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  چكيده

- وايليانتشارات از  ")ويرايش دوم( پروريزيست فناوري و ژنتيك در شيالت و آبزي"كتاب مقاله حاضر با هدف معرفي 
بنيادي بيان شده در كتاب حاضر مباحث ژنتيك و زيست فناوري به صورت  .، نگاشته شده است)Wiley-Blackwell(ل وِ كلَبِ

ويراست دوم كتاب . پروري داشته استاي از كاربرد دانش زيست فناوري و ژنتيك در علوم آبزيكتاب معرفي بسيار عالي. است
شناسي، هاي زيستمندان در زمينهمطالب مهمي در اختيار دانشجويان و عالقه پروريزيست فناوري و ژنتيك در شيالت و آبزي

ها و هايي از اين كتاب براي دانشگاهشود تا نسخهبنابراين، پيشنهاد مي. دهدت، ژنتيك و زيست فناوري قرار ميعلوم آبزيان، شيال
پروري كه كارشان آموزش و پژوهش در اين زمينه هاست، خريداري ها علوم زيستي، شيالت و آبزيپژوهشگاه هايي كه در آن

  . شود
  پروريالت، آبزيزيست فناوري، ژنتيك، شي: واژه هاي كليدي

   پروريزيست فناوري و ژنتيك در شيالت و آبزي
 سوداخلي از يك  اتتالش در جهت افزايش توليدامروزه، 

و بازاريابي مناسب و صادرات محصوالت شيالتي قابل 
باعث ديگر  سوييافته از رقابت با كشورهاي توسعه

شده چشمگيري در چرخه اقتصادي كشورها تغييرات 
افزون جمعيت رف ديگر با توجه به افزايش روزاز ط. است

و محدود بودن منابع غذايي، راهكارهاي نويني نيز در 
پروري در جهان صورت ارتباط با صنايع شيالتي و آبزي

گيري از اين راهكارهاي جديد از بهره مسلماً. گرفته است
پذير طريق دانش زيست فناوري و مهندسي ژنتيك امكان

ها مدت زيستي از فناوري يا فناوري زيست .خواهد بود
-با كيفيت و بهتر استفاده مي توليد محصوالت پيش براي

به صورت نامحدود  ژنتيك نيز تقريباً مهندسي. شده است
 كشاورزي، صنعت و پايه، علوم دانش در اين. كاربرد دارد

امروزه استفاده از . اي داردكاربرد گسترده پزشكي علوم
مهندسي ژنتيك در علوم شيالت به  و زيستي هايفناوري

اين علوم با . يك ركن مهم و اساسي تبديل شده است
مندي بيشتر از توليدات شيالتي و همچنين توليد هدف بهره

و برداشت محصوالت با كيفيت و بهتر مورد توجه 
  .اندمتخصصين شيالتي در سراسر دنيا قرار گرفته

كه  پروريبزيزيست فناوري و ژنتيك در شيالت و آكتاب 
-Wiley(ل وِ كلَبِ- وايليالمللي توسط انتشارات بين

Blackwell(  ،كتاب ارزشمندي است كه منتشر شده است
ن توانسته است مباحث آبا همت و تالش نويسندگان 

پروري و علوم شيالتي را نتيك در آبزيژزيست فناوري و 
  .كندبه صورت جامع مطرح 

نويسندگان اين ). 1 جدول(فصل است  8كتاب مشتمل بر 
، به بررسي مباحث بنيادي ژنتيك 7تا  1هاي كتاب در فصل

و زيست فناوري شامل ساختار ژنتيكي، تنوع ژنتيكي، 
نيز به  8در فصل . اندهاي ژنتيكي و غيره پرداختهدستكاري

طور مختص اهميت ژنتيك و زيست فناوري در علوم 
ند و سعي اشيالت و آبزيان را مورد بررسي قرار داده

 8اند تا از مباحث گفته شده در فصول قبلي، در فصل داشته
  . به صورت كاربردي استفاده نمايند

اما . ويراست اول اين كتاب ساختار خوب و مناسبي داشت
بايد اشاره كرد كه ويراست جديد آن با دقت اصالح 

اين كتاب در حال . گرديده و به روزرساني شده است
تواند بسيار جديدي است كه ميحاضر شامل اطالعات 

براي پژوهشگراني كه به كار و تحقيق در زمينه شيالت و 
پروري اشتغال دارند، اهميت حياتي داشته صنايع آبزي

كتاب با فصولي تحت عنوان تنوع ژنتيكي و . باشد



هاي گيري آن و ساختار ژنتيكي در جمعيتچگونگي اندازه
فصل جديد در رابطه در ادامه، يك . طبيعي آغاز شده است

عالوه . با اندازه جمعيت و مسائل حفاظتي ارائه شده است
براين، در اين كتاب تنوع ژنتيكي صفات، تريپلوئيدي و 
. دستكاري پلوئيدي به طور كامل بررسي شده است

 "از ژنتيك تا ژنوميك"همچنين فصل ديگري تحت عنوان 
نيز اين كتاب در يك فصل مجزا . نيز گنجانده شده است

پروري پرداخته به بررسي تاثيرات مهندسي ژنتيك در آبزي
زيست فناوري "كتاب جديد مزاياي نسخه در نهايت . است

عبارت ) دوم ويرايش( "پروريو ژنتيك در شيالت و آبزي
  :است از

  شده، تجديد نظرها اعمال  روزآمدبه طور كامل
  .شده و نسخه جديد گسترش يافته است

 گستردگي نويسندگان  
  اهميت فزاينده موضوع  

 دهندگان ارائه اطالعات تجاري مفيد براي پرورش
  ماهي

كتاب معرفي بسيار عالي از كاربرد دانش زيست فناوري و 
- از جمله ويژگي. پروري داشته استژنتيك در علوم آبزي

توان به استفاده از بسياري از هاي ممتاز اين كتاب مي
-مفاهيم و تكنيك دادنها به منظور نشانها و شكلعكس

شود تا اين موضوع باعث مي. دكرهاي پيچيده اشاره 
ارتباط شكل موثرتري با كتاب  تر و به راحت خواننده بتواند

توانايي باالتري به درك مفاهيم  برقرار كند، در نتيجه با
ويراست دوم كتاب مطالب عالي و مهمي . خواهد پرداخت

هاي اي در زمينهدر اختيار دانشجويان سطوح باال و حرفه
شناسي، علوم آبزيان، شيالت، ژنتيك و زيست زيست

-شود كه نسخهبنابراين پيشنهاد مي. دهدفناوري قرار مي

ها و موسسات تحقيقاتي كه هايي از اين كتاب در دانشگاه
پروري مورد مطالعه ها علوم زيستي، شيالت و آبزيدر آن

  .گيرد، توزيع شودو تدريس قرار مي
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 تنوع ژنتيكي چيست؟

  

نوكلئيك  ريبوز اسيددزوكسي(DNA) 

 ريبونوكلئتيك اسيد (RNA) 

 چيست؟ ژنتيكي رمز 

 پروتئين ساختار  
 ها كروموزوم 

 شود؟باعث تنوع مي جنسي مثلتوليد چگونه 

 DNAكلروپالست و ، ميتوكندري  
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  ؟كردگيري اندازهرا  چگونه مي توان تنوع ژنتيكي

تواليتنوعDNA 

  قطعاتتنوع اندازه DNA  
 پروتئين تنوع 

 فنوتيپيتنوع  
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  هاي طبيعيساختار ژنتيكي در جمعيت
  
  

چيست؟جمعيت 

 شود؟مي زده تخمين گونهچ آللي فراواني 

 وجود دارد؟ ژنوتيپ و هاآلل بين ايرابطه چه 

 ؟كندمي تغيير زمان طول در آللي فراواني چگونه 

 آيد؟ مي به وجود جمعيت ساختار چگونه 

 جمعيت مورد ساختار مطالعه ژنتيكي براي هاينشانگرچگونه 



گيرند؟قرار مياستفاده
 آبزي موجودات در 1ژنتيكي تمايز سطح 

 با بالقوه مشكالت allozymes نويسيبرنامه نشانگر از استفاده و 

 mtDNA تنوع

 2ريزماهواره ها تنوع 

 هاصدف در يجمعيت ساختار 

 تحليل ذخاير مختلطوتجزيه )MSA( 3  
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  اندازه جمعيت در حفاظت و پرورش آبزيان ژنتيك

طبيعت هاي كوچك در ژنتيك جمعيت  
 اظتحف در ژنتيكي نشانگرهاي  
 ريزي زمان تخم در كوچك جمعيت ژنتيك  
 زمان تخم در ژنتيكي تنوع دادن دست آيا شواهدي مبني بر از-

  ريزي وجود دارد؟
 گيرد؟مي ريزي قرارانتشار تخم تاثير تحت 4چگونه دو رگه گي  
 ريزيتخم شناسايي براي ژنتيكي نشانگرهاي  
 زابيماري عوامل شناسايي براي ژنتيكي نشانگرهاي  
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  تنوع ژنتيكي صفات

كيفيصفات 

 كمي صفات 

 هستند؟ مهم صفات از نوعي چه 

 كمي صفت تنوع يك 

 را ارزيابي كنيم؟ 5توارث پذيري مي توانيم چگونه 

 تحقق يافته وراثت 

 6صفات همبسته   
 دارند؟ وجود مصنوعي انتخاب انواعي از چه 

 پرورشي برنامه يك اندازيراه 

 8دو رگ گيري ل ومتقاب ، پرورش7آميزيدرون 

 پروريآبزي در انتخابي پرورش هايبرنامه فعليشرايط  
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 )Genomics(ژنوميك از ژنتيك تا 

    

چيست؟ژنوم 

 9ژنوم بردارينقشه 

 ژنوم گذاريترتيب مجموع 

 برداري نقشه QTL 10 

 از استفاده QTL مديريت شيالت و پروريآبزي در ها 

 نشانگر كمك به انتخاب )MAS( 11 :از QTL انتخاب به ها 
 ژنوميك

 12ترنسكريپتوميكس  
 
 

  
  

شود؟مي انجامچگونه  
 1و ماده پرور 13توليد بكرزاهاي نرپرور  

                                                            
1 Genetic differentiation 
2 Microsatellite variation 
3 Mixed stock analysis (MSA) 
4 Heterozygosity 
5 Heritability 
6 Correlated traits 
7 Inbreeding 
8 Hybridisation 
9Genome mapping 
10Quantitative Trait Loci 
1Marker-assisted selection 
2 Transcriptomics 
3 Gynandrogen 



  پلوئيدي تغييراتشناسايي چرا دستكاري پلوئيدي؟:و فراتر از آن تريپلوئيد 7
 هاتريپلوئيد ارزش  
 هاتتراپلوئيد 

 بكرزاهاي نرپرور و ماده پرور  
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 پروريدر آبزيمهندسي ژنتيك 

  

ساختارDNA 

 ژن انتقال 

 2ژن ترانس 

 ژن بيان و ادغام تشخيص 

 ماهيان در ژن انتقال هايتالش نتايج 

 سازي وجود دارد؟شبيه مورد چيز در چه 3روشهاي تراژني 

Genethics  
  

  

                                                                                                                                                                                          
4Androgens 
5 Transgene 
6Transgenic 


