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 چکیده
، مديريت ضعيف و جايگاه نامناسب زا، عوامل بيماريخوراك و مرتع بي كيفيتهاي بومي كه با شرايط امروزه دام

گيري هاي پرتوليد وارداتي به سرعت به وسيله دو عامل، جايگزيني و دورگسازگاري دارند، به علت عدم قدرت رقابت با دام

ونجدي در طول ساليان متمادي خود را با شرايط آب و هوايي گرم و خشك و منابع گا باشند.كنترل نشده، در خطر انقراض مي

باشد و در هاي صورت گرفته، روند كلي جمعيت اين نژاد كاهشي ميگريمحدود تطبيق داده است. با توجه به آميخته غذايي

كه داراي اين دام بومي با درصد  هايگله يقتحق اين در . لذاضرورت داردريزي براي حفظ اين نژاد كاماًل نتيجه لزوم برنامه

مورد بررسي قرار  گاو نجدي نر و ماده رأس 100 جمعيت با گله 53 تعداد هاآن بين از و دشدن شناسايي،  خالصي باال بودند

براساس داده هاي جمع آوري شده طي اجراي پروژه و همچنين نتايج حاصل از اطالعات ايستگاه پشتيباني گاو نجدي،  گرفتند.

تنها  ،ماهگي 13-15 درسن بلوغ گاوهاي نجديبا توجه به ميانگين صفات ظاهري، وزن، توليد و توليدمثل برآورد گرديد. 

طول بدن، ارتفاع بدن، دورسينه و عرض لگن براي گاوهاي نجدي ماده   ميانگين ،لذا بود.ماهگي  18ركورد بعد از اين سن، 

متر و براي گاوهاي نجدي نر طول بدن، ارتفاع بدن و دور سانتي 42/31و  14/133، 67/112، 52/92ماهگي به ترتيب  18در 

ه دست آمد. بر اساس اطالعات بمتر و بيشتر از گاوهاي ماده  سانتي 58/128و  47/119، 92/101سينه در همين سن به ترتيب 

، وزن از شيرگيري، ، متوسط وزن تولدهمين نتايجبراساس  داشت.تا سن سه سالگي افزايش جمع آوري شده، اين ابعاد بدن 

كيلوگرم  26/230و  44/150، 70/127، 23/68، 04/19ماهگي به ترتيب  24ماهگي، وزن در زمان بلوغ جنسي و وزن  12وزن 

نتايج  به دست آمد. كيلوگرم براي گاوهاي نجدي ماده 44/137و  23/214، 19/119، 62/62، 53/17نر و  براي گاوهاي نجدي

، متوسط سن اولين جفتگيري، سن اولين زايش، طول دوره ابستني و نشان داد حاصل از اطالعات ايستگاه پشتيباني گاو نجدي

براساس اطالعات جمع آوري  .مي باشدروز  88/391و  01/283، 01/998، 51/703فاصله زايش براي گاوهاي نجدي به ترتيب 

هاي زايش مختلف گاوهاي نجدي از توليد شير روزانه كمي برخوردار بودند كه متوسط آن براي كليه ركوردها در شكمشده، 

يد يك دروه متوسط توليد شير روزانه، كل تول برآورد شد.در روز( كيلوگرم  9/6كيلوگرم تا  1 )متغير از كيلوگرم 95/1

كيلوگرم،  56/2شيردهي، طول دوره شيردهي، درصد چربي و درصد پروتئين شير نيز بر اساس نتايج به دست آمده به ترتيب 

در مجموع نشان داد كه دليل دامداران پاسخ هاي ارائه شده  درصد بود. 59/3درصد و  84/4روز،  06/118كيلوگرم،  92/321

و مقاومت در برابر گرماي خوزستان و به خصوص مقاومت به  استفاده از علوفه كم كيفيتبراي پرورش اين دام،  هاآناغلب 

اين دام بومي، بيشتر دامداران از توليد كم  خصوصيات مثبترغم اشاره به باشد. با اين وجود، عليها و نبود تلفات ميبيماري

 ها رشد زيادي ندارند.باشد، زيرا گوسالههاي آن نيز به صرفه نمير كردن گوسالهشير آن راضي نبودند و اظهار داشتند كه پروا

انجام شده است  يگاو نجد يدمثليو تول يديتول ليو پتانس ييدر گذشته در خصوص شناسا يقاتياشاره شد، تحق كهيمانطوره

 ينژاد نجد يعات گذشته جهت ثبت ملو استفاده از اطال ينژاد، پراكنش فعل نيا يفعل تيوضع يمطالعه جهت بررس نيو ا

 نيكه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند اغلب به قانع بودن ا يدامداران نيكه در ب نيبا توجه به ا ن،يهمچنانجام گرفته است. 

نژاد و  نيدر جهت حفظ ا ياصالح نژاد يهاتيفعال رسديخوزستان اشاره داشتند، به نظر م يدام و پرورش آسان آن در گرما

 .پايش، خوزستان صفات توليدي، صفات ظاهري، گاو نجدي،  ها:کلیدواژه.باشد يسپس بهبود عملكرد آن ضرور

 


