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چکیده
گاومیش ،دام بومی شاخصی است که سابقه پرورش آن در ایران به هزاران سال قبل میرسد و نسبت به گاو بومی منطقه از نظرر
میزان تولید شیر ،چربی شیر و سرعت افزایش وزن روزانه ،برتر میباشد .همچنین امتیازاتی از قبیل مقاومت در برابر بیماریها،
سازگاری با شرایط محیطی مختلف و استفاده بهتر از مواد خشبی نامرغوب را دارا میباشد .هدف پژوهش بررسی مقدار همتباری
و تغییرات آن در طی 4دهه اخیر در میان جمعیت گاومیش ایران،که اطالعات شجره  42922رأس که طی سالهای  1531تا1592
توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع آوری شده بود،استفاده شد.که پس از بررسی در نررم افرزار Excelو
برآورد همخونی با الگوریتم لئو و میوسن و بررسی آن با نرم افزار SAS9.1صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که تعرداد
حیوانات همخون در شجره در این جامعه  1323رأس بود .میانگین ضریب همخرونی در جامعره جهرت همخرون گراومیشهرای
ایران1/32درصد شد .روند تغییرات سالیانه ضریب همخونی1/52درصد(در بین دامهای همخون) و به لحاظ آماری بسیارمعنی دار
بود(.)p>1/11این نشان از افزایش روز افزون افراد همخون در این جمعیت است .باید میزان همخونی در جامعه گاومیشهای ایران
را کنترل کنیم تا از اثرات سوء آن برحذر باشیم.
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مقدمه
گاومیش یک دام بومی در ایران محسوب م یش ود ک ه
حدود  02درصد از جمعیت این دام در شمال و ش مال
غرب ی ای ران (اس تان ای آذربایج ان غرب ی ،ش ر ی،
اردبی ل ،گلس تان ،گ یالن و مازن دران  10 ،درص د در
جنوب و جنوب غرب (استان خوزس تان و 2درص د در
دیگ ر اس تان ا (اص  ،ان ،ای الم ،مرک ی ،کرمانش اه،
چ ارمحال و بختیاری ،کردستان ،لرستان و م پراکنده
ستند(رضائی . 1363 ،بطور کل ی ،جمعی ت گ اومیش
ایران روند اف ایشی با ضریب رشدی مع ادل  2/5درص د
در سال دارد و این در حالی است که در بعضی از دیگ ر
کش ور ا مانن د راغ و بلغارس تان ،تع داد جمعی ت
گاومیش رو به کا ش است .بعضی از دالیل اصلی ب رای
این کا ش جمعیت به احتمال زی اد بارتن د ازتوس عه
صنعتی شدن کشاورزی ،اف ایش تقاض ا ب رای گوش ت
گاومیش ،دم جایگ ین کردن دام ای کش تار ش ده و
تغییر سامانه ای کشاورزی و الگوی درآمد .توجه بیشتر
و نی تبلیغات زیاد در ج ت توسعه گاو ای لش تاین،
نقش موثر در اف ایش معن یدار جمعی ت گ اومیش در
ایران در د ه ای اخیر داشتهان د (محس ن پ ور آذری و
مکاران . 2222 ،مطالعات م نشان داده است که ب اال
بودن ضریب مخونی در مدل ای ارزیابی حیوانات با ث
ایج اد ت،اوت ای نس بتا زی ادی در ارزش ای اص الحی
حیوانات خوا د شد .در یک جامع ه مخ ونی انباش ته
میشود و در دراز مدت حتی با وجود رابط ه بس یار دور
در جد دو وال د ی ک حی وان ،مخ ونی ات ،اغ میافت د.
مواره برای به وجود آوردن نژاد ا ،گونه ا و الین ا از
آمی ش حیوان ات خویش اوند اس ت،اده ش ده اس ت
(اسواکوسکی و مکاران . 2223 ،حال در این زم ان ب ا
اف ایش جمعیت و اف ایش مص ر غ ذا نی از انس ان ب ه
تامین پروتئین و نیاز به شیر وگوشت ر روز و ر زمان
رو ب ه اف ایش یافت ه اس ت در ای ن وحل ه از زم ان
کارشناسان دامپروری و دامداران آگاه توانس تهان د ای ن

نیاز را به کمترین سطح برسانند اما در ای ن دوره بح ث
مخونی در ب ین دام مط ر ش ده ک ه س بب ک ا ش
چشمگیری محصوالت دامی شده است .در حال حاض ر
ضریب مخونی در کلیه حیوانات ا لی روبه ف ونی م ی
باشد .با یک برنامه مناسب و یک بررسی د یق میت وان
می ان دام ای مخون را تا یک سطح بخصوصی کا ش
داد.درتحقیق میرحبیبی و مکاران ( 2222درطی سال
 1662تا  2222که ب رروی  222گل ه ص ورت گرف ت،
می ان درص د چرب ی ش یر ب ه ان دازهی2/2222
درص دو مینین تولی د ش یربه ان دازه1/20کیل وگرم
درحال ت مخ ونی نس بت ب ه غیر مخ ونی
درگاومیش ای جنوب خوزستان ک ا ش تولی د داش ته
اس ت ودرک ل درص دچربی2/29درصدوتولیدش یر 32
کیلوگرم کا ش یافت ه اس ت .ب ا مش ا ده ای ن چن ین
پژو ش ای میتوان به حساسیت بررسی مخ ونی در
کل جامعه گاومیش ای ایران پی برد .که آی ا مخ ونی
بر روی جامعه گاومیش ای ایرانی تاثیر من ،ی دارد ی ا
خیر.

مواد و روش ها
در این پژو ش به بررسی روند مخونی بر روی ص،ات
تولیدی گاومیش ،که داده ای جمع آوری شده توسط
مرک اصال نژاد و ب بودکشور در طی سال ای1352
تا 1362میباشد .تعداد افراد شجره 22692
راس گاومیش بود .پس از استخراج رکورد ای مورد
نظر ،آمادهسازی داده ا با نرماف ار Excelانجام گرفت از
نرماف ارSASاست،اده شد.و برای بررسی مخونی از
الگوریتم لئو و میوسن است،اده گردید .که دارای
اطال ات شجره بعد از آنالی با الگوریتم لئو و میوسن
به این شر است.
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جدول  -1اطالعات مربوط به شجره

شر

تعداد

کل حیوانات شجره

22692

کل حیوانات مخون

1525

کل حیوان نر دارای نتاج

590

کل حیوانات ماده دارای نتاج

9362

حیوانات دارای نتاج
حیوانات بدون نتاج

9695
39223

نتایج
نتایج این پژو ش نشان دادکه میانگین ضریب مخونی

تقریبا اف ایشی داشته است .این روند تغییرات در طی

کل جمعیت گاومیش ا کشور تحت مطالعه ،از  1352تا

سال ای  1392تا  1361در نمودار  1نشان داده شده

2/52 ،1362درصد برآورد شد .باالترین ضریب مخونی

است .ضریب مخونی ص،ر در سال ای  1352تا

23/25درصد بود کمترین مخونی را حیوانات با ضریب

 1356به وضو موید این امر میباشد که در سال ای

مخونی ص،ر تشکیل میداد .این نتایج نشان مید د

ابتدایی در این جمعیت نوز آمی ش ای خویشاوندی

در جامعه تحت مطالعه ،آمی ش ای بین حیوانات

وجود نداشته و یا به لت ثبت نشدن درست شجره،

خویشاوندی ن دیک م تا حدودی صورت گرفته است.

مخونی پایین است اما در سال ای بعد به خاطر

به طورکلی ،از تعداد  22692حیوان که شجره آن ا مورد

است،اده از گاومیش ای سال ای بل و مینین

بررسی رار گرفت تن ا  1525حیوان مخون بودند.

است،اده از اسپرم ای وارداتی و داخلی و مینطور

میانگین ضریب مخونی در سال ای مورد مطالعه روند

است،اده از پسران مولدین سال ای بل به نوان نر
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مولد ،در طی سال ای مختلف میانگین ضریب مخونی

شده است .با توجه به اینکه در جمعیت تحت مطالعه،

باالتر رفته است اما در بازدهی سال 1302تا  1302یک

باالترین ضریب مخونی  23/25درصد بوده است ،لذا

روند کا شی نشان مید د .لت کا ش در این سال ا

میتوان گ،ت که دراین جمعیت آمی ش ای

میتوان به ورود دام ای نر جدید به داخل گله دانست و

خویشاوندی بسیار ن دیک وجود داشته است .با توجه به

مینین کا ش است،اده از اسپرم ای وارداتی نسبت

میانگین 2/52درصد ضریب مخونی در این جمعیت

داد .م،اخری به نقل از لی (  2222ضریب مخونی

میتوان نتیجه گرفت که تعداد آمی ش ای خویشاوندی

باالتر از  5درصد به نوان ضریب مخونی شناخته

درکل جمعیت تقریبا زیاد نبوده است.

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره/1بهاروتابستان1593

جدول شماره  2فراوانی جمعیت گاومیش ای ایران به ت،کیک گرو ای مختلف مخونی
تعداد حیوانات

درصد

گروههای ضرایب همخونی

21232

69/25

F 0>1/87

2

2/ 226

1/87 ≤F < 1/32

6

2/ 22

1/32 ≤ F < 5/12

21

2/251

5/12 ≤ F < 2/23

151

2/35

2/23 ≤ F < 12/3

025

2/22

12/3 ≤ F <1/23

210

2/62

F ≤1/23

22

2/ 11

کل

22692

122

F=0

< 2/25 ،9/25

2/52 ،12/5 <F

فراوانی ضرایب مخونی در کل جمعیت در جدول

12/5 ،3/12

شماره  2نشان داده شده است .مانطور که مشا ده

F

میشود  69/9درصد گاومیش ا دارای ضریب مخونی

2/62و2/11درصد کل جمعیت بود .این نتایج نشان

ص،ر ستند .در این جمعیت ،فراوانی ای حیوانات

مید د که حیوانات با ضریب مخونی ص،ر درصد،

دارای مخونی در کالس ای مختلف F 0>2/20

بیشترین حیوانات مخون را تشکیل مید د.

12 3،2/20< F1/59،

،1/59

<F 9/25

به ترتیب ،2/22 ،2/35 ،2/251 ،2/22 ،2/226
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جدول .3میانگین ضریب مخونی (درصد جمعیت گاومیش ای کشور به ت،کیک سال تولد
سال تولد

تعداد کل

میانگین

حداقل

حداکثر

حیوانات

انحراف معیار
تعداددامهایهمخون

 1531تا 1533

266

 1532تا 1521

122

 1521تا 1523

965

2/220

2312

2/253

2/22

6322

2/223

2/22

31/2

13123

2/222

2/22

32/5

323

12213

2/232

2/22

23/25

129

2/22

5225

2/2199

2/22

23/25

220

2/21

22692

2/52

2/22

23/25

1525

2/2

 1522تا 1581
 1581تا 1583
 1582تا 1571
 1571تا 1573
 1572تا 1592
کل جمعیت

2/22
2/26

2/22

2/22

2/22

2/23

2/22

12/5

9

2/29

2/22

12/5

10

2/25

31/2

101

2/23

329

2/22
2/22

300
250

میزان همخونی

150
100
50
0

سال

تعدادافراد همخون

200

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره/1بهاروتابستان1593
نمودار 1روند تغییرات همخونی بر مبنای سال تولد در جامعه گاومیشهای ایران
 تعداد افراد مخون ،ر مقدار مخونی .…… ،تابعیت از مخونی نسبت به سال

در این نمودار روند مخونی بر اساس سال تولد

 1309دوباره اف ایش روند مخونی مشا ده شد .نتایج

گاومیش ا نشان داده شده است .که از سال 1392

این تحقیق بر آن است که می ان مخونی در جمعیت

مخونی شروع است و اف ایش این می ان مخونی تا

گاومیش ایران روبه اف ایش است .پیشن اد میگردد که

سال  1302ادامه دارد این اف ایش مخونی با روندی

در است،اده از دام ای نر ممتاز و اسپرم ای ممتاز در

آرام روبه اف ایش است و از سال  1302تا سال 1305

یک گله در طی چند دوره است،اده کا ش یا تعویض

می ان مخونی کا ش یافته است .از سال  1309تا

گردد تا می ان مخونی در جامعه اف ایش نیابد .یافته

سال  1362مخونی دوباره روندی صعودی پیدا کرده

اخیر با تحقیق میرحبیبی و مکاران( 2222و خطاب

است .این افت و خی در طی این سالیانه به دالیل

و کوثر ( 2222که روند مخونی بر ص،ات تولیدی

مختل،ی میتواند باشد .که در طی سالیانه در طی

گاومیش بوده است مطابقت دارد.

سال ای 1302تا  1305که کا ش روند داشت .و از سال
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