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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 پايش و ثبت جمعيت شتر دو كوهانه در استان اردبيلعنوان پروژه: 

 

 124-37-13-137 -96040 -961001شماره مصوب :  

 اکبر ابرغانینام و نام خانوادگي نگارنده / نگارندگان :  

 نعمت اله اسدي نام و نام خانوادگي مجري مسئول: 

 اکبر ابرغانینام و نام خانوادگي مجري / مجريان :  

 نعمت اهلل اسديمحمد حسين بنابازي، ، ، محمود صحرايي، اباذر قنبرينام و نام خانوادگي همكاران : :          -

 صابرجلوخاني نياركي، غالمرضا مردانه، 

 

 )ان( :  ناظرنام و نام خانوادگي  

 مركزتحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل محل اجراء : 

 1396تاريخ شروع :  

 مدت اجرا: دو سال 

 ناشر : موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 شمارگان)تيراژ(: 

 تاريخ انتشار:   

در مركز اطالعات و           60197با شماره        16/6/1400 اين اثر در مورخ  

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. 

 
 
 
 
 



 چكيده : 

هاي راهبردي و استراتژيك سازمان هاي تخصصي مرتبط با شناسايي، ثبت و حفاظت از ذخاير ژنتيكي دامي از برنامه

باشدكه مي كشورارزشمند در حال انقراض از ذخاير ژنتيكي يكي شتر دوكوهانه باشد. و فائو ميمنابع ژنتيكي جهاني 

ير و تكثحفظ  برايسالهاي اخير تالشهايي در هرچند شوند، عمدتاً توسط عشاير كوچرو در استان اردبيل نگهداري مي

پراكنش و خصوصيات توليدي و توليد ،تعداد خصوصاطالعات جامع علمي در ولي جمعيت آن صورت گرفته است 

وضعيت موجود شتر دوكوهانه و ثبت ملي و بين المللي  پايشبه منظور  اين پروژهلذا  ،باشدمثلي آن در دسترس نمي

تعداد جمعيت شتردوكوهانه در سطح استان اردبيل  جهت اجراي اين پروژه ابتدا مناطق پراكنش وآن به اجرا در آمد.

گيري شد. سپس به مشخصات نژادي تكميل و ابعاد بدني آنها اندازههاي مربوط مشخص و ثبت گرديد و در ادامه فرم

بيوتكنولوژي موسسه تحقيقات ، نمونه خون حاوي ماده ضد انعقاد اخذ گرديد و به آزمايشگاه   DNAجهت استخراج 

منطقه جغرافيايي كه شامل دو ايستگاه  10نفر شتر دوكوهانه در  121تعداد  ،انتقال داده شد. نتايج نشان داد علوم دامي

شوند و به همه آنها پالك نفر شتردار نگهداري مي 15شهر مي باشد توسط تحقيقاتي و حفاظتي و دشت مغان و مشگين

اي سوخته داشتند ولي رنگ غالب سفيد خالص تا قهوهاي از رنگ رقمي زده شد. شترهاي دوكوهانه دامنه 15گوش 

تكثير و ازدياد نسل آن و فروش هدف اصلي شترداران از پرورش شتر دوكوهانه باشد. اي روشن ميدر آنها قهوه

باشد. سن شترهاي نر دوكوهانه مازاد به مناطق كويري كشور جهت استحصال وزن زنده بيشتر در شترهاي آميخته مي

سالگي  4تا  3اي و وزن بدن آنها بين ها با توجه به شرايط تغذيهسالگي و در ماده 4در شترهاي نر در  بلوغ جنسي

طول دوره فحلي دوهفته يكبار بوده و باشد، فحلي شترهاي ماده و مستي شترهاي نر در پاييز و زمستان اتفاق افتاده، مي

و ميانگين وزن تولد ناقه ماه  13ميانگين طول دوره آبستني  باشد.روز مي 7مدت زمان فحلي در هر دوره هم معموالً 

سال بوده و در هر  2فاصله بين دوزايش  باشد.اي متعارف ميكيلوگرم در شرايط تغذيه 42تا  38بسته به جنس آن 



-دوكوهانهمتعارف، نگهداري و شرايط در طول عمر  .افتداتفاق نميزايش يك نفر ناقه بدنيا ميآورند و لذا دوقلوزايي 

 در آزمايشگاه باشد. درصد مي 95نمايند و توان پذيرش بچه در آنها حدود زايش ميشكم،  12تا  10هاي ماده بين 

تواند منبع اطالعاتي ، با كيفيت و كميت مطلوب استخراج و در بانك مخصوص ثبت شد كه مي DNAنمونه 90تعداد 

 اقتصادي توليدي و صفات ل پروژه هاي ژنومي و ژنهاي كانديداز قبيارزشمند جهت تحقيقات مختلف بنيادي آينده 

  باشد.

 ثبت و پايش، ذخاير، ژنتيك،  شتر دوكوهانه   کليد واژه:


