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 :مقدمه

 بته دام هتر ستود راستاا اين در. باشديمي دام گونهی ور بهره باالبردن نژاد، اصالح هدف كلي رطو به

 اصتالح هدف در تواننديم صفات اين از ای مجموعه. است وابساهی عملکرد و توليدی صفات از تعدادی

 یهتاژن. شتد خواهتد حتداكرر را دامدار سود صفات آن اساس بر اناخاب كه طوری به شوند گنجانده نژاد

ی آمتاری هتا روش و نينتوی هتا کيتکن از اسافاده با ياهلی دامها دري ساگيشا و یديتول صفات بر مؤثر

 جهت ترتيب نيا به. شودي مي ابي نقشه يكروموزوم مناطقی رو عمده اثر بای ژنها و نشانگرها نيب خاص

 از استافاده بتاي کتيژنا مطالعه به ازين يبوم دامی ها نژاد دری عملکرد صفات بر موثری ژنها نيا بهي ابيدسا

 امتروزه. باشتدي متي ژنتومي وساگيپ زيآنال و( ماراكمی ماركرها اي و ها تيکروساتاليمي) کيژنای ماركرها

 آمده در ريناپذ اجانابی امر بصورت گله تيريمدي فيك وي كم بهبود دری نژاد اصالحی کهايتکن از اسافاده

ي مت ابتزار نيبهاتر نتژاد اصتالح علم عرصه در بشری دسااوردها نيآخر ازی ريگ بهره راساا نيا در.  است

 .باشد

 وتنتو  ینتژاد یهتا هيپا وجود كه كشوري بومی دامها نژاد از يبانيوپشا تيحما یراهها از يکي        

 بتا تتوام یمانتدگار و ستتيز تتوان بقاء، قدرت چون یفرد به منحصر یهايژگيو فيوطوا ها رهيت گسارده

 و وحراستت حفتظ جهتت یزيتر برنامته استت، نموده انکار قابل ريغ را آنها در ركوردها و اتديتول حفظ

 تتوده هر ینژاد خلوص ييشناسا نو  نيا. باشد يم يکيژنا يشناسائ انجام با آنها يواقع گاهيجا به يابيدسا

 اتيعمل یاجرا با ، دينما يم نييتع يالملل نيب صالح یذ مراجع قبول موردي علم روش براساس را يکيژنا

 ياجرائت یابزارهتا ، یپتدر و یمتادر ختال  مولتد یها هساه جاديوا كشوري دام ینژادها کيتفک و فوق

 هتدف یهتا يتالق انجام با کهيبطور شده جاديا یديتول و يکيژنا یها یزير برنامه منظور هب ینژاد اصالح

 .نمود اقدام يجهان یبازارها به راتصاد قابل و باال يکيژنا باارزش نااج ديتول به نسبت  توان يم دار

 در و بوده جهان در دام پرورش بزرگی تمدنها ازي کي يرانياي خيتار شواهد وي باساان اثار به توجه با

 است شده جادياي مصنوع اناخاب وي عيطب اناخاب اثر بر رانيا دري مانوعی نژادهاي ماوال سال نيچندي ط

 جاديا و اناخاب ما اكانين و اجداد توسط سال نيچندي ط كهي بوم یدامها از حراست و حفظ راساا نيا در

 و حراست و حفظ جهت. باشدي م كشوري دام داتيتول بهبود و نژاد اصالح مركزي اصل اهداف از اند، شده

 .بود خواهدی ضروري کيژنا وی ا هيپا مطالعات انجام كشوري بوم دامی نژادهاي کيژنا بهبود
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ي ژنتومی هتا هيتپا ليتشتک و دامي کتيژنای بهايترك مشخصات ثبت ويي شناسا با تواندي م اهداف اين

 روی بتر كته ژنتوم ازي منتاطقي شناساي وي بررس جهتي ژنوم مطالعات از اسافاده با نيهمچن شود محقق

 .كردي بررس صفات اينی برا كانديداي ژنوم مناطق جزء توانندي م يا و بوده مؤثر مخالف عملکردی صفات

 :اتیعمل ح شر

 در و  بتوده وريتط و دام نتژاد اصالحی ها تيفعال با مرتبط معابری ها شركت ازي سايبا مانکاريپ -1

 آن پرستنل و مانکتاريپی كار سوابق. باشد مند بهره مربوطه موضو  نيماخصص از خودي فن اهيكم

 عقتد بته اقتدام تواندي م كارفرما مركز توسط مانکاريپ دييتأ از پس.گردد ديتائ ناظر توسطي سايبا

 . برسد مركز نيا دييتا به تينها در كه ديمانکارنمايپ با قرارداد

 بته بستاه كته استافاده مورد پيچ تراكم باالخ ي ژنومي ابيارز قرارداد در شده ذكر مفادي تمام -2

 و گتردد ديتق واضت  طتور بته قتراداد در ستتيباي مت است مافاوت مربوطه هدف وي دام گونه

 .باشدي من دييتا قابل تفاوت درصورت

 بتر هتا آنی وماريتب وی ديتول اطالعات و بودهی نژاد خلوصی دارا ستيباي مي اناخابی ها دام -3

ي مت شدهی آور جمع اطالعات. گرددی آور جمع دام نژاد اصالح مركز اساانداردی ها فرم اساس

ي دام ونهگ به بساه مانکاريپ با بخش نيا حساب هيتسو از قبل و ابدي اناقال مركز سامانه به ستيبا

 . ستين پرداخت قابل مبلغ صورت نيا ريغ در گردد، اساعالم مركز در مربوطه بخش از

 بته بساه بافت اي و مو ،یريخونگ ليقب از معمولی ها روش از تواني م DNA اساخراج منظور به -4

ی هتا شتگاهيآزما بتهي تتوال نييتع جهت شده اساخراج DNA ارسال از قبل. نمود اسافاده طيشرا

ي مولکتول کيتژنا شگاهيآزما بخش توسط ستيباي م شده اساخراج DNA تيفيك گزارشات معابر

 .رديگ قرار دييتأ مورد  مركز نيا

)  کسيماتريآف و ( Illumina)  نتايلوميا ايدن در معابري توال نييتعی ها شگاهيآزما حاضر حال در -5

Affymetrix ) ارسال جهت مركز نيا نظر از و بوده DNA بافتت و متو نمونته ايت شده اساخراج 

 اختذ مجوز مركز از ها نمونه ارسال از قبل گريد مؤسسه اناخاب صورت در. باشندي م دييتا مورد

 نظتر مورد هدف وي دام گونه هر به بساهي توال نييتع جهت اسافاده موردی ها پيچ تراكم. گردد

 .رديپذ انجام قرارداد در شده ذكر تراكم اساس بر ستيباي م و بوده ريماغ
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 متتيق سقف از اطال  جهت مربوطه اتيجزئ با كرد نهيهز جدول در پروژهی ها نهيهز ينيب شيپ -6

ي نزولت ريست وي ابيي توالی ها دساگاه عيسر اريبس شرفتيپ با کهيآنجائ از. است دهيگرد اعالم ها

 مانکتاريپ بته پرداختت هنگام به و بوده رييتغ قابل جدول در دهيگرد اعالمی ها متيق  ها، متيق

 .رديگ قرار حساب هيتسو نرخی مبنا شده ارائهي رسمی فاكاورها ستيبايم

 جيناتا و شگاهيآزما ازي( توال نييتع اي و پيژنوت نييتع جيناا) شده اخذ خام يژنوم اطالعات هيكل -7

 اطالعتات ريستا وي ژنتومی هتاي ابيارز و زهايآنال شاملي اجرائ دساورالعمل مطابق مدهآ بدست

ی معنو وی ماد حقوق هيكل .شود داده ليتحوي دام داتيتول بهبود نژادو اصالح زمرك به ديبا مرتبط

 .باشدي م كشوري دام داتيتول بهبود و نژاد اصالح مركز  به ماعلق اطالعات از حاصل

 پرداختت و مانکتاريپ توستط شتدهی زمانبند برنامه ارائه ضرورت به توجه قرارداد عقد هنگام در -8

 .باشدي می ضرور داد قرار مفاد بيترت بهی ا مرحله

 .استي الزامي ابي يتوال شگاهيآزما بهي پرداخا سند هيارايي نها حساب هيتسو جهت -9

 ركتوردی دارا افتراد آن در كته استتي ايجمع بري مبني کيژنا هيپای ها تيجمع ليتشک اساس - 10

 نشتانگرها و ركوردها ارتباط نييتع با و هساند، پيژنوت نييتعی دارا نيهمچن ديتول و پيت صفات

 تيتجمع در تتواني مت هتا نيتخم نيا از اسافاده با. پرداختی نشانگر اثرات نيتخم به تواني م

 صتحت بتا را فترد عملکرد فرد پيژنوت نييتع تنها ركوردها شدن ليتکم جهت اناظار بدون گريد

  .داد انجام اناخاب وي نيب شيپ شاريب

 دارنتد تيتجمع در را اثتر نيشاريب كهی افراد پيژنوت نييتعي کيژنا هيپای ها تيجمع ليتشک در

 دام پيتژنوت نيتيتعي کتيژنا هيپای ها تيجمع ليتشک جهت ها كشور اكرر در. باشدي می ضرور

ي م معه جا دری اديز فرزندان تعدادی دار و گردندي می نگهدار اسپرم ديتول مراكز در كه نری ها

 .است فراوان تياهم حائز باشند

 در و هستاند ركتورد و ثبتت اطالعتاتی دارا كه نری ها دام پيژنوت نييتع ژهپرو نيا در نيبنابرا

 گتاو تيتجمع در مرتال طتور به. باشدي م تياولو در هساند نااجی دارا گسارده طور به تيجمع

 موجتود اسپرم بانک در ها آن اسپرم و اند شده حذف كه ميقد نری  ها شيگاوم ستيباي م شيم

 .رديگ قرار اسافاده مورد پيژنوت نييتع در و اجاساخر اسپرم از DNA باشدي م
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 شرح هزينه هاي پروژه :

 و متو ارستال صتورت در  .گرفت خواهد صورت بازار در موجودی ها تيك از اسافاده با كه ژنوم اساخراج  نهيهز  -1

 .گردد ارائه كرد نهيهز مبالغ قرارداد، طرفي خارج شركت در  DNA اساخراج انجام

 باال تراكم تعداد با)ماراكمی ماركرهای برای تجاری ها پيچ ديخر نهيهز و كشور از خارج به ها هنمون ارسال نهيهز -2

 نهيهز و كشور از خارج به ها نمونه ارسال شامل نهيهز شار در و. باشدي مي( توال نييتع اي ماركر هزار670حدود در

 .باشدي م ژنوم كلي توال نييتعی برای تجاری ها پيچ ديخر

 مطالعتات بته اقتدامي تخصصتی افزارها نرم از اسافاده با وی آماری زهايآنال انجام با مجرب كارشناسان و نيمحقق  -3

 بته شاريبي بررسی برا را حاصله جيناا سپس د،ينماي م قرارداد موردي بوم گاو نژاد دري کيژنا هيپا ليتشک وي ژنوم

 شتده گتزارش و آمتده بدست جيناا  کهيصورت در. دهد نژادارائه اصالح مركز و اسااني دام داتيتول بهبود معاونت

 .گرفت خواهد صورتيي نها پرداخت مراحل باشد باال صحتی دارا

 معيار ارزيابي عملکرد پروژه ، اجرای حجم عمليات مصوب ارسالي خواهد بود. -4
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