
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر

 

 

 كوهانه در استان بوشهر پايش و ثبت جمعيت شتر تک عنوان پروژه: -

 124-40-13-028-96040 - 980345:پروژه شماره مصوب -

 كشورحفظ ذخاير ژنتيكي دامي عنوان طرح:  -

 014-13-13-075-96013شماره مصوب طرح:  -

 نعمت اهلل اسدي هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرح)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول نام و نام -

 لب صادقي اسيد ابو ط خانوداگي مجري/مجريان : نام نام و -

  :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

فرد، اهلل اسدي، نادر اسدزاده، صابر جلوخاني نياركي، عبدالمهدي كبيريخانوادگي همكاران: نعمت نامنام و  -

زاده، اميرارسالن كمالي، حسين خاج، محمدهادي صادقي، محمداسماعيل اميري، افشين قطبي، محمود دشتي

 پورنژاد، مليحه كمالتورج دهبوده

 استان بوشهرمحل اجرا:  -

 1398شهريور  تاريخ شروع: -

 سال 2 مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 )تيراژ(: شمارگان -

در مركز اطالعات و          61096 با شماره         22/11/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 



 

 چکیده

برداران شتر زبه )دشتي( استان بوشهر انجام شد. در ابتدا بهره پايش، شناسايي و ثبت جمعيتاين پروژه با هدف 

سپس  دهنده شتر زبه )دشتي( با كمک كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر شناسايي شدند.هدف پرورش

پرسشنامه ثبت اطالعات تكميل گرديد. در مدت يک سال نيز صفات توليدي و  27با مراجعه به اين دامداران، تعداد 

نمونه پشم به آزمايشگاه فرستاده  86و  DNAنمونه خون جهت استخراج  86گله ثبت شد. همچنين تعداد  6توليدمثلي 

گري با نژادهاي عربي و تركي در حال تان به ويژه به دليل آميختهشد. نتايج نشان داد كه تعداد شتر زبه )دشتي( در اس

كوهانه استان بوشهر به دليل وضعيت مطلوب بارندگي در حال افزايش كاهش است، هرچند تعداد كل شترهاي تک

هاي خاص آنهاست. در گينفر بوده و بدن پشمي آنها از ويژه 1400بود. جمعيت شترهاي زبه در حال حاضر حدود 

شتر ماده يک لوك نر وجود دارد. فاصله دوزايش در شتر زبه )دشتي(  60تا  50هاي شتر زبه )دشتي( به ازائ هر گله

ماه شير توليد كرده و  5كيلوگرم است. مدت  150و وزن يكسالگي  30باشد، متوسط وزن تولد( ماه مي28تا  15) 24

كند.  فصل توليدمثل آن از آبان تا فروردين است. شتر زبه كيلوگرم شير توليد مي 3تا  5/1به طور متوسط روزانه 

اي روشن و سفيد وجود دارد. اين نژاد پشمي بوده و شترهاي يكساله به هاي قرمز، قرمز تيره، قهوه)دشتي( به رنگ

نداشتن كنند. عمده مشكالت اين دامداران، كيلوگرم پشم توليد مي 2/1و شترهاي بالغ به طور متوسط  5/2طور متوسط 

 مرتع، تأمين آب شرب، خشكسالي و تهيه علوفه، باالبودن قيمت علوفه و خدمات دامپزشكي است.

 پايش و ثبت، شتر تک كوهانهذخيره ژنتيكي،  های کلیدی:واژه

 


