
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان  

 

 مرخز يفصل ماده بزها داخلمثل بر بازده توليد  eCGهورمون  قياثر زمان تزرعنوان پروژه: 

 2-53-13-93127:پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي نام و نام -

 شيوا مفاخري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 محمد بابايي : خانوادگي مشاور)ان(و نامنام -

 كمانگرخانوادگي همكاران: ابوالحسن صادقي پناه، صالح صالحي، حميدرضا بهمني، حمداهلل نام و نام -

 استان كردستانمحل اجرا :  -

 01/05/96تاريخ شروع : -

 سال 5/2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1396تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي          59408 با شماره              24/1/1400اين اثر در مورخ   -

 به ثبت رسيده است. 

 مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چکيده

 دمثل،يفصل تول داخلمرخز  يماده بزهادر  يالقاء فحل براي eCGهورمون  قيزمان مناسب تزر نييتعهدف اين مطالعه 

فصل  داخل ،راس بز ماده بالغ در ايستگاه پرورش بز مرخز سنندج 60 بود. بازده توليد مثل نيشتريجهت حصول ب

سه و سپس به طور كامال تصادفي در شدند روز اسفنج گذاري  14 ( به مدتآبان 30 لغايت شهريور 15 ازتوليدمثل )

ز خارج قبل ا (ساعتهمزمان )صفر تيمار سومو ساعت  24 تيمار دوم ،ساعت 48بندي شدند؛ تيمار اول تيمارتقسيم

. همزمان با خارج كردن دريافت كردندعضالني  تزريق ( به صورتIU 400) زانيبه م eCGنمودن اسفنج، هورمون

شيرگرفته  ده و ازش متولد هايبزغاله وزن و تعداد ها،زايش مربوط به تاريخ هايدادهانجام شد.  يدهها، جفتاسفنج

دهي، كيلوگرم بزغاله ، نرخ بزغالهتعداد بزغاله متولد شدهزايي، نرخ دو يا چند قلو، . نرخ آبستنيشدند آوريجمع

ماني محاسبه و نرخ زنده  كيلوگرم بزغاله از شير گرفته شده به ازاء هر رأس ماده بز،  متولد شده به ازاء هر رأس ماده بز

ساعت  0و  24، 48در  ماده بزها نرخ آبستني. دانجام ش SAS افزار نرم از استفاده با هاداده آماري تحليل و تجزيه شد.

نرخ سقط، (. P<05/0) ددنبواري دمعنيبود كه داراي تفاوت  95/0و  1، 75/0ترتيب  قبل از خارج نمودن اسفنج به

داري هاي متولد شده، وزن تولد، جنس و نرخ زنده ماني بين سه تيمار آزمايشي تفاوت معنيچندقلوزايي، تعداد بزغاله

 و صفر ساعت قبل از خروج اسفنج، 24، 48هاي تيمارهاي تزريق در زماندر  دهينرخ بزغاله(. <05/0P)با هم نداشتند 

كيلوگرم بزغاله (. P<05/0) دشتنداري داكه به لحاظ آماري با يكديگر تفاوت معنيبود  55/1و  85/1، 05/1به ترتيب 

شده به ازاء هر رأس ماده بز و نرخ ازشيرگيري در  متولد شده به ازاء هر رأس ماده بز و كيلوگرم بزغاله از شير گرفته

(. محاسبات اقتصادي نشان داد كه كل درآمد P<05/0داري بيشتر از تيمار اول بود )تيمار دوم و سوم به طور معني

بود كه تيمار دوم به طور  72450و  108540، 33830خالص )هزار ريال( حاصل از سه تيمار آزمايشي به ترتيب 

و صفر ساعت قبل از  24، 48بهتر از دو تيمار ديگر بود. درآمد خالص به ازاي هر ماده بز در تيمارهاي  داريمعني

در صفات نرخ  ماده بزهاتوليدي و توليد مثلي  هزار ريال بود. بازدهي 3622و  5427، 1691برداشت اسفنج به ترتيب 

 ه به ازاء هر رأس ماده بز، نرخ از شيرگيري و كيلوگرمدهي، كيلوگرم بزغاله متولد شدآبستني، نرخ زايش، نرخ بزغاله

(. P<05/0داري با تيمار اول داشت )بزغاله از شير گرفته شده به ازاء هر رأس ماده بز در تيمار دوم و سوم تفاوت معني

و  eCG ،24افزايش راندمان توليدمثلي داخل  فصل توليد مثل با تزريق هورمون ، بزهاي مرخز ماده در به طور كلي

 صفر ساعت قبل از خروج اسفنج بهترين نتيجه را در پي داشت.
 

 ، بزمرخزeCGسازي فحلي، زمان تزريق : بازده توليد مثل، همزمانکلمات کليدی

 


