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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي  و منابع طبيعي استان فارس

 

 ان بومي كشورپايش و ثبت جمعيت اسب:  عنوان پروژه

 014-13-13-067-96011 :پروژه  شماره مصوب

 حميد رضا سيدآبادي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و 

، هوشنگ دهقانزاده، حسن علمي، حميدرضا بهمني، صابر مظاهر صفدريان دگي مجري/مجريان :اخانونام ونام

 جلوخاني

 

 استان فارس، گيالن، كردستان، البرز، خراسان شمالي محل اجرا:

 1/5/96روع: تاريخ ش

 1/5/99مدت اجرا: 

 شمارگان)تيراژ(:

 1399تاريخ انتشار: 

در مركز اطالعات و مدارك           59908با شماره        23/4/1400 اين اثر در مورخ 

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده

ها، اين جمعيت .ها و نژادهاي دام و طيور بومي هر كشور ضرورتي انكار ناپذير استپايش، شناسايي و ثبت جمعيت

ثبت و پايش . باشندي جهاني نيز مطرح ميثگردند به عنوان ميراعالوه بر آنكه ميراث ملي آن كشور محسوب مي

هاي بيومتري، عملكردي كشور بر اساس شاخصدامي با ارزش به عنوان ذخيره ژنتيكي  هاي بومي ايران اسب جمعيت

هاي پراكنش اسب هاي بومي در استان هاي باشد. براي انجام اين تحقيق محلهدف اجراي اين پروژه ميو توليدمثلي 

ين واحدها ضمن مشخص كردن موقعيت فارس، گيالن، كردستان و خراسان شمالي شناسايي و پس از مراجعه به ا

هاي مختلف بدن اسب با استفاده از جغرافيايي هر مكان، پرسشنامه طراحي شده براي صفات فنوتيپي و اندازه قسمت

  SASگيري و در جداول ويژه هر اسب ثبت گرديد. اين داده ها با استفاده از برنامه آماري متر نواري و كوليس اندازه

و   DNAرأس اسب  از هر نژاد داراي جداول بيومتري، تهيه و براي استخراج  100مونه هاي خون از آناليز گرديد. ن

با توجه به نتايج به دست آمده از ذخيره در بانک ژن مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، به مؤسسه ارسال گرديد. 

سنين مختلف از اين ارقام مي توان به  صفات بيومتري اسب هاي مورد مطالعه در اين تحقيق در دو جنس نر و ماده و

 عنوان معرف براي شناسايي اسب هاي كرد، كاسپين، تركمن و دره شوري استفاده كرد.

 

 ايران پايش و ثبت ژنتيكي، صفات بيومتري، اسب واژه های کلیدی:

 

 

 
 


