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 وضعیت اصالح نژاد گوسفند در کشور

 

 یتیریمد دهیچک

شود های پرورش دام و طیور محسوب می ها و نژادهای حیوانات اهلی منبع ارزشمندی در سیستم تنوع ژنتیکی در گونه 

به    رانیدر ا   ی. تنوع نژادباشدی نژاد بز در جهان منحصر به فرد م  12نژاد گوسفند و    27از    ش یبا دارا بودن ب  رانیو ا

گوسفند کشور در    ینژادها  شتریکرده است. ب  دایپ  یسازگار  یاصخ  یاست که هر نژاد گوسفند با آب و هوا  یاگونه 

انتخاب توسط   ریدوم تحت تأث  و در وهله  یطیمح   ستیز  طیبا شرا   یو سازگار   یعیانتخاب طب  ریوهله اول تحت تأث

 70دهه    یگوشت قرمز است. از ابتدا   دیترین دلیل پرورش گوسفند در ایران، تول. مهماندافته یدهندگان توسعه  پرورش 

مدت از نظر تعداد گوسفند   نی در ا  یداشته ول  ییزهایکشور افت و خ  یگوشت گوسفند  نیتام  زانیتاکنون تعداد و م

باعث شده است که    یداشته است، اما توسعه جامعه انسان شی( افزا %5)  یدی( و مقدار کل گوشت تول%9کشتار شده )

که طرح    1368کاهش داشته باشد. از سال    %16  یداخل   یگوشت کشور از منبع گوشت گوسفند   نیدرصد تام  زانیم

به منظور  تول  یمحور با همکار  قوچ  عی و توز  د یقوچ  بز اصالح شده  ا  یو    یهاستگاه یمردم شروع شد، تاکنون در 

با خلوص    هی پا  یهاکشور اجرا شده تا بتوان هسته  یاصالح نژاد گوسفندها  یرو   یمتعدد  یهاها و پروژه مختلف طرح

  ب یترک  ایو    یگرختهیشامل سنتز نژاد، آم  یاصالح نژاد   تی گوسفند و بز جهت انجام هر نوع فعال  یباال در نژادها  ینژاد

تسه  ینژاد بررس دینما   لیرا  ا  یقاتیتحق  تیفعال  ج ینتا  ی.  سال   هاستگاه یا  نی در  طول  عدم    یحاک  یمتماد  یهادر  از 

  ، یمشخص نبودن اهداف اصالح نژاد   رینظ  یها بوده است که به عواملمورد انتظار در گله   یکیژنت  شرفتیو پ  تیموفق

  ی هامناسب )روش   یوانیح  یهاو مدل   یکیژنت  یابیانتخاب مناسب، عدم استفاده از روش ارز  اریعدم استفاده از مع

از صفات    یر یآنها، کم بودن دقت رکوردگ  یاب یو ارز  وانات یح  یارزش اصالح   ینیبش یپ  ی( برارهیبرآورد چندمتغ

به    یریعشا  ستمیوابسته بودن پرورش گوسفند در س  ،یشجره نسبت داده شده است. از طرف   رستو ثبت د  یدیتول

 شرفت یمانع بروز پ  زین  یتیری و مشکالت مد  یو خشکسال  میاقل  رییبه لحاظ تغ  ییآب و هوا  طینوسانات شرا  ،یمرتع  هیتغذ

 یکیژنت  لیو پتانس  شودیحدود مم  وانیح  پینامساعد، ژنوت  یطیمح   طیدر شرا   رایدر حد انتظار شده است، ز  یکیژنت

  ی مورد انتظار در پرورش و اصالح نژاد گوسفندان بوم  تیذکر شده که منجر به عدم موفق  لی. به دالکندی فرد بروز نم

  ی شکل گرفته و باعث اختالط اکثر نژادها   ریاخ  یهادر سال  یخارج  دیپرتول  یاستفاده از نژادها   دهی خالص شده است، ا

  ی ناشناخته بودن عملکرد نژاد خارج   شود،ی در کشور وارد م  یگرخته یآم  یفعل  طیکه به شرا  یاشکاالت شده است.    یبوم

ا   یهام یاقل  طیدر شرا پتانس  ران،یمختلف  نامعلوم آم  ،یداخل  ینژادها  لیعدم مطالعه  کنترل   یهای گرختهیسرنوشت 

  جاب یا   ی فعل  طی. شراباشدی موجود م  یهاختهیآم  یو اقتصاد  یدیتول  ج ینتا  یمختلف و عدم بررس   یهانشده در نسل 



برا  دینمایم و جلوگ  یدام   یکیژنت  ری حفظ ذخا  ی که  راهکارها  یریکشور  آنها،  انقراض    ت یبهبود ظرف  یعمل   ی از 

  ی ریسازوکار مناسب رکوردگ  جادیا   شودیم  شنهادیرا در صدر امور قرار داد. لذا، پ  یخالص بوم  ینژادها   یاصالح نژاد 

به اجرا    ،یمناسب آمار   یهابرتر به روش   وانیبرنامه مناسب اصالح نژاد و انتخاب ح  یو طراح  ندهندگاتوسط پرورش 

  .دیآ

 مقدمه 

شود. های پرورش دام و طیور محسوب می ها و نژادهای حیوانات اهلی منبع ارزشمندی در سیستم تنوع ژنتیکی در گونه 

به  شود و  امروزه در سطح جهانی، به دالیل مختلف فقط چند نژاد خاص برای تولید در سطح گسترده پرورش داده می 

تعداد محدوی از این نژادها، منتهی به اختالط ژنتیکی بسیاری    شود. استفاده از حیوانات نر سایرنژادها توجه کمتری می 

انواع    شود.خطر  از دست رفتن این نژادها به طور جدی احساس می امروزه  از نژادها شده و   ایران با داشتن  کشور 

غنی گونه  از  یکی  دامی،  طرح های  نتایج  اساس  بر  است.  دامی  ژنتیکی  منابع  تنوع  نظر  از  جهان  کشورهای    ترین 

برداری دارای دام در کشور وجود دارد که  میلیون بهره   1/ 4، تعداد  1396های کشور در سال  آمارگیری از دامداری 

میلیون راس گاو بوده است )درگاه   9/4میلیون راس بز و  7/15میلیون راس گوسفند،  40ها، برداری تعداد دام این بهره 

های  ، به منظور استفاده از این تنوع بین و داخل نژادی، برنامه (. طی سالیان گذشته و در حال حاضر1396ملی آمار،  

های مختلف برای شناسایی، حفظ و اصالح نژاد اجرا شده است؛ اما میزان موفقیت  اصالحی مجزایی به تفکیک دام 

و    این برنامه ها رضایت بخش و در حد مطلوب نبوده است. برای مثال، در طرح محوری قوچ، میزان پیشرفت ژنتیکی 

(. تاکنون علل و عوامل  91های مردمی موفقیتی حاصل نشده است )وطنخواه،  انتقال بهبود صفات اقتصادی، به گله 

های اصالحی در کشور بررسی نشده است. لذا، هدف از این گزارش تحلیلی، بررسی وضعیت  عدم موفقیت برنامه 

 باشد.های گذشته در کشور می اصالح نژاد گوسفند طی سال 

 ایران  در گوسفند تولیدات آمار

  تولید   برای   مناسب  هایاکوسیستم  وجود  مانند  خارجی  و  داخلی  عوامل   برخی  تأثیر  تحت  هادامداری   توسعه   معموالً،

  کشور؛   اقتصادی  و   انسانی  جمعیت  رشد  دسترس؛  در  هایزیرساخت   ها؛دام   از   استفاده  برای   کشور  هایسیاست   دام؛

  و  دامی  محصوالت  برای صادرات امکانات   و بازار  دام؛  اصالح و  پرورش  های سیستم  در گذاری سرمایه  برای  امکانات

  مقدار   و   هادام   تعداد   شیری،  دام   انواع   برداران بهره   وضعیت  روند.  گیرندمی   قرار  بیگانه  نژادهای   معرفی   برای   امکانات
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(.  1396  ،1395  ،1390  ،1388  کشور؛  آماری  هایسالنامه)  باشدمی  1  جدول  شرح  به  گذشته،  سال  15  در  آنها  شیر  تولید

  های سال   در   تغییرات   روند  .است  شده   آورده   نیز  هادام   سایر  آمار  آن،  تولیدات   و  گوسفند  جایگاه   نمودن  روشن  منظور   به

  ثابت   رغم  به  اما  شد  کاسته  % 25  گوسفند  بردارانبهره   تعداد  از  گذشته،  سال  15  طی   که  است  این  بیانگر  ،96  الی  82

  صرف   تولیدی  شیر  یا  که  دهدمی   نشان  امر این.  است  شده  کم  %27  نیز  شیر  مقدار  شیری،  گوسفند  تعداد  تقریبی  بودن

  96  تا  93  هایسال   بین  گرچه،.  است  یافته  کاهش  شیر  تولید  برداریبهره   ظرفیت  یا  و  است   شده   بره  خود  نگهداری 

  افزایش   میر،  و  مرگ  کاهش  آن  دلیل  شاید  که  یافت  افزایش  گوسفند  تعداد  آمار  اما  بود،  ثابت  تقریبا  بردارانبهره   تعداد

 .(1 نمودار) باشد بیشتر اقتصادی  صرفه و شیر و گوشت قیمت افزایش  چندقلوزایی، یا دو

 تن(*  - ها )راساز انواع دام  کیهر   ریش د ی، تعداد دام و مقدار تول 1شده   یردوشیش  یهادام  یدارا  یهابردارتعداد بهره -1جدول 

 سال
 بز گوسفند  گاو

بردار  بهره

 )نفر( 

تعداد  

 )راس( 

 ریش دیتول

 )تن(

  اربردبهره

 )نفر( 

  تعداد

 )راس( 

 ریش دیتول

 )تن(

بردار  بهره

 بز)نفر( 

تعداد  

 )راس( 

 ریش دیتول

 )تن(

82 1055724 2359676 4768589 634991 12830109 612594 737767 828662 497974 

84 1187672 2719058 6294476 751932 16942306 543935 830472 8982559 410056 

87 1010879 2420143 5965728 540037 11573720 444004 662234 5872081 270157 

90 902613 2199657 5935994 632708 13910897 459843 583378 5868738 205059 

93 56195 1688666 5704513 476806 10585469 380551 463192 4449174 200134 

96 556673 1860182 6811482 474615 12846569 449718 528379 6080868 311625 

 (1396 تا 1370 هایسال کشور،  آماری هایسالنامه * 

 
  شیردوشی  آن از و کرده  زایمان  سرشماری روز  به  نسبت گذشته  روز 365 در  که است ای ماده  دام شده، شیردوشی دام از منظور آمار، مرکز تعریف اساس بر   1

 . شودنمی محسوب شده  مشیردوشی دا رسد،می نوزادش مصرف  به شیرآن تمام که دامی . باشد  شده 



 

 گذشته سال 15 در شیر تولید مقدار و   گوسفند تعداد  تغییرات -1نمودار

  منابع   کاهش  و  متوالی    هایخشکسالی   که   بوده   مواجه   کمتری  مقبولیت  با   سبک  دام   پرورش   اقبال  و  استقبال  مجموع  در

  دلیل   شاید  گوشت  کیلو   هر  تولید   اقتصادی   بازده   کاهش  یا  و (  مراتع  علوفه  کیفیت  و  کمیت  کاهش )  خوراک  تامین

  تقریبا   نهایت  در  و  دامی  های  نهاده  قیمت  نوسانات  و   کشور  در   ارز  نرخ  تغییرات   دلیل  به  اخیرا،   اگرچه.  باشد  مطلب   این 

  پرورش   دلیل   ترینمهم   .است  شده   تر   صرفه   به   مقرون  قبل  به   نسبت   گوسفند  پرورش   گوشت،  قیمت  شدن  برابر   2

  روند  تاکنون 70 دهه ابتدای از شود،می  مشاهده 2جدول در  که همانطور. است قرمز گوشت تولید ایران، در گوسفند

  کشتار   گوسفند  تعداد  مدت،  این  در  و  بوده  خیزهایی  و  افت  دارای  دام،  متداول  و  رایج   انواع  از  کشور  گوشت  تامین

  10 و  -2 بز  برای  روند  این (. درصد 5 و 9 ترتیب به ) است  داشته افزایش گوسفند  از تولیدی  گوشت  کل مقدار  و  شده

  شده   کاسته  گاوها  تعداد  از  %4  که  حالی  در  گاو،  گوشت  تولید   درصدی  55  افزایش  خصوص  در  اما  است  بوده  درصد

  تامین   سهم  از  درصدی  13  کاهش  رغم  به  بز  پرورش  صنعت  از  کشور  گوشت  تامین  میزان  دهه  3  تقریبا  طی  در   .است

 گوشت  تولید  سهم  %35  میانگین  طور  به  گوسفند  گوشت  اما  است  بوده  %8  میانگین  طور  به  و  ثابت  تقریبا  کشور،  گوشت

  از  گوسفندی گوشت تامین سهم میزان که داشت توجه باید  اگرچه. است داشته اختیار  در مدت این  در را کشور کل

  در   این.  است رسیده  %38  به   %45  از و  میدهد  نشان  را  %16  کاهشی  روند  1396  تا  1370 سال  از  کشور،  ساالنه  گوشت

  تامین   شتر  و  گاومیش  مانند  هادام   سایر  از(  %3)  آن  مابقی  و (  %54)  گاو  از  بازار  در   موجود  گوشت  بیشتر  که  است  حالی

 جدول)  شودمی   احساس  کشور  سبک  دام  در  ژنتیکی  بهبود  و  نژاد  اصالح  ضرورت  که  است  اینجا  در  لذا،.  گرددمی
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 وضعیت اصالح نژاد گوسفند در کشور

 

 1(تن  هزار- الشه هزار) رسمی هایکشتارگاه  در دام  انواع مصرف قابل وزن  و  تعداد  -2 جدول

 سال
  تعداد

 کل 

  وزن

 کل 

  تعداد

  گوسفند

 بره  و

 تامین% وزن

  تعداد

  و بز

 بزغاله 

 تامین% وزن

  تعداد

  و  گاو

 گوساله 

 تامین% وزن

70 11430 343 7891 154 45/0 2278 31 09/0 1187 144 42/0 

75 11265 356 7946 149 42/0 2030 27 08/0 1205 166 47/0 

80 12769 419 8743 141 34/0 2264 29 07/0 1645 228 54/0 

84 12729 429 8590 145 34/0 2555 35 08/0 1511 237 55/0 

85 14375 463 9870 166 36/0 2914 39 08/0 1518 246 53/0 

86 13209 429 9412 161 38/0 2425 34 08/0 1306 223 52/0 

87 14113 487 10038 170 35/0 2416 33 07/0 1578 269 55/0 

88 9867 403 6446 114 28/0 1913 27 07/0 1432 247 61/0 

89 7917 346 4884 90 26/0 1749 25 07/0 1235 222 64/0 

90 8950 391 5673 104 27/0 1842 27 07/0 1382 250 64/0 

91 10393 416 6828 126 30/0 2129 32 08/0 1378 248 60/0 

92 10735 377 7450 138 37/0 2206 33 09/0 1035 198 53/0 

93 12873 425 9196 165 39/0 2504 37 09/0 1126 214 50/0 

94 141117 476 10236 184 39/0 2552 37 08/0 1278 245 51/0 

95 13328 448 9709 176 39/0 2388 35 08/0 1183 228 51/0 

96 12021 430 8609 162 38/0 2223 34 08/0 1134 223 52/0 

 24/0 + 55/0 - 4/0 - 13/0 + 10/0 - 02/0 - 16/0 + 5/0 + 9/0 + 25/0 + 05/0 تغییرات

 54/0 -  -  08/0 -  -  35/0 -  -  -  -  میانگین 

 . است شده  استخراج 96 و 95 ،90 ،89 ،88 های سال آماری  هایسالنامه  از جدول  اعداد 1

 کشور نژادی اصالح  هایایستگاه  شرایط

  احداث   1350-1340  دهه  در (  سرخس  و  مشهد  آباد  عباس  مغان،)  کشور  بز  و  گوسفند  پرورش  هایایستگاه   اولین

  دامی   تولیدات  امور  معاونت  نظارت  تحت  که   است  شده  انداریراه   کشور  در  ایستگاه  58  تعداد  1378  سال  تا  و  گردید

  نژادی   اصالح   فعالیت  به  یا  هاایستگاه   این   اکنون،  هم.  شوندمی   اداره  کشاورزی  ترویج   و  آموزش   تحقیقات،  سازمان  یا  و

  ، (ایستگاه 9) اندشده  واگذار  بنیاندانش  های شرکت و  خصوصی بخش  به  یا ( ایستگاه 17) هستند مشغول  بز  و گوسفند



  هاایستگاه .  باشندمی (  ایستگاه  23)  مشغول  بز  و   گوسفند  نژاد  اصالح   جز  دیگری  هایفعالیت  به  یا   و (  ایستگاه  9)  فعال   غیر

 بر  که  شودمی   اطالق  ایستگاهی  به   اصلی  ایستگاه  که  شوندمی   بندیتقسیم  پشتیبان  و  اصلی   هایایستگاه   دسته  دو  به

  عنوان   به   گذشته،   سنوات  در  ایستگاه   عملکرد   و   تجهیزات  و  امکانات   انسانی،   نیروی   نژاد،  جمعیت  نژاد،  اهمیت  اساس

 بندی تقسیم.  بماند  باقی  دولتی  باید  آن  اعتبارات  و  مالکیت  و  شده  انتخاب  خود  جغرافیایی  منطقه  در  اصلی  ایستگاه

 پشتیبانی  و  سازماندهی  و  دام   پرورش  محیط  اقلیمی  شرایط  تشابه  اساس  بر(  منطقه  8)  کشور  در  جغرافیایی  مناطق

  های ایستگاه  پشتیبان،  هایایستگاه .  است  شده  انجام  نظارتی  و  عمرانی  جاری،  هایهزینه   در  جوییصرفه  و  ترمناسب

  واجد   غیردولتی  بخش   به  پیمان  مدیریت  قرارداد  قالب  در  آنها  فعالیت  تواندمی   اقتصادی  و  فنی   دالیل  به   که  هستند

  این   واگذاری  در.  شود  واگذار(  مرکز  فنی  هایدستورالعمل   رعایت   و   کاربری  و   دولتی  مالکیت  حفظ  با)  شرایط

  شاغل   پرسنل   یا  و   مهندسی  نظام   سازمان  دامداران،  تخصصی  هایشرکت   ها،تعاونی  ها،اتحادیه   با  اولویت  ها،ایستگاه 

  .(1393 همکاران،  و زندیه) باشدمی  ایستگاه در

  برنامه   جغرافیایی،  منطقه  بومی  بز  یا  گوسفند  از  ژنتیکی  حفاظت  شامل  دام  امور  معاونت  اصلی  هایایستگاه   اهداف

  قوچ   انتخاب  عملکرد،  آزمون  پروژه  اجرای  نژادی،  اصالح  هرم   راس   ( (Open Nucleus  باز  هسته  نژادی  اصالح

  بز  و  گوسفند مختلف  نژادهای نر بز  و قوچ  منجمد اسپرم  توزیع و سازی  ذخیره و تولید جغرافیایی  منطقه برتر  بزهای یا

.  است   بوده   اقماری   پوشش  تحت   هایگله   در  آنها  توزیع  و  مختلف  مناطق   بز  و   گوسفند  ممتاز  مولد  میش  و   قوچ  تولید  و

  روی   نژادی  اصالح  عملیات  اجرای  با  رابطه  در  ولی  اصلی  هایایستگاه   اهداف  مانند  نیز  پشتیبان  هایایستگاه   اهداف

  تحقیقاتی   مراکز  بین  علمی هایهمکاری   به  توانمی   ایستگاه  نوع  دو  هر  هایفعالیت  سایر  از.  باشدمی  منطقه  غالب  نژاد

  و   آمار  اطالعات،  آوریجمع  و  بز  و  گوسفند  پرورش  با  مرتبط  ترویجی  و  آموزشی  هایدوره   برگزاری  دانشگاهی،  و

 . نمود اشاره   استانی، یا  ایمنطقه  صورت به  نژادی اصالح هایداده 

 ها ایستگاه در بومی خالص گوسفندان نژاد اصالح  سوابق پیشینه 

  های معاونت   یا  تحقیقات  سازمان  های ایستگاه   در   تکمیلی  تحصیالت   مقاطع  دانشجویی  های نامه   پایان   و  تحقیقات  اکثر

  فعالیت   بز  و  گوسفند  پرورش  یا  و   نژاد  اصالح   زمینه  در  حاضر  حال  در  که  هایی ایستگاه.  است  شده   انجام  دام  امور

  ،(غربی  آذربایجان)  ماکو  و   میاندوآب   شهرهای  در  ماکویی  و  قزل  گوسفند  نژاد  اصالح  هایایستگاه   شامل  کنندمی

  ، (ورامین  خجیر)  زندی   گوسفند  ایستگاه   ،(بوشهر)  عدنی  بز   ایستگاه  ،(اردبیل)  مغانی  گوسفند  نژاد  اصالح  ایستگاه 

  نژاد   اصالح  ایستگاه   ،(بختیاری  چهارمحال  شهرکرد)  شولی  بختیاری -لری  گوسفند  نژاد  اصالح   و  پرورش  ایستگاه 
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  ایستگاه   ،(شمالی  خراسان)  شیروان   آباد  حسین  کردی  گوسفند  نژاد  اصالح  ایستگاه  ،(مشهد)  آبادعباس   بلوچی   گوسفند

  نژاد   اصالح  ایستگاه   ،(دزفول)  آباد  صفی   ،(دامغان)  سنگسری  گوسفند  ایستگاه  ،(جنوبی  خراسان)  سربیشه  کرکی  بز

  نژاد   اصالح  ایستگاه  ،(فارس)  کمین  آبادعلی   کبوده  گوسفند  نژاد  اصالح   ایستگاه  ،(زنجان)   چریان  قره  افشاری  گوسفند

  اصالح  هایایستگاه  ،(کردستان) سارال مرخز بز نژاد اصالح  ایستگاه ،(قزوین) سگزآباد و آباد اسماعیل شال گوسفند

  ایستگاه   ،(کرمانشاه)  مهرگان  سنجابی  گوسفند  دامپروری  تحقیقات   ایستگاه  ،(کرمان)  رائینی  بز  و  کرمانی  گوسفند  نژاد

  ملی   ایستگاه  ،(هرمزگان  بندرعباس)  تالی  بز  ایستگاه  ،(گلستان)  شیرنگ  و  چالکی  داالق  و  زل  گوسفند  نژاد  اصالح

  ایستگاه   و(  هرمزگان)  بندرعباس  تالی  بز   نژاد  اصالح  ایستگاه  ،(مازندران)  گاودشت  دومنظوره  گاو  توسعه  و  تحقیق

  شده،  چاپ مقاالت و هانامه پایان از  آمده عمل  به هایبررسی در .هستند کشور، دامی علوم تحقیقات موسسه بز سنتز

  نژادهای   در  ماهگی  دوازده  و  نه   شش،  شیرگیری،  از  تولد،  هایوزن   شامل  بدن  وزن  صفات  شده  انجام  تحقیقات  اکثر  در

  مورد   هاایستگاه   در   شده   ثبت  رکوردهای  و   ای شجره   اطالعات  که   است   شده   تحلیل  و   تجزیه  و   بررسی   گوسفند  مختلف

  سایر   یا   و   عشایری  یا  روستایی  سیستم   در  نژاد  اصالح   زمینه  در   مقاله   اندکی  تعداد   همچنین،.  است  گرفته   قرار   استفاده

 شناسایی  ضمن  تحقیقات  اینگونه  که  است  این  است  مسلم  آنچه.  است  شده  منتشر  پوست  و  پشم  شیر،  مانند  تولیدات

  دام   نژاد  اصالح  متخصصین  تربیت   برای  ایمایهدست   کشور،  بز  و  گوسفند  مختلف  نژادهای  تولیدمثلی   تولیدی  ظرفیت

  بازدهی   ارزیابی  در  عامل  ترین مهم   مختلف   صفات  ژنتیکی  روند  تعیین(.  1391  وطنخواه،)  است  بوده  کشور   در

  برخی   در  وزن  صفات  ژنتیکی  روند  از  ایخالصه   ادامه   در   دلیل  همین  به   و  رودمی   شمار  به  نژادی   اصالح   هایطرح

 .است شده  آورده 3 جدول  در اند، شده برآورد متغیره تک مدل اساس  بر که نژادها

 

 

 

 

 

 

 



 کشور بومی  گوسفندان نژاد  اصالح ژنتیکی روند از  ایخالصه  -3 جدول

 سال مکان نژاد ردیف 
 ( سال در گرم ) تغییرات نرخ

 منبع
 یکسالگی  ماهگی  9 ماهگی  6 شیرگیری از تولد

 1396 همکاران، و  رستمی  107.4 154.6 53.5 28.8 - 3.2 1394-1379 زنجان  دانشگاه یستگاها افشاری 1

 1388 همکاران، و  حسنی  88 77 72 55 11 1388-1361 مشهد  آباد عباس ایستگاه 1 گله لوچیب 2

 1388 همکاران، و   نریمانی    0.0337 0.0271 0.0036 1388-1374 نژاد اصالح پوشش تحت های گله تالشی  3

 1389 صادقی، و  محمدی -  -  98.5 2.53 1.91 1388-1373 کشاورزی  جهاد ایستگاه زل 4

 1390 همکاران، و  محمدی 49.83 32.22 95.47 106.4 3.9 1386-1370 خجیر  ایستگاه زندی 5

 1384 همکاران، و  موالئیان 101 102 88 56 10 1379-1369 مهرگان ایستگاه سنجابی 6

 آباد  اسماعیل ایستگاه گله شال 7

1373-1388 3 - 32 18 - 27 3 - 
 همکاران، و  مساری عموپشت

1394 

 1395 همکاران، و  سفلی  ساور - 2.44 - 15.73 ، -27.45 - 10.19 0.86 1376-1392

 1394 همکاران، و  نقویان 98.4 71.6 73 64 4.4 1368-1388

8 
  کردی

 خراسان
 شیروان  آباد حسین یستگاها

 1396 همکاران، و  نامور 24.9 13.7 - 21.9 14.2 0.07- 1368-1391

 1396 ساقی،  و  شهدادی 122.21 110.01 148.24 117.01 4.13 1375-1392

 1387 آخشی، و  رشیدی -  -  142 106 20   کردی  9

 کرمانی نژاد اصالح ایستگاه کرمانی  10
 ( 1396) همکاران و  خسروی 420 420 810 830 200 1372-1389

 1393 همکاران، و  کارگر 156 81 91 125 2 1372-1386

11 
 لری

 بختیاری

  چهارمحال شهرکرد شولی  ایستگاه

 بختیاری

 1383 ادریس، و  سرگلزایی  -  -  34.6 21.8 12.7 1368-1379

 1395 همکاران، و  راشدی 205 183 163 78 12 1368-1389

1374-1390 6 69 110  -  - 
  همکاران، و  مساری پشت عمو

1397 

 لری 12
 1395 همکاران، و  بیرانوند -  242 48 73 13 1389-1380 عشایری  های گله

 1394 همکاران، و  پور یگانه -  76 55 1 8 1389-1380 آباد خرم الشتر، روستایی  های گله

 مغان  دشت جعفرآباد یستگاها مغانی  13
 1389 همکاران، و  درستکار 84.9 6.1 5.2 5.3 5.5 1374-1385

 1397 نسب، اسکندری و  رضایی  86 11 8 8 6 1374-1389

 مهربان 14
  استان دام امور معاونت یستگاها

 همدان 

 1393 میرزاخانی، و  زمانی  - 3.48 - 16.8 - 3.27 - 16.87 - 1.59 1373-1389

 1394 همکاران، و  یاوری 2.93- 7.54 8.52 0.21 0.89- 1374-1390

 . شودمی  مشاهده 4 جدول در  رشد،  مختلف سنین در بدن وزن صفات ژنتیکی پیشرفت گزارشات از برخی نتایج 
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 کشور  بومی گوسفندان  نژاد اصالح  ژنتیکی پیشرفت از  ایخالصه  -4 جدول

 مکان نژاد ردیف 
  مدت

 زمان 

 ( سال بر  کیلوگرم)  ژنتیکی پیشرفت
 منبع

 کسالگی ی ماهگی  9 ماهگی  6  شیرگیری تولد

 بلوچی 1

  ایستگاه 1 گله

 آباد عباس

 مشهد 

  24 تا 221

 سال 
0.011 1.488 2.066 2.062 2.034 

 و  حسنی 

  همکاران،

1388 

 تالشی  2

  تحت های گله

 اصالح پوشش

 نژاد 

1374 -

1388 
0.044 0.1881 0.3783  -  - 

  و   نریمانی 

  همکاران،

1388 

 شال 3
 ایستگاه گله

 آباد  اسماعیل

1373 -

1388 
0.001 0.316 0.404 0.522 0.060 

 عموپشت

 و  مساری

  همکاران،

1394 

4 
  کردی

  شمال

 خراسان

 حسین یستگاها

 شیروان  آباد

1368 -

1388 
0.017 0.890 1.319 0.727 1.199 

  و  نقویان

  همکاران،

1394 

1375 -

1392 
36.09 1040.15 1357.27 1063.27 1153.26 

  و  شهدادی

 ساقی،

1396 

5 
  کری

 بختیاری

  شولی  یستگاها

 چهارمحال

81368 -

1376 
0.0090 0.0699 0.0974   

  سرگلزایی 

  ادریس، و 

1383 

 لری 6
  های گله

 عشایر

1380 -

1389 
0.161 0.572 0.466 0.470  - 

  و  بیرانوند

  همکاران،

1395 

 

 

 



 بومی گوسفندان نژاد اصالح  های برنامه  موفقیت عدم دالیل 

  که   آنها  از  برخی  به  خالصه  طور  به  که  است  موثر  جمعیت  یک  در  نژادی  اصالح  هایبرنامه  موفقیت  بر  مختلفی  عوامل

 .شودمی  اشاره است، شده ذکر مقاالت هایگیری نتیجه در

  های ایستگاه   در  اصالحی  هایدرگله   انتظار  مورد  ژنتیکی  پیشرفت  عدم  عمده  دالیل  شده،  انجام  تحقیقات  اکثر  در -1

  انتخاب   معیار  از  استفاده  عدم  نژادی،  اصالح  اهداف  نبودن  مشخص  نظیر  عواملی  به  را  کشور  در  گوسفند  نژاد  اصالح

 بینی پیش   برای(  چندمتغیره  برآورد  هایروش )  مناسب   حیوانی  های مدل   و  ژنتیکی   ارزیابی  روش   از  استفاده   عدم   مناسب،

  اندداده   نسبت  شجره  ثبت  و   تولیدی   صفات  از   رکوردگیری  دقت  بودن  کم   آنها،  ارزیابی   و   حیوانات  اصالحی  ارزش 

 ؛ 1396  همکاران،  و  خسروی  ؛1394  شریفی،   و  سفلی   ساور  ؛1394  همکاران،   و  پور   یگانه  ؛1383  همکاران،  و  وطنخواه)

  وابسته  صفت پذیری وراثت  بودن باال  به ژنتیکی  روند بودن بیشتر دیگر، طرف از(. 1393 سفیدخانی، میرزایی و زمانی

  صفات   مثل   است  پایین   پذیریوراثت   که  جایی .  است آمده  دست  به  متفاوتی  گزارشات مختلف  نژادهای   در  که  است

 .کمتراست نیز ژنتیکی  پیشرفت و روند تولیدمثلی،

  شده   منفی  یا  و  اندک  ژنتیکی  روندهای  به  منجر  که  اندشده   انتخاب  فنوتیپ  اساس  بر  صرفا  حیوانات  موارد  برخی  در -2

  اصالحی،   هایارزش   اساس  بر  مولد  هایدام   انتخاب  عدم  و   منظم  و  مشخص  برنامه  نبود  که  دهدمی   نشان  نتایج   این.  است

  در   شده  بینیپیش   های برنامه  کامل  نشدن   اجرا   یا   و(  1394  همکاران،   و   فرد  یاوری   ؛1396  همکاران،  و   نامور)

 سید  و  ساور  ؛1383  خواهوهمکاران،وطن )  شد  خواهد  اصالحی   برنامه  یک  موفقیت  عدم   به  منجر  هایاصالحیگله 

  حیوانات   اصالحی  هایارزش   میانگین  یافتن   کاهش  همچنین،(.  1394  همکاران،  و   مساری  عموپشت  ؛1394  شریفی،

  ؛ 1394  همکاران،  و  فرد  یاوری )  باشد  فنوتیپی  انتخاب  و   پایین  اصالحی  ارزش  با  پدرهای  انتخاب  دلیل  به  تواندمی

  .(1396 همکاران،  و خسروی

  ، (1395  همکاران،  و  بیرانوند)  مرتعی  تغذیه  به   عشایری  درسیستم  گوسفند  پرورش  بودن  وابسته  دیگر،  طرف  از -3

  ؛ 1394  همکاران،  و  پور   یگانه  ؛1395  همکاران،   و  بیرانوند)  مدیریتی  و   خشکسالی  و  هوایی   و  آب  شرایط  نوسانات

  شرایط   در  زیرا  شود،می   انتظار  حد  در   ژنتیکی  پیشرفت  بروز  مانع(  1394  شریفی،  و  ساور  ؛1393  همکاران،  و  کارگر

  ارزش   پیشبینی  رو  این  از.  کندنمی   بروز  فرد  ژنتیکی  پتانسیل  و  کندمی   محدود  را  حیوان  ژنوتیپ  محیط  نامساعد،  محیطی

  .(1386 وآخشی، رشیدی) شودنظرمی  مورد  هدف به دستیابی عدم  به  منجر و اریب اصالحی 
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 قوچ  محوری طرح ارزیابی

  این   پوشش  تحت  کشور  کل  1379  سال  در  و  شد  عملیاتی  کشور  استان  8  در  پایلوت  صورت  به  1368  سال  از  طرح  این 

 تحت   گله  3200  همراه  به  بز  ایستگاه  6  و  گوسفند  ایستگاه  12  تعداد  توسعه  چهارم  برنامه  پایان  در.  گرفت  قرار  طرح

  و   دولتی  بخش   در  متخصص  دامی  علوم  کارشناس  نفر  350  حدود  و  گرفت  قرار  بز  و  گوسفند  نژاد  اصالح  پوشش

  به  طرح  این.  داشتند  فعالیت  نژادی   اصالح   عملیات  پیمانکار  عنوان  به  ایمشاوره   و  فنی  خدمات  شرکت  150  حدود

  قوچ،   محوری  طرح  هدف  است  نداشته  قبولی  قابل  دستاوردهای  یافته،  تخصیص  امکانات  و  اعتبارات  میزان  به  توجه

  باال   نژادی   خلوص   با   پایه  هایهسته   بتوان   آن   در   که   است  بوده   مردم  همکاری   با   شده   اصالح  بز  و   قوچ   توزیع  و  تولید

  نژادی   ترکیب  یا  و   گریآمیخته  نژاد،  سنتز  شامل  نژادی  اصالح  فعالیت  نوع  هر  انجام  جهت  بز  و   گوسفند  نژادهای   در

  و   آمار  کسب  کشور،  داریگله   وضعیت  از  کامل  شناخت  به  توانمی   پروژه  این  اهداف  دیگر  از.  داشت  اختیار  در

  اختالط   و  ژنتیکی  تخریب  از   جلوگیری  برای  اجرائی  و  فنی  هایاهرم   ایجاد  ها،  گله  پرورشی  هایسیستم  در   رکوردهای

  پرورش،   علمی  و   فنی   هایآموزش   و  ترویج   جهت   ملموس  شرایط   ایجاد  کشور،   بز   و  گوسفند  ژنی   هایسرمایه   رویه   بی

  افزایش   و  محیطی  شرایط  بهبود  و  نژاد  اصالح  آنها،  از  حراست  و  بز  و  گوسفند  نژادهای  توده  از  ژنی  هایذخیره   ایجاد

  از  پروژه این(. 1393 همکاران، و زندیه) نمود اشاره جنین و اسپرم شده، اصالح بز و قوچ توزیع و تولید و تولید توان

  دام   راس  هزار  130  با  گله  600  ساالنه  که  است  بوده  روستایی  دام  ساماندهی  طرح  از  پروژه  یک  عنوان  به1386  سال

 .است داده قرار پوشش تحت را ماده مولد

  است   داشته  بز  و   گوسفند   پرورش  توسعه   به  مثبتی  رویکرد  قیبل  این   از   هاییپروژه   ای، توسعه   برنامه   چهار   طی   اگرچه 

  باعث   متاسفانه  درآمدزایی  و  اجتماعی  اقتصادی،  جامعیت  و  توجه  قابل  اعتبارات  و  برنامه  انسجام  عدم  دلیل  به  ولی

  که   اندبوده   دخیل  راستا  این  در  عواملی.  است  نشده  جوان  و  جدید  گذارانسرمایه   جذب  و  دامداری  حرفه  پیشرفت

  ایتوسعه   ریزیبرنامه   در  کشاورزی  مانند  طیور  و  دام  زیربخش  که   آنجایی  از.  نمود  اشاره  ذیل  موارد  به   مختصرا  توانمی

  این  سازیزیرساخت   عدم   و   گذاری سرمایه   به   توجهی  کم  باعث  لذا،  است؛   نبوده  برخوردار  محوریت  و   اولویت  از

  مرغداری  واحدهای  توسعه  طریق  از  سفید و  قرمز گوشت  تامین در  دولت حمایتی  سیاست همچنین،.  است شده  بخش

  از .  است  نداشته   وجود  نگاهی  گوسفنداری   زیرساخت   به  و  شده  انجام  منجمد  گوشت  واردات  یا  و   گوساله  پرورش   و

  باعث   عشایری  نیمه  و  عشایری  و  مرتعی  پرورش  سیستم  در  خسارت  و  ضرر  و  متوالی  هایخشکسالی   بروز  دیگر،  طرف

  پایین   وری  بهره  محیطی،  عوامل  بر  عالوه.  است  شده  بخش  این  از  گذار   سرمایه  و  سرمایه  خروج  و   دام  جمعیت  کاهش



  و   بومی   دانش   با   و  مجرب  متخصص،   انسانی  نیروی  خروج  نهایتا   و   اقتصادی  رونق  و  درآمد  کاهش   باعث   حرفه   این 

  عدم  بین،  این  در.  است  شده  زیربخش  از  ملی  ثروت  تولید  و  اشتغال  و  تولید  چرخه  از  بز  و  گوسفند  تدریجی  حذف

  علت   مزید   نیز   بز  و  گوسفند در  تولیدمثلی  و   ایتغذیه   پرورشی،  مدیریت  و   نژادی  اصالح مشی  خط  و   استراتژی  وجود

 .است شده

 بومی گوسفندان در ژنتیکی بهبود به   دستیابی برای الزم عملی  پیشنهادات

 :شودمی  توصیه مالحظه، قابل ژنتیکی پیشرفت آوردن دست به و بومی گوسفندان در صفات بهبود منظور به

  شهدادی )  اصالحی ارزش  اساس  بر(  هاقوچ   ویژهبه)  حیوانات  انتخاب به  توجه  نژادی  اصالح  عملیات خصوص  در -1

  همکاران،   و   ساورسفلی)  نژادی   اصالح   مناسب  های برنامه  طراحی  ،(1394  همکاران،  و  پور   ؛یگانه1396  وساقی،

  به   رسیدن   جهت   مناسب  اقتصادی  ضرایب  به   توجه   و   اقتصادی  مهم  صفات  انتخاب  شاخص  تکمیل  و  ،توسعه(1395

  .ضروریاست ،(1394 همکاران،  و پور ؛یگانه1395 همکاران، و  ساورسفلی) سودآوری افزایش  و ژنتیکی پیشرفت

  صفات  برخی  آنکه  یا  و( همبسته انتخاب) باشند داشته  همبستگی  یکدیگر  با توانندمی  مختلف صفات آنکه دلیل به -2

  آماری   های مدل   انتخاب  شیرگیری  از   و   تولد  وزن )  گیرند  قرار   مادر   دائمی   محیط  و   مادری  ژنتیک   عوامل   تاثیر  تحت

 .شودمی  ژنتیکی  روندهای و حیوانات  اصالحی هایارزش   از صحیحی  برآورد باعث مناسب

 تا  گردد  ایجاد  بومی  نژادهای  برای  ایتغذیه   و  مدیریتی  شرایط  بهبود  مانند  مناسب  محیطی  شرایط  دیگر،  طرف  از  -3

 (. 1394 همکاران،  و  پور یگانه ؛1395 همکاران، و ساورسفلی ) باشد داشته وجود ژنتیکی  هایپتانسیل  بروز زمینه

 یخارج دیپرتول یبا نژادها یگوسفندان بوم  ی گرختهیطرح آم

خالص    ی مورد انتظار در پرورش و اصالح نژاد گوسفندان بوم  تیکه در باال ذکر شد و منجر به عدم موفق  یلی دال  به

به بعد که    1391تر شده است. از سال  پر رنگ   ریاخ  یهادر سال   یپربازده خارج   یاستفاده از نژادها  دهیشده است، ا 

  ی نژاد گوسفندان بوم  13یگرخته یامور دام به منظور آم عاونتپربازده مانند رومانف توسط م یطرح استفاده از نژادها 

  ی االن در سراسر کشور رقم خورد. نژاد رومانف نژاد بوم  بایزل، داالق و تقر  ،یشال، سنجاب  ، یکرد  یمانند نژادها 

بره متولد شده در    9آن باال و تعداد    ییدوقلوزا  تیقابل  شودی پر بازده محسوب م  یاست که نژاد  ه یروس  یولگا  منطقه

 .(1990و همکاران،  کاردوینژاد ثبت شده است )ر ن یا  یهاش یم یدرصد برا  250 ییسال و بره زا  کی
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تا  ج ینتا  یبرخ که   است  شده  برتر  دییمنتشر  مدورگه  یکننده  نسل  باشد،ی ها  سرنوشت  و    یبعد  یهااگرچه  آن 

 .گرددی اشاره م  ج یاز نتا یابه پاره  نجایها،نامشخص است. در ا بعد از انتشار گزارش  ی هایتالق

در استان    یریرگیخالص تا سن از ش  یزند  یهارومانف با بره- یزند  یهاختهیآم  یبررس  یبرا   یامطالعه  1392در مهر  

  ی ها در بره   ی ریرگیوزن ش  نیانگیدر باال بردن م  سی اثر هتروز  ریاز تاث  یحاک  رفت،ی تظار مقم انجام شد. همانگونه که ان

( مقا  26.45دورگ  ملوگرمیک 21.2با    سهیدر  و  ش  نیانگی(  از  قبل  روزانه  مقا  88/245)  یریرگیرشد  با   سهیدر 

مجموع وزن   نیانگی( و ملوگرمیک92/4به    78/5)  شیمتولد شده در هر زا   یهامجموع وزن بره   نیانگیگرم(، م22/187

  ن ی (. نکته قابل توجه در ا1395و همکاران،    ی( بود )خجسته کلوگرمیک12/27به    04/35شده )  رگرفتهیاز ش  یهابره 

  .با اسپرم رومانف بود یزند   یهاش یم یدر بارور یبازده نامناسب روش الپاراسکوپ  مطالعه،

رومانوف  -شال  ختهیآم  ی هابره   وزن   ن یانگیآن با نژاد رومانف مشخص شد که م  یهاختهی در نژاد شال و آم  ی امطالعه   در

بره به  یهاو  شال  نژاد  مقابل    وگرمیک  9/3   بیترت  خالص  خالص(،م  8/3)در  مقابل    8/0  دپشمینتولیانگ ینژاد  )در 

درصد )در مقابل    65  ىی چند قلوزا  نرخ   خالص( و  نژاد ماه در    7ماه )در مقابل    4بلوغ    نژاد خالص(،سن   لوگرمیک9/0

  ى ی چندقلوزا نرخ و  بلوغ سن در یول نشد  مشاهده  دارىیمعن اختالف  اول  اریمع دو درصد در نژاد خالص( بود. در 35

 .(1397زاده،   نیو حس یدار بود )پور حاج  یمعن تفاوت

  ب یوزن روزانه و بازده الشه گرم و کمتر بودن ضر ش یافزا نیانگیبودن م شتری( ب1397و همکاران ) ییرضا قیدر تحق

نسل    یهابا توجه به عملکرد بره   نیمحقق  ن یبا رومانف گزارش شده است. ا   یاریبخت-لر  ی هاختهیخوراک در آم  لیتبد

  د ییاند، اگرچه تاکرده  هیاستان خوزستان توص ط یدر شرا ی واربند پر یخالص، برا  یهاآنها را در کنار بره  خته،یاول آم

 .انددانسته  شتریب قاتیرا منوط به تحق ج ینتا

  ی با آنها در راستا  یبوم  ینژادها   یگرختهیو انجام آم  ی( خارج دیپربازده )پر تول  یکه به واردات نژادها  یاشکاالت

 :خالصه نمود ل یبه صورت ذ توان ی گوشت وارد است، را م  دیتول شیبه هدف افزا دنیرس

مطالعه شود و در    یبه خوب  ی داخل  ینژادها   یهالیپتانس  دی ابتدا با  ،یخارج  یتوجه نمود که قبل از ورود نژادها   دیبا.1

به    ینژاد خارج  یاقدام به معرف  دهند،یبه انتخاب نم  یپاسخ   ،یاصالح نژاد  اتیکه مشخص شد با انجام عمل  یصورت

 .و مشخص گردد نییتع هاستگاه یاصالح نژاد ا  رنامه در ب دیهر نژاد با یآنها نمود. لذا، اهداف اصالح 



در نظر    دی مختلف با  ینژادها  ایآ   نکه یمطالعه نشده است، ا  ی به خوب  رانیمختلف ا  ی هام یاقل  ی قوچ برا  ی نژاد خارج.2

راستا، قبل از اقدام به    نیکرد. در ا  دایکه تاکنون وارد شده اند، پ  ییاز نژادها  ینژاد بهتر  توانینم  ایگرفته شوند و آ

بهتر    ست،یهنوز مشخص ن  ران یا  ییمختلف آب و هوا   طیآنها در شرا   ردکه عملک  یگوسفندان خارج  هیرو   یواردات ب

 .نمود  لوتی ت پامحدود و به صور یها  یاست اقدام به بررس 

ادامه کار   یبرا  یکنترل نشده انجام شده است و برنامه مشخص و مدون هایگرختهیتاکنون اکثر آم نکهینکته مهم، ا.3

از ابهام    یاچگونه خواهد بود، در هاله  F1 بعد از  یهامطلب که سرنوشت نسل  ن ینشده است. ا  ف یتعر  یگرختهیآم

 .شود یگوسفند کشور منته ی کیتژن ریرفتن ذخا   نیبه از ب تواندی است که متاسفانه م

  ا یصورت نگرفته است و   یخارج  یمختلف با نژادها  یبوم ینژادها  یهاختهیعملکرد آم  یمطالعه کامل و جامع رو .4

  ی کنون  یگرختهیوجود ندارد تا مشخص شود راندمان و بازده آم  یریگ  جهینت  تیها قابلتعداد داده   تیعدم کفا  لیبه دل

از    یکشور چه سهم  ریش  ایگوشت    نیمشکل تام  حلدر    هاخته یحرکت کرده است؛ نقش آم  ییبه چه سمت و سو 

متولیان این پروژه چه تضمینی برای موفقیت در این برنامه    گر، یکل را به خود اختصاص داده است. از طرف د  داتیتول

 ند و اگر برنامه موفق نشد آیا جبران خسارات به دامداران انجام خواهد گرفت؟ دار

 اصالح نژاد دام در کشور  ندهیآ

  ت یوضع  نیروند گذشته و حال آن پرداخت تا تفاوت ب  یبه بررس   دی ابتدا با  ،یتیو فعال  ستمیهر س  نده یآ  ینیبش یپ  یبرا

انتظار را در و    یپرورش   یهاستم یکشور و تنوع س  دیتول  ستم یمختلف در س  ی هادام   ی . گوناگونافتیموجود با مورد 

پرورش دارد. هدف از اصالح    ستمیمتفاوت هر منطقه و س  طیشرابرنامه مدون با توجه به    ازمندیمتفاوت، ن  یهام یاقل

  ی ابزارها   نیتر. مهم باشدیسود م  شی به منظور افزا  هاتیجمع   یکیساختار ژنت  رییتغ  ،یهای اصالح نژاد نژاد و برنامه 

  نده ینسل آ   نفرزندا  دیتول  یمناسب برا   یهای تالق   یافراد برتر و طراح  ییمهم، شناسا  نی به ا  دنیرس  یاصالح نژاد برا

های ارزیابی  باشد. در برنامه ر فرد میدام برتر، ارزیابی ژنتیکی و تعیین پتانسیل ژنتیکی ه  ییشناسا  یاست و ابزار الزم برا

  ی ک یاز ملزومات است. داشتن تنوع ژنت  یاز صفات مهم اقتصاد  قیدق  یژنتیکی کالسیک، ثبت شجره و رکوردبردار 

  یهاتفاوت   ران،یا   یدام بوم  ینژادها  نیافراد برتر است. خوشبختانه در ب  ییشناسا  وافراد    نیب  یهاتفاوت  افتنی  دیکل

  .افراد برتر بهره برد  ییهدف و شناسا فی تعر یاز آنها برا  توانی وجود دارد که م یمناسب ی نژاد نیداخل و ب
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و    هی روی ب  یگرختهیو سهولت انتقال مواد ژنتیکی، آم  یمصنوع  ح یتلق  کیاستفاده از تکن  لیهای گذشته، به دلدهه   در

( سرعت گرفت؛ به طوری که باعث  نیهلشتا  ژه یو)به   یری گاو ش  د یپرتول  یبا نژادها   یبوم  ی بدون هدف مشخص گاوها

  ن یامر خود به از ب  ن یشده است. ا  ختهیآم  یاز گاوها  یعیوسحجم    شیو افزا   یبوم  یاز گاوها  یادیرفتن تعداد ز   نیاز ب

ند و با  قرار گرفته بود  نشیمورد گز   عتیتوسط طب  یمتماد  انیکه سال  ییو نژادها  دیکشور انجام  یکیژنت  ر یرفتن ذخا

 .سازگار شده بودند را منقرض کرده است یطیمح  طیشرا

  ی مسووالن کشور   یبرا   یدر دام سبک کشور در حال رخ دادن است، زنگ خطر   یگرخته یادامه روند آم  اکنون،

مدون اصالح نژاد    یز یراست در جهت برنامه  یاصالح نژاد گاو درس گرفته و تا فرصت باق  یتا از گذشته   باشدیم

مدون، اقدام    یاهداف اصالح نژاد   نییشده با تب  لکنتر  یگرخته یآم  ا یو    ی اصالح نژاد دام بوم  تیگوسفند و بز با محور 

  ی عوامل   لیکه به دل  شودی مشخص م  ریدهه اخ  3  یاصالح نژاد در گوسفند در ط  قاتیتحق  ج ینتا  ی های . با بررسندینما

های  برنامه  ،یطیمح   طینبودن شرا  نهیانتخاب مناسب و به  اری عدم استفاده از مع  ،یمشخص نبودن اهداف اصالح نژاد  رینظ

  ی تیریمد   یهاو داشتن برنامه   یکیژنت  یهال یپتانس  یاند. همچنین، بدون بررسموفقیت چندانی حاصل نکرده   صالحی ا

  ی واردات ب  ینژادها شده است تا راه برا  نیبه ا  دیبودن تول  اصالح نژاد، ناجوانمردانه اقدام به زدن برچسب نامطلوب

های  و پتانسیل هات یقابل ییاست، با شناسا  یتا هنوز وقت باق است اسپرم منجمد فراهم شود. بهتر   ایگوسفند زنده  ه یرو

است، هر چقدر میزان    یهی. بد دی ها به عمل آدام  نینمودن ا تری اقتصاد  یژنتیکی دام های بومی اقدام عاجل در راستا

  یی غذا   اجاتینکردن احت  نیباالتر است، اما آنچه که تاکنون رخ داده، تام  زین  یاه ی تغذ  یازها یتولیدات دام بیشتر باشد ن

ا به  پرورش دام ر   یو تخصص  یتیر یباال از نژادهای داخل بوده است. بهتر است ضعف مد  د یاز تول  هوده یدام و انتظار ب

شوند و    یط  یگر یپس از د  ی کیها  است تا پله   ازینردبان ن  یبه باال   دنیرس  یننوشت. برا  ی دام بوم  ینژاد   تیظرف  یپا

 جهش کرد. رناگهان به پله آخ توانینم
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