
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي  

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی كرمانشاه

 

 سنجابی نژاد ثبت و پايش جمعيت گوسفندپروژه / طرح: عنوان- 

 970995-69014-056-12-55-124ـ   شماره مصوب:

 ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:پروژهخانوادگی مجري مسئول) اختصاص به نام و نام -

 سيروس فراستیخانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاوران:  -

، صــابر جلوخانی نياركی، حســب بانه، ســعيد اســماعين خانيان، محمدحســيب بنابازي خانوادگی همكاران:و نامنام -

ساورسفلی، ابوالحسب صادقی پناه ، جواد رحمانی نيا، حسب خميس آبادي، حسيب سونيا زكی زاده چوبتراش، سيما 

سابیموالييان،  سم پورح سعيد آل آقا، قا صوري، بهرام خانی، محمد  شايار من سی نژاد، نادر پام، خ ، بهاره شهباز وي

 بيگیوند، مهدي پيرانی، محمدرضا شادفر، اسكندر آقا صوفی، شيوا نجاتيان، فائزه جلين

 استان كرمانشاهمحن اجرا :  -

 01/12/1397 : تاريخ شروع -

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعــات و           59871با شماره         15/4/1400ايب اثر در مورخ 

 مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 لب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقن مطا

 

 

 

 

 

 



 چكيده

پايش و المللی ثبت ملی و بيبسنجابی، هاي خالص جمعيت گوسفند شناسايی نمونههدف از انجام ايب آزمايش 

 هاآنگلۀ گوسفند سنجابی در استان كرمانشاه شناسايی و از بيب  17بود. به ايب منظور  جمعيتايب وضعيت موجود 

در  هاآن ظاهري و نيز عملكردي هايويژگیگله خالص به همراه گلۀ ايستگاه تحقيقات مهرگان، انتخاب و  13تعداد 

درصد  3/37درصد گوسفندان داراي اكوتيپ زردي،  4/28نتايج نشان داد،  گرديد. ساله ثبت و پايش يك دوره يك

قلوزا به ترتيب درصد اكوتيپ نامتعارف بودند. ميانگيب وزن تولد بره نر و ماده تك 2/3درصد كلول و  2/31كژل، 

كيلوگرم برآورد شد.  61/3 ± 46/0و  84/3 ± 52/0قلوزا به ترتيب كيلوگرم و دو 09/4 ±49/0و  34/4 ± 62/0

قلوزاي دوكيلوگرم و  78/23 ± 49/5و  43/24 ± 32/5قلوزاي به ترتيب هاي نر و ماده تكميانگيب وزن سه ماهگی بره

 14تا  12ميانگيب وزن بدن )كيلوگرم( در سب كيلوگرم برآورد شد.  93/16 ± 37/4و  67/17 ± 09/5 به ترتيب

طول  متر(،)سانتیمتر(، ارتفاع جدوگاه متر(، تودۀ بدن )مترمكعب(، عرض كپن )سانتیماهگی، اندازۀ دور سينه )سانتی

، 48/34 ± 11/3، 00/1 ± 22/0، 78/108 ± 93/8و  78/67 ± 17/13ها )به ترتيب متر( در قوچ)سانتی و عرض دنبه

، 99/98 ± 71/4و  09/61 ± 41/8ها )به ترتيب تر از ميشبيش( 35/34 ± 64/2 ،38/50 ± 82/6 ،78/83 ± 04/7

(. ميانگيب سب )ماه( P</001بود ) (70/31 ± 91/2 ،38/44 ± 34/6 ،63/79 ± 16/4، 80/32 ± 14/2، 82/0 ± 11/0

گيري هر گيري تا زايش )روز(، فاصلۀ بيب دو زايش )ماه(، تعداد برهگيري، سب اوليب زايش، فاصله جفتاوليب جفت

 ± 60/1، 23/155 ± 52/8، 80/21 ± 35/1، 00/16 ± 60/0 ميش در سال، درصد باروري و دوقلوزايی به ترتيب

داراي عملكرد توليدي  نژاد اساس نتايج، ايب . بربرآورد شد 00/18 ± 60/0و  00/80 ± 35/68، 10/1 ± 50/0، 50/8

 و به دلين حجم باالي تودۀ بدنی، از استعداد پروار مناسبی برخوردار است.باشد و توليدمثلی قابن قبولی می

 

 .سنجابیگوسفند ، ذخاير ژنتيكی، پايشثبت و ، شناسايی نژاد :هاي كليديواژه

 

 


