
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

مغاني هايميش در توليدمثل فصل از خارج فحلي القاء راندمان بهبود در GnRH از استفاده تأثير عنوان پروژه:

 960986-134-13-37-24 :پروژه شماره مصوب -

 هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمود صحرائی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سولماز رحیمی -ابوالحسن صادقی پناه -نادر اسدزادهخانوادگي همكاران: نام و نام -

 اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استانمحل اجرا :  -

 1/10/1396 تاريخ شروع : -

 ماه  24:مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57512با شماره         22/2/99اين 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. -

 

 

 

 

 

 

 



   چکیده

 سرم نيگنادوتروپ هايهورمون از استفاده با مرتع شرايط در مغاني هايميش توليدمثلي عملكرد بهبودهدف از انجام اين مطالعه 

بود. به اين منظور دو آزمايش طراحي و انجام گرديد. در  فحلي سازي همزمان متعاقب نيگنادوتروپ ۀآزادكنند هورمون و آبستن انيماد

اوايل راس ميش داشتي از يك گله عشايري در خارج از فصل توليدمثل گوسفندان منطقه )  160اوايل ارديبهشت ماه آزمايش اول: 

  شاهد، هايگروه شامل  رأسي 40آزمايشي  به طور تصادفي به چهار گروه گله اين .گذاري شدندارديبهشت ماه( انتخاب و شماره

 برداري و اسفج روز در PMSG واحد 400 تزريق اضافه به پروژسترون اسفنج با سازيهمزمان  پروژسترون، اسفنج با سازيهمزمان

 ساعت 50وتارولين ميلي ليتر  دو تزريق و برداري اسفج روز در PMSG واحد 400 تزريق اضافه به پروژسترون اسفنج با سازيهمزمان

-نتايج نشان داد كه درصد باروري، دوقلوزايي و زايايي در گروه شاهد كمترين و در گروه  همزمان. شدند مشخص برداري، اسفنج از بعد

 متولد هاي(. در آزمايش دوم برهP < 05/0ترين ميزان است ) ميلي ليتر و تارولين بيش دو و PMSG واحد 400 تزريق اضافه به سازي

 تحت تيمار با كنسانتره روز 90شيرخوارگي به مدت  مدت طي در و شدند كشيگذاري و وزن شماره آزمايشي  مختلف هايگروه از شده

 پروژه اجراي طول قرار گرفتند. در كيلوگرم در متابوليسم قابل انرژي كيلوگرم در مگاكالري 75/2 و خام پروتئين درصد 5/17 با كمكي

و  چندقلو دوقلو، قلو،تك هايبره تعداد بره، تلفات درصد درصد زايايي، درصد باروري، بره، شيرگيري از وزن بره، تولد وزن صفات

هاي شاهد و گروه  بازدهي وزن تولد بره در گروهترين كم شد. ثبت ماهانه صورت به هابره وزن افزايش و مصرفي كنسانتره ميزان

وتارولين حاصل شد  ميلي ليتر 2 و PMSG واحد 400 تزريق اضافه به سازيترين آن درگروه همزمانپروژسترون و بيش با سازيهمزمان

بازدهي وزن از شيرگيري از لحاظ  (.P < 05/0حدواسط بود)   PMSG واحد 400 تزريق اضافه به پروژسترون با سازيو گروه همزمان

ترين آن در گروه هاي  پروژسترون و بيش با سازيشاهد و همزمان ترين ميزان در گروه هاي هاي تحت آميزش، كمها براساس ميشبره

ارولين وت ميلي ليتر دو و PMSG واحد 400 تزريق اضافه به سازيو همزمان  PMSG واحد 400 تزريق اضافه به پروژسترون با سازيهمزمان

 تزريق اضافه به سازيدر گروه  همزمان از لحاظ اقتصادي سود فروش بره به ازاي هر رأس ميش تحت آميزش (.P < 05/0مشاهده شد) 

 2739000ترين مقدار بود. به طور كلي سود خالصي معادل ترين و در تيمار شاهد كموتارولين بيش ميلي ليتر دو و PMSG واحد 400

وتارولين عايد دامدار  ميلي ليتر دو و PMSG واحد 400 تزريق اضافه به سازيهمزمان ريال در مقايسه با تيمار شاهد به هنگام استفاده از 

-آزادكننده گنادوتروپين، هزينههورمون ، سازي فحلي، عملكرد توليد مثل:   همزمانهای کلیدی واژهشود. مي

  گوسفند. سود،


