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 گاو سيستانيپايش و ثبت جمعيت :  عنوان پروژه -

 960444-96012-071-13-66-124:پروژه  شماره مصوب -

 جوانروح علي آبادخانوادگي مجری مسئول:علي نام و نام -

 مرتضي كيخاصابر دگي مجری/مجريان :اخانونام ونام -

، سعيد اسماعيل خانيان، فضل اله افراز، علي جوانروح علي آباد، خانوادگي همكاران:ابوالحسن صادقي پناهو نامنام -

، هروز محمدنظریب، سيد فضل اهلل موسوی پور، مليحه كمالپور، حسين عمراني، نادر اسدزاده، علي اكبر قره داغي

 ، علي مقصودی، اسحق نخزریمحمد علي دهمرده، عليرضا اقبال

 منطقه سيستانمحل اجرا: -

 1396مهر تاريخ شروع:  -

 سال 5/1مدت اجرا:  -

 : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي سيستانناشر -

 شمارگان)تيتراژ(: -

 تاريخ انتشار    -

در مركز اطالعات و مدارك          57812 با شماره         14/4/99اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزی به ثبت رسيده است. 

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

 

 



 چکیده

نظر به اهميت شناسايي و حفظ ذخاير ژنتيكي و بهره برداری به عنوان منابع توليد ملي، يكي از اين ذخاير ارزشمند 

توده گاو سيستاني از گاوهای كوهاندار بوده كه از هزاران سال قبل در منطقه سيستان وجود داشته و با توجه به وجود 

تاني در منطقه سيستان اجرا گرديد. در اين پروژه مناطق عمده خطر انقراض اين گاو، پروژه ثبت و پايش گاو سيس

پراكنش گاو سيستاني شناسايي و برخي اطالعات از جمله ركوردهای توليدی، توليد مثلي، صفات بيومتری و جمعيتي 

ي تعدادی از دامهای اين دامدارن به همراه گاوهای ايستگاه تحقيقات گاو سيستاني زهک، جمع آوری و مورد بررس

عمده پراكنش گاو سيستاني در روستاهای حاشيه درياچه هامون پوزك، هامون سابوری و كوه خواجه قرار گرفت. 

باشد. درخصوص داليل كاهش جمعيت گاو سيستاني طبق نظر دامداران اصلي ترين عامل، خشک شدن تاالب مي

عوامل شامل عدم حمايت دولت،  هامون و متعاقب آن افزايش هزينه تامين خوراك بصورت دستي بوده و ساير

بررسيها نشان داد اولين زايش درسن های پرشير خارجي در مراحل بعدی قرار دارند. مهاجرت دامداران و ورود دام

روز، زايش چهارم  5/2125±4/220روز، زايش سوم  8/1586±4/184زايش دوم روز،  4/1023±6/109 حدود

بودكه فاصله بين دو زايش با افزايش سن، كاهش ميابد )از  روز  2851±2/264روز و زايش پنجم 8/237±4/2504

روز فاصله بين زايش چهارم و پنجم(.  تعداد جفتگيری به ازای هر آبستني  347روز فاصله بين زايش اول و دوم تا  563

كورد( بترتيب ر 119متغير است. دوقلوزايي، سخت زايي و مرده زايي در مجموع كل ركوردها ) 4/1تا  36/1در دامنه 

درصد را به خود اختصاص داد. وزن بدن، ارتفاع جدوگاه، ارتفاع لگن، دورسينه وطول بدن درسن  3/3و  3/3، 6/1

سانتيمتر  7/126±67/2 و  6/183±2/5 ،7/135±38/5 ،02/131±97/4 كيلوگرم، 02/426±44/27بلوغ، به ترتيب 

 28/3تا  24/3درصد، پروتئين  63/4تا  95/3لوگرم، چربي كي46/4تا  68/3بود. توليد شير در كل دوره شيردهي، 

درصد برآورد شد. همچنين ميانگين سن  9/4تا  82/4درصد و الكتوز  17/9تا  68/8درصد، مواد جامد بدون چربي 

 كيلوگرم ثبت شد. 305±28/37ماه و با ميانگين وزن  5/20±9/2اولين جفتگيری دام نر 

 

 بيومتری، پراكنش، گاو سيستانيصفات توليدی، :كليدی كلمات

 

 

 


