
  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 ثبت و پایش گوسفند زل  پروژه / طرح: عنوان- 

 970321-96014-020-13-13-124 ـ   شماره مصوب:

 محمدحسین بنابازي ومشترك دارد(:ها وطرحهاي ملی خانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 نادر پاپی خانوداگی مجري/مجریان :نام ونام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاوران:  -

ابوالحسن صادقی پناه، سعید اسماعیل خانیان، نادر اسدزاده، صابر جلوخانی نیارکی،  خانوادگی همكاران:و نامنام -

احمد ناجی زواره، محســن نهنیري، ســیدجواد علیمحمدي، رســول بابازاده، ســونیا هدي جواهري بارفروشــی، 

 اهلل موسوي پور، مجید افشارزکی زاده چوبتراش، حسن بانه، سیداصغر نعمتی، ملیحه کمالپور، سیدفضل

 استان مازندرانمحل اجرا :  -

 01/04/1397 تاریخ شروع : -

 سال و ماه 2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

  شمارگان)تیراژ(: -

 تاریخ انتشار:  -

در مرکز اطالعــات و مــدارك علمی            57730با شماره        3/4/99 این اثر در مورخ 

 کشاورزي به ثبت رسیده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاویر، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است.

 

 



 

 چكيده

یک گله مولد هاي بیومتري بدن گوسفند زل بر روي رکوردهاي تولید و تولیدمثلی و اندازهبه منظور ثبت تحقیق این 

هاي استان مازندران خریداري شده و به ایستیاه که از دامداران ساکن در روستاهاي اطراف شهرستان ترمسنساله و یك

یومتري بدن، تولید و ترکیبات شیر، از وزن زنده، برکوردبرداري  انجام شد. ملی تحقیقات گاودشت منتقل شده بود

براساس نتایج به  صورت گرفت.تعدادي از گوسفندان در طول یكسال به طور تصادفی از پشم وصفات تولیدمثلی 

متر، سانتی 6/82 ± 01/7 کیلوگرم، اندازه دور سینه 8/33±78/4وزن زنده میش  ها،از بیومتري بدن میش دست نمده

مقدار  بود. مترسانتی 5/24 ± 02/4 طول دم و مترسانتی 8/63  ±69/4 متر، ارتفاع بدنیسانت 4/41  ±76/3 طول بدن

 7/4  ±49/0 و الکتوز 9/4 ± 59/0 ، پروتئین3/4  ±56/1 گرم با ترکیبات چربی 700  ±3/170 تولید شیر روزانه

متر، سانتی 10 ±33/2 گرم، با طول دسته پشم 1700 ± 30/0ساالنه یک رأس میشپشم تولید مقدار   بود. درصد

زایی و چندقلوزایی در فصل میزان نبستنی، بره تعیین شد. درصد 2/64 ± 78/5میكرون و راندمان 7/34 ± 68/2قطر

درصد بود.  24و  73-90 ،63-80 تولیدمثل به ترتیب خارج فصلدر و  درصد 18و  104، 89تولیدمثل به ترتیب 

ها از کیلوگرم و افزایش وزن روزانه بره 1/13ا هکیلوگرم، وزن شیرگیري بره 9/2 ي نر و مادههاتولد برهوزن میانیین 

      د.بوگرم  130تولد تا شیرگیري 

 ثبت و پایش، ذخایر ژنتیكی، گوسفند زل هاي كليدي:واژه

 

 


