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چکيده
) در سطح ژنگان (ژنومSNP ) برخی از نژادهاي گوسفند ایرانی با استفاده از اطالعات نشانگرهايNe( هدف از این تحقيق برآورد اندازة مؤثر
، افشاري، نمونه بهترتيب از نژادهاي زل۱۱  و55 ،15 ،15 ،12 ،55  نمونه حيوان شامل۲۱2  به این منظور از اطالعات ژنگانی مجموع.بود
 تعيين ژنوتيپIllumina OvineSNP50K Beadchip  لريبختياري و یک نژاد گوسفند وحشی ایرانی که با استفاده از آرایههاي، قزل،مغانی
 اندازة مؤثر با استفاده از اطالعات نداشتن تعادل پيوستگی. انجام شدSheep HapMap  این تحقيق با همکاري پروژة. استفاده شد،شدهاند
) نشان داد که همة نژادها با استفاده از دو مؤلفة اولPCA(  نتایج تجزیة مؤلفههاي واریانس. نسل پيش محاسبه شد1533  تا5 (لينکاژي) در طی
 و3/13-3/12  ميانگين ناخالصی (هتروزیگوسيته) مورد انتظار و مشاهدهشده در نژادهاي مختلف بهترتيب در دامنة.از همدیگر مجزا میشوند
 سال1533  در طیNe  نشاندهندة روند کاهش تدریجی، نتایج بهدستآمده از محاسبة اندازة مؤثر در نژادهاي مختلف. بهدست آمد3/12-3/51
 نسل قبل) در نژادهاي5(  در نسلهاي حاضرNe  اندازه. نسل پيش براي همة نژادها بود553 گذشته تاکنون با یک شيب کاهشی زیاد در حدود
 رأس) و نژاد وحشی گوسفند55(  رأس) و کمترین در نژادهاي افشاري93(  در نژاد زلNe  بيشترین. رأس بود3-93 گوسفند ایرانی در دامنه
 اندازة مؤثر آنها بهویژه در نژاد، نتایج این تحقيق نشان داد که باوجود تنوع ژنتيکی مناسب در این جمعيتها، درمجموع. رأس) مشاهده شد3(
گوسفند افشاري و نژاد وحشی در طی نسلهاي اخير بهشدت کاهش یافته است و طراحی برنامههاي مناسب براي حفاظت از حيوانات خالص
.باقیماندة این نژادهاي بومی ضروري است
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ABSTRACT
The aim of the present study was to estimate the effective population size (Ne) in some Iranian sheep breeds using
genome wide SNP data. A total of 217 animal samples consisting of 45, 37, 34, 35, 45 and 11 samples from Zel,
Afshari, Moghani, Qezel, Lori-Bakhtiari and a wild-type of Iranian sheep breeds, genotyped by Illumina
OvineSNP50K Beadchip assay were used in this study respectively. This study has been performed in collaboration
with the Ovine HapMap project. The Ne was estimated using linkage disequilibrium across 4 up to 3500 generations
ago. The result of principal component analysis (PCA) indicated that all breeds will be separated from each other in
the first two principal components. Average expected and observed heterozygosity for different breeds ranged 0.360.37 and 0.37-0.43 respectively. The Ne results showed a decreasing trend over the last 3500 generations for all
breeds, with an increasingly slope since about last 550 generations. The Ne in Iranian sheep breeds for 4 generations
ago were ranged from 9 up to 89. The highest historically effective population size was found for Zel breed (89
heads) and the lowest for Afshari (44 heads) and wild_type (9 heads) sheep breeds. Generally, the results indicated
that although a considerable genetic variation exists in these populations, however Ne has been decreased strongly in
Iranian sheep breeds especially in Afshari and wild-type sheep breeds during recent years and designing of
appropriate programs is necessary to conserve remaining purebred animals of these indigenous sheep breeds.
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مقدمه
بنابر شواهد و مدارک موجود ایران یکی از مهدهاي
اصلی اهلیسازي گوسفند در جهان بهشمار میآید
( .)Zeder et al., 1999یافتههاي باستانشناسی
پيشنهاد میکنند که اهلیسازي گوسفند حدود 3444
سال پيش ( )Kijas et al., 2009در مناطقی در شمال
عراق امروزي و مناطق مجاور آن در ایران رخ داده
است ( .)Zeder et al., 1999اما باوجود پيشينة
درازمدت در پرورش این دام در کشور ،هنوز
تغييرپذیري زیادي در این بخش صورت نگرفته است و
بهطور عمده نگاهی سنتی به گوسفند و گوسفندداري
وجود دارد .نداشتن شجرة مناسب و رکوردهاي دقيق
براي دیگر صفتها و مشخص نبودن هدفهاي اصالح
نژادي ازجمله مشکالتی است که اجراي برنامههاي
تحقيقاتی و کاربردي در این زمينه را محدود میکند.
بنابراین در شرایط موجود و با توسعة روشهاي ژنگانی
(ژنومی) ،طراحی و اجراي پژوهشهایی که بتوانند با
در نظر گرفتن این مشکالت ،در توسعة این بخش و
اجراي تحقيقات بعدي تأثيرگذار باشند ،ضروري بهنظر
میرسد.
نياز به توليد بيشتر ،توجه ویژه به نژادهایی با
عملکرد باال ،ورود حيوانات اصالحشدة خارجی و گاهی
استفادة گسترده از تالقیهاي برنامهریزي نشده باعث
شده است تا هماکنون فراوانی بسياري از نژادهاي
بومی جهان کاهش یابد و درنتيجه بسياري از این
نژادها در معرض خطر انقراض و فرسایش ژنتيکی قرار
گيرند ( .)Moradi et al., 2013اندازة مؤثر جمعيت
( )Neیکی از مهمترین فراسنجهها در ژنتيک جمعيت
به شمار میآید که ميزان تنوع ژنتيکی ،همخونی و
رانش تصادفی را در جمعيت مشخص میکند
( .)Frankham, 2005اندازة مؤثر نهتنها اطالعاتی از
روند تکاملی گونهها و نژادهاي مختلف فراهم میکنند،
بلکه درک ما را در فهم و مدلسازي معماري ژنتيکی
صفات پيچيده توسعه میدهند ( Tenesa et al.,
 .)2007هنگامیکه اندازة مؤثر کوچک است ،تنوع
ژنتيکی درون جمعيت نيز محدود میشود که روي
ميزان پيشرفت ژنتيکی در برنامههاي اصالح نژادي
تأثيرگذار است .از سویی پيش از انجام هرگونه اقدام

در ارتباط با حفاظت از ذخایر ژنتيکی یک جمعيت
دامی ،بایستی از اندازة مؤثر و تنوع ژنتيکی آن نژاد
اطالعات کسب کرد (.)Zhao etal., 2014
اندازة مؤثر جمعيت را میتوان بر پایة یکی از سه
روش جمعيتشناختی (دموگرافيک) ،شجره و نشانگر
محاسبه کرد ( .)Flury et al.,, 2010فراسنجههاي
جمعيتشناختی تنها براي جمعيتهایی که اطالعات
آنها براي نسلهاي طوالنی در دسترس است
قابلپيگيري است ،بهویژه در جمعيتهاي کوچک
دامی بهطورمعمول این اطالعات موجود نيستند .شجره
بهصورت مرسوم براي برآورد اندازة مؤثر در
جمعيتهاي دامی استفاده میشود که بهعنوان نمونه
میتوان به محاسبة اندازة مؤثر در نژادهاي گوسفند
ایرانی مغانی ( ،)Mokhtari et al., 2015افشاري
( )Ghafouri-Kesbi, 2011و بلوچی ( Tahmoorespur
 )& Sheikhloo, 2011با استفاده از این اطالعات اشاره
کرد .بههرحال برآورد بهدستآمده از شجره تا حد
زیادي به عمق شجره و کامل بودن آن بستگی دارد که
این اطالعات تنها براي برخی از جمعيتهاي دامی در
دسترس است و در عمل استفاده از این روشها تنها
در شمار بسيار کمی از نژادها با مدیریت باال
امکانپذیر است (.)Uimari & Tapio, 2011
یک راهحل براي رفع این محدودیت استفاده از
اطالعات ژنگانی است .پيشرفتهاي اخير در زمينة
تعيين ژنوتيپ و طراحی آرایههاي )SNP Chip( SNP
امکان گردآوري مقادیر باالي اطالعات نشانگري و
نداشتن تعادل پيوستگی ( LD: Linkage
 )Disequilibriumرا براي محاسبة اندازة مؤثر در
جمعيتهاي مختلف انسانی و دامی فراهم آورده است
( .)Corbin et al., 2010; Kijas et al., 2012تاکنون
نتایج تحقيقات مختلفی نشان دادهاند که امکان برآورد
اندازة مؤثر از روي اطالعات نداشتن تعادل پيوستگی
(لينکاژي) ( )LDوجود دارد ( Sved, 1971; Hill,
 LD .)1981بهصورت ارتباط غيرتصادفی آللها در
جایگاههاي مختلف در اثر عملکرد نوترکيبی بين
موقعيتهاي فيزیکی جایگاههاي مختلف ژنگان تعریف
میشود ( .)Sved, 1971بيشتر تحقيقات در زمينة
برآورد اندازة مؤثر در دامها روي گاو شيري متمرکز

مرادي و همکاران :ارزیابی ژنگانی اندازة مؤثر جمعيت برخی از نژادهاي گوسفند ایرانی با ...

شده است ( .)Saatchi et al., 2011بهعنوان نمونه
 (2010) Qanbari et al.گزارش کردند که اندازة مؤثر
جمعيتی در نژاد هلشتاین آلمانی در چهار نسل پيش
نزدیک به  149رأس بوده است .بههرحال شمار بسيار
کمی از تحقيقات اندازة مؤثر جمعيتی در گوسفند را
با استفاده از فناوري آرایههاي  SNPبرآورد زده است.
 (2014) Buren et al.با استفاده از اطالعات نداشتن
تعادل پيوستگی بين  83498نشانگر  SNPتعيين
ژنوتيپ شده در هفت نژاد سوئيسی ،بهصورت
موفقيتآميزي اندازة مؤثر را بررسی کردند .بر پایة
بررسی منابع انجامشده تحقيقات بسيار اندکی در این
زمينه در نژادهاي گوسفند ایرانی انجام نشده است.
 (2012) Moradi et al.با هدف شناسایی نشانههاي
انتخاب در نژادهاي زل و لريبختياري ،اندازة مؤثر را
در این نژادها بين  04-0444نسل پيش محاسبه
کردند و گزارش کردند که اندازة مؤثر در این نژادها از
حدود  8344حيوان در  0444نسل پيش بهترتيب به
 484و  290حيوان در نژادهاي زل و لريبختياري در
حدود  04نسل پيش کاهش یافته است .هدف از این
تحقيق برآورد اندازة مؤثر جمعيت در پنج نژاد بومی
ایرانی شامل زل ،قزل ،مغانی ،افشاري و لريبختياري
با استفاده از اطالعات  LDدر سطح ژنگان بود که با
همکاري پروژة  Sheep HapMapانجام شد .در این
تحقيق همچنين از اطالعات یک نژاد وحشی گوسفند
ایرانی نيز که با استفاده از آرایة همسان تعيين ژنوتيپ
شده ،استفاده شد .نتایج این تحقيق میتواند اطالعات
ارزشمندي در زمينة درک بهتر و مدل کردن معماري
ژنتيکی نژادهاي بومی فراهم آورد.
مواد و روشها
نمونهگيري و تعيين ژنوتيپ

در این بررسی براي محاسبة اندازة مؤثر جمعيت برخی
گوسفندان بومی ایران از اطالعات ژنوتيپی مجموع
 012حيوان مربوط به نژادهاي زل ( 82رأس)،
لريبختياري ( 82رأس) ،افشاري ( 81رأس) ،قزل (92
رأس) ،مغانی ( 92رأس) و یک نژاد وحشی گوسفند
ایرانی ( 10نمونه) استفاده شد .دادههاي مربوط به
نژادهاي گوسفند زل و لريبختياري از تحقيق
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 (2012) Moradi et al.تهيه شد .بهطور خالصه در این
بررسی که براي شناسایی نشانههاي انتخاب و مناطق
ژنگانی مرتبط با ذخيرة چربی انجام شد نمونهها از
گلههایی که در طی سالهاي اخير با نظام ثبت شجره
و رکوردگيري مرکز اصالح نژاد کشور قرار گرفتهاند
گردآوري شدند .نمونهگيري در نژاد زل از گلههاي
مختلف مردمی در استان مازندران و در نژاد لري-
بختياري از گلههاي مردمی و ایستگاه شولی شهرکرد
انجام شد.
دادههاي تعيين ژنوتيپ مربوط به نژادهاي
افشاري ،قزل و مغانی از پروژة بينالمللی HapMap
گوسفندي تهيه شد .دادههاي مربوط به نژاد وحشی
گوسفند ایرانی نيز در یک پروژة مستقل از یک
باغوحش در منطقة مرکزي ایران واقع در شهر اراک
گردآوري شد که در قالب یک طرح مشترک با مرکز
 AgResearchنيوزیلند تعيين ژنوتيپ شدند .استخراج
 DNAدر نمونههاي مربوط به نژادهاي زل ،لري-
بختياري و گوسفند وحشی با استفاده از روش بهينة
استخراج نمکی ( )Helmes, 1990از خون کامل انجام
شد .تعيين ژنوتيپ در همة نمونهها نيز با استفاده از
آرایههاي  Illumina Ovine SNP 50K BeadChipکه
امکان ژنوتيپ همزمان حدود  24444جایگاه نشانگري
را فراهم میآورد انجام شد.
ویرایش دادهها

در این تحقيق براي اطمينان از کيفيت دادههاي
بهدستآمده از تعيين ژنوتيپ در تجزیههاي نهایی
مراحل مختلف کنترل کيفيت روي دادههاي اوليه
اعمال شد (جدول  .)1در آغاز مجموع ده حيوان در
نژادهاي مختلف که داراي بيش از 2درصد ژنوتيپ
ازدسترفته بودند و یا بر پایة تجزیة  PCAخارج از
گروه نژادي خود قرار داشتند از تجزیههاي بعدي کنار
گذاشته شدند .تجزیة  PCAبا استفاده از نرمافزار  Rو
با استفاده از تابع  prcompاجرا شد .قابلبيان است
اجراي این مرحله از ویرایش در نژادهاي زل ،لري-
بختياري و نژاد وحشی در این تحقيق انجام شد و در
نژادهاي افشاري ،مغانی و نژاد قزل پيشتر در پروژة
 Sheep HapMapاجرا شده بود .ازآنجاکه چگونگی
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باید توجه کرد که هرچند نداشتن تعادل هاردي
واینبرگ در جایگاههاي مختلف بهحتم نشاندهندة
خطاي تعيين ژنوتيپ نيست و عاملهاي مختلفی
همچون انتخاب ،رانش و جهش نيز میتوانند باعث
انحراف از تعادل شوند ،بااینوجود همانطور که در
مقالة  (2007) Teo et al.به تفسير بيان شده است
انحرافهاي شدید از این تعادل بهاحتمالزیاد به دليل
خطاي تعيين ژنوتيپ و اشتباه در مراحل اتصال آغازگر
(پرایمر)ها در هنگام ژنوتيپ نمونهها با استفاده از
آرایههاي  SNP Chipرخ میدهد .درنهایت ژنوتيپهاي
ازدسترفته با استفاده از بستة  Beagleنرمافزار
 Rایمپيوت شدند ()Browing & Browing, 2009
و با حذف نشانگرهاي با موقعيت ناشناخته،
SNPهاي باقیمانده در تجزیههاي بعدي استفاده
شدند .درنهایت ،براي SNPهاي باقیماندة ناخالصی
(هتروزیگوسيتی) مشاهده شده و مورد انتظار
نيز در بستة  Rبر پایة رابطة (1978) Nei et al.
محاسبه شد.

وراثت جایگاههاي موجود در کروموزمهاي  Xو  Yبين
دو جنس نر و ماده با هم متفاوت است ( Karimi et
 )al., 2015بهمنظور یکسان شدن نشانگرهاي مورد
استفاده در هر دو جنس ،در این تحقيق از نشانگرهاي
کروموزومی غيرجنسی (اوتوزومی) استفاده شد .به
همين خاطر در این مرحله 1049 ،نشانگر  SNPکه
روي کروموزومهاي جنسی  Xو  Yواقع شده بودند و
سپس SNPهایی که در هر نژاد فراوانی آلل نادر کمتر
از  4/40داشتند ،از مجموعة دادهها حذف شدند .براي
SNPهاي باقیمانده آنهایی که در هرکدام از نژادهاي
مورد بررسی تعادل هاردي-واینبرگ نداشتند بهعنوان
معياري از خطاي تعيين ژنوتيپ ()Teo et al., 2007
کنار گذاشته شدند .براي بهدست آوردن سطح
معنیداري در این آزمون از تصحيح بنفرونی
(  )β=  / nاستفاده شد .که در این رابطه  nشمار
آزمون و همان شمار نشانگرهاي  )n=24444( SNPو
خطاي آزمایش  α=4/42در نظر گرفته شدند که
درنتيجه سطح احتمال معنیداري β=14-1خواهد شد.

جدول  .1مراحل مختلف ویرایش اعمالشده روي دادههاي ژنوتيپی نژادهاي مختلف گوسفند مورد بررسی
Table 1. Summary of data mining steps performed on genotyping data of the studied sheep breeds
Zel Lori_Bakhtiari Afshari Moghani Qezel Wild_type
47
47
41
35
35
12
2
2
4
1
0
1
45
45
37
34
35
11
49018
49018
49018 49018 49018
49018
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1558
1883
2613
1911
1555
14948
41
45
13
22
31
0
318
307
307
305
301
215
45898
45580
44882 45577 45928
32652

برآورد اندازة مؤثر جمعيتی

در این تحقيق در آغاز نداشتن تعادل پيوستگی بين
جایگاههاي نشانگري با استفاده از معيار ضریب مربع
همبستگی بين دو جایگاه ( )r2به روش & Hill
 )1968( Robertsonمحاسبه شد:
)freq(A1B1)  freq(A2B2)  freq(A1B2)  freq(A2B1
)freq(A1)  freq(A2)  freq(B1)  freq(B2
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در این رابطه براي مثال ) freq (A1-B1فراوانی نشانگر
 1آلل  1و نشانگر  0آلل  1است و ) freq (A1فراوانی
نشانگر  1آلل  1و ) freq (B1فراوانی نشانگر  0آلل 1

r

Step
Number of animals
Animals excluded due to >5% genotyping failure and PCA admixture
Remaining animals
Number of SNPs
Excluding the sexual chromosomes SNPs
SNPs excluded with MAF<2%
)SNPs excluded with deviation from HWE (<10-6
Excluding unknown SNPs
Remaining SNPs

است .ارزشهاي  LDمحاسبه شده ( )r2براي برآورد
اندازة مؤثر جامعه در طی نسلهاي گذشته استفاده
شد (2012) Corbin et al. .رابطة  LDو اندازة مؤثر
جمعيتی را با رابطة زیر نشان دادند که امکان تصحيح
براي اندازة جامعه و نامشخص بودن حالت گامتی را
فراهم میکند:
2
1
( E[ r
)| c ]  
adj t

1

))  ( 4 f (c
t

)T(t

N

که در این رابطه  Ntاندازة مؤثر جمعيت در  tنسل
گذشته است که  t=(2f(ct))-1است ( Hayes et al.,
 )2003و  ctميزان نوترکيبی است که بر پایة فاصلههاي
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فيزیکی بين نشانگرها بهدست میآید α ،عامل تصحيح
براي جهش ( )Ohta & Kimura, 1971و  r2adjارزش LD
تصحيحشده بر پایة اندازة نمونه و حالت گامتی است که
بهصورت زیر محاسبه میشود (.)Weir & Hill, 1980
r2adj = r2 - (βn)-1

که در این رابطه  nاندازة نمونه و براي  βميزان  0در
صورت مشخص بودن حالت گامتی و  1در صورت
نامشخص بودن حالت گامتی در نظر گرفته میشود.
چندین تقریب براي استنباط ميزان نوترکيبی ()c
با استفاده از فاصلههاي فيزیکی ( )δبين دو جایگاه و
تبدیل آن به فاصلههاي پيوستگی ( )dاستفاده شده
است که بهصورت ) Mb)δ(=cM(dنمایش داده
میشود .در ارزشهاي پایين  dتقریب بهدستآمده
قابل اعتماد است اما براي ارزشهاي باالي  dاحتمال
نوترکيبیهاي چندگانه افزایش مییابد و با توجه به
اینکه رابطة بين فاصلة فيزیکی و ميزان نوترکيبی
بهصورت خطی نيست (چون بيشترین ميزان نوترکيبی
برابر  4/2است) این تقریب قابل اعتماد نيست .به
همين خاطر در این تحقيق براي ارتباط بين  dو  cاز
روش  (1971) Svedاستفاده شد که بر پایة رابطه:
d
) ((1-
2
c
(1d)2

در این تحقيق از نظام تعيين  Binبراي محاسبة
ارزشهاي ميانگين  r2در فاصلههاي  4/41تا Mb 14
استفاده شد ( )BarBato et al., 2015که  LDرا در
فاصلههاي مختلف و درنتيجه اندازة مؤثر جمعيت را در
نسلهاي مختلف در گذشته از فاصلة  9244تا  8نسل
پيش منعکس میکند .همة تجزیههاي انجامشده براي
محاسبة اندازة مؤثر جمعيت با استفاده از نرمافزار
 )BarBato et al., 2015( SNeP v1.1و با بهکارگيري
فایلهاي ورودي برنامة  PLINK v1.07شامل  .pedو
 )Purcell et al., 2007( .mapانجام شد.
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مشاهده میشود بيشترین و کمترین شمار نشانگر
باقیمانده به ترتيب در نژادهاي قزل و نژاد وحشی
گوسفند مشاهده میشود .این مشاهده را میتوان به
اریب ناشی از انتخاب SNPها در ایجاد آرایهها نسبت
داد .با توجه به اینکه اطالعات ژنگانی نژاد قزل در
طراحی آرایههاي  SNP Chipدر گوسفند استفاده
شده ،درحالیکه در طراحی این آرایهها از شمار
اندکی نژاد وحشی جهان استفاده شده است و
نژادهاي وحشی ایرانی مورد توجه نبودهاند
( )http://www.sheephapmap.org/hapmap.phpاین
مشاهده منطقی بهنظر میرسد .نتایج همسانی در
تحقيقات گذشته در گونههاي مختلف نيز گزارش شده
است ( Zhao et al., 2014; Lachance & Tishkoff,
.)2013
نتایج تجزیة  PCAنشان داد که  PC1باعث جدا
شدن نژادهاي اهلی و وحشی از یکدیگر شده و سپس
همة نژادهاي اهلی نيز روي  PC2از گروه نژادي خود
فاصله میگيرد (شکل  .)1این تجزیه بهمنظور بررسی
چگونگی قرار گرفتن حيوانات در گروههاي نژادي خود و
اطمينان از نبود اختالط جمعيتی بين نمونههاي
باقیمانده استفاده شد که نتایج بهخوبی نشاندهندة
تمایز جمعيتها از همدیگر بر پایة اطالعات ژنگانی آنها
بود .در این تجزیه  PC1و  PC2بهترتيب 8/2درصد و
0/2درصد کل واریانس را به خود اختصاص میدادند.

شکل  .1خوشهبندي حيوانات بر پایة تجزیة  PCAبا
استفاده از اطالعات ژنوتيپ نمونهها
Figure 1. Animals clustered on the basis of principal
components analysis using individual genotypes

نتايج و بحث
مراحل مختلف ویرایش دادهها روي  83414جایگاه
نشانگري  SNPدر  012نمونه از نژادهاي مختلف
گوسفند ایرانی اجرا شد .همانطور که در جدول 1

ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار از فراسنجههاي
مهم در بررسی تنوع ژنتيکی نژادهاي مختلف و محاسبة
بسياري از شاخصهاي ژنتيکی هستند .در این تحقيق
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تنوع ژنتيکی مورد انتظار و مشاهدهشده در نژادهاي
مختلف گوسفند ایرانی بهترتيب در دامنة  4/91-4/92و
 4/92-4/89بهدست آمد (جدول  .)0بيشترین تنوع
ژنتيکی مورد انتظار در نژادهاي قزل و مغانی ( )4/929و
کمترین تنوع در نژاد افشاري ( )4/918مشاهده شد .این
فراسنجهها در گذشته با استفاده از نشانگرهاي محدود در
گونههاي مختلف محاسبه میشدندEsmaeilkhanian & .
 (2006) Banabaziتنوع ژنتيکی را در پنج نژاد گوسفند
ایرانی سنجابی ،کرديکردستان ،کرديخراسان ،مهربان و
مغانی با استفاده از نشانگرهاي ریزماهوارهاي بررسی
کردند و کمترین و بيشترین تنوع را بين  4/288تا
 4/482بهترتيب در نژادهاي کرديخراسان و مغانی
گزارش کردند .همچنين  (2009) Molaee et al.نيز با
استفاده از نشانگرهاي ریزماهوارهاي تنوع ژنتيکی را در
شش نژاد گوسفند ایرانی قشقایی ،لري ،کبودة شيراز،
بختياري ،سنجابی و عربی خوزستان بررسی و مشاهده
کردند که هتروزیگوسيتی مورد انتظار بين  4/282در نژاد
قشقایی تا  4/230در نژاد کبودة شيراز متغير استPons .
 (2015) et al.ميانگين ناخالصی مورد انتظار و
مشاهدهشده را در نژادهاي گوسفند بالریک با استفاده از
نشانگرهاي ریزماهوارهاي به ترتيب  4/13و  4/10و
 (2013) Moradi et al.ميانگين ناخالصی مورد انتظار را
در بين تودههاي بز مرخز با استفاده از نشانگرهاي بين
ریزماهوارهاي  4/98 ،ISSRگزارش کردهاند .یکی از دالیل
اصلی گسترش استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره در
بررسی تنوع ژنتيکی باال بودن ميزان چندشکلی و
هتروزایگوسيتی در این نشانگرها است (Molaee et al.,
) .2009بااینوجود ،این نوع نشانگرها قادر به پوشش کل
ژنگان نيستند .با گسترش آرایههاي ژنگانی در گونههاي
مختلف محاسبة تنوع ژنتيکی در سطح ژنگان نيز مورد

توجه قرار گرفته است (2015) Al Mamun et al. .با
استفاده از آرایة  SNP Chipتنوع ژنتيکی را در پنج نژاد
گوسفند استراليایی شامل سه نژاد خالص لسيستر،
مرینوس و دورست بیشاخ و دو نژاد آميخته بررسی و
ناخالصی مورد انتظار را در دامنة  4/94-4/94و ناخالصی
مشاهدهشده را در دامنة  4/94-4/84گزارش کردند.
درحالیکه تنوع مورد انتظار و مشاهدهشده در نژادهاي
خالص لسيستر ،دورست بیشاخ و مرینوس همسان با هم
و بهترتيب  4/98 ،4/94و  4/94بهدستآمده است ،نتایج
بررسی تنوع ژنتيکی در نژادهاي ایرانی نشان میدهد،
تنوع در همة نژادها باال و با تنوع گزارششده در نژاد
مرینوس در تحقيق پيش همخوانی دارد .نکتة شایانتوجه
در این بخش تنوع ژنتيکی مناسب مشاهدهشده در نژاد
وحشی گوسفند است .با توجه به شمار کم این حيوانات و
انجام آميزشهاي خویشاوندي شدید در بين این حيوانات
در باغوحش بر پایة بررسیهاي محلی ،نتایج این تحقيق
نشان میدهد هنوز تنوع مناسبی در بين این حيوانات
وجود دارد که امکان انجام برنامههاي حفظ گونهاي را
فراهم میآورد .ميانگين فراوانی کمينه در همة نژادها
حدود  4/04به دست آمد که با تحقيق Al Mamun et
 (2015) al.همخوانی دارد .درصد آللهاي در حال
نداشتن تعادل هاردي واینبرگ ( )p>4/42در نژادهاي
مختلف با هم متفاوت و بيشترین درصد در نژاد قزل
(2/0درصد) و کمترین ميزان در نژاد وحشی (0/3درصد)
گوسفند مشاهده شد (2015) Karimi et al. .در تحقيقی
همسان در جهت برآورد اندازة مؤثر گاو بومی سرابی
ميانگين  MAFو درصد آللهاي در حال نداشتن تعادل
را به ترتيب  4/09و  1/4درصد گزارش کردند که مقادیر
مشاهدهشده در گوسفندان بومی بيشتر از این مقادیر
است.

جدول  .0ميانگين ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار ،فراوانی آلل نادر و درصد آللهاي در حال نداشتن تعادل هاردي-واینبرگ
در مجموعة دادههاي  SNPویرایششده در نژادهاي مختلف گوسفند ایرانی
Table 2. The mean of expected and observed heterozygosity, minor allele frequency and percent of alleles with
deviation from Hardy-Weinberg equilibrium in genotyping data after cleaning of Iranian sheep breeds
Zel
Lori_Bakhtiari Afshari Moghani Qezel Wild_type
0.370
0.369
0.364
0.373
0.373
0.367
0.373
0.378
0.377
0.379
0.374
0.439
0.283
0.282
0.277
0.285
0.286
0.278
2196
2230
1908
2163
2379
970
)(4.8%
)(4.9%
)(4.3%
)(4.8%) (5.2%
)(2.9%
568
622
412
562
639
215
)(1.3%
)(1.4%
)(0.91%) (1.2%) (1.4%) (0.65%

Characteristic
Expected Heterozygosity
Observed Heterozygosity
Average of MAF
)Number (percent) of SNPs with deviation from HWE (<0.05
)Number (percent) of SNPs with deviation from HWE (<0.01
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یکی از مهمترین فراسنجهها در تصميمگيري در
برنامههاي ژنتيک حفاظت و موفقيت در برنامههاي
اصالحی اندازة مؤثر جمعيتها استFrankham et al. .
) (2014پيشنهاد کردهاند بهمنظور حفظ تنوع ژنتيکی
و جلوگيري از ضعف ناشی از همخونی در جمعيتهاي
مختلف اندازة مؤثر در کوتاهمدت ( 2نسل پيش) باید
دستکم صد فرد باشد .همچنين در درازمدت اندازة
مؤثر باید بيش از هزار فرد باشد تا بقاي درازمدت
جمعيتها حفظ شود ،این به قانون سرانگشتی 144
در  1444شناخته میشود .در این تحقيق اندازة مؤثر
جمعيت در نژادهاي مختلف گوسفند ایرانی از  8تا
 9244نسل گذشته محاسبه شد (شکل  .)0نتایج
بهدستآمده نشاندهندة کاهش تدریجی  Neدر همة
نژادهاست بهطوريکه اندازة مؤثر جمعيت در این
نسلها ( 8نسل پيش) در نژادهاي زل ،لريبختياري،
قزل ،مغانی ،افشاري و نژاد وحشی به ترتيب به ،43
 88 ،22 ،13 ،20و  3رأس میرسد .نتایج نشان می-
دهد در پنج نسل گذشته تنها نژاد زل  Neباالتر از
 144رأس دارد.
بيشتر تحقيقات در زمينة برآورد اندازة مؤثر در
دامها روي گاو شيري متمرکز شده است .بهعنوان
نمونه  (2011) Qanbari et al.گزارش کردند ،اندازة
مؤثر جمعيتی در نژاد هلشتاین آلمانی در چهار نسل
پيش نزدیک به  149رأس بوده استLee et al. .
) (2011اندازة مؤثر را در جمعيت گاو بومی هانو کره
جنوبی بررسی کردند .نتایج آنان نشاندهندة کاهش
تدریجی  Neدر این نژاد طی نسلهاي گذشته بوده
است بهطوريکه در سه نسل پيش به  34رأس کاهش
یافته بود .در تحقيقات مختلف طيف گستردهاي از Ne
در نژادهاي مختلف گاو از  88رأس ( Marquez et al.,
 )2010تا  128رأس ( )Saatchi et al., 2011گزارش
شده است .بيشتر تحقيقات در زمينة محاسبة اندازة
مؤثر در گوسفند بر پایة اطالعات شجره انجام شده
است (2011) Ghafouri-Kesbi .اندازة مؤثر را با
استفادة اطالعات شجرهاي در نژاد افشاري بررسی و
این فراسنجه را در این نژاد  24رأس گزارش کرد.
همچنين  (2015) Mokhtari et al.و Tahmoorespur
 (2011) & Sheikhlooاندازة مؤثر جمعيت را در
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نژادهاي گوسفند ایرانی مغانی و بلوچی با استفاده از
اطالعات شجرهاي بهترتيب  001و  198رأس گزارش
کردند (2013) Leroy et al. .اندازة مؤثر را در  84نژاد
گوسفند با استفاده از اطالعات شجرهاي بررسی و
گزارش کردند ،ميانگين اندازه در نژادهاي مختلف در
طی این نسلها حدود صد رأس استDanchin-berg .
 (2010) et al.نيز از شجره براي برآورد اندازة مؤثر در
هفت نژاد کوچک در فرانسه استفاده و گزارش کردند،
اندازه بين  12تا  091رأس متغير است .این نتایج تا
حدودي با نتایج این تحقيق همخوانی دارد .بههرحال
اشتباهاتی که بهطورمعمول در ثبت شجرهها رخ
میدهد ،روي اندازة برآورد زدهشده تأثيرگذار هستند
( .)Corbin et al., 2010به همين خاطر در این تحقيق
از اطالعات نداشتن تعادل پيوستگی ()LD
بهدستآمده از آرایههاي  SNPدر برآورد اندازة مؤثر
نژادهاي مختلف گوسفند ایرانی استفاده شده است.
درمجموع  LDدر فاصلههاي نوترکيبی بزرگتر داراي
اطالعاتی براي برآورد اندازة مؤثر در این نسلها و
فاصلههاي نوترکيبی کوتاهتر براي برآورد اندازة مؤثر در
نسلهاي دیرتر است (2012) Moradi et al. .با بررسی
اندازة مؤثر جمعيت در نژاد زل و لريبختياري از  04تا
 0444نسل پيش نشان دادند ،اندازة مؤثر جمعيت از
 8344رأس در حدود  0444نسل پيش در هر دو نژاد،
به  484حيوان در نژاد زل و  290حيوان در نژاد
لريبختياري در  04نسل پيش کاهش یافته است.
نتایج این تحقيق نيز نشان میدهد ،اندازة مؤثر در این
نژادها از حدود  8224و  8444رأس در  0444نسل
پيش به  940و  011رأس در  04نسل پيش بهترتيب
در نژادهاي زل و لريبختياري رسيده است .هرچند
مقایسة روند تغيير اندازة مؤثر این دو نژاد در طی
نسلهاي مختلف ،روند کاهشی همسانی را در دو
تحقيق نشان میدهد اما تفاوت در کميت اندازة مؤثر
محاسبهشده را میتوان به روش مورد استفاده در این
دو تحقيق نسبت داد بهطوريکه در این بررسی اندازة
مؤثر براي ميزان جهش و اندازة نمونه نيز تصحيح شده
است ( (2014) Zhao et al. .(Corbin et al., 2012نيز
با استفاده از آرایهها  SNPاندازة مؤثر را در سه نژاد
گوسفند سونيت ) ،)Suniteمرینوس آلمانی و دورپر
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) (Dorperبررسی کردند .نتایج این تحقيق نشان داد
که اندازة مؤثر در طی  0444تا  2نسل پيش به ترتيب
در نژاد سونيت از  1241به  ،042در نژاد مرینوس
آلمانی از  1124به  28و در نژاد دورپر از  1241به 12
کاهش یافته است .در این تحقيق روند کاهشی در
اندازة مؤثر در همة نژادها به تاریخچة انتخاب در آنها
نسبت داده شده است بهطوريکه نژاد بومی سونيت
که در طی نسلهاي مختلف کمتر هدف انتخابهاي
مختلف قرار گرفته است بيشترین  Neرا دارد .هرچند
روش آماري استفادهشده در دو تحقيق کمی با هم
متفاوت است اما نتایج اندازة مؤثر در نژادهاي بومی
ایرانی در طی هفت نسل پيش در دامنة همين تحقيق
قرار دارند (2014) Buren et al. .با استفاده از اطالعات
نداشتن تعادل پيوستگی اندازة مؤثر را در  08نمونه از
هر یک از نژادهاي گوسفند سياه-قهوهاي سوئيسی
( ،)Swiss Black-Brown Sheepگوسفند قرمز
انگادین ( ،)Engadine Red sheepنژاد واليس بلک
نویس ( ،)Valis Blacknose sheepگوسفند واليس
قرمز ( ،)Valais Red sheepميرر سوئيسی ( Swiss
 ،)Mirror sheepنژاد بوندر ابِرلندر ( Bunder
 )Oberlander sheepو آلپاین سفيد سوئيسی ( Swiss
 )White Alpineبررسی کردند .در این تحقيق نيز
روند کاهشی  Neدر طی نسلهاي گذشته تاکنون در
همة نژادها گزارش شده است بهطوريکه اندازة مؤثر
در نژادهاي باال در طی پنج نسل پيش بهترتيب به ،14
 01 ،03 ،02 ،03 ،94و  91رأس رسيده است .اندازة
مؤثر در نژادهاي سوئيسی کمتر از نژادهاي بومی
ایرانی در نسل همسان بوده که این میتواند به دليل
اجراي برنامههاي اصالح نژادي بيشتر و در نتيجه
کاهش  Neدر نژادهاي سوئيسی باشد.
تفاوت در اندازة مؤثر انعکاسدهندة رویدادهایی است
که در طول تاریخ در جمعيت مورد نظر رخ داده است.
بنابراین اندازة مؤثر قسمتی از تاریخچة تکاملی جمعيت
مورد بررسی را توصيف میکند و اطالعات ارزشمندي را
براي حفاظت بهویژه در نژادهاي بومی ارائه میدهد .نتایج
این تحقيق نشان میدهد در بين نژادهاي بومی نژاد زل
بيشترین و نژاد افشاري کمترین  Neدر طی نسلهاي
اخير را دارد که این مشاهده با روند اجراي برنامههاي

اصالحی در این نژادها نيز همخوانی دارد .هرچند  Neدر
جمعيتهاي مختلف میتواند تحت تأثير عاملهاي
متفاوتی قرار گيرد اما انتخاب و رانش دو عامل تأثيرگذار
و مهم در این زمينه بهشمار میآیند ( Zhao et al.,
 .)2014بررسیها نشان میدهد نژاد افشاري بهعنوان یکی
از نژادهاي گوشتی با افزایش وزن روزانه مناسب در طی
سالهاي مختلف بهعنوان یکی از نژادهاي مطلوب براي
پرورش در بين دامداران مورد توجه بوده است
( )Mohammadi et al., 2009و بهویژه در سالهاي اخير
بهشدت در مناطق مختلف براي پرواربندي و گاهی
آميختهگري با دیگر نژادها استفاده شده است که نتایج
بهدستآمده از این تحقيق نيز با کم بودن  Neاین نژاد در
طی سالهاي مختلف و کاهش شدید آن در طی این
نسلها این موضوع را نشان میدهد .افزون بر این بررسی
 Neدر نژاد وحشی نيز نشاندهندة کاهش شدید و به
نسبت خطی اندازة مؤثر در این نژاد در طی نسلهاي
اخير است .با توجه به نظام نگهداري این حيوانات در
باغوحش بهویژه شمار کم حيوانات و انجام تالقیهاي
خویشاوندي شدید در بين آنها ،نتایج نشاندهندة فاصلة
زیاد این عدد با مقادیر پيشنهادشده براي حفاظت
جمعيتها است که اجراي برنامههاي حفاظتی ضروري را
پيشنهاد میدهد .همچنين بررسی روند تغييرپذیري Ne
در طی نسلهاي مختلف (شکل )0نشان میدهد باوجود
اینکه در نژاد وحشی تغير به نسبت خطی است اما در
نژادهاي اهلی یک نقطة زمانی در حدود  224نسل پيش
مشاهده میشود که در این زمان اندازة مؤثر نژادهاي
بومی بهویژه در نژادهاي دنبهدار با شيب و شدت بيشتري
کاهش پيدا میکند .اگر فاصلة نسل در گوسفند 8-2
سال در نظر گرفته شود ،این نقطه هنگامی در محدودة
زمانی خواهد بود که نخستين شواهد باستانشناسی
مربوط به نژادهاي دنبهدار در تخت جمشيد ایران (حدود
 0244سال پيش) به دست آمده است .هرچند در ارائة
این پيشنهاد نياز به شواهد بيشتري است ،اما نتایج این
تحقيق میتواند در قوت گرفتن این فرضيه که صفت
دنبهداري در نژادهاي بومی ایران دستکم در حدود
 0244سال پيش شکل گرفته است و سپس با توجه به
مطلوب بودن آن ،نژادهاي دنبهدار با شدت بيشتري
انتخاب شدهاند ،تقویت کند.
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شکل  .0روند تغيير اندازة مؤثر نژادهاي مختلف گوسفند ایرانی در طی نسلهاي گذشته
Figure 2. Trend of effective population size changes in Iranian sheep breeds across last generations
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در این تحقيق براي نخستين بار اندازة مؤثر
جمعيتهاي گوسفند بومی و یک نژاد گوسفند وحشی
ایرانی با استفاده از آرایة ژنگانی  SNP Chipبررسی
شد .نتایج این تحقيق نشان داد ،باوجود تنوع ژنتيکی
مناسب در این جمعيتها ،اندازة مؤثر آنها بهویژه در
نژاد گوسفند افشاري و نژاد وحشی در طی نسلهاي
اخير بهشدت کاهش یافته است .کاهش اندازة مؤثر
این جمعيتها باعث افزایش حساسيت آنها نسبت به
تغير محيطی پيشِرو و چالشهاي ژنتيکی مختلف در
آینده خواهد شد .به همين خاطر ضرورت دارد ،در
جهت حفاظت از این نژادهاي بومی براي استفاده از
راهکارهاي مختلفی همچون کنترل تالقیگريها و
طراحی برنامههاي آميزشی مناسب ،اقتصادي کردن
سامانههاي توليدي بهویژه در نژادهاي بومی گوسفند
ایرانی و شناسایی و پرورش نژادهاي خالص برنامهریزي
کرد.
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