
 یوزارت جهاد کشاورز

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 يشرقجانيمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربا

 

 سرابي بومي اوگ تيجمع ثبت و شيپا عنوان پروژه:

 14-35-13-105-96012-960575:پروژه شماره مصوب

علي جوانروح ملی و مشترک دارد(: يهاها و طرحمجري مسئول )اختصاص به پروژه ینام و نام خانوادگ  

 ييقبانيزرالياسي  قربان :مجري/مجريان یخانوادگ و نامنام 

 :ناظران یخانوادگنام و نام 

 مشاور )ان(: ینام و نام خانوادگ

آباد، نوبری، علي جوانروح علي آباديان، محمدرضا فغانيعباسعلي باغبان شاهی همكاران: نام خانوادگنام و 

اکبر قره داغي، نادر اسدزاده، مليحه کمالپور، خانيان، عليابوالحسن صادقي پناه، فضل اله افراز، سعيد اسماعيل

 سيد فضل اله موسوی پور، محمد نظری و عليرضا اقبال

 شرقيآذربايجانمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي محل اجرا: 

 01/06/96شروع: تاريخ

 ماه 6سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر:

 شمارگان )تيراژ(:

 تاريخ انتشار:

در مركز اطالعات و مدارک علمی كشاورزي به ثبت رسيده  59544 با شماره 1400/2/22 اين اثر در مورخ

 است.

 است. مأخذ بالمانعها و نمودارها با ذكر حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی



 چكيده
نژادهاي دام و طيور بومی يكی از وظايف موسسه تحقيقات علوم دامی كشور محسوب  و هاتيجمعشناسايی و ثبت 

تواند در طراحی هاي در معرض خطر انقراض میشود. اطالعات بدست آمده از شناسايی و ثبت جمعيتمی

جمعيت و نژاد بعنوان ذخيره  8ار گيرد. حداقل هاي حفاظت و مديريت ذخاير ژنتيكی مورد استفاده قراستراتژي

باشد. نتايج اين رصد و پايش می هاآن ترينژنتيكی گاو بومی در كشور وجود دارد كه گاو سرابی يكی از شاخص

نشان داد كه متأسفانه در حال حاضر اكثريت جمعيت اين نژاد در مركز پشتيبانی گاو بومی سرابی موجود بوده و 

، ثبت و براي مركز (GIS)موقعيت جغرافيايی شوند. لذا بی در روستاها و جوامع محلی نگهداري نمینژاد خالص سرا

دم ه و نمونه خون كامل از وريد وداجی و يا وريد زيرتكميل گرديد 1پرسشنامه شماره هاي موجود در آن كليه دام

بر اساس نتايج حاصله طول  كه ؛اخذ گرديدهاي مورد مطالعه ي تمامی نمونهبرا EDTAهاي حاوي در لوله

 متریسانت 123.4و  170، 171ماده بالغ به ترتيب  گاو در (HW)ارتفاع جدوگاه  و (HG) ، دور سينه(BL)بدن

كيلوگرم  57/25±37/0و  34/27±43/0و ماده در هنگام تولد به ترتيب  هاي نروزن گوساله نيانگيم برآورد گرديد.

ميانگين وزن گاو ماده در هاي ماده است. از گوساله ترنيسنگكيلوگرم  77/1هاي نر در حدود كه گوساله بود

ماهگی،  12، یماهگنه، یماهگشش، یماهگپنج، یچهارماهگ)وزن از شيرگيري(،  یماهگسه، یدوماهگ، یماهگکي

، 60/48±73/0، 38/39±61/0 ،97/30±43/0 ماهگی )زايمان اول( به ترتيب 36در  ( وبلوغ جنسیماهگی ) 24

90/0±57/56 ،09/1±73/64 ،30/1±73/73 ،83/1±64/98 ،71/2±63/123 ،90/3±45/184 ،48/3±21/249 

. توليد شير گاو سرابی در هر دوره استسالگی  2اولين فحلی مشاهده شده در  .بود كيلوگرم 72/313±67/5و 

كيلوگرم  72/6±11/0بوده كه بطور متوسط روزانه  كيلوگرم 49/1688±80/38روز( حدود  268±61/3شيردهی )

فاصله دو زايش در اين نژاد . كندتوليد میدرصد پروتئين  48/3±02/0چربی و  درصد 68/4±04/0با شير 

موفق  آبستنیبراي  و روز بوده 65±86/4روز و روزهاي باز  283±35/0 آبستنیطول دوره روز،  16/6±358

 مورد نياز است. حيتلق 08/0±34/1

 

 سرابیگاو ، در معرض خطر انقراض، ذخاير ژنتيكی، شناسايی و ثبت ها:کليدواژه


