
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 گلستانمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 هلشتاین با هلشتاین در استان گلستان -مقایسه عملکرد تولیدمثلی گاوهای سمینتالعنوان پروژه: -

 

 4-57-13-019-950223:پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مختار مهاجرخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سودابه سمساریان، عبداله کاویان ،رضا کمالیخانوادگي همكاران:نام و نام -

 گلستاناستان محل اجرا :  -

 1/9/95تاريخ شروع : -

 سال 3مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           59464با شماره         4/2/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده : 

 سمينتال با نسبت -هاي هلشتاينآميختهوخالص هلشتاين نژاد گاوهاي مثليتوليد عملكرد مقايسه هدف با تحقيق اين

 شامل مثليتوليد هايشاخص تحقيق اين در شد. انجام گلستان استان هايازگاوداري دريكي25:75و 50:50

 مورد گوسالهتولد وزن و زاييگوسالهفاصله باز، روزهاي تعداد آبستني، مدت طول زايش،اولينسن تلقيح،اولينسن

 ازنظرشاخص 50:50سمينتال با نسبت  –هلشتاينهاي و آميخته هلشتاين خالص نژاد گاوهاي بين .گرفتقرار بررسي

سمينتال  –هلشتاينهاي اما اين اختالف بين آميخته نداشت وجود داريمعني اختالف زايش اولين وسن تلقيحاولين سن

هاي دار بود. همچنين شاخص سن اولين تلقيح بين گاوهاي نژاد خالص هلشتاين با آميختهمعني 25:75و  50:50با نسبت 

هلشتاين با  خالص نژاد بازدرگاوهاي ايهروز تعداد ميانگين تفاوتدار بود.معني 25:75سمينتال با نسبت -هلشتاين

 50:50با نسبت سمينتال –هاي هلشتايندار نبود در حاليكه با آميختهمعني25:75سمينتال با نسبت -هاي هلشتاينآميخته

و  50:50با نسبت  سمينتال –هاي هلشتايندار بود اما اين تفاوت ميانگين بين آميختهدر دوره شيردهي اول و سوم معني

 452)هلشتاين نژاد خالص درگاوهاي زايش فاصله بيشتريندار نبود.معني 25:75با نسبت  سمينتال –هاي هلشتاينآميخته

 مشاهدهروز(  68/374در دوره شيردهي دوم) 50:50سمينتال با نسبت  –هاي هلشتاينآميخته در آن وكمترينروز( 

و  228/41ترتيب هلشتاين)به خالص نژاد درگاوهايدر دوره شيردهي اول و دوم  تولدگوساله وزن ميانگين .گرديد

كيلوگرم( و در  107/41و  32/40ترتيب ) به50:50با نسبت  سمينتال –هاي هلشتاينآميختهازبيشتر (كيلوگرم 787/43

 25:75سمينتال با نسبت  -اينهلشت هايآميختهكيلوگرم( بيشتر از  32/40)50:50سمينتال با نسبت  -هلشتاين هايآميخته

هاي راندمان توليد مثل براي شاخص دهدمي نشان تحقيق اين نتايج.نبود دارمعنياختالف  اين اما بود (كيلوگرم6/36)

اما به لحاظ  .بود هلشتاين خالص ازنژادبهتر  سمينتال -هلشتاين هايزايي در آميختهتعداد روزهاي باز و فاصله گوساله

 باشند.سمينتال مي -هاي هلشتاينوزن تولد گوساله، گاوهاي نژاد خالص هلشتاين بهتر از آميخته

 هلشتاين -هاي سمينتال، آميخته، استان گلستانسمينتالتوليد مثل،  عملكرد  واژه هاي كليدي:

 


