
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

 هاي گوسفند بومي كشورپايش و ثبت جمعيت :طرحعنوان  -

 

 014-13-13-075-96013 :طرح شماره مصوب -

محمدحسين  ومشترك دارد(:طرحهاي ملي  ها وخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 بناءبازي

داودعلي ساقي، سيروس فراستي، محمدحسين هادي تواتري،  رمضانعلي  گي مجري/مجريان :ادخانونام نام و -

ستتعيد باقري، ابوطالب صتتادقي، ستتيدعزيزي، نادر پاپي، نجمه كارگر برزي، محمد دالوند، عليداد بوستتتاني، 

 نياركيحسن نوبهاري و صابر جلوخاني

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

 خانوادگي همكاران:  نام و نام -

بوشهر، ، لرستان، فارس، كرمان ،استانهاي خراسان رضوي، كرمانشاه، قزوين، مركزي، مازندرانمحل اجرا :  -

 زنجان، سمنان و البرز

 01/05/1396تاريخ شروع : -

 سال 3مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60361با شماره         19/7/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 



  چکیده

با و انجام عمليات اصالح نژادي در آينده  هاي بوميجمعيت مؤثرحفظ، توسعه و افزايش اندازه واقعي و  منظوربه 

با توجه به عدم ثبت ملي و . هاستپايش اين جمعيت و ثبت ،اول نياز به شناسايي مرحلهبهبود عملكرد، در  هدف

حفظ و حمايت  براي كشور دامپروريون نظام جامع قان 10المللي نژادهاي دام و طيور بومي كشور و بر اساس ماده بين

از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور 

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده  كشور دامپروريقانون نظام جامع  17ماده  باشد. همچنين براساسمي

ارات، امكانات و تشكيالت موسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصالح نژاد دام كشور، نسبت به از اعتب

شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصالح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح 

 آوريفنط كشور و انجام تحقيقات زيست علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شراي هايپژوهشتحقيقات و 

بومي كشور  گوسفندنژاد  11بر اين اساس، در مرحله اول  .نوين كشاورزي اقدام نمايد هايآوريفنجديد و توسعه 

از مناطق مختلف و كرماني(  ، دشتستانيگل، شال، سنجابي، افشاري، سنگسري، لري، كبوده فارس، كلكوهي، زل)قره

با توجه به مناطق پراكنش هر . هاي مرتبط قرار گرفتندعمليات ركوردبرداري جهت ثبت و پايشتحت پوشش كشور 

 اطالعاتگذاري شدند. سپس رقمي شماره 15به وسيله كد  نژاد 11هر يک از  از راس 1200تا  400نژاد، بين 

راس دام  100شير از حدود اين نژادها تكميل شد. نمونه  توليدمثلي ،، توليديمشخصات ظاهري شامل ياپرسشنامه

راس گوسفند از هر دو جنس و در  100گيري شد. همچنين در هر نژاد، از حدود ها اندازهگرفته شد و تركيبات آن

اخذ  كشورو ذخيره در بانک ژن موسسه تحقيقات علوم دامي DNAبه منظور استخراج  سنين مختلف نمونه خون

ها وجود گيري آناي برخي از صفات كه در اين تحقيق امكان اندازهبر گرديد. خصوصيات الياف نيز گزارش شد.

نداشت مانند خصوصيات الشه و برخي از صفات توليدمثلي از اطالعات قبلي گزارش شده توسط ساير محققان استفاده 

عات هاي تحت ركوردبرداري در سامانه برخط اطالهاي مورد مطالعه و گلهدر نهايت اطالعات پراكنش جمعيت شد.

تحت پوشش اين طرح، شناسنامه  براي هر يک از نژادهايمكاني ذخاير ژنتيكي دامي وارد و ثبت گرديد. همچنين 

ها تهيه خواهد شد. روز رساني شده حاصل از هر يک از پروژهكاتالوگ( بر اساس آخرين نتايج و اطالعات بهثبت )

هاي برجسته، مهم و متمايز ابه و يكسان، تصاوير و ويژگيها بطور خالصه و كامل و با يک فرمت مشدر اين كاتالوگ

نژادي هر نژاد ارائه گرديده و به عنوان شناسنامه ثبت ملي )احرازي( به كميسيون فني ثبت منابع دامي ارسال خواهد 

گواهي شد. در صورت تاييد اين كميسيون، اين نژادها به عنوان ميراث ملي بنام كشور جمهوري اسالمي ايران ثبت و 

 ثبت ملي دريافت خواهند نمود. 
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