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  چكيده

 یهادام یکیژنت ذخائر و منابع نژاد اصالح و حفظ ،یشناسائ جهت یگذار استیس یفهیوظ یکشاورز جهاد وزارت

 هر بومی یهاجمعیت ثبت و شناسايی از حاصل . اطالعاتدارد عهده به را آنها تیفیک به دنیبخش بهبود و یبوم

 .باشندیم نیاز مورد ژنتیکی ذخاير یبهنژاد و حفاظت یبرنامه ها نيتدو در کشور

 روند و هاشاخص یابيارز و نییتع ،ثبت مشخصات ظاهری و عملکردی نهیدر زم یااطالعات پرسشنامه قیتحق نيا در

ثبت و ذخیره در  و DNAبه منظور استخراج  دام نياخون  یشد. نمونه ها یجمع آور  یبُز نجد یتیجمع راتییتغ

 شامل یستگاهيا اطالعات نیهمچن. شد یآورجمعآن  پراکنش مناطق از ،کشوربانک ژن موسسه تحقیقات علوم دامی

در زمان بلوغ جسمی  بدن یهاو اندازه یدمثلیتول صفات و یدیتول ریش باتیترک و زانیم ،سنی مختلف مقاطع در وزن

نتايج نشان داد که . شد یآور جمعارتفاع از جدوگاه و ابعاد دم  ،بدن، عرض کپل طول نه،یدوره س طیمحشامل 

 بیترت به یبررس مورد یهاگله در نرزغاله بُ تعداد و ماده زغالهبُ تعداد نر، بُز تعدادماده،  بُز تعداد ،بُز تعداد یهانیانگیم

 .استرأس  5/3و  3/6 ،85/1، 3/12، 95/23

 بیترت به یبررس مورد ینجد بُز یهادرگله يک سالگی و یماهگ نه ،یماهگ شش ،یماهگ سهوزن تولد،  یهانیانگیم

ارتفاع  یهانیانگیم. بود گرملویک 20/25 ± 99/2 و 46/18 ± 14/3 ،92/39 ± 12/2 ،39/30 ± 2/1 ،19/31 ± 18/0

 به ماده ساله دو تا کسالهي یزهاطول دم ، عرض دم و طول بدن در بُ ،دور سینه لگن، استخوان پهنای ،زمین تاجدوگاه 

 ±50/2 بیترت به نر یهابُز در و 05/84±55/5 و 3/5 ±05/4،13/1±95/50،10/1±45/85،58/1 ±94/2 بیترت

 ر،یش دیتول یهانیانگیم .بود متریسانت 05/82±35/4 و 90/5±25/1 و 42/13 3045،62/2±65/65،11/4±5/8،66/1±

 ±65/0لوگرم،کی61/0 ±0/ 12بیترت به یرچربیمواد جامد غ و یردهیش دوره طول ر،یشنیپروتئ ر،یشیچرب

 .بود درصد  961/8 ±29/0و روز 232 ±25درصد42/3 ±22/0درصد،3/3

 یصف یعلوم دام قاتیتحق ستگاهيامستقر در  ینجد بُز گله و یاحاصل از اطالعات پرسشنامه جينتا لیتحل و هيتجز

 .دارد وجود ینجد بُز  داتیتول نیانگیم شيافزا امکان یبهنژاد یهابرنامه یبا اجرا که داد نشانآباد 
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