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 بسمه تعالی 

 مقدمه :
تكثير  و حفظ و شــوند مي محســوب كشور هر اســتراتژيك ذخاير و ملي ســرمايه عنوان به بومي گياهــان و حيوانــات

 و مصنوعي و طبيعي انتخاب ســال هزاران از پــس موجودات ايــن. اســت برخوردار بســياري اهميــت و ارزش از آنها

 ازدياد و تكثير به و داده ادامه خويش حيات به همچنان محيطي نامساعد شــرايط تمامي بر غلبه با و بســيار موانع از گذر نيز

اند. اين مسئله، بخصوص با  كرده پيدا سازگاري محيطي هايمحدوديت از بســياري به نســبت همچنين اند وپرداخته نســل

هاي بومي را الزامي نشده در آينده، لزوم حفظ تنوع ژنتيكي در دامبينييشپافزايش توليد محصوالت دامي و توليد محصوالت 

اين دامها با شرايط اقليمي و آب و هوايي مناطق مختلف سازگاري پيدا كرده بطوريكه در مقايسه با نژادهاي ساخته است.

را  (ديريتي و تغذيه اي و اقليميم)اصيل خارجي موجود در كشور كمتر به بيماريهاي دامي مبتال شده و استرس هاي محيطي 

 به راحتي تحمل مي نمايند.

 اهداف و ضرورت اجرای پروژه :

 حفظ ذخاير ژنتيكي گاوهاي بومي -1

 بهره برداري ژنتيكي از پتانسيل موجود در توده گاوهاي بومي كشور. -2

 شیوه اجرایی
  و گله های مردمی واجد (خوزستان)و نجدی  (گیالن)، تالشی (آذربایجان شرقی)این پروژه در سه ایستگاه گاو بومی سرابی 

پروژه نژادهاي بومي با حضور افراد مطلع محلي و كارشناسان خبره استان با همكاري كارشناس  اين در. شرایط اجرا می گردد

 مانجا پوشش تحت دامهاي كليه براي بايستي ركوردگيري و مشخصات ثبت عمليات مركز اصالح نژاد دام شناسايي مي گردد.

 مادرانشان و خود توليدي و ظاهري صفات اساس به منظور انجام عمليات تلقيح مصنوعي بايستي برترين نرهاي گله بر. گردد

انتخاب شوند و اسپرم آنها توسط پيمانكار جمع آوري گردد و جهت تلقيح مصنوعي براي گله تحت پوشش و ساير گله هاي 

قرار گيرد و گاوهاي نر برتر نژاد بومي جهت اسپرم گيري به مركز اصالح نژاد منطقه كه تحت پوشش مي باشد مورد استفاده 

منتقل مي شود تا براي استهسال جنين و يا اسپرم با هدف حفظ ذخيره ژنتيكي مورد استفاده قرار گيرد همچنين اين اسپرم در 

يكي از اهداف اين پروژه بهبود و توسعه صورت درخواست گله داران داوطب در اختيار آن ها قرار مي گيرد. توجه به اينكه 

نژاد مي باشد لذا انجام و دقت در ركوردگيري شير مولدين پس از زايش ضروري بوده، همچنين ركوردگيري اوزان بدو تولد 

 در پوشش تحت گله در توليدي راندمان افزايش و وزن از شيرگيري نيز از مهمترين ركوردهاي مورد نياز مي باشد. جهت

 نرهاي برترين اسپرم با و انتخاب برتر ماده مولد دامهاي و حذف توليد كم دامهاي شير، ركورد براساس بايستي آتي، سالهاي

 انتخاب در ادامه اجراي پروژه در سالهاي آتي) مشابه سال اول( با .شوند داده و يا ساير گله هاي تحت پوشش تالقي گله

يافت و جهت ايجاد هسته باز  خواهد سوق باالتري توليد و وري بهره سمت به گله توليد، كم دامهاي حذف و برتر مولدين

اصالح نژادي در منطقه مي توان يكي از برترين گله هاي تحت پوشش را كه داراي مولدين برتر مي باشند )در صورت تاييد 

 .مركز  بر اساس اطالعات و ركوردهاي ارسال شده  و تجزيه و تحليل آنها( انتخاب نمود
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