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 پروژه های تحقیقاتی

 مجری 

  AFLPبررسی تنوع ژنتیكی در جمعیت بلدرچین  با استفاده از مارکرهای میكروساتالیت و 

 و کالپاستاتین در گوسفند زل باصفات رشد IGFIبررسی ارتباط ژنوتیپهای ژن 

تعیین چند شكلی ژنهای بتاالکتوگلوبولین، کاپاکازئین، لپتین و ارتباط آن با برخی صفات تولید شیر در 

 گاوهای براون سویس

 ایرانش ژنومی اثرات متقابل اسنیپ های موثر برصفات رشد و شانک در مرغهای یپو

 های دام و طیورآوری مدیریت پایدار تنوع زیستی و ذخایر ژنتیكی گونهبرنامه محوری علم و فن

 

  همكار

 دراسبچه خزرAFLP یمارکرها یكیتیتنوع ژن یبررس

 رانیا نیهولشتا یدر گاوها نیاز ژن لپت یا هیناح یمختلف آلل یشكلها یفراوان نییتع

 ماهواره زیر یبا استفاده از نشانگرها رانیا یبوم یها شیگاوم یكیساختار ژنت یبررس

 رانیا شیماهواره در ژنوم گاوم زیر یگاهایاز جا یتعداد یتوال نییو تع یجداساز ،ییشناسا

با صفت  Fatty acid binding proteinو  Apolipoprotein B یژن ها یارتباط چند شكل یبررس

 نیآر یگوشت هیالشه در سو یچرب

با استفاده از  یدام داتینر مرکز اصالح نژاد و بهبود تول یگاوها تیاز جمع ینمونه ا یكیتنوع ژنت نییتع

 ماهواره زیر ینشانگر ها

 یكیتوژنتیو س زماهوارهیر یکبک با استفاده از نشانگرها تیجمع یكیساختار ژنت یبررس



به روش  یرانیگوسفند ا یها تیجمع انیدر م یمقاوم به اسكراپ یها پیژنوت یفراوان نییو تع یشناسائ

Real time PCR 

 ریش یكروبیدر کاهش بار م یکننده قو یبه عنوان ضد عفون لورهایامكان استفاده از نانو س یبررس

و ارتباط  نیآر یگوشت هیدر سو IGF BP2و  IGF1و  TGF B3 یژن ها یارتباط چند شكل یبررس

 الشه بیآن با صفات رشد و ترک

با استفاده از  ی، شال و زند یقزل ، هرک یبش با نژادها نیگوسفند ش تیجمع یكیروابط ژنت نییتع

 ماهواره زیو ر mtDNA ینشانگرها

 اسبچه خزر تیانساب و انتساب در جمع یماهواره به منظور انجام آزمون ها زیر یاز نشانگرها استفاده

 یمولكول یبا استفاده از نشانگرها یرانیاسبان ا یانساب و انتساب بر رو یها آزمون

مرتبط با  TGF- B2, B3 ,IGL ,Caspase1 دیکاند یژن ها یپیوژنوت یژن یها یفراوان یبررس

 نیآر یگوشت نیو ال یمرغ مرند تیدر جمع سیدیت نتریسالمونال ا یماریب

 یبا صفات رشد وپروار یژن هورمون رشد گوسفند کرد یها پیهاپلوت نیارتباط ب یبررس

 تیكروساتالیمارکر م 15با استفاده از  ی، قره گل و زند یگوسفندان کرد یكیتنوع ژنت یبررس

گوسفندان زل با  تی( در جمع GDF9, BMP15)  ییدو قلو زا یبرا دایژن کاند یچند شكل نییتع

 PCR-RFLP کیاستفاده از تكن

 رانیا ی) پشم ( در گوسفندان بوم یکننده رنگ پوشش نییتع یژن ها انیب زیو آنال یمولكول مطالعه

 یستانیگاو س تیو ثبت جمع شیپا

تحت  یاطالعات مكان ستمیس یبر فن آور یمبتن رانیبز ا یها تیاطالعات جمع تیریسامانه مد یساز ادهیپ

 وب

 یاطالعات مكان ستمیس یبر فن آور یمبتن رانیگاو ا یها تیاطالعات جمع تیریسامانه مد یساز ادهیپ

 تحت وب

 یبز نجد تیو ثبت جمع شیپا

 اصالح شده یمرغان بوم یتهایجمع یمل ثبت

 و اصالح نژاد گوسفند زل )فاز اول( فاظت

 رانیا یبوم وریدام و ط یكیژنت ریذخا ییاینقشه جامع پراکنش جغراف هیته



 پرورش آنها در منطقه جیمازندران به منظور توسعه و ترو ستگاهیا یبوم یمرغ ها یكیو بهبود ژنت یابیارز

 

 

 تألیف و ترجمه کتاب

 

 

 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بررسی تنوع ژنتیكی در یک جمعیت بلدرچین ژاپنی با  1384فرهاد رجایی اربابی .: ژنتیک و اصالح نژاد داممشاور پایانامه کارشناسی ارشد 

  دانشكده کشاورزی، گروه علوم دامی ای . دانشگاه تربیت مدرس،استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
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با  استفاده    یژن کالپاستاتین در گوسفندان زل  و آتابا  یچند شكل یبررس بدالهه ؟  :مژنتیک و اصالح نژاد دامشاور پایانامه کارشناسی ارشد 

  1388دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ، گروه علوم دامی،   PCR-RFLP . از  روش

 

لو زایی در جمعیت برای دوق (GDF9-BMP15تعین چند شكلی ژن کاندیدا ) . ژنتیک و اصالح نژاد دام مشاور پایانامه کارشناسی ارشد

 1389گروه علوم دامی، . .  دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائمشهر ،  PCR-RFLPگوسفندان زل ایستگاه تحقیقاتی شیرنگ با استفاده از تكنیک 

 

دانشگاه آزاد  -ت گوسفندان یدر جمع IGF-Iسم )چند شكلی( ژن یبررسی پلی مورف. ژنتیک و اصالح نژاد دام مشاور پایانامه کارشناسی ارشد 

 1389گروه علوم دامی، اسالمی واحدقائمشهر ، 

-PCRژن کالپاستاتین در گوسفندان زل  با  استفاده  از  روش .   یچند شكل یبررس. ژنتیک و اصالح نژاد دام مشاور پایانامه کارشناسی ارشد 

RFLP   ،1388دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ، گروه علوم دامی 

 



با استفاده از نشانگرهای ایرانی  بررسی تنوع  ژنتیكی جمعیت کبک   1389. کاظم بروفه. ژنتیک و اصالح نژاد دام پایانامه کارشناسی ارشدمشاور 

  یریز ماهواره.  دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ، گروه علوم دام

 

در   bottleneck. بررسی میزان همخونی و احتمال بروز 1390. . عباس کربالییان مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام

 یدانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج ، گروه علوم دامجمعیت کبک ایرانی .  
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