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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 يشرقجانيمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربا

 

 مرغ بومي مرندی جمعيت ثبت و شيپا عنوان پروژه:

 124-13-13-066-96010-960440:پروژه شماره مصوب

شعله قرباني: ملی و مشترک دارد( يهاها و طرحمجري مسئول )اختصاص به پروژه ینام و نام خانوادگ  

 قباييزرينالياسي  قربان :مجري/مجريان یخانوادگ و نامنام 

 :ناظران یخانوادگنام و نام 

 مشاور )ان(: ینام و نام خانوادگ

 ،یبناباز محمدحسين ،يخسروشاهظاهری  بيحبپور،  يتق ني، حساسدزاده نادر ی همكاران:نام خانوادگنام و 

 عليرضا فاني، عليرضا کوچکي، سيدمهدی مرسلي و کيانوش سامي پناه، يحسن صادق

 شرقيآذربايجانمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي محل اجرا: 

 01/05/96تاريخ شروع:

 ماه 35مدت اجرا:

 ناشر:

 تاريخ انتشار:

مركز اطالعات و مدارک علمی كشاورزي به ثبت رسيده  در    60099 شماره  با    2/6/1400  مورخاين اثر در 

 است.

 است. مأخذ بالمانعها و نمودارها با ذكر حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی



 چکيده

 ينبه خصوص پروتئ یخوراك يازهاين تأمينداشته و  يشرو به افزا يجهان روند يتجمع يستمقرن ب يلاز اوا

 ينپروتئ نيمنظور تأم به یبوم هايمرغ . پرورشباشددر حال توسعه می يدر كشورها یهاي اساسچالشاز  يوانیح

و  ينهبا هز يیروستا طيشرادر  هاي بومیمرغ ينگهدار و به دليل اينكهرواج يافته كشور  يدر روستاها يوانیح

 از طرفید. باشارزشمند می ياقتصادنظر  از ،رديگیم انجام يتجار يبا نژادها يسهدر مقا اندكی ياربس يهسرما

 د.مطرح هستن یمل يكیهاي ژنتيهسرما عنوانبهنظر  ينو از ا روندیبه شمار م يكینتژمهم  يراز ذخا یبوم ينژادها

 يايمزا يكشور دارا يورط ياصالح نژاد يهادر برنامه يهپا يكیمولد ژنت يتجمع عنوانبه یبوم وريطاز  استفاده

به  يضرور يكیژنت يرذخا ينبه جهت حفظ ا هاآندر مورد  يشترسب اطالعات بكو تر يقاست و شناخت دق ياديز

، ريش قرمز در اندازه متوسطسفيد،  و كوچک گوش ، اللهمنقار سياه يا خاكستريدر نژاد مرندي . رسدنظر می

 طرفبهساق پا داراي پر و جهت پرها رسد. می نظر بهوجور جمع بدنكه طوريو با طول متوسط به قيعمجثه 

هاي ماده باشد. ميانگين وزن جوجهمینگ پروبال سياه با انعكاس سبز ر، باشدها بدون پر میپنجهولی  خارج است

، 20، 16، 12، 8، 4هاي گرم است. ميانگين وزن در انتهاي هفته 12/33هاي نر و جوجه 28/31در هنگام تولد 

باشد. گرم می 98/1558و  79/1339، 58/1163، 80/952، 72/751، 89/415، 27/170به ترتيب  32و  28، 24

 1800 هاو در خروس گرم 1410 هامرغدر )پايان ماه پنجم(  هاماده يگذارتخمو شروع وزن در سن بلوغ ميانگين 

مرغ در تخم وزن نيانگيم .عدد است 160ساله يک دوره يک ساليانه مرغ مرندي در گذاريتخم زانيم .است گرم

ميزان باروري تخم نژاد مرندي در شرايط  باشد.و از نظر خاصيت مادري و كرچی، مرغ خوبی می گرم 32/47د حدو

درصد  85/76و ميزان جوجه درآوري  درصد 38/82مرغ،  10تلقيح طبيعی و استفاده از يک خروس به ازاي هر 

 باشد.می

 

 ، شناسايی و ثبت، در معرض خطر انقراض، ذخاير ژنتيكیيمرند مرغ ها:کليدواژه


