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 چکیده:

 1379تا  1370عملکرد توده های آمیخته استان اصفهان از سال   در این تحقیق   

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت توده های آمیخته حاصل تالقی گری بین نژاد 

با گاوهی بومی استان می باشد. مطالعه بر روی این دو  هلشتاین یا براون سوئیس

 جامعه به صورت جداگانه صورت گرفت. 

سهم  %70تا  50میخته هایی که بین آنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

نزادهای خارجی براون یا هلشتاین را دارند از نظر صفات مورد بررسی نسبت به 

 رخوردار هستند. سایر گروهها از وضعیت مناسبتری ب

در این تحقیق صفات مقدار شیر، مقدار چربی، درصد چربی، طول دوره 

شیردهی، وزن تولد، وزن گوساله متولد شده در هر زایش، سن در هنگام حذف و 

فاصله گوساله زایی مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین صفات فوق برای جامعه 

، %82/3کیلوگرم،  44/67رم، کیلوگ 1815* بومی به ترتیب آمیخته هلشتاین 

روز و برای جامعه  421ماه و  2/79کیلوگرم،  27کیلوگرم،  27روز،  235

کیلوگرم،  9/65کیلوگرم،  1728آمیخته براون سوئیس *  بومی به ترتیب 

 روز بود.  410ماه و  88کیلوگرم،  4/28کیلوگرم،  4/28روز،  234، 88/3%

مولفه های واریانس برای صفات مختلف براساس مدل حیوانی با روش حداکثر 

 (Derivative – Free REML)  درستنمایی محدود شده بدون استفاده از مشتق 

برآورد گردید. وراثت پذیری صفات مختلف با استفاده از دو مدل تک صفتی و 

ی مقدار شیر رکوردهای تکراری محاسبه شد که برای جامعه اول وراثت پذیر

؛ وراثت پذیری درصد چربی  55/0و تکرارپذیری این صفت  32/0تا  276/0

؛ وراثت پذیری طول دوره شیردهی 38/0و تکرار پذیری  42/0تا  367/0

براورد گردید. وراثت پذیری وزن تولد،  53/0و تکرارپذیری  38/0تا  365/0



، 488/0به ترتیب وزن گوساله متولد شده در هر زایش و سن در هنگام حذف 

 برآورد گردید.  199/0و  18/0

و  24/0برای آمیخته هیا براون * بومی، وراثت پذیری صفت مقدار شیر 

و تکرارپذیری  335/0و  30/0؛ وراثت پذیری مقدار چربی 52/0تکراپذیری 

 برآورد گردید.  58/0و تکرار پذیری  41/0؛ وراثت پذیری درصد چربی  456/0

روزیس فردی و هتروزیس مادری در دو جامعه به روش حداقل اثرات نژادی، هت

به ترتیب برای صفت مقدار شیر  لمربعات وزنی محاسبه شد که در جامعه او

گرم ؛ درصد چربی  293و  414، 712؛ مقدار چربی 05/5و  85/11،  86/20

گرم و برای جامعه  39و  124، 268؛ وزن تولد  - 0004/0و  015/0،  041/0

، 594کیلوگرم؛ مقدار چربی  23/6و  62/23، 38/17ترتیب مقدار شیر دوم به 

، 386وزن تولد  005/0و  034/0،  025/0گرم ؛ درصد چربی  245و  935

 گرم برآورد گردید.  4و  147
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