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بیضه و  شناسیبافت ها،یون ایمنی، خون، فاکتورهای از برخی تغییرات روند بررسی

 در فصول زمستان و بهار (Rutilus kutum) سفید و رابطه آن با سن ماهی ماهی هورمونی

  چمخاله استان گیالن در منطقه چاف و
 
 
 
 

 ه آزاد اسالمی، الهیجان، ایران، واحدالهیجان، دانشگاشناسی دریازیستگروه  :*فرداکرم تهرانی  

 واحدالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانشناسی دریازیستگروه  :اعظم مشفق ،  

 واحدالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانشناسی دریازیستگروه  :نوکندهساناز نسرین ،  
 

 

 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 رابطه و سفید ماهی هورمونی و بیضه شناسیبافت ها،یون ایمنی، خون، ازفاکتورهای برخی تغییرات روند هدف از تحقیق حاضر بررسی 
ه  در منطق1395تا اردیبهشت  1394گیالن از بهمن  استان چاف وچمخاله منطقه در بهار و زمستان فصول در (Rutilus kutum) ماهی سن با آن

های ماهی مولد نرصید گردید. نمونه 24ها بوده است. جهت انجام تحقیق حاضر، چمخاله و نیز تعیین رابطه رگرسیونی سن ماهی و میزان هورمون
 سدیم، کلسیم،) هایون ،(و لیزوزیم IgM) ایمنی ،(های سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریتگلبول) گیری فاکتورهای خونیخون جهت اندازه
چنین از مقاطع بافتی نیز از بیضه تهیه و مورد مشاهده قرار گرفت. هم. آوری گردیدجمع( پروژسترون استرادیول و) هاهورمون و( پتاسیم و منیزیم

بوده  زمان با تکامل بیضههای مورد بررسی همبرداری شد. نتایج این تحقیق حاکی از افزایش میزان هورمونفلس ماهیان جهت تعیین سن نمونه
های ترین میزان هورمونبرداری در این منطقه مشاهده و بیشهای نمونهها در برخی از ماهداری در میزان هورمونچنین تفاوت معنیاست. هم

 31/0±01/0و چاف  0 /33±02/0)پروژسترون چمخاله   ساله مشاهده شد 5و  4 ماهیان ترتیب درپروژسترون و استرادیول در منطقه چمخاله به
که میزان طوریهب . زمان با تکامل بیضه بوده استگیری شده همدر اردیبهشت ماه(. نتایج این تحقیق حاکی از بروز تغییرات در فاکتورهای ا ندازه

ترادیول از اما میزان اس( >05/0P) ترین مقدار رسیدداری نمود و در اردیبهشت ماه به بیشهای مختلف تغییرات معنیهورمون پروژسترون طی ماه
ها نیز از اسفند یا بهمن ماه روندی میزان یون (9/1±2/0) .و تا اردیبهشت ماه در اوج باقی ماند (>05/0P) بهمن ماه شروع به افزایش نمود

 و 145±2 ، سدیم8/5 ±15/0، منیزیم 5/12±0 کلسیم ترین حد خود رسیدها در اردیبهشت ماه به کمکاهشی را درپیش گرفت و میزان آن
درمراحل ( های سفید و قرمز، هموگلوبین وهماتوکریتازجمله تعداد گلبول) میزان برخی فاکتورهای خونی .(>05/0P) 7/0±05/0پتاسیم 

، 6150±350های سفید خون ، گلبول1850000±100000 های قرمز خونکه گلبولطوریهداری یافت. بنهایی رسیدگی جنسی افزایش معنی
داشتند،  قرار ترین میزان خوددر اردیبهشت ماه درکم Igmاما میزان لیزوزیم و  (>05/0P) 6/58±5/3، هماتوکریت  85/11±65/0 هموگلوبین

های بهمن تا اردیبهشت، سرم خون ماهی سفید نر دریای خزر طی ماه IgMدر رابطه با میزان  .(>05/0P)بود  Igm  1±26و  23 ±2  لیزوزیم
ثابت بوده است و مراحل مختلف رسیدگی جنسی  اف و چمخاله، مشاهده نگردید و روند تغییرات این عامل تقریبا  داری در دو منطقه چتفاوت معنی

 های منتهی به رسیدگی کامل جنسی و تکامل بیضه تاثیری بر تغییر میزان این عامل نداشته است. طی ماه
  لیزوزیم شناسی،هورمون جنسی، بافت چمخاله، چاف، ،(Rutilus kutum)ماهی سفید دریای خزر  کلمات کلیدی:

 Tehranifard@Liau.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های ماهیان در اکوسیستم مختلف هایگونه شناسیزیست مطالعه       

باشد که در این آبی از ضرورت حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان می

ها در دلیل نقش آنهای اقتضادی و غیراقتصادی بهراستا تمامی گونه

چنین با انی برخوردار هستند. همهای آبی از اهمیت فراواکوسیستم

وجود فشارهای فزاینده در اثر رشد جمعیت بر منابع محدود کنونی و 

ها که موجب تهدید دخالت انسان در طبیعت از طریق انواع آلودگی

تر زیست این منابع خدادادی شده، نیاز مبرمی به شناخت هرچه بیش

های گونه مصنوعی یرتکث و صحیح مدیریت منظور اعمالآبزیان به شناسی

های مختلف در معرض خطر احساس شده است. امروزه باز سازی گونه

سرعت رو به گسترش ماهیان از طریق تکثیر و پرورش مصنوعی به

از (. 2007و همکاران،  Duarte؛ 2012و همکاران،  Lorenzen) است

های بومی کشور که دارای های تولیدمثلی گونهطرفی بررسی شاخص

ها را در صنعت آبزی نبرداری آامکان بهره باشندقتصادی میارزش ا

پروری فراهم نموده و منجر به افزایش تولید پروتیین مورد نیاز جامعه 

 یکی از ( Rutilus frisii kutumماهی سفید دریای خزر )خواهد شد. 

 ترین ماهیان استخوانی دریای خزر و متعلق به خانواده کپوربا ارزش

رویه این ماهی و از (. صید بی2011، و همکاران(Rezai  استماهیان 

های دلیل دخالتطبیعی آن به رفتن بسیاری از مسیرهای مهاجرت بین

انسان، سبب شده تا این گونه قادر به بازسازی ذخایر خود تنها از 

طریق تولیدمثل طبیعی نباشد و از این رو هر ساله تعداد زیادی بچه 

 Farzadfar ( و وارد دریای خزر می گردند ماهی تکثیر مصنوعی شده

جهت تکثیر مصنوعی ماهیان نیاز است تا زیست . )2013 ،و همکاران

خوبی شناخته شده و بررسی غدد شناسی تولیدمثل گونه ماهی به

صورت دقیق انجام گیرد تا مراحل های جنسی بهجنسی و هورمون

ها و بافتمختلف تکامل جنسی گنادها و تغیرات ایجاد شده در 

های جنسی مشخص گردد و گامی درست در جهت تکثیر هورمون

اطالعات کمی  (.2010، و همکاران(Heidari  مصنوعی صورت گیرد

شناسی غدد جنسی در در رابطه با شناخت تغییرات هورمونی و بافت

ماهی سفید دریای خزر در جنس نر وجود دارد و اغلب مطالعات به 

، و همکاران(Shafieisabet  اندی پرداختهبررسی جنس ماده این ماه

تواند گامی در جهت بررسی های تولیدمثلی می(. تعیین شاخص2012

برداری صنعتی این گونه در امر تکثیر و پرورش و بازسازی امکان بهره

های دف از تحقیق حاضر بررسی شاخصه این گونه با ارزش باشد.

منظور آگاهی از ثلی بهتولیدمثلی جنس نر ماهی در طی فصل تولیدم

پروری تجاری و تامین گیری در آبزیهای این گونه برای بهرهقابلیت

 باشد.اطالعات مدیریتی برای حفاظت از این گونه می

 هامواد و روش

واقع در  دکتر کیوان مرکز تحقیقات شیالتدر  حاضر تحقیق       

های بهمن ماه ها طیبردارینمونهانجام شد و چمخاله، استان گیالن 

در چمخاله  1395و فروردین و اردیبهشت سال  1394و اسفند سال 

عدد ماهی  6استان گیالن، صورت گرفت. در هر ماه، در هر منطقه، 

وری در محلول از طریق غوطه سفید نر صید و بررسی شد. ماهیان ابتدا

هوش بی گرم در لیتر،میلی 100میزان و عصاره گل میخک به آب

 (.2003، و همکاران(Sharifpour  دگردیدن

متر( )سانتی طول کل و طول استاندارد: سنجی مولدینزیست       

ها توسط و وزن کل )گرم( آن سنجیزیستوسیله تخته مولدین نر به

 ثبت گردید سنجیزیستگیری و در دفترچه ترازوی دیجیتال اندازه

Heidari) ن با استفاده از (. جهت تعیین سن ماهیا2010، و همکاران

خوانی تعدادی فلس از قسمت میانی بدن ماهی بین باله روش فلس

ای برداشته شد و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ چشمی پشتی و سینه

 (.1993، و همکاران(Biswas  نیکون تعیین سن صورت گرفت

: شناسی بیضهخونگیری، تعیین شاخص گنادی و بافت       

دمی ماهی سی از ناحیه سیاهرگ سی 2ده از سرنگ خونگیری با استفا

 خون تهیه شده در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال شد د وانجام گردی

Trofi Moazenzadeh) نمونه جهت تهیه سرم،  (.2015، و همکاران

های داخل ویالآوری شده از طریق سرنگ غیرهپارینه بهخون جمع

ها نیز تشکیل گردد. ویال غیرهپارینه انتقال داده شد تا لخته خون

دقیقه  5مدت دار قرار داده شدند و بهبالفاصله در سانتریفیوژ یخچال

جدا شده نیز با استفاده  سرمدور در دقیقه جداسازی شدند.  1500با 

هایی که مشخصات مربوط به ه به ویالآوری شداز میکروپیپت جمع

انتقال داده مرحله آزمایش توسط برچسب روی آن نصب شده و ماهی 

گراد، درجه سانتی -20در فریزر استروئیدهای جنسی  تا زمان آنالیز شد

شاخص  (.2015، و همکاران (Trofi Moazenzadehقرار داده شد 

 (1993) و همکاران Biswas معادله از استفاده با (GSI) رسیدگی جنسی

 محاسبه گردید

های تعیین میزان هورمون سنجش استروئیدهای جنسی:       

با استفاده از روش رادیوایمنواسی  )استرادیول و پروژسترون( جنسی

(RIA برطبق روش )Fostier  وJalabert (1986و به ) کارگیری کیت

Immunotech کمپانی( Immunotech اقدام شد. تمام )مارسی فرانسه ،

جداگانه برای هر استروئید مورد سنجش قرار  RIAها در یک نمونه

گیری و نانومتر اندازه 450ئیدهای جنسی در طول موج گرفتند استرو

 لیتر ارائه گردید.صورت نانوگرم بر میلیهها بداده

 نسبت خونگیری از پس ها:فاکتورهای خونی، ایمنی و یون       

 شامل که بررسی مورد خونی فاکتورهای مقدار تعیین به
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 دسفی هایگلبول شمارش ،(RBC) قرمزخون هایگلبول شمارش

 g L−1برمبنای( Hb) هموگلوبین گیری مقداراندازه (WBC) خون

و  (Barroset برمبنای درصد( Hct) مقدارهماتوکریت روش درابکین و

و فعالیت لیزوزیم سرم خون  IgMمیزان  .انجام شد (2002، همکاران

و (Barroset  های ایمنی مورد بررسی قرار گرفتندعنوان شاخصنیز به

خون ماهیان سفید نر  گیری شده درهای اندازهیون (.2002، همکاران

این تحقیق شام کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم  مورد بررسی در

 گیری شدندهای مربوطه اندازهبودند که هریک با استفاده از کیت

 (.1392 سارمه،پورحسین و فالحتکار)

ی های بافتجهت بررسی بافت بیضه نمونه شناسی بیضه:بافت       

سازی در فیکس شده در محلول بوئن پس از مراحل آبگیری و شفاف

میکرومتری توسط دستگاه  4پارافین قرار داه شد و مقاطع بافتی 

. پس از (2009و همکاران،  Alagappan) تهیه شد Leica میکروتوم

های آمیزی شده و از تمام نمونهائوزین رنگ –برش با هماتوکسیلین 

کمک عدد الم تهیه شد و اسالیدهای بافتی به 5گنادی در آزمایشگاه 

میکروسکپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین بررسی شد و مراحل 

، Blazer) تکامل و ساختار سلولی براساس روش ارائه شده توسط بالزر

 تعیین گردید. (2002

اطمینان  جهت ابتدا آمده دستبه هایداده آماری: تحلیل و جزیهت       

بررسی شدند. سپس در صورت  Shapiro-wilkبودن با آزمون از نرمال 

های مورد بررسی، با استفاده از آزمون تجزیه نرمال بودن توزیع داده

، ابتدا %95( در سطح اطمینان Oneway ANOVAطرفه )واریانس یک

(، Duncanبا آزمون دانکن ) سپس و مشخص هامیانگین بین کلی اختالف

ها نرمال ک گردیدند و در مواقعی که دادهها از یکدیگر تفکیگروه

 (Kruskal-Wallisوالیس ) -نبودند، از آزمون ناپارامتری کروسکال
 جهت مقایسه استفاده شد.

       

 نتایج

برداری شده طی تحقیق حاضر در رده سنی بین ماهیان نمونه       

اله س 4ترین فراوانی سنی مربوط به ماهیان قرار داشتند. بیش 6تا + 3

 4مورد ماهیان زیر  2ساله بوده است و تنها  5و پس از آن ماهیان 

اند. حداقل و حداکثر میزان طول چنگالی در ماهیان سال( بوده 3سال )

متر  سانتی 51و  21ترتیب برابر با شده در تحقیق حاضر به بردارینمونه

 دیرون ماه اردیبهشت تا اسفندماه از WBC تعداد (.1)جدول بوده است

 بیضه، جنسی رسیدگی مراحل پیشرفت با زمانهم و داشته افزایشی

 یک طی شده طی روند البته است یافته افزایش سفید گلبول تعداد

 هر در شده مشاهده تغییرات. است بوده کاهشی اسفند، تا بهمن ماه

 .است بوده هم مشابه چمخاله و چاف منطقه دو

د دریای خزر صید شده حداقل و حداکثر سن ماهیان سفی :1جدول 

 های مورد بررسی در دو منطقه چاف و چمخالهدر ماه

 حداکثر سن حداقل سن منطقه ماه

 بهمن
 5 4 چاف

 5 4 چمخاله

 اسفند
 6+  4 چاف

 4 3 چمخاله

 فروردین
 4 4 چاف

 4 3 چمخاله

 اردیبهشت
 5 5 چاف

 4 4 چمخاله
    

 مشخص نیز سفید گلبول ادتعد افتراقی تشخیص با رابطه در       

 افزایشی روندی بهار هایماه طی در خصوصاً نوتروفیل تعداد که شد

 تعداد اما. شد مشاهده بردارینمونه منطقه دو هر در حالتاین که دارد

 بهار، فصل به رسیدن و جنسی رسیدگی روند شدن طی با لنفوسیت

 تفاوت هک بود صورتیبه نیز مونوسیت تغییرات روند. یافت کاهش

 دو از یکهیچ در هاماه از یکهیچ طی در آن میزان در داریمعنی

 ائوزینوفیل میزان تغییرات کلی روند .نشد مشاهده برداری،نمونه منطقه

 تعداد افزایش اما است بوده افزایشی بردارینمونه منطقه دو هر در نیز

 ماه اردیبهشت در و است بوده دارمعنی چاف منطقه در ائوزینوفیل

 ستا حالی در این و است بوده هاماه سایر از تربیش داریمعنی طوربه

 است نبوده دارمعنی چمخاله، منطقه در ائوزینوفیل تعداد افزایش که

 در داریمعنی تفاوت اما گرفت پیش در را افزایشی روندی ندچهر و

 کلی روند. نشد مشاهده بردارینمونه مختلف هایماه طی آن میزان

 هموگلوبین، ،(RBC) خون قرمز گلبول تعداد در شده مشاهده غییراتت

 و چاف منطقه دو هر در خزر دریای نر سفید ماهی هماتوکریت،

 این MCV میزان در چندانی تغییرات اما. است بوده افزایشی چمخاله،

 نشد مشاهده بردارینمونه مختلف مناطق و مختلف هایماه در ماهی

 منطقه در MCH میزان برای حالتاین که داشت ثابتی نسبتاً روند و

 افزایشی روندی MCH میزان چمخاله، منطقه در اما بود حاکم نیز چاف

 افزایشی منطقه دو هر در ماه فروردین تا نیز MCHC میزان. نمود طی را

در رابطه  .است گرفته درپی را کاهشی روندی آن از پس اما است بوده

های بهمن سفید نر دریای خزر طی ماه سرم خون ماهی IgMبا میزان 

داری در دو منطقه چاف و چمخاله، تا اردیبهشت، تفاوت معنی

ثابت بوده است نتایج  مشاهده نگردید و روند تغییرات این عامل تقریباً

گیری یون کلسیم نشان داده است که در منطقه چاف، میزان اندازه

 و در فروردین ماه بهاین یون از بهمن ماه شروع به افزایش نموده 

کاهش  حداکثر مقدار رسیده است و سپس در اردیبهشت ماه مجدداً
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ای همین روند طی شده است به گونه یافته است. در چمخاله نیز تقریباً

از بهمن ماه شروع به افزایش نموده و در اسفند ماه و فروردین ماه در 

ماه کاهش در اردیبهشت  ترین میزان خود بوده است و مجدداًبیش

یافته است. روند تغییرات یون منیزیم در دو منطقه چاف و چمخاله 

روندی مشابه با کلسیم را داشته است  مشابه هم بوده است و تقریباً

ای که میزان یون منیزیم از بهمن ماه روندی صعودی را در به گونه

آرامی پیش گرفته و در اسفندماه در اوج خود بوده است و سپس به

کاهش چشمگیری  ماه کاهشی را درپیش گرفت و در اردیبهشت روندی

مشابه با منیزیم و سدیم بوده  یافت. روند تغییرات پتاسیم نیز تقریباً

در منطقه چاف اما در منطقه چمخاله حداکثر میزان این  خصوصاً است

یون در ماه فروردین مشاهده شده است و در واقع روند تغییرات میزان 

ن کاهشی بوده است آبهمن تا اسفند افزایشی و پس از این هورمون از 

ها تر از سایر ماهطور چشمگیری کمکه در اردیبهشت ماه بهطوریهب

ترین مقدار این یون در بوده است. در رابطه با یون سدیم نیز بیش

برداری مشاهده شد. روند تغییرات بهمن ماه در هر دو منطقه نمونه

که میزان آن از طوریهمشابه بوده است ب یون سدیم در هر دو منطقه

ترین مقدار در اردیبهشت ماه ترین مقدار در بهمن ماه به کمبیش

کاهشی را درپیش گرفته است. در تحقیق  رسیده است و روندی کامالً

گیری میزان هورمون پروژسترون در منطقه چاف نتایج اندازهحاضر، 

ای بهمن تا فروردین تفاوت هنشان داد که میزان این هورمون در ماه

داری افزایش طور معنیماه به هم نداشت اما در اردیبهشت داری بامعنی

یافت. در منطقه چمخاله نیز میزان هورمون پروژسترون در اردیبهشت 

داری که تفاوت معنیطوریهترین مقدار خود قرار داشت بماه در بیش

پروژسترون  هورمون میزان راتتغیی روند طورکلیهب و داشت قبل هایماه با

افزایشی  برداری،در هر دو منطقه نمونه از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه،

ترین مقدار هورمون پروژسترون در جنس نر ماهی و بیش بوده است

برداری در اردیبهشت ماه سفید دریای خزر در هر دو منطقه نمونه

ده شده است. مراحل نهایی رسیدگی جنسی این گونه، مشاه یعنی در

های مورد ها و یونگیری فاکتورهای خونی، ایمنی، هورموننتایج اندازه

های مقادیر هورمونارائه شده است.  2بررسی در این تحقیق در جدول 

ماه نمونه  4پروژسترون و استرادیول در دو منطقه مورد بررسی و طی 

 نشان داده شده است. 3برداری در جدول 
 

 

ها و فاکتورهای ایمنی مورد بررسی ماهی سفید نر دریای خزر در منطقه چاف ها، هورمونو انحراف معیار فاکتورهای خونی، یون میانگین :2جدول 

 های بهمن تا اردیبهشتطی ماه

 1395 اردیبهشت 1395 فروردین 1394 اسفند 1394 بهمن ماه                       فاکتور 
RBC 4000±1490000 b 125000±0012250 c 135000±1485000 b 100000±1850000 a 

WBC 450±3950 b 100±3200 c 200±4100 b 350±6150  a 
Hb 3/0±2/9 bc 7/0±8 c 8/0±8/9 b 65/0±85/11 a 
Hct 1±46 b 5/3±6/38 c 5/4±6/47 b 5/3±6/58 a 

4/13±4/0 کلسیم c 4/0±4/14 b 15/0±05/17 a 0±5/12 d 
5/5±2/0 منیزیم c 2/0±7/7 a 25/0±25/7 b 15/0±8/5 c 
5/167±5/2 سدیم a 2±153 b 7±144 c 2±145 c 

6/0±09/0 پتاسیم c 1/0±3/1 a 07/0±92/0 b 05/0±7/0 c 
25/0±005/0 پروژسترون b 01/0±25/0 b 01/0±27/0 b 01/0±31/0 a 
35/1±05/0 استرادیول c 1/0±4/1 c 1/0±6/1 b 05/0±9/1 a 

17±2 لیزوزیم b 6±35 a 4±24 b 2±23 b 
IgM 1±24 a 1±28 a 5/2±6/24 a 1±26 a 

p).<05/0) دار آماری استدهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان     

       

 
 

 

 1395تا اردیبهشت  1394های پروژسترون و استرادیول در ماهی سفید نر در چاف و چمخاله طی بهمن  میانگین و انحراف معیار هورمون :3جدول 

1394 بهمن ماه منطقه و هورمون             1394 اسفند  1395 فروردین  1395 اردیبهشت   

22/0±01/0 پروژسترون چمخاله d 005/0±2/0 c 005/0±29/0 b 02/0±33/0 a 

4/1±0 استرادیول b 1/0±8/1 a 1/0±9/1 a 2/0±9/1 a 

25/0±005/0 پروژسترون چاف b 01/0±25/0 b 01/0±27/0 b 01/0±31/0 a 

35/1±05/0 استرادیول c 1/0±4/1 c 1/0±6/1 b 05/0±9/1 a 
 دار آماری است.دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان            
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های مذکور نیز در این دو منطقه، در روند کلی تغییرات هورمون       

ست. حداقل و حداکثر سن مشاهده شده نشان داده شده ا 2و  1شکل 

بوده است که مشخصات سن نمونه ماهیان در  6سال و +  3ترتیب به

رگرسیون بین سن و هورمون چنین رابطه هم است. شده آورده 1 جدول

های منطقه چاف و چمخاله در شکلپروژسترون و استرادیول در دو 

پروژسترون و  ترین میزان هورموننشان داده شده است. بیش 6تا 3

سال  5و 4ترتیب در سنین استرادیول در مناطق چاف و چمخاله به

 . بوده است

نشان داده شده  10تا  7های شناسی نیز در شکلبافتنتایج        

زیادی کیست  محتوی تعداد سازهای اسپرماست. در بهمن ماه، لوله

از مراحل که های زایا )اسپرماتو گونیا( سلولدیده شدند. در اسفند ماه، 

، مشخص شده است کنندمشخصی در طی اسپرماتو ژنزیس عبور می

  و اسپرماتوسیست اولیه و ثانویه، ونیااسپرماتوگهای محتوی و کیست

 
های مختلف در دو در ماههورمون پروژسترون روند کلی تغییرات  :1شکل 

 منطقه چاف و چمخاله
 

 
های مختلف در دو در ماههورمون استرادیول روند کلی تغییرات  :2شکل 

 لهمنطقه چاف و چمخا
 

 

رابطه رگرسیون بین سن و هورمون پروژسترون ماهی سفید نر   :3شکل 

 در منطقه چاف
 

 
رابطه رگرسیون بین سن و هورمون پروژسترون ماهی سفید نر در  :4شکل 

 منطقه چمخاله

 
ر نرابطه رگرسیون بین سن و هورمون استرادیول ماهی سفید  :5شکل 

 در منطقه چاف

 

 
رابطه رگرسیون بین سن و هورمون استرادیول ماهی سفید نر  :6شکل 

 در منطقه چمخاله
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 بافت بیضه ماهی سفید در منطقه چاف، بهمن ماه. فلش :7شکل

رگ خونی bv .ترمرحله پیشرفته =فلش بلند، داییابت کوتاه=مرحله

 سازهای اسپرمبین لوله

 

 
بافت بیضه ماهی سفید در منطقه چاف، اسفند ماه.  :8شکل 

اسپرماتوسیست  کیست محتوی-2،ونیامحتوی اسپرماتوگ کیست=1

 کیست محتوی اسپرماتید و اسپرماتوزوآ -3و اولیه و ثانویه
 

 
بافت بیضه ماهی سفید در منطقه چاف، فروردین ماه.  :9شکل 

 اسپرماتوزوآهای آماده تخلیه  =فلش

 
 بافت بیضه ماهی سفید در منطقه چاف، اردیبهشت ماه :10شکل 

 

شوند. در فروردین ماه، دیده می 8در شکل  توزوآاسپرماتید و اسپرما

مرحله قبل از شکسته  ،9در شکل  بوده وها پرشده از اسپرماتوزوآ لوله

هایی مرحله هم کیست این در شود البتهمشاهده میکیست  دیواره شدن

مرحله در نمونه بافت اردیبهشت ماه،  شوند.در مراحل مختلف دیده می

ماهی  ها از اسپرم پرشده ولوبول شود کهمیدیده  رسیدگی بیضه آخر

باشد. دیواره کیست پاره شده ریزی میدر این مرحله در شرایط تخم

 اند.ها رها شدهو اسپرماتوزوآها در داخل لومن لوله

 

 بحث

 WBC تعداد که داد نشان خون سفید گلبول تعداد تغییرات نتایج       

 با زمانهم و داشته افزایشی روندی ماه اردیبهشت تا ماه اسفند از

 افزایش سفید گلبول تعداد بیضه، جنسی رسیدگی مراحل پیشرفت

 کاهشی اسفند، تا بهمن ماهیک طی شده طی روند البته است یافته

 چمخاله و چاف منطقه دو هر در شده مشاهده تغییرات. است بوده

 ههمرا ماهیان خون سفید گلبول تعداد افزایش. است بوده هم مشابه

 در که) خزر دریای سفید ماهی در جنسی رسیدگی مراحل پیشرفت با

 تواندمی( شد مشخص شناسی،بافت هایبررسی طی و تحقیق همین

 گنادی تکامل روند طی ماهی بدن فیزیولوژیکی تغییرات از ناشی هم

 دریای دمای و فصل تغییر خصوصاً زیستمحیط تغییرات از ناشی هم و

 تکمیلی مطالعات باید موارد این از یک هر اتاثب جهت که باشد خزر

 تواندمی خون سفید گلبول افزایش رسد،می نظربه چراکه گیرد صورت

 شده ایجاد ضعف و زااسترس شرایط برابر در ماهی واکنش دهندهنشان

. باشد ریزیتخم و تولیدمثلی فعالیت جنسی، رسیدگی نهایی مراحل در

 لحاظ از زیادی زنده موجودات که است شده مشخص نیز طرفی از

 واکنش فصلی تغییرات به نسبت دو هر یا و رفتاری فیزیولوژیکی،

  است، رابطه این در اینمونه اروپایی، دریاییباس ماهی. دهندمی نشان
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 این هایلکوسیت تعداد افزایش سبب دما و فصل تغییرات کهطوریهب

 همکاران، و رفعتی) است شده زمستان در آن کاهش و تابستان در ماهی

 سفید گلبول تغییرات با رابطه در تحقیق این نتایج رواین از .(1394

 سیستم در فصلی تاثیرات و فیزیولوژیک تغییرات درک تواندمی خون

 را شرایط با سازگاری منظوربه را ماهی در خونی فاکتورهای و ایمنی

 هورمونی، سطح در شده ایجاد تغییرات که دریافت توانمی و دهد نشان

 رسیدگی روند طی خون در موجود امالح و خون بیوشیمیایی فاکتورهای

 مقاومت و ماهی این متابولیسم در خزر دریای سفید ماهی جنسی

 سفید گلبول تعداد افتراقی تشخیص با رابطه در. گذاردمی تاثیر ماهی

 روندی بهار هایماه طی در خصوصاً نوتروفیل تعداد که شد مشخص نیز

. شد مشاهده بردارینمونه منطقه دو هر در حالتاین که دارد افزایشی

 به رسیدن و جنسی رسیدگی روند شدن طی با لنفوسیت تعداد اما

 که بود صورتیبه نیز مونوسیت تغییرات روند. یافت کاهش بهار، فصل

 یکهیچ در هاماه از یکهیچ طی در آن میزان در داریمعنی تفاوت

 میزان تغییرات کلی روند. نشد مشاهده برداری،مونهن منطقه دو از

 اما است بوده افزایشی بردارینمونه منطقه دو هر در نیز ائوزینوفیل

 در و است بوده دارمعنی چاف منطقه در ائوزینوفیل تعداد افزایش

 این و است بوده هاماه سایر از تربیش داریمعنی طوربه ماه اردیبهشت

 دارمعنی چمخاله، منطقه در ائوزینوفیل تعداد فزایشا که ستا حالی در

 تفاوت اما گرفت پیش در را افزایشی روندی هرچند و است نبوده

 مشاهده بردارینمونه مختلف هایماه طی آن میزان در داریمعنی

 در ائوزینوفیل نیز و نوتروفیل تعداد افزایش که رسدمی نظربه. نشد

 جنسی رسیدگی به منتهی هایماه طی سفید گلبول تعداد افزایش

 و هورمونی تغییرات احتماالً که اندبوده موثر خزر دریای سفید ماهی

 مورد ادامه در که پروژسترون و استرادیول هایهورمون میزان افزایش

 تاثیرات این که اندداشته تاثیر زمینه این در گیرند،می قرار بحث

 در. گیرند قرار ترکامل یبررس مورد آتی مطالعات طی باید احتمالی

 استخوانی ماهیان از گونه چند روی بر  شده انجام تحقیقات راستا، این

 آزاد ماهی ،(Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل نظیر

 آالیقزل و طالیی ماهی ،(Oncorhynchus tshawytscha) چینوک

 تستوسترون و استرادیول تغییرات که داد نشان (Salmo trutta) ایقهوه

 تولیدکننده هایسلول و هالنفوسیت تکثیر بر ریزیتخم فصل طول در

 محققین چنینهم (.2009، و همکاران(Swain  گذاردمی اثر بادیآنتی

 تغذیه جنسی، رسیدگی مرحله سن، چونهم عواملی که اندداشته اظهار

 تاثیر مولد ماهیان ایمنی هایشاخص بر تواندمی تولیدمثلی رفتار و

 شده مشاهده تغییرات کلی روند (.2002، و همکاران (Schulz بگذارد

 ماهی هماتوکریت، هموگلوبین، ،(RBC) خون قرمز گلبول تعداد در

 بوده افزایشی چمخاله، و چاف منطقه دو هر در خزر دریای نر سفید

 ماهی این MCV میزان در چندانی تغییرات اما .است

 روند و نشد مشاهده بردارینمونه مختلف مناطق و مختلف هایماه در

 نیز چاف منطقه در MCH میزان برای حالتاین که داشت ثابتی نسبتاً

 طی را افزایشی روندی MCH  میزان چمخاله، منطقه در اما بود حاکم

 افزایشی منطقه دو هر در ماه فروردین تا نیز MCHC میزان. نمود

 طورکلیهب. است گرفته درپی را کاهشی روندی آن از پس اما است بوده

 و وضعیت و جنسی رسیدگی مرحله در تفاوت که است شده مشخص

 چونهم خونی هایصشاخ در را تغییراتی تواندمی تولیدمثلی عملکرد

 نماید ایجاد خون قرمز گلبول تعداد و هموگلوبین غلظت هماتوکریت،

 است هشد مشاهده ماهیان از مختلفی هایگونه در تغییرات این که

گیری اندازه نتایج حاضر، تحقیق در (.1392 سارمه،پورحسین و فالحتکار

میزان هورمون پروژسترون در منطقه چاف نشان داد که میزان این 

داری با هم نداشت های بهمن تا فروردین تفاوت معنیهورمون در ماه

ه در منطقه چمخال .داری افزایش یافتطور معنیماه به اردیبهشت اما در

ترین مقدار نیز میزان هورمون پروژسترون در اردیبهشت ماه در بیش

های قبل داشت و داری با ماهکه تفاوت معنیطوریهخود قرار داشت ب

طورکلی روند تغییرات میزان هورمون پروژسترون از بهمن ماه تا هب

و  افزایشی بوده است برداری،در هر دو منطقه نمونه اردیبهشت ماه،

ن مقدار هورمون پروژسترون در جنس نر ماهی سفید دریای تریبیش

برداری در اردیبهشت ماه یعنی درمراحل خزر در هر دو منطقه نمونه

نهایی رسیدگی جنسی این گونه، مشاهده شده است. گزارش مشابهی 

از افزایش سطح هورمون پروژسترون تا باالترین حد در ماهیان نر گونه 

Epinephelus morio ریزی )بهار( نیز ارائه شده است ل تخمدر فص

Johnson) مطالعات نشان داده که نوسانات ساالنه  (.1998، و همکاران

ای و رشد های تولیدمثلی، تغذیهها در ماهیان مرتبط با سیکلهورمون

طور  ها بهسالیانه هورمون ریتم (1387)عباسی و همکاران،  هاستآن در

چون درجه حرارت، محیط زیست، همبسیار نزدیکی با فاکتورهایی 

 گونه ماهی، طول شبانه روز و استروئیدهای جنسی گناد مرتبط است

Pavlidis) از  استروئیدی هایهورمون نوسانات و( 2000، و همکاران

 هاماهی در جنسی فعالیت از شاخصی عنوانهب تواندمی پروژسترون جمله

مطالعات انجام شده،  چند در اغلبهر .باشد ریزیتخم زمان تعیین و

عنوان شاخص جنسیت مولدین ماده گزارش هورمون پروژسترون به

اما طی برخی تحقیقات، در )1394 شده است )خدادوست و همکاران،

 (El-Gharabawy است گرفته قرار گیریو اندازه مورد بررسی ماهی نر نیز

ن چراکه پروژسترو (.1998، و همکاران (Johnson (2007، و همکاران

تواند موجب بلوغ اووسیت گردد در بسیاری از ماهیان استخوانی می

Nagahama) ،1994و ) Kobayashi) از طرفی  (.1996، و همکاران

ماهیان شرکت  ها در بخش اولیه چرخه اسپرماتوژنزی دروقتی آندروژن

ها وسیله پروژسترونتواند بهزایی میدارند، بلوغ اسپرماتوزوا و اسپرم

روست که برخی محققین و از این (Nagahama) ،1994د کنترل شو
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ها که مسئول بلوع نهایی تخمک نابالغ اند که پروژسترونگزارش کرده

توانند نقش مهمی در تنظیم در جنس ماده اکثر ماهیان هستند، می

طورکلی در به .(Nagahama) ،1998زایی در ماهیان ایفا کنند اسپرم

ها از مشخص شده است که برخی هورموننتایج بسیاری از تحقیقات 

جمله هورمون پروژسترون و استرادیول طی روند بلوغ نهایی ماهیان 

، (Nagahama( 1998، و همکاران(Johnson  یابداستخوانی افزایش می

سو با نتایج حاصله در تحقیق حاضر است چرا که میزان که هم (1994

های منتهی زر طی ماههورمون پروژسترون در ماهی سفید نر دریای خ

زمان با به رسیدگی جنسی روندی افزایشی را درپیش گرفت و هم

مرحله بلوغ نهایی در اردیبهشت ماه به باالترین حد خود رسید و این 

دهد که میزان هورمون پروژسترون در جنس نر ماهی امر نشان می

دهنده میزان رسیدگی جنسی در این تواند نشانسفید دریای خزر می

چنین این هورمون در جنس نر ماهی سفید دریای خزر ماهی باشد هم

عنوان هورمون القاء کننده بلوغ و موثر در امر اسپرماتوژنزیس عمل به

نماید. از موارد مشابه در رابطه با افزایش سطح هورمون پروژسترون می

توان عالوه برگزارش موجود در رابطه با جنس نر گونه در ماهیان نر می

Epinephelus morio، نر کفال ماهی به (Mugil csephalus) 

El-Gharabawy) ها ( نیز اشاره نمود که نتایج آن2007، و همکاران

در رابطه با افزایش میزان سطح هورمون پروژسترون در مرحله نهایی 

چون نتایج حاصل از تحقیق ریزی، همرسیدگی جنسی و در زمان تخم

با هورمون استرادیول  رابطه در خزر است. ایماهی سفید نر دری حاضر در

نیز روندی افزایشی در میزان این هورمون از بهمن ماه تا اردیبهشت 

ماه در نمونه ماهیان سفید نر دریای خزر مشاهده شد و در واقع با 

پیشرفت رسیدگی جنسی ماهیان نر، میزان این هورمون افزایش یافت 

از اسفند ماه به باالترین حد  )البته این هورمون در منطقه چمخاله

خود رسید و تا اردیبهشت ماه این اوج را حفظ نمود( که این امر نشان 

دهنده اهمیت این هورمون در تولیدمثل و رسیدگی بیضه ماهی سفید 

چون پروژسترون، جزء هوررمون استرادیول نیز هم نر دریای خزر است.

ها ده رسیدگی تخمککننعنوان کنترلهایی است که اغلب بههورمون

در بررسی  (.2002، و همکاران (Leeدر ماهیان استخوانی مطرح است 

(، میزان هورمون 1392سارمه )شده توسط فالحتکار و پورحسین انجام

( Sander lucioperca) سفید سوف ماده ماهی و نر جنس دو در استرادیول

این هورمون  گیری شد که میزانریزی اندازهدر زمان قبل و بعد از تخم

تر از داری بیشطور معنیریزی بهدر ماهیان نر در زمان قبل از تخم

ریزی میزان این هورمون ماهیان ماده بوده است و در زمان پس از تخم

دار یابد که در ماهی نر میزان این افزایش چشمگیر و معنیافزایش می

ون در جنس نر طی رسد که، سطح این هورمنظر مینبوده است. به

یابد پس ماند و کاهش نمیروند تکامل گنادی، در حد باالیی باقی می

و  Schulzای در قبال اسپرماتوژنزیس داشته باشد. تواند وظیفهمی

Miura (2002هورمون ) اند. تکامل بیضه دخیل دانسته را در استرادیول

خزر طی  بنابراین میزان تغییرات این هورمون در ماهی سفید دریای

ریزی( های منتهی به تخمهای اسفند، فروردین و اردیبهشت )ماهماه

تواند بر تاثیر هورمون استرادیول در تکامل ویژه در منطقه چاف میهب

در این  گنادی جنس نر ماهی سفید دریای خزر داللت داشته باشد.

نظر هجنسی با افزایش سن ، افزایش یافت. ب هایتحقیق میزان هورمون

رسد دلیل این امر پیشرفت مراحل رسیدگی جنسی با توجه به می

قا عمل اسپرمیشن لها در جنس نر باعث اپروژستین افزایش سن باشد.

 گیرد.می صورت بلوغ گنادوتروپین استروئید تحت القا این تولید شوند.می

یابد و به این افزایش می با مقدار گنادوتروپین بلوغ مقدار این استروئید

 شود.رت فعالیت اسپرمیشن فعال میصو

فاکتورهای ایمنی مورد بررسی در تحقیق : فاکتورهای ایمنی       

های ها طی ماهکه مقادیر آن اندبوده IgMحاضر شامل میزان لیزوزیم و 

گیری و مورد مقایسه قرار مختلف در سرم خون ماهی سفید نر اندازه

سیستم ایمنی غیراختصاصی  امترترین پارمهم عنوانلیزوزیم به گرفتند.

، و همکاران El-Soltani) شودمی گیریدر ماهیان اندازه که است همورال

 شیرین آب هایگونه جمله زا دارانمهره از وسیعی طیف در ( و 2002

برند نام می ضدباکتریایی داروی عنوانبه آن از و دارند وجود دریایی و

Yang)دفاعی مهم در سیستم ایمنی  مولکول ( زیرا2002، و همکاران

عنوان یک واسطه مناسب به محافظت در برابر هجوم ذاتی است که به

این آنزیم از  (.2008، و همکاران (Saurabhپردازد ها میمیکروب

 هامونوسیت ها،نوتروفیل توسطتر های سفید )بیشهای گلبولگرانول

 از هالکوسیت از غنی هایبافت چنینهم وا( ماکروفاژه توسط ترکم و

 شود،می ترشح گوارش دستگاه و آبشش طحال، پوست، مخاط کلیه، جمله

 هاباکتری تهاجم مورد مناطق سایر از تربیش ماهیان در هامحل این چون

به شکستن  قادر آنزیم این (.2002، و همکاران (Holloway گیردمی قرار

استیل  N-4و 1تا پیوند گلیکوزیدی الیه پپتیدوگلیکان )از زنجیره ب

ها استیل گلوکزآمین( در دیواره سلولی باکتری Nمورامیک اسید و 

طور مستقیم و بر باکتری است. لیزوزیم علیه باکتری گرم مثبت به

، و همکاران(Yanoکند گرم منفی بعد از عمل عامل مکمل عمل می

در تحقیق حاضر هرچند حداکثر میزان لیزوزیم در ماهیان  (.1996

نر در هر دو منطقه چاف و چمخاله در اسفند ماه مشاهده شد سفید 

اما میزان آن با پیشرفت رسیدگی جنسی روندی کاهشی را در پیش 

های فروردین و اردیبهشت کاهش یافت اما میزان این گرفت و طی ماه

داری با هم نداشتند.  عامل در فروردین و اردیبهشت ماه تفاوت معنی

( که به بررسی 1392سط فرزادفر و همکاران )در تحقیق انجام شده تو

زمان با تغییرات تغییرات میزان لیزوزیم در خون ماهی سفید نر هم

ها پرداختند، مشخص شد که میزان لیزوزیم نآرسیدگی جنسی در 
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زمان داری همبرداری تفاوت معنیهای مختلف نمونهسرم خون در ماه

تا حدی مغایر با نتایج  با طی نمودن روند تکامل جنسی ندارند که

عنوان اولین خط دفاعی غیراختصاصی تحقیق حاضر است. لیزوزیم به

کند و عوامل متعددی ازجمله فصل، مرحله رسیدگی جنسی، عمل می

جنس ماهی، دمای محیط، گونه ماهی، استرس و مصرف مواد محرک 

شده که  غلظت  گذارد. در اغلب مطالعات مشخصبر میزان آن تاثیر می

یابد )فرزادفر های سرد سال کاهش میلیزوزیم در فصل زمستان و ماه

( که البته روندی کاهشی از اسفند ماه تا اردیبهشت 1392و همکاران، 

 ماه در ماهی سفید دریای خزر نیز مشاهده شد دلیل این کاهش 

چنین کاهش عوامل پاتوژن تواند به کاهش میزان فعالیت بدن و هممی

ر محیط سرد آب طی اواخر زمستان و اوایل بهار باشد زا دو بیماری

رسیدگی جنسی و مراحل رشد گناد از  (.1392)فرزادفر و همکاران، 

عوامل موثر بر میزان فعالیت سیستم ایمنی غیراختصاصی است که 

 و همکاران، Abbasi) است گرفته قرار بررسی تر موردماده بیش ماهیان در

زان سطح لیزوزیم در سرم خون ماهی ( و در مطالعه حاضر می2009

یابد که چنین وضعیتی سفید نر در مراحل آخر رشد بیضه کاهش می

( در رابطه با 1392در مطالعه انجام شده توسط فرزادفر و همکاران )

رسد که نظر میماهی سفید دریای خزر نیز مشاهده شد. در نهایت به

ست محیطی و دمای آب و مراحل رسیدگی جنسی یعنی هم عامل زی

خارجی و هم عامل فیزیولوژیک و درونی ماهی سفید دریای خزر بر 

عنوان یکی از فاکتورهای مهم ایمنی در تغییرات میزان لیزوزیم به

سرم خون ماهی سفید نر  IgMماهیان، موثرند. در رابطه با میزان 

داری در دو های بهمن تا اردیبهشت، تفاوت معنیدریای خزر طی ماه

چاف و چمخاله، مشاهده نگردید و روند تغییرات این عامل منطقه 

های ثابت بوده است و مراحل مختلف رسیدگی جنسی طی ماه تقریباً

منتهی به رسیدگی کامل جنسی و تکامل بیضه تاثیری بر تغییر میزان 

های ترشح شده در سرم و موکوس بادیآنتیاین عامل نداشته است. 

 و همکاران، Kollner) هستند M (IgM) هایلینایمنوگلوبو رده از ماهیان،

مهم است. در تحقیقات فیلوژنتیکی،  یک ایمنوگلوبولین IgMو  (2002

IgM  ًتنها ایمونوگلوبولینی است که در ماهیان ظاهر  اولین و معموال

دهنده بهبود نشان IgMافزایش . (2002 و همکاران، Kollner) شودمی

اما ، (1998 و همکاران، Anderson) کارایی سیستم ایمنی ماهی است

 تواننمی نشد مشاهده آن میزان در تغییری ماه 4 این طی کهجائیآن از

که میزان آن در این خصوصاً تفسیری بر تغییرات این فاکتور ارائه نمود

 گیری نشده است. های قبل از اسفند یا بعد از اردیبهشت نیز اندازهماه

گیری شده در خون ماهی سفید نر دریای ندازههای ایون :هایون       

های بهمن تا اردیبهشت شامل کلسیم، منیزیم، پتاسیم خزر طی ماه

گیری یون کلسیم نشان داده است که در اند. نتایج اندازهو سدیم بوده

منطقه چاف، میزان این یون از بهمن ماه شروع به 

رسیده است و سپس حداکثر مقدار افزایش نموده و در فروردین ماه به

 کاهش یافته است. در چمخاله نیز تقریباً  در اردیبهشت ماه مجدداً

ای از بهمن ماه شروع به افزایش همین روند طی شده است به گونه

ترین میزان خود بوده نموده و در اسفند ماه و فروردین ماه در بیش

یون در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. روند تغییرات  است و مجدداً

 منیزیم در دو منطقه چاف و چمخاله مشابه هم بوده است و تقریباً

ای که میزان یون منیزیم روندی مشابه با کلسیم را داشته است به گونه

از بهمن ماه روندی صعودی را در پیش گرفته و در اسفند ماه در اوج 

آرامی روندی کاهشی را درپیش گرفت و خود بوده است و سپس به

شت ماه کاهش چشمگیری یافت. روند تغییرات پتاسیم نیز در اردیبه

در منطقه چاف اما  مشابه با منیزیم و سدیم بوده است خصوصاً تقریباً

در منطقه چمخاله حداکثر میزان این یون در ماه فروردین مشاهده 

شده است و در واقع روند تغییرات میزان این هورمون از بهمن تا 

که در اردیبهشت طوریهاست ب کاهشی بوده نآافزایشی و پس از  اسفند

ها بوده است. در رابطه با یون تر از سایر ماهطور چشمگیری کمماه به

ترین مقدار این یون در بهمن ماه در هر دو منطقه سدیم نیز بیش

برداری مشاهده شد. روند تغییرات یون سدیم در هر دو منطقه نمونه

مقدار در بهمن ماه  ترینآن از بیش که میزانطوریهمشابه بوده است ب

کاهشی  ترین مقدار در اردیبهشت ماه رسیده است و روندی کامالًکم به

توان اظهار نمود که روند تغییرات در واقع می را در پیش گرفته است.

های کلسیم، پتاسیم و منیزیوم )با تفاوت در حداکثر پیک بین دو یون

بهمن ماه  که ازطوریهبوده است ب هم همشاب ماه فروردین یا اسفند ماه(،

شروع به افزایش نموده و در اسفند یا فروردین به اوج خود رسیده و 

ماه کاهش نشان  کاهشی را درپیش گرفته و در اردیبهشت روندی سپس

داده است. اما روند تغییرات یون سدیم مغایر با روند سه یون دیگر 

ن یون در ماه بهمن مشاهده که حداکثر  میزان ایطوریبوده است به

ن روندی کاهشی را درپیش گرفته و در اردیبهشت آاست و پس از  شده

حداقل مقدار خود رسیده است. شاید بتوان دلیل تفاوت در ماه به

پتاسیم  -سدیم آنزیمی دستگاه عملکرد پتاسیم را به و سدیم یون تغییرات

ATP-as  این دو یون مرتبط دانست چرا که در این دستگاه، مسیر

های یون (.1389بسطامی، معکوس یکدیگر است )شعبانی و درویش

دهند و پس های اصلی را تشکیل میسدیم و کلر از نظر غلظت، یون

چنین، اوره و اسیدهای آمینه ها، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و هماز آن

تری در رابطه طورکلی مطالعات کمبه (.1385)ستاری،  آزاد قرار دارند

ها در ماهیان طی زمان رسیدگی جنسی با تغییرات یونی و الکترولیت

ها ها به بررسی یونو اغلب آن گرفته است و تکامل بیضه ماهیان صورت

دلیل نقش مشخصی که به اند خصوصاًدر جنس ماده ماهیان پرداخته

؛ 1394ازی دارد )آخوندیان و همکاران، سیون کلسیم در فرایند زرده

(. در این راستا در تحقیق انجام شده 1389بسطامی، رویششعبانی و د
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یون  غلظت ناکه میز شد (، مشخص1394) توسط آخوندیان و همکاران

( Rutilus rutilus caspicusکلسیم در جنس ماده ماهی کلمه خزر )

حداکثر مقدار رسیده تا قبل از اسفندماه روندی ثابت و در اسفند ماه به

ها )اواخر فروردین تا اواسط فروردین مل اووسیتو در مراحل نهایی تکا

برداری در ماه( روندی نزولی را درپیش گرفت. در این تحقیق نمونه

( 1394اردیبهشت ماه انجام نشد. نتایج بررسی آخوندیان و همکاران )

در رابطه با تغییرات میزان کلسیم در ماهی کلمه خزری ماده مشابه 

ید نر، بوده است. روند تغییرات نتایج تحقیق حاضر در ماهی سف

 پتاسیم در ماهی کلمه خزری مغایر با تحقیق حاضر بوده است 

ترین میزان پتاسیم در اسفندماه مشاهده شد. تغییرات که کمطوریهب

برداری روندی ثابت داشت و های مختلف نمونهیون سدیم نیز طی ماه

اده در مراحل داری در میزان آن در ماهی کلمه خزری متفاوت معنی

 (.1392مختلف رسیدگی جنسی مشاهده نشد )آخوندیان و همکاران، 

ماهیان استخوانی تحت آداپتاسیون با آب شور دستخوش تغییرات 

گردند بین کلیوی می -هیپوفیز -فیزیولوژیکی در محور هیپوتاالموس

های کلراید و ها، سلولو به این ترتیب تغییراتی در عواملی نظیر یون

های محلول در پالسمای خون از نظر شود. یونوکریت ایجاد میهمات

 های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم ترتیب شامل یونکمیت به

ماهی ضروری  بیولوژیکی خون فرایندهای در باشند. کلسیم و منیزیممی

( 1392ایمانپور و همکاران ) (.1389 بسطامی،درویش و )شعبانی هستند

ی مذکور را در آب رودخانه محل مهاجرت ماهی هانیز مقادیر یون

برداری نمونه زمان متاسفانه اما اندگیری نمودهمنی آن اندازه و مایع سفید

فقط دو روز و در نیمه دوم فروردین ماه بوده است که مقایسه نتایج 

طورکلی هاین تحقیق با نتایج پژوهش حاضر چندان مناسب نیست. ب

زمان با گیری شده همهای اندازهیزان یونتغییرات مشاهده شده در م

دهنده سفید نر دریای خزر نشان رسیدگی جنسی ماهی مراحل مختلف

ها در فرایندهای زیستی متفاوتی که طی تکامل گناد نقش این یون

که با پیشرفت مراحل رسیدگی جنسی، این رخ می دهد، است خصوصاً

دلیل احتمالی تواند بهییابد که مها در خون کاهش میمیزان این یون

که باید طی  استفاده در بیضه و ترکیب مایع منی و اسپرماتوزواها باشد

ها در تر، جزئیات آن مشخص گردد. اما نقش این یونمطالعاتی دقیق

در رابطه  شده اسپرم در مطالعات بسیاری ازجمله مطالعات انجام تحرک

 رسیده است.  اثباتبه (1388 )تکه و همکاران، با ماهی سفید دریای خزر

جنسی  غدد شناسیبافت با رابطه در مختلفی مطالعات :شناسیبافت       

 چراکه تشخیص (1395 همکاران، و ثابت)شفیعی است شده انجام ماهیان

ترین راه برای تعیین جنسیت و میکروسکوپی گناد، بهترین و مطمئن

 ،همکاران و Biswasمرحله رسیدگی جنسی در ماهیان است ) تشخیص

مورفوهیستولوژی گناد  بررسی به نیز (1392) همکاران و فرزادفر (.1993

برداری جهت انجام این نر ماهی سفید دریا خزر پرداختند. نمونه

تحقیق از مهر ماه تا اردیبهشت ماه و در منطقه جفرود انزلی، انجام 

ی مرحله در تکامل بیضه این ماه 4ها، های آنشد. براساس یافته

مشاهده شد و مشخص شد که در برهه زمانی مورد مطالعه، مراحل 

ریزی صورت رسد و اسپرمتشکیل اسپرم در این ماهی به سرانجام می

(، به تعیین مراحل 1387فتیده و همکاران )چنین امینیانهم گرفت.

رسیدگی جنسی ماهی سفید دریای خزر با استفاده از مطالعات بافت 

ایج مطالعات مربوط به جنس نر ماهی سفید شناسی پرداختند. نت

های اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه نشان داد که ماهیان طی ماه

فعال بودند. از دیدگاه فعال و یا شش غیر 5و  4ه رسیدگی دارای مرحل

های ماهی در شرایط یکسان محیطی پرورش شناسی اگر گونهبافت

د و نمو گنادی مشهود زمانی در مراحل مختلف رشیافته باشند، هم

سو و مشابه نتایج سایر مطالعات بافت نتایج تحقیق حاضر هم باشد.می

شناسی انجام شده در رابطه با تکامل بیضه ماهی سفید دریای خزر 

( 1387فتیده و همکاران، ؛ امینیان1392است )فرزادفر و همکاران، 

املی بیضه حاضر روند تک چون تحقیقهم همه این تحقیقات کهطوریهب

اند و حتی مشخص های بهمن تا اردیبهشت ماه نشان دادهرا در ماه

خوبی تکامل نیافته و در مراحل های سال بیضه بهطی سایر ماه شده که

 (.1384ن، اقرار دارد )حالجیان و همکار 3و یا  2، 1اولیه یعنی مراحل 

زر روند تکاملی مشاهده شده در بافت بیضه ماهی سفید نر دریای خ

های بهمن تا اردیبهشت ماه، متناسب با روند تغییرات سایر طی ماه

 های جنسی است. چون انواع هورمونفاکتورهای مورد بررسی هم

شده طی تحقیق  برداریماهیان نمونه وزن، طول و سن ماهیان:       

ترین فراوانی سنی قرار داشتند. بیش 6تا + 3حاضر در رده سنی بین 

ساله بوده است و تنها  5ساله و پس از آن ماهیان  4یان مربوط به ماه

اند. طی بررسی انجام شده سال( بوده 3سال ) 4مورد ماهیان زیر  2

برداری (، نیز رده سنی نمونه1387فتیده و همکاران )توسط امینیان

سال بوده  4سال با میانگین سنی  7تا  3شده از ماهیان سفید شامل 

شده از لحاظ رده سنی و میانگین سنی مشابه  های صیداست که نمونه

( نیز رده سنی 1395) ثابت و همکارانتحقیق حاضر بوده است. شفیعی

برداری شده گزارش نمودند. سال را در ماهیان سفید نمونه 6تا  3

ها، استفاده های سنی صید شده و فراوانی آنشاید دلیل تشابه کالس

برای صید ماهیانی که به از روش صید پره با چشمه مش مناسب 

باشند بوده است. چراکه ماهیان مرحله بلوغ و رسیدگی جنسی می

فتیده رسند )امینیانسالگی به بلوغ جنسی می 3-2سفید نر در سن 

( و مشاهده روند کامل رسیدگی جنسی در همه 1387و همکاران، 

دلیل داشتن سن نمونه ماهیان مورد بررسی در این تحقیق نیز به

حداقل و  ها، بوده است.سال( ماهیان و بالغ شدن آن 2)باالی  سبمنا

برداری شده در تحقیق حداکثر میزان طول چنگالی در ماهیان نمونه

متر بوده است که سانتی 51و  21ترتیب برابر با حاضر به
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های مشاهده شده در تحقیات دیگر است مشابه با میزان اندازه تقریباً

برداری شده (. وزن کل ماهیان نمونه1387کاران، فتیده و هم)امینیان

گرم بوده است که تا حدی  1689تا  110در تحقیق حاضر نیز بین 

فتیده و تر از وزن کل گزارش شده در همین ماهی توسط امینیانکم

بوده است البته در تحقیق  2023تا  150( یعنی 1387همکاران )

تر از میانگین که کم گرم بوده است 51/563مذکور میانگین وزنی 

گرم( بوده است.  700وزنی مشاهده شده در تحقیق حاضر )بیش از 

هرچند موارد مربوط به طول و وزن در تحقیق حاضر با موارد ذکر 

شده سایر محققین در این رابطه در همین محدوده سنی برای ماهیان 

ت سفید دریای خزر تفاوت چندانی با هم ندارند اما باید در نظر داش

شناسی علم زیست اصول و قواعد افتراقی و اشتراکی بسیار زیادی در که

به  است که شناختیکلجمله آنان مطالعات شکه از ردماهی وجود دا

ها مرتبط است، زیادی با مراحل زندگی و کیفیت و جزئیات آن میزان

توان گفت که اندازه و شکل موجود زنده، براساس عبارت دیگر میهب

گیری دازهاندر واقع  ه است.حلیل تغییرات در موجودات زندتجزیه و ت

طول و وزن ماهیان دارای کاربردهای متعددی در علوم زیستی ماهی 

و ازجمله در تعیین دقیق مراحل رسیدگی جنسی آن با فاکتورهایی 

(. از طرفی 1379و مستجیر،  ی)وثوق باشدمی، نظیر وزن، سن، بلوغ

ارای ارتباط د آوری،هم میزانبا  معموالً هیما طول شده که هرچند اظهار

با تعیین هریک از اشکال طولی، تخمینی از  تواناست و مینزدیکی 

اما باید درنظر داشت  داشتماهیان آوری وضعیت وزنی و بلوغی و هم

محیطی، تغذیه، فراوانی و در چون شرایط زیستمختلفی هم که عوامل

طول و وزن  شد ماهی و نهایتاًدسترس بودن غذا، بیماری و... بر ر

های تا حدی ماهیان بالغ با اوزان و طول گذارند و گاهاًماهیان تاثیر می

در رابطه با وزن بیضه نیز در تحقیق حاضر  شوند.متفاوت دیده می

های بهمن، مشاهده شد که میانگین وزن بیضه در ماهیان طی ماه

، 69/245، 67بر با ترتیب برااسفند، فروردین و اردیبهشت ماه به

طورکه مشخص است  میزان که همان است گرم بوده 65/45و  34/136

های اسفند و فروردین تر از  ماهآن در بهمن ماه و اردیبهشت ماه کم

جنسی در حال طی  یاست زیرا در  بهمن ماه، اولین مراحل رسیدگ

ن میزان کامل نرسیده و بیضه وزشدن است و هنوز اسپرماتوزواها به

تر ها بیشچندانی ندارد اما طی اسفند و فروردین رشد و تکامل بیضه

 شده و محصوالت جنسی و مایع منی در بیضه تولید شده و نتیجتاً 

ریزی و رود، در نهایت در اردیبهشت ماه نیز تخمها باال میوزن بیضه

ها کاهش ها تخلیه شده و وزن آنگیرد و بیضهریزی صورت میاسپرم

که نسبتی از  GSIکه این تغییرات وزن بیضه بر روی شاخص  یابدمی

 گردد.گذارد که در ادامه بحث میوزن بیضه به وزن کل است تاثیر می

شناسی و سایر تغییرات زمان با تغییرات بافتهم: گنادی شاخص       

 GSIمشاهده شده در بیضه ماهی سفید نر، شاخص 

زان این شاخص از بهمن ماه تا که میطوریهنیز تغییر نموده است، ب

گیرد و پس از تخلیه اسپرم اردیبهشت ماه روندی افزایشی را درپی می

عنوان یکی به GSIنماید. شاخص گنادوسوماتیک یا به ناگهان افت می

زاده ریزی در ماهی شناخته شده است )حسینهای تخماز شاخص

ا و تولید ه، رشد بیضهGSI(. دلیل افزایش تدریجی 1380صحافی، 

افزایش وزن گناد و دلیل افت ناگهانی آن، تخلیه  اسپرماتوزوا و نتیجتاً

فتیده )امینیان است گناد و کاهش وزن ریزیاسپرماتوزواها در زمان تخم

طورکلی رشد گنادها در غالب ماهیان استخوانی ه(. ب1387و همکاران، 

با تولید  GSIواجد چرخه تولیدمثل سالیانه کند است و روند افزایش 

در  GSIروند تغییرات . محصوالت جنسی در گناد ماهیان همراه است

تحقیق حاضر در برخی دیگر از مطالعات انجام شده در رابطه با ماهی 

 GSIمقدار  در داریمعنی که نوسانطوریهاست ب شده نیز مشاهده سفید

ما های مهر، آبان و آذر مشاهده نشد اماهی سفید دریای خزر طی ماه

ماه بعد )دی ماه تا  5تا  4وجود تغییرات عمده در این شاخص طی 

( که 1387فتیده و همکاران، اردیبهشت ماه(، گزارش گردید )امینیان

ثابت و همکاران شفیعی نتایجی مشابه با نتیجه تحقیق حاضر است.

وزن گنادوسوماتیک  شاخص تدریجی تاتغییر روند بررسی به که (1395)

های بهمن تا اردیبهشت ماه پرداختند ده در طول ماهماهی سفید ما

اظهار نمودند که  شاخص وزنی گناد در ماهی سفید ماده در ماه بهمن 

های اسفند و دارای روند افزایشی تدریجی بوده است و در طول ماه

طور دهد و پس از آن بهنشان می داری را از خودفروردین افزایش معنی

که این افت ناگهانی ناشی از تخلیه تخمدان و نماید ناگهانی افت می

که ماهی سفید دریای خزر دارای لقاح جائینآریزی است. از تخم

خارجی است و ماهیان نر و ماده با قرار گرفتن در کنار هم اقدام به 

رو روند نمایند تا لقاح صورت گیرد، از اینتخلیه تخمدان و بیضه می

رو نتایج بق با ماهی نر است و از ایندر ماهی ماده مطا GSIتغییرات 

 ( مطابق با نتایج تحقیق حاضر است.1395ثابت و همکاران )شفیعی
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