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 1397 دیتاریخ پذیرش:            1397 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

ات شود. در این تحقیق اثرکننده آفات در مزارع کشاورزی استفاده میعنوان کنترلکش ارگانوفسفره است که بهکلرپیریفوس یک آفت

گرم در لیتر میلی ۲/۸۳ساعت برابر با  ۹۶در  5۰LC قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان( در کشاورزی بر ماهی۲/۴۰این سم رایج )امولسیون 

 ۶۰دت مبهو  تکرار(۳  کدام باهر) گرم بر لیتر دورسبانمیلی 75/۰و  5۰/۰، ۲5/۰، ۰های بود و با توجه به این شاخص،  تیمارهایی با غلظت

میزان هورمون  قرمز نر بررسی شد.های جنسی و کیفیت گنادی ماهیهای فوق قرار گرفتند. سپس تاثیر آن بر هورمونروز تحت تاثیر غلظت

داری نسبت به گروه شاهد کاهش طور معنیبتا استرادیول در تیمارهای مختلف سرم خون ماهی قرمز تحت تاثیر سم دورسبان به-17 تستوسترون و

طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم، تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت در تیمارهایی که سم دریافت دهی، (. حجم اسپرمP<۰5/۰فت )یا

اتیک در تیمارهایی که سم دریافت ومچنین میزان شاخص گنـادوسهم (.P<۰5/۰داری کاهش یافت )طور معنیکردند نسبت به گروه شاهد به

میزان هپاتوسوماتیک در تیمارهای محتوی سم نسبت به گروه شاهد نیز  (.P<۰5/۰داری کاهش یافت )طور معنیروه شاهد بهکردند نسبت به گ

های هورمونطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش میزان سمیت دورسبان باعث کاهش (. بهP<۰5/۰داری افزایش یافت )طور معنیبه

 گرم بر لیتر بود.میلی 75/۰ترین تاثیر مربوط به تیمار شود و بیشقرمز نر می ماهیجنسی و کیفیت گنادی در 

  های جنسی، ماهی قرمز)دورسبان(، هورمون فوسیریکلرپسم  کلیدی: کلمات
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 مقدمه

 مسمومیت عوامل ترینعمده از هاکشآفت و سموم حاضر درحال       

 آبزیانبر  میمستقی یرثتا کم غلظت در است ممکن که آبزیانند

 مؤثر تکامل مراحل اولیه  روی طوالنی زمان در ولی، باشند نداشته

به  آسیب به منجر موارد تربیش در هاکشآفت رحالهبه .باشندمی

 سنجش طریق از آالینده یک سمیت طورکلیبه .شوندآبزی می

 جهت زیستی الزم غلظت آن وسیلههب که گرددمی ارزیابی زیستی،

 زمانی دوره در یک آزمایش مورد موجوداتز ا نیمی تلفات ایجاد

 ایشاخه هاآزمایش ینا و بوده معلوم مدت(بلند و مدت)کوتاه مشخص

 آن وظیفه باشد.می (Ecotoxicology) محیطی شناسیسم علم از

 این بخشزیاناثرات  بررسی و آالینده مواد بالقوه توان درباره قضاوت

 هایگونه حساسیتد. باشمی زنده آن موجودات و اکوسیستمر ب مواد

-های سمآزمایش انجام رواین از ،متغیراست سمی مواد مختلف به

-ها یکی از مهمماهی .است ضروری مختلف هایبرای گونه شناسی

حساسیت در  و اقتصادی ارزش علتبه که هستند آبزی موجودات ترین

همین دلیل برای صی برخوردارند و بهها از اهمیت خامقابل آالینده

-ها استفاده میزیستی در بعد وسیعی از آن سنجیعیار هایآزمایش

، )کلرپیریفوس )PS3NO3Cl11H9C ((Dursban) دورسبان شود.

Chlorpyrifos) کشی نسبتا ًفرار حشره ازجمله سموم ارگانوفسفره و

شود تفاده میمقدار زیاد اسمگس وکنه به بین بردن است و برای از

کند. که با کارآیی خوب و صرفه اقتصادی آفات بسیاری را مهار میچرا

وفور در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار این سم به تنهایی و به

چنین در های زیرزمینی و همهای این سم در آبگیرد و پسماندهمی

 مومس سایر مانند آن سمی آثار مکانیزم شود.ها یافت میرودخانه

 کولین استیل ویژهبه هاآنزیم کلیه شدن مهار فسفره، موجبارگانو

نقش حیاتی در عملکرد  که آنزیمی ،Acetylcholinesterase) استراز

گرد کند( میهای عصبی در جانداران ایفا میمناسب سیستم

Burrati)  ،حساسیت ویژه جانداران به دورسبان 2۰۱۱و همکاران .)

و دفع  استراز کولین های جذب، مهار استیلابلیتتا حدود زیادی به ق

درصد از سم  ۷۰وسیلة موجود بستگی دارد. بیش از مواد سمی به

های فعال تبدیل شده و از طریق دورسبان در داخل بدن به متابولیت

های بدن مانده آن در بعضی از بافتشوند ولی باقیها دفع میکلیه

های مختلفی مثل مغز، کبد ندامتجمع پیدا کرده و ممکن است روی ا

و اپیدیدیم تاثیر منفی برجای  ویژه بیضههمثلی بو سیستم تولید

باید اذعان نمود که د بعضی موارد  (.2۰۰۸و همکاران،  (Singhبگذارد 

هدف )آبزیان( روی موجودات غیر تریها اثرات مخرب بیشکشآفت

ود در حساسیت نسب به موجودات هدف )آفات( داشته که این خ

تر آبزیان نهفته است. طیف تر در بیشباالتر و مرگ و میر سریع

وسیعی از اثرات متفاوت برای ترکیبات ارگانوفسفره گزارش شده 

های بعضی از گزارشات حاکی از تاثیر سم دورسبان بر سلولاست. 

باشد جنسی نر و احتمال افزایش ناهنجاری در ساختار اسپرم می

Jorsaraei) سموم ارگانوفسفره، تمایز جنسی 2۰۰۵همکاران،  و .)

مثلی را از طریق تاثیر بر سیستم گنادها و رشد و نمو دستگاه تولید

(. 2۰۱۱و همکاران،  Bernabo) ممکن است تغییر دهند اندوکرینی آن

Eman دادند که در ماهیان تیالپیا نشان (2۰۱۱) و همکاران (Tilapia )

 تیون بودند میزان لقاح و تحرک اسپرمکه در معرض تماس با ماال

نرمال بودن اسپرم در چنین مشاهده کردند که غیرکاهش یافت. هم

تر است. این محققین بیان کردند که در مقایسه با شاهد بسیار بیش

تیمارهایی که تحت تماس با ماالتیون بودند میزان تستوسترون و 

چنین یابد هممی بتا استرادیول در نرها نسبت به شاهد کاهش -۱۷

های کاهش تعداد اسپرم در بیضه و اپیدیدیم، تغییرات دژنراتیو لوله

افزایش ناهنجار در ساختار اسپرم، مرگ اسپرم و کاهش  ساز،اسپرم

ها جمله مواردی هستند که در بعضی منابع به آنمیزان باروری از

د ذکر لذا با توجه به موا .(2۰۰۷و همکاران،  (Joshiاشاره شده است 

های حاضر، بررسی اثر سم دورسبان بر هورمون شده هدف از مطالعه

 باشد.جنسی و کیفیت گنادی در ماهی قرمز نر می

 

 هامواد و روش
پروری دانشگاه علوم روز در سالن آبزی 6۰مدت این پژوهش به       

گین کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. ماهی قرمز نر  با میان

گرم پس از صید از شرکت باران کوه استراباد در  6۰/29±۷6/2 وزنی

مدت یک ترکمن برای سازگاری با محیط آزمایش بهشهرستان بندر

، ۵۰LC داری شدند. برای تعیین میزانگالس نگهدر مخازن فایبر هفته

 2۰۰و  ۱۰۰، ۵۰، 2۰شامل  های دورسبانابتدا ماهیان در غلظت

ساعت قرار گرفتند و در  96مدت بههمراه شاهد تر  بهگرم در لیمیلی

 Di Giulio طی این دوره غذادهی قطع شد و میزان تلفات ثبت شد )

(. پس از آن، نتایج با استفاده از پروبیت آنالیز و Hinton  ،2۰۰۸و

در لیتر  گرممیلی 2/۸۳ ساعت برابر با 96 سم دورسبان در ۵۰LC میزان

های بررسی اثر سمیت دورسبان بر شاخصتعیین شد. سپس برای 

های تعیین شده در خونی و بیوشیمیایی مولدین نر، با توجه به غلظت

۵۰LC 96 ۷۵/۰و  ۵۰/۰، 2۵/۰، ۰های ساعت، تیمارهایی با غلظت 

نظر تکرار( با ده قطعه ماهی در ۳کدام با گرم بر لیتر دورسبان )هرمیلی

در طی دوره آزمایش ماهیان  (.۱9۷6و همکاران،  Daveyگرفته شد )

شیمیایی  و فیزیکی شرایط آزمایش، طی در شدند.غذادهی می باز 2 روزانه

داشته شدند  آب کنترل و تمام شرایط در طی دوره آزمایش ثابت نگه

  ،Hinton وDi Giulio ) های مختلف سم باشدتا تنها عامل متغیر غلظت

ر معرض سم دورسبان، (. بعد از طی دوره قرار دادن ماهیان د2۰۰۸

گیری هوش شدند برای اندازهگل میخک بی مولدین با عصاره
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 و روش( Monobind) باندیاز کیت االیزایی تک هورمون تستسترون

االیزا ریدر  دستگاه و با بادی مونوکلونال استفاده شدکمک آنتیابتی بهرق

های نانومتر و رسم منحنی 4۵۰و سنجش جذب نوری در طول موج 

 .(2۰۰۸ ،و همکاران (Guzman شد سنجیده هاورمونه ادیرمق مخصوص

توسط کیت  (Estradiol-Beta-17) بتا استرادیول-۱۷هورمون  چنینهم

نانومتر و  4۵۰گیری شد و در طول موج روش االیزا اندازهباندی بهتک

 ،و همکاران (Guzman کالیبراسیون سنجش انجام شد هایمنحنی رسم

عدد ماهی مولد نر جهت تعیین  ۵ر هر سم از تعداد . د(2۰۰۸

آوری صورت گرفت. برای جمع بردارینمونه شناختیاسپرم پارامترهای

اسپرم، پس از خشک کردن ناحیه شکمی مولدین نر توسط پارچه 

های موئینه خشک، با فشار مالیم به ناحیه شکمی، اسپرم توسط لوله

متر قطر داخلی میلی 2/۱تا  ۱/۱متر طول، میلی ۷۷) میکروهماتوکریت

های حاصله روی گردید. اسپرم آوریجمع متر قطر خارجی(میلی 6/۱و 

داری گراد( تا زمان آنالیز، نگهدرجه سانتی 4یخ و یا داخل یخچال )

(. برای شروع حرکت، اسپرم با ۱99۵و همکاران،  Perchecشدند )

قیق شد و پارامترهای ر ۱:2۰۰۰نسبت  به مقطر( )آب کنندهفعال محلول

ثانیه( بعد از شروع  ۷ تر ازحرکتی اسپرم بالفاصله )با تاخیر زمانی کم

متحرک شدند، توسط ها غیراسپرم %۱۰۰که فعالیت اسپرم تا زمانی

کنتراست، ثبت و روی صفحه مانیتور نشان داده شد.  میکروسکوپ فاز

 (Turnerگرفت  صورت  گراد(سانتی 22-2۰مشاهدات در دمای اتاق )

 Adobeافزار (. در ادامه با استفاده از نرمMontgomerie ،2۰۰2و 

Premeier فریم تبدیل شد و با مقایسه دو فریم متوالی،  6ثانیه به  هر

گیری مدت زمان های متحرک محاسبه شد. برای اندازهدرصد اسپرم

حرکت اسپرم، زمان تحرک از لحظه فعال شدن تا زمانی که همه 

 گیری گردید و مشاهدات در دمایحرکت باز ایستادند اندازه زها ااسپرم

، Montgomerieو  (Turner گرفت صورت گراد(سانتی 22-2۰) اتاق

آوری شده از هر گیری اسپرماتوکریت، سمن جمعبرای اندازه (.2۰۰2

موئینه میکروهماتوکریت قرار داده شد. در  عدد لوله ۳ماهی درون 

موئینه با اسپرم پر و یکی از انتهای لوله درصد هر لوله  ۷۰حدود 

های موئینه توسط خمیر هماتوکریت مسدود گردید. سپس لوله  توسط

دقیقه، سانتریفیوژ  ۸مدت دور در دقیقه به ۳۰۰۰دستگاه سانتریفوژ با 

به پالسمای  اسپرم درصد خوان، با استفاده از هماتوکریت نهایت در شدند.

(. محاسبه تراکم 2۰۱۰و همکاران،  Buttsگیری شد )سمینال اندازه

اسپرم با روش استاندارد هموسیتومتری صورت گرفت. در این روش 

درصد رقیق  ۷/۰توسط سرم فیزیولوژی  ۱:۱۰۰۰اسپرم به نسبت 

گردید و با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست زمینه سیاه با درشت 

لیتر سمن محاسبه در هر میلی× 9۱۰واحد  با و شد گیریاندازه ۱۰ نمایی

لیتر میلی ۱های (. با استفاده از سرنگ2۰۰6و همکاران،  Alaviشد )

، و همکاران Tiersch) گیری شدماهیان اندازه دهیاسپرم حجم انسولین،

های گنادی و کبدی پس از توزین گناد و کبد ماهیان، شاخص(. 2۰۰۱

برای ماهیان نر و ماده زیر های صورت درصد و با استفاده از فرمولبه

 :صورت جداگانه محاسبه گردیدبه

 (Gonadosomatic Indecs، = شاخص گنادی )گنادوسوماتیک

 وزن گناد ÷ وزن بدن × ۱۰۰

 ( Hepatosomatic Indecs) کبدی وزن کبد = شاخص÷وزن بدن × ۱۰۰

کامالً تصادفی  حطر قالب تصادفی و در صورتبرداری بهنمونه شیوه       

 های جنسی، طول دوره تحرک اسپرم،های هورمون. دادهصورت گرفت

ی هاتراکم اسپرم، حجم اسپرم و شاخص مایع اسپرمی، اسپرماتوکریت،

 (One-Way ANOVA) طرفهآنالیز واریانس یک گنادی و کبدی توسط

(، α=۰۵/۰درصد ) 9۵در سطح   )Dunnett test) کمک آزمون دانتبه

 ا یکدیگر مقایسه شدند.ب SPSSافزار با استفاده از نرم

 

  نتایج

میزان اکسیژن  ، های فیزیکی و شیمیایی آب از جمله دماشاخص      

 6±۵/۰ ،گراددرجه سانتی ۷/2۱±۱4/۰ترتیب در محدوده به  pHو 

قرار داشتند. با توجه به نتایج ارائه شده  ۸±۰۸/۰گرم در لیتر و میلی

بتا -۱۷ستوسترون و پس از دو ماه میزان هورمون ت، ۱در جدول 

استرادیول در تیمارهای مختلف، سرم خون ماهی قرمز تحت تاثیر سم 

داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت طور معنیدورسبان به

(۰۵/۰>P .) 

 

 مارهای مختلف مولدين نر ماهی قرمزلیتر( بین تیبتا استراديول )نانوگرم بر میلی -17انحراف معیار( هورمون تستوسترون و±های )میانگینمقايسه داده :1 جدول

 متغیر شاهد 2تیمار 3تیمار 4تیمار

۱6/66۷±۱/۵2۸b ۱۷/۰۰۰±۱/۰۰۰b ۱9/۳۳۳±۱/۵2۸ab 2۰/۳۳۳±۱/۵2۸a لیتر(گرم/دسی)میلی تستوسترون 

2/۰6۷±۰/2۵2b 2/۱۰۰±۰/۱۰۰b 2/۳۰۰±۰/2۰۰b 2/۷۰۰±۰/2۰۰a ۱۷-لیتر()گرم/دسی بتا استرادیول 

 .معیار بیان شده است انحراف±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی %۵دار در سطح اوت بیانگر اختالف معنیحروف انگلیسی متف            
        

طول دوره دهی، ، حجم اسپرم2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

 تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم، تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت در 
 

 

داری طور معنیشاهد به گروه نسبت بهکردند  که سم دریافت تیمارهایی

، میزان ۳ چنین با توجه به نتایج جدولهم (.P<۰۵/۰) کاهش یافت
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شاخص گنادوسوماتیک در تیمارهایی که سم دریافت کردند نسبت 

(. میزان P<۰۵/۰داری کاهش یافت )طور معنیبه گروه شاهد به

یز هپاتوسوماتیک در تیمارهای محتوی سم نسبت به گروه شاهد ن

 (.P<۰۵/۰داری افزایش یافت )طور معنیبه
 

های پارامترهای کیفیت تولیدات جنسی ماهی قرمز تحت تاثیر سم دورسبانمیانگینآنالیز واريانس و مقايسه  :2جدول  

 متغیر شاهد 2تیمار 3تیمار 4تیمار

۰/۳2۳±۰/۰2۵c ۰/29۷±۰/۰۰6bc ۰/۳۸۰±۰/۰2۰b ۰/44۰±۰/۰۵۳a  سی()سی حجم اسپرم 

۷۰/۰۰۰±2/۰۰۰d ۷۸/66۷±۸/۰۸۳c 9۰/۰۰۰±2/۰۰۰b ۱۱۰/6۷۰±۱/۵2۸a متر( طول دوره تحرک( 

۷۰/66۷±2/۰۸2c ۷4/۰۰۰±۱/۰۰۰c ۸۵/۰۰۰±4/۳۵9b 9۱/۳۳۳±۱/۱۵۵a درصد تحرک )%( 

42/۰۰۰±۱/۰۰۰b 42/66۷±2/۵۱۷b 49/۰۰۰±2/۰۰۰a ۵2/66۷±2/۵۱۷a 9) تراکم اسپرم
 ۱۰×) 

4۰/۰۰۰±۱/۰۰۰c 4۱/۳۳۳±۱/۵2۸c 4۸/۰۰۰±2/۰۰۰b ۵۱/66۷±۱/۵2۸a اسپرماتوکریت )%( 

 معیار بیان شده است. انحراف±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی %۵دار در سطح حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی                    

 

 های پارامترهای گنادی ماهی قرمز تحت تاثیر سم دورسبانمیانگینآنالیز واريانس و مقايسه  :3جدول

 متغیر شاهد 2تیمار 3یمارت 4تیمار

2/۷۳۳±۰/2۵2b 2/۸۳۳±۰/۳۰6b ۳/4۰۰±۰/4۵۸ab 4/۱6۷±۰/۷64a ماهی نر  )%(  GSI 

۱/46۰±۰/۰26a ۱/4۵۰±۰/۰۳۰ab ۱/۳9۷±۰/۰2۵b ۱/29۳±۰/۰4۰c HSI )%(  

 معیار بیان شده است. انحراف±صورت میانگینها بهباشد. دادهمی %۵دار در سطح حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی          

 

  حثب

های استروئیدی جنسی )تستوسترون تغییرات سطوح هورمون       

قرمز تحت تاثیر سم دورسبان ترکیبات بتا استرادیول( ماهی-۱۷و 

کرد، له در عملداخـکاهش ترشح، افزایش متابولیسم یا مشیمیایی با 

شوند. بنابراین اطالع از در سیستم هورمونی بدن می ث اختاللباع

تواند به تعیین نشانگرهای زیستی ها میمکانیسم سمیت هورمون

های مختلف کمک کند. از این  نشانگرهای زیستی اختصاصی آالینده

جمعیت ماهیان  محیطی و سالمتبی زیستهای ارزیابرنامه در توانمی

(. Hinton  ،2۰۰۸و Di Giulioهای آلوده استفاده کرد )در محیط

ریزی و رفتار های استروئیدی تغییر جنسیت، بلوغ، تخمهورمون

ها در طی کنند. این هورمونمثلی را در ماهیان کنترل میتولید

 شود.مرحله گامتوژنز توسط گناد سنتز می

ها از های شیمیایی با سرکوب تولید و رهاسازی هورمونآالینده       

سو و تغییر متابولیسم گناد از یک-هیپوفیز-طریق محور هیپوتاالموس

های ها توسط کبد از سوی دیگر باعث اختالل در هورمونهورمون

شوند مثلی آبزیان میجنسی و نهایتاً تغییر ساختار و قابلیت تولید

(Teles 2۰۰۳ ،و همکاران،) عنوان نشانگرهای توان بهکه از آن می

(. Hosseini  ،2۰۱2و Hedayati) نمود استفاده هاآالینده تعیین زیستی

عنوان یک شاخص مهم در فرایند های استروئیدی جنسی بههورمون

اسپرماتوژنز، از مرحله اسپرماتوگونیا تا اسپرم فعالیت دارند. در واقع 

گنادوسوماتیک در بسیاری  سنجش استروئیدهای جنسی و شاخص

عنوان کلید شناسایی مراحل تکامل گناد مطرح هستند ها بهاز گونه

(De Vlaming 2۰۱۱، و همکاران .)های واجد تکامل گنادی در گونه

تواند معیار تنهایی نمیزمان، بررسی شاخص گنادوسوماتیک بهغیرهم

نابراین سنجش مناسبی جهت تعیین مراحل رسیدگی گناد باشد. ب

تواند در می همراه شاخص گنادوسوماتیکاستروئیدهای جنسی به

تر باشد. سطوح هورمون تستوسترون بررسی سیکل تولیدمثلی دقیق

در سرم خون ماهیان، با توجه به فصل و مراحل رسیدگی جنسی، 

داری بین مکانسیم تولید اسپرم چنین ارتباط معنیمتفاوت است. هم

 (. Orlando ،2۰۰۳ها برقرار است )نو سطوح آندروژ

بتا استرادیول -۱۷تستوسترون و  هورمون حاضر میزان مطالعه در       

در تیمارهای مختلف، سرم خون ماهی قرمز تحت تاثیر سم دورسبان 

 داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت که با مطالعاتطور معنیبه

Eman ( هم2۰۱۱و همکاران )کردند در که گزارش  دارد، خوانی

ماهیان تیالپیا که تحت تماس با ماالتیون بودند میزان تستوسترون 

یابد. در ماهی بتا استرادیول در نرها نسبت به شاهد کاهش می -۱۷و 

های استروئیدی، ساز برخی از هورمونبر پیش عالوه تستوسترون قرمز،

های گنادوتروپین از هیپوفیز از طریق باعث آزادسازی هورمون

کننده تحریک هورمون تحریک به یش پاسخ هیپوفیز نسبتافزا

هورمون تستوسترون نقش شود. گنادوتروپین از هیپوتاالموس می

فیزیولوژیکی مهمی در سیکل تولیدمثلی ماهی قرمز بر عهده دارد و 

شود. به هرحال هورمون تقریباً در تمامی مراحل رشد بیضه سنتز می

 در است ممکن  اسپرماتوژنز، روند  در تستوسترون، عالوه بر دخیل بودن

 ،و همکاران Fitzpatrickموثر باشد ) های فیزیولوژیکی نیزسایر فعالیت
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هم سبب به که آندروژنی دارندعالوه سموم خاصیت آنتیهب (.۱9۸6

های آروماتاز اختالل شوند و در آنزیمریز میریختن سیستم درون

دهند کاهش میهای جنسی را کنند و سطح هورمونایجاد می

(Eman  ،2۰۱۱و همکاران .) 

ی جنس داتیتول تیفیک شناسی وتغییرات پارامترهای اسپرم       

های مثل ماهی شامل دو دسته شاخصتحت تاثیر سم دورسبان تولید

های صاخش (.Arsham، 2۰۱2و  Hedayati) است مدتکوتاه و مدتبلند

 (Gametogenesis) زاییمدت شامل بررسی وضعیت گناد و گامتبلند

 (Steroidogenesis) زاییهای کوتاه مدت بررسی استروئیدو شاخص

حاضر کیفیت  مطالعه در (.Matthiessen ،2۰۰۳) است هیپوفیز فعالیت و

تولیدات جنسی در ماهی قرمز تحت تاثیر غلظت زیر حد کشندگی 

های تحت تاثیر سم سم دورسبان قرار گرفت و مقدار اسپرم در گروه

و  Bayleyالعه انجام شده توسط دورسبان کاهش پیدا کرد که با مط

آندروژن مختلف یآنت ، این محققانخوانی داشتهم (2۰۰2)همکاران 

بر  شیآزما نیکردند که در ا انیکرده و ب یبررس یگوپ یماه یرا رو

  .ابدییها مقدار اسپرم کاهش مکشاثر تماس با آفت

( مشاهده کردند که با 2۰۱۱و همکاران ) Fadakarچنین هم       

افزایش غلظت دیازینون، اثرات معکوس این سم روی گنادها مشاهده 

شود. این محققین بیان کردند که با افزایش غلظت دیازینون تعداد می

پرماتوزوا د اسچنین درصهم یابد.می کاهش اسپرماتوسیت و اسپرماتید

چنین یابد. هماری کاهش میدطور معنیرک و دوره تحرک بهمتح

Eman ( گزارش کردند که در ماهیان تیالپیا که 2۰۱۱و همکاران )

در معرض تماس با ماالتیون بودند میزان لقاح و تحرک اسپرم کاهش 

چنین مشاهده کردند که غیر نرمال بودن اسپرم در مقایسه یافت. هم

تغییر جنسیت، های استروئیدی هورمونتر است. با شاهد بسیار بیش

کنند. این مثلی را در ماهیان کنترل میریزی و رفتار تولیدبلوغ، تخم

 شود.زایی توسط گناد سنتز میتامه گرحلها در طی مورمونه

های شیمیایی مانند سم دورسبان با تاثیر منفی روی آالینده       

گردنند تا کیفیت گناد باعث می -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس

،  Hosseiniو Hedayatiت جنسی در ماهیان کاهش یابند )تولیدا

های آبی باعث در مجموع سمیت دورسبان در محیط (.2۰۱2

دار روی استروئیدهای جنسی و کیفیت گناد نر شد. تغییرات معنی

به گونه ای که با افزایش میزان سمیت میزان استروئیدهای جنسی 

ین کاهش مربوط به تیمار ترو کیفیت گنادی کاهش یافت و بیش

 بود. ۷۵/۰
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