
 دانشگاه تربيت مدرس

 دانشكده كشاورزي
 

 

 

 پايان نامه كارشناسي ارشد علوم دامي
 

 

 

بررسي توارث رنگ صورت درگاوهاي هلشتاين و 
 رابطه ژنتيكي آن با صفات توليدي

 

 

 

 حسين پيري
 

 

 

 استاد راهنما:

 دكتر ناصر امام جمعه كاشان
 

 

 

 استادان مشاور:

 دكتر فريد شريعتمداري

 مي اسفند آباديمهندس احمد مقي
 

 

 1376زمستان 
 

 



 

 چكيده:

براي بررسي رابطه توزيع رنگ سفيد صورت گاو هلشتاين با صفات توليدي 

 4667)شير، درصد و ميزان چربي شير( از كد صورت و ركوردهاي توليد شير 

گله تحت پوشش مركز اصالح  27ركورد( در  10946راس گاو شيري هلشتاين )

                                                                                                                         نژاد كشور استفاده شد. 

نتايج نشان داد همبستگي كد رنگ سفيد صورت با توليد شير پايين، مثبت و معني 

 (p<001/0و با درصد چربي شير پايين، منفي و معني دار  )( p<001/0دار )

است. ولي با ميزان چربي شير پايين و منفي بوده و معني دار نيست. اثر ثابت 

رنگ سفيد صورت بر تغييرات ميانگين توليد شير )معادل بلوغ( معني دار نيست. 

. (p<001/0ولي اثر آن بر تغييرات درصد و ميزان چربي شير معني دار است )

( ±1/13( جامعه مورد بررسي )ميانگين حداقل مربعات توليد شير )معادل بلوغ

رم است. ميانگين حداقل مربعات توليد شير توليد شير تا دوره كيلوگ 5/7136

شيردهي سوم افزايش و در دوره هاي بعد كاهش مي يابد. توليد شير گاوهايي كه 

در فصل زمستان زايش كرده اند بيش از توليد شير گاوهايي است كه در ساير 

ش كرده اند فصول سال زايش داشته اند.در بين گاوهايي كه در فصل تابستان زاي

ميانگين حداقل مربعات توليد شير )معادل بلوغ( حيوانات داراي صورت كامال 

(  مي باشد. ولي 1( بيشتر از حيوانات داراي صورت كامال سياه )كد 5سفيد )كد 

در بين گاوهايي كه در فصل زمستان زايش كرده اند ميانگين حداقل مربعات توليد 

( بيشتر از توليد گاوهاي داراي 1اه )كد شير حيوانات داراي صورت كامال سي

( است. در زايش فصل تابستان توليد شير گاوهاي داراي 5صورت كامال سفيد )كد 

درصد بيشتر از ميانگين كل توليد شير در فصل  6/4( حدود 5رنگ سفيد )كد 

درصد بيشتر از توليد شير گاوهاي داراي صورت سياه )كد  7/6تابستان و حدود 

يب وراثت پذيري كد رنگ سفيد صورت باال و برابر با ( است. ضر1



برآورد شد. به نظر مي آيد با انتخاب گاوهايي كه رنگ سفيد در  71/0(05/0±)

                                                                 صورت آنها بيشتر است ميزان رنگ سفيد در نتايج آنها افزايش مي يابد.

 


