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 چکیده:

گله گاو هلشتاین از گاودارهیای ایران که  13در این تحقیق از اطالعات مربوط به 

توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور جمع اوری شده بود،  1380-1360از سالهای 

اقلیمی منطقه و استفاده از روش دومارتن  استفاده شد.  گله ها براساس شرایط

پیشرفته به چهار اقلیم خشک سرد، فراخشک سرد، مرطوب معتدل و نیمه خشک 

سرد دسته بندی شدند. اجزاء ) کو( واریانس صفات میزات تولید شیر و میزان 

تولید چربی شیر با استفاده از مدل حیوانی چند صفته برای اقلیمهای مختلف براورد 

 5/31درصد تا  5/16وراثت پذیری صفت تولید شیر در اقالیم مختلف از  گردید.

متغییر برآورد گردید.  98/0تا  55/0درصد متغیر بوده و همبستگی ژنتیکی از 

همبستگی ژنتیکی بین اقلیم های  خشک سرد با اقلیمهای فرا خشک سرد و نیمه 

بود.  9/0کمتر از براورد شد ولی بین سایر اقلیمها  9/0خشک سرد بیشتر از 

وراثت پذیریهای برآورد شده برای صفت میزان چربی شیر در اقلیمهای مختلف از 

متغییر بوده است. بیشترین وراثت پذیری مربوط به اقلیم مرطوب  14/0تا  08/0

معتدل و کمترین آن مربوط به اقلیم فرا خشک سرد بوده است که از این نظر با 

ان تولید شیر مطابقت داشته است. ضرایب برآوردهای مربوط به صفت میز

متغییر بوده است.  94/0تا  22/0همبستگی ژنتیکی بین اقلیمهای مختلف از 

و بین  9/0خشک سرد بیشتر از رابین اقلیمهای خشک سرد و ف همبستگی ژنتیکی

برآورد شد. میانگین ارزش های اصالحی دختران   9/0سایر اقلیمها کمتر از 

ی مختلف برای صفات تولیدی شیر و چربی شیر برآورد گاوهای نر کشورها

گردید. میانگین ارز شهای اصالحی دختران گاوهای نر کشور نیوزلند از نظر هر 

دو صفت در تمام اقلیمها ) بجز اقلیم نیمه خشک سرد( بیشترین و میانگین 

 ارزشهای اصالحی دختران گاوهای نر ایرانی برای هر دو صفت و در تمام اقلیمها

 کمترین بدست آمد. 
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