
 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 خوزستانمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 سيمنتال در استان خوزستان×بررسي عملکرد توليد و توليدمثل گاوهاي آميخته بوميعنوان پروژه: -

   24-46-13-004-970178 پروژه: شماره مصوب -

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

 بهاره طاهري دزفوليخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 ---:ناظرانخانوادگي و نامنام -

 ---خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 محمود وطن خواه، محمدحسين بنابازي، محمدرضا زرگر، وحيد قاسمي، افسون خانوادگي همکاران:نام و نام -

 زورآزمايي.

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانمحل اجرا :  -

 1397تاريخ شروع : -

 سال 3: مدت اجرا  -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1400تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          60123 با شماره         6/6/1400اين اثر در مورخ  -

 است. علمي كشاورزي به ثبت رسيده 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده:

 از اسفندكه نتال، يماز طريق تلقيح با نژاد س خوزستان استان بومي نژاد گاوهايعمليات اصالحدر اين پروژه تحقيقاتي، 

نژاد در سامانه اصالح موجود. اطالعات است، مورد ارزيابي و پايش قرار گرفتشروع شده در استان  1394ماه سال 

 SAS 9.1در برنامه  افزار اكسل ثبت و ويرايش شد و فايل نهايي جهت آناليز آماريدر نرمپس از دريافت ، كشور

 90تعداد ، 1398ا سال ت 1/12/96از تاريخ كه نشان داد  حاصل از اطالعات ثبت شده نتايج .گرفتمورد استفاده قرار 

رأس با سهم نژادي  دورأس گاو آميخته حاصل از تلقيح اسپرم گاو سيمنتال در سامانه ثبت شده است كه از اين تعداد، 

 52درصد سيمنتال،  5/37رأس با سهم نژادي  30درصد سيمنتال،  25رأس با سهم نژادي  دودرصد سيمنتال،  78/18

 75رأس با سهم نژادي  سهدرصد سيمنتال و  5/62رأس با سهم نژادي  يکال، درصد سيمنت 50رأس با سهم نژادي 

گاو  221به تعداد  در بازه زماني ذكر شدهركورد شير روزانه گاوهاي آميخته  597تعداد  باشند.درصد سيمنتال مي

گله( مورد آناليز قرار گرفت.  55رأس گاو ) 191ركورد مربوط به  396بود كه پس از ويرايش،  موجود آميخته

كيلوگرم به دست آمد و ميانگين توليد  5/16لوگرم تا يك 3/3دامنه توليد شير روزانه از براساس نتايج به دست آمده، 

در بررسي وزن تولد تصحيح شده  .دكيلوگرم برآورد گردي 97/10 ± 23/0موجود،  ركوردهايشير روزانه براي 

، دامنه وزن (1398تا پايان سال  1/12/96از تاريخ  شده متولدرأس ماده  23رأس نر و  15گوساله ) 38مربوط به تعداد 

 25 ± 87/0ها كيلوگرم به دست آمد. ميانگين كل براي وزن تولد گوساله 33تا  14هاي مورد مطالعه از تولد گوساله

 25/23 ± 12/1هاي ماده كيلوگرم و براي گوساله 13/28 ± 93/0هاي نر ه اين ميانگين براي گوسالهكيلوگرم بود ك

هاي سيمنتال دامداران به عنوان برتري آميختهدر بين عواملي كه توسط در بخش دوم پروژه،  كيلوگرم برآورد شد.

ها درصد به مقاومت بيشتر به بيماري 23ن، درصد به مقاومت بهتر به گرما و شرايط آب و هوايي خوزستا 32 ذكر شد،

مداران درصد دا 20همچنين،  هاي حاصل از تلقيح سيمنتال اشاره داشتند.درصد به خوش گوشت بودن آميخته 23و 

درصد  5درصد چربي باالي شير و كيفيت بهتر شير،  17درصد ورم پستان كمتر،  20ها، به رشد سريع و خوب آميخته

درصد گيرايي  3ها و درصد بازارپسندي بهتر و بيشتر گوشت آميخته 5درصد بلوغ زودتر،  5ز ايمان، فحلي زودتر بعد ا

از مواردي بود  ،هلشتاينهاي آميختهها و توليد شير كمتر نسبت به زايي در تليسهسختدر مقابل،  بهتر اشاره كردند.

به طور كلي، نتايج نشان داد برخي از دامداران كه هدف از درصد دامداران به عنوان مشکالت بيان كردند.  20كه 

دهند و در مقابل دامداراني كه هدف را باشد هلشتاين را ترجيح ميها توليد شير ميپرورش گاوهاي آميخته براي آن

د و گوشت هاي خود با اسپرم سيمنتال رضايت بيشتري دارند. ولي در كل، رشاز تلقيح دام اند،دادهتوليد گوشت قرار 

هاي سيمنتال توسط دامداران تأييد بيشتر، كيفيت بهتر شير و مقاوم بودن به شرايط آب و هوايي استان براي آميخته

در اين دست آمد. ه ب و سيستم، بدون سودآوري ريال -10283854 گاومتوسط سود ساالنه به ازاي هر رأس  گرديد.

ريال به ازاي هر رأس گاو  4071و  –35/12243ر گله به ترتيب توليد شير و طول عم، ارزش اقتصادي صفات شرايط



دهد كه هزينه ناشي از افزايش يک كيلوگرم منفي شدن ارزش اقتصادي صفت توليد شير نشان ميدر سال برآورد شد. 

صادي اقت ارزش ،درصد 20به ميزان  هزينه تغذيه قيمت شير و كاهش افزايش شير بيشتر از درآمد حاصل از آن است. با

دهد كه در اثر ارزش اقتصادي مثبت طول عمر نشان مي. ريال بهبود يافت -7/3178و  -35/2243 به ترتيب توليد شير

يابد. يک واحد افزايش صفت، درآمد حاصل از فروش تليسه مازاد به علت كم شدن نرخ جايگزيني در گله افزايش مي

بدون تغيير ماند. به طور كلي،  ي اين صفتاقتصاد ارزش ،درصد 20قيمت فروش شير به ميزان  و كاهش افزايش با

اي و مديريتي سنتي موجود با هزينه تغذيه زياد توان گفت كه نگهداري و پرورش گاوهاي آميخته در شرايط تغذيهمي

دامدار هاي اخير، از توليد كم برخوردار است. در اين شرايط، افزايش مقدار توليد شير منجر به كاهش بيشتر سود سال

تواند از اهميت باالتري شود. همچنين، با توجه به مثبت شدن ارزش اقتصادي طول عمر گاو، اين صفت ميمي

 برخوردار باشد. 

 

 خوزستان.استان  سيمنتال، ارزش اقتصادي، ،آميخته، گاو عملکرد های کلیدی:واژه


