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با  (Oreochromis niloticus) نیل سازي اووالسیون ماهی تیالپیايالقاء و همزمان
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 چکیده

دهنده و میزان تولید آن  با سرعت بسـیار زیـادي   هاي جهان است و به همین دلیل کشورهاي پرورشترین ماهیتیالپیا یکی از پر مصرف
ریزي غیر تخم هاي منفی مانند هماوري پایین وداراي برخی ویژگی Oreochromis niloticusبیولوژي تولید مثل جنس . رو به افزایش است

هاي تکثیر ها در کارگاهیکی از مشکالت و چالش. هایی براي کم کردن این مشکالت صورت گرفته استهمزمان است و به همین دلیل تالش
وگ در این تحقیق اثر تحریکی یک  آنـال . باشدهاي مولد ماده میریزي ماهیتیالپیا نیز همین عدم همزمانی در رسیدگی جنسی مولدین و تخم

LHRH  به تنهایی و نیز همراه با دو آنتاگونیست دوپامینی نسل سوم به نامOlanzapine  وClozapine     که به ترتیـب محدودکننـده عملکـرد
باشند بر همزمانی و افزایش راندمان تکثیر ماهی تیالپیاي نیل مورد بررسی قرار گرفته و با یک آنتاگونیست می D4و  D2رسپتورهاي دوپامینی 

هـاي کیفـی و کمـی مـورد     بهبود راندمان تولید مثلی تیالپیا در شاخص حاکی ازنتایج تحقیق . مقایسه گردید) دامپریدون(خته شده عمومی شنا
را دریافت  LHRHداري با تیماري بود که تنها آنالوگ عنیهاي دوپامینی بود که در بسیاري از موارد اختالف مبررسی تحت تأثیر آنتاگونیست

ریزي در مولـدین، افـزایش   تسریع و همزمانی تخم .باشدیوجود ممانعت دوپامینرژیک در ماهی تیالپیاي نیل مدهنده ناین نتایج نشا .کرده بود
هاي دوپامینی در تکثیـر  ریزي مولدین و افزایش شاخص اووالسیون بخشی از اثرات مثبت تزریق آنتاگونیستقطر تخمک، افزایش درصد تخم

هاي تکثیر کمی بهتـر از  هاي نسل سوم در شاخصگرفت که تیمار توان نتیجههاي تکثیر تیمارها میبندي مقایسه شاخصجمع با .این ماهی بود
ش در مـاهی تیالپیـا نقـ    D2دهـد کـه رسـپتورهاي    همچنین نتایج بهتر دوزهاي اوالنزاپین نسبت به کلوزاپین نشان می. ندادامپریدون عمل کرده
ي در تر کماست که احتماال تأثیر  D4مثل دارند و بالك کردن این رسپتورها مفیدتر از بالك کردن رسپتورهاي دند تولیمؤثرتري در تأخیر فرای

  .ممانعت از تولید مثل دارند
  

  تیالپیاي نیل، دوپامین، آنتاگونیست دوپامین، اووالسیون :کلمات کلیدي

                                                             
 Davoodzargham61@gmail.com: عهده دار مکاتبات* 
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  مقدمه
تیالپیا دومین گروه مهم ماهیـان پرورشـی هسـتند و    

ــر ــرورش و    پ ــل پ ــه دلی ــر ب ــه اخی ــا در ســه ده ورش آنه
بازاریابی آسان رشد قابل توجهی را دارا بوده اسـت، بـه   

ــون تــن در ســال   5/1کــه از طــوري ــه  2004میلی  96/3ب
اکنـون  است و هم افزایش یافته 2010میلیون تن در سال 

 ,FAO( شودکشور دنیا پرورش داده می 130در بیش از 

ــا،   یکــی از خصوصــیات). 2013 ــت پرورشــی تیالپی مثب
تحمل کیفیت پایین آب پرورشی و نیز تـوان اسـتفاده از   

پــرورش  .باشــدمحــدوده وســیعی از غــذاهاي زنــده مــی
هاي شیرین، لـب شـور و   تیالپیا در دنیا به خوبی در آب

 ,.Campos-Mendoza et al ( دریایی انجام شده است

اي همچنین این ماهی توان پـرورش چنـد گونـه   . )2004
)polyculture ( هـاي پرورشـی را   را به همراه سایر گونـه

گونــــه . )Green et al., 2002( نیــــز داراســــت
Oreochromis niloticus   تـرین و  یا تیالپیاي نیـل مهـم

ترین گونه تیالپیـاي پرورشـی در جهـان اسـت     اقتصادي
در صد سهم پرورش در بـین گونـه هـاي     90که بیش از 

 خـود اختصـاص داده اسـت   مختلف تیالپیا را در دنیا بـه  
)Wang and lu, 2015(.      این گونـه تـوان رشـد مناسـب

ــا شــوري   ــر را دارا مــی ppt 15ت   باشــد و در شــوري زی
10-15 ppt ماهی تیالپیاي ماده بسـته  . قابلیت تکثیر دارد

طور هفته و به 4-1به شرایط محیطی و نحوه پرورش هر 
ــان  ــر همزم ــم )asynchronous( غی ــی تخ ــزي م ــدکری            ن

)Baroiller et al., 1997( .  درحقیقت باید این مـاهی را
ــد   ــا شــکل تولی ــاهی ب ــی یــک م  Multi Spowningمثل

خصوصیات ذکر شده و مجموع مشخصات . قلمدادکرد
ــدل     ــاهی م ــه یــک م ــاهی، آن را ب ــن م ــک ای فیزیولوژی
مخصوصا در بررسی هـاي مـرتبط بـا فیزیولـوژي تولیـد      

). Levavi-Sivan et al., 2010(مثل تبدیل نموده است 

تنها . تولید و پرورش تیالپیا در ایران سابقه چندانی ندارد
اقدام انجام شده مربوط به وارد کـردن تیالپیـاي نیلـی و    

ــال   ــز در س ــوم    1387قرم ــات عل ــه تحقیق ــط مؤسس توس
شیالتی ایـران باهـدف معرفـی گونـه جدیـد بـه صـنعت        

رش، تحقیقـات روي تکثیـر، پـرو   . باشـد پروري میآبزي
تغذیه و سایر عوامل مربوط به تولید این ماهی در مرکـز  

موفقیـت در   تحقیقات ماهیان آب شور بافق استان یزد با
  .حال انجام است

مثل ماهیان استخوانی، به علت عـدم  در فرایند تولید
وجود ارتباط خونی بین هیپوتاالموس و هیپـوفیز، تعـداد   

ســئولیت هــاي هیپوتاالموســی مکثیــري از نوروهورمــون
 ,.Wang et al(را بـر عهـده دارنـد     GtHتنظـیم ترشـح   

تـوان بـه   هـا مـی  ترین این نوروهورمونکه از مهم )2011
GnRH  و دوپامین اشاره کـرد )Levavi-Sivan et al., 

هـاي  طبق تحقیقات انجام شده، معرفی آنـالوگ ). 2010
GnRH ریزي را در بسـیاري از  راندمان القاء بلوغ و تخم

 ,.Park et al(دهـد  مـی ماهیان دریـایی ارتقـا    هايگونه

و  آال قـزل هـا ماننـد   هاي ماهیدر برخی از گونه. )2007
ــایی،   ــان دری ــی ماهی ــایی  GnRHبرخ ــه تنه ــیدگی  ب رس

ولـی  . کندریزي را تسریع میجنسی را القاء و روند تخم
هـاي  در بسیاري از ماهیان بـه علـت وجـود بازدارنـدگی    

زاد بــه حــدي دوپــامین دروندوپامینرژیــک اثرممــانعتی 
وارد شـده بـه بـدن     GnRHتـوان   قوي است که شـدیداً 

. کنـد خنثی مـی  گنادوتروپین ماهی جهت افزایش ترشح
ــین  اهمیــت و شــدت ممانعــت  هــاي دوپامینرژیــک در ب

وجود ایـن بازدارنـدگی    .ماهیان استخوانی متفاوت است
 De Leeuw et( در ماهی تیالپیا به اثبات رسـیده اسـت  

al., 1989; Levavi-Sivan et al., 1995( .   بـه علـت
 ایـن گـروه  هاي دوپامینرژیک در وجود این بازدارندگی

از ماهیان ضرورت اضافه کـردن ترکیبـات آنتاگونیسـت    
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در پاسـخ بـه    هـا گنـادوتروپین دوپامین به منظـور ترشـح   
GnRHa  و تقویت عملکردGnRH احساس شد )Peter 

et al., 1988; Podhorec et al., 2012;  .(   طبـق ایـن
ها استفاده همزمان یک آنتاگونیست قوي رسـپتور  روش

 GnRHپاسخ بـه    GnRHدوپامین و آنالوگ فوق فعال 
را از طریق کاهش فعالیت بازدارندگی دوپامینرژیک در 

-گونه هدف تقویت و باعث ترشح گنـادوتروپین درون 

 ,.Sharaf, 2012; Wang et al(شـود  مـی  )GtH( زاد

 "کار بردن چنین تیمارهاي ترکیبی بـه عنـوان   هب). 2009
 ;Lin et al., 1986(شناخته شده اسـت   " Linpeروش 

Peter et al., 1988  .( 

 D1 دو گروه رسـپتور دوپـامین بـه نـام    ها در  ماهی

like  وD2 like تحریـک رفتـار جنسـی     که وجود دارند
ــات مختلــف، پــس از دســتکاري   جــنس مــاده در حیوان

ــر  ــپتورهاي گ ــت   D2وه رس ــده اس ــزارش ش ــروه . گ گ
ــپتورهاي  ــپتورهاي   D2رسـ ــامل رسـ  D4و  D2 ،D3شـ

درگیـــري و حضـــور مختلفــی  آزمایشـــات . باشـــد مــی 
را در ممانعت دوپامینرژیک براي  D2 Likeرسپتورهاي 

ترشح گنادوتروپین مسـتقیما در سـطح هیپـوفیز اثبـات و     
 Vacher et al., 2000; Levavi-Sivan. (اندبیان کرده

et al., 2005; Peter et al., 1991(  

ــد ــوژي تولی داراي  Oreochromisمثــل جــنس بیول
ــی ویژگــی  ــی ماننــد همــاوري پــایین و     برخ هــاي منف

 Rana 1990; Ridha( اسـت  زمـان ریـزي غیـر هـم    تخم

هایی براي کم کـردن ایـن   و به همین دلیل تالش )2004
 ;Little et al., 1993( مشکالت صـورت گرفتـه اسـت   

Bhujel, 2000( .    ــک ــر تحریکــی  ی ــق اث ــن تحقی در ای
 LHRH )des-Gly10, [D-Ala6] LH-RHآنـالوگ  

Ethylamide(    به تنهایی و نیز همراه بـا دو آنتاگونیسـت
 Olanzapineو   Clozapineدوپامینی نسل سـوم بـه نـام    

که محدودکننده عملکـرد رسـپتورهاي دوپـامینی گـروه     
D2 مان تکثیر مـاهی  زمانی و افزایش راندباشند بر همیم

ــک       ــا ی ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــل م ــاي نی تیالپی
مقایسـه   )دامپریـدون (آنتاگونیست شناخته شده عمـومی  

ــت ــی  Olanzapine. شـــده اسـ آنتاگونیســـت اختصاصـ
آنتاگونیسـت اخنصاصـی    Clozapineو  D2رسپتورهاي 

هستند و میـل ترکیبـی آنهـا بـا      D4رسپتورهاي دوپامینی 
 .صی خود به شـدت پـایین اسـت   رسپتورهاي غیر اختصا

 )D2  )DRD2اوالنزاپین به طور اختصاصی رسپتورهاي 
کند دهد و با آنها اتصال برقرار میرا تحت تأثیر قرار می

طـور اختصاصـی گـرایش بـه رسـپتورهاي      و کلوزاپین به
D4 (DRD4) دارد   )Bohmler et al., 2007; Van 

tol et al., 1991 .( اپین بـه  کـه گـرایش کلـوز   به طـوري
از رسپتورهاي  تر بیشبرابر  D4  10اتصال با رسپتورهاي 

D2 است  )Sanyal and Van Tol, 1997(.  
  

  هامواد و روش
 1393فروردین تا مرداد مراحل عملی این تحقیق از 

در مرکز تحقیقات ماهیـان آب شـور مؤسسـه تحقیقـات     
علوم شیالتی ایران واقع در شهر بـافق اسـتان یـزد انجـام     

  . شد
  

  هاداري ماهیسازي و نگهآماده
       به منظور شروع کار، مولدین ماده و نر تیالپیاي نیل

)Oreochromis niloticus(    موجود در مرکز بـه نسـبت
از نسـل  . تکثیـر شـدند    Mix Breedingو بـه طریـق    1:3

ماهی جهـت انجـام ایـن تحقیـق بـه      حاصله، تعدادي بچه
 ,.Arabaci and Sari( طور جداگانـه نگهـداري شـدند   

دسـت آمـده تـا پـیش از اولـین      هاي بهماهیبچه. )2004
 + L 12بلوغ در شرایط عادي پرورش و رژیـم نـوري    
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12 D  بچه ماهی در لیتر پـرورش   5داري و با تراکم نگه
در شرایط طبیعـی ایـن   ). El-Sayed., 2006( داده شدند

گـرم صـورت    80مرکز اولین تکثیـر ماهیهـا بـاالي وزن    
با نزدیک شدن به سـن بلـوغ،   . )1392مشایی، ( پذیردمی

منظور بررسی مرحله رسیدگی ها به طور هفتگی بهماهی
زمـانی کـه میـانگین وزن    . گنادي معاینه و توزین شـدند 

هـا  گرم رسید، تزریق آنتاگونیست 80ها به نزدیک ماهی
  .انجام شد

  
  هاي تزریقیسازي محلولآماده

-Dبـا نـام    LHRHلوگ براي انجام این تحقیق آنـا 

Ala6-des-Gly10 LHRH ethylamide ســــاخت 
همچنین دامپریـدون  . کانادا استفاده شد Syndelشرکت 

 VASUDHAمورد نیاز این آزمـایش سـاخت شـرکت    

PHARMA CHEM LTD  دو . هندوســـتان بـــود
  Clozapine آنتاگونیست مورد استفاده در این آزمـایش 

ــه  Olanzapineو  ــد کــه ب خت شــرکت ترتیــب ســابودن
Cambrex profarmaco  ایتالیا و شرکتLee Pharma 

ایـن دو آنتاگونیسـت جـزو نسـل سـوم      . هندوستان بودند
 Gerald and( آیندشمار میهاي دوپامینی بهآنتاگونیست

Maguire; 2002 .(حالل مورد استفاده در این آزمایش 
ــاید دي ــل سولفوکس ــرکت   (DMSO) متی ــاخت ش و س

DAEJUNG چـــین بـــود )Wang et al., 2009( .
LHRHa   جهت تزریق در حـاللDMSO    حـل و رقیـق

تنهـا را   LHRHaبایست شد تا نهایتا براي تیماري که می
ازاي هر کیلـوگرم  میکروگرم به 20میزان دریافت کند به

تیمــار ( هــا تزریــق گردیــدبــه مــاهی LHRHaوزن بـدن  
LHRH .(   ــی ــه م ــاري ک ــراي تیم ــت ب و  LHRHaبایس

، دامپریدون نیز در )DOMتیمار ( فت کنددامپریدون دریا
ــالل  ــادیر الزم از    DMSOحــ ــا مقــ ــد و بــ ــل شــ حــ

ازاي هـر  کـه بـه  طـوري مخلوط شـد بـه   LHRHaمحلول
گـرم  میلـی  10هـاي ایـن تیمـار    کیلوگرم وزن بدن ماهی

 تزریـــق شـــود LHRHaمیکروگـــرم  20دامپریـــدون و 
)Wang et al., 2009; Pham et al., 2010; Podhorec 

et al., 2012; Peykan Heyrati et al., 2007( .
اوالنزاپین و کلوزاپین نیز به صورت محلول تهیـه شـد و   

 15و  10، 5ترتیب تیمارهاي دریافت کننده اوالنزاپین به
-بـه  LHRHaمیکروگـرم   20گرم دارو را به همراه میلی

ــد    ــت کردن ــاهی دریاف ــدن م ــوگرم وزن ب ــر کیل  ازاي ه
همچنین تیمارهاي . )OLA1, OLA2, OLA3تیمارهاي (

گرم میلی 15و  10، 5دریافت کننده کلوزاپین به ترتیب 
بـه ازاي هــر   LHRHaمیکروگــرم  20دارو را بـه همـراه   

تیمارهــاي ( کیلــوگرم وزن بــدن مــاهی دریافــت کردنــد
CLO1, CLO2, CLO3 .( میلی 5یک تیمار نیز ترکیب -

به گرم اوالنزاپین را میلی 5رم در کیلوگرم کلوزاپین و گ
را دریافـت   LHRHaمیکروگرم در کیلـوگرم   20همراه 

تیمار شاهد مثبت فقط مورد تزریـق بـا   ) COتیمار ( کرد
تیمار شاهد منفی نیز بدون ). PCتیمار ( حالل قرار گرفت

تیمـار  ( تزریق در شرایط برابر با تیمارهـا نگهـداري شـد   
NC .( ازاي هر ماهی گرم بهمیلی 15/0تا  1/0حجم تزریق
  ).Peykan Heyrati et al., 2007(بود 

  
  عملیات تزریق و تکثیر 

 3تیمار انجام گرفت و هر تیمار بـه   11آزمایش در 
مولد مـاده  ماهی پیش 165مجموعاً . تکرار تقسیم گردید

. تکـرار آزمــایش تقسـیم و آمــاده تزریـق گردیــد    33در 
ــه صــورت یــک  ــهتزریــق داروهــا ب ــه اي و ب روش مرحل

ــا  درون ــفاقی یـ ــت  Intraperitonialصـ ــورت گرفـ  صـ
)Podhorec et al., 2012; Park et al., 2007( . پس از

در کنـار مولـدین نـر     1:1هاي ماده به نسبت تزریق ماهی
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ماهی در تانـک   12گالس و با تراکم هاي فایبردر تانک
ــدند و از    2000 ــداري ش ــري نگه ــس از   6لیت ــاعت پ س

بـه   سـاعته  4تزریق جهت بررسی اووالسیون در فواصـل  
آب برابـر   pHدر زمـان تزریـق   . طور منظم معاینه شـدند 

و اکسـیژن محلـول    9/26 ، دما 9/8-7/8 ، شوري22/8 با
روز پـس از   5هـایی کـه تـا    تعداد مـاهی . ثبت شد 56/6

ریـزي کردنـد یادداشـت و بـه     تزریق در هـر تیمـار تخـم   
ریـزي ثبـت   ریـزي یـا درصـد تخـم    عنوان موفقیت تخـم 

هـاي هـر تیمـار بـا     ریـزي نمونـه  مفاصله زمان تخ. گردید
منظـور  )  Latency period ( تزریق به عنوان دوره تاخیر

قطر تخمک استحصالی از هـر  پس از تکثیر، . و ثبت شد
درصد بـاروري هـر تیمـار نیـز ثبـت      گیري و اندازهتیمار 

ها پس از تکثیر به ماهی. )Szabo et al., 2002(گردید 
بـرداري از گنـاد و   ونـه منظور بررسی و توزین گنـاد و نم 

پس از تشریح، گنادها بیرون . کبد به آرامی کشته شدند
ــه منظــور محاســبه شــاخص گنادوســوماتیک   آورده  و ب

هـاي درون تخمـدان   مانـده تخمـک  بـاقی توزین شدند و 
نسـبت تخمـک   ) (OI( جهت تعیین شاخص اووالسـیون 

) شــدهاستحصــالی از هــر مــاهی بــه کــل تخمــک تولیــد 
اووالسـیون یـا موفقیـت اووالسـیون     شمارش شد و نـرخ  

) اي تزریقـی هـ نسبت ماهیان اوولـه شـده بـه کـل مـاهی     (
هـا جهـت محاسـبه    همچنین کبـد مـاهی  . گردیدمحاسبه 

ــد    ــوزین گردی شــاخص هپاتوســوماتیک جداســازي و ت
)Sharaf, 2012; wang et al., 2009( . در نهایــت

تلفات هر کـدام از تیمارهـا در طـول دوره آزمـایش بـه     
  .مقایسه تأثیرات منفی داروها یادداشت گردید منظور
  

  آنالیز آماري
 ±صـورت میـانگین   نتایج حاصله در این تحقیـق بـه  

بـه  . انـد ارائـه گردیـده   )Mean ± SD(انحراف از معیـار  

  20.0نسـخه   SPSSهاي آماري نـرم افـزار   منظور بررسی
در اولـین گـام نتـایج سـطوح     . مورد استفاده قرار گرفت

ریـزي، دوره تـاخیر، شــاخص   قیـت تخـم  هورمـونی، موف 
اووالسیون، موفقیت باروري، غلظت ویتلـوژنین، آنـزیم   

و قطر اووسیت از نظر نرمال بـودن داده  GSI،  آروماتاز
 One-Sample Kolmogorov-Smirnovها بـا آزمـون   

Test       ،بررسی شدند و پس از تأییـد نرمـال بـودن نتـایج
-One(رفــه آزمـون پارامتریـک آنـالیز واریـانس یـک ط     

Way ANOVA ( ــی ــی معنـ ــت بررسـ ــودن جهـ دار بـ
 اي دانکـن سـپس تسـت چنـد دامنـه    . اختالفات اجرا شد

)Duncan Multiple Range Test.(   ــین ــت تعی جه
هـا اجـرا گردیـد و نتـایج بـه      دار بین گروهاختالف معنی

ــان     ــطح اطمین ــا س ــده ب ــت آم ــان ) ≥05/0P( %95دس بی
  )Pham et al., 2010(گردید
  

  نتایج
هاي مختلف تکثیر گیري و محاسبه شاخصاندازهبا 

نتایج مربوط بـه موفقیـت تخـم   : نتایج زیر حاصل گردید
ریـزي  ین درصد تخـم تر کم صورت بود کهریزي به این

موفقیـت  % 20بـا   در تیمارهاي شاهد مثبت و شاهد منفی
ایـن   مـاهی  15مـاهی از   3اتفاق افتاد که تنها   ریزيتخم

ریـزي  باالترین درصـد تخـم   .دندریزي کرتخم دو تیمار
جـدول  ( موفقیـت بـود  % 80بـا   OLA1نیز متعلق به تیمار 

ــماره  ــایش   ). 1ش ــی آزم ــاي تزریق ــی تیماره ــه همگ البت
ریزي را نشان دادند و از این نظـر  درصد باالتري از تخم
ــی  ــتالف معن ــد   داراي اخ ــاهد بودن ــاي ش ــا تیماره    دار ب

)05/0P≤(.  تیمـار شـاهد   ریـزي  خیر تخمتأمیانگین دوره
ساعت و میانگین دوره تـأخیر تیمـار شـاهد     48± 4منفی

طـوالنی این دو تیمـار  . ساعت ثبت گردید 52± 8مثبت 
ــرین ــر    ت ــن نظ ــتند و از ای ــأخیر را داش ــتالف دوره ت اخ
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 20± 5بـا   DOMتیمـار  . داري با یکدیگر نداشـتند  معنی
ترین سریع 20± 4دوره تأخیر  با OLA 1تیمار  وساعت 
همــه  هــمدر ایــن شــاخص  .را دارا بودنــد دهــیجــواب

داراي اخـتالف   هـاي شـاهد  بـا تیمـار   تیمارهاي تزریقـی 
ــی ــددار بودمعن ــدول ( ن ــت   ).1ج ــا موفقی ــاح ی ــزان لق می

هـاي تیمـار  هاي استحصالی از ماهیباروري در بین تخم
و  داري بـا یکـدیگر نداشـتند   هاي مختلف اختالف معنی

ــا از   ــه تیماره ــایج هم ــا % 68نت ــود % 75ت ــر ب ــایج . متغی نت
در مورد تیمارهاي مختلف آزمایش اووالسیون شاخص 

درصـد   45± 4صورت بود که تیمار شاهد منفی با به این
ایـن عـدد در   و  ین شاخص اووالسیون را دارا بـود تر کم

. دسـت آمـد  درصـد بـه   57± 2مورد تیمار شـاهد مثبـت   
ــار     ــراي تیم ــز ب ــدار شــاخص اووالســیون نی ــاالترین مق ب

OLA2  ایـن شـاخص در    .درصد ثبت گردیـد  74± 6با
ــاي  ــتالف  COو  DOM  ،OLA1  ،OLA2تیمارهـ اخـ

جدول ( دارا بود LHRHداري با تیمارهاي شاهد و معنی
ــق  ). 1 ــان تزری ــا از زم ــات تیماره ــا  تلف ــس از  5ت روز پ

هـیچ تیمـار شـاهد منفـی    به این ترتیب بود کـه  آزمایش 
مـاهی   1 گونه تلفاتی نداشت ولی در تیمار شـاهد مثبـت  

نیز تلفاتی را در طول این مـدت   LHRHتیمار  .تلف شد
بـود   OLA3به تیمار  قباالترین تلفات نیز متعل و نداشت

 .)2جدول شـماره  ( ماهی در آن تیمار تلف گردید 4که 
از تیمارهــاي  هــاي استحصــالیقطــر تخمــکین تــر کــم

ــایش ــت  در آزم ــاهد مثب ــار ش ــادل تیم   7/1± 41/0 و مع
بـاالترین   1/3± 36/0با  COتیمار ترکیبی  بود ومتر میلی

قطر تخمـک در  . قطر تخمک را در بین تیمارها دارا بود
نیـــز  OLA3و  DOM  ،OLA1 ،OLA2تیمارهـــاي 

 داشـت  LHRHداري با تیمارهاي شاهد و اختالف معنی
 . )2جدول (

  
  )انحراف ازمعیار ±میانگین(اووالسیون ریزي، دوره تأخیر، موفقیت باروري و شاخصنتایج مربوط به موفقیت تخم :1جدول 

  نام تیمار
  موفقیت تخمریزي

  )درصد(
  دوره تأخیر

  )ساعت(
  موفقیت باروري

  )درصد(
  شاخص اووالسیون

  )درصد(
NC a20 c4 ±48  a2 ±75  a4 ±45  
PC a20 c8 ±54  a4 ±71  ab2 ±57  

LHRH b40  b6 ±28  a6 ±74  b6 ±62  
DOM c66  a5 ±20  a4 ±68  c3 ±67  
OLA 1 c80  a4 ±20  a2 ±68  c5 ±70  
OLA 2 c72  a2 ±22  a3 ±69  c6 ±74  
OLA 3 bc60  a4 ±24  a4 ±74  b2 ±62  
CLO 1 b47  b6 ±34  a7 ±75  b5 ±64  
CLO 2 bc59  a4 ±26  a4 ±76  bc1 ±68  
CLO 3 b53  a2 ±24  a1 ±70  b4 ±65  

CO c72  a0 ±24  a2 ±72  c3 ±67  
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  تلفات، قطر تخمک، شاخص گنادوسوماتیک و شاخص هپاتوسوماتیکهاي درصد نتایج مربوط به شاخص: 2جدول 
  )انحراف از معیار ±میانگین( 

  نام تیمار
  تلفات

  )درصد(
  قطر تخمک

  )میلی متر(
  شاخص گنادوسوماتیک

  )درصد(
  شاخص هپاتوسوماتیک

  )درصد(
NC -  a12/0 ±2  a1/0 ±19/3  a2/0 ±31/2  
PC 6/6  a41/0 ±7/1  a35/0 ±21/3  a46/0 ±24/2  

LHRH -  a27/0 ±9/1  ab51/0 ±92/3  a3/0 ±27/2  
DOM 2/13  b32/0 ±5/2  c67/0 ±1/5  b65/0 ±85/2  
OLA 1 6/6  ab4/0 ±6/2  c8/0 ±27/5  bc5/0 ±57/3  
OLA 2 2/13  b43/0 ±4/2  b8/0 ±7/4  bc81/0 ±63/3  
OLA 3 27  b16/0 ±7/2  b61/0 ±61/4  c97/0 ±85/3  
CLO 1 -  a21/0 ±8/1  ab45/0 ±95/3  a5/0 ±35/2  
CLO 2 2/13  a13/0 ±9/1  ab2/0 ±03/4  a75/0 ±53/2  
CLO 3 20  ab43/0 ±2/2  ab35/0 ±23/4  ab58/0 ±69/2  

CO 2/13  b36/0 ±1/3  b78/0 ±56/4  b68/0 ±01/3  
  

نتایج مربوط بـه شـاخص گنادوسـوماتیک  بـه ایـن      
و تیمـار   19/3± 1/0ترتیب بود که تیمار شاهد منفـی بـا   

ین مقادیر را دارا بودند تر کم 21/3±35/0شاهد مثبت با 
بـاالترین رقـم   . داري نداشتندو از این نظر اختالف معنی

دسـت  بـه  27/5± 8/0و برابر بـا    OLA1مربوط به تیمار 
با سایر تیمارها اختالف معنی DOMتیمار  جزآمد که به

  ).2جدول (داري داشت 
نتایج مربوط به شـاخص هپاتوسـوماتیک تیمارهـاي    

بـراي تیمـار    صورت بود کـه ایـن شـاخص   اینمختلف به
و براي تیمار شاهد مثبـت   31/2± 2/0شاهد منفی معادل 

 LHRHدر مورد تیمـار  . دست آمدبه 24/2± 46/0برابر 
داري با تیمارهاي شـاهد منفـی و   ف معنیاین عدد اختال
با تیمارهاي   DOMاین شاخص در تیمار . مثبت نداشت

اختالف معنی LHRHشاهد مثبت و شاهد منفی و تیمار 
دار در مـورد  این اختالف معنی. )≥05/0P( داري داشت

هم مشاهده شد  OLA 3و  OLA1  ،OLA 2 تیمارهاي 

اخــتالف  CLO3و  CLO2و  CLO1امــا در تیمارهــاي 
تیمـار  . دارا نبود LHRHهاي شاهد و داري با تیمارمعنی

ــی  ــوماتیک  COترکیبــــ ــاخص هپاتوســــ   داراي شــــ
داري بـا  بود که ایـن عـدد اخـتالف معنـی     ±01/3 68/0

 داشـت  LHRHنتایج مربوط به تیمارهاي شاهد و تیمـار  
  .)2جدول (

  
  بحث 

هاي تکثیـر  در کارگاه هاو چالش یکی از مشکالت
زمانی در رسیدگی جنسی مولدین و تخمدم همتیالپیا ع

باشدکه براي یک کارگاه هاي مولد ماده میریزي ماهی
وقـوع  . )El-sayed, 2006( بر استتکثیر دشوار و هزینه

ــدهنشــان ریــزي در تیمارهــاي شــاهد تخــم انتخــاب  دهن
آمـادگی جنسـی    هاي مورد آزمـایش  مناسب سایز ماهی

ــاهی ــا   مـ ــراي آزمـ ــده بـ ــاب شـ ــاي انتخـ ــودهـ  .یش بـ
ــایی ــرایط   ) 1392(مش ــوغ را در ش ــایز بل ــتین س ــز نخس نی
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دلیـل   .مذکور در همین محدوده وزنی ذکر کرده اسـت 
مولــد ایــن بــود کــه ممانعــت  هــاي پــیشانتخــاب مــاهی

شـود و اوج  بلوغ شروع میدوپامینرژیک در مرحله پیش
-Levavi( شـود این ممانعت در مرحله ویتلوژنز دیده می

Sivan et al., 2010 .(هـاي تکثیـر   مقایسه نتایج شاخص
تأییـد کننـده    LHRHدر تیمارهاي آنتاگونیستی با تیمار 

وجـــود ممانعـــت دوپامینرژیـــک در وقـــایع رســـیدگی 
باشـد کـه مـانع از    ریزي ماهی تیالپیا میتخمدانی و تخم

وجود این . شودمثل میتولیدفرایند در  LHRHعملکرد 
نیــل توســط  ممانعــت دوپامینرژیــک در مــاهی تیالپیــاي

Levavi-Sivan 2003و  1995هـاي  همکاران در سال و 
نتـایج  دهـد کـه   نشـان مـی   2و  1جداول . بیان شده است

داري هاي کنترل مثبت و منفی تفاوت معنـی تکثیر گروه
تـوان نتیجـه گرفـت کـه     ایـن مـی  بنابر. با یکدیگر ندارند

تـأثیر  بـی  در روند تولیدمثلحالل دي متیل سولفوکساید 
در تحقیقـات دیگـري نیـز از ایـن مـاده بـه عنـوان         .است

حالل استفاده شـده اسـت کـه گزارشـی از تـأثیر آن بـر       
 ,.Wang et al( هـا وجـود نـدارد   مثـل مـاهی  روند تولید

ــاي   .)2009 ــین تیمارهـ ــاروري در بـ ــایج موفقیـــت بـ نتـ
داد کـه ایـن   داري را نشـان نمـی  آزمایش اختالف معنـی 

ــی  ــان مـ ــأله نشـ ــتفاده  مسـ ــه اسـ ــد کـ ،  LHRHaاز دهـ
دامپریدون، کلـوزاپین و اوالنـزاپین تـاثیر منفـی بـر روي      

هـا  تخمـک آزاد شـده مـاهی    )Viability( پذیريزیست
ــدارد ــولی     . ن ــور معم ــورد کپ ــز در م ــابهی نی ــایج مش  نت

)Dorafshan et al., 2003( مــاهی مرواریــدي، شــاه 
)Arabasi and Sari, 2004(   و مـاهی سـفید )Paykan 

Heyrati et al., 2007 (   موفقیـت  . گـزارش شـده اسـت
% 75تــا  % 68بــاروري در تیمارهــاي ایــن آزمــایش از    

تـر از نتـایج گـزارش شـده     کمـی پـایین   کـه متفاوت بود 
باشــد کــه مــی 2012توســط هــوي و همکــاران در ســال 

احتماالً این . اندگزارش کرده% 5/87حداکثر باروري را 
ایی علت تفـاوت در فاکتورهـاي فیزیکوشـیمی   اختالف به

ــایش اســـت ــاران Hui. آب تکثیـــر در دو آزمـ  و همکـ
 pH/ شــوري/ بهتــرین ترکیــب درجــه حــرارت  )2012(

ــه  ــراي ب ــاروري در    ب ــد ب ــاالترین درص ــت آوردن ب دس
 6/27درجه حرارت : کندتیالپیاي نیل را چنین اعالم می

برابـر   pHگرم در لیتـر و   5/9شوري / گراددر جه سانتی
نیز بهترین شوري را براي ) 1394(همچنین مشایی. 5/7با 

 .داردگـرم در لیتـر بیـان مـی    میلـی  8تکثیر تیالپیـاي نیـل   
ــک در تیمــار     ــاالترین قطــر تخم  1/3± 36/0بــا  COب

 7/1± 41/0در تیمار شـاهد بـا    41ین آنتر کمو متر  میلی
) 1990(و همکــاران  Kjorswik .ثبــت گردیـد  متـر میلـی 

ژنین خون افزایش سایز تخمک را ناشی از افزایش ویتلو
و جذب بـاالتر آن توسـط اووسـیت در حـال رشـد مـی      

ــد ــایی . دانن ــاهی    ) 1392(مش ــک م ــر تخم ــانگین قط می
ــابه    تیالپیـــاي نیـــل مولـــد را در شـــرایط پرورشـــی مشـ

-Camposهمچنــین . اســت بیــان کــرده ±58/2 009/0

Mendoza نیز باالترین قطر تخمک) 2004( و همکاران 
و متـر  میلـی  47/2± 02/0در تحقیق خود را  تیالپیاي نیل

گیـري  متـر انـدازه  میلـی  36/2± 02/0 را ین میـزان تـر  کم
که این اعـداد در محـدوده نتـایج تحقیـق حاضـر       کردند

نتایج شـاخص گنادوسـوماتیک در تیمارهـاي    . داردقرار 
DOM  وOLA1 ترین میزان در باالترین حد بود و پایین

. بـود  CLO1و  LHRHآن متعلق بـه تیمارهـاي شـاهد،    
هـا بـه جـز قطـر تخمـک      ین نتایج با نتایج سایر شاخصا

ــابهت دارد  ــاق و مش ــوماتیک در  . انطب ــاخص هپاتوس ش
ین مقدار بود که این نتیجه با نتـایج  تر بیش OLA3تیمار 

توانـد  نتـایج ایـن شـاخص مـی    . قطر تخمک انطباق دارد
. علت قطر بـاالي تخمـک را در ایـن تیمـار توجیـه کنـد      

یز کبد ناشی از عملکرد باالي ترتیب که افزایش سابدین
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ــأثیر خــود را در ســنتز و    ــوده کــه ت ویتلوژنیــک مــاهی ب
ــازي  ــیشآزادس ــر ب ــذب    ت ــع آن ج ــه تب ــوژنین و ب ویتل

توسط تخمک  تر بیشویتلوژنین و ترکیبات زرده و آب 
نتـایج سـه تیمـار     ).Kjorswik et al., 1990( گـذارد می

ارو بهترین تر این ددهد که دوز پاییناوالنزاپین نشان می
مثـل مــاهی تیالپیــا  عملکـرد را در فراینــد تکثیـر و تولیــد  

. کند و نتایج آن از دامپریـدون نیـز بهتـر اسـت    ایجاد می
هاي دوپـامینی نسـل   این مسأله قدرت باالتر آنتاگونیست

هـا نشـان   هاي قبل آنتاگونیسـت سوم را در مقایسه با نسل
بـاالتر  نیز قدرت ) Maguire )2002 و  Gerald. دهدمی

هـاي قبلـی   هاي نسل سوم را نسبت بـه نسـل  آنتاگونیست
این در حالیست کـه دوز بهینـه اوالنـزاپین     .اندبیان کرده

نصف دوز دامپریدون مورد اسـتفاده اسـت و در مقایسـه    
ي دارو به بدن مـاهی وارد مـی  تر کمبا دامپریدون مقدار 

کند کـه رسـپتورهاي   همچنین این نتایج اثبات می .گردد
نقش اصـلی را در ممانعـت دوپامینرژیـک     D2پامینی دو

کنند و جلـوگیري از عملکـرد ایـن    -ماهی تیالپیا ایفا می
. کنـد رسپتورها عملکرد دوپامین را مختل و تضعیف می

Salingaut  نیـــــز رســـــپتورهاي ) 1998(و همکـــــاران
ین نقــش در ایفــاي اثــر تــر بــیشرا داراي  D2دوپــامینی 

. انـد ازي گنـادوتروپین دانسـته  سممانعتی دوپامین بر آزاد
اما با توجه به باالتر بودن شاخص هپاتوسوماتیک و قطـر  

تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــی OLA3تخمــک در تیمــار 
اوالنزاپین در دوز باال توانسته است ویتلوژنز را در ماهی 
به بهتـرین شـکل القـا کنـد امـا دوز بـاالي دارو احتمـاالً        

است که مانع  )Side effects ( داراي اثرات جانبی منفی
و در  ها شـده اسـت  تر ماهیو سریع تر بیشریزي از تخم

 Kieran( گـردد دوزهاي باال بصورت تلفات نمایان مـی 

et al., 2012( .       بـا درنظـر گـرفتن نتـایج تکثیـر ایـن دو
کلــوزاپین رانــدمان بهتــري را  گــرم میلــی 10تیمــار، دوز 

این تیمار نیز  تلفات و ارائه داد گرم میلی 5نسبت به دوز 
در  CLO3تیمـار  . ماهی در طـول دوره آزمـایش بـود    1

هاي در مورد شاخص دیگر کلوزاپینمقایسه با دو تیمار 
دوره تأخیر، قطـر تخمـک، شـاخص گنادوسـوماتیک و     
شاخص هپاتوسوماتیک نتایج بهتري را از خود نشان داد 

ریزي، موفقیـت  هاي موفقیت تخمولی در مورد شاخص
تــري اخص اووالســیون عملکــرد ضــعیفبــاروري و شــ

تلفات این تیمار نیز باالتر . داشت CLO2نسبت به تیمار 
ــداد    ــه تع ــی و ب ــار قبل ــول دوره   2از دو تیم ــاهی در ط م

نتایج بهتـر تیمارهـاي کلـوزاپین نسـبت بـه      . آزمایش بود
کننده وجود ممانعت نیز تأیید LHRHتیمارهاي شاهد و 

ــت و   ــاهی تیالپیاس ــامینی در م ــی دوپ ــان م ــه  نش ــد ک ده
 D2نیز عالوه بـر رسـپتورهاي    D4رسپتورهاي دوپامینی 

در کنتـرل فراینـد رسـیدگی جنسـی مـاهی تیالپیـا نقـش        
ــا   . دارنــد ــوزاپین ب ــا مقایســه عملکــرد آنتاگونیســت کل ب

تــوان دریافــت کــه ایــن    اوالنــزاپین بــه روشــنی مــی   
تـري نسـبت بـه اوالنـزاپین     آنتاگونیست عملکرد ضعیف

جـز  همه تیمارهاي هورمونی به عنوان مثالبه. داشته است
داري از نظــر شـــاخص  اخــتالف معنـــی  CLO1تیمــار  

گـذاري  تـأثیر . هاي شـاهد دارا بودنـد  اووالسیون با تیمار
 گـرم  میلـی  15گـرم و  میلـی  10این آنتاگونیست در دوز 

مهارکننـدگی   (potency)دهنده اینست کـه قـدرت  نشان
است و در دوز پـایین   رت کماین دارو نسبت به اوالنزاپین 
ــدارد  ــابراین  .اثربخشـــی مطلـــوبی نـ ــی بنـ ــه بررسـ نتیجـ

ــی  شــاخص ــر نشــان م دهــد کــه رســپتورهاي   هــاي تکثی
در ایفـاي نقـش    D2به اندازه رسـپتورهاي   D4دوپامینی 

ممانعتی دوپامین در فرایند تولید مثل تأثیرگذار و دخیـل  
طـور کـه   رسـد کـه دوپـامین همـان    نیستند و بـه نظـر مـی   

قبلی نیز در این مـورد ارائـه گردیـده اسـت، اثـر       شواهد
القـاء   D2از طریـق رسـپتورهاي    تـر  بـیش مهاري خود را 
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نیـز   COتیمار نتایج . )Salingaut et al., 1998( کند می
 D4و  D2دهنده اثر مثبت ترکیب دو آنتاگونیسـت  نشان

در . دوپامین در بهبود روند رسیدگی جنسی تیالپیا است
که دوز اوالنـزاپین ایـن تیمـار    با این یز ن COمورد تیمار 

هـاي تکثیـر   بود ولی نتایج شـاخص  OLA1برابر با تیمار 
بـود و البتـه بهتـر از     OLA1تر از تیمار این تیمار ضعیف

رسد علت ایـن مسـأله   نظر میبه. تیمارهاي کلوزاپین بود
هــا بــاال بــودن دوز آنتاگونیســتی تزریــق شــده بــه مــاهی 

کـه   OLA2باشد که مانند تیمار ) رمگمیلی 10مجموعاً (
شـاهد بـودیم،    OLA1کاهش راندمان را نسبت به تیمار 

در این تیمار نیز دوز باالي آنتاگونیست فراتـر از تحمـل   
  .ها بوده باشدماهی

توان بیان کرد کـه ممانعـت   گیري میعنوان نتیجهبه
مثـل مــاهی تیالپیــاي نیــل  دوپامینرژیـک در رونــد تولیــد 

بـه تنهـایی قـادر بـه      LHRHهـاي  و آنالوگوجود دارد 
 همچنـین . اووالسیون در این مـاهی نیسـتند   و تسریع القاء

نتایج بهتر دوزهاي اوالنزاپین نسـبت بـه کلـوزاپین نشـان     
ــا نقــش   D2دهــد کــه رســپتورهاي  مــی ــاهی تیالپی در م
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