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Abstract 

Objective 

Animal genetic resources are playing a vital role in ensuring food security and maintaining 

genetic diversity. Iran has a variety of livestock genetic resources and So far there are about 8.44 

million registered cows. The number of native cattle is 2044000 head, which accounts for about 

27% of the animal population. These breeds are adapted to different climatic conditions of Iran 

and their genetic diversity is due to their domestication process over the centuries. Native breeds 

have unique features such as the disease resistance gene and the presence of the A2 variant in 
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the milk of some native cows has been confirmed. According to reports, there has been a 27% 

decrease in the native breed from 2003 to 1977.Crossbreed populations have increased over the 

past few decades, and they have grown by about 22 percent. Therefore, the purpose of this 

article is to review the situation of native cattle and conservation strategies in the country. 

Preservation and conservation of native cow breeds  

In order to conserve of native breed, activities have done include the establish of native cattle 

stations, the implementation of composite breed projects to conserve blood percent of native 

cattle, native cattle genomic projects, cooperation with the private sector to purify native 

populations, the allocation of subsidies, save of genetic material at the Gene Banks of the 

Animal Breeding Center and the National Center for Genetic Resources and these actions have 

not been successful. 

Results 

The animal genetic conservation programs in developing countries are confounded by different 

challenges and the efforts of conservation of animal genetic resources are minimal. So the future 

strategy for native breeds should be a combination of breed improvement and genetic 

conservation. 

Conclusions 

Developing a medium-term and long-term strategy for breeding, considering the potential of 

each breed in different regions separately, and policy-making and presenting strategic plans is a 

suitable solution. The following factors are needed to economize the native livestock such as 

establishment of regional gene banks in accordance with the principles of conservation, 

cooperation animal husbandry, governmental and non-governmental organizations, appropriate 

coordination and cooperation between different organizations, research institutes, Academic and 

animal science associations and breeding companies are required. 
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 چکیده

ایران با منابع ژنتیک دامی متنوع  .ت غذایی و حفظ تنوع ژنتیکی نقش حیاتی دارندمنابع ژنتیکی حیوانات در تأمین امنیهدف: 

درصد جمعیت دام سنگین کشور  27رأس حدود  2044000میلیون راس گاو دارد و در این میان گاوهای بومی با تعداد  44/8 حدود

سازی ها ناشی از روند اهلیاری یافته و تنوع ژنتیکی آناند. این نژادها به شرایط مختلف اقلیمی ایران سازگرا به خود اختصاص داده

های منحصر به فردی همچون ژن مقاومت به بیماری بوده و حضور نژادهای بومی دارای ویژگی باشد.ها میها در طی قرنآن

ت نژادهای بومی از درصدی در جمعی 27در شیر برخی از گاوهای بومی تایید شده است. براساس آمارها، کاهش  A2واریانت اللی 

با نژاد خارجی در طی چند دهه گذشته  های آمیختهمشاهده شده است. این در حالی است که جمعیت 1397تا سال  1382سال 

https://orcid.org/0000-0002-8113-9519
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های اند. لذا هدف از این مقاله مروری از وضعیت گاوهای بومی کشور و استراتژیدرصد داشته 22و رشدی حدود  افزایش یافته

 باشد.حفاظتی می

های گاو بومی، اجرای اقداماتی جهت حفظ نژادهای بومی از جمله، ایجاد ایستگاه و حراست از نژادهای گاو بومی: حفظ

های ژنومیک گاو بومی، مشارکت با بخش خصوصی جهت خالص سازی تودههای ترکیب ژنی جهت حفظ سهم بومی، پروژهپروژه

های ژنی در مرکز اصالح نژاد دام و مرکز ملی ذخایر یکی در بانکهای بالعوض، ذخیره مواد ژنتهای بومی، تخصیص یارانه

 مندی پرورش دهندگان و پرورش اقتصادی نگردیده است.ژنتیکی انجام گرفته است ولی این اقدامات منجر به رضایت

بوده و تالش برای  های مختلفی روبروهای حفاظت از منابع ژنتیکی حیوانی در کشورهای در حال توسعه با چالشبرنامهنتایج: 

ترین دلیل کاهش نژادهای بومی در ایران شامل عدم وجود توجیه اقتصادی و  باشد. عمدهها بنا به دالیلی حداقل میحفاظت از آن

ریزی جهت بهبود نژادی و باشد. بنابراین، استراتژی آینده برای نژادهای بومی بایستی برنامه گری با نژادهای خارجی میآمیخته

 ظت ژنتیکی باشد. حفا

مدت اصالح نژادی باتوجه به پتانسیل هر کدام از نژادها در مناطق مختلف به مدت و بلندتدوین استراتژی میانگیری: نتیجه

های بومی و باشد. لذا، عالوه بر اقتصادی ساختن دامهای راهبردی راهکار مناسبی میگذاری و ارائه برنامهصورت جداگانه و سیاست

های دولتی و غیر دولتی و همچنین برای اقدامات حفاظتی موثر، ای، مشارکت دامداران، سازمانهای ژنی منطقهبانکایجاد 

های های علوم دامی و شرکتهای مختلف، موسسات تحقیقاتی، دانشگاهی و انجمنهماهنگی و همکاری مناسب بین سازمان

 باشد.اصالح نژادی )دانش بنیان( مورد نیاز می

 : تنوع ژنتیکی، حفاظت، گاوهای بومی های کلیدیواژه

 

 .مروری: نوع مقاله

( 1399) محمد نظری بهروز،امیر طاهری یگانه،حسنی بافرانی علیرضا، کاظمی علی، علی عباسی مختار، عزیزی زهرا استناد:

 .145-168(، 4)12. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی های حفاظت از گاوهای بومی ایرانو استراتژی مروری بر وضعیت

 

 مقدمه

اســت  برخوردار بســیاری اهمیــت و ارزش از و تکثیر آنها حفظ کشور هستند و ملی ســرمایه عنوان به حیوانــات بومی

(Badakhshan and Mohammadabadi 2015). این حیوانات نقش کلیدی در بقای انسان، حفاظت محیط زیست و بهره-

 Kharrati koopaei andانات با هدف تولید گوشت قرمز و شیر خام و حتی توسعه تمدن دارند )پذیری این حیومندی از تطابق
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Mohammadabadi 2013.)  درصد آن ها در  30نژاد دام در جهان وجود دارد که حدود  7616طبق برخی گزارش ها حدود

(. بیشتر این نژادها در Mariante et all 2009; Anderson 2003; Groeneveld 2010معرض خطر انقراض هستند )

(. تنوع Anderson 2003شوند )کشورهای در حال توسعه هستند و گونه های گاو، گوسفند و مرغ در سراسر جهان یافت می

باشد ها، جهش، انتخاب، سازگاری با محیط و رانش ژنتیکی میسازی در طول قرنژنتیکی در نژادهای گاو به علت فرایند اهلی

(Mohammadabadi and Ghasemi 2011توده .) های مختلف گاو بومی در ایران سالیان متمادی و با پراکندگی متفاوت در

های روستایی کشور نقش دارند مناطق گوناگون ایران وجود داشته و در تأمین مواد لبنی و دامی و امرار معاش جمعیت

(Pasandideh et al. 2011این دام .) هوایی مناطق مختلف سازگاری پیدا کرده بطوریکه در مقایسه  ها با شرایط اقلیمی و آب و

ای و مدیریتی و تغذیه)های محیطی با نژادهای اصیل خارجی موجود در کشور کمتر به بیماریهای دامی مبتال شده و استرس

با توجه به شرایط  (.بنابراینKharati et al. 2011; Mohammadabadi et al. 2011نمایند )را به راحتی تحمل می (اقلیمی

ضروری است که ارزش فراهم شده توسط تنوع ژنتیکی نژادی از طریق شناسایی، حفاظت و  تولیدی و پتانسیل تغییرات آینده،

هایی همچون وجود  نژادهای بومی مختلف که نتیجه پروسه تکاملی است دارای ویژگی های اصالحی حاصل شود.توسعه برنامه

)با تنظیم بیان ژن یا عملکرد پروتئین در پاسخ به تنش گرمایی ارتباط دارد(  HSP70رد در خانواده ژن تنوع ژنتیکی منحصر به ف

وجود دارد که  های متفاوت اللی در جایگاه ژنی بتاکازئینهستند که آن ها را به آب و هوای گرمسیری سازگار می کند. شکل

بر سالمت انسانی، افزایش  A1 (. اثر نامطلوب اللKaminski et al, 2007باشد )می A2و  A1ترین آن درگاوها الل عمده

( در این جایگاه ژنی را ضروری می سازد تا بتوان با پتانسیل ژنتیکی مذکور، از خصوصیات A2فراوانی ژنی و ژنوتیپی مطلوب )الل 

در شیر گاوهای  A1اوانی بیشتر از با فر A2کیفی شیر در گاوهای با فراوانی بیشتر الل مطلوب بهره جست. حضور واریانت اللی 

بومی، خصوصیت دیگر برخی از گاوهای بومی است که به عنوان منبع شیر سالم به علت شیوع پایین تر بیماری های قلبی عروقی 

 (.  ;Srivastava et al. 2019 Sodhi et al. 2013باشد )شناخته شده می 1و دیابت نوع 

های مختلفی روبرو بوده و تالش برای حیوانی در کشورهای در حال توسعه با چالشهای حفاظت از منابع ژنتیکی برنامه

(. از دالیل عمده کاهش نژادهای بومی می توان به Adebabay et al. 2016باشد )ها بنا به دالیلی حداقل میحفاظت از آن

ثباتی سیاسی، محدودیت توسعه یر نیاز بازار، بیگری با نژادهای خارجی، کاهش توجیه اقتصادی، افزایش تعداد جمعیت و تغیآمیخته

ها، بالیای طبیعی و عدم وجود برنامه انتخاب اشاره نمود به چند نژاد، مکانیزاسیون وسیع کشاورزی، تخریب اکوسیستم

(Oldenbroek 1999این نژادها تخریب ژنتیکی سریع .)ریزی اصالحی و ورود نژادهای خارجی از طریق ی به علت عدم برنامه

گری دارند که همین موضوع تنوع ژنتیکی در کشورهای در حال توسعه را به خطر می اندازد و منجر به انقراض نژادهای آمیخته

خی از نژادها در معرض خطرند (. برBoettcher et al. 2010; Taberlet et al. 2011) سازگار یافته با محیط منطقه می شود

 .Ramljak et alباشد )و حفاظت از تنوع ژنتیکی برای بقای طوالنی مدت، بخصوص در شرایط تغییر اقلیمی ضروری می

ضمینی جهانی در مقابل تهدیدات آینده (. کاهش یا از دست رفتن جمعیت نژادهای بومی، مشابه از دست رفتن سیاست ت2011
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گری بی رویه بین نژادهای خارجی و حیوانات بومی مهمترین عامل کاهش و همچنین خطری برای امنیت غذایی است. آمیخته

 .Alinaghizadeh et alباشد )ها و طیور ممکن است خیلی دیر شده برای وجود این نژادها هستند، که برای بسیاری از دام

واردات دائمی حیوانات با تولید باال از کشورهای توسعه یافته مهمترین تهدید برای تنوع دام های اهلی در کشورهای در  (.2007

(. بنابراین حفاظت از منابع حیوانی بومی روشی مناسب Mohammad Abadi and Mohammadi 2010حال توسعه است )

( و استراتژی آینده برای نژادهای بومی Li et al. 2011راض است )برای کاهش سرعت از دست رفتن تنوع نژاد از طریق انق

 بایستی ترکیبی از بهبود نژادی و حفاظت ژنتیکی باشد تا با بهره وری اقتصادی، هدف حفظ نژادی حاصل شود.

سازد تا تنوع ژنتیکی حیوانات، کشاورزان را قادر می به طورکلی،: ضرورت تنوع نژادی و حفاظت از منابع بومی

مخازنی را انتخاب کرده یا با پرورش نژادهای جدید در شرایط متغیر از جمله تغییرات اقلیمی، تهدیدات جدید یا مجدد بیماری، 

یاز تولیدات دامی کشور را فراهم ای و تغییر شرایط بازار یا تغییر نیازهای اجتماعی، امکان تامین ندانش جدید در مورد نیاز تغذیه

های تولیدی متنوع و شرایط زیست محیطی باشد که تواند ناشی از سیستم(. تنوع ژنتیکی میGhasemi et al. 2010نمایند )

تنوع ژنتیکی، باعث افزایش پیشرفت ژنتیکی و تطابق وجود ( Karimi et al. 2015اند )گاوهای بومی در طول تاریخ حفظ شده

 (.Hoffmann 2010) و یک گونه بدون تنوع ژنتیکی کافی قادر به سازگاری با تغییرات محیطی نیست پذیری سریعتر خواهد شد

های مختلف اقتصادی )توسعه نیافته، ختلف )یا کشورهای مختلف( در مقیاسمیانگین مقادیر تنوع ژنتیکی بین نژادهای مناطق م

درحال توسعه و توسعه یافته( مقایسه شد و نتایج حاکی از این بود که نژادها در مناطق توسعه یافته دارای سطوح باالیی از تنوع 

های اهلی با اقتصاد ع ژنومی و اولویت حفاظت دامباشد و تنوژنتیکی نسبت به نژادهای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می

هبردهای را (.Mohammadabadi et al. 2004; Zhang et al. 2018 اند، ارتباط دارد )مناطقی که از آن نشات گرفته

 شود، لذا تالش برای شناسایی و تعیین خصوصیاتحفاظت پس از کسب اطالعات جامع در خصوص منابع ژنتیکی موجود ارائه می

و مطالعه تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی ضروری  ژنتیکی نژادهای بومی و محلی بسیار اهمیت دارد

 .است

در تاریخ پرورش حیوانات، تعداد بسیار قابل توجهی از   :های در معرض خطر نژادیاندازه موثر جمعیت و  بازه

سال گذشته، تعداد  50(. با ظهور و توسعه تلقیح مصنوعی طی FAO 2003اند )رفتهنژادها اینجاد شده و در سطح جهان از بین 

های تولید مثلی وارد شدند که منجر به کاهش اندازه جمعیت موثر در نژادهای تجاری شده است محدودی دام نر در طرح

(Torsten et al. 2005 وضعیت در معرض خطر هر گونه بسته به گونه، شرایط محلی مثل .)گری، سیستم مدیریتی، نرخ آمیخته

برای  .منابع ژنتیک حیوانی با نرخ هشداردهنده انقراض و فرسایش ژنتیکی روبرو هستندنرخ کاهش و کاربرد نژادی، متفاوت است. 

( نیز در معرض خطرند 1500-1200درصد نژادهای جهانی ) 30اند و بیش از نژاد منحصر به فرد منقرض شده 200مثال حدود 

(Scherf & Pilling 2015; Moradian et al. 2019 .) راس باشد یا اگر تعداد  5000طبق مطالعات، اگر ثبت ساالنه بیش از
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باشد، نیاز به نظارت مستمر برای آن نژاد نیست. براساس پیشنهاد فائو هر زمانی که اندازه جمعیت نژادی  25000جهانی بیش از 

مناسب برای حفاظت نژادی آغاز شود. در مورد کشورهای درحال توسعه، نژادی با اندازه  ماده کاهش یابد، بایستی اقدام 5000به

به عنوان نژاد در معرض خطر  100پذیر و کمتر از به عنوان آسیب 500، به عنوان نژاد نادر، با کمتر از 2000جمعیت موثر کمتر از 

هزار رسید بایستی حفظ ماده  10تعداد حیوانات به کمتر از شود. همچنین پیشنهاد شده است هر زمان که کل در نظر گرفته می

، نا امن، 25000ژنتیکی)اسپرم و جنین( شروع شود. طبقه بندی دامنه اندازه جمعیت نژادهای گاو، شامل اندازه نرمال حدود بیش از 

 NBAGRاس توسط ر 2000و بحرانی کمتر از  5000-2000، در معرض خطر 5000-15000، آسیب پذیر 25000-15000بین 

(. Nyamushamba et al. 2017؛ Mishra et al. 2009؛ Srivastava et al. 2019در شرایط هند پیشنهاد شده است )

فرد، نیاز به جلوگیری از اثرات افت  50اند که در کوتاه مدت جمعیتی با اندازه موثر کمتر از در برخی مطالعات محققین اظهار داشته

 Franklinفرد باشد ) 500باشد و اندازه موثر جمعیت جهت حفظ تنوع ژنتیکی در طوالنی مدت بایستی ناشی از همخونی می

(. با این حال محققین دیگری اخیرا این پیشنهادات را تغییر دادند و برای کنترل نرخ همخونی و حفظ پتانسیل تکاملی 1980

 .Frankham et alفرد گزارش نمودند ) 1000و  100جمعیت در کوتاه مدت و طوالنی مدت، اندازه موثر جمعیت را به ترتیب 

2014.) 

برای حفاظت نژادی بایستی وضعیت نژادها در طی زمان مشخص شود، نژادهای در معرض : های حفاظتاستراتژی

 Mohammadi et al. 2009; Barazandeh etهای حفاظتی تعیین شود )خطر شناسایی شده و اولویت نژادها برای استراتژی

al. 2016که شوند و حفاظت خارج از جایگاه تقسیم می1حفاظت در جایگاههای حفظ منابع ژنتیکی حیوانی به دو روش (. روش

تقسیم بندی  حفاظت خارج از جایگاهو  حفاظت دام زنده در خارج جایگاهطبق معیارهای فائو به دو روش 2خارج از جایگاههای روش

  های حفاظتی در دستیابی به اهداف مختلف حفاظت متفاوت است.یت و توانایی روششوند. ظرفمی

زمانی که یک نژاد در خطر یا تهدید به انقراض باشد، حفاظت در جایگاه ارجحیت دارد. در این نوع  حفاظت در جایگاه:

تواند تداوم یابد و انتخاب برای سود ی نژادی نیز میگیرد. عالوه براین توسعهحفاظت تمام اهداف حفاظتی مد نظر قرار می

کند ی جمعیت کوچک ممکن باشد و این امر سازگاری به شرایط محیطی را تسهیل میتواند در محدودهاقتصادی می

(Oldenbroek 1999) 

                                                      
1
-In situ 

2
-Ex situ 
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است تولید نژادها غیر اقتصادی بوده و مدیریت دشواری  گاهی اوقات ممکنحفاظت دام زنده در خارج جایگاه: 

داشته باشند. با این وجود ممکن است ارزش فرهنگی، تاریخی و یا اکولوژیکی داشته باشند. چنین نژادهایی می توانند در باغ 

اد خارج از محیط تولید های این نوع حفاظت کم است اما در این حالت نژهای پرورشی یا طبیعی حفظ شوند. هزینهها، پارکوحش

 (.Oldenbroek 1999شود )خویش که به آن سازگار شده است، نگهداری می

 های حیوانات اهلی امکان انجماد اسپرم و حصول سطوح باال برای اکثر گونهحفاظت خارج از جایگاه )آزمایشگاه(: 

های منجمد برای تولید نتاج، ها جنینها وجود دارد. برای برخی از گونهل آبستنی پس از ذوب کردن اسپرم و تلقیح مادهو قابل قبو

هایی نظیر انتقال هسته به منظور استفاده از انواع ذخایر برای تولید مجدد حیوانات، می تواند استفاده ها و تکنیکانجماد اووسیت

-. در این نوع ذخیره(Royan Institute 2017)های بنیادی در ایران  بز مور سیاه با استفاده از سلولشود. برای مثال شبیه سازی 

ی ژنتیکی تمام اهداف حفاظت در نظر گرفته نمی شود. برای مثال حفاظت از یک نژاد در یک بانک ژنی کمکی به ارزش ی ماده

ریخی و اکولوژیکی آن نقش دارد. بنابراین ارزش اصلی یک بانک کند و فقط در ارزش فرهنگی، تااقتصادی آن نمی –اجتماعی 

 (.Oldenbroek 1999های حفاظتی در جایگاه است )ژنی برای حیوانات مزرعه کاهش خطر ناشی از طرح

رای محاسبه تعداد نر و ماده و جنین مورد نیاز برای معادالت مختلفی ب: تنوع و تعداد مورد نیاز دام جهت حفاظت

جنین  300نر و حدود  30-15دوز اسپرم منجمد از  2000جهت حفظ نژاد حدود ای نیز حفظ و ذخیره پیشنهاد شده است. در مطالعه

در  Ne(. مقدار پیشنهاد Hanotte & Jianlin 2006با تعداد مساوی نر و ماده برای بقای تنوع ژنتیکی نژاد پیشنهاد شده است )

 .Frankham et al؛ Jamieson & Allendorf 2012خصوص مدیریت حفاظت، بحث و تبادل نظر گسترده بوده است )

در حفظ و تولید نژادهای سازگار یافته، اندازه موثر جمعیت بایستی به بیش از  Insitu(. برای حفاظت Willi et al. 2006؛ 2014

های نتیکی اهمیت دارد که در این راستا تولید جهشافزایش یابد. برای رسیدن به این هدف از دید ژنتیکی، افزایش تنوع ژ 100

 Kristensen et)ها اغلب تنها گزینه خواهد بودجدید یک فرایند کند بوده و نجات ژنتیکی با رساندن تنوع جدید از دیگر جمعیت

al. 2015). ( دو نوع استراتژی انتخاب ژنومی با استفاده از مارکرهای 2014آدامور و همکاران )DNA  در سطح ژنوم به منظور

بازیابی مجدد محتوای ژنومی جمعیت در معرض خطر اختالط پیشنهاد دادند که چنین ابزارهایی در حفظ جمعیت های اهلی شده 

 Amadorدهد و ارزش بازیابی نژادها را دارد، مفید خواهند بود )مدی رخ میگری بین نژادها به صورت عمدی یا غیر عکه آمیخته

et al. 2014.) 
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 های بومی، توزیع و پراکندگی در کشوروضعیت توده

هاست که ختار ژنتیکی جمعیتها نیازمند شناخت صحیح سامطالعه وضعیت تکاملی جمعیت: بندی گاوهای بومیرده

 .Groeneveld et alهای حفاظتی و مدیریت پایدار منابع ژنتیکی اهمیت دارد )ها در جهت توسعه برنامهشناسایی ساختار جمعیت

در مقایسه با  دار زبوکوهانگاوهای  نژاد .شوندتقسیم می دارننژادهای گاو به دو گروه اصلی گاو بدون کوهان و گاو کوها(. 2010

در جمعیت  هر دو گروه گاوهای ذکرشده(. Hansen 2004گاوهای بدون کوهان مقاومت بیشتری به استرس گرمایی دارند )

شور از جمله گاوهای نجدی، تالشی، گلپایگانی، سیستانی و دشتیاری از زیر گروه های شاخص کتوده. گاوهای ایران موجود هستند

ها مثل گاوهای مازندارنی، کردی، پارس، باشد. بقیه تودهگاوهای بوس ایندیکوس هستند و نژاد سرابی از زیر گروه بوس تاروس می

 Ebrahimiشوند )بندی میای غیر شاخص دستهکرمانی، نافدار، ملقانی، کبوده...، نیز وجود دارند که به عنوان نژاده

Hoseinzadeh et al. 2016; Pasandideh et al. 2016 طبق مطالعات ژنومی نژادهای سرابی و کردی بیشترین تنوع و .)

 Karimiنژاد سیستانی کمترین تنوع را داشته و نژاد سرابی و سیستانی نسبت به سایر نژادها متمایزترین ترکیب ژنتیکی را داشتند )

et al. 2015.) 

-به طور معمول نژادهای گاو بومی ایران جزو نژادهای شیری: مثلی گاوهای بومیخصوصیات تولیدی و تولید

تولید گوشت و برخی مثل سرابی  شوند. برخی نژادها از جمله نژاد سیستانی، کردی و گلپایگانی و تالشی برایبندی میگوشتی دسته

های گاو بومی )سرابی، برای تولید شیر در اولویت هستند. طبق آمار و ارقام ثبت شده در سامانه مرکز اصالح نژاد دام از ایستگاه

 180ود ی شیردهی حدلیتر در روز با میانگین طول دوره 5الی  3نجدی و تالشی(، میانگین تولید شیر روزانه گاوهای بومی حدود 

باشد که این آمار و ارقام با توجه به شرایط نگهداری و تامین مواد غذایی و تعداد ماه می 18روز و متوسط سن اولین زایش حدود 

(. طبق kharrati et al. 2012; Ebrahimi et al. 2015دام رکورد برداری شده با توجه به محدودیت تعداد دام، متغیر است)

های نر سیستانی دارای رح توسعه و پرورش گاو سیستانی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، گوسالهگزارش مقدماتی اجرای ط

باشند. دوره درصد در شرایط پروراری می 60گرم افزایش وزن روزانه( با راندمان الشه  1200پتانسیل تولید گوشت مطلوب )

کیلوگرم با  600تا  450زان تولید شیر در یک دوره شیردهی حدود کیلوگرم و می 7تا  1ماه و مقدار شیر روزانه از  7شیردهی حدود 

های گاو بومی در کشور برخی خصوصیات (. با احداث ایستگاهGharedaghi 2018باشد )توجه به شرایط مدیریتی متغیر می

تعداد محدود ادامه یافت.  های فعال و باها این مطالعات در حد ایستگاهگاوهای بومی ثبت شد ولی با برچیده شدن این ایستگاه

متاسفانه تحقیقات به روز و قابل استنادی در خصوص صفات تولیدی و عملکردی نژادهای بومی و بخصوص توانایی تولید نژادهای 

بومی در شرایط مختلف مدیریتی صورت نگرفته است و منبع موجود برای خصوصیات نژادهای بومی مربوط به چندین سال قبل 

 (:Sharifi et al. 2016باشد )که در کتابی گردآوری شده است و به شرح زیر می( 1است )جدول 
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میلیون راس  9/7(، در ایران حدود 1993)  FAOبر اساس گزارش : آمار تعداد گاوهای بومی ایران و تولیدات

ثرا هلشتاین( بودند. سهم درصد رجیستر شده )اک 51/10درصد دورگ و  6/43درصد بومی،  9/45گاو وجود داشت که از این تعداد 

( بود. تولیدات گاو شیری در طی دو دهه گذشته تغییرات GDPدرصد از درآمد ناخالص ملی ) 4حیوانات اهلی در اقتصاد ملی 

(. تلقیح مصنوعی در مناطق مختلفی از Ahsani et al. 2019aهای بزرگتری ایجاد شد )ساختاری قابل توجهی داشت و گله

 Ebrahimi et al. 2015; Ahsaniایران به طور قابل توجهی توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته است )جهان، به ویژه در 

et al. 2019b با توسعه تلقیح مصنوعی و با رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تولید منابع غذایی، آمیخته گری روز به روز بیشتر .)

دهند که براساس منشاشان عبارتند از گروه از نرها را معموال مورد استفاده قرار میشد. پرورش دهندگان گاو شیری در ایران چهار 

بندی شوند: توانند به دو گروه طبقهگاوهای نر آمریکایی، کانادایی، اروپایی و ایرانی. از طرف دیگر، این چهار گروه همچنین می

برآورد توانایی تولید دختران انها امکان پذیر است. گروه  . در گروه اول آزمون نتاج وsamplingو نرهای  summarizedنرهای 

شوند. لذا، شناسایی بسیار دقیق نرهایی که شان انتخاب میدوم برای صفات تولید باال یا صفات همبسته با آنها براساس شجره

ری از تولیدکنندگان گاوهای شیری عدم تمایل بسیاحامل صفات تولیدی باال و صفات وابسته به آنها برای انتقال به فرزندان هستند 

  .این واقعیت است که عملکرد دختران آنها تا حدودی غیر قابل پیش بینی است samplingایرانی برای استفاده از نرهای 

استفاده کنند تا نقش گاوهای خارجی را  samplingدهند تا از نرهای تولیدکنندگان گاوهای شیری ترجیح میبعضی از 

جمعیت دام سنگین )گاو،  )2019( (. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزیEbrahimi et al. 2016)پایین آورند ) تعدیل کنند یا

درصد  7/26تعداد گاوهای بومی ایران در حدود  ،مطابق آمار ارائه شدهراس برآورد گردید.  497264/8گاومیش، شتر و اسب( کشور 

به خود درصد از تولید گوشت کشور را  15و درصد از تولید شیر  8/5رأس تنها  2044000حدود  بوده که باموجود در کشور  دامکل 

درصد تولید  41حدود  داده کهدرصد از جمعیت گاوهای موجود در کشور را گاوهای اصیل تشکیل  14حدود . دندهمیاختصاص 

باالی آنها به خوراک با کیفیت مطلوب مانع های باالی نگهداری گاوهای اصیل و نیاز اما هزینه دهند.میشیر را به خود اختصاص 

-های مازندارن، گیالن، کردستان و استانبیشترین پراکندگی گاوهای بومی در استان .شوداز رشد این جمعیت در سطح وسیع می

ائه شده است ار 2ها در مقایسه با سایر گاوهای کشور در جدول ( و آمار تولیدات آن1باشد )شکلهای آذربایجان شرقی و غربی می

(Ministry of Jihad Agriculture 2019.) در شیرده گاو راس 2048563 ظرفیت با داری گاو صنعتی واحد 18830 تعداد 

 Kharrati) است بوده رشد به رو روند یک دارای شیر تولید 1387 تا 1383 هایسال طی. هستند فعالیت مشغول کشور

Koopaei, et al., 2011). های ، تعداد کل گاوداری(2019)سال های صنعتی  اصل از طرح آمارگیری گاوداریبراساس نتایج ح

میلیون  4/2گاوداری صنعتی با ظرفیت کل  هزار 17 میلیون رأس است. از این تعداد، 7/3واحد با ظرفیت  هزار 27صنعتی کشور 

میلیون رأس مربوط به فعالیت  3/1کل هزارگاوداری صنعتی با ظرفیت  10رأس مربوط به فعالیت پرورش گاو شیری و تعداد 

 حد از شیر مصرف سرانه هنوز اما کشور در شیر تولید افزایشی روند وجود با (.Safai A 2020د )باشپرواربندی گاو و گوساله می
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 95 با برابر هر نفر برای کشور در شیر مصرف سرانه. (Kharrati Koopaei, et al., 2012است ) ترپایین جهانی استاندارد

 است سال در کیلوگرم 350 با برابر اروپا در و کیلوگرم 169 با برابر جهان در شیر مصرف سرانه که حالی در باشد، می کیلوگرم

(Kharrati Koopaei, et al., 2011 .)ایران در نژادی اصالح اهداف که دریافت توانمی موجود اطالعات و آمار به توجه با 

براساس آمار، روند جمعیت دامی  (.Kharrati Koopaei, et al., 2012)شود  ریزیبرنامه کشور رد تولید افزایش برای بایستی

 5/27درصد رسیده است که حدود  28درصد به  54/55برای جمعیت بومی سیر نزولی داشته و از  1397تا سال  1382از سال 

 Ministry ofدرصد افزایش داشتند ) 5/5صیل درصد و گاوهای ا 22رگ درصد کاهش داشته است و در این بین گاوهای دو

Jihad Agriculture 2019). 

 توان به مواردی از جمله:های گاو بومی در کشور میعلت عمده کاهش جمعیت

 های صنفی و انجمن نژادی نبود تشکل (1

 های اصالح نژادی منجر به انتخاب در گاوهای بومی کشور عدم تداوم اجرای برنامه (2

 دهندگان جهت اجرای عملیات اصالح نژادی گاو بومی به دلیل اقتصادی نبودن تولیدات آنهازم در میان پرورشفقدان انگیزه ال (3

 مناسب دولتی اعتبارات تامین کمبود بودجه و منابع اعتباری و مشکل (4

   اصالح نژاد گاو بومی  د ایستگاهمول گلهتولید شده در  ژنتیکی از  ماده مردمی هایگله و روستاییداران استفاده گله عدم (5

 .(Ministry of Jihad Agriculture 2019اشاره کرد ) کشور

به لحاظ جمعیتی، از تعداد نژادهای شاخص کشور از جمله گلپایگانی و دشتیاری، سیستانی اطالعات موثقی در دست نبوده و  (6

های ژنومی، د. با بررسی اندازه موثر جمعیت با استفاده از دادهها شدیدا کاهش یافته و در معرض انقراض کامل قرار دارنجمعیت آن

برخی از نژادها مانند سرابی، سیستانی، پارس، تالشی، نجدی و کرمانی در معرض خطر جدی انقراض هستند و سایر نژادها، به جز 

های حفاظت نژادهای سرابی و سیستانی به ای ندارند. لذا اولویت بیشتر باید روی برنامه( شرایط امیدوار کنندهNe=117مازندارنی )

 (.Karimi et al. 2016دلیل ترکیب ژنتیکی منحصر به فرد و وضعیت حفاظتی بحرانی باشد )
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 (Sharifi et al. 2016). خصوصیات تولیدی و تولید مثلی نژادهای بومی کشور1جدول 

Table 1. Productive and reproductive characteristics of native breeds of the country 

(Sharifi et al. 2016) 

 و تولید مثلی  صفات تولیدی

Productive and reproductive traits 

 نژاد

Breed 

 سرابی

Sarabi 

 تالشی

Taleshi 

 نجدی

Najdi 

 سیستانی

Sistani 

 دشتیاری

Dashtyari 

 ولید شیر روزانه )کیلوگرم(میانگین ت

Average daily milk production (kg) 
7.5 4-4.5 6-8 5.7 4.3 

میانگین مقدار شیر تولیدی در یک دوره 

 شیردهی )کیلوگرم(

Average milk production during a 

lactation period (kg) 

2150 1350 875 1262 ND 

 میانگین طول دوره شیردهی )روز(

Average lactation length (days) 
185 131-170 125-167 226 244 

 میانگین طول دوره خشکی )روز(

Average length of dry days 
148 . . 167 ND 

 Fat 4.2-4.5 5.1 5.5 6.2 ND %   درصد چربی

 Protein 4.04 . 3.92 5.87 ND %  درصد پروتئین

 میانگین طول آبستنی)روز(

Average length of pregnancy days 

282 278 260-287 289 ND 

 سن اولین زایش)ماه(

Age of first calving(Month) 

27 27-29 . 14-47 25 

 زایی )روز(میانگین فاصله گوساله

Average Calving Interval(day) 
429 540 538 527 450 
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 (Ministry of Jihad Agriculture 2019) تعداد گاوهای بومی در ایران .1شکل 

Figure1. Number of native cattle in Iran (Ministry of Jihad Agriculture 2019( 

 . تعداد جمعیت، تولید شیر و گوشت گاوهای بومی کشور2جدول 

Table 2. Number of native cattle, milk and meat in Iran 

 (1397) سال گزارش

Years of report (1397) 

 درصد

Percent 

 بومی

Native 

 جمع کل گاوهای کشور

All of the cattle in Iran 

 Number 28.08 2271132 8089200  تعداد جمعیت

 Milk Yield 6.21 614/12 Kt* 9889.8 Kt مقدار تولید شیر

 Meat Yield 27.37 126.95 Kt 463.83 Kt مقدار تولید گوشت

Thousand Tonnes * 

 

برای حفاظت از نژادهای بومی تاکنون : گرفته جهت حفظ و حراست از نژادهای گاو بومیاقدامات صورت 

های گاو بومی در کشور که بنا به دالیلی همچون عدم توجیه اقتصادی، اکثر این اقداماتی صورت گرفته است از جمله ایجاد ایستگاه

های گیالن، خوزستان و آذربایجان نها سه ایستگاه در استان(. درحال حاضر ت3)جدول  ها تعطیل شده یا واگذار شده اندایستگاه

در حال حاضر در رابطه با گاوسیستانی در سطح منطقه  (.Ministry of Jihad Agriculture 2019) شرقی فعال هستند

بسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان عالوه بر ایستگاه زهک وا

گیری باشد، یک ایستگاه وابسته به دانشگاه زابل به همراه یک مرکز اسپرمسیستان( که اطالعات آن کم و بیش در دسترس می
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ای در دست ریزی آنها اطالع رسمی و منتشر شدهاهداف و برنامههای موجود، ناتمام نیز وجود دارد که از جزئیات فعالیت، تعداد دام

 .(Gharedaghi 2018)نیست 

ریزی برای حفظ و توسعه نژادهای شاخص بومی، پروژه حفظ و حراست از جهت برنامه 1373مرکز اصالح نژاد دام در سال 

راس گاو  4گزینی ت اجرائی پروژه حفظ و حراست با بهعملیا 1372منابع ژنی دام و طیور را مدنظر قرارداد. در این راستا از سال 

به صورت غیر پیوسته و  1377های فوق شروع شد و به دنبال آن تا سال دز اسپرم از دام 5000بومی نژاد شاخص نجدی و تهیه 

گلپایگانی با  تهیه جنین منجمد از گاوهای نجدی و 1375پراکنده نژادهای دیگر مورد توجه قرار گرفت که از جمله در سال 

تری ادامه یافت بطوریکه برنامه به صورت منسجم 1378اعتبارات همین پروژه صورت پذیرفت. از شروع برنامه سوم و درسال 

ساله از توده نژادهای شاخص گاو بومی و گاومیش تعداد دو تا سه راس گاو نر داشتی براساس اطالعات و آمار و تقریبا، همه

های شاخص و خالص کشور به مراکز تولید اسپرم و گزینی شده و به عنوان برترین گاوهای بومی و گاومیشرکوردهای انفرادی، به

از جمله مرکز اصالح نژاد معرفی شدند که این برنامه به صورت مستمر ادامه دارد ولی به علت عدم ارسال رکوردهای صحیح، نبود 

های مردمی با مشکالتی مواجه گردیده های تحت پوشش و گلهین گلهیکپارچگی و استمرار در رکوردگیری و اتصال ژنتیکی ب

های بومی اقداماتی که صورت گرفته از برنامه چهارم طرح حفاظت از توده .(Ministry of Jihad Agriculture 2019است)

 توان به مواردی از جمله:است می

 های اقماری)طرح دام روستا(برنامه پنجم از اعتبارات دام روستایی جهت تحت پوشش بردن گله (1

 ایجاد اولین ایستگاه مرکز مطالعات گاو بومی حکیمیه کرج ) سرابی( (2

 فعال بودن سه ایستگاه سرابی، تالشی و نجدی از یازده ایستگاه تاسیس شده  (3

 اشاره کرد   شاخص  راس گاو بومی9318   بردن  پوشش  تحت 1376از سال (4

 به بعد عبارت بودند از: 94بومی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه از سال ای گاوهای های حمایتی و توسعهپروژه

 ایجاد گله پشتیبان جهت حفظ ذخایر گاو بومی شاخص و گاومیش (1

 های بومی کشورطرح ایجاد بانک مواد ژنی جهت حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام (2

 های پشتیبانی از گاوهای بومی کشورپروزه ساماندهی ایستگاه (3

 گوشت قرمز و شیر-پروژه افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت اساسی (4

 پروژه توسعه عملیات اصالح نژاد دام روستایی (5

 

 



 1399و همکاران،  عزیزی

159 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 . وضعیت ایستگاه های دام بومی ایران 3جدول 

Table 3. Status of native cattle stations in Iran 

 نام ایستگاه
Name Station 

 محل ایستگاه
Location 

 نژاد بومی

Breed 

 سال تأسیس
Years of 

Foundation 

 وضعیت فعلی ایستگاه

Present Status 

 حکیمیه
Hakimyeh 

 واگذاری به معاونت آموزش و تحقیقات Sarabi 1361 سرابی Karaj کرج
Transfer to the Deputy of 

Education and Research 

 غیر فعال Sarabi 1366 سرابی Shabestar شبستر Shabestar شبستر

Non Active 

 Active فعال است Sarabi 1333 سرابی Sarab سراب Sarab سراب

 خجیر

Khojir 

 رودهن

Rodehen 

 سرابی

Sarabi 

ND غیر فعال 
Non Active 

 زهک

Zahhak 

 زهک

Zahhak 

 سیستانی

Sistani 

 واگذاری به معاونت آموزش و تحقیقات 1367

Transfer to the Deputy of 

Education and Research 

 فومن

Phoman 

 فومن

Phoman 

 تالشی

Taleshi 

 فعال است 1372

Active 

 گلپایگان

Golpayegan 

 گلپایگان

Golpayegan 

 گلپایگانی

Golpayegani 

 تعطیل شده است 1362

Non Active 

 رسالت

Resalat 

 اصفهان

Isfahan 

 گلپایگانی

Golpayegani 

 غیر فعال 1367
Non Active 

 دلیجان

Delijan 

 دلیجان

Delijan 

 گلپلیگانی

Golpayegani 

 غیر فعال 1367

Non Active 

 شوشتر

Shoshtar 

 شوشتر

Shoshtar 

 نجدی

Najdi 

 فعال است 1368

Active 

 ایرانشهر

Iranshahr 

 ایرانشهر

Iranshahr 

 دشتیاری

Dashtyari 

 ایستگاه فاقد دام است 1372

Non Active 

 

ها صورت گرفت که دستاوردهای حاصل از گذشته جهت حمایت از این پروژهدر راستای این مواردی که ذکر شد اقداماتی      

 باشد.تاکنون به شرح زیر می

های پرورش و بهره و سامانه تشویقی مشابه به منظور ایجاد انگیزشهای بالعوض و اعتبارات بانکی کمتخصیص یارانه (1

 نگهداری

ی انتقال مواد توارثی )اسپرم، جنین، بافت، سرم و ژنومیک ( و هادام غیر زنده یا روشاستفاده از مشارکت بخش خصوصی و  (2

upgrading سازی گاوهای بومیبرای خالص 

 های ترویجی و تکثیریایجاد گله (3

 های اقماریخرید دام بومی از گله (4
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 درصد 75-50های باز اصالح نژادی در قالب تولید ترکیب ژنتیکی جهت حفظ سهم خونی بومی بین ایجاد هسته (5

جنین سرابی و  500های تلقیح مصنوعی )برای مثال تولید های اسپرم و آزمایشگاه  انتقال جنین همراه با فعالیتد ایستگاهایجا (6

 دز اسپرم سرابی( 23000

-پروژه ژنومیک گاوهای بومی کشور با همکاری شرکت ساینا گستر البرز )جهت بررسی ساختار جمعیت گاوهای بومی و نشانه (7

 (های انتخاب و ...

 های دانش بنیان برای انتقال جنین همکاری شرکت (8

های بومی از طریق پرواربندی گاوهای بومی همکاری شرکت تعاونی همیاران خرد متشکل از بازنشستگان جهت توسعه دام (9

 .(Ministry of Jihad Agriculture 2019مستعد در روستاها )گیالن و مازندران( )

رکز اصالح نژاد دام و ایجاد رده سلولی برخی از نژادهای بومی )گاو سیستانی و ذخایر ماده ژنتیکی در بانک ژنی م

گلپایگانی( در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در خصوص حفظ منابع ژنتیکی بومی 

ژنتیکی گاوهای سیستانی با ایجاد در پژوهشی نیز روی حفظ (. Iranian Biological Resource Center 2018)باشد می

-گری را نشان داد به طوریکه میهای سلولی، پایداری کروموزوم و به دور از آمیختهبانک سلولی فیبروبالست، نتایج رشد عادی رده

های فیبروبالست را به عنوان یک منبع ژنتیکی روشی مناسب و سودمند جهت تحقیقات بیولوژیکی مثل توان نگهداری سلول

  (.Gorji et al. 2017نومیک، پست ژنومیک و تحقیقات کلونینگ سلول بدنی و احیای احتمالی نژاد دانست )ژ

یک برنامه حفاظتی موثر بایستی قادر به حفظ تنوع ژنتیکی موجود باشد  برداری از نژادهای بومی:راهکارهای بهره

(. Talle et al. 2005ها حفظ کند )های ژنتیکی گروهکه که تنوع ژنتیکی داخل نژادی را جهت کاهش همخونی و تفاوتبه طوری

ظ و نگهداری نژاد به روش توان به استفاده از منابع ژنتیکی امیدوار بود، باید حفزمانی که امکان بازیابی نژاد هنوز وجود دارد و می

برداری مداوم از نژادها سبب حفظ آن (. بهرهWoolliams et al. 1998؛ Oldenbroek 1999حفاظت در جایگاه برقرار باشد )

 3باشد که پتانسیل خود نگهداریهای حفظ نژادها در این روش، حفظ نژادهایی مید چرا که عامل مهم درکاهش هزینهها خواهد ش

 دارند.

 توان در نظر گرفت عبارتند از:راهکارهای کلی که در حفاظت به روش حفاظت در جایگاه می 

 بومی ها به دامداران با هدف جبران سود کم پرورش نژادهای گاوپرداخت مشوق (1

 افزایش ارزش محصوالت نژادهای گاو بومی در بازار (2

 تعیین عملکرد اقتصادی برای نژاد بومی )ارزیابی ارزش اقتصادی( (3

                                                      
3
-Self-Sustaining 
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های فنی )عدم همکاری متخصصان اصالح دام و عدم آوری شیر و ...( و همکاریهای جمعها )نقص در شبکهبهبود زیر ساخت (4

 های اصالحی(وجود برنامه

 های انتخاب با در نظر گرفتن همبستگی صفات، محیط پرورشی و اندازه موثر جمعیت()انجام برنامه پیشرفت ژنتیکی (5

با حفظ سهم خونی  گری ها وسازی سیستم تولید )افزایش عملکرد اقتصادی نژادهای بومی با معرفی برخی انواع آمیختهبهینه (6

 نژادهای بومی(

 

 بحث

 هم در یوجه چند مختلف یها تیمحدود توسط توسعه حال در یکشورها رد یوانیح یکیژنت منابع از حفاظت موضوع 

 و شوندیم آغاز حفاظت یهایاستراتژ از یکامل فیط ظهور بدون معموالً حفاظت یهابرنامه گر،ید عبارت به. است شده دهیتن

 نژاد اصالح و حفاظت یهارنامهب و شودیم یابیارز یدام ینژادها میمستق ارزش قیطر از اغلب واناتیح یکیژنت منابع تیاهم

کاهش جمعیت نژادهای بومی و به . (Adebabay et al. 2016) دارد یبستگ واناتیح یکیژنت منابع میمستق ریمقاد به صرفاً

باشد. برخی دنبال آن انقراض، بنا به دالیل اقتصادی و مواردی که ذکر شد در همه کشورها رخ داده و این امری اجتناب ناپذیر می

شورها مثل هند برای بهبود نژادهای بومی خود، ترکیب ژنتیکی )سنتز نژادی( با سهم خونی متفاوت از نژادهای خارجی را اجرا ک

(. از سویی دیگر با در نظر گرفتن نژادی مثل هلشتاین که Srivastava et al. 2019باشد )هایی روبرو میکردند که با چالش

 5000سال به  30کیلوگرم داشته و بعد از  2500تولیدی حدود  1945ید شیر قرار دارد، در سال اکنون در رده اول جهانی برای تول

اکنون تولید باالی جهانی ( و همRakes 1987) تن رسید 7یعنی بعد از ده سال دیگر  به  1985کیلوگرم افزایش یافته و در سال 

رنامه حفظ نژادی وابسته به سه مرحله کشف، امنیت و پایداری است. موفقیت ب باشد.داشته و در سراسر جهان این نژاد پراکنده می

های ها با بهبود ژنتیکی است که از طریق پروتکلمرحله اول شناخت ساختار جمعیتی است. گام بعدی، تامین امنیت برخی جمعیت

مینان از تقاضای بازار برای نژاد و مدت  است که با اطآید. مرحله سوم، پایداری نژادها برای طوالنیاصالح نژادی به دست می

(. این مسئله گویای این است که اصالح نژاد و باالتبع اقتصادی Sponenberg et al. 2019) پذیر استمحصوالت آن امکان

 مدت داشت. نمودن نژادی که باعث حفظ نژاد نیز خواهد شد روندی طوالنی مدت دارد و بایستی برای این امر برنامه بلند

ر جمعیتی گاوهای بومی با مطالعات ژنومی بررسی شده است ولی متاسفانه در کشور توجه زیادی به توانایی تولید ساختا

های انتخاب صورت نگرفته است. عالوه بر گاوهای بومی نشده و تحقیقاتی در این خصوص با لحاظ کردن بهبود مدیریتی و برنامه

آمیز در نظر گرفتن اصول تنوع، تعداد دام و ثبت مشخصات در کشور چندان موفقیتاین، حفظ نژاد در قالب بانک ژنی در کشور با 

های باز اصالح نژادی در قالب تولید ترکیب ژنتیکی جهت حفظ سهم خونی بومی به علت نبوده است. از سویی دیگر ایجاد هسته

های حفظ نژادی نیز با باشد. ایستگاهنگیز میها بحث چالش برامحدود بودن اندازه موثر جمعیت و مشکل تامین اعتبار ایستگاه
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مشکالت متعددی از جمله منابع تامین مالی روبرو هستند و تمام این موارد حاکی از این است که با وجود کارهای صورت گرفته 

 Neدار برآوردی برای حفظ جمعیت، مق Neبا در نظر گرفتن حداقل اندازه قابل قبول این روند کاهشی نژادهای بومی ادامه دارد. 

گری، باشد. جایگزینی نژادهای پر بازده و آمیختهبرای نژادهای ایرانی، حاکی از بحران انقراض در این نژادها به جز مازندرانی می

 کند.خطر جدی انقراض گاوهای بومی را تایید می

ری، هنوز برخی افراد در این مناطق گدر روستاها و اطراف شهرها با وجود ورود گاوهای پر تولید و آمیخته: گیرینتیجه

توان با استفاده از مطلعین کنند. در ابتدا مینژادهای بومی را به علت شرایط زندگی و فراهم نمودن حداقل هزینه، نگهداری می

حفظ و  های مولکولی نژادهای بومی را شناسایی کرده و نسبت بهمحلی و خصوصیات کلی نژادی و در مراحل بعد با انجام آزمایش

حراست از آن به صورت حفاظت در مکان با ارائه خدمات و تسهیالت ممکن به عنوان گام اول اقدام کرد. الزم به ذکر است که در 

توانند در آن محیط با حداقل شرایط فراهم شده، تولید شیر یا گوشت برخی مناطق به جز نژادهای بومی، نژادهای دیگری نمی

مدت اصالح نژادی مدت و بلندایی منبع درآمد باشد. با در نظر گرفتن این عوامل، تدوین استراتژی میانداشته و برای دامدار روست

های راهبردی الزم است. بهبود مدیریت گذاری و ارائه برنامهباتوجه به پتانسیل هر کدام از نژادها به صورت جداگانه و سیاست

توان توانایی تولید نژادهای بومی را در شرایط فراهم شده سنجید و مال آن میباشد که با اعتولیدی گامی مهم در این زمینه می

های ژنی منطقه ای با رعایت اصول آن های اصالحی را در مرحله بعد پیاده ساخت. برای اقدامات حفاظتی موثر، ایجاد بانکبرنامه

های نژادی، همکاری و هماهنگی مناسب بین نهای مردمی و انجمو مشارکت مردمی با لحاظ نمودن پرورش دهندگان، سازمان

های دامپروری و عشایری ضروری های مختلف )فائو، موسسات تحقیقات، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران( اتحادیهسازمان

های کوچک، گلهاست. عالوه بر این موارد، برای موفقیت برنامه حفاظتی، کشاورزان نیاز به اطالعات در مورد ارزش منابع ژنتیکی 

 و گذاران استیس نیب در یآگاههای اقتصادی و حمایت قانونی دارند. همچنین آموزش، دسترسی به بازار و خدمات دیگر، انگیزه

 .ابدی ارتقا یستیبا ییهوا و آب راتییتغ کاهش و یسازگار در واناتیح یکیژنت منابع بالقوه نقش مورد در دام دارندگان

مرکز اصالح نژاد دام و بهبود های مادی و معنوی  دارند از حمایت ینگارندگان برخود الزم م بدینوسیله: سپاسگزاری

 تشکر را بجا آورند. تولیدات دامی
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 ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی( 1390) علی اسماعیلی زاده کشکوئیه، علیرضا ترنگ، محمدرضا محمد آبادی، مجید پسندیده

C>T از ژن OPN 199-205، 42. نشریه علوم دامی ایران با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران . 

 OPN های های ژن ارتباط آلل (1395) ، اسماعیلی زاده کشکوئیه علیپسندیده مجید، خراتی کوپایی حامد، محمدآبادی محمدرضا
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 .پژوهشگاه علوم تولید مثل .شبیه سازی بز مورسیای اسپانیا (،1396پژوهشکده رویان )

 نیکبختی مهدی ،ترنگ علیرضا ،اسماعیلی زاده کشکوئیه علی ،انصاری مهیاری سعید ،آبادی محمدرضامحمد ،خراتی کوپایی حامد

و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین  DGAT1 بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن( 1390)

 . 185-192، 3های علوم دامی ایران .مجله پژوهشایران

بررسی  (1391ی )اسماعیلی زاده کشکوئیه عل خراتی کوپایی محمود، ،ترنگ علیرضا ،مدآبادی محمدرضامح ،خراتی کوپایی حامد

، 7. مجله ژنتیک نوین با بیماری ورم پستان در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران DGAT ارتباط چند شکلی آللی ژن

104-101 . 

ر صنعت دام و طیور در ایران. انتشارات آموزش و ترویج ای ب( مقدمه1395شریفی مجید، تقی زاده اکبر، حسین خانی علی )

 .924-1، 1کشاورزی. تبریز، ایران. چاپ 

(  تحلیلی بر وضعیت گاوداری های صنعتی کشور. مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، ریاست 1398صفایی علی رضا )

 جمهوری. 

. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. وزارت یستانیگاوس یتوسعهو  حفظاحیا،  مناسب یهاراهکار بررسی( 1396قره داغی علی اکبر )

 .52880شماره ثبت : جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی.

.  ISSRوهای هلشتاین و بومی استان کرمان با نشانگرهای ارزیابی تنوع ژنتیکی گا( 1390مریم ) قاسمی محمدرضا، محمدآبادی

 . 51-45, 6ژنتیک نوین 

. بررسی ژنوتیپ های بتاالکتوگلوبولین در گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمان( 1389محمدآبادی محمدرضا، محمدی اکرم )

 .61-67، 12مجله تولیدات دامی 

در گاوهای هلشتاین و محلی  زئینژن کاپاکا مطالعه( 1388و همکاران ) رضامیرزایی حمید، محمدآبادی محمدرضا محمدی اکرم،

 .125-132، 16مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی .  PCR-RFLPاستان کرمان با استفاده از روش 

 (، فهرست رده های سلولی جانوری. جهاد دانشگاهی.1397مرکز ملی ذخایر ژنتیکی)

 .ت امور تولیدات دامی( معاون1398وزارت جهاد کشاورزی )
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