
  

 

  :راهنماي تهیه و پذیرش مقاله
مقاالت گردآوري و پژوهشی در این مجله قابل چاپ می . است آبزیان زینتی  علوم اب  مرتبطهاي پژوهش  نتایج نشرو  توسعه، ترویج  مجله  هدف 

  :مقاله ارسالی بایستی داراي ویژگی هاي ذیل باشد. دنباش

شیوه نگارش و رعایت  -4از منابع متعدد اصلی و جدید  بهره مندي - 3ري و به روز بودن موضوع، ابتکار و نوآو -2فرضیه و استدالل دارا بودن  - 1

هاي  ضمناً مقاله. دیگر است مجالت آنها در نشر  عدم اند و نویسنده متعهد به که قبالً منتشر نشده خواهند بودهایی قابل  تنها مقاله. قواعد ویراستاري

به همراه خالصه مقاالت به زبان انگلیسی  نشریه، فارسی زبان. شده باشند سالهاي دیگر ار اید هم زمان به مجلهارائه شده براي بررسی و چاپ نب

  . است 

 

 :ساختار مقاله

با  گونه مقاالت این( پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران نیز اعالم شود  عنوان طرح ،مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله  براي مقاله. 1

از سوي چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید  اي بنابراین چنانچه مقاله). دنشو نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم منتشر می

ه مقاله، توسط کلیه در اولین صفح نویسندگان  نام  همچنین اعالم ترتیب درج . عهده دارد را به  مقاله  مسؤولیت  که اي انجام شود توسط نویسنده

طور کلی  قط به نویسنده مسؤول اختصاص دارد و بهایمیل در پایین اولین صفحه مقاله ف و آدرس ، نمابردرج شماره تلفن. نویسندگان، ضروري است

   :در آدرس نویسندگان باید

  .درج شود * عالمت ستاره باید در قسمت آدرس نویسنده مسؤولنام دانشگاه، واحد دانشگاهی یا دانشکده، گروه، شهر، کشور و 

  .کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله: عنوان. 2

 و آیینه تمام نما و فشرده بحث) کلمه 170حداکثر (سطر  12و حداکثر  8حداقل : چکیده. 3

 .کیمنظور تسهیل در جستجوي الکترونی کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست به 6تا  4بین : ها کلید واژه.4

 .و هدف آن انجام تحقیق ضرورت سوابق مرتبط، بیان کننده مسأله تحقیق،: مقدمه. 5

بایست مستدل و  که می( هاي آماري و همینطور روش. . . هاي مورد بررسی و  برداري، آزمایشگاهی، فرمول هاي نمونه بیانگر روش: ها مواد و روش. 6

 .به نگارش این بخش نمی باشد براي مقاالت گردآوري نیاز .)با ذکر منبع باشند

و ) صورت مستقل قابل درك و تفسیر باشد هاز کل مقاله ب ر فارغکه هر جدول یا نمودا طوري هب(صورت جدول یا نمودارهاي گویا  هب: ایجنت. 7

 .)تفسیر نتایج خودداري گردد بایست از مقایسه با تحقیقات دیگر یا شود و می وهش حاضر ارائه میژدر این بخش صرفاً نتایج پ(توضیحات مرتبط 

  .براي مقاالت گردآوري نیاز به نگارش این بخش نمی باشد

  .شود بدون ذکر کلیات به تفسیر نتایج تحقیق و مقایسه آن با نتایج مشابه یا مغایر پرداخته می: بحث و نتیجه گیري. 8

 .گردد اند با ذکر نام قدردانی می شبرد تحقیق ، محققین را یاري نمودهصورت نیاز در این بخش از مقامات یا افرادي که جهت پیدر : سپاسگزاري. 9

  .شوند حروف الفبا و با فرمت زیر و پس از آن منابع انگلیسی نوشته میترتیب ابتدا منابع فارسی : فهرست منابع. 10

  : کتاب  -

. نام ناشر .نام مترجم یا مصحح .عنوان کتاب .سال انتشار ،.نام، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول .حرف اول نام، نویسنده اول نام خانوادگی

  ).گردد Boldنام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر ( .تعداد صفحات .شماره چاپ .محل نشر

 مثال: 

اداره کل آموزش  - رش آبزیانمعاونت تکثیر و پرو. شکوري، م: مترجم. آوري تکثیر و پرورش متراکم میگو فن. 1376، .ان. ، سویینی، ج.آ. ویبان، ج

  .ص168. چاپ اول. تهران. و ترویج
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  : مقاله  -

. تعداد صفحات. محل انتشار مقاله. عنوان مقاله. ، سال انتشار.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام

  .)گردد Boldنام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر (

 مثال: 

مجله علوم دریایی ایران، . تاثیر ال کارنیتین روي مراحل اولیه رشد ماهی سفید دریاي خزر. 1381، .م.و نظري، ر. ، اورجی، ح.ج.آبادي، س سیف

  .83-77فحات ص، شماره دهم

  :)Boldام نویسندگان و سال نشر نام خانوادگی و ن( دنگردمرتب  الفبا فهرست منابع انگلیسی به ترتیب حروفدر ادامه منابع فارسی، . 11

 کتاببراي (  مثال:( 

Gatlin, D.M., 2002. Nutrition and fish health. In: Fish Nutrition. (Ed. By Halver, J.E. an), pp. 671-702, 

Academic press, Sandiego, CA. USA. 

 براي مقاله(  مثال:( 

Kikuchi, K., 1999. Use of defatted soybean meal as a substitute for fish meal in diets of Japanese flounder 

(Paralichthys olivaceus). Aquaculture, 179: 3-11. 

 

  .ها به انگلیسی شود صفحه اول مقاله، چکیده، کلید واژه. 12

نام و سال منابع انگلیسی درون متن به همان ( پس از نقل مطلب) نام خانوادگی، سال اثر(درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت . 13

 .)زبان اصلی نگاشته شود

 .هاي خارجی در پاورقی هاي خاص و واژه درج شکل التین نام. 14

 .در ارجاعات التین، اسم نویسنده و سایر اطالعات الزم به فارسی و شکل التین آن در پاورقی آورده شود. 14

 .صفحه باشد 15حداکثر ) هاي مقاله با احتساب تمام بخش(حجم مقاله . 15

  .وابط راهنماي تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بودضاي خارج از  چنانچه مقاله -

  .از استرداد مقاالت دریافتی معذور استآبزیان زینتی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت براي مجله محفوظ و  -

 .و سردبیر خواهد بودهیأت تحریریه  تأیید چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با ها براي تأیید نهایی مقاله -

 .شود پذیرفته می تنها در شرایط خاص و ارایه نکات جدیدترجمه صرفا مقاله  -

 

  :ي زیر نگارش گرددالگو باید طبق  مقاله -

، Times New Romanو متن التین با قلم  11فونت  Nazanin  Bسانتیمتر، متن فارسی با قلم  2، چپ و راست 5/2ین و پای4با حاشیه باال  

 .و ارسال شود Windows xp، تحت محیط Word 2007افزار  ، نرم10فونت 

  )در عنوان و کل متن مقاله اسامی علمی ایتالیک نوشته شوند. (نوشته شود B Titr 16عنوان مقاله با فونت  -

 .شود نوشته ) B Yagut 14نام نویسنگان با فونت  -

  .نوشته شود B Yagut 11 آدرس نویسندگان با فونت-

هم  باشد و چکیده باید طوري باشد که در همان قسمت تنظیم شده قرار گیرد در غیر اینصورت فرمت بهB Compset 12 فونت چکیده باید  -

  .باشد 7/0ورفتگی خط اول هم بوده و ت  Exactly 17فاصله بین خطوط باید . خواهد ریخت و نویسنده به دردسر خواهد افتاد

  .نوشته شود B Compset 12 فونت کلمات کلیدي-

و تورفتگی خط اول هم    Exactly 17بوده با فاصله بین خطوط   Nazanin  B 11باید  منابع از مقدمه تا سر فهرست مقاله اصلی متنفونت  -

0.7   
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  .باشد  B Titr 14 (Bold(باید گیري، سپاسگزاري و فهرست منابع یجهها، نتایج، بحث و نت مقدمه، مواد و روش: شامل فونت عناوین -

  :ها هم به عنوان نمونه به شکل زیر شماره گذاري شوند عناوین از بخش مقدمه باید شماره گذاري شود و زیر عنوان –

  مقدمه - 1

  ها مواد و روش - 2

  )حذف شود(زیست سنجی -1- 2

معمولی   Nazanin  11Bو کلمات داخل جداول با فونت Nazanin  11B (Bold)ها با فونت شکل در بخش جداول عناوین جداول، نمودارها و -

  .متن درون کلیه جداول و شکلها بایستی فارسی باشند ..نگارش شود

  .چین باشند وسط هاي جدول .فاقد خطوط عمودي و افقی باشد بایست بجز سر تیتر درون آن می ها جدول  -

  .مام می شود حتما باید زوج باشدصفحه اي که مقاله ت  -

فاصله . باشد  Times New Roman 10معمولی باشد و فهرست منابع انگلیسی با فونت  Nazanin  11 Bفهرست منابع باید با همان فونت  -

     Exactly 17بین خطوط 

  .نگارش شود Times New Roman   10کلیه کلمات انگلیسی داخل متن با یک قلم ریزتر -

  .باشد  Times New Roman  9  و در بخش انگلیسیB Nazanin 10 ت مطالب پاورقی هم باید در بخش فارسی فون -

  .کلماتی که در آنها همزه به کار رفته است مثل مسئول باید به شکل مسؤول و یا کلمه مسئله باید به شکل مسأله نگاش شود -

می نباید از باشد فاصله زیادي داشته باشد باید به ) می باشد(هم پیوسته هستند مثل  ه بهدر نگارش کلمات بسیار دقت شود براي مثال کلماتی ک  -

از نیم ( زمان نگه داشته و سپس باشد را تایپ کنید را هم  - و    ctrlکلید » می«در » ي«جهت انجام این کار پس از کلمه . باشد) باشدمی(شکل 

  . )فاصله استفاده نمایید

  .تنی نقطه باید پس از پرانتز قرار گیرددرون م منابعدر   -

 .گردد میهاي مجله بر پایه نظم الفبایی نام نویسندگان مرتب  مقاله  -

 .آن است )نویسندگان(مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده   -

 .نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است -

 
  ها به شکل زیر کامل شودعنوان، نام نویسندگان و آدرس آن

  عنوان
  ....  3، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم 2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم*1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

  :دانشکده، شهر، کشور، صندوق پستی دانشگاه، - 1

 :دانشکده، شهر، کشور، صندوق پستی دانشگاه، - 2

  :یدانشکده، شهر، کشور، صندوق پست دانشگاه، - 3

  پست الکترونیک نویسنده مسئول*

3



 



  1394سال /1شماره /دومسال     آبزیان زینتی

1 

مثلی مولدین هاي تولیدشاخص بر غذایی ایمونوژن جیره پربیوتیک سطوح مختلفاثرات 
و ارزیابی بقاي الروهاي حاصله در مواجهه با ) Pterophyllum scalare(ماهی آنجل 

  تنش افزایش ناگهانی دما
  

  1، محمد سوداگر1*امین فرحی
  ، گرگان، ایرانالت و محیط زیست، گروه تکثیر و پرورش آبزیاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شی - 1

  
*farahi2010@yahoo.com   

  
  93آبان : تاریخ پذیرش    92اسفند  :تاریخ دریافت

  
  چکیده

. مورد بررسی قرار گرفت) Pterophyllum scalare(ل در این تحقیق اثر سطوح مختلف پربیوتیک ایمونوژن بر عملکرد تولیدمثلی در ماهی آنج
هـاي  روز تا حد سیري تغذیه شدند و پس از طـی ایـن مـدت شـاخص     50گرم به مدت  67/8±33/0جفت ماهی مولد آنجل با میانگین وزنی  16

ن مقاومت الروها در مواجهه با تنش تولیدمثلی شامل هماوري مطلق، درصد تفریخ، بقاي الروي تا مرحله جذب کیسه زرده، شاخص گنادي و همچنی
، )شاهد(آزمایش با استفاده از طرح کامالً تصادفی در چهار سطح صفر . مورد ارزیابی قرار گرفت گراد سانتیدرجه  10افزایش ناگهانی دما به میزان 

به طـور معنـاداري    2ن هماوري مطلق در تیمار میزا .تکرار بود 3درصد طراحی شد که هر تیمار شامل ) 3تیمار ( 2و ) 2تیمار ( 5/1، )1تیمار ( 1
). P<05/0(مالحظه نشـد  2و  1و نیز گروه شاهد و تیمارهاي  3و  2، 1، ولی اختالف معناداري بین تیمارهاي )P>05/0(باالتر از گروه شاهد بود 

بیشـترین درصـد   ). P>05/0(اري معنی دار بـود  بود که این اختالف از نظر آم 1باالتر از گروه شاهد و تیمار  3و  2شاخص گنادي در تیمارهاي 
بـین  ) P>05/0(مشاهده شد، به طوري که اختالف معناداري ) درصد 95/66±85/8( 3و تیمار ) درصد 00/75±28/9( 2تفریخ به ترتیب در تیمار 

حله جذب کیسه زرده و مقاومت الروهـا در  به عالوه اختالف قابل توجهی درمیزان بقاي الروي تا مر. مالحظه شد 1با گروه شاهد و تیمار  2تیمار 
درصد بـه جیـره غـذایی     5/1با توجه به یافته هاي این تحقیق، افزودن پربیوتیک ایمونوژن در سطح ). P<05/0(مقابل تنش حرارتی مشاهده نشد 

  .گرددهاي تولید مثلی توصیه میمولدین ماهی آنجل جهت ارتقاي شاخص
  

  .)Pterophyllum scalare(هاي تولید مثلی، ماهی آنجل ن، شاخصپربیوتیک، ایمونوژ :کلیدي کلمات
  



 ...و  مثلی مولدینهاي تولیدشاخص بر غذایی ایمونوژن جیره پربیوتیک سطوح مختلفاثرات   سوداگرو  فرحی

2 

  مقدمه
پرورش ماهیان زینتی را مـی تـوان یکـی از پرسـودترین صـنایع در      

هـاي  ماهیـان زینتـی بـه علـت وجـود رنـگ      . هاي اخیر نام بـرد دهه
باشـند؛ آنهـا   مـی  درخشان، شکل و رفتارشان مانند جـواهرات زنـده  

هـاي  هاي جذاب بـوده و در گونـه  اراي رنگمعموال آرام، کوچک و د
تجـارت  ). Mandal et al., 2010(انـد  بنـدي شـده  مختلـف دسـته  

راسر جهـان در حـال رشـد و توسـعه     ماهیان زینتی در آسیا و در س
 2010باشد به طوري که، ارزش صادرات ماهیان زینتی در سـال   می

لـه بـا   از جم). Tissera, 2012(میلیون دالر بـوده اسـت    342برابر 
صنعت تجارت ماهیـان   هاي ماهیان آب شیرین درترین گونهاهمیت

و شکل بدن داراي آکواریومی ماهی آنجل است که به علت رنگبندي 
مـاهی   ).Garcia and Gomez, 2005(باشـد  ارزش اقتصادي مـی 

در حال حاضر یکی از مهمتـرین  ) Pterophyllum scalare(آنجل 
باشـد  وده و بومی رودخانه آمازون میب Cichlidaeهاي خانواده گونه

 Konings(باشـند  آمریکـا مـی   هاي آن بومی آفریقا وو بیشتر گونه

and Dieckhoff, 1989.(   ــی از ــدون شــک یک ــاهی آنجــل ب م
اهیـان در بـین خـانواده سـیکلیده     پسـندترین م ترین و عامه محبوب

 .باشد می
هـاي تکثیـر و   هـاي کارگـاه  از آنجا که قسـمت اعظـم هزینـه   

باشد، لذا ارائه پرورش ماهیان مربوط به تهیه غذا و تغذیه ماهیان می
هاي غذایی جهت دستیابی راهکارهایی از قبیل افزودن برخی مکمل

. تر و کاهش مصرف غذا سودمند خواهـد بـود  به رشد بیشتر و سریع
ها، اسیدهاي چرب ها، آنزیمها بر یونهمچنین به دلیل اثر پربیوتیک

باشـند،  همگی عواملی موثر بر عملکرد تولید مثلی مـی  بدن که... و 
هاي تولیدمثلی ماهیان جهت تولید بیشـتر الرو و  لذا بررسی شاخص

یا افزایش کیفیت و بازماندگی آنهـا تـا مرحلـه بـازاري و در نتیجـه      
طـورکلی نـوع    بـه . وري اقتصادي ارزشمند خواهـد بـود  افزایش بهره

ربـی، پـروتئین، اسـیدهاي چـرب،     ویژه چ ترکیبات غذایی ماهیان، به
، اسید آسکوربیک و کاروتنوئیدها نقش بسـیار مهمـی بـر    E ویتامین

بلـوغ گنادهـا، کیفیـت    : روي فرایندهاي مرتبط با تولید مثل شـامل 
گشایی و تکامـل الرو مـاهی    ریزي، لقاح، تخم ها، عملکرد تخم گامت

 ;Fernandez et al., 1997; Izquierdo et al., 2001(دارنـد  

Ling et al., 2006 .(ها، ترکیبـات غـذایی    بیوتیک ها، آنتی هورمون
هـاي غـذایی    عنوان مکمل هاي گیاهی به گوناگون و نیز برخی عصاره

پروري مـورد   هستند که به منظور ارتقاء کیفی و کمی تولیدات آبزي
تواننـد سـبب    گیرند اما، این مـوارد گاهـاً خـود مـی     استفاده قرار می

هـاي میکروبـی در روده ماهیـان     اختالالتی در فعالیتکاهش یا بروز 
هـا بـه عنـوان     ها و پربیوتیـک  شوند اما، استفاده از بعضی پروبیوتیک

 Ghosh et(تواند این نقیصه را جبـران کنـد    هایی غذایی می مکمل

al., 2007 .(      علیرغم تحقیقات نسـبتاً زیـادي کـه در زمینـه تـأثیر
شد، بقا و مقاومت در برابـر عوامـل   ها بر روي پارامترهاي ر پربیوتیک

ي تأثیر آنهـا   بیماریزا در ماهیان انجام شده است، متأسفانه در زمینه
ویژه ماهیان زینتی تحقیقات  بر روي عملکرد تولیدمثلی ماهیان و به

در واقع ما در ایـن  ). Ghosh et al., 2007(بسیار کمی وجود دارد 
ن تحقیق با توجه به نیازي که زمینه هنوز در ابتداي راه بوده و در ای

ها در ماهیـان زینتـی    در رابطه با اطالعات مربوط به نقش پربیوتیک
شد، ما به دنبال ارزیابی اثر پربیوتیک تجـاري ایمونـوژن    احساس می

  .باشیمروي فاکتورهاي مختلف تولید مثلی در ماهی زینتی آنجل می
  

  هامواد و روش
اجــزا و ترکیبــات تقریبــی : ایشهــاي مــورد اســتفاده در آزمــجیــره
پربیوتیـک  . نشـان داده شـده اسـت    1هاي آزمایشی در جدول  جیره

ــاکارید    ــان الیگوس ــه از مان ــوژن ک ــد 18(ایمون  6-1و  3-1، )درص
، )درصـد  9(، خاکسـتر  )درصد 33(، پروتئین )درصد 30(بتاگلوکان 

تشـکیل شـده بـود از شـرکت     ) درصد 2(و فیبر ) درصد 8(رطوبت 
هاي آزمایشی واقع در تهران خریداري شده و به جیرهسروش رادیان 
حاجی بگلـو و سـوداگر،   (درصد اضافه شد  2و  5/1، 1در سه سطح 

جیره شاهد با اجـزا و  ). 2013؛ کرامت امیرکالیی و همکاران، 2011
در ابتـدا مـواد   . ترکیبات مشابه ساخته شـده و فاقـد ایمونـوژن بـود    

بند بـه آنهـا   یک درصد هم خشک به خوبی با یکدیگر مخلوط شده و
سپس آب کافی به همراه ترکیبـات روغنـی بـه جیـره     . اضافه گردید
سـرما خشـک گردیـده و بـا      وسـیله  بـه ترکیب حاصله . اضافه گردید

. متر تبدیل شدمیلی 1هاي با قطر زن به پلتاستفاده از دستگاه پلت
ها در معرض هـوا خشـک شـده و در شـرایط خـأل و در      سپس جیره

شوند تا زمان تغذیه نگهداري می  گراد سانتیدرجه  -2حرارت درجه 
براي دسترسی به غـذاي تـازه، سـاخت    ). 2007سردار و همکاران، (

گیـري   بـراي انـدازه  . بـار انجـام شـد    ي غذایی هر دو هفته یـک  جیره
 AOACرطوبت، خاکستر، پـروتئین و چربـی خـام جیـره، از روش     

  . استفاده شد) 2000(
جفـت مولـد    16تعـداد  : تفاده در آزمـایش ماهیان مـورد اسـ  

میـانگین  . همسان ماهی آنجل براي انجام این آزمایش انتخاب شدند
  .گرم بود 67/8±33/0وزن مولدین 
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  هاي غذایی و ترکیب شیمیایی آنهاجیره :1جدول 
  جیره هاي غذایی  

  3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد  
          مواد غذایی

 %40 %40 %40 %40 پودر ماهی کیلکا
 %10 %10 %10 %10 آرد گندم

 %10 %10 %10 %10 آرد جو
 %12 %12 %12 %12 آردسویا

 %10 %10 %10 %10 آرد ذرت
 %5 %5 %5 %5 روغن ماهی
 %3 %3 %3 %3 روغن سویا
 %3 %3 %3 %3 روغن کلزا

 %2 %2 %2 %2 لیستین
 %1 %1 %1 %1 *مکمل معدنی

 %1 %1 %1 %1 **مکمل ویتامینی
 %75/0 %75/0 %75/0 %75/0 ي کلسیم فسفاتد

 %25/0 %25/0 %25/0 %25/0 ضد قارچ
  0  1  5/1  2  پرکننده

  2  1  5/0  0  )کیلوگرم/گرم(پربیوتیک ایمونوژن 
          ترکیب شیمیایی جیره بر حسب درصد

  18/34  22/34  2/34  3/34  پروتئین
  63/16  72/16  45/16  9/16  چربی

  15/10  45/10  22/10  37/10  خاکستر
  3/8  4/8  15/8  1/8  رطوبت

  5451  5447  5442  5445  )کالري بر گرم(انرژي خام 
گرم،   میلی 3گرم، ید  میلی 75/0گرم، سلنیوم  میلی 90گرم، روي  میلی 9گرم، مس  میلی 60گرم، آهن  میلی 39منیزیم : مقدار عناصر موجود در مکمل معدنی* 

  .IU 1800میلی گرم ، کولین کلرید  75/0کبالت 
گـرم ؛ تیـامین    میلی K3  ،15گرم ؛ ویتامین میلی E ،600؛ ویتامین D3،IU 6000؛ ویتامین  A ،IU 9000ویتامین : مقدار عناصر موجود در مکمل ویتامینی* *

گـرم؛   میلـی  C780؛ ویتـامین  گـرم  میلـی  360گرم؛ اینوسـیتول   میلی 120گرم؛ سیانوکوباالمین  میلی 75گرم؛ ریبوفالوین  میلی 45گرم؛ پیروکسیدین  میلی 45
  . گرم میلی 75اکسیدان  گرم و آنتی میلی 4/2گرم؛ بیوتین  میلی 24گرم؛ فولیک اسید  میلی 450گرم؛ نیاسین  مبلی 135پانتوتنیک اسید 

  
محل اجراي ایـن آزمـایش در یـک کارگـاه تکثیـر و      : طرح آزمایش

. ندران بودپرورش خانگی ماهیان زینتی واقع در شهر بابل، استان ماز
از آنجایی که سیستم مدار بسته براي بازچرخش آب وجود نداشـت،  

بار به میزان دو سوم حجم  2اي بنابراین در طول دوره آزمایش هفته
همچنـین آب مـورد   . گرفـت  آب هر آکواریوم تعویض آب صورت می

شد و از آنجایی که آب شهر حاوي مقـادیر   نیاز از آب شهر تأمین می
، بنـابراین قبـل از اسـتفاده از    )ppm 1حدود (باشد ر میباالیی از کل

سـاعت بـه    24لیتري حداقل به مدت  400این آب ابتدا در مخازن 
براي انجام ایـن  . شدت هوادهی شد تا کلر موجود در آب خارج شود

متر اسـتفاده شـد و    سانتی 50×30×20آکواریوم به ابعاد  16تحقیق 
هـر آکواریـوم بـا    . گیري شـدند لیتر آب 50هر یک با حجم آبی حدود 

مولـدین  . شدند گرفتن انشعابی از سیستم هواده مرکزي هوادهی می
بـار تـا حـد     2هاي آزمایشی روزانـه  ماهی آنجل در هر یک از  گروه

. روز تغذیه شـدند  50هاي غذایی و طی مدت سیري به وسیله جیره



 ...و  مثلی مولدینهاي تولیدشاخص بر غذایی ایمونوژن جیره پربیوتیک سطوح مختلفاثرات   سوداگرو  فرحی

4 

هاي تولیدمثلی شامل هماوري مطلـق،  پس از طی این مدت شاخص
صد تفریخ، شاخص گنادي و درصد بقاي الروي تا مرحلـه جـذب   در

در نهایـت الروهـاي حاصـله    . کیسه زرده در هر گروه تعیین گردیـد 
تحت تنش افزایش ناگهانی دما قرار گرفتند، بـه طـوري کـه در هـر     

ــه مــدت   ــا ب ــاي  30گــروه الروه ــه در معــرض دم درجــه  36دقیق
  .ر گروه محاسبه گردیدقرار گرفتند و تلفات تجمعی در ه گراد سانتی

در پایان آزمـایش پـس از جمـع آوري    : تجزیه و تحلیل آماري
ها با اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف     اطالعات ابتدا نرمال بودن داده

افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم     سـپس داده . اسمیرنف مشخص گردیـد 
SPSS  هــاي داده. د تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــتمــور 19نســخه

اصالح شـد و سـپس مـورد     Arcsinآنالیز از طریق  درصدي قبل از

تیمارهاي آزمایش از نظر پارامترهاي مورد نظر با . آزمون قرار گرفت
ــانس یــک طرفــه  ) One-Way ANOVA(اســتفاده از آنــالیز واری

 میـانگین پارامترهـاي   اختالف مقایسه جهت سپس. مقایسه گردید

. شد استفاده ددرص 5سطح خطاي  دانکن در آزمون از آمده، دست به
ترسـیم   Excel-2007جداول و نمودارها نیز با استفاده از نرم افـزار  

  . شدند
  

  نتایج
نتایج مربوط به عملکرد تولیدمثلی مولدین ماهی آنجـل را   2جدول 
در  1همچنین نمـودار  . دهدهاي آزمایشی مختلف نشان میدر گروه

  .دهدمی هر گروه مقاومت الروها در برابر تنش حرارتی را نشان
  

  هاي آزمایشیعملکرد تولیدمثلی مولدین ماهی آنجل در گروه :2جدول 
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   گروه شاهد  هاي تولیدمثلیشاخص

  b62/32±75/479  ab34/29±566  a70/76±599  ab29/66±535  هماوري مطلق
  b 47/5±41/54  b 01/9±75/59  a 28/9±75  ab 85/8±95/66  درصد تفریخ

  42/65±84/9  77/68±69/18  50/66±46/15  20/68±10/11  الروي تا جذب کیسه زرده بقاي 
  b51/0±58/4 b82/0±05/5  a56/0±52/7  a35/0±03/7  شاخص گنادي

  ).p>05/0(باشد دار میدر هر ردیف حروف انگلیسی متفاوت نشانگر اختالف معنی
  

  
  درصد بقاي الروها در برابر تنش حرارتی :1نمودار 

  
  گیريو نتیجهبحث 

دهـد کـه پربیوتیـک ایمونـوژن موجـب       نتایج این آزمایش نشان می
اي کـه   گونه است، به  افزایش عملکرد تولیدمثلی در ماهی آنجل شده

هماوري مطلق، درصد تفریخ تخم و شـاخص گنادوسـوماتیک داراي   
آمده در مطالعه  دست بهبا توجه به نتایج . اندداري بودهاختالف معنی

درصـد   5/1در تیمار ) هماوري مطلق(دهی الترین نرخ تخمحاضر با

همچنـین بیشـترین   . پربیوتیک ایمونوژن در جیره مشـاهده گردیـد  
هـاي  درصد تفریخ و باالترین میزان شـاخص گنـادي در بـین گـروه    

درصد پربیوتیـک ایمونـوژن در جیـره     2و  5/11آزمایشی در تیمار 
ایـن پربیوتیـک بـه    حاصل شد که نشـان از تـاثیر مثبـت و بسـزاي     

عسـکري  . دارد) درصد پربیوتیک در جیره 5/1( 2خصوص در تیمار 
 1، 5/0صفر، (با مطالعه سطوح مختلف پربیوتیک ایمونووال ) 1390(
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بر کارایی تولیدمثلی مـاهی آنجـل نشـان داد کـه در     ) درصد 5/1و 
تیمارهاي پربیـوتیکی، همـاوري مطلـق و شـاخص گنادوسـوماتیک      

 5/1شاهد بود به طوري که بیشترین مقـدار در تیمـار   باالتر از گروه 
 1همچنین باالترین درصد تفریخ در تیمارهـاي  . درصد مشاهده شد

نشـان داد  ) 1391(همچنین احـراري  . درصد مالحظه گردید 5/1و 
ي غـذایی باعـث افـزایش    که افـزودن پربیوتیـک اینـولین بـه جیـره     

اهی پالتـی و  عملکرد تولیـد مثلـی از قبیـل همـاوري نسـبی در مـ      
هماوري نسبی و شـاخص گنادوسـوماتیک در مـاهی دم شمشـیري     

  .شده است
اي  ي مفید رودهها باکتريدهد نتایج مطالعات گذشته نشان می

) ي اسید الکتیکها باکتريها و سایر  بایفیدوباکترها، الکتوباسیلوس(
ي پروبیوتیکی روده منابع غذایی و انـرژي  ها باکتريعبارت دیگر  یا به

ویـژه الیگوسـاکاریدها    ها و بـه  ورد نیاز خود را بیشتر از کربوهیدراتم
کنند و از آنجایی که پربیوتیک ایمونوژن نیز حاوي مقادیر  تأمین می

ــل ــدرات  قاب ــوجهی از کربوهی ــن منــابع      ت ــابراین ای ــت، بن هــا اس
هاي فوقانی لوله گوارش غیرقابل هضم  الیگوساکاریدي که در قسمت

هاي انتهایی لوله گـوارش، در   نخورده به قسمت صورت دست بوده به 
ي  ي فوق تجمع دارند رسـیده و مـورد اسـتفاده   ها باکتريمحلی که 

تـرین   دهد کـه از جملـه مهـم    مطالعات نشان می. گیرند آنها قرار می
ي مفیـد  هـا  بـاکتري ها توسط  محصوالت نهایی متابولیسم پربیوتیک

هـاي اساسـی در    هباشـند کـه از مؤلفـ    اي، اسیدهاي چـرب مـی   روده
طـور کـه در    عـالوه همـان   به. باشند ها می سازي و بلوغ اووسیت زرده

هـا توسـط    هاي قبل نیـز اشـاره شـد، متابولیسـم پربیوتیـک      قسمت
اي عالوه بر تولید اسیدهاي چرب، در افزایش  ي مفید رودهها باکتري

کـه در تولیـد    Bها بویژه خانواده  جذب مواد معدنی و سنتز ویتامین
وهاي سالم و کاهش تلفـات مـؤثر اسـت، در کـاهش یـا نـابودي       الر

اي از طریق رقابت غذایی یا رقابـت در مکـان    ي مضر رودهها باکتري
  .ي مفید نقش بسیار مهمی دارندها باکتريچسبیدن در روده توسط 

هـاي آزمایشـی در میـزان    مطابق نتایج حاصله، در بـین گـروه  
زرده اخـتالف معنـی داري   بازماندگی الروها تا مرحله جذب کیسـه  

هـاي مطالعـات اکرمـی و همکـاران     این نتایج با یافتـه . مشاهده نشد
ــاران  )1388و  1387( ــترآبادي و همکــ ــاجر اســ ، )1389(، مهــ

Yousefian  همچنین عسـکري  . همخوانی دارد) 2012(و همکاران
کارگیري سطوح مختلف پربیوتیک ایمونـووال  ه بیان نمود ب) 1390(

ماهی آنجل تاثیري بر میزان بقاي الروهاي حاصله تا در جیره غذایی 
هـاي مطالعـه حاضـر    مرحله جذب کیسـه زرده نـدارد کـه بـا یافتـه     

اعالم نمود کـه سـطوح   ) 1391(با این وجود، احراري . مطابقت دارد
مختلف پربیوتیک اینولین بر میزان بقاي الروهاي حاصـله در مـاهی   

اي در مقایسـه بـا   مالحظـه پالتی و دم شمشیري، داراي تاثیر قابـل  
  .باشدمی) جیره فاقد پربیوتیک(گروه شاهد 

تـوان اظهـار نمـود کـه پربیوتیـک      طور خالصـه مـی   بنابراین به
ي مفیـد  هـا  بـاکتري تواند سبب تحریک رشد و فعالیت  ایمونوژن می

دستگاه گوارش ماهی که نقش پروبیوتیکی دارند شـده و در نهایـت   
لـذا در اثـر فعالیـت    . سبب تغییر و توازن فلور باکتریایی روده گردند

ي موجود، مشابه آنچه که در قسمت باال در رابطه با نقـش  ها باکتري
ي مفید روده در تولید آنزیم هاي ویژه براي کمک به هضم ها باکتري
زدا، تولیـد   هـا، تولیـد ترکیبـات مسـمومیت     ها و چربی وتئینبهتر پر
گفتـه شـد، عملکـرد    ... ها، ساخت اسیدهاي چرب ضروري و ویتامین

  .تولیدمثلی در ماهیان تغذیه شده با این پربیوتیک افزایش یابد
طور کلی نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه در مـاهی آنجـل       به

تولیدمثلی در این ماهیان پربیوتیک ایمونوژن سبب افزایش عملکرد 
تواند مکمل مناسبی براي ماهیان آنجل لذا این پربیوتیک می. گردید

در حال رشد باشد و با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده در بخـش        
توان از آن به عنوان مکمل پربیوتیکی مولـدین جهـت   تولیدمثل می

  .تکثیر استفاده نمود
  

  منابع
 ،.کناري، ع ، عابدیان.فر، عن، متی.مرادلو، ع ، حاجی.اکرمی، ر

 پربیوتیک متفاوت سطوح اثرات .1387. ا. علیمحمدي، س

 نـرخ  تغذیـه،  رشـد،  هـاي شـاخص  بـر  غـذایی  جیره اینولین

جـوان    Huso husoماهیـان  فیـل  بـدن  ترکیب بازماندگی و
 پانزدهم، طبیعی جلد منابع و کشاورزي علوم پرورشی، مجله

 .پنجم شماره
ـ .اکرمی، ر . ، احمـدي فـر، ا  .، محمـدزاده، ح .ادي، ع، کریم آب

ــد،     .1388 ــر رش ــاکارید ب ــان الیگوس ــک مان ــاثیر پربیوتی ت
بدن و مقاومت به تـنش شـوري در بچـه     ترکیب بازماندگی،

مجله علـوم و فنـون   ). Rutilus frisii kutum(ماهی سفید 
  .47-57 فحاتص ،4و  3شماره . 8دوره . دریایی

هـا در  کاربـد پربیوتیـک   .1389. ، قرایـی، ا .، قلیچی، ا.اکرمی، ر
  .فحهص9 ،1شماره . سال چهارم. مجله شیالت. آبزي پروري

هـا و  کاربرد پروبیوتیک. 1386. ح. حسینی فر، س. پورامینی، م
 120 ،انتشارات موج سبز تهران. ها در آبزي پروريپربیوتیک

  .فحهص
تـاثیر پروبیوتیـک پریمـاالك و پربیوتیـک      .1389. حاجی بگلو، ع

موونوال بر رشد، میزان زنده زایی و نسبت جنسی ماهیـان  ای
و پالتــــی  )Xiphophorus helleri(دم شمشــــیري 
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)Xiphophorus maculatus .(   دانشگاه علـوم کشـاورزي و
 .فحهص 76. پایان نامه کارشناسی ارشد. منابع طبیعی گرگان

. ع. ، تاجیــک، م.، محرابــی، ز.، فیــروزبخش، ف.حیــدري، م
 و پروبیوتیـک (ترکیبـی   غـذایی  مکمل اثیرت بررسی .1389

بچـه   در قارچ به مقاومت عملکرد بر پروبیوتیک و )پربیوتیک
). Onchorhynchus mykiss(کمان  رنگین آالي قزل ماهی

 .فحهص 5. چهارمین کنگره علوم دامی ایران
. ایمنـی شناسـی ماهیـان و سـخت پوسـتان      .1387. سلطانی، م 

 .     فحهص 264ه تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگا
اثر سطوح مختلف مکمل اسیدهاي آلی  .1390. سلیمانی ایرایی، م

هـاي  بر عملکرد رشد، بقاء، کیفیـت الشـه و برخـی شـاخص    
خــــونی بچــــه ماهیــــان قــــزل آالي رنگــــین کمــــان  

)Oncorhynchus mykiss .(    پایان نامه جهـت اخـذ درجـه
  .فحهص 60. دانشگاه هرمزگان. کارشناسی ارشد

اي بـر تکثیـر و   مقدمه .1389. ا. و فرحی. ، کثیري، م.اگر، مسود
 .فحهص 201. انتشارات نوروزي. پرورش ماهی آنجل

 از اسـتفاده  .1386 ،.س فر، حسینی ،.م ایمانپور، ،.م سوداگر،

 بچـه  غـذایی  جیره در )واناژن یا آسکوژن( اپتیمم پربیوتیک

 و رشـد  فاکتورهـاي  روي آن تـأثیر  و ماهیان پرورشـی  فیل
 .شماره سه. نور دریایی علوم مجله  .بقاء میزان
تاثیر پربیوتیک ایمونووال روي رشد و عملکرد  .1391، .عسکري، م

دانشـگاه  . پایان نامه کارشناسی ارشد. تولیدمثلی ماهی آنجل
 .فحهص 52. آزاد اسالمی واحد تنکابن

، .، سوداگر، م.، زمینی، ع.، وهاب زاده، ح.مهاجر استرآبادي، م
 در ایمونـوژن  پربیوتیک تأثیر .1389. ربانی نصرآبادي، رق

 ماهیـان  بازماندگی فیل و رشد هاي شاخص بر غذایی جیره

 آزاد دانشـگاه  شـیالت،  مجله). Huso huso(پرورشی  جوان

  .فحهص 13. سوم شماره چهارم، سال. آزادشهر واحد اسالمی،
مکـس   -اثر سطوح مختلف پربیوتیـک اي  .1391. میرزاجانزاده، ح

بر میزان رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و مقاومـت بـه تـنش    
 Rutilus frisii(اچ در بچــه مــاهی سـفید  حرارتـی و پــی 

kutum .(دانشـگاه آزاد اسـالمی   . پایان نامه کارشناسی ارشد
 .فحهص 47. واحد بابل

). خالصـه مقـاالت  (نخستین همایش ماهیان زینتـی ایـران   
  .فحهص 141. سازمان شیالت ایران. 1389
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  چکیده 
در سـطوح   پودر پیـاز . شدشت هفته انجام هاي خونی ماهی قرمز حوض طی مدت هاین تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر پیاز خوراکی بر شاخص

گرم در مخازن توزیع  16/1±09/0ماهیان با میانگین وزن اولیه . درصد به ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري بیومار افزوده شد 5/1و  1، 5/0، 0مختلف
مورد بررسی قرار ) ي سفید و قرمزها گلبول هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد(هاي خونی در انتهاي دوره آزمایش شاخص. و تا حد سیري تغذیه شدند

و  5/0داري میزان هماتوکریت در تیمار حاوي طور معنی ههاي خونی در ماهیان تغذیه شده با پود پیاز بود و بنتایج حاکی از افزایش شاخص. گرفتند
ماهیان تغذیه شده به مربوط هاي خونی بود مشخصهبهرسد در مجموع به نظر می. )>05/0P( درصد پودر پیاز نسبت به گروه شاهد افزایش یافت 1

 . باشددرصد پودر پیاز می 5/0با جیره حاوي 
  

  .، ماهی قرمزیخونمتغیرهاي پودر پیاز، محرك ایمنی،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
 همچنـین  فعالیـت،  ایـن  از ناشـی  درآمـد  مـاهی،  تقاضـاي  افزایش

ـ  و حیـوانی  هـاي پروتئین سایر بر ماهی ارجحیت  و فرهنگـی  لدالی
 .اسـت  کرده تسریع پروري راآبزي صنعت رشد) سالمتی (بهداشتی

زیست  اثرات حداقل داراي و سودآور و مؤثر باید پروريآبزي صنعت
با متراکم شدن صنعت پـرورش   ).Ebrahimi, 2006(باشد  محیطی
و غیرعفــونی نیــز در حــال گســترش  ي عفــونیهــا بیمــاريمــاهی، 

بیوتیـک و مـواد   ساله مقادیر زیادي آنتیباشند، به طوري که هر  می
گیرد مورد استفاده قرار می ها بیماريشیمیایی به منظور کنترل این 

هـاي محیطـی و   هـاي مقـاوم بـه درمـان، آلـودگی     که ایجاد باکتري
 ,.Cermelli et al(باقیماندگی در ماهی را به دنبال داشـته اسـت   

تر براي مبارزه اي پایینهداران ردهها مانند دیگر مهرهماهی). 2008
زا عمدتاً به سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی متکـی     با عوامل بیماري

مواد محرك ایمنی نیـز در زمـان مواجهـه بـا انـواع عوامـل       . هستند
زا قـادر بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی و حتـی        استرس

ایمنی که تـا کنـون   مواد محرك. باشندسیستم ایمنی اختصاصی می
اند شـامل مـواد سـنتتیک ماننـد     مورد استفاده قرار گرفته در آبزیان

سـاکاریدها و  لوامیزول، مواد بیولوژیک مانند مشتقات باکتریایی، پلی
باشـند  اي همچنین ترکیبات حیوانی و گیاهی مـی فاکتورهاي تغذیه

)Cermelli et al., 2008 .(دلیل به گیاهان دارویی ساالنه مصرف 

 در مصـنوعی  داروهاي به )پاتوژن(زا اريبیم عوامل مقاومت افزایش

 اخیر هايسال در توسعه حال در کشورهاي نیز و اروپایی کشورهاي

 ).Ghasemi Pirbalouti, 2009( است داشته چشمگیري پیشرفت

 و باشـد نمـی  سریع سنتی صورت به دارویی گیاهان با درمان اگرچه
 بـا  اما د،نباش مناسب چندان گیرهمه يها بیماري براي است ممکن

 ارزش همچـون  عواملی دلیل به طبیعی و گیاهی داروهاي حال این

 بـر  تخریبـی  اثـرات  نداشتن ها، آن تولید بودن هزینه کم و اقتصادي

 داروهاي جانبی عوارض بودن کم ،)ارگانیک داروهاي(زیست  محیط

 نسـبی  مقاومت ایجاد عدم شیمیایی، داروهاي با مقایسه در گیاهی

 برخـی  درمـان  بودن انحصاري گیاهی، داروهاي به زابیماري عوامل

 رابطه در بالینی مختلف تجربیات وجود و دارویی گیاهان با ها بیماري

 و ارزش از دارویی ارزشمند منابع این تا شده منجر دارویی گیاهان با
 ,Ghasemi Pirbalouti(باشند  برخوردار درمان در خاصی جایگاه

 از خـانواده  ) Allium cepa(مـی  خـوراکی بـا نـام عل   پیاز  ).2009

Alliaceae و از تیره سوسنیان)Liliaceae (گیـاهی  پیاز .باشدمی 

 هـاي گـل  شکل، اياستوانه و توخالی هايبرگ داراي ساله، دو است

 ارتفـاع  تـا  آن ساقه بنفش بوده و و سفید هايرنگ به و شکل کروي
% 63/13پـودر پیـاز حـاوي     ).,Zargary 1996(رسـد  مـی  یک متر

% 18/14خاکسـتر،  % 56/14فیبـر،  % 18/24چربی، % 9/2پروتئین، 
گـرم   100کالري انرژي خام در هـر   84/162عصاره عاري از ازت و 

 ترکیبات داراي این گیاه .)Hafez et al., 2011(ماده خشک دارد 

 کوئرسـتین،  آدنـوزین،  پکتـین،  ها،پروستاگالندین جمله از مختلفی

 و چـرب  اسـیدهاي  بیـوتین،  و E, B6 B2 ,B1 ,C, هـاي ویتـامین 

 ).Corzo-Martinez et al., 2007(است  ضروري آمینه اسیدهاي
 دقارچی، ضـ ضد باکتریایی،ضد اثرات داشتن علت به پیاز از استفاده

 در اکسیدانیآنتی و سرطانی ضد لیپید، و کلسترول ضد آترواسکلروز،

 به تواندمی واصخ این است، شده توصیه هابیماري از بسیاري درمان

 کوئرسـتین  یعنی آن اصلی فالونوئید به مربوط اکسیدانیآنتی اثرات

 اکسـیژن  آزاد هـاي رادیکـال  کردن غیرفعال موجب که باشد مربوط

 حـوض  مـاهی قرمـز   .)Ola-Mudathir et al., 2008( شـود مـی 
)Carassius auratus (ماهیــان از خــانواده کپــور)(Cyprinidae 

اي شـبیه کپـور معمـولی    شرایط زیستی و تغذیه باشد و به لحاظمی
)Cyprinus carpio (  اسـت)Vesogh and Mostageer, 1995 .(

ماهی قرمز با فرهنگ و عقاید مردم در سراسر جهان عجین شده و از 
تکثیـر و پـرورش ایـن مـاهی بـه      . باشدنظر اقتصادي بسیار مهم می

نیــز منظــور تــامین مــاهی تزئینــی ســفره هفــت ســین نــوروزي و  
مندان به نگهداري ماهی قرمز در آکواریم چنـدین سـال اسـت     عالقه

شـود  که رونق یافتـه و نیـاز بـه آن هـر سـال بیشـتر احسـاس مـی        
)(Imanpoor and Kamali, 2006 .  این ماهی به علت تحمل بـاال

نسبت به شرایط محیطی سخت، سازگاري باال و تشابه زیـاد بـافتی،   
هـاي کپورماهیـان، بـه عنـوان     گونه تشریحی و فیزیولوژیکی به دیگر
 ,Alishahi and Mesbah(گـردد  مدل آزمایشگاهی انتخـاب مـی  

ایمنی شـناخته  نظر به اینکه پودر پیاز به عنوان یک محرك. )2012
، لذا در این تحقیـق تـأثیر ایـن    )Cho and Lee, 2012(شده است 

افزودنی گیاهی بر رشـد، بازمانـدگی و برخـی از فاکتورهـاي خـونی      
  .ماهی قرمز مورد بررسی قرار گرفت

  
  هامواد و روش

هفته در پژوهشـکده   هشتبه مدت  92فروردین  31این پژوهش از 
 و اولیـه  سـازگاري  از پـس  .تاالب بـین المللـی هـامون انجـام شـد     

آزمـایش،   در اسـتفاده  مـورد  دستی غذاي با ماهیان دهی بچه عادت
گـرم   16/1±09/0 بچه ماهی قرمز با میـانگین وزن  عدد 180تعداد 

عدد در هر آکواریـوم توزیـع    15لیتري با تراکم  70آکواریوم  12در 
جهت تأمین هوادهی و نیاز اکسیژنی ماهیـان بـه هـر یـک از     . شدند

. مخازن یک سنگ هوا که به منبع هواده متصـل بـود نصـب گردیـد    
شـهرك  (همیشک  پودر پیاز مورد استفاده در این آزمایش از شرکت
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. پودر پیاز خالص بـود % 100تهیه شد که حاوي ) بادصنعتی عباس آ
این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی در چهـار تیمـار و سـه    

هـا ابتـدا غـذاي    براي تهیه جیره. طراحی شد تکرار به ازاي هر تیمار
 توسط ترازو دیجیتال با دقت)  چربی% 15پروتئین و % 8/38(بیومار 

سـپس  . کن، پودر و نـرم شـد  خلوطگرم وزن گردید و توسط م01/0
 Cho and(درصـد   5/1و  1، 5/0، 0پودر پیاز در سـطوح مختلـف   

Lee, 2012 ( مخلوط شد، سپس مقداري آب به جیره اضافه و کامال
به مخلوط حاصل اضافه شد تـا  ) سی به ازاي هر کیلوگرمسی 500(

مخلـوط حاصـله بـه چـرخ     . پذیر در آمـد به شکل خمیر نرم و شکل
هاي متر منتقل گردید، سپس پلتانگی با چشمه یک میلیگوشت خ

هاي خشک شـده تـا   به دست آمده در دماي اتاق خشک شدند، پلت
. گـراد نگهـداري گردیدنـد    درجـه سـانتی   -20زمان مصرف در دماي

بر اسـاس مشـاهدات و مـدت زمـان مصـرف غـذا توسـط        (غذادهی 
ري از خـونگی . تا حـد سـیري و در دو وعـده انجـام گرفـت     ) ماهیان

سـاعت قبـل از    24. ماهیان در انتهاي دوره پرورش صـورت گرفـت  
ماهی  15(عدد ماهی  60خونگیري تغذیه ماهیان قطع شد و سپس 

به ظاهر سالم به طور تصادفی انتخـاب شـدند و از   ) به ازاي هر تیمار
ـ    ورید ساقه د هـاي خـون   نمونـه . عمـل آمـد   همـی آنهـا خـونگیري ب

ماده ضدانعقاد تقسیم گردید و سپس آوري شده در لوله حاوي  جمع
فاکتورهاي خونی مورد مطالعه بـه روش  . به آزمایشگاه انتقال گردید

شـامل   2000و همکـاران در سـال    Feldmanتوصیه شده توسـط  

، )WBC(ي سـفید  هـا  گلبول، تعداد )RBC( ي قرمزها گلبولتعداد 
 ,.Feldman et al(بـود   )Hb(، هموگلـوبین  )PCV(هماتوکریـت  

هـاي  هاي مربـوط بـه شـاخص    تجزیه و تحلیل بر روي داده). 2000
و ) ANOVA(خونی از طریق آزمـون تجزیـه واریـانس یـک طرفـه      

. مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن صـورت گرفـت  
درصد با استفاده  5در سطح دار م وجود اختالف معنییا عد وجود و

 >05/0Pمقـادیر   م گرفـت و انجا )9.05ي نسخه( SPSSافزار از نرم
 .دار تلقی گردیدمعنی

  
  نتایج 

تأثیر سطوح مختلف پودر پیاز بر پارامترهاي خـونی مـاهی قرمـز در    
ماهیان تغذیه شده بـا  پارامترهاي خونی بچه .جدول آورده شده است

هـایی  هاي حاوي سطوح مختلف پودر پیاز تفاوتجیره شاهد و جیره
ر تیمارهاي تغذیه شده با پـودر پیـاز   را نشان داد، بدین صورت که د

ي سفید، قرمز و هموگلوبین نسبت به تیمار شاهد افـزایش  ها گلبول
در صـورتی کـه افـزایش     ،)<05/0P(دار نبود اما این تغییرات معنی

 1و  5/0میزان هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده بـا جیـره حـاوي    
 )>05/0P(دار بـود  درصد پودر پیاز نسبت بـه تیمـار شـاهد معنـی    

  .)1جدول (

   
  ماهی قرمز تغذیه شده) انحراف معیار ±میانگین (هاي خونی  مقایسه شاخص :1 جدول

 هفته پرورش 8با درصدهاي مختلف پودر پیاز پس از  
  تیمار

  درصد پودر پیاز 5/1  درصد پودر پیاز 1  درصد پودر پیاز5/0  شاهد  شاخص

  a97/9±25/135  a58/12±40/149  a88/17±15/141  a30/5±05/142  )103× تعداد ( گلبول سفید 
  a71/6±45/188  a92/6±40/193  a22/13±85/182  a20/15±05/179 )106× تعداد (گلبول قرمز 
  a21/0±65/13  b70/7±35/15  b70/0±90/14  ab28/0±60/14 )درصد(هماتوکریت 
  g/dl  a20/1±15/7  a28/0±00/8  a70/0±99/7  a91/0±85/7هموگلوبین 

  ).P>05/0( ي دارنددار معنیدر هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند اختالف اعدادي که 
  

  بحث
آمده از مطالعه حاضر نشان داد که افزودن پـودر پیـاز    دست بهنتایج 

جیـره  % 5/0در سطوح مختلف مورد بررسی علی الخصوص در سطح 
هاي خـونی   ماهی قرمز حوض توانست باعث بهبود و تقویت مشخصه

ي بـین تیمارهـاي آزمایشـی جـز در     دار معنـی شود اگرچـه تفـاوت   
تاثیر % 5/0پودر پیاز در سطح . شاخص هماتوکریت مشاهده نگردید

هـاي   که جزء شاخص(مفیدي بر افزایش گلبول سفید و هماتوکریت 
ــ  ــان محس ــالمتی ماهی ــم س ــیمه ــوندوب م ــت) ش ــر  . داش ــن اث ای

ــی  تعــدیل ــه آلکنیــل پل ــدهاي ســولفیدکننــدگی ب ــا گلیکوزی ها و ی
 Teyssier(ها نسبت داده شده که در پودر پیاز وجود دارند  فالوونول

et al., 2001 .(واد محرك سیسـتم ایمنـی،   گزارش شده است که م



  )Carassius auratus(ماهی قرمز حوض  خونیهاي  برخی شاخصروي  )Allium cepa( تجویز خوراکی  پودر پیاز  ریگی و همکاران 
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هاي هماتولوژیک از جملـه  داري بر شاخص معنیتوانند اثر لزوما نمی
هـاي قرمـز، میـزان هموگلـوبین و هماتوکریـت داشـته       تعداد گلبول

در تایید یافته ما؛ افزودن پودر ). 1390تنگستانی و همکاران (باشند 
هاي خـونی  کپور معمولی منجر به بهبود مشخصهپیاز به جیره ماهی 

بــه همــین ترتیــب ).  1392شــریفی ثـانی،  (درصــد  5/0در سـطح  
آالي رنگین کمان منجر بـه  ه از پودر پیاز در جیره ماهی قزلاستفاد

گلبـول قرمـز، گلبـول سـفید، هموگلـوبین و      ي دار معنیافزایش غیر
بـا  ) Lee  )2012و  Cho. هماتوکریت نسبت به تیمار شاهد گردیـد 

در جیره ماهی کفشک ماهی زیتونی گزارش کردند افزودن پودر پیاز 
پودر پیاز در جیره  باعث افزایش فعالیت %  5/0که استفاده از سطح 

 Edwardsiellaکتري لیزوزیم سرم و مقاومت در برابر مقابله بـا بـا  

tarda   شد. Ndong  و Fall )2006(     گزارش کردند کـه سـیر در
بهبــود فعالیــت  هفتــه باعــث  4-2در مــدت بــیش از % 5/0غلطــت 
فعالیت انفجار تنفسی، میزان لکوسیت و شاخص فاگوسیتی  لیزوزیم، 

% 1  که تیالپیاي جـوانی کـه بـا دوز    در حالی. در ماهی تیالپیا گردید
گونه بهبودي در  پارامترهـاي ایمنـی   جیره تغذیه شدند هیچ سیر در

دهـد خـواص ایمنـی سـیر در      مذکور مشاهده نگردید که نشان مـی 
خـاطر کوتـاه بـودن مـدت      هشود که شاید بـ میدوزهاي باال کمرنگ 

و همکـاران    Shalaby، حاضـر هـاي  در تاییـد یافتـه   .آزمایش باشد
یره غذایی، سبب سیر در جگزارش کردند که افزایش میزان  )2006(

ایـن  در . هـاي قرمـز در مـاهی تیالپیـا گردیـد     افزایش سطح گلبول
هـاي  به جیره باعـث افـزایش تکثیـر گلبـول    بررسی تجویز پودر پیاز 

هاي خونساز ماهی کپور گردیـد کـه ایـن مهـم     فید خون در بافتس
واسطه ترکیباتی نظیر اسید فلونیک، فالوونوئیدها، تیوسـولفینات و   هب

باشـد کـه باعـث    ولفورسولفوردار موجود در پیاز میترکیبات ارگانوس
ی، انگلی، باکتریـایی و ویروسـی   ي قارچها بیماريمقاومت در مقابل 

هـا در  کـه پیـدایش آن   هـا  بیمـاري شود و مقاومت نسبت به این می
تواند دلیـل محکمـی بـر    ناپذیر است میهاي پرورشی اجتنابمحیط

). Scalbert and Williamson, 2000( افزایش بقا و ایمنـی شـود  
 بـا افـزایش  (همچنین پیاز تاثیر محرکی بر افزایش سیستم ایمنـی  

) هـا و افـزایش لیـزوزیم سـرم    ها، افزایش فعالیت فاگوسیتمونوسیت
ــاال مــی دارد و نتیجتــاً ــرد  بقــا را ب ). Slimstad et al., 2007(ب

Nwabueze  )2012 (  بـه جیـره   % 3و  1، 5/0، 0سیر را در سـطوح
) Clarias garepinus(ماهی روگاهی  بجه ماهیان انگشت قد گربه 

% 5/0در تیمـار    Hb و  RBC, PCV افزود و گزارش کرد که میـزان  
  )Ikhwanuddin )2012 و   Talpur. بیشتر بـود  ي دار معنی طور به

جیـره سـی بـاس     گرم سـیر را بـه    20و  15، 10، 5سطوح مختلف 
گیـري کردنــد کــه  افزودنـد و نتیجــه ) Lates cacalifer(آسـیایی  

لکوسیت، هماتوکریت و هموگلوبین در ماهیـان   اریتروسیت، جمعیت
تغذیه شده با سیر افزایش و در نتیجه باعث تقویت سیسـتم ایمنـی   

اي روي هـاي ویـژه  هاي ایمنی به گیرنـده محرك . گردداین گونه می
-برخـی آنـزیم   چسبند و ها میلنفوسیت ها و سطح سلول فاگوسیت

عالوه بـر  . کنندکنند که عوامل بیماریزا را تخریب می هایی تولید می
ــرون،   هــا مــیایــن  تواننــد برخــی پیــامبران شــیمیایی نطیــر اینترف

باعث تحریـک   هاي کمپلمان را تولید کنند که اینترلوکین و پروتئین
 Raa et (شـود  می  t و   b سیستم ایمنی و افزایش فعالیت لنفوسیت 

al., 1992   .(  درصد جیره  5/0بنابرین استفاده از پودر پیاز در سطح
اقتصادي تاثیر مثبت در تغذیه و ایمنی ماهی  هاي تولیدي و جنبهاز 

بـا توجـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه عـدم         قرمز حوضی داشـته و 
سـهولت   ،هـا در طـول مصـرف   مشاهده تاثیر سوء بر سالمتی مـاهی 

 عملـی و  تهیه و امکان تولید داخلی کـامالً هاي پائین مصرف، هزینه
  .باشدقابل توصیه می

  
  منابع
بر رشـد،  ) .Allium cepa L( تاثیر پودر پیاز .1392 ،.نیا، ناکبري

آالي شناسـی مـاهی قـزل   ی و خونهاي سیستم ایمنشاخص
ــان  ــین کم ــان. )Oncorhynchus mykiss( رنگ ــه پای نام

 .المی واحد آزادشهردانشگاه آزاد اس. کارشناسی ارشد شیالت
  .صفحه 110

ــدوزي، م ــر تجــویز خــوراکی  پــودر پیــاز .1392، .برزگــر خان  اث
)Allium cepa (بازماندگی و ترکیب الشـه  بر عملکرد رشد ،

نامــه پایــان). Cyprinus carpio(و مــاهی کپــور معمــولی 
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر. کارشناسی ارشد شیالت

  .صفحه 42
، و زارع، .، ابراهیمـی، ع .، علیزاده دوغیکالیی، ا.ر ،تنگستانی
ــاي       .1390، .پ ــه ه ــر شاخص ــیر ب ــاه س ــانس گی ــر اس اث

مجلـه تحقیقـات    .هماتولوژیک فیل ماهیان جـوان پرورشـی  
  .216-209، صفحات )3(66 ،)دانشگاه تهران(دامپزشکی 

 Allium( اثر تجویز خوراکی  پـودر پیـاز   .1392، .ثانی، مشریفی

cepa (هاي خونی و بیوشیمی سـرم خـون مـاهی    اخصبر ش
نامـه کارشناسـی   پایـان . )Cyprinus carpio(کپور معمولی 

 47 .دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد آزادشــهر. ارشــد شــیالت
  .صفحه
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  چکیده

توانـد  گیـري اسـت کـه مـی    پـروري، دورگـه  هاي کاربردي اصالح نژاد در آبزیان، جهت افزایش توان تولید در آبـزي وهیکی از شی
هاي متعـددي از آبزیـان   تاکنون، دورگه. باشدهاي خاص آنان را به همراه داشتهخصوصیات متفاوتی از والدین و یا ترکیبی از ویژگی

در صـنعت تکثیـر و   . استاند، گزارش شدهبا دخالت مستقیم بشر به طور مصنوعی تولید شدهماهیان که به صورت طبیعی و یا  خصوصاً
مستندات علمی  .باشدها میگیرياست که هدف این بررسی، معرفی این دورگههاي متعددي صورت گرفتهگیريپرورش ماهیان زینتی نیز، دورگه

دك است، بیشتر مطالبی هم که در این زمینه در اینترنت موجـود اسـت، حاصـل    ها مراجعه نمود بسیار انکه بتوان در این زمینه به آن
ها گیريشده در اکثر دورگهگرفتهکارهاي بهدر مورد گونه. نمایندتجربیاتی است که عالقمندان به ماهیان زینتی کسب نموده و ثبت می

دینی متفاوتی ذکر گردد و نهایتـا  هاي والي دورگه، گونهنیز اختالف نظر وجود داشته و در منابع مختلف ممکن است براي یک گونه
  .گیري ماهیان زینتی نیاز استي دورگهتحقیقات بیشتري در زمینه کهباید گفت 

  
  .ماهیان زینتی گیري،پروري، دورگهاصالح نژاد، آبزي :کلمات کلیدي
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  مقدمه
افزون جمعیـت جهـان، علـم ژنتیـک بـه عنـوان       با توجه به رشد روز

زاري در راستاي افزایش تولید در واحد سطح در اختیار بشـر قـرار   اب
به طوري که امروزه دانش ژنتیک و اصـالح نـژاد، نقـش    . استگرفته

گیري راهی دورگه. کندموثري در افزایش تولید دام و آبزیان ایفا می
هایی از قبیل تطابق بهتر با محیط، است براي تولید نسلی که ویژگی

هـا و عقـیم   شت، مقاومت بیشتر نسـبت بـه بیمـاري   کیفیت بهتر گو
گیـري  دورگـه  ).1382زاده و همکاران، ابراهیم(بودن را داشته باشد 

هـاي مـرتبط بـا    نـژاد در فعالیـت  هاي متداول اصـالح  یکی از روش
ایـن روش اصـالح   . باشدهاي کشاورزي از جمله شیالت میبخشزیر

ز لحاظ ژنتیکی اطالق کرد توان به تالقی افراد متفاوت انژادي را می
رخ دهـد   2ايو یـا بـین گونـه    1ايگونـه که به صورت آمیـزش درون 

)Allendorf et al., 2001.(  
کـه بـه    یماهیان به ویژههاي متعددي از آبزیان تا کنون، دورگه

صورت طبیعی و یا با دخالت مستقیم بشر به طـور مصـنوعی تولیـد    
 ).Scheerer and Thorgaard, 1983(است  اند، گزارش شدهشده

هـاي  هاي مختلـف، برتـري  گیري گونهماهیان چینی، دورگهدر کپور
پـذیري  متفاوتی از قبیل تطـابق بهتـر بـا محـیط، انعطـاف و تطـابق      

تـر از  برداري کاملاي، بهرهتر از لحاظ عادات و رفتارهاي تغذیهوسیع
، ضریب رشد بهتر، مقاومـت بیشـتر نسـبت بـه     منابع غذایی طبیعی

ها، کیفیت بهتـر گوشـت و عقـیم بـودن ماهیـان حاصـل از       بیماري
است کـه از دیـدگاه پـرورش مـاهی      گیري را به همراه داشتهدورگه

). Krasznai and Marian, 1982(باشـند  بسیار حائز اهمیت مـی 
Bakos  هـاي  گیـري بـین گونـه   ، توانایی دورگـه )1978(و همکاران

خـوار  گیري بین کپور علفدورگهماهیان از قبیل ي کپورمختلف تیره
خـوار، اگرچـه از   کپـور علـف   .اندماهیان را گزارش کردهبا سایر کپور

توانایی باالیی در کنترل گیاهان آبـزي برخـوردار اسـت، امـا امکـان      
ــالقوه   ــدات ب ــواره از تهدی ــی هم ــابع آب ــر آن در من ــالمت تکثی ي س

). 1381پناهی صـاحبی،  (هاي آبی در سراسر جهان است اکوسیستم
به منظور جلوگیري از بروز این پدیده، ممانعت از بلوغ جنسـی و در  

باشـد کـه در ایـن    ترین راهکارهـا مـی  نتیجه تکثیر ناخواسته از مهم
ي عقـیم، از راهکارهـاي   راستا، تولید ماهیان تریپلوئید و یـا دورگـه  

 ).1376آذري تاکامی و همکاران، (گردد اجرایی موفق، محسوب می
برون و پـرورش  ماهی و ازونطرفه بین فیلگیري دو، دورگهدر ایران

شده در مرکز تحقیقات شیالتی استان مازندران آن در شرایط کنترل
ي مـاهی سـفید و مـاهی    طرفـه تالقی دو). 1371امینی، (انجام شد 

                                                             
1 Intraspecific hybridization 
2 Interspecific hybridization 

ي ماهی سیم و کلمه نیـز در مرکـز   طرفهکلمه و همچنین تالقی دو
ــ   ــورت پ ــیالن ص ــیالتی گ ــات ش ــینی، (ذیرفت تحقیق  .)1372حس

خوار نر، انجـام شـده   گیري بین ماهی سفید ماده و کپور علف دورگه
شده، نسل حاصـله، دورگـه   که بر اساس مطالعات مورفومتریک انجام

ي مـاهی  و امکان جـایگزینی دورگـه  ) 1375حسینی، (اعالم گردید 
خوار در پرورش توأم خوار و ماهی سفید به جاي کپور علفکپور علف

رود میسـر شـد   ماهیان در ایستگاه تحقیقات شـیالتی سـفید  با کپور
ي بسـیار  ماهیـان از سـابقه  گیـري در آزاد دورگـه ). 1376حسینی، (

ماهیان اي در آزادهاي بین گونهطوالنی برخوردار است، اگرچه دورگه
معموال برتري خاصی را در صفات مـرتبط بـا رشـد و بازمانـدگی در     

بـرداري از تـوان   دهند، اما قابلیـت بهـره  ان نمیمقایسه با والدین نش
دورگه در خصوص برخی دیگر از صفات مهم تولیدي نظیر مقاومـت  

هنگام با شـوري آب  اسیدي، تطابق زود pHهاي ویروسی، به بیماري
اي هـاي بـین گونـه   نـواع دورگـه  دریا و حتی عقیمـی در برخـی از ا  

 ,.Arai, 1984; Bartley et al( اسـت ماهیان، به اثبات رسیدهآزاد

2001; Blanc and Chevassus, 1979(  هـاي  و لذا تولید دورگـه
هـاي مختلـف، همچنـان یکـی از     گونـه هـا یـا زیـر   جدید بـین گونـه  

 Blanc et(پروري است ي آبزيهاي تحقیقاتی مهم در زمینه فعالیت

al., 1979.(  
هـاي  گیريدر صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نیز، دورگه

اسـت کـه هـدف ایـن بررسـی، معرفـی ایـن        عددي صورت گرفتهمت
  .باشدها میگیريدورگه

  
  شده در ماهیان زینتیهاي انجامگیريدورگه

هـاي فراوانـی در بـین ماهیـان زینتـی صـورت       گیريتا کنون دورگه
هـا  است اما مستندات علمی که بتـوان در ایـن زمینـه بـه آن    گرفته

شـاید بـه ایـن علـت باشـد کـه       مراجعه نمود بسیار انـدك اسـت و   
متخصصین صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، اطالعـات مربـوط   

را به صورت نسبتا  گیرندها به کار میگیريبه نژادهایی که در دورگه
بیشتر مطالبی هم که در ایـن زمینـه در   . نمایندمخفی نگهداري می

اینترنت موجود است، حاصـل تجربیـاتی اسـت کـه عالقمنـدان بـه       
  .نمایندماهیان زینتی کسب نموده و ثبت می

شده در ماهیـان زینتـی   هاي انجامگیريدر این قسمت، دورگه
  :گیردگذار در دو بخش جداگانه مورد بحث قرار میزا و تخمزنده
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  زاماهیان زینتی زنده
هاي آکوآریومی آب شیرین، انواع ترین ماهییکی از زیباترین و ارزان

هـا  هستند که هم نگهداري و هـم تولیـد مثـل آن    زاهاي زندهماهی
، 2خوار کوتولـه ، پشه1ها شامل گامبوزیاانواع اصلی آن. باشدساده می

  .باشدمی 6شمشیريو ماهی دم 5، مولی4، پالتی3گوپی
هـاي  ماهییا  7الئیدهسهي پیزا که جزء خانوادههاي زندهماهی

خویشـاوندي   هـاي کـوچکی هسـتند کـه    باشند، ماهیرنگ میچند
ها دارند، با این تفـاوت کـه بـه جـاي     ها و کیلیمانندنزدیکی با کپور

هاي گرم ها بومی آباین ماهی. زایندگذاري، نوزادهاي زنده میتخم
هاي اي از ماهیمناطق زیست طبیعی خود بوده و امروزه گروه عمده

هـا،  محـل گسـترش طبیعـی آن   . دهنـد آکوآریـومی را تشـکیل مـی   
مرکزي، ایاالت جنوبی آمریکا و آمریکاي جنوبی تـا شـمال    آمریکاي

  .باشدآرژانتین می
تمام یا قسمتی از . ها بسیار آسان استي آنتشخیص نر و ماده

ي مخرجی ماهی نر، تبدیل به عضو انتقال اسپرم به مـاهی مـاده   باله
مـاهی نـر همـواره از مـاهی مـاده      . استگردیده 8به نام پاي تناسلی

  .زاینددر شرایط خوب، سالی چندین بار بچه می. ستتر اکوچک
نوك پاي تناسلی ماهی نر بسیار حساس اسـت و گـاهی بـراي    

در . رودسـپرم نیـز بـه کـار مـی     نگهداري ماهی ماده بـراي انتقـال ا  
هاي مختلف، اسپرم یا روي سوراخ تناسلی ماهی ماده گذاشـته   گونه
ها در برخی از گونه. دگردبه داخل آن منتقل میشود و یا این که می

تواند چنـدین بـار بـراي    پس از یک بار انتقال اسپرم، ماهی ماده می
هـاي حامـل   بنـابراین گـاهی مـاده   . ها از آن استفاده نمایدلقاح تخم

اسپرم، بدون وجود حیوان نر، ممکن است تـا ده مـاه بـا اسـتفاده از     
خـل  هـا در دا تخـم  .هـاي خـود را بـارور کننـد    اسپرم موجود، تخـم 

هـا،  پس از پاره شـده فولیکـول  . یابندهاي تخمدان لقاح میفولیکول
جـا رشـد و نمـو    افتـاده و در آن  ي تخمـدان ها به داخل حفرهجنین

  .گرددها کامل می آن
راحـل حـاملگی مشـابه پسـتانداران     زا فاقـد م هـاي زنـده  ماهی

در پستانداران، درجه حرارت همواره ثابت است، در حـالی  . باشند می
اگـر   .باشـد ها تابع تغییرات محـیط مـی  ه درجه حرارت بدن ماهیک

، دوران حاملگی، کوتاه و بـرعکس  درجه حرارت آب خیلی گرم باشد

                                                             
1 Gambusia sp. (Poey, 1854) 
2 Heterandria formosa (Girard, 1859) 
3 Poecilia reticulata (W. K. H. Peters, 1859) 
4 Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) 
5 Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) 
6 Xiphophorus helleri (Heckel, 1848) 
7 Poecillidae 
8 gonopad 

تعداد نوزادهـا  . تر استهاي کمتر، دوران حاملگی طوالنیدر حرارت
  .بستگی به اندازه بدن ماهی دارد

ومی، زاي آکوآریـ هاي زندههاي مختلف ماهیاگرچه تکثیر گونه
هـا  کند، با وجود این، الگوي تولید مثـل آن تا حدودي با هم فرق می

  .باشدتا حد زیادي مشابه می
برخالف بیشتر پستانداران که فقـط در فصـل خاصـی از سـال     

هـاي  ها نیز مشـخص اسـت، مـاهی   باردار شده و زمان فارغ شدن آن
بارور زا که جانوارانی خونسرد هستند، زمان و فصل خاصی براي زنده

شدن ندارند و هر وقت که شرایط محیطی مناسب و مساعد باشـند،  
  ).1390عمادي، (توانند بارور گردند می

هـاي آکوآریـومی، از گـروه    اهیهـا در بـین مـ   ترین دورگهرایج
هـاي  شمشیري و پالتی کـه در رنـگ  هاي دمماهی .زاها هستند زنده

 Xiphophorusي هاشوند، همگی دورگهها دیده میمتنوع در مغازه

helleri ،Xiphophorus variatus (Meek, 1904)  و
Xiphophorus maculatus، ــولی و ــام ــه ه ــتر، دورگ ــاي ، بیش ه

Poecilia sphenops (Valenciennes, 1846) ،Poecilia 

latipinna  وPoecilia velifera (Regan, 1914) به نظر . هستند
 ,Thurston(باشند وب میشده و مطلها، تاییدرسد که این دورگهمی

2005.(  
هـا،  گیـري شـده در اکثـر دورگـه   گرفتهکارهاي بهدر مورد گونه

اختالف نظر وجود داشته و در منابع مختلف ممکن است بـراي یـک   
صـرف نظـر از   . هاي والدینی متفاوتی ذکر گرددي دورگه، گونهگونه

ــه ــیض هم ــد و نق ــن ض ــوییي ای ــدول  گ ــا در ج ــه  1ه ــی ب برخ
به طور کلی  شدهزا انجام هایی که در ماهیان زینتی زنده یريگ دورگه

  .استاشاره شده
هـاي  گیـرد، امـا فـراي   گیري بین مولی و گوپی نیز صورت میدورگه

تواننـد  گاهی اوقات بسیار ضعیف بوده و براي مدت زمان زیادي نمی
ها غیـر  بندي و بالهتر هم باشند معموال در رنگزنده بمانند، اگر قوي

  .پسندي ندارندبندي بوده بوده و به همین دلیل، بازارقابل طبقه
ي گیـري بـین همـه   ي قابل توجه ایـن اسـت کـه دورگـه    نکته

 Poecilia reticulata: آمیز نیست، به عنوان مثالزاها موفقیت زنده
  Xiphophorus maculatesو 
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  زادهزن گرفته در ماهیان زینتیهاي صورتگیريبرخی دورگه :1جدول 

 والدین  دورگه ایجاد شده
No specific name* Poecilia reticulata × Poecilia wingei (Poeser, Kempkes and Isbrücker, 2005) 
No specific name Poecilia obscura (Schories, Meyer and Schartl, 2009) × Poecilia wingei  
No specific name Xiphophorus maculatus × Xiphophorus helleri  
No specific name Xiphophorus maculatus × Xiphophorus variatus  
No specific name Poecilia velifera* × Poecilia latipinna  

ها از ي آناندازه. برندبه ارث می Poecilia wingeiسیاه را از /هاي مشخص نارنجیو لکه Poecilia reticulataهاي طویل را از شده، بالههاي ایجاددورگه*
Poecilia reticulata هاي نمایند که زادهها را به طور انتخابی تکثیر میقابلیت باروري دارند و در حال حاضر، به منظور تولید نژادهاي خاص، آنتر بوده، کوچک

هایی که به عنوان اکثر ماهی .رسند به فروش می flame tailو  peacock ،snake ،tiger ،paradise ،fancy ،sword endler: ها تحت عناوینی همچونآن
Poecilia wingei ي شوند، در واقع دورگهفروخته میPoecilia reticulata  وPoecilia wingei هستند .Poecilia wingei هاي کوتاه گرد دارد، در حالی باله

قابل ذکر است که این . باشدهاي نر میتر از دورگهرنگگیري، کمي حاصل از این دورگههاي مادها در دورگههلکه. تري دارنددار طویلهاي زاویهها بالهکه دورگه
  .هاي وحشی این دو گونه نیز رخ دهدگیري ممکن است بین جمعیتدورگه

*Poecilia velifera بندي و طول بدن متنوع هاي پشتی و دمی، رنگلحاظ باله هاي مختلف ازتواند دورگه ایجاد نماید که این دورگههاي دیگر نیز میبا مولی
  .باشندمی
  

  گذارماهیان زینتی تخم
گیـري بـین   حاصـل دورگـه  رسـد  به نظر مـی ، 1ماهی پرت رنگارنگ

 Amphilophus citrinellusیـا   2سـیکلید شـیطان قرمـز    ي گونـه 

(Günther, 1864) باشد، اگرچه منشا اصلی ایـن   3ي سورومو گونه
ها، نـه  این گونه عموما توسط هواداران سیکلید .شخص نیستگونه م

شـده  گیري، بلکه به علت این که به صورت رنـگ تنها به علت دورگه
  ).Thurston, 2005(شود شوند، مورد قبول واقع نمیفروخته می

ماهی دیگري که توجه خیلی از عالقمنـدان را بـه خـود جلـب     
ایـن مـاهی در واقـع    . باشـد گلی مـی یا شاخ 4است، فالورهورننموده
انسان از  اي طبیعی نیست و دورگ یا هیبریدي است که توسطگونه

هاي مختلف سیکلید به وجود آمده و درنتیجه فاقد آمیزش بین گونه
ظاهرا این مـاهی از آمیـزش بـین سـیکلیدهاي     . باشداسم علمی می

هاي دیگر سیکلید بـه دسـت   و شاید گونه 6خالو سیکلید سه 5فستا
مـاهی   .اسـت آمده که تا کنون به صورت نسبتا مخفی نگهداري شده

فالورهورن اولین بار در مالزي و تایوان تولید گردیده ولـی در حـال   
اي وجود دارد که در مالزي، ماهی. استحاضر، گسترش جهانی یافته

ي آن را خیلـی  سر آن به طرف جلو پیش آمـده اسـت و مـردم مـالز    

                                                             
1 colored parrot cichlid 
2 Red Devil, Amphilophus labiatus (Günther, 1864) 
3 severum, Heros severus (Heckel, 1840) 
4 flowerhorn 
5 festae 
6 Cichlasoma trimaculatus (Günther,1867) 

مـردم تـایوان   . انـد گذاشته 7دوست دارند و اسم آن را کشتی جنگی
ي این ماهی را با برآمدگی باالي گردن و دم بلندش، نشان و آورنـده 

، ماهی دورگ سـیکلید طـوطی   1994در سال . دانندخوشبختی می
تـایوان بـه مـالزي آورده شـده و      و سیکلید شیطان قرمـز از  8خونین

ي غربی مالزي یعنی مـاهی کـاروي یـا    ماهی بومی منطقهها را با  آن
ي از آن بـه وجـود آمـد کـه     ااند و مـاهی کشتی جنگی آمیزش داده

، ماهی 1955در سال  .ها در تولید ماهی فالورهورن نقش داشتبعد
طوطی قلب خونین با ماهی دیگري به نام خـداي سـرخ خوشـبختی    

گري بـه نـام خـداي    ، آمیزش دادند که از آن ماهی دی9صورتانسان
هاي زیبـاي آن باعـث گردیـد    رنگ. رنگ حاصل گردید5خوشبختی 

تکثیـر گزینشـی تـا    . که خیلی زود مورد توجه عالقمندان قرار گیرد
ادامه یافت و در آن سال، ماهی زیباي دیگـري بـه نـام     1998سال 

از ) و یا ببر طالیی متمایـل بـه سـبز   (آتشین آبی رنگ دهان7ماهی 
پس از آن، ایـن مـاهی بـا    . شدکزي به مناطق دیگر بردهآمریکاي مر

از تایوان آمیزش داده شد و از آن  10ماهی طوطی آتشین جین گنگ
کـه همـان مـاهی دورگ فالورهـورن      11هـان -لو-اي به نام هوآماهی

نـژاد از مـاهی    4، تنهـا  1999تـا سـال   . کنونی است، به وجود آمـد 
معمـولی، فالورهـورن   فالورهورن وجود داشت که شامل فالورهورن 

                                                             
7 Karoi 
8 Blood Parrot Cichlid 
9 Human Face Red God of Fortune 
10 Jin Gang Blood Parrot 
11 Hua Luo Han 
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بـین  . بـود  1درمرواریدي، فالورهورن طالیی و فالورهـورن فـی  فلس
این نژاد، دورگ بین . پدید آمد 2، نژاد کامفا2001و  2000هاي سال

یا هر گونه سیکلید  Viejaهاي جنس بین هر نژاد فالورهورن با گونه
گیري باعث گردید که نژادهـاي گونـاگونی از   این دورگه. طوطی بود

هاي دورگ، عملـی نیسـت   تکثیر این ماهی. ین ماهی حاصل گرددا
گونه که ذکر گردید، نژادهاي مختلف آن به صورت دورگه ولی همان

 گردنـد هـاي سـیکلید حاصـل مـی    از طریق تکثیر با برخـی از گونـه  
  ).1390عمادي، (

اید گفـت از آنجـایی کـه بـه نـدرت      در مورد ماهی دیسکاس ب
شود و معموال در این ماهی دیده می 3مزي دیسکاس قرهاي گونه ژن

 4ي دیسکاس سبزگونه اي ازیافتهمعموال فقط نژادهاي بسیار توسعه
تـوان آن را  هسـتند، نمـی  ) هاگونهاي از تعدادي زیرو شاید آمیخته(

-رود که برخی، با دالیـل متقاعـد  دورگه در نظر گرفت، اما گمان می
  ).Thurston, 2005( آورندکننده، این ماهی را دورگه به حساب می

ي اختالفـات نظـري کـه بـین     همـه صرف نظـر از   2در جدول 
بـه   هاي مختلـف وجـود دارد،  گیريکننده در دورگههاي شرکت گونه

گذار انجـام شـده،   هایی که در ماهیان زینتی تخمگیريبرخی دورگه
  .استبه طور کلی اشاره شده

  
  گیريبحث و نتیجه

ي در ماهیـان گـزارش شـده اسـت     گیـر تعدادي از مطالعات دورگـه 
)Bartley et al., 2001(هاي موجود در ي دورگه، اما مطمئنا همه

شناسـایی دقیـق   . انـد رش نشـده پـروري تجـاري گـزا   تولیدات آبزي
پـروري پایـدار، بلکـه بـراي درك     ها، نه تنها براي تکامل آبزي دورگه

ت بهتر از مباحث تنوع زیستی و حفظ منـابع طبیعـی، داراي اهمیـ   
  ).Aminur Rahman et al., 2013(است 

  :گیري نیاز است نکات زیر رعایت گردنددر هر دورگه
 گیري بـین جـنس و بـین    بهبود ذخایر ژنتیکی از طریق دورگه

هاي تکثیـري بـه   هاي ماهیان باید تحت برنامهاي در گونهگونه
شــده در موسســات تحقیقــاتی انجــام گیــرد و خــوبی طراحــی

ــزي بهچــري ــاي مرک ــین و  ه ــایی متخصص ــد تحــت راهنم ای
  شناسان تکثیر ماهی باشند زیست

 ي نژادهاي والدینی و هویـت ذخـایر بـراي هـر     اطالعات درباره
گیـرد،  هـا صـورت مـی   قتـی تالقـی  و. دورگه باید ثبـت گـردد  

                                                             
1 Fader 
2 Kamfa 
3 Symphysodon discus (Heckel, 1840) 
4 Symphysodon aquefasciata (Pellegrin, 1904) 

هـاي تصـادفی در   هاي ماده اول باید ثبت گردنـد؛ تالقـی   گونه
  گرددخصوص جنسیت هر یک از والدین هم باید شناسایی 

      تا جایی که ممکن است، اطالعات مربـوط بـه دورگـه بایـد در
  دسترس باشد

 هایی کـه پتانسـیل   باید توجه داشت که الزم است براي دورگه
پروري و شیالت دارند، نام مشخصـی در نظـر   خوبی براي آبزي

هایی از دو نام قابل قبول ، مثال6شاینو باس سان 5بستر. گرفت
  .اي استههاي بین گونقبول براي دورگه

      جهت حفظ یکپارچگی ژنتیکی، باید متعهـد شـویم کـه توجـه
هـاي  هـا و تالقـی  الزم را جهت جلوگیري از آمیختگـی دورگـه  

  ).Aminur Rahman et al., 2013(داشت خواهري خواهیم
در این بین، آنچه که بسیار حائز اهمیت است، بررسـی صـحت   

ل احتمـال بـروز   باشد، این مهم در ماهیـان بـه دلیـ   گري میآمیخته
کـه در اثـر اخـتالط     8و یا حتی نرزایـی  7زاییفرآیندهایی نظیر ماده

ي متفـاوت ممکـن اسـت    هاي نر و ماده در دو گونـه مصنوعی گامت
؛ )Scribner et al., 2001(یابـد  پدید آید، اهمیتی دوچنـدان مـی  

ي حاصـل از آمیـزش   مانـده ماهیان بـاز خصوصا زمانی که تعداد بچه
گیري بایستی بـا دقـت بیشـتري    ك باشد، صحت دورگهمصنوعی اند

بـه منظـور بررسـی    ). Chevassus, 1983(مورد بررسی قرار گیـرد  
هـاي  تـوان از روش گیـري مـی  ماهیت واقعی نتاج حاصـل از دورگـه  

هاي مرفومتریـک و مریسـتیک، فیزیولوژیـک،    متعددي نظیر ویژگی
  ).1385درافشان، (کاریولوژیک و مولکولی استفاده نمود 

گیري نه تنها یـک روش برتـر   گیریم که دورگهنتیجه می نهایتاً
جهت بهبود ژنتیکی است، بلکه یک ابزار بالقوه براي بهبود ذخـایر از  

. باشـد هاي والدینی نامرغوب میطریق انتقال صفات مطلوب در گونه
گیري منحصرا به سـاختار ژنتیکـی، الگوهـاي    ارزیابی مناسب دورگه

هـاي والـدینی   گامتی و الگوهاي جریان ژنـی گونـه   تالقی، سازگاري
هـاي  بنابراین دانش عملی از ساختمان ژنتیکـی مـاهی  . بستگی دارد

. کننده استگیري، بسیار تعیینهاي دورگهمولد قبل از آغاز آزمایش
توان نادیـده گرفـت کـه تعـدادي از فاکتورهـاي غیـر       همچنین نمی

هـاي  ش، فصول و استرسهاي پرورژنتیکی مثل شرایط هوا، سیستم
هـا  آوري، دستکاري، تکثیـر و پـرورش مولـدین و زاده   ناشی از جمع

گیري را تا حد زیادي تحـت تـاثیر قـرار    ممکن است موفقیت دورگه
  ).Bartley et al., 2001(دهد 
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  گذارگرفته در ماهیان زینتی تخمهاي صورتگیريبرخی دورگه :2جدول 
 والدین  دورگه ایجاد شده

Blood Parrot Cichlid نامشخص 
Red Texas Amphilophus labiatus × Herichthys cyanogattatus (S. F. Baird and Girard, 1854) 

Texas Jaguar Herichthys cyanogattatus × Parachromis managuense (Günther, 1867) 
No specific name Archocentrus nigrofasciatus (Günther, 1867) × Thorichthys meeki (Brind, 1918) 
No specific name Archocentrus nigrofasciatus  × Heros severus  
No specific name Aequidens rivulatus (Günther, 1860) × Aequidens pulcher (T. N. Gill, 1858) 
No specific name Parachromis dovii (Günther, 1864) × Cichlasoma festae (Boulenger, 1899) 
No specific name Parachromis dovii × Amphilophus labiatus  
No specific name Pterophyllum scalare (Schultze, 1823) × Pterophyllum altum (Pellegrin, 1903) 

  
گیـري  ي دورگـه الزم به ذکر است که تحقیقات بیشـتري در زمینـه  

هـاي موجـود را از   تحقیقـاتی کـه دورگـه   اسـت،   ماهیان زینتی نیاز
هاي مختلف مورد بررسی قرار دهند و همچنین تحقیقاتی کـه  جنبه

هاي جدید از ماهیان زینتی را مورد آزمایش قرار امکان ایجاد دورگه
تواند در صنعت تکثیر و پرورش ها میدهند؛ که نتایج این بررسیمی

  .ماهیان زینتی بسیار مفید واقع گردد
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    اثرات هیستوپاتولوژیک نانوذرات بر آبزیان
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  93ذر آ: تاریخ پذیرش    93اردیبهشت  :تاریخ دریافت
  

  چکیده
پروري هم  کاربرد نانوذرات در آبزي. باشدامروزه استفاده از نانو تکنولوژي و محصوالت نانو در صنایع مختلف به طور وسیعی در حال گسترش می

حداقل ( ساختارهاي در مقیاس نانو فناوري نانو استفاده از مواد و. باشدهم براي کنترل بار باکتریایی آب قابل بررسی می ها وبه منظور درمان بیماري
امروزه با توسعه روز . به طوري که در این مقیاس داراي کاربردهاي وسیعی در علوم شیمی، زیست و پزشکی است. است) نانومتر 1-100در یک بعد

به طوري . هاي زیادي در خصوص خطرات احتمالی رهایش مواد محتوي نانو ذرات به محیط زیست به وجود آمده استژي نگرانیافزون نانوتکنولو
بـراي ارزیـابی میـزان سـمیت     . ها به همراه داشته باشـد تواند تاثیرات نامطلوبی روي زیستمندان آنهاي آبی میکه رهایش این مواد به اکوسیستم

بافت شناسی ارزیابی کـاملی از  . ها بافت شناسی استها وجود دارد که از جمله آنهاي فیزیولوژیکی متفاوتی در ماهیشاخصهاي محیطی  آالینده
ذرات طالعات محدودي در زمینه اثر نانوم. دهدهاي محیطی را انعکاس میکند و به طور موثري اثرات مواجهه با آالیندهسالمتی موجود زنده فراهم می

هاي پوست، آبشش و همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده نانوذرات بیشترین تاثیر را بر بافت. اي بافتی در ماهیان گزارش شده استبر ساختاره
  .گیردهاي مختف آبزیان مورد بررسی قرار میدر این مطالعه اثرات نانو ذرات بر بافت. کبد، کلیه و روده داشته است

  
  .پروريزیست، آبزي، محیطوپاتولوژیک، آبزیاننانوذرات، هیست :کلیدي کلمات
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  مقدمه
هـا بـا حالـت تـوده     نانو ذرات طبقه اي از مواد هستند که خواص آن

تفاوت زیادي داشته و کاربردهاي مختلفی در صنایع مختلف ماننـد  
ــوالت     ــازي، محص ــک، داروس ــاطیس، اپتوالکترونی ــک، مغن الکترونی

بـه دلیـل   . انـد پیـدا کـرده  محیطـی  بهداشتی، تولید انرژي و زیسـت 
هاي موجـود در زمینـه نـانوتکنولوژي در سـال هـاي اخیـر        پتانسیل

.  انـد اي در توسـعه ایـن زمینـه داشـته    هاي گسـترده محققین تالش
شناخت وکنترل مواد در ابعاد بین یـک تـا صـد نـانومتر     فناوري نانو 

ــدازه بســیار کوچــک  ). 1391و همکــاران،  کلباســی( اســت ایــن ان
پـذیري بـاال بـه    ي خاصی مانند سطح بسیار زیاد و واکـنش ها ویژگی

هـا  هـا در مـورد اثـرات مضـر آن    دهد، که باعث شده نگرانیها میآن
، در این ابعاد خواص فیزیکی). 1392قبادي و همکاران، ( بیشتر شود

شیمیاي و زیستی ماده غیرمعمول بوده واین موضوع باعث می شـود  
منحصـر بـه    هـاي جدیـد و  لـف کاربرد هاي مختتا نانومواد در زمینه
 هـاي اخیـر فنـاوري نـانو در ایـران و     طـی سـال  . فردي پیـدا کننـد  

صـنعتی   علمـی و  هاي مختلـف کشورهاي مختلف جهان وارد عرصه
به  محیطی این فناوري به سرعت رومسایل زیست جدا از. شده است

بـیش   2014 شود تا سالبینی میگسترش است به طوري که پیش
ــن  مح 15%از  ــوعی از ای ــه ن صــوالت موجــود در بازارهــاي جهــان ب

رفتار ). 1391و همکاران،  کلباسی( تکنولوژي استفاده خواهند نمود
نانوذرات در محیط زیست آبی، تا حد زیادي بـه خـواص نـانو ذرات    

 ذرات وسـطحی نـانو  محیط و  شرایط زیست محیطی، مانند خواص 
. محیط بستگی دارد و حضور مواد آلی، در pHها  خواص فیزیکی آن

خطـرات   هـا در رابطـه بـا   آوري نگرانـی توسعه روزافزون ایـن فـن   با
بـه   زیسـت رو یش مواد محتـوي ذرات نـانو بـه محـیط    احتمالی رها

رهـایش ایـن مـواد بـه     ). 1392قبـادي و همکـاران،   (افزایش است 
هاي آبی ممکن است زمینه تآثیرات نامطلوبی را به همراه اکوسیستم

داده شده است که نانو مـواد  در برخی از مطالعات نشان داشته باشد 
هـاي  بین بردن باکتري هاي آبی با ازتوانند در محیطمنحصرساز می

 نمایـد را مختـل مـی   هـا  چرخه طبیعی این اکوسیسـتم  ،نیتریفیکات
  ).1391و همکاران،  کلباسی(

نانوتکنولوژي در تولیـد مـواد ضـد باکتریـاي      امروزه استفاده از
اثرات ضد باکتریاي نانوذرات بـه   بوده است وبا موفقیت همراه  ،موثر

مـوثر در صـنایع    ضـدباکتریاي  داثبات رسیده است و به عنـوان مـوا  
گرایش به استفاده از این مواد در چند سال . شودمختلف استفاده می

هـاي مختلـف در حـال    کاربرد این مواد در زمینـه  اخیر رواج یافته و
حیط زیسـت و تهدیـد بهداشـتی انسـانی     آسیب به م. گسترش است

د بـا اثـرات   ناشی از  استفاده از نانو ذرات بسیار کمتـر از سـایر مـوا   

 ها وهم به منظور درمان بیماري ،ها در آبزیانکاربرد آن. مشابه است
از طرفـی  . باشـد ل بار باکتریاي آب قابـل بررسـی مـی   هم براي کنتر

در صـنایع   د ایـن علـم  کشورمان در زمینه تکنولـوژي نـانو و کـاربر   
 باشــدپـروري از کشـورهاي پیشــرو مـی   مختلـف از جملـه در آبــزي  

  ).1389، و مصباح علیشاهی(
هـاي محیطـی از جملـه    براي ارزیـابی میـزان سـمیت آالینـده    

هـا وجـود دارد   هاي فیزیولوژیکی متفاوتی در ماهینانوذرات شاخص
ولوژیک هیسـتوپات . ها شاخص هیستوپاتولوژیک اسـت که از جمله آن

ــاتولوژي    ــم پ ــی از دو عل ــیب(ترکیب ــیآس ــتولوژي) شناس  و هیس
شناسـی و پیشـگیري از   اسـت و در تشـخیص، سـبب   ) شناسی بافت(

شناسی ارزیابی کاملی از سالمتی بافت. ها اهمیت فراوان داردبیماري
ر مـوثري اثـرات مواجهـه بـا     کنـد و بـه طـو   موجود زنده فراهم مـی 

). 1392آرا و همکـاران  رزم( دهدمی هاي محیطی را انعکاس آالینده
غنـی سـریع بـراي تشـخیص     اي تواند شـیوه شناسی بافتی میآسیب

و  اعتمــادي دیلمــی( ســموم باشــد هــا وپــاي آالینــدهتــاثیرات دیر
تـرین و  بررسی تغییرات بافتی آبزیان یکی از مهم ).1392همکاران، 

ان آلـودگی  آن میز توان به وسیلههایی است که میترین راهکاربردي
و اثرات سو آن بر موجـودات را مطالعـه   ) هاي آبیاکوسیستم(محیط 

ــن مطالعــات روش ارزشــمندي. کــرد ــابی بســیاري از  ای ــراي ارزی ب
و همکـاران،   محمـدزاده بـاران  ( باشـد مـی هـا  ها روي مـاهی  آالینده
1388.(  

 هـا و اي در خصـوص بافـت  طالعـه هرگونـه م  هیستوپاتولوژي یا
هـا یـا هرگونـه    تواند مناسب براي بیان آلـودگی یهاي داخلی م اندام

 اعتمادي دیلمی( باشدمحیط زیست جاندار  شرایط بحرانی حاکم بر
هـاي مختلـف   در شرایط آزمایشـگاهی آالینـده  ). 1392و همکاران، 

هـا  هـاي مـاهی  هـاي بـافتی مشخصـی در انـدام    باعث ایجاد آسـیب 
تـوان بـه عنـوان    مـی  ها، از آنهاشوند؛ که با تعیین این نوع آسیب می

هـاي  ها در اکوسیستمستی به منظور بررسی وجود آالیندهنشانگر زی
مطالعات محدودي در زمینه اثر نـانو ذرات بـر   . طبیعی استفاده کرد

به تحقیقات  با توجه. ساختارهاي بافتی در ماهیان گزارش شده است
ملـه  هاي مـاهی از ج تاثیرات مختلفی را بر بافتانجام شده نانوذرات 

پوسـت، آبشــش و همچنـین کبــد، کلیـه و روده داشــته اسـت، امــا     
  .باشدرات بر بافت پوست و آبشش ماهی میبیشترین اثرات نانوذ

تر پوست ماهی در مقایسه با پستانداران بسیار ظریف و حساس
د به عنوان یـک سـد   باشوه بر این که اولین سد دفاعی میبوده و عال

یعات کوچـک بـه طـور سـریع     ن ضـا کند، بنابرایاسموتیک عمل می
ماهیـان   کنند وتبدیل به یک ضایعه بزرگتر خصوصـا در پیشرفت می

  ).1386و همکاران،  شاهسوانی( شودآب شیرین می
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آبشش اندامی چند عملکردي و حیـاتی بـراي تـنفس، تنظـیم     
عباسی ( باز و محل دفعی آمونیاك است-اسمزي، تنظیم توازن اسید

مـورد اثـرات    غم مطالعـات وسـیعی کـه در   بر). 1390، و خیاط زاده
هـاي آبزیـان   صورت گرفته این مطالعات در بافت نانوذرات در آبزیان

در حالی کـه  . دستگاه گوارش کمتر انجام شده استخصوصا روده و 
ی از مـواد سـم   دستگاه گوارش مسیر اصلی عبـور طیـف وسـیعی از   

 ،کلیـه  بافت کبـد و . باشدزیست میطریق جیره غذایی یا آب محیط
انتقال زیستی مواد  پاالیش و ،وسازبه دلیل نقش مهمشان در سوخت

مسـافر  ( انـد شناسـی بـافتی قـرار گرفتـه    رسی آسیبدر بدن مورد ب
  ). 1391و همکاران،  خورجستان

نـانومتر و   87تا  27شناسی نانو ذرات مس در ابعاد اثرات بافت
ن بررسـی  کمـا آالي رنگـین هاي مـاهی قـزل  سولفات مس روي اندام

ات مـس بـه هـایپرپالزي، نکـروز     هاي نـانوذر از جمله آسیب. گردید
هاي ثانویه آبشش، نکـروز الیـه مخـاطی و تشـکیل واکوئـل در       تیغه

هاي کلیـوي و  آسیب به اپیتلیوم برخی از توبول روده، آسیب به کبد،
). Shaw et al., 2012( باشـد ي بـومن در کلیـه مـی   افـزایش فضـا  

کاهش سالمت غشاهاي سلولی کبدي و فعالیـت   نانوذرات نقره باعث
 ,.Farkas et al( ها، در مقایسه با نانوذرات طال شدندمتابولیک آن

مواجهه با نانوذرات نقـره باعـث تغییـرات هیسـتوپاتولوژیک     ). 2010
 ,.Scown et al( کمـان شـد  آالي نگـین داري در آبشش قزلمعنی

مواجهه با نانو ذرات بافت آبشش ماهی گورخري بالغ پس از ). 2010
شناسـی شــد  نقـره و نیتـرات نقـره دچـار تغییـرات مختلـف آسـیب       

)Griffitt et al., 2009  .(   هـا نانوذرات ممکن اسـت از طریـق ریـه 
) روده( ، دسـتگاه گوارشـی  )تماس پوستی( ، پوست)دستگاه تنفسی(

رفتن نـانوذرات  خواسته یا نا خواسته بسته به شیوه در معرض قرار گ
هــاي موجـودات از طریــق   یســت و سیسـتم زد بــه محـیط تواننـ مـی 

از  50، 5، 5/0هـاي مختلـف   غلظـت . شـوند مسیرهاي مختلف وارد 
روز باعـث کـاهش    10،14، 1،3،7عصاره نانو ذره اکسید روي بـراي  

سـطوح پراکسیداســیون چربــی در آبشـش، کبــد، مغــز، روده کپــور   
اجهـه بـا   پس از موبافت آبشش ماهی گورخري بالغ . معمولی گردید

شناسـی   ات نقره دچار تغییـرات مختلـف آسـیب   نانوذرات نقره و نیتر
هـاي آبشـش   منجر به افزایش بیشتر ضخامت رشتهنیترات نقره . شد

  ).Griffitt et al., 2009( در مقایسه با تیمار نانو ذرات نقره گردید
الي آهاي مختلف قزلکلوئید نانوذرات نقره باعث تغییرات بافت

و ) هـایپرپالزي و هـایپرترفی  (هاي آبشش از جمله بافت کمانرنگین
همچنـین  . شـد ) رزهـا انیفالمیشن، چسبیدگی و نکروز ریـز پ (روده 

آالي هـاي مختلـف نـانوذرات نقـره در الرو قــزل    مواجهـه بـا غلظـت   
هـا و هـایپرپالزي در بافـت    کمان موجب افـزایش قطـر المـل    رنگین

یـن نـانوذرات در   بـه طـور کلـی ا   ). 1322خلیلـی،  ( آبشش گردیـد 
 10غلظـت  . گـذارد ماهیـان تـاثیر مـی   آبشش، کبد، کلیه هاي  بافت

ــزیم   ــره باعــث فعالیــت معکــوس ســطح آن ــانوذرات نق هــا، ســطح ن
وسـاز انـرژي فعالیـت در    سیداسیون لیپیدها، تغییـر در سـوخت  پراک

کپـور معمـولی نـانوذرات نقـره      در. گـردد هاي انتخاب شده می بافت
، افـزایش در انـدازه و تعـداد    ي آبششـی هـا سبب دو شاخگی رشـته 

 Lee et( هاي موکوسی و هایپرپالزي اپیتلیوم المال شده است سلول

al., 2012 .(      همچنـین هـایپرپالزي و هـایپرتروفی، افـزایش ترشـح
ر خـونی  ، هایپرپالزي و پـ هاموکوس، افزایش قطر المالها و فیالمنت

ثـر مواجهـه بـا    آالي رنگین کمان در اشدید در بافت آبشش در قزل
مواجهـه بـا   ). 1322خلیلـی،  ؛ 1390، جـوهري ( نانوذرات نقره شـد 

تیتانیوم ومس نیز به ترتیـب سـبب ایجـاد ادم و    اکسیدنانوذرات دي
کمـان و  آالي رنگـین ایش ترشح موکـوس در بافـت آبشـش قـزل    افز

 هاي پوششـی در آبشـش مـاهی گـورخري شـد     افزایش تعداد سلول
)Griffitt et al., 2007 .(تگی به اندازه، مسمومیت حاد نانوذرات بس

تفـاوت در مسـمومیت   . هاي مورد آزمایش داردسن، و وضعیت گونه
علــت تغییــرات در کیفیــت آب و  حــاد نــانوذرات ممکــن اســت بــه

رات نقـره باعـث اثـرات سـمی در     نـانوذ . هاي مورد آزمون باشد گونه
ش، ضـخیم  ث ایجاد ادم آبشاین مواد باع. اي شدهاي کپور نقرهبافت

در . شـود میـر مـی   ها، صـدمات جنینـی و حتـی مـرگ و    شدن تیغه
هـاي غشـا، ناهنجــاري   تـر اکسیداســیون چربـی  هـاي پـایین   غلظـت 

ــی     ــب م ــمزي را موج ــیم اس ــر در تنظ ــوزومی و تغیی ــودکروم  ش
)Ovissipour et al., 2013.(  

ود شـ نانوذرات باعث تخریب دیواره سلولی، سد خونی مغزي می
 این مواد به راحتی در قلـب، . گرددجریان خون می و به راحتی وارد

و موجـب  هاي مـاهی رسـوب   گردند و در بافتمغز و زرده توزیع می
قرار گـرفتن جنـین زبـرا    ). Krian et al., 2013( شودها میادم آن

هاي آبشش، کبد و مغز تـاثیر  ش در معرض نانوذرات نقره بر بافتفی
ذرات نقـره در  شـود نـانو  مـی ذارد و باعث تغییـرات مرفولـوژي   گمی

 کنندمیت بیشتري در زبرا فیش ایجاد میمقایسه با نانوذرات طال س
)Yousefian and Payam, 2012 .(   این نانوذرات در مـاهی مـداکا

همچنـین در  . گـردد ژاپنی باعث ایجاد استرس و تغییرات بافتی مـی 
وارض جــانبی و ســمیت ســلولی در آال باعــث ایجــاد عــمــاهی قــزل

هـاي  و نیز در سـلول . ل اکسیژن فعال شدهاي کبدي و تشکی سلول
اي نانوذرات نقره در ماهی کپور نقره. یابند پوششی آبشش تجمع می

). Bilberg et al., 2011( و سوف باعث سرکوب پاسخ بویـایی شـد  
یتر باعث ایجاد گرم در لمیلی 2این نانوذرات در ماهی مداکا در دوز 

 5/0هـاي  گردد و در غلظـت ی بالغ میهاي ماهسمیت حاد در بافت
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گرم در لیتر در طول دوران جنینی تغیرات شـکلی مختلـف در   میلی
قرار گـرفتن  ).  Wu et al., 2010( الرو در دوز مورد نظر دیده شد

در لیتـر نـانوذره    گرممیلی 10-200معمولی در معرض غلظت  کپور
اکسید نشان داد که ایـن غلظـت بـراي کپـور معمـولی       تیتانیوم دي

طبیعی و تغییـرات  ما باعث تغییرات فیزیولوژیکی غیرکشنده نیست ا
هـاي آبششـی و تغییـر در    ادم، ادغام و هایپرپالزي در تیغهرفتاري، 

مـاهی  ). Linhua et al., 2009( ساختار و عملکرد آبشـش گردیـد  
هاي آبشـش، روده و  بافت گوپی تحت تاثیر سلنیوم باعث تغیراتی در

شـش، کبـد، مغـز و    نانوذرات اکسید روي در بافـت آب . طحال گردید
اکسید سریم در کبد ديکه نانوذرات شود در حالیکلیه انباشته نمی

ت دي اکسید نانوذرا). Ovissipour et al., 2013( شودانباشته می
 آال در صــورتی کــه در دوزهــاي بــاال   تیتــانیوم در مــاهی قــزل  

ها به رت داخل وریدي تزریق شود در کلیهو به صو) میکروگرم100(
روز بعد از تزریق به صورت قابـل مشـاهده در کلیـه بـاقی      90مدت 

شود، امـا در طحـال،   مقدار ناچیزي نیز در کبد یافت می. مانده است
 Scown and R. van Aerlem( مغز، آبشش و خون مشاهده نشد

یوم در عضالت و بافت کبـد کپـور   نانوذرات دي اکسید تیتان). 2009
سـمیت  ). Ovissipour et al., 2013( معمـولی تجمـع پیـدا کـرد    

نانوذره اکسید روي در پنج گونه آبزي دریایی بررسی شد و مشاهده 
ها تواند با ایجاد استرس اکسیداتیو به سلولگردید که این نانوذره می

نـد از  توامصـرف روي مـی  ). Wong et al., 2010( آسـیب برسـاند  
ــد   آســیب بیضــه و توکسیســیتی ناشــی از کرومیــوم جلــوگیري کن

)Onyenmachi et al., 2002 .(کند روي گزارش دیگري اضافه می
 شودهاي کبدي مانند آلکالین فسفاتاز میموجب کاهش بعضی آنزیم

)Batra et al., 2002 .(    عمـده در   نـانوذره اکسـید روي بـه طـور
رچـه کبـد، آبشـش و کلیـه نیـز      یابد، گ استخوان و پوست تجمع می

 و جاللی جعفري(کنند ابل توجهی از این عنصر را جمع میمیزان ق
استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از نانوذره ). 1386، آقازاده مشگی

شـوند  نقره باعث ایجاد سـمیت در کبـد مـاهی گـورخري بـالغ مـی      
)Choi, 2010 .(1ترانسـفراز آمینـو دار آالنینافزایش معنی )ALT ( و

دار سدیم و کلر را و کاهش معنی) AST( 2ترانسفرازآسپارتات آمینو
در ضایعات شدید کبد، روده و کلیه ایجـاد شـده بـه وسـیله برخـی      

ایـن  . مشـاهده گردیـد  3عوامل عفونی و شیمیایی در تیالپیـاي نیـل  
پاتولوژیک کبد و داري بین تغییرات هیستوپژوهشگران ارتباط معنی

  ).Chen et al., 2004( اندگزارش کرده AST و ALTهاي آنزیم
                                                             
1. ALT= SGPT 
2. AST= SGOT 
3.  Nile tilapia 
 

  گیرينتیجهبحث و 
هـاي داخلـی و خـارجی ایجـاد     محـرك شناسی در اثر تغییرات بافت

شود که در هر صـورت در نتیجـه آشـفتگی در سـطح مولکـولی       می
شناسـی یـک   بنابراین بررسی بافـت . دهدسازماندهی زیستی رخ می
دقیـق وضـعیت سـالمت    تواند به صـورت  شاخص جامع بوده که می

ماهی و تجمع مواد آالینده را بیش از حد نرمـال در محـیط زیسـت    
سـمیت نـانوذرات بیشـتر در مراحـل اولیـه       .دریایی مشخص نمایـد 

مطالعـات اثـرات سـم شناسـی     . سـت زندگی ماهیان گزارش شـده ا 
و ...  ذرات حاکی از اثرات آن بربافت هاي آبشـش، کبـد، کلیـه و   نانو

، تـاثیر برپاسـخ ایمنـی بـدن و اسـترس      هاي غشـا اختالل در فرایند
  . باشداکسیداتیو و تغییر در بیان ژن می

  
  منابع

ــی ــادي دیلم ــدي، ي.ا .اعتم ــالمات، ن .، محم . 1392 ،.و س
ــرخ    ــوك س ــر ن ــد چنگ ــه و کب ــافتی کلی ــرت ب ــات تغیی مطالع

)Gallinula chloropus Ginnaeus,1785 (  بــه عنــوان
فیزیولوژي و بیوتکنولوژي . شاخص زیستی آلودگی تاالب انزلی

  . 1-17ات آبزیان، سال اول، شماره اول، صفح
مسـمومیت   .1386 ،.آقـازاده مشـگی م   و .جاللی جعفـري ب 

ماهیان در اثـر فلـزات سـنگین آب و اهمیـت آن در بهداشـت      
  .صفحه134انتشارات مان کتاب، . عمومی
 هـاي عفونـت  کـاهش  در نقره نانوذرات کاربرد. 1390،.جوهري، ع

 آنها رهایش احتمالی اثرات و انکوباسیون دوره در تخم چیقار

 مـاهی  ژنومیکی و فیزیولوژیکی هايشاخص تغییرات برخی بر

 تربیـت  دانشگاه .طبیعی منابع دانشکده .کمانرنگین آاليقزل

 .مدرس
 بازماندگی میزان بر نانوذرات نقره تاثیر بررسی. 1322، .ع خلیلی،

 آالقزل زرده دار کیسه روهايال آبشش و پوست بافت ساختار و
   .مدرس تربیت دانشگاه .طبیعی منابع دانشکده. کمان رنگین

و  .م طـالبی،  ،.ف پیکان حیرتـی،  ،.درافشان، س ،.آرا، پرزم
اثر نانوذره نقـره کلوئیـدي و نیتـرات نفـره     . 1392 ،.م رنجبر،

محلول در آب بر تغییرات بـافتی آبشـش گربـه مـاهی رنگـین      
شناسی مجله بوم). pangasinodon hypophthalmus(کمان

  .10-1ات ، صفح3آبزیان، شماره
 .1386 ،.و کیخـا، ف  .ر.موثقی، ا ،.فرهودي، م ،.د شاهسوانی،

ت فنـی تـوئین سـدیم در    بررسی بـالینی و آسـیب شناسـیاثرا   
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 Carassius( هاي آبشش، کبد وکلیـه در مـاهی حـوض    بافت

auratus(. 150-155 اتصفح، 74امور دام و آبزیان، شماره .  
ــی، ــاط .ا عباس ــتولوژیک و   .1390 ،.زاده، جو خی ــی هیس بررس

هیستوشیمیایی رشد و نمو آبشش در مراحل اولیه الروي فیـل  
مجلـه دامپزشـکی ایـران، دوره هشـتم،     ). Huso huso( ماهی
   .50-57 ات، صفح2 شماره
ــادي، م ــد، ح ،.قب ــی، ع و .فرحمن مطالعــات  .1392 ،.میرجالل
هاي الین گنـاد مـاهی   از نانوذرات نقره بر سلول ت ناشیصدما
ژنتیک نـوین، دوره  . in vitroالي رنگین کمان در شرایط آقزل

  .260-25ات ، صفح3 هشتم، شماره
مقایسه  سمیت نـانوذات نقـره    .1389. و مصباح، م. علیشاهی، م

، (Ctenopharyngodon idell)در ماهیـــــان  آمـــــور 
 (Astronorus ocellatus)، اسـکار )Barbus) grypusشیربت

مجله علمـی پژوهشـی    . (Cichlos omaseverums)سوروم  و
، شـماره  7بیولوژي دریا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، دوره 

  .9-16 اتصفح .1
تـاثیر   .1391، .جـو، ح و سـاالري . زاده، اعبداله .ر .کلباسی، م

آالي بر فلور باکتریایی روده ماهی قـزل ذرات نقره کلوییدي نانو
مجلـه تحقیقـات   ). Oncorhynchus mykiss( رنگـین کمـان  

  .181-189، صفحه 2، شماره67دامپزشکی، دوره 
 ،.ع ماشـینچیان مـرادي،   ،.وثـوقی، غ  ،.محمدزاده باران، س

بررسـی اثــر   .1388 ،.پ و قـوام مصــطفوي،  .عباسـی، ف 
هاي گوناگون کلرید جیوه بر بافت عضالنی مـاهی کلمـه   غلظت

ــزر ــاي خ ــرایط آزمای) Rutilus rutilus( دری ــگاهیدر ش . ش
نوري، سـال اول،  شناسـی جـا  فصلنامه علمی پژوهشـی زیسـت  

  .41-50 اتشماره چهارم، صفح
 .1391 ،.خدابنـده، ص و خشـنود، ز  . مسافر خورجستان، س

اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بربافـت کلیـه و روده بچـه    
ه علمــی مجلــ). Acipenser persicus( تــاس مــاهی ایرانــی

  .95-104، صفحات 4شیالت ایران، سال بیست و یکم، شماره 
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  چکیده
 همچنـین  جهت زیباسازي محیط آکواریوم وشناسی و جذابیت هاي رفتاري و رنگ آمیزي هاي ریختی،  دلیل خاصیت زیبایی خیارهاي دریایی به 

با حاضر  تحقیق ،آنها در ایرانو پراکنش زیستگاهی تنوع گونه اي ه دلیل کمبود دانش از طرفی ب .یرندگ میقرار استفاده مورد هاي زینتی حوضچه
و ) 1391-92(میدانی طی دو نیم سال  بردارينمونه .خیارهاي دریایی در ناحیه بین جزر و مدي جزیره هنگام صورت گرفت ايشناسایی گونههدف 

 روششناسایی از  ،آوري پس از انتقال به آزمایشگاه معها ج نمونه. ایستگاه در محدوده ناحیه بین جزر و مدي انجام گرفت 8به صورت پیمایشی از 
، arnicola Holothuria ،H.leucospilota :گونه خیـار دریـایی شـامل    5 مجموعاً. استخراج اسپیکول و بر اساس کلیدهاي شناسایی معتبر انجام شد

H.impatians ،H. parva و H. bacilli  گونه. شناسایی گردید H.leucospilota ن گونه غالب با پراکنش زیاد در منطقه معرفی شدبه عنوا. 
  

  .خیار دریایی، ناحیه بین جزر و مدي، جزیره هنگام، خلیج فارس :کلمات کلیدي
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  مقدمه
و رده ) Echinodermata(خیارهاي دریایی در شـاخه خارپوسـتان   

Holothuroidea     میلیـون   540جاي دارنـد و طـی دوران تکـاملی
 ,Alexander and Kim(انـد   ا ظاهر شـده ه  سال پیش در اقیانوس

هـاي مرجـانی    خیارهاي دریایی به طور عمده بـین آبسـنگ  ). 2000
 شناسـی و ارزشـهاي زیسـتی   و داراي خاصیت زیبایی  کردهزندگی 

ــتند کـــه امـــروزه از ایـــن ویژگـــی      ســـازي جهـــت زیباهسـ
محـیط  . گـردد  زینتـی اسـتفاده مـی    هاي حوضچه و آکواریوم محیط
ها در منطقه بـین جـزر و    متفاوت است و اکثر گونه آبزياین  زندگی

هـا بسـر    تعداد کمی نیـز در اعمـاق اقیـانوس    ،کنند مدي زندگی می
این جانوران از اجزاي مهم زنجیره غذایی ). James, 2001(برند  می

هاي مرجانی بوده و نقش مهمی  هاي معتدل و آبسنگ در اکوسیستم
زدن و  خوار ایفا کرده و همچنین در بهم خوار و یا معلق به عنوان پوده

رنـد کـه ضـمن تسـریع بـاز      اي دا نقش عمده مخلوط کردن رسوبات
شـوند   باعـث نفـوذ اکسـیژن در رسـوبات مـی      ،اي چرخه مـواد پـوده  

)Bruckner et al., 2003 .(   خیارهاي دریایی به عنوان یـک آبـزي 
ــان و دام   ــذایی انس ــنایع غ ــا ارزش در ص ــکی   ،ب ــازي و پزش داروس

همچنـین تخـم و الرو و نـوزاد آنهـا منبـع      . کاربردهاي فـراوان دارد 
 Bruckner et( باشـد  براي سایر جانوران دریازي مـی غذایی مهمی 

al., 2003(. ــاکنون مطالعــات جــامعی در خصــوص شناســایی و  ت
ها در ناحیه بین جزر و مدي جزیـره هنگـام انجـام    پراکنش این گونه

لذا با توجه به بکر بودن و عدم تحقیقات مناسب در ایـن  . نشده است
چـه بیشـتر   اندن هرتوانـد در جهـت شناسـ   میجزیره، تحقیق حاضر 

بنـابراین بـا توجـه بـه     . خلیج فارس مـوثر باشـد  بالقوه هاي پتانسیل
جایگاه این گروه جانوري و کمبود اطالعات از ایـن منطقـه از لحـاظ    

ایـن پـژوهش کـه بخشـی از مجموعـه مطالعـات و        ،مهرگان فون بی
بـر   دریـایی  -هـاي سـاحلی  بندي زیسـتگاه  تحقیقات مرتبط با طبقه

ـ ) CMECS(اکولوژیک  دتانداراساس مدل اس ه منظـور  بوده است، ب
شناسایی رده خیارهاي دریایی در محدوده بین جزر و مدي جزیـره  

  .  انجام گردید 1391-92ساله  هنگام طی دوره یک
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

هاي بخش شهاب از توابع شهرسـتان قشـم    جزیره هنگام از دهستان
 54΄ 40˝در دهانه تنگه هرمز بین  ،فارس هاي خلیجاست که در آب

 26 ˚ 41΄ 15˝تا 26˚ 36΄ 43˝طول شرقی و  55˝΄54 55˚تا  50˚
 6تا  3کیلومتر طول و  8/9این جزیره . عرض شمالی واقع شده است

سازمان جغرافیایی (کیلومتر مربع مساحت دارد  50کیلومتر عرض و 
  .شم قرار داردکیلومتري جزیره ق 44و در ) 1386 یروهاي مسلح،ن

  

  
هاي نمونه برداري در  ناحیه جزر و مدي  ایستگاه :1شکل 

  جزیره هنگام
  

  برداري هاي نمونه ایستگاه
انجـام شـد کـه در     1391اولین گشت مقدماتی در فصل پاییز سال 

برداري در ناحیه بین جـزر و   ایستگاه نمونه 8هاي اولیه تعداد  بررسی
. انتخاب گردیدشناسایی و  ،اهم بودمدي که امکان دسترسی به آنها فر

شناسـی  ات ساختاري زمین ریخـت تغییربر اساس ها تعیین ایستگاه
برداري در جزر کامـل یـا    نمونه. استفاده شدهاي ساحلی  اکوسیستم

  1391-92بهترین حالت جزر به صورت پیمایشی طی دو نـیم سـال  
  .صورت گرفت

  
  عملیات آزمایشگاهی

هاي آهکـی، شناسـایی    دارا بودن اسپیکولخیارهاي دریایی به دلیل 
بــراي . آنهـا مورفولوژیــک نبـوده و از دقــت بــاالیی برخـوردار اســت   

هـاي پشـتی، شـکمی، دهـانی و      هـا، ابتـدا از قسـمت    شناسایی گونه
مخرجی یک برش کوچـک جـدا کـرده و بـا اسـتفاده از هیپوکلریـد       

و بـا  ) Hickman, 1998(هـا اسـتخراج شـده     اسـپیکول  %10سدیم
اسـتفاده از دسـتگاه    بـا . فاده از پیپت روي الم قـرار داده شـدند  است

ــدل   ــورت م ــاي  از اســپیکول Miros Austriaمیکروســکوپ این ه
ها با کلید شناسـایی   شناسایی نمونه. برداري شد میکروسکوپی عکس

 Purcell et al., 2012; Samyn( معتبر در حد گونه انجام گرفـت 

et al., 2006 .(  
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  هاي نمونه برداري جزیره هنگام جغرافیایی و مشخصات ایستگاه موقعیت :1جدول 
  مختصات جغرافیایی ایستگاه  نوع زیستگاه  حضور عدم/ حضور   ایستگاه  شماره ایستگاه

  N 26 41 055.E 55 53 27  اي ماسه  +  اسکله هنگام  1
  N 26 40 227.E 55 52 40  سنگی -اي صخره  -  آبگیر فصلی  2
  N26 39 510.E 55  52 11  اي صخره - سهما  +  انبار سوخت قدیم  3
  N 26 38 463.E 55 51 28  اي صخره - ماسه  +  روستاي غیل  4
  N 26 37 434.E 55 50 43  اي صخره - ماسه  +  دماغه خماسی 5
  N 26 36 519.E 55 52 34  سنگی -اي صخره  +  هنگام قدیم  6
  N 26 38 432.E 55 54 23  اي صخره - ماسه  -  ساحل باغ شغابی  7
  N 26 40 018.E55 54  32  رسوبی -اي  صخره  -  صخره هنگام  8

  
  نتایج

دست آمـده در ناحیـه بـین جـزر و مـدي جزیـره       ه بر اساس نتایج ب
ــه جــنس  5تعــداد  ،هنگــام ــه متعلــق ب ، خــانواده Holothuriaگون

Holothuriidae شده است ارایه 2ه در جدول ک شناسایی گردید.  
  

اسایی شده خیارهاي هاي شنفهرست تاکسون :2جدول 
  برداري در جزیره هنگامنمونه دورهدریایی به تفکیک 

  سال دوم نیم  سال اول نیم  گونه
H. arnicola    + 

H. leucospilota +  + 
H. bacilla   + 

H. impatients   + 
H parva  + 

 
H. leucospilota 

دي در اي که تا حدو استوانه اي متوسط تا بزرگ و بدن نسبتاً با اندازه
ضـخیم، نـرم و در    دیواره بدن نسـبتاً . بخش شکمی تخت شده است

. هاي فراوان اسـت  هاي تثبیت شده اغلب داراي چین خوردگی نمونه
هـاي زنـده    رنگ نمونه. دهان و مخرج آن کم و بیش مرکزي هستند

صـورتی   - اي ارغوانی است که پس از تثبیت در الکـل قهـوه   - سیاه
هاي میزي  فراوان بوده و شامل اسپیکول تاًها نسباسپیکول. شوند می

هاي میزي شـکل داراي دیسـکی    اسپیکول. اي هستند شکل و دکمه
. اي هسـتند  سـوراخ حاشـیه  4-12سوراخ مرکـزي و   4چهارگوش با 

تا  3اي، صاف، نامنظم و در برخی موارد ناقص با  هاي دکمه اسپیکول
  .باشند سوراخ با اندازه نامنظم می 5

 - اي هاي مرجانی، مناطق زیر جزر و مدي ماسـه  ا صخرهزیستگاه آنه
این گونه بیشترین پراکنش را نسبت . متر است 6-13گلی در اعماق 

داشته و در نواحی گرمسیري بـین   Holothuriaهاي  به تمام جنس
هاي این گونـه در   نمونه. اقیانوس آرام، هند و آسیا گزارش شده است

ایستگاه انبـار  (اي  صخره-، شنی)ایستگاه اسکله هنگام(سواحل شنی 
ایستگاه هنگـام  (اي  و صخره) سوخت قدیم، روستاي غیل و خماسی

  .جزیره هنگام مشاهده شد) قدیم
  

  
  H. leucospilota  :2شکل 

  
H. arenicola  

اي که در انتهاي عقبی و  استوانه اي متوسط تا بزرگ و بدن نسبتاً با اندازه
ه بـدن داراي ضـخامت متوسـط بـوده و     دیوار. شود گاه جلویی باریک می

مرکزي و مخرج مرکزي یا تحـت انتهـایی    دهان تقریباً. زبر است معموالً
)Sub terminal (کرم خاکستري با دو ردیف  ،هاي زنده رنگ نمونه. است

. ها و پاپیالهاي کوچک است هاي تیره در سطح پشتی، وجود تنتاکل لکه
ها کوچک و  اسپیکول. ماند اقی میرنگ اغلب پس از تثبیت در الکل ثابت ب

جفت سوراخ،  5تا  3اي صاف با  هاي دکمه فراوان هستند و به شکل نسبتاً
سوراخ بزرگ در مرکز و  4گوش با  4اي شکل، میزي شکل، مدور یا  میله

 . شوند تر جانبی در حاشیه نازك دیسک دیده می سوراخ کوچک 12-4
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اي،  اي، صـخره  دي ماسـه زیستگاه این گونه در مناطق زیر جـزر و مـ  
اي  ماسـه -اي اي و سـواحل صـخره   هاي مرجانی، سواحل ماسه صخره

از اقیانوس هند غربـی تـا دریـاي سـرخ، خلـیج      . متر است 7صفر تا 
فارس، منطقه مالـدیو و خلـیج بنگـال بـه سـمت شـرق تـا هـاوایی         

اي  هاي این گونه در ناحیه میانی سواحل صخره نمونه. گسترش دارد
  .دیده شد) نگام قدیمایستگاه ه(
 

  
  H. arenicola  :3شکل 

  

H. bacilla  
پاها در سطح شکمی . شود با بدنی دوکی شکل که در انتها باریک می

داراي . انـد  بزرگ و محکم و در ناحیه سطح پشتی کوچکتر و پراکنده
. مانـد  اي سوخته کـه پـس از تثبیـت در الکـل بـاقی مـی       رنگ قهوه
هاي ریز و گاه در  اي بلند و باریک و داراي خارچه هاي میله اسپیکول

 . انتها داراي منفذ هستند
. هـا اسـت   هاي کم عمق و زیر قطعات سنگاین گونه ساکن آب

ایستگاه هنگام (اي  هاي این گونه در بخش میانی ساحل صخره نمونه
  .مشاهده شد) قدیم

  

 
  H. bacilla :4شکل 

  

H. parva  
پاهـا در ناحیـه   . شـود  با بدنی دوکی شکل که در دو انتها باریک می

سطح شکمی کوتاه و در انتهـا داراي بـادکش فنجـانی شـک پهنـی      
. کمتر و کـوچکتر هسـتند   در ناحیه سطح پشتی تعداد پاها. هستند

اي تیـره تـا سـیاه و در ناحیـه      رنگ این گونه در ناحیه پشتی، قهـوه 
دهان در موقعیت شکمی قرار گرفته و مخرج . تر است شکمی روشن

هاي  اسپیکول. ها زرد رنگ هستند پاها و تنتاکل. از نوع انتهاي است
 . اي هستند کوچک و بزرگ داراي خارچه، یا ورقه

شنی، اغلـب در  -اي گونه مناطق بین جزر و مدي صخره زیستگاه این
پراکنش این گونـه محـدود بـه    . هاي حرا است ها و جنگل زیر صخره

اقیانوس هند، از سواحل شرقی افریقـا و دریـاي سـرخ تـا سـریالنکا      
ایسـتگاه  (شـنی   - اي این گونه در ناحیه میانی سواحل صـخره . است

هاي بین جزر و مدي  چهدر حوض) انبار سوخت قدیم و روستاي غیل
  .مشاهده شد

 

  
  H. parva: 5شکل 

  
H. impatians  

اي تیره یا بیشتر روي سـطح   نوار قهوه 5اي روشن،  داراي رنگ قهوه
شـود و   رنـگ تـر مـی    پشتی بدن وجود دارد که در قسمت خلفی پر

بدن این گونه را به عنـوان بطـري   . سطح شکمی داراي رنگ بژ است
پادیاهـا  . و به هنگام لمس کردن خشن اسـت اند  شکل توصیف کرده

تنتاکل  20دهان در موقعیت شکمی و داراي . پراکنده هستند نسبتاً
اي  هاي میـزي و دکمـه   دیواره پشتی و شکمی داراي اسپیکول. است

 . متر استسانتی 26حداکثر اندازه حدود . ندمشابهی هست
ر د. کنـد  هـاي مرجـانی زیسـت مـی     هاي کم عمـق زیسـتگاه   در آب

. متر یافت شود 2تا  0ها در عمق  تواند در زیر صخره ماداگاسکار می
از . متـر مشـاهده شـود    30تواند باالي عمـق   همچنین این گونه می

ایـن  . فریقا و اقیانوس هند تا غرب آرام مرکزي گسـترش دارد آشرق 
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در ) ایسـتگاه هنگـام قـدیم   (اي  گونه در ناحیه میانی سواحل صـخره 
  .و مدي مشاهده گردید هاي بین جزر حوضچه

  

  
  H. impatiens  :6شکل 

  
  بحث 

گونـه از خیارهـاي دریـایی     5در بررسی نوار ساحلی جزیره هنگـام،  
بــراي اولــین بــار شناســایی گردیــد کــه پــراکنش آنهــا متعلــق بــه  

ها و  هاي میان دست در پهنه جزر و مدي در زیر تخته سنگ قسمت
دریـایی در سـاحل    حضور خیارهاي. هاي جزر و مدي است حوضچه

اي ایستگاه روستاي هنگـام قـدیم بیشـتر از سـواحل شـنی و       صخره
هاي  دلیل نوع بستر صخره  تواند به شنی بوده است که می - اي صخره

در . و شـرایط زیسـتگاهی مناسـب باشـد    %) 6(صاف یـا کـم شـیب    
 - )گرانیتـی (اي آبگیـر فصـلی کـه بـا بسـتر سـنگی        صخره  ایستگاه
هاي بستر بـه   شود در اثر عمل فرسایش، سنگ اي توصیف می صخره

هـا   هـا و بریـدگی   ایـن تضـریس  . اند آمده حالت تضریس و بریدگی در
هـاي خیـار دریـایی فـراهم      هاي مناسبی جهت اسـتقرار گونـه   مکان
اسـت و بـه   %) 3(ایستگاه صخره هنگام داراي شـیب کـم   . آورند نمی

عیف بـوده و  رسد که قدرت امواج با توجه به شیب ساحل ضـ  نظر می
دلیل قـرار گـرفتن در قسـمت     نیروي جزر و مدي غالب باشد ولی به

هاي ورودي از تنگه هرمز بـه سـمت    شرقی جزیره، در معرض جریان
خلیج فارس قرار دارد که سبب عملکرد باالي امواج در ایـن سـاحل   

رسد از شـرایط مسـاعدي بـراي اسـتقرار و تجمـع       بوده و به نظر می
ایستگاه ساحل بـاغ شـغابی بـا    . باشد خوردار نمیخیارهاي دریایی بر

در قسـمت شـرقی   ) %17(شنی داراي شـیب تنـد    - اي بستر صخره
هـاي ورودي از تنگـه هرمـز بـه      جزیره قرا گرفته و در معرض جریان

سمت خلیج فارس قـرار دارد کـه بـه علـت نـوع سـاختار سـاحل و        
ت منـاطق  ترین استرس به موجودا استرس ناشی از اثر امواج که مهم

هـاي   باشد، فاقد آرامش محیطی جهت حضـور گونـه  جزر و مدي می
بنابراین تفاوت در مشخصـات بسـتر و عمـل    . خیارهاي دریایی است

تواند عامل اختالف عدم حضور خیارهاي دریـایی در   شدید امواج می
  . هاي مختلف در طول نوار ساحلی جزیره هنگام باشد زیستگاه

ریخت شناسی گونه هـاي متعلـق یـه    مشخصات گونه و ویژگی هاي 
که در قسمت نتایج ارایه شـده اسـت از سـوي     Holothuriaجنس 

Alexander and Kim, 2000 .    در . به خـوبی تشـریح شـده اسـت
  H. arenicolaو  .bacilla  Hو H. parva  تحقیـق حاضـر گونـه   

  را  parva  H.گونـه . براي اولین بار از جزیره هنگام مشاهده گردیـد 
Heding جزایر خارگ ( بوشهر هاي مرجانی اطراف دانمارکی در ریف
و منطقه بین جزر و مدي در جزیـره قشـم گـزارش کـرده     )و خارکو

)Heding, 1940( .Price )1983 (  ،بدون ذکر موقعیت جغرافیـایی
، )1386(کورانلـو  . این گونه را از خلیج فـارس گـزارش کـرده اسـت    

از سواحل قشم و دبـاغ   )1389(فاطمی و همکاران ، )1387(ایزدي 
 .Hگونه . اند از سواحل بندر لنگه این گونه را گزارش نموده )1390(

arenicola  از ) 1389(فـاطمی   ،)1387(ایـزدي  ، )1386(کورانلو
از ) 1983( Priceو ) Heding, 1940(هـا   دانمارکی سواحل قشم و

) 1387(مطالعات داخلی ایزدي در . اند هاي ایرانی گزارش نموده آب
را براي اولـین بـار از نـوار سـاحلی جنـوب قشـم        H. bacilla گونه

 ،)Price )1983هـا و   گزارش نموده است و در تحقیقات دانمـارکی 
  ، H. impatiansهـاي  گونـه . نامی از این گونه ذکـر نگردیـده اسـت   

H. leucaspilota توســط  ،Salarzadeh  از ) 2012(و همکــاران
 . هنگام گزارش شده استمتر جزیره  5-15هاي کم عمق آب
  

  گیرينتیجه
هاي خیـار دریـایی شناسـایی شـده بـراي       در این تحقیق، تمام گونه

اولین بار از نواحی بین جزر و مدي جزیـره هنگـام گـزارش گردیـده      
طور دائم در سطح بستر و  به H.leucospilotaهمچنین گونه . است

 -نگی هـاي شـنی، سـ    هاي بین جزر و مدي در زیستگاه در حوضچه
شنی حضور فراوان داشت و بـه عنـوان گونـه     - اي اي و صخره صخره

به عبارت دیگر این تحقیـق اولـین مطالعـه    انحصاري منطقه معرفی 
در نـواحی  هاي دریایی جزیره هنگام در زمینه خیار مستند و میدانی

بـا سـایر منـاطق     بایـد شود و لـذا مـی  بین جزر و مدي محسوب می
جـوار و   ي ایزوله و دور افتاده نطیر جزایـر هـم  هااي و زیستگاهجزیره

  .هاي ایرانی خلیج فارس نیز مقایسه گردددور از ساحل در آب
  

  منابع
شناســایی و بررســی تغییــرات زمــانی تنــوع  .1387 ،.س ،ایــزدي

ایی خارپوستان در مناطق بین جزر و مدي سواحل جنوبی  گونه
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 هچکید
 زینتـی یا ماهی کپـور معمـولی    1میان مردم غرب و سایر نقاط جهان به پرورش ماهی کوي مندان زیادي دردر چند دهه گذشته عالقه

آمـد  درزا و پرابـزار اشـتغال  و یـک   به عنوان امري مفرح استخري، زینتیاین ماهی و نگهداري پرورش  .اندروي آورده) کپور رنگی(
ـ می ابقه تاریخی و سطح فرهنگی باالتري در میان مردم برخوردارسو در مقایسه با پرورش سایر حیوانات خانگی از  تبدیل شده از  .دباش

 اولویـت  ،و زیباتر خاصبرخوردار بوده و گسترش نژادهاي  بسیاريپرورش ماهی کوي از اهمیت و ارزش  ،هاي دور در شرقگذشته
ماهی کوي را به ها در طول قرنبشر این امر سبب گردید تا  .افزایدمیکه بر اهمیت و محبوبیت بیش از پیش آنها  ،داشته است ايویژه

از دنیـا  ترین نگرانی نهادهاي نظـارتی  عمدهبه طور کلی  .آن بپردازد ترجدیدو به تجارت ارقام  نامگذاري نموده “2جواهر زنده”عنوان 
و  شـته در حال حاضر تقریباً در سراسر جهان وجـود دا است که  3کوي بیماري ویروسی هرپس ویروسمربوط به  ،واردات ماهی کوي

در دو دهه اخیر واردت ولی  ،تاریخ دقیق ورود این ماهی به کشور مشخص نیست .است گردیدهتبدیل به خطر بزرگی براي این صنعت 
  . است داشتهماهی کوي به ایران روند رو به رشدي و تولید 

  
 .استخر پرورش ماهی ،ماهیان آکواریومی گرمابی، کپور معمولی ،(Cyprinus carpio)ماهی کوي:  کلمات کلیدي

  

                                                             
1 Koi  
2 Living jewels  
3 Koi Herpesvirus Disease (KHV)   
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  تاریخچه ماهی کوي
ارقـامی   ،شوندشناخته می کويماهی که امروزه تحت عنوان  آبزیانی

هزاران سـال در مرکـز    هستند که طی 1از نسل ماهی کپور معمولی
 .انـد آسیا مستقر بوده و از آنجا به سایر نقاط جهـان گسـترش یافتـه   

آزوف و  ،آرال ،دریاي خزر زیستگاه اصلی فرم وحشی ماهی کپور در
 سیاه بوده و توسـط سـربازان امپراطـوري روم بـه غـرب و خصوصـاً      

ي اهـ ها ماهی کپور را بـه آبگیر رومی .رودخانه دانوب گسترش یافت
ن منبع غذایی ارزشمندي را به عنوااسر اروپا معرفی نمودند و آن سر

هـا را  توجه راهبـه  ،هاي زیستی ماهی کپورویژگی .دادندپرورش می
خود نقش مهمی در توسـعه ایـن   به نوبه که  ،جلب نمودبه خود نیز 

بالتیـک و  حـوزه   ،در کشورهاي اروپاییدر طی قرون وسطی، ماهی 
ماهی کپور توسط پرورش همزمان با گسترش  .انگلستان داشت حتی

در شرق نیز سربازان چین باستان در توسعه آن نیز  ،رومیان در غرب
ــد  ــا نمودن ــی ایف ــوب کشــور چــین  در  .نقــش مهم ــاطقی از جن من

یلیون سال کشـف شـده   م 20هایی از ماهی کپور به قدمت  سنگواره
جهـان  نخستین آبزیـان پرورشـی   شود آنها از جمله است و گفته می

اگر چه به طور دقیق مشخص نیست ماهی کپـور در   .شوندتلقی می
رود کـه  امـا احتمـال آن مـی    ،چه سالی به کشور ژاپن معرفی گشته

 .انتقال یافتـه باشـد   جاتوسط مهاجمان چینی و یا تجار مختلف به آن
آبـی و   ،هـاي قرمـز  مختلفی با طرح ماهی کپـور در رنـگ   وجود آثار
 ،سـال پـس از آن   250ز مـیالد مسـیح تـا    سال قبل ا 31سفید در 

بیانگر شواهد قابل قبولی از قدمت حضور این ماهی در کشـور ژاپـن   
سال قبل از میالد مسیح در کتابی از  500در  “کوي ”واژه  .باشدمی

 ،کشور چین که در خصوص پرورش ماهی کپور به چاپ رسیده بـود 
 2بودهیسـت قدمت ماهی کوي به حدي است کـه   .به کار رفته است

یک عـدد از آن را در   )4از سلسله شوکو 3یکی از پسران کنفسیوس(
 .سـال قبـل از مـیالد دریافـت نمـوده بـود       533یعنـی   ،روز تولدش

اي ماهی کـوي بـه قـرن    هاي مربوط به پرورش حرفهنخستین نشانه
تحـت   ،ژاپـن  5یـره هانشـو  زاي در سواحل شـرقی ج و در منطقه 19

کشاورزان بومی این منطقه ماهی کپور  .شودمربوط می 6عنوان نیگاتا
 .دادنـد مـی را براي مصارف خوراکی به صورت توام با بـرنج پـرورش   

سیاه و  -ايقهوه( 7رورش کپورهاي تیره رنگمدت زمان چندانی از پ

                                                             
1 Common carp (Cyprinus carpio) 
2 Budhist 
3 Confuciuss 
4 Shoko 
5 Hansho 
6 Niigata 
7 Magoi 

در شالیزارها نگذشته بود که آثـاري از ظهـور رنـگ     )سیاه -و یا آبی
از آمیـزش   .قرمز و به تدریج سفید توجه آنان را به خود جلب نمـود 

هاي بعدي هاي مذکور در نسلقبیل ماهیان با یکدیگر بروز رنگ این
در  8به کپورهایی که جهش ژنتیکـی  .توسعه و شدت بیشتري گرفت

ــز اب   ــگ قرم ــدن رن ــد آم ــه پدی ــان منجــر ب ــدنآن ــدایی ب ــد  ت گردی
Hoo_kazuki ــدمــی ــاهی و  9گیــريگــه از دور .گوین ــن م ــین ای ب
و   Hara _ akaبه نام  10کپورهاي شکم قرمز ،رنگ دکپورهاي سفی

عالقه مردم براي نگهداري با گسترش  .حاصل گشت  Hara _ hiیا 
ــاهی ــن م ــر انتخــابی ،از ای ــف و   11تکثی ــاطق مختل           بیشــتري در من

صورت  ،شودشناخته می  Yamakoshiاي به نام خصوص منطقهبه 
کپـوري بـا بـدن سـفید و     ماهی نتیجه این امر پدید آمدن  .پذیرفت

بـود کـه آن را جـد اصـلی مـاهی کـوي        Sarasaپشت قرمز به نـام  
کپورهاي رنگی را در ژاپن  .دانندمی  Kohakuنژادبه ویژه امروزي و 

اي به کار اژهودر  Goiشناسند و زمانی که پسوند به عنوان کوي می
کـوي را بـا   ماهی  1876از سال  .باشدرود نیز به همان معنی میمی

اند که در اینجـا برخـی از آن   کردهو توصیف  اسامی گوناگونی نامیده
گردد و در فصل سـوم کتـاب بـه طـور جـامع بـدان       موارد اشاره می

کـوي منقـوش یـا     ،13دارکوي طـرح  ،12کوي ساده :خواهیم پرداخت
ب بسیار جالـب  ذکر این مطل .15و کوي رنگین یا ملون 14کوي زینتی

 16ترین ارقام ماهی کپور به نـام کپـور چرمـی   است که یکی از اصلی
در اتـریش پـرورش    1782ریشه ژنتیکی در ژاپن نداشته و از سـال  

نیـز کـه بـا     17ايپیشینه پرورش ماهی کپـور آیینـه   .داده شده است
-بـاز مـی   1798باشد به سـال  منحصر به فرد خود شهره می جالي
هـاي  کـوي  ،از دورگه گیري میان این قبیل کپورهـاي رنگـی   .گردد

 18برهنـه  که تحت عنوان کوي فلـس  .بسیار زیبایی پدید آمده است
این گروه از میان کوي به عنوان مکمل  .شوندشناخته می  Doitsuیا

بـراي   19چینی انماهیغذایی کپورمیل کننده زنجیر پرورشی و یا تک
در  .اپن مورد استفاده قـرار گرفتنـد  ژدر  1904نخستین بار در سال 

ارع رئیس وقت شیالت ژاپن با بازدید از مز 20کیوشی آبه 1919سال 
                                                             
8 Mutation 
9 Cross _ breeding 
10 Red belly carps 
11 Selective - breeding 
12 Moyomono 
13 Moyogoi 
14 Kawarigoi 
15 Irogoi 
16 Leather carp= Kawa- goi 
17 Mrrir carps = kagami - goi 
18 Scale – less koi 
19 Chinese carps 
20 Kiyoshi abe 
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 Sankeبـه نـام   هاي مـاهی کـوي   پرورش کوي مجذوب یکی از نژاد
 بـه معنـاي ترکیـب     Nikishiki.نامید Nishikigoiگردید و آن را 

هایی بـا کیفیـت و   زیباست و این اصـطالح بـراي کمربنـد   هاي رنگ
 .رودپوشند به کـار مـی  می) نوعی لباس ژاپنی(1کیمونو ازیبایی که ب

گـل هـاي   "و یـا   "جواهر زنده" امروزه ماهی کوي را در ژاپن به نام
نامند که ایـن خـود نشـان دهنـد ارزش و جایگـاه قابـل        می "شناور

در سـال   .در میان مـردم آن کشـور دارد  توجهی است که این ماهی 
نمایشـگاهی در توکیـو ژاپـن     ،براي احترام به امپراطور جدید 1915

کـه   Niigataپرورش دهندگان منطقـه فقیـر نشـین     .برگزار گردید
تـرین  برجسـته  ،رونق دهند قصد داشتن تجارت ماهیان کوي خود را

 .ل نمودنـد هاي خود را به وسیله قطار به محل نمایشگاه منتقـ نمونه
هیجان مضاعفی با حضـور ایـن ماهیـان زیبـا در نمایشـگاه حاصـل       

 .عدد از آن ماهیان به امپراطور هدیه داده شد 8گردید به طوري که 
دگان مـاهی کـوي و عالقـه منـدي خـانواده      نـ حضور موفق تولیدکن

سبب بازگشایی بـازار تخصصـی عرضـه     ،سلطنتی وقت به این ماهی
گردید به نحـوي کـه    Niigataمنطقه  رد ،ماهی کوي بر روي مردم

استی کـه یکـی از   ربه  .تبدیل گشتمنطقه ترین صنعت آن به اصلی
بودن جالي فلزي توام  ارژنتیکی به واسطه دا يهابزرگترین پیشرفت

با رنگ طالیی یا زعفرانی از محبوبیـت خاصـی در میـان طرفـداران     
دهنده مـاهی  یک پرورش 1921در سال  .ماهی کوي برخوردار است

مطلع شد کـه   Sawata aokiژاپن به نام  Niigataکوي در منطقه 
الـه  اي طالیی بر روي بماهیگیران بومی یک کپور وحشی داراي رگه

وي بالفاصله نسـبت بـه خریـد و     .اندپشتی را از رودخانه صید کرده
موفق به تولید نوزادانی ساواتا  گذشت زمان با .پرورش آن اقدام نمود

نژاد یک کوي ماده از  1947او در سال  .طالیی زیادي گردید با رنگ
Shiro_fuji )را خریداري و با  )که کامال سفید رنگ و سر براق دارد

 ،صـله انـوزاد ح  30از میـان   .آمیـزش داد  ،نرهاي نسبتا طالیی خود
متعارفی به وجود آمد که با مولدین خـود بسـیار   نوزادان جالب و غیر

هاي طالیی منحصر به فـردي بودنـد   اراي فلسآنها د .متفاوت بودند
توسـعه   .باشدي قابل رویت میزامرو Ogonکه در ارقام مختلف نژاد 

مندي از گیري و بهرهدورگه ،انتخابی رپرورش ماهی کوي که با تکثی
نتایج قابل قبـولی رادر ایـن    ،علوم زیستی و ژنتیک همراه بوده است

در سراسر جهان و به طرق مختلف خصوص حاصل نموده که امروزه 
ماهی کوي براي اولـین   1938در سال  .توان آن را مشاهده نمودمی

ـ  .آن به هاوایی وارد شد بار به آمریکاي مرکزي و یک سال پس از ا ت
  پیش از جنگ جهانی دوم که پروازهاي تجـاري بـین غـرب و شـرق    

پرورش ایـن مـاهی نیـز از رونـق      ،برقرار نبود )چین و ژاپنبه ویژه (
                                                             
1 Kimono 

هنگامی که مردم بـا ماهیـان رنگـی رو بـه رو      .خاصی برخوردار نبود
تاجران ژاپنی و اروپایی به فکر حمل و نقـل و گسـترش    ،شده بودند

و  1949کانادا در سال  .ها بودندینتی توسط کشتیزتجارت ماهیان 
از سال  .دواردات ماهی کوي را تجربه کردن 1966انگلستان در سال 

در  .رفـت گبه بعد پرورش ماهی کوي در غرب رونـق خاصـی    1970
بـه کیفیـت بیشـتر مـورد توجـه قـرار        کمیت نسـبت  ،اوایل این امر

بـدین   .شـد اده نمـی دهـا  رفت و اهمیت چندانی به تنوع گونـه گ می
ماهیـان کوچـک را از ژاپـن وارد     ،منظور پـرورش دهنـدگان غربـی   

تـر و هزینـه تمـام شـده     چرا که پرورش و عرضه آن سـاه  ،کردند می
هـاي اخیـر در برخـی    با وجودي کـه در سـال   .داشتکمتري در پی

فلســطین اشــغالی پــرورش مـاهی کــوي از رونــق چنــدانی  منـاطق  
ولی همچنان بسیاري از مردم جهان به ماهیـان   ،برخوردار بوده است

هایی شـور ک .دهنـد در ژاپن عالقه خاصی نشـان مـی   ،پرورش یافتند
جملــه  زا.. .مــالزي و ،هنــد ،آفریقــاي جنــوبی ،چــین ،نظیــر تایلنــد

 .شـوند در زمینه پرورش ماهی کوي تلقی مـی کشورهاي صاحب نام 
رسانی در خصوص شرایط تکثیـر و پـرورش   گسترش آگاهی و اطالع

هـاي عرضـه   هـا و فروشـگاه  نمایشگاه ،ماهی کوي در مزارع پرورشی
تواند به پیشبرد فرهنگ نگهداري این ماهیـان  می.. .ماهیان زینتی و

هـاي آموزشـی بـراي افـزایش     ایجاد کمـپ  .زیبا و ارزشمند بیافزاید
اري از ماهی کوي بسیار حـائز اهمیـت   دمندان به نگهاطالعات عالقه

هاي فصلی یا نمایشگاه ،هاي آموزشی تخصصیبرگزاري کارگاه .است
هـاي  پوستر و همچنین سـایت  ،بروشور ،انتشار انواع کتاب ،ايمنطقه

 ،هاي آموزشـی حمایـت و اجـرا گردنـد    که توسط کمپ.. .اینترنتی و
یـان اقشـار جامعـه را ایفـا     بیشترین اثر بخشی در تبادل اطالعات م

  .نماید می
  

  2کويماهی  )وراثتی( خونیخطوط 
ــ ــی   Bloodlineارت عب ــار م ــه ک ــانی ب ــوص ماهی ــه در خص رود ک

طی سالیان متمادي حفظ و بـه نسـل بعـد     ،هاي برجسته آن ویژگی
ها از طرفداران بسیاري برخـوردار  این دسته از نژاد .قابل انتقال باشد

دهندگان با اسـتفاده از  پرورش .بوده و ارزش اقتصادي باالتري دارند
احتمال انتقال خصوصیات مد نظر مولـدین را بـه    ،هاي خاصیروش

 ،هـاي مـاهی کـوي   انواع نژاددر میان  .نمایندنظر فرزندان بیشتر می
کـه عبارتنـد از    ،باشندهایی میداراي چنین ویژگینژاد نوع  دوتنها 

Kohako  وSake. هاي اصیل و اجدادي ماهی کوي این دو جزء نژاد
در پـرورش   .محسوب شده و محبوبیت بیشتري در میان مردم دارند

                                                             
2 Koi bloodines 
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کنند استفاده می متراکمتولیدکنندگان از روش کشت  ،تمامی نژادها
 ،رسـد به حداقل مـی  ،هاي خاص به نسل بعدکه امکان انتقال ویژگی

تواننـد  تولیدکننـدگان مـی   ،خطـوط خـونی  ده از روش ااسـتف  ولی با
اي از ماهیـان  خصوصیات ذاتی مطلوب را به طور پـیش بینـی شـده   

بدیهی است که اجراي صـحیح ایـن    .مولد به فرزندان منتقل نمایند
 ،ولـی انتخـاب شایسـته مولـدین     ،باشـد روش بسیار حائز اهمیت می

-1867( ژاپـن  1در منطقه یاماکوشی .است از آن تربسیار پر اهمیت
 Kohakoبراي تولید بهتر نژاد  ،دهندگان ماهی کويپرورش )1912

 2کـونیز و هیرویـی   1889در سال  .اي داشتندبا یکدیگر رقابت ویژه
مـاهی   Gosuke _ sarasaنـژاد   ،3اي در روستاي هیگاشیمایامزرعه

به برخـی مـزارع معـروف     1890کوي را تولید نمود و در اواخر سال 
این مزارع  .فروخته شد Manzoو  Tominپرورش ماهی کوي نظیر 

کـه   ،باشـند  می Kohaloدر واقع نخستین تولیدکنندگان نژاد اصیل 
 ،Buketo، Dainichiهاي معروف دیگـري از قبیـل   عالوه بر آن نژاد

Hasegawa، Sensuke، Yagozen  را نیز در فهرست تولیدات خود
 5در منطقـه یورگـاراي   4هیتاروساتو 1914در سال  .جاي داده بودند

را   Sankeتعدادي نوزاد نژاد  ،Kohakoاد ژژاپن از یک جفت مولد ن
ناحیـه   این نژاد داراي دو نقطه سیاه کوچـک در  مولدین .تولید نمود
این ویژگی  .افزودجذابیت آن می هکه ب ،اي بودهاي سینهفوقانی باله

از  6هوشـینو  .خـورد به چشم مـی  Sankeسال بعد نیز در نژاد  10تا 
را  Shiri Bekkoیک ماهی کوي نر به نـام   ،میان گروه مولدین خود

ماهیان  .هاي راه راه از آن حاصل گشتتولید کرد که فرزندانی با باله
چـرا کـه در واقـع او موفـق بـه       ،نامیدند  Shima sankeاین نژاد را

در عصر حاضـر بهتـرین    .تولید یک نژاد جدید ازماهی کوي شده بود
   :باشدمی زیربه قرار  Sanke ارقام نژاد 
Sadazo ،Jinbei ،Torazo ،Isumiya ،Daminichi ،

Mastunosuke ،Kichinai.  
  

  ژنتیک ماهی کوي
ــا گســترش نســل ــاهی  متعــدديهــاي ب وي ژاپنــی توســط کــاز م

نـژاد   100هاي زیبـاي امـروزي بـا پـیش از     تولیدکنندگان آن کوي
 .حاصــل گشــته اســت ،هــاي متنــوعهــا و رنــگدر طــرح ،مختلــف

وران و رپـ توجه آبزي خصوصیات طبیعی و ذاتی ماهی کوي که مورد
                                                             
1 Yamakoshi 
2 Kunizo hiroi 
3 Higashiyama 
4 Heitaro sata 
5 Uragara 
6 Hoshino 

با توجه به عوامل پیچیده ژنتیکـی و محیطـی    ،مندان آن استقهالع
از مـاهی کـوي    بشراطالعات ژنتیکی  ،تا چندي قبل .شودایجاد می

 ونوتیپ ژمورد  بایست دراز آنجایی که آنها می و غالباًبسیار محدود 
اي موجود برخوردار باشند تا فنوتیپ ماهی کوي از حداقل دانش پایه

 ،این ماهی دخیل و موثرتر باشند پرورش بتوانند از لحاظ ژنتیکی در
را در زمینه ژنتیک کـوي  دهندگان امروزي تحقیقات زیادي پرورش

دي در مجموع شامل مطالعـات  رمطالعات ژنتیکی کارب .اندانجام داده
بـا   .فنوتیپی یا بررسی خصوصیات ظاهري نوزادان ماهی کوي اسـت 

   هـاي کـوي بـا    نسـل از مـاهی   20هـاي سـنتی بـه     استفاده از روش
آنهـا   7هاي زیبا و همچنین به کارگیري از روش تکثیر انتخـابی طرح

بـا   .احتیاج است تا به نژاد مورد نظر جهت پرورش کوي دست یافت
 ،رودپـیش مـی   مطالعات ژنتیکی ماهی کوي به آهسـتگی  ،این روش

 ،برسـد  وي به بلوغکشد تا یک ماهی ک سال طول می 3تا  2یرا که ز
 ،کننـده بـودن ایـن روش   بـر بـودن و ناامید  بنابراین با توجه به زمـان 

همزمـان بـا    .باشـیم هـا مـی  استفاده از این روشامروزه کمتر شاهد 
مطالعــات تخصصــی نیــز در ایــن رابطــه از  ،پیشــرفت علــم ژنتیــک

تـوان  به عنوان نمونه می .گسترش و سرعت بیشتري برخوردار گشت
ــال    ــه در س ــام گرفت ــی انج ــات ژنتیک ــه مطالع ــه  2001ب در منطق

Niigatas yamako          اشـاره نمـود کـه پـس از مـرگ و میـر انبـوه
 ،پس از انجام مطالعات دقیق ژنتیکـی  .کوي انجام شدنوزادان ماهی 

  ،Kohaku، Sanke نتایج از اختالف بسیارکم ژنتیکی بین نژادهاي
Showa بایسـت  داد که این نژادها میاین مطلب نشان می .خبر داد

توانسـت اختالفـات   از جمعیت کوچکی پدید آمـده باشـند کـه مـی    
بـه عنـوان یکـی از     Niigataمنطقه  .بزندآوري را رقم ژنتیکی مرگ

    مهمترین منـاطق تکثیـر و پـرورش مـاهی کـوي در جهـان مطـرح        
ماهیـانی بـا    ،انتخـابی  رکنندگان آن با تکثیاز این رو تولید .باشدمی

هـاي انتخـابی جهـت ثبـت     تکثیر .انـد هاي خاص تولید کردهویژگی
رد کـه  یگبرخی خصوصیات ظاهري نظیر طرح و رنگ بدن انجام می

دهنـدگان ایـن منطقـه     پـرورش  .افزایدمیبر ارزش ماهیان پرورشی 
هـاي محیطـی از جملـه دمـاي آب     سعی دارند تا بـا کنتـرل فاکتور  

ها به هر چه مطلـوب شـدن ظـاهر ایـن ماهیـان و در نتیجـه       استخر
گیري از خالقیـت  این افراد با بـه کـار   .عرضه بهتر آنها کمک نمایند

هاي نمایشـی  اسـتخر  پرورشی و خصوصـاً هاي در نماي استخر ،خود
نگ و جـذابیت  رماهیان کوي افزودند و با استفاده از غذاهایی که به 

نکته توجه داشـت کـه   باید به این  .افزاید تاکید خاصی دارندآنها می
که از خصوصـیات   ،آمدي در آن دسته از ماهیان کويهیچ تغییر کار

 اخیـراً  .توان ایجاد نمـود باشند را نمیژنتیکی مطلوبی برخوردار نمی
                                                             
7 Seletive breeding 
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 )Green koi( هاي سبزويکهاي ژنتیکی به منظور تولید دستکاري
 زکوي سـب  1960در سال  .آنجام شده است )Purple koi( و بنفش

حاصل گشت و تالش براي  Kawarimonoبراي نخستین بار از نژاد 
گذشت مدتی از عمـر   در برخی از موارد پس از .تولید آن ادامه دارد

سـال   25در حـدود   .گرددسیاه تبدیل می رنگ سبز آن به ،این نژاد
اي را از لحـاظ  دار قهـوه است که ماهی کـوي بـنفش و بـنفش لکـه    

 .آوردنـد بـه دسـت مـی    Doitsu، Ogon، Showaاختالط نژادهاي 
ن آ گـري یـک برنامـه اصـالح نـژاد اسـت کـه در       اختالط یا آمیخته

با یکدیگر  ،براي ایجاد ماهیان دورگه ،نوع نژاد مختلف دوماهیانی از 
ایـن اصـطالح بـه طـور      هـر چنـد کـه غالبـاً     .شوندآمیزش داده می

نشـان   امـا گـاهی بـا    ،گـردد ژاد اطالق مین دواختصاصی به آمیزش 
سـالیان  . گیـرد  تفاده قرار مـی دن تمام اشکال دو رگه نیز مورد اسدا

عنـوان  بـه  (بخش عظیمی از صادرات کشـور ژاپـن  متمادي است که 
 و صادرکننده آبزیان زینتـی  کنندگانیکی از برترین کشورهاي تولید

ها در تولید ایـن نـوع از   ژاپنی. دهدتشکیل می کويرا ماهی ) جهان
اي دارند که جایگاه آنها را در بـازار جهـانی   کپورماهیان، شهرت ویژه

این مسئله همچنین در کشـورهاي آسـیایی   . سازدفرد میمنحصر به
نیز از روند رو بـه رشـدي   ... همچون چین، مالزي، تایلند، سنگاپور و

  .  برخوردار بوده است
  

   ویروسی ماهی کوي 1بیماري هرپس
اً در سراسر ، تقریبهرپس ویروسی ماهی کويبیماري  در حال حاضر

تکثیـر و  و تبدیل به خطر بزرگـی بـراي صـنعت     جهان وجود داشته
، معمـولی  تنها در مورد کپور این بیماري .است گردیدهپروش ماهی 

مشکلی کـه در مـورد ایـن    . درصد کشنده باشد 95تواند بیش از می
 درجـه  25تـا   17 دماي بیماري وجود دارد این است که اساساً بین

که (باشد مقدارتر از این زمانی که دما پایین. کندگراد بروز میسانتی
  هاي اوراسیا و آمریکاي شمالی در بخشی از سال بیشتر قسمتدر 

ایـن بیمـاري مشـاهده    بـه احتمـال زیـاد    ، )دهـد این اتفاق رخ مـی 
، به این معنی این بیماري منفی بودن پاسخ تست هر چند ،شود نمی

بیمـاري   در حال حاضـر . دننیست يبیمارآلوده به  هانیست که ماهی
  هـاي قابـل  به فهرست بیماريهرپس ویروس ماهیان کوي، ویروسی 

  
  
  

                                                             
1 Koi Herpes Virus disease 

کـه   است، هاضافه شد) OIE( سازمان جهانی سالمت حیوانات توجه
مـورد   براي کنترل آنهماهنگ جهانی  بدین معنی است که اقدامات

هـاي  هاي عملیـات و کنتـرل  رسد که هزینهنظر نمیهبنیاز است، اما 
المللـی،  سازي، همکاري بینآگاهایجاد یک سیستم شامل ( منظم آن

هاي منظم ایجاد کشورها، مناطق و مزارع فاقد بیماري، انجام بررسی
هــاي آن کشـور و در نهایــت ایجـاد محـدودیت    اندامپزشـک  توسـط 

  .پذیر باشد از نظر اقتصادي توجیه )وارداتی در مناطق فاقد بیماري
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Abstract 
The Koi fish species that has been known are descendants of the common carp, Cyprinus carpio, 
which were originated in central Asia many millennia years ago. The past few decades have seen an 
increased interest in the West in Koi keeping, motivated, at least in part, by the fact that we spend 
more time in and around the home. As a pastime, Koi keeping combines the nurturing qualities of a 
pet-lover with the aesthetic pleasure of enhancing ones home and garden. An appreciation for the 
culture and tradition of the East is also evident in the trend toward keeping quality Koi recognized 
varieties, and marking an effort to meet their special. Termed living jewels Koi have enchanted 
their admirers for centuries and their popularity shows no sign of waning.   
 
Keywords: Koi (Cyprinus carpio),  Common carp, Warm Water Aquarium Fish, Pond Fish. 
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Abstract 
In Iran, sea cucumbers are not well known. Sea cucumbers are important due to the rotation of key nutrients 
and high medicinal values. With this respect and the lack of scientific knowledge about them, this research 
was done to identify dominant species of sea cucumbers with aim in the intertidal habitats of the Hengam 
Island, located in the Hormoz Strait (Persian Gulf). The field sampling and survey have been done during the 
two semesters and carried out along the coastline based on geomorphology and habitat characteristics of 8 
selected sampling stations in inter-tidal zone. Samples were collected during one year (from 2011 to 2013) 
and transferred to laboratory and identification was done by spicules extraction and using some valid 
identification keys. Species of sea cucumbers were identified were:  Holothuria impatiens, Holothuria 
leucospilota, Holothuria arnicola, Holothuria parva and Holothuria bacilli. Holothuria leucospilota as the 
most dominant species distribution and abundance have been introduced. 
 
Keywords: Sea cucumber, Intertidal Zone, Hengam Island, Persian Gulf. 
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Abstract 
 he use of nano-technology and nano-enabled products in the industry is the widely expanding. The 
nanoparticles used in aquaculture in order to cure disease and to control the bacterial load of water can be 
verified. Nanotechnology is the use of nano-scale structures (at least one Bd100-1 nm), respectively. So that 
the scale has a wide application in science, chemistry, biology and medicine. Today, with the increasing 
development of nanotechnology much concern about the potential risks of nanoparticles containing materials 
release to the environment has been created. So that the release of these substances into the aquatic 
ecosystems can have undesirable effects on their life species. To evaluate the toxicity of environmental 
pollutants in fish are different physiological parameters such as including histology. According to the 
research of nanoparticles affect the tissues of the skin, gills and liver, kidney and intestines is. In this study, 
the effects of nanoparticles on various of fishs tissues are examined. 
 
Keyword: Nanoparticles, Histopathology, Aquatics, Environment, Aquaculture. 
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Abstract 
One of the applicable methods of breeding in aquatic animals in order to enhance the production vigor in 
aquaculture is hybridization than can accompany with different features of parents or combination of their 
special features. Up to now, several hybrids of aquatic animals, particularly fishes, that produced naturally or 
artificially, have been reported. Also there have been several hybridization in reproduction and breeding 
industry of ornamental fish, that this study introduce them. Scientific documentations about these 
hybridizations are few, and most of the texts in internet are experiences of ornamental fish enthusiasts. There 
are disagreements about parental species in most of the hybridization, and various studies maybe consider 
different parental species for a hybrid, and finally it must be said that more researches about ornamental fish 
hybridization are required. 
 
Keywords: Breeding, Aquaculture, Hybridization, Ornamental fishes. 
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Abstract  
This study investigated the Onion Powder (OP) supplementation in the diet of the goldfish (Carassius 
auratus) on the blood parameters during eight weeks. Fish averaging 1.16 ± 0.09 g were randomly stocked 
into aquarium. Four experimental diets were prepared to contain onion powder at the concentrations of 0, 
0.5, 1 and 1.5% respectively. In order to adapt the fish to experimental condition at the end of trial blood 
indices, WBC, RBC, Hb, and HCT were determined. Haematocrit was significantly (p<0.05) higher in the 
group fed onion powder 0.5% and 1% compared to the control group. In conclusion, it can be suggested that 
dietary inclusion of 0.5% onion powder was effective at improving hematological parameters of goldfish. 
 
Keywords: Onion powder, Immune stimulant, Blood Indices, Goldfish. 
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Abstract 
In this research, the effects of different levels of prebiotic Immunogen on reproductive performance of 
angelfish (Pterophyllum scalare) were investigated. 16 pairs of angelfish breeders with average weight 
8.67±033 were fed till saturating for 50 days and after this period, reproductive indices such as absolute 
fecundity, hatching percent, larval survival until yolk-sac absorption, gonadosomatic index and larval 
tolerance against high temperature stress to amount 10 °C were evaluated. The experiment was carried out in 
completely randomize design with four levels 0 (control), 1% (T1), 1.5% (T2) and 2% (T3) that each 
treatment had 3 replications.  Amount of absolute fecundity in T2 significantly was higher than control 
(p<0.05), but there were no significant differences among T1, T2, T3 and between control with T1, T3 
(p>0.05). Gonadosomatic index in T2 and T3 was upper than control and T1 that this difference was 
significant (p<0.05). The highest hatching percent was observed in T2 (75±9.28) and T3 (66.95±8.85), 
respectively, so that significant differences (p<0.05) was seen among T2 with control and T1. In addition, 
there were no remarkable differences in larval survival until yolk-sac absorption and larval tolerance against 
thermal stress (p>0.05). Regarding to findings of this research, addition prebiotic Immunogen at level of 
1.5% to angelfish breeders' diet was recommended for reproductive indices promotion.   
 
Keywords: Prebiotic, Immunogen, Reproductive performance, Angelfish (Pterophyllum scalare). 
 




