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 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

 عنوان پروژه:

 زندي قوچ توليدمثلي بازده و اسپرم کيفيت بر ماهي روغن حاوي جيره تأثير

 

 980299-026-13-13-2 :پروژه شماره مصوب

 

 رضا مسعودي هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحپروژه)اختصاص به  خانوادگي مجري مسئول نام و نام

 رضا مسعودي دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام

-سعید اسماعیل خانیان -نادر اسدزاده -عباس اکبري شريف -نويد داداشپور دواچيخانوادگي همكاران:  نام و نام
 فاطمه زارعي -ابوالحسن صادقي پناه–هدي جواهري بارفروشي

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور محل اجرا:

 1398 تاريخ شروع:

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر: 

 شمارگان)تیراژ(:

 تاريخ انتشار: 

 در مرکز اطالعات و مدارك علمي کشاورزي به ثبت رسیده است.  58051با شماره   27/5/99اين اثر در مورخ 

 

 حق چاپ محفوظ است.

 و نمودارها با ذکر مأخذ بالمانع است. هايمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 

 



 دهیچک

. ه استقوچ اجرا شد تولیدمثلي بازدهو  یمن تيفيبر ك یروغن ماه یاثر مصرف خوراك نييمطالعه حاضر با هدف تع

شدند.  ميتقس يگروه مساو 3در  یبه طور تصادف . حيواناتاستفاده شدبارور  يقوچ زندراس  15منظور از  نيبه ا

دوم به عنوان گروه كنترل مثبت  روهنمودند. گ افتيفاقد روغن در رهيج ،یگروه اول به عنوان گروه كنترل منف

و  کيزوكالريا هارهيكردند. همه ج افتيدر یروغن ماه يحاو رهيروغن پالم و گروه سوم ج يحاو رهيج

انجام شد. در  يريگاسپرم ده روزكرده و هر  افتيرا در هارهيج روز 70ها به مدت بودند. قوچ تروژنوسيزونيا

 یابيمورد ارز یمانسالمت غشا و زنده ،يیغلظت اسپرم، جنبا ،یاسپرم شامل: حجم من يهااول فراسنجه شيآزما

 400 يدربرداريو در روز س گزاري شدهدريروز س 12به مدت  يزند شيمراس  210دوم  شيقرار گرفت. در آزما

IU  هورمونeCG حيشده و توسط نمونه اسپرم تلق ميتقس يگروه مساور 3به  هاشينمودند. سپس م افتيدر 

 3-چرب امگا ديبه عنوان منبع اس یقوچ با روغن ماه رهيج يسازحاصل نشان داد مکمل جيشدند. نتا یمصنوع

نرخ  ،يسالمت غشا، نرخ بارور ،یمانزنده رونده،شيغلظت اسپرم، تحرک كل، تحرک پ ،یموجب بهبود حجم من

موثر جهت بهبود  يژاسترات کيقوچ  رهيج به یافزودن روغن ماه ني(. بنابراP≤0.05) شودیم يیزاو نرخ بره مانيزا

 .باشدیاهداف م ريو سا یمصنوع حيتلق ياسپرم برا تيفيك

 تلقيح مصنوعی، روغن ماهی، كيفيت اسپرم، قوچ زندي ی:دیکل کلمات

 

 


