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 چكيده :

اين تحقيق به منظور بررسي نا هماهنگي واريانسها در مناطق مختلف، سطوح در 

توسط مركز  آوري شدهاي متفاوت از اطالعات جمعهاي گلهتوليدي و اندازه

استفاده گرديد. اين اطالعات شامل  1379تا  1371نژاد دام كشور از سال اصالح

د. ركوردها بر اساس ركورد توليد شير در اولين دوره شيردهي مي باش 95945

ميانگين توليد گله،  مناطق آب و هوائي و اندازه گله در سه گروه تقسيم بندي شدند. 

آزمون بارتلت براي تست ناهمگني واريانسها در هريك از زير كاليهاي معني دار 

بود.  براي هركدام از گروهها برآورد پارامترهاي ژنتيكي و وراثت پذيزي با 

نياز از مشتق گيري از و  الگوريتم بي  REMLواني و روش استفاده از مدل حي

طريق تجربه تك صفتي  و  سه صفتي انجام شد. وراثت پذيري  و  اجزاي واريانس 

براي اندازه گله  و  سطوح توليدي در تجزيه تك صفتي  و  سه صفتي مشابه بود. 

، 2047/0وراثت پذيري براي سطوح توليدي پائين،  متوسط  و  باال به ترتيب 

و براي اندازه گله كوچك،  متوسط  و  بزرگ به ترتيب   1959/0و 2746/0

بود.  وراثت پذيري براي مناطق نيمه خشك،   3096/0و  2577/0،  1637/0

و    2451/0،  2609/0خشك بياباني  و  مرطوب در تجزيه تك صفتي به ترتيب  

 2294/0و    2608/0،  2853/0سه صفتي به ترتيب  و  براي تجزيه 2064/0

،  بين 81/0تا 64/0هاي ژنتيكي بدست آمده به بين سه منطقه از بود.  همبستگي

متغير  85/0تا  80/0و  بين سه سطح توليدي از  91/0تا  76/0سه اندازه گله از 

اي براي  گاوهاي نر و ماده در تجزيه تك صفتي  و  سه بود.  همبستگي رتبه

 76/0براي مناطق آب و هوائي از،  96/0تا  76/0صفتي براي سطوح توليدي از 

بود.  ميانگين قدر مطلق تغيير رتبه  96/0تا  69/0و براي  اندازه گله از  98/0تا 

درصد گاوهاي نر ممتاز براي سطوح  5درصد گاوهاي ماده ممتاز بيشتر از 1در 

باشد و نشان دهنده اين است كه توليدي،  مناطق آب  و  هوائي و اندازه گله مي



د صفتي بر رتبه بندي  گاوهاي ماده تأثير بيشتري دارد  و  گاوهاي ماده تجربه چن

بزرگ  و  منطقه خشك بياباني در تجزيه  بيشتري از دسته پر توليد  و  گله هاي

 چند صفتي نسبت به تجزيه تك صفتي انتخاب مي شود.


