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 2فرد ندایی زهرا و *0رسولی نجمه

 معرفی

 دامی داتتولی کیفی و کمّی بهبود برای مهم ابزارهای از یکی عنوان به دامپروری با مرتبط علوم دیگر کنار در نژاداصالح علم

 هادام کیژنتی پتانسیل ارتقای طریق از دامی تولیدات کیفی و کمّی بهبود. دارد قرار دامپروری متخصصین استفاده و توجه مورد

 تجربیات رب تکیه با دام نژاداصالح مرکز. است نژادیاصالح مراکز اولیه اهداف از مدیریتی و محیطی شرایط بهبود به کمک با همگام

 زاریافنرم و افزاریسخت امکانات و هاتکنیک جدیدترین از گیریبهره با و نژادیاصالح هایطرح اجرای زمینه در خود سالۀ چندین

 تهدای را کشور سطح در گاومیش و بز گوسفند، بومی، گاوهای آمیخته، گاوهای اصیل، گاوهای نژاداصالح هایطرح دنیا در موجود

 .نمایدمی

 شمسی هجری 1014 دهۀ اوایل از نژادیاصالح و صنعتی برداریبهره جهت اصیل گاوهای واردات با مرکز این گیریشکل

 و تأسیس( وقت فالحت) کشاورزی اداره در طیور و دام نژاداصالح مرکز نام به واحدی 1012 سال در. شد آغاز محدودی شکل به

 تارانتر، ،(Montbéliarde) بیلیاردمونت شامل فرانسوی نژادهای از رأس 64 و سمینتال گاو رأس 12 شامل اصیل گاو تعدادی

 دهش نگهداری بود، واقع تهران حومۀ در که بریانک دولتی مؤسسه در نر گاوهای. شدند ایران وارد جرزی و سوئیس براون تاشته،

 الحتف) کشاورزی وزارت به وابسته بریانک دولتی مؤسسه. گردید آغاز هاآن گریآمیخته و نژاداصالح طبیعی، آمیزش طریق از و

. گرفت قرار برداریبهره مورد تهران در فعلی مهرآباد فرودگاه جوار در مهرآباد، گاو نژاداصالح مرکز و تعطیل مدتی از پس ،(وقت

 و ری شهر بریانک، تجریش، در واقع دولتی ایستگاه چهار در طبیعی لقاح صورت به گاوها نژاداصالح 1021 سال از قبل تا

 نگهداری شده ذکر نژادهای از وارداتی نر گاو رأس 0-6 تعداد هاایستگاه این از یک هر در. شدمی انجام تهران استان آباداسماعیل

 .کردندمی مراجعه مراکز این به خود ماده گاوهای طبیعی تلقیح جهت دامداران، رو این از. شدندمی

 62-21: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82995.html 

 ارتباطات علمی
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 کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 نژادادامۀ معرفی مرکز اصالح

ای هبا استفاده از اسپرمگاو  یمصنوع حیتلق 1004از سال 

با وارد  1001از سال  کافی، آغاز شد. پس از کسب تجارب تازه

 یوعمصن حیتلق ،کایآمرز اسپرم منجمد از کشور دُ 644نمودن 

از  ژهیبه و 04 یه. در دهدیآغاز گرد نیز گاو به روش منجمد

ماده نژاد  هایو گاو سهیواردات تل 1000و  1000 یهاسال

 ،یدانمارک ،ییکایآمر ،یلیمختلف اسرائ هاییهاز سو نیشتاله

آغاز شد و به  یو جرز سین سوئوبرای، آلمان ،یسیانگل ،یهلند

 نیا ،1064. در سال کرد دایپ شیافزا سهیحجم واردات تل جیتدر

قل آباد کرج منتنیدر مشک ریش نژاد و بهبودمرکز به مرکز اصالح

ر د لیاص سهیتل نیمأطرح ت یبه علت اجرا 1021 . از سالدیگرد

 تاسیو س متوقف شدهاز خارج کشور  سهیواردات تل ،داخل کشور

 ینژادها تیاز جمع هبا استفاد یصنعت یهایتوسعه گاودار

 قرار گرفت.مورد توجه  یداخل یصنعت

 نوسیمرنژاد واردات گوسفند های سبک، در خصوص دام

 یهجر 1010در سال  رانیاز کشور فرانسه در زمان اداره فالحت ا

 گوسفند نژاد صورت گرفته است. اداره مزبور ابتدا گله یشمس

به علت عدم مسقر کرده و سپس  نیورام دررا  مرینوس وارد شده

 تلفات که منجر به بروز نیورام یآب و هوا اب سازگاری حیوانات

ها سال ن. در آدانتقال داده شکرج شهرستان  درآبادیحبه  ،دیگرد

 هژیبه و ی،محل یبا نژادها یگرختهیآم یگله برا نیا یهااز قوچ

 .ه استاستفاده شد ، نیزاصفهاناستان در 

 هدر دوردر خصوص فعالیت این مرکز در زمینه اسب نیز 

که در مزرعه  دیگرد رانیوارد ا یاسب مجار ینژادها ی،پهلو

از براین، عالوه . ندشدیم یپرورش و نگهدار ن،یآباد وراملیجل

 ریو سا نی( در منطقه ورامStallion)ی هائیلمینژاد سهای اسب

 هایبرخی از شهرستانو  باندوآیبجنورد، م از جمله رانیمناطق ا

ام انج یرانیا ینژاد و نژادها نیا نیب یگرختهیو آم عیتوز دیگر

. دش رانیوارد ا بازه زمانی نیدر هم نیز یسیاسب انگل اد. نژشد

 اسب نژاد تروبرد یادیتعداد زنیز به بعد  1064 یهاز دهبه عالوه، 

(Thoroughbred) است. شده رانیوارد ا 

اصالح نژاد و بهبود تولیدات  مرکز ی شاخصهاتیفعال خچهیرتا

 دامی کشور

 ستگاهیچهار ا در ینژادخدمات اصالح 1021سال  تا پیش از 

ها و استان گریدر د ی نیزگاو در استان تهران و تعداد حیتلق

گاوها با استفاده از گاو نر  یعیطب حیانجام تلق قیاز طر

تارانتز و  ارد،یلیبتتاشته، مون س،ین سوئوبرا ینژادها

 .دیگردیارائه م نتالیسم

  حیتلق یهاتیو فعال سیسأت ی، بنگاه دامپرور1021 سالدر 

 (Speculum) نظر آن با استفاده روش اسپکولم ریز یمصنوع

 گرفت.یشده انجام مقیو اسپرم رق

 ینژاداصالح یهایسسه بررسؤ، م1002-1000های از سال 

و با وارد  یاندازراه ی شهرستان تهراندر مهرآباد جنوب

 جیخالص و ترو سین سوئوبرانژاد س گاو نر أنمودن هشت ر

 نالیرکتوواژ حیروش تلق ،شده قیاستفاده از اسپرم رق

(Recto-vaginal technique) .مورد استفاده قرار گرفت 

 اسپرم منجمد با استفاده  دی، تول1000-1002های الاز س

 انجام گرفت. لیزوپروپیخشک و الکل ا خیاز 

  به محل  ینژاداصالح یهایسسه بررسؤ، م1000در سال

منتقل  )جاده مشکین دشت کرج( نژادمرکز اصالح یفعل

 نیهلشتااز نژاد گاو نر خالص  یو با وارد نمودن تعداد دیگرد

 .افتیاسپرم ادامه  دیتول

  اسپرم با  دیتول ازیمورد ن زاتی، با ورود تجه1064در سال

 .دیاتخاذ گرد دیجد یهاو روش عیاستفاده از ازت ما

  ثبت مشخصات و  یهاگروه یرسم تی، فعال1022در سال

 .ی آغاز به کار کردریرکوردگ

 خالص ثبت شده  یهاگله لی، تشک1026-1022های از سال

خالص ثبت شده از کشور  سهیس تلأر 1264با وارد نمودن 

ثبت مشخصات،  یهاو گسترده گروه یجد تیکانادا و فعال

 .صورت گرفت دیآمار و اطالعات، آموزش و تول ،یریرکوردگ

  در  ینژاد( اصالحیهامراکز )هسته لی، تشک1026در سال

نژاد گاو در اصالحها، به منظور اجرا و گسترش برنامه استان

 د.آغاز ش هابه استان اتیاز عمل یسطح کشور و انتقال بخش

  یهانمونه زیمرکز جهت آنال ریش شگاهی، آزما1022در سال 

 ( تجهیز گردید.1)شکل  نیو پروتئ یدرصد چرب یبرا ریش

 مرکز  ستگاهیاحداث ا اتی، عمل1022-1022های از سال

 آغاز شد. گاو )تستاژ( جیآزمون نتا

  (2)شکل  نیجشنواره گاو هلشتا نی، اول1022در سال 

 شد. برگزار

 به  ریشتولید نام از بهبود  ریی، تغ1020-1022های در سال

و  پیت یابیارز یمرکز تهیکم لیتشک ،نژاد داممرکز اصالح

 یگاوها یمعرف آن در سطح کشور، ابیارز یروهایآموزش ن

کشور، شروع داخل بار در  نیاول ینر پروف شده کشور برا

 یاوهاگ ی،بز، گاو بوم ،نژاد گوسفنداصالح یهابخش تیفعال
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 یارزش ارث ستیل نیاول و همچنین شیو گاوم ختهیآم

 تحت پوشش در سطح کشور استخراج و ارائه هماد یگاوها

 گردید.

 از مرکز  یبردارافتتاح و بهره ،1022-1026های در سال

نژاد چرخه اصالح لیبه منظور تکم یریش یآزمون گاوها

 یهاشبکه قیاطالعات از طر یآورگاو، گسترش جمع

 ینرساشبکه اطالع یاندازراه و در سراسر کشور یوتریکامپ

 انجام شد. (0)شکل  مرکز

  مرکز آزمون گاوهای شیری ی، واگذار1022در سال 

 جاهد( یدام یها)شرکت نهاده یردولتی)تستاژ( به بخش غ

  صوت گرفت.

  اد نژو مرکز اصالح یدام داتی، دفتر بهبود تول1022در سال

نژاد دام کشور و نام مرکز اصالحشدند ادغام  با هم دام کشور

دا پی رییتغ یدام داتینژاد دام و بهبود تولبه مرکز اصالح

 کرد.

 

 
 1022در سال  یجهاد سازندگ وقت ریمرکز با حضور وز ریش شگاهیآزما زیتجه -0شکل 

 
 1022سال  ی تهران،ورزشگاه آزاددر محل  رانیا نیجشنواره گاو هلشتا نیسوم -2شکل 
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 کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 1026ماه سال  خرداد ،جمهور وقت سیبا حضور رئ رانیا یریش یزمون نتاج گاوهاآافتتاح مرکز  -3شکل 

 یدام داتینژاد و بهبود تولمرکز اصالح و تکالیف فیوظا

  طراحی و ایجاد شبکه مناسب برای تبادل اطالعات

ها هر یک از گونه برایدر سطح کشور  و تولیدی نژادیاصالح

تا سطح مزرعه و متناسب با نوع صفات و  یو نژادهای دام

 اهداف مورد نظر.

 های الزم به منظور به دست مطالعات و بررسی همکاری در

و تعیین موجود ژنتیکی دام  یتآوردن شناخت جامع از وضع

 نژادی و بهبود تولیدات دامی.های اصالحنیازها و اولویت

 ینژادهای اجرایی اصالحمشیط تنظیم و پیشنهاد خ، تهیه 

های کالن و بهبود تولیدات دامی در چارچوب سیاست

 دامپروری کشور.

 ّو بهبود تولیدات دامی ینژادی اصالحتهیه و تدوین برنامه مل 

هدایت و نظارت الزم به منظور تهیه می، های داانواع گونه

 ای و استانی.های منطقهبرنامه

 های فنی مربوط به تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل

و بهبود تولیدات دامی و نظارت بر  ینژادهای اصالحالیتفعّ

 اجرای آن.

  مواد اولیه، لوازم و واردات نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به

همچنین  ،نژاد داماصالحپرورش و  تجهیزات مربوط به

ا همین و تدارك آنأهای الزم در راستای تحمایت و پیگیری

 از طریق مراجع ذیربط.

 نژاد دام در کشور.های اصالحها و پروژهنظارت بر اجرای طرح 

 ّهای مربوط به پرورش و الیتنظارت بر اجرای اثربخشی فع

ها و اصالح سیاست نژاد و اتخاذ تدابیر الزم به منظوراصالح

 .ههای مربوطبرنامه

 های الگویی پرورش و و نظارت بر اجرای طرح همکاری

ایج نت به کارگیرینژاد دام در مناطق مختلف کشور و اصالح

 حاصله.

  تعیین نیازهای تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی و تدوین

نژاد و اعالم پرورش، اصالح یهاستانداردهای مربوطه در زمین

 ذیربط. هایاحدآن به و

  ز استفاده ا باگذاری سرمایهتشویق بسترسازی به منظور

 یهتسهیالت بانکی و اعتباری درخصوص تجهیز و توسع

 نژاد.اصالح پرورش و های مربوط بهفعالیت درامکانات 

 های جدید روش استفاده ازی جهت یهدایت واحدهای اجرا

معاونت های برنامهها و سیاستدر چارچوب  ینژاداصالح

 .خانهامور تولیدات دامی در ستاد وزارت

  ی برای های ملّتهیه، تدوین و اجرای برنامههمکاری در

 های بومی و تشکیل بانک ژن.حفاظت از تنوع ژنتیکی دام
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 های فنی مربوط به تنظیم ضوابط و دستورالعمل تهیه و

( غیرهصادرات و واردات مواد ژنی )اسپرم، جنین، دام زنده و 

 ها.های مختلف دامی در کشور و نظارت بر اجرای آنگونه

  ارتباط با مجامع علمی و فنی مرتبط در داخل و خارج از

کشور به منظور انتقال آخرین دستاوردهای علمی و 

 نژاد.اصالح و های پرورشو کاربرد آن در طرحتحقیقاتی 

  های فنی تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعملهمکاری در

های تخصصی لهای نژادی و تشکّمربوط به تشکیل انجمن

های پرورشی و ی طرحیمرتبط به عنوان بازوی اجرا

 ا.هالیت آننژادی در بخش غیردولتی و نظارت بر فعّاصالح

 مراکز جهت توسعه میادین عرضه دام و ریزی در برنامه

 .آوری شیر خامجمع

 ریزی در جهت توسعه و بهبود پرورش و اصالح برنامه

های مربوطه و مزارع های ورزشی، با همکاری فدراسیوندام

 مردمی.

 ی موردهای فنّتهیه و تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل 

تولیدات و نیاز و همچنین استانداردهای مربوط به 

 محصوالت دامی با همکاری واحدهای ذیربط.

 ّها و ه و تنظیم برنامههدایت واحدهای استانی در جهت تهی

نژاد دام و اصالحو های توسعه پرورش نظارت بر اجرای طرح

 ها در مناطق مختلف کشور.بهبود تولیدات آن

 ها و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت تدوین سیاست

 یاثر بر عرضه و تقاضؤتنظیم بازار و مدیریت مهای برنامه

 .یتولیدات دام

 هماهنگی با صنایع تبدیلی وابسته به تولیدات و  همکاری

 دامی. تولیداتدامی جهت فرآوری 

  همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت توسعه

ها، دفاتر خدمات فنی دامپروری و حمایت از تشکل

 ب.های مصوّها و برنامهستبرداران در چارچوب سیابهره

  صی برای تهیه و تدوین نیازهای فنی و تخصّهمکاری در

ها و پیشنهاد ها، جشنوارهها، نمایشگاهییبرگزاری گردهما

نژاد و اصالحصی مرتبط با پرورش های علمی و تخصّدوره

 دام.

 کزاها، مری ایستگاهیاهداف و امور اجرا تدوینریزی و برنامه 

نظارت بر همچنین مواد ژنی و کننده و تولید ینژاداصالح

 مراکز مزبور. درشده تحقق اهداف تعیین

  تعیین حدّ نصاب زمین مورد نیاز برای ایجاد مزارع پرورش

  های دامی.انواع گونه

 ات ها )تولیددامی کشور و برآورد تولیدات آن تعیین جمعیّت

اصلی شامل شیر خام، گوشت قرمز، تولیدات فرعی از جمله 

 پوست، پشم و آالیشات خوراکی و غیرخوراکی(.

 های آماری کشور از جمله مرکز آمار ایران ارتباط با سازمان

 های آمارگیری.در زمینه آمار دامی کشور و اجرای طرح

  های ذیربط در خصوص واردات و دستگاههمکاری با سایر

 صادرات محصوالت دامی.

  تعیین قیمت تمام شده شیر خام و گوشت قرمز و انعکاس

 های ذیربط.نتایج به دستگاه

 گویی به مسائل مرتبط با دامپروری کشور، مطرح شده پاسخ

های نظارتی و توسط نمایندگان محترم مجلس و دستگاه

 ها.ستانهای جهاد کشاورزی اسازمان

 های تولید شیر و ریزی در خصوص ایجاد زنجیرهبرنامه

 ها.گوشت قرمز در کشور و نظارت بر نحوه عمل زنجیره

 های تخصّصی این مجموعه شامل:گروه

گروه پرورش و ، نینژاد دام سنگگروه پرورش و اصالح

 یاورگروه فنی، مثلدیتول یهاکیگروه تکن، نژاد دام سبکاصالح

گروه ی، دام داتیگروه امور بهبود تولی، نژادصالحا یهاداده

گروه ، واحد طرح و توسعه پرورش شتری، نژاداصالح یهاداده

 ی، واحدصادرات و واردات مواد ژن تهیکمی، زیربرنامه

د و واح ریش شگاهیآزمای، وتکنولوژیب شگاهیآزمای، گذارتیهو

 طور خالصهه ب در ادامه که است (DHI)ها یدامدار تیریبهبود مد

 شده است.ها اشاره آن برخی از وظایفبه 

 نینژاد دام سنگگروه پرورش و اصالح 

 داتینژاد و بهبود تولمرکز اصالح یتخصص یهااز گروه یکی

وزارت جهاد  یدام داتیتولامور از مجموعه معاونت  یدام

 و یسازمان یمحوله قانون فیوظا یکه در راستا است یکشاورز

 ها ودر امور مربوط به گونه یدولت یهاو مقررات دستگاه نیقوان

 دو ،یگوشت ،یریش لیاز جمله گاو )گاو اص نیسنگ مدا ینژادها

 .دیمانیم تیفعال اسب و شتر ش،ی(، گاومختهیو آم یمنظوره، بوم

امور مربوط به بخش  یدر راستا ی این گروههاتیفعال غالب

 تیاست و مسئول یتیو حاکم)سرپرستی(  یگریتول

نژاد و اصالحپرورش، در و نظارت  یزیربرنامهی، گذاراستیس

ا ب سنگین )گاو، گاومیش و شتر( دامهای گونه یکیبهبود ژنت
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حفظ و حراست از نژادها و همکاری سایر مراکز در خصوص 

دار کشور را عهده یکیژنت ریعنوان ذخاه بی، بوم یهاگونه

  .باشدیم

 گروه پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

نژاد دام سبک با هدف توسعه و گروه پرورش و اصالح

. این گروه ه استاندازی شدساماندهی بخش دام سبک کشور راه

نژاد با اجرای طرح محوری اصالح 1021تا  1022های طی سال

 شده و ترویج استفاده ازگوسفند و بز و توزیع قوچ و بز نر اصالح

تلقیح مصنوعی در راستای افزایش راندمان تولید در گوسفند و 

در  یبا ایجاد تغییرات 1022بز بومی اجرا گردیده است. در سال 

به  ؛اندازی شددام روستا راهنژاد پروژه اصالح ،طرح محوری قوچ

کاران بخش ای که اجرای این پروژه با همکاری پیمانگونه

تولید ترکیب ژنتیکی  هپروژ 1011خصوصی انجام گرفت و از سال 

رتولید و سازگار با شرایط محیطی کشور های پُ با هدف ایجاد دام

 خارجی رتولیدگری نژادهای بومی با نژادهای پُ به کمک آمیخته

 .باشدحال اجرا میدر 

 یمثلدیتول یهاکیگروه تکن 

، دام تولیدمثل مختلف هایبا روش در رابطهاین گروه 

 و ارزیابی ، نظارتمورد استفاده هایتکنیک و بازآموزی آموزش

، ینجن انتقال عملیات هدایت، مصنوعی تلقیح مورینأعملکرد م

د بر مراکز تولی و بهداشتی فنی ارتنظ و همچنین تولید اسپرم

 نماید.می فعالیت و جنین اسپرم

 نژادیهای اصالحگروه فناوری داده 

تهیه و  یهنژادی در زمینهای اصالحگروه فناوری داده

رکز های مها و طرحافزاری پروژهافزاری و نرمپشتیبانی سخت

 .فعالیت دارد
 

 ریزیگروه برنامه 

های توسعه )برنامه این گروه با توجه به اسناد باالدستی

های ( و با همکاری گروهغیره های راهبردی موجود وبرنامه کشور،

ه اقدام ب کشور دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکزصی تخصّ

معاون وزیر در ها جهت ارائه به دفتر مشاور ها و پروژهتدوین طرح

نماید و پس از ریزی معاونت امور تولیدات دامی میامور برنامه

بینی اعتبارات مورد نیاز ها اقدام به پیشها و پروژهتصویب طرح

 وانتمی ساالنه بر اساس شرح عملیات مورد نظر نموده و در نهایت

 اعتبارات ؛پس از تصویب اعتبارات ساالنه نظارت بر هزینه کرد

های مبادله شده با سازمان برنامه تخصیصی در قالب موافقت نامه

  .استاین گروه  هب بر عهدهای مصوّو بودجه کشور و دستورالعمل

 یصادرات و واردات مواد ژن تهیکم 

معاونت امور دام عالوه بر استفاده  یهااستیدر اهداف و س

، نی، انتقال جنیمصنوع حیاز جمله تلق ینژاداصالح یهایکاز تکن

 یهاژن ری، انتخاب و تکثییو شناسا یکیتبادل ژنت ،یریگاسپرم

از  استفاده قیاز طر یکیژنت شرفتیپ جادیادر نهایت مطلوب و 

تا راس نیاست. در هم یبه دام نر برتر ضرور دنیرسبرتر و  یهاژن

و حفظ  یوربهره شیبه منظور افزا یصادرات و واردات مواد ژن

رتر در ب کیکشور و استفاده از ژنت یدام تیجمعتنوع ژنتیکی در 

راکز ها به مآن ینر برتر و معرف یهاانتخاب گوساله ، تأمین ودیتول

 .گرددیانجام م در کشور اسپرم کنندهدیتول

 یوتکنولوژیب شگاهیآزما یهاتیو فعال فیوظا 

 یمولکول کیژنت شگاه( آزمایالف
ژنتیکی دامی با استفاده از  هایبیماری تشخیص .1

 .های بیولوژی مولکولیتکنیک

ژنی از جمله اسپرم با  های ویروسی موادتشخیص بیماری .2

 .های بیولوژی مولکولیاستفاده از تکنیک

 و تولیدی صفت با مرتبط هایژن همکاری در مطالعه .0

 کشور. دامی هایجمعیت تولیدمثلی

 .تیکیژن ذخایر شناسایی و حفظ جهت DNA تهیه بانک .0

 .بیان ژن هایانجام آزمایش .6

 یشناس کروبیم شگاهیآزما( ب
و  یشناسقارچ ،یشناسیباکتر هایشیآزما ،بخش نیا

 دهد.یرا پوشش م یشناسروسیو

قارچ( موجود در  -های )باکتریشناسایی و آنالیز میکروب .1

 یپروسه در شده گرفته کار به مواد و وسایل ،ژنی مواد

 فرآوری.

 .(Colony count)کانت  کلنی انجام .2

 IBR (Infectious Bovineهای ویروس شناسایی .0

Rhinotracheitis) ،BLV (Bovine Leukosis Virus)  و

BVD (Bovine Viral Diarrhea) استفاده  با گاوها سرم در

 .ELISA از تکنیک

 های در دست اجرای مؤسسهپروژه ها وطرح

 یدام جمعیت دار کردنتیطرح هو .1

 و گوشت قرمز خام ریش تولید شیطرح افزا .2

 وریو اصالح نژاد دام و ط یطرح حفظ و حراست منابع ژن .0

 دام روستانژاد اصالح اتیعملتوسعه فعالیت  .0
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رح امور مرتبط به ش کیمرکز به تفک نیا یهااستیسمواردی از 

  باشند:می لیذ

 نیدام سنگ ۀنیدر زم 

 لیدام اص یبخش نژادها

آمایش سرزمینی توسعه واحدهای گاوداری صنعتی )با  .1

 ها و مباحث زیست محیطی(.تأکید بر نهاده

 توزیع مواد ژنی.خود اتکایی در امر تولید و  .2

 تسهیل در امر صادرات مواد ژنی ) اعم از اسپرم و تلیسه(. .0

 تشکیل جمعیت رفرنس و ارزیابی ژنومی. .0

 های اقتصادی.شاخص .6

 وری و بهبود مدیریت در واحدهای دامپروری صنعتی.بهره .2

 یو گاو بوم شیبخش پرورش گاوم

 صنعتیتوسعه واحدهای پرورش گاومیش صنعتی و نیمه .1

 جنوب غربی، شمال و شمال غرب کشور. در مناطق

افزایش جمعیت و تولید واحدهای پرورش گاومیش و  .2

بهبود مدیریت با تکیه بر منابع داخلی و خودکفایی در 

 تولید کره حیوانی.

های دهی تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی فرآوردهسازمان .0

 گاومیش.

ابع مننژاد گاومیش ایرانی و تولید مواد ژنتیکی از اصالح .0

 داخلی.

 یریگختهآمی بخش

توسعه ترکیب نژادی از نژادهای دومنظوره و خالص شیری  .1

 های بومی.با دام

در امر خودکفایی در  (Terminal cross)ترمینال کراس  .2

 وری.تأمین گوشت و افزایش بهره

تولید مواد ژنی از نژادهای ترکیب نژادی و توزیع آن در  .0

های تثبیت سهم خونی دامواحدهای روستایی به منظور 

 بومی.

توسعه پایدار پرورش گاو در واحدهای روستایی با  .0

به منظور  (Cross breeding) گریهای آمیختهسیستم

 وری.افزایش بهره

 پرورش اسببخش 

 .کشور های موجود دراسبنژاد  یگذارتهوی .1

 ی.رانیا یهانژاد اسبپرورش و اصالح .2

در خطر نژادهای و  یبوم یحفظ و حراست از نژادها .0

 .انقراض

 ر.اسب کشو داتیصادرات محور شدن تول .0

 یدام داتیبهبود تول نهیدر زم 

نظور مه و گوشت کشور ب ریش دیتول یهارهیگسترش زنج .1

 ی.ضرورریغ یهاو حذف واسطه دیتول یوربهره شیافزا

و  خام ری)شی تمام شده محصوالت دام متیکاهش ق .2

 .گوشت قرمز(

واقعی نمودن قیمت دام اعالم شده به بیمه محصوالت  .0

کشاوزی به منظور جلوگیری از متضرر شدن دامداران در 

 جبران خسارت.

های تعیین قیمت تمام شده شیر خام و بروزرسانی فرمول .0

 های دامی.همکاری تشکلگوشت قرمز با 

 سپاسگزاری

 بدینوسیله از همکاری تمامی اعضای محترم مرکز

کشور که ما را در هر چه بهتر  دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح

 دد.گرمعرفی نمودن این مرکز یاری نمودند، تشکر و قدردانی می

 منابع

 (http://abc.org.irمرکز اصالح نژاد دام کشور ) یرسم تیسا
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