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 سيستم فناوري بر مبتني ايران گوسفند هايجمعيت اطالعات مديريت سامانه سازيپياده عنوان پروژه: -

 وبتحت مکاني اطالعات

 960513-96014-094-13-13-124 :پروژه شماره مصوب -

 محمدحسين مشترك دارد(: طرحهاي ملي و ها و)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 بنابازي

 صابر جلوخاني نياركي خانوداگي مجري:نام نام و -
 

 :ناظرانخانوادگي و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نام نام -

 و ابوالحسن، سونيا زكي زاده خانيان اسماعيل سعيد، محمدحسين بنابازيخانوادگي همکاران: نام و نام -

  پناه صادقي

 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           57356با شماره         6/2/99اين 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 نوينهاي اطالعاتي وريافن گسترش رغمعلي

ها براي غلبه بر اين حلترين راههزينهيکي از كارآمدترين و كم. ايران وجود ندارد طيوردام و  ذخاير ژنتيکياطالعات 

ولين بار در كشور با اين پروژه براي ا در. باشدمي (Web-GIS) وبچالش، استفاده از سامانه اطالعات مکاني تحت

اطالعات  ،كه از طريق آنسازي گرديد و پيادهاي طراحي سامانه بومي گوسفند هدف ثبت و پايش اطالعات نژادهاي

به شوند. ميثبت  كشور،بومي  گوسفندهاي طرح ملي پايش و ثبت جمعيت درآوري شده جمع گوسفندهاي جمعيت

گرديد. استفاده  نويسيبرنامه هايافزاري و زبانوب از تركيب نرمتحت مکانيسازي سامانه اطالعات منظور پياده

با برنامه .باشدميكاربر گرافيکي  رابطمعماري سامانه متشکل از سيستم مديريت پايگاه داده، سرور مکاني، نقشه پايه و 

اين . ديسازي گردپياده بومي گوسفند نژادهايوب و الحاق آن به شبکه، سامانه اطالعات مکاني تحت سيستم نويسي

هاي هاي ثبت و پايش نژادهاي بومي، ساير پروژهكند تا اطالعات بدست آمده از پروژهسامانه به محققان كمک مي

مبنا ثبت كنند. از آنجايي كه اطالعات در اين سامانه به هاي تحقيقاتي را در سامانه به شکل مکانمرتبط و ايستگاه

اطالعات سيستم را بر اساس محل جغرافيايي نمايش داده و در  توانندميگردد، كاربران يمبنا ثبت مشکل مکان

گيري در هر زمان را خواهد روزشدن و گزارشگيري مورد استفاده قرار دهند. اين سامانه قابليت بهفرآيندهاي تصميم

بومي، الزم است كه  گوسفندتيکي هاي بيشتر بر روي اطالعات ذخاير ژنبه منظور مديريت و انجام تحليل داشت.

هايي برخي از عملياتشود، منتقل شوند. كه بر روي رايانه نصب مي ArcGISافزار اطالعات ثبت شده در سامانه به نرم

بومي،  گوسفندافزار انجام داد شامل مديريت اطالعات مکاني و توصيفي ذخاير ژنتيکي توان از طريق اين نرمكه مي

هاي هدفمند بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه، نمايش موقعيت دي و جمعيتي، تهيه گرافپايش اطالعات فر

شوند. ابزار سازي ميهاي مکاني و استفاده از ابزار مدلگيريبر روي نقشه، انجام گزارش گوسفندذخاير ژنتيکي 

 تحليلي ايجاد كنند.تي و يهاي هدفمند براي اهداف مديركند تا مدلسازي به كاربران كمک ميمدل
 

  .، ذخاير ژنتيکي، بوميثبت و پايش، گوسفند، Web-GIS سامانه، ها:كليدواژه

 

 


