
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه تهران

گروه علوم دامی –دانشکده کشاورزی   
 

 پايان نامه

 برای دريافت درجه  کارشناسی ارشد

 در رشته علوم دامی ) گرايش ژنتيک  و اصالح نژاد دام (
 

 عنوان:

يد صفات توليدی و تول يکیبرآورد پارامترهای ژنت

مثلی و برآورد هتروزيس فردی و مادری در توده 

دو رگ هلشتاين  و محلی گاوهای  

 استاد راهنما:

ابکدکتر محمد مرادی شهر ب  -دکتر سيدرضا ميرايی آشتيانی   
 

 استاد مشاور:

 مهندس احمد مقيمی اسفند آبادی
 

 نگارش:

 ابوالفضل قربانی
 

 1382شهريور 



 

 

 چکيده:

در این  بررسی داده های عملکرد توده گاوهای دورگ ایران  در طی سالهالی 

مورد بررسی قرار گرفت. توده های آمیخته حاصل  تالقی بین  1381تا  1370

نژادهای هلشتاین و براون سوئیس با گاوهای بومی می باشد.  مطالعه بر روی دو 

جامعه به صورت جداگانه انجام گرفت. در این  بررسی صفات مقدار شیر، مقدار 

. میانگین چربی، درصد چربی و طول دوره شیردهی مورد مطالعه قرار گرفت

 97/122و  68/2722صفات فوق برای جامعه هلشتاین * بومی به ترتیب 

روز برای جامعه براون سوئیس * بومی به  1/260درصد و  97/3کیلوگرم، 

                                                                   روز می باشد.                                                             252درصد و  83/3کیلو گرم ،  5/117و  19/2489ترتیب 

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

برآورد  ( Dfreml )درست نمایی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری      

ه از مدل تک صفتی محاسبه شد گردی وراثت پذیری برای صفات مختلف با استفاد

 26/0و  145/0، 3277/0، 3332/0که برای جوامع و صفات مذکور به ترتیب، 

و تکرار پذیری برای جوامع  و  338/0و  1102/0، 1629/0، 2374/0و 

، 32/0، 41/0و  27/0و  15/0، 3412/0،  52/0صفات مذکور به ترتییب 

                       به دست آمد.                  34/0و  12/0

سهم ژن نژاد خارجی ، هتروزیس فردی و هتروزیس مادری در دو جامعه به 

کیلو  23/3و  -7/1، 14/10روش حداقل مربعات محاسبه شد که برای جامعه اول 

کگیلو  008/0و  00017/0، 0061/0گرم نسبت به میانگین کل برای تولید شیر 

درصد برای درصد  00017/0و  -00015/0، -0015/0گرم برای تولید چربی 

برای درصد طول دوره شیر دهی و برای  -135/0و  0579/0، -241/0چربی و 

و  0342/0، 12/0کیلو گرم برای تولید شیر  -19/2و  16/3، 38/10جامعه دوم 

 -00132/0و  00131/0و  00457/0کیلو گرم برای تولید چربی و  029/0



 

روز برای طول دوره  277/0و  – 174/0، 54/0درصد برای درصد چربی و 

شیر دهی نسبت به میانگین کل در هر مورد برآورد گردید.  به طور کلی نتایج 

درصد سهم نژاد  70تا  50حاصل از این تحقیق نشان داد که امیخته هایی که بلین 

                                                                   خارجی را دارند از نظر صفات مورد بررسی وضعیت بهتری داشتند.                       

پارامترهای ژنتیکی، گاوهای دو رگ ، هتروزیس هلشتاین،  واژه های کلیدی:

       براون سوئیس .  

 

 


