
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 بهبود بازده توليدمثل گله گوسفند زل از طريق مديريت سه زايش در دو سال  عنوان پروژه: -

 14-13-13-032-98011-980387:پروژه شماره مصوب -

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

 هدي جواهري بارفروشيخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -
 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

ابوالحسن  -نادر اسدزاده -نادر پاپي -سيدجواد عليمحمدي -خانوادگي همكاران:محسن آهنگرينام و نام -

 رضا مسعودي-صادقي پناه

 ايستگاه ملي تحقيقات گاودشت -مازندرانمحل اجرا :  -

 1/7/1398 تاريخ شروع : -

 دو سال و شش ماه مدت اجرا : -

 ناشر:  -
 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          61629 با شماره          9/3/1401 اين اثر در مورخ -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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



 
 

  چكيده 

فاصله زماني دو زايش و در دهي از طريق كاهش اين پژوهش با هدف بهبود بازده توليدمثل و باال بردن ضريب بره

هاي گله گوسفند زل رأس از ميش 120نهايت افزايش سوددهي و درآمد ايستگاه ملي تحقيقات گاودشت، بر روي 

رأسي شاهد و تيمار تقسيم شده و طي دو سال  60ها به طور تصادفي  به دو گروه ايستگاه انجام پذيرفت. ميش

تنها در فصل توليدمثلي )پاييز هر سال( امكان جفتگيري داشت كه مطابق دهي شدند. گروه شاهد وارد برنامه جفت

روش مرسوم بود اما به گروه تيمار عالوه بر پاييز هر سال در فصل بهار نيز امكان جفتگيري داده شد. برنامه مديريت 

در  eCGني و هورمون اي و توليدمثلي براي هر دو گروه يكسان بود. تنها تفاوت استفاده از اسفنج پروژستروتغذيه

از  زن ميش بعد از زايش، وضعيت زايشو دهي بهار براي گروه تيمار بود. پس از زايش، اطالعاتي نظيرنوبت جفت

قلو يا چندقلو بودن( ثبت ، جنس بره، و تيپ تولد )يکبره وزن تولد، زايي و چندقلوزاييزايي، مردهنظر سخت

ات تا زمان قطع شير نيز ثبت شدند. پس از آناليز اطالعات، نتايج نشان . وزن زمان شيرخوارگي و ميزان تلفگرديد

تري در مقايسه با دهي و نرخ شيرگيري عملكرد مطلوبزايي، نرخ برهداد كه گروه تيمار از نظر نرخ زايش، نرخ بره

گروه شاهد (. همچنين درآمد خالص حاصل از گروه تيمار طي دو سال در مقايسه با >05/0pگروه شاهد داشت )

هزار ريال(. با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد كه  655746در مقايسه با  857480باالتر بود )به ترتيب

تواند پياده سازي روش مديريت توليدمثلي سه زايش در دو سال همراه با استفاده از ابزارهاي كمک توليدمثلي، مي

تواند مديريت گله را براي دامدار كه ميال شده و عالوه بر اينها در بازه زماني مشخصي از سموجب تمركز زايش

هاي اضافي بكاهد، امكان عرضه محصول به بازار در فصولي كه تقاضا براي مصرف گوشت تر ساخته و از هزينهآسان

 را فراهم ساخته و در نهايت افزايش درآمد دامدار را در پي خواهد داشت. باالست
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