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 چکیده:

به منظور فراهم نمودن امکان مقایسه گاوهای نرر مودرا ارر رو مرورد ارر داد  در 

مرکز اصرح  نرداد و بودرود  ررر کررس وابسر ه بره واارس زوراد ررااناگ   م رفر  

ایرانرر   بررررر  صررداس شودرررای و  (Proven)اودرررگ گرررو  اررر رموای شایرررا  ررا  

براورد پارام رهای ژن رکر  صرداس شودررای و برر ورد پارام رهرای ژن رکر  صرداس 

دور   رررررده   2731مرررورد رکرررورد رواانررره شودررررا اا  107951شودررررای  ش رررااد 

در گلره هرای ش رو پو ر   62-70راس گاو ماد  که ط  ررادوای  3543مربوط به 

ایج ایرر باررو مرکز اصح  نزاد اای  نمود  انرا مرورد برررر  رررار گرفرو و ن ر

  ما. 

در اب اا به منظور م ارده مقادیر شص رح  ا  شودای ضرائب شص رح برای  -1

 طول دور   ررده   دف اس دو   و رگ م ارده گردیا. 

 – 2/20(   + 2/8مرانگرگ شودرا رواانه  رر در کل زام ره مرورد برررر    -2

و نشرا  و در گلره هرای ثدر 2/21(   + 5/8کرلوگرو   در گله های ثدو  را   

 کرلوگرو بر ورد  ا.  8/19(   + 8 

شودررا  ررر بره شرشررب در  (  ME)   -    2x   - 305مررانگرگ شصر رح  را   -3

کرلوگرو  در گلره هرای ثدرو  را    6367(  + 3/3کل زام ه مورد بررر    

کرلرو  6292(  + 47کرلوگرو و در گله های ثدو نشرا     6472(  +3 3/8 

ف شودرررا مشراها   ررا  در دو گررو  گلرره هرای ثدررو گررو برر ورد گردیررا. ا ر ح

 ( .P>   %5 ا  و ثدو نشا  م ن  دار ندود  

( در کررل زام رره مررورد   ME)   -    2x   - 305مرررانگرگ شودرررا  ربرر   -4

در  و 205(  + 2کرلوگرو  در گله های ثدو  را     204(  + 5/1بررر   

 بر ورد گردیا. 206 ( + 6/1شا   ن گله های ثدو



 

(  + %2 گرگ درصا  ربر  برراورد  را  در کرل زام ره مرورد برررر  مران -5

درصرا و گلره هرای ثدرو  2/3(  + %3درصا در گله های ثدرو  را    25/3

درصرا  32/3( +%2درصا و در گله هرای ثدرو نشرا    2/3(  +%3نشا   

 بود  ارو.

رگ اودرگ اای  در کل زام ه مورد بررر   گله های ثدرو  را و گلره هرای   -6

 %5  مرا  و   3/34(  + 1/1ماد     .   3/32( + %6ثدو نشا  به شرشرب  

 ما  بود  ارو.  7/31(  +

 403(  8/1مرررانگرگ فاصررله گوررراده اایرر  در کررل زام رره مررورد بررررر    -7

در گلرره هررای ثدررو نشررا  روا  و  410(  + 2روا  در گلرره هررای ثدررو  ررا   

 روا بر ورد گردیا.  379(  + 9/2 

مرانگرگ ش ااد رواهای غرر  بس ن  در کرل زام ره مرورد برررر   گلره هرای  -8

 132(  + 2روا    125(  + 8/1ثدو  ا  و گله های ثدو نشا  به شرشررب  

 روا بود  ارو.  101(  + 9/2روا و  

رر  شودررا  ربر  و درصرا ضرائب وراثو پذیری بر ورد  ا  بررای شودررا  ر -9

 بود  ارو.  146/0و  238/0  219/0 رب  به شرشرب 

( + 078/0شودرا  ربر      -همدس گ  ژن رک  برگ صداس شودرا  رر  -10

 –و شودررا  ربر   -531/0(  + 198/0درصرا  ربر    –شودرا  رر  817/0

 +  بر ورد گردیا. 0/ 238(  + 087/0درصا  رب   

د  ررا  برررای صررداس شودرررا  رررر  شودرررا ضرررائب شکرررار پررذیری بررراور -11

 بود  ارو.  2/0  و 491/0  5/0 رب  و درصا  رب  به شرشرب 

و ضررایب شکررار  PDدر گرو  ار رموای دا ل  با شوزه بره مقرادیر  -12

راس اا  8اطحعررراس مربررروط بررره  PDپرررذیری برررراورد  رررا  بررررای مقرررادیر 

 (Proven) ررا  گاوهررای نررر دا لرر  ب نرروان اودرررگ گرررو  اا اررر رموای شایرررا 

 ایران  م رف  گردیا. 



 

همچنرررگ برره منظررور شررامرگ اطحعرراس مررورد نررراا برررای ازرررای طررر   -13

زد گرری کن رل  ا  در زوو شودرا گوراده هرای نرر موردنرراا مراکرز شودررا 

راس گرراو مرراد  ش ررو پرروث مرکررز  3629اررر رو مقررادیر اراث ارثرر  برررای 

الشریگ اراث ارثر  را ارائز فوق بر ورد گردیا و بو رریگ مراد  گاوهرا کره برا

 گردیا  بودنا به مسئودرگ مربوطه م رف   انا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


