
 بسمه تعالی

 تولید و توسعه ترکیبات ژنتیکی )آمیخته گری( دام سبک "هم اندیشی  ایانیپ بیانیه

 1399مهرماه  -موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و انجمن علوم دامی کشور

 یو توسعه ترکیبات ژنتیکی )آمیخته گری( دام سبک به همت موسسه تحقیقات علومتولید  ملیوبینار  اولین

همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز ملی مدیریت منابع  و ایراندامی کشور، انجمن علوم دامی 

ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی، هماهنگ کننده ملی ذخایر ژنتیکی دامی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و 

و با تشریک مساعی اندیشمندان و  ع زیستیمرجعیت ملی ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی کنوانسیون تنو

 1399مهرماه  13 تاریخ گری دام سبک دردف بررسی وضعیت آمیختههبا  کشور متخصصین ژنتیک و اصالح نژاد دام

را به گری آمیختهضمن تشکر و سپاس ویژه از سخنرانانی که مباحث علمی و تجارب شخصی خود از  برگزار گردید.

وبینار، اهم نقطه این ی های علمی و اجرایی برگزارکنندهها و زحمات کمیتهاشتراک گذاشتند و با ابراز امتنان از تالش

به شرح زیر  که  مورد تصویب و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت، اندیشیاین همنظرات و پیشنهادات ارائه شده در 

 :گردداعالم می

ها از جمله سنتز نژاد، کاربرد با سایر روش همراهیک روش اصالح نژاد، به صورت مستقل و نیز گری به عنوان آمیخته .1

استفاده از آن نیازمند بازنگری و  اما ،برگشتی، چرخشی و یا جایگزینی نژاد مورد توافق همگان بود های پایانی،تالقی

افزایش های برنامهضرورت دارد های پرورش گوسفند در کشور، تنوع سامانه لذا، با توجه به ریزی جدی است.امهنبر

و  بسته هایمنحصر به سیستمگری آمیختهعملیات عیین شده و انجام تهای انتخاب آن هر سامانه و شاخصوری در بهره

گله و سطح تحصیالت  اندازههای الزم همچنین، حداقل نیازمندی و با تعداد محدود به صورت پایلوت اجرا شود. ایمزرعه

 گری لحاظ شود.در دستورالعمل انجام آمیخته

های پایانی، چرخشی، سنتز نژاد و یا استفاده در تالقیهایی جهت تولید میشتواند میگری آمیختهاز آنجایی که هدف از  .2

توان برای افزایش تولید های بزرگ به شرط تامین مولدین نر و ماده خالص، میدر دامداری لذا، ؛جایگزینی نژادی باشد

 برداران بوده که مناسبزیرا، روش تالقی چرخشی نیازمند دانش کافی بهره نمود.های پایانی استفاده شاز آمیز گوشت

در بسیاری از واحدهای پرورشی نیست و جایگزینی نژادی نیز تهدیدی برای حذف نژادهای بومی محسوب  استفاده

 شود.می

های تحقیقاتی پروژهنتایج در سنوات پیشین بوده است، گری آمیختههای هدف اصلی برنامهسنتز نژاد که در زمینه  .3

 گردد. تعریفهای جدید پروژهتکمیل و یا پیشین 

سال ارزیابی نمود و  6الی  5گری در گوسفند و بز رادر طی ختهیهای آمبرنامه رود که بتوان نتایج حاصل ازظار میانت .4

گری اجرا شده در کشور )رومانف و های آمیختهکرد. لذا، با توجه به گزارشات متناقض از برنامهنتایج حاصله را منتشر 



گیری در خصوص توقف و نحوه تصمیمها، ضروری است آمیز نبودن این برنامهافشار حاوی ژن دوقلوزایی( و بعضا موفقیت

 یقاتی مستقل گردد.ها توسط گروه تحقهای فعلی منوط به پایش این برنامهادامه برنامه

کانون یادگیری، سایت الگویی و  ،ها، روز مزرعه، بایستی از طریق جشنوارهرزیومعاونت آموزش و ترویج وزارت جهاد کشا .5

و مزایا و معایب آن معرفی روش صحیح اجرای عملیات تولید ترکیب ژنتیکی  های رادیو و تلویزیونی، نسبت بهحتی برنامه

 اقدام نمایند.با همکاری مرکز اصالح نژاد و موسسه تحقیقات علوم دامی برای بهره برداران 

از همکاری و های نژادی، ها و انجمنها، اتحادیهتقویت تشکل ضمناست ضروری با توجه به توان محدود بخش دولتی،  .6

 نمود.  استفاده، کشور نسبت به اصالح نژاد هر یک از نژادهای دام بومیهای غیر دولتی مساعدت بخش

در اغلب  وجود مراتع ضعیف ویژهه ب وبا عنایت به ضعف مدیریت پرورش در بسیاری از واحدهای پرورشی گوسفند کشور  .7

های پرورشی با هدف بهبود راندمان تولیدی و تولیدمثلی و افزایش بازده ، استفاده از تغذیه کمکی در بیشتر سامانهمناطق

 وری اقتصادی در این واحدها معرفی گردد.عنوان یک راهکار مناسب جهت بهبود بهرهتواند به میهای بومی، اقتصادی دام

شود، چراکه نژادهای تهدیدی جدی برای ذخائر ژنتیکی دامی کشور محسوب می ،گسترده و بدون برنامهگری آمیخته .8

تا حد  ،کنند. لذاو بخش مهمی از نیازهای پروتئینی جامعه را تامین می بومی گوسفند و بز پتانسیل ژنتیکی خوبی داشته

 امکان از تالقی نژادهای بومی در معرض خطر انقراض با نژادهای خارجی بایستی جلوگیری شود.

ی و ایجاد ترکیب ژنتیکی جدید، بایستی دقیق، علمگری آمیختهانتخاب پایه مادری از نژادهای بومی گوسفند و بز  جهت  .9

 و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آن انجام گرفته و از تالقی یک نژاد خارجی با اغلب نژادهای بومی اجتناب گردد.

 و ریزی دقیق، سازماندهیبرنامهنیازمند های اصالح نژاد کلیه برنامه هایاستراتژیموفقیت پایداری و  داریمپایان اعالم میدر 

ها بسیار دولتی و غیر دولتی در موفقیت این استراتژیهای مختلف هماهنگی بخش و باشدمی مدتثبات اجرا در دراز 

 . استگذار تاثیر


