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  : مقالهچکیده
این تحقیق جهت بررسی اثرات ژنتیکی و محیطی بر روی تولید شیر و درصد چربی گله های گاو 

 گاوداری استان 9 گاو هلشتاین در 3145طی این مطالعه از اطالعات . شیر اصفهان انجام گرفت

این داده ها شامل اطالعات شجره، .  کشور استفاده گردیداصفهان موجود در مرکز اصالح نژاد دام

گاوهای مورد مطالعه نتیجه . زایمان و رکوردهای شیر و چربی مربوط به اولین دوره شیردهی بود

.  پدر خارجی بود124 پدر داخلی و 69 مادر بودند و پدرها شامل 2556 پدر با 193تالقی 

 1376 الی 1369 سال متفاوت طی سالهای 8 مربوط به رکوردهای ماهیانه تولید شیر و درصد چربی

  . شمسی بودند که براساس فصل و سال زایمان تفکیک گردیدند

داخل هر گروه ) اسپرمهای( و اثر پدر ) خارجی یا داخلی( عوامل ژنتیکی شامل اثر گروه اسپرم 

  . مان بودعوامل غیر ژنتیکی شامل اثرات گله، سال، قصل و رگرسیون سن اولین زای. بود

چربی، شیر % 4  انحراف معیار برای شیر خام، شیر تصحیح شده براسا +    طی این تحقیق میانگین 

  ، 6878  + 1956 روز شیردهی و درصد چربی به ترتیب 305چربی  و % 4تصحیح شده براساس 

گین  درصد محاسبه گردید همچینی میان69/2 + 44/0، کیلوگرم و 5262  + 1274، 5522  + 1578

  . ماه بدست آمد65/26سن اولین زایمان تلیسه ها 

% 4نتاج گروه اسپرم خارجی نسبت به گروه اسپرم داخلی شیر خام، شیر تصحیح شده براساس 

) >P% 5(  روز شیردهی بیشترین تولید کردند 305چربی و % 4چربی، شیر تصحیح شده براساس 

اثر گله های مختلف بر روی  . ها وجود نداشتاما از لحاظ درصد چربی اختالف معنی داری میان آن

بود که احتماال دلیل آن تفاوت سطوح ) >P 0001/0(تمام صفات مورد بررسی کامال معنی دار 

  . مدیریتی و تغذیه ای گله ها بود



زایمانهای پاییزی بیشترین مقادیر صفات مورد مطالعه را به همراه داشت که دلیل آن احتماال شرایط 

 ماهگی توام با تولید بیشتر صفات 28اولین زایمان در سن .  ای و دمایی در این فصل بودبهتر تغذیه

  . مورد بررسی بود

چربی، شیر % 4طی این مطالعه ضریب وراثت پذیری برای شیر خام، شیر تصحیح شده براساس 

  +% 4، 19/0  +% 4 روز شیردهی و درصد چربی به ترتیب 305چربی و % 4تصحیح شده براساس 

طی تحقیق به عمل امده بر روی میزان همبستگی .  تخمین زده شد45/0  +% 6، 08/0  +% 3، 20/0

هر یک از سه رکورد اول نخستین دوره شیر دهی با کل تولید، چنینی استنباط گردید که باالترین 

چربی با کل تولید شیر تصحیح % 4همبستگی مربوط به سومین رکورد شیر تصحیح شده براساس 

  .  محاسبه شد61/0چربی بوده است و مقدار آن %  4ه براساس شد

پدر . عالوه بر موارد فوق ارزش ارثی برای حیوانات، پدران و مادران نیز محاسبه گردید

 دارای باالترین ارزش ارثی به ترتیب 500001 و 802462، 600538، 800139شماره ) اسپرمهای(

% 4چربی، شیر تصحیح شده براساس % 4ه براساس برای صفات تولید شیر خام، شیر تصحیحی شد

  .  روز شیردهی و درصد چربی بودند305چربی و 


