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 چکیده

الح نژاد به عنوان یکی از اص. لزوم افزایش راندمان تولید با افزایش جمعیت جهانی و مسئله امنیت غذایی روشن می گردد

شتر به دلیل آداپته بودن با . راههاي افزایش پایدار راندمان تولید می تواند براي بهبود صفات تولیدي شتر به کار گرفته شود

درصد از جمعیت جهان را در خود جاي داده می تواند به  63شرایط گرم و خشک ونیمه خشک کره خاکی که حدود 

براي کسب موفقیت در اصالح نژاد اولین و . استراتژیک تامین غذاي این مناطق محسوب گرددعنوان یکی از منابع 

کشورمان با دارا بودن انواع اکوتیپ هاي شتر شامل گوشتی، شیري  .مهمترین گام تعیین هدف یا اهداف اصالحی می باشد

براي صفات تولید شیر با وراثت . باشدو جمازي داراي انعطاف پذیري زیادي در تعیین اهداف اقتصادي و سودآوري می 

پذیري متوسط و صفات مربوطه به وزن بدن و سرعت رشد با دارا بودن وراثت پذیري متوسط و باال می توان پیشرفت 

اجراي یک برنامه انتخاب براي افزایش بهره وري نیاز به پرورش صنعتی شتر امکان . ژنتیکی قابل توجه اي پیش بینی نمود

 . را امکانپذیر می سازد سیستم تولید و بازاریابی مدونامه ریزي یک سیستم رکوردبرداري و همچنین ایجاد یک تنظیم و برن

  اصالح نژاد شتر، صفات اقتصادي، وراثت پذیري: کلمات کلیدي
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  مقدمه 

ص در مناطق این نگرانی بخصو. افزایش روزافزون جمعیت انسانی نگرانیها را در زمینه امنیت غذایی بوجود آورده است

شتر، حیوانی که به طور اختصاصی با شرایط آب و هوایی . گرم و خشک کره خاکی از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد

گرم و خشک و همچنین محدودیت غذایی سازگار است می تواند به عنوان یکی از منابع تامین امنیت غذایی این مناطق 

ط خشک و نیمه خشک جهان و استفاده از آن به عنوان وسیله حمل و نقل شتر به دلیل سازگاري با شرای. محسوب گردد

بنابراین شتر با توان تبدیل گیاهان خشبی و بیابانی به شیر،گوشت و پشم از اهمیت . به عنوان کشتی بیایان معروف است

شرایط خشک و نیمه  درصد از جمعیت جهان، در کشورهایی با 63با توجه به اینکه حدود . ویژه اي برخوردار می باشد

  .، اهمیت توجه به صنعت پرورش شتر بیشتر مشخص می گردد)Baars ،2000(خشک سکونت دارند

کمتر مورد  ،علیرغم اهمیت استراتژیک شتر در زمینه امنیت غذایی، بخصوص در مناطق گرم و خشک و نیمه خشک جهان

از جمله عوامل مغفول شدن بررسیها در رابطه با ). Schwartz ،1992(توجه محققین و فعالین دامپروري قرار گرفته است

پتانسیل این حیوان سودمند می توان به عدم وجود سیستم تولید و بازاریابی مدون و درنتیجه وجود نداشتن آمار و 

از از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند توجه این بخش . اطالعات کافی در مورد منابع و محدودیتهاي این بخش اشاره نمود

  .دامپروري می توان به عدم توسعه یافتگی کشورهاي داراي این گونۀ دامی می باشد

تعیین کننده اهداف . براي کسب موفقیت در اصالح نژاد اولین و مهمترین گام تعیین هدف یا اهداف اصالحی می باشد

. یک از صفات در نظر گیرد اصالحی باید ابزارهاي مختلف در دسترس را به صورت نظري براي اندازه گیري مزیت هر

اقتصادي که کل سیستم  -ابزارهاي ترسیم اهداف اصالحی می تواند از یک معادله سود و زیان ساده تا مدلهاي زیست 

بنابراین شناخت و تعیین صفات ). 2013و همکاران، Nielsen(تولید و یا صنعت را در نظر می گیرد متفاوت باشد

کشورمان با دارا بودن انواع . فت در شرایط محیطی و سیستم تولید باشند اهمیت دارداقتصادي که داراي پتانسیل پیشر
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اکوتیپ هاي شتر شامل گوشتی، شیري و جمازي داراي انعطاف پذیري زیادي در تعیین اهداف اقتصادي و سودآوري می 

   .باشد

  فراسنجه هاي ژنتیکی برخی صفات اقتصادي

و  Khalil. صالح ژنتیکی برخی از صفات اقتصادي شتر بسیار قابل تأمل می باشدتحقیقات اندك صورت گرفته در زمینه ا

دامنه ارزش اصالحی . ، وراثت پذیري برخی از صفات تولید شیر در شتر را متوسط گزارش کرده اند)2007(همکاران 

، 2/121، 044/3نه به ترتیب ت تولید شیر روزانه، ماهانه، سه ماه اول شیردهی و ساالابدست آمده در تحقیق آنان براي صف

همچنین دامنه ارزش ارثی طول دوره شیردهی در جمعیت مورد بررسی آنها . کیلو گرم گزارش نموده اند 1312و  8/166

برآورد  24/0و  28/0روز را به ترتیب  305تکرار پذیري و وراثت پذیري تولید شیر ) 2010(و همکاران  Almutairi. روز بود 282

  . نمودند

SobayilAl   دامنه ارزشهاي ارثی را براي صفت وزن تولد، وزن ماههاي اول تا دوازدهم را در شتر )2007(و همکاران ،

بدست  7/96و  1/115، 0/81، 7/96، 1/102، 0/111، 6/109، 3/104، 7/83، 1/70، 0/61، 6/39، 3/25سودانی به ترتیب 

در این تحقیق . گزارش نمودند) 24/0 – 4/0(متوسط تا باال  آنها در تحقیق خود وراثت پذیري صفات وزن را. آوردند

 8-10، 6-8، 4-6، 2-4، 0-2مشخص گردید که دامنه ارزشهاي ارثی افزایش وزن روزانه در بازه هاي زمانی دو ماه شامل 

ه ارزشهاي دامن. کیلو گرم بدست آمده است 542/0و  491/0، 471/0، 371/0، 348/0، 27/0ماهگی به ترتیب  12تا  10و 

و  Almutairiدر تحقیق  .کیلوگرم بدست آمده است 638/0ماهگی نیز  12ارثی براي افزایش وزن روزانه از تولد تا 

  .برآورد گردید 85/0و  60/0، 50/0، 37/0ماهگی را به ترتیب  12و  6، 3وراثت پذیري وزن تولد، ) 2010(همکاران 

Hermas  و  41/0، 36/0ماهگی و وزن یک سالگی وراثت پذیریهاي  6لد، وزن ، براي صفات وزن تو)1998(و همکاران

ماهگی تا یک سالگی وراثت پذیري باال  6ماهگی و  6بدست آوردند آنها همچنین براي صفات افزایش وزن تولد تا  40/0

  . بدست آوردند
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رشدي و تولید شیر مشابه  تحقیقات فوق نشان داد که دامنه تغییرات وراثت پذیري در جمعیت هاي مختلف براي صفات

بنابراین با توجه به پیشرفت ژنتیکی این صفات در گونه هاي دامی مختلف، پیشرفت . سایر گونه هاي دامی می باشد

 .ژنتیکی در شتر نیز قابل پیش بینی می باشد

فات در سنین به بررسی تل) 2004(و همکاران  Bissa. یکی از فاکتورهاي مهم در پرورش شتر تلفات افراد می باشد

. درصد بدست آمده است 89/21تلفات کلی از تولد تا اولین زایمان که در تحقیق آنان مشخص گردید . مختلف پرداختند

ماهگی تا یک سالگی و دو تا سه سالگی را تحت تاثیر قرار  3آنها مشخص کردند که زمان تولد به طور معنی داري تلفات 

درصد از ماده ها قبل از رسیدن به اولین زایش به دالیل نقصهاي  33ر متوسط در جمعیت مورد بررسی به طو. می دهد

درصد و  7/14بیشتر بازه زمانی حذف از سه سالگی تا سن اولین زایش با . ژنتیکی، رشد کم و غیره حذف می شوند

جالب . فزایش یافته استدرصد بوده که با افزایش سن به تدریج ا 18/0کمترین حذف در بازه تولد تا سه ماهگی به میزان 

ماه تا یک سال و از یک تا دو سالگی و  3توجه اینکه زمان تولد به طور معنی داري بر روي درصد حذف بچه شترها از 

نشان دادند که سیستم مدیریتی می تواند میزان افزایش ) 2008(و همکاران  Bhakat .از دو تا سه سالگی تاثیر داشتند

  . پارامترهاي خونی را به طور معنی داري تحت تاثیر قرار دهد وزن، ویژگیهاي بیومتري و

  اصالح نژاد شتر

بنابراین . در مقایسه با سایر نشخوار کنندگان مانند گاو، گوسفند و بز اصالح نژاد کمتري بر روي شتر صورت گرفته است

ین نژادهاي شتر، نژاد متمایز و شناخته همانند نژادهاي هلشتاین یا سانن که به دلیل برتري ژنتیکی شناخته شده اند در ب

انتخاب صورت گرفته بر روي نژاد شتر معموال بر اساس اندازه فنوتیپی مانند سرعت . )Faye ،2013(شده اي وجود ندارد

  . گوشت و پشم نیز صورت گرفته است در بعضی از نژادها انتخابهاي فنوتیپی براي تولید شیر،. بوده است

عملکردهاي شیر و رشد شتر بسیار اندك بوده و معموال بر روي تعداد افراد اندکی صورت می رکوردبرداري بر روي 

بجز در رابطه با صفت سرعت، برنامه انتخاب ملی در جهت بهبود صفات تولیدي و تولید مثلی در هیچ یک از . گیرد
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وجود افزایش سالیانه در تولید شیر و گوشت شتر به دلیل افزایش  .کشورهاي داراي جمعیت شتر صورت نگرفته است

Bonnet ،2012 .(-Alو  faye(درصد جمعیت حیوانات شیري و درصد کشتار بوده و ناشی از پیشرفت ژنتیکی نمی باشد

Mutairi  عنوان عدم پیشرفت ژنتیکی را ناشی از انتخاب حیوانات جایگزین بر اساس ظاهر و تیپ ) 2012(و همکاران

  .کردند

  نتیجه گیري کلی

جهت اجراي یک برنامه انتخاب براي افزایش بهره وري نیاز به تنظیم و برنامه ریزي یک سیستم رکوردبرداري در نژادهاي 

شناسایی انواع اکوتیپ ها و شاخصه هاي اقتصادي و فیزیولوژیکی آنها در جهت تعیین استراتژیهاي . مختلف می باشد

پرورش صنعتی شتر امکان . هره وري بیشتر از هر یک از آنها از ضرورتهاي اصالح نژاد شتر می باشداصالح نژادي جهت ب

اجراي یک برنامه انتخاب براي افزایش بهره وري نیاز به تنظیم و برنامه ریزي یک سیستم رکوردبرداري و همچنین ایجاد 

ترتیب تعیین اهداف اصالحی پایدار از طریق مدلهاي بدین . را امکانپذیر می سازد سیستم تولید و بازاریابی مدونیک 

  .اقتصادي امکانپذیر می باشد- زیست

  

 منابع

Almutairi, S. E., I. Boujenane, A. Musaad, and F. Awad-Acharari. 2010. Genetic and non-genetic 

effects for milk yield and growth traits in Saudi camel. Tropical Animal Health Production, 42: 

1845-1853.  

Al Sobayil, KA.; MH. Khalil, AM. Al Saef, KM. Mohamed and SA. Salal. 2007. Genetic 

evaluation for growth of calves at early stage in Saudi camels. Journal of Camel Practice and 

Research, 14(2): 175-180. 

Baars, RMT. 2000. Costs and returns of Camels, Cattle and Small ruminants in pastoral herds in 

Eastern Ethiopia. Tropical Animal Health and Production, 32:113-126. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

 ، وری ت  ناوری ریا ی و  ع ی وزار                  عاو  و ،  عاو  ناوری قات و  وم  ع ان ،                     ت  ی ا ا وم د ع قات  ه  ان،                  و ر ا ی  ع ن    ا

٢۴٠ 

  

Bissa, UK., SBS. Yadav, BK.Beniwal and MS. Sahani. 2004. Losses of female camel calves at 

different ages from birth to age at first calving. Indian Journal of Animal Sciences, 74(9): 965-

968. 

Champak, B., S. Nirmala and KML. Pathak. 2008. Effect of management systems on the 

performance of dromedary camel calves reared under organized farm condition. Indian 

Journal of Animal Sciences, 78(9): 1023-1027. 

Faye, B. 2013. Camel Farming Sustainability: The Challenges of the Camel Farming System in the 

XXI th Century. Journal of Sustainable Development, 6(12): 74-82. 

Faye, B., and P. Bonnet. 2012. Camel sciences and economy in the world: current situation and 

perspectives. Proc. 3rd ISOCARD conference, 2-15. 

Hermas, SA. H. Abushuashi and F. Abusaud. 1998. A Primary Investigation on Heritability’s of 

Growth Measures in the Magrabi Camel in Libya. Proceedings of the Third Annual Meeting for 

Animal Production Under Arid Conditions. Vol. 1: 65-70. 

Khalil, Mh., KA. Al-Sobayil, AM. Al-Saef, KM. Mohamed and SA. Salal. 2007. Genetic Aspects 

For Milk Traits in Saudi Camels. Journal of Camel Practice and Research, 14(1): 55-59. 

Nielsen, HM. P. R. Amer and T. J. Byrne. 2013. Approaches to formulating practical breeding 

objectives for animal production systems. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, DOI: 

10.1080/09064702.2013.827237. 

Schwartz, HJ. 1992. Productive performance and productivity of dromedaries (Camelus 

dromedarius). Anim Res Dev, 35: 86–89. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

