
 

 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه تربیت مدرس  

 دانشکده کشاورزی 

 

 پایان نامه 

 کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه 

 

 :موضوع

خصوصیات ظاهری و ظرفیت تولیدی نژاد بررسی 

 گاو نجدی خوزستان 

 

 استاد راهنما:

 م جمعهناصر امادکتر 

 

 نگارش:

 محمد باقر صیاد نژاد

 

1372 



 

 

 

 

  چکیده:

العات موجود در ایستگاا  تحقیقتاتگ وتاج ی تها جستاد گتا یهوگ در این تحقیق اط

اگگان خو گگان مورد ت زیه ج تحلیلتگ رترار ورنگ ته در  ترن در یتا ش متای  

اد ی تها  ارتتر ژپرجارب تها  ترن بررگتتگ خاپتیا پتترجارا ووگتاره  تتاا یتر یتت

جایازی گ خورا ک دام کارجن ) تسیه شه  ا  باوتا  ج متال  ییرت را بتا علونته 

ودان وتترا  در جیتتر  پتترجارا ایتتن ووگتتاره  تتا متتورد بررگتتگ رتترار خرتتا گتت

رکتتورد در گتته نایتت  بایتتا  500ورنتتا در متتورد اطالعتتات وتتاجدارا بتتی  ا  

اطالعاتگ در کامپیوتر  ذخیتر  ج متورد ت زیته ج تحلیت  امتارا رترار ورنگ ته کته 

 یگایج  یر بهگا شمه:

ر ا بته ترتیت  یا برا گما ا 36ج  24  18  12  6  3میایاین ج ن توره   -1

کیلتتتتتتتتتتتوورم ج  4/421  9/280  4/272  2/141  2/76  8/46  53/19

  8/250  8/190  1/125  2/66  5/42  6/17براا متاد   تا بته ترتیت  

 کیلو ورم بود.  1/298

ووگاره  ایگ که در گه ما ه اجل گال مگوره شه  ایته یست ا بته ووگتاره  تایگ  -2

راا ج ن تورته مستاجا جرتگ ج ن شت  که در گه ما ه گوم مگوره شه  ایته دا

  سگ ه.  (P<0.05)ما اگ گ این ترا 

ووگاره  اا داراا ریگ ی هگا ج خارص ایتن ولته یست ا بته ووگتاره  تاا   -3

داراا ر ه گتییه در بتهن  ج یاختارص داراا ج ن تورته کرگتر جرتگ ج ن شت  

 ما اگ ) ج بعه ا  شنا گ این تر  سگ ه. 

میایاین گن اجرین جیا ویترا  گتن اجرتین  ایرتان ج ناپتله دج  ایرتان ) بته  -4

 رج  مگ باشه.  367  784  480رج ا به ترتی  



 

شتتیر تیتتحید یرتته  ) کیلتتو  یتتهمیتتایاین طتتول دجر  شتتیرد گ ) رج ا  کتت  تور -5

بتود  05/3  532  5/167ورما ج توریه رج ایه شیر ) کیلو ورما بته ترتیت  

بهری  حساگیا این واج ا به مهیریا پ عگگ گتال بته  که میایاین این پیات

 گال در ایسگاا  مزبور کا   یانگه ایه. 

درپته  4/5ا   + 22/0میایاین درپه چربگ شیر واج اا متورد ماارعته )  -6

 بود.

رج  بود که شبسگ گ بتا ج تین یتر  286میایاین طول دجر  شبسگ گ در این وله  -7

 بیرگر ا  ماد  بود. 

را  ووگاره یر یژاد ی ها در یتا طترب بلوکستاا  48ب ها ر ادر ا مای  پرج

جار پتتررج   89بلتتوک گتت گا برتتهت  4تیرتتار اتت ایگ ج  2کامتت  تیتتادنگ ) بتتا 

ن بتود  در پتورتگ ارجوردیهیه.  در این ش مای  جیر  شا ه ناره ختوراک دام کت

که در جیر  ش مایرگ یا گوم ا  ک  علونه خر گ جیر  بتا ختوراک دام کتارجن 

 شه  بود که یگایج حاپله به شرب  یر مگ باشه:  جایازین

ا  میتترخ ختتوراک 631 +7/15تیتتاجت میتتایاین انتتزای  ج ن رج ایتته )  -1

ا در ووگتاره 9/7 + 6/0ا ج رایهمان ت هی  ات ایگ  ) 5/4 + 18/0رج ایه )

 جیر  ا ایگ مع گ دار ی ود.  2 اا تغ یه شه  با 

ن  ج ن الشتته وتترم  ج اا مخگلتتب بتتهزج ن اجتت ن یستتا گتیتتاجت بتتین میتتایای -2

 درپه الشه در ووگاره  اا تغ یه شه   با دج جیر  ا ا گ مع گ دار ی ود. 

 زی ه ا ا براا  ر کیلو ورم انتزای  ج ن  یته  ووگتاره  تاا تغ یته شته  بتا  -3

 لایر برشجرد وردیه. 569ج  598به ترتی   گ مایرشجیر  شا ه ج 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


