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چکیده
 تنوع ژنتیکی جمعیت گاومیش آذری با استفاده از ده،با توجه به اهمیت حفظ تنوع در نژادهای بومی و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور
،ILSTS058 ،ILSTS033 ،ILSTS017 ،CSSM047 ،CSSM033 ،BM1824 ،BM1818 ،BoLA-DRB3( نشانگر ریزماهوارهای
، نمونه مو از گاومیشهای آذری در سه منطقۀ شمالغربی کشور (استانهای اردبیل27  شمار.) بررسی شدILSTS089  وILSTS061
 ژنگانی (ژنومی) به روش استخراج نمکی تغییریافته انجام وDNA  استخراج.آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی) گردآوری شد
 همۀ جایگاهها چندشکلی باالیی داشته و، در این جمعیت، نتایج نشان داد.واکنشهای زنجیرهای پلیمراز برای همۀ آغازگرها بهینه شد

 میانگین شمار.)p<7/771(  واینبرگ نشان دادند- انحراف معنیداری از تعادل هاردی،BoLA-DRB3 افزون بر این بهاستثنای جایگاه
 افزون بر این میانگین ناخالصی (هتروزیگوسیتی) مشاهدهشده و. بود4/22  و5/37 آللهای مشاهدهشده و مورد انتظار بهترتیب برابر با
 با توجه به این، بنابراین. بود1/52  و7/21 ،7/25 ،7/72  بهترتیب برابر با، محتوی اطالعات چندشکلی و شاخص شانون،مورد انتظار
. تنوع ژنتیکی باالیی در جمعیت گاومیش آذری وجود دارد،نتایج
. هتروزیگوسیتی، گاومیش، تنوع ژنتیکی، اطالعات چندشکلی، از نمونۀ موDNA  استخراج:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Considering the importance of maintaining the diversity in native breeds and identification of genetic resources of the
country, the genetic diversity in Azari buffaloes was evaluated using ten microsatellite markers (BoLA-DRB3,
BM1818, BM1824, CSSM033, CSSM047, ILSTS017, ILSTS033, ILSTS058, ILSTS061 and ILSTS089). Hair
samples were taken from 70 Azari buffaloes from three regions of the northwest of Iran including Ardabil, East
Azerbaijan and West Azerbaijan provinces. Genomic DNA was extracted from the hair samples by the modified
salting-out method and for DNA amplification the polymerase chain reactions for all primers were optimized. The
results indicated that, in Azari buffalo population, all microsatellites loci were highly polymorphic, and they were
deviated from Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.001) with an exception for BoLA-DRB3 locus. The average
observed and expected allelic numbers were 5.9 and 4.72, respectively. The observed and expected heterozygosity,
Polymorphic Information Content (PIC) and Shannon Index were 0.87, 0.75, 0.71 and 1.57, respectively. In
conclusion, the genetic variation in Azeri buffalo population is quite high and reliable.
Keywords: Azari Buffalo, hair sample, heterozygosity, polymorphic information contenet.
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مقدمه
تنوع زیستی از جمله عاملهای مهم برای اصالحگران
حیوانهای اهلی برای حفظ ذخایر ژنتیکی به شمار
میآید ( .)Mirhoseinie et al., 2005دامهای بومی به
دلیل شدت انتخاب پایین ،شمار زیاد پرورشدهندگان،
محدودیت استفاده از تلقیح مصنوعی و دیگر
فناوریهای تولیدمثلی ،تنوع ژنتیکی و اندازة مؤثر
جمعیت باالیی دارند .وجود تنوع ژنتیکی از عاملهایی
است که میتواند سبب افزایش پیشرفت ژنتیکی شده
و سازگارپذیری سریعتر بهدنبال داشته باشد
( .)Frankham, 1995مدیریت مؤثر منبعهای ژنتیکی
دام بومی مستلزم داشتن اطالعات جامع درزمینۀ
ویژگیهای نژادی ،شامل اطالعات مربوط بهاندازه و
ساختار جمعیت ،پراکنش جغرافیایی ،محیط پرورش و
تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتها و نژادها است
( .)Barker, 1999در دو دهۀ گذشته ،نشانگرهای
مولکولی بهویژه نشانگرهای  DNAبه ابزاری قابل
اعتماد و مناسب برای بررسیهای مربوط به تنوع
ژنتیکی و ژنتیک جمعیت تبدیل شدهاند ( Goldstein
 .)& Pollock, 1997در این میان ریزماهوارهها به
سبب برتریهای ویژه همچون چندشکلی بسیار زیاد،
توزیع تصادفی در میان ژنگان (ژنوم) ،همبارز بودن،
پایین بودن میزان تأثیر انتخاب طبیعی و مصنوعی بر
آنها ،برای بررسیهای ژنتیک جمعیت مناسبترند
( .)Goldstein & Schlötterer, 1999اگرچه ،در
سالهای اخیر چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی
( ،)SNPsبه دلیل در دسترس بودن آسان و ارزانتر
شدن ،در بیشتر بررسیهای مرتبط با تنوع ژنتیکی
بهعنوان نشانگرهای مولکولی استفاده میشوند .از
نشانگر ریزماهواره در بررسیهای زیادی برای بررسی
تنوع بین جمعیتها استفاده شده است .از جمله بنا
بازی و همکاران ( )7331تنوع ژنتیکی در درون و بین
 3جمعیت گوسفند ایرانی را با استفاده از نشانگر ریز
ماهواره بررسی کردند ).(Banabazi et al., 2007
گاومیش آذری یکی از بومجور (اکوتیپ)های
گاومیش آبی ( )Bubalus bubalisدر ایران است .این
بومجور با حدود  393هزار رأس گاومیش ( 13در صد
کل گاومیشهای کشور) در منطقههای شمال غربی

ایران پرورش داده میشود .بومجور آذری را میتوان بنا
بر ویژگیهای ریختشناختی (مورفولوژی) به سه گروه
شامل گاومیش مشکی ،چورا و پیله طبقهبندی کرد.
گاومیش مشکی هیکلی متوسط دارد و ازنظر شکل
ظاهری همانند گاومیشهای مدیترانهای است.
گاومیش چورا  7تا  7درصد بومجور آذری را تشکیل
میدهد و سنگینتر از دو گروه مشکی و پیله است و
همانندی به گاومیشهای خوزستان و نژادهای
گاومیشهای هندی دارد .گاومیش پیله ازنظر جثه حد
واسط بین دو گروه پیشین بوده و احتمال دارد از
مناطق مازندران وارد آذربایجان شده باشد.
گاومیشهای آذری ذخیرهی باارزش و یک بخش از
منبعهای ژنتیکی گاومیشهای ایران هستند ( Saadat
 .)Nori, 1992; Naserian & Saremi, 2010تاکنون
بررسیهای متنوعی درزمینۀ تنوع و توصیف ژنتیکی
جمعیتهای گاومیش با استفاده از نشانگرهای
ریزماهوارهای در ایران و سراسر جهان انجامشده
( ;Aminafshar et al., 2008; Kathiravan et al., 2009
 )Ángel-Marín et al., 2010; Yang et al., 2011اما
درزمینۀ تنوع ژنتیکی در گاومیش آذری تحقیقات
محدودی صورت گرفته است.
هدف این بررسی ،برآورد تنوع ژنتیکی و تعیین
ساختار ژنتیکی درون جمعیت گاومیشهای آذری
ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ،که به سبب
چندشکلی زیاد ،توزیع تصادفی در سرتاسر ژنگان،
همبارز بودن و کمتر تحت تأثیر انتخاب طبیعی و
مصنوعی بودن ،ابزار مناسبی برای بررسیهایی
ازایندست هستند ،است.
مواد و روشها
نمونهگیری و استخراج DNA

شمار  13نمونه مو از گاومیشهای نواحی مختلف
استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و آذربایجان
غربی گردآوری شد .در این پژوهش برای استخراج
 DNAژنگانی از پیاز مو ،از روش استخراج نمکی
( )Miller et al., 1988تغییریافتۀ بهینهشده در
آزمایشگاه زیستفناوری (بیوتکنولوژی) گروه علوم دامی
استفاده شد .کمیت و کیفیت  DNAاستخراجشده با
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روش ،طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتری) مورد
ارزیابی قرارگرفته و موارد دارای مشکل تکرار شدند.
تعیین نژادگان و جایگاههای ریزماهواره

در این تحقیق از ده جفت جایگاه ریزماهوارهای
(،CSSM033 ،BM1824 ،BM1818 ،BoLA-DRB3
،ILSTS058 ،ILSTS033 ،ILSTS017 ،CSSM047
 ILSTS061و  )ILSTS089به دلیل داشتن چندشکلی
و ناخالصی (هتروزیگوسیتی) باال در بررسیهای
همسان پیشین استفاده شد .افزونش  DNAتوسط
واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا استفاده از ده
جفت آغازگر ریزماهوارهای (جدول  )7در حجم نهایی
 73میکرولیتر حاوی  933-733نانوگرم  DNAالگو،
 3/33پیکومول در میکرولیتر آغازگر و غلظت 7X
Taq DNA Polymerase Master Mix ( Ampliqon
 )Red 2 Xکه حاوی  3/7واحد در میکرولیتر Taq
پلیمراز و  3میلیموالر کلرید منیزیم است ،با شرایط
زیر انجام شد.
برنامۀ دمایی برای آغازگرهای ،BoLA-DRB3
 ILSTS061 ،CSSM047 ،CSSM033 ،BM1824و
 ILSTS089بهصورت واسرشتهسازی اولیه در دمای
 46درجۀ سلسیوس بهمدت  3دقیقه و به دنبال آن
 33چرخه شامل واسرشتهسازی در  43درجۀ
سلسیوس بهمدت  33ثانیه ،دمای اتصال مربوط به هر
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آغازگر بهمدت  33ثانیه ،بسط آغازگر در دمای 17
درجۀ سلسیوس بهمدت  93ثانیه و سرانجام بسط
نهایی آغازگر در دمای  17درجۀ سلسیوس بهمدت 73
دقیقه بهینه شدند .برنامۀ دمایی برای آغازگرهای
 ILSTS033 ،ILSTS017و  ILSTS058همانند
آغازگرهای پیشین است با این تفاوت که برنامۀ زمانی
در این دو آغازگر ،در  33چرخه بهصورت
واسرشتهسازی در  43درجۀ سلسیوس بهمدت 93
ثانیه ،دمای اتصال مربوط به هر آغازگر بهمدت 93
ثانیه ،بسط آغازگر در دمای  17درجۀ سلسیوس
بهمدت  7دقیقه بهینه شدند .آغازگر  BM1818در
برنامۀ دمایی و زمانی متفاوتی نسبت به آغازگرهای
دیگر بهصورت واسرشتهسازی اولیه در دمای  49درجۀ
سلسیوس بهمدت  3دقیقه و بهدنبال آن  33چرخه
شامل واسرشتهسازی در  49درجۀ سلسیوس به مدت
 7دقیقه ،اتصال آغازگر در دمای  35درجۀ سلسیوس
به مدت  7دقیقه ،بسط آغازگر در دمای  17درجۀ
سلسیوس به مدت  7دقیقه و سرانجام بسط نهایی
آغازگر در دمای  17درجۀ سلسیوس بهمدت 73
دقیقه بهینه شد .برای آشکارسازی تفاوت قطعههای
 ،DNAفرآوردههای  PCRبهدستآمده روی ژل
پلیاکریآلمید 4درصد الکتروفورز و نمایانسازی باندها
بهروش سریع رنگآمیزی نیترات نقره ( Sanguinetti
 )& Simpson, 1994انجام شد.

جدول  .7مشخصات جایگاههای مورد مطالعه در جمعیت گاومیشهای آذری
Table 1. Characteristics of microsatellite markers tested in Azari Buffalo population
References

Annealing Allelic
Temp. (0C) range

)(Moioli et al., 2001

285-380

59.5

)(Navani et al., 2002

246-291

58

)(Navani et al., 2002

180-198

57

)147-176 (Aminafshar et al., 2008

58

)132-161 (Aminafshar et al., 2008

58.5

)(Navani et al., 2002

120-137

59

)(Navani et al., 2002

144-168

57

)(Navani et al., 2002

115-150

58

)(Navani et al., 2002

142-181

57

)(Navani et al., 2002

117-133

58

Size of observed alleles
ATCCTCTCTCTGCAGCACATTTCCT
CGCGCTCACCTCGCCGCTG
AGCTGGGAATATAACCAAAGG
AGTGCTTTCAAGGTCCATGC
GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC
CATTCTCCAACTGCTTCCTTG
CACTGTGAATGCATGTGTGTGAGC
CCCATGATAAGAGTGCAGATGACT
TCTCTGTCTCTATCACTATATGGC
CTGGGCACCTGAAACTATCATCAT
GTCCCTAAAATCGAAATGCC
GCATCTCTATAACCTGTTCC
TATTAGAGTGGCTCAGTGCC
ATGCAGACAGTTTTAGAGGG
GCCTTACTACCATTTCCAGC
CATCCTGACTTTGGCTGTGG
AAATTATAGGGGCCATACGG
TGGCCTACCCTACCATTTCC
AATTCCGTGGACTGAGGAGC
AAGGAACTTTCAACCTGAGG

Location Accession

Locus

DQ187336

2

BoLA-DRB3

G18391

23

BM1818

G18394

1

BM1824

U03805

17

CSSM033

U03821

8

CSSM047

L23491

X

ILSTS017

L37213

12

ILSTS033

L37225

17

ILSTS058

L37267

15

ILSTS061

L37239

5

ILSTS089
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تجزیهوتحلیل آماری

تعیین اندازة نوار (باند)ها با استفاده از نرمافزار
 Analyzer Gel-Proنسخۀ  )Inc, 1998( 3/7به کمک
نشانگرهای اندازه انجام شد و پس از آن بر پایۀ
اندازههای بهدستآمده ،اطالعات مربوط به هر نشانگر
و شمار آللهای قابل تشخیص ،شمار آللهای مربوط
به هر نشانگر به دست آمد و نژادگان (ژنوتیپ) هر فرد
بر پایۀ آللهای مشاهدهشده در آن فرد تعیین شد.
آزمون تعادل هاردی-واینبرگ جمعیت مورد بررسی
با استفاده از آزمون مربع کای انجام شد .احتمال
برقراری تعادل هادری-واینبرگ و همچنین محاسبۀ
شمار آللها در هر جایگاه ،شمار آللهای مؤثر،
ناخالصی مشاهدهشده ،ناخالصی مورد انتظار و شاخص
اطالعات شانون با استفاده از نرمافزار  GenAlExنسخۀ
 )Peakall & Smouse, 2006( 6برآورد شد .ارزش
محتوی اطالعات چندشکلی ( )PICاز نرمافزار Het
نسخۀ  )Ott, 1988( 7/5برآورد شد.
نتایج و بحث
نتایج طیفسنجی با استفاده از روش طیفسنج نوری
نشان دادDNA ،های ژنگانی استخراجشده کمیت و
کیفیت باالیی داشتندDNA .های استخراجشده با
غلظت  933-333نانوگرم بر میکرولیتر برای انجام
 PCRانتخاب شدند .نتایج بهدستآمده از چرخههای
حرارتی  PCRنشان داد ،همۀ جایگاهها بهخوبی
افزونش یافتهاند.

شمار آللهای مشاهدهشده هر جایگاه ( ،)Naشمار
آللهای مؤثر ( ،)Neناخالصی مشاهدهشده (،)Ho
ناخالصی مورد انتظار ( ،)Heشاخص اطالعات شانون
( )Iو محتوی اطالعات چندشکلی ( )PICدر جدول 7
نشان داده شده است.
در این پژوهش بیشترین شمار آلل در جایگاه ژنی
 4( ILSTS061آلل) و کمترین شمار آلل در جایگاه
ژنی  9( BoLA-DRB3آلل) مشاهده شد .میانگین
شمار آللهای مشاهدهشده  3/43بود که نشان داد،
جمعیت مورد بررسی تنوع آللی باالیی دارد .همچنین
بیشترین ( )1/74و کمترین ( )7/13شمار آلل مؤثر به
ترتیب مربوط به جایگاههای ژنی  ILSTS061و
 BoLA-DRB3بود و میانگین آلل مؤثر در جمعیت
 9/17محاسبه شد.
 ،(2002) Navani et al.شمار  735جفت آغازگر
(پرایمر) گاوی را در  73گاومیش رودخانهای بررسی
کردند که باالترین شمار آللهای مشاهدهشده در
جایگاه  ILSTS061با  77آلل گزارش شد .شمار
آللهای مشاهدهشده و مؤثر در این بررسی باالتر از
بررسی انجامشده توسط (2009) Kathiravan et al.
روی جمعیت  Marathwadaهند ( 9/95و  )7/43بود.
نتایج این پژوهش نشان داد ،همۀ جایگاههای ژنی
بهاستثنای جایگاه  ،BoLA-DRB3از تعادل هاردی-
واینبرگ انحراف دارند ( .)P>3/337خروج از تعادل
هاردی-واینبرگ میتواند به دلیل افزایش ناخالصها
نسبت به ناخالصها در جمعیت باشد.

جدول  .7پارامترهای تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیشهای آذری
Table 2. Parameters of genetic variation in Azari buffalo population
*PIC
0.40
0.79
0.74
0.48
0.78
0.73
0.76
0.80
0.85
0.81
0.71

*I
0.83
1.75
1.54
0.97
1.77
1.54
1.59
1.83
2.08
1.78
1.57

*He
0.42
0.82
0.77
0.57
0.81
0.77
0.79
0.82
0.86
0.83
0.75

*Ho
0.51
0.98
0.97
1.00
0.68
0.97
0.87
0.99
0.77
0.97
0.87

*Ne
1.73
5.48
4.40
2.33
5.34
4.39
4.84
5.63
7.29
5.68
4.72

*Na
4.00
6.00
5.00
5.00
7.00
5.00
5.00
7.00
9.00
6.00
5.90

Locus
BoLA-DRB3
BM1818
BM1824
CSSM033
CSSM047
ILSTS017
ILSTS033
ILSTS058
ILSTS061
ILSTS089
Mean

* :Na :تعداد آللهای مشاهدهشده هر جایگاه :Ne ،تعداد آللهای مؤثر :Ho ،هتروزیگوسیتی مشاهده شده :He ،هتروزیگوسیتی مورد انتظار:I ،
شاخص اطالعات شانون و  :PICمحتوی اطالعات چندشکلی.
*: Na: Observed number of alleles, Ne: Effective number of alleles, Ho: Observed heterozygosity, He: Expected heterozygosity, I:
Shannon's Information index, PIC: Polymorphic Information Content.
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هتروزگوسیتی از رایجترین معیارهای بررسی تنوع
ژنتیکی در یک جمعیت است .برای ارزیابی تنوع آللی
مقادیر ناخالصی مشاهدهشده ( ،)Hoناخالصی مورد
انتظار ( )Heبررسی شد که نتایج در جدول  7ارائه
شده است .بنا بر نتایج این جدول در  1مورد از 4
مورد که جایگاههای ژنی مورد بررسی ،ناخالصی
مشاهدهشده بیشتر از ناخالصی مورد انتظار بود .در این
پژوهش میانگین ناخالصی مشاهدهشده در دامنۀ 3/37
برای جایگاه  BoLA-DRB3تا  7/33برای جایگاه
 CSSM033با میانگین کل  3/51برآورد شد .میانگین
ناخالصی مورد انتظار در دامنۀ  3/97برای جایگاه
 BoLA-DRB3تا  3/56برای جایگاه  ILSTS061با
میانگین کل  3/13بهدست آمد ،که نشاندهندة سطح
باالی ناخالصی در کل جمعیت گاومیش آذری است.
میانگین ناخالصی مورد انتظار در این پژوهش باالتر از
نتایج بهدستآمده از بررسیهای صورت گرفته در
جمعیت گاومیشهای رودخانهای در هند ()3/663
( ،)Navani et al., 2002جمعیت گاومیشهای بومی
چین ( )Yang et al., 2011( )3/933و جمعیت
گاومیشهای گیالن (Aminafshar et al., ( )3/61
 )2008بود.
با توجه به جدول  7مشاهده میشود که در
جایگاههای  CSSM047و  ILSTS061میزان ناخالصی
مشاهدهشده کمتر از میزان ناخالصی مورد انتظار است
که ممکن است ناشی از آمیزشهای غیر تصادفی،
کوچک بودن جمعیت ،واریانس نمونهگیری ،رانش
تصادفی ژنتیکی و نزدیک بودن این جایگاهها به
جایگاههایی که با صفات مطلوب اقتصادی (انتخاب
مصنوعی) یا صفات مرتبط با سازگاری (انتخاب
طبیعی) و درنتیجه عدم تعادل پیوستگی بین آنها
باشد که این عاملها باعث افزایش همخونی و کاهش
ناخالصی مشاهدهشده میشود و همچنین علت این امر
میتواند به نزدیکی این جایگاهها به جایگاههایی که با
صفات اقتصادی مطلوب (انتخاب مصنوعی) یا صفات
مرتبط با سازگاری (انتخاب طبیعی) و درنتیجۀ نبود
تعادل پیوستگی بین آنها باشد .میزان ناخالصی
مشاهدهشده برای جایگاه  CSSM047در جمعیتهای
گاومیش شمال هند ( )Arora et al., 2004و برای
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جایگاه  ILSTS061در جمعیت گاومیش  Kanaraهند
( )Kathiravan et al., 2008کمتر از ناخالصی مورد
انتظار در این تحقیق بود.
بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به جایگاه
 )7/36( ILSTS061است که با توجه به آلل زیاد این
جایگاه منطقی به نظر میرسد و کمترین مقدار
شاخص شانون مربوط به جایگاه BoLA-DRB3
( )3/53بود (جدول  .)7شاخص اطالعات شانون معیار
مناسبی برای ارزیابی چندشکلی و میزان تغییرپذیری
جایگاههای مورد بررسی در جمعیت است .این شاخص
برای مقایسۀ تنوع موجود در ترکیب جمعیت-نشانگر
مناسبتر از ناخالصی است (.)Hedrick, 2011
در این بررسی کمترین میزان شاخص  PICمربوط
به جایگاه  )3/93( BoLA-DRB3و بیشترین میزان
مربوط به جایگاه  )3/53( ILSTS061با میانگین 3/17
بهدست آمد .مقادیر جدول  7نشان میدهند،
جایگاههای ریزماهوارهای با ناخالصی باال PIC ،باالیی
نیز دارند و همینطور مقادیر  PICاز مقادیر ناخالصی
متناظرشان کمتر است ،درنتیجه این دو فراسنجه با
هم رابطۀ مستقیم دارند .میانگین  PICدر این پژوهش
باالتر از نتایج بهدستآمده از بررسیهای دیگر در
جمعیت گاومیشهای گیالن (Aminafshar et ()3/67
 ،)al., 2008جمعیت گاومیشهای  Marathwadaهند
( )Kathiravan et al., 2009( )3/663و جمعیت
گاومیشهای کلمبیایی (Ángel-Marín et al., ( )3/66
 )2010بود.
نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش ،تنوع ژنتیکی مناسبی را در جمعیت
گاومیشهای آذری نشان میدهد که بهاحتمال قوی
مهمترین دالیل آن نظام پرورش و آمیزش تصادفی
است .از سوی دیگر این تنوع جمعیت در گاومیشهای
آذری که حدود 13درصد جمعیت گاومیشهای کشور
را در بر میگیرند و بیشترین اندازة جمعیت در کل
کشور را دارند ،نعمتی است که قدردانی از آن
برنامهریزی برای استفادة مناسب از تنوع ژنتیکی باال
در این جمعیت ارزشمند است .با مقایسۀ
ناخالصی مشاهدهشده و مورد انتظار در جمعیتهای

...  بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیشهای آذری با استفاده:یوسفی دارستانی و همکاران

سپاسگزاری
 پژوهشگران و کارشناسان شرکت دانشگاهی،از مسئوالن
 مرکز اصالح نژاد دام و،توسعۀ کشت و دام نواندیش البرز
بهبود تولیدات دامی کشور و مسئوالن گروه علوم دامی
دانشگاه تهران و آزمایشگاه بیوتکنولوژی گروه علوم دامی
بهخاطر تأمین اعتبارات و امکانات اجرایی و فراهم کردن
. تشکر و قدردانی میگردد،شرایط نمونهگیری
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 فزونی ناخالصی در این جمعیتها،گاومیش آذری
مشاهده میشود و امروزه شرایط مطلوبی از نظر تنوع
ژنتیکی در گاومیشهای آذری وجود دارد ولی باید این
تنوع را حفظ کرد و میتوان جمعیتهای گاومیش
آذری را بهعنوان یک ذخیرة ژنتیکی مناسب برای
هدفهای مختلف پرورشی و اصالح نژادی در کشور
.بهشمار آورد
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