
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور         

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان  كرمان

 

 

 سالگیيککرکی رايينی از تولد تا  یهابزغاله یمانعوامل مؤثر بر زنده بررسی : پروژهعنوان  -

 245413009970201  :پروژهشماره مصوب     -

 خانوادگي مجري مسئول: نام و نام -

 نجمه كارگر  خانوداگي مجري:نام ونام -

محمد حسين بنابازي، پيروز شاكري، محسن شفيعي، علي اميني، محمد رضا   خانوادگي همكاران:نام و نام -

 امير اسماعيلي، محسن احساني

 خانوادگي مشاور)ان(:نام و نام -

 استان كرمان  محل اجرا: -

 1397 تاريخ شروع:  -

 ماه 0و سال  2مدت اجرا:   -

 : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانناشر -

 شمارگان)تيتراژ(: -

 1399 تاريخ انتشار: -

در مركز           59911با شماره         23/4/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده :

 كه  ،بافت شهرستان در واقع راييني كركي بز ايستگاه گلهمربوط به  يمانزنده طول عمر و  اطالعات از پژوهش اين در

آوري انجام مصاحبه و جمع طريق همچنين از .شده بودند، استفاده گرديديآورجمع 1388تا  1372هايسال طي

 مؤثر محيطي ، عواملهابزغالهعوامل حذف  مردمي، يهاگله و راييني كركي بز ايستگاه گله از ايپرسشنامهاطالعات 

 استان سطح در مختلف گله اندازۀ و جغرافيايي تنوع با گله 11 تعداد. آمد دست به يمانزنده ميزان و يمانزنده بر

به ترتيب مربوط  هابزغالهدرصد حذف  نيتركمو  نيترشيب .شد انتخاب ايپرسشنامه تكميل اطالعات جهت كرمان

اثر بيماري بعد از مازاد . مرگ در بوددرصد( 4/0بودن )درصد( و حذف بر اثر ناقص الخلقه  2/54)به مازاد پرواري 

درصد به دست آمد.  94/89 هاگلهدر اين  يمانزندهميزان  درصد(. 3/22بود ) هابزغالهترين علت حذف پرواري بيش

 سال بزغاله، تولد ماه يكيژنت يرغ عواملتأثير  .بود روز 3/310تجمعي  عمر طول كل ميانگين كه داد نشان نتايج

 مقدار. بود داريمعن ي آنهامانزنده بر دو درجه صورتبه بزغاله تولد وزن متغير كمكيبزغاله و جنس بزغاله، تولد

( و 70/0تا  25/0باال ) متوسط تا اوليه پذيريوراثت(، 40/0تا  14/0) لگاريتمي كم تا متوسط پذيريوراثت

سالگي يک سن تا از تولد هابزغاله مانيزنده بهبود براي .گرديد برآورد  (61/0تا  23/0) نيز متوسط مؤثر پذيريوراثت

 ژنتيكي متوسط پارامترهاي برآورد به دليل مديريتي و ايتغذيه شرايط بهبود ضمن و افزايش سود اقتصادي دامدار، 

 .نمود توجه نيز نژاد درون در ژنتيكي انتخاب به توانمي صفت، اين براي

 

 

 ژنتيکی و محيطی ی، عواملمانزندهنرخ  ،بز، تابع ويبال: هايدواژهکل

 

 

 


