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  چکیده
تغذیه این ماهی . شودهاي متفاوت یافت میباشد که در رنگخوار میگوشت آکواریومی و هايزیباترین گونه .ترین وماهی آروانا یکی از معروف
هـاي بلنـد از   ب شنا کرده و پـرش این گونه با ارزش در سطوح باالیی ا. باشدتر میهاي خونی و الرو ماهیان کوچکاز میگوهاي فریز شده، کرم

 کیسه زردهها داراي گذار بوده که الروهاي آنهاي تخمماهی آروانا از جمله گونه. رودها به شمار میهاي طبیعی آنخصوصیات غریزي و خصلت
ز اندوخته غذایی بسیار بزرگی که همراه که در این مدت نوزاد ا هفته بوده 8تا  7بور از مرحله الروي مدت زمان الزم براي ع. باشدبسیار بزرگی می

عنـوان  تبیین مراحل تکوین الروي ماهی آروانا و معرفـی آن بـه   شناسی وهدف از تحقیق حاضر، بررسی خصوصیات ریخت. نمایددارد، تغذیه می
  .باشداز خانواده بسیار بزرگ ماهیان زینتی و تجاري با ارزش می اي مهمگونه

  

  .تکوین، پرورش الرويشناسی، ریخت نا،ماهی آروا :کلمات کلیدي
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 مقدمه
 ايگسـترده  توسـعه  و رشـد  اخیـر  هايسال در پروري آبزي صنعت
 سایر زا  2014 آن در سال ساالنه رشد نرخ کهطوريبهاست  داشته
امـروزه   ،عـالوه بـه  ؛(FAO, 2014)اسـت   بوده بیشترغذایی   صنایع

هاي زینتی هداري ماهیها در دنیا نگیکی از پرطرفدارترین سرگرمی
بهمنی ( است که باعث رونق تجارت جهانی این صنعت شده باشدمی

 تنـوع زیسـتی  داراي  زینتی ماهیان تجارت )1392و حسنعلی پور، 
 30-15 و ارزشی معادل(Tlusty et al., 2013) است  بسیار بزرگی

گونـه   5300حـدود  و  (Penning et al., 2009) رهزار میلیون دال
را در بـر گرفتــه  مـاهی آب شـور   گونـه   1802شـیرین و   مـاهی آب 

 که این آمار(Hensen et al., 2010; Rhyne et al., 2012a)است
 ,Tissera(اسـت   بـوده  دالر میلیـون  342 برابـر  2010 سـال   در

 جنبـه  گذشـته  در زینتـی  ماهیان نگهداري کهرغم اینعلی .)2012
 از کشـورها  اکثـر  در حاضـر  حـال  در ،ولی داشته تفننی و تجمالتی

 باشـد جنبه اقتصادي آن از اهمیت باالتري برخوردار می ایران جمله
ترین آبزیـان  ماهیان زینتی جزو با ارزش ).1393دوستدار،  و رامین(
طوري کـه  د بهآیننظر قیمت به ازاي واحد وزن بدن به حساب می از

 زیبـایی،  :تـر بـه پارامترهـایی ماننـد    ها بیشمالك ارزش گذاري آن
و از نظر پراکندگی جغرافیایی اغلب  بودهمربوط  آنان فراوانی و اندازه

امینـی،  (این ماهیان عمـدتا در منـاطق اسـتوایی یافـت مـی شـوند       
 وارداتی در ایـران هاي ماهی زینتی تعداد گونه ،با این وجود ؛)1385

ماهیـان   پـرورش  و تکثیـر . )1388مهینـی،  (باشـد میبسیار محدود 
 درو  آسـان  نگهـداري  و کوچـک  يانـدازه  زیبا، رظاه علتبه زینتی
 برخوردار بوده و گیريچشم رونق از اخیر، يدهه چند درکم،  حجم

 و مرتضایی سید( می باشند رشد دارا رو به تجارتی جهان سراسر در
 بـه  آبـزي  هايگونه تعداد زیادي از راستا این در .)1386همکاران، 

 انـد گرفتـه  قـرار  پرورش مورد زینتی یا و تجاري پروريآبزي منظور
 ).2011فیروزبخش و همکاران، (

یکـی از  هـا  یـا زبـان اسـتخوانی    Osteoglossidaeخـانواده ي  
هاي شیرین گرمسیري و نیمـه گرمسـیري   در آبهایی است خانواده

این خانواده داراي اهمیت باالیی براي زیسـت شناسـی   . وجود دارند
ــاره   ــت و در ق ــاملی اس ــیا، آمر تک ــاي آس ــود   ه ــا وج ــا و آفریق یک

آروانـاي    (Nelson, 2005; Wilson and Murray, 2008).دارد
هـاي  گونـه شـود، یکـی از   آسیایی که با نام اژدها ماهی شناخته مـی 

با توجه به نادر بودن آن در  که بسیار معروف این خانواده بزرگ بوده
هاي طبیعی در نتیجه برداشت بیش از حـد و اثـرات تغییـر    زیستگاه

هـاي در  هاي مـاهی در لیسـت گونـه   عنوان یکی از گونهتگاه، بهزیس
و  (Greenwood et al., 1996) انقـراض قـرار دارد   خطـر  معـرض 

ي اسـتفاده از  قوانین سازملن معامالت تجاري این ماهی تنها اجـازه 
دلیـل افـزایش   بـه . دهدرا براي پرورش به تمام کشورها می F2نسل 

معیت طبیعی این ماهی به ویژه بـراي  تقاضا براي آرواناي آسیایی ج

 ,.Elderkin et al( تهاي قرمز و طالیـی رو بـه کـاهش اسـ    گونه
2007.( 

  
 معرفی و اهمیت

بـزرگ و   هـاي فلـس هـاي بـزرگ جثـه بـا     ماهی آروانا یکی از گونـه 
. )1390دادگـر و همکـاران،   (د باشمی هاي بلندو سبیلک مرواریدي

 ,Osteoglossum, Arapaima این خـانواده شـامل چهـار جـنس    
Heterotis   وScleropages   بـوده (Nelson, 1994)    کـه بـراي

عنـوان  بـه Schlegel و   Mullerتوسـط  1844اولـین بـار در سـال    
ــی آن   Osteoglossumجـــنس  ــام فعلـ ــف و پـــس از آن نـ تعریـ

Scleropages formosus   توسـط Nelson  ابـداع شـد   1994در .
در  هاي زینتی اسـت کـه  ین ماهیتریکی از با ارزش آرواناي آسیایی

مواجه  با خطر انقراض رویهصید بی تهدید دلیلخود به بومی مناطق
 Greenwood et al., 1966; Tang et al., 2004; Yue et( است

al., 2002, 2006 .( ــارات ــق اظه ــاران Yueطب   ،)2006( و همک
معـادل صـد تـا     ارزش اقتصادي در نظر گرفته شده براي هر مـاهی 

 شـامل  Scleropages formosus، شـود قلمـداد مـی   ان دالرهـزار 
منـاطق   بومیاست که  ي رنگیالگو سه با مختلفی هاي متفاوت گونه

 این بنديطبقه ، اما موقعیتهستند از جنوب شرقی آسیا ايجداگانه
چنـان  هـا هـم  آن مورفولـوژیکی  بـا وجـود شـباهت بـاالي     سه رنگ

باشـد  لوژنتیکی خاصی مـی باشد و نیازمند مطالعات فیمینامشخص 
)Leberg, 2005; Rotheray et al., 2012.(  

  
  شناسیریخت

ها تر آنهایی دارند که بیشدندان Osteoglossidea ماهیان خانواده
بـه   glossiبـه معنـاي اسـتخوان و     Osteo(روي زائده زبانی شـکل  

 .شـوند گذاري میگونه ناماین همین علتو به قرار دارند) معناي زبان
حسـاب  مشخص و متمایز محل جغرافیایی خود بـه  ماهی آروانا عضو

هـاي بـزرگ   چنین فلـس سنگین، طویل و هم یبدن که دارايد آیمی
ها طویـل و در نیمـه خلفـی    هاي پشتی و مخرجی آنباله. باشندمی

توسـط   کـه همگی قادر بـه تـنفس از هـوا بـوده     . اندبدن قرار گرفته
بـا  مـاهی آروانـا    .گیـرد ها صورت مـی هاي شناي ریه مانند آنکیسه

دار از دهان بـزرگ و زاویـه  ، داشتن یک جفت سبلیک در ناحیه چانه
ردیـف   6 تـا  5بـدنی بـراق بـا    داراي و  شـوند مـی  انواع دیگر متمایز

 .باشـد ها مشخص مـی آننقاط قرمز روي  بوده کهبرجسته  ايه فلس
یکـی از  ه و نداشـت زا بر وجود عوامل بیمـاري  حضور این نقاط داللت

 Kumazawa and( آینـد مـی  حسـاب بـه  دالیل زیبایی این مـاهی 
Nishida, 2000.(   
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  ماهی آروانا :1 شکل

  

  پراکنش جهانی ماهی آروانا
هـاي متفـاوت و زیـادي بـوده کـه در نقـاط       ماهی آروانا داراي گونه

هـاي  اي کـه سـاکن آب  براي مثال گونـه . مختلف دنیا پراکنش دارند
اي کـه در  اي، گونـه وده با نام عمـومی آروانـاي نقـره   جنوب آمریکا ب

جنوب آمریکا و برزیل وجود دارد با نام آرواناي سیاه، جنوب استرالیا 
دار، جنوب با نام آرواناي نورتورن، شرق استرالیا با نام بارمونداي خال

شرقی آسیا و مالزي با نام عمومی کراس بک گولدن یا همان مـاهی  
شرقی آسیا و سوماترا با نام عمـومی دم قرمـز    طالیی مالزي، جنوب

طالیی، جنوب شرقی آسیا و کالیمانتا با نام عمـومی آروانـاي سـوپر    

قرمز و همچنین در بسیاري از کشـورهاي آسـیایی بـا نـام عمـومی      
 ).1391شاطریان، (شوند میآرواناي سبز شناخته 

X.-dong Mu et al. / Biochemical Systematics and 
Ecology 51 (2013) 280–287  

  

  انواع ماهی آروانا
تـر از  گونه اصلی ماهی آروانا در تجـارت جهـانی بـیش    4طورکلی به

آرواناي آسیایی، آرواناي اسـترالیایی،  : سایرین مد نظر بوده که شامل
از ایـن میـان   . شـود آرواناي آمریکاي جنوبی و آرواناي آفریقایی مـی 

یـن خـانواده بـوده کـه حـداقل      آرواناي آسیایی مشهورترین گونه از ا
آرواناهـاي اسـترالیایی    .باشـد هـاي مختلـف مـی   شش گونه در رنگ

هاي مرواریدي، مرواریدي ها داشته و در رنگتر از آسیاییشهرتی کم
آرواناهـاي آمریکـاي   . اي، قرمز یا مرواریدي طالیی وجود دارندنقطه

اي هـ ي قبلـی دارنـد در رنـگ   رده 2تـري از  جنوبی که شهرت کـم 
عالوه، آرواناي آفریقایی تنها داراي یک اي و سیاه وجود دارند؛ به نقره

هم اکنون انواع قرمز و طالیـی آن در  . باشدگونه در خطر انقراض می
  .ایران موجود است

 

 
  پراکنش جهانی ماهی آروانا :2 شکل

  

 
  هاي مختلف ماهی آرواناگونه: 3 شکل

 شناسی آروانارفتار
؛ در قسمت سطحی اب شـنا  گیريدر زمان جفت خصوصااین ماهی 

، با توجه بـه رفتـار مهاجمانـه    نمایدکرده و از اکسیژن هوا تنفس می
صـورت تـک   ها بهگردد در مخازن و یا آکواریوماین ماهی توصیه می

به عالوه، آروانا رفتاري جهنـده دارد و بـراي    .اي نگهداري شوندگونه
هاي ریز هاي با چشمهده با تورينگهداري آن نیاز به مخازن سرپوشی

  .(Goulding, 1980)باشد میدار هاي سرپوشو یا آکواریوم
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  تغذیه
جزو ماهیان گوشـتخوار   چیزخواريرژیم غذایی همهماهی آروانا برخالف 

این ماهی در اندازه کوچک با تخم میگوي فریـز شـده   . شودمحسوب می
- هاي کوچـک تغذیـه مـی   و ماهی خاکی و الرو شیرونومید یا زنده، کرم

بـار در روز و   2بار در روز، در مرحله پـیش از بلـوغ    3ها بچه ماهی .شود
. گیرندمورد تغذیه قرار می آرواناي بالغ یکبار در روز یا هر چند روز یکبار

درصـد آب   20بـار   درصد و یـا دوبـار در هفتـه هـر     33تا  25هر هفته 
 .)1388فیروزبخش و علی اصغري، (شود تعویض 

  
  مراحل اولیه پرورش الروي

ها را از زمان جنینی تا شروع شناي فعال درون دهـان  ماهی نر تخم
تـدریج شـروع بـه    الروها بـه پس از گذشت مدتی، . داردمی خود نگه

هاي بسیار و ابتدایی خود را به زحمـت  شناي فعال نموده و با تالش
لیه با سقوط از کف آکواریوم به نزدیک سطح رسانده که در مراحل او

طور آزادانه قـادر بـه شـناي    مدت زمانی که به. باشدها همراه میآن
در این مرحله کـه بـا پابـان    . انجامدهفته به طول می 7فعال شوند، 
باشد، با غذاي زنده و بچه ماهیان گوپی الروها همراه می کیسه زرده
ر فـروش  ماه پس از تولد وارد بـازا  6عالوه، الروها به. شوندتغذیه می

  .شوندمی
  

  
  نحوه مراقبت پدري در ماهی آروانا :4 شکل

 
  شناي فعال در الروهاي ماهی آروانا :5 شکل

  تکثیر ماهی آروانا
ریـزي  ندرت در محیط مصنوعی و شرایط اسارت تخـم ماهی آروانا به

 125تانـک  کرده و براي فراهم کردن شرایط مصنوعی تکثیـر، یـک   
وشش شـنی مناسـب در کـف، گیاهـان     و پ) لیتر 470حدود (گالنی 

مـورد نیـاز   هـا  معلق و نرم در آب و فضاي باز زیادي براي شناي آن
سیستم تولیـدمثلی تـک همسـري    هاي متفاوت آروانا گونه .باشدمی
گیـرد  مـی با تشکیل یـک زوج صـورت    در هر فصلو باروري  شتهدا

(Queiroz, 2008).  
  

  
  سیستم تک همسري در ماهی آروانا :6شکل

  
 تشخیص جنسیت

تشخیص جنسیت در ماهی آروانا بسیار مشکل بوده و تنها در زمـان  
با . باشند هاي نر و ماده قابل تفکیک مییزي تا حدودي جنسرتخم
تـري نسـبت بـه    بوده و سـر کشـیده   ها بزرگترماده ها ازنر وجوداین

حفره  درون دهان هاداري تخمجهت نگه چنینجنس ماده دارند؛ هم
 انتقـال دار بعد از تولیدمثل، جـنس نـر عهـده   . بزرگتري دارندباکال 

تا  50که  بلوغو تا زمان ) Goulding, 1980( ها در دهان بودهتخم
و  کندهمین صورت نگهداري میها بهانجامد از آنطول میروز به 60

ــه مرحلــه  پــس از رســیدن ــدمــیپــدر خــارج از دهــان  fryب  گردن
)Queiroz, 2008(.  
  

  
  جنس نر و ماده ماهی آروانا :7شکل
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  ریزيرفتارهاي قبل تخم
اي از ماهیـانی اسـت کـه داراي رفتارهـاي     ماهی آروانا جـزو دسـته  
باشند که ممکن است طـول ایـن رفتارهـا از    عاشقانه تولیدمثلی می

در ایـن  . چند روز تا چندین هفته پس از انتخاب جفت متغیر باشـد 
ل مـدام بـه دنبـال جـنس     اي شکزمان جنس نر در یک مسیر حلقه

ریزي طی این طور معمول دو هفته قبل از زمان تخمماده بوده که به
زمـانی کـه   . گیـرد گیـري صـورت مـی   رفتارهاي تولیـدمثلی، جفـت  

هـا توسـط   ریزي توسط جنس ماده صورت گرقت، بالفاصله تخم تخم
 ,Goulding( گـردد جنس نر بارور شده و مراقبت پدري آغـاز مـی  

ها را تـا زمـان شـناي فعـال     صورت که جنس نر تخمبدین  ).1980
ها و و از روز سوم به بعد شکوفایی تخم داشته الروها درون دهان نگه

الرو بـه ازاي   29-21میانگین تفـریخ  . گیردتفریخ الروها صورت می
در تکثیر مصنوعی سـه روز  . شودریزي در نظر گرفته میهر بار تخم

گذاري توسط جنس نر در دهان، قبل از ها و النهپس از باروري تخم
طـور  دمـاي تکثیـر بـه   . گیردها صورت میتفریخ عمل خارج کردن تخم

گـراد و اکسـیژن محلـول بـا حـداقل      درجه سانتی 29-  27تقریبی بین 
  .)Queiroz, 2008(شود میداري گرم در لیتر ثابت نگهمیلی 5میزان 

  

 
  ریزي در ماهی آروانانحوه تخم :8 شکل

  

  احل الروي ماهی آروانامر
 8تـا   7ي چربی زیر شکم الروها بسـیار بـزرگ بـوده و مـدت     کیسه

ها محسوب شود،  تنها غذاي آنهفته که در دهان جنس نر طی می
متر رسـیده و  میلی 50 - 45ها به ي آنشده که در این حالت اندازه

  .باشندچنان فاقد قدرت شناي فعال میهم
  

  امل کیسه زردهمراحل جنینی تا جذب ک
مرغ همراه با یک زائده نطفـه  ها نارنجی رنگ شبیه به زرده تخمتخم

پـس از   .باشـند متر میمیلی 20- 16ها مانند بوده و قطر تقریبی آن
هاي خونی متصـل  صورت جسم کوچکی توسط رگبه تفریخ، الروها

در مرحله بعـدي الروهـا ضـمن    . باشندبه یک توده بزرگ غذایی می
هر روز نسـبت   این ذخیره غذاییرشد کرده و  کیسه زردهاز  استفاده

هـا  چشـم در مراحـل بعـدي تکـوین    . شـود تر میبه روز قبل کوچک
 سـپس . دگردرنگ میطور کامل بیطور واضح تیره رنگ و بدن به به

اما، . باشدتر شده که با افزایش رشد الروي همراه میها متکاملچشم
  ).9شکل (باشد می و شفافرنگ چنان بیبدن الروها هم

ها است کـه در  پس از طی مراحل قبل، مرحله آغاز ظهور فلس
هـا  فلـس . گردندابتدا تنها در قسمت متصل به کیسه زرده ظاهر می

هاي باالیی بدن و نزدیک به سرپوش در مرحله بعدي بر روي قسمت
طور کامـل  ها بهتر شده، فلسها کاملباله. یابندآبششی گسترش می
رنگ بوده و اندازه کیسه زرده چنان شفاف و بیگسترش یافته اما هم

هـا و  هـا رنگـین شـده، لـب    بالـه . یابدبه نصف میزان اولیه کاهش می
گیر کیسه زرده قابل مشـاهده  ها تکامل یافته و کاهش چشمسبیلک

مرحله بعد آغاز شناي فعال بوده الروها تا حدودي قادر بـه  . باشدمی
  ).10شکل (باشند شنا می

  

  
  الرو تفریخ شده متصل به کیسه زرده،) 2، تخم نارنجی رنگ ماهی آروانا) 1 :9شکل 

 هامرحله تکامل چشم) 4، الرو متصل به کیسه زرده) 3 
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غذایی به ها و کاهش اندوخته تکامل باله) 3گسترش فلس ها و کاهش اندازه اندوخته غذایی، ) 2ها، مرحله ظهور فلس )1 : 10شکل

  هاها و سبیلکها، تکامل لبرنگین شدگی باله) 4نصف مقدار اولیه، 
  

همراه کیسه زرده مراحل پایانی دوره الروي که با کاهش قابل توجه 
بوده و در نهایت به بسته شدن منفذ خروج این اندوختـه و شـباهت   

  ).11شکل ( گرددالرو به ماهی بالغ منتهی می
  

  کیفیت آب
رد استفاده در پرورش ماهی آروانا از اهمیـت خاصـی   کیفیت آب مو
درجـه   30 – 24اي که دمـاي نگهـداري   باشد به گونهبرخوردار می

با توجـه بـه   . شوددر نظر گرفته می pH  5/6-6گراد و میزان سانتی
حسلسیت باالي ماهی آروانا به افزایش و یا کاهش بیش از اندازه دما 

اشد، مرگ این ماهیان را به دنبـال  که خارج از دامنه تحمل دمایی ب
  ).1388فیروزبخش و علی اصغري، (خواهد داشت 

  
  میزان رشد

متـر نیـز   سـانتی  80-70هاي بزرگ به طول ماهی آروانا در آکواریوم
ي دقیقی از طـول بـدن ایـن گونـه بـا      رسد اما در طبیعت اندازهمی

شـد،ه  ارزش در دسترس نیست؛ با این وجود، با توجه به منابع ذکـر  
فیروزبخش و علـی  (متر خواهد رسید سانتی 120طول این ماهی به 

  ).1388اصغري، 
  

  

  
  مراحل پایان دوران تغذیه ابتدایی :11 شکل
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 گیريبحث و نتیجه
هاي زینتی آب شیرین بوده که ترین گونهماهی آروانا یکی از محبوب
ملـه آسـیا و   باشد و در آب پنج قـاره از ج داراي تجارت و جهانی می

 Goh and Chua, 1999; Kumazawa and(اسـت  آفریقا ساکن 
Mutsumi, 2000(. هـاي بـزرگ بـه طـول     ماهی آروانا در آکواریوم

ي دقیقـی از  رسد امـا، در طبیعـت انـدازه   متر نیز میسانتی 70-80
طول بدن این گونه با ارزش در دسترس نیسـت؛ بـا ایـن وجـود، بـا      

متـر خواهـد   سانتی 120ول این ماهی به توجه به منابع ذکر شد،ه ط
این گونـه زینتـی زیبـا و     ).1388فیروزبخش و علی اصغري، (رسید 

ها از جمله سیکلیدها داراي صلح دوست، درون آکواریوم با سایر گونه
در صـورت وجـود    الزم بـه ذکـر اسـت   . باشـند سازگاري باالیی مـی 

ي یـوم، طعمـه  تر درون محـیط آکوار کوچک اندازه هايهایی با  گونه
چیـز خـواري تمایـل بیشـتري بـه      رغم رژیم همـه آروانا شده و علی

). 1388فیـروزبخش و علـی اصـغري،    (دهد میخواري نشان گوشت
دوران جنینی آروانـا درون دهـان جـنس نـر سـپري شـده و داراي       

با . (Queiroz, 2008; Goulding, 1980)باشند میمراقبت پدري 
زرده کاسته شده و بر تکامـل و قـدرت   افزایش رشد از میزان کیسه 
ارزش اقتصادي این گونـه بسـیار   . گرددشناي فعال الروها اضافه می

با توجـه بـه   . شودهاي مهم تجاري محسوب میباال بوده و جزو گونه
توانایی ایجاد شرایط مناسب تکثیـر آروانـا، بـا تکیـه بـر مطالعـات و       

تکثیر و پرورش این آگاهی و رعایت نکات بهداشتی، موفقیت در امر 
گونه مهم و با ارزش اقتصادي باال، دور از دسـترس نبـوده و تجـارت    

  .دنبال خواهد داشتپروري کشور بهسودآوري براي صنعت آبزي
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