
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان 

 

 پايش و ثبت بز مرخز عنوان پروژه: -

 

     960449-96013-077-13-53-124 :پروژه  شماره مصوب -

 سيما ساور سفلي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژه خانوادگينام و نام -

 حميد رضا بهمني خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 محمدحسين بنابازي - سيما ساورسفلي  -نادر اسدزاده  -ابوالحسن صادقي پناه  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 مجيد افشار -مليحه كمالپور  -حامد امين رسولي  -امير طاهري يگانه  -عليرضا اقبال  -

 استان كردستانمحل اجرا :  -

 1/5/96تاريخ شروع : -

 ماه 18 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي          57726 با شماره        3/4/99 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 



 چكيده : 
 

 

 دو بز مرخز در هايگله  بز نژاد مرخز، از اطالعات و منابعثبت ملي و بين المللي و  پايش وضعععيت موجود به منظور

، زيسعععت ظاهري صعععفات شعععد وايسعععتگاه و گله هاي مردمي در سعععالهاي گذشعععته و زمان اجراي پروژه اسعععتفاده 

سي قرارگرفتند. شي،توليدي و توليد مثلي مورد برر  پراكندهدرآنها بز مرخز  كه به تمامي مناطقي 1398در پاييز  سنج

در بانک   DNA خون جهت ذخيره نمونهه و ضمن ثبت موقعيت گله ها در سامانه مكان مبنا، شده بود، مراجعه شد

داليل كاهش جمعيت بز مرخز و مشعععكالت دامداران از طريق وضععععيت گله ها و اطالعات الزم در مورد تهيه و ژن 

سععيسععتز ارزيابي و ند در معرض خطر بودن نژاد، بر اسععاچ چ جمع آوري گرديد. انپرسععشععنامه و مصععاحبه با  دامدار

سي جمعبندي و در كاتالوگ نژادي ارائه معيارهاي جمعيتي، جغرافيايي و ژنتيكي  صفات مورد برر شخص گرديد.  م

رأچ(  به  460و ايستگاهها ) رأچ( 715در زيستگاه اصلي) ،رأچ 1175، از كل  1398بر اساچ سرشماري سال  شد.

به شععدت  از جمعيت بز مرخزدر زيسععتگاه هاي طبيعي، %92 واز جمعيت بز مرخز پراكنده شععده  %39و   %61ترتيب 

بر اساچ تمامي سيستز هاي ارزيابي  كيلومتر در آرمرده بانه توزيع شده اند. 7 كمتر ازدر دايره اي به شعاع  متمركز و

قراض بوده و در وضعيت بحراني قرار دارد. توصيه اين نژاد در زيستگاه خود در معرض خطر ان ،و معيارهاي سه گانه

مي شود به منظور تهيه چارچوب برنامه حفاظت در زيستگاه، تجزيه و تحليل حياتي جمعيت انجام شده وحفاظت در 

  سه سطح كرايوژنيک، ايستگاه و زيستگاه عملياتي شود. 

 

 

 كردستان، ثبت و پايش بز مرخز، كليد واژه ها:

 

 

 

 

 
 

 

 


