
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

 سيستم آوري فن بر مبتني ايران اسب هاي جمعيت اطالعات مديريت سامانه سازي پياده عنوان پروژه: -

 تحت وب مکاني اطالعات

 960510-96013-091-13-13-124 :پروژه شماره مصوب -

حميدرضا  مشترك دارد(: ها وطرحهاي ملي واختصاص به پروژه) خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 سيدآبادي

 صابر جلوخاني نياركي :خانوداگي مجرينام نام و -
 

 :ناظرانخانوادگي و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نام نام -

 پناه صادقي ابوالحسن و خانيان اسماعيل سعيد حميدرضا سيدآبادي،خانوادگي همکاران: نام و نام -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 01/05/1396 تاريخ شروع : -

 سال 3 مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           56583با شماره         13/9/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 : چكيده
 

، بستر مناسب اطالعاتي براي انجام فرآيندهاي ثبت، پايش و مديريت نوينري هاي اطالعاتي فن آو گسترش علي رغم

يکي از كارآمدترين و كم هزينه ترين راه حل ها براي غلبه بر اين . ايران وجود ندارد دامي ذخاير ژنتيکياطالعات 

ر در كشور با در اين پروژه براي اولين با. مي باشد (WebGIS) چالش، استفاده از سامانه اطالعات مکاني تحت وب

كه از طريق آن مي توان و پياده سازي گرديد سامانه اي طراحي  بومي اسب هدف ثبت و پايش اطالعات نژادهاي

بومي ايران را در آن ثبت  اسبجمع آوري شده از طرح ملي پايش و ثبت جمعيت هاي  اسباطالعات جمعيت هاي 

بدست آمده از پروژه هاي ثبت و پايش نژادهاي بومي، ساير اين سامانه به محققان كمک مي كند تا اطالعات . كرد

مبنا ثبت كنند. از آنجايي كه اطالعات در اين -پروژه هاي مرتبط و ايستگاه هاي تحقيقاتي را در سامانه به شکل مکان

ايش داده ثبت مي گردد، كاربران مي توانند اطالعات سيستم را بر اساس محل جغرافيايي نم مبنا-سامانه به شکل مکان

و در فرآيندهاي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. اين سامانه قابليت به روز شدن و گزارش گيري در هر زمان 

برنامه  هاي تحت وب از تركيب نرم افزاري و زبان جغرافياييرا خواهد داشت. به منظور پياده سازي سامانه اطالعات 

كاربر  رابطل از سيستم مديريت پايگاه داده، سرور مکاني، نقشه پايه و معماري سامانه متشکگرديد. استفاده  نويسي

 بومي اسب نژادهايو الحاق آن به شبکه، سامانه اطالعات مکاني تحت وب  برنامه نويسي سيستمبا  .گرافيکي مي باشد

  .وارد سامانه مي گردد جمع آوري شدهپس از پياده سازي سامانه، اطالعات . ديپياده سازي گرد

 

 ثبت و پايش ، اسب، WebGIS سامانه، واژه ها:كليد

 

 


