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 و (Capoeta damscina)ریز ماهی فلسشناسی تولیدمثلی جنس نر سیاهمقایسه زیست

 در رودخانه قشالق سنندج در طی فصل تولیدمثل (Capoeta trutta) ماهی خالدارسیاه
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 97خرداد تاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

ماهی خالدار ( و سیاه(Capoeta damascinaریز ماهی فلسمولدین سیاه تولیدمثلی شناسیزیست منظور مقایسهدر تحقیق حاضر به        

Capoeta trutta)آوری شد. سپس پارامترهایی از قبیل طول کل و وزن کل (، مولدین از رودخانه قشالق سنندج در طی فصل تولیدمثل جمع

ریز سه ساله ماهی فلسجش گردید. طول کل و وزن کل در مولدین نر سیاهپارامترهای کیفی اسپرم و استروئیدهای جنسی هر دو گروه مولدین سن

(. حجم اسپرم، تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت، استروئیدهای جنسی >05/0Pماهی خالدار سه ساله بود )داری باالتر از مولدین نر سیاهیطور معنبه

(. طول >05/0Pریز بود )ماهی فلسهداری باالتر از مولدین سیایطور معنخالدار بهماهی هیدروکسی پروژسترون در مولدین سیاهتستوسترون و دی

ماهی تر از مولدین سیاهماهی خالدار پایینو اسمواللیته پالسمای سمینال در مولدین سیاه pH های متحرک،دوره حرکت اسپرم، درصد اسپرم

(. <05/0Pدار بود )یستوسترون سرم خون در بین مولدین هر دو گروه فاقد اختالف معنکتوت -11که سطح (. درصورتی>05/0Pریز بود )فلس

تر ریز حاکی از فعال بودن بیشماهی فلسماهی خالدار نسبت به مولدین سیاههای اسپرماتوزوآ در مجاری لومن مولدین سیاهپراکنش باالی سلول

 باشد.گراد میسانتیدرجه 21درجه حرارت بیضه از لحاظ تولید اسپرم در طی فصل تولیدمثل و در 

  ماهی، استروئیدهای جنسی، پارامترهای کیفی اسپرم، رودخانه قشالق سنندجسیاه :کلمات کلیدی

 zadmajid@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ماهی خالدار و سیاه( Capoeta damascinaریز )ماهی فلسسیاه       

(Capoeta trutta )طور وسیعی در هد و بنباشکپورماهیان می خانواده از

های ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی و در سرتاسر حوضه

. سن رسیدگی جنسی (Coad ،2010) دنپراکنش دارآب شیرین ایران 

باشد سالگی می 3تا  2ها سالگی و در نر 4تا  3 هاهای این گونهدر ماده

 نیریشآب هایتاالب و هارودخانه انیماه نیا ستگاهیز (.1378)عبدلی، 

 هادر رودخانه .باشدیم عنوان پناهگاهدرختان به شهیر ای و یآبز اهانیگ با

. ندنماییتجمع م ایماسه بستر با و متر 1-5/1 عمق با مناطق در

و سرعت  آلودگیگل راد،گیدرجه سانت 2-30آب از  یدما راتییتغ

جزء ماهیانی است که در بسیاری از  ها. این گونهکندیم تحملآب را 

خوراکی نیز مورد مصرف  ایعنوان گونهبه و توجه بوده است جوامع مورد

 هایگونه از بسیاری جمعیت امروزه (.1378)عبدلی،  گیردقرار می

 خطر در هاآب آلودگی و رویهبی صید چون دالیلیبه ماهی مختلف

 به شهری هایفاضالب ورود سد، ایجاد دیگر طرفی از. است تهدید

 ازجمله رودخانه، سازگانبوم به غیربومی هایگونه معرفی و هارودخانه

 تولیدمثل و طبیعی زیستگاه تخریب در توانندمی که هستند عواملی

 Bahrami) باشند موثر هاآن جمعیت کاهش و ماهی هایگونه طبیعی

Kamangar  ،و زیستی هایویژگی دیگر طرف از(. 2012و همکاران 

. باشدمی یکدیگر به نزدیک بسیار ماهیانسیاه مختلف هایگونه تولیدمثلی

 با ارزش بسیار هاگونه این هایشباهت و اختالفات به بردن پی بنابراین

 تواندمی نیز وحشی هایگونه تفکیک یا و هیبرید تولید در و بوده

 و اروپا هایقاره در ماهیان این پراکنش عدم چنینهم باشد، کارآمد

 هایجنبه و مانده دور محققان تربیش دسترس از تا شده سبب آمریکا

 هایگونه وسیع پراکنش .بماند باقی مبهم صورتبه حدودی تا آن زیستی

 عدم آن، توقعی کم و غذایی رژیم وسیع دامنه به احتماالً ماهیسیاه

 گسترده هایزیستگاه وجود  و ماهیسیاه ایگله زندگی قلمروطلبی،

 در ماهیان این باالی بیوماس. دارد بستگی ماهیسیاه زیست مناسب

 جهت در کوشش و زیستی هایویژگی مطالعه ایران، داخلی های آب

 ایویژه اهمیت انسانی مصارف برای پرورشی سیستم به آن معرفی

 تامین و اقتصادی اهمیت به توجه چنین باهم (.1378)عبدلی، دارد 

ذخایر طبیعی و تکثیر پرورش  بازسازی برای تالش انسانی، پروتئین

 ؛Zadmajid ،2016) است گسترش حال در ماهیسیاه هایگونه مصنوعی

Zadmajid  ،؛ 2017و همکارانZadmajid  ،اسپرم (2018و همکاران .

 دتوانیمختلف م هایگونه نیدر ب تیفیک یاز لحاظ فاکتورها انیماه

 تواندیم انیاسپرم در جنس نر ماه یفیتفاوت ک از یآگاه باشد. متفاوت

 باشدیخاطر الزم م نیهمباشد، به دیمف نیمولد یکیژنت تیریمد یبرا

 یبررس را مورد ییایمیوشیو ب یشناختاسپرم یفاکتورها قبل از لقاح

اسپرم شامل  کیفی پارامترهای (.2004و همکاران،  Rurangwa) ادد قرار

پالسمای سمینال، ترکیب  pHیته و لتراکم اسپرم، افزایش اسموال

 باشد.شیمیایی پالسمای سمینال، غلظت، تحرک و مورفولوژی می

داری های لقاح مصنوعی، نگهاسپرم برای بهبود روشارزیابی کیفیت 

موفقیت تکثیر  برمحیطی های زیستهای نر و مطالعه اثر آالیندهگامت

 Mohagheghi؛ 1995و همکاران،  Billard) پذیردمی صورت ماهیان در

مطالعه و شناخت سطوح هورمونی در ماهیان (. 2015و همکاران، 

مثل یند تولیدآکننده فرکار درگیر و تنظیم و تشخیص ساز از عوامل یکی

که دستیابی به سطوح این تغییرات در ماهیان وحشی  ها بودهدر آن

و پرورشی دارای اهمیت است. غدد جنسی دو جنس نر و ماده، 

صفات ثانویه جنسی و تولید  کنند که در بروزاستروئیدهایی ترشح می

 و آندروژن تروژن،اس نظیر جنسی استروئیدهای دارند. نقش گامت

های جنسی دخالت بلوغ و کنترل رفتار ای درطور پیچیدهبه پروژسترون

کتوتستوسترون  -11و  تستوسترون مانند هاآندروژن مثال عنوانبه دارند.

 شوند که اهمیت زیادی در اسپرماتوژنزیز وها تولید میتوسط بیضه

گیری سطوح اندازهها دارند. صفات ثانویه جنسی در ماهی نمایان شدن

 شاخص استخوانی ماهیان سرم در جنسی استروئیدی هایهورمون

عنوان شود. بهمی محسوب گناد تکامل و رشد روند بررسی جهت مناسبی

 پروژسترونهیدروکسیکتوتستوسترون و دی -11های مثال هورمون

یند اسپرماتوژنزو آکننده فرعنوان هورمون اصلی کنترلترتیب بهبه

. هدف از اجرای این طرح باشندبلوغ گناد در جنس نر مطرح می

ریز ماهی فلسبین مولدین نر سیاه تولیدمثلی در شناسیزیست مقایسه

 باشد.ماهی خالدار در طی فصل تولیدمثل طبیعی میو سیاه
 

 هاروش و مواد

با  ماهی خالدارو سیاه ریزماهی فلسمولدین نر بالغ سیاهصید        

در طی  مترسانتی 1با اندازه چشمه  استفاده از تور پرتابی )سالیک(

های استان کردستان رودخانه از (1396ماه  )خرداد و تیر مثلتولید فصل

آوری ماهیان در جمع انجام گرفت.رودخانه قشالق سنندج(  )عمدتاً

گراد صورت گرفت. از هر گونه تعداد درجه سانتی 21حرارت بین  درجه

آوری شده از لحاظ ظاهری ماهیان جمعقطعه ماهی انتخاب شد.  20

های ظاهری و بررسی و جمعیت سالم و فاقد هرگونه زخم، ناهنجاری

گردید، انتخاب  عمدتاً سه ساله لحاظ رسیدگی جنسی()به رسیده کامالً

خوانی در آزمایشگاه روش فلستعیین سن ماهیان در آزمایشگاه و به

 روی از بالغ نر مولدین تشخیص (.Biswas، 1993) گرفت صورت

ها برجستگی بر روی بدن و خروج مایع شیری از منفذ تناسلی آن

ساعت به آزمایشگاه  2از  ترکم فاصله در شده صید ماهیان گردید. مشخص

 بیولوژی دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه کردستان منتقل شدند.

برای : های اسپرم شناختیگیری و سنجش پارامتراسپرم       

آوری اسپرم، بعد از خشک کردن منفذ تناسلی بدون آلودگی با جمع
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-شکمی از ماهیان مولد نر اسپرم آب یا ادرار، با فشار مالیم به ناحیه

های لیتر( توسط سرنگآمد. تعیین حجم اسپرم )میلی عملگیری به

ارامترهای پ. (1395گرفت )زادمجید، لیتر انسولین صورت میلی 1

 کنندهتوسط محلول فعالاسپرم لحظه فعال شدن  حرکتی اسپرم از

(NaCl, 50Mm; Tris, 20Mm; pH:8.5)  که تا زمانی 1:2000به نسبت

توسط میکروسکوپ متصل به  بایستندها از حرکت باز همه اسپرم

گیری . برای اندازه(2007و همکاران،  Alavi) گیری شددوربین اندازه

( پس از سانتریفیوژ کردن اسپرم در دستگاه درصداسپرماتوکریت )

 از های موئینه با استفادهدقیقه در لوله 8دور در  3000سانتریفیوژ با 

 شد گیریاندازه سمینال پالسمای به اسپرم درصد خوان،هماتوکریت

(Zadmajid، 2016). یتومتریاهموس استاندارد روشبه نیز اسپرم تراکم 

گردید لیتر سمن محاسبه شد و با واحد میلیون در هر میلی گیریاندازه

(Butts 2012 همکاران، و). یریگاندازه جهت pH  یپالسما اسمواللیتهو 

 یلیم 5/1 یهاالیها درون و(، نمونهلوگرمیاسمول بر کیلی)م نالیسم

 بهگرم  10000  در دور وژیفیشد، با استفاده از سانتر ختهیر یتریل

 زشد. بعد ا وژیفیگراد سانتریدرجه سانت 4 یدما و در قهیدق 10مدت 

 )سوپر داشتقرار  الیو یکه در قسمت باال یمن یپالسما وژ،یفیسانتر

 یپالسما اسمواللیته و pH و شد داده انتقال دیجد یهاالیو درونبه نتنت(

 شدی ریگمتر و اسمومتر اندازه pHدستگاه  لهیوسبه بیترتبه نالیسم

(Zadmajid ،2016). 

ش هوخونگیری، ماهیان با گل میخک بی شروع از قبل: خونگیری       

یز با استفاده از یک پارچه تم . سپس سطح بدن ماهیان کامالًشدند

 هاینمونه .گرفت صورت سرنگ ماهیان با استفاده از خونگیری از و خشک

 10)خون یک ساعت پس از لخته شدن با استفاده از سانتریفیوژ 

گراد( سرم از خون درجه سانتی 4گرم و در دمای  4500دقیقه و 

هایی که مشخصات مربوط به ماهی و تفکیک شد. سپس سرم به ویال

 شد انتقال داده بود مرحله آزمایش توسط برچسب روی آن نصب شده

 ذکر شده توسط پارافیلم و درب پالستیکی بسته و در هایو ویال

گراد( تا زمان آنالیز استروئیدهای جه سانتیرد -21دمای زیر انجماد )

 .(Zadmajid ،2016گردید )داری جنسی نگه

یکس های بافتی فبرای بررسی بافت بیضه نمونه: شناسیبافت       

ار سازی در پارافین قرآبگیری و شفاف مراحل پس از بوئن محلول در شده

. تهیه شد میکروتوم دستگاه توسط میکرومتری 4 و مقاطع بافتی شد داده

آمیزی شد و از تمام ئوزین رنگا-پس از برش دادن، با هماتوکسیلین

ای بافتی هعدد الم تهیه شد و الم 5تا  3های گناد در آزمایشگاه نمونه

 (.Blazer ،2002) شد بررسی مانیتور به مجهز نوری میکروسکوپ کمکبه

های ئیداسترو: سنجش استروئیدهای جنسی پالسمای خون       

( پروژسترون هیدروکسیدی و کتوتستوسترون-11 ،)تستوسترون جنسی

 IBLهای سنجش هورمونی شرکت روش االیزا و با استفاده از کیتبه

(Germany در طول موج )های گیری شد و دادهنانومتر اندازه 450

 گردید.لیتر ارائه صورت نانوگرم بر میلیدست آمده بهبه

اط با دست آمده از آزمایش در ارتبهای بهداده: مدل آماری       

 یتهتست نرمال وسیلهها بهی آننهای مختلف پس از کنترل همگتیمار

Kolmogronov-Smirnov  توسط آزمونT  درصد  95در سطح جفتی

(05/0 =αجهت مقایسه میانگین ،)رفت.گ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 

انجام شد  SPSSافزار نرم ها توسطتجزیه و تحلیل کلیه داده

(Chicago, IL, SPSS22داده .)خطای ±صورت میانگینها در نتایج به

 گردید.( بیان Mean ± SE) معیار میانگین

 

 نتایج
 ریزفلس ماهیکل مولدین سیاه کل و وزن بین طول 1 جدول طبق       

 . طول(>05/0P)داری وجود دارد یماهی خالدار اختالف معنو سیاه

از  ریز باالترماهی فلسو وزن کل در بین مولدین سه ساله سیاه کل

  ماهی خالدار سه ساله بود.سیاه
 

خطای معیار میانگین( طول کل و وزن ±مقایسه )میانگین: 1جدول

ماهی خالدار در ریز و سیاهماهی فلسکل در بین مولدین سیاه

 رودخانه قشالق سنندج

 

حجم اسپرم، طول دوره حرکت اسپرم، درصد  2طبق جدول        

پالسمای سمینال  pHاسپرماتوکریت،  اسپرم، تراکم متحرک، هایاسپرم

ریز و ماهی فلسپالسمای سمینال  در بین مولدین سیاهو اسمواللیته 

(. حجم اسپرم، تراکم >05/0pداری است )یخالدار دارای اختالف معن

تر از مولدین ماهی خالدار بیشاسپرم و اسپرماتوکریت در مولدین سیاه

های متحرک ریز بود. طول دوره حرکت و درصد اسپرمماهی فلسسیاه

پالسمای سمینال و  pHتر بود. و ریز بیشفلسماهی در مولدین سیاه

 تر بود.کم ماهی خالداراسمواللیته پالسمای سمینال در مولدین سیاه

سطح هورمون تستوسترون سرم خون در بین مـولدین   3طبق جدول 

داری است ماهی خالدار واجد اختالف معنیریز و سیاهماهی فلسسیـاه

(001/0P<سطح هورمون دی .)ون در هیدروکسی پروژسترون سرم خ

ماهی خالدار واجد اختالف ریز و سیاهماهی فلسن مولدین سیاهبی

هیدروکسی دی و تستوسترون هورمون سطح (.P<05/0) است داریمعنی

 تر ریز سه ساله پایینماهی فلسپروژسترون سرم خون مولدین سیاه

 ماهی خالدار سه ساله بود.از مولدین سیاه

 
ماهیسیاه  

خالدار   
ماهی سیاه  

ریزفلس  
t p-value 

 طول کل
متر()سانتی  

b39/1±1/20 a50/1±4/21 26/2  P< 05/0  

)گرم( وزن کل  b 36/9±7/58 a 28/11±7/78 42/5  P< 010/0  
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خالدار در رودخانه ماهی ریز و سیاهماهی فلسخطای معیار میانگین( پارامترهای کیفی اسپرم در بین مولدین سیاه±: مقایسه )میانگین2جدول 

قشالق سنندج

 t p-value ریزماهی فلسسیاه ماهی خالدارسیاه پارامترهای کیفی اسپرم

ازای ماهی()میکرولیتر به حجم اسپرم  a 7/90±675 b 60±360 89/3 004/0p< 

 >b 93/0±22/40 a 41/3±40/82 67/12 001/0p طول دوره تحرک )ثانیه(

های متحرک درصد اسپرم  b 87/2±2/54 a 25/2±7/77 17/7 001/0p< 

 >a 42/0±1/49 b 46/1±13 05/5 01/0p تراکم اسپرم 106× )سلول بر میلیلیتر(

 >a 27/1±1/49 b 48/2±4/22 77/8 001/0p اسپرماتوکریت )درصد(

pH پالسمای سمینال b 01/0±35/7 a 03/0±62/7 7/8 001/0p< 

در لیتر()اسمول  اسمواللیته پالسمای سمینال  b 93/2±8/281 a 03/8±4/326 81/6 001/0P< 

 

ماهی خالدار در ریز و سیاهماهی فلسخطای معیار میانگین( استروئیدهای جنسی سرم خون در بین مولدین سیاه±: مقایسه )میانگین3جدول 

 سنندجرودخانه قشالق 

 t p-value ریزماهی فلسسیاه ماهی خالدارسیاه استروئیدهای جنسی سرم خون

 >a 21/0±96/1 b 03/0±35/0 96/6 001/0P لیتر(تستوسترون )نانوگرم بر میلی

 a 22/0±86/0 b 02/0±29/0 76/2 05/0>P لیتر(هیدروکسی پروژسترون )نانوگرم بر میلیدی

 a 67/1±7/27 a 39/0±1/29 84/0 05/0<P بر لیتر(کتوتستوسترون )نانوگرم  -11

بررسی تصاویر میکروسکوپی بافت گناد در : شناسی گنادبافت       

های جنسی در مراحل مختلف سلول که هر دو گروه ماهیان نشان داد

، اسپرماتوسیت هایسلول کهطوریبه هستند رویت قابل بیضه بافت در رشد

اسپرماتید و اسپرماتوزوآ در مجاری لومن هر دوگروه ماهیان قابل 

های اسپرماتوزوآ در مجاری لومن وجود سلول(. 1 )شکل رویت هستند

دهنده شروع مرحله اسپرمیشن در هر دو گروه ماهیان است. ولی نشان

 های اسپرماتوزوآ در مجاری لومن مولدین سیاهپراکنش باالی سلول

ریز حاکی از فعال بودن ماهی فلسماهی خالدار نسبت به مولدین سیاه

گراد درجه سانتی 21حرارت  درجه اسپرم در لحاظ تولید بیضه از تربیش

باشد نتایج حجم اسپرم نیز موید این فرضیه می .(1 )شکل باشدمی

داری باالتر طور معنیماهی خالدار بهزیرا حجم اسپرم در مولدین سیاه

 .ریز بودماهی فلسمولدین سیاه از
   

 

 

 
( و A)شکل   (C. trutta)دار  ماهی خالمولدین وحشی سیاه( x  100نماییآئوزین و بزرگ–شناسی کالسیک )هماتوکسیلینبافت: مقاطع 1شکل 

 ، اسپرماتوسیت؛sc؛ ، اسپرماتوگونیاSg: میکرومتر(. اختصارات 500 ( در تحقیق حاضر. بین ) B( )شکل C. damascinaریز )ماهی فلسسیاه

st؛، اسپرماتید sz؛، اسپرماتوزوآ Lu.مجاری لومن ، 

 بحث
 منظور توسعه آبزیهای مختلف آبزیان بهسازی گونهامروزه بومی       

به افزایش  رو سرعتبه خطر معرض های درحفظ گونهچنین پروری و هم

و  Duarte؛ Zadmajid ،2016؛ 2012و همکاران،  Lorenzenاست )

دست آوردن تولیدات جنسی با (. از طرف دیگر به2016همکاران، 

باشد پروری نوین میکیفیت باال از مولدین یکی از اهداف اصلی آبزی

(Haddy  وPankhurst ،2000 در راستای اهداف ذکر شده .)
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آوری مولدین با کیفیت از طبیعت و یا تکثیر مصنوعی دو روش جمع

های مختلف های مرسوم ازدیاد نسل گونهدر شرایط اسارت از روش

های (. یکی از روش2010، و همکاران، Mylonasباشد )آبزیان می

پارامترهای کیفی  مرسوم شناسایی مولدین نر با کیفیت باالتر، ارزیابی

( بیوشیمیایی ترکیبات تراکم، اسپرماتوکریت، حرکتی، )پارامترهای اسپرم

   (. 2008و همکاران،  Alavi؛ 2010، و همکاران، Mylonasباشد )می

بین حجم اسپرم، اسپرماتوکریت،  های کیفی اسپرم:شاخص       

و  pHپارامترهای حرکتی اسپرم )طول دوره تحرک و درصد تحرک(، 

 ریز و سیاهماهی فلسفشار اسمزی مایع سمینال در بین مولدین سیاه

داری مشاهده گردید. حجم اسپرم، تراکم یماهی خالدار اختالف معن

ماهی ماهی خالدار باالتر از سیاهو اسپرماتوکریت در مولدین سیاه

و فشار اسمزی  pH اسپرم، حرکتی که پارامترهایریز بود درصورتیفلس

با توجه ریز باالتر بود. ماهی فلسی سمینال در مولدین سیاهپالسما

که این دو گونه از لحاظ فعالیت تولیدمثلی در طبیعت بسیار به این

خوبی برخی از اختالفات را بیان مشابه هستند، نتایج تحقیق حاضر به

که هر دو گروه مولد از لحاظ سنی چنین با توجه به اینکند. هممی

داری طول کل و وزن کل یطور معنساله بودند ولی بهبرابر و سه 

مـاهی خـالدار بود که این ریز بـاالتـر از سیـاهماهی فلسمولدین سیاه

های سلول کیفیت در یکی از عوامل تغییر تواندطول و سن می در اختالف

های ماهیان در تر گونهاسپرم بیش. جنسی این دو گروه ماهی باشد

حرکت است و حرکت اسپرم بعد از آزاد سمینال بی بیضه و پالسمای

شدن در محیط آبی طی تکثیر طبیعی یا هنگام تکثیر مصنوعی بعد 

شود. روابط آشکاری بین ترکیب کننده القا میاز مخلوط شدن با رقیق

پالسمای سمینال، اسمواللیته و مدت زمان تحرک اسپرم در ماهیان 

پالسمای  pHدر تحقیق حاضر  .(2007و همکاران،  Alaviوجود دارد )

ریز باال بود و در نتیجه پارامترهای ماهی فلسسمینال مولدین سیاه

خوانی حرکتی اسپرم نیز باال بودند که با نتایج بسیاری از محققین هم

(  گزارش کردند 1996و همکاران ) Lahnsteinerعنوان مثال داشت. به

سمینال و درصد پالسمای  pHکه همبستگی خطی و مثبتی بین 

های نمونه در pH ودنب باال دارد. وجود کپورماهیان های متحرک دراسپرم

های اسپرماتوزوآ در مایع تواند عامل اصلی تحرک سلولمتحرک می

و فشـار اسمـزی  pH (.2004، و همکاران، Rurangwaسمینال باشد )

که بر  های ماهیان استکننده اسپرم در گونهاز پارامترهای مهم فعال

( به 1995، و همکاران، Billardگذارد )قابلیت لقاح اسپرم تاثیر می

بر عامل مهمی در شروع حرکت مجرای اسپرم pHکه افزایش طوری

تواند عامل های متحرک میدر نمونه pHباشد. باال بودن اسپرم می

 Rurangwaاسپرماتوزوآ در مایع سمینال باشد ) هایسلول تحرک اصلی

های العمل(. در مجموع ماهیان مختلف عکس2004همکاران و 

که طوریاز خود نشان می دهند به pH متفاوتی نسبت به 

(  اسپرم کپورماهیان در 1995و همکاران ) Billardبراساس گزارش 

های زیادی وجود قابلیت حرکتی دارند. گزارش pH دامنه وسیعی از 

باشد معموالً جهت ایین میهایی که حجم اسپرم پدارد که در گونه

، Alaviباشند )جبران حجم کم اسپرم واجد اسپرمی با تراکم باال می

که نتایج تراکم اسپرم تحقیق حاضر در (. درصورتی2007و همکاران 

ماهی خالدار برخالف گزارشات سایر محققین بود. زیرا رابطه با سیاه

ریت باال بود. نکته در این گونه هم حجم اسپرم، تراکم و هم اسپرماتوک

ماهی خالدار نسبت به سایر جالب در رابطه با این فرضیه برای سیاه

باشد، زیرا در تحقیقی که بر روی مولدین وحشی ها متفاوت میگونه

% گزارش شده بنابراین  90ماهی خالدار انجام گرفت لقاح باالی سیاه

ح بیان شده تراکم باالی اسپرم در این گونه یک فاکتور مثبت در لقا

(. تاثیر سن بر روی کیفیت 2017و همکاران،  Zadmajidاست )

تولیدات جنسی در بسیاری از مطالعات تولیدمثلی صورت گرفته اسـت 

آالی عنـوان مثـال تـراکم اسپرم در مایع اسپرمی ماهیان نر قزلبـه

دهی ( که برای اولین بار اسپرمOncorhynchus mykissکمان )رنگین

کنند در مقایسه با گروه سنی سه ساله باالتر بود، اگرچه مدت می

، و همکاران، Lileyزمان تحرک اسپرم در هر دو گروه مشابه بود )

( بیان کردند که طول دوره تحرک 2006(. لرستانی و همکاران )2002

کمان در مقایسه با سه ساله آالی رنگیناسپرم در مولدین دو ساله قزل

چنین کیفیت اسپرم در مولدین سه ساله تر بود. همینو چهار ساله پای

( باالتر از مولدین یک ساله بود Morone saxatilisباس راه راه )

(Vuthiphandchai  وZohar ،1999 نتایج تحقیق حاضر مبین این .)

های مختلف ماهی مطلب است که خصوصیات کیفی اسپرم در گونه

یدهای جنسی تستوسترون متغیر است. در تحقیق حاضر سطح استروئ

ماهی خـالدار باالتر از هیدروکسی پروژسترون در مولدین سیـاهو دی

کتوتستوسترون -11که سطح ریز بود درصورتیفلس ماهیسیاه مولدین

ریز فاقد اختالف ماهی فلسماهی خالدار و سیاهدر بین مولدین سیاه

در گروه مولدین دار بود. بنابراین افزایـش نسبـی حجـم اسپـرم معنی

تواند در نتیجه باال بودن سطح استروئیدهای ماهی خالدار میسیاه

داری صورت معنیها بهجنسی در این گروه باشد. استفاده از هورمون

باعث افزایش حجم اسپرم در ماهیان می شود. افزایش شاخص 

ترتیب در گنادوسوماتیک با افزایش سطـح استـروئیـدهای جنسی به

golden rabbit fish (Siganus guttatus)( مارماهی اروپایی ،Anguila 

anguilaماهی خالدار  مطابقت داشت )( و سیاهSaydur  ،و همکاران

(. براساس Zadmajid ،2016؛ 2010و همکاران،  Penaranda؛ 2000

مراحل رشد گنادی  زمان تمامیطور همشناسی بیضه، بهمطالعات بافت

های اسپرماتوسیت، اسپرماتید و که سلولطوریقابل مشاهده است. به

بر هر دو گروه قابل رویت هستند ولی اسپرماتوزوآ در مجـاری اسپـرم

که پراکنش باالی طوریهای دو گـروه متفاوت بود. بهپراکنش سلـول
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ماهی خالدار نسبت سیاه لومن مولدین مجاری اسپرماتوزوآ در هایسلول

تر بیضه از لحاظ فعال بودن بیش ریز حاکی ازسماهی فلسیاه مولدین به

ماهی (، در بیضه سس1385باشد. ایگدری و همکاران )اسپرم می تولید

های اسپرماتید و اسپرماتوزوآ سر، در مراحل مختلف رشد سلولبزرگ

ها را در بافت کامالً بالغ ترین تعداد این سلولمشاهده کردند، اما بیش

ل این ماهی یعنی اواخر بهار و اوایل تابستان بیضه و در فصل تولیدمث

که مولدین توان بیان کرد با اینبندی کلی میگزارش کردند. در جمع

ریز هم سن بودند )سه ماهی فلسماهی خالدار و سیاههر دو گروه سیاه

پارامترهای کیفی اسپرم و سطح استروئیدهای جنسی سرم خون  ساله(

 ن هر دو گروه مولد متفاوت بود.در طی فصل تولیدمثل طبیعی بی
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