
  ستیز طیمح حفاظت سازمان ژن بانک ازین مورد يها نمونه هیته و يآور جمع

  

  چکیده:

 حفاظت يها ياستراتژ استان و کشور در گیاهی و جانوري هاي گونه انقراض احتمال زمینه در موجود مخاطرات به توجه با

 پستانداران، هاي حوزه در ژن انکب جادیا راستا نیا در لذا. رندیگ قرار توجه مورد دیبا ژن يها بانک جادیا رینظ مکان از خارج

 يریگ نمونه پژوهش نیا انجام از هدف. رسد یم نظر به يضرور استان در خطر معرض در گیاهان و آبزیان پرندگان خزندگان،

. کنند یم ستیز استان يستگاههایز ریسا ای و چهارگانه مناطق در که باشد یم استان انیماه و پرنده پستاندار، يها گونه از

 پروژه نیا در.شد استفاده... و تور تله، شامل متناسب روش از گونه نوع به توجه به يجانور رده سه نیا در ها گونه دیص يبرا

 پستاندار، گونه 13 از نمونه 17 شامل که شد يآور جمع اصفهان استان وحش اتیح يها گونه از کیولوژیب بافت نمونه 123

 هر از شده يآور جمع يها نمونه تعداد. باشد یم استان یبوم انیماه از گونه 3 از هنمون 36 و پرنده گونه 35 از نمونه 70

 نام. است شتریب انیماه در شده يریگ نمونه فرد تعداد اما است ریمتغ نمونه سه تا 1 نیب پرندگان و پستانداران در گونه

 يها محل پراکنش نقشه. شد هیته کیولوژیب نمونه آن از و شده ثبت يآور جمع ومحل تیجنس گونه، یعلم نام و متداول

 نوع ت،یجنس ،یعلم نام نمونه، کد به مربوط اطالعات شامل ها نمونه یتمام يبرا یینها جدول همراه به استان در يریگ نمونه

 مدتاع( اصفهان استان وحش اتیح يها گونه از ياریبس یفراوان نکهیا به توجه با.شد هیته ها نمونه يآور جمع محل و نمونه

 بتوان بهتر تا شده انجام مختلف فصول طول در ها نمونه يآور جمع که شود یم شنهادیپ است، ریمتغ فصل رییتغ با) پرندگان

   .کرد يبردار نمونه را موجود يها گونه
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