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چکیده
 مازندرانی) نمونهگیری بهعمل24  خوزستانی و120 ، آذری210(  رأس حیوان404 به منظور تعیین اندازه مؤثر جمعیتهای گاومیش ایران از
 اندازه. تعیین ژنوتیپ شدند،Axiom Buffalo Genotyping 90K Array با استفاده از آرایه های ژنومیکی،DNA  نمونهها بعد از استخراج.آمد
 نسل قبل با استفاده از اطالعات پیوستگی که برای نمونه تصحیح شده بودند و برای نسل حاضر با استفاده از نرمافزار4  تا400 مؤثر جمعیت از
 نتایج بهدست آمده برای نسل حاضر نشان میدهد که اندازه. محاسبه گردید، و بر اساس روش هتروزیگوسیتی اضافیNeEstimator)V2(
 ولی شیب باالی کاهش.مؤثر جمعیتهای آذری و خوزستانی نسبتاً باال است و این جمعیتها از لحاظ ژنتیکی در معرض انقراض قرار ندارند
اندازه جمعیت برای این جمعیتها نگرانکننده است و بایستی جهت حفظ اندازه مؤثر جمعیت مطلوب و تنوع قابل قبول برای این جمعیتها
 همچنین نتایج بهدستآمده برای جمعیت مازندرانی نشان میدهد این جمعیت از لحاظ ژنتیکی در معرض انقراض.برنامهریزی صورت گیرد
 بنابراین بایستی اندازه مؤثر جمعیت به دقت کنترل گردد و نیز با اقتصادیکردن تولید و طراحی تالقیهای مناسب از افزایش.قرار دارد
.همخونی و انقراض ژنتیکی این جمعیت جلوگیری کرده و جمعیت را حفاظت ژنتیکی کرد
. گاومیش آبی، عدم تعادل لینکاژی، اندازه مؤثر جمعیت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to estimate the effective population size (Ne) in Iranian water buffalo blood and hair samples of 407
individual from Azari (N=260), Khuzestani (N=120) and Mazandrani (N=27) buffalo populations were gathered.
After DNA extaraction, the samples were genotyped using Axiom® Buffalo Genotyping 90K Array. The Ne was
estimated from 700 to 4 generations ago and also for the present generation by linkage disequiblirum data and based
on heterozygote-excess method using NeEstimator (V2), respectively. Estimated Ne for Azari, Khuzestani and
Mazandarani were calculated 1530, 1375 and 1141, respectively, for 700 generations ago. Ne for the present
generation in Azeri, Khuzestani and Mazandarani were estimated 447, 226 and 35, respectively. The Ne for Azeri and
Khuzestani were relatively high and these two populations were not endanger to extinction, but their Ne has been
declined in the resent generations massively and it is necessary to care about the maintenance of Ne and relatively
high diversity for these populations. However, the Mazandarani population is endangered because of low Ne and so it
is necessary to carefully monitor their effective population size, improve the profitability of production and planning
a suitable mating scheme to control inbreeding and genetically conserve this population.
Keywords: Effective population size, Linkage disequiblirum, water buffalo.
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مقدمه
هنگامیکه عوامل سیستماتیک از قبیل جهش ،انتخاب
و مهاجرت وجود نداشته باشند ،خصوصیات ژنتیکی از
قبیل هتروزیگوسیتی ،تعداد آللها ،فراوانیهای آللی و
ژنوتیپی در یک جایگاه ژنی برای یک جمعیت
ینهایت بزرگ در طی زمان ثابت خواهد ماند .در
ب
مقابل ،وقتی اندازه مؤثر جمعیت ( )Neمحدود باشد در
نتیجه فرآیند تصادفی نمونهگیری ،تعداد محدودی از
گامتها در طی تولیدمثل و زندهمانی به نسل بعد
منتقل شده و منجر به تغییر خصوصیات ژنتیکی
خواهد شد .قدرت این فرآیند تصادفی و میزان تغییر
خصوصیات ژنتیکی مذکور به مفهوم  Neبستگی دارد
که توسط  )1931( Wrightمعرفی و توسط محققان
دیگر توسعه داده شد (.)Crow & Kimura, 1970
بهطوریکه تغییرات تصادفی خصوصیات ژنتیکی در
جمعیتهای با  Neباال نسبت به جمعیتهای با Ne
پایینتر ،کندتر میباشد (.)Hayes et al., 2003
میزان  Neدر کنار نیروهای سیستماتیک از قبیل
جهش ،انتخاب ،مهاجرت و نوترکیبی میزان تنوع
ژنتیکی موجود در یک جمعیت را تعیین میکند.
بنابراین Ne ،برای توصیف میزان و الگوی تنوع ژنتیکی
مشاهده شده یک جمعیت و تفسیر مکانیسمهای
تکاملی درگیر در شکلدهی تنوع در جمعیتهای
طبیعی و نیز درک تکامل جنسیت و نوترکیبی کمک
میکند ( .)Barton & Charlesworth, 1998همچنین
 Neبه پیشبینی تنوع ژنتیکی جایگاههای خنثی،
احتمال تثبیت آللهای مفید یا حذف آللها
( )Robertson, 1961و شایستگی و زندهمانی یک
جمعیت کوچک ( ،)Lynch et al., 1995کمک میکند.
در واقع  Neیک پارامتر مهم در اکولوژی ،بیولوژی
تکامل و بیولوژی محافظت میباشد (.)Wang, 2005
بههرحال دانستن  ،Neطراحی برنامههای انتخاب
مصنوعی در اصالح گیاهان و حیوانات و مدیریت
کارآمد جمعیتهای مربوط به گونههای در معرض
انقراض را تسهیل میکند ( Caballero, 1991; Wang,
 .)2004بنابراین عالقه زیادی برای شناسایی  Neدر
جمعیتهای طبیعی و مصنوعی در بین محققان
حوضههای ژنتیک جمعیت ،ژنتیک کمی ،بیولوژی

تکامل و محافظت وجود دارد (
.)Charlesworth, 1998
روشهای مختلفی برای تخمین  Neتوسط
محققان متفاوت ارائه شده است که میتوان این
روشها را در سه دسته کلی قرار داد .این سه دسته
شامل روشهای مبتنی بر جمعیتشناختی
(دموگرافی) ،شجره و اطالعات نشانگری هستند
( .)Flury et al., 2010دادههای شجره بهطور سنتی
برای بهدستآوردن  Neدر حیوانات اهلی استفاده
میشود .در هر حال در این روش ،برای داشتن یک
تخمین قابل اعتماد از  Neنیاز به کامل بودن شجره
میباشد .در مورد روشهای مبتنی بر دموگرافی
بایستی در نظر داشت که اطالعات دموگرافیک فقط در
مورد برخی از دامهای اهلی موجود است و این در
شرایطی امکانپذیر است که پارامترهای دموگرافیک
بهطور دقیق برای نسلهای زیاد تحت کنترل باشند.
در هر صورت ،در عمل کاربرد این روشها برای موارد
نادری شامل نژادهای با مدیریت باال ،محدود است
( .)Flury et al., 2010یک راهحل برای غلبه بر
محدودیتهای یک شجره ناقص تخمین روند اخیر Ne
با استفاده از دادههای ژنومی است .محققان نشان
دادهاند که میتوان  Neرا در طی نسلهای گذشته و
حال با استفاده از اطالعات عدم تعادل لینکاژی ()LD
تخمین زد (.)Sved, 1971; Hayes et al., 2003
 )2003( Hayes et al.با شبیهسازی نشان دادند که
عدم تعادل لینکاژی در فواصل کوتاه تابعی از  Neدر
نسلهای قبلی دورتر است ،ولی در فواصل بلند
منعکس کننده وضعیت جمعیت در نسلهای اخیر
میباشد .بنابراین با تعیین میزان  LDبرای فواصل
مختلف ،میتوان  Neرا بهعنوان یک عامل کلیدی برای
نسلهای مختلف در گذشته تعیین کرد .دو آماره  r2و
’ Dبرای محاسبه  LDدر بین دو جایگاه مارکری بهکار
میرود ( .)Bohmanova et al., 2010از این میان آماره
 r2در مقایسه با ’ Dکمتر تحت تأثیر فراوانی آللی و
اندازه نمونه قرار دارد .بنابراین  r2یک آماره کلیدی در
تعیین  LDمیباشد (.)Bohmanova et al., 2010
پیشرفتهای اخیر در تکنولوژیهای تعیین ژنوتیپ
(استفاده از آرایههای ژنومی با هزاران پروب برای
& Barton
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توالییابی هزاران مارکر  )SNPامکان بهدست آوردن
دادههای عدم تعادل پیوستگی در سطح کل ژنوم را
فراهم آورده است و این اطالعات جهت تخمین  Neدر
جمعیتهای انسانی و حیوانات اهلی ایدهآل هستند
( .)Kijas et al., 2012هدف از مطالعه حاضر استفاده
از اطالعات ژنومی جهت تخمین  Neجمعیتهای
گاومیش ایرانی میباشد .نتایج بهدست آمده از این
بررسی در تحلیل ساختارهای جمعیتی مفید میباشد
و در صورت نیاز سیاستگذاریهای حفظ تنوع ژنتیکی
با استفاده از این اطالعات انجام میگیرد.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر از  751رأس گاومیش ( 565آذری،
 855خوزستانی و  51مازندرانی) از گله هایی که تحت
سیستم ثبت شجره و رکورد گیری مرکز اصالح نژاد
کشور قرار داشتند (این گلهها که اصطالحاً به گلههای
پشتیبان معروف هستند ،همان گلههای مردمی هستند
که حداقل استاندارهای پرورشی تعیین شده از سوی
مرکز اصالح نژاد را دارند و از سوی این مرکز ،حمایتهای
مالی و فنی دریافت میکنند و در ازای آن در برنامههای
پژوهشی این مرکز مشارکت داشته و رکود تولید و
تولیدمثلی خود را در اختیار مرکز قرار میدهند و برنامه
رکوردگیری از گاومیش در این گلهها از سال  8361در
حال انجام است) ،نمونهگیری بهعمل آمد .نمونههای مو
به همراه ریشه مو از بخشهایی از بدن دام که آلودگی
کمتری داشت (ناحیه نزدیک به جدوگاه) ،بهدست آمد
( )Campbell et al., 1997و نمونههای خون از سیاهرگ
وداج زیر دمی گاومیش تهیه گردید .تعیین ژنوتیپ
نمونهها (خون و ریشه مو) در آزمایشگاه ژنومیک مرکز
تحقیقات پادانو ( )Parco Tecnologico Padanoکشور
ایتالیا و با استفاده از آرایههای Axiom® Buffalo Array
 Genotyping 90Kمربوط به شرکت افیمتریکس
( )Affymetrixصورت گرفت.
ویرایش دادهها با استفاده از نرمافزار  Plinkانجام
گرفت ( .)Purcell et al., 2007ابتدا حیوانات با بیش از
 %0ژنوتیپ از دسترفته ( )CRINDاز مراحل بعدی
ویرایش داده کنار گذاشته شدند .سپس ژنوتیپهای
مونومورف و ژنوتیپهای دارای حداقل فراوانی آللی
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( )MAFکمتر از  %5و نیز جایگاههای با بیش از %0
ژنوتیپ از دسترفته ( ،)CRSNPحذف شدند.
فیلتراسیون برای  MAFو ژنوتیپهای از دست رفته
برای افراد و SNPها برای کل حیوانات بهطور یکجا
انجام گرفت .سپس جهت داشتن یک دیدگاه کلی در
خصوص ساختار جمعیتی حیوانات و نژادهای مورد
مطالعه و شناسایی حیواناتی که خارج از گروه نژادی
خود قرار گرفتهاند ،آنالیز مؤلفههای اصلی ()PCA
صورت گرفت .آنالیز مؤلفههای اصلی بر اساس اطالعات
ماتریس خویشاوندی ژنومی ( )Price et al., 2006و
بهوسیله نرمافزار  GeneABELدر محیط  Rصورت
گرفت .در ادامه مراحل ویرایش داده ،آزمون تعادل
هاردی -واینبرگ بر روی همه SNPهای باقیمانده از
مراحل قبلی انجام گرفت و SNPهای با  p-valueکمتر
از  6/1×85-1از فایل دادهها کنار گذاشته شدند .سطح
معنیداری در این تحقیق با استفاده از تصحیح بنفرونی
( ،)β=α/nکه  nدر اینجا برابر تعداد  )n= 93733( SNPو
 αهمان خطای آزمایش است که در این بررسی  5/53در
نظر گرفته شده بود .فیلتراسیون برای عدم تعادل
هاردی -واینبرگ بعد از آنالیز آنالیز مولفههای اصلی و
مشخص شدن تمایز جمعیتی حیوانات ،برای هر جمعیت
بهطور جداگانه انجام گرفت.
بعد از کنترل کیفیت و فیلتراسیونSNP ،های مربوط
به کروموزومهای جنسی از آنالیزهای بعدی کنار گذاشته
شدند .نسبت کم ژنوتیپهای ازدسترفته با استفاده از
نرمافزار  BEAGLEایمپیوت شدند ( & Browning
 .)Browning, 2007در مرحله بعد هرکدام از جمعیتها
با استفاده از نرمافزار Sargolzaei M, ( SnppLD
 )University of Guelph, Canadaبهطور مجزا ویرایش
شده و مقادیر  r2بین جفت بازها در فواصل تعیین شده و
با استفاده از فرمول  (1968) Hill & Robertsonبهدست
آمد .سپس این اطالعات برای تعداد نمونه تصحیح گردید
( .)Villa-Angulo et al., 2009اطالعات تصحیحشده LD
مربوط به هر کدام از جمعیتها برای محاسبه اندازه مؤثر
جمعیت استفاده شد .سپس  Neبا رابطه زیر محاسبه شد
(:)Sved, 1971
).

() (

که در آن  Neبرابر اندازه مؤثر جمعیت در نسل

T
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است .مقدار  r2میانگین عدم تعادل لینکاژی در فاصله
تعیین شده و  cفاصله مارکر به مورگان است (یک سانتی
مورگان بهطور میانگین تقریباً معادل یک مگا جفت باز)
است )2010( Flury et al. .نشان دادند که استفاده از
فاصله فیزیکی بهعنوان تقریبی از فاصله ژنتیکی (یک
سانتیمورگان برابر یک مگا جفت باز) باعث ایجاد اریب
رو به باال در هنگام محاسبه  Neبر اساس روش مبتنی بر
 LDدر نسلهای باالتر از  05میشود ،درحالیکه برای
نسلهای اخیر تأثیر ندارد .شماره نسل جهت محاسبه
اندازه مؤثر جمعیت ( )Tبر اساس فاصله ژنومی و با
استفاده از فرمول ) (T=1/2cمحاسبه شد ( Hayes et al.,
 .)2003در این بررسی  Neمربوط به نسلهای پیشین در
 58نقطه از  155تا  7نسل قبل با استفاده از اطالعات
پیوستگی و برای نسل حاضر با استفاده از نرمافزار
( NeEstimator )V2براساس روش هتروزیگوسیتی
اضافی محاسبه گردید (.)Do et al., 2014
نتایج و بحث
پس از انجام مراحل مختلف غربالگری بر اساس

اطالعات کنترل کیفی دادههای خام در نهایت ژنوتیپ
 751حیوان با تعداد  65868نشانگر  SNPبرای
آنالیزهای بعدی انتخاب شدند .نرخ ژنوتایپینگ در
افراد باقی مانده  5/3361بود .نتایج آنالیز  PCAنشان
داد که جمعیتهای مورد مطالعه بر اساس اطالعات
 PC1و  PC2در گروههای کامالً مجزا قرار دارند .فقط
 3حیوان از نژاد آذری به دلیل قرار داشتن در خارج از
گروهبندیهای ژنتیکی از آنالیزهای بعدی حذف شدند.
دو ویژه بردار اول در مجموع حدود  %0از کل واریانس
را توجیه میکنند که  %3مربوط به  PC1و  %5مربوط
به  PC2بود و هرکدام از ویژهبردارهای بعدی میزان
کمتر از  %8از واریانس را توجیه میکردند .جمعیت
گاومیش خوزستانی با  PC1بهطور کامالً مجزا از
جمعیتهای آذری و مازندرانی جدا شد و با در
نظرگرفتن  ،PC2جمعیتهای مازندرانی و آذری از هم
تفکیک شدند .در گونههای اهلی دیگر از قبیل گاو و
گوسفند و خوک نیز ،حیوانات فقط بر اساس ویژه
بردارهای یک و دو بر اساس نژاد و منطقه جغرافیایی
دستهبندی میگردند (.)Yang et al., 2014

شکل  .8آنالیز مؤلفههای اصلی جمعیتهای گاومیش مورد مطالعه با PCAهای  8و 5
Figure 1. Principal components analysis of the studied buffalo populations by PCA1 and 2
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پس از انجام ویرایش نهایی دادهها با نرمافزار
 ،SnppLDدر نهایت تعداد  65176 ،61166و 39131
نشانگر  SNPبهترتیب برای نژادهای آذری ،خوزستانی
و مازندرانی جهت محاسبه  r2انتخاب شدند .اطالعات
مربوط به فاصله مارکری ،میانگین و انحراف معیار
r2های تصحیحشده برای اندازه نمونه در  58نقطه
تعیین شده ،در جدول  8آورده شده است .این
اطالعات در نهایت در محاسبه  Neبهکار برده میشود.
همانطورکه در جدول مشخص است در هر کدام از
نژادها میزان  r2با افزایش فاصله بین SNPها (ستون
اول جدول  )8کاهش مییابد .نتایج مندرج در
جدول  8همچنین نشان میدهد که نژاد مازندرانی و
آذری به ترتیب باالترین و پایینترین میزان  r2را در
فواصل تعیینشده دارند .همچنین ،همانطور که در
جدول مشخص است ،میزان انحراف معیار با افزایش
فاصله SNPها کاهش مییابد (جدول  .)8این کاهش
میتواند بهدلیل تعداد r2های بیشتر محاسبهشده در
فاصلههای باالتر باشد ،زیرا با افزایش فاصله امکان

2
حضور تعداد بیشتر نشانگرهای  SNPجهت محاسبه r
بیشتر است .همچنین میزان انحراف معیار در نژاد
آذری و مازندرانی برای تمام فواصل نشانگری بهترتیب
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کمترین و بیشترین مقادیر را دارند (جدول .)8
این تفاوت احتماالً به دلیل تعداد متفاوت نشانگرهای
 SNPدر نژادهای مورد بررسی است ،بهطوریکه با
کمتر شدن تعداد  ،SNPمیزان انحراف معیار بیشتر
میشود.
اندازه مؤثر جمعیتهای مورد بررسی بهطور
جداگانه محاسبه گردید .این محاسبات برای نسلهای
گذشته تا نسل چهارم بر مبنای اطالعات  LDمحاسبه
گردید ولی برای نسل حاضر این محاسبات با استفاده
از نرمافزار ) NeEstimator (V2بر اساس اطالعات
هتروزیگوسیتی اضافی برآورد شد .نتایج هر دو روش
محاسبه برای نسل اخیر تقریباً باهم منطبق بود و
همدیگر را تأیید میکردند .نتایج مربوط به  Neاز 155
نسل قبل تا نسل حاضر برای هر کدام از جمعیتها
آورده شده است (شکل  5و جدول  .)5همانطور که
در جدول مشخص است در محاسبه نسلهای گذشته
ارتباط معکوسی بین فواصل ( SNPستون اول) و تعداد
نسلهای گذشته (ستون سوم) وجود دارد ،بهطوریکه
فواصل کم SNPها برای محاسبه نسلهای گذشته
دورتر و فواصل باالتر  SNPبرای محاسبه نسلهای
گذشته نزدیک استفاده میشود (جدول .)5

جدول  .8اطالعات مربوط به  r2تصحیحشده مربوط به سه نژاد گاومیشهای آذری ( ،)AZIخوزستانی ( )KHUو مازندرانی ()MAZ
بر اساس فاصله SNP
2

Table 1. The r for Azeri (AZI), Khuzestani (KHU) and Mazandarani (MAZ) buffalo populations based on SNP distance
)Adj r2±SD (MAZ
0.252±0.237
0.247±0.233
0.234±0.219
0.214±0.199
0.191±0.176
0.178±0.163
0.159±0.143
0.14±0.124
0.128±0.111
0.108±0.091
0.089±0.072
0.087±0.07
0.083±0.065
0.067±0.049
0.074±0.056
0.076±0.059
0.065±0.047
0.068±0.051
0.06±0.042
0.06±0.042
0.065±0.047

)Adj r2±SD (KHU
0.21±0.241
0.193±0.232
0.175±0.209
0.147±0.194
0.127±0.168
0.114±0.154
0.097±0.136
0.079±0.115
0.057±0.088
0.029±0.047
0.019±0.025
0.017±0.022
0.016±0.02
0.015±0.018
0.014±0.016
0.013±0.015
0.014±0.015
0.012±0.012
0.013±0.013
0.011±0.012
0.013±0.013

)Adj r2±SD (AZI
0.191±0.231
0.158±0.199
0.156±0.19
0.121±0.173
0.098±0.142
0.087±0.126
0.083±0.137
0.06±0.095
0.037±0.067
0.013±0.033
0.009±0.012
0.008±0.011
0.007±0.008
0.006±0.006
0.007±0.008
0.006±0.006
0.006±0.006
0.006±0.006
0.006±0.006
0.006±0.006
0.005±0.005

)Distance (Kb
70
80
100
125
170
200
250
330
500
1000
2000
2500
3330
5000
5560
6250
7140
8330
10000
12500
15000
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شکل  .5تغییر در اندازه مؤثر جمعیت در طی  155نسل اخیر بر مبنای اطالعات  KHU ،AZI( LDو  MAZبهترتیب مربوط به
جمعیتهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی هستند).
Figure 2. Variation in Iranian buffalo effective population size in the last 700 generations based on LD information
)(The AZI, KHU and MAZ represents Azeri, Khuzestani and Mazandarani populations, respectively

جدول  .5برآوردهای اندازه مؤثر جمعیتهای گاومیش ایران ( )Mean±SEاز  155نسل قبل تا نسل حاضر
Table 2. The effective population size estimation of Iranian buffalo populations (Mean±SE) from 700 generations ago
until present generation
MAZ
1147±28
1027±24
890±18
773±14
690±14
643±13
601±11
537±8
399±4
249±3
161±3
132±2
107±2
96±2
75±1
64±1
71±1
56±1
57±1
46±1
35±5

KHU
1375±33
1335±30
1210±27
1150±23
1042±21
1013±21
975±18
932±17
894±15
1000±15
828±14
741±13
627±10
460±8
445±8
429±8
367±7
382±7
295±6
287±5
226±9

AZI
1530±38
1686±40
1374±33
1416±28
1385±27
1341±28
1134±19
1220±22
1372±22
2189±23
1824±33
1602±28
1617±29
1354±24
946±17
958±23
938±17
797±18
678±12
557±11
447±14

)Generation (T
700
600
500
400
300
250
200
150
100
50
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
Present

C
0.0007
0.0008
0.001
0.0013
0.0017
0.002
0.0025
0.0033
0.005
0.01
0.02
0.025
0.0333
0.05
0.0556
0.0625
0.0714
0.0833
0.1
0.125
-

)Distance (Kb
70
80
100
125
170
200
250
330
500
1000
2000
2500
3330
5000
5560
6250
7140
8330
10000
12500
-

ستونهای  KHU ،AZIو  MAZبهترتیب مربوط به جمعیتهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی هستند.
The AZI, KHU and MAZ columns are related to Azeri, Khuzestani and Mazandarani populations, respectively.

نتایج تخمینهای مربوط به میانگین اندازه مؤثر
جمعیتها نشان میدهد که  Neدر نسل 155ام برای
جمعیتهای آذری ،خوزستانی و مازندرانی بهترتیب
برابر  8310 ،8035و  8871میباشد ،این مقادیر در
نسل حاضر برای جمعیتهای آذری ،خوزستانی و
مازندرانی بهترتیب  556 ،771و  30رأس بود
(جدول .)5مقادیر مربوط به انحراف استاندارد برای هر

کدام از جمعیتها در نسلهای مختلف نشان میدهد
که مقادیر  Neبا دقت باالیی برآورد شدهاند.
همانطورکه در شکل  5مشاهده میگردد یک روند

کاهشی برای هر کدام از جمعیتها بهجز آذری که
یک افزایشی در طی  855تا  50نسل قبل نشان
میدهد ،در طی نسلهای گذشته وجود داشته است و
این روند کاهشی در طی نسلهای اخیر شدت بیشتری
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پیدا کرده است .با توجه به اینکه مطالعات نشان
میدهد .گاومیش اولین بار حدود  7055سال پیش به
ایران وارد شده است و با احتساب فاصله نسلی  6سال
برای گاومیش ( ،)Colli et al., 2016افزایش جمعیت
 855تا  50نسل قبل گاومیش آذری مربوط به  655تا
 805سال پیش است ،این افزایش میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد که یکی از آنها میتواند ورود
دامهای جدید به درون جمعیت باشد .همچنین روند
کاهش سریع جمعیت که به  65ساله اخیر مربوط
میشود ،میتواند در اثر تغییر نوع سیستم پرورشی،
تغییر کارایی گاومیش در کشاورزی ایران و کاهش
تمایل دامداران به پرورش این حیوان در سالهای
اخیر ،باشد.
با توجه به اینکه تنوع ژنتیکی و محافظت
بیولوژیکی به  Neوابسته است ( ،)Wang, 2005برآورد
صحیح اندازه جمعیت جهت جلوگیری از کاهش تنوع
و حفظ بقای یک جمعیت بسیار مهم است و عموماً
مبنای اصلی تصمیمگیران محافظت ژنتیکی خواهد
بود .در این حوزه بر اساس گزارشهای )1992( FAO
زمانی که  Neبرابر  505 ،850 ،05 ،50و  055باشد،
تنوع ژنتیکی در طی  85نسل بهترتیب در حدود ،81
 8/6 ،7 ،85و  5/1درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین شواهد بهدست آمده از سال  8315تاکنون
مؤید این است که  Neبیشتر از  855فرد برای کاهش
محدود در شایستگی (کمتر از  )%85در طی  0نسل
برای جمعیتهای وحشی ضروری است .درحالیکه
جهت حفظ پتانسیل تکاملی جمعیت در بلند مدت
این میزان بهتر است بیشتر از  8555فرد باشد
( .)Frankham et al., 2014همچنین Meuwissen
( )2009نشان داد که اگر  Neبیشتر از  855فرد باشد،
جمعیت از لحاظ تنوع ژنتیکی در بلندمدت زنده
خواهد بود.
همانطورکه نتایج بررسی این سه جمعیت نشان
میدهد ،مقدار  Neبرای جمعیت گاومیش مازندرانی
در نسل حاضر  30رأس برآورد گردیده است .این
مقدار با توجه به تعداد آستانهای برای حفظ جمعیت
بسیار پایینتر است و نشان میدهد که این جمعیت
وضعیت نگرانکنندهای داشته و در معرض انقراض
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ژنتیکی قرار دارد .بههرحال ،جمعیت گاومیش
مازندرانی به دلیل اقتصادی نبودن سطح تولید آن در
مقایسه با نژادهای گاوهای اصیل خارجی و استفاده از
ماشینآالت کشاورزی بهجای گاومیش بهعنوان نیروی
کار در مزارع ،در دهههای اخیر شدیداً رو به کاهش
بوده و میزان پایین  Neدور از انتظار نیست .همچنین
علیرغم پایین بودن فشار انتخاب و عدم استفاده از
تلقیح مصنوعی برای این جمعیت پایین بودن Ne
میتواند مربوط به سیستم پرورشی ،واقع شدن بخش
عمدهای از جمعیت در منطقه حفاظت شده میانکاله و
جدائی جغرافیایی این جمعیت و در نتیجه تبادل
ژنتیکی کم با جمعیتهای دیگر ،باشد .بنابراین انجام
کارهای اصالح نژادی جهت باال بردن عملکرد تولیدی
این جمعیت گاومیشی ضروری است .چرا که اقتصادی
بودن برای ترغیب دامداران به پرورش گاومیش در این
منطقه از کشور اهمیت دارد .همچنین ،بایستی Ne
بهدقت کنترل گردد و سریعاً طرحهای آمیزشی
مناسب و نیز استفاده از دامهای درون نژادی خارج از
منطقه محافظت شده جهت جلوگیری از افزایش
همخونی و انقراض ژنتیکی این جمعیت در نظر گرفته
شود.
در خصوص دو جمعیت مورد بررسی دیگر یعنی
گاومیشهای آذری و خوزستانی ،تعداد باالی  Neدر
نسلهای پیشین و تعداد نسبتاً باالی آن در نسلهای
حاضر برای جمعیتهای نژادهای آذری و خوزستانی
میتواند بخاطر فشار انتخاب پایین و عدم استفاده از
روشهای تولید مثلی جدید مثل تلقیح مصنوعی باشد.
بررسیهای نسل حاضر نشان میدهد که  Neبرای
جمعیتهای آذری و خوزستانی باالتر از تعداد
آستانهای در معرض انقراض ژنتیکی میباشد .باالتر
بودن از حد آستانه گویای این است که جمعیت از
لحاظ تنوع ژنتیکی بهطور بلندمدت زنده خواهد بود
( .)Meuwissen, 2009در هر صورت شیب باالی
کاهش اندازه جمعیت برای این جمعیتها نگرانکننده
است و ضرورت ایجاب میکند تا جهت حفظ Ne
مطلوب و تنوع قابلقبول برای این جمعیتها کوشش
بهعمل آید .با توجه به اینکه انجام برنامههای
محافظت از ذخایر ژنتیکی پرهزینه بوده و امکان
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برای جمعیت مازندرانی نشان میدهد این جمعیت از
 بنابراین.لحاظ ژنتیکی در معرض انقراض قرار دارد
 به دقت کنترل گردد و نیز با اقتصادیNe بایستی
کردن تولید و طراحی تالقیهای مناسب از افزایش
همخونی و انقراض ژنتیکی این جمعیتها جلوگیری
.کرده و جمعیت را حفاظت ژنتیکی کرد
سپاسگزاری
از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور و مراکز
، آذربایجانغربی،امور دام استانهای آذربایجانشرقی
 کرمانشاه و مازندارن که حمایت مالی، خوزستان،اردبیل
این پروژه را بر عهده داشتند و بهخاطر همکاریشان در
نمونهبرداری و ثبت رکورد صفات تیپ و تولید همکاری
 هماهنگکننده این. تشکر و قدردانی میگردد،نمودند
 شرکت دانشگاهی و دانشبنیان «توسعه کشت و،تحقیق
دام نواندیش البرز (تکدانا)» بوده است که از آن شرکت
 همچنین از مؤسسه تحقیقاتی.نیز تقدیر و تشکر میگردد
 بهخاطر کمکهای ارزندهیشان در خصوصPadano
.تعیین ژنوتیپ حیوانات دادهها قدردانی میگردد
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ذخیرهکردن تمام تنوع در محیطهای آزمایشگاهی و
 بنابراین حفظ تنوع،ایستگاههای تحقیقاتی وجود ندارد
ژنتیکی در محل زندگی حیوان یکی از راهکارهای
Nei, ( مفید در جهت حفظ تنوع ژنتیکی میباشد
 در این روش بایستی از کسانی که از این تنوع.)1973
.بهره میبرند حمایت کرده و در آنها ایجاد انگیزه نمود
ایجاد انگیزه در پرورشدهندگان بستگی به این دارد
که دام مورد نظر عملکرد قابل قبول داشته و پرورش
 یکی از،آن بهلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه باشد
 افزایش عملکرد مداوم دام با،مؤثرترین روشها
.ابزارهای اصالح نژادی است
نتیجهگیری کلی

اندازه مؤثر جمعیتهای گاومیش آذری و خوزستانی
نسبتاً باال است و این جمعیتها از لحاظ ژنتیکی در
 ولی شیب باالی کاهش.معرض انقراض قرار ندارد
اندازه جمعیت برای این جمعیتها نگرانکننده است و
 مطلوب و تنوع قابلقبول برایNe بایستی جهت حفظ
Ne  تخمین.این جمعیتها برنامهریزی صورت گیرد
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