
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان بوشهر

 عدنی استان بوشهرهاي بز پايش و ثبت جمعيت عنوان پروژه: -

 124-40-13-078-96013 -960450:پروژه شماره مصوب -

 حفظ ذخاير ژنتيكی دامی كشورعنوان طرح:  -

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

 سيما ساورسفلی هاي ملی ومشترك دارد(:ها وطرح)اختصاص به پروژه خانوادگی مجري مسئول نام و نام -

 لب صادقی اسيد ابو ط خانوداگی مجري/مجريان : نام نام و -

  :ناظرانخانوادگی  و نام نام -

 خانوادگی مشاور)ان(: و نام نام -

زاده چوبتراش، نادر اسدزاده، پناه، سونيا زكیخانوادگی همكاران: سيما ساور سفلی، ابوالحسن صادقی نام و نام -

پور، نژاد، مليحه كماليگانه، ابوتراب نكيسا، اسفنديار قباديفرد، امير طاهريعليرضا اقبال، عبدالمهدي كبيري

 محمدحسين بنابازي، نرگس واسجی

 استان بوشهرمحل اجرا:  -

 1396 روع:تاريخ ش -

 سال 5/1 مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

 )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57413با شماره        10/2/99 اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 



 

 چکیده

راس( با  800گله بز عدنی ) 5بز عدنی انجام شد. در ابتدا تعداد  پايش، شناسايی و ثبت جمعيتاين پروژه با هدف 

سپس با مراجعه به اين دامداران، ابتدا  كمک كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر شناسايی شدند.

راس( شدند. در مدت يک سال نيز  400كوبی )رقمی، حيوانات پالك 15پرسشنامه تكميل و سپس به وسيله كد 

به آزمايشگاه  DNAنمونه خون جهت استخراج  100ها ثبت گرديد. همچنين تعداد صفات توليدي و توليدمثلی دام

كه تعداد بز عدنی در استان به ويژه به دليل خشكسالی و كاهش عالقه نسل جوان در حال فرستاده شد. نتايج نشان داد 

ها، دوقلوزا درصد زايش 70سالی دوبار زايش داشته و در بيش از  كاهش است. در شرايط مديريت مطلوب اكثراً

ماه و  8له دوزايش در بز عدنی بز ماده يک بز نر وجود دارد. فاص 25هاي بز عدنی به ازائ هر هستند. معموالً در گله

باشد. وزن كيلوگرم می 8/19و وزن يكسالگی  6/2كند.  متوسط وزن تولد بزغاله در سال توليد می 5/1به طور متوسط 

گرم است.  46سالگی درصد است. متوسط سرعت رشد روزانه از تولد تا يک 52كيلوگرم و بازده الشه  21كشتار 

اي رنگ روي ستون فقرات از خصوصيات شوند و نوار قهوهاكثراً به رنگ آهويی ديده میتنوع رنگ زيادي داشته ولی 

كند.. عمده مشكالت گرم شير توليد می 600ماه شير توليد كرده و به طور متوسط روزانه  4اصلی آن است.  مدت 

علوفه و خدمات دامپزشكی و  دامداران، تمايل پايين نسل جوان به دامداري، خشكسالی و تهيه علوفه، باالبودن قيمت

 تلفات باال تا قبل از شيرگيري است.

 پايش و ثبت، بز عدنیذخيره ژنتيكی،  های کلیدی:واژه


