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  :عنوان

  محاسبه ضریب همخونی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

    و اثر همخونی بر صفات تولیدی و ارزشهای اصالحی
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  1379اسفند 



  

  

  :چکیده
 1378 تا 1346 گاو نر و ماده هلشتاین ایران، که طی سالهای 382831    در این بررسی، از شجره 

از گله های مختلف ، توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت شده بود برای محاسبه ضرایب خونی 
میانگین ضرایب . ن برصفات تولید شیر و چربی، و ارزشهای اصالحی حیوانات استفاده شدو اثر آ

 درصد، با حداقل ضریب هم خونی صفر و 184/0هم خونی کل جمعیت گاوهای تحت مطالعه 
 درصد حیوانات هم خون بوده، 5/9در این جمعیت، .  درصد بود844/39حداکثر ضریب هم خونی 

 96/93از کل شجره گاوهای هلشتاین ایران .  درصد بود175/2نها میانگین ضریب هم خونی آ
 24/0 درصد و 18/0 درصد نر بوده، میانگین ضرایب هم خونی آنها به ترتیب 04/6درصد ماده و 

 گاو دارای رکورد تولید شیر و چربی در 60589 گاو ماده فقط 359698از . درصد محاسبه شد
  .  درصد بود25/0ضریب هم خونی گاوهای دارای رکورد میانگین . اولین دوره شیردهی بودند

ضرایب تابعیت ارزشهای فنوتیپی تولید شیر و چربی بدست آمده از مدل حیوانی براساس رکورد 
  کیلوگرم به ازای افزایش یک درصد ضریب - 393/0 و -452/12اولین دوره شیردهی به ترتیب 

اس تجزیه و تحلیل رکوردهای تکراری نیز نتایج بدست آمده بر اس. هم خونی هر حیوان بود
این کاهش با توجه به روند تغییر . مشابه با نتایج تجزیه و تحلیل رکورد اولین دوره شیردهی بود

ضرایب همبستگی بین ارزشهای اصالحی بدست . بسیار اندک هم خونی در سال، ناچیز می باشد
هم خونی درآنها با استفاده از رکورد دوره مده از مدلهای حیوانی با و بدون در نظر گرفتن ضریب آ

با این وجود، تفاوت بین . ورد شدآبر) <996/0( شیردهی اول صفات شیر و چربی بسیار باال 
ه ظورد شده از دو مدل حیوانی با افزایش درصد هم خونی افزایش قابل مالحرآارزشهای اصالحی ب

به طور کلی، این تفاوتها .  حیوانات ماده بودای داشت، هر چند این تفاوتها در حیوانات نر کمتر از
ورد شده در نتیجه افزایش هم خونی در جمعیت تحت مطالعه نشان می آبین ارزشهای اصالحی بر

دهد که در نظر نگرفتن ضریب هم خونی در مدل ارزیابی حیوانات ، چنانچه مقدار آن باال باشد، 
  . غییر خواهد دادوردها شده، رتبه حیوانات را تآمنجر به اریبی بر
  :واژگان کلیدی

  . هم خونی، پسروی هم خونی، ارزش اصالحی ، هلشتاین ، مدل حیوانی

 

 


