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 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور    

 

 و ثبت شتر دوکوهانه استان های قم و قزوین پایش عنوان پروژه: -

 961000-96040-136-13-13-124 :پروژه شماره مصوب -

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

 نعمت اله اسدی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

محمدحسين بنابازي  -سعيد اسماعيل خانيان  -محمدحسين هادي تواتري  -مهدي خجسته كي :  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 . نادر اسدزاده -اكبر ابرغاني  -صابر جلوخاني نياركي 
 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور محل اجرا :  -

 1397اردیبهشت  تاريخ شروع : -

 سال و شش ماه 1 مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و     59320 با شماره     1400/1/11اين اثر در مورخ  -

 . مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است

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



 چكيده : 

حفاظت از ذخاير ژنتيكي دامي بعنوان يكي از برنامه هاي راهبردي و اسننتراتكيس سننازمان هاي ثبت و ، شننناسننايي

شودتخصصي مرتبط با منابع ژنتيكي جهاني  سوب مي  ضوع وجهتبا  به طوريكه. مح سايي، به اهميت مو شنا ، برنامه 

ثبت خصنننوصنننيات تمام نكادهاي بومي دامي در كشنننورهاي مختلن جهان بعنوان يكي از اولويت هاي  تعيين و

شننتر دو كوهانه يكي از اين ذخاير ژنتيكي . قرارگر فته اسننت(FAO) اسننتراتكيس سننازمان خواروبار و كشنناورزي

صورت گرفته است  آناخير تالشهايي درجهت حفظ جمعيت  هايسال هرچند ارزشمند كشور محسوب مي شود كه

پراكنش و وضنننعيت تعداد و  در ارتباط با با اين حال اطالعات جامع علمي در رابطه با شنننتر دو كوهانه بخصنننوص

صيات توليدي و توليد مثلي  شدخصو سترس نمي با ضوع و از طرف يتلذا با توجه به اهم. آن در د  يقانون يفهوظ يمو

س شور( يقانون نظام جامع دامپرور 17)ماده  يعلوم دام يقاتسه تحقمو ضر به منظور  طرح ك سايي حا ضعيت شنا و

مناطق پراكنش و ، ابتدا اطالعات مربوط به تعداد. به اجرا در آمد شنننتر دوكوهانه و ثبت ملي و بين المللي آنموجود 

با حضور در  سپس. ديجمع آوري و ثبت گردر سطح كشور دمورد بررسي فوق  گونه دامي جمعيتياطالعات دقيق 

شخصات نكادي، اقدام به اخذ نمونه خون  ضمن ثبت ابعاد بيومتري و تكميل فرم هاي ثبت م مناطق پراكنش اين نكاد 

 ژنومي اين دام DNAدر آزمايشننهاهو انتقال آن به آزمايشننهاه بيوتكنولوژي موسننسننه تحقيقات علوم دامي گرديد. 

اطالعات  با اجراي اين طرح ضننمن كسننب. اطالعات در بانس هاي مخصننوص ذخيره شنندپس از ثبت اسننتخراو و 

با كيفيت و كميت مطلوب از اين ذخاير ژنتيكي  DNAنمونه  35بيش از در دو اسنننتان ق  و قزوين،  جمعيتي نكاد فوق

شمند شد ارز صوص ثبت  ستخراو و در بانس مخ ست اطالعات .ا ات بانس جمعيتي و همچنين اطالع الزم به ذكر ا

DNA بعنوان يس منبع اطالعاتي ارزشننمند مي تواند در آينده براي اجراي تحقيقات  اين گونه دامي در خطر انقراض

، مختلن بنيادي از قبيل پروژه هاي ژنومي و همچنين پروژه هاي مربوط به شناسايي ژنهاي كانديداي صفات اقتصادي

 . قرار گيرد مورد استفاده محققين كشور

 شتر دوكوهانه، پايش و ثبت، ذخاير ژنتيكي دامي واژه:کليد 

 


