
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان  مركزي

 

سمينتال×هلشتاين و بومي×مقايسه عملکرد پروار و بازده الشه گوساله هاي بومي عنوان پروژه:  

 24-61-13-042-970717 پروژه:  شماره مصوب

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

 آزاده مير شمس الهيخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 رمضانعلي عزيزيعليرضا طالبيان مسعودي، خانوادگي همکاران اصلي:نام و نام -

 مهدي اكبرزاده، مجيد آذرخانوادگي ساير همکاران: نام و نام -

 استان مركزيمحل اجرا :  -

 1/10/97تاريخ شروع : -

 سال  2 مدت اجرا : -

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي         60569 با شماره         19/8/1400 اين اثر در مورخ -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 



 چكيده : 

هلشههتاين  -هاي بومينژادرگ هاي نر دواين تحقيق به منظور مقايسههه صههفات و خصههوصههيات پروار و الشههه گوسههاله

عالقمند به همکاري كه شرايط و  پرواربنديسمينتال موجود در يکي از واحدهاي  با نژادهاي بومي نژادهاي وآميخته

شد. شتامکانات الزم براي اجراي پروژه را دا سب و كافي(، انجام  سکول و جايگاه منا شتن با  60در اين واحد،  )دا

ش 200تا  150هاي نر با ميانگين وزني راس از گوساله سيم  ند، به طوري كه در يک دكيلوگرم به دو گروه )تيمار( تق

ساله دو 30گروه  شتاين و در گروه ديگر راس گو شراس از آميخته 30رگ هل سيمنتال قرار داده  ند. به نحوي دهاي 

ساله ها سيدن گو شت. دوره پروار تا ر ضعيت بدني بين دو گروه وجود دا به وزن  كه كمترين تفاوت از نظر وزن و و

)با توجه به وزن  هاها، بر اساس احتياجات غذايي گوسالهصور ت كه براي هر يک از گروه. بدينفتمناسب ادامه يا

سترس در واحد، جيره هاي متعادل و بهينه بر پايه احتياجات  سب و قابل د ساله ها( و با توجه به مواد خوراكي منا گو

دهي بهينه تنظيم شههد و بر اسههاس روش خوراك  2000گاوهاي گوشههتي سههال  NRC غذايي ارائه شههده در جداول

سيون غذايي TMR دهي كامال مخلوط يا)خوراك شده روزه، جيره 14( و بعد از طي يک دوره آداپتا هاي باالنس 

ر اختيار ها، قرار گرفت. در طول دوره پروار، خوراك مصرفي روزانه در سه نوبت و تا حد اشتها داختيار گوساله در

شد. دامگوساله ساعت محروميت از  12ها ماهيانه يک بار پس از ها قرار گرفت. ميزان خوراك مصرفي روزانه ثبت 

شد صبح توزين  ضرايب تبديل غذايي دام ندغذا و قبل از تغذيه  سبه  سپس محا شد. در پايان و  هاي هر گروه انجام 

و وزن و بازده  ندساعت محروميت از غذا، توزين و ذبح شد 12 راس از گوساله هاي هر گروه، پس از 3دوره، تعداد 

هاي ها اندازه گيري شههد. مقايسههات بين  دو گروه گوسههاله، در گروهگوسههاله 12الشههه و ضههخامت چربي روي دنده 

نتايج نشههان داد كه كل افزاي  انجام شههد.  SPSSمسههتقل توسههط نرم افزار آماري tوزني مختلف، از طريق آزمون 

سالهسالهوزن گو شتاين به ترتيب  -بوميسيمنتال و دورگ  -بوميهاي دورگ ها در دوره پروار، براي گو و  360هل

 سهههيمنتال -هاي دورگ بوميگوسهههالهكيلوگرم(  24دهنده افزاي  وزن باالتر )به ميزان كيلوگرم بود كه نشهههان 336

ساله در اين تحقيق. (p<05/0)بود شتاين در  -بوميسيمنتال و  -بوميهاي دورگ ميانگين افزاي  وزن ماهانه گو هل

با يب برابر  به ترت ها و كيلوگرم 300/37و  40 يک دوره پروار  نه آن يب افزاي  وزن روزا  240/1و  330/1 به ترت

هاي براي گوساله . ميانگين ماده خشک مصرفي روزانه در طول دوره پروار(p<05/0) كيلوگرم در ماه بود كيلوگرم

دار نبود. ها معنيكيلوگرم بود كه تفاوت بين آن  28/8و  05/8و دورگ هلشههتاين به ترتيب برابر با دورگ سههيمنتال 

بود كه تفاوت بين دو  67/6و  05/6ميانگين ضههريب تبديل غذايي در كل دوره پروار براي تيمار يک و دو به ترتيب 

ماه  9دورگ سيمنتال و دورگ هلشتاين در پايان  هاي. ميانگين بازده الشه گرم گوساله(p<01/0)دار بود تيمار معني

هاي . ضخامت چربي پشتي بين دنده(p<01/0)دار بود درصد بود و تفاوت بين دو تيمار معني 27/52و  45/55پروار 

سته در محدوده دنده 75/6و  05/6در تيمار يک و دو به ترتيب  13و  12 ضله را ضخامت ع  13و  12هاي ميلي متر و 



نتايج حاصههل شههده از اين  .(p<05/0)دار بود متر بود كه تفاوت بين اين دو گروه معنيميلي 4/51و  62/53به ترتيب 

سهههيمنتال داراي راندمان بهتري از نظر رشهههد، بازده غذايي و  -بوميهاي دورگ كه گوسهههاله دادتحقيق نشهههان 

  باشند.هلشتاين مي -بوميهاي دورگ خصوصيات الشه و گوشت نسبت به گوساله

 پرواربندي، عملکرد،گوساله دورگ، هلشتاين، سمينتال.: كليد واژه ها
 

 

 
 


