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و پیموزاید هر یک به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر روي  2A-LHRH مقایسه تأثیر

  Rutilus frisii kutum مولدین ماده ماهی سفید تکثیرکیفیت هاي شاخصریزي و تخم
  

  4حسین خارا و 3صحافیزاده، همایون حسین2شهربانو عریان ،1محدثه احمدنژاد*
  شناسی، گروه زیستاستاد 2 ،هاي داخلی کشور، بندرانزلیپژوهشکده آبزي پروري آبدکتري،  آموختهدانش1

انشگاه دگروه شیالت استادیار 4 ،موسسه تحقیقات شیالت ایران دانشیار3 ،دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی، تهران
اسالمی واحد الهیجانآزاد

  19/6/91؛ تاریخ پذیرش: 15/12/90 تاریخ دریافت:
  1چکیده

 2A-LHRH )Luteinizing Hormoneبررسی اثرات استفاده از هورمون با هدف  این پژوهش  

Releasing Hormone Analogue (هاي ریزي و شاخصتخمبر  زاید (آنتاگونیست دوپامین)،و پیمو
 2A-LHRH )bw 1-µg kg -1: شامل تیمارها .د ماده ماهی سفید انجام شدمول 63، روي کیفیت تکثیر

 bw 1-mg kg  5+bw µg( 2A-LHRH ترکیب پیموزاید و -3)، bw 1-mg kg 5پیموزاید ( -2)، 1
1-kg 1( ،4-  عصاره هیپوفیز)شاهد مثبت( )bw 1-mg kg  1 ،(5-  1به میزان  درصد 7نرمال سالین 

ق تزری. بودند ،گروه ماهیان بدون تزریق -6و  )شاهد منفی(م وزن بدن ماهی ازاي هر کیلوگرسی بهسی
ریزي، تزریق تا تخم فاصله زمانی ازدهی، درصد جواببه روش داخل عضالنی صورت گرفت و 

، درصد لقاح تخم، درصد وزن تخمک نسبت به وزن بدن و درصد هماوري کاريشاخص اووالسیون، 
 بر .ی کالسیک مورد مطالعه قرار گرفتشناسبه روش بافت ان مولدینبافت تخمدو نیز  گشاییتخمه

تزریق تا  شده از سپريترین زمان کم، )درصد 78/77دهی (ترین درصد جواببیش، نتایجاساس 
ترین میانگین درصد وزن تخمک استحصالی نسبت به وزن بدن )، بیش2/34±7/4( ریزيتخم

 3به تیمار ) 2/44±4/10( گشاییو درصد تخمه) 9/95±8/0ترین درصد لقاح () و بیش3/1±2/14(
                                                

  m_ahmadnezhad@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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تخمدان اغلب  مشخص شدشناسی بررسی بافتدر  تعلق داشت. )2A-LHRH (ترکیب پیموزاید و
و تخمدان ماهیان پاسخ ماهیانی که به تزریق پاسخ نداده بودند در اواخر مرحله چهار رسیدگی جنسی 

 2A-LHRH )bw رسد تزریق ترکیب پیموزاید ونظر میهب .قرار داشتداده به تزریق در مرحله شش 
1-mg kg  5+bw 1-µg kg  1( ثیر منفی بر تکثیر ، کمترین تأدهیدلیل وجود بیشترین درصد جوابهب

 در زمینهمفید روش عنوان یک بهتواند میو به صرفه بودن از نظر اقتصادي نسبت به عصاره هیپوفیز، 
   .  در نظر گرفته شود ماهی سفید هاي تکثیر مصنوعیشتوسعه رو

  
    هاي کیفیت تکثیرشاخص، دپیموزای ، Rutilus frisii kutum، 2A-LHRH ماهی سفید، کلیدي: هايواژه

  
   مقدمه

هاي جدیدي است که در تکثیر آبزیان کنترل فعالیت تولیدمثلی از طریق القاي هورمونی از روش  
درجه حرارت آب  و یا در شرایط محیطی مثل فتوپریود گیرد. با دستکاريمورد استفاده قرار می

اکوبیولوژي برخی از ماهیان  جا کهاما از آنتوان تولید مثل ماهیان را در شرایط اسارت کنترل نمود. می
مثل تولید مثل طبیعی ( براينیاز خوبی شناخته نشده است یا تحریک هریک از شرایط محیطی موردهب

، غیر عملی یا ...) اي وعمق آب و نیروهاي محرکه هیدرولیکی رودخانه، ریزيمهاجرت براي تخم
ثر براي القاي رسیدگی ؤهاي اگزوژن یک روش ماستفاده از هورمون بنابراین، حتی غیر ممکن است

هاي و روش هاي اجراییاما نوع هورمون، دستورالعمل .باشدمیهاي لقاح یافته تولید مثلی و تولید تخم
دست هبنابراین ب .کندو اسپرم بسته به بیولوژي تولید مثل هر ماهی فرق میمک تخ دندست آورهب

ریزي براي مدیریت مناسب این نترل اندوکرین گامتوژنز، رسیدگی نهایی و تخمفنی کآوردن دانش 
خانواده  از ، Rutilus frisii kutumماهی سفید). 2010یلوناس و همکاران، (م نیاز استها موردگونه

تکثیر  که باشدمی دریاي خزر ان استخوانیماهی هاي مهمی از گونهیک )1976(نلسون،  کپور ماهیان
 دارايباید  CPE شود.انجام می) CPE( تزریق عصاره هیپوفیز کپوربا استفاده از  آن مصنوعی مولدین

  یزي را القا نماید.رخوبی تخمهباشد تا بتواند ب LHویژه ههاي گنادوتروپین بمقدار کافی از هورمون
-GnRH)GnRHa: gonadotropin هاي مختلف با کشف و ساخت تجاري آگونیست  

releasing hormone agonistsاستفاده از )2000یموسی، اگور و ت-یوال( ) براي استفاده در پزشکی ،
ه سرعت ب ،LHها بر استفاده از هاي مهم آنعلت مزیتهها بریزي در ماهیها براي القاي تخمآن
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مونیر و تیی(ل ها دارددلیل شباهت زیاد ساختمانی که در میان ماهیهب - GnRH 1افزایش یافت. 
عنوان یک هبودن ماهیت سنتتیک، ب دارا دلیلهب -2اختصاصی نیست،  LHبه اندازه  )2004همکاران، 

حی باالتر از در سط - 3 ،دشو، محسوب نمیباشدمی CPEکه  طورتهدید براي انتقال بیماري، همان
) FSH و LHهاي اندوژن (درون ساز) (گناد عمل نموده و رهاسازي گنادوتروپین-هیپوفیز-محور مغز

را تحریک  هاي هیپوفیز که ممکن است براي عملکردهاي تولیدمثلی مهم باشندهمچنین دیگر هورمون
؛ وبر و همکاران، 1998، گاتو و همکارانی؛ ن1993و همکاران،  كگا؛ لی1996(کایر و ایلش،  دنمایمی

ها ممانعت کند. در برخی از ماهیبنابراین یکپارچگی بهتري را در مراحل تولیدمثلی فراهم می). 1995
توسط دوپامین وجود  LHدر آزادسازي  GnRHاي و تحریک شده از سوي قوي از رهاسازي پایه

ریدون، پیموزاید، ریسرپین یا هاي دوپامین (مانند دومپدارد. بنابراین استفاده از آنتاگونیست
روي  را GnRHaکنندگی اثر تحریکدارد و می ها برمتوکلوپرامید) ممانعت را از روي گنادوتروپین

هاي دوپامین بر اووالسیون به نوع ماده و و آنتاگونیست GnRHa ثیرأت دهد.افزایش می LHرهاسازي 
ت همین دلیل الزم اسه ب). 2001یلوناس، ار و م(زوه غلظت آن به محیط و گونه ماهی بستگی دارد

آزمایش قرار آنتاگونیست دوپامینی مورد  و GnRH، پاسخ به ترکیب بومیاي در شرایط براي هر گونه
با آنتاگونیست دوپامین  GnRHaهاي هورمونی در تولیدمثل با استفاده از ترکیب اخیرا  دستکاريگیرد. 

؛ یارون، 2004، 2003یک و همکاران، ز؛ میکوال2004ان، سکی و همکاری(کامین اغلب در کپورماهیان
 کفال ماهیان)، 2004، لی و ؛ ون1999؛ سیلورستین و همکاران، 2001کا، س(برزو ها، گربه ماهی)1995

در استفاده شده است.  ،)1994بوکو و همکاران، ؛ گلو2004ی و ساري، عربک؛ 2005(ایزن و همکاران، 
آالي هاي دوپامین روي قزلبه تنهایی و یا در ترکیب با آنتاگونیست GnRHمطالعه اثر ایران نیز 

یکان حیرتی و همکاران، ا؛ پ2003(دورافشان و همکاران،  ، Oncorhynchus mykissکمانرنگین
و ) 1999؛ راسخی، 2003؛ دورافشان و همکاران، 2005(قبادي،  C. carpioکپور معمولی  )2001

 .ه استانجام شد) 2005ثابت و همکاران، (کاشانی Hypophthalmichthys molitrixفیتوفاگ 
 انجام شد) 2006(حیرتی درافشان و توسط مولدین ماهی سفید  رويبررسی هورمون تراپی 

روش  عنوانبه )bw  1-mg kg  10  +bw 1-mg kg  20با متوکلوپرامید ( GnRHaکه ترکیب طوريهب
از  این پژوهشدر  .)2006(دورافشان و حیرتی،  ین ذکر گردیدثر بر القاي اووالسیون در این مولدؤم

عنوان آنتاگونیست گیرنده هاست و پیموزاید ب GnRH فوق فعالکه یک آنالوگ  2A-LHRHهورمون 
و  2A-LHRHتزریق  اثرات ناشی از مقایسههدف با در این پژوهش استفاده شده است.  ،دوپامینی
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ریزي مولدین ماده ماهی سفید در شرایط کارگاهی و بر تخم و ترکیب آن دو با یکدیگرپیموزاید 
کارایی هورمون تراپی انجام شده، هاي کیفیت تکثیر جهت مشخص نمودن سنجش هریک از شاخص

  گرفت.در مراحل رشد و نمو ماهی از تخم تا الرو صورت 
  

   هامواد و روش
شده از دهانه رودخانه سفید  گرم) صید 500-1200مولد ماده ماهی سفید (وزن  63 آزمایش روي  

) که به مرکز تکثیر، پرورش و بازسازي ذخایر 1386 اردیبهشت -فروردینرود در زمان مهاجرت (
منظور کاهش اثرات نخست به ، انجام گرفت.یافته بودند انتقال آبزیان شهید انصاري رشت جهت تکثیر

گرم در لیتر بیهوش  1میخک با غلظت ، مولدین مورد آزمون در محلول بیهوشی گل ناشی از دستکاري
شدند (براي کاهش اثرات جانبی ناشی از کاربرد ماده بیهوشی این فرایند در حداقل زمان ممکن انجام 

گرفتند، آنگاه درون گذاري قرار مورد تزریق و نشانه بر اساس وزن بدن، نیوزاز ت پسمولدین  شد).
قرار  گراد)درجه سانتی 10-13با درجه حرارت حدود ( ورودي مرکز تکثیرآب  دارايوان فایبرگالس 

   شدند. داده 
، 2A-LHRHهورمون تعیین دوز بهینه  جهتفاز آزمایشی  : الف)انجام گردیددر دو فاز  هاآزمایش  
مولد در هر  3احتساب  با(گروه آزمایشی  3مولد ماده ماهی سفید در  9 به فازاصلی. در فاز آزمایشی ب)

 2A-LHRH میکروگرم به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن از هورمون 2 و 1، 5/0 به میزان بترتی، به)گروه
 bw 1- µg kg 1دوز در فازآزمایشی،  2A-LHRHدهی مولدین به بر اساس درصد جواب .تزریق گردید

 نیز با ) Orapصورت قرص براي مصرف انسانی با نام تجاريهبپیموزاید ( دوزمورد استفاده قرار گرفت. 
 )1999، ادامک؛ برزوسکا و 2004و همکاران،  زیک؛ میکوال1996(گیلت و همکاران،  توجه به منابع

 6ولد در م 54در فاز اصلی آزمایش،  گردید.انتخاب  bw 1-mg kg  5 به میزان) 1996، جوياراکان و ت(
 -1: ر گرفتندمورد تزریق قراین ترتیب اهب )مولد در هر تیمار 9با احتساب (گروه تیماري مختلف 

2A-LHRH  )bw 1- µg kg1 ،(2 -  پیموزایدbw 1-mg kg  5 ،3- +پیموزایدA2-LHRH )bw mg 
1-kg  5  +bw  1-µg kg  1 ،(4 - ) (شاهد مثبت) تزریق عصاره هیپوفیزbw 1- mg kg 1 ،(5 -  محلول

 -6) و اهد منفیش ی (گروهسی به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن ماهسی 1درصد به میزان  7/0نرمال سالین 
   .گروه ماهی بدون تزریق
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اي هر مولد به عضله زیر باله سینها توجه به وزن بدن (کیلوگرم) بعملیات تزریق در یک مرحله و   
 .زریقی به مولدین در نظر گرفته شدمتر) محلول ت(میلیسی سی 1 ستفاده از حجم حداکثر. اانجام شد

بار مورد بازدید قرار گرفتند. در ت و سپس هر ده ساعت یکساع 24، ابتدا بعد از مولدین تزریق شده
تخمک حاصل  عمل آمد.ه کشی بتخم ،ریزيهر بازدید بر اساس شل شدن شکم از مولدین آماده تخم

به جهت یکسان شدن شرایط  شد. سه مولد نر لقاح داده حاصل ازاسپرم مخلوط پس از توزین، با 
 تحصالی از مولدین نر هم سن (سه ساله) با هم مخلوط شدند.تکثیر براي تمام تیمارها، اسپرم اس

ها منتقل و روي هر ویس مشخصات ها پس از آبکشی و از بین رفتن چسبندگی به داخل ویستخم
مورد بررسی قرار گرفتند:  ي زیرمولد و تیمار مربوطه ثبت گردید. در فاز اصلی آزمایش پارامترها

، )100اد ماهیان تزریق شده ضربدر کشی شده تقسیم بر تعدخمهاي ت(تعداد ماده دهیجواب درصد
(دروري  (میانگین زمان بین تزریق و اووالسیون بر طبق ساعت) 1فاصله زمانی بین تزریق و اووالسیون

(وزن تخم استحصالی برحسب گرم تقسیم بر  2)%OIشاخص اووالسیون ( ،)1994و همکاران، 
سزابو و همکاران، ( )100تخم استحصالی برحسب گرم ضربدر  مانده تخمدان و وزنمجموع وزن باقی

دست آمده از هر مولد تقسیم بر وزن بدن براساس ههاي ب(تعداد تخم 3ماوري کاريه )،2002
درصد وزن تخمک استحصالی نسبت به وزن بدن (وزن تخمک استحصالی ، )1990(بیالرد،  کیلوگرم)

هاي لقاح یافته در (میزان تخم گرم)، درصد لقاحولد به اساس گرم تقسیم بر وزن بدن مهر مولد بر
، )1996صیاد، (رضوي، )100در برداري ضربهاي نمونهخممرحله گاستروالسیون تقسیم بر کل ت

در هاي لقاح یافته ضربمگشایی (تعداد الرو داراي کیسه زرده تقسیم بر تعداد کل تخدرصد تخمه
برداري شناسی نمونهجهت بررسی بافت ،ه و پاسخ نداده به تزریقپاسخ داداز تخمدان مولدین  ).100

اي استفاده شد جهت بررسی میکروسکوپی رسیدگی تخمدان از کلید شناسایی شش مرحلهشد. 
)NACA, 1989 ( ز مراحل آبگیري، ا در محلول بوئن تثبیت پس ازبرداري شده نمونهبافت تخمدان

و مونته کردن عبور  )هماتوکسیلین و ائوزین( آمیزي، برش، رنگگیريسازي، پارافینه شدن، قالبشفاف
وسیله هبآمیزي شده هاي رنگنمونه .)2000؛ پوستی و مرودستی، 1999(کاظمی و بهمنی،  داده شدند

برداري تصویرمورد مشاهده و  )Nikon Eclipse 50iیکون (مدل ندار دوربینمیکروسکوپ نوري 

                                                
1- Latency Period 
2- Ovulation Index 
3- Working Fecundity  
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هاي کارگاهی و ه و تحلیل آماري کلیه اطالعات گردآوري شده از بررسیمنظور تجزیقرار گرفتند. به
و آزمون مقایسه میانگین توکی با   (ANOVA)آزمون تجزیه واریانس یک طرفه از ،آزمایشگاهی

دهی مولدین از آزمون براي آنالیز در صد جواب) استفاده شد. >05/0P( درصد 95درصد اطمینان 
و  سزابو( درصد استفاده گردید 95) در سطح اطمینان Chi-square testتطابق توزیع مربع کاي (

افزار نرم توسط و رسم نمودار 13نسخه   Spssافزارنرم وسیلههب . کارهاي آماري)2002همکاران، 
Excel شد. انجام  

  
  ایج تن

 مربع کاي با استفاده از آزمون تطابق توزیع 2A-LHRH دوز بهینه ) نتایج آزمون اولیه براي تعیینالف
(Chi-square test)  درصد مشخص شد که از سه گروه آزمایشی با دوزهاي  95در سطح اطمینان

) با درصد 2A-LHRH )bw 1- µg kg 1 دهی گروه تیماري، مقدار جواب2A-LHRH مختلف
 )P>05/0( بودها برخوردار داري نسبت به سایر گروه، از اختالف معنیدرصد 100دهی جواب

   انتخاب گردید. 2A-LHRHبراي  bw  1- µg kg 1بنابراین دوز  .)1(نمودار 

 
  .2A-LHRHدهی مولدین درسه گروه تیماري مختلف جهت تعیین دوز بهینه مقایسه درصد جواب -1نمودار 

  باشددرصد می 5دار بین تیمارها در سطح حروف انگلیسی متفاوت در شکل بیانگر اختالف معنی
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  آزمون اصلی  هايتیمار ب) نتایج
و همچنین گروه مولدین بدون  )درصد 7در هیچ یک از ماهیان گروه شاهد منفی (نرمال سالین   

به درصد مولدین  8/77تزریق، اووالسیون صورت نگرفت. در گروه شاهد مثبت (عصاره هیپوفیز) 
کمترین  ) ودرصد 8/77( 3 تیماربه ، دهی مولدین مادهبیشترین درصد جواب تزریق جواب دادند.

دار که نسبت به سایر تیمارها از اختالف معنی تعلق داشت )درصد 4/44( 2 تیماردهی به درصد جواب
 درصد 7/66دهی داراي درصد جواب 2A-LHRHگروه  همچنین. )P>05/0( آماري برخوردار بود

 شده از سپريکمترین زمان ). P<05/0( نداشتداري اختالف معنی شاهدو  3بود که نسبت به تیمار 
)، بیشترین میانگین درصد وزن تخمک استحصالی نسبت به وزن بدن 2/34±7/4( ریزيتزریق تا تخم

 3به تیمار  )2/44±4/10گشایی () و درصد تخمه9/95±8/0) و بیشترین درصد لقاح (3/1±2/14(
ا از نظر تمامی فاکتورهاي که تیماره ضمن این تعلق داشت. )2A-LHRH (ترکیب پیموزاید و

). 1(جدول  نددار آماري بودگیري شده جهت بررسی کیفیت لقاح فاقد هرگونه اختالف معنیاندازه
در مرحله  ،مولدینی که به تزریق پاسخ داده بودندتمام تخمدان از آن بود که  بیانگرشناسی بررسی بافت

VI (شش) .ز عمل اووالسیون مقداري از غشاهاي در این مرحله بعد ا رسیدگی جنسی قرار داشت
. ساختمان بودنددژنره و جذب  حال دراز تخمدان تخلیه نشده و هاي بالغ هنوز کفولیکولی و تخم

در تخمدان موجود در  يهاعالوه مقداري از اووسیته. بداشتنظمی از غشاهاي فولیکولی حضور بی
هاي متعلق به مولدین فاقد پاسخ نمونهخمدان ت ).3(شکل  شدندمشاهده  )IIو  Iمراحل حال تکامل (
در زیر ، ) و مولدین طبیعی و بدون تزریقدرصد 7، شاهد منفی (نرمال سالین 3تیمارهاي  به تزریق در

ها در این مرحله در غالب تخمک. رسیدگی جنسی قرار داشتند(چهار) IV  مرحله سوم از مرحله
ز قسمت کوچکی در اطراف هسته نزدیک جههسته به اغلب در تمام فضاي بیرون هاي زردگرانول
ها تجمع پیدا کرده و اغلب شکل مواج داشته و تعدادي از هستک اند. لبه هستهپراکنده تخمکغشاء 
که  (پدیده پالرایز)، داشت در قطب جانوري قرار و هسته کامل بودنده ها به مرکز حرکت کردهستک

(الف و ب)).  1(شکل  .شودچهار رسیدگی مربوط میاز مرحله  زیر مرحله سوم این مشخصات به
کامال  رسیده و  و (پنج) Vشاهد مثبت (عصاره هیپوفیز) در اوایل مرحله و  2، 1در تیمارهاي  دانتخم
اي در کناره تخمک فشردگی هاي زردهحباب ،بودهها کامال  پر از زرده ها تخمککه در آن بودبالغ 

   ).2 (شکل داشتند
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رسیدگی جنسی، حرکت وزیکول زایشی به قطب جانوري و  IVدر زیر مرحله سوم  هاالف وب): تحمک(1شکل 

زونا  -2وزیکول زایشی  -1اند، ها در هسته پراکندههاي هسته مضرس و هستکنزدیک شدن به غشاء تحمک. لبه
  تکا -3پلوسیدا 

  

    
در تیمار شاهد  Vتصویري از تخمک مرحله -2شکل 

  هیپوفیز) مثبت (عصاره
در مولدي  VIبخشی از مقطع تخمدان مرحله  -3شکل 

بخشی از فولیکول پس از  -1ریزي نموده است. که تخم
 -4الیه تکا،  - 3لومن، سلول گرانولوزا، -2اووالسیون، 

  IIاووسیت مرحله 
  

  بحث
سی شنانتایج بافت ، همچنینریزي در شاهد منفی و گروه مولدین طبیعی بدون تزریقعدم تخم  

رسیدگی IV  ر زیر مرحله سوم از مرحلهد داشتن این ماهیانقرار  بیانگرتخمدان این تیمارها که 
در زمان در مولدین ماده صید شده ریزي براي القاي تخم از هورمون تراپیلزوم استفاده  ،بودجنسی 

 هاآنویتلوژنز  رچهاگباشد بیانگر این مطلب می مذکورنتایج که  چرا. دادمهاجرت تولید مثلی را نشان 
مهاجرت تولید مثلی  در زمانهاي صید در مکان شانرسیدگی جنسی  امادر طبیعت طی شده است 

بلوغ ها و سیدگی تخمکعدم رترین نقص تولید مثلی در این مولدین بنابراین متداول، کامل نشده
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ر وطبههورمون تراپی که بنابراین  .باشدریزي میو در نتیجه نقص در اووالسیون و تخمنهایی تخمک 
تواند ریزي در ماهیان پرورشی میتخمک را در فصل تخم عدم رسیدگیمشکالت ناشی از معمول 

  ).2010یلوناس و همکاران، (م توان براي این مولدین نیز پیشنهاد نمودبرطرف نماید را می
لوگرم از وزن بدن مولد هر کیگرم در میلی 1با دوز  CPE، از تزریق در گروه شاهد مثبت بنابراین  
اي متداول جهت القاي ، مادهبا دوز مذکور CPEکنون تا ریزي را القا نمود.، استفاده شد که تخمماده
هاي نوع گنادوتروپین دلیل دارا بودنهبCPE  .هاي تکثیر این مولدین بوده استاهریزي در کارگتخم

گناد جهت تنظیم گامتوژنز و  -پوفیزهی -محور مغز فاکتورهايیکی از ) LHو  FSH( یک و دو
از ها ترشح گنادوتروپینتحریک  .باشدها (رسیدگی نهایی تخمک در ماده) میگامت رسیدگی نهایی

؛ یو و 1997، (پتر و یو استتنظیم تولید مثل  ءگیرد که نوروپپتید اولیهصورت می GnRHسوي 
ها را از طریق سنتز و گی کامل اووسیت، رسیدنوع دوم آنویژه هب گنادوتروپین .)1997همکاران، 

) در گنادها فعال MIS: maturation-inducing steroidرهاسازي استروئید القاکنندهء رسیدگی (
   ).2007(پارك و همکاران،  نمایدمی

در ماهی را نیز اووالسیون به تنهایی و ترکیب آن با پیموزاید  2A-LHRHتزریق  این پژوهشدر   
) از ماهیان درصد 2A-LHRH )7/66 هاي واجد اووالسیون در تیماردرصد ماده. دنالقا نمود سفید

)، کمتر بود درصد 8/77( A-LHRH 2) و گروه تیماري پیموزاید+درصد CPE )8/77تیمار شده با 
ترکیبی فعال و مؤثر  2A-LHRH رسد کهنظر میهب .دار آماري نداشتها اختالف معنیبا مقادیر آن لیو

این هورمون در مراحل نهایی  ه، و تزریقرسیدگی نهایی در مولدین ماده ماهی سفید بود جهت القاي
) GVBD(گسیختگی آن یند تکمیل مهاجرت وزیکول زایشی و آمنجر به تسریع فر، رسیدگی جنسی

هاي کارگیري آنالوگهثابت شده است که ب رساند.دهی میبه مرحله تخم ترو مولدین را سریع شده
GnRH  باشدثر میؤهاي ماهیان دریایی مریزي در بسیاري از گونهالقاي رسیدگی جنسی و تخمدر 

 هاي مختلف بر رسیدگی اووسیت، GnRH-Aهاي فراوانی از تأثیرگزارش ).2007(پارك و همکاران، 
 )،1990(برتون و همکاران،  Oncorhynchus kisutchهمچون  ریزي ماهیانیو تخم اووالسیون

Aristichthys noblis  ،1991(فرمین( ،Abramis brama  ،گلوبوکو و همکاران)1991(،Tinca 

tinca  ،1986(کوریل و همکاران( ،Chanos chanos  ،لی و همکاران)1986( ،Paramisguruns 

dadryanus  ،1986(لی و همکاران( ،Cyprinus carpio  ،ناندیشا و همکاران)و ) 1986
Carrassius auratus وجود دارد.  )1985کاران، (پیتر و هم  
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اووالسیون صورت  )،bw 1-mg kg  5( پیموزایدتیمار  درصد از مولدین 4/44 در از سوي دیگر  
نسبت به تیمارهاي شاهد منفی و مولدین بدون تزریق باالتر بود  دهی در این تیمارگرفت. هرچند پاسخ

دهی تیمار ترکیب پیموزاید و د جوابدرصداري کمتر از سایر تیمارها قرار داشت. طور معنیهاما ب
2A-LHRH )8/77 داري باالتر بود اما باالتر طور معنیهجز شاهد مثبت بهاز تمامی تیمارها ب )درصد

 ،)1(جدول  دار نبوده استمعنی 2A-LHRH بودن میزان پاسخ در مولدین تیمار مذکور نسبت به تیمار
دخالت  GTHپامین در مسیر بازدارندگی خود از ترشح در ماهی سفید دوکه  رسدنظر میهببنابراین 

در برخی از ماهیان دوپامین بر اند که نبوده است. مطالعات نشان داده قابل توجهثیر أت اما این ،داشته
 در ).1994بین، (چانگ و جا گذاردهاي هیپوفیزي اثري منفی میروي گنادوتروپ GnRHاعمال 

ممانعت  کهطوريبهکند ماهیان فرق می هاي مختلفر میان گونهد گذاريثیرأاین تمیزان که حالی
 Clariasماهیان و گربه ماهی آفریقایی در بسیاري از ماهیان خانواده کپور GTHدوپامین بر آزادسازي 

gariepinus  ماهیان نظیر کوهو سالمون آزاد بیشتردر  امااست ثابت شده ) 2001ر، ایلوناس و زه(م 
)Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch وان)و ماهیان دریایی ) 1986ك و همکاران، درکر

 که ضعیف است.این ممانعت یا وجود ندارد یا این )،2001ر، اه(میلوناس و ز ارزش اقتصادي داراي
ریزي تحریک فرایند تخم اثر فراوان و قابل توجه آن درکه ی است داروي ضد دوپامینرژیک پیموزاید

 - ، تن1984(بیالرد و همکاران،  استگزارش شده  هاکپورماهیان و گربه ماهی مخصوصا ها ماهی
نتیجه مطالعات خود بر روي کپورسیاه  ) در1988 تر و همکاران،ی(پ )1997فرمین و همکاران، 

Mylopharyngodon piceus و ماهی طالیی Carrassius auratus   اگرچه پیموزاید را بهترین
ه تنهایی براي القاي رسیدگی تزریق آن ب اند کهمتذکر شدهاما  اندکردهمعرفی  داروي آنتاگونیست
که از  بیان نمودند )2006 ،حیرتیدرافشان و ( ).1988-1986تر و همکاران، ی(پ جنسی کافی نیست

 توان در گروه ماهیان سیمماهی سفید را می سازي گنادوتروپین،دیدگاه اثر دوپامین در ممانعت از آزاد

Parabaramis pekinensi   ،چینی، لوچ)1986(لین و همکارانParamisgurnus dabryanus  
و  (گیسی Tilapia nilotica ×Tilapia undulates و هیبریدهاي تیالپیا) 1988(لین و همکاران، 

  ها دوپامین اثر غالب و مهمی در ممانعت از آزادسازيبندي نمود. در این گونه، طبقه)1991همکاران، 
GTHدارد ون  GnRH 2006یرتی، حرافشان و (د تواند باعث اووالسیون شودمی نیز به تنهایی(.  

کمتر از سایر تیمارها بود این نتیجه مشابه  2A-LHRH شاخص اووالسیون مربوط به تیمارمیانگین   
 شاخصها مطالعه آندر باشد. میلوچ روي  )2009، مکارانو ه (وانگدست آمده در مطالعه هنتیجه ب
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ها بیان آن .بودبا دومپریدون کمتر  GnRH نسبت به تیمارهاي ترکیبی GnRHاووالسیون در تیمار 
نیاز بود تا از  ریزي با حجم زیاد در لوچ کافی نبود وبه تنهایی براي ایجاد تخم GnRH کردند که
مار ترکیب تینیز  این پژوهشدر  .آنتاگونیست دوپامین) استفاده شودبا دومپریدون ( GnRHترکیب 

  ).1(جدول  داشت 2A-LHRHنسبت به تیمار  شاخص اووالسیون باالتري 2A-LHRHپیموزاید و 
داري مشاهده نشد. در بین تیمارها اختالف معنی ریزيتخمفاصله زمانی از زمان تزریق تا مورد  در  

  2A-LHRH موزاید و) به تیمار ترکیبی پی2/34±7/4( ریزيتزریق تا تخم فاصله زمانی ازکمترین  اما
انجام  Mugil cephalusروي کفال خاکستري ) 2005 ،و همکاران یزنآ(که  پژوهشیدر  .تعلق داشت

با  GnRHaتیمارهاي ترکیب  در ریزيدادند مشخص شد که فاصله زمانی تزریق تا تخم
 در باشد.می این پژوهشکمتر بود که مشابه نتیجه  GnRHaهاي دوپامین نسبت به تیمار آنتاگونیست

طور هکشی لقاح بکنند و بعد از تخمریزي نمیهایی که بعد از اووالسیون در شرایط اسارت تخمگونه
که یعنی زمانی، نشان داده شد که فاصله زمانی از زمان تزریق تا اووالسیون ،شودمصنوعی انجام می

طور بهمانند، شکم باقی می کشی در تخمدان یا محوطهها بعد از اووالسیون و قبل از تخمکتخم
نتایج فاصله زمانی از  ).1994و همکاران،  اك(بروم به از دست رفتن کیفیت تخم ربط دارد مستقیم

نشان داد که این شاخص نسبت به دوره زمانی  این پژوهشتزریق تا اووالسیون در ماهی سفید در 
کفال  .)1993لوك و همکاران، آ( ،Heteropneustes fossilis تزریق تا اووالسیون در گربه ماهی

؛ 2003رافشان و همکاران، ، د1995یارون، ( C.carpioپور معمولی  ،Mugil cephalusخاکستري 
(کاشانی سابت و همکاران،  Hypophtalmichthys molitrixفیتوفاگ  ،)2004ی و همکاران، کعرب

 بیشتر بود )،2009(وانگ و همکاران،  و لوچ )1990(بیالرد،  و سایر کپورماهیان مهم پرورشی) 2005
 15تا  7حدود  دماي فصل تولید مثل ماهی سفیددلیل پایین بودن رسد این موضوع بهنظر میه ب اما

فاصله زمانی تزریق تا اووالسیون در نشان دادند  )2009 ،و همکاران وانگ( .باشد گراد)درجه سانتی
و باال بودن درجه  ی و سایر کپورماهیان کمتر بودهها همچون کپور معموللوچ نسبت به سایر گونه

هاي این تفاوتکه  بیان کردند همچنینها آن .حرارت فصل تولید مثلی در لوچ را دلیل این امر شمردند
(وانگ و همکاران،  اي باشدتواند ویژه گونهفاصله زمانی از زمان تزریق تا اووالسیون، میزمانی در 

2009.(   
درصد هماوري کاري و  دست آمدهاساس تعداد و وزن تخمک براي مولدین ببردو فاکتوري که   

مشاهده  تغییر محسوسیتیمارهاي مختلف هر دو مورد در در بود که وزن تخمک نسبت به وزن بدن 
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هورمون تنها در مراحل نهایی رسیدگی جنسی در مولدین مورد استفاده  تزریقکه . با توجه به ایننشد
هاي تولیدي هر ماهی مولد داشته باشد زیرا این ثیري بر تعداد تخمکأتواند تنتیجه نمی قرار گرفته، در

گردد و با مقدار تخمک تولیدي در هر مولد در هر دوره جنسی طی یک فرایند طوالنی مدت تثبیت می
 ،انو همکار(هارالدسون . )1989ر، ا(زوه شوداي کنترل میعوامل ژنتیکی، هورمونی، محیطی و تغذیه

انجام دادند بیان کردند که پس از  Salvelinus alpinusکه بر گونه چار قطبی  پژوهشینیز با  )1993
هاي استحصالی و همچنین میزان تخم داري بین وزن تخمریزي در این ماهیان، تفاوت معنیالقاي تخم

 ،و همکارانارالدسون (ه مانده در حفره شکمی در ماهیان تیمار شده با گروه کنترل وجود نداشت باقی
 هاي دیگر گزارش شده استتوسط گروهCynoscion nebulosus  نتایج مشابهی نیز در گونه ).1993

درصد مورد  در يدارمعنیچند از لحاظ آماري اختالف  هر). 1997؛ پتر و یو، 1997(ارداهل و کلین، 
دار در مورد درصد لقاح ف معنی. فقدان اختالمشاهده نشدگشایی در بین تیمارها لقاح و درصد تخمه

؛ دروري 1996(کولیکووسکاي،  کپور معمولیگشایی در مطالعات هورمون تراپی روي و درصد تخمه
(وانگ و  و لوچ) 2004ی و ساري، کعرب( Pear mullet  ”C. Tarichiو  )1994و همکاران، 

شایی به تیمار پیموزاید و گکمترین میزان درصد تخمه ر حالهبه نیز مشاهده شد. )2009همکاران، 
که این مقدار در  طوريبهتعلق داشت  2A-LHRH به تیمار ترکیب پیموزاید و آن بیشترین میزان

هاي تکثیر مقایسه با تیمار شاهد مثبت (عصاره هیپوفیز) که روش متداول تکثیر مصنوعی در کارگاه
در مقایسه با سایر تیمارها، یمار مذکور در ترسد نظر میه ب اینماهی سفید است، نیز بیشتر بود بنابر

)، درصد 78/77دهی (بیشترین درصد جوابدر مجموع  نتیجه بهتري در تکثیر حاصل شده است
)، بیشترین میانگین درصد وزن تخمک 2/34±7/4( ریزيتزریق تا تخم کمترین زمان صرف شده از

گشایی ) و درصد تخمه9/95±8/0() و بیشترین درصد لقاح 2/14±3/1استحصالی نسبت به وزن بدن (
چند مطالعات آینده براي  هر تعلق داشت. )2A-LHRH (ترکیب پیموزاید و 3) به تیمار 4/10±2/44(

رسد تزریق  ترکیب پیموزاید نظر میهب نیاز است با این حالبهینه این دو ترکیب هنوز موردکسب دوز 
دهی، کمترین جود بیشترین درصد جوابدلیل وهب )2A-LHRH )bw 1-mg kg 5+bw 1-µg kg 1 و
تواند روش مفیدي ثیر منفی بر تکثیر و به صرفه بودن از نظر اقتصادي نسبت به عصاره هیپوفیز، میأت

   باشد.   براي القاي اووالسیون در مولدین ماهی سفید
  
 



 1392 بهار) 1)، شماره (2ان (برداري و پرورش آبزیبهره نشریه
 

140 

  سپاسگزاري
تکثیر، پرورش و مرکز از ریاست و کارکنان محترم  ویژههبسازمان شیالت ایران همکاري از   

پژوهشکده آبزي ریاست و کارکنان محترم و همیاري  بازسازي ذخایر آبزیان شهید انصاري رشت
  . کمال قدردانی را داریم(بندرانزلی) هاي داخلی ایران پروري آب
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Abstract 1 
 The objective of this research was to evaluate the effects of LHRAH-A2 alone 
and in combination with pimozide (dopamine antagonist) on percentage of 
ovulated females, latency period, ovulation index, work fecundity, egg weight to 
body weight ratio, fertilization success and Hatching rate of kuttum. 63 fish were 
treated and  hormone treatments included: 1- LHRAH-A2  (1µg kg-1 bw),  
2- pimozide (5 mg kg-1 bw), 3- combination pimozide and LHRAH-A2  (5 mg kg-1 
bw + 1µg kg-1 bw ), 4- carp pitatury extract (positive control), 5- saline solution 
0.7% (negative control) 6- untreated group (without injection). The injection was 
performed intramuscularly. fish ovary in each treatment were analyzed using 
classical histology. The highest percentage of ovulated females (77.8 %), lowest 
latency period (34.2 ± 4.7), highest egg weight to body weight ratio (14.2 ± 1.3), 
fertilization success (95.9 ± 0.8) and hatching rate (44.2 ± 10.4) were observed in 
treatment 3. In ovulated fish, histological analysis revealed six stages in ovaries, 
while ovaries in non-ovulated ones were developed only in fourth stage. It seems 
that Because of ovulation can be induced successfully in kutum broodstocks with 
1µg kg-1 bw LHRAH-A2+ 5 mg kg-1 bw pimozide treatment in a single injection 
with high percentage of ovulated females, lowest negative effect on propagation 
quality and its more cost-effectiveness than CPE, so Application of this 
combination could be beneficial for the development of artificial propagation 
methods in kutum brood stocks. 
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*Corresponding author; m_ahmadnezhad@yahoo.com 


