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 ماهی کوی( Kohakuکوهاکو) اصیل نژاد الگوهای رنگ و طرح در بررسی
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  ، تهران، ایرانکشاورزی و منابع طبیعیعلوم گروه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی( 1
   ، گیالن، ایران( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی2

 

*Khiabani@uast.ac.ir 
 

 1931 آبانتاریخ پذیرش:  1931شهریور  اریخ دریافت:ت 

 

  هچکید

، طی سالیان متمادی حفظ و به نسل بعد قابل انتقال باشدد  اید    هاهای برجسته آنکه ویژگی نژادهایی معنا دارددر خطوط خونی)وراثتی( ماهی کوی به طور کلی 

های خاصی، احتمال انتقال خصوصیات مد نظدر  دهندگان با استفاده از روشنژادها از طرفداران بسیاری برخوردار بوده و ارزش اقتصادی باالتری دارند  پرورش قبیل

 باشدند، کده ابارتندد از   هدایی مدی  دارای چندی  ویژگدی  هدا آناز تنها دو نوع ندژاد   در میان انواع نژادهای ماهی کوی نمایند مولدی  را به نظر فرزندان بیشتر می

تولیدد  ری در میدان مدردد دارندد  در      ای  دو جزء نژادهای اصیل و اجدادی ماهی کوی محسوب شده و محبوبید  بیشدت  (Sankeسانکه) و( Kohakuکوهاکو)

رسد، ولی بدا اسدتفاده از   خاص به نسل بعد، به حداقل میهای کنند که امکان انتقال ویژگیتمامی نژادها، تولیدکنندگان از روش کش  متراکم استفاده میاقتصادی 

منتقل نمایند  بدیهی اس  که اجرای صحیح  نسل بعدای از ماهیان مولد به بینی شدهتوانند خصوصیات ذاتی مطلوب را به طور پیش، تولیدکنندگان میبهگزینیروش 

اصیل نژاد در  الگوهای رنگ و طرحدر ای  مقاله سعی گردید تا تر از آن اس   بسیار پر اهمی باشد، ولی انتخاب شایسته مولدی ، ای  روش بسیار حائز اهمی  می

 کوهاکو به طور کامل تشریح و مورد بررسی قرار گیرد   

 

 بدن ماهی  الگوهای رنگی ماهی کوی،  ،کپورماهی زینتی نژاد کوهاکو ماهی کوی،کلمات کلیدی:  
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 مقدمه
دهننگاا  مناهی   ( پنورر  3131-3681ژاپن)   3در منطقه یاماکوشی

در ای داشتنگ. با یکگیگو رقابت ریژه کوهاکوکوی، بوای تولیگ بهتو نژاد 

ای در ررستای در مزرعه( KunizoHiroi ر هیورییکونیز ،3661سال 

ماهی کوی را تولیگ نمود ر در اراخو  GosukeSarasaهیگاشیمایا، نژاد

 Tominبه بوخی مزارع معورف پورر  ماهی کوی نظینو   3611سال 

فورخته شگ. ای) منزارع در راقنن نتینتی) تولیگکنننگاا       Manzoر 

باشنگ، که عالره بو آ  نژادهای معورف دیگوی از میکوهاکونژاد اصیل 

را  Buketo ،Dainichi ،Hasegawa ،Sensuke ،Yagozenقبیننننل 

 3131نیننز در فهوسننت تولیننگاج خننود  ننای داده بودنننگ. در سننال  

در منطقنه یورانارای ژاپن) از ینت   نت       (HeitaroSata اهیتاررسات

را تولیگ نمود. مولگی) این)   سانکه، تعگادی نوزاد نژاد کوهاکومولگ نژاد 

ای هنای سنینه  فوقنانی بالنه  نژاد دارای در نقطه سیاه کوچت در ناحیه 

سال بعگ نیز در نژاد  31افزرد. ای) ریژای تا بود، که به  ذابیت آ  می

از مینا  انوره مولنگی)    ( Hoshino هوشینو خورد.به چشم می سانکه

را تولینگ کنود کنه     ShiriBekkoخود، یت مناهی کنوی ننو بنه ننا       

 ین) ننژاد را  های راه راه از آ  حاصنل اشنت. ماهینا  ا   فوزنگانی با باله

ShimaSanke      نامیگنگ، چوا که در راقن ار موفق بنه تولینگ ینت ننژاد

ننژادی ر زیوننژادی    ایتوهآنچه در ای)  .ماهی کوی شگه بود  گیگ از

اهمیت پینگا   چیز دیگوهو بیش از ماهی کوی بییار متنوع ر پوتالقی 

خطنو    تولیگکنننگاا  بنه  محققا  ر تو ه ر شناخت بیشتو کنگ، می

 کنه  باشنگ منی  اصیل ر ا نگادی مناهی کنوی    نژادهایخونی رراثتی( 

ارز  اقتصنادی  بنه تبنن   ر  داشنته محبوبیت بیشتوی در میا  منود   

های بو یته، طی سالیا  متمادی ح ن   ریژای ای). دارنگنیز باالتوی 

افنق رر   ،مولگی)انتتاب شاییته یابگ، لذا میبعگ انتقال  هایر به نیل

   .(3111 خیابانی، رقم خواهگ زدای را بوای ای) افواد به توسعه
 

 کوهاکو های مرفولوژیک نژادویژگی
ماهی کوی در نظو عا  مطوح نژاد ای) نژاد به عنوا  پو طوفگارتوی) 

ر تهیه انواع با کی یت آ  بییار دشوار است. به هوحنال بنا   باشگ می

مقنگماج   مولنگی)،  بهگزیننی فنو  مگیویت توسعه افزایش آااهی ر 

الز   هت معوفی ر تثبیت ارقا  خالص راصنیل آ  حاصنل خواهنگ    

هننا ر مقننا  بوتننو نمایشننگاهکوهنناکو شننگ. بننه طننور معمننول نننژاد  

  .(Fossa, 2006 نمایگهای ماهی کوی را از آ  خود می شنواره
 

 رنگوضعیت 
رری زمینه سن یگ اسنت. این)    بو  (hi های قومزدارای لکهکوهاکو نژاد 

راقن تبای) حاصل  دهگ. درای، طوح بییار مطلوبی بگا  میرنگ زمینه
                                                           
1Yamakoshi 

از در رنگ قومز ر س یگ  ذابیت منحصو به فنودی در منظنو همگنا     

 ای در این) ننژاد بنه صنورج شن اف،     آررد. چنانکه رنگ زمینهپگیگ می

امنورزه کمتنو    افزاینگ. ماج ر خالص باشگ به ایگه آل شگ  آ  منی غیو

ای آ  در را یافنت کنه رننگ زمیننه    کوهناکو  ای از ننژاد  توا  نمونهمی

ها سواسو بگ  به صورج یکنواخت ر خالص باشگ. بییاری از ای) نمونه

زرد بوده که ای) میئله از  ذابیت ای زمینهدر ناحیه بینی دارای رنگ 

طوح یا الگوی رنگی قومنز کنه بنگا      .(Kuroki, 1990 کاهگمیآنا  

. الگوی نارنجی استزرشکی ر  اشاره اودیگ، خود شامل در رنگ فوعی

تو به نظو رسنیگه ر الگنوی رنگنی ننارنجی     با درا  رنگی زرشکی تقویباً

رغم بی ثباج بود  مگج مانگااری آ ، بو  ذابیت ر زیبنایی ننژاد   علی

  .(Servass & Ronnie, 2006 افزایگکوهاکو می

کنم  قومنز  با افزایش عمو، الگوی رنگنی  کوهاکو در بوخی ارقا  

اودنگ. ای) تغیینواج  پگیگار میقومز اصلی رنگی در اطواف الگوهای 

انگ که مو ب بنورز نمنای   آنقگر بزرگ ر قابل تشتیص رنگی معموالً

اودنگ. ر ود چنی) الگوهنای رنگنی حناکی ازکی ینت     نامطلوبی می

پایی) مناهی بنوده ر در قیمنت عوآنه آ  اثنو انذار اسنت. ر نود         

نینز  قومنز  رنگ درمیا  الگوهای رنگنی  های رنگ پویگه ر یا بیفلس

گ. همچننی)  آین اذاری ماهی کوی به شمار میارز  عاملی من ی در

ای قومز کوچت در رننگ زمیننه  های ر ود نقا  رنگی سیاه ر یا لکه

باشننگ نینز بنه    تنو منی  یت فلس ماهی کوی کوچت بگ  که معموالً

 .(Kuroki, 1990 شونگعنوا  یت نقص ظاهوی محیوب می
 

 وضعیت الگوهای رنگی 
باییت به توزینن الگوهنای   تهیه نژادهای خوب ماهی کوی، می بوای

های رنگنی بنگ    ای داشت، چوا که توزین طوحرنگی بگ  تو ه ریژه

 عگ  تمایل به یت طوف تقار  بگر به صورج پواکنگه ر  نبایگماهی 

هنای  بگ ( باشگ، در ای) حالت الگوهای رنگی بگ  بنه عننوا  طنوح   

. (Servass & Ronnie, 2006 اودننگ توسنعه نیافتننه مطنوح مننی  

باشنگ آ  را   قومنز فاقگ لکه رنگی  کوهاکو در ناحیه سو،چنانکه نژاد 

Bozu  غلیظنی در قینمت قنگامی ر     رنگی قومنز ر ااو دارای الگوی

 ,Kuroki اویننگ منی  Bongiriناحینه سنوی باشنگ بنگا       خصوصاً

( ر Shiroس یگ رنگ  ر کامالً قومزهای . ر ود ارقا  فاقگ لکه(1990

هنای سن یگ   هنای سن یگ بنا بالنه    قومنز ر فاقنگ لکنه    یا ارقنا  تمامناً  

ارز  راقعنی   Bongiriر  Bozu( به همواه ارقا  Aka-Hajiro رنگ

ها ها از ناخالصیزیوا ای) نژاد کنگ،ثابت میرا کوهاکو یت نژاد اصیل 

 ارز  چننگانی در ر نقصا  قابل تو نه ظناهوی بوخنوردار بنوده ر     

  .(Fletcher, 2000 مقاییه با ارقا  اصیل آ  نگارد
 

 های ناحیه سرطرح
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اوینگ، بییار چشم ننواز  نیز می Hachiهای ناحیه سو که بگا  طوح

ها به طور معمول بناالتو از منافنذ بیننی ر    انگ. ای) طوحر قابل تو ه

ها کم ر لکهاغلب در فاصله فوقانی بی) در چشم  ای دارنگ. چنانکه 

 Marutenباشنگ، آ  را   قومزای شکل ر قیمتی ازالگوی بیش دایوه

نیز بییار با ارز   Kuchibeni، طوح Marutenنامنگ. عالره بو  می

. ای) طوح شامل یت نوار قومز رنگ ر ینا بواوفتنه از   استر محبوب 

در ناحیه لب است. در ای) میا  بوخنی الگوهنای رنگنی     قومزالگوی 

توا  بنه  آ   مله می اودنگ که ازنیز نامطلوب ارزیابی می ناحیه سو

Menkaburi ،Hanatsuki  اشاره نمود. در طنوح   ...رMenkaburi 

پوشنیگه ر اانو الگنوی رنگنی آ  تنا       قومزتمامی سو با الگوی رنگی 

 اوینننگمننی Hanatsukiپننایی) دهننا  ادامننه داشننته باشننگ بننگا   

 Bartlett, 2007) . 
 

 های بدن طرح
مطلنوبی   از پایگاری ر تقنار  نینبتاً   هاآ های بگ  هایی که طوحکوی

هنای نافنذ ر  نذاب مطنوح     به عنوا  ماهیانی با طوح بوخوردار باشنگ،

. به طور کلی در نوع لکنه رنگنی   (Wedermeyer, 2001 خواهنگ بود

تنوا  یافنت. لکنه رنگنی     اظ ابعاد در سطح بگ  ماهی کنوی منی  به لح

ت نامنگ. بهتو اسن می Komoyoر دیگوی را  Omoyoتو را با نا  بزرگ

های رنگی در سواسو طول بگ  ر به صنورج عوآنی تنا زینو خن       لکه

دهنگاا  بی تجوبه ماهی کنوی،  پورر  انبی ایتو  داشته باشنگ. 

های رنگی کوچکی که لکهکوهاکو تمایل دارنگ بو رری ارقا   وا  نژاد 

دهنگاا  با نگ، ای) در حالی است که پورر دارنگ سومایه اذاری نمای

هنای رنگنی   های  وا  آ  ننژاد را بنا طنوح   تجوبه ر البته موفق، کوی

کننگ. چوا که رشگ ناحیه شکمی کوی  نوا  منجنو   بزرگ انتتاب می

 . (Bartlett, 2007 اوددهای رنگی در سطح بگ  میبه توزین لکه

ای دارای الگوی رنگی ساده ر پیوسنته  بوخی نژادهای ماهی کوی

 نامیننگه Ippon-hiیننا  Moyoاز ابتننگا تننا انتهننای بننگ  هیننتنگ کننه 

رغم یکنواختی طوفگارا  خاص خود را دارنگ. ها علیای) نژاد شونگ.می

ای بنوا  بنا   ماهی کوی ماننگ پارچه ارقا خی بو Moyoبو خالف ارقا  

یا  Inazumaتوا  به  مله مینقو  در هم زیبا ر ود دارنگ که از آ  

ینا   (Stepped pattern  اشناره کنود. طنوح پلکنانی    زاای -طوح زیگ

Danmoyo باشنگ. چنانکنه   های محبوب کنوی منی  نیز از  مله طوح

رری بگ  ماهی کوی در دسته رنگی ر یا در لکنه قومنز رننگ مو نود     

ر اانننو سنننه لکنننه باشنننگ بنننگا       NidanKohakuرا باشنننگ آ 

SandanKohaku  اوینگ. ر ود چهار دسته رنگی در سطح بگ  کوی

 جر در مواردی که ر ود پن YondanKohakuاذاری آ  به سبب نا 

های نامنگ. بوخی لکهمی GadanKohakuلکه رنگی محوز است آ  را 

رنگی شبیه زی) اسنب منی باشننگ، انویی کنه بنو رری مناهی زین)         

اویننگ ر چنانکنه سنه طنوح     می Kuraانگ. به ای) الگوی رنگی امارده

Kura   قنوار داشنته باشنگ، بنگا      کوهناکو  بو رری ننژادMitsu-kura 

. همانگونه کنه در قبنل بنگا  اشناره اودینگ،      (Kuroki, 1990 اوینگ

بایینت بنه نحنوی توزینن      هت تهیه نژادهای خوب ماهی کنوی منی  

الگوی های رنگی بگ  تو هی خاص نمود. یکی از مهم تنوی) عوامنل   

توزین الگوهای رنگی  نژاد خوب تقار  ر یا تعادل نیبی در انتتاب یت

که تنها در ینت  کوهاکو باشگ. به بیا  ساده، یت نژاد در طوف بگ  می

های رنگی باشنگ، از ارز  کمتنوی بوخنوردار    طوف بگنش دارای طوح

هنای رنگنی در ینت سنمت بنگ ،      خواهگ بود، چوا که عگ  ر ود لکه

حنگ آ  قینمت شنگه ر مناهی را      مو ب ررش) ر بوا  شگ  بیش از

تو نشا  می دهگ. ای) درحالی است که با نگاه کنود  بنه سنمت    بزرگ

خیابنانی،   رسگتو به نظو میهای رنگی، ماهی کوچتتیوه یا دارای لکه

3111).   

 الگوهای رنگنی بهتنو اسنت تنا ناحینه مشتصنی از سناقه دمنی        

 Peduncle)  یاOzuke    .ادامه داشته ر از نقطه ای به بعگ قطنن شنود

به ناحیه بی) آخوی) لکه رنگی قومنز رری سناقه دمنی تنا ابتنگای د       

اوینگ ر ای) درست محلی است که طوح ینا  می Ojime را ماهی کوی

کنه   Ojimeباییت خاتمنه یابنگ. نبنود ناحینه     الگوهای رنگی بگ  می

کاهش ظوافت ظاهوی  معنای پیشوری لکه رنگی تا د  است، منجو به

هنا ر نود   رری بالنه های قومنز بنو   به طور معمول لکه اودد.ماهی می

بین    الگنوی رنگنی   ای بوخی نژادهنا های سینهپایه باله نگارنگ، اما در

اویننگ. چنانکنه الگنوی رنگنی     منی  Moto- hiیافته است کنه بنه آ    

Moto-hi  پو رنگ( نمایا  باشگ بو  نذابیت  به صورج کوچت ر غلی 

 کنه در  Kohakuافزایگ. این) مطلنب بنا مشناهگه نژادهنای      ماهی می

  میابقاج ر  شننواره هنای انتتناب کنوی بوتنو، حنامز مقنا  نتینت         

بنو رری بالنه   ( Sumiر ود هو لکه سیاه رننگ   انگ مشهود است.اشته

توانگ دلیل کافی بوای اثباج ای) منگعی باشنگ کنه مناهی     ای میسینه

که آ  را  قومزنییت. ر ود نقا  کوچکی از لکه کوهاکو مذکور از نژاد 

Tobi-hi پوشانگ. این)  ی بیش از در فلس را میفضا به نگرجنامنگ، می

شود ر دیگه میکوهاکو ناحیه شکمی ر طوفی) بگ  نژاد  نقا  اغلب در

ر ود آ  در صنورتی کنه باعنر بنورز ظناهو ناخوشناینگ ر اینتو         

بگ  نگودد، بنه عننوا  عامنل من نی چننگانی بنه شنمار         سواسوی در

هنای  که در موز بی) زمینه سن یگ ر لکنه   Tobi-hiنتواهگ رفت. نقا  

 Kiwaشونگ را یقیمت عقبی تحتانی( ناحیه پشتی بگ  دیگه م قومز

بنه نحنوی قنوار     Kiwaتوی) الگنوی  مناسب .(Bartlett, 2007 اوینگ

لبه فلس دیگه شود. در راقن ر ود  دارد که لکه رنگی به طور راآح در

های قومز غلی  ر پو رنگ که تا انتهای فلس را پوشانگه باشننگ، در  لکه

تعیی) موزی مشتص بارنگ زمینه ای بگ  بییار م یگ ر حامز اهمیت 

 قنگامی( ناحینه   قینمت  لویی  قومنز های است. موز بی) س یگ ر لکه

ر آعیف نماینا    اوینگ که به صورج کم رنگمی Sashiپشتی بگ  را 

هنای  های س یگ زمینه با نتینتی) ردینف از فلنس   است، چوا که فلس
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 های رنگنی قومنز را کنم اثنو نشنا       قومز رنگ همپوشانی داشته ر لکه

ها ر کی یت مطلوب دهگ، که ای) مطلب بیانگو غلظت باالی رنگگانهمی

باشگ به نحوی که از زیو یت فلس هم محیوس خواهنگ بنود.   می هاآ 

به طور ناموتب چیگه شگه باشگ از  نذابیت   Sashiچنانکه الگوی رنگی 

   .(Kuroki, 1990 ماهی خواهگ کاست

 

 کوهاکو نژاد  ارقام مختلف
ر  Doitsu، انواع Wagoiیعنی کوهاکو  به  ز فو  فلس معمولی نژاد

Ginrin   مناهی  انتتناب   هنانی  آ  نیز مو ود بوده ر در مینابقاج

از مناهی   رقنم هو ننژاد ینا   نگ. نزدیکی دارکوی بوتو با یکگیگو رقابت 

در  ،ای باشنگ کوی که در ناحیه سو دارای یت لکه قومز رننگ داینوه  

به عنوا  مثال نژاد کوهناکویی  ایود.  ای می Tanchoمجموعه زیو

ای باشنگ، تحنت   قومنز رننگ داینوه    که در ناحیه سو دارای یت لکنه 

ننژاد یکنی از   شود، این) زیو می نامگذاری Tancho-Kohaku عنوا 

شنود ر بنه خناطو شنباهت     نظیوتوی) ارقا  ماهی کوی قلمگاد میبی

معنورف  نینز   ”ژاپننی کوی “به ماهی  ژاپ)ظاهوی پوچم ملی کشور 

 Napoleon  ”ناپلو  یکوهاکو“به نا  کوهاکو یت نوع  اشته است.

Kohaku)  رری بنگ  طنوح    در ،ر ود دارد که آم) نگاشت) فلنس

 طنوف . ای) الگنوی رنگنی در هنو    داراسترا شبیه کاله ناپلو   قومز

 اویننگ نیز منی  Menkaburi-Kohakuر به آ   شودماهی دیگه می

 Bartlett, 2007) .    کوهناکو، کوهناکوی لنب    از دیگنو ارقنا  مطنوح

راسطه لکه قومز رننگ   ( که بهKuchibeni-Kohaku  ماتیکی است

که در زمینه رنگ س یگ نمایا  است،  (Lipstick-like ناحیه دهانی

، ننژاد  ماهینوع دیگوی از ای) . ه استگیاوداذاری نا  صورجبگی) 

KohakuFuji  ای رننگ بنو رری سنو    است که دارای یت توده نقنوه

ای رنگ پس از در سال از عمنو این) ننژاد، ناپگینگ     است. ناحیه نقوه

 نامننگ را نینز منی   Platinum Kohakuاین) رقنم کوهناکو    شود. می

 Servass & Ronnie, 2006). 
 

 
 

نمونه دیگوی از نژاد کوهاکو اسنت کنه    Goten-zakuraKohakuنوع 

های حاری شکوفه انیالس  خوشه های قومز رنگی به شکلدارای فلس

بوده ر به صورج متقار  در پشت بگ  به صورج طولی امتنگاد دارننگ.   

هنایی بنا  نالی    که حناری فلنس   Goten-zakuraKohakuبه نمونه 

اوینگ. بوخی اقینا  کوهناکو   می Kinzakuraفلزی ر لبه طالیی باشگ 

زمیننه  های متعنگد قومنز رننگ بنو رری     به ماننگ یت آهو دارای خال

نامنگ. هو در نمونه می Kanoko-kohakuها را باشنگ که آ س یگ می

Gotezakura  رKanoko-kohaku  در زیواننننننننوره نننننننننژادی

Kawarimono های غیومتالیت  بنگر   نالی فلنزی(  نای     یا کوی

زاای قومز رنگ در ناحینه پشنتی بنگ  کنه در      -طوح زیگ ایونگ.می

معنورف اسنت.    Inazumaدرخشگ ر نمایا  اسنت بنه   زمینه س یگ می

ای که قطو ای) لکنه  های قومز ناحیه پشتی بگ ، به اونهپیوستگی لکه

راحگ به صورج چتوی بو طوفی) بگ  ماهی نیز اینتوده شنگه باشنگ،    

 & Servass رردآرا پگیننگ مننی Straight Hi- Kohakuالگننوی 

Ronnie, 2006) .  
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