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 چکیده:

درصید چربیی و چربیی  و به منظور براورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شییر 

جامعه گاوهیای هشتیتا ا ا یراا  اک ردوردهیای تولیید شییر  چربیی و درصید چربیی 

اصالح نژاد دام دتور اسیتفاد  شیدب برروردهیا بیا  موجود در مردز 1378تا  1371

و براسییام مییدلحای ایییوانی  یی  اسییتفاد  اک روح اییدادرر درسییتنحا ی مدییدود شیید  

بیرای متغیر   چند متغیر  و ردوردهیای تکیرار شید  ان یام گر یرب  در ا یا تد یی   

ردورد  14265و  31367  60589دور  های شیر دهی اول تا سوم به ترتیب اک 

ذ ری و هحبسیتیی هییای ژنتیکیی و  نییوتی ی بییا دور  هییای پییوراثیر اد  گرد ییدب اسیتف

   27/0شییردهی اول  دوم و سیوم براسیام ت ز یه و تدشییم  ی  متغییر  بیه ترتیییب 

و  21/0  23/0بییرای صییفر تولییید شیییر بییرای صییفر تولییید شیییر   14/0و   23/0

بییرای صییفر درصیید  23/0و  29/0   27/0بییرای صییفر تولییید چربییی   و  14/0

 دب وراثر پذ ری و تکرار پذ ری براورد شید  براسیام ت ز یه و دچربی بررورد گر

 تولیییدبییرای    47/0و  22/0تدشیییم ردوردهییای تکییرار شیید  بییرای تولییید بییه ترتیییب 

 47/0و  32/0و بییرای درصیید چربییی بییه ترتیییب  43/0و  22/0چربییی بییه ترتیییب 

ا تی بیا دور  های شییردهی اول و دوم  اول و سیوم  و بودب هحبستیی ژنتیکی ا ز

چربییی بییه ترتیییب  98/0و  92/0   94/0دوم و سییوم صییفر تولییید شیییر بییه ترتیییب 

و درصیید  98/0و 93/0   85/0و درصید چربییی بیه ترتیییب  99/0و  99/0  91/0

بییررورد شییدب هحبسییتیی  نییوتی ی بیییا دور  هییای   99/0   91/0چربییی بییه ترتیییب 

مربیییر و متوسیییی  و و دوم  اول و سیییوم  دوم و سییییوم صیییفات  ییییو   شییییردهی اول

مربییر و پییابیا بییراورد گرد ییدب بییا توجییه بییه نتییا   ااصییم اک  نحییاهحبسیتیی باییحانیید  ر

  مدلحای  و   استفاد  اک مدل ت ز ه و تدشیم چند متغییر  پیتنحاد شدب



 

تنحا ی شیییری  تولییید شیییر  مییدلحای ایییوانی  اییدادرر درسیی گییاو :واژ  هییای دشیییدی

 مددود شد  ب

 

 

 


