
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهانو آموزش مركز تحقيقات 

 

 پايش و ثبت جمعيت گاو گلپايگاني عنوان پروژه: -

 

 014-13-13-069-96012:پروژه شماره مصوب -

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

 محسن دادار خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

خانوادگي همكاران: فضل اهلل افروز، علي آخوندي ، حيدر علي گل محمدي، مليحه كمالپور، علي نام و نام -

خانيان، نادر اسدزاده، بهروز يلاهلل موسوي پور، سعيد اسماع اكبر قره داغي، ابوالحسن صادقي پناه، سيد فضل

 محمد نظري، عليرضا اقبال، علي جوانروح

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهانمحل اجرا :  -

 1396مرداد ماه  تاريخ شروع : -

 يک سال و نيم مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           58120با شماره         5/6/99ثر در مورخ اين ا -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده : 
 يداخل يديتول يها  تيامكانات و ظرف ييدر هر كشور شناسا ييبه خود كفا دنيدر جهت رس ياساس ياز گام ها يكي

است.  يداخل تيو استفاده از ظرف يحفظ نژاد ياز برنامه ها يكيكشور  يگاو بوم ييراستا شناسا نياست. درا يو بوم

توسعه كنترل نشده  به دليلنشان داد كه  يدانيم يها ي. بررسديگرد يگانيگاو گلپا شيطرح اقدام به ثبت و پا نيدر ا

 ياز گاو بوم يچند دهه گذشته متاسفانه اثر يهم جوار ط يدر استان اصفهان و استان ها يگر ختهيبرنامه آم يو ب

اطالعات سه انجام شده از  يها يمنقرض شده است. اما بررس يگاو بوم نيكه ا ي. بطورديمشاهده نگرد يگانيگلپا

از دام  حاصلاطالعات  نيو همچن 1374 يال 1369 يدرسال ها جانيو دل انگي، گلپااصفهان يگانيگاو گلپا ستگاهيا

در كل دوره  ريش ديتولدارد و پوشش بدن حنايي روشن تا سياه  اين دام رنگكه نشان داد  ييتحت پوشش روستا يها

 روز،تعدادروزهاي 148±3/84يردهيش ي، تعداد روزهالوگرمكي 8/459±9/365يرواريش

 ± 2/1تولد روز،وزن284±2/8دورهآبستني ،طول5/1±9/0يآبستنبه ازاي هر حروز،تعدادتلقي116±3/82يآبستنريغ

 ناولي روز،سن384±4/57يمتوال شيفاصله دو زا لوگرم،كي 2/67±4/7يريرگيوزن ازش لوگرم،كي 2/17

 5/114زمان بلوغ در نرها و مادها ارتفاع جدوگاه به ترتيب  .بود 2/4±3شزاي روزوتعدادشكم 6/872±3/168شيزا

 سانتي متر بود. 158و  177سانتي متر و دور سينه  109و  126سانتي متر و طول بدن  115و 

 
 

 

 : گاو بومي، گلپايگاني، صفات توليدي، صفات توليد مثلي،ثبتكليد واژه ها 


