مقاله مروری
آمیختهگری در ماهیان ،داليل ،کاربردها و روشهای شناسايی
ساالر درافشان* ،فاطمه پورخزايی
گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان  ،841583111ایران.
*نویسنده مسئولsdorafshan@iut.ac.ir :

تاریخ پذیرش99/6/17 :

تاریخ دریافت99/2/22 :
چکیده

آمیختهگری یکی از روشهای کاربردی اصالح نژاد در آبزیان است و هدف از آن در صنعت آبزیپروری ،بهبود عملکرد آبزیان آمیخته در
مقایسه با والدین خود تحت شرایط خاص محیطی است .بهبود عملکرد تولید در صفات مختلف کامالً تصادفی است که به دلیل بروز
همکاری آللی در آمیختهها ممکن است به صورت برتری آمیخته یا هتروزیس بروز نماید .تاکنون ،آمیختههای متعددی از ماهیان به
صورت طبیعی و یا با دخالت مستقیم بشر به طور مصنوعی تولید شدهاند .آمیختهها بخش قابلتوجهی از تولید برخی از گونهها در برخی
از کشورها را تشکیل میدهند .به منظور بهبود یافتن بقا و تکامل پایدار در فرزندان آمیخته از فرآیند تریپلوییدسازی در کنار آمیختهگری
استفاده میشود .نتایج آمیختهگری می تواند متغیر باشد و به ساختار ژنتیکی والدین (جنسیت) بستگی دارد .نکته کلیدی در این روش
اصالحنژادی ،اثبات ماهیت آمیخته نتاج است .به منظور بررسی ماهیت واقعی نتاج حاصل از آمیختهگری میتوان از روشهای مختلفی
استفاده نمود ،که از بین آنها روش مولکولی به دلیل بررسی صحت آمیختهگری در مراحل آغازین الروی و یا حتی پس از خروج الرو از
تخم ،دقت ،صحت باال و سرعت مناسب از ابزارهای بسیار کارآمد محسوب میشود .در این نوشتار به بررسی آمیختههای تولیدی در گروه-
های مختلف ماهیان خوراکی و زینتی با تأکید بر گونه های مهم در ایران خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی :آبزیپروری ،آمیختهگری ،زیست فناوری ،هتروزیس (برتری آمیخته).

مقدمه
با افزایش جمعیت جهانی ،تقاضا برای پروتئین با
کیفیت باال ،بهویژه منابع آبزی ،بهطور چشمگیری
افزایش یافته است .در هزاره سوم ،بهدلیل صید بی-
رویه و بیش از ظرفیت اقیانوسها و منابع آبشیرین،
از بین رفتن زیستگاهها و افزایش جمعیت منجر به
عدم پاسخگویی به نیاز پروتئینی آبزیان برای جمعیت
جهانی شده است و تحت شرایط فعلی جهانی و
محیط زیستی افزایش بیشتر تولیدات از منابع آبی
پیشبینی نمیشود (.)Dunham et al., 2001
افزایش تولید آبزیپروری ،آخرین امید برای فراهم
کردن ماهی به اندازه کافی برای جهان است که
ارزانترین منبع پروتئین حیوانی بهشمار میرود
( Ayoola and Idowu, 2008; Semeniuk et al.,
 ،)2019اما صنعت آبزیپروری در حال حاضر با حل
مشکالت همزمان از جمله توسعه سیستمهای تولیدی
از نظر اقتصادی ،کاهش تأثیرات بر محیط زیست و

مشکالت استفاده از مقدار کمتری از فضای زمین و
آب مواجه است (.)Moses et al., 2005
با افزایش تقاضا برای غذاهای آبزیان ،به سیستم-
های تولیدی کارآمدتر از سیستمهای سنتی که با
موانع پایداری مانند رشد آهسته ماهی ،ضریب غذایی
نامناسب ،تلفات شدید ناشی از بیماری ،مرگ ماهی
ناشی از سطوح پایین اکسیژن ،عدم برداشت محصول
به میزان کافی ،هماوری و تکثیر ضعیف مواجه
نباشند ،نیاز است ( .)Dunham, 2011علم ژنتیک
بهعنوان ابزاری در راستای افزایش تولید در واحد
سطح ،بهعنوان یکی از راه حلهای اصلی برای تأمین
نیازهای غذایی آینده جمعیت رو به رشد جهان
شناخته شده است .زیستفناوری ،دریچه جدیدی را
برای توسعه منابع ژنتیکی در آبزیپروری باز کرده
است ،زیرا میتواند نقش بهسزایی در بهبود یافتن
محصوالت آبزیپروری داشته باشد ،و عالوه بر آن به
بازارپسندی ،فرهنگپذیری و حفظ ذخایر طبیعی
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القای پلوییدی در حال حاضر در مقیاس تجاری مورد
استفاده قرار میگیرند (Fraser et al., 2020؛
درافشان.)1385 ،
آمیختهگری یک روش تولید مثلی مهم برای به-
دست آوردن گونه جدید است .آمیخته تولیدشده می-
تواند تنوع ژنتیکی را افزایش دهد و ترکیبهای
ژنومی مختلف میتوانند ترکیب ژنتیکی فرزندان
آمیخته را تغییر دهند .زمانیکه آمیخته صفات
مطلوب را ترکیب کند و واریتههای جدیدی با
فنوتیپهای برتر نسبت به والدین بهدست آورد ،گفته
میشود توان آمیخته یا هتروزیس مثبت دارد که البته
این کار ،هدف نهایی پرورش است ( Rahman et al.,
 .)2018آمیختهگری بین گونههای مختلف از یک
جنس یا جنسهای مختلف از یک خانواده رخ می-
دهد و میتواند مرزهای گونهها را از بین ببرد،
تغییرات ژنتیکی را گسترش داده و انواع واریتهها یا
گونههای جدید ایجاد کند ( ;Zhang et al., 2014
.)Engle et al., 2017; Chen et al., 2018
بنابراین ،تولید یک آمیخته با ویژگیهای منتخب و
مطلوب هر یک از والدین ،یکی از اهداف آبزیپروری
است.
آمیختهگری در ماهیها بهدلیل لقاح خارجی
بیشتر از سایر گروههای مهرهداران مشاهده میشود
( .)Hubbs, 1955; Campton, 1987اما با این
حال ،گونههای مختلف ماهیان بهعلت مکانیسمهای
جداکننده باروری ،جداگانه باقی میمانند و اغلب
حتی آمیختهگری مصنوعی را دشوار میکند .اولین
مانعی که بایستی برطرف شود ،مکانیسمهای
جداسازی باروری است .مکانیسمهای عمده جداکننده
تولید مثل به شیوه آمیختهگری در آبزیان شامل
عوامل جغرافیایی ،مکانیکی و سلولی (نامتناسب بودن
اندازه گامتهای گونههای مختلف با همدیگر)،
رفتاری (رفتارهای معاشقانه ،سایر رفتارهای
جفتگیری ،و نشانههای فرمونی) ،زمان تولید مثل،
ناسازگاری ژنتیکی گامتهای گونههای مختلف با
همدیگر و عقیمبودن آمیخته نسل اول است

کمک میکند ( Moses et al., 2005; Semeniuk

 .)et al., 2019استفاده از زیستفناوری در سیستم-
های مختلف تولید همراه با اثرات منفی است ،اما
حتی با این وجود ،مزایای بیشتری نسبت به نگرانی-
های آن وجود دارد ،زیرا تکنیکها بهطور مداوم در
حال توسعه هستند و در نتیجه اثرات منفی آن را
کاهش میدهند .بنابراین ،اگر جهان بخواهد از هر
فرصتی برای دستیابی به امنیت غذایی استفاده کند،
باید روشهای زیستفناوری اتخاذ شود ( Omole,
.)2017
مطالعه ژنتیک ماهی در اوایل قرن بیستم ،پس از
شناخت و درک صفات کمی و اصول ژنتیک آغاز
گردید ،اما بهدلیل فقدان شناخت کافی از ژنتیک
آبزیان بهویژه ماهی و عدم عالقه دستاندرکاران به
مطالعات ژنتیکی در آبزیپروری ،همچنین محدودیت
و جوان بودن صنایع شیالتی و آبزیپروری در آن
زمان ،عمالً مطالعات چشمگیری در این زمینه تا دهه
 1960انجام نگرفت و در حقیقت تالشهای اصلی در
زمینه ژنتیک ماهی در مقیاس تجاری در زمینه
بهگزینی انواع ماهیان تجاری نظیر قزلآالی رنگین-
کمان ) (Oncorhynchus mykissبهمنظور بهبود
ضریب تبدیل غذایی و رشد بهاجرا درآمد .بهتدریج با
درک اصول و قوانین ژنتیک و نیز توسعه آبزیپروری
بهعنوان یکی از صنایع مهم زیربخش کشاورزی،
کاربرد روشهای مدرن و نوین در آبزیان توسعه یافت.
در این خصوص روشهای جدید زیستفناوری نظیر
دستکاری کروموزومی و القای پلوییدی بهعنوان یکی
از عوامل مؤثر در زمینه تولید آبزیان پرورشی در اواخر
دهه  1980و اوایل دهه  1990بهطور کامل مورد
پذیرش و کاربرد قرار گرفت .بهطورکلی میتوان گفت
که از اوایل دهه  ،1980تحقیقات ژنتیکی در زمینه
آبزیپروری توسعه مداوم خود را آغاز نمود و امروزه
این تحقیقات بهصورت گسترده و چشمگیر در جنبه-
های مختلف آبزیپروری در حال آزمایش و تجاری-
سازی است .انواع مختلفی از این فناوریها مانند:
بهگزینی ،آمیختهگری ،تغییر جنسیت ،اصالحنژاد و
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(.)Dunham, 2011; Liu et al., 2020
آمیختههای بینگونهای توجه زیادی را بهخود
اختصاص دادهاند ،زیرا میتوانند از طریق توان آمیخته
باعث بهبود بهرهوری ،انتقال ویژگیهای مطلوب یا
تولید حیوانات عقیم شوند (.)Chevassus, 1983
آمیختهگری همچنین ممکن است برای ترکیب
ویژگیهای با ارزش همچون ،رشد بهتر و کیفیت
گوشت ،مقاومت در برابر بیماری و افزایش تحملهای
محیطی استفاده شود .در سالهای اخیر تولید
آمیختههایی از گونههای مختلف خانواده کپورماهیان
) (Cyprinidaeدر مزارع پرورشی عمومی و خصوصی
بهصورت موفقیتآمیز بوده است و بهدلیل مقاومت
باالی این آمیختهها در برابر شرایط نامساعد
اکولوژیکی برای مزارع پرورش،گزینه مناسبی هستند
(.)Reddy, 2000; Rahman et al., 2005
با توجه به اختالفات ژنتیکی و فیزیولوژیکی
والدین ،در تکثیر آمیختهگری مشکالتی مانند
ناسازگاری بین آللهای والدین و اختالل تنظیم ژن
که باعث مرگ فرزندان آمیخته میشود ،وجود دارد.
حتی اگر والدین تعداد کروموزوم یکسانی داشته
باشند ،اما کاریوتایپ آنها به طور چشمگیری متفاوت
از همدیگر باشد ،بقای فرزندان حاصل از آمیختهگری
مشکل است ( Lou and Li, 2006; Hu et al.,
 .)2018همچنین ،تفاوتهای موجود در والدین
ممکن است ترتیب زمانی بیان ژنها را مختل کند و
منجر به غیرهمزمانی یا مهارشدن بیان آنها شود .به
عنوان مثال ،در آمیخته حاصل از آمیزش بین گونهای
کپور علفخوار )(Ctenopharyngodon idella
جنس ماده و سیم پوزه کوتاه ( Megalobrama
 )amblycephalaجنس نر (شکل  ،)1بیان
ایزوآنزیمها با منشاء مادری در آمیخته مذکور از نظر
زمانی پیش از بیان ژنهای مشابه از منشاء والد
پدری ،قابل ردیابی است .این شواهد نشان میدهد که
ناسازگاری زمانی بیان ژنهای مذکور ،میتواند منجر
به تشکیل بافتها و اندامهای غیرطبیعی در مرحله
جنینی شود که خود بروز ناهنجاریها یا مرگ جنین-

درافشان و پورخزایی
های آمیخته را در پی خواهد داشت ( Qing et al.,

 .)1997اگر سیتوپالسم تخم با  DNAهستهای
اسپرم بهخوبی هماهنگ نباشد ،بیان ژنهای خاصی را
مهار یا تسریع میکند ،در نتیجه ،منجر به مرگ
جنینها قبل از تفریخ میشود و اگر تعداد کمی از
آنها تفریخ پیدا کنند ،دشوار است که بتوانند تا
سنین باالتر باقی بمانند ( Lou and Li, 2006; Fu
 .)et al., 2020بنابراین ،در آمیختهگری ،نه تنها بین
هسته تخمک و اسپرم ناسازگاری وجود دارد ،بلکه
ناسازگاری بین هسته و سیتوپالسم نیز منجر به
اختالالت تکاملی در آمیختهها میشود .آمیختههای
تریپلویید با دو آلل مادری یا پدری ،ممکن است بیان
ژن کاهشیافته آلل سوم را جبران کرده و سنتز
طبیعی مواد ژنتیکی و متابولیسم که برای بقای
فرزندان آمیخته ضروری است را تضمین کند .با این
حال ،مشخص نیست که چه ارتباطی بین مواد
ژنتیکی والدین در فرزندان آمیخته وجود دارد .درک
بیشتر اثرات ژنتیکی والدین و مکانیسمهای تعامل
آنها در طی تشکیل آمیختههای تریپلویید ضروری
است )( (Fu et al., 2020شکل .)1
آمیختهها بخش قابل توجهی از تولید برخی از
گونهها در برخی از کشورها را مانند آمیخته سیباس
راه راه ( )Morone saxatilis × M. chrysopsدر
امریکا ،آمیخته گربهماهی راه رونده ( Clarias
 )macrocephalus × C. gariepinusدر تایلند،
آمیخته کاراسیده ( × Colossoma macropomum
 )Piaractus mesopotamicusدر ونزوئال و آمیخته
بستر ) )Huso huso × Acipenser ruthenusدر
ایران را تشکیل میدهند .با وجود استفاده گسترده از
آن ،این تصور عمومی وجود دارد که آمیختهگری ابزار
مفیدی برای آبزیپروری نیست .ما معتقدیم که این
تصور از گزارش نادرست برخی از آمیختههای مفید،
آزمایشهای محدود سویههای مورد استفاده برای
آمیختهها و از کار اولیه بر آزادماهیانی است که منجر
به آمیختههای تجاری نشدهاند ،بهوجود آمده است
( Bartley et al., 2001; Semeniuk et al.,
177
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شکل  - 1آمیختهگری بین دو جنس مختلف از کپورماهیان .آمیخته بین دو گونه کپور علفخوار و سیم پوزه کوتاه ،منجر به بروز آمیختههای
تریپلویید میشود (  Qingو همکاران.)1997 ،

باالیی پس از این مراحل برخوردار هستند .این پدیده
بهویژه در مورد آمیختههای بینجنسی
( )Intergenericحاد است .برای مثال ،در بین
آزادماهیان ،دو ماه بعد از تفریخ نرخ بقا قزلآالی

 .)2019از اینرو این مطالعه مروری ،بر روی آمیزش
بین گونههایی که از لحاظ ژنتیکی متمایز هستند و
پرورش آمیختهها تمرکز دارد انجام شد تا توانایی
آمیختهها در تولید آبزیپروری جهانی نشان داده
شود.

ببری آمیخته بین قزلآالی قهوهای ()Salmo trutta

 -1ارزش آمیختهها :بهطور کلی در صنعت آبزی-

و قزلآالی جویباری ) (Salvelinus fontinalisدر
حدود  10الی  20درصد گروه شاهد بود .این تلفات تا
زمانی که مربوط به دوره قبل از تغذیه فعال است و با
فرض استفاده از روشهای فیزیکی ساده جهت حذف
آنها ،تهدید اقتصادی جدی محسوب نمیشوند .به-
عالوه ،مراحل آغازین اغلب نتایج بسیار متغیری را
خصوصاً از یک والد به والد دیگر نشان میدهند .در
مورد قزلآالی قهوهای ،گزارشهای مختلف نرخ بقا را
در پایان مرحله جذب زرده از  0تا  43درصد بین
فرزندان حاصل از والدین مختلف نشان دادند که علل
این تلفات به خوبی بررسی نشده است .مطالعات
سیتوژنتیک مولکولی آمیخته بین آزادماهی ماسو ماده
) (Oncorhynchus masouو قزلآالی رنگینکمان
نر ،حذف ترجیحی و بدشکلیهای کروموزومی را تا
 20روز بعد از لقاح نشان دادند .چنین اختالالت
کروموزومی بهنظر یکی از دالیل تلفات جنینها است
که در وهله اول بهدلیل ناهماهنگیهای بین ژنوم والد
نر (اسپرم) و سیتوپالسم تخمک پدید میآید .اگرچه
مکانیسمهای مولکولی این ناهماهنگیها و تلفات

پروری ،آمیختهگری بهمنظور تولید آبزیان با صفات
مطلوب یا بهبود کلی عملکرد آنها بهکار گرفته می-
شود و هدف ،معموالً تولید نسلی است که عملکرد
بهتری را نسبت به والدین نشان دهند .برای ارزیابی
مطلوب از امکان بهکارگیری آمیختهها در صنعت
آبزیپروری ،ابتدا باید تفسیری مناسب از صفات آنها
ارایه داد .درحقیقت ارزش آمیختهها در نتیجه یک یا
ترکیب مناسبی از این صفات حاصل میشود .سه
دسته از اطالعات شامل بازماندگی ،نرخ رشد و
عملکرد تولید مثلی در آمیختهها باید با دقت بیشتری
مورد ارزیابی قرار گیرند (.)Bartley et al., 2001
 )1بازماندگی آمیختهها :مطابق اطالعات گزارش
شده در مورد آمیختههای ماهیان ،بازماندگی را باید
در سه دوره مختلف تمایز داد:
الف -بازماندگی در مراحل آغازين نمو (نمو
جنینی ،مرحله تفريخ ،جذب زرده و شروع
تغذيه فعال) :غالباً مرگ و میر باال طی این دوره
گزارش شده است ،حتی برای آمیختههایی که از بقای
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شکل  - 2مقایسه رشد ماهیان قزلآالی رنگینکمان (( )Oncorhynchus mykissالف) ،ماهی آزاد دریای خزر (( )Salmo caspiusج) و آمیخته
بین آنها (ب) .میزان رشد ماهیان آمیخته ،در سن  18ماهگی حدواسط دو گونه والدینی است (درافشان.)1385 ،

جنینی بهطور کامل مشخص نیست ( Ito et al.,

ومیری که در آزادماهیان جنس Oncorhynchus

.)2006

رخ میدهد ،ممانعت از بروز بلوغ جنسی میتواند
زمینهساز افزایش بقا در این دسته از آمیختهها در
مقایسه با والدین باشد ( Susuki and Fukuda,
.)1971

ب -بازماندگی در طی دوره رشد قبل از بلوغ :با
فرارسیدن دوره تغذیه خارجی ،نرخ بقا آمیختهها غالباً
حدواسط والدین است .سطح واقعی عملکرد به محیط
پرورشی و وجود عوامل بیماریزای خاص وابسته
است .آمیختهها بهظاهر حداقل بخشی از مقاومت
خاص یکی از دو والد را به ارث میبرند .آمیخته بین
قزلآالی رنگینکمان و ماهی آزاد کوهو
) (Oncorhynchus kisutchتا حدی نسبت به
سپتیسمی هموراژیک ویروسی ( Viral
 )(VHS) Hemorrhagic septicemiaمقاوم است،
این ویژگی منشا پدری دارد .قزلآالی ببری نسبت به
آب دریا از قزلآالی جویباری مقاومتر است؛ این
ویژگی از گونه مادر انتقال پیدا میکند ( Ord et al.,
.)1976

 )2پتانسیل رشد آمیختهها :رشد آمیختهها در
طی دو دوره اصلی قبل و بعد از بلوغ قابل بررسی
است:
الف -رشد قبل از بلوغ :اگرچه یکی از اهداف
آمیختهگری ،دستیابی به هتروزیس مثبت برای
صفت رشد بهعنوان یکی از مهمترین صفات مطرح در
آبزیپروری است ،اما بهطور معمول رشد آمیختهها
عمدتاً حدواسط گروههای والدینی قرار میگیرد
(شکل  .)2بهنظر میرسد والد دارای نرخ رشد بیشتر
حداقل قادر است تا حدی این امکان را به آمیختهها
منتقل کند .بنابراین ،شاید بهرهبرداری از هتروزیس
محدود به آمیزش بین گروههای مختلف یک گونه
شود .بهلحاظ اقتصادی ،استفاده از مزایای آمیخته-
گری بهطور کلی میتواند با آمیزش یک گونه حساس
اما دارای رشد زیاد با گونه مقاوم اما با رشد کم،
تأمین شود ).(Susuki and Fukuda, 1972

ج -بازماندگی در طی بلوغ جنسی و پس از آن:
یکی از اهداف آمیختهگری تأخیر و یا حتی ممانعت از
بلوغ جنسی است .چنین تأثیری میتواند نتایج مثبتی
بر نرخ بقا داشته باشد .در جایی که بلوغ جنسی اغلب
با افزایش حساسیت آبزیان همراه است ،مانند مرگ-
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شکل  - 3عقیمی گنادی (الف) و عقیمی گامتی یا زایگوتی (ب) بهترتیب در جنس ماده و نر آمیخته حاصل از قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد
دریای خزر .به تخریب ساختار تیغه ای تخمدان در جنس ماده آمیخته و توسعه محدود بیضه در آمیخته نر توجه شود (درافشان.)1385 ،

زایگوتی (گامتزایی صورت گرفته و امکان بارورسازی
یا بارورشدن برای گامتها فراهم است ،با این وجود،
جنینهای حاصل بازماندگی اندکی را نشان میدهند
و عموماً پس از تفریخ تلف میشوند) و عقیمی گامتی
(گامتهای تولیدشده اغلب در تعداد و یا در شکل
غیرطبیعی هستند و بنابراین از آمیزش آنها با
یکدیگر ،اصوالً جنینی حاصل نمیشود) قابل مشاهده
است ).(Susuki and Fukuda, 1973
علیرغم این که گزارشهای متعددی از وقوع
آمیختهگری مصنوعی و یا طبیعی بین گونههای
مختلف ماهیان ،خصوصاً آزادماهیان وجود دارد
()Bartley et al., 2001; Ayllon et al., 2004
اما کاربرد و توسعه انواع آمیختههای بین گونهای
آزادماهیان در آبزیپروری بهدلیل بروز تلفات شدید
خصوصاً در مراحل جنینی و تا قبل از آغاز تغذیه
خارجی بسیار محدود است ( Bartley et al.,
)2001؛ بهطوری که حتی در بسیاری از موارد
آمیختهگری بینگونهای آزادماهیان منجر به حصول
نتاج مرده و یا میزان بازماندگی اندک میشود ،به-
حدی که پرورش آنها را فاقد توجیه اقتصادی
مینماید ( .)Semeniuk et al., 2019بررسیهای
کاریولوژیک برخی آمیختههای بینگونهای در
آزادماهیان و نیز کپورماهیان نشان داد که بخش
عمده آمیختههای باقی مانده ،در واقع آمیختههای
تریپلوییدی هستند که بهصورت خودبهخودی تولید

ب -رشد در دوره بلوغ جنسی :کاهش رشد
همراه با بلوغ جنسی یک پدیده معمول در ماهیان
است .عقیمبودن برخی آمیختهها بهعنوان یک شیوه
ممکن جهت جلوگیری از این پدیده مورد تأکید قرار
گرفته است .عدم امکان تولید مثل همچنین میتواند
با کنترل جمعیت منجر به استفاده بهتر از منابع
محیطی و در نتیجه افزایش رشد ماهی آمیخته شود.
آمیختههای ماهی تیالپیا مثال مناسبی از این
وضعیت هستند )( (Mires, 1977شکل .)2
 )3تولید مثل :در ماهیان آمیخته ،بلوغ جنسی
ممکن است به راههای مختلفی تحت تأثیر قرار گیرد.
برخی آمیختهها بلوغ طبیعی را در هر دو جنس نشان
میدهند و اجازه تولید نسل  F2یا آمیزشهای
برگشتی را فراهم میکنند .بهعنوان مثال ،آمیختههای
ماهی آزاد کتا ماده ) )O. ketaو ماهی آزاد نر
( )O. nerkaدر آزادماهیان بارور هستند .برخی دیگر
از انواع آمیختهها ،نظیر قزلآالی ببری تحلیل گنادها
یا نمو اندک سلولهای جنسی در مرحله گامتوژنز
(عقیمی گنادی) را نشان میدهند .در آمیخته بین
جنس ماده قزلآالی رنگینکمان و جنس نر ماهی
آزاد دریای خزر ،عقیمی گنادی در جنس ماده
آمیخته و عقیمی گامتی یا زایگوتی در جنس نر
آمیخته مشاهده شده است (شکل 3؛ درافشان،
 .)1385بین دو وضعیت باروری کامل و عقیمی
گنادی چندین وضعیت حدواسط شامل عقیمی
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شدهاند .درک این حقیقت منجر به القای تریپلوییدی
در آمیختههای بینگونهای آزادماهیان بهمنظور
افزایش قابل قبول بازماندگی در آنها گردید
( Chevassus, 1983; Scheerer and
.)Thorgaard, 1983; Fraser et al., 2020
آمیختههای تریپلویید عالوه بر بازماندگی بهتر ،کامالً
عقیم بوده و از مزایایی نظیر عدم امکان مشارکت در
تولید نسل و در نتیجه اختالط ژنی مجموعه ماهیان
بومی و ذخایر وحشی نیز برخوردار هستند ( Gray et
)al., 1993؛ موفقیت این روش در برخی موارد در
حدی بود که امروزه توسعه پرورش آمیختههای بین-
گونهای آزادماهیان ،تنها متکی به استفاده از انواع
آمیخته تریپلویید است ( ;Blanc et al., 2000

درافشان و پورخزایی

دارند .استفاده بیشتر از تکنیکهای تکثیر مصنوعی و
لقاح آزمایشگاهی و افزایش دانش زیستشناسی تولید
مثل ،آبزیپروران را به تولید آمیختهها بهمنظور بهبود
ویژگیهای کیفی نسبت به گونههای والدینی خالص
تشویق میکند .برخی از ویژگیها و عملکردهای مهم
که از طریق آمیختهگری در بین گونههای مختلف
بهبود یافته است در زیر ارزیابی میشود ( Rahman
.)et al., 2018
 )1افزايش نرخ رشد :افزایش نرخ رشد مطلوبترین
ویژگی در پیشرفت صنعت تکثیر و پرورش آبزیان
است .افزایش رشد ممکن است ناشی از واریانس
غالب ،یا از افزایش تعداد لوکوسهای پلیمورفیک در
یک فرد باشد .افزایش هتروزایگوسیتی در بهبود رشد
گونههای مختلف ،همچنین سایر ویژگیهای مطلوب
مانند سازگاری توسعه ،بازده تبدیل غذایی و
متابولیسم اکسیژن نقش داشته است .امروزه بهواسطه
رشد بهتر آمیختهها نسبت به والدین آنها در تعدادی
از گونههای اقتصادی ماهیان ،این شرایط فراهم
گردیده که آمیختهگری مصنوعی در آنها انجام شود
(.)Rahman et al., 2018

Blanc and Maunas, 2005; Fraser et al.,
.)2020; Fu et al., 2020

 -2کاربرد آمیختهها در آبزیپروری :آمیختهگری
در آبزیپروری بهمنظور افزایش توان تولید ،تولید
آبزیان مناسب برای پرواربندی ،ایجاد نژاد یا سویههای
جدید ،تولید محصوالت همشکل ،تولید جمعیتهای
تک جنس ،تولید آبزیان آمیخته برای ذخیرهسازی
در آن دسته از پیکرههای آبی که ناتوان از نگهداری
جمعیتهای خود-تکثیر هستند ،تولید افراد عقیم،
افزایش سرعت رشد ،بهبود کیفیت گوشت ،افزایش
مقاومت به بیماری و تحمل شرایط محیطی و
همچنین بهبود سایر صفات با کیفیت بهمنظور
سودآور ساختن ماهیها انجام میشود ( Rahman et
.)al., 2018
اغلب کارهای قبلی درمورد آمیختهگری بر روی
آزادماهیان انجام شده است ،اما این گونهها معمو ًال
آمیختههایی با اهمیت تجاری تولید نمیکنند .به-
همین دلیل ،آمیختههای موجود در این ماهیها مورد
توجه متخصصان پرورش ماهی قرار نمیگیرند
(.)Bartley et al., 2001; Rahman et al., 2013
با توجه به افزایش گسترش آبزیپروری در سراسر
جهان ،آمیختههای تولیدشده از آمیزشهای بینگونه-
ای یک نقش اساسی در تولید آبزیپروری جهانی

 )2تولید آبزيان عقیم :آمیختهگری اغلب به
فرزندانی منتهی میشود که یا عقیم هستند یا
ظرفیت تولید مثلی آنها کاهش مییابد که بهدلیل
مشکالت توسعه گناد و جفتشدن کروموزوم است.
تولید جانوران عقیم میتواند برای کاهش تولید مثل
ناخواسته یا برای بهبود نرخ رشد و جلوگیری از اتالف
انرژی ناشی از تولیدمثل مفید باشد .بررسی
کاریوتایپ گونهها یک نشانه خوب قابل تعمیم در
مورد اینکه آیا آمیختهگری منجر به آمیختههای
عقیم خواهد شد یا نه ،است .کاریوتایپ تعداد
کروموزوموهای هسته را در یک سلول یوکاریوت یک
موجود ،توصیف میکند و اینکه کروموزومها در زیر
میکروسکوپ نوری چگونه بهنظر میرسند ،که معموالً
طول آنها ،موقعیت سانترومرها ،الگوی دستهبندی،
تفاوتهای بین کروموزومهای جنسی و سایر ویژگی-
های فیزیکی مورد توجه قرار میگیرد ( Rahman et
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شکل  - 4آمیزش مصنوعی بین جنس ماده ماهی آمور  Ctenophayongodon idellaو جنس نر ماهی سرگندهHypophthalmichthys ،

 nobilisو تولید آمیخته تریپلویید (الف) .ارزیابی گسترش کروموزومی ،وجود  72کروموزوم در آمیخته را تایید کرد (ب) (درافشان و کلباسی،
.)1386

تک جنس میشود .این ترجیح ممکن است به دلیل
اختالفات رشدی بین جنسها (به عنوان مثال،
تیالپیای نر سریعتر از مادهها رشد میکند درحالیکه
در آزادماهیان و شانکماهیان ) (Sparidaeمادهها
رشد بهتری نسبت به نرها دارند) ،محصوالت وابسته
به جنس مثل خاویار باشد .یک کروموزوم جنسی
خاص ( XXکروموزومهایی برای افراد ماده و XY
برای افراد نر) ممکن است یک محصول با ارزش و
جمعیت تک جنس را تولید کنند و به کاهش تولید
مثل ناخواسته کمک کنند ( Rahman et al.,
.)2018
ماهی تیالپیا سهم زیادی در آبزیپروری در
جهان بهخود اختصاص میدهد ،تیالپیای نر رشد
بیشتری نسبت به تیالپیای ماده دارد که باعث می-
شود از آمیختهگری بین گونه تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusو تیالپیای آبی
( )O. aureusدرصد باالیی تیالپیای نر که هدف
عمده پرورش است ،ایجاد شد .نتایج نشان داد که
نسبت جنسی آمیختههای نر بهطور قابل توجهی
بیشتر از نسبت جنسی مورد انتظار بود .همچنین
آمیخته بین تیالپیای آبی ماده و تیالپیای نیل نر در
بسیاری از صفات از جمله وزن اولیه و نهایی ،درصد
ضریب تبدیل غذایی ( Feed conversion ratio
) ،)(FCRضریب رشد ویژه ( Specific growth
) )rate (SGRو نسبت بازده پروتئین ( Protein

 .)al., 2018ماهی کپور علفخوار از جمله گونههای
غیربومی و وارداتی به کشور جهت توسعه فعالیتهای
شیالتی و آبزیپروری است که بهدلیل رشد سریع،
رژیم غذایی گیاهخواری ،قرارگیری در سطوح پایین
زنجیره غذایی و گوشت لذیذ از طرفداران زیادی بین
پرورشدهندگان برخوردار است .کپور علفخوار اگرچه
از توانایی باالیی در کنترل گیاهان آبزی برخوردار
است اما امکان تکثیر آن در منابع آبی همواره از
تهدیدات بالقوه سالمت اکوسیستمهای آبی در سراسر
جهان بهشمار میرود .بهمنظور جلوگیری از بروز این
پدیده ،تولید ماهیان تریپلویید و عقیم ،از مهمترین
راهکارها محسوب میشود .بدین منظور آمیخته بین
کپور علفخوار ماده و کپور سرگنده نر
( )Hypophthalmichthys nobilisایجاد شد .نتایج
نشان داد که آمیختهها از لحاظ ظاهری حدواسط
بودند .مطالعه سیتوژنتیک آمیختهها نشان داد که
آنها بهدلیل داشتن یک سری کروموزوم اضافی
تریپلویید و عقیم هستند ،پس برای رهاسازی در
محیط آبی ایده آل هستند (شکل 4؛ درافشان و
کلباسی .)1386
 )3دستکاری نسبت جنسی :تولید جمعیتهای
تک جنس در ماهی اغلب برای توسعه آبزیپروری
ارجح است .یکی دیگر از مزایای بالقوه آمیختهگری
بین گونهای این است که آمیزش برخی از گونهها
منجر به ایجاد نسلی با نسبت جنسی منحرف یا نسل
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) )efficiency ratio (PERنسبت به مولدین خود
هتروزیس بودند .آمیخته بین تیالپیای نیل ماده و
تیالپیای آبی نر هم در بعضی صفات مثل  PERو
 ،FCRهتروزیس بودند (.)Dunham, 2011

درافشان و پورخزایی

تیالپیای موزامبیک (( )O. mossambicusتحمل
شوری باال) و تیالپیای نیل (( )O. niloticusتحمل
شوری پایین) ،محدوده وسیعتری از شوری را تحمل
میکنند .همچنین ،این صفت در آمیخته تیالپیای
نیل × تیالپیای آبی نیز قابل مشاهده است .آمیخته-
های تریپلوئید آزاد ماهی اقیانوس آرام سازگاری
بیشتری را با آب دریا نشان دادهاند ( Dunham,
.)2011

 )4افزايش مقاومت به تنشهای محیطی و
عوامل بیماریزا :ماهیان همواره تحت تاثیر تنش-
های محیطی و هجوم عوامل بیماریزا هستند،
بنابراین کاهش عملکرد آنها از منظر رشد و بقاء
تحت تاثیر عوامل بیان شده ،مشکلی مرسوم در مزارع
پرورش آبزیان است .آمیختهگری میتواند به عنوان
ابزاری برای بهبود مقاومت نسبت به عوامل بیان شده
مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال ،آمیختههای
تولید شده بین گونههای مختلف آزادماهیان با
آزادماهی کوهو ،بهبود مقاومت نسبت به عوامل
بیماریزای ویروسی را نشان میدهند ( Bartley,
 .)2001اگر آمیختههای بینگونهای تفریخ شوند،
بقای بعدی و مقاومت بیماری آنها اغلب بهتر از
گونههای والدین است .آمیختههای تریپلوئید قزل-
آالی رنگینکمان و چار  Salvelinus spp.به چندین
ویروس بیماریزا در آزادماهیان مقاوم بودند ،اما به
آرامی نسبت به همتایان دیپلویید خود رشد میکنند.
آمیختههای تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان و
آزادماهی کوهو مقاومت نسبت به ویروس نکروز خونی
عفونی (Necrosis Infectious Haematopoietic
) )(IHNرا افزایش داد ،اما این آمیختهها نسبت به
دیپلوئیدها رشد بسیار آهستهتری داشتند .آمیخته-
های تریپلوئید بین آزاد ماهی اقیانوس اطلس و
آزادماهی قهوهای ( )Salmo trutta × S. salarبقا و
رشد را مشابه با دیپلوئیدهای تک جنسی آزاد ماهی
اقیانوس اطلس نشان دادند (.)Dunham, 2011
به نظر میرسد زمانی که در آمیختهگری یکی از
والدین بهخوبی محدوده گستردهتری از صفات را
تحمل میکند (مانند گونههایی که محدوده وسیعی از
شوری یا دما را تحمل میکنند) ،در آمیخته نیز به
دلیل افزایش هتروزایگوسیتی محدوده تحمل شرایط
زیستی افزایش مییابد .آمیختههای حاصل از لقاح

 )5پلیپلويیدسازی آمیخته :آمیختهگری همراه با
دستکاری کروموزومی ممکن است باعث افزایش بقا و
ثبات رشد ماهیان آمیخته در طی مراحل ابتدایی
چرخه زندگی شود .بهنظر میرسد آزادماهیان آمیخته
پلیپلویید برای انواع شرایط پرورشی مناسبتر از
آزادماهیان پلیپلویید یا آزادماهیان آمیخته هستند.
اگرچه آزادماهیان آمیخته دیپلویید برای پرورش
استفاده نمیشوند ،اما تریپلوییدسازی آمیختهها
ممکن است باعث افزایش بقا و رشد شود.
تریپلوییدکردن آمیختههای حاصل از آزادماهی اطلس
و قزلآالی قهوهای میزان بقا و رشد را نسبت به
آزادماهی اطلس افزایش داد ( Rahman et al.,
 .)2018همچنین ،القای تریپلوییدی در آمیختههای
حاصل از آمیزش قزلآالی رنگینکمان و ماهی آزاد
دریای خزر ) (Salmo caspiusموجب افزایش میزان
بازماندگی آمیختههای حاصل شد (درافشان.)1385 ،
آمیختهگریهای انجام شده بین گروههای
مختلف ماهیان
تاکنون ،آمیختههای متفاوتی از آبزیان بهویژه
ماهیانی که به صورت طبیعی و یا با دخالت مستقیم
بشر بهطور مصنوعی تولید شدهاند ،گزارش شده است
(جدول  .)1در کپورماهیان چینی ،آمیختهگری بین
گونههای مختلف ،برتریهای متفاوتی از قبیل تطابق
بهتر با محیط ،انعطاف و تطابقپذیری وسیعتر از
لحاظ عادات و رفتارهای تغذیهای ،بهرهبرداری کاملتر
از منابع غذایی طبیعی ،ضریب رشد بهتر ،مقاومت
بیشتر نسبت به بیماریها ،کیفیت بهتر گوشت و
عقیمی را نشان داده است ).(Wu et al., 2019
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جدول  – 1آمیختهگری بین گونه های مختلف ماهیان ،مطالعات خارج از ایران ،همراه با تأثیر آمیختهگری بر ویژگیهای زیستی آنها.
ويژگیها ،اثرات و مزايا

آمیختهها

منبع

کپورماهیان
Rohu × catla
)(Labeo rohita × Catla catla
Silver carp × bighead carp
× (Hypophthalmichthys molitrix
)Aristichthys nobilis
Grass carp × bighead carp
)(Ctenopharyngodon idella × A. nobilis
Common carp × catla
)(Cyprinus carpio × C. catla
Grass carp× Topmouth culter
× (Ctenopharyngodon idellus
)Erythroculter ilishaeformis
× (Schizothorax wangchiachii
)Percocypris pingi

رشد خوب کاتال و شکل سر کوچک مطلوب روهو

Reddy, 2000

آمیختهها بارور هستند و از نظر رشد هتروزیس مثبت دارند ،تغذیه
حدواسط گونههای والدینی

Krasnai, 1987

آمیختهها عقیم هستند ،آمیختههای تریپلویید نرخ رشد باالیی دارند.

Allen and
Wattendorf, 1987

آمیختههای تریپلویید و عقیم ،رشد خوب و بقا در پرورشهای تک گونه

Khan et al., 19990

آمیختههای تریپلویید گیاهخوار ،افزایش محتوای اسیدهای آمینه
ماهیچه نسبت به والد مادری

Wu et al., 2019

اولین آمیختههای پنتاپلویید پایدار

Gu et al., 2019

سیچلیده
Nile tilapia × blue tilapia
)(Oreochromis niloticus × O. aureus

آمیختههای برخی از نژادها فرزندان نر با رشد برتر دارند ،برخی از
آمیختهها بارور هستند ،تحمل بیشتر شوری و سرما

Verdegem et al.,
;1997
Zhou et al., 2019

Nile tilapia × Wami tilapia
)(O. niloticus × O. hornorum

آمیختهها غالباً نر هستند ،تحمل شوری باال

Wohlfarth, 1994

Mozambique tilapia × Wami tilapia
)(O. mossambicus × O. hornorum

آمیختهها غالباً نر و بارور هستند ،نژادهای مختلف آمیختههایی با تحمل
باالی شوری و رشد خوب تولید میکنند.

Wohlfarth,
1994

Atlantic salmon × brown trout
)(Salmo salar × S. trutta

آمیختههای تریپلویید رشد و بقای بیشتری نسبت به والدین نشان دادند،
فرزندان عقیم

Galbreath and
Thorgaard, 1995

Brown trout × brook trout
)(Salmo trutta × Salvelinus fontinalis

آمیختههای حاصل را قزلآالی ببری مینامند ،عقیم هستند ،بقای پایین
اما رشد در مراحل باالتر خیلی خوب است.

Scheerer and
Thorgaard, 1983

Rainbow trout × char trout
)(Oncorhynchus mykiss × Salvelinus sp.

آمیختهها نسبت به ویروسهای سالمونید مقاومت بیشتری نشان دادند.

Dorson et al., 1991

Arctic char × Brook char
)(Salvelinus alpinus × S. fontinalis

بیشتر بودن توده بدنی والدین نسبت به آمیختهها؛ کاهش اندازه نسبی
اندامهای قلب ،کبد و طحال؛ پایینتر بودن عملکرد رشد آمیختهها
نسبت به والدین

Dupont Cyr et al.,
2018

آزادماهیان

 .)2001اولین گزارشهای منتشر شده درخصوص
آمیختهگری بینگونهای در آزادماهیان توسط Haack
( )1880منتشر شده است که به توصیف آمیختههای
حاصل از آمیزش قزلآالی قهوهایو آزاد ماهی اطلس
پرداخته است (.)Refstie and Gjedrem, 1975
همچنین تعدادی از آمیختهها در گزارش  Bartleyو
همکاران ( )2001مورد اشاره قرار گرفتهاند .از جمله
معروفترین انواع آمیختهها ،آمیخته قزلآالی ببری
( )Tiger troutاست که از آمیختهگری بین قزلآالی
قهوهای و قزلآالی جویباری تولید شده است ،عقیم
بوده و اگرچه در مراحل اولیه بقای پایین دارد اما از
رشد مناسب در مراحل بعدی برخوردار است .در
آمیخته بین ماهی آزاد اطلس و قزلآالی قهوهای

 Bakosو همکاران ( )1987توانایی آمیختهگری بین
گونههای مختلف کپورماهیان از جمله آمیختهگری
بین کپور علفخوار با سایر کپورماهیان را گزارش
کردهاند .آمیختهگری در آزادماهیان از سابقه بسیار
طوالنی برخوردار است ،اگرچه آمیختههای بینگونهای
در آزادماهیان معموالً برتری خاصی را در صفات
مرتبط با رشد و بازماندگی در مقایسه با والدین نشان
نمیدهند ،اما قابلیت بهرهبرداری از توان آمیخته در
خصوص برخی دیگر از صفات مهم تولیدی نظیر
مقاومت به بیماریهای ویروسی pH ،اسیدی ،تطابق
زودهنگام با شوری آب دریا و حتی عقیمی در برخی
از انواع آمیختههای بینگونهای آزادماهیان ،به اثبات
رسیده است ( Arai, 1984; Bartley et al.,
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القای تریپلوییدی ،بقا و نرخ رشد را به میزان قابل
مقایسه با ماهی آزاد اطلس افزایش میدهد .ماهیان
حاصل عقیم بوده و میتوان از مزیتهای عقیمی آن-
ها در پرورش بهره برد .بنابراین تولید آمیختههای
جدید بین گونهها و زیرگونههای مختلف ،همچنان
یکی از فعالیتهای تحقیقاتی مهم در آبزیپروری
است.

درافشان و پورخزایی

خزر بهعنوان یک گونه بومی ،درخطر انقراض و مقاوم
به بیماری و جایگاه پرورشی قزلآالی رنگینکمان به-
عنوان یک گونه پررشد و اهلیشده که بیشترین
میزان تولید ماهی سردآبی مزارع ایران را بهخود
اختصاص داده است ،تاکنون مطالعاتی بر روی
آمیختههای مستقیم و معکوس دیپلویید و تریپلویید
بین آنها پرداخته شده است .سه گزارش درخصوص
امکان آمیختهگری بین گونههای آزادماهی دریای
خزر و قزلآالی رنگینکمان وجود دارد :مطالعات
مهرابی ( ،)1374بهدلیل بروز تلفات شدید در مراحل
انکوباسیون و جذب زرده به آغاز تغذیه خارجی
محدود گردید ،او امکان تولید بچه ماهی را در هر دو
تالقی مستقیم و معکوس مورد مطالعه قرار داد ،اما به
بررسی صحت دگرآمیزی نپرداخت .پورغالم و نوروزی
مقدم ( ،)1374تنها بازماندگی بسیار محدود ناشی از
آمیزش قزلآالی رنگینکمان ماده و ماهی آزاد دریای
خزر نر را مورد تأکید قرار دادند و تلفات کامل قبل از
تفریخ را در آمیزش معکوس گزارش کردند .درافشان
( )1385آزمایش را با تعداد مولد بیشتر اجرا کرد و
اثر القای پلوییدی بر دگرگشنی را مدنظر قرار داد.
نتایج نشان داد که آمیزش جنس ماده ماهی آزاد خزر
با جنس نر قزلآالی رنگینکمان منجر به حصول نتاج
نشد .درحالی که در تالقی معکوس ،میزان بازماندگی
اندک جنینهای حاصل با القای پلوییدی تا
حدمطلوبی افزایش یافت.
همچنین ،نجفپور ( )1398به بررسی جامعتر
آمیخته دیپلویید و تریپلویید (بین قزلآالی رنگین-
کمان ماده و ماهی آزاد دریای خزر نر) با تمرکز بر
نمو سیستم گوارشی و سنجش ترنسکریپتوم آن
پرداخت .به طور کلی ،آمیختهگری در آزادماهیان با
توجه به تلفات شدید در خالل نمو جنینی توسعه
زیادی نداشته است و مسیرهای مولکولی درگیر در
این تلفات کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بنابراین
انجام مطالعات مولکولی هر چه بیشتر در این زمینه
احساس میگردد .در تحقیق وی جهت شناخت علل
بروز تلفات در گونههای آمیخته از روش RNA-Seq

آمیختهگری در ايران
 )1کپورماهیان :در ایران نیز محققین مطالعاتی بر
روی آمیختهگری گونههای با ارزش تجاری بومی
کشور و غیربومی انجام دادهاند (جدول  .)2علیرغم
سابقه بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تکثیر و
پرورش کپور ،فقط چند مورد آمیختهگری آزمایشی
انجام گرفته است که اکثر تالقیها در حد بررسی
ماهیان نسل اول در مراحل اولیه یعنی حداکثر  1تا 2
سال پس از تولید هستند ،که در اینجا به چند مورد
از آن تالقیها اشاره خواهد شد .تالقی دوطرفه ماهی
سفید ) (Rutilus kutumو ماهی کلمه ( Rutilus
( )lacustrisرشد آمیختههای تولیدشده کمتر از
ماهیان شاهد) و همچنین تالقی دوطرفه ماهی سیم
) (Abramis bramaو کلمه (رشد ماهیان آمیخته
کمتر از ماهیان شاهد) نیز در مرکز تحقیقات شیالتی
گیالن صورت پذیرفت (حسینی .)1372 ،آمیختهگری
بین ماهی سفید ماده و کپور علفخوار نر انجام شده
(رشد آمیختههای تولید شده بیشتر از ماهیان شاهد)،
که براساس مطالعات مورفومتریک انجام شده ،نسل
حاصله ،آمیخته اعالم گردید و امکان جایگزینی
آمیخته ماهی کپور علفخوار و ماهی سفید به جای
کپور علفخوار در پرورش توأم با کپورماهیان در
ایستگاه تحقیقات شیالتی سفیدرود میسر شد
(حسینی .)1376 ،همچنین میتوان به تالقی کپور
علفخوار و کپور سرگنده (تولید ماهیان آمیخته عقیم)
(پناهی صاحبی1381 ،؛ درافشان و کلباسی )1386 ،و
آمیخته متقابل بین ماهی سفید و ماهی سیم (زمینی
و همکارن )1383 ،اشاره نمود.
 )2آزادماهیان :با توجه به اهمیت ماهی آزاد دریای
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جدول  – 2آمیختهگری بین گونههای مختلف ماهیان در ایران ،همراه با تأثیر آمیختهگری بر ویژگیهای زیستی آنها.
نتايج آمیختهگری

آمیختهها

منبع

کپورماهیان
ماهی کلمه × ماهی سفید دریای خزر
Rutilus kutum ×Rutilus rutilus
ماهی سفید × کپور علفخوار
Ctenopharyngodon idella ×Rutilus kutum

رشد آمیختههای تولیدشده کمتر از ماهیان شاهد

حسینی1372 ،

رشد آمیختههای تولید شده بیشتر از ماهیان شاهد

حسینی1376 ،

تولید ماهیان آمیخته عقیم

پناهی صاحبی1381،؛
درافشان و کلباسی،
1386

کپور سرگنده × کپور علفخوار
Ctenopharyngodon idella × Hypophtalmichthys
nobilis
تاسماهیان
اوزونبرون× فیلماهی
Huso huso × Acipenser Stellatus
شیپ × فیلماهی
Huso huso × Acipenser nudiventris
استرلیاد × فیل ماهی
Huso huso × Acipenser ruthenus
آزادماهیان

-

امینی1371 ،

-

قزل1376 ،

مناسب بودن این آمیخته در آبزیپروری به علت تعیین
جنسیت آمیختهها در  3سالگی و پرورش آنها تا  4سالگی

برادران نویری و
همکاران1391 ،

ماهی آزاد دریای خزر × قزلآالی رنگینکمان
)(Oncorhynchus mykiss × Salmo caspius

بروز تلفات شدید در مراحل انکوباسیون و جذب زرده و محدود
شدن به آغاز تغذیه خارجی

مهرابی1374 ،

ماهی آزاد دریای خزر × قزلآالی رنگینکمان
)(Oncorhynchus mykiss × Salmo caspius

بازماندگی بسیار محدود ناشی از آمیزش قزلآالی رنگینکمان
ماده و ماهی آزاد دریای خزر نر را مورد تأکید قرار دادند و
تلفات کامل قبل از تفریخ را در آمیزش معکوس

پورغالم و نوروزی مقدم،
1374

ماهی آزاد دریای خزر × قزلآالی رنگینکمان
)(Oncorhynchus mykiss × Salmo caspius

میزان بازماندگی اندک جنینهای حاصل از لقاح قزلآالی
رنگینکمان ماده و ماهی آزاد دریای خزر نر با القای پلوییدی

درافشان1385 ،

ماهی آزاد دریای خزر × قزلآالی رنگینکمان
)(Oncorhynchus mykiss × Salmo caspius

نمو سیستم گوارشی و سنجش ترنسکریپتوم آن؛ شباهت
سیستم گوارشی آمیخته به والد مادر

نجف پور1398 ،

تریپلوییدی بر وراثت صفاتی مانند رشد و فعالیت
هضمی آمیخته بین قزلآالی رنگینکمان ماده و
ماهی آزاد دریای خزر نر را فراهم میآورد .بهطور کلی
نتایج تحقیق ایشان جهت کاربرد در بخش آبزی-
پروری و هم بهعنوان مبنایی برای مطالعات آینده
قابل استفاده است (نجفپور.)1398 ،

استفاده شده است که در واقع امکان ارزیابی کل ژنوم
را فراهم میآورد .پیشرفتهای اخیر در زمینه فن-
آوریهای  RNA-Seqنقش مهمی را در گسترش
دانش تکامل مولکولی از راه تولید دادههای توالی
کدگذاری پروتئین در تمام سطوح تنوع زیستی ایفا
میکنند .بهطور کلی ،آنالیز ترنسکریپتوم ماهیان
آمیخته و گونههای والد نشاندهنده تفاوت در زیست-
شناسی ماهیان تولیدی و نیز تأثیر تریپلوییدی بر
عملکرد زیستی ماهیان آمیخته است .این مطالعه
نخستین مطالعه انجام شده بر آمیخته دیپلویید و
تریپلویید (بین قزلآالی رنگینکمان ماده و ماهی
آزاد دریای خزر نر) و همچنین ماهی آزاد دریای خزر
در سطح ترنسکریپتوم است که میتواند آغازی بر
بکارگیری روش  RNA-Seqدر ماهیان آمیخته و
گونههای والد آن در صنعت آبزیپروری در ایران
باشد .نتایج این مطالعه اطالعاتی مفید از تأثیر

 )3تاسماهیان :در ایران نیز انواع تالقی مصنوعی
بین تاسماهیان انجام شد که از جمله میتوان به
تالقی فیلماهی ) (Huso husoو ازونبرون
) (Acipenser stellatusدر مرکز تحقیقات شیالتی
استان مازندران و پرورش آن در شرایط کنترلشده
شیپ
و
فیلماهی
،)1371
(امینی،
)( (A. nudiventrisقزل ،)1376 ،فیلماهی و تاس-
ماهی روسی )( (A. gueldenstaedtiiقزل و امینی،
 ،)1377تاسماهی روسی و ازونبرون (رستمیان،
 ،)1375شیپ و ازونبرون (رستمیان ،)1377 ،فیل-
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ماهی و تاسماهی ایرانی )( (A. persicusپورکاظمی
و همکاران ،)1385 ،استرلیاد ) (A. ruthenusو فیل-
ماهی (برادران نویری و همکاران )1391 ،اشاره نمود.
تمام آمیختههای تولید شده بهجز آمیخته بستر،
آزمایشگاهی و تحقیقاتی بوده و به مرحله تولید
تجاری و انبوه نرسیدهاند.

درافشان و پورخزایی

اختالط مصنوعی گامتهای نر و ماده در دو گونه
متفاوت ممکن است پدید آید ،اهمیتی دوچندان می-
یابد؛ خصوصاً زمانی که تعداد بچهماهیان بازمانده
حاصل از آمیزش مصنوعی اندک باشد ،صحت
آمیختهگری بایستی با دقت و حساسیت بیشتری
مورد بررسی قرار گیرد ( .)Chevassus, 1983به-
منظور بررسی ماهیت واقعی نتاج حاصل از آمیخته-
گری میتوان از روشها یا ویژگیهای متعددی نظیر
ویژگیهای مرفومتریک و مریستیک ،فیزیولوژیک،
کاریولوژیک و مولکولی استفاده نمود (درافشان،
.)1385
روش ریختشناختی از ابتداییترین روشها
است ،اما امروزه کاربرد این روش ،به دالیلی نظیر
شباهت گونههای والد به یکدیگر ،نیاز به بررسی تعداد
زیاد ویژگی و نمونه جهت حصول نتیجه قطعی و نیز
تأثیرپذیری بسیاری از ویژگیهای شمارشی ماهیان از
متغییرهای محیطی ،بهشدت محدود شده است.
آمیختههای نسل اول ممکن است شکل بدن و رنگ
حدواسط والدینشان را داشته باشند .هرچند این
پدیده در برخی از آمیختهها نظیر آمیخته کپور
معمولی × کاراس )× Carassius auratus
 (Cyprinus carpioهمیشه بهآسانی قابل تشخیص
نیستند ،زیرا صفات ظاهری ترکیبی از خصوصیات
والدین را نشان میدهند ( Taylor and Mahon,
 .)1977در آمیزش بین کپور نقرهای و کپور معمولی
دو زمان متفاوت برای تفریخ مشاهده شده است ،در
نتیجه تخمهایی که زودتر تفریخ میشوند مادهزا و
بعدیها آمیخته میشوند .در بعضی موارد ،تشخیص
شکل ظاهری آمیختهها از والدینشان مشکل است.
بهعنوان مثال ،تشخیص ریختی آمیخته بین آزادماهی
اطلس و قزلآالی قهوهای بهخصوص در مراحل جوانی
خیلی مشکل است .این آمیختهها میتوانند با
فنوتیپی شبیه آزادماهیان یا شبیه قزلآال ظاهر شوند
(.)L´Abee-Lund, 1988

 )4ماهیان زينتی :تاکنون آمیختهگریهای فراوانی
در بین ماهیان زینتی صورت گرفته است اما
مستندات علمی که بتوان در این زمینه به آنها
مراجعه نمود ،بسیار اندک است و شاید به این علت
باشد که متخصصین صنعت تکثیر و پرورش ماهیان
زینتی ،اطالعات مربوط به نژادهایی که در آمیخته-
گریها بهکار میروند را بهصورت نسبتاً مخفی
نگهداری مینمایند .رایجترین آمیختهها در بین
ماهیهای آکواریومی ،از گروه زندهزاها هستند.
آمیختههای حاصل از ،Xiphophorus helleri
 X. variatusو  X. maculatusماهیهای دم
شمشیری و پالتی که در رنگهای متنوع در مغازهها
دیده میشوند هستند ،و مولیها ،بیشتر آمیختههای
حاصل از سه گونه ماهی ،Poecilia sphenops
 P. latipinnaو  P. veliferaهستند .بهنظر میرسد
که این آمیختهها ،تایید شده و مطلوب میباشند .الزم
به ذکر است که تحقیقات بیشتری در زمینه آمیخته-
گری ماهیان زینتی نیاز است ،تحقیقاتی که آمیخته-
های موجود را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار
دهند و همچنین تحقیقاتی که امکان ایجاد آمیخته-
های جدید از ماهیان زینتی را مورد آزمایش قرار می-
دهند؛ که نتایج این بررسیها میتواند در صنعت
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بسیار مفید واقع گردد
(سوداگر و جهانگیری.)1394 ،
روشهای شناسايی آمیختهها :در این بین ،آنچه
که بسیار حائز اهمیت است ،بررسی صحت آمیخته-
گری است ،این مهم در ماهیان بهدلیل احتمال بروز
فرآیندهایی نظیر مادهزایی و یا حتی نرزایی که در اثر
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روش سیتوژنتیک دارای دقت باال است اما
استفاده از آن زمانی میسر است که تفاوت فاحشی از
نظر تعداد و یا نوع کروموزوم بین والدین وجود داشته
باشد و روش وقتگیری بهشمار میرود .در این بین
روش مولکولی بهدلیل بررسی صحت آمیختهگری در
مراحل آغازین الروی و یا حتی پس از خروج الرو از
تخم ،دقت ،صحت باال و سرعت مناسب از ابزارهای
بسیار کارآمد محسوب میشود .انواع مختلفی از
روشهای مولکولی وجود دارد که یا در سطح پروتئین
(آلوزایمها) و یا در سطح  DNAهستند .انواع
مختلفی از مارکرهای مولکولی در سطح  DNAوجود
دارد و هر کدام دارای قابلیتهای منحصر بهفرد برای
روشن نمودن ابهامات ژنتیکی خاص هستند که در
زیر به بعضی از آنها اشاره میشود (درافشان و
همکاران.)1390 ،

شکل  - 5توارث نشانگر  RAPDدر آمیختههای حاصل از
آمیزش مصنوعی بین جنس ماده قزلآالی رنگینکمان و جنس
نر ماهی آزاد دریای خزر .الگوی ژنوتیپی آمیختهها در مقایسه با
مولدین توسط آغازگر  H9بر ژل اکریل آمید .ستون  1مولد ماده،
قزل آالی رنگین کمان ،ستون  2مولد نر ،ماهی آزاد دریای خزر،
ستون  3مارکر  ،50bpستونهای  ،4-9آمیخته .به توارث کامل
قطعات خاص والد پدری و مادری در فرزندان توجه شود
(درافشان و همکاران.)1390 ،

 Oryzias latipesو  O.curvinotusروش PCR-

 RFLPرا به کار بردند و با استفاده از  Mse Iاز ژن
 16S rRNAدریافتند که آمیختهها دارای DNA
میتوکندریایی مادری هستند ( Masaoka et al.,
.)2012

 )1روش چندشکلی طولی قطعات برشيافته
Restriction
Fragment
Length
(
) :)Polymorphism (RFLPاز مارکر  RFLPمی-

توان بدون نیاز به تعیین توالی قطعات  ،DNAبه-
عنوان نشانگر ژنتیکی استفاده نمود .بهمنظور ارزیابی
آمیخته در ذخایر وحشی دو گونه گربهماهی
و
Pseudoplatystoma
corruscans
 P. reticulatumاز روش ریختی و روش مولکولی
 RFLPاستفاده شد .با استفاده از روش ریختی
براساس رنگ خارجی و الگوی پوستی ،در سه ایستگاه
از هشت ایستگاه مورد مطالعه آمیخته شناسایی شد.
بعد از آن از روش  RFLPاستفاده شد و در سه
ایستگاه آمیختهها شناسایی شدند .نتایج نشان داد که
استفاده از خصوصیات ظاهری برای تشخیص در این
مطالعه نتایج نادرستی نشان داد و روش مولکولی به-
عنوان روشی دقیق معرفی شد ( Dotti do Prado et
 Sriphairoj .)al., 2012و همکاران ( )2018از
روش  PCR-RFLPبرای شناسایی گونههای آمیخته
و غیرآمیخته بین  6گونه گربهماهی پنگوسی استفاده
کردند ( .)Sriphairoj et al., 2018همچنین در
مطالعهای دیگر ،برای شناسایی آمیختههای بین

 )2روش چندشکلی  DNAتکثیريافته تصادفی
( Polymorphic
) :)DNA(RAPDاین آغازگرها ،بهدلیل عدم نیاز به
Amplified

Random

شناخت ماهیت ژنوتیپی نمونهها ،بررسی چندین
جایگاه ژنی به صورت همزمان و سهولت در ارزیابی از
اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند .برای بررسی
صحت آمیختهگری در نتاج حاصل از تالقی مصنوعی
جنس ماده قزلآالی رنگینکمان و جنس نر ماهی
آزاد دریای خزر از آغازگر  RAPDاستفاده شد .نمونه
از باله دمی مولدین و از الروهای تازه تفریخ شده
گرفته شد .از  30آغازگر مورد استفاده 2 ،آغازگر
دارای پلیمورفیسم مناسب همراه با تکرارپذیری باال
را نشان دادند .نحوه توارث باندهای اختصاصی والدین
در فرزندان حاصل از آمیختهگری مصنوعی نشان داد
که آمیختههای مذکور (به جز یک مورد) توارث
کاملی از باندهای اختصاصی والدین را دارا بودند.
بنابراین ماهیت آمیخته بچهماهیان تأیید شد (شکل
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5؛ درافشان و همکاران .)1390 ،تنوع ژنتیکی و
وراثتپذیری نشانگرهای  RAPDدر کپور علفخوار
ماده و کپور سرگنده نر و آمیختههای نسل اول
حاصل از آمیزش آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج حاصل از  77باند تولیدشده نشان داد که تمامی
الگوی باندهای  RAPDوالدین در آمیختههای نسل
اول وجود داشتند که نشاندهنده تأثیر و غالبیت
باالی نشانگرها است .اختالف کم چندشکلی در
نشانگرهای مورد استفاده بین آمیختههای نسل اول و
والدین نشان میدهد که والدین در برخی از لوکوسها
دارای هتروزایگوسیتی هستند ،که میتواند باعث
اختالف کم در آمیختههای دو جنس مجزا شود .نتایج
نشان دادند که نشانگرهای  RAPDدر تمایز والدین
از آمیختههای نسل اول از کارایی مناسبی برخوردار
بودند ،اما تنوع ژنتیکی آمیختههای تریپلویید و
دیپلویید نسل اول توسط آغازگرهای بهکار برده شده
شناسایی نشدند ).(Jamshidi et al., 2009

درافشان و پورخزایی

شوند .میکروستالیتها یا ریزماهوارهها از  1-6جفت
باز تشکیل شدهاند و در کل ژنوم پراکنده هستند.
طول ریزماهوارهها معموالً کمتر از  100جفت باز بوده
ولی بیشتر از این هم گزارش شده است (نقوی و
همکاران .)1386
مزیت ریزماهوارهها در سهولت تفسیر ،تنوع بسیار
باال و تکرارپذیری مناسب میباشد که درنتیجه از
پرقدرتترین نشانگرها بهشمار میرود .از ریزماهوارهها
برای بررسی صحت آمیختهگری در نتاج حاصل از
تالقی مصنوعی جنس ماده قزلآالی رنگینکمان و
جنس نر ماهی آزاد دریای خزر  ،استفاده شد .از 10
جفت آغازگر مورد استفاده ،دو نمونه فاقد اتصال روی
ژنوم و بقیه به جز یک مورد فاقد پلیمورفیسم مناسب
بین جفت مولدین بود .نتایج نشان داد که نتاج
تولیدی ،آمیخته حقیقی بوده و توارث کاملی از
باندهای اختصاصی والدین را دارا هستند (شکل 6؛
درافشان و همکاران  Hasanzadeh Saber .)1389و
همکاران ( )2015اقدام به شناسایی آمیختههای بین
تاسماهی شیپ ماده و تاسماهی سیبری نر با استفاده
از نشانگر ریزماهواره نمودند .این بررسی به واسطه
شباهت ریختی آمیختهها به تاسماهی سیبری صورت
گرفت و در آن مشخص گردید که آمیختهها هر دو
آلل را از والدین به ارث بردهاند .همچنین،
 Hasanzadeh Saberو همکاران ( )2011از نشانگر
ریزماهواره برای تشخیص آمیختههای حاصل از ماهی
سفید دریای خزر ماده با ماهی کپور علفخوار نر
استفاده نمودند زیرا تشخیص فنوتیپی آمیختهها به-
علت تشابه شکل ظاهری و برخی از خصوصیات
مریستیک آمیخته با ماهی سفید ماده دشوار بود.

 )3ريزماهواره ( :)Microsatelliteصفاتی که
تحت شرایط محیطی به صورت متفاوت بروز میکنند،
بازتاب تفاوتهای موجود در ردیفهای DNA
هستند .این تفاوتها میتوانند بهعنوان نشانگر یا
مارکر بهکار گرفته شوند .نشانگرهای  DNAاز نظر
بسیاری از ویژگیها مانند میزان پلیمورفیسم ،غالبیت
و همبارز بودن ،تعداد جایگاههای تجزیهشده در هر
آزمایش ،توزیع در سطح کروموزوم ،نیاز یا عدم نیاز به
توالییابی  DNAالگو و هزینه مورد نیاز با یکدیگر
متفاوتند .انتخاب نشانگر به هدف مطالعه و سطح
پلوییدی موجود مورد مطالعه بستگی دارد .ماهوارهها
) (Satelliteبخشهای عمدهای از ژنوم هستند که
هیچ گونه پروتئین خاصی را رمز نمیکنند و عمل و
نقش آنها هنوز بهدرستی مشخص نشده است .از
جمله این ردیفهای غیرعملکردی ،ردیفهایی
هستند که از چند باز تشکیل شده و بهطور مکرر به
دنبال هم تکرار میشوند و به توالیهای تکراری
معروفند .این ردیفها براساس اندازه خود به دو دسته
مینیستالیتها و میکروستالیتها تقسیمبندی می-

بحث
توسعه نژادهای بهتری از ماهیها که میتوانند به
افزایش تولید ماهی کمک کنند ،ضمن اینکه از تنوع
زیستی و محیط زیست محافظت میکند ،به عنوان
یکی از راهحلهای کلیدی برای تأمین نیازهای غذای
جمعیتهای روبهرشد آینده شناخته میشود .ظهور
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شکل  - 6الگوهای ژنوتیپی الروهای حاصل از آمیزش مصنوعی جنس ماده قزلآالی رنگینکمان و جنس نر ماهی آزاد دریای خزر (ستونهای -7
 ،)4والد ماده (ستون  )2و والد نر (ستون  )3با استفاده از آغازگر  .OmyFgt1TUFنکته :توارث همبارز تنها یکی از آللهای والد نر به همراه آلل
خاص والد ماده در فرزندان .ستون  1مارکر ( 50bpدرافشان و همکاران.)1389 ،

الینهای والدین میشود .با این وجود تحقیقات
درمورد آزادماهیان نشان داده است که آمیختههای
نسل اول معموالً عملکرد کمتری نسبت به الینهای
والدین دارند ،نشان میدهد که اختالل در اثرات
افزایشی و تعامالت غالب میتواند بهطور بالقوه
عملکرد رشد را در آمیختههای نسل اول کاهش دهد
(.)Dupont Cyr et al., 2018
تعدادی از مطالعات آمیختهگری در ماهیها
گزارش شده است ،اما قطع بهیقین همه آمیختهها در
تولید آبزیپروری تجاری سهیم نیستند .بههرحال،
سهم ماهیان آمیخته در تولید آبزیپروری جهانی
ناچیز در نظر گرفته میشود .شناسایی دقیق آمیخته-
ها نه تنها برای توسعه آبزیپروری پایدار مهم است
بلکه امکان درک بهتر از مباحث تنوع زیستی و حفظ
ذخایر طبیعی را نیز فراهم میکند .برای درک نقش
آمیختهها در تولید آبزیپروری جهانی باید به نکات
زیر توجه شود ( Bartley et al., 2001; Rahman
:)et al., 2013
الف) برای جلوگیری از مشکالت همخونی و اصالح-
نژادی باید مولدین بهخوبی مدیریت شوند.
ب) گونهها و ویژگیهای مناسب برای سیستمهای
پرورشی با هزینه کم باید از طریق برنامههای
آمیختهگری مناسب که بهتر به مسائل امنیتی غذا

تکنیکهای تخمریزی القایی همچون هیپوفیزکاری،
هورمونهای مصنوعی ،تکنولوژی لقاح آزمایشگاهی و
افزایش دانش زیستشناسی تولید مثل ،منجر به این
مورد شده است که آبزیپروران بتوانند بسیاری از
گونههای ماهی را برای آبزیپروری پرورش دهند و
اهلیسازی کنند .با افزایش اهلیشدن گونههای ماهی،
احتمال افزایش تولید ماهی از طریق روشهای
مناسب اصالح ژنتیکی نیز افزایش مییابد .آمیخته-
گری یکی از ابزارهای ساده ،ارزان و بالقوه در برنامه-
های افزایش تولید ماهی است؛ این یک روش مفید
برای ترکیب صفات مطلوب گونههای انتخاب شده
است (.)Rahman et al., 2018
آمیختهگری میتواند به تغییرات سریع ژنومی ،از
جمله چیدمان مجدد کروموزومها ،گسترش ژنوم،
بیان متمایز ژن و خاموش شدن ژن منجر شود.
آمیختههای نسل اول دارای یک ترکیب ژنتیکی از هر
دو گونه والدین هستند که میتواند منجر به
مسیرهای جدید و متفاوت آنتوژنتیکی شود که می-
توانند فنوتیپهای جدیدتری تولید کنند .هتروزیس
ناشی از ترکیبی از آللهای برتر در لوکوسهای
متعدد ،برهم کنشهای آللی با یک یا چندین آلل
آمیخته و اپیستازی است و غالباً منجر به بیان
ویژگیهای برتر در آمیختههای نسل اول در مقایسه با
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میپردازند ،برای بهبود ژنتیکی در اولویت قرار گیرند.
ج) بهبود ذخایر ژنتیکی از طریق آمیختهگری بین
جنس و بین گونهای در ماهیان باید تحت برنامههای
تکثیر در موسسات تحقیقاتی انجام گیرد و تفریخگاه-
های مرکزی باید تحت راهنمایی متخصصین و
زیستشناسان تکثیر ماهی باشند.
د) اطالعات درباره نژادهای والدینی و هویت مولدین
برای هر آمیخته باید ثبت گردد .وقتی تالقیها صورت
میگیرد ،اول باید گونههای ماده ثبت گردند؛ تالقی-
های تصادفی در خصوص جنسیت هر یک از والدین
هم باید شناسایی گردد.
ه) تا آنجا که ممکن است اطالعات درمورد آمیخته در
دسترس باشد .اطالعات الزم شامل وضعیت نگهداری
و جنسیت هر یک از گونههای والدینی ،ارزیابی
مقایسهای از آمیزشهای دوطرفه شامل توضیحات
اساسی امکانات پرورش محیطی و یک ارزیابی از
باروری آمیختهها است.
و) باید توجه داشت که الزم است برای آمیختههایی
که پتانسیل خوبی برای آبزیپروری و شیالت دارند،
نام مشخصی در نظر گرفت .بستر ،مثالی از نام قابل
قبول برای آمیخته بینگونهای است.
ز) گسترش مزارع پرورشی آبزیان اصالحنژاد شده
برای آبزیپروری فقط باید در چارچوب مقررات و
سیاستهای الزم انجام شود ( Rahman et al.,
.)2018
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آزمایشهای آمیختهگری ،بسیار ضروری است.
همچنین نمیتوان تعدادی از عوامل غیرژنتیکی مانند
شرایط آب و هوایی ،سیستمهای پرورش ،فصول سال
و استرسهای ناشی از انتخاب ،جمعآوری ،دستکاری،
تکثیر و پرورش مولدین و فرزندان را که ممکن است
موفقیت آمیختهگری را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار
دهند ،از نظر دور داشت .استفاده از نشانگرهای
مولکولی بهعنوان یک روش دقیق برای شناسایی
آمیختهها توصیه میشود .مطالعات بیشتر در زمینه
تولید ماهیان آمیخته در مقیاسهای وسیع که می-
تواند برای حفظ گونهها و آبزیپروری تجاری مورد
استفاده قرار گیرد ،نیاز است.
منابع
امینی ک .1371 .دورگهگیری بین فیلماهی و ازونبرون
و پرورش نسل حاصل در شرایط کنترل شده .گزارش
نهایی پروژه ،مرکز تحقیقات شیالتی استان مازندران.
 2ص.
برادران نویری ش ،.حالجیان ع ،.چکمهدوز ف ،.عباسعلی
زاده .1391 .مقایسه رشد دورگههای بستر (فیل
ماهی ماده و استرلیاد نر) نر و ماده  3و  4ساله .اولین
همایش ملی شیالت و آبزیان ایران ،بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
پناهی صاحبی ح .1381 .امکانسنجی دورگهگیری ماهی
آمور ماده و کپور سرگنده نر و مطالعه دورگه نسل
اول .پایاننامه کارشناسی ارشد شیالت ،گرایش تکثیر
و پرورش آبزیان .دانشگاه تربیت مدرس 57 .ص.
پورغالم ر ،.نوروزی مقدم ح .1374 .دورگهگیری از ماهی
قزلآالی رنگینکمان و ماهی آزاد دریای خزر .مجله
علمی شیالت ایران .46-54 :4
پورکاظمی م ،.محسنی م ،.نوروزفشخامی م.ر ،.بهمنی م،.
طاهری ع .1385 .گزارش نهایی پروژه بررسی دورگه-
گیری بین فیلماهی ) (Huso husoو تاسماهی
ایرانی ) (Acipenser persicusو مقایسه رشد آنها.
انتشارات موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور73 .
ص.
حسینی ا .1372 .دورگهگیری بین ماهی سفید دریای
خزر و ماهی کلمه .گزارش طرح تحقیقاتی مرکز

نتیجهگیری
آمیختهگری نه تنها یک روش مناسب جهت بهبود
ژنتیکی است ،بلکه یک ابزار بالقوه برای بهبود آبزی-
پروری از طریق انتقال صفات مطلوب در گونههای
والدینی به نسل بعدی است .ارزیابی مناسب آمیخته-
گری منحصراً به ساختار ژنتیکی ،الگوهای تالقی،
سازگاری گامتی و الگوهای رانش ژن گونههای
والدینی بستگی دارد .بنابراین دانش عملی درمورد
قوانین ژنتیکی ماهیهای مولد شامل نگهداری از
گونههای والدینی واقعی و جلوگیری از همخونی،
آمیختهگری ناخواسته یا آمیزش معکوس ،قبل از آغاز
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سوداگر م ،.جهانگیری ل .1394 .دورگهگیری در ماهیان
زینتی زندهزا و تخمگذار .مجله آبزیان زینتی-23 :1 .
.17
قزل ح .1376 .گزارش نهایی پروژه دورگهگیری بین فیل-
ماهی و چالباش و پرورش نسل حاصل در شرایط
کنترل شده .مرکز تحقیقات شیالت استان مازندران.
قزل ح ،.امینی ک .1377 .گزارش نهایی ،پروژه دورگه-
گیری بین فیلماهی و شیپ و پرورش نسل حاصل
در شرایط کنترلشده .مرکز تحقیقات شیالت استان
مازندران.

تحقیقات شیالت گیالن.
حسینی ا .1376 .امکان جایگزینی دورگه ماهی آمور و
ماهی سفید به جای آمور در پرورش توام با
کپورماهیان .گزارش طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات
شیالت گیالن.
درافشان س .1385 .دستکاری کروموزومی ماهی آزاد
دریای خزر ) (Salmo trutta caspicusو قزلآالی
رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissو مقایسه
رشد در نسل  .F1رساله دکتری رشته شیالت ،گرایش
تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس.
درافشان س ،.کلباسی م .1386 .مطالعه کاریولوژیک نسل
 F1حاصل از هیبریداسیون آمیخته ماهیان کپور
علفخوار و کپور سرگنده Hypophtalmichthys
 .nobolis × Ctenopharyngodon idellaمجله
زیستشناسی ایران.285-277 ،)2(20 ،
درافشان س ،.کلباسی م ،.پورکاظمی م ،.مجازی امیری ب.
 .1389کاربرد نشانگر ریزماهواره در بررسی صحت
آمیختهگری بین دو گونه اقتصادی آزادماهیان ایران.
مجله زیستشناسی ایران.93-85 ،)1(33 .
درافشان س ،.کلباسی م ،.پورکاظمی م .و مجازی امیری
ب .1390 .بررسی صحت آمیختهگری بین قزلآالی
رنگینکمان  Oncorhynchus mykissو ماهی آزاد
دریای خزر  Salmo trutta caspiusبا استفاده از
روش مولکولی  .PCR-RAPDژنتیک نوین-55 :4 .
.60
رستمیان م .1375 .دورگه بین ماهی شیپ و ازونبرون و
مقایسه رشد نسل حاصل با یکی از والدین تا مرحله
فینگرلینگ .پایاننامه مقطع کارشناسی شیالت ،مرکز
آموزش عالی علوم و صنایع شیالتی میرزا کوچک
خان.
رستمیان م .1376 .دورگه بین ماهی شیپ و ازونبرون و
مقایسه رشد آن با ماهی ازونبرون .مجله علمی
شیالت ایران.48-39 :)2(7 ،
زمینی ع.ع ،.احمدی م.ر ،.امینی ف .1383 .آمیزش
متقابل ماهیان سفید و سیم و بررسی برخی از صفات
ریختسنجی در دورگههای حاصل .اولین همایش
علمی – پژوهشی علوم شیالتی ،الهیجان27-26 ،
آذر .1383

مهرابی ی .1374 .گزارش هیبریداسیون بین ماهی
آزاد دریای خزر و قزلآالی رنگینکمان .موسسه
تحقیقات شیالت ایران 5 .ص.
نجفپور ب .1398 .نمو الروی آمیخته قزلآالی
رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissو ماهی
آزاد درای خزر ) (Salmo trutta caspicusبا
تاکید بر توالی یابی  .RNAرساله دکتری شیالت،
گرایش تکثیر و پرورش آبزیان .دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
نقوی م ،.قرهیاضی ب ،.حسینی سالکده ق.1386 .
نشانگرهای مولکولی .انتشارات دانشگاه تهران.
.145-123
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Abstract
Hybridization is an important breeding method for obtaining new varieties that increase genetic diversity. Interspecific hybrids have been produced for aquaculture and stocking programs to increase growth rate, transfer
desirable traits between species, combine desirable traits of two parents into a single group. The aim of
hybridization in the aquaculture industry is to improve the performance of hybrids compared to their parents
under specific environmental conditions. Improvement in production performance in different traits is quite
coincidental due to the presence of allelic interaction in hybrids which can provide hybrid vigor or heterosis.
Until now, numerous hybrids of fish have been produced naturally or by direct human intervention. Hybrids
constitute a significant proportion of some countries’ production for certain taxa. Hybridization has been used in
combination with polyploidization to improve developmental stability in hybrid progeny. The results of interspecific hybridization can be variable and depend on the genetic structure (including the sex) of the parent fish.
Detection of hybrid nature of the progeny has a key role in the hybridization practices. Different methods can be
used to investigate the true nature of hybrids, such as molecular methods which provide us the possibility to test
at early larval stages or even after larval hatching. High precision and accuracy as well as suitable performance
test speed make them efficient tools for hybrid detection. Hybridization between different species of food as
well as ornamental fish with emphasizing on most important Iranian fish species have been reviewed.

Keywords: Aquaculture, Hybridization, Biotechnology, Heterosis (Hybrid vigor).
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