
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  قزوين مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

 گوسفند نژاد شال تيجمع شيثبت و پا عنوان پروژه: -

 124-51-13-030-96014-97480 :پروژه شماره مصوب -

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

 محمد حسين هادي تواتري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

مسعود مستشاري  -علي جوانروح -سعيد اسماعيل خانيان -محمد حسين بنابازي:  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 -ابوالحسن صادقي پناه -صابر جلوخاني نياركي -حسن بانه -علي اصغر مسگر  -مهدي افتخاي – محصص

 سونيا زكي زاده  -سيما ساور سفلي

 محل اجرا : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين -

 1397اول مهر سال  تاريخ شروع : -

 سال 2 مدت اجرا : -

 كشور موسسه تحقيقات علوم داميناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          60662 با شماره         6/9/1400اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

  



 چکیده

در بين نژادهاي بومي هدف از اجراي طرح  حاضر، بيان توانمندي، ثبت ملي و بين المللي گوسفند نژادشال بود. 

شود. با توجه به اهميت يكي از ارزشمندترين ذخاير ژنتيكي دامي كشور محسوب مي گوسفند در ايران، نژاد شال

قانون نظام جامع دامپروري كشور(،  17م دامي )ماده حفظ ذخاير ژنتيكي و از طرفي وظيفه قانوني موسسه تحقيقات علو

اطالعات مربوط به تعداد، مناطق پراكنش و اطالعات دقيق جمعيتي اين نژاد فوق مورد بررسي قرار در اين طرح 

گرفت. سپس با  حضور در مناطق پراكنش اين نژاد  ضمن ثبت ابعاد بيومتري و تكميل فرم هاي ثبت مشخصات نژادي 

بر اساس نتايج  ه اخذ نمونه خون و انتقال آن به آزمايشگاه بيوتكنولوژي موسسه تحقيقات علوم دامي گرديد.، اقدام ب

، 24/4و  42/4به ترتيب در گوسفندان نر و ماده بدست آمده، ميانگين اوزان تولد، سه و شش ماهگي گوسفند نژاد شال 

ر سينه، طول بدن، عرض كپل، ارتفاع جدوگاه، طول كيلوگرم برآورد گرديد. دو 37/34و  55/38 ،96/21و  96/22

و  57/23و  18/28، 83/101و  71/106، 03/92و  01/104دنبه و عرض دنبه در قوچ و ميش نژاد شال نيز به ترتيب 

متر برآورد شد. همچنين سن اولين جفتگيري قوچ )ماه(، سانتي 22/23و  88/24، 47/25و  65/27، 81/69و  71/83

ازاء هر رأس ميش(، درصد گيري در سال )بهيش ميش )ماه(، فاصله بين دو زايش )ماه(، نرخ برهسن اولين زا

برآورد گرديد. ميانگين  90 و 20، 05/10، 43/10، 11/19، 75/18ماني تا شيرگيري به ترتيب درصد زنده و چندقلوزايي

برآورد شد. همچنين  55/146و  87/0طول دوره شيردهي )روز( نيز در اين نژاد به ترتيب  و توليد شير روزانه )كيلوگرم(

متر(، درصد الياف حقيقي و راندمان الياف )درصد( در اين نژاد به ترتيب قطر )ميكرون(، طول دسته الياف )سانتي

استخراج و پس از ثبت  ژنومي اين دام  DNA،در آزمايشگاههمچنين محاسبه شد.  47/67و  69، 05/7، 41/31

  DNAاطالعات در بانك هاي مخصوص ذخيره شد. الزم به ذكر است اطالعات جمعيتي و همچنين اطالعات بانك

تواند در آينده براي اجراي تحقيقات مختلف عنوان يك منبع اطالعاتي ارزشمند ميه اين اين نژاد ارزشمند كشور ب

هاي كانديداي صفات اقتصادي مورد هاي مربوط به شناسايي ژنپروژه بنيادي از قبيل پروژه هاي ژنومي و همچنين

 استفاده محققين قرار گيرد.

  

 DNAشال، قزوين، ثبت، پايش،  گوسفند، نژاد کلمات کلیدی:

 


