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  تولید شیرسالم در آیندهافزایش براي  پرورش شتر
  محمدعلی امامی میبدي

  استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد
emamimibody@yahoo.com  

  
  چکیده

ازجمله این درخواسـت هـا   . محیطی روبه افزایش است تقاضاي مواد غذائی سالم وطبیعی با توجه به آلودگی هاي زیست
تولیـد  گاوها در دنیا باالترین مقدار شیررا تولید می کننـد، سـهم عمـده بعـدي مربـوط بـه       . شیرمورد مصرف انسان است

ازجمله شتراست که در دنیاي مدرن نقش عمده اي گونه هاي نادر لید شیروتدر مقام بعدي  .است گوسفند و بز، گاو میش
اما کیفیت شیر شتر بسـته بـه   . رتبه آخررا داراستارد ودر ارتباط با امنیت غذائی در کشور ما نیزبه یقین شیراین حیوان ند

در مناطقی که شتر داري رایج اسـت  . قابل توجه است  Cمناطقی که این تولید را دارند در برخی از ترکیبات مثل ویتامین
فقـط  . غذاي اصلی آنهاست، که بصورت تازه یا ترش شده مصرف مـی شـود  ردمواو در برخی شیر شترآشنا بوده مردم با 

ـ تات در گزارشـ  .اسـت درروسیه و عربستان سعودي نسبت به دوشش شتر ها با ماشین در سالهاي قبـل اقـدام شـده     ع ون
لید ایـن حیـوان،   براي افزایش میزان تو در این ارتباط .به چشم می خوردها گله لید شیر روزانه این حیوان در بین مقدارتو

 بـر اجزاء موثر  که گزینه انتخاب حیوانات برتر واصالح نژاد براي تولید شیر بیشتر استعالوه بر اصالح روش نگهداري، 
فعالیت هاي ناچیزي آنهم در زمینه انتخاب فنوتیپی برروي این . و پیشرفت ژنتیکی آن قابل بحث استاین روش اصالحی 

نیز تا حـدودي در گلـه هـا عملیـاتی در     یا ژرم پالسم در زمینه انتقال یا مهاجرت شتر  .حیوان دردنیا صورت گرفته است
تحت عناوین تعاریف نـژادي بـرروي ایـن حیـوان تفـاوت هـاي       . پیگیري شده استآنهم بصورت جزئی مناطق مختلف 

دم مـوثري در زمینـه   برگزاري چندین کنفرانس یین المللی و گزارشات مرتبط هنوز قعلیرغم . ناچیزي گزارش شده است
معرفی توان تولیدي این حیوان برداشته نشده واطالعات اولیه نشان می دهد که توان تولید این حیـوان در گلـه هـا نـاچیز     

نمونه هاي بارز اطالعاتی موجود نبـوده و رکـورد هـا در    . است و نمی توان بعنوان اساس برنامه ریزي از آنها استفاده کرد
اریف خاصی براي رکورد هاي این حیوان وجود ندارد و روش مشخصی نیز براي برآورد پتانسـیل  تع. این زمینه کم است

بنظر مـی   .هاي این حیوان معرفی نشده وهنوز اهدافی براي رسیدن به آن در زمینه پرورش این حیوان تعریف نشده است
داري نیمه متمرکز مخصوصأ براي تولیـد  شروع شتر . رسد راهکار هاي زیربراي اقتصادي کردن این حرفه موثر واقع گردد

همکاري مراکزاجرائی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تشکیل هسته هاي باز اصالح نـژادي کـه   ، شیرو بهبود تولید مراتع
ارزیـابی   .جدیدأ طرح آن از مرکز تحقیقات کشاورزي استان یزد به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور پیشنهاد شده است
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انجام ارزیابی ژنتیکـی   .صفات اقتصادي بمنظورمعرفی بعنوان والدین و حیوانات جایگزین سانات برتر براساژنتیکی حیو
بکـارگیري تکنیـک هماننـد سـازي      .هاي دخیل در شیرواري حیوا نـات نـر و مـاده    SNPبه روش ژنومیک با استفاده از 

 .نوعی بعنوان شروع همکاري هاي بین گله ايبکارگیري تلقیح مص .و انتقال جنین) کلونینگ در سطح ژنوم و جنین(

 شتر، شیر شتر، بهبود مدیریت، اصالح نژاد  :کلمات کلیدي

  
   مقدمه

بهره برداري بی رویه ازمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست، ناشی از افزایش جمعیت و توسعه شهر ها از طرفی عرصه 
نموده واز طرف دیگردرخواست مواد غذائی سالم وطبیعی را با  هاي تولید را دستخوش تغییرکاربري قرارداده و آنرامحدود

  .ازجمله این درخواست ها شیرمورد مصرف انسان است. توجه به آلودگی هاي زیست محیطی افزایش داده ست
اول اینکه میزان شیرروزانه ودر یک دوه . تولید شیرگونه هاي مختلف حیوانی از دو جنبه قابل بررسی استبطورکلی  

 اري حیوان چقدر است؟ دوم اینکه حیوان چه نوع شیري وبراي چه و چه منظوري شیر تولید می کند؟شیرو

حیوانات کنار دریا آن نیز نسبت به شیر بیشتر و کیفیت  ،گونه هاي حیوانی که در مناطق سرد زندگی می کنندشیرتولیدي 
البته سرعت رشد نوزاد حیوان و جمعیت . ستات متفاو که در بیابان هاي گرم و خشک زیست می نمایند ها و حیواناتی

در این رابطه گاوها در دنیا باالترین مقدار شیررا تولید می . )FAO(مولد نیز عوامل بعدي دراین ارتباط هستندحیوان 
ازجمله شتراست که در دنیاي کنند، سهم عمده بعدي مربوط به گوسفند و بز، گاو میش در مقام بعدي وگونه هاي نادر 

  .)3(رتبه آخررا دارا سترن ودر ارتباط با امنیت غذائی در کشور ما سهم شیر تولیدي آن به یقین مد
مناطقی که شتر داري رایج است مردم با شیرشترآشنائی بیشتري دارند و در برخی از این کشورهاي مختلف و ایران دردر 

داده هاي دقیقی در  ودجبا این و. رف می شودمناطق غذاي اصلی آنها شیر شتر است، که بصورت تازه یا ترش شده مص
بچه شترها بطور مستقیم از شیر مادر . ود نداردجمنابع علمی ودنیا در  ظرفیت تولید این حیوان دربرآورد این ارتباط براي 

ردسترس میزان آب و علوفه د. استفاده کرده و شتردارها نیز بصورت اشتراکی با بچه شترها از این حیوانات شیر می گیرند
هر سرپستانکی دو سوراخ . شتر هم مثل گاوداراي چهار کارتیه پستانی است. گذاراستحیوان برمیزان شیرتولیدي اوتاثیر

  .دارد
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  بررسی منابع
که در چین شترهاي دوکوهانه بدین صورت است که  FAOدر کشورهاي مختلف برگرفته از گزارشات   شترتولید شیر 

برخی از . استکیلوگرم  5بالغ بر آنهاو متوسط تولید شیرروزانه  رنداه دماه 16-14یرواري دوره ش. هستندهم اغلب باري 
کیلوگرم شیر حیوان دوشیده میشود و بقیه به 2البته . کیلوگرم نیز تولید شیر دارند 20-  16این حیوانات  در این مجموعه 

  .مصرف نوزاد میرسد
اي آنست که شیرشترهاي یک کوهانه بیشتر از دوکوهانه و دورگ میالدي گوی 1976تا 1955درروسیه گزارش سال هاي 

ماه اول شیردهی  7ماه و قسمت اعظم شیر تولیدي در  18دوره شیرواري . هاي بین یک و دوکوهانه در حد میانه آنهاست
وضعیت . تموثر اسآن بر مقدار شیر تولیدي ي حیوان چرامراتع ووضعیت . بترتیب در فصل بهار نابستان و زمستان است

 1572- 879ن شتر هایا 6-3میزان شیر تولیدي  بین ماههاي . و مقدار شیر تولیدي در شکم دوم بیشتر از شکم اول است
در ماه ششم . درصد شیر تولید می شود 43.6درصد و از پستان هاي جلوئی 56.4از پستان هاي غقبی شتر. کیلوگرم است

  . مقدار شیردهی شترها در مناطق مختلف گزارش شده است 1جددول در. کاهش می یابد تولیديآبستنی مقدار شیر
کیلوگرم روزانه شیر تولید  12- 4شتر هاي ساکیواز . شمال کنیا میزان شیرتولیدي شترها از گاوهاي بومی بیشتر استدر 

بارانی دارند و خصوصیات شتر هاي آن براي  سه شکم شیردهی بدین قبایل کوچ نشین در این مناطق دو فصل  .می کنند
ه اول تدر طول هف. هفته آبستنی دام شیر نمیدهد 8-4بعد از. هفته در هر دوره شیر میدهند 67-47صورت است که بین 
  . کاهش می یابد 16کیلو در هفته  4.8و به  کیلوگرم می رسد 21زایمان شیرروزانه به 
براي  .کیلوگرم می باشد 5.2تا 1.8دامنه تولید روزانه از . کیلوگرم براي ده هفته اول است 13روزانه متوسط شیرتولیدي 

. کیلوگرم است 1897تقریباً میزان تولید هر حیوان در یک دوره تولید  . کیلوگرم است 3بقیه دوره متوسط تولید روزانه 
طول دوره شیردهی این شتر ها نیز کمتر است، حتی . استدراین گزارش کمترین شیرتولیدي مربوط به شتر هاي بی بچه 

دوشش  ربا6باردرروز دوشیده میشوند، در مقایسه با  4شیردهی شتر هاییکه براي  .با شیردوشی شوند 7تا 5اگرروزان بین 
  .است بیشتردرروز 

در یک . ستترباال رائیچپه سیستم  نسبتشیردهی شتر ها در سیستم تغذیه دستی   گزارش شده است که در اتیوپی
بخشی ازشیر شتر ها با دست دوشیده میشد و . روزه  شیردهی شتر ها ارزیابی شد 6براي دوره هاي متفاوت بررسی 

با . کیلوگرم بود2450روزه میزان شیردوشی از این شتر ها 305بخشی به بچه شتر ها اختصاص می یافت، براي یک دوره 
شیر تولیدي  ،کاشت براي چراي شتر استفاده می شد زملنیکه از مرتع دست. دکیلوگرم بو 8-7دوشش شیرروزانه  ردوبا
درروز ر با 8-6مشاهده شد که در برخی ازروزها شترها .  (Knoess, 1979)  .کیلو گرم افزایش می یافت 13به 
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نا مرتب نسبت به  انگر این واقعیت است که اگر بی قاعده  ویشیرداده در حالیکه درروز بعد دوششی نداشته اند، این ب
ا به نصف تقلیل پیدا می هدر فصول خشک شیر تولیدي شتر. شیردوشی شتر ها اقدام شود شیر تولیدي انها کاهش می یابد

  .کرد، که مربوط به کاهش علوفه مراتع و آبستنی حیوان شیرده بود
  

  مقدار شیردهی شترها در مناطق مختلف 1ولجد
طول دوره   دوره تولید  روزانه  کشور

  )ماه(شیردهی
 معادل  شیر
  روز 305

   منبع
  ماکزیمم  میانگین

  Dong Wei, 1981      1254  20-15  5  دوکوهانه-چین
 & Lakosa  735          روسیه دوکوهانه

Shokin, 
1964     

  
  

  1305          دورگ قزاق-
دورگ  -

  ترکمن
    981      

              تک کوهان
  Ensminger, 1973  2288  17-16  3300    7.5  چین

 & Lakosa  2003          روسیه
Shokin, 
1964    

  

      4388  19  8.1  روسیه

 Hartlet, 1979      1800    9 شاخ افریقا

        12  4 شمال کنیا
 Field, 1979      1897  50   ل کنیاشما

-1872    13-5  اتیوپی
2592  

12-18  1525-3965  Knoess1977 

 Rosetti et al 1955  1525  13  1950    5  سومالی

-2700    10-8.3  لیبی
4000  

9-16  2532-3050  C.E.F.Li 1977 

 Cast et al 1969        10  4  الجزیره

 Burgmeister1974  1220  12      4  تونس
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             هند

-3105  18.2  6.9  با تغذیه مناسب
8190  

15  2105-5551  Rao.1974 

 Yasin et al 1957      1360      با تغذیه نامناسب

-2430  9.1  6.8  بیابانی
4914  

18  1373-2776  Rao.1974 

-13650  13.5  8  پاکستان
3660  

  1068-4118  Yasin et al 1957 
 

-2727  20.5  13.6-9  با تغذیه مناسب
3636  

16-18  3150-4148  

  1220    1364    4  با تغذیه نامناسب
-2700    10-6.7  پاکستان

3600  
9-18  2044-3050  Leupold.1978 

-75-54    35-15  با تغذیه مناسب
12775  

12  4574-10675  Knoess, 1979 

-2920    10-8  بیابان
3650  

12  2440-3050  Knoess, 1979 

-1600    4.5-3.5  مصر
2000  

  1068-1373  El-Bahay, 1962 

             لسطین اشغالیف

 ,.Yagil et al          6  مکفی باآبمناطق 
1980b 

  یبی آب
  

6.2          Yagil et al., 
1980b 

FAO 
  

مقدار شیر تولیدي روزانه . داشتماه و بستگی به آمیزش مجدد حیوان  18-8طول دوره شیردهی شتر ها بین  سومالیدر 
 اهآنها بستگی به ظرفیت تولیدي و نیاز  حاشی شترمقدار شیر مصرفی . کیلو گرم بود 1950کیلو گرم و در یک دوره  5

. شیر دوشی صورت می گرفتز براي دوبار دررو. داشت که با بستن یک کارتیه  و اندازه گیري شیر آن ارزیابی می شد
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از شش هفتگی . دو ساعت بعد از طلوع آفتاب و دفعه دوم دو ساعت بعد از غروب آفتاب بوددفعه اول شیر دوشی 
کیلوگرم شیر از 4-1ها بین حاشی بعد از مصرف . درزمان چرا بچه شتر ها همراه مادر و شب هنگام از مادر جدا بودند

راي شیر دهی تحریک نمی شد اگر بچه شتري تلف می شد و مادرش ب.  .(Epstein, 1970) دوشیده می شد مادرها
به . براي چنین مواردي پوست بچه مرده براي تحریک شیر دهی مادر کافی بود.  (Mares, 1954a) شیرش می خشکید

پوست بچه مرده روي بچه شتر جدید کشیده . سه روش بچه جدید به شتربچه مرده داده می شد، تا از آن شیر گرفته شود
راه دوم بچه . و پس از جاري شدن شیر با دست از حیوان شیردوشی صورت می گرفتو نسبت به مک زنی اقدام میشد 

از وششی پسوراخ هاي بینی، گوش و مقعد گوساله با  3. شتررضائی را رودر روي مادر بسته و از حیوان شیر دوشی میشد
  .می گردیده می شد و بعد از معرفی گوساله به مادر براي شیرخوردن با دست شروع به دوشش کود آلود

در این منطقه که شیر   1969al et(Gast ,..خوراك مردم کوچ نشین این کشوربه شیر شتر وابسته استهم  الجزیرهدر 
ومردم گرسنه این عنوان رادارند که  "آب روح آدمی است و شیر زندگی او"مثلی معرف است که. شتراهمیت زیادي دارد

 5-4شیر روزانه تولیدي از شتر   .شیر گاو، گوسفند و بز هم تولید می شوددر این مناطق  "مزه شیر را فراموش کرد ام"
سه . کیلوگرم درروز نیز می رسد10البته شتر هاي خوب سطح تولیدشان به . کیلوگرم در سطح مراتع مرغوب است

ماه پس  3لی در ابتداي شیر دهی پستان ها پر شیر و. باردوشش نیز در این مناطق درزمان هاي وفور شیر مرسوم است
در این مناطق . شتر هاي کم شیر زود تر از دیگران شیرشان خشک می شود. کیلوگرم درروز می رسد2اززایش شیر به 

شب هنگام  .یک شتر شیري کفاف نیاز شیر یک خانواده را می دهد و تنها منبع غذائی این خانواده همین شیر شتر است
با وسیله اي پستان مادرانشان بسته می شود تا نوزادان در طول شب شیر  بچه ها شتر ها از مادرانشان جدا شده و یا

شیر دوشی قبل از طلوع آفتاب صورت می گیرد، با رها سازي چنددقیقه اي بچه شتر ها شیر آزاد شده و مجدداً . نخورند
  .امرتکرار می گردد ندوشیده می شودوبراي هر شیردوشی ای
سالگی 4شتر هاي ماده در  .ن تا پنجاب و گجرات شتر هاي یک کوهانه پرا کنده انددر استان هاي مختلف هند از راحستا

با مهار کردن نوزادان بخشی از شیر حیوان دو . ماه شیر تولید می کنند 18-8بارور می شوند و زایش دارند وبراي 
شیر یک دوره تولید . هم میرسدکیلو 15و درروز وتا لکی 6- 2.5شیر تولیدي . باردرروز دوشیده و به مصرف انسان می رسد

  .(Rao,1970)کیلو گرم است 1300کیلو گرم در شرایط خوب تغذه و در شرایط فقر مراتع 3600-2700از 
طول دوره شیردهی این شتر ها   (Yasin & Wahid, 1957)در غرب پاکستان شتر هاي عربی وجوددارند

 ,Knoess) بنا به گزارش   .لیترگزارش شده است40ا ت15شیرروزانه این شتر ها از . روز متغیر است540تا270از

اري می شوند دشتر هاییکه در مناطق گرم و مراتع ضعیف نگه. لیتر است 1350تا 3600دوره تولید ا ز شیر یک(1977
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کیلوگرم می  15-10درشرایط تغذیه اي خوب مقدار شیر تولیدي روزانه به . کیلوگرم درروز4شیر کمتري تولید می کنند، 
شتر هاي سنگین تر مقدار شیرروزانه اي . کیلوگرم در این شرایط دوشیده شده است22برخی از شتر ها تا  زالبته ا ،درس

  .دوشش در شرایط مرتعی دوباردرروز است(Knoess, 1979) .کیلوگرم را دارند35قریب به 
-3000برآورد (Shalash, 1979) .کیلوگرم است15- 10شرایط تغذیه اي خوب شیر تولیدي روزانه شتر ها  مصردر

کیلوگرم 22رکورروزانه این حیوانات به . ده استنموکیلوگرم در یک دوره شیر دهی براي این حیوانات گزارش  4000
  .گرم در یک دوره می رسد1500کیلوگرم روزانه و 4در شرایط فقر غذا تولید به . درروز می رسد

کیلو 15-7ان شیر شتر صورت نگرفته است البته برآوردي در حدود رکورد گیري دقیقی برروي میزدر فلسطین اشغالی نیز
شتر ها براي . (Yagil & Etzion, 1980)بوده استماه 18-9طول دوره شیردهی . درروز براي شتر عنوان شده است

ان هاي این حیوانات با توجه به کاهش آب بدن شیر مصرفی اشنوزاد یک هفته یکبار اجازه آشامیدن آب را داشتند و 
حاشی شتر ها از یک ماهگی شروع به خوردن .  و این قدرت خارق العاده شتر است(to 6.2 kg 5.7) .  افزایش داشت

آزمایشات تاثیر محدودیت هاي غذا روي تولید شیرو کیفیت شیر آنها در . غذا می کنندوتقریباً غذاي زیاي را می خورند
هاري و تابستانی که خیلی هم زیاد بود، بچه شتر هاي چراکننده رابه این تغییرات غذاي زمستانی ، ب. یکسال آنها انجام شد

فقط درروسیه و عربستان سعودي نسبت . دووا میداشت که درزمان کاهش ونامطلوب بودن غذا شیر مصرفی اشان بیشتر ش
یک کوهانه  شیردهی شتر هاي. (Baimukanov, 1974) .به دوشش شتر ها با ماشین در سالهاي قبل اقدام شده بود

رقابتی بین بچه شتر . کشورها تفاوت زبادي دارد نمقدار و دوره شیردهی شتر ها در داخل و بی. بیشتر از دوکوهانه هاست
در رابطه با بهبود تولید شیر این حیوان دنبال کردن سیستم  FAOتوصیه . و بشر در مصرف شیر این حیوان وجوددارد

در تحقیقات مشخص شده که . و برقراري روش انتخاب براي بهبود شیر آنهاست پرورش متراکم حیوان و بهبودي تغذیه
اعراب بالغ الکتاز باالئی را دارند واین اهمیت تولید شیر این حیوان را در اقوا م بدوي می رساند که براي مدتها برروي 

  .(Cook & Al-Torki, 1975)آنها انتخاب طبیعی حاکم بوده است
شیر تولیدي % 4کمتر از  با این آمار، .است%) 11(،  گوسفند و بز%)85(مربوط به  گاوما کشور بیشترین شیرتولیدي در

بنظر می رسد جز در مناطق گرگان وگنبد از این حیوان شیر . مربوط به گاومیش، سایر پستانداران غیر مزرعه اي وشتراست
انها مولد و شیرده بحساب % 30نفر و فقط 4000غ بر یعنی اینکه اگر جمعیت شتر این استان بال. قابل توجهی دوشیده نشود

و منتشر در گزارش مقدماتی . تن خواهد بود1500-2000بین از این  حیوان آورده شود، میزان شیر تولیدي در کشورما 
نتخاب ، یک گزینه ااین حیوان براي افزایش میزان تولید .ستدامنه تولید شیر روزانه این حیوان در بین شتر ها باالنشده 
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در این قسمت اجزاء موثر ومشکالت این روش  .براي تولید شیر بیشتر است روشاین ازحیوانات برتر واصالح نژاد 
  . اصالحی قابل بحث است

در کشور هاي توسعه یافته محلی از اعراب نداشته ولذا هیچ موردي راجع به روش رکورد گیري از شیر  تولید شیر شتر 
که همان موسسه بیت المللی تدوین استاندارد روش هاي  ICAR1سازمان . تدوین نشده است شتر طبق اصول بین المللی

  .)4(صفحه کتاب تدوینی، دررابطه با شتر هیچ موردي را ندارد 500رکورد گیري از دامهاي مزرعه اي را بعهده دارد از 
  

  )بهبود ژنتیکی شتر( اصالح نژاد
دردنیـا  هاي ناچیزي آنهم در زمینه انتخاب فنوتیپی بـرروي ایـن حیـوان    فعالیت  Hermas, S. A.  1998بنا به گزارش 

پیگیـري شـده   در مناطق مختلـف  در زمینه انتقال یا مهاجرت شتر نیز تا حدودي در گله ها عملیاتی . صورت گرفته است
ت وسـیع  علیـرغم مطالعـا  . ده استش گزارشوي این حیوان تفاوت هاي ناچیزي رتحت عناوین تعاریف نژادي بر. است

Wilson, 1964  نشان می دهـد  اطالعات اولیه وهنوز قدم موثري در زمینه معرفی توان تولیدي این حیوان برداشته نشده
نمونـه  (توان تولید این حیوان در گله ها بسیار ناچیز است و نمی توان بعنوان اساس برنامه ریزي از آنهـا اسـتفاده کـرد   که 

رد ها در این زمینه کم است، تعاریف خاصی براي رکورد هاي این حیـوان وجـود   هاي بارز اطالعاتی موجود نیست، رکو
هنوز اهدافی براي رسیدن به آن در زمینه . ندارد و روش خاصی براي برآورد پتانسیل هاي این حیوان معرفی نشده   است

  .)پرورش این حیوان تعریف نشده است
گیري از روش هاي اصالح نژادي و فرضیه هـاي ژنتیکـی، رکـورد     توسعه هاي فعلی در زمینه هاي دامپروري شامل بهره 

منفعت بکار گیـري ایـن موضـوع هـا در هـر      . برداري و آنالیز دقیق آماري، استفاده از آزمون نتاج و تلقیح مصنوعی است
یـد فعـالیتی   بر می گردد، ولی آنچه مسلم است پیگیري این موارد درزمینه پرورش شـتر با ه برداران رهشرایطی به اهداف ب

دنیائی از دانش ژنتیکی می تواند در زمینه اصالح نژاد در دامپروري موثر افتد کـه شـتر هـم یکـی از ایـن      . اقتصادي باشد
  .حیوانات است

  
  شدت انتخاب

مرگ و میـر نـوززاد هـا و سـقط     . کارائی نداشته باشدبراي این حیوان تولید مثل ناچیز باعث شده است تا شدت انتخاب 
  . (Hermas et al., 1991) می رسد% 25در برخی از این موارد به  .در خشکسالی ها بسیار باالستجنین نیز 

                                                             
1 INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ANIMAL RECORDING - ICAR 
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در . یکی از دالیل مشکل در زمینه جایگزینی و شدت انتخاب و کم کردن فاصله نسل جزو مشکالت مهم بحساب می آید
  .یش دادنر ها در صورت انجام تلقیح مصنوعی می توان شدت انتخاب را افزارابطه با 

  
  دقت انتخاب

ارتبـاط  . اد رکورد بـر مـی گـردد   یدقت انتخاب به میزان توارث پذیري صفت مربوط است، برآورد ارزش ارثی به تعداد ز
رکورد هاي بین افراد و والدین می تواند در این زمینه موثر باشد ولی براي اینکه چنین امـري تحقـق یابـد، بـا نگهـداري      

انتخاب براي افزایش وزن بعد از شیر گیري می تواند مـوثر  . صله نسل افزایش پیدا می کندمولدین براي مدت طوالنی، فا
  ..(Hermas et al., 1998b) تر باشد، چراکه توارث پذیري آن دقیق تر است

  
  (Hermas et al., 1998b) میانگین صفات تولید مثلی در پرورش شتر است 2جدول 
  دامنه در منابع  دامنه  ف استانداردانحرا  میانگین  صفت

ــیر  شــــــــــــــ
  )کیلوگرم(تولیدي

51±1041  348  2110-335  2000-8190  

  5695-1068  1840-357  238  926±36  روزشیردهی305
  540-210  467-193  61  335±8  روزهاي شیر دهی

  460-340  460-340  16  378±8  وزن دوسالگی
    500-295  17  390±6  وزن بلوغ

  852-429    105  6/678±12  فاصله دو زایش
  333-234    110  234±25  روزهاي باز

  1856-720    9/143  1509±37  سن اولین زایش
ــله دو  فاصـــــــــ

  )سرویس(آمیزش
113±50  112      

تعداد آمیزش منجـر  
  به باروري

3/0±8/1  32/1    63/1-8/1  
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  عمر اقتصادي گله
لی از لحاظ سال است که از لحاظ اقتصادي مهم و30از قراین مشخص است که طول عمر گله اي این حیوان باالو قریب 

با تحقق کاهش فاصله . ویض حیوانات و عمأل نرها می توان فاصله نسل را کوتاه کردعژنتیکی زیر سوال است، چراکه با ت
  .نسل نمی توان با افزایش رکورد دقت را افزایش داد

  
  ابزارهاي اصالح نژاد ژنتیکی

البته جایگزینی سـریع حیوانـات   . ووالسیون و انتقال جنین مرتفع نمودمسئله توالد و تناسل کم ماده ها می توان با سوپر ا
مادرهاي پدران مرغوب می توانند در زمینه انتخاب نر ها و دقـت انتخـاب   .  ماده هاي انتخابی  براي گله ها مقدور نیست

   .موثر باشند
 ،گر تلقیح طبیعـی هـم بکـار گرفتـه شـود     حتی ا. اگر ترها با دقت باال انتخاب گردند در پیشرفت ژنتیکی موثرخواهند بود

  .دشاین مورد با بکار گیري تلقیح مصنوعی موثر تر خواهد . شدت انتخاب داراي تاثیر باال خواهد بود
  

  تلقیح مصنوعی
این امر با استفاده . حتی اگر بازده باروري در تلقیح مصنوعی پائین باشد، بکارگیري آن براي اصالح نژاد این دام الزم است

  .پالسماي اسپرم مقدور است، ولی استفاده از تلقیح مصنوعی بدون بهره گیري از آزمون نتاج بی معنی می باشداز 
  

  معیار انتخاب
این حیوان را باید بصورت دومنظوره تعریف نمود و استفاده منحصر از شیر یا گوشت معقـول نیسـت، بهرحـال تخمـین     

توارث پذیري ها، تنوع و ارزش هاي اقتصادي هرکدام از موارد فوق  پارامترهاي ژنتیکی براي صفات شامل همبستگی ها،
  .دانائی در زمینه هاي فوق اهداف اصالح نژادي را روشن خواهد کرد. براي تعیین  معیار انتخاب ضروري است

د رکورد هاي مهمترین مسئله دررابطه با اصالح نژاد این حیوان آنالیز سیستم پرورش این حیوان، نگاه به واقعیت ها ووجو
با این . در این ارتباط وجود یک سیستم اصالح نژاد با هسته مرکزي و همکاري بهره برداران قابل تعریف است. دقیق است

عمل حتی می توان با توسل به روش هاي قدیمی اصالح نژاد مواد ژنتیکی برتري را تهیه و در گله هـاي مردمـی توزیـع    
تکنیک هاي جدید و بکار گیري آنهـا شـامل انتقـال جنـین، سـوپر اووالسـیون و تلقـیح         البته در این ارتباط باید به. نمود
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از موارد قبلی هنوز در سایر حیوانات مزرعه اي نیز بطور کامل استفاده نمی شود و . مصنوعی و کلون کردن نیز اهمیت داد
  .میتواند قدمهاي موثري در رابطه با شتر در زمینه هاي فوق برداشته شود

  
  

  و پیشنهادات کلی نکات
از مهمترین نقطه قوت این حیوان که از ویژگیهاي خاص آن ناشی می شود، عدم رقابت این حیوان از برداشت منابع پست 
علوفه ائی است که در دسترس سایر حیوانات بلحاظ بعد مسافت و در اکثر موارد شوري آب آشـامیدنی نیسـت،  بهمـین    

بنظر می رسد راهکار هاي زیر براي . کویري بلحاظ همزیستی با کویر توصیه می شودلحاظ پایداري این فعالیت در مناطق 
  اقتصادي کردن این حرفه موثر واقع گردد

 شروع شتر داري نیمه متمرکز مخصوصأ براي تولید شیرو بهبود تولید مراتع

ي که جدیدأ طـرح آن از مرکـز   همکاري مراکزاجرائی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تشکیل هسته هاي باز اصالح نژاد
 .تحقیقات کشاورزي استان یزد به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور پیشنهاد شده است

  .ارزیابی ژنتیکی حیوانات برتر براسا صفات اقتصادي بمنظور معرفی بعنوان والدین و حیوانات جایگزین
  .در شیرواري حیوانات نر و مادههاي دخیل  SNPانجام ارزیابی ژنتیکی به روش ژنومیک با استفاده از 

 .و انتقال جنین) در سطح ژنوم و جنین کلونینگ(بکارگیري تکنیک همانند سازي 

  .)1(بکارگیري تلقیح مصنوعی بعنوان شروع همکاري هاي بین گله اي
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