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 آموزش و ترويج كشاورزي، سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور    

 

 و ثبت شتر دوکوهانه ایران پایش :طرحعنوان  -

 96040-135-13-13-014 :طرح شماره مصوب -

 ياسدنعمت اله  دارد(: مشترک يمل يهاطرحها اختصاص به پروژه) مسئول يمجر ينام خانوادگنام و  -

 صابر حلوخاني نياركي-اكبر ابرغاني-نعمت اله اسدي مجريان :/يخانوداگي مجرنام ونام -

  اران:کي همنام خانوادگنام و  -

 ينولوژکوتيب يهاپژوهشخش ب -ر شوك يقات علوم داميتحق مؤسسهمحل اجرا :  -

 1397اردیبهشت  :خ شروعيتار -

 سال و شش ماه 1 :مدت اجرا -

 شورك يدام قات علوميتحق مؤسسهناشر:  -

 راژ(:يت) شمارگان -

 خ انتشار: يتار -

ز اطالعات و كدر مر    60214با شماره    21/6/1400ن اثر در مورخ يا -

 . ده استيبه ثبت رس يشاورزك يعلم کمدار

 . بالمانع است ر مأخذكو نمودارها با ذ هايمنحن، جداول، ريتصاو، نقل مطالب. حق چاپ محفوظ است -



  :دهیکچ

سننازمان خواروبار و  کياسننتراتژ يهاتياولواز  يکي عنوانبه يبوم يات نژادهايخصننوصننثبت ، پايش و شننناسننايي

 بهباتوجه كه شوديمكشور محسوب ژنتيکي يکي از ذخاير ارزشمند  دوكوهانهشتر  دارد. راري ملل متحد قشاورزك

تعداد و  در ارتباط با ياطالعات جامع علممتأسنننفانه در مناطق عشنننايري،  ژهيوبه اهميت اقتصنننادي و اجتماعي آن

موضننوع و از  يتاهم بهباتوجه ؛ لذاباشنندينمآن در دسننتر   يدمثليتولپراكنش و خصننوصننيات توليدي و ت يوضننع

سه يقانون يفهوظ يطرف س شور( يقانون نظام جامع دامپرور 17)ماده  يعلوم دام يقاتتحق مؤ ضر  طرح ك  منظوربهحا

سايي  ضعشنا ، ابتدا اطالعات مربوط به تعداد. به اجرا در آمد آن يالمللنيبشتر دوكوهانه و ثبت ملي و ت موجود يو

. ديو ثبت گرد يآورجمعشننور كر سننط  د يمورد بررسنني فوق گونه دام جمعيتيق ينش و اطالعات دقكمناطق پرا

ضمن ثبت ابعاد بيومتري و تکميل  سپس ي ثبت مشخصات نژادي، اقدام هافرمبا حضور در مناطق پراكنش اين نژاد 

شگاه بيوتکنولوژي   DNAشگاه يآزمادر تحقيقات علوم دامي گرديد.  مؤسسهبه اخذ نمونه خون و انتقال آن به آزماي

شان داد كه در حال ره شديمخصوص ذخ يهابانکپس از ثبت اطالعات در استخراج و  ژنومي . نتايج اين پژوهش ن

شننناسننايي و  نفر آن  181تعداد طرح  نيدر ا كه باشننديمنفر  200ن حدود در ايرا شننتر دوكوهانهحاضننر جمعيت 

در سننه اسننتان اردبيل، قزوين و ق   عمده طوراطالعات توليدي و توليدي مثلي آنها ثبت شنند. اين تعداد نفر شننتر به 

دو ايستگاه تحقيقاتي و استان اردبيل و  منطقه جغرافيايي 10نفر شتر در  120از اين تعداد حدود  د كهباشنيمپراكنده 

 30شوند. همچنين تعداد نفر شتردار نگهداري مي 15توسط  پراكنده و شهرنيمشکدشت مغان و  حفاظتي موجود در

رقمي  15ي فوق پالک گوش شننترهانيز در اسننتان ق  شننناسننايي گرديد. به تمام  نفر  25و  نفر شننتر در اسننتان قزوين

. باشننديمي تيره اقهوهاي روشننن تا قهوه در ايران دوكوهانهگ غالب شننتر رن شنند. نتايج اين تحقيق نشننان داد نصننب

سننالگي و در  4ود حداگرچه در بعضنني موارد رنگ سننفيد خالز نيز روايت شنند. سننن بلور جنسنني در شننترهاي نر 

وهانه پاييز ي در شتر دوكريگجفتباشد. فصل سالگي مي 4تا  3اي و وزن بدن آنها بين شرايط تغذيه بهباتوجهها ماده

ميانگين طول  باشد.روز مي 7فحلي در هر دوره حدود   زمانمدتطول دوره فحلي حدود دوهفته و  و زمستان است.

اي متعارف كيلوگرم در شنننرايط تغذيه 42تا  38و ميانگين وزن تولد ناقه بسنننته به جنس آن ماه  13دوره آبسنننتني 

 مؤسننسننهژن  کاسننتخراج و در باني دوكوهانه كشننور شننترهاژنوم  DNA همچنين با اجراي اين پژوهش باشنند.مي

شور ثبت ست اطالعاتكالزم به ذ .شد تحقيقات علوم دامي ك  گونهنيا DNAجمعيتي و همچنين اطالعات بانک  ر ا

نده براي اجراي تحقيقات مختلف بنيادي يدر آ توانديمارزشننمند  يمنبع اطالعات کي عنوانبه دامي در خطر انقراض

مورد استفاده ، پروژه هاي ژنومي و همچنين پروژه هاي مربوط به شناسايي ژنهاي كانديداي صفات اقتصادياز قبيل 

 شتر دوكوهانه، پايش و ثبت ،ذخاير ژنتيکي کلید واژه:. قرار گيرد محققين كشور

 


