
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور        

 قزوينمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 گوسفند نژاد شال توليديبر عملکرد  يريرگيو ش يردوشياثر ش عنوان پروژه: -

 2-51-13-027-970460 :پروژه شماره مصوب -

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

 محمد حسين هادي تواتري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 حسن فضائلي : مشاوران/مشاورخانوداگي نام ونام -

  –صصمسعود مستشاري مح -نادر اسد زاده -نادر پاپي -خانوادگي همکاران:  حميد رضا سيدآبادينام و نام -

 مهدي افتخاري

 محل اجرا : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين -

 1397اول شهريور ماه سال  تاريخ شروع : -

 سال و سه ماه 2 مدت اجرا : -

 علوم دامي كشور موسسه تحقيقاتناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          60661 با شماره        6/9/1400 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

 هيتغذ سپسو يتوأم دوشش دست سامانهشال در  هايشيمتوليد و تركيب شير زانيمتعيين حاضر،  مطالعه هدف از

در اين بود.  ها در طي دوره شيردهي ي بدون دوشش و تغذيه دائم برهسنت روشبا  سهيدر مقا ها از ميش مادربره

ساله كه همگي در دورۀ زايش زمستانه، زايمان كرده بودند، استفاده شد. تيمارها  4رأس ميش  33آزمايش از تعداد 

ها از هفته چهارم تا دوشش ميش -2ماهگي( و  5با مادر تا سن شيرگيري ) شاهد يا نگهداري بره -1عبارت بودند از: 

هاي توليد شير، ساعت. داده 8از مادر به مدت  وز و سپس تغذيه برههفته چهاردهم بعد از زايش در يک وعده در ر

هاي ماده دمثل برهها در قالب طرح كامالً تصادفي مورد تجزيه آماري قرار گرفتند. راندمان توليو رشد بره تركيب شير

همراه با  ماركه در تيپس از رسيدن به سن بلوغ با استفاده از آزمون كاي اسکور بررسي شد. نتايج آزمون نشان داد 

 نيبشير توليد شد. همچنين،  شيبه ازاء هر رأس م لوگرميك 71/22 اجراي آزمايش به مقدار هفته 11، طي دوشش

 مشاهده نشد دارياختالف معني ماريدو ت هايي برهريرگيقبل ازش روزانه وزن شيافزا نيز و يريرگيوزن ش ميانگين

(05/0<P). ي وجود نداشتدارياختالف معن نيز ماريدو ت دمثليعملکرد تول نبي (05/0<P) .توانيم ،نيبنابرا 

از طريق استحصال و فروش شير،  توانديم بره هيو تغذ مادر شيدوشش ماستفاده از روش توام كه  گيري كردنتيجه

 شود. درآمد دامدار شسبب افزاي

 ژاد شالن توليد مثل، راندمان ،برهدستي، رشد  دوششتركيبات شير،  :يديكل كلمات

 


