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 چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه عملکرد توده های آمیخته هلشتاین و براون 

سوئیس از لحاظ صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از  اطاللعات جمع آوری 

بود.  1382و  1372شده  توسط مرکز  اصالح نژاد دام کشور در طی سالهای 

تالقی بین نژاد هلشتاین  و بومی ) جامعه اول( و براون  توده های آمیخته حاصل

سوئیس با گاوهای بومی ) جامعه دوم( می باشد. مطالعه بر روی این  دو جامعه  

به صورت جداگانه انجام گرفت.  در این پژوهش صفات تولید شیر،  مقدار و 

درصد چربی شیر، طول دوره شیر دهی،  سن در اولین زایش و طول عمر 

مختلف براساس  -صادی مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای ژنتیکی صفاتاقت

مدل حیوانی با روش حداکثر درستنمائی محدود شده بدون استفاده از مشتق 

(Derivative  (Free Reml)   برآورد گردید. که برای جامعه  اول وراثت

پذیری ، وراثت 43/0و تکرار پذیری   3769/0الی  261/0پذیری مقدار شیر 

، وراثت پذیری در صد 72/0و تکرارپذیری  725/0الی  36/0مقدار چربی 

، وراثت پذیری  طول دوره شیر 48/0و تکرارپذیری  486/0الی  308/0چربی 

برآورد گردید. وراثت پذیری  397/0و تکرار پذیری  267/0الی  238/0دهی 

برآورد  0869/0و   197/0سن در اولین زایش و طول عمر اقتصادی به ترتیب 

گردید. برای آمیخته های براون سوئیس * بومی، وراثت پذیری مقئار شیر 

، وراثت پذیری پربی تولیدی 41/0و تکرار پذیری  337/0الی  2349/0

، وراثت پذریری در صد  چربی  65/0و تکرا پذیری  6532/0الی  3418/0

ل دوره شیردهی ، وراثت پذیری طو42/0و تکرار پذیری   42/0الی  32/0

برآورد گردید. وراثت پذریری سن  323/0و تکرار پذیری  243/0الی  2012/0

برآورد گردید.   167/0و  159/0در اولین زایش و طول عمر اقتصادی به ترتیب 



 

اثرات نژاد، هتروزیس فردی و هتروزیس مادری در دو جامعه آمیخته فوق به 

ید. که در جامعه اول به ترتیب محاسبه گرد (WLS)روش حداقل مربعات وزنی 

، 867کیلو گرم؛ مقدار چربی  55/5و  32/15، 9/20برای صفت تولید شیر 

درصد؛ طول  002/0و  039/0،  025/0گرم، درصد چربی شیر  257و 651

،  167/0روز؛  سن در اولین زایش  105/0و  08/2، 79/1دوره شیر دهی 

روز و  72/9و  39/6، 344/2ماه ؛ طول عمر اقتصادی  – 017/0و  – 032/0

کیلو  23/4و  79/9، 25/17برای جامعه دوم به ترتیب برای صفت شیر تولیدی 

و  21/0، 036/0گرم؛ درصد چربی شیر  138-و  391، 692گرم؛ مقدار چربی 

روز؛ سن در  -74/0و  118/1، 69/2درصد؛ طول دوره شیر دهی  008/0

، 31/2ماه ، طول عمر اقتصادی   – 018/0و  – 032/0،   365/0اولین زایش 

روز برآورد گردید. به طور  کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان  72/9و  25/3

داد که پتامسیل تولیدی گاوهای بومی بوسیله آمیخته گری افزایش  می یابد و آمیخته 

درصد سهم خون نزاد خارجی دارند از لحاظ صفات  5/87تا  50هایی که بین 

عیت بهتری دارند.                                                                                                             مورد بررسی وض

پارامترهای ژنتیکی، گاوهای آمیخته، هتروزیس، هلشتاین،  واژه های کلیدی:

 . براون سوئیس
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