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هاي ویروسی در میگوي پاسفید غربی  آمیزي در بهگزینی صفات رشد، بقا و مقاومت به بیماري اثرات درون

Penaeus (Litopenaeus) Vannamei  
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  29/3/1396 تاریخ پذیرش: ؛17/3/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
کاستی درون آمیزي، کاهش متوسـط عملکـرد    .ها اهمیت دارد آمیزي رابطه خویشاوندي بین آمیزش کننده در درون  

دهد. درون آمیزي در صـفاتی ماننـد رشـد،     آمیزي در یک جمعیت نشان می یک فنوتیپ را در مقابل افزایش نرخ درون
هـــاي ویروســـی میگـــوي پـــا ســـفید غربـــی       بقـــاء در دورة پـــرواري و مقاومـــت در برابـــر بیمـــاري    

Penaeus(Litopenaeus)Vannameiــاوتی ــرخ   ، عملکــرد متف ــزایش ن ــا اف نشــان داده اســت. در دورة پرورشــی ب
دار و در صـفت بازمانـدگی پـس از مرحلـه      آمیزي در صفت رشد میگو پا سفید غربی معنی آمیزي، کاستی درون درون

هاي ویروسی متوسـط تـا    آمیزي بر صفت مقاومت در برابر بیماري ثیر مشاهده شده است. اثر درونأت بی 60پست الرو 
دار بود.  گروه آمریکایی معنی -شده که این مقاومت تنها در برابر سویۀ بیماریزاي ویروس سندروم تورا شدید مشاهده

نژاد میگوي پا سفید غربی، امکان بهگزینی صفت رشد در سطوح پایین تا متوسـط نـرخ    هاي اصالح در نتیجه در برنامه
هاي ویروسی سندروم لکه سفید یا سندروم تورا به  ) وجود دارد ولی در صفت مقاومت به بیماري>2/0Fآمیزي (  درون

  آمیزي ضرورت دارد. حداقل رساندن نرخ درون
  

  سفید غربی آمیزي، بهگزینی، میگوي پا آمیزي، کاستی درون رابطه خویشاوندي، درون هاي کلیدي: واژه
 

  1مقدمه
آمیزي رابطه خویشاوندي بین  از آنجا که در درون  

ها اصل است الزم است تعریفی از رابطه  آمیزش کننده
گردد. رابطه خویشاوندي بین دو  خویشاوندي ارائه 

هایی که در بین دو  فرد عبارت است از درصدي از ژن
فرد داراي رابطه خویشاوندي، مشترك هستند. این 

درصد باشد  100 تواند بین صفر تا احتمال می

                                            
   eslamifarahmad@gmail.comمسئول مکاتبه: *

). به آمیزش افرادي که در یک 2003 چیان، (مکاره
جمعیت نسبت به افراد داراي آمیزش تصادفی ارتباط 

آمیزي در یک   تري دارند، درونخویشاوندي نزدیک
گویند. میزان درون آمیزي در یک جمعیت  جمعیت می

کنند. ضریب یا  یا ضریب درون آمیزي بیان می Fرا با 
آمیزي  یزي برآوردي از میزان بروز درونآم نرخ درون

آلل در یک لوکوس یا  2است که به یکسان بودن 
گردد  ها بر می هاي حاوي ژن یکسان بودن لوکوس
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آمیزي در واقع مقدار  ). ضریب درون1997(بوردون، 
آمیزي را که از یک نقطه خاص در شجره یک  درون

دهد.  جمعیت شروع به تجمع کرده است نشان می
علت تجمع درون آمیزي رخ  آمیزي به ی درونکاست
آمیزي پیامد  عبارتی کاستی درون به .دهد می

صورت کاهش متوسط عملکرد  که به تآمیزي اس درون
آمیزي در یک  فنوتیپی همراه با افزایش نرخ درون

  ).2007دهد (ماس و همکاران،  جمعیت رخ می
میگوهاي خانواده پنائیده گروهی از سخت پوستان   

شوند که از نظر آبزي پروري مطرح  آبزي محسوب می
هستند و در بسیاري از کشورهاي نواحی گرمسیري و 

طور  طور کشور ایران به نیمه گرمسیري و همین
یابند. نکته قابل توجه آن  مصنوعی تکثیر و پرورش می

هاي آبزي (مثل  خاطر همآوري باالي گونه است که به
هاي  ن خشکزي، کارگاهدر مقایسه با جانورا  میگوها)

تکثیر بزرگ مقیاس از تعداد مولدین کمی براي تولید 
خاطر تعداد کم مولدین  کنند و به ناپلی استفاده می

هاي  آمیزي و متعاقب آن پاسخ تجمع سریع درون
افت  دهد که منجر بهرخ می 1نامطلوب به بهگزینی

گردد (اکناس و دویل، می ژنتیکی ذخایر کارگاه تکثیر
آمیزي بر روي  ثیر درونأکه میزان ت ). براي این1990

صفات حائز اهمیت از دیدگاه آبزي پروري و تولید 
میگو (مثل رشد، بقاء و مقاومت به بیماري) مشخص 

هاي تولید ناپلی  گردد و در مدیریت بهتر کارگاه
بر آن  میگوهاي پرورشی مورد توجه قرار گیرد، سعی 

لعه شده توسط آمیزي مطا است برخی اثرات درون
محققین در جمعیت میگوهاي پا سفید غربی ارائه 

هاي  گردد. برخی صفاتی که عملکرد آنان در نسل
آمیزي  مختلف میگو در ارتباط با افزایش نرخ درون

گردد جزو صفات شایستگی زیستی محسوب  ارائه می
که از جهت توانایی  شوند مثل باقیماندگی (بقاء) می

                                            
1- Selection 

اند که  د و برخی دیگر صفاتیادامه حیات اهمیت دار
باشند مثل مقدار  آبزي پروري قابل توجه می از جنبه

  ها. رشد در حین پرواربندي و مقاومت در برابر بیماري
آمیزي در رشد، باقیماندگی و مقاومت  عملکرد درون

مطالعه از سال : به بیماري در میگوي پا سفید غربی
در طول  2سسه اقیانوسی آمریکاییؤتوسط م 1991

 Penaeusنژاد میگوي پا سفید غربی برنامه اصالح

(Litopenaeus) Vannamei عنوان بخشی از طرح  به
پرورش میگوي دریایی ایاالت متحده آمریکا انجام 

). اطالعات الزم 1992گرفته است (کارپنتر و براك، 
ساله  9آمیزي از آنالیز عملکرد  براي بررسی اثر درون 

دگی میگوي پا سفید غربی براي ) خانوا2006-1998(
صفات رشد، باقیماندگی دوره پرواربندي و مقاومت 

سال  9دست آمده است. در طی این  به بیماري به
بوده  درصد 1آمیزي در هر نسل کمتر از   ضریب درون
 9به  1998در سال  درصد 5آمیزي از  و نرخ دورن

افزایش داده شده است. نتایج  2006در سال  درصد
هاي میگوي پا سفید غربی  آمیزي در نسل درونتجمع 

و اثر آن بر عملکرد متوسط خانوادگی صفات رشد و 
باقیماندگی در دوره پرواري از طریق بررسی 
رگرسیون بین عملکرد متوسط صفات فوق در دورة 

آمیزي نشان داده شده است  پرواري و نرخ درون
در  3آمیزي ). کاستی عملکرد ناشی از درون1(جدول 

صورت درصدي از تغییر فنوتیپ، به  جدول یک به
آمیزي بیان شده  افزایش نرخ درون درصد 10ازاي هر 

  ).2007است (ماس و همکاران، 
  
  

                                            
2- Oceanic Institute 
3- Inbreeding 
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برابر نرخ هاي میگو پا سفید غربی در  هاي عملکرد متوسط رشد و باقیماندگی دورة پرواري خانواده نتایج رگرسیون -1جدول 
  ).2007آمیزي (ماس و همکاران،  درون

متوسط تعداد   سیستم پرورش  صفت
  خانواده

حدود   ضریب رگرسیون  تعدا میگو
  اطمینان

عرض از 
  مبداء

کاستی 
  آمیزي درون

متوسط نرخ 
  آمیزي درون

(گرم بر  رشد
  کیلوگرم)

پرورش در کانال 
  )9( با گردش آب

380  54477  0,17 ± 0,37 - 0,03  1,45  2,6-  0,047 ± 0,079  

پرورش در استخر 
  )6خاکی (

295  23069  0,19 ± 0,43 -  0,02  1,08  3,9-  0,044 ± 0,062  

  0,071 ± 0,047  -3,6  1,06  0,00  -0,40± 0,13  77546  )583(675  )15( پرورش توام

  باقیماندگی
  )درصد(

پرورش در کانال 
  0,079 ± 0,047  0,5  83,14  0,70  4,34 ± 11,26  70581  380  )9( با گردش آب

پرورش در استخر 
  )6ی (خاک

295  28808  11,86 ± 1,11-  0,93  78,60  0,1-  0,044 ± 0,062  

  0,071 ± 0,047  0,3  78,42  0,80  2,03 ± 8,19  99389  )583( 675  )15پرورش توام (
 بودند.هایی است که هم عصر یا هم دوره  عدد داخل پرانتز موجود در ستون سیستم پرورش تعداد گروه

  اند، اي است که در هر دو سیستم ارزیابی شده عدد داخل پرانتز موجود در ستون متوسط تعداد خانواده بیانگر تعداد خانواده
  

هاي  سیستم ضریب رگرسیون براي صفت رشد در
هاي با گردش مجدد آب  پرورشی استخرخاکی، کانال

است که نشانه اثر   سیستم، منفیو مجموعۀ این دو 
آمیزي بر عملکرد رشد میگو  معکوس تجمع درون

باشد. اثر درون آمیزي بر فرایند رشد در دوره  می
دست آمده است که  دار به پرواري کوچک اما معنی

درصد افزایش  10دهد میگو به ازاي هر  نشان می
درصد کاهش رشد رو برو  9/3الی  6/2آمیزي با  درون

). در مورد صفت 2007شد (ماس و همکاران،  خواهد
باقیماندگی در دوره پرواري ضریب رگرسیون یا 

کدام   اندکی منفی و یا اندکی مثبت بوده است اما هیچ
دهد کاستی  دار نبودند، این موضوع نشان می معنی
داري بر بقاي میگوي پا سفید  آمیزي اثر معنی درون

اس و همکاران، غربی در دوره پرواري نداشته است (م
اي که براي باقیماندگی در دوره پرواري  ). نکته2007

قابل ذکر است آن است که صفاتی که مربوط به 
شایستگی زیستی جانور هستند مثل باقیماندگی، بیشتر 
از سایر صفات از قبیل رشد متأثر از افزایش 

باشند (فالکونر و  آمیزي می آمیزي و کاستی درون درون
آمیزي بر  ولی در این جدول درون ).1996کی،  مک

صفت باقیماندگی در دوره پرواري میگوي پا سفید 
داري نشان نداده است. در بسیاري از  غربی اثر معنی

آمیزي منجر  مطالعات صورت گرفته افزایش نرخ درون
به کاهش عملکرد درصد بقاء آبزیان در سنین پایین 

دگی آمیزي روي باقیمان شده است. اثر کاستی درون
از مرحله پست الرو  Penaeus japonicusمیگوي 

(کی و همکاران،  درصد 4/3، 156تا پست الرو  30
 3تر از  نیز در سنین پایین Oyster) و در صدف 2004

). 1998ماهگی گزارش شده است (بیرنی و همکاران، 
سسه اقیانوسی در آمریکا اثر ؤتحقیقات قبلی م

مراحل اولیه زندگی آمیزي را در باقیماندگی  درون
داري نشان داده بود. مقادیر  معنی میگوي پا سفید غربی

کاستی درون آمیزي براي نرخ تفریخ میگوي پا سفید 
درصد و براي صفت باقیماندگی در دوران  -13غربی 

درصد  -11، 10هچري از مرحله ناپلی تا پست الرو 
داري از  که اثرات معنی گزارش شده است. علت این

آمیزي در باقیماندگی میگوي پا سفید  رونتجمع د
تواند بدین  غربی در جدول یک مشاهده نشده می

خاطر باشد که بخش زیادي از اثرات ناشی از 
آمیزي بر روي باقیماندگی میگوي پا سفید غربی  درون
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رخ داده است  60پیشتر و در سنین قبل از پست الرو 
  ).2007(ماس و همکاران، 

گوي پا سفید غربی در مقابل در مورد مقاومت می  
آمیزي بر  ها نیز دیده شده است که تجمع درون بیماري

ها اثرگذار  باقیماندگی میگوي وانمی در برابر بیماري
است. عملکرد صفت مقاومت به بیماري از طریق 
رابطۀ رگرسیون بین متوسط باقیماندگی در برابر سه 

ه و یک سوی 1سویه از بیماري ویروسی سندروم تورا
در برابر تجمع  2از بیماري ویروسی سندروم لکه سفید

هاي میگوي پا سفید غربی نشان  آمیزي، در نسل درون
). کاستی عملکرد باقیماندگی 2داده شده است (جدول 

صورت درصدي از تغییر  آمیزي به ناشی از درون
افزایش نرخ  درصد 10فنوتیپ، به ازاي هر 

  ).2007مکاران، آمیزي بیان شده است (ماس و ه درون
  

آمیزي  هاي میگوي پا سفید غربی در مقابل نرخ درون ها خانواده هاي عملکرد متوسط مقاومت در برابر بیماري نتایج رگرسیون -2جدول 
  ).2007(ماس و همکاران، 

  بیماري
سویه 
 ویروس

متوسط تعداد 
  خانواده

تعداد 
  ضریب رگرسیون  میگو

حدود 
  اطمینان

عرض 
  از مبداء

کاستی 
  آمیزي درون

متوسط نرخ 
  آمیزي درون

 - ویروس سندروم تورا
  (درصد) گروه آمریکایی

)8 ( HI94  178  4696  35,61 ± 59,54 -  0,09  71,99  8,3-  0,069 ± 0,079  
)6 (TX95  293  10204  30,80 ± 90,79 -  0,00  81,86  11,1 -  0,034 ± 0,061  
  0,076 ± 0,078  -8,8  80,41  0,00  - 71,04 ± 22,99  14898  471)375(  ) توام14(

- ویروس سندروم تورا
  (درصد) 3گروه بلیزیایی

)2 (BZ01 120  2485  118,18 ± 173,21-  0,15  55,17  31,4 -  0,017 ± 0,063  

 ویروس سندروم لکه سفید
  N/A 10  89  202,28 ± 85,69-  0,68  22,17  38,7 -  0,028 ± 0,048) 1(  (درصد)

  .هایی است که هم عصر یا هم دوره بودند داخل پرانتز موجود در ستون سویه ویروس تعداد گروهعدد 
ها در  هاي در معرض ویروس قرار داده شده است که برخی خانواده ها، تعداد خانواده عدد داخل پرانتز موجود در ستون تعداد متوسط خانواده

  .قرار داده شدند بلیزیاییمعرض هر دو ویروس سندروم تورا گروه آمریکایی و 
  

آمیزي براي یک  شود کاستی درون مشاهده می  
هاي مختلف متفاوت بروز پیدا کرده  بیماري در سویه

از بیماري ویروس  TX95و  HI94است در دو سویه 
گروه آمریکایی مقدار کاستی  -سندروم تورا

درصد)  - 1/11تا  - 3/8آمیزي متوسط است (از  درون
شود در  دار دیده می معنی TX95که تنها براي سویه 

 -از ویروس سندروم تورا BZ01که براي سویه  حالی
این  دیسندروم لکه سف روسیو  گروه بلیزیایی و سویه

دار  درصد) اما معنی -7/38و  - 4/31مقدار باال است (
دست نیامده است. علت این موضوع که چرا تفاوت  به

 روسیو و BZ01و  HI94هاي  داري براي سویه معنی
دست نیامده  در آنالیزهاي آماري به دیسندروم لکه سف

است، توان ناشی از تغییرپذیري باال در باقیماندگی 

کار  هاي به ها و اندازه نسبتاً کوچک نمونه میان خانواده
عصر) براي این صفات عنوان هاي هم  رفته (گروه

  ).2007شده است (ماس و همکاران، 
آمیزي در بهگزینی صفت رشد، باقیماندگی  اثر درون1

در مورد : و مقاومت به بیماري میگوي پا سفید غربی
آمیزي،  پاسخ به بهگزینی در ارتباط با تجمع درون

تواند پاسخ به انتخاب را کاهش  آمیزي می کاستی درون
). پاسخ به بهگزینی در 2007دهد (ماس و همکاران، 

 3/1-5/2هر نسل میگوي وانمی براي صفت رشد 
) و براي صفت 2002درصد (آرگو و همکاران، 

                                            
1- Taura syndrome virus (TSV) 
2- White spot syndrome virus (WSSV) 
3- British Honduras پایتخت کشور 
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باقیماندگی در مقابل بیماري ویروسی سندروم تورا 
گزارش ) 2002(آرگو و همکاران، درصد  18/4-12/4

است. پاسخ به بهگزینی براي صفت باقیماندگی  شده
در مقابل بیماري ویروسی سندروم لکه سفید پایین 

) ≥07/0پذیري بسیار پایین ( باشد علت آن وراثت می
صفت باقیماندگی در برابر ویروس سندروم لکه سفید 

). این 2005گزارش شده است (گیترله و همکاران، 
بهگزینی براي نتایج حاکی از آن است که هر چند 

آمیزي  صفت رشد در سطوح پایین تا متوسط درون
)2/0F< ممکن است اما در مورد بهگزینی براي (

هاي ویروسی سندروم لکه  صفت مقاومت به بیماري
سفید یا ویروس سندروم تورا اکیداً ضرورت دارد که 

نژاد به  هاي تکثیر و اصالح آمیزي در برنامه درون
در هر ). 2007و همکاران، (ماس حداقل رسانده شود 

هاي تکثیر آن است که  حال احتیاط ممکن در برنامه
نظر از نوع صفاتی که براي بهگزینی در نظر  صرف

ها کنترل گردد و  آمیزي در آن شود نرخ درون گرفته می
 1به ازاي هر نسل نرسد. نرخ  درصد 1تر از  به بیش
آمیزي نرخی است که براي به حداقل  درون درصد

ندن از دست رفتن تنوع ژنتیکی در یک جمعیت رسا
) و یا اجتناب از دست 1981بسته (فرانکل و سوله، 

دادن توانایی زیستی یک موجود در یک برنامه 
بهگزینی توصیه شده است (موویسن و وولیامز، 

1994.(  
هاي   برنامه در آمیزي درونهاي اجتناب از  راه

جمعیت بزرگ استفاده از  -1: نژاد یا تکثیر اصالح
ترین روشهاست که  داراي جفتگیري تصادفی: از ساده

کار برد که شرکت تعداد  درآن بایستی اقداماتی را به
زیادي از جمعیت را در تولید نتاج (نسل بعد) تضمین 

نظر  دهد{فراهم کردن ساختار جمعیتی مطلوب از
ها  آن تعداد نتاج نگهداري شده از مولدین و تعداد

  .)1996جردي و همکاران، ( ین آینده}عنوان مولد به

(روشمند) تالقی  هاي سیستماتیک استفاده از طرح -2
الین براي کنار زدن آمیزش خویشاوندان نزدیک. 

هاي متوالی  باداشتن اطالعات روابط خویشاوندي نسل
مولدین یا نتاجی  ها، عملکرد فنوتیپی آن (شناسنامه) و

ر است شناسایی ها بیشت آمیزي در آن که احتمال درون
ها استفاده  هاي بعدي از آن شوند وبراي تولید نسل

  ). 2006(کلیفورد و پترسن،  نگردد
(بنتسن و  تالقی دادن نژادي براي ایجاد هیبریدها -3

  ).2002اولسن، 
 1جمعیت تکثیري مان را حداقل به دو زیرجمعیت -4

لید پیش مولدین درداخل زیر وتو تقسیم کنیم، انتخاب
ها انجام گیرد پس از آن تولید انبوه نتاج از  جمعیت

(بنتسن و  ها ادامه یابد طریق تالقی زیر جمعیت
  ).2002اولسن، 

 وارد کردن مولدین غیر خویشاوند به ذخایرمان: در -5
آمیزي از مقدار قابل قبول آن  که میزان درون صورتی

باالتر رفته بود بایستی از تعدادي جانور که از یک 
عنوان والدین استفاده  خویشاوند هستند بهجمعیت غیر 

(سنی آکوا و  آمیزي کاهش یابد شود تا مشکل درون
  ).2006؛ کلیفورد و پترسن، 2002آکوافورسک، 

  
  گیري نتیجه

آمیزي در صفت رشد میگوي پا سفید غربی  درون  
آمیزي در طول دورة  دار مشاهده شده است. درون معنی

سنین کمتر از پست پرورش میگوي پا سفید غربی در 
ثیر شدیدتري أروزه بر صفت باقیماندگی ت 60 الرو

دارد و از این مرحله به بعد اثرات آن بر باقیماندگی 
هاي بیماریزاي  آمیزي در سویه باشد. اثر درون کمتر می

باشد و شدت آن متوسط به باال  ویروسی مشابه نمی
 هاي بهگزینی براي ایجاد مشاهده شده است. در برنامه

صفت مقاومت به بیماري در میگوي پا سفید غربی به 

                                            
1- Subpopulation  
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آمیزي ضروري است در  حداقل رساندن نرخ درون
که بهگزینی براي صفت رشد در نرخ  حالی
طور  شود. به آمیزي کم تا متوسط نیز حاصل می درون

آمیزي بر بقاء که جزء صفات مربوط به  کلی اثر درون
ه تر شایستگی زیستی است شدیدتر و قابل مالحظ

  باشد. ویژه در سنین پایین بارزتر می است که به
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