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 چکیده

ها و ثبت جمعيتو  شناسايي، پايشيكي از اقدامات مهم هر كشور در راستای شناسايي و حفظ سرمايه های ملي،  

 نژادهای احياء و نيز  ژنتيكي ذخاير شناسايي و حفظ  با هدفدر اين پژوهش  دام و طيور ميباشد. لذا  نژادهای بومي

با هدف  گرفت.قرار اجرا مورد کزخ بومي مرغ ثبت و پايش جمعيت كشور،  در موجود بومي در معرض انقراض

 100قطعه پرنده كه به لحاظ ظاهری  35تعيين پراكنش مرغ خزک به مناطق مختلف منطقه سيستان مراجعه و تعداد 

ثير، تحت فرآيند جوجه های آنها با هدف تكشد، خريداری و بعنوان گله مولد اوليه نگهداری و تخمخالص شناخته مي

كشي بوسيله دستگاه قرار گرفت. جوجه های حاصل به منظور بررسي صفات ظاهری و توليدی تا زمان شروع توليد 

در جايگاه گروهي  و توليد مثلي یصفات توليدثبت  ركورد تخم در جايگاه انفرادی و از آن مرحله به بعد با هدف 

روز برآورد  9/157±46/15گرم و  4/1024±5/179به ترتيب  مرغ يد تخمنگهداری شدند. وزن بدن و سن اولين تول

. ميانگين وزن گرم برآورد شد 17/32±38/2و  27/46±96/3و وزن جوجه به ترتيب وزن تخم مرغ همچنين  گرديد. 

روز برای  3/133±6/7گرم با متوسط سن  4/962±7/132ها و برای مرغ 3/1203±26/67ها مناسب كشتار خروس

هفتگي )پنج هفته  27تا  26ها تعيين شد. توليد گله حدودا در بازه زماني سن روز برای مرغ 6/128±5/17ها و  خروس

درصد محاسبه گرديد.  5/35نيز  مرغ . حداكثر توليد تخمرسيددرصد حداكثر توليد  50پس از شروع توليد( به ميزان 

اين پرنده بصورت پراكنده و محدود در كل منطقه كه اد ها نشان ددر خصوص پراكنش مرغ نژاد خزک نيز بررسي

سيستان وجود داشته كه عمدتا حاصل توزيع رايگان جوجه اين نژاد توسط سازمان جهاد كشاورزی استان بوده است. 

 به منظور مي باشد. جثه كوچک، پای كوتاه و بعضا وجود پر در پا و نيز سن بلوغ پايين از ويژگيهای بارز اين پرنده 

 سرعت رشد، اندازه جثه و افزايش توليد تخم با هدف افزايشاست در منطقه نيازاين پرنده پرورش اقتصادی كردن 

 . بر روی آنها انجام شود اصالح نژادی مناسب، برنامه مرغ

 كلمات كليدی: مرغ خزک، صفات توليدی، پراكنش، ثبت، ذخاير ژنتيكي


