
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور   

 

 بومي كشور وريعنوان پروژه: پايش و ثبت جمعيتهاي ط -

 

 96010-065-13-13-014:پروژه شماره مصوب -

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

هوشنگ دهقان زاده، صابرجلوخاني نياركي، قربان الياسي زرين قبايي و خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 مرتضي كيخاصابر

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران:نام و نام -

 ن و بلوچستان و البرزاستانهاي آذربايجان شرقي؛ گيالن، سيستامحل اجرا :  -

 1396تاريخ شروع : -

 سال 3مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          60971 با شماره        26/10/1400 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده : 
 آينده با در نژادي اصالح عمليات انجام و بومي جمعيتهاي مؤثر و واقعي اندازه افزايش و توسعه حفظ، به منظور

بين  و ملي ثبت عدم به توجه با .جمعيتهاست اين ثبت و شناسايي پايش، به نياز اول مرحله در عملكرد، بهبود هدف

 و حمايت حفظ براي كشور دامپروري جامع نظام قانون 10 ماده اساس بر و كشور بومي طيور و دام نژادهاي المللي

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

 با است كشاورزي موظف جهاد وزارت كشور دامپروري جامع نظام قانون 17 ماده براساس همچنين .ميباشد مذكور

 نسبت كشور، نژاد دام اصالح مركز و كشور دامي علوم تحقيقات موسسه تشكيالت و امكانات اعتبارات، از استفاده

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

 فنآوري زيست انجام تحقيقات و كشور شرايط با متناسب ژنتيكي مواد توليد و ژنتيكي علمي پژوهشهاي و تحقيقات

باشند كه پس از ياز جمله منابع بالقوه كشور مطيور بومي  نمايد. اقدام كشاورزي نوين فنآوريهاي توسعه و جديد

به و باشند يمطرح م يمل هيسرما کيامروزه به عنوان  ،يطيمح نامساعد و تحمل عوامل يعيدراز انتخاب طب انيسال

 ازيمورد ن نياز پروتئ اي بخش قابل مالحظه نيو تأم ييخودكفا يي،سخت آب و هوا طيشرا يمقاومت به برخدليل 

نژاد مرغ بومي در خطر انقراض  3اين طرح  بر اين اساس، در مرحله اول .از اهميت بااليي برخوردار هستند انيروستائ

مورد بررسي قرارگرفتند. با توجه به مناطق پراكنش هر نژاد، تعدادي مرغ و خزك، گردن لخت و مرندي شامل، 

آوري شدند. در مرحله هاي تحقيقاتي منطقه جمعخروس از هر نژاد بومي شناسايي و به منظور ثبت ركورد درايستگاه

توليدمثلي در هر يک از نژادها تكميل گرديد. همچنين  ،، توليديظاهري خصوصيات ملشا ياپرسشنامه اطالعاتبعد 

، نمونه ها   DNAآوري شد و پس از استخراج نمونه خون جمع 100از هر يک دامهاي ركوردبرداري شده، به تعداد

دامهاي سازي شدند. اطالعات بدست آمده از موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ذخيره DNAدر بانک 

ركوردبرداري شده در سامانه اطالعاتي مكان مبنا ثبت گرديد. در نهايت براي هر يک از نژادهاي طيور بومي در خطر 

  انقراض شناسنامه ثبت نژادي تهيه گرديد.

 

  

 ، ثبت، پايش، ذخائر ژنتيكيشناسايي ،بومي  طيور :یدیکل واژگان

 

 
 


