
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياريمركز تحقيقات 

 

های بز استان چهارمحال و برآورد برخی پارامترهای جمعیتی و میزان همخونی در گله عنوان پروژه: -

  بختیاری

 4-42-13-001-950056 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمدعلی طالبی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظر)ان(خانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 مهراب فرجي و محسن باقری ،محمود وطن خواهخانوادگي همكاران: نام و نام -

 استان چهارمحال و بختياريمحل اجرا :  -

 1/6/95 تاريخ شروع : -

 دو سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           62032با شماره          26/5/1401 اين اثر در مورخ -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 چكيده : 

 77از ركوردگيري تعداد  ،هاي بزدر اين مطالعه به منظور برآورد پارامترهاي جمعيتي و ميزان همخوني درگله

تفاده شد. نحوه اس 1397و  1395هاي هاي رايج طي سالهاي مردمي پرورش يافته تحت سيستمگله بز از گله

اي و اطالعات يک سال گذشته دامدار و مصاحبه با دامدار هاي مردمي به صورت پرسشنامهها گلهآوري دادهچمع

 اغلب بر پرورشي سيستم نوعنتايج نشان داد ( تجزيه و تحليل شدند. 2010) SASها با استفاده از نرم افزار دادهبود. 

 پارامترهايبرخي از  بر اندازه گله .(<05/0P) نبود دارمعني صفات عملكرد و بررسي مورد جمعيتي پارامترهاي

سال، تعداد مولدين  61/2. متوسط فاصله نسل برابر (>05/0P) بود دارمعني صفات عملكرد و بررسي مورد جمعيتي

 ميزان و مؤثر اندازهسال بود.  24/5گله  مدت ماندگاري بز نر در و رأس 34/3، تعداد مولدين نر رأس 60/66 ماده

 درصد در هر نسل برآورد شد. بنابراين 3/5و 57/12 ترتيب به فاميل اندازه واريانس گرفتن نظر در بدون همخوني

 كاهش آن پيآمد و مجاز حد برابر 8 تا 5 از بيش ميزان به ايجاد همخوني سبب مردمي هايدرگله پايين مؤثر اندازه

 شده است. سازگاري و توليدمثلي صفات عملكرد

 

 .بز اندازه مؤثر جمعيت،همخوني، ، يپارامترهاي جمعيت :هاکلید واژه

 


