
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 رانيهاي گاو بومي ا پايش و ثبت جمعيت :طرحعنوان  -

 014-13-13-069-96012:پروژه شماره مصوب

 جوانروح يعل ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول)اختصاص به پروژهنام و نام

صابر جلوخاني نياركي، مرتضي كيخاصابر، بهاره طاهري دزفولي، محسن  دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام -

 دادار، قربان الياسي زرين قبايي

 استانهاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان، آذربايجان شرقي محل اجرا:

 01/05/96 تاريخ شروع: -

 سال  3 مدت اجرا: -

 ناشر:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي    59691با شماره    18/3/1400اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذكر مأخذبالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 

 

 

 



 

:چكيده  

قانون نظام جامع دامپروري يكي از  17و  10طيور بومي بر اسننام ماده شننناسننايي و ثبت جمايتهاي و ناادهاي دام و 

اطالعات بدست آمده از شناسايي و ثبت جمايتهاي . وظايف موسسه تحقيقات علوم دامي كشور محسوب مي شود

. در خطر انقراض مي تواند در طراحي اسنننتراتاي هاي حفاظت و مديريت ذخاير ژنتيكي مورد اسنننتفاده قرار گيرد

ش نكهيعالوه برا يبه لحاظ تنوع نااد  يبوم يهاگاو شمار م ياز ذخاير ژنتيك يبخ شور ب  ينقش قابل توجه ند،يآ يك

ش ازيمورد ن نيپروتئ ديتول نهيدر زم شور برعهده دارند ري) شت( ك و  هايماريب يمقاومت به برخ ليبه دل نيهمچن. وگو

. بر اين دارند ياديز تياشننتلال، اهم جاديو ا ييروسننتا يدرآمد خانوارها شيدر افزا ،ييسننخت آب و هوا طيشننرا

مورد سيستاني، نجدي، گلپايگاني و سرابي اسام، در مرحله اول چهار نااد گاو بومي كشور در خطر انقراض شامل ، 

ي رقم 15از هر نااد بومي با اسنننتفاده از پالك  100بررسننني قرارگرفتند. با توجه به  مناطق پراكنش هر نااد، تاداد 

شدند. در مرحله باد  سايي  شنامه اطالعاتشنا س صيات شامل: ياپر صو توليدمثلي در هر يک از  ،، توليديظاهري خ

گيري قرار گرفت. دام نمونه شنننيرتهيه شننند و تركيبات شنننير در آنها مورد اندازه300ناادها تكميل گرديد. از تاداد 

،   DNAنمونه خون جمع آوري شد و پس از استخراج  300همچنين از هر يک دامهاي ركوردبرداري شده، به تاداد

موسنننسنننه تحقيقات علوم دامي كشنننور ذخيره سنننازي شننندند. براي صنننفاتي كه امكان  DNAنمونه ها در بانک 

ركوردگيري نبود، از نتايج ساير محققين استفاده شد. اطالعات بدست آمده از دامهاي ركوردبرداري شده در سامانه 

سنامه ثبت ناادي اطالعاتي مكان مبنا ث شنا بت گرديد. در نهايت براي هر يک از ناادهاي گاو بومي در خطر انقراض 

 تهيه گرديد.
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