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 چكیده

رسد که این افزایش یابد و بعید به نظر میبا توجه به رشد جمعیت، تقاضا برای مصرف آبزیان در سراسر جهان افزایش می

-انوسوری در بسیاری از اقیها و دریاها هماهنگ شود، چرا که برداشت و بهرهتقاضا بتواند با افزایش برداشت آبزیان از اقیانوس

پروری آخرین امید برای فراهم نمودن آبزیان کافی در های شیرین محدود شده است. بنابراین آبزیها و مناطق صیادی آب

 تحمل قابلیت نظیر آبزیان خاص هایویژگی های زمین و آب کافی همراه است.باشد که خود با محدودیتسراسر جهان می

-تکنولوژی توسعه به منجر استحصالی هایگامت باالی حجم و نسبتا کوتاه رشد دوره خارجی، لقاح پلوئیدی، مختلف سطوح

 .باشد پروری داشتهدر بهبود بازده آبزی را اساسی تواند نقشمی زیست فناوری .پروری گردیده استآبزی های جدید در

 خدمات و آثار مثبت آن با این حال، نبوده ولیتاثیرات منفی  بدون تولید مختلفهای سیستم در زیست فناوری از استفاده

 بنابراین .هستند توسعه حال در آن منفی تأثیرات کاهش دائماً به منظور هاچراکه روش است، آن با مرتبطهای نگرانی از بیش

 الزم است. زیست فناوری هایروش کارگیریغذایی در سطح جهان به امنیت به دستیابی برای

 

 وری، آبزیان، زیست فناوری، امنیت غذایی.بهرهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

پروری در جهان در یک دوره بحران قرار دارد. آبزی

دلیل صید بی رویه بسیاری از ذخایر اصلی آبزیان به

وری بیشتر بهرهکاهش چشمگیری را نشان داده و افزایش 

شود به دلیل شرایط کنونی جهان و محیط پیش بینی نمی

(Dunham et al., 2001آبزی .)برای امید آخرین پروری 

تامین  منبع ترینو ارزان جهان در کافی ماهی تولید

(. Ayoola and Idowu, 2008است ) حیوانی پروتئین

ارائه راهکارهایی جهت  با در حال حاضر این صنعت اما

 لحاظ مناسب و بادوام از تولیدیهای سیستم توسعه

 تولید افزایش و زیست محیط تاثیر بر کاهش اقتصادی،

  .است زمین کمتر، مواجه از استفاده ضمن

ی آبزیان، نیاز به با افزایش تقاضا برای مواد غذایی بر پایه

های سنتی های تولیدی کارآمدتر نسبت به سیستمسیستم

پایداری از جمله رشد کم ماهی، ضریب تبدیل که با موانع 

غذایی باال، مرگ و میر شدید ناشی از بیماری، استفاده از 

مواد شیمیایی، تلفات ماهی به دلیل کاهش اکسیژن، 

برداشت ناکافی، تولید و هماوری ضعیف مواجه هستند، 

 یافته بهبود ذخایر توسعه(. Dunham, 2004)باشد می

 کند، کمک ماهی تولید افزایش به تواندمی که ماهی تخم

 نیازهای تأمین برای اصلی هایحلراه از یکی عنوان به

شود می شناخته جهان رشد به رو جمعیت آینده غذایی

(Hammed et al.,2010).  زیست فناوری دریچه

جدیدی برای توسعه منابع ژنتیکی در آبزی پروری گشوده 

 به توانمی ژنتیکیهای آوریفن عنوان مثال ازاست. به

بهبود  در تولید، بلکه بهبود منظور به تنها نه مختلف دالیل

 منابع حفظ و تکثیر و پرورش قابلیت عرضه به بازار،

 ,.Moses et alد )نمو استفاده پروریآبزی طبیعی در

2005.) 

 زیست فناوریهای روش

 و پروریآبزی زمینه در تحقیقات ،1980 دهه اوایل از

 و است بوده رشد حال در شیالتی ژنتیک زیست فناوری

-می فعال بسیار زمینه این در تحقیقات های اخیردر سال

 غذایی، تبدیل ضریب رشد، سرعت صفات بهبود. باشد

 تحمل آب، پایین کیفیت تحمل بیماری، برابر در مقاومت

 و باروری ماهی، کیفیت الشه، کیفیت بدن، شکل سرما،

 در حال انجام است محصول برداشت و تولیدمثل

(Dunham, 2004) .زیست فناوری در اصلی انداز چشم 

 یافته، بهبود پروریآبزی ذخایر به دستیابی پروریآبزی

 ژنتیکی مهندسی و بیماری تشخیص ژنتیکی، منابع حفظ

  (.Nwokwa, 2012باشد )و ریزجلبک می میکروب

 کاربردی هر عنوان به توانمی را زیست فناوری طورکلی،به

 یا زنده موجودات زیستی،های سیستم از که فناوری از

 یا و محصوالت تغییر یا و تولید منظوربه آنها مشتقات

 که تعریف نمود کند،می استفاده خاص فرآیندهایی

 مصنوعی، تکثیر در مصنوعیهای هورمون از استفاده

-پلیهای جمعیت جنس،تک جمعیت تولید گیری،دورگه

 ماهیان مولکولی، زیست شناسی والدی، تک و پلوئید

 Pandian and) شودمی شامل را ژن بانک تا تراریخته

Koteeswaran, 1998 .)افزایش پتانسیل زیست فناوری 

 را زنده موجودات رشد اولیه مراحل در موفقیت و تولید

 در مختلف روش چندین از فناوری این. باشدمی دارا

هر دو گروه  برای آن کاربرد و کندمی استفاده پروریآبزی

-می مفید آبزی تولیدات کننده مصرف و دهنده پرورش

 (. Ayoola and Idowu, 2008) باشد

 

 



 13 ،صفحه99، پاییز و زمستان 2سال چهارم، شماره  دریاییفصلنامه ماهیان دو 
 

 القاء تكثیر .1

 به باکیفیتهای تخم تهیه اصلی روش مصنوعی تکثیر

 استخرها، مثل محصورهای محیط در پرورش منظور

 ,Charo and Oirere) باشدمی هادریاچه و مخازن

 از ماهی گربه در مصنوعی تکثیر روش ترینموفق(. 2000

 که بوده هورمونی تیمار از استفاده با ریزیتخم القاء طریق

 و نیز یافته لقاحهای تخم انکوباسیون و مصنوعی لقاح

 شودمی شامل را قدی انگشت مرحله تا پرورش

(Ndimele and Owodeinde, 2012 .)القاء هورمونی 

 ارزش با هایگونه نورس ماهیان و ها گامت تولید امکان

 به همچنین تراپی هورمون. نمایدمی فراهم را باال اقتصادی

 طول در تولیدمثلیهای چرخه کنترل و بهبود منظور

 ,.Muhammet et al) شودمی استفاده سازیاهلی

2013 .) 

 با موفق صورت به ماهی مصنوعی تکثیر حاضر حال در

 گنادوتروپین کننده آزاد هورمون تکنولوژی توسعه

(GnRH)1 اتفاق می افتد (Lakran and Ayyappan, 

2003 .)GnRH چرخه آغازگر اصلی و کننده تنظیم 

 Bhattacharya et)بوده  دارانمهره همه در تولیدمثلی

al., 2013) ترشح توانایی که است یک دکاپپتید و 

 تحریک هورمون و 2(LH) لوتئین هورمون از هیپوفیز

 ,.Schally et al) داراست را 3(FSH) فولیکول کننده

1973 .) 

GnRH جهان سراسر در گسترده صورت به سالمون ماهی 

 4«اوواپریم» تجاری نام با و گرفته قرار استفاده مورد

                                                      

1 Gonadotropin-releasing hormone 

2 Luteinizing Hormone 

3 Follicle-stimulating hormone 

4 Ovaprim 

 به اقتصادی مهم ماهیان اکثر واقع در. شود می شناخته

 کهزمانی تا های پرورشیمحیط در ماهیان گربه خصوص

 اوواپریم. یابند تکثیر توانندنمی نگردد القاء آنها به هورمون

 کیلوگرم در لیترمیلی 5/0میزان  با و عضالنی صورت به

 Ndimele and) شودمی تجویز ماهی بدن وزن

Owodeinde, 2012 .) 

 جنس تک ماهیان پرورش .2

 پروریآبزی در جنس تک ماهیان مختلفی دالیل به

های گونه از بعضی. باشندمی توجه بسیار مورد و مطلوب

 از قبل پایین سنین در و کوچکهای اندازه در ماهیان

 سبب خود که شده بالغ برداشت، برای مطلوب زمان

 به منجر ناخواسته مثلتولید زیرا شود،می تولید کاهش

 در آنها حد از بیش تراکم و ماهی جمعیت افزایش

 جهت انجام زیادی انرژی و شده پرورشی استخرهای

(. Dunham, 2004) رود می هدر تولیدمثلیهای فعالیت

 ویژه به ماهی پرورش در اساسی مشکل یک ویژگی این

 دارد دنبال به را تولید کاهش که باشدمی تیالپیا ماهی

 و جمعیت ازدحام به منجر همیشه زودرس بلوغ که زیرا

 . شودمی پرورشی استخرهای در رشد کاهش
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های جنسیتی تفاوت دلیل به پروری،آبزی در

 در دیگر جنس به نسبت جنس یک اغلب 1)دیمورفیسم(

 هایاین تفاوت . است برخوردار بیشتری مطلوبیت از بازار

 صورتبه پرورشی ماهیان بدن در بیشتر رشد در جنسیتی

 ,Aluko) شوددیده می الشه عملکرد و گوشت کیفیت

نر  ماهیان رشد که دهدمی نشان ها بررسی(. 1993

 که در( هنگامیOreochromis niloticusتیالپیای نیل )

 ترتیب به یابندمی پرورش جداگانه و مختلطهای قفس

 ,Stone)) است ماده ماهیان از ترسریع برابر 5/2 تا 2/2

 به توجه با نر تمام فرزندان ماهی،گربه پرورش در. 1981

 هاستماده از بیشتر درصد 10-30 آنها رشد اینکه

 گربه نژادبه البته که بود خواهند اولویت در و سودمندتر

 آزاد در ماده تمامهای جمعیت دارد. بستگی نیز ماهی

 دیررس جنسی بلوغ ها،ماده ترسریع رشد دلیلبه ماهیان

 و تر مطلوب نرها، نسبت به گوشت باالتر کیفیت و

 (. Hulata, 2001) است ترمنطقی

 گیری دورگه .3

 به منجر گیری،ی دورگهدر نتیجه هتروزیگوسیتی افزایش

 تبدیل ضریب مثل مطلوب، خصوصیات سایر و رشد بهبود

 است شده مختلفهای گونه در متابولیسم هوازی و غذایی

(1985et al., Danzmann.) گیری تولیددورگه هدف 

 تر از یک گونه خاص یاماهیان دارای صفات با ارزش

 با گیریدورگه(. Aluko, 1993) باالتر است هتروزیس

 به نسبت باالتر کیفیت با نژادی یا هیبرید تولید هدف

 کهمواقعی در همچنین. شودمی انجام والدینهای گونه

-است، دورگه متفاوت والدین در جنسیت تعیین سازوکار

-برده می کاربه ماهیان جنس تک گروه تولید برای گیری

 Oreochromisتیالپیای نیل ) بین گیریدورگه. شود

                                                      

1 Sexual dimorphism 

niloticus) و ( تیالپیای آبیOreochromis aureus) 

 تولیدمثل طریق بدین و کرده تولید نر تمام فرزندان

 ,Ayoola and Idown)توان کنترل نمود می را ناخواسته

 Morone saxatilis) راه راه خارماهی بین دورگه(. 2008

 نسل (Morone mississipiensis) زرد خارماهی ( و

نماید می تولید باالرشد بسیار  بازماندگی و با ماده تمام

(Wolters and DeMay, 1996 .) 

 شدن عقیم به منجر ایگونه بینهای آمیزش از بسیاری

 دیدگاه از بنابراین شودمی گیری دورگه از حاصل ماهیان

 دو بین یفاصله هرچه. است اهمیت حایز بسیار پرورشی

 آنها از حاصل دورگه بودن عقیم احتمال باشد، بیشتر گونه

 دلیل به عقیم ماهیان تولید(. Aluko, 1993) است بیشتر

 جلوگیری و رشد نرخ بهبود یا ناخواسته مثل تولید کاهش

ماهیان بارور و مولد  تولید به نسبت انرژی اتالف از

 (. Rahman et al., 2013) دارند ارجحیت

 هورمون از استفاده با جنسیت تغییر.4

 دستکاری با تواندمی ماهیان جنس تک هایگروه تولید

 ,FAO) گردد انجام رشد حال در هایجنین و هاگامت

 به توجه با جنسیت کنترل هایروش از استفاده(. 2014

 مدیریتی ابزار یک عنوان به صفات برخی اقتصادی اهمیت

است  شده تبدیل پروریآبزی در تولید افزایش برای

(Lakran and Ayyappan, 2003 .)الروی مرحله در 

 تفریخ از بعد دقیقا)نیستند  متمایز جنسی نظر از ماهیان

 میزان ،(عمودی شنای یمرحله یا و هفته دو حدود تا

بدن  در( ماده هورمون) استروژن و( نر هورمون)آندروژن 

(. Fuentes et al., 2013) است برابر داشته وجود ماهی
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 اما شودمی تعیین لقاح زمان در ماده و نر ژنوتیپ اگر چه

-می اتفاق تکامل و رشد زمان در فنوتیپی جنسیت تعیین

 بر غلبه برای مناسب جنسیهای هورمون افزودن. افتد

 تمایز دوره طی در ژن محصول یا طبیعیهای هورمون

 است مفید بسیار ماهی جنسیت تعیین و جنسی

(Dunham, 2004 .) 

به صورت  جنسیهای هورمون از استفاده با جنسیت تغییر

پرورش و یا  محیط آب به هورمون نمودن اضافه یا حمام

 گذشته هایسال طول در .گیردمی انجام غذا روی اسپری

 مورد جنسیت تغییر القاء برای مختلفی هایاستروئید

 متیل -آلفا -17 هورمون که هرچند گرفتند، قرار استفاده

 این در هورمون ترینمعمول و ترینرایج تستوسترون

 (. Pandian and Varadarai,1990)باشد می زمینه

 می ماده ظاهری نظر از که ژنتیکی نر تیالپیای ماهی

 جمعیتی و نموده لقاح معمولی نر ماهیان با تواندمی باشد،

لقاح  و ترسریع رشد که نمایند نر تولید تمام تیالپیای از

 داشته مختلط تیالپیای جمعیت به نسبت تریقابل کنترل

 ماهیان فرزندان فرایند این در(. Dunham, 2004)باشند 

 خود نوبه به که هستند نر کروموزوم دو دارای نر تمام

 استفاده بعدیهای نسل برای مولد عنوان به توانندمی

 نر در تمام هایجمعیت تولید روش این اصلی مزیت. شوند

باشد )شکل می هورمون از استفاده بدون بعدیهای نسل

1 )(FAO, 2014 .) 

 پلوئیدی دستكاری. 5

 پلی القاء برای جنسیهای کروموزوم دستکاری هایروش

 ماهیانهای گونه در( تتراپلوئیدی و پلوئیدیتری) پلوئیدی

 در هاروش این است. شده استفاده گسترده طوربه پرورشی

 روش یک که چرا هستند مهم بسیار ماهی پرورش بهبود

 جنسیت و بهبود کنترل گنادها، سازی عقیم برای سریع

 دهند.می ارائه رگه دو ماهیان بقاء

 با ماهیان توانمی پلوئیدی هایدستکاری با

 نمود. واژه تولید را جنس تک و عقیم باال، هموزیگوسیتی

-می اطالق دارند اضافی کروموزوم که افرادی به پلوئیدپلی

 مجموعه صورتبه طبیعی و معمول هایکروموزوم. شود

 که افرادی به پلوئیدیتری. هستند( دیپلوئید) دوتایی

به افرادی  تتراپلوئیدی و کروموزومی مجموعه سه دارای

 . گرددمی اطالق است کروموزومی مجموعه که دارای چهار

 

 YY نر ابر تیالپیای تولید روش -1شکل

بچه ماهی نورس

هورمون ماده سازی 

XYماده هایی با فنوتیپ

تخم ها 

فعالسازی با اسپرم اشعه دیده

2شوک گرمایی با سرکوب میوز 

YYنرهای % 50و XXماده های % 50: ژینوژنز

هستند YYتمام ماده ها را جدا کنید، ماهیان باقی مانده ابرنر 
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 پلوئیدیتری -1-5

 تولید برای روش موثرترین عنوان به پلوئیدیتری القاء

 شیالتی مدیریت و پروریآبزی در عقیم یا استریل ماهیان

(. Lakran and Ayyappan, 2003)  است شده پذیرفته

 با توانمی که است کاربردی روش تنها پلوئیدیتری القاء

 بدون را ماهیان از زیادی بسیار تعداد آن از استفاده

)  نمود عقیم اشعه یا و شیمیاییهای هورمون از استفاده

Benfey, 1989) .یک اجرای با این روش از استفاده با 

لقاح، ماهیان عقیم تولید  از بعد مدت کوتاه محیطی شوک

 (. Kizak et al., 2013)  شوندمی

 و سودمند مختلف دالیل به پلوئیدیتری ماهیان پرورش

 الشه، کیفیت بهبود رشد، افزایش پتانسیل. است مفید

 مزایای مهمترین از گوشت کیفیت افزایش و بقاء افزایش

 نسبت پلوئیدتریهای سلول اندازه. باشندمی پرورش این

 ,Dunham) یابدمی افزایش پلوئیدهای دیسلول  به

 پلوئیدیتری ماهیان رشد ضریب شده که گزارش(. 2004

بیشتر بوده  خود دیپلوئید برادران و خواهران با مقایسه در

 رشد ضریب افزایش(. Taniguchi et al.,1986) است

 رشد زیرا باشد جنسی توسعه عدم دلیل به است ممکن

 سلول اندازه افزایش یا جنسی بلوغ به رسیدن با هاماهی

 پلوئیدیتری روش از استفاده با بنابراین. یابدمی کاهش

 آمد فائق جنسی بلوغ از ناشی مشکالت بر توانمی

(Piferrer et al.,2009 .) 

 یک وجود دلیل به است ممکن همچنین پلوئیدیتری القاء

 وجود پلوئیدهاتری در که مادری کروموزوم مجموعه

 هیبریدهای ندارد وجود دیپلووئید هایرگه دو در و داشته

 وجود آنها ماندن زنده امکان که نماید تولید را پلوئیدیدی

 الروهای. باشند داشته پایینی ماندگاری و بقا یا و نداشته

 Oreochromis دیپلوئید ماده ماهیان از حاصل دورگه

niloticus نرهای با Tilapia rendalli  100 حدود 

 پلوئیدیالقاء تری با وجود این با. دارند میر و مرگ درصد

 گرددمی حفظ هیبریدی ترکیب این بقاء و مانی زنده

(Chourrout and Itskovich, 1983 .)القاءهای روش 

 فشار شوک ،(سرد یا گرم) دمایی شوک شامل تریپلوئیدی

 یا B سیتوکاالزین سین،کلشی)شیمیایی  هیدرواستاتیک،

-می دیپلوئیدها با تتراپلوئیدها تالقی و( نیتروژن اکسید

-تحقیقات بسیار زیادی پیرامون تولید ماهیان تری. باشد

سازی آنها در کشور اجرا گردیده است از پلوئیدی و بهینه

 قزل پلوییدتری جمعیت جمله می توان به بررسی تولید

 روش به( Oncorhynchus mykiss)کمان  رنگین آالی

( اشاره نمود. 1399محمودی و همکاران )مستقیم توسط 

درجه  28و  26هایی دمایی آنها ضمن استفاده از شوک

دقیقه بعد از لقاح  40و  15، 10سانتیگراد در مدت 

 شرایط در پلوئیدیتری بازده گزارش دادند باالترین

 10 مدت به سانتیگراد درجه 28 شوک کاربرد با پرورشی

مشاهده شده  لقاح از بعد دقیقه 40 زمان مدت در و دقیقه

 است.

 تتراپلوئیدی -2-5

 از چهارتایی متعادل مجموعه دارای هاتتراپلوئید

 بقاء و باروری به منتج توانندمی که هستند هاکروموزوم

 در اختالل ایجاد با معموال ماهیان در تتراپلوئیدی. گردند

 معمولی اسپرم با یافته لقاحهای تخم سلولی تقسیم اولین

 دمایی یا هیدرواستاتیک فشارهای شوک از استفاده با

 این از استفاده با زنده هایتتراپلوئید. گرددمی ایجاد

شوند می تولید ماهیان هایگونه از بسیاری در هاروش

(Smitherman and Dunham,1985) .
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 به منظور پروریآبزی در تتراپلوئید ماهیان تولید الین

 ساده تالقی از استفاده با عقیم پلوئیدتری ماهیان تولید

 باالیی بسیار اهمیت از دیپلوئیدها و تتراپلوئیدها بین

 این موفقیت میزان(. Guo et al.,1996است ) برخوردار

 دوره شوک، شروع زمان به پلوئیدیپلی القاء برای هاروش

نکوئی  .دارد بستگی هاگامت کیفیت و ژنتیک دهی، شوک

سازی شوک حرارتی به ( بهینه1396فرد و همکاران )

منظور القاء تتراپلوئیدی در آبزیان زینتی را بررسی نمودند 

و گزارش دادند القاء تتراپلوئیدی در ماهی کامال به زمان 

آغاز شوک و دوره شوک حرارتی بستگی دارد و افزایش 

منفی داشته باشد. دمای شوک می تواند روی نرخ بقاء اثر 

با استفاده از شوک ( 1993و همکاران ) Diterهمچنین 

های سالم و پرتو حرارتی تخم های لقاح یافته با اسپرم

کمان مبادرت به تولید تتراپلوییدها دیده قزل آالی رنگین

زادهای میتوزی نمودند. دمای مورد استفاده در و ماده

 4تا  2فواصل زمانی گراد و در درجه سانتی 27-33شوک 

دقیقه پس از فعال شدن تخم و به مدت زمان  40ساعت و 

دقیقه بود. در این آزمایش مشخص شد که  30الی  2

ساعت(  4های باال )( در زمانC˚31-30شدت شوک باال )

 6/48تا  6/1دارای بقاء باالتری است. درصد بقاء بین 

 74بین که درصد بقاء در گروه شاهد گزارش شد. در حالی

 درصد محاسبه گردیده بود.  96تا 

 والدی تک ماهیان تولید. 6

زیست  در نیز والدین از یکی ژنتیکی مواد با ماهیان تولید

 همان اساس بر سیستم این. باشدمی متداول فناوری

 صفات که کند می عمل ایگونه تک پرورش دستورالعمل

 . دارد برتری دیگر والد به نسبت والد یک

 

 آندروژنز یا نرزایی  -1-6

-به فرزندان آن ینتیجه در که است فرایندی آندروژنز

 والد ژنتیکی مشارکت گونه هیچ بدون و نر والد واسطه

 شده تولید نسل ژنتیکی محتویات. شوندمی تولید ماده

 بوسیله تخم اِی اِن دی زیرا رسیده ارث به پدر از کامال

 القاء(. Nwokwa, 2012) است شده غیرفعال اشعه

 خواهد هاماهی در نر تمام جمعیت تولید سبب آندروژنز

. داشت خواهد تجاری کاربرد پروریآبزی در که شد

 و سیچالیدها کپورماهیان، از گونه چند در نر تمام ماهیان

 (. Bongers et al.,1994) اند شده تولید ماهیان آزاد

در . باشدمی ماهیان معمول در نرزایی القای برای روش دو

فرابنفش،  اشعه از استفاده با مادری را ژنوم روش، اولین

های تخم ادامه در و برده بین از شیمیایی مواد یا اشعه گاما

. شوندمی داده لقاح طبیعیهای اسپرم با شده داده اشعه

 از جلوگیری برای سلولی تقسیم اولین زمان در سپس

 فشار شوک یا حرارتیهای شوک هاسلول تقسیم

 دو آن یواسطه به که گرددمی وارد تخم بر هیدروستاتیک

 و هسته شده ترکیب هم با کروموزومی( Nهاپلوئید )هسته

 دوم روش در. شودمی کروموزومی( تولید N2پلوئید )دی

 و رفته بین از وسیله اشعهبه تخم ژنتیکی محتویات ابتدا

 .شودمی داده لقاح تتراپلوئید ماهی یک اسپرم با سپس

 هایژن بیان ها،تخم روی بر تابش تخریبی اثر به توجه با

 اعمال از ناشی آسیب هموزیگوت و صورت به کشنده

 بقاء میتوزی، تقسیم اولین سرکوب برای حرارتی شوک

های تالش وجود این با. باشدمی کم بسیار آندروژنزها

 درون آندروژنزهای بقاء و ماندگاری افزایش برای بسیاری

 ,Kirankuma and Pandian) است شده ایگونه

2004 .)
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-دی بازگرداندن برای حرارتی شوک حذف مثال، عنوان به

 که کمانی رنگین آالی قزل ماهیهای تخم در پلوئیدی

 برای پلوئیدیدی اسپرم از استفاده و شده حذف شانژنوم

 هاآندروژن بقاء در توجهی قابل بهبود سبب فعالسازی

  .(Kirankuma and Pandian, 2004) گردید

 ژینوژنز یا زایی ماده -2-6

 ژنتیکی محتویات با تنها جنینی تکامل فرایند زاییماده

 واقع در. باشدمی پدر وراثتی مواد دخالت مادری بدون

 در که باشدمی( پارتنوژنز) بکرزایی از ایویژه نوع زاییماده

 نظر از که اسپرمی با تخم شدن فعال از بعد جنین آن

 زاییماده در. کندمی نمو و رشد گردیده، فعال غیر ژنتیکی

 در قطبی گویچه دومین، هتروزیگوت زایی ماده یا میوزی

. گرددمی های محیطی محبوسکار بردن شوکبا به تخم

( کروموزوم N2) پلوئیددی زیگوت تولید فرایند این نتیجه

های کروموزوم حاوی وراثتی لحاظ از که طبیعی رشد با

 در. باشدمی است، ماده جنسیت دارای و بوده مادری

 که اسپرمی توسط تخم لقاح از بعد میتوزی زاییماده

 یا پرتو فرابنفش، اشعه گاما توسط آن ژنتیکی محتویات

 دومین خروج اجازه است، رفته بین از شیمیایی مواد

 (.قبلی روش برخالف)  شودمی داده تخم از قطبی گویچه

 داری که آیدمی دستبه اییافته لقاحهای تخم نتیجه در

 روند توقف با. باشندمی( کروموزوم)کروموزوم  سری یک

-تخم این سلولی، تقسیم اولین در میتوزی تقسیم طبیعی

. گردندمی تبدیل کروموزومی N2 جنین به هاپلوئیدهای 

 باشدمی اهمیت حائز ماهی در زاییماده القاء در آنچه

 دادن اشعه برای الزم زمان مدت و دهیشوک دقیق زمان

 بین از بدون ژنتیکی محتویات بردن بین از برای اسپرم

 Thompson andباشد )می آن بیولوژیکی فعالیت رفتن

Purdom, 1986) .دادن اشعه زمان مدت مثال عنوان به 

 کپور برای و دقیقه 17-20 هندی ماهیان کپور اسپرم

 مطلوب شرایط. است شده گزارش دقیقه 35-40 معمولی

 و( میوزی زایی ماده در) قطبی یگویچه دومین حبس

 مختلفهای گونه در میتوزی زاییماده در دهی شوک

 درجه 1-0)سرمایی  شوک دریایی باس در. باشدمی متغیر

 لقاح از پس دقیقه 5 دقیقه، 15-20 مدت به( گراد سانتی

 از پس دقیقه 2 آی،.اس.پی 8500 هیدروستاتیک فشار و

-ماده تیالپیا، در .است داشته پی در را نتایج بهترین لقاح

 سانتی درجه 41) حرارتی شوک وسیلهبه میتوزی زایی

 از پس دقیقه 30- 5/27 در دقیقه 5/3 مدت به( گراد

( 1380آذری تاکامی و همکاران ) .است گردیده القاء لقاح

زایی در ماهی قزل االی رنگین کمان توسط به بررسی ماده

درصد  100نتایج پرتو فرابنفش پرداختند و گزارش دادند 

و  دقیقه پرتودهی 8از  ماده زایی در تیمارهای حاصل

 لقاح دقیقه پس از 30زمان اعمال شوک حرارتی در 

( بعد از 1385مشاهده گردید. اسماعیلی و همکاران )

زایی در ماهی قزل آالی رنگین کمان بررسی القاء ماده

گزارش دادند بهترین عملکرد از نظر بازده ماده زایی، از 

دقیقه بعد از  35و  50تیمارهای حاصل از شوک گرمایی 

 لقاح حاصل گردیده است. 

 ژنیک( تراریخته)ترانس .7

 ماهی گونه یک از برتر صفات برخی انتقال شامل تراریخته

 بهبود شامل است ممکن صفات این. است دیگر گونه به

 و غذا بهتر تبدیل ضریب بزرگتر، اندازه رشد، ضریب

-El-Zaeem, 2004; El) باشد جنسی بلوغ کنترل

Zaeem et al., 2004 .)را ایشیوه تراریخته فناوری 

 تولید، در کوانتومی جهش آن طریق از که کندمی ایجاد

 (.Hew and Fletcher, 2001) امکان پذیر است
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دی اِن اِی  یا ژن ورود به صورت است ممکن تراریخته

 به منجر که شود تعریف میزبان ژنوم درون خارجی

 فناوری این. شودمی آن پایدار بیان و انتقال نگهداری،

 ژنتیکی خصوصیات بهبود یا اصالح برای عالی فرصتی

 پروری آبزی را در پوستان سخت و تجاری مهم، ماهیان

 .(Lakran and Ayyappan, 2003) کندمی فراهم

 تغییرات به دستیابی برای میانبری عنوان به همچنین

 ها،بیماری برابر در مقاومت سریع، رشد منظور به ژنتیکی

 مقاومت و آب در محلول اکسیژن پایین سطوح تحمل

 ,.Ude et al) دارد کاربرد انجماد دمای برابر در ماهی

2006 .) 

تراریخته  ماهی آزاد بالغ رشد افزایش مطالعات برخی

 حالی در است برابر 3-5 تراریخته غیر ماهیان به نسبت

 به رشد اول ماهه چند در ویژه به ماهیان برخی اندازه که

 Sudha et) رسدمی کنترل گروه برابری 10-30 اندازه

al.,2001; Devlin et al.,1994.) محققان بنابراین 

 که اندکرده تولید را تراریخته ماهیان از جدیدی هایگونه

 منظور به رشد هورمون مشخصی مقدار طبیعی طور به

 (. (Dunham, 2004 کنندمی تولید رشدشان تسریع

 درون به دی اِن اِیرا می توان به صورت  خارجی ژن یک

-بافت درون مستقیم طور به حتی یا و جنین درون ماهی،

(. Hew et al.,1995) نمود وارد بالغ ماهیان بدنهای 

 ساده روشی ماهیهای بافت بهدی اِن اِی  مستقیم انتقال

ماهیان  وابستگی و نمایدمی ارائه را سریع نتایجی که بوده

-می برطرف را حاملین انتخاب یا و غربالگری تراریخته به

 . سازد

 رشد هورمون ژن ریزتزریق )میکرواینجکشن(، از استفاده با

 به ماهی مخصوص( ژن انداز راه) پروتومر یک با ماهی

 با تراریخته ماهیان و شده متصل شده تفریخ تازههای تخم

 Hew and) آیندمی بدست ایمالحظه قابل رشد نرخ

Fletcher, 2001از استفاده که (. از طریق الکتروپوریشن 

 سلولی غشاء نفوذپذیری افزایش برای الکتریکی میدان

 پذیر امکان جنین بههای دی اِن اِی مولکول ورود است،

 با اخیر، تحقیقات در(. Nwokwa, 2012) باشدمی

 به اسپرم از بیشتر الکتروپوریشن، ژن روش از استفاده

 بنابراین(. Chen et al.,1998) شودمی منتقل جنین

 و گسترده انتقال فناوری یک عنوان به الکتروپوریشن

 . شودمی گرفته نظر در ژن کارآمد

 دیگر موضوع پایین، دمای در ماهی مقاومت افزایش

 بوده گذشته سال چند در تراریخته ماهیان در تحقیقات

 در پایین و سرد دمای(. Fletcher et al., 2001) است

 از کمی تعداد و زاست استرس عامل ماهیان از بسیاری

 را گرادسانتی را درجه 0-1 از پاینتر دمای که قادرند آنها

 با مناطقی در بزرگی مشکل موضوع این و نمایند تحمل

 از بسیاری که است تامل قابل. است سرد هوای و آب

 10-25) باالیی سطوح دارای دریایی استخوانی ماهیان

 یا 1(AFPs) یخ ضدهای پروتئین از( لیتر میلی /میلی گرم

 جلوگیری که با بوده 2(AFGPs) سرمیهای گلیکوپروتئین

 طور به را انجماد دمای یخهای کریستال رشد از

 Lakran and)  دهندمی کاهش چشمگیری

Ayyappan, 2003). این تنظیم و توصیف سازی،خالص 

زمستانی  فالندر ماهی در خصوصبه یخ ضدهای پروتئین

(Pleuronectes americanus،) تحقیقات موضوع 

-ماهی به ها AFPs معرفی. است بوده کانادا در بسیاری

تمام  که دمایی در را سرما آنها به مقاومت طالیی،های 

 Wang et) داده است افزایش رفتند، بین از کنترل گروه

al., 1995 .) 

                                                      
1 Anti-freeze proteins 
2 Antifreeze glycoproteins 
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 خامه به ها AFPs خوراکی تجویز یا تزریق مشابه طوربه

 افزایش سبب نوجوانی مرحله در تیالپیا ماهی و ماهی

 13 به سانتیگراد درجه 25 از دما کاهش برابر در مقاومت

 و تولید(. Wu et al., 1998) است شده گرادسانتی درجه

 در تواندمی باشند ژن این دارای که ذخایری توسعه

 مرزهای محدوده در اغلب زمستان دمای که کشورهایی

 مزیت در یک عنوان به است هاگونه این فیزیولوژیک

 .(Lakran and Ayyappan, 2003)  باشد پروریآبزی

 بندی جمع

 افزایش حال در جهان سطح در پروریآبزی تولید میزان

-می صنعت این آیا که ماندمی باقی سؤال این اما است،

 تا کند رشد سریع کافی اندازه به و پایدار شکلی به تواند

 یا سازد محقق را آینده در ماهی پیش بینی تقاضای بتواند

 بود نخواهند قادر سنتی پروریآبزی هایشیوه. خیر

 جمعیت افزایش از ناشی روزافزون تقاضای عرضه کسری

 و جدید علمیهای روش به بنابراین. سازند برآورد را

تواند می زیست فناوری نیاز است و در این راستا پیشرفته

 تشدید و مداوم گسترش از اطمینان برای اساسی نقش

 . نماید ایفا را تقاضا رشد پاسخگویی برای پروری آبزی

 توصیه ترویجی

-پیشرفت پایدار آبزی درزیستی  هایگیری از فناوریهرهب

افزایش تولید در واحد  موثر بوده و سبب پروری نوین

این می شود.  پروریدر آبزیسطح یا افزایش حجم 

تولید ماهیان گوناگون  هایروش شاملزیستی  هایفناوری

 تولید ماهیان پرورشی تک پلوئید یا عقیم و تتراپلوئید،تری

مانند تولید جمعیت تمام ماده در ماهی قزل آال یا  جنس

پرورش آبزیان تراریخته  ا،ماهی تیالپی جمعیت تمام نر در

ویروسی و  هایبیماریمقاوم در برابر با توان رشد بیشتر، 

از آنجا که این باشد. و بسیاری مزایای دیگر میباکتریایی 

امنیت  ،توانند به تولید پایدار آبزیاننوین می هایفناوری

منجر رشد پایدار هر کشوری  خوراکی انسان و همچنین

  داشت.به آنها ای ، باید نگاه ویژهگردد
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Abstract 

Due to the growing population of the world, the demand for fish is increasing worldwide. It seems 

unlikely that the increasing demand can be coordinated by increasing harvests of fish from the oceans 

and natural freshwater as harvesting and productivity in this area is limited. So, aquaculture remains 

the last hope for providing enough fish for the world, limited by land and water. Specific 

characteristics of aquatic species such as tolerance to different ploidy levels, external fertilization, 

relatively short growth period and high volume of extracted gametes have led to further genetic 

development in aquaculture. Biotechnology can play an essential role in improving aquaculture 

efficiency. The application of biotechnology to various production systems does not come without its 

negative effects but even still, the merits far outweigh the associated concerns because the techniques 

are constantly being developed, thereby reducing the negative impacts thereof. Therefore, there is a 

need to adopt biotechnological practices if the world is to stand any chance of achieving food security. 
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