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  چكيده
 ماهي در رشد اوليه مراحل در روده و كبد توسعه و رشد سنجياله حاضر، بررسي تغييرات بافتي و ريختقهدف از م

 پس وشدند  تشريح هانمونه بار،يك روز پنج هايزمانشده در  يينتع يرهالروها با ج يهاز تغذ پس. است معمولي هامور
. سپس مقاطع پنج تا شش ميكروني از گرفت انجام بافتي پاساژ معمول و استاندارد مراحل روده و كبد نمودن خارج از
 قرار سيبرر مورد نوري ميكروسكوپ زير در و آميزي رنگ PASو  H&Eبا روش  هابرش نهايت در و تهيه هاآن

رشد الرو  با پرزها قطر و طول ها،هپاتوسيتكه مساحت  ندنشان داد سنجيريختو  يكروسكوپي. مطالعات مگرفتند
 ينمشاهده گرديد. همچن يدوره الرو ياناز هفته ششم تا پا هاهپاتوسيتمساحت  ييرتغ يشتريناما ب ،داشته يشافزا
قطر پرز مربوط به سه هفته  ييراتتغ يشترينو ب گشاييتخمپس از روز  60تا  35در طول پرز از روز  ييرتغ يشترينب

هامور  يكبد و روده در الرو ماه هايبافتاست. رشد و توسعه دستگاه گوارش در  بوده گشاييتخماز زمان  ييابتدا
 ميان ها دراندامرد و عملك يزدر رابطه با زمان تما هاييتفاوت اما. دارد ياستخوان يانماه يرمشابه با سا ييالگو يمعمول
 دارد. يبستگ تغذيه جمله از محيطي و ژنتيكياز عوامل  يو شمار يزندگ يخچهمختلف وجود دارد كه به تار هايگونه

 .معموليماهي هامورالروروده،كبد،هيستومورفولوژي، :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

ترين ماهيان تجاري خليج يكي ازمهم يمعمول ماهي هامور
نسبتا آسان  صيد قيمت باال، به علت بازارپسندي،كه  استس فار

بسياري  در آن ذخاير هاي صيد تخريب كننده،استفاده از روش و
هاي بنابراين استفاده از روش. استكاهش رو به از مناطق 
ماهي براي تامين نياز بازار اين  الرو پرورش و تكثير پيشرفته در

ويژه كبد و هتگاه گوارش ب. توسعه موفق دسزيادي دارد اهميت
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 روده براي بقا و رشد و نمو الروي ماهي بسيار حياتي است

)Hachero-Cruzado et al., 2009زيرا سيستم گوارشي كارآمد .(، 
ماهي را قادر به گرفتن، خوردن، هضم و جذب مطلوب مواد 

). به منظور افزايش جذب Chen et al., 2006( سازدغذايي مي
ز يهاي گوارشي متعدد از كبد و روده بسيار حامغذا، ترشح آنزي

). همچنين سطح روده از Hattori et al., 2003( استاهميت 
- پرزهاي زيادي تشكيل شده است و اين پرزها سطح جذب روده

اي را تا چندين برابر افزايش داده و به حركت غذا در روده كمك 
 به نقش بسيار ). بنابراين با توجهKozaric et al., 2008( كنندمي

علم شناخت چگونگي  ،كنندمهمي كه پرزها در گوارش ايفا مي
-Ramezani( استرشد و توسعه آن در دوره الروي بسيار مهم 

Fard et al., 2011 بيشتر ماهيان استخواني مانند هامور معمولي .(
كه به  هستند.گشايي، داراي لوله گوارش تمايز نيافته در زمان تخم
و تا زمان شروع تغذيه  يافتهال تكامل الرو تمايز تدريج به دنب

جانور مواد غذايي و انرژي مورد نياز خود را از كيسه  ،خارجي
بنابراين بررسي  ).Trevino et al., 2011( آورددست ميزرده به

در قسمت كبد و  روند تغييرات دستگاه گوارش و غدد ضميمه
رش مواد غذايي ها به دليل اهميت خاص آن در جذب و گواروده

افزايش بازدهي تكثير  و در نتيجه رشد و نمو بهتر الرو و
اي مصنوعي و موفقيت در امر پرورش ماهيان داراي جايگاه ويژه

بررسي  حاضر،). هدف از مطالعه Jafari et al., 2009(است 
تغييرات رشد و توسعه كبد و روده در ماهي هامور معمولي در 

- دستيابي به اطالعات و يافته طورناست. همي مراحل اوليه رشد
ها به منظور موفقيت در امر تر از عملكرد اين اندامهاي كامل

گونه با توجه به مطالعات انجام گرفته هيچ .باشدپرورش مي
شناسي در زمينه رشد و توسعه دستگاه گوارش ماهي مطالعه بافت

ميت بنابراين با توجه به اه .هامور معمولي انجام نگرفته است
ويژه رشد و نمو دستگاه گوارش در مراحل الروي به هموضوع و ب

  عنوان سرلوحه اين تحقيق قرار گرفته است.

  هامواد و روش. 2

  . پرورش الروها2-1

 دليل به گشايياز تخمروز پس  3تا  2در ابتدا به مدت 
 و گرفته صورت ماليم نوردهي نور، به نسبت الروها حساسيت

 دليلبه اما. گرديدزرده آغاز  يسهاز جذب كپس  الروها دهيغذا

 سريع جذب و الروها برخي در زرده كيسه اندك ذخيره امكان
(جهت  500000با تراكم  1يسبه مخازن جلبك نانوكلروپس آن،

سي در روز عدد در هر سي 20تغذيه روتيفر) و روتيفر با تراكم 
  ).1 (جدول گرديداول ذخيره سازي اضافه 

 يدر الرو ماه روده و كبد بافتد و توسعه رش مطالعهجهت 
 ،ريزي و در صورت انجام لقاحپس از تخم يهامور معمول

بندر امام  يقاتيتحق يستگاهروز از ا 60گيري به مدت نمونه
برداري به منظور نمونه ينا ي. براگرديد(ره) آغاز  ينيخم

 هايتانكعدد الرو از  20صورت كامال تصادفي شامل حداقل 
 ,.Couturier et al( گرفت انجام باريك روز پنج هر و پرورش

-زيستو  يجهت مطالعات بافت نظر مورد هاينمونه). 2011
 براي سپس و تثبيت ساعت 48 مدت به بوئن محلول در سنجي

 شناسيبافت معمول مراحل .شدند منتقل% 70 الكل به نگهداري
 داده برش ميكرون شش ضخامت به پارافيني هايقالب و انجام
 – هماتوكسيلين روش به شده تهيه هايالم نهايت در. شدند
 زير در و گرديده آميزي رنگ شيف اسيد پريوديك و ائوزين

 كامپيوتر به متصل داينوليت لنز به مجهز نوري ميكروسكوپ
 گرفتند قرار مطالعه مورد Dino capture افزار نرم به مسلح

 اندازه تغييرات گيريزهاندا منظور به). 1390 همكاران، و عبدي(
 پرزهاي قطر و طول طورينو هم كبدي هايسلول مساحت
 يداسال 3 يماراز هر ت و يكسان يدد يدانم 3 يددر هر اسال روده،

 هر در مذكور موارد از هركدام يبرا يانگينم يكانتخاب شد. 
 پرزهاياندازه طول و قطر  تغييرات. گرديد محاسبه اساليد

نرم  درطرفه ي با آناليز واريانس يكالرولف روده، در سنين مخت
 ازها و جهت بررسي دادهشد مقايسه  5/11 نسخه  SPSSافزار

. اختالفات در سطح اطمينان گرديداستفاده  Tukeyپس آزمون 
  % مورد پذيرش قرار گرفت. 95

  نتايج. 3

 يكبد يمپارانش هايسلول كه داد نشان ميكروسكوپي مطالعات
 هايطنابرا احاطه كرده و  ينوزوئيديس يضاف هاهپاتوسيت يا

 ياشكال چند ضلع يدارا هاهپاتوسيت. كنندمي يجادرا ا يكبد
 كناردر  هاهستكو  هاآنگرد در مركز  نسبتا هايهسته كه بوده

  .اندگرفته قرارهسته 

——— 
1 Nannochloropsis 
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  نوع و ميزان غذادهي به الرو ماهي هامور معمولي: 1 جدول
  دفعات غذادهي  )Ind/ccتراكم (  نوع غذا روز پرورش

  دو بار در روز 20  روتيفر نوزاد  هفته اول
  دو بار در روز 20  روتيفر بزرگتر  هفته دوم
  سه بار در روز 1  ناپلي آرتميا  هفته سوم

  روز در بار چهار 1  آرتميا ناپلي  هفته چهارم
  روز در بار پنج 2  آرتميا ناپلي  پنجم هفته
  روز در بار نجپ 5 آرتميا ناپلي+  پليت  ششم هفته

 و ميگو+  آرتميا ناپلي+  پليت  هفتم هفته
6-7  شده خرد ماهي   روز در بار پنج تا سه 

 و ميگو+  آرتميا ناپلي+  پليت  هشتم هفته
6-7  شده خرد ماهي   روز در بار هفت تا شش 

        

 يگرهمانند د يهامور معمول يروده الرو ماه ديوارههمچنين 
به  داخلاز  كهشده  يلتشك يختلفاز طبقات م ياستخوان يانماه

 سروزي و عضالني طبقه مخاط، زير مخاط،طبقه  شامل خارج
 صورتبه گشاييتخمدر هفته سوم پس از  هااليه ينا كههستند 

مطالعات  ).3، 2، 1 هاي(شكل هستند مشاهده قابلكامال واضح 
رشد الرو  با هاهپاتوسيتداد كه مساحت  نشان سنجيريخت

 هاهپاتوسيتمساحت  ييرتغ بيشترين طورهمين و ته،ياف يشافزا
). 1 نمودار( گرديد مشاهده الروي دوره پايان تا ششم هفته از

 طي ايروده يطول پرزها 3 و 2 نمودارهايهمچنين با توجه به 
از  يدر برخ يشافزا ينا كهطوري به يافته، افزايش الروي دوره

 60تا  35پرز از روز در طول  ييرتغ يشترينبود. ب يشترروزها ب
 بيشترين همچنينمشاهده گرديد.  ييگشاروز پس از تخم

 گشاييتخماز زمان  ييقطر پرز مربوط به سه هفته ابتدا ييراتتغ
  .است بوده

  
 هامور الرو كبد هايهپاتوسيتاندازه مساحت  تغييرات نمودار :1 نمودار
 اختالف دارايه مشاب ير(حروف غ برداريمختلف نمونه يدر روزها معمولي
 ).)>05/0Pاست ( دارمعني

  

  
هامور  يماه الروپرز روده  طول تغييرات يعمود محور نمودار :2 نمودار
داراي اختالف مشابه  ير(حروف غ بردارينمونه مختلف روزهاي در يمعمول
 ).)>05/0Pاست ( دارمعني

  
 يدر روزها يمولهامور مع يپرز روده الرو ماه قطر تغييرات نمودار :3 نمودار

دار است داراي اختالف معنيمشابه  ير(حروف غ برداريمختلف نمونه
)05/0P<(.( 

  
 كيسه Ys:. گشاييتخمروز پس از  يك يهامور معمول يماه الرو :1 شكل
  زرده
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:  Zهپاتوسيت،: H(بيست روزگي  برش از بافت كبد در مرحله الروي :2 شكل

  ).H&E, x10( مشخص شده است) فلش با: ماكروفاژ ،: هسته N ينوزوئيد،س

  
 پارين،: LP مخاطي، طبقه: MF. معموليديواره روده الرو ماهي هامور  :3 شكل

SM :مخاط، يرز طبقه :CM يفلش: طبقه سروز ي،طبقه عضالن )H&E, x10.(  

  گيريبحث و نتيجه. 4

مرحله الروي يك دوره عبوري سريع در زندگي ماهيان 
- آن هم رشد و هم آنتوژني صورت مي شود كه درمحسوب مي

اندازه، شكل بدن، ساختمان و  گيرد و باعث تغييراتي در
 اي مهم دربنابراين مرحله الروي، دوره .شودفيزيولوژي الرو مي

هاي ها و دستگاهمهمترين اندام شود. ازرشد ماهيان محسوب مي
دستگاه گوارش و غدد ضميمه  ،مراحل الروي مورد توجه در

زيرا ارتباط قابل توجهي بين تكامل دستگاه گوارش با  است.
 ,.Micale et al( دارد وجود هااندام يرسا رشد، تكامل و بقاي

 ماهي الرو است ممكن اگرچه بر اساس گزارش محققين، .)2006

 داشته خارجي تغذيه غذا را در گرفتن قابليت شناسيريخت نظر از

تكاملي جهت  تغييرات ريسيك نيازمند گوارش دستگاه اما باشد،
، كه از مهمترين آن تغييرات رشد و استكامل شدن كارايي آن 

اين دو اندام نقش بسيار مهمي را در  است.توسعه روده و كبد 
 ,.Abol-munafi et al(يند هضم و جذب غذا بر عهده دارند آفر

الرو ماهي هامور معمولي نيز مشابه ديگر ماهيان از  در ).2006
هاي پارانشيم آزاد ژاپني و كپور علفخوار، سلول جمله ماهي

باشند. كه داراي يك هسته مركزي ميهستند ها كبدي، هپاتوسيت
پذيري كم چربي و گليكوژن با رنگ آميزي به علت خاصيت رنگ

ها هماتوكسيلين و ائوزين ساختمان واكوئلي فراوان در هپاتوسيت
نوع واكوئل را از توان اين دو اساس شكل مي كه بر مشاهده شد

صورت تكي و بهبوده قطرات چربي كروي شكل  .هم تفكيك كرد
هاي گليكوژن غالبا اشكال كه دانهدر حالي ،هستنديا مجتمع 

نامنظمي دارند. در الرو ماهي هامور معمولي با گذشت زمان و 
ها افزوده تر شده و بر تعداد آنبزرگ هايتسهپاتو ،افزايش سن

ها از كه بيشترين تغييرات مساحت هپاتوسيتطوريه ب .گرديد
هفته ششم تا پايان دوره الروي بود. مطالعات گوناگوني توسط 

ها در الرو ماهيان ن در ارتباط با افزايش حجم هپاتوسيتيمحقق
واكوئوله شدن در  صورت گرفته است كه اين افزايش را به درجه

  ند.اهها نسبت دادهپاتوسيت
 Sánchezزايي الرو اندامبر مطالعه  با) 2007( و همكاران

Pagrus auriga  15تا  5نشان دادند كه اندازه كبد طي روزهاي 
واكوئله  ها و پديدهگشايي با افزايش تعداد هپاتوسيتپس از تخم

-Sanchez( شودميتر ها تغيير كرده و بزرگشدن در هپاتوسيت

Amaya et al., 2007.( Chen ) روي العه ) با مط2006و همكاران
 گزارش نمودند كه )Serio lalandi( زرد دم ماهي شاه الرو

- پس از تخم 12همزمان با تغذيه الرو از ناپلي آرتميا از روز 
هاي زيادي براي ذخيره الروي، واكوئل گشايي تا پايان دوره

به همين دليل حجم  شوند.ميگليكوژن و ليپيد در كبد پديدار 
خواهد تر دازه كبد تغيير كرده و بزرگان ها بيشتر شده وهپاتوسيت

). در الرو ماهي هامور معمولي نيز با Chen et al., 2006( شد
ها هفته ششم حجم هپاتوسيت تغذيه از پليت و ناپلي آرتميا از

توان اين افزايش را به پديده كه مي نمودافزايش بيشتري پيدا 
روز  10تا 4ها نسبت داد. همچنين واكوئله شدن در هپاتوسيت

اندازه كبد تا  ،).Dentex dentex L( گشايي در الروپس از تخم
در كبد به دليل  اندازه پايان دوره الروي بزرگ شده كه اين تغيير

د و گليكوژن در آن و يذخيره ليپ وها افزايش در حجم هپاتوسيت
 ,.Santamarıa et al( ه استازدياد سينوزوئيدها گزارش گرديد
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توان گفت كه، دست آمده ميهه اطالعات ب). با توجه ب2004
دليل تغيير غذاي الرو از تواند بهها ميافزايش مساحت هپاتوسيت

با تغيير  .ناپلي آرتميا به پليت و ناپلي آرتميا به صورت توام باشد
غذاي الرو ميزان پروتئين و چربي در رژيم غذايي الرو افزايش 

ها ذخيره در هپاتوسيت يابد كه بخشي از آن به صورت واكوئلمي
ها، مساحت هپاتوسيت نيز با افزايش حجم واكوئل .شودمي

از مهمترين خصوصيات مربوط به تكامل  زيرا .يابدافزايش مي
هاي چربي، ذخيره گليكوژني و تكثير كبد، افزايش واكوئل
 Pagellus. مطالعه روي الرو (استسينوزوئيدهاي كبد 

erythrinus ان پروتئين جيره غذايي به طوركه ميز) نشان داد 
هاي موجود در لنفوسيتداري بر ارتفاع و قطر پرزها، تعداد معني

است  تاثيرگذار اپيتليال هايسلولاليه اپيتليال و اندازه 
)Francisco et al., 2008 .(با نيز معمولي هامور ماهي الرو در 

 تغيير روال غذايي جيره در پروتئين ميزان افزايش و غذا نوع تغيير
 تواندميكه  ياز عوامل يكي. گرفت صورت پرز ارتفاع در نمايي

- هضم يزاننوع غذا و م ،قرار دهد يرارتفاع پرزها را تحت تاث
 الروهاي در پرزها طول .استخام آن  هايپروتئين پذيري

Emmelichthys nitidus و  ياشده با آرتم تغذيه هايگونه يو برخ
 در آرتميا با شده تغذيه الروهاي پرز ولط كه، داد نشان پاروپايان
داشته و  يكم ييراتتغ پاروپايانشده با  يهتغذ الروهاي با مقايسه
شده با  يهتغذ يسطح جذب پرزها در الروها يشافزا دهندهنشان

 .);Yang et al., 2010 Onal et al., 2010( است پاروپايان
وع غذا كه از مخلوط دو ن ييكه الروها يدگزارش گرد ينهمچن
هايي كه تنها آرتميا به آن استفاده نمودند نسبت 1يناو رور ياآرتم

رشد بيشتري داشته است  ،دريافت نمودند طول و قطر پرز
)Zambunino-Infante et al., 2008 محققين تاثير نوع تغذيه .(
)Ramezani-Fard et al., 2011) تركيب مواد غذايي ،(Mai et al., 

كه براي را ) Ming-Yih et al., 2005يكي () و ساختار ژنت2005
گيري پرز از لحاظ را در شكل استهر گونه منحصر به فرد 

الرو ماهي  حاضر،اند. در تحقيق ارتفاع و قطر آن دخيل دانسته
هامور معمولي تنها با يك نوع غذا تغذيه نشده بلكه در رژيم 

ا و همزمان ب .غذايي آن تركيبي از غذاهاي مختلف ديده شد
 روده پرز قطر و طول در داريمعنيافزايش نوع غذا افزايش 

. تغذيه الرو با مخلوطي از غذاهاي )>05/0P( گرديد مشاهده
مختلف كه هر نوع غذا بتواند كمبودهاي ساير غذاها را جبران 

——— 
1 Rorina 

 باعث تواندمي كند و تنوع غذايي را براي الرو بوجود آورد
  .گردد الرو پرورش در موفقيت
و توسعه دستگاه  رشدپژوهش حاضر،  هاييافته اساس بر

كبد و روده  هايبافت در يهامور معمول يماه الروگوارش 
 هرچند. كندميدنبال   استخواني ماهيان ساير با مشابه الگويي
 مياندر  هااندامو عملكرد  يزدر رابطه با زمان تما هاييتفاوت
 يزندگ يخچهتارها به تفاوت ينمختلف وجود دارد كه ا هايگونه
 جمله از محيطي و ژنتيكياز عوامل  يها و شمارگونه از يك هر

  دارد. يبستگ تغذيه

  سپاسگزاري. 5

مسوولين  نويسندگان ازتشكر و قدرداني  وسيله مراتببدين
دليل همكاري به ايستگاه تحقيقاتي بندر امام خميني (ره) محترم

  گردد.صميمانه آن مركز ابراز مي
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