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 مقدمه

 ها،معيتج این. است انکارناپذیر ضرورتي کشور هر بومي طيور و دام نژادهای و هاجمعيت ثبت و شناسایي پایش،

 هاعيتجم این. باشندمي مطرح نيز جهاني ميراثي عنوانبه گردندمي محسوب کشور آن ملي ميراث آنکه بر عالوه

 این در. باشندمي خود طبيعي هایزیستگاه اقليمي شرایط با سازگاری و مصنوعي و طبيعي انتخاب سال هزاران حاصل

 نيز يحفاظت کارکرد فوق، کارکرد بر عالوه انقراض درخطر هایجمعيت ثبت و شناسایي از حاصل اطالعات ميان

 داشت، وجهت باید. موردنيازند ژنتيکي ذخایر از حفاظت هایاستراتژی تدوین و گيریتصميم نوع هر برای و داشته

 قدرت دمع علت به مراتع، و غذایي فقر شرایط با بودن سازگار و هابيماری انواع برعليه مقاومت عليرغم بومي هایدام

 خطر در ه،نشد کنترل گيری گر دو و جایگزیني عامل، دو وسيله به سرعت به وارداتي توليد پر هایدام با رقابت

ن دليل مربوط و بارزتری ترینمهمدالیل زیادی برای بررسي، ثبت و پایش منابع ژنتيکي وجود دارد. . باشندمي انقراض

موجود است. به عنوان مثال دانستن ساختارگله، اندازه جمعيت،  نژادهایبه داشتن دانش و آگاهي در مورد نژاد یا 

 آینده اهميت دارند. مستند سازی از نژادهای بومي هایریزیبرنامهتوليد برای  هایمحيطتوزیع جغرافيایي، عملکرد و 

 از يیک زب حفظ ذخایر ژنتيکي یکي دیگر از اهداف بررسي، ثبت و پایش منابع ژنتيکي است. هایبرنامهدر 

 از ياریبس برابر در زیاد مقاومت و توقعي کم باال، سازگاری قدرت کوچك، جثه که است اهلي نشخوارکنندگان

 سطح در و روستایي شرایط در ویژهبه حيوان این پرورش و نگهداری تا شده باعث محيط نامساعد شرایط و هابيماری

 سأر 0000111111بيش از  دنيا بز جمعيت جهاني بار و خوار سازمان آمار بنابر. گيرد قرار موردتوجه پاخرده دامداران

 ببس دام این به بيشتر توجه و افزایش برای را جدیدی رویکرد که( FAOSTAT ،1108) بوده است 1100 در سال

 کرکي بز .پرداخته شده است رایيني کرکي بز نژاد  نشریه به این در ایران، بومي بز مختلف نژادهای بين از. شودمي

 اقتصادی زشار از باال کيفيت و مرغوب کرک توليد واسطه به که است ایران در بز نژادهای ترینمهم از یکي رایيني

 .باشديم بافت شهرستان و کرمان استان در حيوان این اصلي زیستگاه و است برخوردار جهاني بازارهای در باالیي

 



 

 

 
 


