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  خزراي یدر کولینر شاهماهی بالغ  یدگی جنسیروند رس
)Güldenstädt, 1772(Alburnus chalcoides   انزلی تاالببه  مهاجر  

  

 

  چکیده
منظور تولید مثل به از جمله مهمترین ماهیان استخوانی دریاي خزر است که بهA. chalcoides کولی  شاه

مهاجر به  کولیمثل مولد نرشاه مطالعه بیولوژي تولید جهت حاضر، تحقیقنماید.  تاالب انزلی مهاجرت می
سی بیضه و میزان شنابافت تصاویر میکروسکوپیانجام شد.  1393لغایت خرداد  1392انزلی از اسفند تاالب

شناسی نشان داد که بیضه نتایج تصاویر بافتبررسی شد. عدد ماهی نر بالغ  16هاي استروئیدي جنسی هورمون
ریزي فعال قرار  ریزي در ابتداي مرحله اسپرماز اسپرم ماهیان مرحله قبلو باشد ماهی از نوع لوبوالر می

مراحل مختلف  )،SG( اسپرماتوگونیاي اسپرماتوسیتیهاي بافتی عالوه بر مشاهده در نمونه. داشتند
 ,Sc1( که مراحل ابتدایی اسپرماتوژنزدر حالی صورت اندك قابل مشاهده بود.به نیز، )Sc, St, Sz( اسپرماتوژنز

Sc2( دهنده  ریزي وجود نداشت و لومن پر از اسپرماتوزوآ بود که نشانحال اسپرمدر ماهیان در و اسپرماتوگونی
 ng/ml ریزيباشد. میزان هورمون تستوسترون در ماهیان درحال اسپرمریزي فعال میاسپرم انتهایی مرحله

غلظت هورمون . بود ng/ml 55/0±77/8 ریزياز اسپرم مقدار آن در ماهیان مرحله قبل بوده و 68/0±13/12
ریزي و از اسپرم در مرحله قبل و مقدار آن افزایش یافتهریزي طی دوره اسپرم استرادیول در مولدین در- بتا 17

هورمون . گیري شداندازه ng/ml 33/0±87/2 و ng/ml44/0±27/2  ترتیبریزي بهماهیان درحال اسپرم
ریزي اما در مرحله درحال اسپرم داراي غلظت کمی بود،ریزي در هر دو مرحله پروژسترون درطی دوره اسپرم

سایر با مقایسه ریزي و مقدار هورمون تستوسترون در زمان اسپرم باال بودن باتوجه بهمقداري افزایش یافت. 
ریزي است تا در کولی نر نقش فیزیولوژیک تستوسترون بیشتر در اسپرم در شاه ، احتماالًمرتبط گزارشات

 ریزي فعال باشد.  تواند شاخص خوبی براي مرحله اسپرماسپرماتوزوآ و می
  1نر، رسیدگی جنسی، دریاي خزر، تاالب انزلی ، ماهیA. chalcoides :يکلید هاي هواژ
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  مقدمه
خـزر،   دریاي در باشد.می Cyprinidae ماهیاناز خانواده کپور A. chalcoides نام علمی کولی باشاه
ن یا ).Berg, 1949باشند (هایی با یکدیگر میآرال پراکنش داشته که داراي تفاوت سیاه و دریاچه دریاي

نـدرت  خزر در بخش جنوبی و غربی پراکنش داشته ولی در قسـمت شـمالی دریـا بـه     ماهیان در دریاي
هـاي شـیرین   هاي اقتصـادي آب ). همچنین این ماهی یکی از گونهKazancheev, 1981شوند (یافت می

دهـد کـه ایـن    ها نشـان مـی  مطالعات و بررسی ).Bogutskaya, 1997شود (کره شمالی محسوب مینیم
رود رود، شـلمان خزر از جمله سفیدرود، پـل  جنوبی دریايهاي حوضهرودخانهزي بهریماهیان جهت تخم

 ,Vosoughi and Mostajir( نمایـد هاي مهـم اسـتان مازنـدران مهـاجرت مـی     انزلی و رودخانه  و تاالب

کولی سواحل ایران از نظر طول و وزن بسیار کوچکتر از سـواحل شـمالی اسـت. ایـن مـاهی      ). شاه2002
انزلی است و در بـین سـاکنین    تاالب کولی مهمترین گونه از ماهیان مهاجر بهماهی سفید و سیاهاز پس

مورفولـوژي گنـاد از    ).Razavi saiiad, 1990( ویژه استان گیالن طرفداران فراوانی داردنواحی شمالی به
مثل،  بلوغ تولید تکثیر، شروع مثل، طول فصل کردن سیکل ساالنه تولیدشناسی براي مشخصنظر بافت
مطالعه قرار گرفتـه   شناسان موردمثل توسط زیست هاي مختلف تولیدآوري و جنبهریزي، همریتم تخم

  است.
کـه شـامل    گیـرد گناد قـرار مـی  -هیپوفیز -ثیر محور مغزأمثلی تحت ت طور عمومی فعالیت تولیدبه

 ,.Pankhurst et alباشـد ( مـی  و استروئیدهاي جنسـی  پین، هورمون گنادوتروGnRHفعالیت هورمون 

1999; Patino et al., 2001; Maruska et al., 2007هایی ). سطوح چرخش یک یا تعداد بیشتر هورمون
کتوتستوسـترون، پروژسـترون و   -11مثل ماهی نقش دارند از قبیل استروژن، تستوسترون،  که در تولید

منظـور مطالعـه   سـاختار و عملکـرد آنهـا بـه    اشـاره بـه    هیدرواکسی پروژسترون توسط محققـین بـا  دي
مثلـی و گـامتوژنزیز در ماهیـان مختلـف بررسـی شـده اسـت         هاي تولیـد هاي درگیر در رفتارمکانیسم

)Fostier et al., 1983; Pankhurst and Carragher, 1991; Stequert et al., 2001; Sen et al., 2002; 

Li et al., 2007.(  قـرار دارنـد و    ریـزي  مثل در فاز قابلیـت اسـپرم   تولید دت دورهشتر میبمولدین نر در
 )Sg, Sc, St, Sz( مراحل اسـپرماتوژنز رخداد همه آن  طیشوند که در  اسپرماتوژنز فعال می دهیدچار پد

تغییـرات  هاي  با سپري شدن آغاز دوره تولید مثل و با گذشت آن، نشانه، بین ترتیابهشود.  مشاهده می
بخـش  مولـدین نـري کـه در     نماید تا بتوان میـان  ن امکان را فراهم مییا )GEم زاینده (اپیتلیوجی یتدر
 ,Grier and Taylorسـالیانه هسـتند تمـایز قائـل شـد (     ریزي  اسپرم روندیا اواخر  اولیه، میانی تیوضع

1998; Grier and Parenti, 2004 .(تستوســترون، هورمــون روي) بتــا 17هــاي اســتروئیدي ســرم- 
بـه ایـن   تـوان  کـه از جملـه آنهـا مـی     تحقیقات متعددي صورت گرفته اسـت ول و پروژسترون) استرادی

)، Tenualosa ilisha )Asadi eidivand et al., 2011 هاي ماهی صبورریزي، گونهتخم زماندر مطالعات 
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 A. Chalcoides خـزر  ايیـ در کـولی )، شـاه Mugil cephalus )Ghelichi et al., 2004خاکسـتري کفال
)Nikoo et al., 2010سوف ،( (نر) سفید Sander lucioperca )Golmoradizadeh et al., 2012 ماهی ،(

ــوس  ــاهCoregonus clupeaformis )Rinchard et al., 2001آزاد کورگونــ ــولی)، شــ   کــ
 tarichi Chalcalburnus )Unal et al., 2006(  هاي مثلی ساالنه گونه چرخه تولید دورهو همچنین در

 Capoeta capoeta مـاهی )، سـیاه Epinephelus coioides )Abbassi et al., 2004 معمـولی  هـامور 
)Erdogan et al., 2002( زردف ، سـو  Stizostedion vitreum)Malison et al., 1994( هنـدي ، کپـور 

Labeo rohita )Sen et al., 2002; Suresh et al., 2008 ،(ــه   ، ســیمRutilus rutilus کلم
Abramis brama کولیو شاه A. alburnus )Rinchard et al., 1997 ( .اشاره نمود  

پروري در تولید انبوه و آبزيابی و یر، دستیهاي بازسازي ذخاانت و حفظ و ارائه برنامهیمنظور صبه
پروري، شناخت چرخه گونه وحشی به آبزيیک این ماهیان ضروریست ولی الزمه موفقیت در معرفی

هاي  ساختار هورمون). Rinchard et al., 2001( باشدمثلی گونه و کنترل هورمونی آن می تولید
داران عالی است و از نظر مولکولی  بسیار مشابه با سایر مهره ،استروئیدي و مشتقات مربوطه در ماهیان

ایی هاي استروئیدي جهت آشنمطالعه روي هورمون). Oryan, 1994ادي مشاهده نشده است (یزتفاوت 
 ,.Suresh et alگیرد (زایی و استروئیدزایی گناد صورت میمثلی، گامت هاي رفتار تولیدبا مکانیسم

2008.(  
هاي جنسی و مقادیر هورمون شناسی گنادهايرو هدف از این مطالعه، بررسی بافتاز این

کولی مهاجر شاهاسترادیول و پروژسترون) ماهی مولد نر  - بتا 17استروئیدي جنسی (تستوسترون، 
ریزي و ها در زمان اسپرممثل این گونه اي فیزیولوژي تولیدشناخت پایه باشد که بهانزلی می تاالب

  نماید.مطالعه مقدماتی در مدیریت مولدین در شرایط تکثیر کمک می همچنین به
  

  هامواد و روش
. افتیخاتمه  1393 ماهخرداد درشد و شروع  1392، از اسفند هماه چهاراین مطالعه در بازه زمانی 
منتقل  پژوهشکده بندرانزلی صید و به آزمایشگاه انزلی توسط تور گوشگیرماهیان مولد مهاجر به تاالب

 که اسپرم )Ripe( دو گروه رسیده قطعه ماهی مولد بررسی شد. ماهیان به 16شدند. در مجموع 
ها هنوز  که اسپرم) Gravid( ریزياسپرم از صورت شل در محوطه بدنی قرار داشت، و مرحله قبل به
  ).Patterson et al., 2004( دیواره شکم اتصال دارند، تقسیم شدندصورت سفت به به

گرم و طول بدن ماهیان (طول کل، طول  001/0ماهیان توسط ترازو با دقت  وزن بدن و وزن گناد
گیري شد. ماهیان با استفاده تر اندازهمچنگالی، طول استاندارد) توسط تخته بیومتري با دقت یک میلی

جانبی برداشته  پشتی و خطفلس از قسمت میانی بدن بین باله سهاز فلس تعیین سن شدند. حداقل 
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ها، در زیر لوپ دو این ترتیب که پس از شستشو و خشک کردن فلس به). Nikolsky, 1963( شد
سال یکبرابر همراه یک حلقه روشن، تیره بهبرابر، یک حلقه  40تا  10با بزرگنمایی MOTIC  چشمی

  شد. تمام درنظر گرفته 
  لیتري حـاوي مـاده بیهوشـی پـودر گـل میخـک        20گیري در داخل ظرف ماهیان ابتدا جهت خون

 .دمی انجام گرفت ساقه رگگیري از طریق سپس خون .گرم در لیتر) قرار داده شدندمیلی 100غلظت (
 یخچـال نگهـداري   و تا قبل از جداسازي سرم در دماي سی ریختهیک سی ايههاي خون در ویالنمونه

هـاي  دقیقه انجام شـد. سـپس نمونـه    10مدت دور در دقیقه به 3500شد. جداسازي سرم با سانتریفوژ 
گیـري   هـا جهـت انـدازه   ها در شرایط انجمـاد نگهـداري شـدند. نمونـه    گیري هورمونسرم تا زمان اندازه

 روشبـا اسـتفاده از    بررسـی  هـاي مـورد  در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل و هورمونهاي جنسی هورمون
ELISA ري، هـر نمونـه بـراي    یـ گ بالفاصله بعد از خون گیري شدند.توسط کیت اسپکتریا (فنالند) اندازه

میانی، شکم از چنـد   براي خارج ساختن گناد و کبد، در طول خطکُشی شده و ت آسانیص جنسیتشخ
حلـق   ري مخرج تا ناحیه زیرین بین سرپوش آبششی برش داده شد و از محل اتصـال مـري بـه   متمیلی

  و همکــاران ی بــراون پترســون ید شناســایــق کلیــســپس گنادهــا از طر گنادهــا و کبــد خــارج شــدند.
)Brown–Peterson et al., 2011 (زیصورت ماکروسکوپی و مبه) ن یـی ر لوپ دوچشـمی) تع یکروسکوپی

  گرم توزین شد. 001/0گناد و کبد توسط ترازو با دقت مرحله شدند و در انتها 
ܫܵܩ از معادله جهت تعیین شاخص گنادي = ைௐ

ௐିைௐ
× 100 )Tyler et al., 1996(  استفاده شد که

  باشد.نمونه میوزن گناد  ،OWو  وزن بدن ،BWدر آن 
ܫܵܪ از معادله براي تعیین شاخص وزن کبدي = ௐ

ௐିௐ
× 100 )Shreck and Moyel, 1990( 

  نمونه ماهی است. ن کبدوز ،LWو  وزن بدن ،BWن رابطه یکه در ا استفاده شد
منظور تثبیت تهیه شد. به نر نمونه ماهی 10شناسی از ابتدا، وسط و انتهاي گناد براي مطالعه بافت

سپس مراحل  .ور شدساعت غوطه 48تا  24مدت هاي بافت در محلول فیکساتیو بوئن بهها، تکهنمونه
آمیزي هماتوکسین و میکرون، رنگ 6ضخامت گیري، برش بهسازي، پارافینه شدن، قالبآبگیري، شفاف

دار هاي آماده شده با استفاده از میکروسکوپ دوربینائوزین و مونته نمودن انجام شد. هر یک از الم
BEL 5جنسی از کلید شناسایی هت تعیین مرحله رسیدگی. در انتها جشدبرداري مطالعه و عکس 

طور  ر بهیکه در ز استفاده شد )Brown–Peterson et al., 2011و همکاران ( براون پترسون ايمرحله
  شود:مختصر به آن اشاره می

  در گناد. )Sg1(ماهی داراي گناد کوچک، شفاف، نخ مانند و وجود اسپرماتوگونی  -مرحله نابالغ
  ها.در لوبول )Sg1, Sg2, Sc, St, Sz(ها تیوجود اسپرماتوس - ال رشدمرحله درح

  گنادها بزرگ و محکم، مشاهده اسپرماتوزوآ و تمام مراحل اسپرماتوژنز. - زيیرمرحله قابل اسپرم
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ه شکم، حضور اسپرماتوزوآ در یگنادها کوچک و شل، عدم انتشار اسپرم با فشار به ناح -رويمرحله پس
  بر.اسپرمهاي لوله

ا در سرتاسر یت، رشد اسپرماتوگونیگنادها کوچک، اغلب نخ مانند، بدون اسپرماتوس -ییمرحله باززا
  گناد.

 t-student ها از آزمون و جهت مقایسه میانگین SPSS 17افزار آماري از نرم زهايیآنالبراي انجام 
  استفاده شد.

  
  نتایج

انزلی نشان کولی نر مهاجر را در تاالباز ماهیان شاه قطعه 16دامنه تغییرات طولی و وزنی  1جدول 
تفاوت  استیودنت t دهد. بعد از تعیین سن تمامی ماهیان مولد نر دو ساله شناخته شدند. آزمونمی

ریزي و مرحله از اسپرم را از لحاظ میانگین طولی و وزنی بین ماهیان مرحله قبل) <05/0p( داريمعنی
  رسیده کامل نشان نداد.

  
مختلـف  مراحل  در A. chalcoidesکولی طول کل و وزن کل مولدین نر شاهار ین و انحراف معیانگیم: 1 جدول

  رسیدگی جنسی
  (گرم) وزن  متر)(سانتی طول  مرحله رسیدگی  جنسیت

  47/21±46/1  2/14±31/0  ریزياز اسپرمقبل  نر
  94/21±09/1  45/14±21/0  رسیده کامل

  
ریزي و از اسپرم در مراحل قبل )HSI(و تغییرات شاخص کبدي  )GSI(تغییرات شاخص گنادي 

نشان داده شده است. روند میانگین صعودي و  2نر در جدول  کولیرسیدگی کامل براي ماهی شاه
دهنده این است که باالترین مقدار نر نشان کولی در ماهیان شاه هر دو شاخص (گنادي و کبدي) نزولی
GSI  وHSI قرار داشته و مقادیر آن  ریزياز اسپرم باشد که در مرحله قبلماهیانی می مربوط به

دست آمد و کمترین مقدار آن به 34/1±61/0 و 36/6±92/0ترتیب براي شاخص گنادي و کبدي  به
اساس  بر .محاسبه شد 54/0±06/0 و 35/6±41/0 ترتیبمربوط به ماهیان کامالً رسیده بود که به

 ریزي و مرحله کامالًاز اسپرمخص گنادي وکبدي در بین ماهیان مرحله قبلاز لحاظ شا Tآزمون 
  مشاهده نشد. )<05/0p( داريمعنی رسیده تفاوت
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درمراحل مختلف  A. chalcoides کولیشاخص گنادي و کبدي مولدین نر شاهار یو انحراف مع: میانگین 2جدول
  دگی جنسی یرس

  (گرم)ساله  2  مرحله رسیدگی  شاخص  جنسیت
  36/6±92/0  ریزي قبل از اسپرم  شاخص گنادي  

  35/6±41/0 رسیده کامل  نر

  کبديشاخص
  34/1±61/0  ریزيسپرمااز قبل

  54/0±06/0 رسیده کامل  
 

اسـترادیول، تستوسـترون و پروژسـترون)    -بتـا  17هـاي جنسـی (  گیري سطوح هورمـون نتایج اندازه
نتـایج بدسـت آمـده،     نشان داده شده است. باتوجـه بـه   3جدول کولی در پالسماي خون مولدین نر شاه

نـانوگرم در   87/2±33/0رسـیده (  کـولی کـامالً   استرادیول در مولـدین نـر شـاه    میانگین سطح هورمون
) لیتـر نانوگرم در میلی 27/2±44/0ریزي (از اسپرمبیشتر از ماهیان نر موجود در مرحله قبل ) لیتر میلی

طـور  رسـیده بـه   . ماهیان کـامالً )<05/0p(ري مشاهده نشد داآنالیز آماري اختالف معنیبود، اما از نظر 
 )لیتـر نـانوگرم در میلـی   13/12±68/0از نظر میزان غلظت هورمون تستوسترون () >05/0p( داريمعنی

غلظـت  مطالعـه   .بودنـد ) لیتـر نانوگرم در میلـی  77/8±55/0( ریزياز اسپرم باالتر از ماهیان مرحله قبل
نـانوگرم در   38/0±04/0رسـیده (  دهنده افزایش این هورمون در ماهیان کـامالً سرمی پروژسترون نشان

باشـد کـه   مـی ) لیتـر نانوگرم در میلـی  36/0±04/0( از رسیدگی کاملماهیان قبل نسبت به ) لیتر میلی
یدگی جنسـی نشـان   را بین ایـن دو مرحلـه رسـ   ) <05/0pدار آماري (مقایسه نتایج حاصله تفاوت معنی

  نداد.
  

در مراحل مختلف  A. chalcoides کولیي مولدین نر شاههاهورمونار ین و انحراف معیانگیم مقایسه :3جدول 
  دگی جنسییرس

 استرادیول  تعداد نمونه  وضعیت گناد
 لیتر)(نانوگرم در میلی

  تستوسترون
  لیتر)(نانوگرم در میلی

  پروژسترون
  لیتر)(نانوگرم در میلی

  a 55/0±77/8  04/0±36/0  27/2±44/0  7  از رسیدگیقبل
  b68/0±13/12  04/0±38/0  87/2±33/0  7  رسیده کامل

  
از  ماهیـان مرحلـه قبـل   نشـان داد کـه    کـولی مولـدین نـر شـاه    شناسـی تصاویر میکروسکوپی بافت

بـافتی آنهـا   هـاي  ریزي فعال قرار داشـتند و در نمونـه  ریزي (شکم سفت) در ابتداي مرحله اسپرم اسپرم
دیگـر اسـپرماتوژنز؛   تمام مراحل مختلـف   فراوان،) Sg( عالوه بر مشاهده اسپرماتوگونیاي اسپرماتوسیتی

صورت اندك به) Sz(اسپرماتوزوآ  )،St( اسپرماتید )،Sc2( اسپرماتوسیت ثانویه )،Sc1( اسپرماتوسیت اولیه
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که مراحـل  درحالیقابل مشاهده بود.  )L( ، لومن)BM(غشاي پایه )، S( هاي سرتولیطور سلول و همین
ریزي وجـود نداشـت و   حال اسپرم و اسپرماتوگونی در ماهیان مرحله در) Sc1, Sc2(ابتدایی اسپرماتوژنز 

باشـد. در ایـن گـروه    ریزي فعال میدهنده مرحله انتهایی اسپرملومن آنها پر از اسپرماتوزوآ بود که نشان
  مشاهده شد. )L( و لومن )BM( ، غشاي پایه)St( نیز اسپرماتید

  

    
  (ب)  (الف)

  ×)100ی ینما(بزرگ A. chalcoides کولیماهی شاه گناد نر: نماي میکروسکوپی از 1شکل 
  ماهیان کامال رسیده- ریزي و باز اسپرمماهیان قبل - بین الف

  SG=اسپرماتوگونی ؛BM=غشاي پایه؛ S=سرتولیسلول؛ L=لومن
  SZ =اسپرماتوزوآ ؛SD=اسپرماتید ؛SC=اسپرماتوسیت

  گیري و نتیجه بحث
هاي مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبی، سبب حفظ  شناخت و بررسی بیولوژي و اکولوژي گونه

عنوان مهمترین مثل به رو بهبود کیفیت مولدین و کنترل تولیدشود. از این و بازسازي ذخایر آنها می
تواند ما را در دستیابی به تقاضاي روزافزون و درحال رشد میهاي تکنولوژي زیستی مدرن، بازتاب
  ).Vladi et al., 2002( پروري در جهان کمک نمایدآبزي

 و همکاران. ایگدري مطابقت دارد GSIبا تغییرات  رشد مواد تناسلی در جنس نر این ماهیان
)Eagderi et al., 2006 (سرماهی بزرگبا مطالعه روي جنس نر سس )Barbus capito(  نتیجه گرفتند

  باشد.رشد مواد تناسلی می بیضه، دوره حداکثر GSIکه حداکثر 
لیتر و در نانوگرم در میلی 87/2±33/0 رسیده میانگین هورمون استرادیول در ماهیان نر کامالً

هورمون  گیري شد. میانگینلیتر اندازهنانوگرم در میلی 27/2±44/0 از رسیدگی کامل ماهیان نر قبل
از  لیتر و در ماهیان نر قبلنانوگرم در میلی 13/12±68/0 رسیده تستوسترون در ماهیان نر کامالً

لیتر بدست آمد. میانگین هورمون پروژسترون در ماهیان نانوگرم در میلی 77/8±55/0 رسیدگی کامل
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 36/0±/04 رسیدگی کاملاز  لیتر و در ماهیان نر قبلنانوگرم در میلی 38/0±04/0 رسیده نر کامالً
رسیده و  طرفه بین ماهیان کامالًواریانس یکباتوجه به آزمون  گیري شد.لیتر اندازهنانوگرم در میلی

. امروزه )>05/0p(مشاهده شد  دارياز رسیدگی کامل از لحاظ میانگین تستوسترون اختالف معنی قبل
و  دماک مربوطه در ارتباط با نوسانات هاي فیزیولوژیجنسی و مکانیسم هاينقش نوسانات هورمون

جنسی در طول هاي. تغییرات سلول)Hoar et al, 1983(خوبی شناخته شده است فصول، در ماهیان به
هاي آندروژنیک در  بررسی قرار گرفته و تأثیر هورمون اسپرماتوژنز در بسیاري از ماهیان استخوانی مورد

 ;Hoar et al., 1983(اند  کتوتستوسترون نسبت داده-11ون و فرآیند اسپرماتوژنز ماهی را به تستوستر

Matty, 1985; Malison et al., 1994(.  میلوناس) و همکارانMylonas et al., 2010 عنوان کردند که (
از  باشد و پسفعالیت استرادیول در مراحل ابتدایی چرخه تولید اسپرم (تولید اسپرماتوسیت ثانویه) می

تولید اسپرماتید و  ،با افزایش سطوح تستوتسرون و کتوتستوسترون .یابداسترادیول کاهش میآن سطح 
کتوتستوسترون در ماهیان نر -11هاي تستوسترون و گردد. هورموناسپرماتوزوآ در ماهیان تحریک می

ترون همچنین هورمون پروژس .شوندهاي الیدیک موجب افزایش تولید اسپرماتید میثیر بر سلولأبا ت
بر موجب افزایش تحریک و تولید اسپرماتوزوآ در این مجرا پالسما در مجراي اسپرم pHنیز با تغییر 

و میلوناس  ) وYaron, 1995(یارون ). Campbell et al., 1980; Mateos et al., 2003( گرددمی
ر ماهیان در هاي پروژسترون در جنس ن) نشان دادند که هورمونMylonas et al., 2010همکاران (

 ماهیان دیگر از قبیل ماهی ساردین هاي انجام شده رويدر پژوهش تحریک اسپرماتوزوآ نقش دارد.
از  ریزي فعال به بیشینه مقدار خود رسیده و در دوره پسژاپنی، میزان تستوسترون در ماهیان با اسپرم

نقش فیزیولوژیک  ،ژاپنی نر ساردینداري کاهش یافت. بنابراین ممکن است در طور معنیریزي بهاسپرم
. همچنین کاشت )Matsuyama et al., 1991( ریزي باشدتستوسترون بیشتر در عمل اسپرم

 ماهی آزاد اقیانوس اطلس، منجر به افزایش سریع در سطح ترشح مرحله پاردر تستوسترون در هیپوفیز 
GTH شحبدین وسیله اثر فیدبک مثبت تستوسترون بر تر .هیپوفیز شد  GTH با  کهنشان داده شد

 Salmo trutta یابد. مطالعه رويریزي فعال میزان تستوسترون افزایش میمرحله اسپرم نزدیک شدن به
یابد و در هاي اسپرمی افزایش میبا ظاهر شدن اسپرماتوزوآ در لوله نیز نشان داد که میزان آندروژن

  . )Billard et al.,1978(یابد افزایش ادامه می این ریزي نیزطول مرحله اسپرم
هـاي بیضـوي، پـر از    کـولی بـا شـکم شـل، لـومن، لوبـول      در تصاویر میکروسکوپی گناد مولد نر شاه

مرحله از اسپرماتوژنز، اسپرماتوزوآ و اسپرماتید قابل مشاهده بـود. نرهـا    دواسپرماتوزوئید مشاهده شد و 
(غالبا  Sgها که شامل فقط  هاي بیضه و با تشکیل لوبول )GE( تلیوم زاینده در اپی Sg1در مرحله نابالغ با 

هاي  شوند. لوبول ) هستند، شناخته می[Sg2]و اندکی اسپرماتوگونیاي ثانویه  [Sg1]اسپرماتوگونیاي اولیه 
 نرهاي نابالغ داراي لومن نیستند و تکثیر اسپرماتوگونیایی در تشکیل تقسـیم میتـوزي، تنهـا روش روي   
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مرحلـه رشـد تحریـک شـده بـا گنـادوتروپین،        اسپرماتوژنی است. با وارد شـدن نرهـا بـه   دادن فعالیت 
شـود تـا    دهـد، تقسـیم مـی    هـا را پوشـش مـی    هـا کـه لوبـول    اسپرماتوگونیاي ثانویـه در اسپرماتوسـیت  

دهـد. دو   شود و اسپرماتوژنز فعـال رخ مـی   تشکیل شود و سپس وارد میوز می )Sc1(اسپرماتوسیت اولیه 
پیوسـته بـا    GEوجـود   . یکـی گردانـد شناختی فاز رشد را از دیگر فازهـا متمـایز مـی   نظر بافتنشانه از 

شوند و دیگري تشکیل لومن در لوبول که عـاري   هایی که دستخوش اسپرماتوژنز فعال می اسپرماتوسیت
، ابتـدا  ابتدایی شناخته شود کـه در آن  تواند با زیرفاز رشد است. شروع فصل تولیدمثل در نرها می Szاز 

هـاي داراي تمـام مراحـل     شـوند. در مقابـل، اسپرماتوسـیت    هاي اولیه و ثانویه ظـاهر مـی   اسپرماتوسیت
کند که نرها در فاز رشد قـرار دارنـد.    مشخص می )Sz( و اسپرماتوزوآ )St( اسپرماتوژنز شامل اسپرماتید

مرحلـه قابلیـت    دهـد.  وي نمـی ها به لومن لوبـول در فـاز رشـد ر    از اسپرماتوسیت Szحال، انتشار با این
ریزي فعال  شود. زیرفاز اسپرم هاي اسپرم شناخته می ها و در لوله در لومن لوبول Szریزي با حضور  اسپرم

کـه فشـار   صورت انتشار اسـپرم در زمـانی  تواند تنها از نظر ماکروسکوپی شناخته شود و به براي نرها می
گردد. نرها در اکثـر   شود) تعریف می ل رسیدگی گفته میشود (اغلب به آن درحا اندکی بر شکم وارد می

شـوند کـه در    مانند و دستخوش اسپرماتوژنز فعال می ریزي می در فاز قابل اسپرم ،مثل طول فصل تولید
رفـتن  حال، تغییرات اپیتلیوم زاینـده بـا پـیش    شود. با این طول آن، تمام مراحل اسپرماتوژنز مشاهده می

امکان تمایز قائـل شـدن بـین     );Grier and Taylor, 1998 Parenti and Grier, 2004(فصل تولیدمثل 
کنـد. نرهـا در زیرفـاز     ریزي هستند را فـراهم مـی   ماسپریا اواخر فصل  نرهایی که در بخش اولیه، میانی

در  Sgهـا و وجـود    پیوسـته در سرتاسـر تمـام بیضـه     GEریـزي، بـا    از فـاز قابلیـت اسـپرم    GE ابتدایی
ریـزي، اسـپرماتوژنز در برخـی از    از قابلیت اسپرم  GEشوند. در زیرفاز میانی ها متمایز می اسپرماتوسیت
ناپیوسـته در   GEشـوند کـه منجـر بـه      هاي اسپرم متوقـف مـی   ها نزدیک لوله ها در لوبول اسپرماتوسیت
ندرت در ود. اسپرماتوگونیا بهش ها مشاهده می اي در اطراف لوبولپیوسته GEشود، اما  ها می نزدیکی لوله
 هاي اولیه و ثانویه متداول اسـت. در پایـان دوره تولیـد   شود، اما اسپرماتوسیت دیده می GEزیرفاز میانی

ناپیوسـته در سراسـر    GEایـن زیرفـاز بـا     .ریـزي هسـتند   از قابلیت اسپرم GEمثل، نرها در زیرفاز آخر 
 يهـا  شود. تمـام لوبـول   د و کاهش اسپرماتوژنز شناخته میهاي درحال پیون ها، افزایش شیوع لوبول بیضه

در طول این زیرفاز  دستخوش اسپرماتوژنز هستند، اما اسپرماتوگونیا معموالً ،داراي اندکی اسپرماتوسیت
شـناختی بـا   شوند. این فاز از نظر بافت روي می وارد فاز پس ،مثل نرها در پایان فصل تولید کمیاب است.

هـاي انـدك، بـا وجـود      هـا و بـا لوبـول    هـاي اسـپرم و لـومن لوبـول     اتوزوآ در لولـه کاهش رویت اسـپرم 
فـاز قابلیـت    طرز قابل توجهی نسبت بـه شود. میزان اسپرماتوزوآ موجود، به ها شناخته می اسپرماتوسیت

 هاي درحـال پیونـد،   ها ناپیوسته است، لوبول یابد. اپیتلیوم زاینده در سراسر بیضه ریزي کاهش می اسپرم
 ,Sc2(هایی که وجود دارند، تنها داراي مراحل نهایی اسـپرماتوژنز   متداول هستند و اندك اسپرماتوسیت
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St, Sz( ها تکثیر اسپرماتوگونیایی رخ  در اطراف بیضه ها معموالً در بسیاري از گونه ،باشند. در این فاز می
هـا   هـا درسراسـر بیضـه    نیایی در لوبـول مرحله بازسازي (باززایی) براي نرها با تکثیر اسپرماتوگو دهد. می

هـاي   تواند در لوله شود. برخالف نرهاي نابالغ، در مرحله بازسازي اسپرماتوزوآي باقیمانده می شناخته می
هـا قابـل تشـخیص اسـت. هـیچ       هـاي نرهـا بـاقی بمانـد و لـومن از اغلـب لوبـول        اسپرم و لومن لوبـول 

مراحـل اسـپرماتوژنی موجـود، عـالوه بـر میـزان انـدك         ها وجود نـدارد و تنهـا   اسپرماتوسیتی در لوبول
  باقیمانده، اسپرماتوگونیاي اولیه و ثانویه است. اسپرماتوزوآي

 - پوتاالموسیه- هاي مختلف محور مغزهاي هماهنگ هورمونتیان، به فعالید مثل در ماهیتول
ن و یگنادوتروپ، هورمون GnRHت هورمون یغدد جنسی بستگی دارد که شامل فعال-زیپوفیه

ند گامتوژنز در یهاي مذکور داراي نقش خاصی در فرآباشد. هر کدام از هورمونهاي جنسی می دیاستروئ
بتا  -17هاي ن مطالعه، مقدار هورمونیهاي انجام شده در اباشند. طبق بررسیان مختلف مییماه

ري شده یگغلظت باالي اندازهه بهافت ولی باتوجیش یزي افزایرول و پروژسترون در مرحله اسپرمیاستراد
تواند شاخص مناسبی ن هورمون میی) ا3/12±68/0ده (یان کامالً رسیهورمون تستوسترون در ماه

ان کامالً یشناسی ماهگر در مطالعات بافتیزي فعال باشد. از طرف دیرص مرحله اسپرمیبراي تشخ
زي فعال یردهنده مرحله انتهاي اسپرمنشان زي، لومن پر از اسپرماتوزوآ بود کهیرده درحال اسپرمیرس

شناسی در هاي جنسی و بافت رات هورمونییباشد. مطالعه تغانزلی میکولی مهاجر به تاالبماهی شاه
ت کارآمد و یریر و اعمال مدیمنظور حفظ ذخازي به یرکولی در زمان بعد از تخمجنس نر و ماده شاه

  گردد.شنهاد مییالتی براي مطالعه بعدي پیمناسب ش
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