
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي  و منابع طبيعي استان گيالن

 

 هاي مرغ گردن لختپايش و ثبت جمعيت :  عنوان پروژه -

 124-58-13-073-96010-960446 :پروژه  شماره مصوب -

 شعله قرباني ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و  -

 هوشنگ دهقان زاده دگي مجري/مجريان :اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

ابراهيم قاسمي خشكرودي، پيمان سايبان، شعله قرباني ، ابوالحسن صادقي پناه، علي  خانوادگي همكاران:و نامنام -

 اكبر ولي ، نادر اسدزاده، محمد حسين بنابازي و سعيد اسماعيل خانيان

 استان گيالن محل اجرا: -

 1396مرداد تاريخ شروع:  -

 ماه11سال و  2مدت اجرا:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           58113با شماره         5/6/99خ اين اثر در مور -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده
مرغ بومي گردن  ثبت و پايش جمعيت كشور پروژه در موجود بومي نژادهاي احياء و ژنتيكي ذخاير حفظ با هدف

گردن  هايمرغو توان توليدي و توليد مثلي عملكرد  يدر اين تحقيق به منظور بررسقرار گرفت.  مطالعه مورد لخت

شهرستان  23خانوار روستايي از  36قطعه مرغ بالغ گردن لخت از 70قطعه خروس و 20لخت، گله مولدي متشكل از

شرق مازندران  هاي گيالن و مازندران شامل شرق، مركز، غرب و جنوب گيالن و غرب ونطقه استانم 6مختلف و از 

مرغ گردن لخت  30خروس و  6ها خريداري و به ايستگاه تحقيقات دامپروري رشت منتقل گرديد. سپس از ميان آن

انتخاب و مورد تكثير قرار گرفتند. در مجموع كه داراي تنوع فنوتيپي بسيار بااليي بودند خروس(  1مرغ به  5به نسبت )

اطالعات قطعه جوجه گردن لخت انتخاب، پرورش و مورد ركورد برداري قرار گرفت و  138 جوجه كشي، دوره 4

موسسه تحقيقات و ذخيره در بانك ژن   DNA جهت استخراجشد. همچنين از جمعيت موجود ها ثبت فنوتيپي آن

. از جمله صفات توليدي و ها در بانك ژن مؤسسه ذخيره شدآنDNA عمل آمد و علوم دامي كشور خونگيري به 

درصد توليد و  50گذاري، سن كشتار، ميانگين تعداد تخم مرغ، سن توليد مثلي ركوردبرداري شده، سن اولين تخم

بود آوري كل تخم مرغ هاي بارور و درصد جوجه دردرآوري تخم مرغسن حذف، درصد باروري، درصد جوجه

 87درصد،  85/67ماهگي،  30روزگي،  186عدد،  131روزگي،  90روزگي،  165ها به ترتيب برابر با كه ميانگين آن

هاي توليد شده مورد ارزيابي قرار گرفت و ميانگين مرغ صفات كيفي تخمدرصد به دست آمد. همچنين  65درصد و 

زرده، وزن مخصوص، وزن تخم )گرم(، استحكام  صفات شاخص سفيده، شاخص زرده، واحد هاو، وزن پوسته، وزن

، 48/16±1/2، 188/5±66/0، 241/90±64/9، 169/8±84/0 ،023/8±61/1پوسته و ضخامت پوسته به ترتيب برابر با 

گيري صفات از نتايج به دست آمده از اندازهبرآورد شد.  291/0±02/0و  22/0±88/2، 480/5±29/55، 01/0±078/1

هاي بومي منطقه داراي عملكرد مرغ گردن لخت نسبت به ساير هايكه مرغ گرفت جهيتوان نتيم مثليتوليدي و توليد 

عملكرد صفات مورد با در نظر گرفتن همچنين . برخوردارند اين اقليمدر  يخوب ياز قدرت سازگارتوليدي مطلوب و 

منطقه به منظور اقتصادي كردن  بررسي، همچنين سازگاري با شرايط محيطي و استقبال خوب مصرف كنندگان در

هاي پرورش اين پرنده در منطقه نياز است با هدف افزايش سرعت رشد، اندازه جثه و افزايش توليد تخم مرغ، برنامه

 ها انجام شود. اصالح نژادي مناسب روي آن

 

 هاي گردن لختپايش، ثبت، مرغکلمات کلیدی: 

 

 


