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         دستورالعمل اجرايي پروژه 

 كشور دامي مختلف هاي گونه ژنوميک انتخاب و پايه هاي جمعيت تشكيل پروژه

 

 مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي كشور

 گروه دام سنگين

 

1398تابستان   

 

 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

یدام تولیداتمعاونت امور  

و بهبود تولیدات دامیمرکز اصالح نژاد دام   
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 مقدمه
 

صالحی رزیابی ژنتیکی دامها و برآورد ارزش ادر ا SNPبا پیشرفت علم ژنتیک در عرصه مولکولی و بکارگیری تکنیک 
همچنین کاهش فاصله نسلی و نتیکی ازطریق افزایش شدت انتخاب راه برای تسریع روند ژ صفات در گاو هلشتاین

  مهیا گردیده است.

وانات نسلهای گذشته مشخص ثر و مهم در حیؤو ژنهای م SNPدر حال حاضر با فناوری ژنومیک ارتباط نشانگرهای 
بشکند ( باقی می  اینکه نو ترکیبی این ارتباط ژنتیکی را از آنجا که این ارتباط برای چندین نسل ) قبل از و ه استشد

 خواهد بود. آینده یک حیوان بخصوص چگونه  ماند ، میتوانیم پیش بینی کنیم که

و افزایش میزان کشور  بومیگاوهای و شناسایی  مهمترین هدف از اجرای این طرح بهبود ژنتیکی و اصالح نژاد 
سودآوری نتاج آینده برای دامدار ازطریق افزایش در آمد و کاهش هزینه های تولید می باشد . در گذشته ، اطالعات 

( و رکوردهای فنوتیپی ، مهمترین وسیله برای شناسائی  Parent Averageمیانگین ارزش های اصالحی والدین ) 
از اینرو در گذشته مجبور بودیم که برای ماده  استبرنامه های اصالح نژادی بوده در دام های ماده برتر جهت استفاده 

سال صبر کنیم تا بتوانیم  5را مشاهده کنیم و یا در مورد نرها حداقل  آنسال صبر کنیم تا بتوانیم عملکرد  2ها حدود 
 . عملکرد فرزندانش را مشاهده کنیم

 :  اهداف طرح

 با کشور و استفاده از آنها به عنوان پایه مادری و تالقی بومیگاوهای ماده برتر  امکان شناسائی گوساله ها و  .1
  جوان ممتاز جهت مراکز تولید اسپرم.ربرترین گاوهای نر جهت طراحی و تولید گاوهای ن

ا کشور و استفاده از آنها بگاو بومی دآور در گله های وامکان شناسائی و غربالگری گوساله ها و گاوهای ماده س .2
شدت انتخاب باال در ترکیب با فناوریهای تولید مثلی نظیر انتقال جنین و اسپرم تعیین جنسیت شده جهت 
تولید تلیسه های مورد نیاز واحد های پرورش گاوشیری و به تبع آن حذف گوساله ها و گاوهای ماده غیر 

  .سودآور از صنعت گاو شیری

  .یک از دامهای کشورمایجاد بانک اطالعات ژنو .3

  شناسائى و انتخاب گوساله هاى نر ژنومیک جهت ایستگاههاى اصالح نژادى. .4

  امکان تست شجره و کنترل دقت تالقی هاى انجام شده. .5

 . ان کنترل و محاسبه دقیق هم خونىامک .6

 . ن شناسائى و کنترل نقایص ژنتیکىامکا .7

 : پروژه  عملیات اجرایی

 ک گاو شامل مراحل زیر می باشد: عملیات اجرایی پروژه انتخاب و ارزیابی ژنومی
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 جمع آوری نمونه خون :  -1

 :  DNAاستخراج   -2

 در آزمایشگاه ژنتیک ملکولی  انجام می گیرد که مواد و ابزار مورد نیاز برای آن به قرار زیر است:  
  کیت استخراجDNA  نمونه خون  100جهت 

  نمونه خون  100گرمی جهت  500آگارز 

  نمونه خون  100ی جهت میکرو لیتر 100نوک سمپلر 

  نمونه خون  100میکرو لیتری جهت  10نوک سمپلر 

 
 

 

 : دام ارزیابی  تعیین و -3

یپ صفات بیومتری، بیومتری و ارزیابی ت از لحاظ  نر و مادران گاوهای نر( )گاو ها دامتعیین و ارزیابی برای 
 دام ها نیز کامل صورت می گیرد.

تعیین ژنوتیپ نمونه ها :  -

 فعالیتهاي طرح و زمانبندي طبق نمودار

شماره 

مرحله / 

 فعالیت

 نام مرحله/ فعالیت
مدت 

 زمان اجرا

 )ماه(

 بندي)ماه(نمودار زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          * * * ماه 3 شناسایی نژاد ها و نمونه برداري 1

       * * *    ماه 3 زمایشگاهیو انجام سایر آزمایشات و  آنالیز هاي آ  DNAاستخراج  2

    * * *       ماه 3 تعیین ژنوتیپ نمونه ها  3

 * * *          ماه 3 آنالیز بیو انفورماتیکی نمونه ها و ارزیابی ژنومی 4

 

 

 روش اجرا:

 برآوردارزیابی های ژنومیک – 4 تعیین ژنوتیپ نمونه ها  – DNA 3استخراج  – 2 انتخاب دام   -1
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دریافات مای  DNAاینکه دامهای مورد نظر جهت انجام آزمون ژنومیک انتخاب گردیدند ، نمونه خون این دامها جهت استحصاال  پس از

کلیه نموناه  دامها برای ژنوتیپ شدن به آزمایشگاه مورد )آزمایشگاه مرجع(نظر در خارج کشور ارسال خواهد شد. DNAگردد. سپس نمونه 
چیپ های مورد نظر ) هر چه جایگاه ژنی این چیپ ها بیشتر باشد بهتر است ( تعیین ژنوتیپ میشوند . چنانچه های ارسالی به آزمایشگاه با 

مقدور باشد بهتر است برای تعدادی از گاوها)گاوهای نرکاندید برای ایستگاه های اسپرم گیری( برای جایگاه ژنی بیشتری ژنوتیاپ صاورت 

 .گیرد

سایر اطالعات مربوط به شجره و رکوردهای فنوتیپی جهت انجام آنالیز آماری در اختیار مرکز اصالح  اطالعات ژنوتیپی حاصله به انضمام

 . نژاد قرار می گیرد . این مرکز نتایج ارزیابی را در خصوص گاوهای نر و ماده برتر جهت انتخاب وتکثیر والدین نسل آینده بکار می برد

 مي: وظايف مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دا

 اجراي سياست هاي تعيين شده  -1

 نظارت و ارزيابي بر نحوه اجراي طرح -2

 ابالغ حجم و اعتبارات استاني -3

 هماهنگي با ارگان هاي ذيربط جهت تسهيل و بهبود روند اجرائي طرح -4

 ارائه آمار و اطالعات  -5

 با شركتهاي پيمانكاردام تشكيل جلسات فني با حضور معاونين امور دام و مديران بهبود امور  -6

 ژنوميک ارزيابي عمليات كليه ناظر  بر اجراي  -7

 وظايف معاونت بهبود توليدات دامي استان ها: 

 پيمانكار هاي  عقد قرارداد با شركت -1

رزيابي ا بررسي امكانات شركت در راستاي اجراي پروژهمعرفي پيمانكاران به مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي جهت  -2

  ژنوميک

تهيه و ارسال  هاي پيمانكار طرف قرارداد، ، ارزيابي عملكرد شركتتوسط پيمانكاران ژنوميک نظارت بر نحوه اجراي طرح -3

 به مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي گزارشات مربوطه 

 

 وظايف شركت هاي پيمانكار: 

 تهيه و تأمين لوازم سخت افزاري و نرم افزاري -1

  نژاد و بهبود توليدات داميهاي مركز اصالحبراساس دستورالعملجمع آوري نمونه  -2

 نژاد و بهبود توليدات داميمركز اصالحهاي براساس دستورالعمل دامهاي انتخاب شدهاطالعات مربوط به و هاي  فرمتكميل  -3

 ها  SNPارائه پروفايل  و DNAبه آزمايشگاههاي مرجع جهت استخراج ارسال نمونه هاي تهيه شده  -4
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 ارائه ارزشهاي اصالحي ژنوميک صفات مختلف اندازه گيري شده  -5
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