودن اندازه علت همینشوند بهمی غذایی مواد جذب

این قسمت  تر درغذایی بیش مواد جذب روده نشان از ابتدای در مخاطی

 تحقیق اس ایناس(. بر2010و همکاران،  Fuglemاز روده ماهی است )

 هایسلول میان در موکوس کنندهترشح جامی هایسلول تعداد

 هر دو ماهی بیاح و شبه شوریده روده، انتهایی قسمت در ایاستوانه

که مقدار آن در قسمت طوریهبود ب روده ابتدایی قسمت از تربیش

تر گزارش ابتدایی روده در ماهی شبه شوریده نسبت به بیاح بیش

 نیز گلی ماهی و کمانرنگین آالیقزل ماهی در یافته این گردید.

که این محققین طوریه( بUlus ،2005و  Suicmezگزارش گردید )

 عمومی طورهب موکوس کنندهترشح جامی هایبر این باورند که سلول

 شده ترشح موکوسی ماده نوع شده و استخوانی دیده ماهیان روده در

 متفاوت گوارش دستگاه مختلف نیز مسیرهای و ماهیان گونه براساس

 سازیلغزنده اسمزی، تنظیم باعث در روده مخاطی مواد وجود باشد.می

 برخالف اما (.Ellis  ،2006و Petrکند )می کمک زاید مواد دفع و

 در جامی هایسلول اروپایی ماهی گربه در روده گرفته انجام مطالعات

موجود  مخاطی مواد کیفیت شده و دیده ندرتبه مخاطی هایچین بین

 چنینهم و محیطی شرایط با مستقیمی ارتباط کامل طورهب در روده

(. این 2007و همکاران،  Ringo) دارد ایتغذیه کانال عملکرد نوع

دلیل دارا بودن ههای جامی موجود در مری بها نیز همانند سلولسلول

 (PAS) اسیدشیف پریودیک با اسیدی و خنثی ساکاریدهای موکوپلی

 انجام تحقیقات با نتایج این. دهندمی نشان مثبت واکنش
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 دارد مطابقت چسبنده کامالً ماهی سس و شانک ماهی روی بر شده

(Sanden  ،2007و همکاران). 

در مقایسه بین طول روده در ماهی بیاح و شبه شوریده نشان         

چنان که محققین  از طویل تر بودن این اندام در ماهی بیاح بود زیرا هم

مصرفی در ماهیانی مانند بیاح که گزارش کردند حجم ماده غذایی 

باشد و ارزش خواری مانند فیتوپالنکتون دارند بسیار باال میرژیم گیاه

پایین است.  خالف حجم مواد نسبتاًاساس تولید کالری برغذایی آن بر

بنابراین روده این گونه از ماهیان جهت تامین جایگاه مناسب از طول 

الف ماهی بیاح حجم ماده غذایی باشد. اما برختری برخوردار میبیش

خواری مانند ماهی شبه شوریده مصرفی در ماهیان با رژیم گوشت

دلیل کالری باالی تولیدی پایین بوده و این گونه از ماهیان از روده هب

، Castro و  Wilsonباشند )تری نسبت به گروه قبلی برخوردار میکوتاه

وده در دو گونه مورد چنین طول پرز در قسمت میانی ر(. هم2010

تر گزارش گردید اما های ابتدا و انتهایی بیشمطالعه نسبت به بخش

در مقایسه بین دو گونه مقدار طول پرزها در ماهی بیاح نسبت به شبه 

بر این باورند که در ابتدای روده  تر بود. زیرا محققینشوریده بیش

جذب به حداکثر دلیل ورود مواد غذایی در حال هضم که  هنوز عمل به

نرسیده و در انتهای روده دستگاه گوارشی آماده دفع مواد غذایی باقی 

تر از قسمت میانی باشد که در این بخش نیز طول پرز کممانده می

باشد. زیرا پرزهای بلند با افزایش سطح موجب توانایی جذب روده می

از روده  تر پرزها در این ناحیهتر مواد غذایی شده و ارتفاع بیشبیش

و همکاران،  Ngباشد )نظر عملکرد می دهنده فعالیت حداکثری ازنشان

2014.) 
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