
بازتاب تات14
کشاورزی دانش بنیان

امنیت غذایی

ع هرفته، احمد بیطرف و علی شفیع نادری، 2.سعید اسماعیل خانیان و محمد حسین بنابازی، 3.محمد علی فقیهی، محمد سیاوی و افسانه  1.مرتضی بیطرف ثانی، جواد زار
، 4.نادر سلیم و عباس تیموری، 5.محمد زاده رحمانی تقی پور

نومـی بـرای بهبـود کیـت انتخـاب ژ طراحـی و سـاخت 
شـتر عملکـردی  صفـات 

  مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان یـزد 1 ، موسسـه تحقیقـات علـوم دامی کشـور2
، دفتـر  نـژاد و بهبـود تولیـدات دامـی4  پـارس3 ، سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان یـزد، مرکـز اصـاح  شـرکت بیـان ژن 

یـزد5 اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 

   بیـان مسـئله   
کمبـود  همچـون  اساسـی  مشـکات  بـا  شـتر  در  نـژادی  اصـاح  هـای  برنامـه  اسـت.  نفـر  هـزار   200 حـدود  کشـور  در  حاضـر  حـال  در  شـتر  جمعیـت 

شکل1- روند تغییرات جمعیت شتر در ایران طی دهه اخیر  
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رکوردهـای کافـی، شـجره، انـدازه گلـه  هـای کوچـک، عـدم وجـود روابـط خویشـاوندی، دشـواری هـای رکوردگیـری و صدمـات ناشـی از آن روبـرو اسـت 

، سـال هـای زیـادی طـول مـی کشـد تـا  و تاکنـون، برنامـه اصـاح نـژادی مشـخصی در کشـور انجـام نشـده اسـت. بـه دلیـل فاصلـه نسـل طوالنـی شـتر

بـا اسـتفاده از اصـاح نـژاد سـنتی، پیشـرفت ژنتیکـی حاصـل شـود. بـا بهـره گیـری از روش هـای نویـن اصـاح نـژادی از جملـه اسـتفاده از تراشـه هـای 

بـا تراکـم پاییـن، مـی تـوان سـرعت پیشـرفت ژنتیکـی را بـا اسـتفاده از انتخـاب در سـنین پاییـن بـه طـور قابـل توجهـی افزایـش داد.

   معرفـی دسـتاورد   
بـا اسـتفاده از نتایـج حاصـل از پـروژه انتخـاب ژنومـی شـتر تـک کوهانـه، دانـش فنـی شناسـایی تعـداد 14522 نشـانگر حاصـل شـده اسـت و بـا توجـه 

بـه مطالعـه پویـش کل ژنومـی، نشـانگرهای دارای بیشـترین ارتبـاط بـا صفـات رشـد بـدن شناسـایی شـده اند.بـا بهـره گیـری از کیـت طراحـی شـده، 

امـکان انتخـاب ژنومـی شـتر بـر اسـاس نشـانگرهای محـدود بـرای صفـت وزن بـدن، مهیـا شـده اسـت.

   فرایند تجاری سـازی    
بـا  ایـن فنـاوری در صـورت حمایـت،  بـه توافـق صـورت گرفتـه،  بـا توجـه  آزمایشـگاهی اسـت.  اولیـه  انتخـاب ژنومـی شـتر در مرحلـه تولیـد  کیـت 

بهـره گیـری از ظرفیـت سـخت افزاری و تجهیـزات تخصصـی شـرکت دانـش بنیـان بیـان ژن پـارس بـه تولیـد انبـوه خواهـد رسـید. 

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصـادی و ا
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وری کشــور اد شــتر تــک کوهانــه در 1500 گلــه شــتر مطابــق ماده 17 نظــام جامع دامپر اصــالح نــژ

ادی شــتر تــک کوهانــه کشــور بــه عنــوان دام آینــده و بهبود 10 درصــدی تولید گوشــت  حفــظ و بهبــود نــژ
شــتر طی 5 ســال آینده

ارزآوری از طریــق ارائــه خدمــات ژنومــی بــا توجــه به وجــود 13 درصد جمعیت شــتر در آســیا

بهبــود تولیــد منابــع پروتئینــی از مناطــق بیابانــی در راســتای توســعه پایــدار

انتخاب ژنومی شتر کیت  از  با استفاده  ژنوتیپ  شکل2- فرایند تعیین   

ثبت مشخصات و توزین
ارزیابی ساختار ژنتیکی

تعیین ژنوتیپ
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جمع آوری نمونه


