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 :چکیده 

با استفاده از داده های گاو شیری هلشتاین ایران برآورد حداکثر درستنمایی محددود   

شده و پارامترهای ژنتیکدی ولییدد شدیرر درچدد ،ربدیر مدلو صمدر و چدفا    دی 

ی آمد. ولارث پذیری چفا  ولیید شیر و درچدد ،ربد بدست  ویپ وحت مدو حیلانی

 016/0 +005/0و   30/0 +01/0ر  28/0 +01/0  0و مددلو صمددر بددب ورویدد  

(  و 36/0 +07/0بددرآورد شددد.  در بددین چددفا  ویددپ وددلارث پددذیری  ددد و  امددت  

در بددارورین  حددد و وددلارث پددذیری زاویددب  سددا  پددا  0/(35 +08/0اندددازه بدددن   

ولییدد  بداریی بدین( در پایین ورین حد  رار داشتند. همبستگی منفدی 02/0 +003/0 

( وجدلد -0/ 63( و بدین مدلو صمدر و درچدد ،ربدی  -80/0شیر و درچد ،ربدی  

( بدلد. در 97/0داشت. در حاییکب همبستگی ولیید  شیر   و مدلو صمدر بسدیار بدار  

همبسددتگی بددا ولییددد شددیر مربددلم بددب و دد یت اسددت رار  بددین چددفا  ویددپر بددارورین 

(و با درچد ،ربی مربلم بب و  یت اسدت رار پاهدای ص د  از 89/0های ص    توی

( بدلد. و کمتدرین 96/0صدر  پدین   ( و با ملو صمر مربلم بب 93/0نمای پهلل   

با ولیید شدیر مربدلم بدا صمدن بددن و اسدت رار پاهدای ص د  از نمدای پهلدل  گی همبست

( و بددا مددلو صمددر -12/0سددا  پددا  ( و بددا درچددد ،ربددی  مربددلم بددب زاویددب -01/0 

( بلد. بارورین همبستگی بین چفا  ویپ مربلم بدب -03/0مربلم بب صر  کپل   

( و کمتدرین همبسدتگی مربدلم بدب صمدن بددن  90/0پسدتان  و نگهدارنده صمن پستان 

 ( بلد. 01/0و و  یت پین   

 –مدلو صمدر  –درچدد ،ربدی  –ولییدد شدیر  –پارامترهای ژنتیکدی واژگان کلیدی: 

گداو هلشدتاین  –مددو حیدلانی   -حداکثر درستنمایی محدود شدده  –  ی ویپ  چفا 
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