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 1397 رهمتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

از  (Cyprinidae)متعلق به خانواده کپور ماهیان  Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772)با نام علمی  کولی شاه ماهی            

است. بررسی زمان شروع غذادهی، یکی از موارد قابل توجه درخصوص رشد الرو می باشد. در واقع، ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر 

که ماهی شاه مخصوصاً اینمشخص کردن روز باز شدن دهان ماهی و روز شروع تغذیه فعال و غذای مصنوعی )پلت( بر رشد ماهی موثر است 

ماهی شاه کولی از روز پنجم بعد از تفریخ  دهد.عت هضم و جذب مواد غذایی را افزایش میکند و این سرتر از منابع پروتئینی تغذیه میکولی بیش

 گرفته درنظر نمونه عدد 10 هاماهیبچه و الروها شناسیریخت هایویژگی بررسی منظورشد. بهشکاف دیده میدهانش باز شد و به شکل یک 

تواند از غذای محیطی داخل آب استفاده کند اما با روز الرو میو در این گرم است  010/0متر و وزن میلی 6/4±2/2طول الرو در این روز  .شد

متر و وزن میلی 5/5±4/4میکرومتر است )طول  84و این اندازه  رسدکه سایز دهان این ماهی در روز هشتم به اندازه مناسبی میتوجه به این

 عالوه بر غذای محیطی از غذای پلت )دستی( نیز برای الرو استفاده کرد. توانکه مییه پلت محاسبه شد عنوان شروع تغذگرم(. این روز به 013/0

 باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین زمان مناسب شروع غذادهی به ماهی می

 ، تغذیه، رشدماهی شاه کولی، مورفولوژی کلیدی: کلمات

 shahlajamili45@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها، شروع تغذیه فعال در الرو ماهیان با غذای زنده از قبیل جلبک       

علت ارزش گیرد. اگرچه غذای زنده بهصورت میروتیفر و ناپلی آرتمیا 

سزایی روی رشد، بقا و سالمتی الرو داشته هتواند تاثیر بغذایی باال می

علت هزینه باالی تولید و تجهیزات آزمایشگاهی مطالعات باشد، اما به

)غذای خشک(، در تغذیه الرو  micro dietsبسیار زیادی برای تولید 

در حال انجام است. از مراحل مهم  تغذیه فعال،ماهیان به هنگام شروع 

تکثیر ماهیان، مرحله تعیین شروع تغذیه فعال است که دارای اهمیت 

تر ماهی شاه کولی بیش. (2000و همکاران،  Gawlicka) زیادی است

هایی مانند چنین از فیتوپالنکونکند. هممهرگان آبزی تغذیه میاز بی

cyanophyta، ،پوستان، پاروپایان، سخت و اسپیروژیر و کلروفیت دیاتومه

در ابتدای  کند. معموالًخصوص الرو شیرونومید تغذیه میهدافنی و ب

 کندشروع تغذیه خارجی از روتیفر و ناپلی آرتمیا استفاده می

(Winkler ،1992)که یک ماهی دلیل این. لب پایین این ماهی به

باشد جلوتر است. منبع غذای زی )تغذیه کننده از سطح آب( میسطح

باشد و بدین خوار به سمت زئوپالنکتون میتر پالنکتوناین ماهی بیش

ترین جیره غذایی برد. بیشصورت از منابع غنی از پروتئین بهره می

ها ازجمله کریزوفیتا، فیتوپالنکتون راسته از به سه مربوط کولی شاه ماهی

به دافنی،  مربوط هازئوپالنکتون ترینبیش و باشدمی کلروفیتا و سیانوفیتا

. (Azari-Takami ،2009و Rajabi nezhad) است شیرونومید و پاروپایان

 توان به مطالعهمطالعات مختلفی انجام شده که می مورفولوژی زمینه در

Dos-Santos ( 2015و همکاران)  بر روی ماهیSchizodon knerii ،

Jafari روی (2009) همکاران و Rutilus Frisii، Hazzaa  وHussein 

زمان غذادهی  کردن مشخص کرد. اشاره Barbus luteusروی  بر (2007)

به ماهی مهم است زیرا در غیر این صورت از همان روز اول الروی 

شود الرو نتواند هیچ ممکن است غذادهی شروع شود که این باعث می

بوده و غذا بدون استفاده ای از آن داشته باشد زیرا دهان بسته استفاده

شدن دهان و تعیین  ماند. هدف از انجام این تحقیق بررسی زمان بازمی

باشد. زیرا زمان دقیق و به زمان مناسب شروع غذادهی به ماهی می

تواند اثر مستقیم بر روی رشد ماهی از دوره الروی موقع غذادهی می

 تا بلوغ را داشته باشد.

 

 هامواد و روش

برداری از ماهی شاه کولی در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان نمونه       

ماه از فروردین تا خرداد سال  3مدت استخوانی شهید انصاری رشت به

الرو یک  گشایی ازبرداری در روزهای بعد از تخمنمونه انجام شد. 1395

روزه تا سه ماهگی انجام شد که این روزها به قرار زیر است. تعداد الرو 

، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1زمان با باال رفتن سن کاهش یافت. روزهای هم

، 75)دو ماهگی(،  60، 50، 40)یک ماهگی(،  30، 25، 20، 15، 10

شناسی الروها و های ریختمنظور بررسی ویژگی)سه ماهگی(. به 90

ها در اتانول عدد نمونه درنظر گرفته شده و ابتدا نمونه 10ها ماهیبچه

 02/0دقت  ها با کولیسآن (SL) طول استاندارد و شده یکسدرصد ف 70

گرم ثبت شد. سپس توسط  001/0وسیله ترازو با دقت ها بهو وزن آن

برداری قابل نصب بر روی استریو میکروسکوپ عکس canonدوربین 

گیری طول فک برای اندازه. (Yaghoubi ،2014) ها انجام شداز نمونه

درصد ثابت شدند و در دمای  4در گلوتار آلدئید  هاباال و پایین، نمونه

ساعت با  24داری شدند. بعد از گراد )یخچال( نگهدرجه سانتی 4

ها شسته و در تترا اکسید نمونه Sodium cacodylateمحلول بافر 

برای بررسی  گرفتند. ها قرارکنندهحذف ثابت برای درصد 1 بافر اوسمیوم

از رابطه دو ضلع و یک زاویه استفاده اندازه دهان و شکاف دهانی 

کنیم. در این حالت دهان ماهی در شرایط عادی و نرمال در زاویه می

حالت دهان برای دریافت  این شرایط بهترین در گیرد.درجه قرار می 45

غیر از حالت مطلوب اندازه (. در شرایط به1باشد )شکلذرات غذایی می

و همکاران،  Ramezani-Fard) شوددرجه درنظر گرفته می 90دهان 

آلمان.  Christ). در مرحله بعد با استفاده از دستگاه فریز درایر (2011

ها خشک شدند. خشک کردن به این نمونه (Alpha 1.4 plus مدل

دهی با طال باید کامالً ها قبل از روکششود که نمونهدلیل انجام می

اندازه بسیار کوچک  دلیلعاری از رطوبت باشد. پس از خشک کردن به

ها از ناحیه دم در داخل خمیر فیکس شدند ها ابتدا تمامی آننمونه

برداری آماده شود. طوری که دهان ماهی به سمت باال و برای عکسبه

سپس خمیر بر روی کاغذ آلومینیوم )فویل( قرار گرفته و فویل بر روی 

سربی قرار  هاینوار چسب کربن قرار گرفت و نوار چسب بر روی پایه

ها با دستگاه پوشش طال روکش داده شد و (. نمونه2داده شد )شکل

وسیله برداری برای بررسی بخش حفره دهانی بهاز تمام مراحل نمونه

عکس تهیه شد. این مطالعه برای هر  SEMمیکروسکوپ الکترونی 

 .(2011و همکاران،  Ramezani-Fard)بار تکرار انجام شد  3نمونه با 

صورت دو ضلع و اندازه دهان به نحوه محاسبه اندازه دهان:       

 شرح زیر است:شود. فرمول محاسبه دهان بهیک زاویه محاسبه می
a2 = x2 + y2 – 2xy COS A 

a: مجهول، ضلع x: باال،  لب اندازهy:  ،اندازه لب پایینCOS A: زاویه دهان 

 
ماهی در شرایط عادی با زاویه : دو خط سیاه باریک دو ضلع دهان 1شکل 

 درجه 90درجه و دو خط تیره در شرایط استرس زا با زاویه  45
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( میکروسکوپ الکترونی b( دستگاه فریز درایر. )a: )2شکل 

SEM (cقرار دادن نمونه روی پایه و پوشش )دهی با طال 

 

 نتایج 
عادی دهان ماهی در حالت : های مورفولوژیک دهانویژگی       

شود و نسبت به این اندازه ماهی غذای درجه باز می 45در حالت زاویه 

کند. اگر دهان ماهی را همانند زیر در مورد نیاز خود را استفاده می

لب باالیی ماهی  اندازه xصورت ضلع ( در اینb3و  a)شکل  نظر بگیریم

وجه باشد. در این صورت با تاندازه لب پایین ماهی می Yاست و ضلع 

توان ضلع سوم درجه( می 45به داشتن اندازه دو ضلع و یک زاویه )

ای که دهان ماهی در حالت عادی برای گرفتن غذا باز یعنی اندازه

شود را پیدا کرد. حال اگر ماهی در شرایط خارج از شرایط عادی، می

تر باز کند تحت استرس یا شرایط محیطی مجبور باشد دهان را بیش

درجه  90شود زاویهزاویه حداکثری که دهان ماهی باز می این حالت در

 90خواهد بود. بنابراین با توجه به فرمول ذکر شده و قرار دادن زاویه 

توان حداکثر اندازه دهان ماهی در درجه می 45درجه به جای زاویه 

شده را محاسبه کرد. انجام این مراحل برای یافتن سایز دهان  حالت باز

ین حالت برای دریافت غذای مناسب بوده که تحت ماهی در بهتر

تواند بررسی شود. بر این اساس زا میشرایط طبیعی و شرایط استرس

COS A  درجه و حداکثر زاویه باز شدن دهان  45در شرایط عادی

گیریم. برای درجه درنظر می 90را  COS Aباشد یعنی می 90ماهی 

(، در روز پنجاه آمده که c3نمونه نحوه محاسبه دهان بر روی )شکل 

دهان )فک باال و پایین( مشخص شده است. محاسبات اندازه  اندازه

(. با توجه به این محاسبات 2و1باشد )جدولدهان در جداول زیر می

الروی بوده که روز شروع  دوره بهترین زمان برای غذادهی روز هشتم در

میکرومتر  84ن باشد. در این روز اندازه دهاتغذیه پلت )دستی( می

ها( سایز مناسب )زمان تشکیل لب 20چنین در روز محاسبه شد. هم

( 45میکرومتر )زاویه  168غذا برای دوره نوجوانی در شرایط طبیعی 

 ( بوده است.90میکرومتر )زاویه  307زا و در شرایط استرس
 

 15تا  7: اندازه حفره دهان الرو ماهی از روز 1جدول 

 

 

 ها()تشکیل لب 20درجه از روز  90و  45گرفتن زاویه : اندازه دهان با در نظر 2جدول

  ر(میکرومت Ø) شکاف دهان اندازه طول فک )میکرومتر( 

 درجه 90 درجه 45 فک باال فک پایین (مترمیلیطول کل ) سن الرو

 307 168 233 200 4/7 20روز 

 379 205 272 278 2/9 25روز 

 405 219 283 291 8/12 30روز 

 488 264 336 354 4/17 40روز 

 565 306 392 408 1/26 50روز 

 679 369 460 500 4/33 60روز 
 

 
( اندازه دهان در روز پنجاه با درنظر c( دهان ماهی در حالت حداکثر اندازه. )b( دهان ماهی در حالت عادی )a: نحوه محاسبه اندازه دهان. )3شکل 

 گرفتن دو ضلع و یک زاویه

 سن الرو
 طول کل 

 متر(لی)می

سایز حفره دهان 
 )میکرومتر(

 72 2/5 7روز 

 84 5/5 8روز 

 97 8/5 10روز 

 136 3/6 15روز 
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تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی دهان ماهی شاه        

، دهان ماهی SEMلکترونی اهای میکروسکوپ باتوجه به عکس: کولی

نجم پ( اما در روز 4شاه کولی از روز اول تا چهارم بسته بود )شکل 

اپیتلیوم سنگفرشی های د که از سلولدهانی دیده ش شکافی از حفره

هان زمان با باز شدن د(. روز پنجم هم5ساده تشکیل شده بود )شکل 

باشد. در روز هفتم و هشتم دهان روز شروع تغذیه فعال )خارجی( می

ر میکرومت 84به شکل حفره بود و زاویه باز شدن دهان روز هشتم، 

در (. در روز دهم دهان به شکل هاللی تغییر یافت. 1باشد )جدولمی

روزهای قبل بازتر شد. در روز بیستم روز پانزدهم حفره دهانی نسبت به

ها کامالً (. در روز بیست و پنجم فرم لب6ها تشکیل شد )شکللب

. هم مشهود بودتر شد و تشخیص دو لب باال و پایین نسبت بهمشخص

ها مشخص بود. در روز طور واضحی بر روی لبدر این روز پاپیالها به

د شفوقانی )انتهایی( بودن لبهای زیرین مشهودتر دیده  ام،سی

ها تغییر زیادی دیده نشد و فقط فرم لب 90تا  40(. از روز 7)شکل

 (.8تر شد )شکلآن با توجه به اندازه ماهی بزرگ تر شده و اندازهواضح

درخصوص طول و وزن ماهی دو : شکل ظاهری شاه کولی       

ریخ تا نود روزگی نمودار رسم گردید )شکل بعد از تف 1نمودار از روز 

در اولین روز بعد از تفریخ الروها کامالً در از نظر ظاهری (. 10و  9

رنگ بود ها بیحرکت بوده و بدنشان شفاف و چشمکف مخزن بی

 002/0متر و وزن آن میلی 8/2±4/6(. طول استاندارد الرو a12)شکل 

چنان شفاف در روز دوم بدن همگرم بود. در این روز دهان بسته بود. 

 (. طول استاندارد الروb12اما گره قلبی و مغز مشخص بود )شکل 

گرم بود. دهان در این روز نیز  005/0متر و وزن آن میلی 5/3 ± 8/3

تر شد ها کمی برجستهبسته بود. روز سوم بدن الرو شفاف و چشم

گرم بوده  007/0متر و وزن آن میلی 9/3±8/1(. طول الرو c12)شکل 

ها سیاه رنگ شد و اعصاب محیطی و دهان بسته بود. روز چهارم چشم

در داخل بدن مشخص بوده و دم به شکل گرد تشکیل شده بود )شکل 

d12 متر و میلی 2/4±2/6(. الرو تا حدودی حرکت داشت. طول الرو

ه بود. باله گرم بود. روز پنجم شکاف دهان الرو باز شد 008/0وزن آن 

ای در این روز شکل گرفته و الرو توانایی شنای عمودی به سطح سینه

زمان با باز شدن دهان آب را داشت. شروع تغذیه فعال )خارجی( هم

متر و وزن میلی 6/4±2/2(. طول الرو a13)شکل  ماهی در این روز بود

تر شده گرم محاسبه شد. در روز هفتم کیسه زرده کشیده 010/0آن 

(. b13شد )شکل های مالنوفوری بر روی سر دیده میو اولین دانه

گرم بود. روز هشتم  012/0متر و وزن آن میلی 2/5±8/6طول الرو 

(. شروع تغذیه پلت c13جذب دو سوم کیسه زرده اتفاق افتاد )شکل 

)دستی( در این روز بود. سایز مناسب دهان برای یک رژیم غذایی 

 5/5±4/4میکرومتر است. طول الرو  84که  مناسب در این روز بوده

گرم بوده است. روز دهم کیسه زرده کامالً  013/0متر و وزن آن میلی

های تر فاصله گرفته و دانهها نسبت به روزهای قبلجذب شده و چشم

(. طول الرو d13شد )شکل تر بر روی سر دیده میمالنوفوری بیش

رم بود. در روز پانزدهم بدن گ 015/0متر و وزن آن میلی 8/5 ± 8/3

چنان شفاف بود و غذایی که الرو خورده بود داخل بدن دیده هم

صورت شده و بههای مالنوفوری از حالت پراکنده خارجشد. دانهمی

 3/6±2/8(. طول الرو a14شد )شکل منظم در دو طرف بدن دیده می

ها تشکیل شده و گرم بود. روز بیستم لب 028/0متر و وزن آن میلی

میلی  4/7 ± 4/1(. طول الرو b14به سمت جلو فرم گرفته بود )شکل 

گرم بود. روز بیست و پنجم دم کامالً از حالت  033/0متر و وزن آن 

(. طول c14شد )شکل گرد خارج شده و به شکل اصلی دم دیده می

گرم بود. در روز سی ام  048/0و وزن آن متر میلی 2/9±8/1الرو 

ماهی تغییر کرده کولی از حالت الروی خارج شده و به شکل بچهشاه

ها به شکل اصلی خود دیده شده و رنگی شده (. چشمa15بود )شکل 

بود. پوست تا حدودی بر سطح بدن تشکیل شده بود. بر اساس نمودار 

دارای رشد خوبی نسبت هیستوگرام در این روز طول و وزن شاه کولی 

به روزهای قبل داشته و از این روز به بعد روند افزایشی چشمگیری 

 063/0متر و وزن آن میلی 8/12±6/0در آن دیده شد. طول شاه کولی 

طور کامل ماهی سریع بود. در روز چهلم پوست بهگرم بود. شنای بچه

ل شد )شکبر سطح بدن تشکیل شده و دیگر داخل بدن دیده نمی

b15 گرم  089/0متر و وزن آن میلی 4/17±2/0(. طول شاه کولی

گرم بود.  174/0متر و وزن میلی 1/26±2/1بود. در روز پنجاه طول 

شد. روز پوست زیر شکم از حالت خاکستری به رنگ سفید دیده می

 259/0متر و وزن آن میلی 4/33±6/0شصت یا دو ماهگی طول ماهی 

شد. در روز تر دیده میی تا حدودی کشیدهگرم محاسبه شد. بدن ماه

گرم  341/0متر و وزن آن میلی 62/40±2/1هفتاد و پنج طول ماهی 

بود. پوست از حالت خاکستری به رنگ سبز زیتونی تغییر کرده بود 

(. روز نود )سه ماهگی( ماهی شاه کولی دارای رشد وزنی c15)شکل 

 متر بود.میلی 14/52±2/4گرم بوده و طول آن  575/0خوبی بوده که 
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ها میکرومتر فلش 100ها از دهان ماهی شاه کولی از روز اول تا چهارم. خطوط مقیاس در تمام شکل (SEM): تصاویر میکروسکوپ الکترونی 4شکل 

 ( روز چهارمdروز سوم )( c( روز دوم )b( روز اول پس از تفریخ )aدهد. )جایگاه دهان را نشان می
 

 
 دهد.ها جایگاه دهان را نشان میهای سقف دهان مشخص. فلش: روز پنجم. شکاف دهانی باز شده و سلول5شکل 

 میکرومتر  100خط مقیاس در هر دو تصویر 
 

 
. میکرومتر 100هفتم. خط مقیاس=  (روزaهشتم(، دهم، پانزدهم و بیستم دهان شاه کولی. ) -: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روز )هفتم6شکل 

(b =روز دهم. خط مقیاس)200 ( میکرومترc = روز پانزده. خط مقیاس)100 ( میکرومترd =روز بیست. خط مقیاس )میکرومتر 200 
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 100خط مقیاس= . 30(روز bپاپیال ) = Pمیکرومتر.  100. خط مقیاس= 25 ز( روa:روز بیست و پنجم، سی،چهل و پنجاه دهان شاه کولی.)7شکل 

 میکرومتر 200 -. خط مقیاس50( روز dمیکرومتر. ) 200. خط مقیاس= 40(روز cمیکرومتر. )فلش:فوقانی بودن لب پایین نسبت به باال()

 

 
( bمیکرومتر ) 200( روز شصت. خط مقیاس= a: تصاویر میکروسکوپ الکترونی از روز شصت، هفتاد و پنج و نود دهان ماهی شاه کولی. )8شکل 

 میکرومتر 500( روز نود. خط مقیاس= cمیکرومتر. ) 500روز هفتاد و پنج. خط مقیاس= 
 

 
 رشد طولی الرو از یک روزگی تا سه ماهگی -: نمودار هیستوگرام 9شکل 
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 رشد وزنی الرو از یک روزگی تا سه ماهگی -: نمودار هیستوگرام 10شکل 

 

 
( روز چهارم. فلش d( روز سوم الروی. )c( روز دوم الروی. فلش بلند مغز و فلش کوتاه گره قلبی )bکیسه زرده )( روز اول الروی. فلش: a: )12شکل 

 مترسانتی 1ها. تهیه تصاویر با استفاده از استریومیکروسکوپ. خط مقیاس تمام تصاویر= بلند دم و فلش کوتاه سیاه شدن چشم
 

 
( روز cتر شده است(. )= کیسه زرده کشیدهYsهای مالنوفوری بر روی سر )تم. فلش کوتاه اولین دانه( روز هفb( روز پنجم الروی. )a: )13شکل 

 مترسانتی 1( روز دهم. تهیه تصاویر با استفاده از استریومیکروسکوپ. خط مقیاس تمام تصاویر = dهشتم الروی. )
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( c( روز بیستم. فلش: چشم )bآکوالد: منظم شدن مالنوفورها در دو طرف بدن. )( روز پانزدهم. فلش غذای خورده شده  توسط الرو. a: )14شکل

 مترسانتی 1روز بیست و پنجم. شکل گرفتن دم. تهیه تصاویر با استفاده از استریومیکروسکوپ. خط مقیاس تمام تصاویر = 

 

 
 ( روز چهلم. تشکیل پوست. تصاویر با استفاده از استریومیکروسکوپ. خط مقیاس تمام bها رنگی شده. )ام.چشم( روز سیa: )15شکل 

 مترسانتی 5. تغییرات زیادی دیده نشد و فقط رنگ بدن به سبز زیتونی تغییر کرد. خط مقیاس= 90، 75، 60، 50متر. سانتی 1تصاویر = 

 

  بحث

)خارجی( در روز پنجم،  دهد که شروع تغذیه فعالمینتایج نشان        

زمان با باز شدن دهان اتفاق افتاد. در ادامه شروع تغذیه پلت هم

بینی )دستی( از اوایل روز هشتم )جذب دو سوم کیسه زرده( پیش

شود. کیسه زرده از روز اول بعد از تفریخ به شکل اشکی کشیده و می

چنان تا بعد از باز شدن ن کیسه همبزرگ در زیر بدن مشاهده شد. ای

دهان نیز از بین نرفت و به شکل یک نوار باریک در زیر بدن دیده 

شد که در روز دهم کامالً جذب شد. زمان جذب کیسه زرده بسته می

به گونه، مقدار محتویات کیسه، زمان شروع تغذیه فعال و نیاز الرو به 

. (1998و همکاران،  Ronnestod؛ 2001 و همکاران، Kim) باشدمی غذا

 Yaghoubi) باشدمی نیز محیط آب دمای وابسته به بسیار حتی مساله این

. در اولین روزهای بعد از تفریخ بدن الرو کامالً (2014و همکاران، 

های مالنوفوری ها سیاه شده و لکهکم چشمشفاف بوده و کم
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زمان با در بدن به خصوص بر روی سر و بر پشت بدن ظاهر شد. هم

ای باز شدن دهان الرو شنای عمودی به سطح آب داشته و باله سینه

ها و دهان در روز بیستم شکل گرفته و دمی تشکیل شده بود. فرم لب

 ماهی دیده شد و در روز چهلم پوست کامالً و در روز سی به شکل بچه

تشکیل شده بود. از این روز به بعد طیف رنگی پوست به رنگ زیتونی 

شد. رشد طولی و وزنی این ماهی صوص در پشت بدن دیده میخهب

تر مشهود بود. در زمینه ام به بعد بیشدارای روند افزایشی و از روز سی

-Dosتوان به مطالعه مورفولوژی مطالعات مختلفی انجام شده که می

Santos ( 2015و همکاران) بر روی ماهی Schizodon knerii ،Jafari 

 Hussein (2007)و  Rutilus Frisii، Hazzaaروی  (2009همکاران ) و

بر روی ماهی ( 2000و همکاران ) Barbus luteus، Ronnestadبر روی 

Paralichthys olivaceus، Gozlan ( 1999و همکاران ) بر روی

Chondrostoma toxostoma، Theilacker (1978) روی  برTrachurus 

symmericusمطالعه ، Yaghobi  بر روی ماهی  (2015همکاران )و

کولی توان اشاره کرد. درخصوص دهان دهان ماهی شاهکلمه را می

  Heکه باید گفت که دهان در روز پنجم پس از تفریخ باز شد درحالی

در روز سوم بعد  Oplegnathus fasciatusدر ماهی  (2012) و همکاران

 Khoshnoodایی گشاز تفریخ، در ماهی سفید در روز سوم بعد از تخم

 Malaysian mahseer, Tor. tambroides ماهی در و (2014) و همکاران

Ramezani-Fard بعد از تفریخ دهان باز  1از روز  (2011) و همکاران

تا روز دوم بعد از تفریخ از ذخایر  Diplodus puntazzoشد. الرو ماهی 

 باز شد کیسه زرده استفاده کرده و در روز سوم بعد از تفریخ دهان

Okan-Kamaci 8کولی در روز دهان ماهی شاه . (2010) و همکاران 

باشد. میکرومتر می 84شکل حفره بوده و  تغذیه پلت( به )شروع مصرف

صورت پلت عنوان روز مناسب برای شروع رژیم غذایی بهاین روز به

باشد که بهترین روز غذادهی توسط تکثیر دهنده است. در ماهی می

Tor tambroides  میکرومتر در روز هفتم مناسب برای  287این عدد

کولی شکل های شاهکه لب 20در روز  باشد.غذایی مناسب می یک رژیم

 307و استرس  168گرفته اندازه لب باال و پایین در شرایط معمولی و 

 Tor tambroides باشد این در حالی است که در ماهیمیکرومتر می

گزارش شده است  413و  248ها زمان تشکیل لبها در این اندازه

(Ramezani-Fard (.2011) همکاران و Dubrowski و Bardega (1984 )

ای که از طریق الروهای که اندازه مواد غذایی و یا طعمه ندکرد پیشنهاد

شود نیز تحت تاثیر تراکم مواد غذایی بوده و به این ماهی مصرف می

در این مطالعه او مشاهده کرد که اندازه ذرات  .مسئله مرتبط است

از %  Coregonus pollan، 13-26غذایی )زوپالنکتون( در روده الرو 

یط طبیعی دریایی بوده است این اندازه دهانی بهره برده و الرو در شرا

حالی است که در شرایط آکواریوم با تراکم غذای زیاد الرو همین در

تر )زوپالنکتون( را انتخاب های بزرگماهی طعمه

اندازه دهانی خود استفاده کرده است. در مورد  %60-40کرده و از 

توان گفت که الرو، در ماهی شاه مورفولوژی و شکل ظاهری الرو می

به شکل  (2014و همکاران،  Khoshnood) کولی و ماهی سفید

نده ای و سرگزرده اشکی شکل بوده اما در کپور نقره کشیده با کیسه

کیسه زرده به شکل گرد در بخش جلویی بدن بوده و الرو دور کیسه 

ماهی   .(George ،2011و  Chapman) به شکل هاللی گزارش شد

زرده بزرگی بوده که در جلوی  کولی در دوره الروی دارای کیسهشاه

ابتدا  تشخیص بود و در قابل 5-4ها و دم در روز بدن دیده شد، باله

رنگ بود اما در طی تکامل به تدریج ها بیچشم الرو شفاف و بدن

کم جمع شد و تا یک های بدن تشکیل شده و کیسه زرده کماندام

ماهگی پوست بدن تشکیل شد و دیگر داخل بدن قابل مشاهده نبود 

 درحالی هااین داشت عالوه طول و وزن این ماهی در طی رشد افزایشبه

نیز  (2014و همکاران،  Khoshnood)سفید  که در مورد ماهی است

همین موارد گزارش شده یعنی الرو این ماهی نیز در ابتدا دارای بدنی 

شفاف بوده و کیسه زرده به شکل اشک دیده شده اما مالنوفورها و 

کولی ای و دمی از ابتدا قابل مالحظه بوده ولی در شاههای سینهباله

قابل ذکر این است  یک هفته بعد از تفریخ مالنوفورها دیده شد. نکته

باشد روز می 4الی  3کولی کم بوده و که مدت زمان تفریخ ماهی شاه

تکوین را بعد از  تر مراحلاز تخم خارج شده و بیش و این ماهی سریعاً

که بسیاری از ماهیان مدت زمان تفریخ کند درحالیتفریخ طی می

روز طول  10زیادی دارند. برای مثال در ماهی سفید بعد از لقاح، 

کولی بسیار ریز بوده و فتد. الرو شاهاگشایی اتفاق بیکشد تا تخممی

ای داشت. طول الرو این به بعد رشد قابل مالحظه 30از روز  تقریباً

تا  13متر بوده )ماهی بالغ میلی 8/2ماهی در روز اول بعد از تفریخ 

-نتیسا 70تا  40)ماهی بالغ  27/6متر( و در ماهی سفید سانتی 30

متر( و کپور سانتی 110تا  37متر )بالغ میلی 5/5متر(، کپور سرگنده 

 متر( گزارش شده است.سانتی 117تا  38متر )بالغ میلی 7/7ای نقره

باشد که یکی از عوامل مهم در اندازه الروها حرارت آب و دما می

 .(George ،2011و  Chapman)تواند بر روی رشد ماهی اثر بگذارد می

رسید. از انجام این تحقیق  4/7به طول  20الرو شاه کولی در روز 

توان نتیجه گرفت که تعیین زمان مناسب غذادهی بسیار مهم بوده می

گذارد. در واقع باز که بر روی رشد ماهی متاثر از رژیم غذایی تاثیر می

کند شدن دهان ماهی و شروع تغذیه و نوع غذایی که الرو استفاده می

که این ماهی از این ی طول و وزن ماهی نیز موثر است مخصوصاًبر رو

کند که این سرعت هضم و جذب منابع غذایی پرپروتئین استفاده می

چنین مشخص شدن زمان شروع دهد. هممواد غذایی را افزایش می

جلوگیری شود  شود تا از غذادهی از روز اول به ماهیغذادهی باعث می

ماهیان بسیار  دهنده و یا تکثیرکنندگانپرورشهای هزینه کاهش در که

تواند از کولی از روز پنجم بعد از تفریخ میکارآمد است. ماهی شاه
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که سایز دهان غذای محیطی داخل آب استفاده کند اما با توجه به این

عنوان شروع تغذیه رسد این روز بهدر روز هشتم به اندازه مناسبی می

ن عالوه بر غذای محیطی از غذای پلت تواپلت محاسبه شد که می

 )دستی( نیز استفاده کرد.

 

 تشکر و قدردانی
وسیله از مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید بدین       

رشت، پرسنل محترم آزمایشگاه مجتمع رازی بخش شیالت و  انصاری

آزمایشگاه محترم  و پرسنل علوم و تحقیقات آزاد دانشگاه دریا در بیولوژی

د صمیمانه انمتالوژی کرج، که در انجام مراحل کار همکاری داشته

 گردد.قدردانی و تشکر می
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