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 تولید ترکیب ژنتیکی گاو کشور

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

و همچنين  (و بيومتريك توليد مثلي)امتيازات بارز گاوهای بومي، خالص سازی نژادی، بررسي استعدادهای توليد شير، گوشت و ساير صفات 
تدوين پروژه هايي برای حفظ و . لذا اصالح نژاد به منظور بهبود توليدات و فرآورده های دامي از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار است

شده برای  حراست از ذخاير ژنتيكي در دو فاز تأسيس ايستگاههای گاوهای بومي و گله های اقماری و همچنين پروژه آميخته گری كنترل

 .مورد نياز مي باشد آن،جلوگيری از تالقيهای بي رويه و هدفمند كردن 

 اهداف و ضرورت اجرای پروژه
 بهره برداری ژنتيكي از پتانسيل موجود در توده گاوهای بومي كشور.  -1

حفظ ذخاير ژنتيكي گاوهای بومي بصورت نسبتي از سهم نژادی گاوهای آميخته و جلوگيری از انقراض اين سرمايه ملي با ايجاد  -2
با صفات و مشخصات مناسب برای توليد گوشت در شرايط پرواربندی صنعتي و حداقل هزينه نگهداری  )نژادهای جديد گوشتي 

 . (داكثر ظرفيت توليد و حداقل هزينه پرورشبا ح )و شيری ( و بهترين راندمان غذايي

دورگ گيری بين نژادهای بومي و خارجي و نهايتاً سنتز نژاد مطلوب در جهت اهداف طرح و استفاده از حداكثر هتروزيس بـرای   -3
 توليد گوشت مصرفي كشور.

ت توليدی يك نژاد و رسـيدن بـه استفاده از سيستم های آميزشي معين و انتخاب مرحله ای در جهت افزايش قدرت توارثي صفا -4
 درجه شايستگي الزم نسبت به محيط پرورش. 

 انتقال صفات توليدی خوب گاوهای اصيل خارجي به نژادهای بومي ايران. -5

 شیوه اجرایی
ط اجرا مي و گله های مردمي واجد شراي (خوزستان)و نجدی  (گيالن)، تالشي (آذربايجان شرقي)اين پروژه در سه ايستگاه گاو بومي سرابي 

گردد. همزمان گله های مردمي تحت پوشش برنامه حفظ و حراست از ذخاير ژنتيكي قرار مي گيرد تا ايستگاه به صورت هسته باز بتواند بـا 

پروژه تركيب نژاد گاو كشور عالوه بر تأمين گاوهای مورد نياز دامداران در آميخته گری و خالص سازی گاوهای بومي به اهداف فوق برسد. 

توليد گاوهايي با قابليتهای توليدی مطلوب، مي تواند موجب هدفمند نمودن ايستگاههای گاوبومي در حفظ  ذخاير ژنتيكـي گـاو بـومي نيـز 

درصد با پايه های مادری و پـدری متفـاوت از نژادهـای بـومي و نژادهـای دومنظـوره،  62.5-و 50آميخته گری با سهم های خوني  گردد.

ين انجام خواهد گرفت. انتخاب با توجه به آميخته های موجود در هر منطقه و تـوان ژنتيكـي مـورد انتظـار نژادهـای هلشتاين و غير هلشتا

اصيل در شرايط آب و هوايي مختلف صورت مي گيرد. گوساله های نر حاصل از سهام نژادی مختلف در ايستگاهها و  يك درصد از بهترين 

شجره، تيپ ظاهری و اطالعات توليد مادر و خويشاوندان مطلوب بـوده جهـت آزمـون عملكـرد  گوساله های نر گله های مردمي كه دارای

صفات توليدشير، گوشت و توليد مثل استفاده مي شوند. برای كوتاهتر نمودن دوره سنتز سهام نژادی مختلف از گله هـای مردمـي گوسـاله 

مربوط به گله های مردمي از طريق پيمانكاران بخش خصوصي انجـام  درصد خريداری مي گردد. كليه عمليات اجرايي  5/62،  50های نر 

 خواهد گرديد.
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