معرفی نژادهای گاو شیری:

ٍیژگی ّبی یه گبٍ ضیزی ذَة:
آیب هی زاًیس یه زام ذَة ثبیس چِ ذػَغیت ّبیی زاضتِ ثبضس؟
الجتِ توبم زاهساراىً ،طبًِ ّبی یه زام ذَة را هی زاًٌسٍ .لی آیب اس همسار اّویت ّز یه اسایي ًطبًِ ّب ّن
آگبّی زاریس؟ آیب هْن تزیي ًطبًِ ٍ اًساسُ آًْب را هی زاًیس؟
سعی ضسُ ضوب را زرذزیس یه گبٍ ضیزی ذَة ٍ پزهحػَل یبری وٌین ّ.وچٌیي هْن تزیي ًطبًِ ّبی یه گبٍ
ضیزی ذَة را ثِ ضوب هعزفی وٌین .
ثِ ایي تزتیت ،ثب ذزیس زام ذَة ٍ پزهحػَل ّن تَلیس ذَثی ذَاّیس زاضت ٍّن زام ّبی ًبهطلَة ٍون
هحػَل ذَز را ون ون ثب زاهْبی پزهحػَل ،عَؼ وززُ ٍ ًژاز گبٍّبی ذَز را اغالح هی وٌیس .

ًطبًِ ّبی عوَهی گبٍ سبلن
لجل ا سذزیس گبٍ ضیزی ثبیس اسسبلن ٍثیوبرًجَزى آى اطویٌبى پیسا وٌیس .ثبیس تَخِ وٌیس وِ گبٍ هَرز ًظز ثِ
طَر هزتت ٍاوسیٌِ ضسُ است ٍوبرت ثْساضت زارز .یه گبٍ سبلن،تحزن وبفی ،چطوبى ضفبف ،زرضت ٍ
ثزاق،هَّبی ثزاق ٍ تویش،گَش ثزخستِ ٍ سید ،پَسُ غبف ٍ هزطَة ٍ لت ّبی گطبزُ زارز .

ٍیژگی ّبی اذتػبغی گبٍّبی ضیزی

 - 1لس ٍ لبهت
ذَة است ثساًیس وِ لس حیَاى اثزی زرضیززّی آى ًسارزٍ .لی گبٍ وَچه ٍ ضعیف ثِ علت ایي وِ
ًوی تَاًس غذای ثیطتزی ثرَرز ٍزرتلمیح هػٌَعی ثِ اسپزم ّبی ذَة،خَاة ًوی زّس،ثزای ًگْساری هٌبست
ًیست .زرّزغَرت گبٍّب را ثِ سِ زستِ تمسین هی وٌٌس :
- - 1لس ثلٌس ثِ ارتفبع  150تب  147/5سبًتی هتز
 - 2لس هتَسط ثِ ارتفبع  140تب  137/5سبًتی هتز
 - 3وَتبُ لس ثِ ارتفبع  130تب  127/5سبًتی هتز

 - 2عوك ثسى
عوك ثسى گبٍ ضیزی را ثب ذط وطْبی هرػَظ (وَلیس) اًساسُ گیزی هی وٌٌس ٍ .لی ثب زیسى ظبّز گبٍ ًیش هی
تَاى ثِ عوك ثسى آى پی ثزز .ثِ طَری وِ ّزچِ فبغلِ چبلِ ضیز تب آذزیي زًسُ اس لسوت عمجی حیَاى ثیطتز
ثبضس ،آى حیَاى غذای ثیطتزی هی تَاًس ثرَرز ٍ لسرت تَلیس ثبالتزی زارز .الجتِ ایي غفت راثطِ هستمیوی
ثبهیشاى تَلیس ضیز ًسارز ٍلی زرعوز التػبزی ٍتَاًبیی گبٍ ثزای تَلیس ثیطتز اثز زارز .
 - 3ساٍیِ زار ثَزى ثسى زرهٌظز پطتی
ایي غفت ثِ طَر هستمین ثب ضیزٍاری گب ٍ راثطِ زارز .ساٍیِ زارثَزى یعٌی ّز ٍلت اس عمت حیَاى ثِ سوت
سزش ًگبُ وٌین،یه ساٍیِ تیش وِ زرسوت پبیبًی گززى ثبریىتز هی ضَز،ثجیٌینّ .زچِ ایي ساٍیِ تیشتزثبضس  ،زام
اسًظز ذػَغیت ّبی ضیزٍاریٍ ،ضعیت ثْتزی زارز .الجتِ ثبیس تَخِ زاضتِ ثبضیس وِ ًجبیس ایي غفت را ثب الغزی
گبٍ اضتجبُ گزفت .
ساٍیِ زارثَزى گبٍ زرهٌظز پطتی ًطبى هی زّس وِ ایي گبٍ سزٍگززى وطیسُ ،زًسُ ّبی ثزخستِ ٍ ظزیف ٍثسًی
وطیسُ ٍ هَسٍى زارز .زرحمیمت ووز غبف ،هحىن ٍ لَی،گززى ًبسن ٍ وطیسًُ ،ساضتي غجغت ٍساٍیِ زارثَزى
گلَ هَخت ثِ ٍخَز آهسى چٌیي ساٍیِ ای ضسُ است .
 - 4عزؼ ٍساٍیِ وپل
عزؼ وپل راثطِ هستمیوی ثب سایوبى آسبى ٍثِ زًیب آهسى گَسبلِ سبلن ٍ زرضت زارزّ .زچِ عزؼ وپل گبٍ

ضیزی ثیطتز ثبضس ،ثْتز است .ثزای زاًستي عزؼ وپل ،وبفی است وِ فبغلِ زٍ استرَاى هفػل ذبغزُ راست
ٍ چپ گبٍ را اًساسُ گیزی وٌین .فبغلِ ایي زًٍ ،طبى زٌّسُ عزؼ وپل گبٍ است .

ًىتِ هْن
ًىتِ هْن زیگز ایي است وِ ساٍیِ وپل گبٍ ثبیس یه ضیت هالین اس سوت ثزخستگی هفػل راى ثِ استرَاى
ٍروی پبییي گبٍ زاضتِ ثبضس .ثزای اًساسُ گیزی ایي ساٍیِ ثبیس ثِ استرَاى هفػل راى گبٍ تَخِ وٌیس ٍضیت آى
را ًسجت ثِ هحل پیي گبٍ ثزرسی وٌیس  .ضیت ثبالتز ٍ ضیت پبییي تز ثزای گبٍ ضیزی هٌبست ًیست ٍ هَخت
ًبراحتی ّبیی زرتَلیس هثل ٍذزٍج ًبلع تزضح ّبی رحوی گبٍ هی ضَز ّ.وچٌیي ظزیف ثَزى ٍ یه ًَاذتی
زم اسهحل اتػبل تب اًتْبً،طبى زٌّسُ ضیزٍاری گبٍ است .
 - 5پبّب ٍ ضىل لزارگزفتي آًْب
-پبّبی خلَ

پبّبی خلَ ثبیس هستمین ٍثسٍى ذویسگی ثِ ثسى ٍغل ضسُ ثبضٌس ٍ ثیص اس حس ثلٌس یب وَتبُ ًجبضٌسّ .وچٌیي
فبغلِ زٍ پبً ،طبى زٌّسُ عزؼ سیٌِ است .عزؼ سیٌِ هتَسط ٍیب ثیص اسحس هتَسط زرعوز التػبزی حیَاى
ٍضیزٍاری گبٍ اثز زارز .
 1- 5پبّبی عمت
ذَة است ثساًیس وِ ٍضعیت زٍ هفػل ذزگَضی گبٍ زرضیزٍاری آى اثز زارز .ثِ طَری وِ ّزچِ هفػل پبّبی
عمت گبٍ ظزیف تز ثبضس ،گبٍ ضیزٍارتز است .ثِ عالٍُ پبّبی عمت گبٍ زرهٌظز پطتی ثبیس هستمین ٍ ثسٍى اًحزاف
ثِ زاذل ثسى ٍغل ثبضٌس .ثِ طَری وِ ثتَاى هستطیلی را ثیي زٍ پبی عمت گبٍ رسن وزز .اگز زٍ هفػل پبّبی
عمت گبٍ ثِ ّن ًشزیه ٍ پبّب ٍ سن ّب ثِ ثیزٍى هٌحزف ثبضٌس،ووتزیي ارسش را ثِ آى گبٍ هی زٌّس .حبل آًىِ
پبّب ثبیس ثسٍى اًحزاف ٍ هفػل ّبی ذزگَضی ثبیس ثب راى ،پبّب ٍ سن ّب ،هَاسی ثبضٌس .
اگز پبّبی گبٍ را اس پْلَ ًگبُ وٌیس ثبیس هفػل ّبی ذزگَضی پبّبی عمت زاسی ضىل ثبضٌس .الجتِ ثبیس تَخِ
وٌیس وِ گبّی هوىي است گبٍ ثِ زلیل اضىبل زرلگي ٍیب عفًَت ،سن ّب ٍ پبّبی ذَز را ثِ زاذل وح وٌس.
ثٌبثزایي ًجبیس ایي هَضَع را ثب ذویسگی زاسی ضىل پبّبی عمت اضتجبُ گزفت .

 - 6ارتفبع پستبى عمجی
ایي ارتفبع ً طبى زٌّسُ ظزفیت تَلیس ضیز زرگبٍ است .ثزای ثزرسی ایي غفت وبفی است فبغلِ سیز فزج زام را
تب هحل اتػبل پستبى ثِ ثسى گبٍ اًساسُ ثگیزیس ّ.زچِ ایي فبغلِ ووتز ثبضس ،ثْتز است
 - 7عوك پستبى
عوك پستبى یعٌی ثزرسی ٍضعیت وف پستبى (ثِ غیز اس ًَن آى) ثب هفػل ذزگَضی پبّبی عمت .الجتِ زرست
است وِ ّزچِ پستبى ثشرگتز ثبضس ،ضیز ثیطتزی را زرذَز خبی هی زّسٍ،لی یه پستبى ثب عوك ثیطتز(حدین
تز)سٍزتز ثِ سذن ٍ ٍرم پستبى آلَزُ هی ضَز .
ثٌبثزایي زرثزرسی ایي غفت ثبیس ثِ سي زام تَخِ وزز .ثِ طَری وِ ّزچِ سي زام ثبالتز رٍز ،عوك پستبى
ثیط تز هی ضَز .زرتلیسِ ّب ثبیس وف پستبى ًسجت ثِ هفػل ذزگَضی،حسٍز  3اًگطت( 5سبًتی هتز)ثبالتز لزار
گزفتِ ثبضس .
ً - 8گِ زارًسُ پستبى ّب
ًگِ زارًسُ ّب زرحمیمت رثبط ّبی ٍسطی هحفظِ پستبى ّستٌس .ایي رثبط ّب چٌبى زرهٌظزُ پطتی لزارگزفتِ
اًس وِ ثِ ًظز هی آیس هحفظِ پس تبى ثِ زٍ لسوت تمسین ضسُ است  .رثبط ّب زرحمیمت ًگِ زارًسُ ّبی اغلی
ٍاٍلیِ پستبى ّستٌسّ.وچٌیي عبهل هْوی زرًگِ زاضتي پستبى زرهحل اغلی ذَز ّستٌس .اگز ًگْسارًسُ
پستبى ضعیف ثبضس ،پستبى ثِ حبلت ضل ٍ پبًسٍلی زرهی آیس .زرًتیدِ طَل عوز التػبزی گبٍ ون هی ضَز .
ثٌبثز ایي ٌّگبم ذزیس یه گبٍ ضیزی ثبیس تَخِ زاضت وِ زرهٌظزُ پطتی زرحبلی وِ پستبى پزاسضیز است ،
ٍسط پستبى گبٍ  ،ذط ٍخَز زاضتِ ثبضسّ .وچٌیي ایي ذط ٍ ضىبف ثیي پستبًی ،عویك ٍ سزاسز پستبى را
فزاگیز ثبضس .
 - 9عزؼ پستبى
ّزچِ عزؼ پستبى گبٍ ثیطتز ثبضس ،زام لسرت ضیزٍاری ثْتزی زارزّ .وچٌیي طَل عوز التػبزی آى ًیش سیبز
است .ثزای ثزرسی ایي غفت ،زرهحل اتػبل پستبى ثِ ثسى ٍثزگطتگی هَّبی زٍ طزف پستبى ،فبغلِ زٍ طزف
پبّبی آى را اًساسُ گیزی هی وٌٌس .تَخِ وٌیس وِ ٌّگبم ثزرسی ایي غفت ًجبیس گبٍ ثسضىل ایستبزُ ثبضس

ٍپبّبی عمت آى اسّن ثبس ثبضس .
 - 10اًساسُ سزپستبًه ّب
یىی اسهَارزی وِ ثبیس ٌّگبم ذزیس گبٍ ضیزی ثسیبر ثِ آى تَخِ ضَز ،اًساسُ سزپستبًه ّبی گبٍ است .ثزای
ثزرسی آًْب ثبیس طَل سزپستبًه ٍ ٍضعیت آًْب را اس خلَ ٍعمت ٍپْلَی حیَاى اًساسُ گیزی وزز .چٌس حبلت غیز
طجیعی زرپستبًه ٍخَز زا رزوِ ثبیس ثِ آًْب تَخِ وزز .ایي حبلت ّب عجبرتٌس اس :
الف  -پستبًه ّب ًجبیس ثِ ضىل پستبًه ّبی ثش ثبضٌس ٍثِ اغطالح ثشی ًجبضٌس .
ة  -پستبًه ّبی ذیلی لطَر ثِ زرز ضیززٍضی ًوی ذَرًس .
ج  -سَراخ پستبًه ّب ًجبیس ثیص اس حس ریش ٍ یب گطبز ثبضٌس .
اًساسُ هٌبست ثزای سزپستبًه ّبی خلَ حسٍز  5تب  6سبًتی هتز ٍثزای سز پستبًه ّبی عمت  4تب  5سبًتی
هتز است  .یعٌی ثبیس سز پستبًه ّبی خلَ ووی ثلٌستز اسسزپستبًه ّبی عمت ثبضس .عالٍُ ثزاًساسُ پستبى ،
ثبیستَخِ زاضت وِ پستبى ّبی گبٍ ضیزی ٍرم وززُ ٍ گزم تز اس حس هعوَل ًجبضسّ .وچٌیي رًگ آى غیزعبزی
ٍسذوی ًجبضس .اگز ثِ گبٍ هطىَن ّستیس،ووی اس ضیز آى را زریه فٌدبى،ظزف یب پبرچِ سیبُ ثسٍضیس ٍثزرسی
وٌیس تب هَاز ریش ذبرخی ٍ غیزطجیعی زرآى زیسُ ًطَز .ثِ ایي رٍش ،آسهبیص فٌدبى سیبُ گفتِ هی ضَز .سیزا
زرپبرچِ یب ظزف سیبُ ،عبهل ّبی ریش حبغل
فعبلیت ثبو تزی ّب ٍ هیىزٍة ّب ثِ سبزگی زیسُ هی ضًَس .
 - 11هحل لزارگزفتي سزپستبًه ّبی خلَ ٍ عمت
ٌّگبم ثزرسی ایي غفت ثبیس ثِ ضىل لزارگزفتي ًَن پستبًه ّب ٍ هحل آًْب ًسجت ثِ هحفظِ پستبى زلت
وزز .اگز سزًٍَن پستبى ّب ثیص اس حس ثِ ّن ًشزیه ٍیب اسّن زٍر ثبضٌس ،غیز طجیعی است .
ثزای ثزرسی هحل لزارگزفتي سزپستبًه ّب ثبیس ول پستبى گبٍ را ثِ  4لسوت تمسین وٌین .ثِ طَری وِ ًَن
ّزپستبى ثبیس زرٍسط ّزیه اس ایي  4لسوت لزارگزفتِ ثبضسّ .وچٌیي فبغلِ ًَن پستبى ّب ًسجت ثِ ّن
هسبٍی ٍهتٌبست ثبضس .

ذالغِ هطبلت

ٌّ - 1گبم ذزیس گبٍ ضیزی اثتسا ثبیس زلت وزز وِ زام ثیوبرًجبضس ٍٍاوسي ّبی السم ثِ آى تشریك ضسُ ثبضس
 - 2عزؼ وپل گبٍ ضیزی ّزچِ ثیطتز ثبضس،ثْتز است .
ّ - 3زچِ پبّبی عمت گبٍ،ظزیف تز ٍ ساٍیِ آًْب زاسی ضىل (ثستِ تز) ثبضس،هٌبست تزاست .
 - 4ثبیس تَخِ زاضت وِ پستبى گبٍ،ثیص اسحس عویك ًجبضس .چَى زرایي غَرت  ،پستبى گبٍ سٍزتز ثِ اًَاع
ثیوبریْب اسخولِ ٍرم پستبى هجتال هی ضَز .
 - 5ثبیس تَخِ زاضت وِ زرثزرسی سزپستبًه ّبی گبٍ ضیزی ،سز پستبًه ّبی خلَ ووی ثلٌستز اسسزپستبًه
ّبی عمت ثبضس .
 - 6آسهبیص فٌدبى سیبُ ،ثْتزیي ٍآسبى ت زیي رٍش ثزای ثزرسی آلَزگی ضیز ثِ هیىزٍة ٍعبهل ّبی ذبرخی
است .
 - 7سزپستبًه ّبی گبٍ ثبیس زرهزوش ّز 4لسوت پستبى گبٍ لزارگزفتِ ثبضس .
چٌس ًىتِ هفیس :
لجل اسذزیس گبٍ ضیزی ،اسسبلن ثَزى گبٍ هطوئي ضَیس  .تَخِ وٌیس وِ گبٍ هَرزًظز ثِ طَر هزتت ٍاوسیٌِ ضسُ
ٍ وبرت ثْساضت زاضتِ ثبضس .
زرسهبى ذزیس گبٍ ضیزی ثبیس ثِ ٍیژگی ّبی اذتػبغی حیَاى تَخِ وبفی وزز .
عزؼ وپل گبٍ راثطِ هستمیوی ثب سایوبى آسبى ٍثِ زًیب آهسى گَسبلِ سبلن ٍزرضت زارز .
ّزچِ هفػل پبّبی عمت گبٍ ظزیف تز ثبضس ،گبٍ ضیزٍارتز است .
ّزچِ ارتفبع پستبى عمجی گبٍ ووتز ثبضس ثْتز است .
اگز ًگِ زارًسُ پستبى ّب(رثبط ّب)ضعیف ثبضٌس ،پستبى ّب ضل ضسُ ٍ طَل عوز التػبزی گبٍ ون هی ضَز .
اًساسُ هٌبست ثزای سزپستبًه ّبی خلَ حسٍز  5تب  6سبًتی هتز ٍثزای سز پستبًه ّبی عمت  4تب  5سبًتی
هتز است .

ٌلشتايه – فريژن)(Holstein-Friesian
بسرگتريه و پراکىدي تريه وژاد ،در بيه وژادٌاى گاوٌاى شيرى است .روگ آن سياي  -سفيد و يا قرمس -سفيد است،
ٕيؼتایِ:گإٗایی مٔ اجذاد اّٖا اس اٍزینای ػَاىی اطت
كزسیِ :گإٗایی مٔ اجذاد ارٗپایی دارّذ
ٗ -سُ ّز 0111 :میي٘

ٗسُ ٍادٓ  286میي٘

 گإٗ ای ٕيؼتایِ تٔ تیؼتزیِ ت٘ىیذ مْْذٓ ػیز تا مَتزیِ درصذ چزتی ػٖزت یاكتٔ اّذ رّگ:طیآ ٗ طلیذ یا قزٍش ٗطلیذ تي٘ؽ  :دیز ٗسُ گ٘طاىٔ ٕا  34 :میي٘ ارسع گ٘ػت  :ػاىی درصذ چزتی 4623 : ت٘ىیذ ػیز  5633 :ىیتز ٗطِ اصيی ٕ :يْذ ( اطتاّٖای ػَاىی ٗ َٕچْیِ كزیش ؿزتی ) ٕيؼتایِ دیزتز اس جزطی  ،گزّشی یا ایز ػایز تاىؾ ٍی ػ٘د اس اخالف اصالح ػذٓ اجذاد ٗحؼی ت٘ص تارٗىی تیپین٘ص ٍحظ٘ب ٍی ػ٘د ط٘ه دٗرٓ آتظتْی  681رٗسگ٘طاىٔ ٕای ایِ ّژاد در ٍیاُ طایز ّژادٕای ػیزی در ْٕگاً ت٘ىذ تاالتزیِ ٗسُ را دارّذ ٗ ایِ
ٗیژگی َٕزآ تا رّگ طلیذ چزتی تذُ آّٖا را تزای ت٘ىیذ گ٘ػت طلیذ ( )vealگ٘طاىٔ
ٍْاطْذ

جرسی (Jersey):
 م٘چنتزیِ ّژاد گاٗ ػیزیوژاد جرزى از وظر جثً کوچکتريه وژاد در بيه وژداٌاى شيرى است .شير وژاد جرزى باالتريه درصد چربي را دارد .گاو وژاد جرزى
.حساش و شرور است
وژادى است زودرش ،روگ شير ايه وژاد زرد روگ است .روگ حيوان آٌوئي يکدست و ممکه است لکً ٌاى سفيدى ٌم داشتً باشد
 تٔ دىیو داػتِ چزتی سرد  ،تزای ت٘ىیذ گ٘ػت قزٍش ٗ گ٘ػت طلیذ گ٘طاىٔ ارسع چْذاّی ّذارد ػیز جزطی در ٍقایظٔ تا طایز ّژادٕا تیؼتزیِ درصذ چزتی ٗ َٕچْیِ ٍ٘اد جاٍذ تذُٗ چزتی را دارد ّظثت تٔ تحزینات ٍحیطی تظیار حظاص ت٘دٓ ٗ تٔ طزػت ٗامْغ ّؼاُ ٍی دٕذ تٔ داػتِ یل طیظتٌ ػصثی تظیار ت٘طؼٔ یاكتٔ ػٖزت دارد ّ 6ظثت تٔ تَاٍی ّژادٕای دیگز سٗدتزتاىؾ ٍی ػّ٘ذ ٗ طزیؼتز تٔ اٗج ت٘ىیذ ػیز ٍی رطْذ
كؼاىیت تْٖژادی ایِ ّ ژاد اس جشیزٓ جزطی (ینی اس جشیزٓ ٕای ماّاه تیِ كزاّظٔ ٗ اّگيظتاُ ) آؿاسػذٓ
اطت
در طی رّٗذ تْٖژادی مزٓ تٔ ػْ٘اُ اصيی تزیِ كزاٗردٓ ػیز ت٘ىیذی ٍ٘رد ّظز ت٘د 6ػیز ایِ ّژاد تٔ ػيت
داػتِ مارٗتِ سیاد سرد رّگ ٍیثاػذ  6قذرت تثذیو مارٗتِ تٔ ٗیتاٍیِ  Aدرّژادٕای دیگز تیغ اس جزطی ٗ
گزّشی ت٘دٓ ٗ ىذا ػذت رّگ سرد ػیز آّٖا در حذ ػیز ایِ دٗ ّژاد م٘چل َّی تاػذ  6گإٗای جزطی تٔ
خي٘ؽ ّژادی ػٖزت دارّذ سیزا در جشیزٓ جزطی تٔ گاٗی مٔ ٍؼخصات ّاٍطي٘ب داػت اجاسٓ ٍاّذُ دادٓ
َّیؼ٘د
 ٗسُ ٍطي٘ب گاٗ ٍادٓ 333 :میي٘ ٗ -سُ ٍطي٘ب گاٗ ّز 286 : رّگ  :حْایی تا ٗ یا تذُٗ مئ طلیذ  -قذرت چزا :خ٘ب تي٘ؽ  :سٗد  -ارسع گ٘ػت  :ضؼیق درصذ چزتی ػیز 3683 : ت٘ىیذ ػیز 3535 :ىیتزٍ٘ -طِ  :جزطی ٗٗسُ گ٘طاىٔ  65کیي٘ گزً

گرنزی  :گروسى)(Guernsey
تا حذٗدی اس جزطی تشرگتز اطت ّ٘ 6ع ٗ ٍؼخصات ػیز اُ ػثإت سیادی تٔ جزطی دارد 6
درصذ چزتی  ،درصذ مو ٍ٘اد جاٍذ تذُٗ چزتی در ػیز ایِ ّژاد اّذمی مَتز اس جزطی اطت 6
رّگ ػیز اُ تٔ ػيت ٗج٘د ٍقذار تیؼتز مارٗتِ سردتز اطت 6
اّذاسٓ م٘چل ٗ رّگ سرد ،چزتی الػٔ ٍ٘جة ٍیؼ٘د تزای ت٘ىیذ گ٘ػت قزٍش ٗ گ٘ػت طلیذ
گ٘طاىٔ ٍْاطة ّثاػذ  6قذرت چ زای اُ تٔ خ٘تی جزطی ٕا ّیظت گزّشی ٕا اس سیز گّ٘ٔ
ٗحؼی  ، BTLدر جشیزٓ گزّشی (ینی دیگز اس جشایز تیِ ماّاه كزاّظٔ ٗاّگيیض) ٍْؼا گزكتٔ اّذ6
َٕچُ٘ جزطی  ،سیز گّ٘ٔ تزیتاّیایی ٗ ّ٘رٍاّذی ٍیثاػذ  6تا ٍظاحت ٍ 63ایيی ٍزتغ تقزیثا در
كاصئ ٍ 66ایيی ػَاه ؿزتی جشیزٓ جزط ی ٗاقغ ػذٓ  6تٔ دىیو گظتزع تیؼتز تٔ طَت
ػَاه دارای آب ٗ ٕ٘ایی طزدتز اس جشیزٓ جزطی اطت  6تا حذ تظیار تاالیی ٍطیغ ٗ راً ٍیثاػذ
ّ 6ظثت تٔ جزطی ٕا اس اصاىت مَتزی تز خ٘ردارّذ  6اس اؿاس دطتیاتی تٔ درصذ تاالی چزتی ػیز
جشٗ اٗى٘یت ٕای تْٖژادی قزار گزكت
 ٗسُ ٍطي٘ب ٍادٓ  311 :میي٘ ٗسُ ّز  554 :میي٘ رّگ  :حْایی ٗ طلیذ قذرت چزا :خ٘ب تي٘ؽ  :سٗد ٗسُ گ٘طاىٔ  43 :میي٘ ارسع گ٘ػت  :ظؼیق درصذ چزتی ػیز 3625 : ت٘ىیذ ػیز  3613 :ىیتزٍ٘ -طِ  :گزّشی ٗط٘ه دٗرٓ آتظتی  683رٗس

براون سوییس(Brown Swiss:
سیز گّ٘ٔ ٗحؼی ٍ btlیثاػذ 6اس ّظز ٗسُ تؼذ اس ٕيؼتایِ ٕائش ٍقاً دًٗ اطت  6رّگ قٖ٘ٓ ای
تزاُٗ ط٘ییض اس خیيی رٗػِ تا خیيی تیزٓ ٍتـیز اطتٗ 6ج٘د ىنٔ ٕای طلیذ در تاالی ػنٌ ٗ
ٗطط ٍْگ٘ىٔ دً ٍ٘رد پظْذ پزٗرع دْٕذگاُ اصیو ّیظت  6حی٘اّی راً ٗىی مَی ىجثاس اطت 6
ایِ ّژاد تٔ طثة اّذاسٓ ّظثتا تشرگ ٗسُ سیاد گ٘طاىٔ ٕا چزتی طلیذ تذُ تزای پزٗار تْذی ٗ
گ٘ػت طلیذ گ٘طاىٔ در حذ ٕيؼتایِ ٍقث٘ىیت یاكتٔ اطت  6دیز تاىؾ ٍیؼ٘د ٗ ّظثت تٔ
ّژادٕای ػیزی دیگز دیزتز تٔ اٗج ت٘ىیذ ٍیزطذ  6در دأٍْ م٘ٓ ٕای ط٘ییض اصالح ػذٓ در اتتذا
تزای ت٘ىیذ پْیز اصالح ػذٓ ت٘د 6
 ٗسُ گاٗ ٍادٓ  242 :میي٘ ٗسُ گاٗ ّز 515 : رّگ  :قٖ٘ٓ ای قذرت چزا  :ػاىی تي٘ؽ:دیزگ٘طاىٔ  30 :میي٘
 ارسع گ٘ػت  :ػاىی چزتی ػیز 360 : ت٘ىیذ ػیز 3545 : -ط٘ه دٗرٓ آتظتْی  656 :رٗس

-

ایر شایر :آيرشاير(Ayrshire
جذ btl ،btpاخزیِ ّژاد اصال ح ػذٓ اطت  6در ٍْطقٔ ایز در جْ٘ب ؿزتی اطناتيْذ اصالح ػذٓ
گإٗای ٕيْذ جشیزٓ ػائو ٗ گاٗ ٕای تیش ٗاتز ػَاه اّگيظتاُ  ،حی٘اّات پایٔ تزای ایِ ّژاد ت٘دّذ 6
اب ٗ ٕ٘ا در ٍْطقٔ ایز در قظَت ٕای سیادی اس طاه طزد ٗ َّْاك اطت  6ق٘ی تْیٔ ریا ،دارای
قذرت چزایخ٘ب تشرگتز ا س گإٗای گزّشی ٗ جزطی ت٘دٓ ٗرّگ اّٖا اس قزٍش تا قٖ٘ٓ ای ٍایو تٔ قزٍش
ٗ طلیذ ٍتـیز اطت  6كزاٗاّی تزمیة رّگ طلیذ ٗ قٖ٘ٓ ای ٍایو تٔ قزٍش در گاٗ ٕای ّز
تیؼتزاطت  6گ٘طاىٔ ٕای ایِ ّژاد تٔ دىیو ٗسُ ٗ ت٘ىیذ ّظثتا پاییِ تزای ت٘ىیذ گ٘ػت طلیذ
گ٘طاىٔ ارسع ٍت٘ططی دارّذ  6دارای چزتی طلیذ چزتی ػیز ٍ٘ ٗ % 3اد جاٍذ تذُٗ چزتی
ػیز اّٖا مَتز گزّشی ٗ جزطی اطت  6تٔ ىحاظ تیپ تذُ ٗ پظتاُ ٍتْاطة َٕ ،چْیِ ػاخ ٕای
تاال پیچ خاصی دارّذ 6
در اصالح ّژاد ایِ گاٗ ٕا تز رٗی ػنو پظتاُ تامیذ اطت 6
 گاٗ ٍادٓ  333:میي٘ گاٗ ّز  833 :میي٘ رّگ  :قزٍش یا ٍایو تٔ قزٍش قذرت چزا  :ػاىی تي٘ؽ ٍ :ت٘طط ٗسُ گ٘طاىٔ  43 :میي٘ ارسع گ٘ػت  :خ٘ب درصذ چزتی ػیز 4652 : ت٘ىیذ ػیز 3283 :ٍ٘ -طِ  :اطناتيْذ ٗ ط٘ه دٗرٓ آتظتْی  658 :رٗس

شورت هورن شیری :
طاه ٕا تٔ ػْ٘اُ ّژادی دٗ ٍْظ٘رٓ ػْاختٔ ػذٓ ت٘د ٗ 6ىی در طاه  0525پزٗرع دْٕذگاُ
اػالً مزدّذ مٔ تایذ ػیزی تاػذ  6در ػَاه ػزقی اّگيظتاُ در ٍْطقٔ تیش ری٘ر اس اجذاد ٗحؼی
 btpاطالح ػذٓ اّذ  6دٗرٓ ٕاً  Durhamینی اس ٍحئ ٕای اّگيیض اطت مٔ اصالحاتتذایی ّژاد
ػ٘رت ٕ٘رُ در اّجا ص٘رت گزكتٔ اطت  6تزای ت٘ىیذ گ٘ ػت طلیذ تزتزی مَتزی دارد  6اس تقزیثا
طلیذ تا قزٍش
ٗىی تیؼتز دارای تزمیثی اس ٕز دٗ رّگ ٍی تاػذ 6
 ٗسُ ٍادٓ  242 :میي٘ ٗسُ ّز 533 : رّگ  :قزٍش طلیذ یا طزخ تیزٓ قذرت چزا  :خ٘ب تي٘ؽ  :دیز ٗسُ گ٘طاىٔ  43 :میي٘ ارسع گ٘ػت  :خ٘ب درصذ چزتی ػیز 4623 : ت٘ىیذ ػیز 3062 :ٍ٘ -طِ :ا ّگيیض

گرد آوری مطالب :مختار خسروی

