
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

س عنوان پروژه: - ضع یبرر شر تیو ستانداردها حیموجود، ت ژن دام،  یاطالعات در بانکها لیو تحل یفیو ک یکم یا

 و زنبورعسل وریط

 24-13-13-010-980179 :پروژه شماره مصوب

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول نام و نام

 جوانروح یعل دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

 درضايحم ،نياركي يصابر جلوخان ،يبناباز نيمحمدحس ان،يخان لياسماع ديسع خانوادگي همكاران: نام و نام
 اسدي اهلل نعمت ، حسن بانه، يدآباديس

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور محل اجرا:

 1398 تاريخ شروع: -

 سال  1 مدت اجرا: -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي      58117با شماره     5/6/99اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

تحقيقاتي  -علمياين گزارش با حمايت ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و در راستاي اجراي موافقت نامه 

تهيه و ارائه شده است. 26/12/1395به تاريخ  92337/11به شماره   

 

 

 

 



:چكيده  

بخصووووص گونه هاي در معرط خطر انقراط  يبانک ژن يكي از موثرترين راههاي حفاظت از گونه هاي دام جاداي

به عنوان سوورمايه هاي ملي از مهمترين اهدا   يكيو حفظ تنوع ژنت ياسووت . ندهداري مطلوب از ذخاير ژنتيكي دام

ست. جمع آوري نمونه هاي بيولوژيک گونه هاي مختلف،  سازي وندهداري بلند مدت آن ،  آمادهايجاد بانک ژن ا

از جمله وظايف بانک  يبراي حفظ، بقا و مديريت گونه هاي دام نيثبت ژنتيكي نژادها و اسووتفاده از تكنيک هاي نو

 17و  10تحقيق با توجه به وظايف قانوني موسسه تحقيقات علوم دامي كشور بر اساس مواد قانوني  در اين  .ژن است

شور سايي، پايش، ثبت و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام ك شنا شور در  ضعيت  ،قانون نظام جامع دامپروري ك و

و  يكم يدر مرحله بعد استانداردها .)زنده و غير زنده( بررسي شدموجود ايستداههاي تحقيقاتي به عنوان بانک ژن 

 نيو تدو هيته in vitroو  in vivo  طيشووورا يبرا يژن دام يمربوط به بانكها يداده ها يسووواز رهيورود و ذخ يفيك

اطالعات  ليكشووور، تحل يژن دام يموجود و اطالعات بدسووت آمده از بانكها طيبا توجه به شوورا تيو در نها گرديد

 8170در مجموع تعداد  ارائه شووود. يدام يكيذخائر ژنت تيريبهبود مد يالزم برا يراهكارهاانجام و  نهيزم نيدر ا

شده و بخشي از نمونه  24نمونه زنده در  سل  سال تجديد ن شوند. اين نمونه ها هر  بانک ژن زنده دامي ندهداري مي 

قطعه مربوط به طيور و كمترين تعداد  3500گردد. بيشوووترين تعداد نمونه ها با تعداد ها به گله هاي مردمي واگذار مي

 نفر مربوط به شتر دوكوهانه مي باشد.  18با 

 

گان نک ژن دام :یديکل واژ نده طيحفاظت در شووورا ، يبا ما طيحفاظت در شووورا ، در دام ز داهيآز ،   يشووو

 يفيو ك يكم ياستانداردها

 

 

 


