
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان  مركزي

 

 کلکوهی گوسفند جمعیت پایش و ثبت عنوان پروژه: -

 124-61-13-122-96014-960737: پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:مسئول ) اختصاص به پروژه خانوادگی مجرينام و نام -

 رمضانعلی عزیزي خانوداگی مجري/مجریان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگی و نامنام -

  خانوادگی مشاور )ان(:و نامنام -

 ، اغیدقره اکبر علی ، پناه صادقی ابوالحسن ، خانیان اسماعیل سعید ، بنابازي خانوادگی همکاران: محمدحسیننام و نام -

 افراز اله فضل ، بانه حسن ، نیارکی صابرجلوخانی ، اسدزاده نادر

 الهفضل سید ،کمالپور ملیحه ، نعمتی اصغر سید ،کریمی الدین زین ،اي هزاوه خانوادگی سایرهمکاران: سعیدنام و نام -

 برازجانی مرجان، افشار مجید ،پور موسوي

 استان مرکزيمحل اجرا :  -

 1396 : تاریخ شروع -

 سال   1 مدت اجرا : -

 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورناشر:  -

 شمارگان )تیراژ(: -

 تاریخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و           57868با شماره         28/4/99این اثر در مورخ  -

 مدارك علمی کشاورزي به ثبت رسیده است. 

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

 



 

  چكيده

هاي استان مرکزي و کلکویی موجود در گلهگوسفندنژادي  ثر تودهؤحفظ، توسعه و افزایش اندازه واقعی و م جهت

ها، در گام اول برخی از صفات ظاهري شامل رنگ آنانجام عملیات اصالح نژادي در آینده با هدف بهبود عملکرد 

و ترکیبات  میزان تولید ، وزن بلوغتا  )چهار ماهگی(شیرگیري وزنبیومتري ابعاد مختلف بدن، وزن تولد و  ،پوشش

 یک طی گوسفند در سه گله در منطقه زرندیه این مثلیهاي تولیدو فرآسنجه آنشیر، تولید پشم و صفات مرتبط با 

در برنامه اکسل ذخیره شد  ویرایش و قالب بندي آوري،از جمع پس هاگیري شد. دادهتعیین و اندازه ساله یک دوره

و  2/4ها در دوجنس نر و ماده  به ترتیب آماري قرارگرفتند. نتایج نشان داد که وزن تولد بره و تحلیل تجزیه و مورد

ود. وزن بکیلوگرم  3/30و  2/31وزن شیرگیري )چهارماهگی( در دو جنس نر و ماده به ترتیب کیلوگرم بود.  9/3

، طول 3/87کیلوگرم بود. بیومتري ابعاد بدن ازجمله: اندازه دور سینه  8/47و  5/70قوچ و میش بالغ کلکویی به ترتیب 

سانتی متر  2/21و  6/27نبه به ترتیب متر بود. عرض و طول دسانتی 2/25و عرض کپل 7/70، ارتفاع بدن 2/84بدن 

کیلوگرم  2/1کیلوگرم گزارش گردید. میانگین وزن بیده پشم  40روزه   140بود. میزان تولید شیر در یک دوره 

گیري این نژاد در گله هاي مورد بررسی به زایی، نرخ بره، نرخ زادآوري، نرخ برهنرخ زایشگزارش شد. درصد 

 درصد بود. 7/70و  6/82، 1/103، 7/80ترتیب 

 

 ذخایر ژنتیکی گوسفند نژاد کلکویی، ثبت و پایش، كليدي: هايواژه


