
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانو آموزش مركز تحقيقات 

 

 ثبت و پایش جمعیت گوسفند کرمانی عنوان پروژه: -

   124-54-13-043-96014-970721 :پروژه شماره مصوب

 محمد حسين بنابازي وطرحهاي ملي ومشترك دارد(: ها)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول نام و نام

 نجمه کارگر برزی دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

اعظم -لحسن صادقي پناهاابو– علي اصغر ولي -نادر اسدزاده –محمدحسين بنابازيخانوادگي همكاران:  نام و نام -
محمود  -صابر جلوخاني نياركي –سعيد اسماعيل خانيان  –حسن بانه  –مريم بهرامي نژاد  –مليحه كمالپور  -فيروزي

 ميمندينيا

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان محل اجرا: -

 1397 تاريخ شروع: -

 ماه 4سال و  1 مدت اجرا: -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي      58899با شماره     6/11/99اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -



 چكیده:

هاي استان كرمان و نژادي گوسفند كرماني موجود در گله ثر تودهؤاندازه واقعي و مجهت حفظ، توسعه و افزايش 

ها، در گام اول برخي از صفات ظاهري شامل رنگ انجام عمليات اصالح نژادي در آينده با هدف بهبود عملكرد آن

ميزان توليد  و تركيبات ماهگي، وزن بلوغ، ماهگي، وزن ششپوشش، بيومتري ابعاد مختلف بدن، وزن تولد، وزن سه

 طي گله درسطح استان كرمان 6گوسفند در  اين هاي توليدمثليو فرآسنجه شير، توليد پشم و صفات مرتبط با آن

در برنامه اكسل ذخيره  ويرايش و بنديقالب آوري،از جمع پس هاگيري شد. دادهتعيين و اندازه سالهيک دوره يک

گرفتند. نتايج نشان داد، ميانگين صفات دور سينه، طول بدن و ارتفاع جدوگاه  رارآماري ق وتحليلتجزيه شد و مورد

ماهگي، وزن بلوغ و وزن پشم ماهگي، وزن ششوزن سه متر؛ وزن تولد،سانتي 65/70و  02/62،  36/89به ترتيب 

دوقلوزايي، تعداد بره متولدشده و نرخ آبستني، نرخ كيلوگرم؛  38/1و  79/44، 83/26، 64/24، 17/3ساليانه به ترتيب 

چربي، پروتئين، كل مواد جامد شير به ترتيب   ؛رأس 97/0و 04/1، 04/0،  91/0شيرگيري شده در هر زايش به ترتيب 

 06/30درصد و   47/77متر، سانتي 60/7طول استاپل، بازده و قطر پشم  به ترتيب درصد؛  72/12و   5 /38، 67/5

 بود.   ميكرون

 .گوسفند كرمانيذخاير ژنتيكي،  ،ثبت ،پايش : کلیدی واژگان

 

 


