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  :چکیده

دختر زایش اول گاوهای نر داخلی  و اپیمرایای  1105تعداد  شیردر این تحقیق از 

نلونیی  گییاوداری دیییا شییلاره پییلوایای پییوااتی   واحیید  6وارداتیی  اودییود در 

تیی  هیر گیاو کاردر ضلن هلزاان با نلون  گیری از اجلیو  شییر اییار گیری شد. 

نیییز انجییا   CMTاگانیی  مزایون  از هییر کارتییی  بی  دییور دد دییا شییلاره پیلول   

پیاتا بیا دپیت ا   24پیلوایای پیوااتی  اودیود در نلونی  هیا بعید از  شد.  تعیداد 

 شلاره پلول ) فوپوااتی (  شلاره شد. 

بر پایی  د  اپیتداد   ا اریتم برای تبدیل توزیع پلوایای پوااتی  ب  توزیع نراال از

ده    نیو  اپیمر  ) داخلی   شد. هلچنین اثیر تواایل گلی   پین زاییش  ارحلی  شییر

و نییز تریییراا  خارد ( و گیاو نیر بیر تریییراا ا یاریتم تعیداد پیلوایای پیوااتی  

CMT   مزاون شد. نتایج نشان داد ک  تدیاوا ا یاریتم تعیداد پیلوایای پیوااتی  در

( وایی  تدییاوا ا ییاریتم تعییداد پییلوایای P<05/0گلیی  هییای ا تلیی  اعنیی  دار بییود )

پوااتی   برای پن زاییش  ارحلی  شییر دهی   نیو  اپیمر  ) داخلی  و خیارد ( و 

(. اثراا گل   ارحل  شیر ده    پن زاییش و گیاو P>05/0گاو نر اعن  دار نبود )

 (.P<05/0نیز اعن  دار بود ) CMTنر بر ترییراا 

ا خصوصیییاا تنتی یی  حیوانییاا در نتییایج نشییان ایی  دهیید هییر انیید کیی  بییدایل تدییاو

اقاواا بی  بیلیاری ور  پایتان بایید در ارزییاب  تنتی ی  گاوهیا نیر اییزان اقاوایا 

دختران منییا بی  بیلیاری ور  پایتان  ایورد تودی  ییرار گییرد وای  بیدایل زییاد بیودن 

تییاثیر توااییل احی یی  و اییدیریت  در بیلییاری ور  پاییتان در گلیی  هییای  گییاو شیییری 

ور کیاهش تیاثیر منییا بیر ارتقیا  پی ی ایدیریا  و رتاییا ظیبی  انکشور الز  اپیا 

  اصول بیداشت  تاکید شود.



 

 

 

 

 

 

 


