
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 وسسه تحقيقات علوم دامي كشورم

  عنوان پروژه / طرح:

 ثبت و پایش جمعیت گوسفند لری                  
 

  960467-96014-085-13-59-124   ـ   شماره مصوب:

 محمد دالوند گان:خانوادگي نگارنده/نگارندهنام و نام -

 ها وطرحهای ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجری مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمد دالوندخانوداگي مجری/مجریان : نام ونام -

میرحســب شــهاب الدیب گودر،ی ا  محمد حســیب بنابا،یا ابوالحســب یــادهي پناهاخانوادگي همكاران: و نامنام -

ا نصرت اله محتشمي پورا سعید اسماعیل خانیانا علي پوربیرانوندا بهرو، یاراحمدیا کریم هربانيا حسب بهرام 

  اکبر هره داغيا نادر اسد،ادها علي رضا چگنيا حسب بانها یابر جلوخاني نیارکيا محمود وطب خواها

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 ترا سراب دوره چگنيمحل اجرا : خرم آبادا بیرانشهرا الش -

 01/05/1396تاریخ شروع :  -

 ماه 24مدت اجرا :  -

 ناشر: موسسه تحقیقات علوم دامي کشور -

  شمارگان)تیراژ(: -

 تاریخ انتشار:  -

در مرکز اطالعــات و مــدارك علمي          57927 با شماره        9/5/99 ایب اثر در مورخ - -

 کشاور،ی به ثبت رسیده است. 

 است. نقل مطالبا تصاویرا جداولا منحني ها و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ  - -

 



 چکیده

گله گوسفندان لری  4گوسفندان لری انجام شد. در ابتدا تعداد  پایشا شناسایي و ثبت جمعیتایب پروژه با هدف 

سپس با  لرستان شناسایي شدند. رأس( با کمک کارشناسان معاونت امور دام سا،مان جهاد کشاور،ی استان 1000) 

س( أر 400)      کوبيرهميا حیوانات پالك 15مراجعه به ایب دامدارانا ابتدا پرسشنامه تكمیل و سپس به وسیله کد 

نمونه خون جهت  100ها ثبت گردید. همچنیب تعداد شدند. در مدت یک سال نیز یفات تولیدی و تولیدمثلي دام

فرستاده شد. نتایج نشان داد که تعداد گوسفند لری در استان به ویژه به دلیل خشكسالي به آ،مایشگاه  DNAاستخراج 

و کاهش عالهه نسل جوان در حال کاهش است. گوسفندان لری در شرایط مدیریت مطلوب اکثراً سالي دوبار ،ایش 

گوسفند ماده  15هر ی ا،ا های گوسفند لری بهها دوهلو،ا هستند. معموالً در گلهدرید ،ایش 30داشته و در حدود 

کند. بره در سال تولید مي 32/1ماه و به طور متوسط  8یک هوچ نر وجود دارد. فایله دو ،ایش در گوسفند لری 

 6گرم و میزان افزایش و،ن رو،انه ا، شیرگیری تا  190میزان افزایش و،ن رو،انه یک رأس بره ا، تولد تا شیرگیری

باشد. میانگیب و،ن کیلوگرم مي 1/22و نیز و،ن ا، شیرگیری  95/2متوسط و،ن تولد بره    .گرم است 85ماهگي 

رنگ غالب گوسفندان لری سفید بوده و درید است.  49کیلوگرم و با،ده الشه  50کشتار یک رأس گوسفند لری 

د کمي ا، ایب نژاد رنگ چنیب دریشوند. همهای رنگي در یورتا انتهای چهار هلم و روی ،انوی آنها دیده ميلكه

یب نسل جوان به دامداری و مهاجرت ئعمده مشكالت دامدارانا تمایل پا ایا سیاه و بور هستند.یورت و بدن ههوه

دامداران به شهرها ا خشكسالي و تهیه علوفها باالبودن هیمت علوفه و خدمات دامپزشكي و تلفات باال تا هبل ا، 

 شیرگیری است.

 پایشا گوسفندان لریا عملكرد. : ثبت وکلمات کلیدی

 


