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 چکیده

هاي پرورش دام و طیور محسوب ها و نژادهاي حیوانات اهلی منبع ارزشمندي در سیستمتنوع ژنتیكی در گونه

باشد. تنوع نژادي نژاد بز در جهان منحصر به فرد می 27نژاد گوسفند و  72و ایران با دارا بودن بیش از شود می

اصی سازگاري پیدا کرده است. بیشتر نژادهاي اي است که هر نژاد گوسفند با آب و هواي خدر ایران به گونه

گوسفند کشور در وهله اول تحت تأثیر انتخاب طبیعی و سازگاري با شرایط زیست محیطی و در وهله دوم تحت 

رمز ترین دلیل پرورش گوسفند در ایران، تولید گوشت قمهماند. تأثیر انتخاب توسط پرورش دهندگان توسعه یافته

تاکنون روند تعداد و میزان تامین گوشت گوسفندي کشور افت و خیزهایی داشته و در  27 است. از ابتداي دهه

( افزایش داشته است، اگرچه %5( و مقدار کل گوشت تولیدي )%9این مدت از نظر تعداد گوسفند کشتار شده )

که طرح  2813کاهش یافته است. از سال  %21میزان درصد تامین گوشت کشور از منبع گوشت گوسفندي داخلی 

هاي تولید و توزیع قوچ و بز اصالح شده با همكاري مردم شروع شد، تاکنون در ایستگاهمحوري قوچ به منظور  

ه با هاي پایهاي متعددي روي اصالح نژادهاي گوناگون گوسفند اجرا شده تا بتوان هستهها و پروژهمختلف طرح

گري ام هر نوع فعالیت اصالح نژادي شامل سنتز نژاد، آمیختهخلوص نژادي باال در نژادهاي گوسفند و بز جهت انج

هاي متمادي ها در طول سالو یا ترکیب نژادي در اختیار داشت. بررسی نتایج فعالیت تحقیقاتی در این ایستگاه

ها بوده است که به عواملی نظیر مشخص نبودن عدم موفقیت و پیشرفت ژنتیكی مورد انتظار در گلهحاکی از 

هاي ف اصالح نژادي، عدم استفاده از معیار انتخاب مناسب، عدم استفاده از روش ارزیابی ژنتیكی و مدلاهدا

بینی ارزش اصالحی حیوانات و ارزیابی آنها، کم بودن هاي برآورد چندمتغیره( براي پیشحیوانی مناسب )روش

فند فی، وابسته بودن پرورش گوساز طردقت رکوردگیري از صفات تولیدي و ثبت شجره نسبت داده شده است. 

روز پیشرفت مانع بدر سیستم عشایري به تغذیه مرتعی، نوسانات شرایط آب و هوایی و خشكسالی و مدیریتی نیز 

تیكی شود و پتانسیل ژندر شرایط محیطی نامساعد، ژنوتیپ حیوان محدود میشود، زیرا ژنتیكی در حد انتظار می

ل که منجر به عدم موفقیت مورد انتظار در پرورش و اصالح نژاد گوسفندان بومی کند. به این دالیفرد بروز نمی

هاي اخیر شكل گرفته و باعث اختالط اکثر خالص شده است، ایده استفاده از نژادهاي پرتولید خارجی در سال

دن عملكرد ه بوشود، ناشناختگري در کشور وارد مینژادهاي بومی شده است. اشكاالتی که به شرایط فعلی آمیخته

هاي مختلف ایران، عدم مطالعه پتانسیل نژادهاي داخلی، سرنوشت نامعلوم نژاد خارجی در شرایط اقلیم



وجود هاي مهاي مختلف و عدم بررسی نتایج تولیدي و اقتصادي آمیختههاي کنترل نشده در نسلگريآمیخته

تیكی دامی کشور و جلوگیري از انقراض آنها، نماید که براي حفظ ذخایر ژنباشد. شرایط فعلی ایجاب میمی

ود  شراهكارهاي عملی بهبود ظرفیت اصالح نژادي نژادهاي خالص بومی را در صدر امور قرار داد. لذا، پیشنهاد می

ایجاد سازوکار مناسب رکوردگیري توسط پرورش دهندگان و طراحی برنامه مناسب اصالح نژاد و انتخاب حیوان 

 مناسب آماري است، به اجرا آید.هاي برتر به روش

 


