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  :چکیده
   در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات تولیدی و شناسایی گاوهای نر و ماده با ارزش 
باال و همچین برآورد پارامترهای ژنتیکی وراثت پذیری و تکرار پذیری و برآورد روند ژنتیکی 

 دوره شیردهی 859راس گاو شیری مربوط به  368و محیطی تولید شیر، رکوردهای تولید شیر 
 در یک گله گاو شیری نژاد هلشتاین در حومه قزوین مورد استفاده 1371 تا 1363طی سالهای 
  .  روز طول دوره شیردهی تصحیح شدند305تمامی رکوردها براساس . قرار گرفت

ات تولید شیر تاثیر سه عامل محیطی شناخته شده سال، فصل زایش و دوره شیردهی بر تغییر
در )  روز طول دوره شیردهی305تصحیح شده براساس ( میانگین کل تولید شیر . معنی دار بود

دامنه تغییرات تولید شیر طی .  کیلوگرم برآورد گردید9221 ) +3/53(گله مورد بررسی 
بیشترین مقدار تولید شیر در .  کیلو گرم بود3/6712 – 6/10475سالهای مورد بررسی از 

میانگین تولید شیر گاوهایی که در فصل تابستان زایش نموده اند . ین دوره شیردهی بودسوم
  . نسبت به سایر فصول بیشتر بوده است

 گاو نر و اسپرم وارداتی مورد استفاده در گله 38 (Breeding Value)ی صالحمقادیر ارزش ا
 (Predicted Difference)با توجه به مقادیر تفاوت قابل انتظار . مورد بررسی برآورد شد

سه نوع اسپرم ( و اسپرمهای مورد استفاده ) دو راس جوانه(برآورد شده برای گاوهای نر 
همچنین . که دارای باالترین مقدار تفاوت قابل انتظار بودند شناسایی و معرفی شدند) وارداتی
 معادالت  راس گاو ماده که طی سالهای مزبور زایش نموده اند به روش368ی صالحارزش ا
ورد شد و بهترین گاوهای ماده و خانواده هایی که دارای باالترین ارزش آ بر(BLUP)مختلط 

  . ی بودند شناسائی گردیدصالحا
. تغییرات ژنتیکی و محیطی تولید شیر طی دوره فوق الذکر در گله مورد بررسی برآورد گردید

، 018/73، 014/88ید که به ترتیب روند ژنتیکی تولید شیر با چهار برآورد کننده برآورد گرد
) + 15/12( میانگین روند ژنتیکی تولید شیر .  کیلو گرم در سال برآورد شد64/71، 17/93
همچنین روند محیطی تولید شیر نیز در گله مورد .  کیلو گرم در سال برآورد گردید46/81

  . کیلوگرم در سال برآورد گردید89/268) +20/8( بررسی 


