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 پیشگفتار

یک مولفه حیاتی برای امنیت غذایی جهان محسوب  برای غذا و کشاورزی 1ذخایر ژنتیکی دامی

به پرورش دام اشتغال دارند و از نظر انواع در جهان شوند. صدها میلیون نفر از مردم روستاها می

ترین دامداری اصلی ،اند. در مناطقی که امکان زراعت وجود نداردمحصوالت و خدمات به آن وابسته

درصد از تولید ناخالص ملی  30و بلکه تنها روش معیشت مردم است. در حال حاضر پرورش دام 

خواهد  درصد 40به  2030دهد و این سهم تا سال خود اختصاص میه کشورهای در حال توسعه را ب

افزایش درصد  80حدود  2030 تا سالتولید گوشت که الزم است  جهانیبر اساس برآورد بانک . سیدر

های دامپروری کارآمد، دقیق و مناسب برای کاهش ضایعات و آلودگی محیط سامانهاین امر به  یابد.

 زیست نیاز دارد.

برای نخستین بار یک ارزیابی از  2ذخایر جهانی ژنتیک دامی برای غذا و کشاورزیگزارش وضعیت 

کند داد. این سند به روشنی بیان می ی ذخایر ژنتیکی دامی در جهان ارائهنقش، ارزش و موقعیت فعل

و برای استفاده بهتر و توسعه این ذخایر و  ظاهر نشدهطور کامل ه که ظرفیت ذخایر ژنتیکی دامی ب

برنامه جهانی نیاز است. مورد م جهانی اضطراری ها، یک اقدانیز جلوگیری از روند سریع نابودی آن

 4المللی ذخایر ژنتیکی دامی برای غذا و کشاورزیکنفرانس فنی بینکه در  3اقدام برای ذخایر ژنتیکی دامی

مورد تایید  FAOس تصویب شد و در پی آن توسط کشورهای عضو یسوی انترالکندر  2007در سال 

 .ه استه نمودنیازهای ذکر شده ارائگویی به هایی را برای پاسخقرار گرفت، روش

برداری هرهبرای ارتقای سطح ب چارچوبیگیرد و را در برمیراهبردی چهار اصل  برنامه جهانی اقدام

یری این کارگه شود. بپایدار، بهبود و محافظت از ذخایر ژنتیکی دامی در سراسر جهان محسوب می

)تضمین  7)محو فقر مفرط و گرسنگی( و شماره  1داری در دستیابی به هدف شماره اصول سهم معنی

 خواست تا FAOاز  کنفرانس انترالکندهد. خود اختصاص میه را ب توسعه هزارهپایداری محیطی( 

که قصد  های آموزشی به کشورهاییهایی فنی تدوین کرده و از طریق برگزاری برنامهدستورالعمل

 را اجرا کنند، کمک نماید. جهانی اقدامبرنامه دارند 

                                                           

1 - Animal genetic resources 

2 - The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture 

3 - The Global Plan of Action for Animal Genetic Resources 

4 - International Technical Conference on Animal Genetic Resources for Food and 

Agriculture 
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به  کمک 1اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی راهبردهایهای تدوین دستورالعملهدف 

 های اثرگذار بهبود ژنتیکی و حداکثرسازی شانس پایداری آنطراحی و توسعه برنامه در امرشورها ک

اندرکار بهبود های دستگذاران و سازمانها را سیاسترود این دستورالعملها است. انتظار میبرنامه

 ها عبارتند از:کار گیرند. رئوس موضوعات این دستورالعمل هدامپروری ب

 هامشخص کردن اهداف و اولویت 

 شناسایی شرایط ضروری برای توسعه پایدار ذخایر ژنتیکی دامی 

 برداری از تجربه کشورهای با شرایط مشابهبهره 

 ت اجراهای در دسهای اصالحی یا رفع اشکاالت برنامهالعمل برای شروع برنامهتهیه دستور 

کارگروه فنی بین دولتی در ذخایر ژنتکی دامی برای ها پس از آن انجام شد که تهیه این دستورالعمل

، اعالم نمود که الزم است رویکردها، 2000در دومین نشست خود در سپتامبر  2غذا و کشاورزی

های اصالح ژنتیکی فرآیندها و ابزارهای یاری رساندن به کشورها در امر طراحی، اجرا و بهبود برنامه

ها در طی های ارتقاء سطح توسعه پایدار و امنیت غذایی، بهبود پیدا کنند. این دستورالعملو سیاست

متخصص، تکنیسین و مدیر اجرایی  120دین کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع چن

 در این فرآیند مشارکت داشتند.

صورت نیز در آن ها و کسب تجربه عملی، تجدیدنظرهایی کارگیری این دستورالعمله در جریان ب

آن و شبکه ایجاد شده در  3ی دامینمایندگان کشورها برای مدیریت منابع ژنتیکخواهد گرفت. مساعدت 

 کشورها از اهمیت خاصی در فرآیند این تجدیدنظرها برخوردار هستند.

 

                                                           

1 - Guidelines on Breeding Strategies for Sustainable Management of Animal Genetic 

Resources 

2 - The Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources for 

Food and Agriculture 

3 - National Coordinators for the Management of Animal Genetic Resources 
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 مترجمان پیشگفتار

قت کافی در داز  یک برنامه جامع که همزمان فقداناز نظر اکثر متخصصان اصالح نژاد دام در ایران، 
های رحط و نیز قابلیت اجرا برخوردار باشد، یک عامل مهم در ناکارآمدی و عدم موفقیت جزئیات

دوین تشود. های مختلف اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و طیور محسوب میاصالح نژادی در زمینه
 بینانه ازاقعژنتیک کمی و داشتن یک تحلیل ودر زمینه اصالح نژادی عالوه بر دانش پایه  راهبردیک 

یز نیاز ناصالحی پایدار  راهبردهای تدوین یک هدف، به آموزش کافی در زمینه روشسیستم تولید 
ح نژاد اصال هایروشهای چشمگیر کشور در سه دهه اخیر در زمینه آموزش پیشرفترغم علی دارد.

 ئوالن اجرایی،گذاران و مس، سیاستنه تنها در جامعه دامپرواندر این زمینه خالء محسوسی  دام، هنوز
رس دیک  تعریفدر همین راستا، . شودمی اسحسانیز در جامعه متخصصان اصالح دام کشور بلکه 

از همین  ناشینیز این رشته تخصصی ی برای دوره دکتر «های اصالح نژاد داماستراتژی»تحت عنوان 
 . استبوده  کمبود

 ها ودر قالب کتابانتشارات مفیدی متحد کشاورزی وابسته به سازمان ملل سازمان غذا و 
ا  کتابی هدامپروری و اصالح دام دارد که از جمله آنهای مختلف در زمینههای فنی دستورالعمل
« Breeding strategies for sustainable management of animal genetic resources»تحت عنوان 

ارایه  در دست دارند. هدف مترجمان این کتابرا ترجمه آناست که خوانندگان گرامی هم اکنون 
نژاد  مفید  نه تنها برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی اصالح یک متن  جامع  به زبان فارسی است که

های راهبرد گذاری و طراحیاندرکاران سیاستبرای تمام دست یباشد، بلکه به عنوان یک دستورالعمل
  اصالح دام کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

شکال نیست. از ایراد و مترجمان بر این امر معترفند که با وجود دقت فراوان، ترجمه حاضر خالی ا

ا مطالب کتاب شود که هرگونه نقد و نظر در رابطه بمیتمنا لذا از کلیه اهالی فضل و دانش مصرانه 

 .های بعدی فراهم گرددها در چاپن ارسال دارند تا امکان جبران کاستیارا برای مترجم
 

 2فرجاد رفیعی  - 1عبداالحد شادپرور 

 1400 بهار

 

 

 

 

                                                           

 shad@guilan.ac.ir دانشگاه گیالن ،دانشکده علوم کشاورزی ،گروه علوم دامی استاد -1

 farjad.rafeie@guilan.ac.ir دانشگاه گیالن ،دانشکده علوم کشاورزی ،گروه بیوتکنولوژی استادیار -2

 چ



 ح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لعززیاهو
 

 رد ازل رپتو حسنت زتجلی دم زد
 عشق پیدا شد و آتش هب همه عالم زد

 «حافظ»
 

 

و هر آنکس که دغدهغ سربلندی  گران، ژپوهشژپواهنرتجمه کتاب حاضر جهت استفاده دانش
 گردد. ، وقف عام میرا دارد این مرز و بوم

ربداری انتفاعی از این رتجمه هب هر نحو )اعم از چاپ، تکثیر و نظاری آن( ممنوع بوده هر گوهن بهره
گان این ارث  نشرگردد. هر آن کس که رد و منجر هب ضمان شرعی و اقنونی می سهمی داشته باشد،  رای

 ربخوردار گردد.  ان شاء الله از منافع معنوی آن نیز 
گان و نیز نقل مطالب این ارث هرگوهن استفاده عام با یا بدون ذکر منبع آزاد بوده و تنها  المنفعه و رای

 شود. می مندانبهرهتمنای دعای خیر ازهمه 
 «فرجاد رفیعی – عبداالحد شادرپور»
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 خالصه اجرایی

بخشی از  های اصالح نژادی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامییراهبرددستورالعمل تدوین 

برای برنامه جهانی اقدام سازی است که برای پشتیبانی از کشورها در پیاده FAOمجموعه انتشارات 

. هدف مشخص آن کمک به کشورها در امر طراحی، توسعه و ه استتهیه شد ذخایر ژنتیکی دامی

                     های اصالحی است. این دستورالعمل به کشورها کمک حداکثرسازی شانس پایداری برنامه

ذخایر عه پایدار بندی نمایند؛ شرایط ضروری برای توسکنند تا اهداف خود را شناسایی و اولویتمی

( برای غذا و کشاورزی را بشناسند؛ از تجارب کشورهای دیگر که شرایطی AnGR) ژنتیکی دامی

مشابه دارند استفاده کنند؛ و در نهایت برای شروع یک برنامه اصالحی یا بهبود یک برنامه موجود 

 هایی تدوین کنند.دستورالعمل

دهی خروجی پردازد و چگونگی شکلاجرایی میها و مسایل فنی و این دستورالعمل به سیاست

های گذاران و سازماندهد. سیاستیک برنامه اصالحی در اثر ارتباط متقابل این امور را پوشش می

درگیر در امر بهبود دامپروری مخاطبان اصلی این دستورالعمل هستند و الزم است دیدگاه جامعی 

های ارتباط در بخشهای جداگانه و بینشده و سیاستای داشته باشند تا دچار رویکردهای جزیره

ها در زمان و مکان، داشتن یک ها و تلفیق آنفعالیت کلیهمختلف طراحی نکنند. برای هماهنگی 

شرط داشتن درک صحیح از موارد فنی، مسیر ه رویکرد جامع الزم است. در این صورت و البته ب

 .رسیدخواهد مطلوب رکت روشن بوده و اجرای برنامه به نتیجه ح

تدریج به ه های بعدی ببخشای دارد. دستورالعمل یک نگاه ملی و منطقهاین اول  بخش

                  های برنامه اعم - های اصالحیها و مسئوالن برنامهموضوعات مربوط به سازمان

شوند که در مجموعه وظایفی مشخص می بخشپردازد. در هر می - نژادیگری یا تکآمیخته

تری آید. سپس این وظایف به اجزای کوچکدست میه ها خروجی مطلوب بصورت اجرای آن

 ها است.ریزیسازی تصمیمات و برنامهها، مستندبخششوند. محور مشترک در همه شکسته می

 اصالح دام راهبردسازی تشکیل کارگروه آماده اول: بخش

گروه از افراد وفادار و متعهد است که کاراصالحی موفق مستلزم ایجاد یک  راهبردتدوین یک 

کارگروه نیز به نوبه خود باید طیفی از افراد مشارکت کننده را این اهمیت کار را تشخیص دهند. 

در ویژه در کشورهای در حال توسعه، مدیران اجرایی ه گروه، بکارجمع کند. یکی از عناصر این 

در توانند میکه  یشناسایی افراد ی برایدستورالعمل بخشیا استانی هستند. در این  سطح کشوری



 ذخایر ژنتیکی دامیراهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار  ف

کارگروه باید یک برنامه کاری تنظیم این شود. ه میئمفید باشند، ارا راهبردامر تدوین و اجرای 

 را مشخص کند. راهبردبندی مراحل مختلف طراحی نماید و مسئولیت هر یک از افراد و نیز زمان

 های بهبود دامیراهبردشناسایی اهداف و  دوم: بخش

 نفعتم و با هدف یدام هایاصالحی به منظور ایجاد تغییر ژنتیکی در جمعیت راهبردیک 

 ر صورتیی تنها دآید. چنین منفعت، به اجرا در میهای اجتماعی ذیربطدامداران و گروه به رساندن

ق ند، محقازه دهتولید سازگاری داشته باشند و امکانات موجود اج سامانهکه تغییرات مورد نظر با 

 صورته ب ها راامدپردازد و بهبود اصالح نژاد نیز می فراتر ازبه مسائلی  بخشخواهد شد. لذا این 

ناسب، های مراهبردبینانه و گیرد و برای شناسایی اهداف اصالحی واقعیک کل در نظر می

، آوریمعجات پایه ای از اطالعکند. در این راستا الزم است مجموعهمی ارائههای الزم را راهنمایی

ولتی و های دی از این اطالعات مربوط به سیاستبخشرسی شوند. بردقت ه سازماندهی و سپس ب

دم عقیت یا که تولیدات دامی را تحت تاثیر قرار می دهند )و بر موفهستند راهکارهای قانونی 

و )امی در کشور دهای اصلی تولید سامانه مربوط به دیگربخشی  ،گذارند(اثر میها راهبردموفقیت 

و  اهبردروین نیز اهداف مرتبط با توسعه انسانی، ظرفیت و انگیزه دامداران برای مشارکت در تد

ده غییرات آینتبینی روند تولیدی و پیش سامانهتاریخچه هر بخشی نیز با و بوده  پایداری محیطی(

 .مرتبط است شتمل بر تغییرات آب و هوایی(م -نظر اجتماعی، اقتصادی و محیطیآن )از 

 ود دام وشناسایی اهداف بهبامر آوری شده در این راهنما برای استفاده از اطالعات جمع

 نباید لزوماً تولیدی سامانهمناسب برای یک  راهبرد. یک ه استهای توسعه پایدار تدوین شدراهبرد

ارگاه کباید چندین  بخشبخش اصالحی هم داشته باشد. برای رسیدن به اهداف مربوط به این 

 ،راحیآیند طکند که طیفی از متخصصان مورد نیاز در تکمیل فربرگزار شود. این راهنما کمک می

 شناسایی و سازماندهی شوند.

 تولیدیهای سامانهیافتن ذخایر ژنتیکی دامی منطبق با  سوم: بخش

های راهبردتوان برای دستیابی به اهداف بهبود دامی، می AnGRدر راستای استفاده صحیح از 

های جدید و یا ترکیبی از هر دو را برداری از نژادهای محلی موجود، واردات نژادمختلفی شامل بهره

گری ار آمیختهنژادی یا راهکگیری در این مورد به انتخاب راهکار پرورش تکطراحی نمود. تصمیم

تولید، رسیدن  سامانهگیری الزم است سازگاری با شرایط منجر خواهد شد. در راستای این تصمیم

آوری های جمعهای طراحی شده، مد نظر واقع شوند. دادهراهبردبه اهداف تعیین شده و اجرای 

خوبی ه محلی ب موارد، نژادهایاز دهند که در بسیاری سال اخیر نشان می 15یا  10شده در طی 



 ق خالصه اجرایی

در چنین مواردی الزم است یک نژاد محلی در  .کنندنیازهای اهداف بهبود دامی را تامین می

انتخاب شود. در مواردی هم ممکن است الزم باشد یک نژاد خارجی را وارد نمود. اما  ،دسترس

 سامانهای در هند که این کار در صورتی موفق خواهد شد که منفعت عمدهتجارب دیگران نشان می

تولید حاصل شده و از طرف دامداران مقبول واقع شود. توصیه بر این است که تنها در صورت 

زیرا این  .درصد، وارد کردن نژاد جدید صورت گیرد 30تولید به میزان حداقل  سامانهافزیش سود 

ها مستلزم هزینه کار با مخاطراتی همراه است و به طراحی دقیق و ارزیابی مستمر نیاز دارد که خود

 هایی است.و چالش

                 هارائد تولی سامانهدستورالعمل مرحله به مرحله برای شناسایی نژاد مناسب  ،بخشدر این 

رجی لید خاتو سامانهشود. در بررسی نژادهای خارجی مستنداتی فراتر از آنچه که مربوط به می

ری رجی ضرودقیق، وارد کردن یک نژاد خامالحظات رسی شوند. در صورتی که پس از است، باید بر

یر حفظ ذخاضرورت که  گرددپالسم باید طرحی تدوین ، برای انتقال جرمشودتشخیص داده 

 ژنتیکی بومی را در نظر بگیرد.

 نژادیهای تکطراحی برنامه چهارم: بخش

هایی که بر )یعنی برنامه 1نژادیهای اصالحی تک، دستورالعمل طراحی برنامهبخشدر این 

-تقسیم می بخششود. این دستورالعمل به سه می ارائهانتخاب در درون یک نژاد متمرکز هستند( 

اول شامل تدوین دقیق  بخشتر. شود: شروع برنامه اصالحی، مراحل اولیه اجرا و مراحل پیشرفته

های ست. دستورالعملاهداف اصالحی و تعیین ارزش اقتصادی صفات موجود در هدف اصالحی ا

های ارتقای سطح تولید، وضعیت بازار و راه سامانههای اصالحی رایج در دوم شناسایی روش بخش

گیرند. مشارکت مردم، پیش از تدوین استانداردهای مربوط به یک هسته اصالح نژادی را در نظر می

مختلف درگیر در طرح )در زمینه ژنتیک،  افرادهایی برای نحوه تقسیم وظایف توصیه بخشدر این 

توان به شود. پس از طراحی برنامه اصالحی مبتنی بر یک نژاد میمی ارائهبهداشت، اقتصاد و غیره( 

هایی برای تسریع رشد ژنتیکی، سوم دستورالعمل بخشبررسی پیامدهای مالی آن اقدام نمود. در 

-می ارائهو تضمین پایداری طرح  مورد نظرنژاد های انتقال رشد ژنتیکی حاصل شده به سایر بخش

 شوند.

 گریهای آمیختهطراحی برنامه پنجم: بخش

 ورت ـصه واند بتگری میت. آمیختهـگری اسکی، آمیختهـد ژنتیـهای ایجاد رشی دیگر از راهـیک
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 ذخایر ژنتیکی دامیراهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار  ك

 نی نژادا جایگزینژاد جدید، ی ایجادصورت همه نژادهای درگیر باید حفظ شوند(، )که در اینمداوم 

                             رنامه بگری به یک های برگشتی مکرر، اجرا شود. در حالت سوم، برنامه آمیختهتالقی توسط

جرایی های اگری یک طرح پیچیده است که به وجود سازمانشود. آمیختهنژادی منتهی میتک

ایی هرالعملدستو بخشدر جمعیت دامی نیاز دارد. در این بندی چند الیه کارآمد و ساختار طبقه

ن ی یافتهای جاری اصالحی و تدوین طرحی برابرای شناسایی اهداف اصالحی، ارزیابی فعالیت

ز روش استفاده شوند. در صورت امی ارائهپشتوانه مالی، اجرای مراحل مختلف و توسعه بیشتر طرح 

چوب پالسم اصالح شده در چارمسئله سهولت گسترش جرمگری مداوم، الزم است به آمیخته

 و ساختار موجود، توجه کافی مبذول داشت. فناوری

 گذاریارزیابی سرمایه ششم: بخش

ت کلی یا صوره اصالحی ب راهبردارزیابی اقتصادی یک  برای های الزمیراهنمای بخشاین در 

 کهبرای این منظور از یک روش اقتصادی کالسیک  .گرددمی ارائهیک طرح اصالحی خاص 

ویکرد ، نوع رای یا انفرادی(ای، اتحادیهدربرگیرنده شناسایی سطح سرمایه گذاری )ملی، منطقه

ود. شاده می، استفتاس گرا، افق زمانی ارزیابی و عامل تنزیلگرا یا آیندهگذاری یعنی گذشتهسرمایه

داران، ه )دامها و درآمدهای هر گروه از افراد مشارکت کننداگر چه پیشنهاد شده است که هزینه

همیشه  اری ممکن استو غیره( محاسبه شود، اما چنین ک حاکمیتگران، خرده فروشان، اصالح

لی در ویستند ن گیریندازهپول قابل ا با، پیشنهاد شد ارزش هایی که بر این الوهمیسر نباشد. ع

 ین راستاادر د. نتوانند نقش کلیدی ایفا کنند، نیز مد نظر قرار گیرگذاری میمنطقی بودن سرمایه

-هل اندازیرقابغد تغذیه و خدمات ل زنان، امنیت غذایی و معیشتی، بهبوباید به عواملی نظیر مسائ

 شود، نیز توجه کرد.گیری که توسط دام به انسان عرضه می

 



 هاسازی دستورالعملآماده

 زمینهپیش

گیرد( سهم اساسی در تامین غذا، کشاورزی و توسعه روستایی دام )که طیور را نیز در بر می

کشش کار و گوشت، شیر، تخم، الیاف، نیروی  شامل دهدمی ارائهدارد. محصوالت و خدماتی که دام 

 مشکالت زندگی. دام در توانمندسازی دامداران برای مقابله با استکود و سوخت  به عنوانو مدفوع 

کند. اهمیت دام همراه سزایی داشته و به بقای روابط اجتماعی درون یک جامعه کمک میه سهم ب

ی سطح درآمد و شهرنشینی در کشورهای در حال یابد و ارتقابا رشد جمعیت انسانی افزایش می

رود که در نتیجه این . انتظار میگرددمیتوسعه به افزایش تقاضا برای محصوالت دامی منجر 

 شود.نامیده می 1انقالب دامپروریای در بخش دام رخ دهد که افزایش تقاضا، تغییرات عمده

و  های دامپروریسامانه زیستیبرای غذا و کشاورزی سرمایه  (AnGR)ذخایر ژنتیکی دامی 

یان ود در می موجامنیت غذایی هستند. در طراحی توسعه پایدار دامپروری باید از ابتدا تنوع ژنتیک

ست اه قرار کمحیطی  ها برای تطابق با شرایطهای دامی، نژادها و افراد را در کنار شایستگی آنگونه

                            ام در دهای مختلف استفاده از در نظر گرفت. همچنین الزم است راه در آن نگهداری شوند،

 های متفاوت تولیدی را شناسایی نمود.سامانه

ه دارد ک( بیان میFAO  ،2007) وضعیت ذخایر جهانی ژنتیک دامی برای غذا و کشاورزیگزارش 

وفق ود نامهای دامی خاشتن بهبود ژنتیکی جمعیتداکثر کشورهای در حال توسعه در پایدار نگه

            داری عه نگهاند. هفتاد و هفت درصد از نژادهای فعال دامی دنیا در کشورهای در حال توسبوده

ی ومی برااوری بشوند. دامداران این مناطق، البته دارای اهداف اصالحی هستند و از دانش و فنمی

ای برای دهشدرصد از نژادها طرح تعریف  94اما برای  .کننداستفاده میدنبال کردن آن اهداف 

رای هایی بین طرحتوانند از مزایای چنبهبود ژنتیکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از کشورها نمی

ستفاده امعه اجدر جهت تامین نیازهای دامداران و تولید محصول مورد تقاضای  خود هایبهبود دام

 77دود ح)های اصالح نژادی قرار دارند عمده نژادهایی که تحت پوشش طرح ابل،در مقکنند. 

 متعلق به کشورهای توسعه یافته هستند.درصد( 

قادر به تامین در عین توجه به نیازهای دامداران های پایدار بهبود ژنتیکی دام که فعالیت

های کنند. درسایفا می ، سهم حیاتی در امنیت غذایی و توسعه روستاییهستندنیازهای ملی 

های پایدار بهبود ژنتیکی را آغاز کردند، فراگرفته شده از کشورهایی که در نیم قرن گذشته فعالیت

ویژه در ه ها ب. این فعالیتمورد توجه قرار گیرندها استفاده موثر از تنوع ژنتیکی دامباید در راستای 
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های بهبود ژنتیکی دو یا سه برابر وشش طرحوری نژادهای تحت پکشورهای توسعه یافته که بهره

های بهبود نیمی از این دستاوردها مربوط به فعالیت ند. تقریبا  رسید یچشمگیربه نتایج شدند، 

ژنتیکی است و نیمی دیگر از تدابیر غیرژنتیکی حاصل شده است. اهمیت این دستاوردها از آن 

شود. دامداران و جامعه مراتب بیشتر میه ، باستمی ئدا لحاظ که بخش عمده بهبود ژنتیکی نسبتا 

                    گذاری در زمینه بهبود ژنتیکی سود خواهند برد. اکنون از سرمایه به صورت ساالنه

های به بخشی اساسی از فعالیت ءهای بهبود ژنتیکی در کشورهای توسعه یافته، بدون استثنافعالیت

ای برای ابقای سود، استفاده کارآمدتر از منابع و عنوان وسیلهه ا بهوری داممربوط به ارتقای بهره

این نکته را حال باید  . با ایناندتبدیل شده بهبود کیفیت محصوالت، امنیت غذایی و سالمتی دام

های با سطح تولیدی زیرا دام. استبهبود ژنتیکی  پشتیباندر نظر داشت که بهبود مدیریت همواره 

 نیاز دارند.نیز باالتر به تغذیه و مدیریت باالتری 

 های فراگرفته شدهدرس

هبود های بداشتن فعالیتچرا کشورهای در حال توسعه در پایدار نگهآگاهی از این موضوع که 

 توانندافته میشد که کشورهای توسعه یها سال تصور میژنتیکی موفق نبودند، بسیار مهم است. ده

ا هنژاد نآص از های خالبا انتقال نژادهای اصالح شده خود به کشورهای در حال توسعه و ایجاد گله

ه بادهای محلی، به جای نژآن نژادها جایگزین کردن اساسا  گری و یا آمیختههای اجرای برنامهیا 

 از هبردرااین دهد که به کشورهای در حال توسعه کمک نمایند. تجربه نشان می یبهترین وجه

ر حال موفق خواهند شد که کشورهای د زمانیها های جدی برخوردار است. این روشمحدودیت

رای بند، را د دارتوسعه قادر باشند امکانات محیطی الزم، مطابق با آنچه که در کشورهای مبداء وجو

تحت  هاای آنهختهآمی های وارداتی تامین کنند. اگر چنین اتفاقی نیافتد، نژادهای وارداتی یانژاد

بودن  پایین زا )مانند تغذیه ناپایدار، کمبود آب، وجود بیماری، آب و هوای سخت وعوامل تنش

 ک طرفه بریهای اصالحی همچنین به دلیل تاکید راهبردبرخی از گیرند. سطح مدیریت( قرار می

ع دچار ار جامصورت یک ساخته تولید ب سامانهامور فنی و نادیده گرفتن نقش زنان و عدم نگاه به 

 (.1 ر.ک: کادرشکست شدند )

ها در کشورهای درحال توسعه های آندر اغلب موارد نرخ تولیدمثل نژادهای وارداتی یا آمیخته

های وارداتی در اغلب موارد پایین تر، نرخ بقای دامتر است. از این مهمنسبت به نژادهای بومی پایین

های با نهاده پایین، سامانهزیرا در  .شودیک نگرانی عمده محسوب میاست. پایین بودن نرخ بقا 

وری آن و استفاده موثر از منابع ضروری است. وارد کردن نژادهای خارجی ماندگاری دام برای بهره

جای نژادهای محلی در کشورهای در حال ه ها بها یا جایگزین کردن آنهای آنو ایجاد آمیخته



 راهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی  م

ها گزارش شوند، در سطح وسیعی در کشورهای که عوارض منفی این روشتوسعه، قبل از آن 

 .اندهمختلف اجرا شد

ی میان هاهای دامداران، تفاوتمورد نیاز گروه AnGRضروری است که در فرآیند شناسایی 

اخل دای دامداری هسامانهدر  تفاوت شاملها های دامپروری در نظر گرفته شوند. این تفاوتسامانه

ال مرغ نوان مثهای دامداری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عسامانهیک کشور یا 

د در های مناسب دسترسی دارد با مرغی که بتوانمرغداری که به زیرساختیک مناسب برای 

ت مردم ود معیشه بهب، بهافاقد زیر ساخت قابل اعتماد بازار و امکانات تهیه نهاده ۀمناطق دور افتاد

و  سازی . در چنین شرایطی مرغ مناسب باید قابلیت جستجوی غذا، النه، تفاوت داردکمک کند

به  یز نسبتتولید مثل کند و ن پرورش دهنده خودآوری داشته باشد تا بدون نیاز به کمک جوجه

 ها مقاومت داشته باشد.ها و انگلاز بیماری طیفی

ی و نگهدار ام بهها اقد، الزم است نیازهایی را که دامداران برای رفع آنبه عنوان یک نکته مهم

ها دام ،ا متوسطتهای تولیدی با نهاده کم سامانهکنند مورد توجه قرار بگیرند. در پرورش دام می

یک یا دو  ه باال،های با نهادسامانهدر حالی که در  .شوندبرای چندین هدف پرورش داده می معموال 

بر  اصالح نژادی هایراهبردها سامانهگیرد. در نتیجه، در این نوع قرار میمورد توجه  مهممحصول 

در حال  های تولیدی در کشورهایسامانهکنند که ممکن است برای ترکیبی از صفات تاکید می

و  کافی نهادهبرخوردار از های سامانهتحت شرایط هایی که  AnGRتوسعه مناسب نباشند. وقتی 

 ند بهتردر نیستبه کشورهای در حال توسعه وارد شوند، در اغلب موارد قا اندشکل گرفته اندکتنش 

 نابرایننند. بویژه از لحاظ کارآیی چرخه زندگی، عمل که تطابق یافته با شرایط محلی، ب AnGRاز 

ولید ت امانهسشرایط  اکه در حال حاضر ب در هر کشور بر بهبود ژنتیکی منابعی راهبردالزم است 

در یز نها آن و در این راستا اهداف پرورش دهندگان گردیدهتمرکز م ،خوبی تطابق دارنده محلی ب

یا از  و شدهممکن است یا در شرایط محل مورد نظر ایجاد هایی  AnGR. چنین گرفته شوندنظر 

 د.نهای با شرایط مشابه اخذ شومحیط

تناب نمود تکرار اشتباهات گذشته اجالزم است که از  AnGRسوی ایجاد و بهبود ه در حرکت ب

 از ندکیعداد اتهیچ یا  ،کار بست. در اکثر کشورهای در حال توسعهه های فراگرفته شده را بو درس

ا شروع هز طرحندکی اااصالحی توانستند پایدار بمانند. دالیل این امر کدامند؟ آیا تعداد  هایبرنامه

اعتماد  ای قابلهداده هایی که آغاز شدند نتوانستند دوام بیاورند؟ در این زمینهبه اجرا کردند یا آن

ج رش نتایگزا رائهاتمایلی به  هابا این طرح بطتاندرکاران مرزیرا دست .دنآیدست میه به دشواری ب

 منفی ندارند.

 



 ن هاسازی دستورالعملآماده

 

 1 کادر

  زنانارزیابی نقش  - اصالح نژاد گاو شیری در کنیا

(Reynolds, Metz and Kiptarus  ،1996 ،Mullins  ،2005) 
 ه پا رامرکز ترویج کنیا یک طرح ملی توسعه پرورش گاو شیری که دامداران خرد 1979در سال 

فزایش اطرح این هدف . نمودشد، آغاز و شامل ایجاد مراکز جمع آوری شیر می دادههدف قرار 

شده اده دحویل د. اما این موضوع در عمل محقق نشد. زمانی که مقدار شیر تبومداوم در تولید شیر 

ضرورت  تر رفت، بررسی روند اجرای طرحآوری شیر از حد صرفه اقتصادی پایینبه مراکز جمع

 ،ودبذرانده گیک خانم کارشناس که دوره آموزشی درباره نقش زنان را مسئولیت این کار به . یافت

مراکز  نامه شکل گرفت. ماموران اجرای طرح از نمایندگانمبتنی بر پرسششد. تحقیقی داده 

 .بودهم زنان و هم مردان شامل ترویجی انتخاب شدند و جامعه آماری 

گرفت پرورش گاوهای دورگ به صورت های ترویجی مورد تاکید قرار میای که در این فعالیتنکته

 1بایست در جایگاهیر بودن و نیازهای مدیریتی باالتر، میپذدلیل آسیب هها بزیرا این دام .بسته بود

                  تغذیه )چمن تشی یا علف فیل(  3ای موسوم به ناپیربا علوفه 2نگهداری شده و به صورت دستی

ها نیاز دارند و باید دو بار شدند. این نوع گاوها به مراقبت از نزدیک برای کنترل انگل و بیماریمی

دوشیده شوند. چنین امری برای دامداران تازگی داشت. برای آشنا کردن دامداران با این نوع  در روز

های گرفت. دورهفقط مردان را در بر می هایی برگزار کرد که عمال دوره مدیریت، اداره ترویج

شرکت زنان  امرو همین  شدندبرگزار میاستان آموزشی سه روزه بودند و به جای روستاها در مراکز 

-سوال می کردند معموال ها مراجه میساخت. زمانی که نمایندگان ترویج به دامداریرا دشوار می

گشتند. بنابراین زنان اگر مرد خانه در آن زمان حضور نداشت، بر می و کردند که مرد خانه کجاست

 در طرح یاد شده دخالت داده نشدند.

گاوها  ت جایگاهبایسدادند. زنان میاین پروژه را تشکیل میحال هنوز زنان بخشی ضروری از با این

راکز یر را به مش و معموال  دوشیدهها را گاوهمچنین ها را حمام ضد کنه دهند. و آن کردهرا تمیز 

دون ب کردند،یمخرج و آنرا دریافت کرده رساندند. اما در انتهای ماه، مردان پول را آوری میجمع

 گذارند.بسایر ضروریات چیزی کنار  های پزشکی وها، یا هزینهمدرسه بچههزینه اینکه برای 

نادیده  طور کامله در گاوداری ب انآن کردند نقشزنان حس میکه چون تحقیق مزبور نشان داد 

-کم» ازها . آنبسیار ناراضی شدندماند، نسبت به پروژه می بدون مزدو زحمات آنان  دوشمیگرفته 

این  ده کردند.استفااعتراض خود برای نشان دادن تنها روشی که در اختیار داشتند به عنوان « کاری

 موضوع علت اصلی کاهش تولید شیر بود.

                                                           

1 - Shed 

2 - Stall-fed 

3 - Napier 



 راهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی  ه

وسیعی از  طیف( برای یافتن پاسخ سواالت یاد شده FAO) 1سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

الکترونیکی متعددی با حضور های کنفرانسها و گردهماییو  اجرا کردهرا  میدانیتحقیقات 

 در مقایسه باها نشان دادند که این بررسی .(ICAR/FAO  ،a2000) ه استکارشناسان برگزار نمود

های برنامه ها تحتتعداد زیاد نژادهای فعال در کشورهای در حال توسعه، تعداد بسیار اندکی از آن

بسیاری از  عالوه بر این(. هستندبرزیل و هند استثناء  کمتری ند )چین و تا حداهاصالحی قرار گرفت

دوام نیافتند. دالیل عدم توفیق ه ولی تهای اصالحی در کشورهای در حال توسعه شروع شدطرح

 بندی نمود:توان به صورت زیر جمعهای اصالحی در کشورهای در حال توسعه را میطرح

 ی ارزیابی بسیاری از کشورها ظرفیت فنی و اجرایی الزم براAnGR رایط در دسترس، ش

 ند.ها را ندارهای بهبود آنراهبردمحیط تولیدی که باید در آن نگهداری شوند و 

 کی ود ژنتیپیش گرفتند که به نفع یک رویکرد خاص از بهبدر هایی را اکثر کشورها سیاست

ایج دراز تناینکه بدون  ،کردعمل می از کشورهای توسعه یافته( AnGR)مانند وارد کردن 

 .در نظر گرفته شوند طور کامله ب هامدت آن

  قرار  یکی کههای بهبود ژنتبرنامه مراحل بعدیدامداران در مراحل اولیه طراحی و نیز در

نشدند.  داده طور مناسبی دخالته بود در اجرای آن سهم داشته باشند و از آن نفع ببرند، ب

ی اصالح هادام)یعنی ها محصول این پروژهاین امر موجب شد که تضمینی از نظر کارآیی 

باال  ن دام های اینگهدار در ناآن اییدر رفع نیاز دامداران وجود نداشته باشد و نیز توان (شده

 د.نهای ضروری این کار فراهم نشونرود و یا نهاده

 له ه مرحبد، نها مستندسازی شوهای بهبود ژنتیکی بدون اینکه جزئیات اجرایی آنبرنامه

جرایی ا اندیریا م و ها، تکنسیناندامداراز شدند. در نتیجه تنها تعداد اندکی  وارد جراا

 کاری ها کدام است و چهتوانستند به روشنی درک کنند که هدف مورد نظر در این طرح

 باید انجام شود. زمانیتوسط چه کسی و در چه 

 جربه قابل، تشروع شدند. در مهای کوتاه مدت های بهبود ژنتیکی اغلب در قالب طرحفعالیت

م بخش های درازمدتی که هراهبردویژه کشورهای توسعه یافته نشان داد که ه کشورها ب

 گیرند، موفقیت باالیی داشتند.خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می

 برای بهبود ژنتیکی راهبردیرویکرد 

ر ه منظوبالزم است.  منطقیو  راهبردیرویکردی  ،برای پایدار ماندن برنامه بهبود ژنتیکی

 :های توسعه بخش دامپروری بایدها و برنامهدر دسترس، طرح AnGRاستفاده مناسب از 
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 و هاسازی دستورالعملآماده

  1اهداف توسعه دامپروریمبتنی بر (LDOمشخص و مورد توافق دامداران و نیز ) های راهبرد

 باشند (LDS) 2واقع بینانه توسعه دامپروری

 ریهای دامپروسامانهاقتصادی بین  - ساختاری و اجتماعیهای عمده محیطی، تفاوت 

 دندرگیر در توسعه را در نظر بگیر

 طالعات ابه  د. هم مردان و هم زنان بایدنمشارکت کاربران نهایی )دامداران( را تضمین کن

فرصت  ها درگیر باشند وها و طرحمورد نیاز دسترسی داشته باشند، در تنظیم سیاست

 های خود را داشته باشندر دیدگاهکافی برای اظها

 دنبودجه مناسب داشته باش 

 د و پایداری اقدامات انجام شده حفظ شوندنگام به گام پیش رو 

 و  کرده و همه دامداران درگیر در هر مرحله، برنامه را درک دهخوبی مستند سازی شه ب

 قبول داشته باشند

 د.را در نظر بگیرنبا آن رتبطخوبی اصول پایه بهبود ژنتیکی و مسایل فنی مه ب 

نین بر اساس چ های اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامیراهبردهای تدوین دستورالعمل

                    ی ژنتیک های بهبوداند تا به کشورها در تدوین و اجرای موثرتر برنامهرویکردی تنظیم شده

 کمک نمایند. ها،شان و حداکثرسازی پایداری آنهایدام

 هاتدوین دستورالعمل

لتی در ذخایر کارگروه فنی بین دو، زمانی که 2000ها در سپتامبر ایده تدوین این دستورالعمل

سعه ای توتشخیص داد که بهبود ژنتیکی نژادها باید یکی از اجز ژنتیکی دامی برای غذا و کشاورزی

و  یندهاپایدار دامپروری باشد، شکل گرفت. این کارگروه همچنین توصیه کرد رویکردها، فرآ

یکی و بود ژنتای بههابزارهایی فراهم آیند تا به کشورها در امر طراحی، اجرا و توسعه بیشتر برنامه

بر ر سپتامتوسعه پایدار و امنیت غذایی کمک نماید. انگیزش بعدی دهای معطوف به نیز سیاست

 در کشاورزی والمللی ذخایر ژنتیکی دامی برای غذا کنفرانس فنی بیناتفاق افتاد. در این زمان،  2007

نی به فهای )و مراجع دیگر( درخواست کرد که به تهیه دستورالعمل فائو، از یسیاینترالکن سو

را را اج اقدام برای ذخایر ژنتیکی دامیرهایی که می خواهند مصوبه جدید منظور کمک به کشو

  نمایند، ادامه دهند.
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 راهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی  ی

ه هم انی کدر پی تحقیقات قابل توجه و رابطه متقابل با طیف وسیعی از دانشمندان و متخصص

بی نش خودر کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته تجربیاتی داشتند و از دا

 نیز نظر فاسید که رهای تولیدی مختلف برخوردار بودند، فائو به این نتیجه سامانهدرباره نژادها و 

 گروه بزرگیک کاربنابراین پذیر است. های اصالحی امکانراهبردهای طراحی تدوین دستورالعمل

 .گیردقرار  دقیقپیش گرفته شود مورد بررسی در تشکیل شد تا رویکردی که باید 

 ،دده باشگیری کردند که دستورالعملی که قرار است تهیه شود باید سااین متخصصان نتیجه

ا از تک کند کم مسئوالنهای مختلف ژنتیکی و نیز نژادهای عمده دامی را در برگیرد و به گزینه

مچنین ها هند. آندور بمان ،های قبلی شدندتکرار اشتباهات گذشته که منجر به شکست طرح

آن که  ل، قبل ازدر میدان عم هاو آزمایش آن هاها را برای تکمیل طرحای از دستورالعملمجموعه

 طح عمومی منتشر شوند، تهیه کردند.در س

ه کیک کمی مبتنی بر ژنت کالسیکهای اصالحی تصمیم گرفت که بر گزینه این کارگروه تعمدا 

ارگیری که ز بآسان و قابل اجرا هستند تمرکز کرده و ا اند و نسبتا کارآیی خود را نشان داده

( انگرهایا انتخاب به کمک نش های نوین مبتنی بر ژنتیک مولکولی )انتخاب ژن محورفناوری

 شورهایکهای اصالح نژادی های نوین هنوز حتی در سطح کمپانیخودداری نماید. این فناوری

د ناز داریی نیهمچنان گران قیمت بوده و به متخصصان و زیرساخت ها ،توسعه یافته نیز رایج نشده

 هستند.  هافاقد آن که کشورهای در حال توسعه معموال 

ند )نوامبر ه(، 2006ها در شش کارگاه آموزشی که در فرانسه )سپتامبر س دستورالعملنویپیش

( و ایتالیا 2008(، پرو )مارس 2008(، جمهوری متحده تانزانیا )مارس 2007(، کنیا )مارس 2006

نقاط  ردند تاکها کمک ( برگزار شدند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این ارزیابی2008)جوالی 

 د.نها مشخص شده و تصحیحات الزم صورت گیردستورالعملضعف 

 

 



 

 



 راهنمای کاربر

 ها چیست؟هدف این دستورالعمل

ند. اههای اصالحی تدوین شدراهبردطراحی و اجرای  در امرکمک ارایه  ایها براین دستورالعمل

 ها:آن طور مشخصه ب

 های توسعه نیازپیشAnGR کنندرا تشریح می 

 اصالحی را تدوین نماید راهبردبرند تا کاربر را مرحله به مرحله پیش می 

  دهند از نظر فنی و اجرایی توضیح میهای اصالحی را برنامهنحوه طراحی و اجرای 

  توسعه جهت طراحی دانش نظری و اطالعات محلی تلفیق نحوهAnGR کنندرا تشریح می 

 ( هامدیران گله و ها، بلکه کارگراننه فقط صاحبان دام) های مفصل با افراد ذیربطلزوم بحث

 دهندرا توضیح می

 های طراحی شده کسب نتایج ملموس از فعالیتبرای بندی اطالعاتی در مورد جدول زمان

 دهند.می ارائه

 ها تحت چه شرایطی باید استفاده شوند؟دستورالعمل

را از طریق  AnGRخواهند ند که میاهطراحی شدهایی ها برای کشورها و سازماناین دستورالعمل

دارند. فرض بر این  محدودیتماهر  نیروی انسانیتجربه و از نظر های اصالحی توسعه دهند اما برنامه

 ها در شرایطی استفاده خواهند شد که:است که دستورالعمل

 رویکردهای کارگیری مستقیم  هزیرساخت پیشرفته برای اصالح نژاد وجود ندارد و لذا ب

 کشورهای توسعه یافته منع می شود استفاده شده در

 ها را از خواهند آنها میهای بهبود دام وجود دارند و این دستورالعملراهبردها و سیاست

 حیث اصالح نژادی تکمیل نمایند

 گروه هدف کدام است؟

طراحی و اجرای  هایی که درگیرتوانند توسط کلیه اشخاص یا سازمانها میاین دستورالعمل

ی، مراکز تحقیقاتی، کشوریا  استانیهای دولتی ویژه کارکنان سازمانه های اصالحی هستند، بفعالیت

در  پایهدانش برخورداری از کار گرفته شوند. ه ها( و بخش خصوصی، ب NGOهای غیردولتی )سازمان
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ها یک امتیاز محسوب شود اما دستورالعملاستفاده از این تواند در میدام اصالح نژاد و ژنتیک زمینه 

 الزامی نیست.

 اند؟شده تنظیمها چگونه دستورالعمل

( که اهداف و عملیات زیر را دنبال 1 نگارهاند )های مختلفی تقسیم شدهها به بخشدستورالعمل

 کنند:می

  (اول اصالحی است )بخش راهبردتشکیل یک گروه کاری که مسئول تهیه 

 (دوم های تولید به طور خاص )بخشسامانهها و شناسایی اهداف بهبود دام به طور عام و گونه 

 (دوم تواند در نیل به اهداف یاد شده نقش ایفا نماید )بخشهایی که اصالح نژاد میتعریف راه 

 که یعنی مشخص کردن این)گیری در مورد این که بهبود ژنتیکی به چه معنی است تصمیم

 (سوم)بخش  (خواهد به آن دست یابدخواسته کاربر چیست و از طریق چه نژادی می

 وچهارم های که چگونه باید به اهداف اصالحی دست یافت )بخشگیری در مورد اینتصمیم 

 (پنجم

 بخش ششم( مرتبطهای برآورد هزینه( 

  ها(.بخشکسب شناخت از شرایط الزم برای دستیابی به موفقیت در اصالح نژاد )همه 

شود. سپس توضیحات شروع می ،دهدرا توضیح میو اهداف آن اهمیتهر بخش با یک مقدمه که 

های مورد های الزم )و هر کجا که الزم باشد، در مورد تخصیص منابع بالقوه(، خروجیدر مورد ورودی

 آیند.میها دست یافت، در پی نظر و فهرستی از کارها که باید اجرا شوند تا به این خروجی

توانند میزان تناسب ها میوسیله آنه شود که بقرار داده می انای از سواالت در اختیار کاربرمجموعه

 نحوه حرکت به سمت دستیابیو  سنجیدهبا شرایطی که در آن قرار دارند را  هموضوع بخش مربوط

 منابعتوانند از سایر می کاربران برای پاسخ دادن به این سواالترا مشخص نمایند. به اهداف آن بخش 

های در دسترس و نیز نتایج احتمالی تصمیمات مختلف را ها گزینهنیز استفاده کنند. دستورالعمل

اصالحی  راهبردذ شود. اگر قرار است اختکنند. اما تصمیم نهایی باید توسط خود کاربر امشخص می

باید توسط کارگروه مورد  های مشخص شده در هر بخشتوسط یک کارگروه تعیین شود، سرفصل

های مشخص شده در هر بخش را کامل کرد، باید یک گزارش بحث قرار گیرد. هر گاه کارگروه فعالیت

تمام طور مشخص در آن اظهار نماید. طی کردن ه مات اخذ شده خود را بـکتبی تهیه کند و تصمی

تولید  سامانهدر یک  معیناصالحی مشخص برای یک گونه  راهبردکاربران را به سمت یک  هابخش

 .نمایدمیمشخص رهنمون 

 پ پ 
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 هاساختار دستورالعمل :1 نگاره

 ها چگونه باید استفاده شوند؟دستورالعمل

کمیته یک کار تیمی است. این کار می تواند توسط  AnGRهای بهبود راهبردها و تدوین سیاست

گزارش وضعیت ذخایر برای آماده سازی  AnGR به مربوط که مسئول تهیه گزارش 1مشورتی ملی

طور خاص به همین منظور تشکیل ه ای که ب، یا توسط کمیتهاست ژنتیک دامی برای غذا و کشاورزی

که رویکرد اجرایی چنین کارگروهی را شکل  قصد دارندها دستورالعملاین صورت گیرد.  ،شودمی

کار  هتواند بسازی نیز میطالعاتی یا تصمیماما توسط هر فرد عالقمند دیگری و برای اهداف م .دهند

شود صورت یک ترتیب منطقی سازماندهی شدند. پیشنهاد میه های دستورالعمل بد. بخشنگرفته شو

 صرفنظر نمایند تا مستقیماًاز آن هایی بخشاز توانند اما می .که کاربران این ترتیب را رعایت کنند

 بپردازند.که برای آنها ضرورت دارد، ی یهابه بخش

                                                           

1 - National Consultative Committee 

 ت ت 
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های سایر اجزا، مانند راهبردها و از بهبود دامی است. سیاست بخشتنها یک  AnGRبهبود 

اصالحی مد نظر  راهبردها نیز باید در هنگام تدوین ای و بازار و سایر بخشبهداشت دام، منابع تغذیه

 .گیرندقرار 

                  های مختلف نیاز به برگزاری کارگاه راهبردگیری در مورد یک تدوین یک سیاست و تصمیم

                    کنندگان قرار داده شود. این دارد. در هر کارگاه الزم است اطالعات الزم از قبل در اختیار شرکت

                      کلیه  های قبلی و نتایج حاصل از نظرسنجی ازهای کارگاهخروجی اطالعات باید گزارش

 در کارگاه حضور ندارند، را در بر گیرد. کنندگانی که احیاناًمشارکت

 اصالحی جدید است؟ راهبردها فقط برای تدوین یک آیا این دستورالعمل

ه های اصالحی در دست اجرا نیز بتوانند برای ارزیابی و تقویت برنامهها میخیر. این دستورالعمل

 گرفته شوند.کار 

 ث ث 



 بخش اول

  اصالح دام راهبردسازی آماده تشکیل کارگروه

 شرح اجمالی

 ضرورت

نحوه شود. محسوب می AnGRاصالح دام یک ابزار اصلی توسعه و بهبود ژنتیکی  راهبرد

را تدوین خواهد کرد برای اثربخشی، اعتبار و مشروعیت آن در  راهبردتشکیل کارگروهی که این 

های خود را روش کار، وظایف و مسئولیت بایدکارگروه این آینده از اهمیت اساسی برخوردار است. 

 ای جهتویژههای تعریف نماید. همچنین نیاز دارد که افراد و متخصصانی را برای کمک در بخش

دستور تدوین هایی برای تشکیل کارگروه و آورد. این بخش توصیه گردهم راهبردتدوین و اجرای 

 دهد.می ارائهکار آن 

 اهداف

 و های آنتنظیم دستور کار و مسئولیت ،اصالح دام راهبردتشکیل یک کارگروه برای تدوین 

 راهبردو اجرای  تدوینتوانند در طور بالقوه میه ایجاد فهرستی از افراد ذیربط و سایر کسانی که ب

 .، اهداف این بخش هستندسهمی داشته باشند

 ورودی

های اصالحی و نیز راهبرداطالعاتی درباره موسسات دولتی و غیردولتی مرتبط با  دامپروری و 

 متخصصین مختلف برای مشاوره و همکاری مورد نیاز است.

 خروجی

یک کارگروه است که طرح اجرایی خود را تنظیم نموده و آماده است تا  بخشخروجی این 

کنندگانی اصالح دام را در یک دوره زمانی مشخص تدوین نماید. فهرستی از تمام مشارکت راهبرد

 که در جریان کار مورد نیاز خواهند بود نیز باید آماده شده باشد.
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 وظایف

 زیر باید انجام شوند:برای دستیابی به اهداف گفته شده کارهای 

 تهیه فهرستی از افراد ذیربط (1

 کنندگان و مسئولین کلیدی و تشکیل کارگروهتعیین مشارکت (2

 کاری توسط اعضای کارگروه برنامهبررسی  (3

 های هر یک از اعضای کارگروهتعیین مسئولیت (4

 اقدامات و وظایف

 کننده: تهیه فهرست افراد مشارکت1وظیفه 

صالح ا اهبردرشود که از اهمیت تدوین یک مرکب از افرادی تشکیل می ابتدا یک کارگروه اولیه

مور ارزی در کشاو کوچک بوده و افراد کلیدی مانند معاون وزیر دام آگاه هستند. این گروه احتماالً

رد که مکان داموسسات دولتی مانند آن را در بر خواهد گرفت. همچنین امدیران دامپروی کشور یا 

و  ته استشکیل شد AnGRدرباره  یرتی ملی که به منظور تهیه گزارش کشوراعضای کمیته مشو

را از  ک نفرنمایندگان کشور برای مدیریت ذخایر ژنتیکی دامی نیز عضو این گروه شوند. گروه ی

وین یند تدهدایت کل فرآ یتکند که مسئولمیان اعضای خود به عنوان هماهنگ کننده انتخاب می

 عهده خواهد داشت.ر بعدی را بهای و هماهنگی راهبرد

ولیت مسئ راهبردکه در تدوین و اجرای  ی استتشکیل کارگروه اصلی نیازمند ورود افراد

لکه ب استمفید  راهبردتدوین یک تضمین کننده خواهند داشت. این موضوع نه تنها کلیدی 

در  وده و بایدده بترین افراد مشارکت کننشود. دامداران مهممیسبب نیز را مشروعیت قانونی آن 

دوین از ت کارگروه نماینده داشته باشند. افراد دیگری هم هستند که حضورشان در مراحل خاصی

ه ت از همک فهرسکند. بنابراین اقدام اولیه کارگروه تشکیل ییا اجرای آن ضرورت پیدا می راهبرد

رهبر  مایند.ننقش ایفا  راهبردکنندگانی است که ممکن است در عملکرد کارگروه یا اجرای مشارکت

ر را کا این اینکه تواند خودش نسبت به تهیه این فهرست اقدام نماید یایا مسئول کارگروه اولیه می

 به هر شخص دیگری مانند هماهنگ کننده محول نماید.

 هاهزینهران جببردار است. برای بر و هزینهاصالحی زمان راهبردآوری اطالعات و نوشتن جمع

مانند )های مختلف کارگروه باید طرحی نوشته شود و ممکن است نیاز باشد که برای فعالیت

 ردد.گها، ارتباطات، مسافرت و غیره( یک سند بودجه تهیه الزحمه، گردهماییپرداخت حق

ای که در اصالحی و نیز مرحله راهبردانتخاب افراد برای وارد شدن به فهرست، به ابعاد و نوع 

مسئولیت خواهند  راهبرددارد بستگی خواهد داشت. تمام افرادی که در تدوین و اجرای  آن قرار
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به شناسایی کاندیداهای بالقوه و مسئولیتی که  های بعدیقسمتداشت باید در فهرست باشند. 

تواند در شناسایی می دهد که می ارائه فهرستی 1خواهند پرداخت. جدول  ،توانند ایفا کنندمی

 بط مفید باشد.افراد مرت

 های ملیسازمان

ذا لنند و کدامداران در موفقیت هر سیاست اصالحی نقش کلیدی ایفا می  :های دامدارانتشکل

طراحی  فرآیند ر سراسرها و اهداف آنان باید د، دیدگاههاباید از همان ابتدا درگیر کار شوند. گرایش

نی تا تعاو دهکننمذاکرههای مختلف، از گروههای های دامداران به شکلحضور داشته باشد. تشکل

چه که انند آنهای خصوصی، متواند وجود داشته باشد. در شرایط فعال بودن بخشتولیدکنندگان می

ر د. اما ندهستیر سازمان یافته و تاث های دامداران معموالًدر کشورهای پیشرفته وجود دارد، تشکل

بوده و افته نهای دامداران و کشاورزان چندان سازمان یبسیاری از کشورهای در حال توسعه تشکل

وه عاله ست. بامتغیر نیز ها . ظرفیت و تعداد اعضای آنباشندمی در مواردی به سختی قابل رویت

شور کمداران کل جمعیت دا هایها نمایانگر گرایشتوان با اطمینان گفت که عالیق این تشکلنمی

وری با دامپر - مختلط زراعت سامانهتولیدکنندگان در یک  هایعنوان مثال خواستهه است. ب

این . بنابردارند های اساسیتفاوتمرتع و وابسته به رو کوچدامداران  سامانههای مربوط به خواسته

 های کشاورزان و دامداران باید تهیه شود.فهرست کاملی از تمام تشکل

از در حامالن تجارب محلی مورد نیهایی پل ارتباطی با دامداران سنتی، که چنین تشکل

در ستی بایها آنشوند. همچنین های اصالحی هستند، محسوب میراهبردسازی طراحی و پیاده

           قش ن .یرندعهده بگر سازی آن نقش باصالحی در میان اعضای خود و نیز در پیاده راهبردترویج 

 د حیوانات والح شده، رکوردگیری از عملکرهای اصتوزیع دام نظیراموری شامل تواند ها میآن

 روی کار، شامل نیتواند بر نقش جنسیتاصالحی می راهبردسازی . از آنجا که پیادهباشدتامین مالی 

ه این کرل شود گذارد، الزم است کنتبها تاثیر زنان و دسترسی آنان به دام و منافع ناشی از آن

 کنند. میهای زنان را تامین خوبی خواستهه ها بتشکل

ورت . در صدهستن ز اهمیتها حائها برای ترویج و مدیریت نژاداین انجمن :های نژادیانجمن

 ای نژادیهانجمناست.  مندارزشکاری ی برای نژاد مورد نظر، تاسیس آن هایفقدان چنین انجمن

، بهبود رکوردگیری عملکردوظایف دیگری نظیر های دامداران، تشکل مشابهعالوه بر وظایفی 

 کنند.ینبال مانقراض یا فرسایش ژنتیکی را نیز د اتخطر برابرژنتیکی، پایش جمعیت و حمایت در 

 مکن وسعه می از کشورهای در حال تـش خصوصی بوده ولی در برخـجزء بخ ها معموالًنـاین انجم
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 المللیبینای و ملی، منطقهمحلی، کنندگان هایی از مشارکتمثال :1جدول 

 هاسازمان دسته
 مسئولین مرتبط با بهداشت دام و ملی محلی

 های حفاظت از حیوانات اهلیسازمان 
 اصالحیهای ها و شرکتانجمن 
 کنندگانهای مصرفسازمان 
 موسسات آموزشی 
 مراکز ترویجی 
 های دامدارانها یا اتحادیهانجمن 
 موسسات مالی و اعتباری 
 های بازاریابی و بازرگانیسازمان 
 هاوزارتخانه 
 های مرتبط در دولتبخش 
 ری(کوردگیدهندگان خدمات اصالحی و پرورشی )نظیر: حمل و نقل، تلقیح مصنوعی، رارائه 
 موسسات تحقیقاتی 
 مراکز توسعه روستایی 
 (ها NGOها )از جمله سمنو ملی های محلی سایر سازمان 

 (ACSADهای خشک )عربی مطالعات مناطق و سرزمینمرکز  ایمنطقه
 (AOADسازمان عربی توسعه کشاورزی ) 
 (ASEANادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی )حات 
 (IICA) موسسه بین آمریکایی همکاری در زمینه کشاورزی 
 (SPCدبیرخانه جامعه اقیانوس آرام ) 
 (SADCجمعیت توسعه آفریقای جنوبی ) 
 (ها NGOها )ای از جمله سمنهای منطقهسازمانسایر  

 (FAOسازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ) المللیبین
 (ICARDA) المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشکمرکز بین 
 (IFAD) المللی توسعه کشاورزیصندوق بین 
 (ILRI)ی تحقیقات دامالمللی بینموسسه  
 (OIE) سازمان جهانی بهداشت حیوانات 
 (OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) 
 (WBبانک جهانی ) 
 (WHOسازمان جهانی بهداشت ) 
 (WTOسازمانی جهانی تجارت ) 
 ها( NGOها )المللی از جمله سمنهای بینسایر سازمان 
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های هیآگاسطح  های نژادی برای ارتقایدولتی نیز برخوردار باشند. انجمن هاییارانهاز  که است

 ز اهمیت هستند.های اصالحی حائدامداران و سازماندهی برنامه

، تلقیح واردات اسپرم و حیواندر زمینه ها این سازمان :های اصالحیها و تعاونیشرکت

ای ههادهداشته و خوراک دام، محصوالت دامپزشکی و سایر ن فعالیتمصنوعی و خدمات بانک ژن 

و دیبی از ها ممکن است متعلق به بخش خصوصی، دولت یا ترکاین کنند.دامپروری را تامین می

ل ا انتقافنی ی هایها با دامداران ارتباط منظم داشته و در نتیجه قادر به تامین کمکباشند. آن

 ها هستند.اطالعات فنی به آن

ج در تروی بخش خصوصی هستند، کنندگان، که اکثراًاز مشارکت بخشاین  :هاصاحبان فروشگاه

د نام ر ایجاز اهمیت هستند. اگئهای بهبود ژنتیکی حاحیوانات و مواد ژنتیکی حاصل از برنامه

ویج رای ترافراد ب حضور اینپالسم یا محصوالت برنامه اصالحی مد نظر باشد، تجاری برای جرم

 .الزم استچنین موضوعی 

نامه هر بر عنصر مهمی ازها آموزش دامداران، مشاوران و تکنسین :مراکز آموزشی و کارآموزی

ویت دام، های فنی متعددی شامل ثبت هبه مهارتدر این راستا شود. بهبود ژنتیکی محسوب می

ل و تحلی آوری ورکوردگیری از عملکرد، ژنتیک و اصالح دام، دامداری، مدیریت بهداشت و جمع

یفا اساسی ا نقشیاید بها دانشگاهاندرکاران این مراکز مانند تفسیر اطالعات نیاز است. بنابراین دست

طی و ای ارتباهشبکهاد به عنوان پایگاهی برای ایجتوانند دروس، این مراکز می ارائهنمایند. عالوه بر 

یز نترویجی  خدمات ارائهتوانند برای ها میند. این سازمانعمل کنارتقای سطح آگاهی مخاطبان 

اما  .ی هستنددولتدولتی یا شبه ین نوع مراکز معموالًفعالیت نمایند. در کشورهای در حال توسعه، ا

های تهای آموزشی، سمینارها و سایر فعالیکارگاه تدریج در امر برگزاریه بخش خصوصی ب

 شوند.آموزشی، بیشتر درگیر می

 لت وتوسط دو در اکثر کشورهای در حال توسعه، خدمات ترویجی عمدتاً  :نهادهای ترویجی

اونی در های خصوصی یا تعبرخی شرکتممکن است شوند. همچنین می ارائههای دولتی دانشگاه

ی همیت حیاتاهای بهبود ژنتیکی های ترویجی در برنامهند. نهادباشهای ترویجی درگیر فعالیت

 وی، فنی یل محیطدر مورد مسارا ها با کاربران نهایی )دامداران( اطالعات زیادی دارند. رابطه آن

ه ب، نیاز آمیختهاقتصادی تولید )مانند چگونگی پرورش یک حیوان  - اجتماعیهای جنبه

 .آورندمییافته( فراهم  رکوردگیری و منافع بالقوه استفاده از مواد ژنتیکی بهبود

های بهبود ژنتیکی طوالنی مدت بوده و برای سالیان متمادی برنامه :موسسات مالی و اعتباری

ا به تامین مالی دراز مدت نیاز دارند. برخی از کشورها بودجه خاصی که باید تداوم داشته باشند. لذ

کنند. ها برقرار میبرای این فعالیترا شود، های دولتی و کمک خارجی تامین میتوسط سازمان
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های بهبود ژنتیکی و خرید مواد مشارکت در برنامه برایممکن است دامداران برای کسب توانایی 

های نژادی یا های مالی نیاز داشته باشند. در چنین مواردی انجمنبه کمک ژنتیکی بهبود یافته

دهند که اخذ تسهیالت مالی برای دامداران را  ارائههایی های دامداران ممکن است وثیقهتشکل

ها و توانند توسط بانک های تخصصی مانند بانک کشاورزی یا بانکد. اعتبارات مالی مینتسهیل نمای

 شوند. ارائهموسسات غیرتخصصی 

ن را کنندگاتوانند عالیق مصرفهای خصوصی میاین سازمان :گانکنندهای مصرفسازمان

 نمایندگی کنند. 

اتی ها و مراکز تحقیقدانشگاه)نظیر این نوع موسسات دولتی  :موسسات تحقیقاتی ملی

های وشمینه رزرا از طریق تحقیق در  توانند برنامه اصالحیمی (کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی

افته یا یبهبود  واناتارزیابی ژنتیکی، ارزیابی نژادی، گسترش مواد ژنتیکی بهبود یافته، مراقبت از حی

ر دصصانی ها متخپالسم معرفی شده و نظایر آن یاری رسانند. همچنین این سازمانمدیریت جرم

 ارتقای ایبرتوانند و لذا می داشتهقتصادی و امور زنان ا - های اجتماعیهای تولید، جنبهسامانهامر 

 های اصالحی نقش ایفا کنند.سطح ماندگاری برنامه

                  من قال ایهای ژنتیکی برای ورود یا انتدر تمام برنامه :نهادهای ملی کنترل بهداشت دام

          رد نیاز های اضافی مواقبتدر نظر گرفته شده و مرالزم است که خدمات دامپزشکی پالسم جرم

ط زشکی توستامین گردند. در کشورهای در حال توسعه عمده خدمات دامپنیز های اصالح شده دام

طلوب مانجام  حال، در مواردی دولت فاقد امکانات کافی برای شوند. با اینبخش عمومی تامین می

ها و نهقرنطی. البته دشومی ارائهخدمات دامپزشکی توسط بخش خصوصی عمده  بوده واین کار 

 د.گیرمی  صورتهای صادرات و واردات توسط دولت صدور گواهی

 یکی نقشهبود ژنتبهای راهبردمراکز دولتی و قانونی در موفقیت  :ها یا ادارات مرتبطخانهوزارت

هبود دامپروری( )مجموعه اهداف بهایی  LDOها و ادارات دولتی در تعیین خانهحیاتی دارند. وزارت

 تربس ایجادرد. نقش کلیدی ایفا خواهند ک نمود،گذاری ها هدفبه سوی آنرا  هاراهبردبایستی که 

 ریضروی قانونی و مقررات مناسب برای حصول اطمینان از اجرای درست یک برنامه اصالح نژاد

اد ایج ،رداتوا در امرهای مختلف فعالیتالزم برای ، دولت مسئولیت صدور مجوزهای بعالوهاست. 

 عهده دارد.ر ها را بو نظارت بر آن نشان تجاری

 کنندگان محلیمشارکت

های مشارکت کننده های گروهکننده محلی شبیه مسئولیتهای مشارکتهای گروهمسئولیت

ها در کشورهای پهناوری که مناطق متفاوتی از لحاظ ملی ولی در مقیاس محلی است. این گروه
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های دامداران د. سازمانخواهند بو اکولوژی، توپوگرافی و قومیتی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار

بیشتر در  ،کنندهای قومی را نمایندگی میهای کوچک مانند عشایر یا اقلیتیا کشاورزان که گروه

 ملی. شوند تا سطحسطح محلی دیده می

 ایکنندگان منطقهمشارکت

عی بطور وسی ای به منطقه دیگرهای آنان از منطقهای و نوع مسئولیتکنندگان منطقهمشارکت

                       ین وقات تاماها در امر تحقیق، آموزش، توسعه و گاهی طور کلی همه آنه اما ب .کنندتغییر می

                جرای اهای مهمی در ای ممکن است نقشکننده منطقهمشارکتهای مالی مشارکت دارند. گروه

نژاد  های مبتنی بر ذخایر ژنتیکی مشترک بین چند کشور در یک منطقه )مانند گاوراهبرد

ایفا  (رمیانهر خاودریقا و گوسفند نژاد آواسی سیمنتال در اروپای مرکزی، گاو نژاد بوران در شرق آف

بوط های مرنو سازماضروری بوده ای های منطقهن شرایطی وجود شوراها و همکارینمایند. در چنی

 کنندگان گنجانده شوند.باید در فهرست مشارکت

 المللیکنندگان بینمشارکت

رگیرنده اصالحی در ب راهبردکه کنند پیدا میالمللی زمانی اهمیت کنندگان بینمشارکت

                                   بط ترمالمللی، مانند تبادل مواد ژنتیکی و اطالعات گذاری اطالعات در سطح بیناشتراک

ختلف مهای المللی موظف هستند که در محدودهبین هایسازماناز  برخیبین کشورها باشد. 

 گذاری و توسعه فنی فعالیت داشته باشند.سیاست

 و تشکیل کارگروهکنندگان و نمایندگان کلیدی مشارکت تعیین: 2وظیفه 

                     ک یشرکت در برای  را(، باید آنان 1 وظیفهکننده )پس از تهیه فهرست افراد مشارکت

 لقوه دعوتهای اصالحی حال و باراهبردها و های مختلف سیاستبررسی جنبه در زمینه کارگاه

قش وری و نهای دامپرسیاست های خود دربارهکنندگان در این کارگاه باید دیدگاه. شرکتنمود

ن داشت ورتضربر  ها را مورد بحث قرار دهند. در این کارگاه بایدبالقوه خود در اجرای این سیاست

-اهت دیدگاصالحی توافق حاصل شود. برای رسیدن به درک و پذیرش متقابل، الزم اس راهبردیک 

 (.2 کادرشود ) ها مشخصهای زمانی آنکنندگان و چارچوبهای هر یک از مشارکت

ز دد و اکنندگان اخذ گرد و نظر موافق شرکتودر کارگاه باید تشکیل کارگروه پیشنهاد ش

ورت رسمی ـصه ب و معرفی نمایندگان خود،موسسات کلیدی برای ملحق شدن به کارگروه 

 د. به عمل آیواست ـدرخ
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 2 کادر

 سازیهای زمانی تصمیمها و چارچوبدیدگاه
پروری های دامگیری فعالیتاگر از یک مسئول کشوری در باره جهت :سازیهای تصمیمدیدگاه

ها خپاسین اکدام از با آنچه که یک دامدار می دهد تفاوت خواهد داشت. هیچوی سوال شود، پاسخ 
ورد شوری در مند. بطور منطقی، مسئول کها وجود داردر آنهای متفاوتی دیدگاهولی  .غلط نیستند

ود و واده خدر حالی که یک دامدار نگران خان .کندتامین غذا برای همه فکر میاقتصادی ملی و 
سخ خص پاتواند از گله خود بدست بیاورد، است. پس نوع پاسخ به هر سوال به شمنافعی که می

  دهنده بستگی دارد.
ی الزم اگر یک دامپزشک از یک دامدار سوال کند که چه کار :سازیهای زمانی تصمیمچارچوب

ش به یک واناتد که یکی از حیبگویاست در حین بازدید از مزرعه او انجام شود، دامدار ممکن است 
ه بگوید ک است آلودگی باکتریایی دچار شده و به درمان نیاز دارد. در بازدید بعدی، دامدار ممکن

ده است بومی ش اشاز این بیماری رنج می برند زیرا این بیماری در گلهاش بطور مرتب های گلهدام
 امپزشک ون، دو لذا برای تشخیص حیوانات بیمار تحت بالینی به کمک نیاز دارد. در اثر گذشت زما

هش ا کادامدار ممکن است یک برنامه مدیریتی تنظیم کنند که خطر آلودگی کلینیکی بیماری ر
، وی خپاس تـدامدار سوال کند در آینده چه نیازی خواهد داشت، ممکن اسدهند. اگر دامپزشک از 

افق  سر اسابها و اقدامات ممکن است شناسایی و انتخاب حیوانات مقاوم به بیماری باشد. تصمیم
دارند  فاوتیکنندگان متفاوت که چارچوب زمانی متزمانی در نظر گرفته شده تغییر کنند. مشارکت

 دهند. ارائهی متفاوت اما همگی ارزشمند هایممکن است پاسخ

برای  است، نیطوالتهیه شود. اگر فهرست  ستیها بایها و نقش بالقوه آنفهرستی از اسامی، آدرس
ر د افراد موجود ها را آسان سازد.تعیین نقش بالقوه آن نمود تاد تعیین توان یک ک  هر مخاطب می

 ،د بودنواهخاصالحی درگیر  راهبرددر تدوین  مستقیماًکارگروه را که هسته اولیه فهرست، این 
 دهند.تشکیل می

این  ند.کمیرا مشکل  هاطور طبیعی، کارگروه آنقدر بزرگ خواهد بود که نوشتن گزارشه ب
. سازدیضروری م نویسیگزارشموضوع انتخاب یک گروه کوچک مرکب از سه تا هفت عضو را برای 

ش و ت گزاربرای مشارکت در اخذ تصمیمات عمده مربوط به محتویاسایر اعضا باید بر حسب نیاز 
 بررسی متن اولیه آن فراخوانده شوند.

د، کنسی میاصالحی در موارد مختلف بحث و برر راهبردکه کارگروه در جریان تدوین  همچنان
 تواندیگروه م. بنابراین ترکیب کارشودممکن است الزم باشد که از متخصصان دیگری نیز استفاده 

، شدبامیز کننده نییک گروه مرکزی که شامل هماهنگ بایدمراحل تدوین،  تمامیتغییر کند. در 
 (.3 کادرو  2 نگارهد. )نبه منظور حفظ پیوستگی کار حضور داشته باش

رش هیه گزاکوچک ت هایها در درون کارگروه و گروهیک کارگاه برای توزیع مسئولیتبرگزاری 
 کافی باشد. ستیبای
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 مثالی از ترکیب پویای یک کارگروه :2 نگاره
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 3 کادر

 ترکیب کارگروه
م است ذا الز. لرود، ترکیب کارگروه ممکن است تغییر نمایدپیش می راهبردکه کار تدوین همچنان

قی اره باهمو ویژهکنندگان یک زیرگروه از آن در حین ملحق شدن کارشناسان جدید و مشارکتکه 

 بماند.

ن ، متخصصااهداف بهبود دامداری کشور باید مرکب از مسئوالن تعیینکارگروه  معموالً: 1مثال 

ه بهبود رنامدامداری و اقتصاد، دامپزشکان، محققان علوم اجتماعی و آمار باشد. کارگروهی که ب

والن، شامل مسئ کندمیبررسی تولیدی خاص را  سامانهژنتیکی مربوط به یک نژاد خاص در یک 

اید از داران بکنندگان و دام. در صورت امکان، اصالحبودکنندگان و دامداران محلی خواهد اصالح

ان و شناسباید از مشارکت جامعه فوق های مربوط حضور پیدا کنند. هر دو کارگروهانجمن مسیر

 مند شوند.های اقلیتی و مسائل زنان بهرهاشخاص مطلع در زمینه گروه

ش پرواشد: به ر دادتولید دامی را در اولویت قرا سامانهبهبود دو  ،اولیه : فرض کنید کارگروه2مثال 

ه تجزی بخشو پرورش گوسفند در ارتفاعات. کارگروه ممکن است به دو  دشتگاو شیری در مناطق 

. ار کندک سامانهروی یک  بخشوجود داشته باشد و هر  بخششده و البته چند عضو مشترک در دو 

شیری گاو گروهکاردهندگان گاو شیری ممکن است در زیرشرنمایندگان مراکز تلقیح مصنوعی و پرو

د وسفنگمشارکت داشته باشند و مشتریان محلی پشم گوسفند و مسئوالن مراتع در زیرکارگروه 

 حضور یابند.

 برگیرد. را در دین پروژهتولید معین، چن سامانه: فرض کنید که برنامه بهبود ژنتیکی در یک 3مثال 

از  یک زیرمجموعهمرکب از برای یک پروژه معین ممکن است  یراهبردسازی سند گروه آماده

ت داده متخصصان دیگری نیز مشارک شدد و هر کجا الزم باشکنندگان در کارگروه کلی مشارکت

ل شود. محو انشگاهصورت ممکن است کار به یک شرکت اصالح نژادی، تعاونی یا دشوند. در غیر این

دن های دیگری را در نظر بگیرد و در صورت در دست بوکارگروه همچنین ممکن است پروژه

 ها را در سند تنظیمی معرفی نماید. بودن، آن اطالعات کافی و نیز سازگار

 : بررسی برنامه کاری توسط اعضای کارگروه3وظیفه 

 هبردرادوین دعوت شوند تا درباره برنامه کاری تنیز اعضای کارگروه باید به کارگاه دیگری 

د و وشررسی باصالحی بحث نمایند. در این کارگاه الزم است وظایف کارگروه و گروه تهیه گزارش 

 آن ها توافق حاصل شود.در باره 

 رای اینبلب کلی پیشنهاد یک قا رغم اینکهعلیکارگروه باید برنامه کاری خود را تنظیم نماید. 

 این برنامه کاری باید اجزای زیر را داشته باشد: ولیپذیر نیست، مکانمنظور ا
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ن ده شود. ایبرای اجرا آماو تدوین ی نهایطور معمول باید ظرف یک سال سند ه ب :جدول زمانی

 ازان وسکنندگان کمک نموده و بدان معنی خواهد بود که تصمیمامر به حفظ انگیزه مشارکت

 روز شده را جهت در نظر گرفتن در اختیار دارند.گزاران یک سند به سرمایه

 تامین  های کارگروه باید مشخص شده وگفته شد، هزینه 1 وظیفهطور که در همان :بودجه

 ها برای رسیدن به یک سند نهایی ارزشمند تضمین شود.آن

باید  هاکنندگان باید تضمین شود. این نقشایفای نقش مشارکت :کنندگانوظایف مشارکت

 دادن و ند. دخالتباشاصالحی  راهبردسئولیت مورد انتظار آنان در زمان اجرای مهماهنگ با 

که  تی آنانحدگان کننمشاوره گرفتن از افراد باید منظم و سازمان یافته انجام شود تا کلیه مشارکت

 به صورت غیرمستقیم قرار است دعوت شوند، قادر به بیان نقطه نظرات خود باشند.

    تخصصی، سمینارها،  هایمحدوده کاری گزارش :قابل دستیابی بودن نظرات متخصصان

 های آموزشی خاص یا سایر نظرات باید مشخص شود.دوره

بررسی  مورد بحث و 4در وظیفه این عنصر  :به هر بخش بطتخروجی مورد انتظار و مسئول مر

 گیرد. قرار می

ذا اشد، لات کمتر بدهند که تعداد جلسترجیح می کنندگان ملی معموالًاز آنجا که مشارکت

ات ست دفعالزم ا هابندی باید با دقت طراحی شود. البته گروه تهیه کننده گزارشجدول زمان

یش پ هاشبیشتری جلسه داشته باشند. سواالت و ابهاماتی که ممکن است در جریان نوشتن گزار

 شود. م تهیهد. از هر جلسه باید صورتجلسه الزتوان در جلسات کارگروه مطرح نموبیایند را می

خواهند  های تولیدی هدف مشخصسامانهرود، می اصالحی پیش راهبردکه کار تدوین همچنان

ن است ای ممک. در چنین مرحلهگردیدهای بهبود ژنتیکی مشخصی معرفی خواهند شد و برنامه

 رائهاموزشی آهای دوره ،برای کارگروهعمل آید تا ه منطقی به نظر برسد که از متخصصانی دعوت ب

                                        زنان  ل حقوقکنندگان ارزیابی شوند. به مسائنمایند. بنابراین باید معلومات و تجارب مشارکت

اید کنندگان بباید توجه خاصی معطوف شود. در صورت لزوم برای تربیت کردن مشارکتنیز 

ه در زمین هاییگاهتواند به عنوان مثال از طریق برگزاری کار. این کار میرت گیردصوگذاری رمایهس

د. از نجام شوهای مرتبط اهای اصالح نژادی یا سایر سرفصلهای اصالحی جاری، طراحی برنامهطرح

ی تصادی ناشاق - تغییرات اجتماعی نی باید خودداری کرده و بیشتر بایستی برتاکید زیاد بر نکات ف

 .نمود تمرکزز اجرای برنامه اصالح نژادی ا

ار، ات بازآوری اطالعهایی نظیر جمعممکن است به عقد قرارداد کاری با متخصصان در زمینه

سایر  هایی یااردادتجزیه و تحلیل سرمایه یا ارزیابی مسائل جنسیتی نیاز باشد. منابع مالی چنین قر

 المللی تامین کرد.لی یا بینتوان از طریق مراکز ماقدامات کارگروه را می
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 : تعیین مسئولیت اعضای کارگروه4وظیفه 

ده کنننگاصالحی موفق متعهد باشند. هماه راهبردتمام اعضای کارگروه باید به تدوین یک 

اکثر اعضای  گزارش به مسئوالن باالتر خواهد بود. ارائهکارگروه مسئول اجرای برنامه کاری و 

ده یه کننموردی از سوی سازمان متبوع خود معرفی شوند. گروه ته صورته کارگروه ممکن است ب

ستند بهام هاروشن و بدون ها گزارش باید کار خود را سر وقت به انجام برساند. اگرچه مسئولیت

 در قالب برنامه کاری بیان نمود.و صورت واضح  هها را بباید آنولی 

 4 کادر
 مثالی از کنیا - اصالحی راهبردیک نیروی ویژه برای تدوین 

ین ( یک نیروی ویژه برای تدوMoLFDوزارت توسعه دامپروری و شیالت کنیا ) 2007در سال 
حدوده م تشکیل داد و1980ی از سیاست توسعه دامداری ملی سال اصالحی به عنوان جزئ راهبرد

ه به عنوان رییس این نیروی ویژ MoLFDیس بخش دامپروری در کاری آن را مشخص نمود. رئ
زی کنیا، های توسعه کشاورزی، انستیتو تحقیقات کشاور، تعاونیMoLFDانتخاب شد و نمایندگان 

نیا و کالح دام ان اصالمللی تحقیقات دامپروری، دانشگاه نایروبی، دانشگاه ایگرتون، سازمانستیتو بین
 دگان تعیین شدند.کننوان مشارکتبه عن FARM-Africaتحت عنوان  یک سازمان غیردولتی

                   ای، گروه تهیه کننده گزارش، نخستینپس از بازدیدهای میدانی متعدد و دو کارگاه منطقه
-ای دیگر برگزار شد و نظرات مشارکتمتن سیاست ملی اصالح دام را تهیه نمود. دو کارگاه منطقه

تر برگزار شد. با تامین ت ملی نیز برای مشاوره وسیعکنندگان در متن مزبور گنجانده شد. یک نشس
)حمایت شده از سوی  1پای گاو شیریسازی پرورش خردهبرنامه تجاریتوسط مالی مشترک 
2المللی توسعه کشاورزیصندوق بین

رفت که پروژه در یک سال تکمیل ، انتظار میMoLFDو (  
 ، بیشتر طول کشید.تراضافه مشاوره هبه دلیل یک دورالبته این پروژه شود. 

ر جریان کنندگان کارگروه دها یا مشارکتهایی که نمایندگان سازمانباید بین مسئولیت

ریان جآنان در  هایی کهکنند با مسئولیتمیتقبل  هااقدامات کارگروه و گروه تنظیم کننده گزارش

                      یم . مسئولیت دوم باید در قالب تنظتمایز گذاشت ،اصالحی خواهند داشت راهبرداجرای 

 شوند. تعریفها یا قراردادهای مشابه نامهموافقت

                                                           

1 - Smallholder Dairy Commercialization Programme  

2 - International Fund for Agricultural Development 
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تگی بس متعددیعوامل بین های هماهنگ شده موفق به تالش اصالح دام راهبردتدوین یک 

له نوع ی از جمهای آنان بر اساس عوامل مختلفکنندگان در کارگروه و مسئولیتدارد. نوع مشارکت

ور طه ها و نژادهای هدف، بگونه ،یافتگی کشور، ظرفیت بخش خصوصی، سطح توسعهحاکمیت

سئوالن معه، نهاده در کشورهای در حال توسهای کمسامانهوسیعی متفاوت خواهند بود. برای 

است  ضعیت ممکنونقش غالبی ایفا نمایند. اما این حداقل در شروع کار توانند ای و ملی میمنطقه

کنندگان را تهای مشارکها و مسئولیتنقش 2تدریج تغییر کند. جدول ه ب راهبرددر جریان تدوین 

 کند.معرفی می

 

 

 

 



 دومبخش 

 شناسایی اهداف و راهبردهای بهبود دامی

 شرح اجمالی

 ضرورت

. توسعه بخش روشن شودد، نبپرداز هابه آنباید اصالح دام  راهبرداهدافی که الزم است ابتدا 

دامپروری، مشتمل بر هر نوع فعالیت اصالح نژادی، در نهایت باید اهداف توسعه جامعه انسانی را 

نفعان در سطح و سایر ذیتامین نماید. این اهداف به مقدار زیادی به نوع نیازها و تمایالت دامداران 

های دامپروری سیاست طور طبیعی، اهداف کلی باید در چارچوبه بستگی دارد. ب ملیمحلی یا 

 کشور تعریف شوند.

 چارچوبالزم است مشخص شود که توسعه دامپروری چگونه باید در  یتولید سامانهبرای هر 

تولید باید طوری  سامانههای ملی بخش دام قرار گیرد. اهداف توسعه دامپروری برای یک راهبرد

دام در آن ایفا می کند، قابل و نقشی که  سامانهمشخص شوند که با توجه به وضعیت حال آن 

ها و قوانینی است که ممکن است در کند سیاستبدین منظور الزم است که از دسترسی باشند. 

. همچنین آگاهی از روندهای اقتصادی، ، آگاه بودکردن یا تسریع روندهای توسعه نقش داشته باشند

های . نیازها و تمایالت گروهستنیز ضروری اتولید  سامانهاجتماعی، فنی و آب و هوایی موثر بر 

                             نفع نیز باید در نظر گرفته شوند. براساس تحلیل دقیق اطالعات مربوط به همه ذی

تولید، این امکان وجود دارد که مجموعه اهداف بهبود دامپروری  سامانههای ذکر شده جنبه

(LDO را با بیانی روشن و منطقی ) مدت و بلندمدت های میاناین امر به دیدگاهدر نمود. تشریح

 .استنیاز 

های مربوط به توسعه دامپروری است. ای از فعالیتها نیازمند انجام مجموعه LDOرسیدن به 

ترکیبی از پنج  معموالً LDSدهند. یک ( را تشکیل میLDSتوسعه دامپروری ) راهبردها این فعالیت

ها به نوع . سهم این مولفهاستاد، تغذیه، بهداشت، پرورش و بازاریابی اصالح نژ شامل: مولفه مهم

LDO تولید بستگی دارد. با مشخص کردن  سامانههای توسعه در درون و فرصتLDO  ها وLDS 

تولید خاص، به  سامانهشود که برای یک گونه خاص در یک ها، روشن میالزم برای نیل به آن

هایی را برخی از ویژگی 5 کادرباید به چه چیزی برسد.  راهبردو یست یا ناصالحی نیاز است  راهبرد

 دهد.توضیح مییت برسند، موفقبه مربوط داشته باشند تا  LDSها و  LDOکه باید 
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ا ها ب LDOگویی به این های مناسب، یا تالش برای پاسخ LDOناتوانی در مشخص کردن 

 دهد:غلط، خطرات زیر را افزایش می LDSاستفاده از 

  عدم دستیابی کامل بهLDO ی یا های ملبینی نشده ناشی از سیاستبه علت موانع پیش

 تغییرات برای یا به علت انتظارات غیرواقعی از ظرفیت و اشتیاق دامداران هاسایر محدودیت

 ظارد انتتر بودن نتایج در زمینه فقرزدایی یا توسعه اجتماعی نسبت به سطح مورپایین 

  رفتمی چه که انتظارهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی نسبت به آنهزینهباالتر بودن 

 مطلوب ه و ناتواند به پیامدهای غیرمنتظرها که مینادیده گرفتن برخی از کارکردهای دام

 منجر شود.

 5 کادر

 مربوط LDSها و  LDOخصوصیات الزم در مجموعه 

ح نژادی مولفه اصال کلی و متعاقباً LDSیک  برای تدوینارزشمندی  مبنایها  LDO الزم است

 :ها باید. آنفراهم نمایندآن 

 قابل دسترس باشند 

 پایدار باشند 

 مدت و بلندمدت باشندهای میانمتضمن اولویت 

 هیم ایی، سهای مختلف دامداران )مانند تامین امنیت غذایی و معیشت در جوامع روستنقش

 دبگیرن ها را در نظرچگونگی تغییر آنشدن در اقتصاد ملی و تاثیرگذاری بر محیط( و 

 نان را به آدهندگان خدمات به ارائههای آنان و دامداران، انجمنکه هایی توسط سیاست

 اشند(ها سازگار ب، حمایت شوند )و با آننمایندمیدر توسعه تشویق  مشارکتتداوم 

  یرندنظر بگتوسعه را در های تولیدی مختلف در دستیابی به اهداف کلی سامانهنقش 

 ازیگران و در میان ب ی مختلفتولید هایسامانهدر  هاآنپیامدهای دستیابی به  تفاوت

 ی مردان و زنان( را منظور نمایندمختلف آن )یعن

 دنیرظر بگای محصوالت دامی را در نروند تغییرات عرضه و تقاضای ملی و بین المللی بر 

 مد نظر قرار دهندتماعی را روندهای محیطی و اج 

  مایندمنظور نهای تولید را سامانهتاثیرات تغییرات جهانی آب و هوا بر هر یک از 

 باشند نفعهای ذیمبتنی بر حمایت و درک وسیع گروه 
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 تولید معین باید: سامانهمربوط به یک  LDSیک 

  بهLDO های توافق شده بپردازد 

 قابلیت پایداری داشته باشد 

  شدایی و مالی داشته باقابلیت فنی، اجر ،شدهدر چارچوب برنامه زمانی موافقت 

 داشته باشهای اقلیت ندد و هیچ اثر منفی بر زنان یا گروهوشناجتماعی  هایسبب آسیب 

 ا با هم راریابی مانند اصالح نژاد، تغذیه، بهداشت، مدیریت و باز راهبردیهای مختلف مولفه

 ق نمایدتلفی

 سوی ه ن پیشرفت بگیری میزاای از معیارهای اندازهمجموعهLDO یردها را در برگ 

 یر عی درگطور وسیه وافق شده بکنندگان را از نظر شرح وظایف و انجام کارهای تمشارکت

 نماید

ت که اس واضحای یا ملی بستگی دارد. به نوع حکومت منطقه پرداختن به این بخشضرورت 

 نان انجامآهای محلی یا تعاونیهای قرار نیست توسط گروه بخشهای تشریح شده در این فعالیت

ارتقای به  زیرا ،کشور )منطقه( خود را بشناسند LDSها و  LDOها این گروهالزم است شود. اما 

 ها در قبال تغییرات و تحوالت آینده کمک خواهد کرد.و واکنش آنسطح آگاهی 

 اهداف

 ها LDO آن مناسب برای رسیدن به LDSسپس تعیین  های قابل دستیابی و LDOشناسایی 

از الحی نیاص اهبردربه یک  منطقه( و بررسی اینکه آیا اساساًیا های تولیدی مهم کشور )سامانه برای

 نقش احتمالی آن.تعیین و در صورت مثبت بودن پاسخ،  ت یا خیرسا

 ورودی

 ولا بخشکنندگانی که در اقدامات عبارت است از همان فهرست مشارکت بخشورودی این 

 شرح داده شد.

 خروجی

 به شرح زیر خواهند بود: بخشخروجی های این 

 نونی به همراه اسامی افراد ذیربطها و ابزارهای قافهرست سیاست 

 تشریح گزارش LDO ها 

  تشریحگزارش LDS 
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 وظایف

 برای دستیابی به اهداف گفته شده کارهای زیر باید انجام شوند:

 های مرتبطارزیابی وضعیت دامپروری و سیاست (1

 های تولیدیسامانهارزیابی  (2

 ارزیابی روند تغییرات (3

 تعیین اهداف توسعه دامپروری (4

 های توسعه دامپروریراهبردتعیین  (5

این  بر این کادردهد. در می ارائهرا  LDSها و طراحی  LDOاصول کلی شناسایی  6 کادر

میت و اه گردیدهتاکید  ،شودحقیقت که مستندسازی خوب یک سرمایه برای آینده محسوب می

 3تا  1 وظایف شود. برخی از سواالت مطرح شده درتمرکز بر مبانی در شروع فرآیند نشان داده می

طالعات ا فقدانا اطالعات ناقص یموارد د. نو اطالعات قابل اعتماد ممکن است نادر باش بودهچالشی 

 .شود، تاکید ددارناطالعات بیشتری  آورینیاز به جمع مواردی کهبر و  مشخص شده

 6 کادر

 مربوط LDSها و  LDOکسب بیشترین نتایج از شناسایی 

                      های میانها و ابزارهای قانونی و درک تفاوتکنندگان، سیاستتهیه فهرست مشارکت

طالعات اآوری یک کشور نیاز به صرف زمان قابل توجه، تحقیقات و جمعهای تولیدی در سامانه

از  بی آیندهشوند و در ارزیاهای مهم محسوب میهای روشن از جمله خروجیدارد. این نوع فهرست

هرست فدقت  دارند. منابع )اعم از اسناد و اشخاص( باید به همیتمیزان سازگاری عناصر مختلف ا

                                  اطالعات  ها درج گردد.شوند و برای هر مورد یادداشتی درباره منشاء و قابلیت اعتماد به آن

مپروری های کشاورزی و داآوری شده باید برای شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در بخشجمع

 مورد استفاده قرار گیرند.

 توانند مفید واقع شوند:ها در نظر گرفتن سواالت زیر می LDOدر موقع تدوین 

 ام طور خاص کده طور عام و بخش دامپروری به نقش اجتماعی و اقتصادی بخش کشاورزی ب

 است؟

 و  جامعهای گویی به نیازهها در موفق بودن توسعه دامپروری در امر پاسخگذاریستانقش سی

 های مختلف )از نظر سن، موقعیت اجتماعی، حرفه و غیره( چیست؟گروه
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 باید  رهاییبرای ارتقاء سطح تغذیه، برطرف کردن فقر و باال بردن سطح معیشت پایدار چه کا

 صورت گیرد؟

 ر یک دهای دامداران برای مشارکت ها و انگیزهای از ظرفیتبینانهچه ارزیابی واقعLDS  وجود

 دارد؟

 وند؟شپایدار محسوب می ،زیستتولید از نظر محیط سامانههای رایج درون یک آیا روش 

الزم است  ،دنارتقاء یاب هستند در حال حاضر موجودکه  LDSها و  LDOای از اگر بنا باشد مجموعه

ل ر عین حا. داندوخته شودتجربه اندکی ها انجام شده و بخشی از کارهای مربوط به تهیه فهرست

 ها در نظر گرفت: LDOباید سواالت زیر را به منظور تقویت 

 های ها و شکستتحلیل موجود چگونه باید در پرتو موفقیتLDO بد؟های قبلی تغییر یا 

  آیاLDO های ها نقشAnGR ند؟اهدمختلف را در تولید دامپروری و جامعه مد نظر قرار دا 

  آیاLDO کنند؟کنندگان را تضمین مین و نیز مصرفها افزایش منافع دامدارا 

  آیاLDO وی دامداران )بدون تبعیض جنسیتی( را از خدمات حمایتی رها سطح برخوردا 

 دهند؟سازی ارتقاء میظرفیت

  آیاLDO رند؟گیدر امر مدیریت دامپروری را در نظر می زنان اهمیتطور مناسبی ه ها ب 

  اگرLDO صادی، شوند، این توسعه از نظر اقتهای دامپروری سامانهساز توسعه ها زمینه

 پایدار خواهد بود؟ ،زیستاجتماعی و محیط

 اقدامات و وظایف

 بطتهای مرارزیابی دامپروری و سیاست: 1وظیفه 

 گویی به سواالت زیر است:هدف از انجام این وظیفه، پاسخ

 امند؟طور خاص کده طور عام و دامپروری به کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کشاورزی ب 

 شوند که ها باعث میگذاریتا چه اندازه سیاستLDS ا تامین کند؟بتواند نیازهای جامعه ر 

ن برای امدارادها بر ظرفیت و انگیزه گذاریدر این مرحله اطالعاتی در زمینه تاثیر سیاست

امر به  شود. اینآوری میهای تولید، جمعسامانهو بر میزان پایداری  LDSمشارکت در 

 کند:پاسخگویی به سواالت زیر کمک می

  چه ارزیابی واقعی از ظرفیت و انگیزه دامداران برای مشارکت درLDS د؟وجود دار 

 د؟ار هستنهای تولید دامی از نظر محیط زیست پایدسامانههای فعلی در مدیریت آیا روش 
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 الزم اطالعات آوردن دست هب :1 اقدام

 کلی، هایطرح ینترتازه از هایینسخه است. برانگیزچالش عمل در اما ساده ظاهر نظر از اقدام این

 از قبل که شدبا بهتر شاید شود. آوریجمع باید کشاورزی بخش بر موثر قانونی ابزارهای و هاسیاست

 شوند. استخدام منظور این برای مشاورانی کارگروه، جلسه

 شوند: گرفته نظر در باید زیر هایزمینه در قانونی ابزارهای و هاگذاریسیاست

 تولید هایستانده و هانهاده 

 رد(رکو ثبت خدمات و ترویجی خدمات مثال عنوان )به کشاورزی خدمات بودن دسترس قابل 

 غذایی امنیت 

 فقر کردن برطرف 

 روستایی جوامع توسعه و پایدار شتمعی 

 مالی و اعتباری تسهیالت 

 دامپروران و کشاورزان هایسازمان 

 خصوصی بخش ارکتمش 

 تشویقی هایسامانه 

 زمال و مناسب مستندسازی برای مرحله این در است ممکن که گذاریسیاست هایعرصه سایر

 مربوط یدامپرور به که آنهایی ویژه ه)ب صادرات و واردات مقررات غذایی، بهداشت :شامل باشند

 رفاه یستی،ز تنوع مرزی(، ونرب هایبیماری ویژه ه)ب دامی هایبیماری کنترل یا جلوگیری (،هستند

 هستند. اراضی مالکیت و عشایر( بر )مشتمل اقلیت هایگروه حیوانات،

 با درگیر لتیدو ادارات و هاوزارتخانه از است ممکن AnGR بر موثر قانونی ابزارهای و هاسیاست

 حفظ رهنگ،ف و گریگردش بازار، و تجارت اشتغال، روستایی، توسعه غذا، بهداشت غذا، تولید لئمسا

 رند.گی تأنش اجتماعی و فردی امنیت و زیستی تنوع و حیوانات قرنطینه زیست، محیط و طبیعت

 مهم توانندمی زنی هستند، مربوط بازار به که هاییآن ویژه هب قوانین، و گذاریسیاست هایبخش سایر

 برفکی تب یبیمار که شورهاییک از غذایی محصوالت واردات بر هاییمحدودیت اروپا اتحادیه باشند.

 کند.می نتعیی وارداتی غذای کیفیت با رابطه در استانداردهایی و کرده وضع ،است بومی آنجا در

و  وضعیت ذخایر جهانی ژنتیک دامی برای غذا سازیآماده راستای در کشور که گزارشی

 هایاستسی درباره اطالعات از ارزشمندی منبع تواندمی است هکرد تهیه (FAO ، 2007) کشاورزی

تواند منبعی د، مینها تهیه شده باش LDO از ایمجموعه قبالً  اگر .گردد محسوب دامپروری اب مرتبط

 .محسوب گرددعالی 
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طرح » نظیر های کشاورزی ممکن است تحت عناوین مختلفتوجه شود که سیاست

دین له یا چنها ممکن است یک ساو غیره بیان شوند. این سیاست «دامپروری راهبرد»، «دامپروری

                      زیرا  .های بلندمدت ارزش کمتری دارندمدت نسبت به طرحهای کوتاهاما طرح .ساله باشند

ر ی برقراانی طوالنشوند، باید برای مدت زمهایی که به اصالح دام مربوط میویژه آنه ها، براهبرد

د وجو شاورزیکهای طرحزیادی در باره در مواردی که جزئیات  ویژهه ب کشور،باشند. اسناد بودجه 

ه ارایری ه دامپروده مربوط بریزی شبرنامه هایممکن است اطالعات مفیدی را درباره فعالیت ،ندارند

 د.رسی شوناید بربا کشاورزی ارتباط ندارند نیز ب هایی که مستقیماً. اسناد مربوط به سیاستندده

مر ان که در کنندگاهای مرتبط و سایر مشارکتافراد مطلع وزارتخانه همشاوراز بهتر است که 

ار بسیابع ها درگیر هستند استفاده شود. چنین افرادی اغلب، منگذاریتدوین و اجرای سیاست

ود را خکه نظر  ها خواسته شودکنند. از آنابهامات در اسناد کمک می رفعرزشمندی هستند که به ا

عات جوی اطالنمایند. در جست ارائههای حال و آینده بر کشاورزی ی تاثیر سیاستدر مورد چگونگ

د یک . یک فهرست روشن )ماننبندی صورت گیرداولویت ،ویژه وقتی که زمان محدود استه ب

 ه موقعچها و قوانین شکل داده شود. مشخص شود که اطالعات کجا و صفحه گسترده( از سیاست

 رج گردد.یک نشانی تماس نیز ددر صورت لزوم ها شرح داده شود و نآوری شدند، موضوع آجمع

 7 کادر

 هستند اصالحی ضروری راهبردهای دامپروری برای تدوین سیاست

 1991نخستین تالش برای تدوین یک سیاست اصالح دام در جمهوری متحده تانزانیا در سال 

ام شد. دنویس از سیاست اصالح یک پیش ارائهمنجر به  2003صورت گرفت. دومین تالش در سال 

یت را اولو و نداشتهاما وزارت کشاورزی دریافت که هنوز هیچ سیاست دامپروری در آن کشور وجود 

موزشی در فائو یک کارگاه آ 2008شد. در مارس  محققاین هدف  2006به این کار داد و در سال 

                      حیای در دارالسالم برگزار نمود که هدف آن ا AnGRهای توسعه راهبردها و زمینه سیاست

شد.  نویس سیاست اصالح دام بود. برای تدوین مجدد سیاست مزبور فشار جدیدی گذاشتهپیش

 مالزام، دصالح اموارد مشابه در سایر کشورها، مانند بروندی، نشان دادند که قبل از تدوین سیاست 

 نط به آهای مربوراهبرددامپروری که در آن اهداف توسعه دامپروری و است که یک سیاست جامع 

 .تدوین گرددتعریف شده باشند، 
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 کشور عمده تولیدی های سامانه در دامپروری نقش کردن روشن :2 اقدام

ام طور عه بهای اجتماعی و اقتصادی کشاورزی کارکرد کهدهداین اقدام به این سوال پاسخ می

 اهند شد.های تولیدی در کشور و منطقه شناسایی خوسامانهطور خاص کدامند؟ ه و دامپروری ب

ر اده قراورد استفمهای تولیدی در این مرحله، در کلیه مراحل بعدی سامانهبندی انجام شده از طبقه

یر رای تغیبیت آنان های تولیدی کشور و ظرفسامانههای توسعه باید با خواهد گرفت زیرا تمام برنامه

 ابقت داشته باشند.مط

ی یک های فنهای تولید کشور )یا منطقه( شناسایی شوند. این امر به کمکسامانهترین مهم (1

ک متخصص در زمینه دامپروری و در زمینه توسعه نیاز دارد. حتی در صورت وجود ی

ای وبارهتعیین شده(، الزم است بررسی د های قبالً LDOفهرست قبلی )مانند فهرستی از 

د رر بتواند مقشود تا در صورت لزوم بازنگری صورت گیرد. برای اینکه کارگروه در موع انجام

در  مود.این کار را انجام دهد، از طوالنی کردن بیش از حد آن فهرست باید خودداری ن

به ) دبندی کرهای تولید را براساس مشخصات مشترک، گروهسامانهتوان صورت لزوم می

ولوژی و اک - های مطابق با مالحظات کشاورزیسامانههای متراکم، سامانه :عنوان مثال

تواند به می ها LDOهای بعدی . بازنگری(هارفع محرومیت درنقش بالقوه دارای های سامانه

 فهرست کمک نماید.این توسعه و تقویت 

برای این کار های زندگی جامعه تهیه شود. ر همه جنبهددامپروری  نقشیک فهرست از  (2

های کشاورزی و نیز سامانهشناختی و مجموعه وسیعی از منابع شامل تحقیقات فنی، جامعه

مکن دامپروری م نقشد. قرار گیراستفاده تواند مورد میابزارهای قانونی و سیاست گذاری 

های کشاورزی )کود و نیروی کشش(، محصوالت حیوانی قابل تامین نهادهدر برگیرنده  است

زایی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی باشند. فروش، کمک به اشتغالفروش و غیرقابل 

گیری و ، اثرات غیرقابل اندازهمادیها را با تاکید خاص بر منافع غیرکلیه کارکردهای دام

که  توجه داشت(. باید 8 کادر) نموددقت مشخص  همنافع غیرمستقیم و درازمدت باید ب

داشته و اهداف تولیدی و مدیریتی را دنبال  رسوم ممکن است خاستگاه منطقیبرخی از 

ه نه ب. ولی این رسم های بزرگ در نزد عشایر رسم استبه عنوان مثال داشتن گله .کنند

از نظر داران به حیوانات خود به دلیل وابستگی گلهخاطر حفظ ظاهر اجتماعی، بلکه 

های مرتبط به . نقشاهمیت دارد برای کاهش مخاطرات راهبردعنوان یک ه بنیز فرهنگی و 

منابع  استفاده ازبا بایستی بندی کرد. نتایج های تولیدی عمده را باید طبقهسامانههر یک از 

 داناناقتصادو شناسان های کشاورزی یا جامعهسامانه متخصصانموجود، مشورت گرفتن از 
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فهرست تهیه  و دیدار با نمایندگان ترویج و دامداران محلی، مرور شوند. در صورت لزوم در

 بازنگری صورت گیرد.بایستی شده 

 8کادر 
 ابعاد اهمیت دام

 فروش های قابلخروجی عناوین زیر مبتنی بر :اهمیت اقتصادی مبتنی بر محصوالت قابل فروش
 ند:هستدام 
  نقش محصوالت دامی درGDP کشاورزی 

 محصوالت دامی در اقتصاد روستایی نقش 

 نقش محصوالت دامی در صادرات 

  نیازهای حال و آینده غذایی محصوالت دامی در تامیننقش 

 مرتبط با دامپروری در اشتغال ملیهای نقش فعالیت 

 .ودش امد اهمیت کم جلوه کردنتواند باعث قابل فروش دامپروری می هایدر نظر گرفتن خروجی
 م نهاده،کهای نهاسامعنوان مثال در ه های آن ممکن است از نظر دور بمانند. بدهزیرا برخی از برون

 دام منبع عمده تامین کود برای زراعت است.
ا چه الزم است مشخص شود که ت :اهمیت اقتصادی مبتنی بر محصوالت و خدمات غیرقابل فروش

تیاجات ین احاندازه جوامع روستایی به محصوالت غیرقابل فروش و خدمات دام در امر زراعت و تام
. (شود ول دادهها پدست آوردن آنه صورت باید بابت بغیر این مواردی که در) خانواده متکی هستند

 عبارتند از: بخشهای این مثال
 کود برای زراعت 

 یروی کشش برای شخم زدن یا باربرین 

 مرغ(م)شیر، گوشت، تخ دهغذا برای اعضای خانوا 

 ناب، ظرف و سایر ملزومات خانوادهالیاف و پوست برای لباس، سرپناه، ط 

 وخت و پوشش منازلمدفوع برای س 

 ابل نوسانات درآمد، مدیریت خطرسازی، جذب مازاد، محافظت در مقذخیره 

 امنیت معیشت در دراز مدت 

ند و م هستفرآیندهای اجتماعی و فرهنگی که در برگیرنده دا :اهمیت اجتماعی، فرهنگی و محیطی
نوان عبه ند. دهد باید در نظر گرفته شومی ارائهنیز هر نوع خدمات اکولوژیکی و محیطی که دام 

 :مثال
 وام درفته و های اجتماعی( از طریق تبادل دام شکل گهای اجتماعی )سرمایهیهروابط و اتحاد

 آوردمی

 کردن،  مالکیت، نگهداری، جابجاناشی از استقالل و امنیت  ( ووضعیت زنان) نقش جنسیتی
 مدیریت و فروش دام و محصوالت دامی

 محلی و بومیهای دانش 

 یط زیست طبیعی تنوع زیستی وحوشحفظ مح 

 های اقلیتی مشتمل بر افراد بومیرابطه متقابل دام و گروه 
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                      ی گیری شود. ممکن است معیارهای اندازههر جا امکان داشت، نقش دام بصورت کمّ (3

                    د. درد داشته باشنها و قوانین وضع شده وجوگیری در اسناد مربوط به سیاستاندازه

 ئهاراام دطور کامل توصیفی از نقش ه صورت باید بررسی نمود که آیا اسناد موجود باین

                        ریف های فنی برای انجام این کار و در صورت لزوم تعدهند یا خیر. از مساعدتمی

د. در باشن دارشود که آمارها روشن و معنی های جدید استفاده شود. اطمینان حاصلاندازه

صد یا ه دربه عنوان مثال با تقریب د) ی، یک برآورد صورت گیردصورت فقدان آمارهای کمّ

ر نوع تفاوت هبه . «(پایین»یا  «متوسط»، «باال»نظیر: هایی از طریق توصیف ترحتی تقریبی

 د توجه شود.کنهای مختلف ایفا میسامانهعمده بین نقشی که دام در 

ح بودن ز صحیها و قوانین تاثیرگذار بر تولید غذا و کشاورزی بررسی شوند و اکلیه سیاست (4

و  تماعیها به دام چه از نظر تامین غذا و محصوالت کشاورزی و چه از نظر اجنگاه آن

بی خوه ی بهای تولیدسامانههای عمده عمل آید. بررسی شود که تفاوته فرهنگی ارزیابی ب

 رفتهگیص داده شده باشند. اگر چنین نبود، باید مشخص شود که چه نکاتی نادیده تشخ

 ند.اهشد

موارد  برمل های تقویتی آن تهیه شود. این کار مشتنخستین ارزیابی از دامپروری و سیاست (5

 زیر خواهد بود:

  د در های تولیدی شناسایی شده. موارد زیر بایسامانهفهرست کردن و مشخص کردن

 گرفته شده باشد:نظر 

 روشفده و محصوالت قابل تعادل بین محصوالت الزم برای تامین مایحتاج خانوا -

 مالکیت زمین -

 )مانند جنسیت، بومی یا غیر بومی(شاغل  افرادنوع  -

 تعداد شاغلین و نوع اشتغال -

ا کنند )عمومی، خصوصی یهای کشاورزی را حمایت مینوع مراکزی که فعالیت -

 تعاونی(

  آن و تا حد ممکن، اندازه گیری های تولیدسامانهبیان نقش دام در هر یک از 

 ها و ابزارهای قانونی.بندی نتایج تحلیل سیاستجمع 

 ها و ابزارهای قانونییص سیاستخل: ت3اقدام 

 پاسخ داده شوند: سواالت زیر باید مستقیماً

 به این امکان را ها تا چه اندازه سیاستLDS پردازد؟ببه نیازهای جامعه دهند که می 
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 مشارکت در یک  برایها بر ظرفیت و انگیزه دامداران چگونه سیاستLDS ر پایداری و نیز ب

 گذارند؟های تولیدی اثر میسامانهمحیط زیستی 

ا و هیاستمدلی از مجموعه معیارها وجود ندارد که کشورها بتوانند در مورد مناسب بودن س

ای تلف برو کشورهای مخ هستند قضاوت نمایند. نیازهای کشورها متفاوتابزارهای قانونی خود 

به یک  پیش گیرند. بنابرایندر رسیدن به یک نقطه معین ممکن است رویکردهای متفاوتی را 

های هسامانعه گذاری مختلف که ممکن است بر توسهای قانونها و محدودهارزیابی دقیق از سیاست

ها شموعه رومدلی از مجتوان عالوه بر این میبگذارند، نیاز است.  تولیدی کشورهای مختلف اثر

ی هایژگیوکدام  وسیله آن تنوع و پیچیدگی توسعه دامپروری در همه کشورها که هره داد تا ب ارائه

ه بر رهایی کبه ابزا کافیتوجه الزم است که اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارند، توضیح داد. 

 د.عطوف شومگذارند، های مرتبط و نقش انسان در توسعه اثر میدام، زیرساختمحیط تولید، خود 

  منفی بر تواند اثرات مثبت ودام می :زیستها و ابزارهای قانونی مرتبط با محیطسیاست

ا هگونه یش تنوعتواند باعث افزازیست داشته باشد. به عنوان مثال در حالی که چرای دام میمحیط

نوع و ن این تتواند باعث از بین رفتتقویت خاک شود، چرای بیش از اندازه نیز میدر گیاهان و 

 سطح دریست، زتوانند بر محیطها و ابزارهای قانونی که میفرسایش خاک گردد. الزم است سیاست

لقوه محیط زیستی موارد بافهرستی از  9 در کادرمحلی و ملی تاثیر بگذارند، مورد نظر قرار گیرند. 

 هب مکن استها و ابزارهای قانونی تا چه اندازه مبررسی شود که سیاستباید . ئه شده استارا

عت دی ممانای تولیهسامانهیا از توسعه پایدار  دامن بزنندزیستی استفاده غیرپایدار از منابع محیط

ذا و غتولید  آمادگی در قبال تغییرات آب و هوایی و اثرات بالقوه آن بر ضرورتعمل آورند. ه ب

نونی زارهای قاها و اببررسی شود که آیا سیاستالزم است که تشخیص داده شود. نیز باید کشاورزی 

تنوع  رای حفظتری مانند یک برنامه ملی بزیست، در سطح وسیعمرتبط به اثر متقابل دام و محیط

ند ضعیتی هستوها در بررسی شود که آیا سیاستهمچنین باید اند یا خیر. تلفیق شدهزیستی با هم 

. از ریا خی ذارندهای ملی( اثر بگدر پارکهای موجود سامانه نظیر) های تولیدی خاصسامانهکه بر 

 استفاده شود. LDSها بر ی فنی برای پرداختن به موارد گفته شده و ارزیابی اثرات آنهامشاوره

 9 ادرک

 ندگیرها و ابزارهای قانونی قرار میطور بالقوه هدف سیاسته زیستی که بموارد محیط

 بردراهدوین تالزم است در که زیستی ها و ابزارهای قانونی مرتبط با برخی از موارد محیطسیاست

 اصالح دام مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: توسعه و

 فرسایش خاک در اثر چرای دام 

 کاهش مواد مغذی خاک 

 دفع بقایای حیوانی 
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 دسترسی و مدیریت منابع آبی 

 آلودگی آب 

 ییانتشار گازهای مرتبط به تغییرات آب و هوا 

 حفظ و مدیریت جنگل 

 دیریت حیات گیاهان و حیوانات وحشتلفیق مدیریت دام با م 

یرگذار انونی تاثقابزارهای ها و سیاستالزم است که  :ها و ابزارهای قانونی مرتبط با دامسیاست

رات غیرمستقیم (. از مشاوران فنی مناسب برای ارزیابی اث10 کادربر مدیریت دام شناسایی شوند )

 ا تحت تاثیرهای تولید رسامانههایی که . توجه شود که آیا سیاستباید کمک گرفت LDSها بر آن

 دهند وجود دارند یا خیر.میقرار 

 10 کادر

 گیرندها و ابزارهای قانونی قرار میطور بالقوه هدف سیاسته مدیریت دام که بهای جنبه
 هبردرادوین تالزم است در که ها و ابزارهای قانونی مرتبط با برخی از موارد مدیریت دام سیاست

 :، عبارتند ازتوسعه و اصالح دام مورد توجه قرار گیرند

 خارجیدهای محلی و معرفی نژادهای استفاده از نژا 

 گرینژادی و آمیختههای تکتوسعه برنامه 

 پذیری ارزش تطابقAnGR  تولیدی خاص سامانهبه شرایط محیطی و 

 شناسی مولکولیزیست های تولیدمثلی واستفاده از فناوری 

 ر برای تشویق دامداران به مشارکتساختار بازا 

 های اصالح شده و محصوالت خاصواکنش بازار به محصوالت گله 

 های مراقبت از آنانسایی نژادهای در خطر انقراض و روششنا 

 ضهای حفاظت از نژادهای در معرض خطر انقراهای اضافی برای برنامهتامین حمایت 

 ز منابع غذا و آببرداری احفظ و بهره 

 ایمنی غذا برای دام 

 اتصادر های محلی یاکیفیت غذای دام به منظور اطمینان از ایمنی تغذیه انسان در بازار 

 های دامیمدیریت دارو و واکسن 

 شرایط قرنطینه 

  واردات و صادراتAnGR 

 هاهای کنترل و ایجاد مقاومت در برابر بیماریروش 

 زشکیدسترسی به خدمات دامپ 

 هاها و میزان تراکم آنموقعیت جغرافیایی دامداری 
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 هاها و دامها، رمهجابجایی گله 

 دامداریالمت و ایمنی شاغلین بخش س 

 رردوشی، کشتار و استفاده برای کادر قالب جایگاه، روش تغذیه، شی رفاه حیوانات 

 یهداشتبلید یا مشکالت موانع تجارت دام و محصوالت دامی در ارتباط با شرایط محیطی تو 

 های مختلفنیازهای بازاریابی برای گونه 

 گذاری عبارتند از:سیاستبا های مرتبط سایر محدوده

 را  ی جابجایی خاصیهاتمرکززدایی )شهرهای تازه تاسیس ممکن است قوانین و محدودیت

 تحمیل نمایند(

 مالکیت اراضی 

  ارعینهای آنان به ززمینتخصیص اسکان عشایر یا 

 ع مرات ههای بازی ممکن است بر دسترسی دامداران بگردشگری )به عنوان مثال ایجاد پارک

 برای چرای دام اثر گذارد(

نی ای قانوها و ابزارهسیاست :های حمایتیها و ابزارهای قانونی مرتبط با زیرساختستسیا

مناسب  ره فنیهای حمایتی توسعه دامپروری شناسایی شده و از مشاوتاثیرگذار مرتبط با زیرساخت

 رکاد، در ته شوندعمل آید )مواردی که باید در نظر گرفه استفاده ب LDSها بر برای تفسیر اثرات آن

نه سیاستی چگونیز به این موضوع که به هر نوع کمبود و الزم است که  .(گردیده استفهرست  11

 توجه شود. ،گذارندهای تولیدی خاص اثر میسامانهبر  معین

تامین  شتمل برها و ابزارهای قانونی که با خدمات ترویجی، تحقیقی و توسعه )مبه سیاستباید 

، داشته باشند LDSتوانند بر ها میالزم صورت گیرد و به تاثیری که آنتوجه  ،مالی( ارتباط دارند

 بهبود اهبردرهای بخشآیا این موارد تمام  همچنین باید توجه شود کهشود. ای اعمال ویژهدقت 

ر نوع خیر. ه د یانیرگدر بر میرا تولیدات دامی )مانند اصالح، تغذیه، بهداشت، مدیریت و بازاریابی( 

ر وارد زیم، انونیقها و ابزارهای باید در نظر گرفته شود. توجه شود که آیا برای زیرسیاستکمبودی 

 شده است یا خیر: ارائه

 های تحقیقات و توسعهطراحی و بررسی مناسب اولویت 

 حی و های آنان و خدمات حمایتی در طراهای مشارکت دادن دامداران، انجمنمکانیسم

 اجرای خروجی آنانات و توسعه و بررسی تحقیق

  نتایج تحقیقات به راهکارهای عملیتبدیل مناسب 
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 11 کادر

 دگیرنها و ابزارهای قانونی قرار میطور بالقوه هدف سیاسته موسسات و خدماتی که ب

 خدمات ترویجی 

 ایخدمات تحقیقی و توسعه 

 خدمات مالی و اعتباری 

 دسترسی بازار 

 خدمات حمل و نقل 

 های نژادیانجمنهای اصالحی و انجمن 

 های دامپزشکیانجمن 

 آموزش کشاورزی 

 اص یا خهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی به منظور استفاده از نژادی ها و ضدمشوقمشوق

 ای خاص یا تولید محصوالت خاصگله

 اه ه پایگتوانند بر دسترسی بفناوری اطالعات )به عنوان مثال قوانین حفاظت اطالعات می

 محدودیت اعمال کنند( اطالعات رکوردها

 الی )بهمترویجی، مراکز تحقیقاتی و تامین خدمات  کار مراکزهای جنسیتی موثر بر سیاست 

 (عنوان مثال تعریف یک گروه هدف جنسیتی یا تعریف شرایط خاص اعطای وام به زنان

وثر بر مانونی ها و ابزارهای قسیاست :ها و ابزارهای قانونی مرتبط با مشارکت انسانیسیاست

ثرات مشارکت انسان در توسعه دامپروری شناسایی شوند. از مشاوران مناسب برای تفسیر ا

ها و ستباید تحت تاثیر سیاکه مهم استفاده شود. برخی از موارد  LDSها بر غیرمستقیم آن

 :عبارتند ازگیرند ابزارهای قانونی قرار می

 های بومینقش آگاهی 

 در مدیریت دام(ت )به عنوان مثال نقش جنسی 

 فروشان و های مختلف جامعه )مانند دامداران، خردهتشریک منافع بین بخش                                

 کنندگان(مصرف

 جوامع عشایری 

 مالکیت اراضی 

 خرده مالکی 

  خرد دسترس بودن اعتباراتدر 

                        های مختلف دامداران و سایر ها و ابزارهای قانونی جنبهتوجه شود که آیا سیاست

بررسی شود که آیا باید اند یا خیر. های تولیدی مختلف را در نظر گرفتهسامانهکنندگان در مشارکت
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های اصالحی را تقویت یا راهبردها و ابزارهای قانونی ظرفیت دامداران برای مشارکت در سیاست

تولیدی نیز در نظر گرفته شود.  هایسامانهباید هر نوع تفاوت عمده بین  اًضمن .کنندتضعیف می

طبقات و قبایل خاص( نیز  ،ارزیابی مخاطرات کنار گذاشتن یک گروه خاص )مانند زنان، عشایر

 ضروری است. 

 های مرتبط با دامپروریسیاست : تکمیل ارزیابی4اقدام 

ندازه اخالصه شوند: تا چه حاصل از آنها سواالت زیر بررسی شده و نتایج الزم است که 

 الصه بیانخطور ه رسانند؟ بگویی به نیازهای جامعه یاری میرا در راه پاسخ LDSها یک سیاست

پایداری  و نیز LDSها ظرفیت و انگیزه دامداران را برای مشارکت در یک شود که چگونه سیاست

، باید باشد هاشتددهند. هر کجا امکان قرار می های تولیدی فعلی را تحت تاثیرسامانهزیستی محیط

دم ر نوع عیل هدال .های قبلی ارزیابی صورت گیرد و نظر داده شوددرباره میزان تاثیرگذاری سیاست

 (.12 کادرارزیابی گردد )نیز باید موفقیت 

 12 کادر

 گاو ناگوری در راجستان هند مورد – هاهای مرتبط با سیاستمحدودیت
اشتند. رت ددر راجستان هند، مقررات رفاه حیوانات با اصالح نژاد گاو کششی نژاد ناگوری مغای

عت از ای ممانبر .ودباال ب( به عنوان مثال برای زراعت برنج)تقاضا برای این حیوان در ایاالت همسایه 

یالت را رزهای ااز م کشتار غیرقانونی این حیوانات، مقررات رفاه حیوانات انتقال گاو ناگوری به بیرون

مود. وقف نممنوع کرد. اما در عین حال مقررات مذکور فروش گاوها برای سایر اهداف را نیز مت

حفاظت  ایدار وبرداری پشد نه تنها سودی عاید دامداران شود، بلکه به بهرهها باعث میفروش دام

صالح اران از گردیدند دامدا ها موجبشد. این محدودیتنژاد در خطر انقراض ناگوری نیز منجر می

 نژاد گاو ناگوری دست بکشند.

ی، اداره گریختهها آمبار آورد. بعد از دههه تواند موانع دیگری را بهای حمایتی میاجرای سیاست

 مپزشکانما داا کند.دامپروری هند سیاست خود را تغییر داده و اکنون نژادهای بومی را حمایت می

رس ر دستتنها اسپرم د تلقیح مصنوعی خود را انجام دهند. که سهمیه دولتی هنوز موظف هستند

 .استنژادهای خارجی  نیز اسپرم برای این منظور

 ند.اصالحی در نظر گرفته شو راهبردسازی های مرتبط با سیاست باید در آمادهمحدودیت

 تولید سامانه: ارزیابی 2وظیفه 

چه مواردی برای تغذیه  که به این سوال پاسخ گوید طور کامله های تولید باید بسامانهارزیابی 

ها و خوب، رفع فقر و معیشت پایدار الزم است؟ این ارزیابی باید شواهد مستحکمی درباره ظرفیت
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های تولیدی فعلی سامانهزیستی و در پایداری محیط LDSهای دامداران برای مشارکت در انگیزه

 سامانههای توسعه در درون هر از فرصت ک جمعبندییدهد. همچنین این ارزیابی باید  ارائه

 دست دهد.ه تولیدی مبتنی بر ظرفیت آن برای تغییر ب

 3گیرند. اقدام های تولید را در بر میسامانهساختارهای انسانی و دامی  2و  1اقدامات زیر، در 

قوت،  )نقاط SWOT 1یک بررسی  4پردازد. اقدام های تولید میسامانهزیستی های محیطبه جنبه

نتیجه اقدامات قبلی را خالصه  5دهد. اقدام می ارائهتولید را  سامانهاز ها و تهدیدها( ضعف، فرصت

شده است. این اقدامات  ارائه برای کمک به تولید اطالعات مربوطهم  های کنترلیفهرستکند. می

             ار شود. گزارش ارزیابی باید تکر 1های تولید شناسایی شده در اقدام سامانهبرای هر یک از 

های تولیدی حاصل سامانهسادگی از تلفیق خالصه نتایج مربوط به هر یک از ه های تولیدی بسامانه

 شود.می

 : ساختار انسانی جوامع دامداران توضیح داده شود1اقدام 

و تمایل آنان  )یعنی توانایی LDSبرای ارزیابی ظرفیت و انگیزه دامداران برای مشارکت در یک 

ز نند و اکهای خود را مدیریت میچگونه دام افرادبه تغییر(، الزم است بررسی شود که این 

 (.13 کادر) شودی تامین میینیازها چهنگهداری دام 

                                    ن اینها در دروتولید و ساختار اجتماعی اعضای خانواده سامانهاجتماعات مرتبط به  (1

                 ه ب شر شدهها و مقاالت منتگزارشتوان از جوامع تشریح شود. اطالعات مورد نیاز را می

                                          شناسی و های کشاورزی، مردمسامانههایی که به تحقیقات در زمینه آن ویژه

ی هازماندست آورد. مطالعات انجام شده توسط ساه صادی ارتباط دارند، باقت - اجتماعی

جوامع  اینز توانند مفید واقع شوند. در صورت فقدان چنین اطالعاتی باید امردم نهاد می

                            رس عمل آورد. زمان و بودجه کافی به همراه متخصصان فنی باید در دسته بازدید ب

یق خاب دقسازی مناسب و انتمصاحبه کردن با دامداران به متخصصان ویژه، آمادهباشند. 

                           درد  هها بکلیشه شوندگان نیاز دارد. کارهای میدانی سطحی فقط برای تاییدمصاحبه

 خورند.می

ب زده ن تقریآ نفع ازذیبرآورد شده و تعداد افراد  ،تولید سامانه پوششِ تحتِ زمینِ سطحِ

داد و تع های اشتراکی(شود. میانگین زمین به ازای هر واحد تولیدی )یا مساحت چراگاه

 .گرددافراد شاغل در هر واحد محاسبه 

                                                           

1 - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 



 31 شناسایی اهداف و راهبردهای بهبود دامی 

نی فامات تولید ارزیابی شود. این کار به اقد سامانهسطح سالمت تغذیه افراد شاغل در  (2

طور ه بکان الغ، زنان آبستن و کودخاصی نیاز دارد. برای این منظور باید تغذیه افراد ب

از  تی کههای جمعی. از نسبت خانوارها و افراد درون هریک از گروهگرددجداگانه بررسی 

نواع برند برآوردی صورت گیرد. در صورت وجود کمبود غذایی، اکمبود غذایی رنج می

ین اا های مرتبط بکه آیا شواهدی از وجود بیماری گرددکمبودها مشخص شود. بررسی 

 گیرد.چه روشی صورت می ابدرمان ، داشته باشدکمبودها وجود دارد و اگر وجود 

                         ه ظور بتولید بررسی شود. برای این من سامانهسطح رفاه اقتصادی خانوارهای درون یک  (3

اریف های فنی خاصی نیاز است. برآوردی از نسبت خانوارهای فقیر، مطابق با تعروش

 وستاییرتواند در قالب بررسی فقر در جوامع شهری و دست آید. این کار میه ناسب، بم

 کشور یا منطقه انجام شود.

 13 کادر

 سواالتی در باره ساختار انسانی جوامع دامداری
 جوامع وتولید  سامانهسواالت مربوط به  -الف
  ؟نقش دارد از آن یک زیرمجموعهتنها تولید است یا  سامانهآیا کل جامعه درگیر 

  های اجتماعی جامعه ارتباطی وجود دارد؟تولید و جنبه سامانهآیا بین 

  تولید با بخش خاصی از جامعه ارتباط محکمی دارد؟ سامانهآیا 

  ًدر هر جامعه چند واحد تولیدی وجود دارد؟معموال 

 یا متعلق به اعضای خانواده؟ هستند ها متعلق به جامعهآیا دام 

  کنند:گیری میدر موارد زیر تصمیم و اعضای خانوادهآیا جامعه 

 مثل(ها )مانند فروش، تبادل دام و تولیدعملیات روزانه مربوط به دام -

 تولید دامی سامانهو توسعه  راهبردیطراحی  -

 ؟شودبه صورت اشتراکی توسط جامعه انجام می هاگیریتصمیمآیا صورت در غیر این 

  ساختاری از جامعه در این کار دخیل است؟اگر چنین است، چه نوع 

 ر جامعه دفرهنگی  دارخاص نقش معنی ی از دام به طوریا نژادهای هایا گونه معنی عامه آیا دام ب

 دارند؟

 صورت ماهیت این اثر فرهنگی چیست؟در این 

 گذارد؟این امر چگونه بر تولید دامی در یک جامعه یا خانواده اثر می 

 های آنبه خانواده و داراییسواالت مربوط  -ب
  یا مبتنی بر بازار(؟ یارانهنوع واحد تولیدی چگونه است )مثال مبتنی بر 

 قشالق(؟ و صورت عشایر یا ییالقه کند )بآیا خانواده ثابت است یا کوچ می 

 ست؟نفر اچند  معموالً تعداد اعضای هر خانواده 
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  تولید به چه صورت است؟ سامانهمالکیت زمین در 

 مالکیت دام چگونه است؟ 

 رت کلی ه صوه بشود )به جای اینکه در جامعگیری در مورد دام در خانواده انجام میآیا تصمیم

 گیرد:چه کسی در موارد زیر تصمیم می صورت گیرد(؟

 مثلعملیات روزانه مانند فروش، تبادل دام و تولید -

 و توسعه راهبردیطراحی  -

 امر توسعه و بهبود دام چگونه است؟ ظرفیت خانواده برای مشارکت در 

 : ساختار دامی واحد تولیدی توضیح داده شود2اقدام 

های لیتتولیدی، باید ساختار دامی و فعا سامانهیک تغییر برای ارزیابی ظرفیت و توان 

 دامپروری بررسی شوند.

ید تول نهساماهای تخصصی فنی، ساختار دامی واحدهای تولیدی داخل یک با استفاده از داده

ای کلیدی در تواند به این امر کمک کند. متغیرهمی 14 کادر ارائه شده در بررسی شوند. فهرست

 تولیدی عبارتند از: سامانهتوصیف یک 

 های آنها و ترکیب گونهاندازه گله 

 (سامانهها )اعم از داخل و خارج از نهاده 

 (سامانهها )اعم از داخل و خارج ستانده 

 مدیریت 

 تولیدمثل 

قررات مازی، سبسیاری از این متغیرها توسط عوامل غیرفنی، مانند مالکیت دام، فرآیند تصمیم

ها قوقود )حسمربوط به دسترسی به منابع )غذا، مرتع و آب(، در دسترس بودن نیروی کار، توزیع 

د. در رفته شوناین عوامل در نظر گ یتماملذا باید و  ها( و مسایل جنسیتی تعیین شدهو مسئولیت

 .دایی شونشناس تولید سامانهنهایت باید مخاطرات و سایر عوامل محدود کننده کارآیی دام در درون 

 تولیدی برای توسعه و بهبود اثر بگذارند. سامانهبر پتانسیل ممکن است  زیرا

 14 کادر

 توصیف یک واحد دامی

 ترکیب گله -1

 ردن نژادها (. مشخص ک3ها و اندازه گله یک واحد تولیدی معمولی تشریح شود )جدول ترکیب گونه
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 ست:االزم  ها در درون هر گونه ضرورتی ندارد. اما اشاره به مواردی از این دستو یا آمیخته

 ای توسعه هرصتها و فنسبت استفاده از نژادهای محلی و نژادهای وارداتی )برای ارزیابی ظرفیت

 است(مفید 

 ور به منظ امداریدست آمده از بیرون از واحد ده های بای از اتکای دامداران به دامدرجه

 جایگزینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانهاده -2

رون واحد های تامین شده از دصورت کلی توضیح داده شود. نهادهه تولید ب سامانههای نهاده

 .مشخص گردد دامداری یا از بیرون آن

 ایهخوراکی ماهیت، کیفیت، کمیت و نوسانات فصل های دامی بایدگونهیک از برای هر  :تغذیه 

های نهسامای دسترس و میزان اتکای دامداران به منابع بیرونی توضیح داده شود. برا محلی در

و  ی به مرتعباز(، وضعیت دسترسشبههای سامانهتولیدی دارای منابع تغذیه عمومی )کوچ رو، 

 شرایط دسترسی بیان شود.

 ظر نا در الزم است منابع آب و قابلیت دسترسی آن و نوسانات فصلی منابع آب محلی، ب :آب

ترسی ای دسداشتن میزان وابستگی به منابع آب غیرمحلی توضیح داده شود. به شرایط الزم بر

 ره شود.د، اشاتواند تاثیر داشته باشت پایین آب میداشتن به آب و هر نوع عاملی که در کیفی

 انوادهخی کار شود. به سهمی از نیرونیروی انسانی برای نگهداری دام توضیح داده  :نیروی کار 

داده  ختصاصکه به امور مختلف دامداری )تغذیه، مدیریت، شیردوشی، فرآوری، فروش و غیره( ا

 زبیرون ا وی کاریا واحد تولیدی و میزان اتکا به نیر م کار جنسیتی درون خانوادهشود، تقسیمی
 

 آوری اطالعات در مورد ساختار یک گله یا جمعیتچارچوب جمع :3جدول 

 سامانه تولید

 جنسیت گونه

تعداد دام 

 مولد

میانگین سن 

 های مولددام

زینی گدرصد جای

 هاداممولدها به کُل 

های مولد از درصد دام

 نژادهای سازگار محلی

     ماده گاو

     نر 

     ماده گاومیش

     نر 

     ماده گوسفند

     نر 

     ماده بز

     نر 
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 یا واحد تولیدی توجه شود. خانواده

 ی میزان اتکا به خدمات دامپزشکی )واکسیناسیون و درمان( و معلومات بوم :بهداشت

 )دامپزشکی سنتی( توضیح داده شود.

 هاستانده -3

دست چه ه ( و اینکه ب8 کادرپرورشی )های های حاصل از هر یک از گونهصورت کلی، ستاندهه ب

 :باید مد نظر قرار گیرندنیز به سواالت زیر  توضیح داده شده و رسدهایی میگروه

 رف طا را بر هجات آنمانند و آیا احتیایا واحد تولیدی باقی می ها در محدوده خانوادهآیا ستانده

 کنند؟می

 قریبی چه تطور ه ماند؟ بسایر خدمات( باقی می ای برای فروش )یا تبادل با غذا وآیا چیز اضافه

 ؟باقی خواهد ماند سهمی از آن

 (؟به پنیر افزاید )مانند تبدیل شیرارزشی به آن میقبل از ارسال به بازار  آیا خانواده 

  ر د: میزان اهمیت آن محصوالت از محصوالت مصرفی در داخل خانواده بخشدر مورد آن

 ست؟اچقدر  هها و مواد معدنی خانوادانرژی، پروتئین، ویتامینتامین احتیاجات غذایی برای 

 افت و یها نآ: چقدر امکان دارد که بتوان جایگزینی برای برای سایر محصوالت مصرفی خانواده

 ؟قابل انجام است ایبا چه هزینهاین کار 

 ل حصوم یا واحد تولیدی چقدر ه طور تقریبی به ازای هر خانوادهبرای محصوالت فروشی: ب

          ز     نیشود؟ کیفیت آن چگونه است؟ آیا کیفیت آن متغیر است؟ از کیفیت آن فروخته می

 )مانند قطر الیاف(. ذکر گرددهایی اندازه

 چقدر سهم دارد؟ در درآمد خانواده 

 ها چقدر است؟های دارای اهمیت اجتماعی یا فرهنگی: اهمیت نسبی آنبرای خروجی 

  دم عروند: دلیل شوند و نه به فروش میمصرف می انوادهنه توسط خبرای محصوالتی که

 است؟ چقدرها استفاده چیست و ارزش بالقوه آن

 متغیرهای مدیریتی -4

 به سواالت زیر پاسخ داده شود: گونگی مدیریت دام توضیح داده شده وچ

 ی نگهدار صورت پرورش در جایگاه، بسته شده با طناب یا هر نوع قید دیگریه ها بآیا دام                    

وره در طول د یا برای بخشی از روز یا شب؟ آیا دهستن شوند؟ آیا در تمام طول روز مقیدمی

 ؟باشندمی گیری مقیدجفت

 ها یا چراگاهشود؟ آدام کشت می روند؟ آیا غذایشوند یا به چرا میها در جایگاه تغذیه میآیا دام

 عهده دارد؟ر را ب هاشوند؟ چه کسی مسئولیت آنمدیریت می

 های مدیریتی در این زمینه کدامند؟ترین فعالیتهای اصلی و عمدهبیماری 
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 م با ه ماًکنند؟ آیا دو جنس دائداری میآیا همه پرورش دهندگان از هر دو جنس دام نگه
 ؟گردندنگهداری می گیری با همهستند یا فقط در موقع جفت

 ر قالب ؟ آیا دباشدچگونه میشوند؟ اگر چنین است، روش کار ها هویت گذاری میآیا دام
ست یا گذاری ذهنی اگذاری انفرادی است؟ هویتشوند یا هویتبندی میشان گروهوالدین
 عینی؟

 است وع نچه ها از رکوردگیریآید؟ اگر چنین است، عمل میه آیا از حیوانات رکوردگیری ب
 نی؟ت یا عیو عملکرد(؟ رکوردگیری ذهنی اس های مرتبط با سالمتها و ستانده)مانند نهاده

 یح ر، تلقشود )مانند تبادل دام ناز چه فناوری تولیدمثلی محلی یا وارداتی استفاده می
 مصنوعی(؟

 صی تهیه خصوه دهندگان بها را از پرورششوند؟ آیا آنحیوانات جایگزین چگونه تامین می         
 کنند؟می

 های تولیدیآمیز و محدودیتعوامل مخاطره -5

 ود:شداده  به سواالت زیر پاسخ وثر بر تولید دام توضیح داده شده وهای ممخاطرات و محدودیت
  ،خ( یا جوم مل، آفات )مانند هزلزلهآیا محیط تحت تاثیر عواملی مانند سیل، خشکسالی، حریق

 ؟وندندپیمی به وقوع با چه فراوانیاین حوادث سایر بالیای طبیعی قرار دارد؟ اگر چنین است 

  طره زیست )مانند فرسایش خاک( تحت مخاتولید از طریق تخریب شدید محیط سامانهآیا
 است؟ اگر چنین است، چه نوع تخریبی و با چه شدتی؟

 شوند؟دار میها باعث تلفات معنیحیوانات پرورشی، کدام بیماریهای برای انواع گونه 

 بینند؟ها از صید زیاد توسط شکارگران طبیعی آسیب زیادی میآیا دام 

 مل ها( عامهاجرت نیروی کار به شهر و های شهریآیا عوامل اجتماعی )مانند جنگ، ناآرامی
 مهمی در ایجاد وقفه در امر دامداری هستند؟

  دودیت صورت جدی دچار محه کلیدی )مانند سرمایه، تسهیالت و نیروی کار ( بآیا منابع
 هستند؟

 های پایدار برای توسعهفرصت -6

 ر مناسببتولید توضیح داده شود. در صورت نیاز، شرحی  سامانههای عملی توسعه پایدار فرصت
 .گرددبودن دسترسی به بازار هم اضافه 

 تولید توضیح داده شود سامانه: محیط مرتبط با 3اقدام 

توضیح  ا محیطتولید ب سامانهتولید و اثر متقابل  سامانهتحت تاثیر  سیستمماهیت و وضعیت اکو
ن کار به (. ای15 کادرداده شود و هر گونه محدودیت یا فرصت ناشی از این شرایط ذکر گردد )

 تخصص فنی نیاز دارد.
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 15 کادر

 تولید سامانهتوصیف محیط مرتبط با 
 امانهسو وضعیت اکوسیستم تحت تاثیر  (شامل متغیرهای عمده فصلی) طور مختصر ماهیته ب 

، پوشش های جنگلیگاهها و زیستهای زیرزمینی، جنگلتولید توضیح داده شود. وضعیت آب
 گیاهی، حیات وحش و خاک در نظر گرفته شود.

 هستند؟های اکوسیستم به تغییرات مدیریتی دامپروری حساس آیا مولفه 

 ؟س هستندتولید به اثرات احتمالی تغییرات جهانی آب و هوایی حسا سامانههای آیا مولفه 

  تولید وجود دارد؟ سامانهآیا شواهدی مبنی بر تخریب محیط توسط 

  اری ا ماندگشود )مانند تامین کود ارگانیک یتولید باعث تقویت اکوسیستم می سامانهچگونه
 ها(؟گاهزیست

 ؟ آیا شودمی هایی ایجادها و فرصتتولید و محیط، محدودیت سامانهاثر متقابل  آیا در نتیجه
 ها فصلی است؟بخشی از این محدودیت

 تولید سامانه SWOT: آنالیز 4اقدام 

د فعلی تولی سامانهوظیفه، نقاط قوت و ضعف این آوری شده در قالب براساس اطالعات جمع

ی هانبهتولید اعم از ج سامانهبررسی شود. در این بررسی باید وضعیت جمعیت انسانی درون 

یی د و کارآتولید در چارچوب شرایط محیطی خو سامانههای اقتصادی، پایداری ای و جنبهتغذیه

 تولید نهسامای های عملی برااست که گزینه بهترتولید در نظر گرفته شوند. در این مرحله  سامانه

 ینده آنید و آتول سامانههای عمده برای بهبود در کنار تهدیدهایی که در نظر گرفته شده و فرصت

 .شوندگیرند شناسایی را در بر می

 تولید سامانه: تهیه گزارش ارزیابی 5اقدام 

ارد زیر را در خالصه شوند. گزارش حاصل باید مو 4 تا 1تولید نتایج اقدامات  سامانهبرای هر 

 برگیرد:

 دامند؟شت کپاسخ به سوال: نیازهای جامعه از نظر بهبود تغذیه، فقرزدایی و پایداری معی 

  شواهد عملی در باره ظرفیت و تمایل دامداران برای مشارکت در یکLDS 

  تولید فعلی سامانهاطالعات در مورد پایداری محیطی 

  نوع فرصت شناسایی شده برای توسعهدر مورد هر اطالعات 
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 : ارزیابی روند تغییرات3وظیفه 

 : مرور عملکرد گذشته1اقدام 

 ائهار 16 درکادر  الزمهای ده سال قبل( مرور شود. سرفصل نظیرهای قبل )توسعه ملی در سال

 اند.شده

 :(1از وظیفه  2های تولیدی شناسایی شده )اقدام سامانهبرای هر یک از 

  وده ملی ب وند تغییراتتر از رتر یا قویتولید ضعیف سامانهمشخص شود که روند تغییرات

 است یا خیر

  اثرات و وضعیتLDS  تولید توضیح داده شود سامانهگذشته 

  رددیین گمرتبط نبودند، تع های توسعهراهبردهر نوع تغییر در مدیریت دامپروری که با 

 داده شود ر ظرفیت دامداران توضیحتغییر د 

 16 کادر

 نگرهای بررسی گذشتهسرفصل
 ین قبلی مرتبط با توسعه دامپروریها و قوانسیاست 

 یرات محصوالت کشاورزی در سطح ملیروند تغی 

 در  ش دامپروری به صورت خاصصورت عام و عملکرد بخه عملکرد اقتصادی بخش کشاورزی ب

 سطح ملی

 دامپروریانی در ارتباط با توسعه تغییرات سازم 

 ت خاصام و محصوالت دامپروری به صورصورت عه تغییر ساختار بازار محصوالت کشاورزی ب 

 خاص وری به صورتصورت عام و محصوالت دامپره تغییر تقاضای بازار محصوالت کشاورزی ب 

 به  ستند(جامعه )مانند نسبتی از جمعیت که با کمبود تغذیه مواجه ه روند تغییرات سالمت

 ع روستایی و شهریجوامتفکیک 

  هرها،شروند تغییرات ساختار اجتماعی )مانند کاهش جمعیت برخی نواحی و افزایش جمعیت 

 وتایی نسبت جمعیتی وابسته به درآمدهای کشاورزی و دامپروری، شیوع فقر در جوامع روس

 ها و وضعیت جوامع روستایی(شهری، نقش جنسیت

  ،توجه)( زایی و تناوب خشکی و شدت آنبیابانتغییرات شرایط محیطی )مانند فرسایش خاک 

 (ممکن است به دوره زمانی بیشتر از ده سال نیاز داشته باشد بخششود که این 

 های خارجیروند یا تغییر مسیر تمرکز کمک 
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 های دامپروریسامانهبینی نتایج تغییرات اجتماعی بر : پیش2اقدام 

ود شتوجه ست الزم ادهد. سواالت مرتبط با تحلیل روند تغییرات اجتماعی را نشان می 17 کادر

 لی بروز مضعفی نسبت به تحوالت تولید تبعات این تغییرات با چه شدت و  سامانهبرای هر که 

 .یابندمی

 17 کادر

 تولید سامانهسواالت و موارد مرتبط با تحلیل اثر تغییرات اجتماعی بر 
 مورد انتظار جمعیت انسانی در سطح منطقه یا ملی چقدر است؟ نرخ رشد 

 النزرگساباطفال و مرگ و میر  تفکیک تغییرات مورد انتظار در نرخ زاد و ولد، مرگ و میر 

  گونه چ روستایی و شهریجوامع به تفکیک تغییرات مورد انتظار در وضعیت رفاه اقتصادی

 است؟ 

  شهرها  ای و افزایش جمعیتجمعیت روستایی و منطقهتغییرات مورد انتظار در روند کاهش

 چگونه است.

 دالیل اصلی این تغییرات کدامند؟ 

 تمایالت و آرزوهای نسل جوان از هر جنس کدامند؟ 

 ری در الت شهها، مشتمل بر اشتغاتقاضای ادامه تحصیل در رشته دامپروری و نیز سایر فعالیت

 نظر گرفته شود.

  ت ش جمعیروند تغییرات در کاهش جمعیت مناطق روستایی و افزاینحوه تاثیر این عوامل بر

 شهرها در نظر گرفته شود.

 گذارند؟چه عوامل دیگری بر جوامع روستایی اثر می 

 در زمینه های زیر بررسی شود:احتمالی برای تمام موارد باال تبعات 

  وع نی ملی، این امر در ارتباط با دستیابی به امنیت غذای)تقاضای محصوالت کشاورزی

 (ها در نظر گرفته شودمحصوالت و کیفیت آن

 ر دامپروریدر کشاورزی، باالخص د شاغل نقش جنسیت ها و افراد خانواده 

 کشاورزی و دامپروری به طور خاص شاغل در احتیاجات غذایی خانواده 

 ه طور خاصقابلیت دسترسی نیروی کار در بخش کشاورزی و دامپروری ب 

  کشاورزی و دامپروری به طور خاص شاغل در خانوادهوضعیت اقتصادی 

  هستنددامپروری وابسته باالخص نسبتی از جامعه که به درآمدهای کشاورزی و 

 های تولیدیسامانهبینی نتایج تغییرات محیطی برای : پیش3اقدام 
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ی آورمعجمطالعات علمی  درنی شده بیاطالعات مربوط به روند تغییرات آب و هوایی پیش (1

گر مثال، ا عنوان تولیدی مورد نظر ارزیابی شوند. به سامانهها بر شود. اثرات ضمنی این روند

تفاق اهای شدید هر پنج سال یک بار سال گذشته( خشکسالی 50 فرضاً از نظر تاریخی )

رصد د 25زان شود که تغییرات آب و هوایی نزوالت آسمانی را به میبینی میافتد و پیشمی

؟ دبوخواهد سال آینده چقدر  50دهد، فراوانی خشکسالی در کاهش می 2050در سال 

و  بینی تغییرات آببرای چنین تحلیلی به تخصص فنی نیاز است. توجه شود که پیش

دارد.  بستگی المللیهای بینها و هماهنگیهوایی آینده به فرضیات مربوط به میزان فعالیت

قدام در زمینه ازمان نیاز دارد تا اثرات هر گونه  سال 20شود که تقریبا همچنین برآورد می

ک گر یجلوگیری از عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی ظاهر شوند. به عنوان مثال ا

دود سال حبه تصویب برسد، تا  2010ای در سال گلخانه توافق برای کاهش انتشار گازهای

وافق تت. در زمان تنظیم بینی شده آب و هوا تاثیری نخواهد داشبر وضعیت پیش 2030

 طح قرار(، اقدام جهانی برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی در حداقل س2009نامه )

ر اساس ها بشود که ارزیابیبنابراین توصیه می .داشت و از هماهنگی ضعیفی برخوردار بود

 (.18 کادرد )نگیر بدبینانه صورت سناریوهای

                    ، زداییو هوایی، آلودگی، فرسایش خاک، جنگلتبعات تغییرات محیطی )تغییرات آب  (2

 ا ملییزایی و غیره( در زمینه تولید غذا و محصوالت کشاورزی در سطح منطقه بیابان

اید آب، ب ودر نظر گرفتن میزان در دسترس بودن منابعی مانند علوفه  باد. نبینی شوپیش

ر تراکم یز بنپرورش یک گونه یا نژاد خاص دام و  بررسی شود که آیا این تغییرات بر تداوم

 ست براها در واحد سطح اثر خواهد گذاشت یا خیر. همچنین عواملی که ممکن مناسب آن

وقوع  ر، یاهای شدیدتتولید در دراز مدت اثرگذار باشند )مانند خشکسالی سامانهپایداری 

ا را پید دامی فرصت بازسازی خودطوری که جمعیت ه ها با فاصله زمانی کمتر، بخشکسالی

در حالی که  هایی به تخصص فنی نیاز دارد.نکند( باید در نظر گرفته شوند. چنین ارزیابی

توجه  ماند. ها بر مبنای شواهد قبلی استوار هستند، نباید از شواهد جدید غافلبینیپیش

ع وه وقت در نتیجترین اثرات تغییرات آب و هوایی بر تولید دامی ممکن اسجدی شود که

 االنه.اران سبمیانگین دما یا میانگین بارش  نوساننه در نتیجه  ،شدید ظاهر شوندتغییرات 

اینکه آیا تبعات  نهای تولیدی با نظر داشت سامانهاثرات تغییرات آب و هوایی بر هریک از  (3

شده بود مرحله قبل با آنچه که برای کشور یا منطقه به عنوان کل ترسیم در شناسایی شده 

 بینی شود. این موضوع نیز به تخصص فنی نیاز دارد.متمایز هستند یا خیر، پیش
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 18 کادر

 یقاسناریوهای اثرات بالقوه تغییرات آب و هوایی جهانی بر طول دوره رشد غالت در آفر
زیاد گازهای بسیار سناریوی انتشار یک )یعنی  حداکثریدهنده دو سناریوی دو نقشه زیر نشان

ای( برای اثرات بالقوه تغییرات آب و کم گازهای گلخانهبسیار سناریوی انتشار یک ای و گلخانه

فریقا، که از یک مجموعه سناریوهای مختلف گرفته شد، ( در آLGP) 1هوایی بر طول دوره رشد

هستند. سناریوی به تصویر کشیده شده در نقشه سمت چپ با فرض رشد سریع اقتصاد جهانی، 

های نوین و کارآمد و تاکید بر گیری جمعیت دنیا در اواسط قرن حاضر، ورود سریع فناوریاوج

جهانی سریع های فسیلی تهیه شده است. سناریوی سمت راست مبتنی بر فرض تغییرات انرژی

های پاکیزه محیطی گیری جمعیت دنیا در اواسط قرن، ورود فناوریاقتصاد خدمات و اطالعات، اوج

است. رنگ های  گردیدهریزی جهانی اما بدون ابتکار عمل جدید در زمینه آب و هوایی تهیه و برنامه

، کاهش درصدی 20دهنده کاهش قرمز تیره، قرمز روشن، سفید، سبز روشن و سبز، به ترتیب نشان

 درصد 20و رشد بیش از  درصد 20تا  5(، رشد درصد 5، عدم تغییر )کمتر از درصد 20تا  5بین 

درصد را  1کمتر از  یدر هر دو سناریو مساحت LGPبه باال در  درصد 5مناطق با رشد هستند. 

در اتیوپی  Great Riftسواحل آفریقای شمالی و نواحی کوچکی از جنوب ناحیه دره  .کننداشغال می

 هستند.هایی از این مناطق مثال

 

 
 

                                                           

1 - Length of the Growing Period 
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 بینی تغییرات عرضه و تقاضا در آینده: پیش4اقدام 

ود. یک آینده باید هم کمیت و هم کیفیت در نظر گرفته شو تقاضا در بینی عرضه در پیش

ن، ار، زمیکیروی فهرست حداقلی برای این منظور در برگیرنده منابع مالی و اعتباری، حمل و نقل، ن

ا که هر کج های فنی و محصوالت دامی خواهد بود. درمنابع طبیعی )مانند آب و علوفه(، نهاده

               ابل قبینی شده که البته به تخصص فنی های پیشصورت قیمته ت باید روندها بامکان داش

 شده است. ارائه 19 کادرای نیاز دارد، بیان شوند. یک رویکرد در توجه

 19 کادر

 پیش بینی تغییرات عرضه و تقاضا
 دست آوردن اطالعاته ب( 1

توانند عات مید. این اطالبدست آینمورد نظر باید  کاالهایهای مربوط به هر یک از اطالعات قیمت

 زیر حاصل شوند:های راهاز 

 هانیجت مصرف در سطح محلی، ملی و بینی شده تغییراهای جاری و روند پیشبررسی قیمت 

 ی که هایبهویژه آن جنه های بازار از نظر کیفیت محصوالت )بشناسایی روند تغییرات اولویت

 با محصوالت وارداتی اثر گذارند( محصوالت محلی در مقایسهممکن است بر قیمت 

 تغییرات قابلیت دسترسی منابع شناسایی روند 

 هابینی تبعات آنهای تغییر مقررات تنظیم بازار جهانی و پیشبررسی برنامه 

ها بر مبنای واحد قیمتدر بیان سعی  ، بایدمبتنی بر پول نباشد کاالحتی اگر در حال حاضر تبادل 

از طریق انجام دادن اقدامات مربوط به  کاالها. اطالعات کلی از دسترسی محلی به داشتپول 

دست خواهند آمد. سازمان تجارت جهانی یک نقطه شروع مفید ه روندهای اجتماعی و محیطی ب

 (.http://www.wto.orgشود )برای کسب اطالعات در مورد تغییرات بازار جهانی محسوب می

 هابینی تغییر قیمتپیش( 2

دی از عدم تا ح قسمتاین نتیجه بینی شود. ساله پیش 15و  10،  5های ها در دورهتغییر قیمت

ه تا حد ک کردگیرد. باید سعی های ذهنی قرار میبرداشتتاثیر بوده و تحت برخوردار  تقطعی

 ت(.شاوره گرفتوان از یک متخصص آمار ممی)به عنوان مثال  شودعینی استفاده  هایمقدور از روش

الی که حود. در های تاریخی ساده باید نتایج را با احتیاط منعکس نمیابیولی قبل از انجام برون

ییرات برای تغ زنیای تشخیص داد و بهترین گمانهساده طور نسبتاًه توان بروندهای تاریخی را می

کن ی که مم. عواملدار نباشندباید آگاه بود که امکان دارد این روندها ادامهشوند، آینده محسوب می

ن امر رای ایبهایی . مثالشونداست روندهای تاریخی را منحرف کرده یا معکوس کنند باید شناسایی 

 عبارتند از:

 های حمایتی و قوانین مربوطتغییرات در سیاست 

 نامه های تجاریموافقت 

http://www.wto.org/
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 های تراکم چرامحدودیتوامل محیطی مانند ع 

 تبعات تغییرات آب و هوایی 

 تهیه یک گزارش( 3

حاسبه های ممنابع مورد استفاده و روشباید نتیجه تحلیل باید گزارش شود. در این گزارش 

در  آینده هایمشخص شود که میزان عدم قطعیت قیمت کاالهاتغییرات بیان شوند. برای هر یک از 

 :ه باشدجایی که امکان داشت هرباال، متوسط یا پایین است.  ،مقایسه با قیمت حال

 ها مشخص شودمیانه قیمت 

 ها ذکر گرددچارک پایینی قیمت 

 ها معین شودچارک باالیی قیمت 

 : تهیه گزارش بررسی روند تغییرات5اقدام 

روندهای ون کنندگان پیرامگزارش شوند. نتایج مباحث مشارکتبایستی  4 تا 1نتیجه اقدامات 

 ه برایکینده آبر سرعت تغییرات  و دامی اتمهم اجتماعی، کشاورزی و محیطی موثر بر آینده تولید

 ، نیز افزوده شوند.مفید هستند مدت و بلندمدتهای میان LDOشناسایی 

 : شناسایی اهداف توسعه دامپروری4وظیفه 

 های اهداف انسانی: شناسایی اولویت1اقدام 

عه ای جامهشده در خالل سه وظیفه قبل، با تمرکز بر نیازها و خواستآوری اطالعات جمع (1

 .ردندگانسانی و اینکه چگونه ممکن است در اثر تغییر شرایط دچار تحول شوند، مرور 

. ی شوندبندباید اولویت های تولیدیسامانهاهداف عمده جمعیت انسانی برای هر یک از  (2

 ستند.با شرایط اقتصادی و اجتماعی آینده مرتبط ه هدافا اطمینان حاصل شود که این

سازی یداراهداف توسعه از جمله ممکن است شامل دستیابی به امنیت غذایی، فقرزدایی، پا

 زیست باشد.سازی و مدیریت محیطمعیشت، افزایش توسعه اقتصادی یا ایمن

 از ی هر یکدربرگیرنده چارچوب زمانی برای ارزیابی اهداف توسعه برا یدستورالعمل (3

فتن ظر گر. توجه شود که الزمه پایدار بودن توسعه در نارائه گردد های تولیدیسامانه

اند به تومدت میهای کوتاهمدت است. تمرکز بر چارچوبمدت و بلندهای میانچارچوب

ا نست بهد تواتولید نخوا سامانهمدت منجر شده و پایدار و محو شدن منافع کوتاهاهداف غیر

 و بلندمدت منطبق سازد. مدتخود را با نیازهای کوتاهکافی  سرعت
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یدی در های تولسامانهها برای هر یک از بندی شده و چارچوب زمانی آناهداف اولویت (4

 .شوند مستندسازی LDOنخستین مرحله از تهیه گزارش مربوط به 

 شناسایی اهداف توسعه دامپروریگزارش : 2اقدام 

وند ه از رهای انجام شدهای تولیدی اصلی، با استفاده از ارزیابیسامانهبرای هریک از  (1

هداف های دستیابی به اگزینه ،های حمایتیتغییرات و از وضعیت دامپروری و سیاست

رحی ند. طبندی شده توسعه انسانی از طریق توسعه دامپروری شناسایی و بررسی شواولویت

در اینجا طیف  اما .آماده شده باشد 2از وظیفه  4ها ممکن است پس از اقدام اولیه از گزینه

 باید مد نظر باشند. هاگزینه ی ازکامل

به  ا توجهو بلندمدت ب مدت، میانمدتهای فنی برای دستیابی به هر گزینه کوتاهاز کمک

 عمل آید:ه موارد زیر استفاده ب

 دان دست نظر، بب زمانی مورد و در چارچوبه طور واقعی توان ای که میمیزان توسعه

 یافت

 های تعیین شده ممکن است تحت تاثیر روندهایچگونه توسعه مبتنی بر گزینه 

 ماعی، اقتصادی و محیطی قرار گیردشناسایی شده اجت

 نیعه انسای شناسایی شده برای توسهاها در پرداختن به اولویتموثر بودن آن گزینه 

 ن ای تعییهملیاتی کردن گزینهور عها به منظگذاریتغییرات الزم و مطلوب در سیاست

 شده

 هاقوت و ضعف گزینه 

 هاتهدیدات بیرونی برای موفقیت اجرای گزینه 

 هاگیری میزان پیشرفت در اجرای گزینهمعیارهای ممکن برای اندازه 

ست. اشده  ارائه 4در جدول  LDOهای احتمالی یک روش پیشنهادی برای ارزیابی گزینه

باید ت. ان اسهای توسعه به عنوان تابعی از زمتوجه داشتن به عملی بودن گزینه ،نکته مهم

 ی کهاتو نیز به روند تغییر هشناسایی شد آنتولید که در ارزیابی  سامانهبه ظرفیت 

 تصادیاز تغییراتی که ممکن است بر کارآیی اق بایستی توجه داشت. اندشناسایی شده

اهی سانی، آگوی انها و قابل دسترس بودن نیرانند هزینه نهادهتولید تاثیر بگذارند، م سامانه

دت های خشکسالی و شداشت. همچنین تهدیدات ممکن برای تولید، نظیر افزایش دوره

 ها را مد نظر قرار داد.آن

 



 مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامیراهبردهای اصالحی برای  44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 
دو

ج
4 :

نه
زی

ز گ
ی ا

ثال
م

در 
ی 

یاب
رز

ل ا
قاب

ی 
ها

L
D

O
 



 45 شناسایی اهداف و راهبردهای بهبود دامی 

ای هراه شوند. از آنجا که ممکن است ارائهنویس یک گزارش مشورتی نتایج در قالب پیش (2

ها، هم گزین، باید از ذکر تمااز این گزارش شناسایی شوندبینی شده غلبه بر مشکالت پیش

 .کرداطمینان حاصل  هاصرفنظر از میزان تاثیرگذاری آن

رفته گ( تماس اول بخشکنندگان سازمانی براساس فهرست تهیه شده )با هریک از مشارکت (3

رای استفاده شود. گزارش ب ههای مشاورشود. از کمک افراد متخصص برای تعیین راه

ان کنندگهای مشارکتها مطالبه شود. پاسخکنندگان ارسال شده و نقطه نظرات آنارکتشم

 نویس مشورتی ضمیمه گردد.بندی شده و به پیشجمع

باید به  هاعمل آید. آنه ها استفاده ب LDOنویس های کسب شده برای تهیه پیشاز پاسخ (4

یان ب (ولیدت سامانهتعداد کمی برای هر  معموالً)ای از نکات واضح و روشن عنوان مجموعه

ه با اید همراازمدت بمند باشد. اهداف درگیری و زمانها باید قابل اندازهشوند. هر کدام از آن

 .نمودگیری فت را اندازهمدت ذکر شوند تا بتوان میزان پیشراهداف میان

5) LDO  به  د الزمهای مربوط بررسی شوند که اگر الزم بود ویرایش و بهبواز نظر سیاستها

ی یازهاصورت گیرد. تلفیق این تغییرات با ن ه سوی اهداف تعیین شدهروی بمنظور پیش

، منجر بودند شناسایی شده 1از وظیفه  4هایی که در اقدام گذاریتر به بهبود سیاستعمده

 هااریگذگونه تغییرات الزم در سیاستبندی شده برای اجرای هر. یک طرح زمانشودمی

 نویس مشورتی ضمیمه گردد.تهیه شود. این طرح به پیش

ز هر نوع لحاظ شوند. در صورت برو 5 کادرها مرور شده و الزامات مندرج در  LDOفهرست  (6

د رد تاییرآیند الزم تکرار شود. در صورت موها، اهداف بازنگری شده و ف LDOاشکال در 

وط ن مربگیری گزارش افزوده شوند. گزارش نهایی شده به مسئوالها، به نتیجه LDOبودن 

م ها را اعال LDOها خواسته شود تا ضمن موافقت، پذیرش رسمی و از آن شدهارسال 

 نمایند.

 توسعه دامپروری راهبرد: شناسایی 5وظیفه 

 ولیدت هایسامانهارزیابی  بخشبا توجه به شرایط توصیف شده در  ،این است که LDSنقش 

 یابند. چگونه تحقق می تولید سامانهبرای هر  LDOاهداف مندرج در فهرست  کهکند تعیین می

. است اهراهبردبندی کردن انتخاب معیاری برای رتبه LDSنخستین مرحله در طراحی یک  (1

 شامل موارد زیر باشند:توانند این معیارها می

  انامداردمیان  هحاصل و نحوه توزیع منافع راهبردمیزان مشارکت دامداران در اجرای 

  نحوه محقق نمودن اجزایLDO  دهستن راهبردهدف که 
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 در آینده میزان پتانسیل آن برای توسعه 

 احتمال پایداری 

 ( 20 کادرهزینه تقریبی اجرا) 

لید، های توهسامان. برای هر یک از نیاز استی فنی ویژه هاکمکبه برای انجام این وظیفه،  (2

وری )اصالح بهبود دامپر راهبردها با استفاده از اجزای مختلف  LDOدستیابی به  هایراه

 ده از یکستفاانژاد، تغذیه، بهداشت، مدیریت و بازاریابی( شناسایی شوند. برای این منظور 

 نشان داده شده است. 5جدول شود؛ یک نمونه در صفحه گسترده توصیه می

د زیر دی، موارهای بعتوسعه نیز، با توجه به مرحله شروع و راهبردهای برای هریک از گزینه (3

 در نظر گرفته شوند:

 سازیها و نیازهای ظرفیت، در دسترس بودن آنتخصصی نیاز به منابع انسانی 

 هایو سیاستمشارکت بخش عمومی و خصوصی خاص،  نیازهای سازمانی و زیرساختی 

 ، نیازهای اجرایی و فنیبطتمر

 های تقریبیهزینه 

 6دول تواند مفید باشد. یک مثال در جبرای جمع کردن اطالعات، یک صفحه گسترده می

 آمده است.

سود  ثیر وهای هر راهبرد از نظر تابراساس معیارهای تدوین شده در وظایف قبلی، گزینه (4

کرد  ستفادهتوان از یک صفحه گسترده ااین منظور مید. برای نمورد توجه قرار گیر حاصله

 ارائه شده است. 7که یک نمونه آن در جدول 

                        طوره هایی که بویژه آنه برای تلفیق اجزای مختلف راهبرد، ب ی موجودهافرصت (5

 واسایی نش، شوندها و مخاطرات میو باعث کاهش هزینه دادهداری منافع را افزایش معنی

 شترکمهای مختلف شوند که در راهبردها از اجزایی حاصل می. این فرصتگردند توصیف

عث ست بااسازی برنامه رکوردگیری در گاو و گوسفند ممکن ند. به عنوان مثال پیادههست

اجات ه احتیباز یک سری امکانات زیرساختی برای هر دو گونه استفاده نمود. که بتوان شود 

 توجه شود. 4و  3های شناسایی شده در بخش و هزینه

انتخاب  ها LDOبرای نیل به را آوری شده باید یک راهبرد مناسب بر اساس اطالعات جمع (6

 ین تصمیمابرای ارزیابی فنی  نمودندهای فنی ارائه از افرادی که قبال کمکباید . کرد

 دند.بررسی گر دداً. پیشنهادها با توجه به نقاط ضعف شناسایی شده، مجکرداستفاده 
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 در یک سامانه تولید LDOهای قابل اجرا برای دستیابی به : مثالی از شناسایی گزینه5جدول 

 دهنده خُرد ناحیه دلتا: پرورشنام سامانه تولید
بخش موافقت شده 

LDO 

گونه دام یا 
 طیور

 اجزای
 راهبردی

 قابل اجراهای گزینه

، درآمد 2012تا سال  -1
 پاهردخُدهندگان پرورش

درصد  50از دام، تا 
 افزایش یابد

اصالح  مرغ
 نژاد

ز های نژاد پُرتولیدتر ا. ورود و جایگزینی مرغ1-1
 یک سامانه تولید مشابه

رنامه انتخاب در سه جمعیت . شروع یک ب2-1
 اصالحی الیهبومی بر مبنای یک 

فاده راهبردی از خوراک مکمل . ترویج است1-3 تغذیه
 هفته نخست پرورشدر شش 

 . ورود واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل1-4 سالمت
شب برای حفاظت در برابر  . ساخت النه1-5 پرورش

 شکارچیان
عه در مورد سود حاصل از . آموزش جام6-1

 پرورش طیور
های جامعه برای بازاریابی ه زیرساخت. توسع1-7 بازاریابی

 اضافی در شهرهای مرغها و تخممرغ
اصالح  گاو

 نژاد
 

  تغذیه
  سالمت
  پرورش
  بازاریابی

2-  . . .    
   
   

از  ب زمانیباید یک چارچو راهبرداز  بخشد. برای هر نشو ارائهنتایج به صورت یک گزارش  (7

 کرد. ارائهنظر شروع کار و ارزیابی میزان پیشرفت در طول زمان 

  ی ف اجراتولید باید گزارش توصیف کننده مراحل مختل سامانهبه ازای هر گونه و هر

ای هبخشها باید رابطه میان مراحل مختلف و آماده شود. در این گزارش راهبرد

 های خشببه  شدن ییاز اجرا  پیش راهبردی از بخشآیا   نوان مثالـبه ع) LDS  گوناگون
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 ، ذکر شود.(اکنون در حال اجرا هستند وابسته است یا خیردیگر که هم

 توانند در دستیابی به می راهبردهایی که اجزای اصالح نژادی راهLDO قش ایفا ها ن

 نمایند، شناسایی شوند.

راد متخصص . افگرفتتماس باید  ،تهیه شد هاآن فهرست (اولبخش در ) که قبالً افرادیبا  (8

ن کنندگاد. گزارش به مشارکتقرار گیرناستفاده مورد برای تنظیم ساختار بحث و بررسی 

در  د.نی و به گزارش ضمیمه شوبندارسال شده و نظر آنان درخواست شود. نظرات جمع

ست وارد فهرمرا باید با در نظر گرفتن  راهبردود. نمباید بازنگری را گزارش  ،صورت نیاز

ط ارسال باید آن را به مسئوالن ذیرب LDSمرور کرد. پس از نهایی شدن  5 کادرشده در 

 و از آنان درخواست موافقت رسمی نمود. هکرد

 

 20 کادر

 راهبردمختلف  هایقسمتمعیارهای ارزیابی میزان موثر بودن 

 مشارکت دامداران و توزیع منافع بین آنان .1 معیار
یارهای ل، معبهبود دامی و برخورداری آنان از منافع حاص راهبردمشارکت دامداران در یک  میزان

مورد  در این گیرند. معیارهای مفیدور جداگانه باید مورد توجه قرار طه متمایزی محسوب شده و ب

 عبارتند از:

  تا  )یعنی چقدر طول می کشد راهبرد های مختلفقسمتنرخ گسترش مشارکت دامداران درX 

 90و  50، 10: مقادیر مفید عبارتند از ان به میدان مشارکت قدم بگذارند(.درصد از دامدار

 درصد از دامداران

  نرخ گسترش منافع در میان دامداران )یعنی چقدر طول می کشد کهY اران از درصد از دامد

رصد از د 90و  50، 10: مقادیر مفید عبارتند از (.شوند منتفع راهبرد های مختلفقسمت

 دامداران

 های زیر مشاهده نمود:توان از مثالتمایز بین این معیارها را می 

ر اجرای دند که شوهایی میهای اصالح نژادی نه تنها شامل آندامداران منتفع از طرح اصالح نژاد:

 د، بلکهحیوانات اصالح نژاد شده مشارکت دارنها از طریق رکوردگیری و استفاده از آن طرح

 .شودیشامل م ،کننددامدارانی را نیز که حیوانات اصالح شده را از گروه اول خریداری می

 تی میزانما وقا .رساندکنندگان نفع میله اول به مشارکتهاستفاده از واکسیناسیون در و بهداشت:

ان قیه دامدارتواند منفعتی برای بمیامر د و این یابگیری کاهش میمشارکت باال است، خطر همه

 حساب آید.ه بنیز 

 مند شوند.بهره ند از این موردتوانکنندگان میفقط مشارکت تغذیه:
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 در دستیابی به اهداف توسعه دامی راهبرداز  ء. نقش یک جز2معیار 
بر  راهبردء از شود که از طریق بررسی اثر یک جزمحسوب می 1این معیار یک نوع ارزیابی از معیار 

یع در مورد . در اینجا باید یک دیدگاه وسآیدحاصل می LDOدامداران و تفسیر آن در قالب یک 

ان مثال اگر داشت. به عنو LDOمنافع مورد انتظار از اجرای جزء مورد نظر در قالب دستیابی به 

LDO  و  است درصد 20عبارت از افزایش مصرف پروتئین در نواحی روستایی به میزان

ز ای نسبتی اتواند بر مبن، اثر مورد انتظار آن میباشدمی راهبردیک جزء از نیز واکسیناسیون 

 ه مرحلهعمل ب خواهند از واکسن استفاده کنند، تعداد جوجه اضافی که در اثر ایندامداران که می

 د.رسند و در نهایت نقش آن در مصرف پروتئین، محاسبه شومصرف یا فروش می رشد و سپس

 . ظرفیت برای توسعه آینده3معیار 
اصالحی،  هایه. به عنوان مثال، در مورد برناممتفاوت هستند راهبرداز نظر این معیار اجزای یک 

اف رای اهدتواند بمیبا هزینه کمی  گیرد، احتماالًشکل می LDOزیرساختی که برای نیل به یک 

ندکی ا رفیتظممکن است  راهبردگیرد. از طرف دیگر برخی از اجزای آینده نیز مورد استفاده قرار 

 برای بهبود بیشتر داشته باشند.

 راهبرد. سطح مخاطره مرتبط با جزء 4معیار 
یز در ا آن نب، مخاطرات مرتبط راهبردهای مورد انتظار از هر جزء یک الزم است عالوه بر خروجی

حتمل مرایط شدر تمام  که با مخاطرات کم همراه است، تقریباً راهبردنظر گرفته شود. یک جزء از 

اند منافع تو، میات باالبار آورد. در حالی که یک جزء با مخاطره تواند نتایج مورد انتظار را بآینده می

یاورد. ار نبه رایط نامطلوب ممکن است هیچ منفعتی بدر ش ، ولیزیادی در شرایط مطلوب ایجاد کند

 (مککم و بسیار  )بسیار زیاد، زیاد، متوسط،ای برای پرداختن به این معیار از یک مقیاس پنج نقطه

 اشند:توانند شامل موارد زیر بشود. مخاطرات میگیری مخاطرات استفاده میبرای اندازه

  یرش دو زان پذمشارکت قابل اعتماد هستند؟ احتمال اینکه میتا چه اندازه برآوردها از میزان

 برابر یا نصف باشد چقدر است؟

 ر قرار حت تاثیتمیزان پذیرش را بتوانند اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی وجود دارند که  آیا موارد

 دهند؟

 دار امدگر یک کند؟ به عنوان مثال امیزان مشارکت چگونه در منفعت بردن دامدار نقش ایفا می

تر نر پاییظاتو میزان مشارکت نیز از حد مورد ان بودهبرداری از خدمات خاصی در حال بهره

ه بای نهکند یا ممکن است هزیاست، آیا خطری تداوم آن خدمات را برای دامدار تهدید می

 دامدار تحمیل شود؟

  ؟چقدر است راهبردبودجه مورد نیاز برای اجرای جزء  اطمینان از تخصیصمیزان 

 المللی کدامند؟نتایج حذف ناگهانی بودجه از سوی دولت یا مراکز بین 
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  و این  گذارند کدامنداثر می راهبردخطرات محیطی )مانند خشکسالی( که بر موفقیت جزء

ی که هنگام راهبردمخاطرات چگونه ممکن است ظاهر شوند؟ مخاطرات مربوط به یک جزء از 

 شود.می ، زیادیابندها افزایش میگامی که احتمال وقوع آناثرات بالقوه آن تهدیدها و نیز هن

 یا  راهبرداز تواند بر یک جزء یک مخاطره چه اثری میLDO مثال یک  ها بگذارد؟ به عنوان

ار در ب از کتولید مناس سامانهممکن است برای  راهبردنژاد معرفی شده به عنوان جزیی از یک 

 را زیر سوال ببرد. راهبردطور کامل کل ه نیاید و لذا ممکن است ب

 راهبرد. احتمال پایداری اجزای 5معیار 
فت. ر نظر گردباید  مدت یا درازمدت پایدار بماند رابتواند در میان راهبرداحتمال اینکه یک جزء از 

ت نگاه مداهیعنی هنگامی که سطح باالیی از حمایت و تمایل وجود دارد نباید فقط به نتایج کوت

همچنان  د،آیندر میخت یکنواکه بعدها به صورت عملیات اجرایی توجه داشت که رد، بلکه باید ک

 .باقی بمانند اثر گذار

 . هزینه6معیار 
 اشت.خواهد د د نیازهایی فراتر از آنچه که در کارگروه وجود داربه تخصص ها، احتماالًبرآورد هزینه

 

 

 

 



 سومبخش 

 تولیدی هایسامانه اسبمن یافتن ذخایر ژنتیکی دامی

 شرح اجمالی

 ضرورت

 گیریتصمیم دوم بخشفرآیند تشریح شده در در پی بر این فرض است که مبتنی این بخش 

. در تدوین برنامه اصالحی باید باشد LDSی از بخشاجرای یک برنامه اصالح نژادی به عنوان شد که 

های در نظر گرفت. از راه را تولید سامانههای  LDOالزم است هدف کلی اصالح نژاد در راستای 

نژادی یا توانند روش تکها می. این راهدست یافتتوان به هدف کلی اصالح نژاد مختلفی می

 گری با استفاده از نژادهای محلی یا نژادهای غیرمحلی باشند.آمیخته

های سامانهمناسب را شناسایی نمود. تحقیقات در زمینه  AnGRتولید باید  سامانهبرای هر 

سال اخیر مدارک زیادی مبنی بر اینکه در بسیاری  15تا  10تولید و دانش محلی و بومی در خالل 

ها گزینه ر دسترس از نظر سازگاری با شرایط فیزیکی و محیط دامداریاز موارد نژادهای محلی د

. در این صورت و تا زمانی که مدرک روشنی دال بر مفید کنند، ارائه میشوندبهینه محسوب می

ه محلی دردسترس یک نتیج AnGRبودن یک نژاد خارجی وجود ندارد، تصمیم به استفاده از 

 هد بود.سازی خوامنطقی از فرآیند تصمیم

توانند از نظر دستاوردهای بالقوه، مخاطرات و سطح گری مینژادی و آمیختهروش تک

سازی باید وزن مناسب به سطح متفاوت باشند. در فرآیند تصمیم تشکیالتی مورد نیاز، کامالً

تشکیالتی مورد نیاز و نیز سطح مخاطرات احتمالی در مقابل دستاوردهای بالقوه داده شود که این 

بوده و بر و چالشی ها است. این فرآیند هزینههای آنبه معنی لزوم مقایسه موشکافانه نژادها و تالقی

 به بذل توجه زیادی نیاز دارد.

تولید وجود دارند،  سامانهبا  AnGRتوضیحات بعدی در زمینه وظایفی که در مسیر جور کردن 

و مخاطرات را به حداقل برسانند.  شناسایی کردهها را سازان کمک خواهند کرد که فرصتبه تصمیم

اصالحی پیاده شود، چنین فرآیندی باید تکرار  راهبردتولیدی که قرار است یک  سامانهبرای هر 

 .گردد
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 اهداف

ممکن  هاید. نژادهای محلی در دسترس و جایگزینکرباید تعریف را هدف کلی اصالح نژاد 

ه حی باید بچه برنامه اصالبا و را د اینکه چه نژادی در موردالیل الزم شوند.  توصیفها آن

 .ندشو، ارائه تکارگرف

 ورودی

های ی( است. سایر وروددومتولید )بخش  سامانهها و توصیف  LDOترین ورودی همان مهم

صالحی و نژاد نظرات دامداران راجع به اهداف ا و نقطه AnGRاطالعات در مورد  :مهم عبارتند از

 مورد نظر.

 خروجی

ح ت اصالها شامل اجماع بر سر هدف کلی اصالح نژاد با توجه به صفاتی که قرار اسخروجی

رد دهای مویک تصمیم روشن در مورد نژاد یا نژاضمن جلب حمایت تولیدکنندگان کلیدی، شوند و 

 استفاده و روش اصالحی خواهد بود.

 وظایف

 وند:برای نیل به این اهداف الزم است وظایف زیر انجام ش

 تولید مورد نظر سامانهتعریف هدف کلی اصالح نژاد برای  (1

 های اصالحیلف در زمینه اجرای برنامهتجمیع اطالعات حاصل از تجارب مخت (2

 ت نژاد یا نژادهای محلی در دسترستجمیع اطالعات راجع به نقش و خصوصیا (3

 ی مختلف که ممکن است انتخاب شوندبررسی نژادها (4

ترس ر دسدلی اینکه آیا برنامه اصالحی باید مبتنی بر نژادهای محتصمیم گرفتن در مورد  (5

 باشد یا سایر نژادها

 وردیگزین و تصمیم گرفتن در این منژادهای جا واردکردنسنجی برای مطالعه امکان (6

 پالسمجرم وارداتسازی برنامه ادهآم (7

 پالسمجرم وارداترای برنامه اج (8
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 اقدامات و وظایف

  نظر مورد تولید سامانه برای اصالحی کلی هدف تعریف: 1وظیفه 

 ز اهمیتکنندگان برای شناسایی صفات حائ: مشاوره با مشارکت1اقدام 

رآیند فکنندگان در انی که قبال در فهرست اسامی مشارکتکسباید از مشاوره  بخشدر این 

، امدارانیندگان دکنندگان باید از نما( استفاده کرد. مشارکتاول بخششده بودند ) واردطراحی نام 

 ه مرتبطفات عمدصدهندگان خدمات تولیدمثلی باشند. این افراد باید فهرستی از ارائهفروشندگان و 

 دهند: ارائهبا موارد زیر 

  فهرستLDO  تولید هدف سامانههای 

 تولید سامانههای ها و ستاندهنهاده 

 یدتول سامانهآل برای های حیوان ایدهویژگی 

ار نان دامدزنظرات نظرات مردان و هم هم سازی الزم است در این مرحله مهم از فرآیند تصمیم

وارد ر این مدبندی سلسله مراتبی در کسب مشاوره ممکن است الیه سامانهمورد توجه قرار گیرد. 

 ین سوالمورد ا در کننده مستقیماًهای مشارکتشود که در گروهکارساز نباشد. بنابراین توصیه می

 (.22و  21های  کادرآل کدام است و چرا، بحث صورت گیرد )که حیوان ایده

 21 کادر
 اهمیت مشاوره دامداران برای شناسایی صفات مهم

خوبی تطابق یافته است. با افزایش نیاز به ه سال است که بز ب 700در شبه جزیره کره، بیش از 
طور گسترده برای ه به جمهوری کره وارد شد و ب 1نژاد بوئر، بز 1990گوشت بز در اوایل دهه 

ها سرعت رشد گری با بزهای سیاه محلی مورد استفاده قرار گرفت. با اینکه این آمیختهآمیخته
بزهای  از نظر ظاهر شبیهزیرا  .از سوی دامداران مورد استقبال قرار نگرفتندولی بهتری داشتند، 

باعث شد واردات بز نژاد سیاه استرالیایی که رنگ مشابه بزهای  نبودند. این موضوع محلی سیاه
 محلی داشت، مورد توجه قرار بگیرد.

یخته د یا آمد جدیاز یک نژا ،کاربران نهایی یک برنامه اصالحی به عنوان ارزیابی دامدارانبنابراین 
 شود.آن، یک مرحله الزامی در تدوین اهداف اصالحی محسوب می

 

 22 کادر

 اصالحی برای عشایر کارامُوجامعیار 
گاوهای نر و  گیریز اهمیت در جفتفهرستی از صفات حائ 2قبایل عشایری شرق آفریقا در کارامُوجا

 ند ـته باشـخوبی عادت داشه ت بـباید به شرایط محیطی سخ جنـس گیرند. هر دور میـماده در نظ

                                                           

1 - Boer 

2 - Karamoja 
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ن د در دوراسرما و توانایی حفظ وزن خوها، تحمل گرما و ها و انگلدر مقابل بیماری)مقاومت 
توسط  ل شاخها باید خوی آرامی داشته باشند. رنگ بدن و شکخشکسالی و کمبود مواد غذایی(. آن

او نر باشد. گ پسند شود. رنگ بدن، اندازه بدن و تیپ باید بازارشخص دامدار و یا قبیله آن تعیین می
ر ظنصرف) شیر گاو ر حیوانات گله رفتار خشن داشته باشد.و لذا نباید با سای بودهباید در گله حاضر 

، نظم بودهمایش باید زیاد، خوش طعم و حاوی مقدار زیادی چربی باشد. گاوها باید دارای ز (از فصل
ه قص داشتهای بدون نهای حجیم با پستانکو پستان کردههای با سرعت رشد باال تولید گوساله
 باشند.

ف ع تعریه دامداران معیارهای اصالحی خودشان را دارند. پس در موقدهد کاین مثال نشان می
 هدف اصالحی باید نقطه نظرات آنان را مورد توجه قرار داد.

 بندی صفات به منظور تعریف هدف اصالحی: گروه2اقدام 

 گروهن تواو هر گروه شامل تعدادی صفت باشد. به عنوان مثال می شدهچند گروه صفت تعریف 
ی، المتسباروری،  شاملتولید شیر، وزن از شیرگیری( یا صفات عملکردی ) شاملصفات تولیدی )

ورد توافق وسیع هایی که متهیه شد، آن 1فهرست صفاتی که در اقدام بین . از را تعریف کردرفتار( 
 ،ن افرادعمیق میان ای وند. در صورت مشاهده اختالف نظرکنندگان هستند، انتخاب شمشارکت

ین ریان چندر ج مشاوره گرفتن را باید تکرار نمود تا به یک توافق کلی رسید. باید توجه داشت که
 کننده وجود دارد.های مشارکتمذاکراتی خطر نادیده گرفتن عالیق برخی از گروه

 : تعریف هدف اصالحی3اقدام 

ال شوند. یک مثکنندگان بیان صفات هدف اصالحی مورد موافقت مشارکت ،طی جمالتی روشن
. فظ گرددحپذیری به شرایط محیطی محل حالی که تطابق تواند چنین باشد: بهبود تولید درمی

 اند.شده ارائه 23 کادرهای دیگر در مثال

 23 کادر

 هایی از اهداف اصالحیمثال
 را زیر هدف اصالحیی بهبود عملکرد بره در استرالیا برا ،در اولین مراحل خود LAMBPLANطرح 

 انتخاب نمود:
ک یزن در و صفتبا دادن وزن یکسان )از نظر واحد انحراف معیار ژنتیکی( به افزایش گوشت لخم: 

 سن معین و ضخامت چربی در یک وزن معین.
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ه ، گین، گینههای تحقیقاتی دامپروری در گامبیامدیران خدمات دامداری/دامپزشکی و سازمان
 اصالحی را به صورت زیر توصیف نمودند:را لئون اهداف بیسائو، سنگال و سی

                      نهاده از بخش جنوبی گامبیا انتخاب های کمسامانهبه عنوان نژاد منتخب در  1دامااِنگاو نژاد 
شیر، گوشت و نیروی کشش(  تولیدشود. در تمام منطقه، این نژاد به عنوان یک گاو سه منظوره )می

ها و تلقی شده و تاکید اصالح نژاد بر افزایش تولید شیر و گوشت بدون کاهش مقاومت به بیماری
 .است پذیریسایر صفات تطابق

 هابیماری بدون کاهش مقاومت در مقابل ها و تجزیه و تحلیل بیشتر، هدف اصالحیپس از مشاوره
 زیر تعریف گردید: صورته ب

 کیلوگرم( )ارزش ارثی تولید شیر برحسب 52/0×  رزش ارثی اضافه وزن روزانه بر حسب گرم()ا 22/0
 ضریب زیرا مادامی که نسبت این دو ضرایب فوق فاقد اهمیت است. توجه شود که مقدار مطلق

 د.گردبندی حیوانات تغییری ایجاد نمیحفظ شود، در رتبه

 های اصالحیاجرای برنامهآوری اطالعات تجارب قبلی در : جمع2وظیفه 

 شور یاکهای مشابه سامانهنکات مثبت و منفی تجارب قبلی در مورد گونه مورد نظر که در 

 آوری شود.کشورهای دیگر وجود دارد، جمع

های نژادهای محلی آوری اطالعات موجود در مورد نقش و ویژگی: جمع3وظیفه 

 در دسترس

ر دهای محلی اقتصادی نژاد - کاربردهای اجتماعیقبل از ایجاد هرگونه تغییر، ضروری است که 

 ید بودنیزان مفزیرا این امر مبنایی برای ارزیابی م .دنی شوشناسایها دسترس و ارزش فرهنگی آن

شفتگی یجاد آشود. هر نوع تغییر باعث اآن نژادها برای وارد شدن به برنامه اصالحی محسوب می

س به در دستر لذا مناسب است که استفاده از نژادهای محلی گردد.تولید می سامانهر دار دمعنی

 فرض محسوب شود.عنوان گزینه پیش

 تولید سامانهاقتصادی و محیطی  - های اجتماعی: مرور ویژگی1اقدام 

پردازد. مهم این بخش در نهایت به مقایسه نژادهای محلی در دسترس و نژادهای خارجی می

ی اسامانهتولید فعلی و هم  سامانهای در شرایط منصفانه صورت گیرد. هم که چنین مقایسهاست 

شود باید در نظر گرفته شوند. بنابراین قبل از توصیف نژادهای محلی بینی میکه برای آینده پیش

                                                           

1 - N’Dama 
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تهیه شده بود  دومتولید محلی که در بخش  سامانهالزم راجع به توضیحات بایستی در دسترس، 

تولید باید تا حد ممکن به دقت توصیف  سامانه. اگر چنین سندی در دسترس نیست، گرددور مر

 شود.

برای مقایسه نژادهای محلی در دسترس با نژادهای مناطق دیگر، ضرورت خواهد داشت که 

ها مقایسه شوند. بنابراین های تولیدی )شرایط جغرافیایی، زمین، آب و هوا و غیره( آنسامانه

ضروری خواهد بود. این امر به تخصص  ،بین مناطق هتولید برای مقایس سامانهزیست حیطتوصیف م

تولید که برای  سامانهزیست فنی نیاز خواهد داشت. مجموعه متغیرهای توصیف کننده محیط

( تهیه is-http://www.fao.org/dad)( IS-DAD) 1اطالعات تنوع حیوانات اهلی سامانهاستفاده در 

های تولیدی، چه در سطح ملی و چه سامانهزیست محیط هبرای تسهیل مقایس یچارچوب، ه استشد

بیش  ی(. البته ممکن است بتوان اطالعاتFAO/WAAP  ،2008کند )می ارائهالمللی در سطح بین

اما این چارچوب یک مبنای استاندارد برای  .آوری نمودجمع ،شده است ارائهاز آنچه که در آنجا 

 دهد.می ارائهچنین کاری 

 این سامانهها در تولید و نقش آن سامانه: توصیف نژادهای درون 2اقدام 

ر شان دها و عملکردهایتوصیف مورد نظر باید در برگیرنده پراکنش، اندازه جمعیت، نقش

یری و پذمعیشت، صفات مربوط به ظاهر و عملکرد حیوان، طول عمر، عادت سامانهکشاورزی و 

در  ی محلینژادها باشد. نقطه نظرات دامداران درباره نقاط قوت و ضعف نژادهانکات ویژه آن 

                              ا تکمیلرنظرات زنان دامدار و همسران دامداران، نظرات مردان  آوری شود.دسترس باید جمع

ازهای امین نیها در تاداطالعات نقشی را که هر یک از نژاین کند و باید دیده شوند. با استفاده از می

ه ب شود که د. توجهتوانند ایفا کنند، باید شناسایی نموتولید حال و آینده می سامانهدامداران در 

. ر گیرندظر قراتولید مد ن سامانههای اصالحی، الزم است تغییرات بالقوه دلیل درازمدت بودن طرح

سترس اما توسط نژاد محلی در د است بینی شدهها پیش LDOهر نوع نقش یا هدفی را که در 

وجه تی شوند. ، شناسای(یک نژاد پدری پایانیبه عنوان به عنوان مثال، استفاده )شود تامین نمی

ها نآوانایی ترد بر برند که احتمال داشود که آیا هر یک از نژادهای مورد نظر از نقاط ضعفی رنج می

 (.24 کادریر )در تامین نقش مورد انتظارشان تاثیر بگذارد یا خ

 24 کادر
 د گاومیش چیلیکا در هندمور - تولید سامانهیافتن منابع ژنتیکی حیوانی مناسب 

 ادر بهـرا ق هاتند که آنـفردی برخوردار هسه صر بـیات منحـلی از خصوصـیاری از نژادهای محـبس

                                                           

1 - Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) 
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به عنوان مثال د. آیبرنمیسایر نژادها از عهده کند که تولید محلی می سامانهعملکردی در 
ها در سواحل شرقی هند )خوردا، گانجام و در جزایر و در حاشیه دریاچه 1های چیلیکاگاومیش

خوبی عادت کرده ه استان پوری در ایالت اوریسا( فراوان هستند. این حیوانات به آب ساکن دریاچه ب
در طول روز روی  خته وپردا به چرای علفعموماً در شب  و در جاهایی که تا حد زانو آب وجود دارد

 .دنقش اکولوژیکی مهمی نیز برخوردارنها از پردازند. گاومیشساحل به استراحت زیر درختان می
های ماهیتوسط خود  هاشود. آنمصرف میها ئوپالکنتونبه عنوان غذا توسط زها مدفوع و ادرار آن

دریاچه  ساکنان اطرافمعیشت  به نوبه خود باعث حمایت ازنیز و این  رسندمیبه مصرف دریاچه 
تولید محلی سازگار نیستند و ثابت شده است که حیوانات  سامانهخوبی با ه شود. سایر نژادها بمی

به . باشندنمیشود، ای که توسط گاومیش چیلیکا انجام میوارداتی قادر به ایفای نقش چند منظوره
در چنین محیطی دوام توانند نمیهای موراه و چیلیکا یا آمیخته 2های موراهگاومیشعنوان مثال، 

 و فقدان آب شیرین برای آشامیدن کمتر عادت دارند. مرطوبها به شرایط زیرا آن .بیاورند

 : بررسی نژادهای بالقوه جایگزین4وظیفه 

فعی ن است مناتولید نیز باید توجه کرد. این نژادها ممک سامانهاز بیرون  AnGRبه وارد کردن 
 ت تصمیمزم استولید فاقد آن باشند. ال سامانهدر پی داشته باشند که نژادهای در حال پرورش در 

آوری ه جمعکه تا چه حد برای نژادهای جایگزین جستجو صورت خواهد گرفت و آنگاه ب ه شودگرفت
 .ه شودمورد همه آن نژادها پرداختو ارزیابی اطالعات در دسترس در 

 : تعیین معیارهای جستجو برای نژادهای جایگزین1اقدام 

 رار دهدشار قنکته مهم این است که احتیاجات نژادهای جایگزین نه باید منابع محلی را تحت ف
ایر س ز میانات زیر، کار دامداران، به ویژه زنان، به صورتی نامناسب بیافزاید. احتیاجاحجم و نه بر 

 موارد، باید در نظر گرفته شوند:
 فیت غذایو کی ای که قرار است نژاد جدید وارد شود، قادر به تولید کمیت: آیا منطقهتغذیه 

بر  رند؟مورد نیاز است؟ آیا متخصصان مورد نیاز برای پرورش و تغذیه در محل حضور دا
 زمین چه تاثیری خواهد گذاشت؟ کاربری

 ن ممکیع، های شاها و انگلمقاومت نژادهای وارداتی به بیماری میزان: بسته به بهداشت
 و درمانی نیاز باشد. انهبه سطح باالتری از اقدامات پیشگیراست 

                                                           

1 - Indian Chilika bufflalo 

2 - Murrah buffaloes 
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 مراقبت بهتر توانند شامل سرپناه، تغذیه در جایگاه،: سایر احتیاجات میمدیریت و مراقبت 
تر رگبزثه ج باحیوانات ممکن است که ها یا نظارت و حمایت بیشتر از گله باشد. از گوساله

 ه دشواری بتوان مدیریت کرد.بتر را یا ناآرام

 عی نیاز ح مصنومنابع بیرونی مانند حیوان نر تولیدمثلی یا تلقیممکن است که به : تولیدمثل
 . حیوانات ممکن است در موقع زایمان به کمک نیاز داشته باشند.شود

  ،ست مکن امهای باال : قیمتدروکن، مخزن و خود حیوان(سرمایه )مانند جایگاه، کف بتنی
 .سازد بضاعت دشوار تهیه و نگهداری حیوانات نژادهای جایگزین را برای دامداران کم

بررسی  ای ورودتعداد زیادی نژاد به عنوان کاندیداهای بالقوه برممکن است با توجه به اینکه 
ز اده اوده جستجو را کاهش دهند. با استفشوند، الزم است معیارهایی استفاده شود که محد

خش از بباید نسبت به شناسایی آن  ،آوری شده در مراحل اولیه فرآیند طراحیاطالعات جمع
یی را هانقش ونمود  ها که نیاز دارند با وارد کردن یک نژاد جایگزین تقویت شوند، اقدامعملکرد دام

در  مشخص کرد. نمایند،مه اصالحی ایفا که ممکن است نژادهای معرفی شده در آینده برنا
 ه ممکنای را کهای حال حاضر و مخاطرات شناخته شدهجستجوی نژادهای جایگزین باید سیاست

حدود مدارند  های تولیدی را برای این نژادها نسبت به آنچه که بدان تعلقها و محیطاست مکان
 وند:. نکات زیر باید در نظر گرفته شمد نظر قرار دادکنند، 
 دها مواجه شونهایی که نژادهای جایگزین ممکن است در محیط جدید با آنبیماری 

 ز اری اهایی که در محیط نژادهای جایگزین شایع هستند اما باید محیط جدید عبیماری
 ها باشدآن

 لیدی کهایی از نژادهای جایگزین که ممکن است تبعات نامطلوبی برای محصوالت ویژگی
 (25 کادرر.ک: کشور مقصد به همراه داشته باشند )کشاورزی در 

 ن ایگزیجپالسم نژادهای الی و ارزیابی صحیح و مدیریت جرمظرفیت دستیابی به حمایت م
احل پالسم ذخیره شده در نیتروژن مایع یا مدیریت مر)مانند توانایی مدیریت جرم

 قرنطینه(.

 25 کادر

 کردن یک نژاد جایگزین وارداجتناب از نتایج منفی 
کی از یکند. گیرانه برای واردات نژادهای جایگزین گوسفند را اعمال میاسترالیا یک سیاست سخت

ر هزای سیاه به ا تاروجود یک  .اهداف این سیاست حمایت از کیفیت پشم تولیدی آن کشور است
 راین ـابد. بنپایین بیاور ل توجهیـل را تا حد قابـم حاصـکافی است تا ارزش پش تارلیون ـیک می
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شود. نسبت رشته سیاه در پشم تولیدی یک ویژگی حساس برای یک نژاد وارداتی محسوب می
)یک بیماری عصبی و کشنده در گوسفند و بز( است.  1هدف دوم دور نگه داشتن کشور از اسکراپی

 کند.لذا هیچ نژادی که امکان انتقال این بیماری به کشور را داشته باشد، اجازه ورود پیدا نمی

 آوری اطالعات نژادهای جایگزین: جمع2اقدام 

ای پذیری نژادهابقمیزان تطباید (، DAD-ISبا استفاده از منابع مختلف اطالعاتی )مانند 
 وجه خاصورد تو نیز نحوه دستیابی به آن )مانند حیوان زنده یا جنین( م مقصد جایگزین به محیط

بع و ز منااها ممکن است قرار بگیرد. با توجه به اینکه اطالعات نژادهای جایگزین و صفات آن
ند. غام شوبا یکدیگر اد این اطالعاتمطالعات مختلفی حاصل شده باشند، ممکن است الزم باشد 

 های فنی بهره جست.از مشاوره باید برای این موضوع

 گیری در مورد اینکه برنامه اصالحی از نژادهای محلی در دسترس: تصمیم5وظیفه 

 استفاده خواهد کرد یا نژادهای جایگزین

بر نی مبتط این وظیفه در برگیرنده یک تصمیم محوری در فرآیند است: آیا برنامه اصالحی فق
ژادی( نحی تکها در قالب یک برنامه اصالمحلی در دسترس خواهد بود )از طریق بهبود آننژادهای 

                ا بتالقی  رنامهچه به عنوان نژاد خالص چه استفاده از آن در یک بیا باید از نژادهای جایگزین )
                                 ر ده ترتیب بری گنژادی و آمیختههای تک، استفاده نمود؟ تدوین برنامه(نژاد محلی در دسترس

 شوند. توضیح داده می پنجمو  چهارمهای بخش
بینی شود یک نژاد سوال کلیدی زیر باید پاسخ داده شود: آیا اطالعات کافی برای اینکه پیش

یش درصد افزا 30شود قادر است عملکرد اقتصادی کل را به میزان جایگزین که از خارج وارد می
عملکرد بهتر اما با ) دهد، وجود دارد یا خیر. در این مرحله از فرآیند باید به برآیند کلی توجه کرد

درصد تا حدی  30 عدد اگرچه(. چه هزینه و با آسیب رساندن به چه چیزی یا چه اشخاصی؟
 در صورت شود و باید تنهاسازی توصیه میبه عنوان یک مبنا برای تصمیم اختیاری است، اما عموماً 

د هزینه بر باشد. توانرا کاهش داد. وارد کردن نژادهای جدید میرفیت فنی سطح باال آنوجود ظ
سال نیاز دارد و در  در طی چندن داین کار به یک برنامه اجرایی مدیریت شده، مشتمل بر آزمو

در  ایدن ببرگیرنده انواع مخاطراتی خواهد بود که ممکن است به شکست آن منجر شوند. بنابرای
ها و از هزینهباید تا سرمایه گذاری در این کار را تایید کرد. در حالی که  باشد یمنافع مهمبرگیرنده 

نژادی است در نظر داشت که یک برنامه تک، الزم آگاه بود مخاطرات وارد کردن یک نژاد جایگزین
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نات با تولید باالتر احتیاجات زیرا حیوا .های اضافی در پی خواهد داشتبا نژادهای محلی نیز هزینه
 غذایی و دامداری بیشتری نیز خواهند داشت.

رای بژادی اگر به این سوال کلیدی پاسخ منفی داده شود، الزم است یک برنامه اصالحی تک ن
ه این بسیدن نژادهای محلی در دسترس تدوین شود. هیچ نژاد جایگزین نیاز نخواهد بود. دالیل ر

ن از جلب تر برای حصول اطمینایک فرآیند کسب نظر وسیعباید شوند و  بندیتوصیه باید جمع
مه ن برناکنندگان آغاز گردد. اگر چنین حمایتی حاصل شد، باید به تدویحمایت وسیع مشارکت

گروه فت، کار(. اگر این تصمیم مورد حمایت قرار نگرچهارمبخش  ر.ک:نژادی پرداخت )اصالحی تک
 ا همچنان مسئولیت نهایی و تصمیم آخر با آن خواهد بود.ام .باید آن را مرور کند

ر ز کشواگر به سوال کلیدی پاسخ مثبت داده شد، وارد کردن نژادهای جایگزین از خارج ا
 6. وظیفه دتری بررسی شوبه صورت دقیقموضوع الزم است که پذیر خواهد بود. بنابراین امکان

 ناظر بر اجرای همین کار است. 

 نژادهای جایگزین اتوارد در مورد گیریتصمیمو سنجی امکانمطالعه : 6وظیفه 

 زم استالاصالحی،  راهبردیک یا چند نژاد جایگزین در  حضوردر صورت اخذ تصمیم مبنی بر 
نجام کوتاهی ا مطالعه باید در مدتاین د. صورت گیرسنجی برای واردات این نژادها مطالعه امکان

 و به سواالت زیر پاسخ گوید: هشد
  دهد؟پالسم از نژاد جایگزین را میواردات جرماجازه آیا مقررات دامپزشکی 

  پالسم میسر است؟به جرمکافی آیا دسترسی 

 اند؟های محلی برای پایداری ورود نژادهای خارجی مناسبآیا زیرساخت 

 ها: مرور مقررات و ظرفیت1اقدام 

انات ن حیوتوامحصوالت آنان مرور شوند تا مشخص گردد که آیا می مقررات بهداشت حیوانات و
 رایطیحت چه شتپاسخ مثبت است پالسم آنان را به محیط مورد نظر وارد کرد یا خیر و اگر یا جرم

از  ندتوامی رد نظر. دالیل هر نوع محدودیت بررسی شوند. اگر نژاد موتوان این کار را انجام دادمی
رار د. اگر قهای مختلف بررسی شونواردات از محل مربوط به وارد شود، مقرراتکشورهای مختلفی 

مشخص  و دهآوری شد، مقررات انتقال امن و قرنطینه جمعصورت گیرحیوان زنده باشد واردات 
ر اردات درای وبپالسم منجمد شود که آیا امکانات الزم برای این کار وجود دارد یا خیر. اگر جرم

دارد  وجودن آکارگرفتن ه رسی شود که آیا امکانات الزم برای ذخیره، مدیریت و بدسترس است، بر
 بندی شوند:بندی و اولویتها برای موارد زیر فهرستیا خیر. گزینه

 شکل و منبع مواد ژنتیکی 
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 اخت که ممکن است مورد نیاز باشدهر نوع بهبودی در زیرس 

 نیاز باشد تواند موردهر نوع مهارت یا آموزش اضافی که می 

 : ممکن بودن واردات بررسی شود2اقدام 

ز ها اچه پاسخسعی شود که به سواالت مندرج در مقدمه این وظیفه پاسخ داده شود. چنان
ورت در ص وهمان اول به روشنی معلوم نیستند، اطالعات بیشتر از منابع ذیربط جمع آوری شده 

 ر پرداخته شود:های اولیه بازنگری شوند. به موارد زیلزوم پاسخ
 ه ای برناماجر اگر مقررات دامپزشکی موانعی بر سر راه واردات مواد ژنتیکی مورد نیاز برای

توان بحت آن تهای قانونی تغییر این مقررات یا شرایطی که کنند، راهتوصیف شده ایجاد می
 .، بررسی گردنددر چارچوب مقررات فعلی واردات را انجام داد

 پالسم وجود دارد، سر راه ورود کافی جرم برشود که مشکالت زیادی بینی میاگر پیش                    
ها بررسی شود. به عنوان مثال چنانچه جایگزینی مستقیم به دلیل ق آمدن بر آنهای فائراه

)با استفاده از  1توان امکان جایگزینی تدریجیاشد، میپذیر نبتعداد حیوان مورد نیاز، امکان
 تالقی برگشتی مکرر( را بررسی نمود.

 اهد خوردخوتولید به مشکالتی بر سامانهگری در آمیخته تداومشود که بینی میاگر پیش ،
                    نی بیبررسی شود که امکان حل مشکالت وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال اگر پیش

وان تد، میگری وجود نداشته باشی برای ادامه آمیختهشود که در آینده دام ماده کافمی
ند پردازهای محلی بطور خاص به پرورش این دامه برخی از دامداران را تشویق کرد که ب

 (26 کادرر.ک: )

گیری متصمی کار پذیر بودن واردات نژادهای مورد نظر و شرایط الزم برای ایندر مورد امکان
ه باشد داشت پالسماللت بر محدود بودن امکانات برای واردات جرمشود. اگر مطالعه انجام شده د

ه برده و کصرار ا)یعنی پاسخ به یک یا چند سوال فوق منفی باشد(، نباید بر واردات نژاد جایگزین 
 عمل آید.ه جای آن از یک نژاد در دسترس موجود استفاده ب

تا نسبت به حمایت آنان از تصمیمی ای رایزنی صورت گیرد کنندگان به طور گستردهبا مشارکت
گردد. تولید ایجاد شود، اطمینان حاصل  سامانهالزم است در  شود و تحوالتی که بعداًکه اخذ می

کنندگان باید به روشی مناسب با شرایط آنان انجام شود. به عنوان مثال کسب مشورت از مشارکت
شان برای تصمیم اخذ شده کسب شود، روش فرواگر نیاز باشد که هم پایبندی دامداران و هم خرده

های دامداران یا ها متفاوت خواهد بود. زمانی که تشکلکسب پاسخ صحیح از هر کدام از این گروه

                                                           

1 - Upgrading 
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اند یا اصال وجود ندارند، و زمانی که عمده دامداران خرده مالک یا های نژادی بسیار ضعیفانجمن
 بذول شود.عشایر هستند، به این موضوع باید توجه خاصی م

 26 کادر
 مثالی از استرالیا - دامداران ویژه

 ش دادهنژادی پرورهای مرینوس استرالیا در بخش عمده طول عمر تولیدی خود به صورت تکمیش
         های های مرینوس وازده )حذف شده از گلهشوند. بخشی از دامداران به طور تخصصی میشمی
ای هتا بره دهندمی ها را با نرهای نژادهای تالقی پایانی آمیزشآنکنند و نژادی( را خریداری میتک

عالوه ه باست.  تولید خود پایین سامانههای مرینوس در مناسب پروار تولید نمایند. تولیدمثل میش
قی جرای تالادهندگان مرینوس شود و لذا برای پرورشها اجرا میپرورش باز در مورد آن سامانه

ن ژه ایدهندگان ویامری دشوار است. وجود پرورش های حاصلیریت مناسب برهپایانی و سپس مد
ژه هنده ویدپرورش: رسدمی انکند. منفعت این کار به هر دو بخش دامدارپذیر میعمل را امکان

 وب برایدهنده مرینوس نیز یک بازار خکند و پرورشها را کسب میدرآمد حاصل از فروش بره
 آورد.دست میه اش بهای وازدهمیش

در  : سازماندهی یک تور مطالعاتی برای ارزیابی حضوری وضعیت نژاد کاندیدا3اقدام 

 اءبدتولید م سامانه

نظر  مورد شخصی که مسئول انجام این تور مطالعاتی است باید از آماده بودن طرح مطالعاتی
ی خود هارده ا همد بتوانند باطمینان حاصل کند. دامداران بازدید کننده )هم مردان و هم زنان( بای

ث و بح دهند مالقاتکه نژاد جایگزین را در محیطی قابل مقایسه با محیط خودشان پرورش می
یند اری نماه همکداشته باشند. مسئول این بازدید باید دامدارانی را که مایل هستند در این مطالع

ر دایگزین جشوند که در ارزیابی عملکرد نژاد های مالی( و متعهد می)احتماال با گرفتن کمک
 یند. این تعهد( همکاری و مساعدت داشته باشند را شناسایی نما7وظیفه ر.ک: تولید هدف ) سامانه

 مستقیم به مشارکت برانگیز باشد وبر و مخاطرههزینهتواند میزیرا ارزیابی گفته شده  .ضروری است
 شود سهیم باشند.هایی که اخذ میر تصمیمدامداران نیاز است. دامداران باید د

 گیری در مورد واردات نژاد جایگزین: تصمیم4اقدام 

 ن موردکنندگاسنجی، درجه حمایت اظهار شده از سوی مشارکتبراساس نتیجه مطالعه امکان
 هستند، محلی تولید سامانهمشورت و تعداد دامدارانی که مایل به مشارکت در ارزیابی تحت شرایط 

ی های محلنژاد اید تصمیم گرفت که ادامه کار با وارد کردن یک نژاد جایگزین باشد یا اینکه ازب
د و جعه نمومرا چهارم بخشعمل آید. در صورتی که حالت دوم رخ دهد باید به ه موجود استفاده ب

 پرداخت. بخشدر همین  7صورت باید به وظیفه در غیر این
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 پالسمجرمسازی طرح واردات : آماده7وظیفه 

د. طرح یاز دارنسازی بسیاری از اقدامات تولید به هماهنگ سامانهواردات یک نژاد از خارج از 
س ه هر ککپالسم باید آماده شود تا مرجعی برای همه باشد. طرح باید مشخص کند واردات جرم

 یبینشیپمهم طرح باید ارزیابی نقش  بخشچه اقدامی، چگونه و چه وقت باید انجام دهد. یک 
لب جهت ج تولید محلی باشد. جزئیات طرح که به عنوان مبنایی سامانهشده آن نژاد در شرایط 

 شد:برخوردار با مرحلههای مالی برای واردات نژاد عمل خواهد کرد، باید از دو حمایت
 یابی.د ارزپالسم از نژاد مورد نظر جهت فرآیناول: وارد کردن مقدار محدودی جرم مرحله -

 .اولمرحله پالسم به مقدار بیشتر و بر اساس نتیجه دوم: وارد کردن جرم مرحله -

 پالسم نژاد وارداتی: طراحی روش دستیابی به جرم1اقدام 

 یی موردظ اجراسنجی در نظر گرفته شده بودند، اکنون باید از لحاموارد زیر که از نظر امکان
 توجه واقع شوند:

 ه زی شدبایست مستندسااین مورد به عنوان بخشی از وظیفه قبلی می :مقررات دامپزشکی
 باشد.

 مقدار های مختلف متفاوت خواهند بود.ها برای گزینههزینه :پالسمهزینه تهیه جرم                 
ی خواهد که در پ 3پالسمی که باید در ابتدا تهیه شود توسط طرح مربوط به اقدام جرم

 شود.آمد، مشخص می

 اتی مطالع پالسم باید در خالل گشتهای تهیه جرمگزینه :منابع تملک اولیه و پس از آن
دو  از هرپالسم مورد نینابع شناسایی شده برای تامین جرمشناسایی و ثبت شوند. آیا م

 بتاًو نس کنند؟ توجه شود که روش مورد استفاده برای کسب مقدار اولیهکفایت می مرحله
و  رداوت دا، تفشودبینی مینچه که برای مراحل بعد و در درازمدت پیشآبا پالسم کم جرم

 طرح مورد نظر باید این نکته را لحاظ نماید.

 آیا در  اده شود،پالسم منجمد شده استفجرماز اگر قرار است  :پالسمامکانات استفاده از جرم
 د دارد؟ها وجوسازی و استفاده از آنمحل استفاده امکانات الزم برای ذخیره

 فاده از ی استآیا در محل مورد نظر ظرفیت فنی الزم برا :پالسمظرفیت فنی استفاده از جرم
 اسپرم تازه یا منجمد شده، تخمک یا جنین وجود دارد؟

ای نیز بر پالسم وها را برای کسب اولیه جرمترین گزینهبر اساس این مالحظات باید عملی
 نمود.تامین پایدار آن در درازمدت تعیین 
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 : طراحی نحوه مدیریت مخاطرات ناشی از ورود نژاد جایگزین2اقدام 

ن نژاد کرد آمخاطرات مربوط به وارد کردن یک نژاد جدید و نیز عدم قطعیت در ارتباط با عمل
 باید مدیریت شود.

ر ه در اثاشند کهایی بتوانند ناشی از بیماریاین مخاطرات می :مخاطرات برای نژاد )های( محلی
پزشکی سب دامشوند. این مخاطرات باید با تنظیم مقررات مناورود نژاد جدید به منطقه وارد می

ند، شده بودسنجی تشخیص داده نبروز کنند که در حین مطالعه امکان مواردیمدیریت شوند. اگر 
د ه باییگر کد. خطر دنو در طرح مذکور مستندسازی شو شدهباید به مسئوالن هشدارهای الزم داده 

 ست.اهای کنترل نشده نسبت به آن آگاه بود، از بین رفتن نژادهای محلی در اثر تالقی
 ام زندهدصورت  توانند در صورت ورود نژاد جدید بهموارد زیر می :مخاطرات برای نژاد وارداتی

 یا جنین رخ دهند:
 مپزشکیداها به مشاوره مدیریت مخاطرات مربوط به بیماری :هاخطرات ناشی از بیماری 

ژاد داسازی نتواند شامل واکسیناسیون یا جمی خطراتسازی این های حداقلنیاز دارد. روش
 وارداتی از سایر حیوانات باشد.

 های امرای دبهای بهتری نسبت به آنچه که نژادهای وارداتی به جایگاه :خطرات آب و هوایی
یا  امپروریز مشاوره متخصصان دادر این مورد نیز باید شود، نیاز دارند. محلی تهیه می

 دامپزشکی استفاده نمود.

 ای هت تغذیهای تغذیه باید طوری اصالح شوند که از تامین احتیاجاروش :ایخطرات تغذیه
ان به مشاوره متخصصممکن است که در این مورد نژاد وارداتی اطمینان حاصل شود. 

 .دشباند، نیاز هست ی آشناتغذیه، از جمله کسانی که با شرایط مبداء نژاد واردات

 ا، دما، هنگلاگر حیوانات به محیطی وارد شوند که شرایط آن )شامل ا :موارد رفاه حیوانات
دی زیا خشکسالی، رطوبت، روش تغذیه، جایگاه، مدیریت و غیره( با شرایط مبداء تفاوت

 زند.ساخوبی ظاهر ه داشته باشد، ممکن است این حیوانات نتوانند پتانسیل خود را ب

رد گیمی از هر کاری که برای کاهش مخاطرات ناشی از ورود نژاد جدید انجامالزم است که 
 یردزش عملکیابی ارتوانند در ارززیرا این کارها می شود.)مانند تهیه جایگاه بهتر( یادداشت تهیه 

 های محلی اریبی ایجاد نماید.ها در مقایسه با داماین دام

 محلی سامانهرزیابی نژاد وارداتی در : طراحی روش ا3اقدام 

گیری در مورد اینکه چه نژاد)هایی( وارد شوند و به چه منظور تصمیمالزم است آل، طور ایدهه ب
، بر مبنای ارزیابی گردندگری و در این صورت با چه نسبتی( استفاده )پروش خالص یا آمیخته

         تولیدی هدف صورت گیرد. این کار  نهساماهای آن تحت شرایط عملکرد نژاد وارداتی و تالقی
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(. 27 کادربر و پرهزینه بوده و به متخصصانی نیاز دارد که بتوانند آن را طراحی نمایند )زمان
 کنند:پذیر بودن ارزیابی کمک میها و امکانرویکردهای زیر به کاهش گزینه

 ( 1فه وظی در خالل انجام این صفاتتصمیم گرفته شود کدام صفات باید بهبود داده شوند 
 شوند.(شناسایی می بخشین در هم

  خش بر.ک: ) گرددمشخص  شود،محیط تولیدی که قرار است دام اصالح شده در آن تولید
 (.2از وظیفه  3و اقدام  دوم

 یط ر شراهای آنان دنظر منابع علمی در مورد عملکرد نژادها و آمیخته برای صفات مورد
اومت ل و مقپذیری )مانند تولیدمثبه صفات تطابق گرفته ومحیطی مشابه مورد بررسی قرار 

برنامه  رفتن تحتگها برای قرار شود. براین اساس نژادها یا آمیختهویژه ها( توجه به بیماری
 ارزیابی انتخاب شوند.

 ها گرفته شود، سطح تولید پایدار قابل حصول تحت شرایط اگر تصمیم بر استفاده از آمیخته
و سپس عملکرد مورد انتظار حیوانات آمیخته با در نظر  شدهمحیطی هدف تقریب زده 

نژاد محلی  عملکرد یکاگر افزایشی محاسبه گردد. به عنوان مثال  وراثتیگرفتن یک مدل 
                    تانسیل کیلوگرم به ازای هر دوره شیردهی و پ 1000( Bدر دسترس )

                                        کیلوگرم باشد، انتظار  6000( Aگری )تولیدی نژاد مورد استفاده برای آمیخته
3 هایکیلوگرم و آمیخته 3500 ،درصدی 50های رود آمیختهمی

4
 A

1

4
 B برابر با            

4750 ( =1000 )1

4
 ( +6000 )3

4
اطمینان حاصل                    کیلوگرم شیر تولید نمایند. باید  

 کند. تواند این تولید را پشتیبانی میآینده  محیطنمود که 

 رود باید تصمیم اخذ شده را مرور کرد.که برنامه پیش میهمچان 

دارند.  وجودم ههای فنی و آماری ارزیابی، عناصر ذهنی مهمی باید آگاه بود که عالوه بر جنبه
 د.نلذا در ارزیابی باید تجارب کاربران نهایی نیز لحاظ شو

 27 کادر

 تولید محلی سامانهارزیابی جامع نژادهای جایگزین در 
د شخص شوباید م اول ای صورت گیرد. در مرحلهشود که ارزیابی با یک روش دو مرحلهتوصیه می

 شودل میحاص که آیا تحت شرایط محلی منافع مورد انتظار از نژاد وارداتی در قالب صفات تولیدی
در  ارداتیوپذیری( نژاد باید صفات شایستگی )مانند تولیدمثل و تطابقیا خیر. در مرحله دوم 

 مقایسه با نژادهای محلی در دسترس بررسی شوند.
رای ست و بای این است که تفاوت نژادها از نظر صفات تولیدی زیاد ااین روش دو مرحله ضرورت

 معلومول ا حلهبینی شده نیاز به آزمون تعداد اندکی حیوان است. اگر در حین مرتایید منافع پیش
 ژاد جدیدنتوقف طرح واردات نسبت به  شود، باید فوراًبینی شده حاصل نمیشود که منافع پیش

  ونـزمبرگیرنده آدر له دومـشود. مرحنتفی میـم دوم لهـصورت مرح یم گرفت و در اینـتصم
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ید را هایی کوچک اما مهم از نظر شایستگی است که ممکن است کل منافع حاصل از تولتفاوت
رح ط، ادامه ر حالهها به تعداد حیوان زیادی نیاز دارد. به تحت تاثیر قرار دهند. آزمون این تفاوت

 شد.تواند تبعات بسیار جدی در بر داشته باارزیابی می دوم مرحلهواردات بدون انجام 
 نکات زیر در هنگام طراحی برنامه ارزیابی باید مد نظر قرار گیرند:

 ت اقعی صوروولید ت سامانهبسیار مطلوب است که ارزیابی در مزرعه و  :امکانات الزم برای ارزیابی
ند فرآی محلی در دسترس انجام نشود، کل گیرد. اگر ارزیابی در شرایط محیطی نرمال نژاد

 .فتدبیهای درازمدت اتفاق با هزینه یاشتباهات ممکن است و رفتهممکن است زیر سوال 

 ست. یاز افقط به رکوردگیری صفات تولیدی ن اول حلهردر م :رکوردگیری صفات برای ارزیابی
ند. ری شوصفات کلیدی برای شایستگی در شرایط محیط محلی رکوردگی دوم باید اما در مرحله

صفات  ه کسیچعالوه بر تعیین صفات مورد رکوردگیری، این سواالت نیز باید پاسخ داده شوند: 
، آوریرا رکوردگیری خواهد کرد؟ چگونه رکوردگیری خواهند شد؟ چه کسی رکوردها را جمع

ا یونیکی شوند )الکتراطالعات به چه صورت ذخیره می سازی خواهد کرد؟مستندسازی و ذخیره
 کاغذی(؟

 رجیحی تطرح ارزیابی باید سعی کند احتمال مدیریت  :های اجتناب از مدیریت ترجیحیروش
گاه امین جاینند تبه نفع نژاد وارداتی را به حداقل برساند. ناتوانی از حذف مدیریت ترجیحی )ما

و  داتی شدهاد واربرآورد از منافع حاصل از نژ منجر به بیشاًغذای با کیفیت بهتر( قطع و اضافی
 تر از آن بیانجامد.های غلط برای توصیه به استفاده وسیعتواند به تصمیممی

 ی که در داد دامبرنامه زمانی ارزیابی دقیق تهیه شده و تعالزم است که  :مقیاس زمانی ارزیابی
 .شوند مشخص گرددهر مقطع زمانی ارزیابی می

 های فنی استفاده شود:در موارد زیر از مشاوره
 ت گیرد ید صورکلیدی که بین نژادها با هایهمقایس :نوع نژادی که در ارزیابی باید شرکت کند

 ثال نژادنوان مرا به روشنی تعیین نمود. به ع هاهمشخص شود تا بتوان نحوه استنتاج از مقایس
رایط شابه با کند، باید تحت شرایط مشمی ایفانقش مورد نیاز را  محلی در دسترس که معموالً

 نژاد وارداتی ارزیابی شود.

 ه، رژیم د سال، گلژنتیکی با عوامل محیطی )مانن هایهطرح نباید مقایسدر این  :هاروایی مقایسه
 ل پرهیز شود.ئمسااختالط . از اختالط حاصل کنندتغذیه یا شرایط جایگاه( 

  یابد. یمفزایش ا هاهبا زیاد شدن تعداد حیوان در ارزیابی، دقت مقایس :مورد نیازتعداد حیوان
عداد تد. این حیوان از نژاد وارداتی برای مقایسه صفات تولیدی ممکن است کافی باش 40تعداد 

دات نژاد تایید درصد باشند تا وار 30با فرض اینکه منافع بالقوه در صفات تولیدی باید حداقل 
ه ین شداینکه صفات تولیدی از ضریب تغییرات کوچکی برخوردار هستند، تعی ا فرضب شود و

 .باشدمیحیوان الزم  1500است. اما برای صفات شایستگی تعداد 

 لی اتی و محد واردحیوانات باید نماینده یک نمونه تصادفی از نژا :گیری از نژادهافرایند نمونه
 له فات مرحصمینان حاصل شود که برای ـاطباید وب. باشند، نه یک نمونه انتخاب شده بسیار خ



 69  های تولیدیمنطبق با سامانه یافتن ذخایر ژنتیکی دامی
 

 ه دوم حداقل از فات مرحلـپدر برای هر نژاد و برای ص 5اول )صفات تولیدی( حیوانات حداقل از      
  پدر ایجاد شده باشند. 25     

: طراحی اقدامات الزم برای حفظ نژادهای محلی که ممکن است تحت تاثیر 4اقدام 
 جدید قرار گیرندواردات نژاد 

                     هکدیدی نژاد ج ایجاداگر نژاد محلی در دسترس در اثر اجرای برنامه جایگزینی نژادی یا 
ایر آن ی حفظ ذخای براواقع شود، باید برنامه در معرض خطرگیرد، های نژاد محلی را در بر میژن

             رار قسالی، . اگر محیط تولید گاهی از اوقات تحت تاثیر وقایع ناگواری مانند خشکگرددطراحی 
می از خایر بوذه حفظ گیرد اما در هنگام اجرای برنامه ارزیابی این اتفاقات رخ نداده باشد، برناممی

 اهمیتی دو چندان برخوردار خواهد بود.
ها در لههترین گاز ب هازیرا به احتمال زیاد بهترین دام .برنامه حفظ ذخایر باید همواره فعال باشد

 FAO خایر بهذهای حفظ گیرند. برای گزینهگری مورد استفاده قرار میهمان مراحل اولیه آمیخته
(a1998.مراجعه شود ) 

 آوری اطالعات و برآورد هزینه: جمع5اقدام 

ت اقداما تمام های انجامه شود. هزینهبا استفاده از خروجی اقدامات قبلی باید طرح اولیه تهی
 الذکر باید برآورد شوند.فوق

 پالسم: جستجوی منابع مالی برای طرح ورود جرم6اقدام 

 شبخده )فای - پس از آنکه طرح از همه لحاظ مورد بررسی واقع شد، باید یک مطالعه هزینه
زم . اگر الکنندگان تامین شودنامه مشارکت( صورت گیرد. هزینه طرح باید از محل موافقتششم

 طرح مود. اگرنآید، باید طرح را ویرایش میپیش بود، برای پاسخ دادن به هر گونه محدودیتی که 
حلی در مادهای از پشتوانه مالی مناسب برخوردار باشد، ممکن است استفاده از همان نژ تواندنمی

 دسترس الزامی گردد.

پالسم و در صورت لزوم به تصویب جرم نویس طرح واردات: مرور پیش7اقدام 
 رساندن آن

نابع مودن، بهر وقت که طرح تهیه شد، الزم است یک بار مرور شده و از نظر انسجام، اجرایی 
 بودن و یرپذامکانقبل از تصویب از لحاظ این طرح باید ها بررسی گردد. مورد نیاز و هزینه

 ند از:عبارت ،گردند مهم که باید لحاظتایید شده باشد. برخی از موارد  پیامدهای دراز مدت آن کامالً
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 ت؟ان داشتوان نسبت به آن اطمینپالسم نیاز است، آیا میاگر دسترسی درازمدت به جرم 

 ای هست که مد نظر قرار نگرفته باشد؟آیا هزینه 

 بینانه است؟بندی طرح واقعآیا زمان 

  پالسم تلفیق شده است؟بخش واردات جرمآیا بخش حفظ ذخایر به درستی با 

ورود  ، امادنها قابل توجه باشالزم است خاطر نشان شود که اگرچه ممکن است منافع این طرح
 شد.اشته بادآمیز است و شکست آن ممکن است تبعات دراز مدت بر و مخاطرهیک نژاد جدید هزینه

 نوز طرحکه ه ب رسانده شود. در صورتیاگر طرح آماده بود، برای تامین مالی آن باید به تصوی
 برای حل مشکالت آن صورت گیرد. یبخش نباشد، باید کار بیشتررضایت

 پالسم: اجرای طرح واردات جرم8وظیفه 

ن نظارت ضمو  اگر تصمیم گرفته شد که نژاد جدید وارد شود، طرح تهیه شده را باید اجرا نمود
مورد  ین منافعای نشان از عدم تاممرحله هایر گزارشگزارش تهیه شود. اگ ،مراحل پیشرفت آنبر 

 مرور نمود.مجدداً را  راهبردو  هانتظار داشته باشند، باید طرح را متوقف کرد

 گزارش طرح ارائههای اجرا و : تعیین مسئولیت1اقدام 

چه کسی مسئول  بخشهای مختلف طرح بررسی شده و مشخص شود که برای هر بخش
 ودهی رششان، جدول زمانی، روش گزاهایخواهد بود. سپس برای این افراد در مورد مسئولیت

رطرف بها لیتد. هر نوع ابهام در مورد مسئوشو ارائهبینی نشده راهنمایی الزم حل مشکالت پیش
 ها اخذ شود.نامه رسمی برای مسئولیتشده و سپس موافقت

 پالسمرم: وارد کردن ج2اقدام 

 پالسم مطابق طرح تهیه شده مدیریت شود.واردات جرم

 پالسم وارد شده: ارزیابی جرم3اقدام 

ولیدی فات ت، گزارشی جامع که در برگیرنده نتایج مثبت و منفی در زمینه صاول پس از مرحله
ز ا. خارج دگردف و شایستگی باشد، تهیه گردد. مشخص شود که واردات نژاد باید ادامه یابد یا متوق

ا یها جدی در زمینه بیماری لجدول زمانی پیش بینی شده، در صورت مشاهده هر نوع مشک
 پذیری نژاد وارداتی، مراتب به مسئوالن امر گزارش داده شود.تطابق
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 : اجرای اقدامات حفظ ذخایر نژادی4اقدام 

شده  بینی شده برای حفظ نژاد در طرح تهیهنسبت به اجرای اقدامات پیشالزم است که 
 به طور دقت نظارت شده و کنترل شود که آیا طرحه . روند پیشرفت طرح بنموداطمینان حاصل 

FAO (a1998 )های فنی حفظ ذخایر به شود یا خیر. برای راهنمایی در زمینه جنبهکامل اجرا می
 مراجعه شود.

 : پایش و گزارش پیشرفت کار5اقدام 

طور منظم در تمام مراحل پیشرفت اجرای طرح واردات نژاد جدید ه ای باید بمرحله هایگزارش
ها تمام نکات گفته شده در اقدامات قبلی باید لحاظ شده و مشخص شود تهیه شوند. در این گزارش

یا شوند شوند. اگر نتایج مورد انتظار کسب نمیکه اهداف تعیین شده در طرح تا چه حد تامین می
های حل مشکالت، ارزیابی ، گزینهآیند، باید شرح مشکالتدست نمیه بینی شده بدر زمان پیش

ها و سرانجام تصمیم برای اتخاذ بهترین روش برطرف کردن مشکالت صورت گیرد. در مواردی آن
ها مناقشاتی وجود دارد باید نکات مبهم برطرف شوند. در صورت نیاز که بر سر محدوده مسئولیت

 .گرددطرح و زمانبندی آن تصحیح الزم است 



 



 چهارمبخش 

 نژادی طراحی برنامه تک

 شرح اجمالی

 ضرورت

کنند، نقاط مشترک زیادی باره بهبود ژنتیکی بحث میه دلیل اینکه درب پنجمو  چهارمهای بخش

 یغیرقابل اجتناب از مطالب بطور یبخشلذا شود. میدارند. اما هر بخش به تنهایی در نظر گرفته 

 د بود.نخواه تکراری

های دامی هستند. گری دو ابزار اصلی دستیابی به تغییرات ژنتیکی در جمعیتانتخاب و آمیخته

انتخاب به بهبود ژنتیکی بر اساس تنوع میان افراد درون یک جمعیت )نژاد( اشاره دارد. این فرآیند 

ها )نژادها( استفاده گری از تنوع میان جمعیتنامند. در مقابل، آمیختهینژادی مرا اغلب روش تک

تر نیز عمل بزرگ راهبردگری ممکن است به عنوان اجزای یک نژادی و آمیختهکند. روش تکمی

وند. اما چنین صورت ترکیبی استفاده شه توانند بنداشته و می با هم این دو روش تناقضی .کنند

صورتی پایدار است. از جمله ه اول مستلزم ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای هر جزء بله ترکیبی در وه

 عواملی که در تدوین یک برنامه اصالحی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 گونه حیوانی مورد نظر 

 انواع صفات مورد نظر 

 نژادهای مختلف موجود بودن، قابلیت دستیابی و خریداری کردن 

  تولید سامانهشرایط محیطی 

 نسبت به زمان زیادتری  نژادی معموالًبازه زمانی برای بهبود ژنتیکی )استفاده از روش تک

 گری نیاز دارد(آمیخته

 شوندهای بخش دامپروری و منابعی که برای برنامه تخصیص داده میزیرساخت 

ی مورد بحث ارتباط این فاکتورها در موقع توضیح وظایف مختلف در این بخش و نیز بخش بعد

 قرار خواهند گرفت.

نژادی یا تک هایروشیک از کدامگیری در مورد اینکه از روشی ساده برای تصمیم 3 نگاره

اما بخش بعدی  .نژادی اختصاص دارددهد. این بخش به روش تکمی استفاده شود، ارائهگری آمیخته

 پردازد.میجدید نژاد  ایجادگری و به آمیخته
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 اصالحی گیری ساده برای انتخاب یک برنامهفرآیند تصمیم :3 نگاره

 اهداف

 نژادی با استفاده از تنوع ژنتیکی درون نژاد)های( هدف.طراحی یک برنامه تک

 ورودی

(، ندمشخص شد سوم بخشنژاد)های( مورد نظر برنامه )که با اجرای  :های اصلی عبارتند ازورودی

LDO ( و هدف کلی اصالح دوم بخشها )( سوم بخشنژاد.) 
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 خروجی

 صورت زیر خواهند بود:ه ها بخروجی

 در هر مرحله فهرستی از وظایف و اقداماتی که تهیه نژادی و یک برنامه تکب ناسطراحی م

 بایستی انجام شوند

  شخص های مختلف برنامه باید ایفا نمایند )یعنی مبخشتوضیح نقشی که دست اندرکاران

 برنامه(کردن ساختار سازمانی 

 وظایف

 وظایف زیر باید انجام شوند:

 های طراحی و اجرامرور هدف اصالح نژاد و تخصیص مسئولیت (1

 هاها و زیرساختهای اصالحی، ظرفیتارزیابی وضعیت فعلی فعالیت (2

 نژادیسازی طرح شروع برنامه تکآماده (3

 تنظیم ساختار مالی و تشکیالتی (4

 نژادیعملیاتی کردن برنامه تک (5

 هسته به روی منابع ژنتیکی ممتاز گشودن (6

 های اشاعه و توزیعبهبود روش (7

 های رکوردگیری و ارزیابیبهبود روش (8

 سازی شدت انتخاب و فاصله نسلینهبه (9

 گیری صحیح برنامهاطمینان از جهتحصول  (10

  1 مرحله – اقدامات و وظایف
 ریاذگمستلزم انجام وظایف فنی، اجرایی و سیاست نژادی کارآمد عموماًسازی یک برنامه تکپیاده

خواهد بود. برنامه باید از نظر اجرایی کارآیی الزم در هر یک از اقدامات را دارا بوده و بتواند این 

 اقدامات را با هم هماهنگ کند.

 شوند:مشخصی تقسیم می مراحلوظایف به 

 ر هدف اصالحی و تعیین مسئولیت هامرو :1 مرحله 

 ایجاد یک برنامه اصالحی ساده :2 مرحله 

 ایجاد یک برنامه اصالحی پیشرفته :3 مرحله 
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بعدی  مرحله، کاربر باید اطمینان حاصل کند که عناصر ضروری برای رفتن به مرحلهدر پایان هر 

 فراهم شده باشند.

 هامسئولیت تعیین و اصالحی هدف مرور: 1وظیفه 

 نتخاب: مرور هدف اصالحی و معیارهای ا1اقدام 

( با دخالت دادن نظرات تمام بخش سومها ) LDOصفات مورد نظر )صفات هدف اصالحی( از 

 کنندگان استخراج خواهند شد. فهرست صفات باید:مشارکت

  پوشش  ،ف توسعه اهمیت دارندکه در تحقق هدرا و تمام صفاتی  بودهتا حد ممکن کامل

 دهد

 هر قدر تعداد صفت زیادتر شود،  خالصه باشد، بدون اینکه اهداف توسعه را نادیده بگیرد(

 ی برای هر صفت ایجاد خواهد شد(بهبود ژنتیکی کمتر

 فاقد تناقض باشد 

. استدو نوع اطالعات برای تدوین یک برنامه قوی برای بهبود صفات هدف اصالحی مورد نیاز 

   پذیری وراثتاول آنکه باید برآوردهایی از پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی هر صفت )یعنی و

موارد در شروع کار چنین برآوردهایی از د. در بسیاری نوجود باشمهای ژنتیکی و فنوتیپی( همبستگی

یا اینکه از دقت کافی برخوردار نیستند. اما با پیشرفت برنامه که اطالعات بیشتری و  موجود نبودهیا 

شود. دوم آنکه باید وزن هر صفت هدف اصالحی گیرند، دقت برآوردها بهتر میدر دسترس قرار می

صورت بسیار ه باشد. ب رسهر صفت اصالحی( در مقایسه با سایر صفات در دستاقتصادی )یعنی ارزش 

صفت نشان دهنده میزان افزایش درآمد در اثر یک واحد افزایش در صفت هر اقتصادی ساده، ارزش 

ه وقتی یک صفت به میزان یک واحد اضافه مورد نظر است. در موقع محاسبه آن فرض می شود ک

 مانند.شود، صفات دیگر ثابت باقی میمی

تواند به دو طریق انجام شود. نخستین روش نوعی برآورد محاسبه ارزش یک صفت هدف می

اجتماعی اندکی  - هنوز اطالعات اقتصادیممکن است ذهنی است که برای شروع اجرای برنامه که 

- های معتبر اقتصادی. روش دوم استخراج عینی مبتنی بر دادهگرددمی در دسترس باشد، توصیه

مثالی از برآورد  28 کادرتولید و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی پیشرفته است.  سامانهاجتماعی 

سادگی ه دهد. این مثال بمی ارائهارزش صفات هدف در یک برنامه انتخاب با استفاده از روش ذهنی را 

 برای شرایط دیگر نیز تطبیق داده شود. تواندمی

                             28 کادرهمان صفات شاخص انتخاب نیستند. برای نمونه، در  صفات هدف انتخاب لزوماً

صفت شاخص انتخاب  تواند به عنوانمیصفت  اما کدام. انتخاب استتولید شیر یک صفت هدف 
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را هفته باشد. هزینه و راحتی کار  13روزه یا  305تولید شیر  تواندها می. یکی از گزینهتلقی گردد

مد انتخاب برای انتخاب در نظر گرفت. هنگامی که بیش از یک صفت صفت شاخص  گزینشباید در 

تمام که روش شاخص انتخاب  توسطها را ترکیب نمود. این کار ، باید به روشی مناسب آننظر باشد

های ژنتیکی و پذیری، همبستگیبا در نظر گرفتن وراثتو عدد  در قالب یکرا معیارهای انتخاب 

 گیرد.، صورت میکندترکیب می فنوتیپی و نیز ارزش صفات هدف انتخاب

 28 کادر
 مثالی از محاسبه ارزش صفات هدف

در یک برنامه اصالحی برای گاو، صفات هدف عبارتند از: تولید شیر )یعنی میزان تولید شیر در سال( 
 گوشت )یعنی وزن از شیرگیری گوساله(. و تولید
های پرورش گاو امتیاز، امتیازاتی توسط افراد متخصص که از وضعیت درآمدها و هزینه 100از کل 
 شود.کنند، به این دو صفت داده میکار می هیاتصورت یک ه ب و ترجیحاً هستند مطلع

. معنی تعلق گیردامتیاز به تولید گوشت  40امتیاز به تولید شیر و  60 که دوفرض کنید که توافق ش
برابر اهمیت تولید گوشت است.  5/1 آن این است که برای دامدار، اهمیت تولید شیر از نظر اقتصادی

اگر تولید شیر به نوبه خود به دو صفت دیگر یعنی مقدار شیر و درصد چربی شیر تقسیم شود، امتیاز 
امتیاز برای درصد  10امتیاز برای مقدار شیر و  50)مانند  گرددن این دو صفت تقسیم باید بی 60

چربی شیر(. در نتیجه نسبت امتیازات برای سه صفت مقدار شیر، درصد چربی شیر و وزن از شیرگیری 
ها باید خواهد شد. برای استاندارد کردن این وزن (50:10:40) 40به  10به  50گوساله به ترتیب 

 .کردها را در معکوس انحراف معیار ژنتیکی افزایشی هر صفت ضرب آن
 10درصد و  8/0کیلوگرم،  260اگر انحراف معیار ژنتیکی افزایشی سه صفت فوق به ترتیب برابر 

=  0 /19کیلوگرم باشند، ارزش نهایی صفات هدف انتخاب عبارت از 
50

260
  ،5/12 = 

10

0/8
=  4و  

40

10
ه یا ب 

 ( است.1:66:21) 21به  66 به 1صورت نسبت 
این عدد در  . زیراضریب کوچک صفت تولید شیر را نباید به عنوان اهمیت کمتر این صفت تلقی نمود

 تولید شیر ساالنه ضرب شود.برای تر مراتب بزرگه ب یشاخص انتخاب باید در عدد
 ICAR/FAOتوان دردست آوردن ارزش صفات هدف انتخاب را میه تر عینی برای بهای پیچیدهروش

(d2000)  وFAO (1992مالحظه نمود ). 

 نژادیبرنامه تک های طراحی و اجرای: تخصیص مسئولیت2اقدام 

کدام که  فتداشته باشد، الزم است تصمیم گروجود نژادی اگر تصمیم به تدوین یک برنامه تک

های دامداران )که . این موسسات ممکن است شامل تعاونینقش ایفا کنندموسسات در اجرای آن 

های اصالحی، مزارع دولتی، موسسات تحقیقاتی، اند(، شرکتبه همین منظور تشکیل شده احتماالً

ها باشند. باید اطمینان حاصل نمود که برنامه مورد نظر در مسیر مقررات های نژادی یا نظیر آنانجمن
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قوانین و مقررات الزم برای اجرای ه کو قوانین رسمی کشور قرار دارد. اگر چنین نبود، باید سعی کرد 

 است.شده این مورد پرداخته  بهبا جزئیات زیادی  دومبخش در صحیح برنامه به تصویب برسند. 

 :الزم استموسسات مسئول اجرای برنامه برای 

 ورد هدف برنامه منابع مورد نیاز به اندازه کافی در نزدیکی محل جغرافیایی جمعیت دامی م

 دوجود داشته باشن

 مدیریتی کارآمد وجود داشته باشد یک سازمان 

 ضور داشته باشندح هاو مدیریت داده یمتخصصان ژنتیک کم 

 دهند آگاهی های دامدارانی که جمعیت هدف را پرورش میهای مدیریتی و نیازمندیاز روش

 کافی داشته باشند

 ریابی در برنامه وجود داشته باشدظرفیت الزم برای بازا 

 2 مرحله - اقدامات و وظایف

 هاها و زیرساختهای اصالحی، ظرفیت: ارزیابی وضعیت فعلی فعالیت2وظیفه 

 تولید سامانههای اصالحی و آوری اطالعات دقیق از فعالیت: جمع1اقدام 

 پاسخ داده شود:باید به سواالت زیر 

 (؟ آیا برخی از دامداران 29 کادرر.ک: شود )تا چه میزان تبادل دام مولد بین دامداران انجام می

فروشند؟ آیا هسته اصالح نژادی های خود را به دیگران میتمام دامگیری، به منظور نسل

 های مولد مورد نیاز دامداران را تولید کند؟مشخصی وجود دارد که دام

 های نر و ماده مولد در چه سنینی هستند و آیا ساختار آمیزشی )تعداد ماده به ازای هردام 

نر( معینی وجود دارد؟ توجه شود که ممکن است یک ساختار سنی و آمیزشی خاص بنا به 

های چند خانواده برای کارآمد دالیل اجرایی غیرمرتبط با اهداف اصالحی )مانند تجمیع دام

اما در عین حال بر نتایج برنامه اصالحی اثرگذار باشد.  .شدن مدیریت گله( تشکیل گردد

چقدر است؟ آیا با تغییر سن دام نر، تعداد ماده به ازای نر  مولددام  حداقل سن برای یک

 کند؟تغییر می

 کنند؟ آیا نرهای مولد در های جایگزین خود را انتخاب میچه موقع و در کجا دامداران دام

ها شوند یا اینکه فقط در محدوده زمانی خاصی از سال با مادهها نگهداری میتمام سال با ماده

شوند، از کجا و در چه فصلی خریداری های مولد نر از بیرون تهیه می؟ اگر دامهستند تماسدر 

 ؟ گردندمی

 ( 30 کادرر.ک: آیا الزم است در باالترین الیه برنامه اصالحی تغییراتی صورت گیرد.) 
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 (؟31 کادرر.ک: کنند )های خود را انتخاب میدامداران چگونه دام 

 فاده از تلقیح مصنوعی وجود دارد؟آیا زیرساختی برای است 

 29کادر 
 دابی در نیجریهله وُمثالی از قبی -پالسم های تبادل جرمعادات فرهنگی به عنوان راه

ها با دام منعقد ند. دوستیاهبا موضوع دام گره خورد در جوامع محلی، ارتباطات اجتماعی مردم غالباً
 شودمحسوب می ازدواجدام به عنوان هدیه  ،همراه استها با پرداخت پول دام عروس ازدواج ،شوندمی
شوند. این موضوعات و سایر رسوم  مناقشات و جبران ضررها با رد و بدل کردن دام حل و فصل میو 

، 2نیجریه تحت عنوان مفیسا 1دابیها )که در قبیله وُمانند تعویض دام، تقسیم گله یا تجمیع گله
ها است. مبداء و چگونگی ورود یک شوند( مستلزم جابجایی فراوان دامنامیده می 4و بولیسانا 3هابانائی

ها نشان از توسعه شود، بسیار متنوع است. تاریخچه دامگذاری آن منعکس میدام به گله که در نام
 شبکه ارتباطی دامداران و روابط خویشاوندی آنان دارد. 

نگیزه اصلی ندرت اه د. اگرچه اصالح دام بنالح دام داربنابراین رسوم فرهنگی ارتباط مستقیم با اص
ای م از گلهزیرا هر نوع جابجایی دا .گیردشود، اما تحت تاثیر آن قرار میچنین رسومی محسوب می

هایی دام شود. این موضوع از روی خصوصیات الزامیبه گله دیگر، جابجایی مواد ژنتیکی محسوب می
ها ین داماشود. شوند، نیز آشکار میوس یا جبران خسارات تقدیم میکه به عنوان هدیه، جهیزیه عر

  شند.نقص )اخته نشده( بایری، سالم، خوب پرورش یافته و بیگترین سن جفتباید در مناسب
برداری مستمر دسترسی از طریق ارتباطات اجتماعی، دامداران سنتی به مخزن ژنی بزرگی برای بهره

دابی در شمال یک دامدار از قبیله وُ) 6درباره جیما 5مطلبی که ساوریو کراتلیدارند. مثال زیر از 
 .گردده است، ذکر مینوشت (نیجریه

، این گله یک جامعه بسیار کوچک محسوب صالح نژادرأس گاو داشت. از نظر ا 35جیما یک گله با 
نتیکی در دسترس ایجاد شود. اما کوچک بودن گله، محدودیتی برای جیما از نظر کیفیت و تنوع ژمی

دابی رسمی موسوم به هابانائی بر پایه امانت دادن گاو شد که در قبیله وُنکرد. این امر از آنجا ناشی می
های داری وجود دارد. با فرض یکسان بودن اندازه گلهنر به خویشاوندان و توافقات بلندمدت برای گله

های نر خود سال اخیر، جمعیتی که جیما دام 20طی  توان برآورد کرد که دردیگران با گله جیما، می
. ظرفیت این مخزن ژنی در بسیاری ه استرأس داشت 1400ای در حدود اندازه ،کردرا از آن تامین می

به های متعلق پایدار از گله ای نسبتاًشامل مجموعهجمعیت از موارد بیشتر از این است. این 
است طور تعداد نامحدودی گله دیگر مادری و سببی( و همین خویشاوندان جیما )خویشاوندان پدری،

. شدندنا میـزارها با هم آشها و بوتهالقات در اطراف چاهـنگام مـتانی تعلق دارد که در هـکه به دوس

                                                           

1 - WoDaaBe 

2 - Mafisa 

3 - HaBBana’e 

4 - Bulisana 

5 - Saverio Kratli 

6 - Jiima 
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یک عامل مهم در توسعه شبکه مخزن  (دیگر یبه محل یک آبشخوارحرکت از محل )ها جابجایی گله
 نی است.ژنی و دسترسی به مواد ژ

اندازه  شده ودابی یک سرمایه اجتماعی محسوب یری کرد که پرورش دام در قبیله وُگکراتلی نتیجه
جتماعی اواقعی مخزن ژنی که قابل دسترسی توسط دامداران است، باید در قالب میزان وسعت شبکه 

 .(Kratli  ،2007) گیری شودآنان اندازه
 

 30 کادر

 فتعاری -های یک برنامه اصالحیالیه
 شود:هایی تقسیم میبرای راحتی کار، معموال ساختار یک برنامه اصالحی به الیه

گری رنامه آمیختهب)در یک شود میمولد تولید  و دام شدهانجام  الیه : اصالح ژنتیکی در اینالیه فوقانی
 (شودنژاد وارداتی تشکیل از این الیه ممکن است 

رورش داده پمحصول های اصالح شده در این الیه به منظور تولید : دامالیه تحتانی یا تولید کننده
 شوند(.اده میبرای تولید شیر و نرها برای تولید گوشت استفماده های شوند )به عنوان مثال گاومی
های دیگری نیز وجود داشته باشند. به عنوان مثال در یک برنامه بین این دو الیه ممکن است الیهدر 

)اولین نسل حاصل  F1های ممکن است یک الیه تکثیر کننده وجود داشته باشد که دامگری، آمیخته
تر های پیچیدهکه آمیختهوجود داشته باشد ای یا الیه .از تالقی حیوانات دو نژاد مختلف( را تامین کند

C 1 )مانند
4
  ،B 1

4
  ،A 1

2
 ( و نظایر آن را ایجاد کند. 

 

 31 کادر

 کنند؟ مثالی از جامعه ماسایی درمولد خود را انتخاب می هایدامداران چگونه دام
 جمهوری متحده تانزانیا

در قالب  FAOدر جمهوری متحده تانزانیا که توسط  1در مطالعه انجام شده روی دو جمعیت ماسایی
)استفاده از جنسیت، تنوع زیستی و دانش سنتی برای تامین امنیت غذایی( حمایت  LinKSپروژه 

های هدفمند و ، انتخابداشتهدامداران محلی اهداف اصالحی روشنی  گردید کههده شد، مشامی
 .برندبهره میها برای نیل به اهداف خود و از مجموعه متنوعی از فناوری دادهمنطقی انجام 

االترین بها برای دستیابی به کنند. آنهای خود را در شرایط سخت نگهداری میمردم ماسایی دام
هترین استفاده بها برای محیط، نیروی کار و دام. ماسایی :سه منبع اصلی در اختیار دارند تولید ممکن

 داده و دهند. آنان تقسیم کاری مبتنی بر سن و جنسیت انجامهای خود را کوچ میاز محیط، دام
 مردان، زنان و کودکان، هر یک وظیفه مشخصی دارند.

 کنند:یهای خود، آنان را برای اهداف زیر اصالح مها برای کسب حداکثر کارآیی از دامماسایی
نوان مثال ها )به عبه بیماری تبینه )اندازه کوچک(، مقاوم : پرطاقتی، قوی بودنسازگاری با محیط

 تمقاوم کند(،های پوستی مقاوم میتسه و بیماریتن پوست تیره حیوان را در قبال مگس تسهـداش

                                                           

1 - Massai 
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های پیماییرفتن به مدت چند روز بدون نیاز به آشامیدن آب(، توانایی راهآبی )داشتن توانایی راه به کم
 طوالنی )پاهای کوتاه(.

که به آسانی آبستن شوند، منظم و ساده زایمان نمایند، دارای  ایگاوهای ماده: تولید قابل اعتماد
تر و های بزرگامها دهای خوش فرم باشند. در فروش گاوهای نر، ماساییتولید شیر پایدار و پستان
آنان  .تر از جثه آن استدهند. اما برای نرهای داشتی، خانواده حیوان مهمالشه بهتر را ترجیح می

د. نرهای تولیدمثلی باید فعال و همیشه اشتیاق هدپسندند که مادرشان شیر خوبی مینرهایی را می
 گیری داشته باشند.به جفت

راهی، مطیع و راهنمای گله بودن. خاصیت مادرانه از : سربهنگهداریرفتار آرام در موقع شیردوشی و 
هایی که مادرشان تولید شیر کمی گاوهایی که اجازه شیر خوردن به گوساله)های مهم است ویژگی
 .(ها را از فاصله دور پیدا کنندتوانند با صدای خود گوسالهدهند و میمی ،یا مرده است داشته

ظاهری، مانند اندازه و شکل شاخ و کوهان و رنگ بدن نیز توجه دارند. اما  دامداران به خصوصیات
 هنگامی که واقعا قصد انتخاب داشته باشند، این خصوصیات به سختی ممکن است نقشی ایفا نمایند.

دهند. در برخی از موارد از ، دامداران کوچنده کارهای مختلفی انجام میراهبردبرای عملی کردن این 
پردازند گیری میحیوان جلوگیری کرده )منفی( و در مواردی دیگر به تحریک برای جفت گیریجفت

 )مثبت(.
خریدن یا قرض گرفتن حیوانات دارای خصوصیات مطلوب، تنظیم نسبت نر به  شاملکارهای مثبت 

)وقتی عالیم فحلی مشاهده شدند، دامدار  ی مادهگیری گاوهاموقع فحلی، جفته ماده، تشخیص ب
دهد( و استفاده ای دیگر آمیزش میخود را با یک گاو نر مخصوص از گله خود یا از گلهماده ای گاوه

گیرد. صورتی کنترل شده صورت میه از داروهای تقویت باروری است. تالقی با نژادهای دیگر همواره ب
اما  شود.میاستقبال ، باشند داشتهشرطی که خصوصیات مطلوب ه از گاوهای نژادهای دیگر ب معموالً

 طور سنتی مادهه های جهیزیه بشوند. دامکلی کنار گذاشته میه شوند یا بنرها یا بالفاصله اخته می
 در صورت نر بودن باید اخته شده باشند. بوده و

بند، فروش، معاوضه و کشتار کارگیری پیشه کارهای منفی شامل اخته کردن، جداسازی، حذف، ب
بر اساس سابقه والدین از نظر عمدتاً نر متولد شده در گله، پنج تا ده رأس  است. از میان تمام گاوهای

 شوند. تصمیم برای اختهمیبرای تولیدمثل استفاده  خورده وشماره گوش  ،تولید شیر انتخاب شده
شود تا فرصت ارزیابی صحیح پتانسیل حیوان وجود در سن سه تا چهار سالگی حیوان اخذ می کردن

 داشته باشد.
گیری به های سنتی پرورش دام، جفتسامانهدهند حتی در شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می

 دهد کهمیسال نشان  20شود. تحلیل وضعیت تولدها در دو مزرعه در طی عهده شانس گذاشته نمی
بودند. ها ریزی شده نرها و مادههای برنامهگیریدرصد از تولدها حاصل جفت 96و  99به ترتیب 

سپارد. تنها خاطر میه در تمام موارد، دامدار شرایط باروری گاو ماده خود و نام مالک گاو نر را ب تقریباً
 .استیا فراموش شده بوده ی نام مالک گاو نر نامعلوم اندک در موارد
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 آوری اطالعات ازمنابع انسانی: جمع2اقدام 

اران و نیز سطح شناخت آنان از اهداف برنامه باید میزان مشارکت مورد انتظار دامد بخشدر این 

 در نظر گرفت.را اصالحی و موافقت با آن 

 ها: ارزیابی میزان دسترسی به خدمات فنی و مفید بودن آن3اقدام 

 :شودبه این موارد باید توجه 

 خدمات ترویجی 

 های آموزشیحمایت 

 های تحقیقاتیحمایت 

 خدمات رکوردگیری دام 

 خدمات تلقیح مصنوعی 

خدمات کارآمد به منابع انسانی و نیز موارد سازمانی وابسته است. این موارد شامل میزان ارایه 

ویژه در مراکز ترویجی و تحقیقاتی( و وجود تعادل ه آگاهی از مسائل جنسیتی در میان اعضاء )ب

ن تلقیح شوند. اما در شرایطی به زنان اجازه کار با مردان مروج یا ماموراجنسیتی نیروی کار می

 شود.مصنوعی داده نمی

 ها: ارزیابی عالیم بازار در مورد دام4اقدام 

شود که حیوانات به چه صورت یادآوری ( مرور گردد تا دوم بخشتولید ) سامانهنکات ارزیابی 

شوند. موضوع مهم این است که بررسی شود آیا در هنگام برای اهداف تولیدی معامله یا معاوضه می

مطلوبی از سوی بازار )مانند قیمت باالتر( به نفع دامدارانی که کیفیت و کمیت محصوالت  معامله عالیم

اند وجود دارد یا خیر. این امر به افزایش نژادی ارتقاء دادهخود را در نتیجه اجرای یک برنامه تک

 شود.میزان برخورداری دامداران از برنامه و مشارکت آنان منجر می

 نژادیطرح اجرای برنامه تک سازی: آماده3وظیفه 

 : طراحی چگونگی تامین نیازهای پرسنلی و مدیریتی1اقدام 

الزم است که نوع پرسنل و ساختار مدیریتی تا حد زیادی به مقیاس برنامه بستگی دارد. 

 مقیاس برنامه در دسترس باشند:با در نظر گرفتن متخصصین زیر 

 یک متخصص ژنتیک 
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  اطالعاتپردازش داده و یک مدیر 

 یک دامپزشک 

 یک متخصص تولیدمثل 

 یک مدیر مزرعه 

  های و برای استفاده از دام کردهیک تکنیسین که بتواند برنامه را در میان دامداران تبلیغ

 )متخصصانی از هر دو جنسیت ضروری هستند( اصالح شده مشاوره بدهد

 یک مدیر مالی 

رک تشمها نباید میان اشخاص ولیتاما مسئ .یک فرد ممکن است چند مسئولیت داشته باشد

 شد.با

 : طراحی تشکیل یک هسته اصالح نژادی2اقدام 

ای، بهبود ژنتیکی در بخش کوچکی از جمعیت )هسته( صورت در یک برنامه اصالح نژادی هسته

یا غیرمستقیم از طریق تکثیر شدن در الیه  های اصالح شده به طور مستقیمگیرد و سپس داممی

شوند. از هسته زمانی استفاده های اقماری توزیع میها، در سطح گلهور کاهش هزینهدیگر، به منظ

ها وجود نداشته باشد. کم بودن تعداد دام هسته و شود که امکان رکوردگیری در سطح دامداریمی

هیچ )بسته از نوع . هسته ممکن است گرددتمرکز امکانات در آن باعث تسهیل امر رکوردگیری می

را خواهند به آنخارج هسته اجازه ورود از حیوانات برتر )یا باز  (اجازه ورود به آن را نداردحیوانی 

شته امکان رکوردگیری در بقیه جامعه تا حدی وجود دادر هسته باز باید (. 32 کادر) ( باشدداشت

 درای، نرخ پیشرفت ژنتیکی . پس از سپری شدن چند نسل از اجرای برنامه اصالحی هستهباشد

 باید به نکات زیر بپردازد: د. طرح مربوطشوهسته و در جامعه برابر می

  که است درصد از جامعه هدف  10تا  5بین شامل  معموالًچقدر باشد؟ هسته اندازه هسته

 شود.شامل واحدهای تکثیر کننده هم می

 سته وجود خواهد داشت یا چند هسته؟یک ه 

 های هسته در گله صاحبان خود )دامپراکنده،  در هسته ؟هسته متمرکز باشد یا پراکنده

 شود.تسهیل حمل و نقل و ارتباط، هسته متمرکز ترجیح داده می دلیلبه  .شوندنگهداری می

 کجاست؟ددهکه هسته را تشکیل میهایی( )یا گلهای مکان جغرافیایی گله ، 

 های دامداران دامبرای ورود احتمالی به هسته، یعنی  ؟شوندچگونه انتخاب می های هستهدام

 ؟گردندچگونه غربالگری می
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 32 کادر
 حداکثرسازی نقش جمعیت - هسته اصالحی باز

پرو به  2یرای مرکزیو گوسفندداران محلی سی 1مولیناای بین دانشگاه النامهموافقت 1995در سال 
برتر امضا شد. یک سال بعد مرکز ترویج و های های اصالحی آنان و تولید قوچمنظور بهبود تالش

های آموزش روستایی تاسیس گردید. یک برنامه اصالحی بر مبنای یک هسته باز اصالح نژادی با قوچ
اولی مبتنی بر یک  :میش ایجاد شد. دو نوع روش تکثیر در نظر گرفته شد 500آزمون نتاج شده و 

 های اقماری.الیه تکثیری برای یک گله اقماری و دومی دربرگیرنده دو الیه تکثیری برای عموم گله

 

رأس از  50ها اجازه دادند یان جمع شدند و اهداف اصالحی را تعریف کردند. آنروستای 1997در 
شدن به  ها پس از آبستنآن رأس از 25 .ها در هسته باز مورد استفاده قرار گیرندبهترین میش

نتخاب شدند. های محلی یا بیرون از آن اها از میان بهترینشدند. قوچصاحبان خود برگشت داده می
 شدند.صورت چشمی ارزیابی میه شد و در روستاها حیوانات برکوردگیری فقط در هسته انجام می

 ولی آهسته یفرآیند ،طرح اصالحیاین پروژه نشان داد که حداکثرسازی درگیری دامداران در یک 
 درازمدت است.و صرفه ه مقرون ب

                                                           

1 - La Molina 

2 - Sierra Central 
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 های حمل و نقل و ارتباطی هسته اصالحی: طراحی زیرساخت3اقدام 

های حمل و نقل و ارتباطی خوب نیازمند است. نژادی کارآمد به زیرساختیک برنامه اصالحی تک

 طرح باید نحوه تامین نیازهای حمل و نقل و ارتباطی را در نظر بگیرد. 

 : طراحی سیاست رکوردگیری هسته4اقدام 

اقتصادی بودن ترین عناصر یک سیاست اصالحی است، از آنجا که رکوردگیری یکی از پرهزینه

های با رکوردگیری توان کار رامیرکوردهای ضروری را ثبت نمود. باید و فقط  بودهز اهمیت ئحاآن 

طرح(  زاییدرآمد سپس با ادامه برنامه )و احتماالً و (FAO  ،b1998) هساده و کم هزینه آغاز کرد

شوند که هدف اصالح و معیارهای انتخاب را افزایش داد. صفات مورد رکوردگیری زمانی انتخاب میآن

عالوه الزم است مشخص شود که کدام صفت روی کدام حیوان ه (. ب33 کادرمشخص شده باشند )

 برای ثبت هویتهای مختلف گیری شود. رکوردگیری به ثبت هویت دام نیز نیاز دارد. گزینهاندازه

بند و هویت الکترونیکی. در شرایطی کوبی، داغ کردن، شماره گوش، برش گوش، گردنخال :عبارتند از

انجام  (وزن بدن )نظیر)انتخاب بر اساس فنوتیپ حیوان( برای برخی صفات ساده  که انتخاب توده

 انتخاب نمود. همزمان با وزن کردن،توان حیوان را شود، میمی

و درباره این  کردهطور سنتی رکورد عملکرد و شجره حیوانات را ثبت ه در اغلب موارد زنان ب

آنان در رکوردگیری حیوانات یک گزینه منطقی است.  . بنابراین درگیر کردندارندموضوعات اطالعات 

های رکوردگیری مناسب، سطح سواد زنان کمتر از مردان است که در صورت طراحی روش معموالً

 کند.ایجاد نمی مشکلی

 33 کادر
 های رکوردگیری دامرکوردها و روش

 :باشندبط تمریر به موارد زرکوردهایی که در هسته باید از حیوانات ثبت شوند، الزم است 
 عملکرد 

 شجره 

  مثل()مانند سالمتی، مصرف غذا و تولیدمدیریت 

عنوان مثال اگر وزن بره در زمان از شیرگیری یک معیار انتخاب باشد، ه رکوردگیری باید ساده باشد. ب
و وزن زمان از شیرگیری را با روش  هها را چند روز قبل از سن از شیرگیری وزن کردتوان برهمی

دست آورد. در مورد ه یابی )با توجه به این واقعیت که شیرگیری هر بره مقداری زمان نیاز دارد( ببرون
خواهد گیری ، فقط تولید شیر در همین مدت اندازهباشدهفته معیار انتخاب  13گاو، اگر تولید شیر 

 .شد
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ر الزم است تلقیح برای ثبت کامل شجره الزم است هویت پدر و مادر ثبت شوند. برای ثبت هویت پد
گیری یا مراقبت گیری نرها در طول فصل جفتمصنوعی، آمیزش کنترل شده، جداسازی جایگاه جفت

زیرا نوزاد تا چندی پس از  تر است.. ثبت هویت مادر سادهگرفته شودکار ه از نزدیک توسط دامدار ب
 ماند.تولد با مادر خود می
تر تر، ممکن است رکوردگیری پیچیدههای ژنتیکی دقیقارزیابیو نیاز به برنامه همزمان با پیشرفت 

 مراجعه شود.ICAR (2006 )شود. برای دستیابی به یک منبع کامل رکوردگیری به 

 : طراحی مدیریت گله هسته5اقدام 

 پارامترهای اساسی مورد نظر عبارتند از:

  ژنتیکی دارد(زیادی بر نرخ بهبود سن تولیدمثل و طول عمر مفید )که تاثیر 

 ای مدیریتی )مانند نرهای نابالغ(هتغذیه هر یک از گروه 

 های مدیریتیجایگاه هر یک از گروه 

 های مدیریتیمحل استقرار هر یک از گروه 

ها و تلفیق رکوردگیری )در برگیرنده هرگونه عالوه الزم است برنامه مدیریت و کنترل بیماریه ب

کنند و بنابراین از های انتخاب شده بیشتر تولید میطراحی شود. دامآزمون عملکرد( با مدیریت گله 

 لحاظ تغذیه و مراقبت نیازمندی بیشتری هم دارند.

 : طراحی سیاست انتخاب و اهداف انتخاب در هسته6اقدام 

های مولد نسل بعد در برنامه های انتخاب تشریح کننده چگونگی انتخاب نرها و مادهسیاست

 هستند.بهبود ژنتیکی 

 : تعریف شاخص انتخاب7اقدام 

پذیری و وراثت شاملشاخص انتخاب در قالب معیارهای انتخاب و پارامترهای دیگری که 

شود. در بسیاری از موارد، این پارامترها های ژنتیکی و فنوتیپی صفات هستند، تعریف میهمبستگی

توان از مقادیری که برای این موارد میبرای نژاد مورد نظر در برنامه اصالحی در دسترس نیستند. در 

صفات مشابه و تحت شرایط محیطی قابل مقایسه با محیط اجرای برنامه اصالحی وجود دارد، استفاده 

. در این مرحله الزم است یک شاخص انتخاب رسمی اعالم شود که ترکیبی از صفات هدف و نمود

 کرده ارائهاطالعاتی درباره صفات هدف  غیرهدف باشد )منظور از صفات غیرهدف، صفاتی هستند که

 .(تر استتر و ارزانها سادهگیری آنو اندازه
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 : طراحی روش ارزیابی ژنتیکی8اقدام 

 طراحی روش ارزیابی ژنتیکی باید در نظر گرفته شوند: زمانسواالت زیر در 

 ز دارد، نیاشود؟ در حالی که انتخاب توده کمترین رکوردگیری را ارزیابی چگونه انجام می

ریب ااُبینی ناز صحت کمتری نسبت به ارزیابی بر اساس آزمون نتاج و بهترین پیش عموماً

امه ( برخوردار است. طرح ارزیابی ژنتیکی باید منعکس کننده سطح توسعه برنBLUPخطی )

 ( باشد.4های شجره )اقدام از نظر رکوردگیری و داده

 کزی(؟عنوان مثال در هسته متفرق یا هسته مر ارزیابی ژنتیکی کجا انجام خواهد شد )به 

 د؟نشوهای رکوردگیری به چه صورت به مرکز ارزیابی منتقل میداده 

 ه این کار صورت شوند؟ اگر چنین است، چگون رایانهها وارد آیا الزم است قبل از ارزیابی، داده

 گیرد؟می

  هستند؟آیا تجهیزات محاسباتی موجود برای انجام این عمل کافی 

 های امدها و امکان مقایسه در صورت وجود چند هسته، الزم است موضوع ارتباط ژنتیکی آن

 های مختلف در نظر گرفته شود.هسته

 شوند؟یمهای ارزیابی ژنتیکی چگونه با برنامه رکوردگیری و تولیدمثل ارتباط داده نوبت 

 قال داده ای اصالحی هستند، انتههای انتخاب چگونه به مردمی که درگیر مدیریت گلهتصمیم

 د؟نشومی

 هاهای اصالحی و بازاریابی آن: طراحی عرضه دام9اقدام 

 پاسخ دهد: ( باید به سواالت زیر34 کادرها )های اصالحی و بازاریابی آنطراحی روش عرضه دام

 یری؟شوند یا از طریق واحدهای تکثتوسط هسته عرضه می های اصالحی مستقیماًآیا دام 

  ؟(نر، ماده یا هر دو)چه نوع دامی عرضه خواهد شد 

 های اصالحی چگونه است؟نحوه عرضه دام 

 چقدر دام اصالح شده برای عرضه در دسترس خواهد بود؟ 

 شوند؟گذاری میهای اصالح شده چگونه قیمتدام 

 های اصالح شده توسط دامداران معمولی کدامند؟کارگیری دامه اهداف ب 

 34 کادر

 مثالی از فرانسه - ویژه و نیاز به طراحی بازاریابی بازارهای
 میم ـدهندگان طیور تص. پرورشاست در فرانسه 1سرِال جالب از بازار ویژه مربوط به ناحیه بِـیک مث

                                                           

1 - Bresse Region 
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طور سنتی از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند، حمایت کنند. برای ه گرفتند که از طیور محلی که ب
دهندگان یک برنامه بهبود ژنتیکی برای نژاد مورد نظر تنظیم نمودند پرورشدستیابی به این مقصود، 

سریع انتخاب با رشد های گوشتی تجاری س از جوجهرِمشخصی برای متمایز کردن طیور بِ راهبردو 
پر و بال نمودند )کردند. برای این منظور استانداردهای ظاهری خاصی را برای این نژاد تعیین و اعالم 

 .(اق آبی و گوش و تاج قرمز که تطابق زیادی با رنگ پرچم فرانسه داردسفید، س
آوری استاندارد قرار طیور در شرایط معینی باید پرورش داده شوند و تحت یک برنامه پایانی و عمل

 شود. درآمد معموالً فرد و با یک برچسب محلی بودن عرضه میه بگیرند. در نتیجه محصولی منحصر ب
س اغلب توسط فروشندگان رِهای گوشتی است. از آنجا که طیور بِدو برابر درآمد مربوط به جوجه

تصمیم گرفته شد که یک بازار ویژه در مراکز فروشی  (بزرگ هایفروشگاهنه )د نشوپا عرضه میخرده
 که مربوط به صنایع بزرگ پرورش طیور هستند، ایجاد شود.

توان یک بازار می رغم سخت بودن رقابت با نژادهای اصالح شده،علیدهد که این تجربه نشان می
بازاریابی و یک برنامه  راهبردها ایجاد کرد. مشروط به اینکه دامداران بر سر یک ویژه برای این نوع دام

 واحد اصالح نژادی توافق نمایند.

 SWOT: انجام یک تحلیل 10اقدام 

باید انجام شود. از نتایج این تحلیل  SWOTنژادی آماده شد، یک تحلیل که برنامه تکبعد از آن

 .کردباید در بهبود برنامه استفاده 

 انجام یک ارزیابی اقتصادی: 11اقدام 

 مراجعه شود. ششم بخشبه بیشتر برای جزئیات 

 نژادی به مسئوالن و بازنگری آن در صورت نیاز: ارجاع برنامه تک12اقدام 

گذاری ارجاع داد. در برخی نژادی آماده شد، باید آن را به مسئوالن سیاستبرنامه تک کهبعد از آن

 موارد ممکن است الزم باشد که برنامه بازنگری شود.

 : تنظیم ساختارهای مالی و سازمانی4وظیفه 

 : تامین منابع مالی مورد نیاز1اقدام 

 مرحلههای نژادی( یا منابع خارجی )در ها )شامل انجمن NGOمنابع مالی ممکن است دولت، 

دولت نقش الاقل در شروع برنامه الزم است که اولیه( باشند. در اکثر کشورهای در حال توسعه، 

 شانس موفقیت برنامه تضمین شود. تا داری ایفا کندمعنی
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 : تهیه برنامه آموزشی2اقدام 

گی رفتار با حیوان اصالح شده و تامین ماموران ترویج باید آموزش داده شوند تا به دامداران چگون

زنان  وارد نمودنبر الزم است که را نشان دهند. های دامپزشکی آننیازهای نگهداری، تغذیه و مراقبت

طورکلی تمام اجزای برنامه ه زیرا آنان نقش مهمی در مدیریت دام دارند. ب .صورت گیرد تاکیددامدار 

 داده شوند. های اجرای آن آموزشباید در همه جنبه

 نژادی: اجرای برنامه اصالحی تک5وظیفه 

 : مدیریت روزانه اجرای طرح1اقدام 

بینی شده و مناقشات مربوط به مرزبندی مسائل پیش نمود:مراقبت باید از نزدیک دو زمینه در 

آید. مرزبندی مسئولیت مدیر در خالل اجرای رکوردگیری پیش می ها. مورد دوم احتماالًمسئولیت

 دقت بررسی شود.ه اطالعات و متخصص ژنتیک باید ب سامانهزرعه، مدیر م

 : دخالت دادن دامداران پیشرو و شایسته2اقدام 

نژادی ها نخستین گروه مشتریان برنامه اصالحی تکچنین دامدارانی باید شناسایی شوند. آن

گزارش پیشرفت طرح )اقدام بندی شده و در العمل دامداران، که باید جمعدر مورد عکسخواهند بود. 

 سوال شود. ،( بیاید4

 : تقویت رابطه با مروجین3اقدام 

های اصالح شده از منشاء بومی هستند، بخش ترویج باید به دامداران توضیح دهد که اگر چه دام

 هایاما از لحاظ تغذیه و مدیریتی نیازهای باالتری دارند. از بازخورد بخش ترویج در زمینه عملکرد دام

بندی شده و در گزارش . این اطالعات باید جمعگردداصالح شده در شرایط تولید تجاری سوال 

 .آورده شوند( و زمان مرور اهداف اصالحی 4پیشرفت کار )اقدام 

 : پایش و گزارش پیشرفت کار4اقدام 

ود که ها باید مرور شده و گزارشی از پیشرفت کار تهیه شود. در گزارش باید اشاره شتوزیع دام

عالوه باید بازخورد ه اند یا خیر. بهای اصالح شده حاصل شدهآیا اهداف مورد نظر برای فروش دام

ژنتیکی باید شدت انتخاب، صحت  بخشمشتریان و افراد بخش ترویج را در گزارش وارد نمود. در 

 .گردندها و رشد ژنتیکی مرور ها، فاصله نسل در نرها و مادهرکوردگیری
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 3 مرحله - اقداماتوظایف و 

 های ژنتیکی برترروی دامه : باز کردن هسته ب6وظیفه 

 های داخل و خارج از برنامه اصالحی: انجام یک مقایسه تجربی بین گله1اقدام 

های اقماری داشته باشد، یا های اندکی برای انتخاب از میان گلهاگر هسته برنامه اصالحی فرصت

صورت صورت گیرد، این وظیفه بسیار اهمیت خواهد داشت. در اینانتخاب بر اساس اطالعات ضعیف 

 .گرددمند های شناسایی شده بهرههای برتر گلهبرنامه اصالحی از وجود دامممکن است که 

 سازی روش توزیع و ترویج: به7وظیفه 

 های اصالح شدههای مثبت بازار برای استفاده از دام: اطمینان از نشانه1اقدام 

ه های اصالح شده در نظر گرفتهایی برای استفاده از داممشوقکه است  الزمن منظور برای ای

ها وجود نداشته ها در بازار هستند. اگر مشوقهای باالتر این دامقیمت همان ها معموالً. این مشوقشود

 باشند:

 ی تغییر ساختار بازار رایزنی گرددبا مدیران تصمیم گیرنده برا 

 فروشی پیدا شود )برندسازی(ردهتر از زنجیره خبازار به مراتب پاییندر مندانی عالقه 

 هایی برای توسعه بازار جستجو گرددراه 

 های بهتر توزیع تجربه شوند: روش2اقدام 

توان برای تسریع ها را میو بسیاری از آن هستند در حال تغییر دمثلی دائماًیهای تولفناوری

طور مشخص، ثابت شده است که روش تلقیح مصنوعی، در ه کار برد. به های اصالح شده بتوزیع دام

دلیل افزایش قابل توجه در میزان باروری نرها و برطرف کردن ه ب ،جاهایی که امکان اجرا داشته باشد

های تجاری بسیار موثر تواند در توزیع مواد ژنتیکی به گلهنیاز به وجود یک الیه تکثیر کننده، می

 باشد.

 : بهبود رکوردگیری و ارزیابی ژنتیکی8وظیفه 

 : توجه به وارد کردن شجره1اقدام 

 مرحلههای مد نظر در اما پیشرفت .پذیر استدنبال کردن برنامه اصالحی بدون ثبت شجره امکان

های طرح یا الاقل در هسته به صورت منظم آیند که ثبت شجره در گلهدست میه تر بزمانی آسان 3

. اگر هم ثبت شجره در حال گرفتانجام شود. در صورت لزوم باید از راهنمایی افراد متخصص بهره 
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الزم را بررسی کرده و در صورت لزوم تصحیحاتی در آن اعمال نمود. باید آنگیرد، حاضر صورت می

 .گردد اهدافی برای کاهش خطای ثبت شجره تعییناست که 

 تر: توجه به نیاز برای رکوردگیری پیچیده2اقدام 

مثال به عنوان . است تررکوردهای بیشتر و احتماال پیچیدهناظر بر تر شدن رکوردگیری پیچیده

اما به  ی از صفتی که جزء صفات هدف نبودهرکوردگیر ،شانها یا نتاجآزمون عملکرد دامتوان به می

. منافع بالقوه حاصل از ، اشاره نموددلیل همبستگی باال با صفات هدف در شاخص انتخاب وجود دارد

 د:نتر، باید با پاسخ دادن به سواالت زیر بررسی شورکوردگیری پیچیده

 کند؟داری ایجاد میتر منافع ژنتیکی معنیآیا رکوردگیری پیچیده 

 ؟شوندهای بیشتری وارد آیا برای این منظور الزم است گله 

  )به چه امکانات دیگری )به عنوان مثال جایگاه جداگانه برای نرهای بالغ در خالل آزمون نتاج

 نیاز خواهد بود؟

 ؟قدر استهای احتمالی اضافی ناشی از این کار چهزینه 

 برای ارزیابی ژنتیکی BLUP: توجه به استفاده از 3اقدام 

وجود خواهد داشت. اگر هم بخشی از شجره  BLUPاستفاده از اگر شجره کامل ثبت شود، امکان 

اما صحت  .استفاده کرد BLUPتوان از )فقط مسیر پدران یا مسیر مادران(، هنوز هم می گرددثبت 

 آن کمتر خواهد بود.

ها نژادی، باید سعی کرد از آمیزش نرهای هستهدر صورت استفاده از چندین هسته در برنامه تک

 ارتباط ژنتیکی مورد نیاز در ارزیابی ژنتیکی صحیح از ارزش ارثی استفاده نمود.برای ایجاد 

 سازی شدت انتخاب و فاصله نسل: بهینه9وظیفه 

 : بررسی ساختار انتخاب و آمیزش1اقدام 

های سنی مختلف، هم روی شدت تعداد حیوان انتخاب شده برای جایگزینی افراد حذفی در گروه

گیری گذارد. بین این دو عامل باید تعادلی ایجاد نمود. جفته نسل اثر میانتخاب و هم روی فاصل

 دارای حیواناتکارگیری ه های کمتر و اجتناب از بحیوانات در سن کمتر، نگهداری والدین برای سال

تواند با افزایش نرخ توانند فاصله نسل را کوتاه نمایند. شدت انتخاب میمشکالت تولیدمثلی، می

تر افزایش یابد. گزینه های جوان و نگهداری مولدین برای مدت طوالنیتولیدمثل، کاهش تلفات در دام

 .خواهد شدشدن فاصله نسل تر منجر به طوالنی آخر
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 ها با بهبود مدیریت: بررسی افزایش نرخ تولیدمثل در ماده2اقدام 

های مدیریتی را باید بررسی بهبود نرخ تولیدمثل است. روش ،های افزایش شدت انتخابیکی از راه

عهده ر های مورد نظر با افرادی که مدیریت گله را ب. راهشوند های بهبود تولیدمثل یافتنمود تا راه

 .گردنددارند بررسی 

 های تولیدمثلی: بررسی افزایش نرخ تولیدمثل با استفاده از فناوری3اقدام 

توان نرخ تولیدمثل را افزایش داد. بررسی شود که آیا های تولیدمثلی میریبا استفاده از فناو

 ها وجود دارد یا خیر.موردی برای استفاده از آن

 های مختلف: بررسی وجود ارتباط مناسب بین گله4اقدام 

های توان برآورد درستی از ارزش ژنتیکی نسبی گلهدر صورت فقدان ارتباط ژنتیکی مناسب، نمی

باید بررسی شود.  ،دهندهایی که هسته را تشکیل میدست آورد. ارتباط ژنتیکی بین گلهه مختلف ب

 در صورت ضعیف بودن این ارتباط باید نسبت به تقویت آن اقدام کرد.

 های مختلفهای سنی و گله: ارتقای انتخاب در گروه5اقدام 

 های مختلف انتخاب انجام گیرد.ههای سنی و گلاستفاده شود، باید در سطح گروه BLUPاگر 

 : حصول اطمینان از پیشرفت برنامه طبق انتظارات10وظیفه 

به اندازه کافی : برآورد اندازه موثر جمعیت و حصول اطمینان از بزرگ بودن آن 1اقدام 

 (50تر از )بزرگ

اصالحی اندازه موثر جمعیت تعیین کننده میزان از دست دادن تنوع ژنتیکی در جریان برنامه 

است. برخالف اندازه واقعی جامعه، اندازه موثر به تعداد مولدین نر و نیز مولدین ماده، شدت انتخاب، 

تنوع در اندازه خانواده، روش ارزیابی ژنتیکی و روش انتخاب بستگی دارد. اندازه موثر جمعیت و روش 

 مدیریت آن باید بررسی شود.

                    های ممتاز برنامه اصالحی و تی در گلههای مدیری: در نظر گرفتن تفاوت2اقدام 

 های معمولیگله

های تولیدی معمولی مدیریت شوند، صورتی متفاوت از گلهه های ممتاز برنامه اصالحی باگر گله

 سامانه در، سامانههای مناسب برای یک دلیل وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، دامه ممکن است ب
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. مناسب نباشند. وجود چنین اثراتی باید در مراحل اولیه برنامه اصالحی مشخص شوند تولیدی دیگر

کند. در جریان پیشرفت رسانی برنامه به کل جامعه کمک میبه حصول اطمینان از منفعتن امر یا

 لزوم راهنماییبازنگری اهداف انتخاب یا میزان نیاز به برنامه، کنترل وجود چنین اثراتی برای تشخیص 

های داممحل به منافع بیشتر از با هدف دستیابی بهبود مدیریت برای های تولیدی دامداران در گله

 .، ضروری استاصالح شده

 



 



 پنجمبخش 

 گری طراحی برنامه آمیخته

 شرح اجمالی

 ضرورت

کنند، نقاط مشترک زیادی قبل درباره بهبود ژنتیکی بحث می بخشنیز حاضر و  بخشچون 

صورت ه ب بخشبه تنهایی بررسی شود. مطالعه این دو  بخشدارند. اما سعی بر آن است که هر 

 پشت سر هم با تکرار غیرقابل اجتناب بخشی از مطالب همراه خواهد بود.

ای از مزایای عمدهممکن است که گری روش دیگری برای بهبود ژنتیکی یک نژاد است. آمیخته

نتیکی در مدت زمان نژادی حاصل شده و پیشرفت ژجای روش تکه گری بکارگیری آمیختهه ب

توان برای تالقی مداوم )یعنی تولید پیوسته حیوانات گری میتری حاصل گردد. از آمیختهکوتاه

وسیله جایگزینی نژادی و ایجاد یک نژاد جدید که ترکیبی از ه آمیخته(، تغییر یک نژاد محلی ب

 برداری نمود.صفات مطلوب دو یا چند نژاد باشند، بهره

ای به سازماندهی سازی چنین برنامهتواند بسیار پیچیده باشد. پیادهگری میبرنامه آمیخته

 3 نگارهبندی کردن نژادهای درگیر در یک ساختار دامداری چندالیه نیاز دارد. کارآمد و دسته

دهد. طراحی نژادی را نشان میگری و تک( فرایند منطقی انتخاب بین برنامه آمیختهچهارم بخش)

 شود.توضیح داده می بخشگری در این برنامه آمیختهو اجرای 

 اهداف

 کند.گری که از تنوع ژنتیکی بین نژادهای مختلف استفاده میطراحی یک برنامه آمیخته

 ورودی

ه مشخص شد سوم بخشهای اصلی عبارتند از نژاد)های( مورد نظر برنامه )که با اجرای ورودی

 (.سوم بخشاصالح نژاد )( و هدف کلی دوم بخشها ) LDO(، است

 خروجی

فهرست دقیقی از مطلوب همراه با طراحی با گری یک برنامه آمیخته ند از:ها عبارتخروجی

اندرکاران مختلف در وظایف و اقداماتی که در هر مرحله باید صورت گیرند و توضیح نقش دست

 همه ابعاد برنامه.
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  وظایف

 باید انجام شوند: به منظور دستیابی به اهداف فوق وظایف زیر

 های طراحی و اجرامرور هدف اصالح نژاد و تخصیص مسئولیت (1

 هاها و زیرساختهای اصالحی، ظرفیتارزیابی وضعیت فعلی فعالیت (2

 گریسازی طرح برای شروع برنامه آمیختهآماده (3

 تنظیم ساختار مالی و تشکیالتی (4

 گریعملیاتی کردن برنامه آمیخته (5

 گریخدمات آمیخته ارائهسازماندهی  (6

 گری و ارتقای جذب آندمات آمیختهبهبود خ (7

 از نظر منافع و میزان پایداری آنگری ارزیابی برنامه آمیخته (8

 گزارش پیشرفت کار (9

 1 مرحله – اقدامات و وظایف

            رایی و مستلزم انجام وظایف فنی، اج گری کارآمد عموما  سازی یک برنامه آمیختهپیاده

ا بوده و را دار قداماتخواهد بود. برنامه باید از نظر اجرایی کارآیی الزم در هر یک از ا ذاریگسیاست

 .نمایدبتواند این اقدامات را با هم هماهنگ 

ئولیت اهدف اصالحی مرور شده و مس 1 مرحلهشوند: در مشخصی تقسیم می مراحلوظایف به 

نیز یک  3در مرحله و  شده دوینساده ت یک برنامه 2 مرحلهدر  ،شونداشخاص مختلف تعیین می

که  اصل کندح، کاربر باید اطمینان مرحلهشود. در پایان هر برنامه اصالحی پیشرفته ایجاد می

 بعدی فراهم شده باشند. مرحلهعناصر ضروری برای رفتن به 

  هامسئولیت تعیین و اصالحی هدف مرور: 1وظیفه 

 گریآمیخته: مرور اهداف کلی برنامه 1اقدام 

الزم  (،سوم بخشاند )با مشارکت فعال کاربران نهایی تعیین شده قبال که اهداف کلی اصالحی 

در این مرحله مرور شوند. نسبت به تشکیل شاخص انتخاب مورد نیاز در برنامه اصالحی است که 

وند. به گری باید مشخص شنژادی، جزئیات کمتری الزم است. اما اهداف کلی برنامه آمیختهتک

عنوان مثال هدف ممکن است افزایش تولید شیر، به همراه افزایش تولید گوشت به عنوان یک 
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تواند از طریق برنامه شد، می گری ایجادباشد. اگر یک نژاد جدید در جریان آمیخته ههدف ثانوی

 د.ژنتیکی را طی کنبهبود مراحل است، توضیح داده شده که در بخش چهارم نژادی تک

 گریسازی برنامه آمیختههای طراحی و پیاده: تعیین مسئولیت2اقدام 

ا ست یک یز اهمیت است. الزم اگری حائهای طراحی و اجرای برنامه آمیختهتعیین مسئولیت

در دسترس )نژاد  طور نژاد محلیشود( و همیننامیده می Aچند نژاد )که در اینجا تحت عنوان نژاد 

B مشخص شوند تا نرها از نژاد )A ها از نژاد و مادهB ا حدودی به هدف دست آیند. نیاز دقیق ته ب

 ادی(زینی نژگری مداوم، ایجاد یک نژاد جدید یا جایگگری )یعنی آمیختهنهایی برنامه آمیخته

های های دامداران، شرکتتشکلبر عهده تواند کار می این یت. مسئولبستگی خواهد داشت

ها مه اینهای خدمات اصالحی، مزارع دولتی، موسسات تحقیقاتی یا ترکیبی از هالحی، شرکتاص

 های زیر نیاز است:باشد. برای این منظور به تخصص

 ک ییجاد اد )در صورتی که هدف نهایی اریزی عملیات و مدیریت اصالح نژطراحی و برنامه

 خواهد بود(یی از این تخصص نیاز نژاد جدید باشد، به سطوح باال

 ی که صورت در)های تولیدمثلی )مانند تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین( استفاده از فناوری

گسترش  از طریق اسپرم یا جنین بوده و یا روش مورد نظر در Aدسترسی اولیه به نژاد 

 (از اسپرم یا جنین منجمد شده باشدمواد ژنتیکی استفاده 

 نژاد  نیاز بهدر صورتی که )سازی اسپرم و جنین منجمد آوری و ذخیرهجمعA و  اوم بودهمد

 (ه از اسپرم یا جنین منجمد باشدروش مورد نظر در گسترش مواد ژنتیکی استفاد

 داری حیوانات نژاد مدیریت نگهA 

تا  ک باشندبه محل پرورش نژاد محلی نزدیبه اندازه کافی امکانات مورد نیاز  که الزم است

ش مواد که گستر مواردیویژه در ه این امر ب .مواد ژنتیکی به صورت موثر انجام شودگسترش 

ست. یک خوردار ابرباالیی صورت حیوان زنده یا اسپرم تازه انجام گیرد، از اهمیت ه ب بایدژنتیکی 

 برنامه نده درگری الزم خواهد بود تا تشویقی برای دامداران شرکت کنبرنامه فروش برای آمیخته

 .گرددسوب مح
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 2 مرحله - اقدامات و وظایف

 هاها و زیرساختهای اصالحی، ظرفیت: ارزیابی وضعیت فعلی فعالیت2وظیفه 

 تولید سامانههای اصالحی و آوری اطالعات دقیق از فعالیت: جمع1اقدام 

 به سواالت زیر پاسخ داده شود:

 ( ؟ آیا برخی از29 کادرر.ک: میزان تبادل دام مولد بین دامداران چقدر است)  به دامداران

 دی مشخصیفروشند؟ آیا هسته اصالح نژاهای خود را به دیگران میدامگیری، منظور نسل

 های مولد مورد نیاز دامداران را تولید کند؟وجود دارد که دام

 ازای هر ده بههای نر و ماده مولد در چه سنینی هستند و آیا ساختار آمیزشی )تعداد مادام 

 نا بهمعینی وجود دارد؟ توجه شود که ممکن است یک ساختار سنی و آمیزشی خاص بنر( 

کارآمد  برای های چند خانوادهدالیل اجرایی غیرمرتبط با اهداف اصالحی )مانند تجمیع دام

اشد. بذار اما در عین حال بر نتایج برنامه اصالحی اثرگ .شدن مدیریت گله( تشکیل گردد

زای نر به ا والد چقدر است؟ آیا با تغییر سن دام نر، تعداد مادهحداقل سن برای یک دام 

 کند؟تغییر می

 ولد در های مکنند؟ آیا نرهای جایگزین خود را انتخاب میچه موقع و در کجا دامداران دام

ا بز سال اشوند یا اینکه فقط در محدوده زمانی خاصی ها نگهداری میتمام سال با ماده

رج از در خااگر پاسخ مثبت است،  ؟گیری فصلی استجفت آیا؟ هستند ها در تماسماده

ز بیرون اهای مولد نر ؟ اگر دامگیردچگونه صورت میها دامداری نگه ،گیریفصل جفت

 د؟ افتاین کار اتفاق می، از کجا و در چه فصلی ندشومیتهیه 

  آیا الزم است در باالترین الیه برنامه اصالحی که نژادA غییراتی صورت شود تداری مینگه

 (؟30ر.ک: کادر گیرد )

  در روش اصالحی نژاد الزم است که آیاB وجود آید؟ه تغییراتی ب 

 (؟31 کادرر.ک: کنند )های خود را انتخاب میدامداران چگونه دام 

 آیا زیرساختی برای استفاده از تلقیح مصنوعی وجود دارد؟ 

 انسانیآوری اطالعات ازمنابع : جمع2اقدام 

ا بها آن وافقتدامداران پرورش دهنده نژاد محلی و معلومات آنان و م ،منظور از منابع انسانی

 هدف اصالحی است. به اطالعات محلی توجه خاصی مبذول شود.
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 ها: ارزیابی میزان دسترسی به خدمات فنی و مفید بودن آن3اقدام 

 به این موارد باید توجه داشت:

 خدمات ترویجی 

 های آموزشیحمایت 

 های تحقیقاتیحمایت 

 امخدمات رکوردگیری د 

 خدمات تلقیح مصنوعی 

در بخش  ویژهه سازمانی، آگاهی از نقش زنان )ب خدمات کارآمد به منابع انسانی و ارائهظرفیت 

(. توجه 35 درکار.ک: ترویج موسسات آموزشی( و تعادل نیروی کار بین زنان و مردان وابسته است )

لقیح ران تشود که ممکن است در برخی از روستاها به زنان اجازه کار با مردان مروج یا مامو

 مصنوعی داده نشود.

 35 کادر

 در مکزیک سچیاپَنقش کلیدی زنان در پرورش گوسفند 
در بهبود تولید پشم گوسفند گری های متعددی برای استفاده از آمیختهتالش 1973از سال 

شد، صورت گرفت. سومین در جنوب مکزیک پرورش داده می 2یلستزُکه توسط مردم تِ 1سیاپ  چِ
 1990در سال این برنامه نیز اما  .بود 3مارشنژاد رامنی از و استفاده 1981سال مربوط به تالش 

گیری دو نژاد و نیز کنار گذاشته شد. با اینکه بخشی از علت این امر مربوط به ناسازگاری فصل جفت
، اما دلیل اصلی شکست بود مارش با محیط جدیدبه دلیل تطابق کم نژاد رامنی هش تولید پشمکا

زنان مسئولیت کامل در این منظقه بود. یل ستزُتِاین پروژه فقدان درک الزم مسئوالن از دامداری 
 عهده داشتند.ر پرورش گوسفند را ب

 پذیرفتند. نخست آنکه ماموران ترویج )که اکثرا  های تولیدی را نمیزنان این قوم به چندین دلیل دام
با زنان که فقط به زبان محلی خود کرده و مرد بودند( فقط با مردان و به زبان اسپانیایی صحبت 

توانستند صحبت کنند، ارتباطی نداشتند. دوم آنکه پرورش گوسفند یک امر فردی بود و هر زن می
گذاشت. این زنان ها نامی میکرد و برای هر کدام از آندامدار از تعداد کمی گوسفند مراقبت می

درستی برخوردار باشد.  «روح»و  «حس»از به تعبیر آنان پذیرفتند که موقعی یک دام جدید را می
های اصالح شده همانند دادند. سوم آنکه قوچها گوسفندها را به روش گروهی پرورش نمیآن

 قابلیت الزم راکردند. چهارم آنکه پشم جدید از زنان تبعیت نمی «واقعی»یا نژاد  چیاپسگوسفندان 
آنکه رنگ  جامـسرانف و شکننده بود. ـالعاده ظریخیلی کوتاه، فوقو  نداشتدستی  برای ریسیدن

                                                           

1 - Chiapas 

2 - Tzotzil 

3 - Ramny Marsh 
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آب و  مناسبدرست کردن پوشاک  برایو  تفاوت بودم چیاپسم تولیدی با رنگ پشم نژاد ـپش
 .شدپذیرفته نمیاز بقیه اقوام یل ستزُتِکردن مردم  هوای سرد آن منطقه و نیز متمایز

 یاپسچتوسط مطالعات بومی دانشگاه  چیاپسنقش کلیدی زنان در پرورش گوسفند  1985در سال 
مبتنی  پسچیادانشگاه یک برنامه جدید بهبود ژنتیکی گوسفند  1990شناسایی شد. در اوایل دهه 

حاظ لاز  بر نقش محوری زنان تدوین نمود. با درگیر کردن کامل زنان، دستاوردهای معنی داری
 دست آمد.ه کمی و کیفی در تولید پشم ب

 های آمیختهبازار در مورد دام یمعال یابیارز: 4اقدام 

رت ه چه صوب یواناتشود که ح یادآوری( مرور گردد تا دوم بخش) یدتول سامانه یابیارز نکات

 میعال هکشود  یاست که بررس ین. موضوع مهم اشوندیمعاوضه م یامعامله  یدیاهداف تول یبرا

قاء را ارت ت خودمحصوال یتو کم یفیتکه ک یباالتر( به نفع دامداران یمتبازار )مانند ق در یمطلوب

ر نان منجشارکت آمامه و دامداران از برن یبرخوردار یزانم یشامر به افزا ین. ادارد وجود اندداده

لف های مختیهبرآورد تعداد دامی که باید در الشود که سبب میبینی وضعیت بازار پیش .شودیم

 ، آسان گردد. برنامه تولید شوند

 گری: ارزیابی از وضعیت فعلی آمیخته5اقدام 

ی یا از محل گری با نژادهای دیگر اعمویژه در گاو، در معرض آمیختهه بسیاری از نژادها، ب

د یا ام شواز یک طرح تعریف شده انج ه صورت قسمتیوارداتی قرار دارند. این کار ممکن است ب

                 نژاد     ریزی نشده و اتفاقی رخ دهد. حالت دوم ممکن است صورت برنامهه اینکه ب

جمله  فی ازل مختل. دالیدگری باشد را تخریب کنی از یک برنامه آمیختهمحلی که قرار است جزئ

 نند. اینگری بزتهدامداران دست به آمیخکه د باعث شود نتوانپذیری یا نیروی کار میتولید، تطابق

تن از اهی داش. آگبکشاند از آنچه که در برنامه توافق شده است، امر ممکن است آنان را به راهی غیر

سترسی زم است دمداوم صورت گیرد، الگری ز اهمیت است. اگر قرار باشد آمیختهها حائاین فعالیت

ین حال و در ع تواند تالقی دهدها را که یک دامدار میبه نژاد محلی تضمین گردد. سهمی از دام

ر د(. 36 رکاد) بقای جمعیت محلی را هم تامین نماید، به اندازه گله و نرخ تولیدمثل بستگی دارد

 های تخصصی نیاز است.این زمینه به مشاوره

 36 کادر
 الیک مث -اثر اندازه گله بر حفظ نژاد

 نظور بهبود تولید مبه  Bکه تولید شیر باالیی دارد برای تالقی با نژاد محلی  Aفرض کنید که از نژاد 
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 میزان بقادرصد،  80 با برابر B. اگر باروری در نژاد گرددتولید  F1شود تا نسل شیر آن استفاده می
 20برابر با  دهدرصد و میزان جایگزینی ساالنه گاوهای ما 90 برابر با لمثتا رسیدن به سن تولید 
)با  2 × 20 ÷ (8/0 × 9/0) = 56بایست تعداد رأسی از این نژاد می 100درصد باشد، در یک گله 

حلی منر  گاوهای های متولد شده( رأس گاو ماده بافرض نسبت مساوی جنس نر و ماده در گوساله
واند با ترأس گاو ماده محلی می 44تا جمعیت گله محلی حفظ شود. پس تنها  آمیزش داده شوند

  و به منظور افزایش تولید شیر آمیزش داده شوند. F1برای تولید نسل  Aنرهای نژاد 
اید یا عقیم بگیری دخالت داده شوند )یعنی نباید در جفت F1نرهای نسل  Bبرای حفظ امنیت نژاد 

                                 گله،  دازهوشن است که این عدد تحت تاثیر میزان باروری، تلفات و انشده یا کشتار گردند(. ر
 گیرد.ویژه در شرایطی که گله کوچک است، قرار میه ب

ند )یا وارد نماید( تا کها را تولید یا اسپرم آن Aالیه باالیی برنامه اصالحی همواره باید نرهای نژاد 
 را بارور نمایند. Bژاد محلی گاوهای ماده ن

 گریشروع برنامه آمیختهبرای سازی طرح : آماده3وظیفه 

 ریزی برای نیازهای پرسنلی و مدیریتی: برنامه1اقدام 

ارد. گری بستگی دنوع پرسنل و ساختار مدیریتی تا حد زیادی به مقیاس برنامه آمیخته

 باشند:متخصصین زیر باید بسته به حجم برنامه در دسترس 

 یک متخصص ژنتیک 

 یک مدیر پردازش داده و اطالعات 

 یک دامپزشک 

 یک متخصص تولیدمثل 

 یک مدیر مزرعه 

 ی هاز دامده ایک تکنیسین که بتواند برنامه را در میان دامداران تبلیغ کند و برای استفا

 (است ضروری زن هایحضور تکنسیناصالح شده مشاوره بدهد )

 یک مدیر مالی 

شریک تها نباید میان اشخاص اما مسئولیت .است چند مسئولیت داشته باشد یک فرد ممکن

 شود.

 گری: طراحی برنامه آمیخته2اقدام 

 در نظر گرفته شوند:باید گری طراحی شوند. موارد زیر های برنامه آمیختهگام
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 این ست؟ایاز ویژه نر، نه آیا به داشتن یک الیه باالیی برای تولید حیوانات نژاد خالص، ب( 

 .(محسوب گرددنژادی ممکن است به عنوان یک برنامه تک بخش

 هایی باید در طی زمان ایجاد شوند؟چه تالقی 

 ن الیه ی ایهااگر به داشتن یک الیه تکثیری نیاز است، چه حیواناتی برای تولید جایگزین

 ستفادهاالیه تولیدی  درو کدام حیوانات برای گسترش مواد ژنی اصالح شده  بودهنیاز 

 خواهند شد؟

یکی های ژنتالینح در مورد تعداد، جنسیت، ژنوتیپ و باید در خصوص اخذ تصمیمات صحی

 .نمودالیه تکثیری برای حداقل مدت سه نسل اطمینان حاصل 

از ا استفاده ب، است نیز خالصه شده 4 نگارهکه در  37 کادرشده در  ارائه گیریاز درخت تصمیم

که از  مورد نظر مبتنی بر این فرض است گیری. درخت تصمیمدپیروی شومتخصصان ژنتیک نظر 

از یک  ه از بیشآید. در صورت استفادعمل میه گری با نژاد محلی استفاده بیک نژاد برای آمیخته

ه نسبت سهم هر های برگشتی باید با توجه بو تالقی F1نژاد، گروه نرهای مورد استفاده در تولید 

ای هنسبتز یکی انژاد محلی  که سهم ژنی ه استفرض شدبر این یک از نژادها تشکیل شود. عالوه 

 درصد است. 75و  50، 25

 شد، طرحدید باگری بدنبال ایجاد یک نژاد جدر صورتی که برنامه آمیخته :ایجاد یک نژاد جدید

 باید:

 ا رجی( رحلی و نژاد خا)نژاد م تثاربراساس آزمایش، ترکیب مناسب ویا  صورت تجربیه ب

 مشخص کند

 ه بد خارجی نژا ها و اینکهتعداد دام مورد نیاز از نژاد محلی و نژاد خارجی، منبع تامین آن

 ، راشده مواد ژنتیکی منجمددیگر صورت اسپرم یا ه شود یا بصورت حیوان زنده وارد می

 تعیین نماید. 

عداد تشود. یجرا ماین روش از انجام پی در پی تالقی برگشتی با یکی از نژادها ا :جایگزینی نژاد

ند، یفی دارید ضعکه تول های نامطلوبیدام تولیدی به این روش باید آنقدر زیاد باشد که بتوان دام

رد. حذف کرا  ،دارای مشکل تولیدمثلی هستند یا قادر به تطابق با شرایط محیطی نیستند

ارند( دخارجی  تر )که سهم کمتری از نژادتوان با حذف زودتر حیوانات مسنجایگزینی نژاد را می

ر د .باشدای نهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه ممکن است کار ساده. حذف دامنمودتسریع 

 .رفته شودگر نظر و نیازها و شرایط آنان باید د بودههماهگی با دامداران و جامعه الزم این مورد 

کافی از نژاد محلی را  هایمادهبتوانند که  ی استوجود دامداران ستلزمماین روش  :تالقی مداوم

به اینکه چه بستگی دارد تولید کنند. اجرایی بودن این روش  خارجیبرای آمیزش با نرهای نژاد 
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های با برای گونه .استمورد نیاز  محلیهای جمعیت تعداد نر از نژاد خارجی برای آمیزش با ماده

 :استآوری اطالعات زیر از اهمیت عملی برخوردار نرخ تولیدمثل پایین، جمع

 های محلی به تفکیک سنتعداد کل دام 

 نرخ تولیدمثلی هر گروه جنسی 

 گیری به تفکیک جنسای هر دوره جفتنرخ بقا به از 

 نوع مطلوب جفت برای هر گروه 

 های محلی برای جایگزینیشناسایی ماده 

  گیری بعدی برای هر گروهفصل جفتتعداد ماده در 

  نیاز از نژاد خارجی برای هر گروهتعداد نر یا تعداد واحد اسپرم مورد 

 37 کادر
 گریبرنامه آمیخته گیریدرخت تصمیم
 هیم.دنشان می Bو نژاد محلی را با حرف  Aدر اینجا نژاد خارجی یا وارداتی را با حرف 

به این پاسخ  های مختلف وجود داشته باشد؟یا آمیخته Aآیا الزم است یک الیه مولد از نژاد  (1
یکی واد ژنتم( بو  ،جایگزینی نژاد باشد ،( هدف نهایی برنامهالفمنفی خواهد بود اگر: پرسش 

 پاسخ نژاد خارجی در دسترس بوده و از طریق تلقیح مصنوعی نیز قابل گسترش باشد. اگر
 بروید.  9مرحله به بروید و اگر پاسخ منفی است،  2به مرحله ، مثبت است

اگر و  بروید 3به مرحله پاسخ مثبت است،  آیا هدف نهایی تشکیل یک نژاد جدید است؟ اگر (2
 .بروید 8مرحله پاسخ منفی است، به 

سخ پا ت؟ اگرنژاد محلی در ساختار ژنتیکی نژاد جدید نیاز اس تاثدرصد از ور 25آیا فقط به  (3
 .بروید 5به مرحله پاسخ منفی است، اگر  بروید و 4به مرحله مثبت است، 

رگشتی دهید. تالقی ب Aرا با نژاد  F1تولید کرده و سپس افراد  F1ابتدا یک گروه آمیخته نسل  (4
با نرهای  F1 هایو سپس آمیزش ماده Aبا نرهای نژاد  Bهای نژاد ترین کار، آمیزش مادهساده
و  Aنژاد  خود را از وراثتدرصد از  75شود که است. بدین ترتیب یک گروه ایجاد می Aنژاد 
ا را به روش هتوان آن، می25به  75گروه این گیرد. پس از ایجاد می Bدرصد را از نژاد  25
 کنید. ا برآوردرداد. تعداد دام مولد برای سه نسل متوالی  ارتقاء( چهارمر.ک: بخش نژادی )تک

 د دی با وارـح کی گفته شده را تاـتوان نسبت ژنتیل شد، میـنژادی تشکیانی که هسته تکـمز     
 تعدیل نمود. Aیا نر  F1کردن تعدادی نر      
 نژادی شروع امه تکعمل آید. البته وقتی برنه خودداری ب Bبا نرهای نژاد  F1هایاز آمیزش ماده     
 ی دو نژاد.بهترین حیوانات تمرکز شود، نه حفظ ترکیب ژنتیکانتخاب روی بیشتر باید شد،      
 یت ـهای جمعادهتری با معـتوانند در سطح وسی( میF1)و نرهای  Aالل این روند، نرهای ـدر خ     
 گزینی ـایج. (ته باشدـه گسترش مناسب وجود داشـبه شرطی که یک برنام)زش داده شوند ـآمی     
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 له ـبه مرح تر این فرآیند کمک خواهد کرد.ـی به پیشرفت بیشـهای اصالحعیت توسط دامـجم     
 .بروید 10     
ید؟ آدست ه بدرصد از ساختار ژنتیکی نژاد جدید از نژاد محلی  50 که است تصمیم بر اینآیا  (5

 .بروید 7، به مرحله پاسخ منفی استاگر بروید و  6به مرحله پاسخ مثبت است،  اگر

ترین یید. سادهها آمیزش برقرار نماایجاد کرده و سپس بین خود آن F1یک الیه مولد از افراد  (6
رصد نژاد د 50ترکیب ژنتیکی  F1است. آمیزش بین افراد  Aبا نرهای  Bهای راه، آمیزش ماده

A  درصد نژاد  50وB  ت صوره تواند بیآورد. پس از ایجاد این الیه، ادامه کار موجود میه برا

 د کنید.ا برآوررد. تعداد افراد مولد برای سه نسل تفاق افت( اچهارم بخشنژادی )یک برنامه تک

 ه کردن تعدادی ـبا اضافوان در صورت نیاز ـتروع شد، میـش F1زش بین افراد ـکه آمیپس از آن     
 نمود. ایجادها اندکی تغییر در ترکیب ژنتیکی آن Bیا از نژاد  Aدام مولد از نژاد      
 ات نژادی مختلف با یکی از نژادهای والد و مخلوط کردن ترکیب F1های تی مادهـاز آمیزش برگش     
 رده و کانات تمرکز نژادی، بر استفاده از بهترین حیوروع برنامه تکـخودداری شود. اما پس از ش     
 صرفنظر نمایید.از تاکید بیش از حد بر ابقای نسبت سهم نژادها در جمعیت      
 یزش با ـه در آمصورت گسترده ( بF1)و نرهای  Aژاد ـتوان از نرهای نالل این فرآیند، میـدر خ    
 اده نمود. تفـترش مواد ژنتیکی اسـوثر گسـشرط وجود یک طرح مه معیت محلی، بـهای جماده     
 له ـبه مرح د.ـبیشتر خواهد شعیت محلی با نژاد تشکیل شده جدید باعث بهبود ـجایگزینی جم     
 .بروید 10     
تولید  1F نسل برخوردار باشد. یک گروه آمیخته Bنژاد  تاثردرصد از و 75نژاد جدید به میزان  (7

با نرهای  Bد های نژاترین کار، آمیزش مادهتالقی برگشتی دهید. ساده Bکرده و سپس با نژاد 
با  F1رهای صورت آمیزش نه تواند یا ببرگشتی میاست. اما آمیزش  F1برای ایجاد نسل  Aنژاد 
ک گروه با ترکیب انجام شود. این کار ی Bبا نرهای نژاد F1  هاییا آمیزش ماده Bهای نژاد ماده

به  25گروه ن ایکند. پس از ایجاد ایجاد می Bدرصد از نژاد  75و  Aدرصد از نژاد  25وراثتی 

ولد داد دام م( دنبال شود. تعچهارم بخشر.ک: نژادی )تواند به روش تک، بهبود ژنتیکی می75
 برای سه نسل متوالی را برآورد کنید.

 (، به جای Aسهم  )برای افزایش F1دادی نر ـتوان تا حدی با وارد کردن تعی را میتغییرات جزئ     
 سته در ه Bاز نژاد ی ـاف، یا با وارد کردن تعداد نر یا ماده اضBها با نژاد  F1تالقی برگشتی تمام      
 .نمودایجاد      
 ز د بیش اه و از تاکینژادی، بر استفاده از بهترین حیوانات تمرکز کرداما پس از شروع برنامه تک     
 حد بر ابقای نسبت سهم نژادها در جمعیت صرفنظر نمایید.      
 دی( ـتولی انهـمسادر  F1لکرد ـته به عمـ، بسAاید نرهای ـ)و ش F1د، نرهای ـالل این رونـدر خ     
 ه یک برنامه کبه شرطی )یزش داده شوند ـهای جمعیت آمتری با مادهطح وسیعـتوانند در سمی     
 تر ـبیش رفتـمعیت توسط نژاد جدید به پیشـ. جایگزینی ج(گسترش مناسب وجود داشته باشد     
 .بروید 10این فرآیند کمک خواهد کرد. به مرحله      
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با  A از نژاد یک گروه مولدالزم است گری یا جایگزینی نژاد است. تداوم آمیخته ،هدف برنامه (8
                      ز روش اتفاده های مولد باید با اساستفاده از دام زنده، جنین یا تخم ایجاد شود. گروه دام

 .بروید 10نژادی اداره شوند. به مرحله تک

 توان ازیمصورت در اینیک گروه مولد متشکل از دام زنده نیاز نیست؟ به وجود  آیا قطعا  (9
الحی هداف اصکه اآن است واردات مداوم و توزیع اسپرم استفاده نمود. اما این امر منوط به 

ل توجه این تولیدی هدف مورد پذیرش باشد. نکته قاب سامانهبرای منطقه و  Aنژاد مربوط به 
 روش  ای تواند نقطه شروع خوبی برمی Aنژادی برای نژاد ه تکاست که برقراری یک برنام

. اگر پاسخ دبروی 10نژادی محسوب شود. اگر تصمیم به ایجاد یک الیه مولد باشد به مرحله تک
 .بروید 11، به مرحله استمنفی 

به نوبه نیز ین امر ا. بستگی دارد Bاندازه هسته به تعداد مولد نر مورد نیاز برای تالقی با نژاد  (10
 هسته به صورتممکن است . از آنجا که وابسته است خود به روش گسترش مواد ژنتیکی

ای این کار به اندازه هسته باید برلذا تغییر نقش دهد،  Aنژادی برای بخشی از یک برنامه تک

 (.چهارم بخشر.ک: اندازه کافی بزرگ باشد )

  هاالقیتیک ـتفک یال( براـدن یا پر و بـگ بـرن حی )مانندـیار واضـچ معـی که هیـویژه زمانه ب     
 انجام شوند  های کنترل شده درون هستهد که آمیزشـممکن است الزم باش ،وجود نداشته باشد     
 دی نژارنامه تکبته به سمت ـزمانی که قرار است هس. مایز گردندـاز هم متهای مختلف تا تالقی     
  12له ـ. به مرحشودمیوردار ـها از اهمیت برخدامتعیین هویت د، حرکت کن     
 .بروید     
بسیار ساده خواهد بود. تعداد  بخشبر تشکیل گروه مولد نباشد، این  تصمیمدر صورتی که  (11

در جمعیت که باید هر سال  Bواحد اسپرم مورد نیاز در هر سال بستگی به تعداد ماده نژاد 
 آبستنی به ازای هر تلقیح(،  pشانس موفقیت تلقیح ) ( وcگری استفاده شوند )برای آمیخته

c برابر بادر سال تعداد واحد اسپرم مورد نیاز  صورتدر این. دارد
p
 . خواهد بود 

 یت ـواند از جمعتیـنژادی مد، یک برنامه تکـایگزینی نژاد باشـگری جدف نهایی آمیختهـاگر ه     
 ده باشد، ایجاد شوسیله نژاد خارجی جایگزین ه یا بیشتر بدرصد  75محلی هنگامی که به اندازه      

 .بروید 12(. به مرحله چهارم بخشر.ک: شود )     

  .تهیه شود گزارش اولیه طرح (12

 های ارتباطی و حمل و نقل: طراحی زیرساخت3اقدام 

ارد. نیاز د های خوب ارتباطی و حمل و نقلگری کارآمد به داشتن زیرساختیک برنامه آمیخته

 این نیازها را مشخص کند.طرح باید نحوه تامین 
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 گریهای آمیختهگیری برای برنامهدرخت تصمیم :4 نگاره
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 گری: مشخص کردن احتیاجات نژاد خارجی مورد استفاده در برنامه آمیخته4اقدام 

فیت ه، کیبا شرایط محیطی هدف، سطح تغذی الزم است احتیاجات نژاد خارجی از نظر سازگاری

 ن حاصلهای بهداشتی و سطح مدیریت مشخص شود تا از پرورش صحیح آن اطمیناتغذیه، مراقبت

 گردد. برای این منظور ممکن است الزم باشد موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

 رش نژاد خارجی در قالب یک هستهپرو 

 ته( توسط دامداران بیرون از هسگیری )احتماال نگهداری نرهای مولد در طول جفت 

ید اشند، بابیج قادر به توجیه دامداران که بخش تروبه نحوی های آمیخته نکات مدیریتی دام

 مشخص شوند.

 های مختلف برنامهگیری در الیهرکورد راهبرد: طراحی 5اقدام 

 32 رکاددر  ر شدهاگر به ایجاد یک الیه مولد مرکب از دام زنده نیاز باشد، باید مطابق نکات ذک

، برای اضافی هاینژادی، رکوردگیری از صفات انجام شود. در صورت وجود الیهبرای یک برنامه تک

که  ستای ایهبه داشتن النیاز هرکدام رکوردگیری خاص خود نیاز خواهد بود. به عنوان مثال اگر 

کرد اید عملهای محلی تولید کند، بآمیزش با ماده ونرهای آمیخته برای توزیع در سطح جمعیت 

د. از نری شوتولیدمثلی و کیفیت اسپرم این نرها عالوه بر عملکردشان برای سایر صفات رکوردگی

به ا تنهو د برنامه است، باید بسیار سنجیده عمل نمو بخشترین آنجایی که رکوردگیری پرهزینه

ارزان  نسبتا   وبا رکوردگیری ساده کار رکوردهایی که مورد نیاز هستند اکتفا کرد. ممکن است که 

ورد م. صفات یابد( توسعه زاییبا شروع درآمد تدریج با پیشرفت طرح )و احتماال ه و ب شدهشروع 

ص نمود اما در این مرحله باید مشخ. شوندرکوردگیری در مرحله مرور هدف اصالحی مشخص می

کورد و زنان که اغلب ثبت ردر این بخش . گرددکدام صفت روی کدام حیوان اندازه گیری که 

ر د یک امت رکورها در ثبدهند، اطالعات زیادی دارند. بنابراین درگیر کردن آنشجره را انجام می

ستفاده اردهایی رکو اما اگر از .مردان است در زنان کمتر از منطقی است. نرخ باسوادی معموال  کامال  

 ساز نخواهد بود. امر مشکلد، این نشود که نیاز به سواد نداشته باش

 : طراحی روش توزیع مواد ژنتیکی اصالح شده6اقدام 

گری بستگی دارد. ماهیت روش توزیع مواد ژنتیکی اصالح شده به هدف نهایی برنامه آمیخته

             تواند تحت یک برنامه اصالحی دید ایجاد شود، تولید و آزمون آن، میاگر قرار باشد یک نژاد ج

درصد از  50( قرار گیرد. اما اگر قرار باشد جمعیت محلی را تا سقف چهارم بخشر.ک: نژادی )تک

 جهتم در سطح جمعیت ها برای توزیع دائیا اسپرم آن F1نژاد خارجی جایگزین کنیم، نرهای 
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 75های آنان مورد نیاز خواهند بود. اگر جایگزینی نژاد تا سقف های محلی یا آمیختهتلقیح ماده

3 درصد هدف باشد، نرهای آمیخته
4
باید مداوم توزیع شوند. در تمام انواع جایگزینی نژادی باید  

بقیه جمعیت در و خواهد بود اطمینان حاصل شود که این کار محدود به دامداران داخل طرح 

 .رود. گفتن این موضوع ساده استاز بین نمی هایه خود باقی مانده و خلوص ژنتیکی آنوضعیت اول

گری پایین در کشورهای در حال توسعه آسان نیست. آمیخته سطحهای سامانهاما انجام آن در 

های مولد ممکن است در . نرها و مادهدارد توزیع پیچیده مواد ژنتیکی سامانهمداوم نیاز به 

گیری در سطح جمعیت با هم داگانه در الیه مولدین تولید شوند و سپس برای جفتواحدهای ج

 گری مداوم قابل توصیه نیست.های الزم، آمیختهمخلوط گردند. در صورت فقدان زیرساخت

 ها و تهدیدها(نقاط ضعف، فرصت )نقاط قوت، SWOT: انجام یک مطالعه 7اقدام 

رای بآن باید انجام شده و نتایج  SWOTنویس طرح تهیه شد، یک تحلیل پس از آنکه پیش

 طرح مورد استفاده قرار گیرند.

 : انجام یک بررسی اقتصادی8اقدام 

 دیده شوند. ششم بخشجزئیات در 

 ساز و تجدیدنظر در آن در صورت لزومطرح به مسئوالن تصمیم ارائه: 9اقدام 

از ورت نیصدست مسئوالن تصمیم گیرنده رساند. در ه ب پس از تکمیل کار طراحی، باید آن را

 نظرهای الزم انجام شوند. باید تجدید

 : تنظیم ساختار مالی و سازمانی4وظیفه 

 : تامین منابع مالی و ساختار سازمانی1اقدام 

ن یا دهندگاهای پرورشها )مشتمل بر انجمن NGOمنابع مالی ممکن است از طریق دولت، 

زم التوسعه  های فنی مشترک صورت گیرد. در اکثر کشورهای در حالی( یا برنامههای نژادانجمن

ر حداکث داری، حداقل در شروع طرح ایفا نماید تا شانس پایداری آن بهاست دولت نقش معنی

 برسد. ساختار سازمانی باید در برگیرنده تمام افراد مرتبط با طرح باشد.
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 : ایجاد برنامه آموزشی2اقدام 

زهای ین نیاماموران ترویج آموزش داده شود که به دامداران نشان دهند چگونه از پس تامبه 

 برنامه ر گرفتندر نظالزم است روی های آمیخته برای جایگاه، تغذیه و بهداشت برآیند. اضافی دام

ن رکناشود. کا ها دارند، تاکیدمدیریت دامدر ترویجی برای زنان دامدار، به دلیل نقش مهمی که 

 های اجرایی برنامه آموزش داده شوند.برنامه از تمام جنبه

 گری: اجرای برنامه آمیخته5وظیفه 

 صورت روزانهه : مدیریت اجرای برنامه ب1اقدام 

ود یین حدمربوط به تع بینی نشده بود و مناقشاتی کهبه مشکالتی که در مرحله طراحی پیش

ن ها ممکوجه دقیق اعمال شود. تداخل مسئولیتممکن است پیش آیند، تبوده و مسئولیت افراد 

مدیر  های مدیر پرورش،است در مرحله رکوردگیری رخ دهد. الزم است تعیین حدود مسئولیت

 ارزیابی شود.به دقت آوری اطالعات و متخصص ژنتیک جمع

 : درگیر کردن دامداران پیشرو و با قابلیت2اقدام 

. این دگردنشناسایی شوند، محسوب میو پیشرو  داشتهی ذهن روشن ی کهالزم است دامداران

 شوند.گری محسوب میافراد نخستین گروه از متقاضیان برنامه آمیخته

ن در اظ کردبندی شده و به منظور لحبازخورد دامداران پرسیده شود. این اطالعات باید جمع

 (.5 هنگام مرور اهداف اصالحی، در گزارش پیشرفت کار آورده شوند )اقدام

 روی دامدارانهای مدیریتی پیشهایی برای رفع محدودیت: یافتن راه حل3اقدام 

ری را گمیختهآسازی برنامه موانع موجود بر سر راه پیاده ،تولید سامانهارزیابی شرایط فعلی 

شکالت رای مهای مناسب بنشان خواهد داد. الزم است با کمک دامداران و ماموران ترویج راه حل

ری گیجفت در بهشناسایی شده، پیدا شوند. به عنوان مثال وقتی نرهای نژاد بومی به صورت آزاد قا

 ردد. گهای جمعیت باشند، ممکن است استفاده از قفس یا اخته کردن دام پیشنهاد با ماده

عی و یح مصنوزم تلقگری )به عنوان مثال جایگاه دام، لواامکانات الزم برای اجرای برنامه آمیخته

 شوند. فراهمثبت هویت فردی( 
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 : تحکیم ارتباط با بخش ترویج4اقدام 

. یدآه عمل بپرسش های آمیخته در شرایط تولیدی مردم از ماموران ترویج در مورد عملکرد دام

ورده آت کار ی، در گزارش پیشرفبندی شده و در هنگام مرور اهداف اصالحاین اطالعات باید جمع

 اقدام بعدی(.ر.ک: شوند )

 : پایش و گزارش پیشرفت کار5اقدام 

یت فروش توزیع مواد ژنتیکی صورت گیرد. در گزارش باید وضع روند برمروری الزم است که 

ز ابندی عباید یک جم شود. همچنینو با نقطه هدف مقایسه  گردیدهپالسم اصالح شده وارد جرم

 .گردد ارائهنفع و ماموران ترویج های ذیرد گروهبازخو

 گریخدمات آمیخته ارائه: سازماندهی 6وظیفه 

 گریخدمات آمیخته ارائه: بهبود سازماندهی 1اقدام 

 از تامین نیازهای زیر اطمینان حاصل شود:

 رست بدهدها را در زمان و مکان دها و دادهدامبه  یزیرساخت منسجمی که اجازه دسترس 

 چه  د باشند،جا بایها کها و دادهنفع بدانند دامارتباطی خوبی که اجازه دهد افراد ذی سامانه

 ها انجام دهندموقع باید آنجا باشند و چه کاری باید با آن

 طمینان از انجام کامل وظایف آنانآموزش افراد میدانی و نظارت برای کسب ا 

 هاتخصیص واضح مسئولیت 

 کارآیی اجراییریف نقاط هدف برای تع 

یارهای گیری )معقابل اندازهاهداف مزبور در موقع تنظیم اهداف، اطمینان حاصل شود که 

است  ممکن اما باید توجه شود که .روشنی برای سنجش موفقیت یا شکست( و قابل دستیابی باشند

ت به خورد مثببازبرانگیزتر باعث د. رسیدن تدریجی به اهداف چالشنبرانگیز نیز باشچالشاهداف 

قی ف غیرمنطهای پی در پی برای رسیدن به اهدادر حالی که عدم موفقیت .شودنفع میافراد ذی

 اندازد.را به مخاطره می سامانهبازخورد منفی ایجاد کرده و 

 رساندن مواد ژنتیکیجهت های موثر سامانهاندازی : راه2اقدام 

گری در زمان و مکان ژنتیکی از برنامه آمیختهرساندن مواد برای کارآمد  سامانهیک وجود 

هر قدر )تواند متغیر باشد می سامانه. درجه پیچیدگی این ضروری است دامداران هدف بهمناسب 
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ما  نظارت ئباید دا سامانه(. 38 کادر) (بیشتر خواهد بودنیز تر باشد، شانس موفقیتش ساده سامانه

 تامین شود.ن آتا در حد امکان سادگی و کارآمدی  گردد

 38 کادر

 کلید موفقیت برنامه اصالحی - رساندن مواد ژنتیکی
در کشور مراکش با هدف حفظ و  1یک برنامه اصالحی برای گوسفند نژاد دمان 1970در اواخر دهه 

ارتقای این نژاد بر اساس یک طرح اصالحی هسته باز آغاز شد. هدف اصالحی عبارت بود از ابقای 
دلیل فقدان یک ه ها ارتقا داده شود. اما بها در حالی که سرعت رشد برهنرخ باالی باروری میش

تنها تعداد اندکی  (شدندنمیطرح ا شامل پدرصد از دامداران خرده 90 تقریبا )توزیع مناسب  راهبرد
عالوه بهبود ه های اصالح شده از طریق واحدهای تکثیر کننده بودند. باز دامداران قادر به تهیه دام

پاها تحت نظارت قرار زیرا جریان حیوانات از تکثیرکنندگان به خرده .پذیر نبودبیشتر برنامه امکان
 نداشت.

 صالحیابرنامه ، مکان و محیط پرورش هسته دمان و جمعیت پایهن متفاوت بوددلیل ه همچنین ب
ین ر در اشدند. نژادهای دیگها پرورش داده میدچار اشکال شد. بخش عمده این نژاد در واحه

 الی نژادرزش باارغم اند. علیزیرا به شرایط آن سازگاری پیدا نکرده .شوندمناطق پرورش داده نمی
 رای مصرفان بدمان، در غیاب نژادهای دیگر و نیز محدود بودن تعداد دام در جمعیت پایه، دامدار

 شوند.ها میمجبور به کشتار این دام مراسم مذهبیشخصی یا 
ر داساسی  اهمیت کارآمد انتقال مواد ژنتیکی اصالح شده به دامداران از سامانهبنابراین طراحی یک 

 فقیت برنامه اصالحی برخوردار است.مو

 : در نظر گرفتن تلقیح مصنوعی3اقدام 

ایای بخشد. مز دریافت را بهبود سامانهداری طور معنیه تواند باستفاده از تلقیح مصنوعی می

 عبارتند از: تلقیح مصنوعیاصلی 

 توزیع تعداد زیادی دام مولد نراز  شدننیاز بی 

  ،تفاده ی، اسگیری طبیعکه به نوبه خود در مقایسه با روش جفتارتقای نرخ تولیدمثل نرها

 سازدتر از نرهای اثبات شده برتر را میسر میگسترده

راتب عی به مدسترس از نژاد جایگزین، استفاده از تلقیح مصنودر در صورت کم بودن تعداد نر 

 .ده استشای منجمد هتر خواهد بود. موثرترین روش برای این منظور استفاده از اسپرمضروری

 ند:ده باششود که مقدمات زیر فراهم شمزیت بالقوه تلقیح مصنوعی زمانی بیشتر نمایان می

 تجهیزات و لوازم مصرفی تلقیح 

                                                           

1 - D'man 
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 افراد آموزش دیده برای تلقیح 

 امکان تشخیص صحیح و به موقع فحلی 

 داران برای انجام تلقیح مصنوعیپذیرش ذهنی دام 

  (د شدهدر صورت استفاده از اسپرم منجم) ذخیره آنو منبع تامین منظم نیتروژن مایع 

ین روش در کارگیری موثر اه (. برای تضمین ب39 کادرز اهمیت است )سازماندهی کار نیز حائ

 سامانه دهیمانبندی شده باشد. در سازخوبی زمانه سطح روستا، انبار و حمل و نقل اسپرم باید ب

 دریافت مواد ژنتیکی، در نظر گرفتن نقش زنان ضروری است.

 39 کادر

 زیرساخت مورد نیاز برای برنامه تلقیح مصنوعی
ن لبته ایا. مایدنتواند توزیع وسیع و موثر مواد ژنتیکی نر را تسهیل استفاده از تلقیح مصنوعی می

متحد  مهوریجفراهم باشد. در منطقه ماالوی  کارکه امکانات مورد نیاز  موضوع مشروط به آن است
ه در ولتی کتوسط ماموران دگاو تانزانیا و زامبیا، در طی سه دهه گذشته خدمات تلقیح مصنوعی 

                           ئهارا ،کنندای و مراکز تلقیح مصنوعی فعالیت میسطح مزارع، اماکن مخصوص کنار جاده
 . اما اینشودکارگیری تلقیح مصنوعی مشاهده میه ثابت ساالنه در ب یافزایشروند شود. یک می

دسترسی  بلیتقابلیت اعتماد و قا اینکه در اغلب موارد ند است. نخستافزایش به دالیل مختلف کُ
قدان های طوالنی و فبه خدمات تلقیح مصنوعی تحت تاثیر مشکالت حمل و نقل مانند مسافت

 دوم ن است.مایع و نیز مدیریت ضعیف مراکز تلقیح مصنوعی، پایی نیتروژنکمبود وسیله نقلیه و 
ایین اران پالزم برای تشخیص فحلی گاو توسط دامد هایدلیل فقدان آموزشه نرخ آبستنی ب اینکه
ی هامه. دلیل اصلی این نقطه ضعف سطح پایین پشتیبانی مالی خدمات ترویجی و برناباشدمی

 . نیستر ندام  های مورد استفاده مطابق با معیارهای انتخابسپرمآموزشی است. در نهایت، کیفیت ا
 داران وین دامیک برنامه کارآمد تلقیح مصنوعی نیازمند امکانات ترابری مناسب ب ایجادبنابراین 

ج که تروی ، تامین مالی مناسب برای بخشمزبورمراکز تلقیح مصنوعی، مدیریت کارآمد در مراکز 
 ارآمد کهکنتاج  و یک برنامه آزمون عملکرد یا آزمون کندهای آموزشی الزم را اجرا بتواند برنامه

 ، است.نمایدهای برتر ژنتیکی را تضمین استفاده از دام

 انتقال مواد ژنتیکی سامانههای تحقیقاتی برای بهبود : تهیه برنامه4اقدام 

ها نسپرم آهای نر یا ان دامگری، رساندیک محدودیت کلیدی در کارآمد بودن برنامه آمیخته

 اشند:بهای نژاد بومی است. تحقیقات باید موارد زیر را در نظر داشته برای تلقیح ماده

 گری در زمان و مکان مناسببهبود تامین نرهای مورد نیاز برای آمیخته 

 گری بهتر صورت گیردکه آمیختهطوریه کنترل تولیدمثل نرهای محلی ب 

 تلقیح مصنوعی در شرایط محلیگیری کاره توسعه ب 
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 3 مرحله - اقدامات و وظایف

 کارگیری آنه گری و ارتقای سطح ب: بهبود خدمات آمیخته7وظیفه 

 گریکارگیری خدمات آمیختهه هایی برای بهبود ب: در نظر گرفتن مشوق1اقدام 

شتر اده بیاستفای مانند سرپناه دام به عنوان مشوقی در جهت ممکن است برخی عوامل سرمایه

 ست مورداممکن  های بهداشتی )مانند واکسیناسیون( نیزاز این خدمات نیاز باشند. ارتقای مراقبت

کت ای مشارایی برهمشوق ارائههای اولیه قرار گیرد. ممکن است نیاز باشد و می تواند مشمول یارانه

 ن مسئولاگر زنا .شوند ها باید به شخص صحیح دادهباشد. این مشوقنیز الزم در رکوردگیری 

 رسد.ها میآندست به ها مشوقاطمینان حاصل شود که باید رکوردگیری هستند، 

برای  گیری منظم کیفیت، و در صورت مرتبط کردن آن به دامدار، فرصتیدر صورت اندازه

ظر ند با در توانکار می. اینوجود خواهد داشت دهی کیفیت برای دامدارانایجاد یک روش جایزه

                     حسوب مالعاده برای کیفیت محصول و جوایزی که تبلیغ برای دامدار گرفتن یک پرداخت فوق

 شوند صورت گیرد.می

 گریبرای خدمات آمیختهتجاری : ایجاد نشان 2اقدام 

ی وری آن ضرایجاد نشان تجاری براکه آمیز بود، امکان دارد گری موفقیتاگر خدمات آمیخته

                         شود که از تلقیح مصنوعی برای توزیعز اهمیت میویژه زمانی حائه شود. این امر ب

مه صل از برناهای حاچون به ایجاد تمایز بین اسپرم. آیدعمل میه استفاده بهای تولیدی اسپرم

د بود. یاز خواهوند، نشتر که توسط سایر منابع عرضه میهای با کیفیت پایینگری و اسپرمآمیخته

ز اقعا  افاده وهای مورد استدهد که اسپرمایجاد یک نشان تجاری قانونی به دامداران اطمینان می

 اند.گری حاصل شدهطرح آمیخته

 های آمیخته: دادن اطالعات درباره دام3اقدام 

این  .باشند های آمیخته عملکرد متفاوتی از همتایان محلی خود داشتهرود که دامانتظار می

 و فتارهاتا با ر کردرسند. به دامداران باید کمک اغلب از نظر ظاهر نیز متفاوت به نظر میها دام

یجاد ا برای با محیط تولید محلی آشنا شوند. خدمات ترویجی کارآمد های جدیددام انطباقنحوه 

ز ند، حائلع هستت آنان مطهای آمیخته، پرورش و مدیریخوبی از دامه اطمینان از اینکه دامداران ب

 اهمیت است.
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 رکوردگیری عملکرد سامانه: ایجاد یک 4اقدام 

 کامل( های محلی و آمیخته )حداقل برای یک چرخه زندگیرکوردگیری از صفات تولیدی دام

ها ختهگر آمیاعملکرد تولیدی دو گروه را مقایسه نمود.  آورد که بتواناین امکان را فراهم می

نامه در بر های خالص داشته باشند، دامداران بیشتری برای مشارکتنسبت به دام عملکرد برتری

ن در هما ، دالیلها انتظارات را برآورده نسازدگری تشویق خواهند شد. اگر عملکرد آمیختهآمیخته

شد، ناسب باح ناماگر هم عملکرد آنان همچنان در ادامه طر .مراحل اولیه قابل شناسایی خواهند بود

 گری متوقف گردد.الزم است برنامه آمیخته

 ثبت شجره سامانهریزی برای ایجاد یک : برنامه5اقدام 

ره بت شجثدر صورت اجرای یک برنامه جایگزینی نژادی، ممکن است ایجاد یک طرح پایه برای 

ه به اش کدهتاج ماشود. این کار از آمیزش پدر و ن الزامیر است، که در برگیرنده شناسایی و ثبت پد

 هایامانهسشود که آورد. توصیه میعمل میه شود، جلوگیری بپسرفت ناشی از همخونی منجر می

 گیرند. ر قرارمورد نیاز مد نظ سامانهموجود برای ثبت شفاهی شجره شناسایی شده و در بنا کردن 

 گری از نظر منافع و پایداری آنه آمیخته: ارزیابی برنام8وظیفه 

 : تامین بودجه و متخصص برای یک ارزیابی عینی1اقدام 

داد.  بی قرارد ارزیاشود مورکه آیا به اهداف خود نزدیک میگری را باید از نظر اینبرنامه آمیخته

 کارای اینبرتامین بودجه اضافی که ممکن است ها است. میدانی عملکرد بررسینیازمند این کار 

 فایده انجام داد. -توان تحلیل هزینه الزم باشد. پس از این ارزیابی می

 گریبلند مدت آمیخته راهبرد: ارزیابی از استقرار یک 2اقدام 

ر نظر باید د بلند مدت دارد. نتایج بررسی میدانی راهبردگری نیاز به یک یک برنامه آمیخته

د و امکان قاء یابن ارتآگرفته شوند و در صورت نیاز، برنامه مجددا  مورد ارزیابی قرار گیرد تا کارآیی 

نژادی مد تکداخل کردن یک نژاد جدید بررسی شود. این امر ممکن است به ایجاد یک برنامه کارآ

 گری نیاز داشته باشد.تهجهت تکمیل کردن برنامه آمیخ

 : ارزیابی میدانی دام آمیخته3اقدام 

قرار ارزیابی مورد باید  هاآن هایها و ستاندههای بین دام محلی و آمیخته از نظر نهادهتفاوت

              و موفقیت در تولیدمثل )برای  هاتولید، مقاومت به بیماریشامل عملکرد باید  گیرد.



 115 گری طراحی برنامه آمیخته

های مورد نظر باید غذا، محصوالت دامپزشکی مانند . نهادهباشدالزم نیست(  های پایانیتالقی

های اضافی گذاریها و هر نوع نهاده مدیریتی دیگر از قبیل نیروی کار را در برگیرد. سرمایهواکسن

 تر یا اختصاص زمین برای کاشت علوفه نیز باید مورد توجه قرار گیرند.مانند جایگاه پیشرفته

تفسیر  ویک طرح آماری جهت ارزیابی، آنالیز  ارائهبه همکاری تخصصی برای ممکن است که 

ی ز آنجایسه شوند. اهای همردیف محلی و آمیخته با هم مقایطرح باید گلهاین یاز باشد. در نها داده

د، شناشته باهای محلی قرار دهای آمیخته ممکن است تحت شرایط مدیریتی متفاوت از دامکه دام

ید ثبت فاوت باسازی شود، برای بررسی میدانی مفید خواهد بود. هر نوع تها یکساناگر شرایط آن

 ا، برایهر ستاندهها و چه از نظهای بین دام محلی و آمیخته، چه از نظر نهادهتفاوتبایستی شود. 

 های عملکردی مرتبط با سوددهی کلی تحلیل شوند.تمام جنبه

یر در ا تغییت از مزیت اندک دام آمیخته داشت، باید بررسی شود که آیاگر نتایج بررسی حکا

جام اینکه باید سرانرفته بازنگری گردد.  کاره ب AnGRکه باید در مدیریت الزم و عملی است یا این

 شود. ارائهنتایج به مسئوالن 

 های محلی: ارزیابی اثرات ژنتیکی بر اصالت نژاد4اقدام 

ون بدتوانند یمدارند، نظارتی کارآمد  سامانهو کنترل شده  یخوبکه به گری های آمیختهبرنامه

ی مفید د ژنتیکبرای بهبو ،درون و بین نژادهای محلیدر اثر منفی بر تنوع ژنتیکی ارزشمند موجود 

 وافتاد  اتفاق خواهد رویهبیگری اما در صورت فقدان کنترل و پایش مناسب، آمیخته .باشند

ارجی دهای خد دید. الزم است یک ارزیابی از اثرات ژنتیکی ورود نژانآسیب خواهنژادهای محلی 

 (40 کادر)گری کنترل نشده مشخص شوند رهای الزم برای ممانعت از آمیختهصورت گیرد و راهکا

 40 کادر
 مطالعه اثرگذاری برای مدیریت خطر مرتبط با ورود نژادهای خارجی

DoA1)در آفریقای جنوبی، وزارت کشاورزی 
هایی برای انجام مطالعاتی که باید قبل از ( دستورالعمل 

ورود یک نژاد خارجی به کشور صورت گیرند، تهیه نموده است. برای این کار با یک متخصص 
شود دامپروری شناخته شده، یک گروه متخصص دامپروری یا موسسه علوم دامی قرار داد بسته می

نمایند. گزارش باید در برگیرنده  ارائه DoAتا مطالعه را انجام داده و پس از آن یک گزارش به 
الزم باشد.  ،تولیدی و مدیریتی که نیاز دارد سامانهآن و  ی نژاد خارجی، محیط تولیدی معمولمعرف

 ثرات بالقوه نژاد زئیاتی راجع به نژادهای آفریقای جنوبی که مشابه نژاد خارجی هستند، اـجاست که 

                                                           

1 - Department of Agriculture 
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 اشتها گذجه خارجی بر منابع دامی محلی آفریقای جنوبی و اثراتی که در سایر کشورها از خود ب
 ، باید در گزارش گنجانده شوند.است

 وثبت دام  یکپارچه سامانهشان در ها و نتاجتمام دامباید هنگامی که موافقت رسمی صادر شد، 
                تفاقاشد، ارزیابی میدانی نیاز احساس  DoAاطالعات ژنتیکی ثبت شوند. زمانی که از سوی 

واند مورد استفاده تنمی DoAد. مادامی که نژاد تحت ارزیابی قرار دارد، هیچ دامی بدون اجازه افتمی
  قرار گیرد.

 : گزارش پیشرفت کار9وظیفه 

 شود. ارائهگزارش پیشرفت کار باید هر سال در پایان پس سو  مرحلهپس از هر 

 

 

 

 

 



 ششمبخش 

  گذاریارزیابی سرمایه

 شرح اجمالی

 ضرورت

های در مورد فرصتکه گذاران دشوار خواهد بود روشن، برای سیاستبدون یک ارزیابی 

گذاری حاضر به سرمایهنیز گذاران های اصالح دام تصمیم بگیرند و سرمایهگذاری در برنامهسرمایه

کشور  AnGRها از دست خواهند رفت و این امر بر خروجی فرصتدر این صورت نخواهند شد. 

 اثرات منفی خواهد گذاشت.

 اهداف

گذاران های اصالح نژادی به سرمایهگذاری در برنامهدالیل روشن برای منافع سرمایه ئهاار

 )دولتی یا خصوصی(.

 ورودی

های ملموس و ها و ستاندهارزیابی منافع یک برنامه اصالحی الزم است کلیه نهادهبرای 

 گیری در نظر گرفته شوند.غیرملموس، مشتمل بر منافع غیرپولی و غیرقابل اندازه

 خروجی

 از ارزیابی عینی از منافع اقتصادی و سایر اثرات یک برنامه اصالحی معین. استخروجی عبارت 

 وظایف

 ستیابی به اهداف فوق وظایف زیر باید انجام شوند:به منظور د

 ها و معیارهای ارزیابیمشخص کردن دیدگاه (1

 ها و درآمدهامشخص کردن و استخراج هزینه (2

 تحلیل هزینه و فایده (3

 گذاریگیری برای سرمایهارزیابی منافع و تصمیم (4
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 اقدامات و وظایف

  ها و معیارهای ارزیابیمشخص کردن دیدگاه: 1وظیفه 

 گیری در باره معیارها: تصمیم1اقدام 

ل کای، تعاونی، شرکتی یا ملی، منطقه)در سطوح مختلفی ممکن است های اصالحی طرح

ست اود. ممکن ها را باید متناسب با سطح مورد نظرشان ارزیابی نمطرح . اینتهیه شوند( جامعه

ه کداشته باشد. در حالی های مهمی وجود بین معیارهای متناسب با سطوح مختلف تفاوت

ز ی حائخصوص ایه( از دیدگاه یک شرکتاقتصادی )سود، درآمد ناشی از واحد سرم معیارهای کامالا 

م اهمیت صورت عاه اقتصادی از نظر جامعه ب - تر اجتماعیاهمیت خواهند بود، معیارهای کلی

ر قرار ری مد نظگذای سیاستای از معیارهادامنه یبایست خواهند داشت. از دیدگاه ملی، احتماالا

 گیرند.

( ایدهف - زینهیعنی بر پایه تحلیل ه)آل آن است که تمام معیارها در قالب اقتصاد ایدهحالت 

، ربوطمهای اندهها و ستکار به دلیل ماهیت نهاده ایناحتمال دارد که اما  .توصیف و تحلیل شوند

ن اره ممکز، هموانجام تحلیل مورد نیاای برآوری اطالعات الزم یا فقدان متخصص دشواری جمع

های صهالب مشخهای اصالحی باید نه تنها در قبسته به نوع دیدگاه و هدف، طرحنباشد. بنابراین 

یرنده در برگ معیارهای اضافیبرای ارزیابی آنها مرسوم اقتصادی ارزیابی شوند، بلکه الزم است 

ر نظر ا نیز دها( ربر سوء تغذیه یا نقش جنسیت های غیرملموس )مانند تاثیرها و ستاندهنهاده

 شد.مورد توافق کارگروه با ،به معیارهای مختلف تخصیص یافته وزنکه الزم است گرفت. 

 گیری در مورد نوع دیدگاه ارزیابی: تصمیم2اقدام 

( 1: )شوندیمگرفته ها در نظر خروجی ارزیابی به نوع دیدگاه بستگی خواهد داشت. این دیدگاه

گاه شامل ننوع زاویه ( 2) ،ای و بخشی، تعاونی، خصوصی و کل جامعهملی، منطقهشامل سطح نوع 

 نگرانه.نگرانه و آیندهگذشته

ر، افق مدنظ یهاها و ستانده( به نهاده1) قسمتهای فهرست شده در تفاوت عمده دیدگاه

ن مثال برای بخش (. به عنوا41 کادر)مربوط هستند کار برده شده ه زمانی برنامه و فاکتور تنزیل ب

وتاه کق زمانی شوند. افگیری استفاده میها و درآمدهای قابل اندازهطور معمول هزینهه خصوصی ب

     ها وادهنه ،محورجامعههای برای برنامهمدت و فاکتور تنزیل بزرگ خواهد بود. در مقابل، 

ر تکوچک ور تنزیلتری دارد و از یک فاکتنیگیرد، افق زمانی طوالهای اضافی را در نظر میستانده

خود  نوادگیکند. یک اصالح کننده معین ممکن است افق زمانی متناسب با فعالیت خااستفاده می

 را داشته باشد.
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د در مور ی گذشتههانگر در این است که اولی بر پایه دادهنگر و آیندهتفاوت بین دیدگاه گذشته

های و قیمت در حالی که دومی مبتنی بر رشد ژنتیکی بودهها و درآمدها استوار عملکرد، هزینه

نتایج  قبلی یا های کمتر ملموس به ترتیب بر مبنای تجاربها و ستانده. نهادهاست بینی شدهپیش

 محتمل آینده ارزیابی خواهند شد.

 41 کادر

 افق زمانی و فاکتورهای تنزیل
د. نرخ ونشمیها و درآمدها منظور توصیف کننده دوره زمانی است که طی آن هزینه hافق زمانی 

احد و x. این عامل برای تنزیل دادن سود (1/0و  0بین  )معموالااست  1و  0عددی بین  dتنزیل 
=yبه ارزش فعلی آن  گرددپولی که در سال آینده حاصل می

x

(1+d) ود. به طریق مشابه رمی بکارx 
=y  با سال بعد، ارزشی برابر tلی در واحد پو

x

(1+d)t  خواهد داشت. کنونیواحد پولی 
 با ه برابررخ بهرهای مختلفی قابل تفسیر است. برای مثال، اگر ناستفاده از فاکتور تنزیل به صورت

d100 گذاری هاز طریق سپردرا توان همان سود درصد باشد، میy به بانک  رد یواحد پولی امروز
سودهای حاصل  رند. زیراداکوتاه مدت زمانی  هایافقارجحیت داللت بر  d. مقادیر باالی آورددست 

ه سودهای آیند پایین باشد، dگیرند. برعکس، اگر های دورتر در آینده وزن بسیار کمتری میدر سال
مکن ست. مکه نرخ تنزیل در برگیرنده نرخ تورم نی نمودوزن بیشتری خواهند داشت. باید توجه 

 به متخصصان اقتصاد نیاز باشد. dو  hاست برای تعریف مقادیر مناسب 

 گیری درباره نحوه بیان نتایج اقتصادی: تصمیم3اقدام 

. وندشمیج ها و درآمدهای هر سال از طرح استخراهزینه ،در اقدامات مربوط به وظایف بعدی

د ( درآم1ارد: )گذاری وجود دگزینه برای ترکیب این دو مولفه به منظور ارزیابی سرمایهحداقل دو 

گذاری(. سرمایه کارآییواحد هزینه )یعنی هر ( درآمد به ازای 2) ،منهای هزینه )یعنی سود(

    یک  و برقرار کنندبیشتری با حداکثرسازی سود ارتباط  ها ممکن استدامداران و تعاونی

 ذاری نیازگسرمایه کارآییبه معیاری برای نیز ممکن است ذار بخش خصوصی اصالح دام گسرمایه

 .استتر یک مناسبگیری باید تصمیم بگیرند کدامداشته باشد. مسئوالن تصمیم

 ها و درآمدها: شناسایی و محاسبه هزینه2وظیفه 

 : شناسایی اجزای عمده برنامه اصالحی1اقدام 

 ها و  LDOخص کردن ـتولید، مش سامانهیف ـتوصزمان زای عمده یک برنامه اصالح دام در ـاج

قرار  ید مد نظرشوند. این موضوعات باگری شناسایی مییا آمیخته نژادی وتدوین برنامه)های( تک

 گیرند: 
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 (پزشکیناسیون و سایر اقدامات دامها به ازای هر حیوان )مانند تغذیه، واکسینهاده 

 و غیرقابل فروش(فروش د محصوالت قابل ها به ازای هر حیوان )ماننستانده 

 آالت،ین، ماشها به ازای هر واحد تولیدی )مانند تاسیسات، نیروی کار از هر دو جنسنهاده 

 های رکوردگیری(مشاوره، اعتبار، هزینه

 عی(جتمات، نیروی کشش، ارتباطات اها به ازای هر واحد تولیدی )مانند سوخستانده 

 رزیابی ژنتیکی، سازماندهی بازار(های مربوط به بخش )مانند انهاده 

 ای(های مربوط به بخش )مانند امنیت غذایی، اهداف تغذیهستانده 

 های اری، طرحگذهای سرمایهها، طرحها، پژوهانههای مربوط به کشور )مانند یارانهنهاده

 آپ(استارت

 ه تیابی بدسزایی، صادرات و تبادالت خارجی، )مانند اشتغالهای مربوط به کشور ستانده

 اهداف توسعه روستایی(

 رست بااله در فهکها لزوماا همان ها یا ستاندهتوجه شود که سطح مورد نظر برای برخی از نهاده

ده ه یک نهاناند تود. به عنوان مثال، در برخی از سناریوها ارزیابی ژنتیکی میخواهد بوگفته شد ن

 د.تلقی شوواحد تولیدی بلکه نهاده مربوط به ح بخش، سط

ئوالن یدگاه مسدبه نوع ه شود، های مختلف داددر روند ارزیابی به مولفهباید میزان اهمیتی که 

 بستگی دارد.  نوع برنامه اصالحیو گیرنده تصمیم

ها ندهتاها و درآمدهای سهای نهادهپذیر باشد، هزینه: در هر مورد که امکان2اقدام 

 مشخص گردد

یدگاه نوع د ها و درآمدها به این بستگی دارد کهرویکرد مورد استفاده در مشخص کردن هزینه

ها  LDOکردن  ها و درآمدها در موقع مشخصگرا. برای نوع اول، هزینهگرا باشد یا گذشتهآینده

بت شده ثاز مقادیر ها و درآمدها در حالت دوم، هزینهولی  .بینی خواهد شد( پیشبخش دوم)

 آیند.دست میه گذشته ب

سات در موس، اندخوبی آموزش دیدهه ب ی کهتواند توسط افرادها و درآمدها میشناسایی هزینه

رخی از بهزینه  های خصوصی انجام گیرد. اگرچهبط یا شرکتتمر خانهها، وزارتتحقیقاتی، دانشگاه

سیار بجزای تعیین نیستند، اما ممکن است از ا اجزای مشخص شده در اقدام قبلی به سادگی قابل

حث قرار خواهد بمورد  ،در ادامه 4از وظیفه  4مهم برنامه باشند. ارزیابی چنین اجزایی در اقدام 

 گرفت.
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 : تحلیل هزینه و فایده3وظیفه 

 برای هر مشارکت کننده ها و درآمدهای هر دوره زمانی: تعیین هزینه1اقدام 

 نکند. برای آیم ارئههای برنامه اصالحی را ها و ستاندهفهرستی از نهاده 2از وظیفه  2اقدام 

ها و هاید هزینگذاری پولی وجود داشته باشد، بهایی که امکان ارزشها و ستاندهدسته از نهاده

 درآمدهای هر دوره زمانی محاسبه شوند. 

 1ظیفه از و 2و  1های اقدام ز اهمیت در این مرحله، مد نظر قرار دادن خروجینکته حائ

 کنندهارکتکدام مشکه کنند مشخص می هااین خروجیزیرا  های ارزیابی( است.)دیدگاه و معیار

                       ا و ههادهنها و درآمدها منظور شود. از دیدگاه ملی و در نظر گرفتن باید در محاسبه هزینه

 د.ناسبه شوکننده محمشارکت ها و درآمدهای هرهزینهت الزم اسهای دارای ارزش پولی، ستانده

مدار خود دا آمدهایها و درگذاری انجام شده توسط یک دامدار، تنها باید هزینهبرای ارزیابی سرمایه

 نشان داده شده است. 8لحاظ گردند. یک مثال ساده در جدول 

سبه لحاظ کردن جریان ژن در جامعه در طی زمان و محا شاملمحاسبه پیامدهای ژنتیکی 

وان تا میرهای سنی در هر دوره زمانی است. این کار رشد جمع شده ژنتیکی در سطح تمام گروه

 در طی مراحل زیر انجام داد:

 کی محاسبه ارزش ژنتیکی هر صفت در هر گروه سنی برای هر دوره زمانی )ارزش ژنتی

 به عالوه رشد ژنتیکی حاصل(یکی اولیه ارزش ژنت :عبارت است از

 ر هر دوره زمانی و برای ه درها برای هر گروه سنی از حیوانات، محاسبه هزینه                     

د ل خواههای تغذیه و دامپزشکی را متحمکننده. )برای مثال، یک دامدار هزینهمشارکت

 .وند(شگرفته  باید در نظرنیز شوند یهایی که توسط اعضای خانواده تامین متمام نهاده .شد

لت ی دخاهای معمولهای اضافی نسبت به هزینه فعالیتاطمینان حاصل شود که تنها هزینه

 .اندشدهداده 

  روه خانگی برای هر گشده و مصرف  خته شدهفرومحصوالت براساس ارزش ژنتیکی، ارزش

 ه محاسبه شوند.کنندهر دوره زمانی و برای هر مشارکت در، هااز دام سنی

 حله ر دو مرهای دامی اشاره شده دها و ستاندهها و درآمدهای دیگری که به نهادههزینه

انی وره زمبه همان دباید ها و درآمدها قبل مرتبط نیستند نیز اضافه گردند. این هزینه

نوان یک ( به ع1ها و درآمدها )اقدام . از فهرست هزینهشوندمربوط به خودشان اضافه 

 فهرست کنترلی استفاده شود.

 وند.شجمع  طور جداگانهه ها و درآمدها بت کننده، هزینهبرای هر دوره زمانی و هر مشارک 



 راهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی 122
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 
دو

ج
8

ند
سف

گو
ی 

را
ه ب

شد
ده 

سا
ی 

الح
ص

ه ا
ام

رن
ک ب

ی ی
ده

از
ی ب

یاب
رز

: ا
 



 123  گذاریارزیابی سرمایه

به  درآمدهاها و : استفاده از فاکتور تنزیل موافقت شده برای تبدیل هزینه2اقدام 

 ارزش خالص فعلی

. به عهده مسئوالن و دست اندرکاران اقتصادی برنامه استفاکتور تنزیل اندازه در مورد تصمیم 

مانند. قبل بدون تغییر می بخشها و درآمدهای محاسبه شده در اگر این مقدار صفر باشد، هزینه

دوره زمانی کننده در هر هر مشارکت ها و درآمدهایتر از صفر باشد، هزینهاگر فاکتور تنزیل بزرگ

=yبه مقدار ارزش خالص فعلی به صورت  باید
x

(1+d)t
نشان دهنده  x. در این رابطه، دنتبدیل شو 

 فاصله زمانی از نقطه شروع برنامه است. tفاکتور تنزیل و  dهزینه یا درآمد، 

 نظر : محاسبه نتیجه اقتصادی بر اساس تابع مورد3اقدام 

   داده  نشان Cعدد با های دوره زمانی طرح )این کننده جمع تمام هزینهمشارکتبرای هر 

. اگر گرددبه ( محاسشودنشان داده می R با( و جمع کلیه درآمدهای دوره زمانی )این عدد شودمی

دف درآمد کننده محاسبه شود. اگر هبرای هر مشارکت Cمنهای  Rهدف محاسبه سود باشد، مقدار 

کل طرح،  . برایشودتقسیم می Cبر  Rکننده مقدار گذاری باشد، برای هر مشارکتسرمایهواحد 

( یا مقدار R-Cو سپس یا مقدار سود ) شدهکنندگان با هم جمع های مشارکت Rها و  Cمقادیر 

 گردد.( محاسبه میR/Cگذاری )درآمد واحد سرمایه

 : در صورت امکان تحلیل حساسیت انجام شود4اقدام 

یرند، گرار میقنگر باشد، فرضیات کلیدی که مدل بر پایه آنان صورت آیندهه گیری باگر تصمیم

بینی ی پیشهاعدم قطعیت برخوردار خواهند بود. حساسیت نتایج باید با تغییر قیمت تا حدی از

 شده آینده و رشد ژنتیکی مورد انتظار آزمون شود.

فرضیات  بینانه و همهم فرضیات خوش ننظر داشتدر فایده با  - تحلیل هزینهالزم است که 

انند تور میس به بینی شده، صورت پذیرد. نقاط سرها و رشد ژنتیکی پیشبدبینانه در مورد قیمت

ی ا درآمدهابینی شده باید محقق شود تاز رشد ژنتیکی پیشچه نسبتی برای مثال، . تحقیق شوند

 ای اضافی شوند.هبا هزینه برابراضافی برنامه اصالحی 

 گذاریسیاستمسئوالن فایده به  - : گزارش نتیجه تحلیل هزینه5اقدام 

                   د از وجوالزم است که سازان گزارش شود. نتایج تحلیل باید خالصه شده و به تصمیم

 کنندگان مختلف در گزارش اطمینان حاصل شود.مشارکت هایخروجی
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 گذاریگیری برای سرمایهتصمیم: ارزیابی فایده و 4وظیفه 

 فایده - : در نظر گرفتن خروجی تحلیل هزینه1اقدام 

قابل  هایزینهه یتمام بررسی شود که آیادقت مطالعه شود. باید ه فایده باید ب - گزارش هزینه

 ل رفع کردن. اگر نواقص قابیا خیر فرضیات منطقی هستندآیا و اند شناسایی دخالت داده شده

 باید تحلیل مجدداا انجام شود.باشند، 

 ه خواهد سادگیری نسبتاااگر تحلیل مناسب به نظر برسد و دیدگاه صرفاا اقتصادی باشد، تصمیم

 ری دارندگیدازههایی که مشکل انخروجی ، ممکن است الزم باشد کههای دیگربود. اما برای دیدگاه

 ر گیرندد نظر قرامدقت ه نهایی ب گیریقبل از تصمیم ،اندفایده از قلم افتاده - و در تحلیل هزینه

 (. 4ر.ک: اقدام )

م کنندگان تقسیصورت منصفانه بین مشارکته بررسی شود که منافع بباید : 2اقدام 

 شده باشد

ف را مشخص کنندگان مختلها و منافع ایجاد شده برای مشارکتهزینهفایده،  – تحلیل هزینه

ت اهداف سیاس طور منصفانه )یا در راستایه (. الزم است بررسی شود که منافع ب42 کادرکند )می

اشد، نشده ب طور عادالنه تقسیمه کنندگان تقسیم گردد. اگر منافع بتوزیعی مشخص( بین مشارکت

رورش پثال، اگر . به عنوان مدارد یا خیرها وجود موردی برای بازتوزیع هزینهآیا بررسی شود که 

زینه هدولت  هنوز لیفایده مطلوب برخوردار باشند و - ن در مقایسه با دولت از یک هزینهدهندگا

پرورش ده عه برهای ارزیابی پرداخت هزینهالزم است که کند، ارزیابی ژنتیکی را پرداخت می

 دهندگان گذاشته شود. 

 42 کادر

                         واحد هزینه در ارزیابی ژنتیکی با درنظر گرفتن هر مثالی از درآمد به ازای 
 کنندگان مختلفمشارکت

ایده ف - یک طرح ارزیابی ژنتیکی گوسفند در استرالیا است. تحلیل هزینه LAMBPLANبرنامه 
 انجام گرنیندهآنگر و هم با دیدگاه برنامه اصالحی برای بهبود کیفیت گوشت، هم با دیدگاه گذشته

ا توجه برآمدها ها و دنگر است. هزینهفایده آینده - دهنده تحلیل هزینهشده است. جدول زیر نشان
 کنندگان مختلف عبارتند از:اند. مشارکتکنندگان مختلف متمایز شدهبه مشارکت

 کنندگان مالی )ایجادکنندگان پیشرفت ژنتیکی و تامین گراناصالحLAMBPLAN ندگان و گیر
 خدمات آن(
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 را  ح شدههای اصالکه قوچ هندگان تجاری گوسفند و پرواربندهاییددامداران معمولی )پرورش
ونی گوشت و درصد از ارزش خام را به شرکت تعا 2کنندگان خریداری کرده و تا سقف از اصالح

 کنند(دام استرالیا، که متعلق به دامداران است پرداخت می

  د گوسفن پرداخت شده توسط دامداران معمولی را برای تحقیق و توسعه در ژنتیکدولت )پول
 (دهداختصاص می

 ولی ان معممتناسب با کیفیت آن از دامدار یها )که الشه را با قیمتکارخانجات و فروشگاه
 رسانند(را در بازارهای داخلی یا خارجی به فروش میخریداری نموده و آن

 2002تا  1998های )بر حسب میلیون دالر( در فاصله سال LAMBPLANدرآمد واحد هزینه در 

 

 : در نظر گرفتن اثرات ملی3اقدام 

 دهدیمپویایی م بخش دابه این برنامه  بود.از بهبود ژنتیکی خواهد  فراتربرنامه اصالحی ثمرات 

براین م(. بناپالسهای تحقیقاتی یا واردات جرم)مزرعه، ایستگاه استدر سطوح مختلف اثرگذار  و

ید ازه تولتطالعات اهای وسیعی در ارزیابی دخالت داده شوند. به عنوان مثال، اثر چنین دیدگاهباید 

رفته در نظر گ باید، ایجاد اهداف مشترک میان دامدارانمتعدد مدیریت دام و اثرات بهبود شده در 

ویت را تق ، امنیت غذایی خودهای خود داردشوند. کشوری که یک برنامه اصالحی ملی برای دام

 کند.می ایجاد زیادی های شغلینموده و فرصت

 فایده - : در نظر گرفتن اثرات وارد نشده در تحلیل هزینه4اقدام 

                      حلیل طور صریح در ته توان بهای اصالح دام را به دشواری میاز اجزای برنامهبرخی 

(. اجزای زیر 43 کادراثرات مهمی داشته باشند )این اجزا اما ممکن است  .فایده گنجاند - هزینه

ح توضی ومدبخش گیری برخی از آنان در های اندازهممکن است نیاز به توجه داشته باشند )روش

 ند(:اهداده شد
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 (5 کادرر.ک: اعی و فرهنگی )اقتصادی، اجتم - ها برای اهداف اجتماعیکاربرد دام 

  خارجوابستگی به رفع امنیت غذایی و معیشتی جامعه انسانی و 

 ارتقاء سطح تغذیه جامعه 

  نداهفایده وارد شد - در تحلیل هزینه هایی کهمحصوالت دامی عالوه بر آنسایر 

 اثرات محیطی برنامه اصالحی 

 ات مواد غذایی بر تراز تجارت ملیاثر وارد 

 های روستاییاهداف سیاست 

 های جنسیتیاهداف سیاست 

 43 کادر
 یک فهرست کنترلی - اثرات جانبی یک برنامه اصالحی

 های اصالح شده از یک ارزش فرهنگی یا اجتماعی نیز برخوردار هستند؟آیا دام 

 ذایی نابع غای و قابل دسترس بودن ماهمیت محصوالت جدید یا بهبود یافته برای تنوع تغذیه
 چیست؟

 د؟یافته در غلبه بر کمبودهای فعلی غذایی سهمی دارن آیا محصوالت جدید یا بهبود 

 ود، مانند ک)فایده دخالت داده شدند  - آیا محصوالت دیگری غیر از آنچه که در تحلیل هزینه
 اند؟سوخت یا نیروی کشش(، مورد نظر قرار گرفته

 ،بهنیاز  آیا برنامه اصالحی باعث کاهش یا افزایش نرخ چرا، تقاضا برای آب، تراکم خاک                 
 شود؟کش یا انرژی میآفت

 شوند؟یزار مآیا محصوالت جدید یا بهبود یافته جایگزین محصوالت وارداتی یا باعث توسعه با 

 اران عملدامد هایآیا برنامه اصالحی به نفع اهداف توسعه روستایی، اشتغال در روستا یا تشکل 
 کند؟ می

  ای اضافی هنهاده تامین نیاز بهویژه در شرایطی که ه زنان، ب بر درآمدچه تاثیری برنامه اصالحی
 ، دارد؟است

یا همه این اجزا اثر داشته باشد. به عنوان مثال در یک  قسمتیبرنامه اصالح دام ممکن است بر 

تواند به کاهش تعداد دام و در نتیجه تعداد دامدار بازار اشباع شده، افزایش تولید به ازای هر دام می

گذاری این روند کاهشی به مراتب کندتر از حالتی است که در صورت عدم سرمایه البتهد )شو منجر

ممکن است به تغییرات مدیریتی  .در بخش و در نتیجه از بین رفتن انگیزه رقابت رخ خواهد داد(

صالح های ا. استفاده از دامباشدنیاز های اصالح شده برای دستیابی به حداکثر منافع مرتبط با دام

داری و بنابراین جریان اقتصادی معنی هدرا زیاد کرها گذاریشده ممکن است سوددهی سایر سرمایه

ها، اشتغال روستایی، فقرزدایی و ها بر نقش اجتماعی دام، روابط جنسیتایجاد نماید. همه این



 127  گذاریارزیابی سرمایه

از  ی کهمخربگذارند. اثرات محیطی ممکن است منفی )مانند اثرات محیط زیست اثر می احتماالا

( یا مثبت )مانند شوندایجاد می دامیفضوالت افزایش و در پی آن تولید محصوالت دامی  افزایش

 محصول( باشند.کل داشتن یا حتی افزایش مقدار اثرات مثبت کاهش نرخ چرا در عین ثابت نگه

 دهفای - صورت عینی در یک تحلیل هزینهه چنین نتایجی به دشواری قابل لحاظ کردن ب

ی در گیرصمیمتها در نظر گرفت. برای های ذهنی برای آنممکن است بتوان ارزیابی. البته هستند

 ال ممکننوان مثهایی در جهت وارد کردن این نتایج صورت گیرد. به عگذاری باید تالشامر سرمایه

 شد. برایباد فیمشوند( بندی میاست ارزیابی اثر این اجزا )که در قالب مثبت، منفی یا خنثی طبقه

به  یج بایدکنندگان بهره گرفت. نتاتوان از متخصصان و نیز نظرات کلیدی مشارکتاین کار می

 اده شود.دها وزن گردد و با توجه به اهداف مسئوالن به آن ئهاارفایده  - همراه تحلیل رسمی هزینه

 گذاری: در نظر گرفتن یک سناریوی عدم سرمایه5اقدام 

ست یک هتر ابرقابت برای تولیدات کشاورزی افزایش خواهد یافت،  احتماالا با توجه به اینکه

 .ودشانجام  ،ددهگذاری در این امر رخ نمیبا فرض اینکه هیچ سرمایهفایده دیگر  - تحلیل هزینه

شد. فید بامتواند قعی که دیدگاه ملی، بخشی یا تعاونی مطرح است، میاویژه در موه این کار ب

 دیدگاه گذاری یکگذاری با شرایط عدم سرمایهمربوط به شرایط انجام سرمایهمقایسه نتایج 

 دهد.میارائه جایگزین در مورد تصمیمی که باید اخذ شود، 

 گذاری و سیاست ارزیابی آینده: تصمیم گیری در مورد سرمایه6اقدام 

سبت نر ایجاد دها های اصالح نژادی نشان داده است که آنها در برنامهگذاریارزیابی سرمایه

تیکی هبود ژنبست که اند. این نکته تا حد زیادی به این دلیل اباالیی از فایده به هزینه موثر بوده

نتقل ز آن ماهای پس یک دور انجام انتخاب، بهبود ژنتیکی را به تمام نسل .است تجمعیدائمی و 

لید شده های تومگروه جدید از دا واکسیناسیون برای هربرای مثال، الزم است کند )در حالی که می

 دروند. شنا میبهای بعدی انتخاب بر پایه بهبودی که تا کنون ایجاد شده است، انجام شود(. نوبت

 یص داده تشخبیشتر ها از نظر اقتصادی آن یهای اصالحی، کارآمدبرنامهمنظم ارزیابی  صورت

 ند.وبهبود دامی گنجانده شهای راهبرددر اغلب  یبایستد و احتماالا میونشمی



 راهبردهای اصالحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی 128

گیری باید به مسئوالنی که در فایده و ارزیابی منافع غیرقابل اندازه - نتایج تحلیل هزینه

 کنند، عرضه شود.گیری میگذاری تصمیمخصوص سرمایه
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