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 تولیؤد  در مؤثرر  هایژن تثبیت هنر و اصالح نژاد، علم

 تغییؤر  نؤژاد، بؤرای   اصالح در. است اقتصادی حیوانات

 هؤای سیسؤتم  و گزینؤی( انتخؤا  )بؤه   از هاژن فراوانی

 نؤژاد  اصالح هایبرنامه هدفشود. می استفاده آمیزش

 از بؤاتتر  کیژنتی ظرفیت دارای حیوانات که است این

 هؤا آن از و شؤده  گزینیبه و شناسایی جامعه، میانگین

 ترتیب، اینبه . شود استفاده بعد نسل والدین عنوانبه

 بیشتر نتاج ژنتیکی ظرفیت میانگین که رودمی انتظار

 کنتؤر   ماننؤد  عؤواملی  .باشؤد  والدین نسل میانگین از

 و خؤؤورا  اسؤؤتخر، کیفیؤؤت مکانیزاسؤؤیون بیمؤؤاری،

تواننؤؤد من ؤؤر بؤؤه افؤؤزای  تغذیؤؤه و آ  مؤؤی یتمؤؤدیر

 با این حا ، اصالح نؤژاد  گردند، میگو صنعت وریبهره

 .در این زمینه داشته باشؤد  را نق  تواند مهمترینمی

برای برخؤی از صؤفات مولؤو      میگو گزینیبهامروزه 

من ؤر بؤه    بیمؤاری  برابؤر  در مقاومؤت  رشؤد و  همانند

  .ت میگو شده استوری و تولید در صنعافزای  بهره
 

 (:وانامی) غربی سفید میگوی

 میگؤوی گونؤه   بار اولین برای ،شمسی 1383 سا  در

 تحقیقؤؤات مثسسؤؤهطریؤؤ  از  (وانؤؤامی) غربؤؤی سؤؤفید

 تنؤو   تا عالوه بؤر ای ؤاد  شد  کشور وارد ایران شیالت

سؤفید نیؤز    لکؤه  سؤندرم  از ناشی ای، با مشکالتگونه

 کامؤل  بوؤور  هگونؤ  . در حا  حاضؤر، ایؤن  گرددمقابله 

میگؤوی  اسؤت.   شؤده  کشؤور  بومی هایگونه جایگزین

منحصؤر بفؤردی از جملؤه     سفید غربی دارای مزایؤای 

 در بؤؤات بؤات، بازمانؤدگی   پؤؤذیری تؤراکم  ،سؤری   رشؤد 

 بودن مقاوم و دما تحمل شوری، تحمل تروی، مرحله

 بؤه  احتمؤاتا باشد. می زابیماری عواملبرخی  مقابل در

 قؤوانین  ،مولدین وحشی ذخائر به دسترسی عدم دلیل

 آبؤزی،  موجؤودات  واردات و صؤادرات  کنننؤده  محدود

 و بیمؤاری  از عؤاری  هؤای تیؤن  بؤرای  زیاد هایقیمت

 برنامؤه  بدون و خویشاوندی هایآمیزش و شده اصالح

 سؤفید  میگوی مولدین ژنتیکی تنو  پرورشی، مولدین

یافتؤه   داری معنی کاه کشور  تکثیر مراکز در غربی

در غربؤی   سؤفید  میگوی هایجمعیت شناساییت. اس

 میؤان  در گروهی درون تکثیرهای از جلوگیری ،کشور

اسؤتفاده از   و( >٪ 10) امکان حد تا خانواده یک افراد

 جلوگیری راهکارهای جمله از های وارداتی جدیدتین

 .  باشندمی ژنتیکی تنو  میزان کاه  از

 

 :ادکلی انجام یک برنامه اصالح نژ مراحل

 جمعیت اولیه شناخت -1

سؤؤرعت رشؤؤد، وزن : انتخییا  اهییدا  تعیییی  -2

هؤؤا، همؤؤاوری بؤؤات و  مولؤؤو ، مقاومؤؤت بؤؤه بیمؤؤاری 

در  وانند به عنوان اهؤداف اصؤالح نؤژاد   تبازماندگی می

 مورح شوند.میگوی سفید غربی 

هر اطالعؤاتی کؤه اسؤا     تعیی  معیار انتخا :  -3

دهنؤد، معیؤار   تصمیم گیری در انتخا  را تشکیل مؤی 

 باشند.انتخا  می

 رکوردگیری و ثبت مشخصات -4



 

گزینی بر اساس صیفات  ارزیابی ژنتیکی و به -5

  مورد نظر

گزینی شید  و ایجیاد ن یل    آمیزش افراد به -6

  جدید

 و برنامیه  بیازبینی  ژنتیکی، پیشرفت برآورد -7

مهمتؤؤرین هؤؤدف ان ؤؤام  : الزم تغییییرات اعمییا 

، بات بؤردن پیشؤرفت ژنتیکؤی    های اصالح نژادیبرنامه

 هؤای برنامه کارایی اصلی معیار ژنتیکی پیشرفت است.

 . اصالح نژادی است

 

 اصالح نژاد:های برنامهپتان یل باالی آبزیان در 

 5هؤای اهلؤی،   در دام رشؤد  صؤفت  ژنتیکؤی  پیشرفت

بؤه  ولؤی  درصد به ازای هر نسل گؤزارش شؤده اسؤت    

کوتؤاه، تعؤداد بؤاتی تولیؤد تخؤم       نسؤل  دلیل فاصؤله 

 رشؤد  صفت باتی نسبتاا ورارت پذیری )هماوری بات(،

 مهؤم  صؤفات  اغلؤب  زیؤاد  فنؤوتییی  و ژنتیکؤی  تنو  و

، این حیوانؤات  در معموتا این رقم آبزیان،در  اقتصادی

 .برابر بیشتر است 6تا  5
 

 اصالح نژاد میگو:

 یمیگوهؤا  برای رشد تصف پذیریورارت کلی، طور به

 .شده اسؤت  برآورد( 2h ≤2/0) زیاد تا متوسط پنائیده،

ت صؤف  در توجه قابل امکان دستیابی به بهبودبنابراین 

 طرفؤی، از . گزینؤی وجؤود دارد  بؤه  از طری  میگو رشد

هؤا  آن کنتر  کنی و یاریشه زا،مقابله با عوامل بیماری

اصؤالح نؤژاد   بنابراین  است، دشوار در شرایط پرورشی

 زا،بیمؤاری  عوامؤل  برابؤر  در ه منظور مقاومتانتخابی ب

ها بیماری کنتر  برای گزینه مناسب یک است ممکن

زمینؤه   هؤایی را در محققؤان موفقیؤت  . باشؤد در میگو 

در  (TSVویؤرو  سؤندروم تؤورآ )    به مقاومت افزای 

بازمانؤدگی   افؤزای   حؤا ،  این اند. باکسب کردهمیگو 

 اسؤتفاده  اب (WSSVویرو  سندروم لکه سفید ) برای

در کنؤؤار ان ؤؤام  .اسؤؤت بؤؤوده دشؤؤوارتر روش ایؤؤن از

 بؤه  توان از اقدامات مقروناصالح نژادی می هایبرنامه

 ایمنؤی  هؤای راهکؤار  مزرعؤه نظیؤر   در و عملؤی  صرفه

بیمؤؤاری و  برابؤؤر در مقاومؤؤت بهبؤؤود زیسؤؤتی بؤؤرای

میگو اسؤتفاده   پرورش صنعت مدت طوتنی ماندگاری

معنؤی دار   ارؤر متقابؤل   یؤک  ودوج به دلیل عدم. نمود

نیؤازی بؤه   رسؤد کؤه   به نظر میبین ژنوتیپ و محیط، 

 بؤرای  سؤری   رشؤد  با میگو های اختصاصیتین ای اد

 نشؤان موالعؤات   .وجود نؤدارد  پرورش مختلف شرایط

 مقاومؤت  و رشدصفات  بین است ممکن که داده است

رابوؤه   میگوها، در WSSV و TSV بیماری در برابر به

بنابراین عنوان شده است  باشد. داشته وجود معکوسی

 بهبؤود  بؤه  ممکن است من ؤر  رشد برای گزینیبه که

 زایبیمؤاری  عوامؤل  کؤه  شؤرطی  شؤود بؤه   بازماندگی

 .باشؤند  نداشؤته  وجود WSSV یا TSV مانند ویروسی

ایؤن   دو هؤر  بهبود برای اصالح نژاد هایراهکارامروزه 

 بؤا  راگؤ  حتؤی  دنؤ دار وجؤود  همزمؤان  طؤور  به صفات

 .باشند داشته منفی همبستگی یکدیگر
 

 
 توصیه ترویجی:

ان ؤام یؤک   با وجود نیاز به سرمایه تقریباا زیاد جهؤت  

مدون، نق  اصالح نژاد در رسؤیدن   برنامه اصالح نژاد

به توسؤعه پایؤدار آبؤزی پؤروری در کشؤور بؤر کسؤی        

پوشیده نیست. به دلیل وجود ارر ت معی در پیشرفت 

ره پؤؤرورش پؤؤ  از ننؤؤدین نسؤؤل ژنتیکؤؤی، طؤؤو  دو

 ،اصالح نژاد به صورت نشمگیری کاه  خواهد یافت

هؤای تولیؤدی کمتؤر و سؤود پؤرورش      بنابراین هزینؤه 

دهندگان بیشتر خواهد شد. پرورش دهندگان باید بؤه  

نق  کلیدی اصؤالح نؤژاد پؤی بؤرده و سؤی  ضؤمن       

های تزم را باتبردن دان  علمی و فنی خود، همکاری

ها و موسسات تحقیقاتی و شؤرکت  دانشگاهبا محققین 

داشته باشند. با توجؤه بؤه   های اصالح نژادی در برنامه

مشکالت اقتصادی کنونی، رسیدن بؤه خودکفؤایی در   

هؤای مولؤو  در   های دارای ویژگؤی زمینه تولید تین

میگو به سود کشور خواهؤد بؤود. در نهایؤت، پؤرورش     

صؤل از  د حادهندگان بایؤد بداننؤد کؤه بیشؤترین سؤو     

 ها خواهد شد.، عاید آنهای اصالح نژادبرنامه



 


