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"هقالِ کَتاُ"
تأثیز تغذیِ کَتاُ یا تلٌذهذت داًِ جَ تا یا تذٍى تشریق  eCGتز عولکزد
تَلیذهثلی تش طی فصَل تَلیذ هثل ٍ غیز تَلیذ هثل
حغیي اعکٌذری ،1علیًقی کؾتکاراى ،2هْزداد هعوار ٍ 2جَاد حثیثیساد

داًؾگاُ علَم کؾاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی عاری
پضٍّؾْای تَلیذات داهی

3

 -2 ٍ 1داًؾدَی کارؽٌاعی ارؽذ ٍ اعتادیار ،گزٍُ ػلَم داهی ،داًؾکذُ کؾاٍرسی ،داًؾگاُ یاعَج
 -3اعتادیار فیشیَلَصی دام ،گزٍُ ػلَم داهی ،داًؾکذُ کؾاٍرسی ،داًؾگاُ یاعَج (ًَیغٌذُ هغٍَل)j_habibi58@yahoo.com :
تاریخ پذیزػ1399/01/29 :
تاریخ دریافت1398/05/01 :
صفحِ 153 :تا 161

چکیذُ
اعتفادُ اس تزًاهِّای تغذیِای ٍ َّرهًَی یکی اس راُکارّای هْن تزای تْثَد عولکزد تَلیذ هثلی در تش هییتاؽیذ لیذا تققییق
حاضز تِهٌظَر تزرعی تأثیز اعتفادُ ّوشهاى داًِ جَ ٍ گًَادٍتزپیي جفت اعة عیاًاى ( 1)eCGتیز عولکیزد تَلییذ هثلیی تیش در
ؽزایط پزٍرػ عؾایزی اًجام ؽذ تعذاد  66رأط تش  2-3عالِ ،در فصل تَلیذ هثلی ٍ  66رأط تیش  3-4عیالِ ،در فصیل غییز
تَلیذ هثلی اًتخاب ؽذًذ عپظ تشّا در ّز آسهایؼ تِصَرت هجشا ،تِ ؽؼ گزٍُ  16رأعیی ،تقغیین ؽیذًذ؛  -1گیزٍُ ؽیاّذ
(تذٍى دریافت داًِ جَ ٍ )eCG؛  -2گزٍُ دریافت کٌٌذُی  466گزم جَ تزای ّؾت رٍس (کَتاُهذت)؛  -3گیزٍُ دریافیتکٌٌیذُی
 466گزم جَ تزای  16رٍس (تلٌذهذت)؛  -4گزٍُ دریافتکٌٌذُی ٍ 466احذ eCG؛  -5گیزٍُ دریافیت کٌٌیذُی ٍ 466احیذ ٍ eCG
 466گزم جَ تزای ّؾت رٍس؛  -6گزٍُ دریافت کٌٌذُی ٍ 466احذ  466 ٍ eCGگزم جَ تزای  16رٍس ًتایج در فصل تَلیذ هثلیی
ًؾاىداد کِ ًزخ دٍقلَسایی در گزٍُّای دریافت کٌٌذُ داًِ جَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هذت ّوزاُ تا ً eCGغثت تِ گزٍُّیایی کیِ
 eCGدریافت ًکزدًذ تاالتز تَد ( )p>6/65در ّویي راعتا کوتزیي تعذاد تشغالِ هتَلذ ؽذُ (  5رأط) در گزٍُ ؽیاّذ ٍ تیؾیتزیي
تعذاد ( 26رأط) در گزٍُ ؽؾن هؾاّذُ ؽذ ًتایج ّوچٌیي ًؾاى داد کِ در فصل غیز تَلیذ هثلی ّیی کیذام اس فزاعیٌجِّیای
هَرد تزرعی اس ًظز آهاری تقت تأثیز تیوارّا قزار ًگزفتٌذ هیتَاى چٌیي ًتیجِگیزی کزد کِ اعتفادُ اس ٍ 466احیذ تییيالوللیی
 ٍ eCGرٍساًِ  466گزم داًِ جَ در فصل تَلیذ هثلی عثة تْثَد ًزخ دٍقلَسایی در تشّا ؽذ ٍلی چٌیي تأثیزی در فصل غییز تَلییذ
هثلی هؾاّذُ ًؾذ
ٍاصُّای کلیذی :گًَادٍتزٍپیي جفت اعةعاًاى ،داًِ جَ ،عولکزد تَلیذهثلی ،تش

1- Equine Chorionic Gonadotrophin
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هقذهِ
تَلیذ هثل ،یکی اس صفات هَرد تَخِ در صٌؼت پزٍرػ تزش
در دًیا اعت کِ هیتَاى آى را تا اعتفادُ اس رٍػّای هختلف
تغذیِ ای ٍ َّرهًَی دعتکاری ًوَد .اس تیي ػَاهزل هز ثز تزز
تَلیذ هثل ،تغذیزِ اس اّویزت تغزیار سیزادی تزازَردار اعزت،
تِطَری کِ تِػٌَاى یکی اس ػَاهل تأثیزگذار تزز گاهزِّزای
هختلف تَلیذ هثلی اس خولزِ فحلزی ،تخوز ریزشی ،تززاٍػ
َّرهَى ،لقاح ٍ تَعؼِ اتتذایی رٍیاى هطززح اعزت (.)22،23
افشایؼ عطح تغذیِ تا تحت تأثیز قززار دادى ػولکززد هحزَر
ّیپَتززاوهَطّ-یپززَفیش ٍ در ًتیدززِ تززا تززأثیز تززز تزؽززح
گًَززادٍتزٍپیيّززا ٍ َّرهززَىّززای هختلززف هززیتَاًززذ ًززز
تخو ریشی ٍ درپی آى فؼالیتّای تَلیذ هثلی را تحت تزأثیز
قزار دّذ ( .)20،29تا ایزي ٍخزَد تزأثیز تزًاهزِّزای هختلزف
تغذیِای تز ػولکزد تَلیذهثلی تش تِطَر کاهزل تزرعزی ًؾزذُ
اعت ٍ ًتایح هتٌاقضی ًیش در ایي هَرد گشارػ ؽذُ اعت کزِ
هیتَاًذ تِدلیل تفاٍتّای صًتیکزی ،ؽززای تزذًی ،سهزاى ٍ
هذت اعتفادُ اس تزًاهِّای تغذیِای ،کویت ٍ کیفیزت هکوزل
تغذیِای ،کیفیت چزاگاُ اعتفادُ ؽذُ ،فصل چزا ٍ غیزُ تاؽزذ
( .)24،16،12،2در حالیکِ تزای اس هحققیي گشارػ کزدًذ کِ
تْثَد ٍضؼیت تغذیِای عثة افزشایؼ ًزز تخوز ریزشی ٍ
تِدًثال آى ػولکزد تَلیذهثلی تش ؽزذُ اعزت ( ،)9،25تزا ایزي
ٍخَد ،تؼضی دیگز اس هحققیي گشارػ کزدًزذ کزِ اعزتفادُ اس
فالؽززیٌ تززأثیز چٌززذاًی تززز ػولکزززد تَلیززذهثلی تززش ًززذارد
( .)8،4،24تز اعاط ًتایح تذعت آهذُ اس ی تحقیق در سهزاى
اعتفادُ اس تزًاهِّای تغذیِای کَتاُ هذت در هیؼّزای ًزضاد

هغاًی پیؾٌْاد ؽذ کِ تا ٍخَد ػذم تأثیز هؼٌیدار تزز ػولکززد
تَلیذهثلیٍ ،لی تَصیِ ؽذُ اعت کِ اس چٌیي تزًاهِ تغذیزِای
تِدلیل ّشیٌِ پاییي آىّ ،وزاُ تا تزًاهِ ّوشهاى عاسی فحلزی
اعتفادُ ؽَد (.)21
ًتایح پضٍّؼ ّای هختلف ًؾاى دادُ اعت کزِ اعزتفادُ اس
اعفٌح هحتزَی پزٍصعزتزٍى ّوززاُ تزا گًَزادٍتزٍپیي خفزت
اعة عاًاى طی فصل تَلیذ هثلی ٍ غیز تَلیذهثلی عثة تْثَد
ًز پاعخ فحلی ،تَعؼِ فَلیکزَلیً ،زز تخوز ریزشی ٍ در
ًْایت افشایؼ ًز دٍقلَسایی در ًضادّای هختلف تش هیؽزَد
( .)6،17،11در پضٍّؼ دیگزی ًیش چٌیي گشارػ ؽزذُ اعزت
کِ اعتفادُ اس ٍعیلِی هحتَی پزٍصعتزٍى ّوزاُ تزا  eCGدر
تشّای ًضاد عاحل عثة افشایؼ ًز آتغتٌی ؽزذ (ً .)18تزایح
ی هطالؼِ در تشّای ًذٍؽزي ًؾزاى داد کزِ ػولکززد تَلیزذ
هثلی تشّا در سهاى اعتفادُ اس داًِ خزَ (تززای یز دٍرُ عزِ
ّفتِای) تِتٌْایی ًغثت تزِ گززٍُ ؽزاّذ ٍ تشّزای دریافزت
کٌٌذُ  ،eCGتیؾتز تَد .اس طزف دیگز ،اعتفادُ ّوشهاى اس داًِ
خَ ٍ  ،eCGتِطَر ه ثزتزی ػولکزد تَلیذهثلی تزٍِیزضُ ًزز
دٍقلَسایی را تْثَد داد (.)30
اس آًدائی کِ اعتفادُ هدشا اس  ٍ eCGداًِ خَ عثة تْثزَد
ػولکزد تَلیذهثلی در تش هی ؽَد لذا چٌیي اعزتٌثا هزیؽزَد
کِ اعتفادُ ّوشهاى اس آىّا هیتَاًذ تِطَر ه ثزتزی ػولکززد
تَلیذ هثلی را ًغثت تِ حالت اًفزادی آىّا ،تحت تزأثیز قززار
دّذ .تٌاتزایي تِدلیل ایيکِ تاکٌَى گشارؽی در ارتثا تا تأثیز
اعتفادُ اس داًِ خَ طزی یز دٍرُ کَتزاُهزذت ( 8رٍسُ) تزا ٍ
تذٍى کارتزد  eCGتز ػولکزد تَلیذهثلی ًضادّای هختلزف تزش
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در ایزاى ارایِ ًؾذُ اعت .لذا تحقیق حاضز تِهٌظزَر تزرعزی
تأثیز اعتفادُ ّوشهاى داًِ خَ ٍ  eCGتز ػولکزد تَلیذهثلی تش
در ؽزززای پزززٍرػ ػؾززایزی در ّززز دٍ فصززل تَلیززذهثلی ٍ
غیزتَلیذ هثلی اًدام ؽذ.
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هَاد ٍ رٍػّا
پضٍّؼ حاضز در ی گلِ تشرگ ػؾایزی در تشّای تَهی
ؽْزعتاى فغا ٍاقغ در اعتاى فارط ،طی دٍ دٍرُ سهاًی اًدام
ؽذ تِطَری کِ آسهایؼ اٍل اس اٍائل هزدادهزاُ ( 1396فصزل
تَلیذهثلی) ٍ آسهزایؼ دٍم در اردیثْؾزت هزاُ ( 1397فصزل
غیزتَلیذهثلی) اًدام ؽذ .در آسهایؼ اٍل حذٍد پٌح هاُ قثل اس
آغاس پضٍّؼ ،گلِ ّای ػؾایزی هَخزَد در عزطح ؽْزعزتاى
تِهٌظَر اًتخاب ی گلِ هٌاعة ،هَرد تزرعی ٍ ارسیاتی قززار
گزفتٌذ .تؼذ اس اًتخاب گلِ هَرد ًظز ،تشّای ًز تِصَرت هدشا
ًگْذاری ؽذًذ تِطَری کِ اس آتغزتي ًثزَدى تشّزا اطویٌزاى
حاصل ؽذ .عپظ تؼذاد  60رأط تش هادُ کِ اس ًظزز عزي (دٍ
تا عِ عال) ٍ ٍسى ( 40±1/2کیلَگزم) در ؽزای تقزیثاً هؾاتِ
تَدًذ اس گلِ هَرد ًظز اًتخاب ؽذًذ .در ایي آسهایؼ تشّزا تزِ
ؽؼ گزٍُ  10رأعی تقغین ؽذًذ .پززٍرػ تشّزا تزِصزَرت
ػؾایزی ٍ تغذیِ دامّزا در هحزل آسهزایؼ در طزَل رٍس تزِ
صَرت چزای آساد ٍ رٍی هزاتغ حزین رٍعتای ػثزاطآتزاد در
ًاحیِ ؽؾذُ ٍ قزتالؽ اس تَاتغ ؽْزعتاى فغا در خٌَب ایززاى
(طززَل خغزافیززایی ٍ 53/39° :ػزززج خغزافیززایی،28/55° :
ارتفاع اس عزطح دریزا 1450 :هتزز) تزا پَؽزؼ غالزة گیزاّی
گٌذهیاى ٍ هزاتزغ کَّغزتاًی صزَرت پزذیزفت .تزًاهزِّزای
هختلف تَلیذهثلی اًدام ؽذُ در ایي پضٍّؼ تزای اٍلزیي تزار
در عطح گلِّای ػؾایزی (گَعزفٌذ ٍ تزش) هَخزَد در عزطح
هٌطقِ اًدام ؽذ لذا ّیچکذام اس ایي تشّا قثالً تِهٌظَر اًدزام
تکٌی ّای هختلف تَلیذهثلی اس خولِ ّوشهاىعاسی فحلی ٍ
تحزی تخوز ریزشی چٌزذتایی (اعزتفادُ اس  )eCGاعزتفادُ
ًؾذُ تَدًذ .در هزحلِ تؼذ ،تِهٌظَر هؾخص ًوزَدى تشّزا در
گزٍُ ّای هختلف آسهایؾی ٍ ثثت هؾخصات ،اس طزیق پالک
گَػ ،ؽوارُگذاری ؽزذًذ ٍ حتزی ثثزت هؾخصزات ّزز تزش
تِطَر هدشا تا ّوکاری ػؾایز صاحة گلِ (تزِدلیزل احتوزال
افتادى پالک گَػ آى ّا) ًیش اًدام ؽذّ .وچٌزیي تزِهٌظزَر
راحتی در ثثت هؾخصات فحلی ًیش ؽوارُگذاری تا اعتفادُ اس
رً ّای اعپزی (قزهش ٍ آتی) اًدام ؽذ.
چزاِ فحلی تشّا تٍِعیلِ اعفٌحّای آغؾتِ تِ پزٍصعتزٍى
(اعپًَداٍت) ،1حاٍی  60هیلیگزم هذرٍکغیپزٍصعتزٍى
اعتات 2عاات ؽزکت ّیپزا 3اعپاًیا ،تزای ی دٍرُ  19رٍسُ
ّوشهاى ؽذ .تِدًثال آى ،ی رٍس قثل اس تزداؽت اعفٌحّا
خْت تزًاهِ تخو ریشی چٌذتایی اس ٍ 400احذ تیيالوللی
( eCGگًَاعز ،4عاات ؽزکت ّیپزا ،اعپاًیا) تِصَرت درٍى
هاّیچِای اعتفادُ گزدیذ .تشّای دریافت کٌٌذُی داًِ خَ ًیش
ّز رٍس ػصز اس گلِ خذا ؽذ ٍ  400گزم داًِ خَ را تِصَرت
کَتاُ هذت (ّؾت رٍس) ٍ تلٌذ هذت ( 16رٍس) دریافت کزدًذ.
لذا تیوارّای هَرد تزرعی در ایي آسهایؼ ؽاهل هَارد سیز
تَد -1 :گزٍُ ؽاّذ (ػذم دریافت داًِ خَ ٍ ) eCG؛  -2گزٍُ
دریافت کٌٌذُی  400گزم داًِ خَ تزای ی دٍرُ کَتاُهذت
ّؾت رٍسُ؛  -3گزٍُ دریافتکٌٌذُی  400گزم داًِ خَ تزای

ی دٍرُ تلٌذ هذت  16رٍسُ؛  -4گزٍُ دریافتکٌٌذُی 400
ٍاحذ تیيالوللی  eCGی رٍس قثل اس تزداؽت اعفٌح؛ -5
گزٍُ دریافت کٌٌذُی ٍ 400احذ تیيالوللی  eCGی رٍس
قثل اس تزداؽت اعفٌح ٍ دریافت  400گزم خَ تزای ی دٍرُ
کَتاُ هذت ّؾت رٍسُ؛  -6گزٍُ دریافت کٌٌذُی ٍ 400احذ
تیيالوللی  eCGی رٍس قثل اس تزداؽت اعفٌح ٍ  400گزم
خَ تزای ی دٍرُ تلٌذ هذت  16رٍسُ.
تؼذاد  10رأط تش ًز تا هیاًگیي ٍسى  46±1/5کیلَگزم تا
هحذٍدُ عٌی عِ الی چْار عال ٍ ٍضؼیت تَلیذ هثلی هطلَب
ٍ پززظ اس اطویٌاى اس ایداد تارٍری هٌاعة در فصل گذؽتِ ٍ
تزرعی ٍضؼیت ظاّزی تذى تزای اطویٌاى اس فقذاى ّز ًَع
تیواری ٍ تاسرعی هٌاعة ٍ طثیؼی تَدى تیضِّا در ؽزای
پزٍرػ ػؾایزی اًتخاب ؽذًذّ .ز تش ًز تزای  6رأط تش هادُ
در ًظز گزفتِؽذ ٍ تزای تؾخیص فحلی ٍ خفتگیزی هَرد
اعتفادُ قزار گزفتٌذ .تشّای ًز قثل اس ٍرٍد تِ گلِ تشّا حذاقل
تِ هذت ی هاُ در خایگاّی خذاگاًِ تذٍى تواط تا تشّای
هادُ ًگْذاری ؽذًذ .پظ اس ازٍج اعفٌح ،تشّای ًز ٍارد گلِ
ؽذًذ ٍ تٍِاعطِی ثثت پزػّا سهاى آغاس فحلی ٍ تؼذاد
تشّای فحل ثثت ؽذًذ .تؼذ اس سهاى آغاس فحلی در گلِ،
تشّای ًز تا حذٍد ی ّفتِ در تیي تشّا حضَر داؽتٌذ ٍ
عپظ اس گلِ اارج ٍ  15رٍس پظ اس هؾاّذُ اٍلیي فحلی قثلی
تِهٌظَر تزرعی ًتیدِ آسهایؼ تزگؾت تِ فحلیٍ ،ارد گلِ
ؽذًذ ایي ػول تزای دٍ الی عِ چزاِ فحلی (دٍرُ  21رٍسُ)
تکزار گزدیذ .الثتِ تِهٌظَر یکغاىعاسی تیؾتز دادُّا اس
تزرعی ًتایح دٍهیي ًز اًذاسی اًدام ؽذُ اَدداری ؽذ ٍ در
ًْایت تشّای آتغتي هؾخص ؽذًذ .در تیي گزٍُّای
آسهایؾززی ،تشّایی کِ تِفاصلِ  145تا  150رٍس تؼذ اس ًز
اًذاسی هتؼاقة ّوشهاًی فحلی ،سایواى ًوَدًذ تِػٌَاى تشّای
سایواى کزدُ حاصل اس آسهایؼ تلقی گزدیذًذ .لذا طی ایي
دٍرُ سهاًی تحت هزاقثت قزار گزفتٌذ ٍ هؾخصات تَلیذ هثلی
هزتَ تِ ایي دٍرُ تزای ّز گزٍُ تیواری تِصَرت هدشا
تزرعی ٍ یادداؽت ؽذ.
در ایي آسهایؼ فزاعٌدِّای هَرد تزرعی در ّز گزٍُ
تیواری ؽاهل هَارد سیز تَدً :ز پاعخ تِ فحلیً ،ز تاسگؾت
تِ فحلی پظ اس ی یا دٍ دٍرُ  21رٍسُ (تزاتز تا طَل چزاِ
تَلیذهثلی تش)ً ،ز آتغتٌی [(تؼذاد تشّا تذٍى ًؾاى دادى
ػالین تاسگؾت تِ فحلی  /تؼذاد تشّای خفتگیزی کزدُ) ×
 ،]100تؼذاد تشّای سایواى کزدُ [(تؼذاد تشّای سایواى کزدُ/
تؼذاد تشّایی کِ تِػٌَاى آتغتي در ًظز گزفتِ ؽذُ تَدًذ)×
ً ،]100ز ی  ،دٍ ٍ عِ قلَسایی [(تؼذاد تشّای ی  ،دٍ ٍ
عِ قلَسا /تؼذاد تشّای سایواىکزدُ)×  ،]100تؼذاد تشّای
هتَلذؽذُ در ّز گزٍُ تیواری ،هیشاى هزگ ٍ هیز تشغالِّا تا
ی هاُ تؼذ اس سایؼً ،ز تشغالِسایی (فکاًذیتی)([ 5تؼذاد
تشغالِّای هتَلذؽذُ /تؼذاد تشّای خفتگیزی کزدُ)× ،]100
ًز چٌذقلَسایی (پزٍلیفیکیغی)([ 6تؼذاد تشغالِّای هتَلذؽذُ
 /تؼذاد تشّای سایواى کزدُ) ×.]100
توام فؼالیتّای هختلف اًدام ؽذُ در آسهایؼ اٍل ،در
آسهایؼ دٍم ًیش تکزار گزدیذ تا ایي تفاٍت کِ آسهایؼ دٍم
طی فصل غیز تَلیذهثلی اًدام ؽذ.
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ایي پضٍّؼ در قالة ی طزح کاهال تصادفی تا ؽؼ
تیوار ٍ  10تکزار اًدام ؽذ .دادُّای هزتَ تِ ًز پاعخ
فحلیً ،ز تاسگؾت تِ فحلیً ،ز تشّایّای آتغتي ٍ
سایواى کزدًُ ،ز ت  ،دٍ ٍ عِ قلَسایی ،هیشاى فکاًذیتی ٍ
پزٍلیفیکیغی تا اعتفادُ اس رٍیِی  Freqتز اعاط آسهَى
کایاعکَار در عطح پٌح درصذ تَع ًزمافشار  SASهَرد
تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ.
ًتایج ٍ تقث
ًتایح هزتَ تِ تأثیز اعتفادُ اس داًِ خَ تِصَرت کَتاُ ٍ
تلٌذهذت تا ٍ تذٍى اعتفادُ اس ّ ٍ eCGوچٌیي اعتفادُ اس
 eCGتِتٌْایی ،تز فؼالیتّای هختلف تَلیذ هثلی تشّای
تَهی هٌطقِ فغا طی فصل تَلیذ هثلی در خذاٍل ً 2 ٍ 1ؾاى
دادُ ؽذُاعتً .تایح ًؾاىداد کِ ًز پاعخ فحلی تحت تأثیز
تیوارّای هختلف قزار ًگزفت ( ،)p<0/05سیزا پظ اس
تزداؽت اعفٌحّای پزٍصعتزٍىدار ٍ رّا کزدى تشّای ًز در
گلِ ،تواهی تشّا تِخشء ی رأط (تیوار ؽاّذ) ػالین فحلی
را ًؾاى دادًذً .ز تاسگؾت تِ فحلی اس ًظز آهاری ًیش تحت

تأثیز تزًاهِ تغذیِای ٍ  eCGقزار ًگزفت ( .)p<0/05تا ایي
ٍخَدّ ،یچکذام اس تشّا در گزٍُّای عِ ،چْار ،پٌح ٍ ؽؼ
ػالئن فحلی هدذد را ًؾاىًذادًذ ٍ آتغتي ؽذًذ؛ ایي در حالی
اعت کِ در تیوار ؽاّذ ٍ گزٍُ دریافت کٌٌذُی داًِ خَ
تِ تٌْایی تِصَرت کَتاُهذت ،دٍ رأط ػالین فحلی هدذد را
ًؾاى دادًذ ٍ تقیِ آىّا ًیش آتغتي ؽذًذً .تایح در ارتثا تا
ٍضؼیت سایؼ تشّا ًؾاىداد کِ اگزچِ ااتالف آهاری
هؼٌیداری تیي گزٍُّای هختلف تیواری هؾاّذُ ًؾذ
( )p<0/05تا ایي ٍخَد ،تز اعاط ًتایح تِدعت آهذُ در گزٍُ
ؽاّذ ٍ گزٍُ دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تِ تٌْایی تِصَرت
کَتاُهذت ،تِ تزتیة اس ّفت ٍ ّؾت رأط تش کِ آتغتي
تَدًذ تِتزتیة پٌح ٍ ّفت رأط اس آىّا سایواى ًوَدًذ در
حالیکِ در عایز گزٍُّای هختلف تیواری تِ ایيصَرت ًثَد.
تِطَری کِ در گزٍُّای عِ ،چْار ،پٌح ٍ ؽؼ اس  10رأط
تش آتغتي ،تواهی تشّا در پایاى دٍرُ آسهایؾی سایواى ًوَدًذ.
اس طزف دیگز ًتایح ًؾاىداد کِ کوتزیي تؼذاد تش سایواى
کزدُ ،در گزٍُ ؽاّذ هؾاّذُ ؽذ (خذٍل .)1

خذٍل  -1تأثیز تیوارّای آسهایؾی تز ػولکزد تَلیذ هثلی تشّای تَهی در فصل تَلیذ هثلی

Table 1. The effect of experimental treatments on reproductive performance of indigenous goats in breeding season
تشّای سایواى کزدُ
تشّای آتغتي
ًز تاسگؾت تِ فحلی
پاعخ فحلی
تؼذاد دام
تیوار*
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
71/4
5
77/8
7
22/2
2
90
9
10
1
87/5
7
80
8
20
2
100
10
10
2
100
10
100
10
0
0
100
10
10
3
100
10
100
10
0
0
100
10
10
4
100
10
100
10
0
0
100
10
10
5
100
10
100
10
0
0
100
10
10
6
عطح
0/06
0/06
0/10
0/10
0/10
0/10
0/40
0/40
هؼٌیداری
تیوار  :1تذٍى داًِ خَ ٍ تذٍى  ،eCGتیوار :2تغذیِ خَ کَتاُهذت ،تیوار  :3تغذیِ خَ تلٌذهذت ،تیوار ٍ 400 :4احذ  ،eCGتیوار  :5تغذیِ خَ کَتاُهذت ٍ 400 +احذ ،eCG
تیوار  :6تغذیِ خَ تلٌذهذت ٍ 400 +احذ eCG
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ًتایح در ارتثا تا تؼذاد تشّای سایواى کزدُ تِصَرت ی ،
دٍ ٍ عِ قلَسا ًؾاى داد کِ ایي فزاعٌدِّا تِطَر هؼٌیداری
تحت تأثیز تزًاهِّای هختلف َّرهًَی-تغذیِای قزار
گزفتٌذ ( ،)p>0/05تِطَری کِ در گزٍُ ؽاّذ ٍ گزٍُ
دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت کَتاُهذت تِتٌْایی ،توام
تشّای سایواى کزدُ ّوگی ت قلَ سائیذًذ ًتایح ًؾاى داد کِ
ًز ت قلَسایی در گزٍُّای دریافت کٌٌذُی داًِ خَ
تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذهذت ّوزاُ تِ ً eCGغثت تِ عایز
گزٍُّای هختلف تیواری کوتز تَد (ً .)p>0/05تایح ًؾاى
داد کِ ًز دٍقلَسایی در گزٍُّای دریافت کٌٌذُی داًِ خَ
تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هذت ّوزاُ تا ً eCGغثت تِ عایز
گزٍُّای تیواری تاوتز تَد ( .)p>0/05اس طزف دیگز ًتایح
ًؾاى داد کِ ًز ایي فزاعٌدِ در گزٍُّای دریافت کٌٌذُی
 eCGتا یا تذٍى اعتفادُ اس تزًاهِ تغذیِای ااتالف آهاری
هؼٌیداری را ًؾاى ًذاد ( .)p<0/05تْتزیي ًتیدِ در ارتثا تا
ًز دٍقلَسایی در گزٍُّایی هؾاّذُ ؽذ کِ ّوزاُ تزًاهِ
ّوشهاىعاسی فحلی ٍ  ،eCGداًِ خَ را تِصَرت کَتاُ ٍ
تلٌذهذت دریافت ًوَدُ تَدًذً .تایح در ارتثا تا ًز عِ
قلَسایی در گزٍُّای هختلف تیواری ًؾاى داد کِ ایي ٍیضگی

تٌْا در گزٍُّایی کِ داًِ خَ را تِ ّز دٍ صَرت کَتاُ ٍ
تلٌذ هذت ّوزاُ تا  eCGدریافت کزدًذ ،هؾاّذُ ؽذ
تِطَری کِ در ّز گزٍُ تیواری ی رأط اس تشّا عِ قلَ
سائیذًذ (خذٍل  .)2در ّویي راعتا ًتایح در ارتثا تا تؼذاد
تشغالِّای هتَلذ ؽذُ ًؾاى داد کِ کوتزیي تؼذاد تشغالِ هتَلذ
ؽذُ ( 5رأط) در گزٍُ ؽاّذ ٍ تیؾتزیي تؼذاد ( 20رأط) در
گزٍُ دریافت کٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت تلٌذهذت ّوزاُ تا
 eCGهؾاّذُ ؽذً .تایح ًیش ًؾاىداد کِ در گزٍُ
دریافتکٌٌذُی  eCGتِتٌْایی ( 14رأط) ًغثت تِ گزٍُّای
دریافتکٌٌذُی خَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذهذت (تِتزتیة ّفت
ٍ  11رأط) ،تؼذاد تشغالِّای هتَلذ ؽذُ تیؾتز تَد (خذٍل .)2
یکی اس ًکات تغیار هْن تِدعت آهذُ در ایي هطالؼِ در
ارتثا تا هیشاى هزگ ٍ هیز تشغالِ ّا تا ی هاُ تؼذ اس سایؼ
تَد تِطَری کِ تا هذیزیت اَب دٍرُ سایؼ ٍ دٍرُ پظ اس
سایؼ ،در ّیچ کذام اس گزٍُّای هختلف آسهایؾی تلفاتی ر
ًذاد .در کل اس  74رأط تشغالِ هتَلذ ؽذُ در گزٍُّای
هختلف تیواری ،تلفاتی هؾاّذُ ًؾذ کِ اس ًکات تغیار هْن
تزای ػؾایز پزٍرػ دٌّذُ تش در ؽزای پزٍرػ ػؾایزی
اعتً .تایح در ارتثا تا عایز فؼالیتّای هختلف تَلیذ هثلی اس
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خولِ هیشاى تارٍری ٍ تزُ سایی ًؾاى داد کِ هیشاى ػولکزد
ایي فزاعٌدِّا در گزٍّی اس تشّا کِ ّوزاُ تا تغذیِ داًِ خَ
تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هذت eCG ،دریافت ًوَدًذ ًغثت تِ

عایز گزٍُّا تیؾتز تَد اگزچِ ایي ااتالف اس ًظز آهاری
تفاٍت هؼٌیداری ًذاؽت (( )p<0/05خذٍل.)2

خذٍل  -2تأثیز تیوارّای هختلف تز فزاعٌدِّای گًَاگَى تَلیذ هثلی تشّای تَهی در فصل تَلیذ هثلی

Table 2. The effect of different treatments on various reproductive parameters of indigenous goats in breeding season
فکاًذیتی پزٍلیفیکغی
تشغالِّای هتَلذؽذُ هیشاى هزگ ٍ هیز تشغالِّا
عِ قلَسا
دٍقلَسا
ت قلَسا
تیوار*
درصذ
درصذ
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
100
55/5
0
5
0
0
0
5
1
0b
100a
100
70
0
7
0
0
0
7
2
0b
100a
110
110
0
11
0
0
10b
1
90a
9
3
140
140
0
14
0
0
40ab
4
60ab
6
4
170
170
0
17
10
1
5
4
5
50a
40bc
200
200
0
20
10
1
8
1
6
80a
10c
عطح هؼٌیداری
0/19
0/51
0/15
0/15
0/001 0/001 /0002 0/0002
حزٍف تاو ًَیظ هتفاٍت ( )c،b،aدر ّز عتَى ًؾاىدٌّذُ ااتالف هؼٌیداری اعت (.(p>0/05
* تیوار  :1تذٍى داًِ خَ ٍ تذٍى  ،eCGتیوار :2تغذیِ خَ کَتاُهذت ،تیوار  :3تغذیِ خَ تلٌذهذت ،تیوار ٍ 400 :4احذ  ،eCGتیوار  :5تغذیِ خَ کَتاُهذت ٍ 400 +احذ ،eCG
تیوار  :6تغذیِ خَ تلٌذهذت ٍ 400 +احذ eCG

در فصل غیز تَلیذ هثلی ًیش ّواًٌذ فصل تَلیذهثلی
فزاعٌدِّای تَلیذ هثلی ًظیز ًز پاعخ فحلیً ،ز تاسگؾت
تِ فحلی ،تؼذاد تشّای آتغتي ،تؼذاد تشّای سایواى کزدُ،
تؼذاد تشّای ی  ،دٍ ٍ عِقلَسا ،تؼذاد تشغالِّای هتَلذؽذُ،
هیشاى هزگ ٍ هیز تشغالِّا ،درصذ تارٍری ٍ تزُ سایی هَرد
تزرعی قزار گزفتً .تایح در فصل غیزتَلیذ هثلی ٍ یا تِطَر
کلی فصل آًغتزٍط ػویق ًؾاىداد کِ در گزٍُ ؽاّذ ٍ گزٍُ
دریافتکٌٌذُی داًِ خَ کَتاُهذت تِتٌْاییّ ،یچکذام اس
تشّا ػالئن فحلی را ًؾاى ًذادًذ ،در حالیکِ در گزٍُّای
دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تلٌذهذت ٍ دریافتکٌٌذُ eCG

تِ تٌْایی ،در ّز گزٍُ تِصَرت هدشاّ ،ؾت رأط تش ػالئن
فحلی را ًؾاى دادًذً .تایح ًیش ًؾاى داد کِ در گزٍُّای
دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذهذت ّوزاُ تا
 ،eCGتوام تشّا ( 100درصذ) در ّز دٍ گزٍُ ػالئن فحلی را
ًؾاى دادًذً .تایح در ارتثا تا ًز تاسگؾت تِ فحلی در
گزٍُّای هختلف تیواری ًؾاى داد کِ ًشدی تِ  50درصذ اس
تشّایی کِ ػالئن فحلی را ًؾاى دادًذ طی دٍ دٍرُ  21رٍسُ
ػالئن فحلی را تِصَرت هدذد ًؾاى دادًذ ٍ تقیِ تشّا آتغتي
ؽذًذ کِ یکی اس ًکات هْن تِدعت آهذُ در ایي پضٍّؼ طی
فصل غیز تَلیذ هثلی تَد (خذٍل .)3

خذٍل  -3تأثیز تیوارّای آسهایؾی تز ػولکزد تَلیذهثلی تشّای تَهی در فصل غیزتَلیذهثلی

Table 3. The effect of experimental treatments on reproductive performance of indigenous goats in out-breeding
season
تشّای سایواى کزدُ
تشّای آتغتي
ًز تاسگؾت تِ فحلی
پاعخ فحلی
تؼذاد دام
تیوار*
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
60
3
62/5
5
37/5
3
80
8
10
3
100
4
50
4
50
4
80
8
10
4
83/3
5
60
6
40
4
100
10
10
5
100
6
60
6
40
4
100
10
10
6
0/22
0/22
0/95
0/95
0/95
0/95
0/21
0/21
عطح هؼٌیداری
* تیوار  :1تذٍى داًِ خَ ٍ تذٍى  ،eCGتیوار  :2تغذیِ خَ کَتاُهذت ،تیوار  :3تغذیِ خَ تلٌذهذت ،تیوار ٍ 400 :4احذ  ،eCGتیوار  :5تغذیِ خَ کَتاُهذت ٍ 400 +احذ ،eCG
تیوار  :6تغذیِ خَ تلٌذهذت ٍ 400 +احذ eCG
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ًتایح در ارتثا تا تؼذاد تشّای سایواى کزدُ تِصَرت ت ،
دٍ ٍ عِ قلَسا ًؾاىداد کِ ّوِ تشّا در گزٍُ دریافتکٌٌذُی
داًِ خَ تِصَرت تلٌذ هذت تِ صَرت ت قلَ سائیذًذ .در
حالیکِ در گزٍُ دریافتکٌٌذُی  eCGتِ تٌْایی اس چْار
رأط تش سایواى کزدُ ،عِ رأط تِ صَرت ت قلَ ٍ ی رأط
تِ صَرت عِ قلَ سایؼ ًوَدًذ کِ تٌْا در ایي گزٍُ تیواری
عِ قلَسایی هؾاّذُ ؽذ .دٍقلَسایی تٌْا در گزٍُّای دریافت
کٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هذت ّوزاُ تا eCG
تَد کِ تِ تزتیة ی ٍ دٍ رأط دٍقلَسایی داؽتٌذً .تایح در
ارتثا تا تؼذاد تشغالِّای هتَلذ ؽذُ در گزٍُّای هختلف

تیواری ًؾاى داد کِ کوتزیي تؼذاد در گزٍُ ؽاّذ ٍ گزٍُ
دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت کَتاُهذت تَد (صفز) .اس
طزف دیگز ،تیؾتزیي تؼذاد در گزٍُ دریافتکٌٌذُی داًِ خَ
تلٌذهذت ّوزاُ تا  ،eCGهؾاّذُ گزدیذ (ّؾت رأط)ً .تایح
در ارتثا تا عایز فزاعٌدِّای هختلف تَلیذ هثلی ًظیز
تارٍری ٍ تزُ سایی ااتالف آهاری هؼٌیداری را هیاى گزٍُ
هختلف تیواری ًؾاى ًذاد ( ،)p<0/05تا ایيٍخَد ،هیشاى تزُ
سایی در گزٍُ دریافتکٌٌذُی  eCGتِتٌْاییً ،غثت تِ عایز
گزٍُّای هختلف تیواری تاوتز تَد (خذٍل .)4
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خذٍل  -4تأثیز تیوارّای هختلف تز فزاعٌدِّای گًَاگَى تَلیذ هثلی تشّای تَهی در فصل غیز تَلیذهثلی

Table 4. The effect of different treatments on various reproductive parameters of indigenous goats in out-breeding
season
فکاًذیتی پزٍلیفیکغی
هیشاى هزگ ٍ هیز تشغالِّا
تشغالِّای هتَلذ ؽذُ
عِ قلَسا
دٍقلَسا
ت قلَسا
تیوار*
درصذ
درصذ
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
درصذ
تؼذاد
تؼذاد درصذ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
100
37/5
0
3
0
0
0
0
100
3
3
150
75
0
6
25
1
0
0
75
3
4
120
60
0
6
0
0
20
1
80
4
5
133/3
80
0
8
0
0
33/3
2
66/7
4
6
0/79
0/25
0/29
0/29
0/45
0/45
عطح هؼٌیداری 0/72 0/72
* تیوار  :1تذٍى داًِ خَ ٍ تذٍى  ،eCGتیوار :2تغذیِ خَ کَتاُهذت ،تیوار  :3تغذیِ خَ تلٌذهذت ،تیوار ٍ 400 :4احذ  ،eCGتیوار  :5تغذیِ خَ کَتاُهذت ٍ 400 +احذ ،eCG
تیوار  :6تغذیِ خَ تلٌذهذت ٍ 400 +احذ eCG
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اس راّکارّای کارتزدی هْن هذیزیتی تززای افزشایؼ ًزز
آتغتٌی ،تؼذاد ًتاج در ّز سایؼ ٍ در ًتیدِ افزشایؼ ػولکززد
تَلیززذ هثلززی تززش ،اعززتفادُ اس تزًاهززِّززای هختلززف تغذیززِای،
ّوشهززاىعززاسی ٍ تشریززق  eCGهززیتاؽززذ ( .)10تززز اعززاط
تزرعیّای اًدام ؽذُ ،تاکٌَى گشارؽی هثٌزی تزز اعزتفادُ اس
ی تزًاهِ هؾخص طی فصَل تَلیذهثلی ٍ غیز تَلیزذ هثلزی
در تشّای تَهی ؽْزعتاى فغا هٌتؾزز ًؾزذُ اعزت ،تٌزاتزایي
ًتایح حاصل اس پضٍّؼ حاضز هیتَاًزذ در ایزي سهیٌزِ تغزیار
ارسؽوٌذ تاؽذً .ز پاعخ فحلی طی فصل تَلیذ هثلی در توزام
تیوارّا تِخزشء تیوزار ؽزاّذ ،صزذ درصزذ تزَد لزذا اازتالف
هؼٌیداری هیاى تیوارّای آسهایؾی هؾزاّذُ ًؾزذ کزِ دلیزل
آىرا هی تَاى تِ ّوشهزاًی چزازِ تَلیزذهثلی تشّزا در فصزل
تَلیذهثلی ًغثت داد .در تشّای ًضاد الخالی ًیش ًتزایح ًؾزاى
داد کِ ًز پاعخ فحلی گزٍُ ؽاّذ هؾاتِ تا ًتزایح تزِدعزت
آهذُ طی فصل تَلیذ هثلی در هطالؼِ حاضز تَد (.)26
هحققیي هختلف گشارػ کزدًذ کِ اعتفادُ اس اعفٌح آغؾتِ
تِ پزٍصعتزٍى خْت تزًاهِ ّوشهاى عاسی فحلزیّ ،وززاُ تزا
 eCGطی فصل تَلیذ هثلی ٍ غیز تَلیذ هثلی عثة تْثَد ًز
پاعخ فحلیً ،زز تخوز ریزشی ٍ در ًْایزت افزشایؼ ًزز
دٍقلَسایی در ًضادّای هختلف تش هیؽَد (ً .)5،18،17،15تایح
تِدعت آهذُ در پضٍّؼ حاضز طی فصزل غیزز تَلیزذ هثلزی
هؾاتِ ًتایح رگیزٍ ٍ ّوکاراى ( )19هیتاؽذ سیزا ایي هحققیي
ًیش گشارػ ًوَدًذ کِ اعتفادُ اس اعفٌحّای حاٍی پزٍصعتزٍى
در تش ٍ تدَیش  ،eCGعثة افشایؼ ًز پاعخ تِ فحلیً ،غثت
تِ گزٍُ ؽاّذ ،گزدیزذ .خؼفززسادُ ٍ ّوکزاراى ( )10در سهزاى
اعتفادُ اس دُس ٍ 450احذ تیيالوللی  eCGطی فصل تَلیذ هثلی
در تشّای هْاتادی ًؾاى دادًذ کِ ّوِ تشّا ػالئزن فحلزی را
ًؾاى دادًذ کِ هؾاتِ تا ًتایح هطالؼِ حاضز طی فصزل تَلیزذ
هثلی اعت در حالی کِ تا ًتایح تِدعزت آهزذُ در فصزل غیزز
تَلیذ هثلی در تضاد هیتاؽذً .تایح پضٍّؼ حاضز طزی فصزل
تَلیذ هثلی ًؾاى داد کِ اعتفادُ اس اعزفٌحّزای پزٍصعزتزًٍی
ّوزاُ تا دُس ٍ 400احذ تیيالوللی  ،eCGخْت ّوشهاى ًوَدى
فحلی در تشّای تزَهی ؽْزعزتاى فغزا تزأثیز هثثزت دارد در
حالیکِ چٌیي ًتایدی طی فصل غیزز تَلیزذ هثلزی تزِدعزت
ًیاهذ.
ّذف اصلی پزٍرػ دٌّذگاى تزش ،افزشایؼ هیزشاى درآهزذ
اقتصادی طی ی دٍرُ پزٍرؽزی هزیتاؽزذ لزذا هزذت سهزاى
اعتفادُ اس تزًاهِ تغذیِای هیتَاًذ تزز هیزشاى درآهزذ پززٍرػ

دٌّذگاى ایي گًَِ داهی تزأثیز تغزشایی داؽزتِ تاؽزذً .تزایح
تِدعت آهذُ اس ایي پضٍّؼ طی فصل تَلیذ هثلزی ًؾزاى داد
کِ اعتفادُ اس داًِ خَ تِ صَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هزذت ّوززاُ تزا
 eCGتِطَر هؼٌیداری ،عثة افشایؼ ًز دٍقلزَسایی ًغزثت
تِ گزٍُ ؽاّذ ٍ گزٍُّای دریافت کٌٌذُی داًِ خَ تِتٌْزایی
ؽذً .تایح ی هطالؼِ در تشّای ًذٍؽي ًؾاىداد کِ ػولکززد
تَلیذ هثلی تشّا در سهاى اعتفادُ اس داًِ خزَ تزِ صزَرت تلٌزذ
هذت تِتٌْایی ًغثت تِ گزٍُ ؽاّذ ٍ تشّای دریافت کٌٌذُی
 ،eCGتیؾتز تَد ( .)30در ی پضٍّؼ پیؾیي چٌیي گزشارػ
ؽذُ اعت کِ غلظت گلَکش ٍ َّرهَىّای هتزاتَلیکی حزذٍد
عِ رٍس تؼذ اس ؽزٍع هصزف هکولّای تغذیِای ،افشایؼ پیذا
هیکٌذ در حالیکِ تؼذ اس آى ی رًٍذ تقزیثا ثاتزت ٍ یزا یز
رًٍذ کاّؾی را ًؾاى هیدّزذ ( .)26در هطالؼزِ دیگززی ًیزش
چٌیي گشارػ ؽذُ اعت کِ تزأثیز افزشایؼ عزطح تغذیزِ تزز
ػولکزد ّیپَتاوهَطّ -یپَفیش طزی چٌزذ رٍس تؼزذ اس ؽززٍع
هصزف هکول ّای تغذیِ ای ،هؾاّذُ هیؽَد ( .)1لذا تز ایزي
اعاط چٌیي پیؾٌْاد ؽذُ اعت کِ تْتزز اعزت هکوزلّزای
غذایی در ی دٍرُ کَتاُهذت اعتفادُ ؽًَذ ( .)28در هطالؼزِ
حاضز تز اعاط ًتایح هززتث تزا ًزز دٍقلزَسایی ٍ ّوچٌزیي
تؼذاد تشغالِّای هتَلذؽذُ ،طی فصل تَلیزذ هثلزی هزیتزَاى
چٌیي تزداؽت ًوَد کِ ًیاسی تِ اعتفادُ اس داًِ خَ تِصزَرت
تلٌذ هذت تِ هٌظَر تْثَد ػولکزد تَلیذ هثلی تش ًیغت ٍ تْتز
اعت کِ اس تزًاهِ ّوشهاى عاسی فحلی ٍ ّ eCGوزاُ تا داًِ
خَ تِصَرت دٍرُ کَتاُ هذت اعتفادُ ؽَد ٍ هیتَاًزذ اس ًظزز
اقتصادی تَصیِ اَتی تِ ػؾایز هٌطقِ تاؽذ.
در فصل غیز تَلیذهثلی ًتایح ًؾاى داد کزِ ّزیچ کزذام اس
تشّای ،گزٍُ ؽاّذ ٍ گزٍُ دریافتکٌٌذُی داًِ خَ تِصزَرت
کَتاُ هذت تِ تٌْایی ،ػالئن فحلی را تزٍس ًذادًذ کِ ًؾاى اس
ٍقَع آًغتزٍط ػویق طی ایي دٍرُ سهاًی در تشّزای تزَهی
هٌطقِ اعت .اس ًکات هْن تِدعت آهذُ در هطالؼِ حاضز ،ػذم
تأثیز اعتفادُ ّوشهزاى داًزِ خزَ تزا  ،eCGتزز کزاّؼ ًزز
تاسگؾت تِ فحلی طی فصل غیز تَلیذ هثلی ًغثت تِ اعتفادُ
تٌْا اس ّز کذام اس ایي هَارد تَد سیزا دیذگاُ کلی تز ایزي تزَد
کِ چٌیي تیوارّایی تتَاًذ ّواًٌذ فصزل تَلیزذ هثلزی ،عزثة
تْثَد ػولکزد تَلیذ هثلی ؽًَذ .اعتفادُ اس هٌثزغ پزٍصعزتزًٍی
تزای ی دٍرُ  19رٍسُ ٍ تشریق  eCGدر تشّای هْاتادی در
فصل غیز تَلیذ هثلی عثة تْثَد ػولکزد تَلیذهثلی ًغثت تِ
گزٍُ ؽاّذ گزدیذ ( .)14اها ایيکِ چِ ػاهلی عثة تزٍس چٌیي
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ٍقایؼی در هطالؼِ حاضز ؽذُاعت هؾخص ًیغت ؽایذ تفاٍت
ًضادی تتَاًذ تِػٌَاى ی ػاهل هْزن در ایزي سهیٌزِ هطززح
تاؽذ .ػؾایز تِ افشایؼ ًز دٍ یا عِ قلَسایی ٍ کاّؼ تلفات
تشغالِّا پزظ اس تَلزذ ػالقزِی تغزیار سیزادی دارًزذً .تزایح
تِدعت آهذُ در طی فصل تَلیذ هثلی ًؾاى داد کِ در تشّای
دریافتکٌٌذُ ی داًِ خَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذهذت ّوززاُ تزا
ٍ 400احذ تیيالوللزی  ،eCGتؼزذاد تشغالزِّزای هتَلزذ ؽزذُ
ًغثت تِ عایز گزٍُ ّا تیؾتز تزَد .تٌزاتزایي هزیتزَاى چٌزیي
گشارػ ًوَد کِ یکی اس ًتایح هْن تزِدعزت آهزذُ در فصزل
تَلیذ هثلی ًتایح هزتَ تِ تؼذاد تشغالزِّزای هتَلزذ ؽزذُ در
گزٍُ ّای هختلف تیواری تَدُ اعت .درصذ تشّزای آتغزتي ٍ
سایواى کزدُ طی فصل تَلیزذ هثلزی در تیوزار عزَم ،چْزارم،
پٌدن ٍ ؽؾنً ،غثت تِ تیوار اٍل ٍ دٍم تاوتز تَد ٍلی اس ایي
ًظز تیي ّیچ ی اس تیوارّزای آسهایؾزی تفزاٍت هؼٌزیداری
ٍخَد ًذاؽت .چٌیي فزاعٌدِّایی هؾاتِ تا ًتایح تِدعت آهذُ
در عایز هطالؼات اعت (.)3،7،13
اس دیگز ًکات هْن تِدعزت آهزذُ در هطالؼزِ اایزز ،ػزذم
ٍقَع تلفات تشغالِّا در ّز دٍ آسهزایؼ یؼٌزی فصزَل تَلیزذ
هثلی ٍ غیز تَلیذهثلی تَد کِ دلیل آى هیتَاًذ تِ پیؼ تیٌزی
سهاى دقیق سایواى ٍ هذیزیت صزحیح طزی ایزي دٍرُ سهزاًی
تاؽذ .ایي در حالی تَد کِ تز اعاط گزشارػ ػؾزایز هٌطقزِ،
هزگ ٍ هیز طی عٌَات گذؽتِ تٍِیزضُ در سهزاًی کزِ سهزاى
سایؼ در اًتْای فصل سهغتاى ٍ اتتذای تْزار تاؽزذ ،هؾزاّذُ
ؽذُ اعتً .تایح هطالؼِ ٍاحذی ٍ ّوکاراى ( )26طزی فصزل
تَلیذ هثلی در ٌّگام کارتزد ٍ 400احذ تیيالوللی ً eCGؾزاى

داد کِ تؼذاد تشّای آتغتيً ،زز دٍ ٍ عزِ قلزَسایی در گززٍُ
دریافت کٌٌذُ ی  eCGهؾاتِ ًتایح تِ دعزت آهزذُ در فصزل
تَلیذ هثل پضٍّؼ حاضز تَد در حالیکِ ًغثت تِ فصل غیزز
تَلیذ هثلی تیؾتز تَد .تِطَر کلی آىّزا چٌزیي ًتیدزِگیززی
کزدًززذ کززِ اعززتفادُ اس ّ eCGوزززاُ تززا اعززفٌحّززای حززاٍی
پزٍصعتزٍى طی فصل تَلیذهثلی ًغثت تِ گززٍُ ؽزاّذً ،زز
تشغالِسایی ٍ دٍقلَسایی را افشایؼ داد.
تز اعاط ًتایح تِدعت آهزذُ اس هطالؼزِ حاضزز هزیتزَاى
چٌیي ًتیدِگیزی کزد کِ -1 :اعتفادُ اس ٍ 400احذ تیيالوللی
 ٍ eCGرٍساًِ  400گزم داًِ خَ عثة تْثَد ػولکزد دٍ ٍ عِ
قلَسایی ٍ ًز تشغالِ سایی در تشّای تَهی (ػؾزایزی) هٌطقزِ
فغا اعتاى فارط گزدیزذ -2 .تزِدلیزل ػزذم ٍخزَد اازتالف
هؼٌیدار در فؼالیتّای هختلف تَلیزذ هثلزی تزیي گززٍُّزای
دریافت کٌٌذُی داًِ خَ تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذهذت ّوززاُ تزا
 ٍ ،eCGاس آًدایی کِ ّز دٍ گزٍُ ػولکزد تَلیذ هثلی تشّای
تَهی را در فصل تَلیذ هثلی تْثَد تخؾیذًذ ،لذا تزا تَخزِ تزِ
صزفِ اقتصادی ٍ افزشایؼ درآهزذ ػؾزایز پززٍرػدٌّزذُ تزش
تِاسای ّز رأط ،هیتزَاى اعزتفادُ اس ٍ 400احزذ تزیيالوللزی
 ٍ eCGتغذیِ رٍساًِ  400گزم داًِ خَ تِصَرت کَتاُ هزذت
(ّؾت رٍس) را در فصل تَلیذ هثلی تِ ػؾایز هٌطقزِ عزفارػ
ًوززَد -3 .در فصززل غیززز تَلیززذ هثلززی ،اعززتفادُ اس داًززِ خززَ
تِصَرت کَتاُ ٍ تلٌذ هذت تا ٍ تزذٍى اعزتفادُ اس  ٍ eCGیزا
اعتفادُ اس  eCGتِ تٌْایی ،تأثیز هؼٌیداری تزز فؼالیزتّزای
هختلف تَلیذ هثلزی تشّزای تزَهی ؽْزعزتاى فغزای اعزتاى
فارط ًذاؽت.
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Abstract
Nutritional and hormonal programs are one of the important ways of improving goat
reproductive performance. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect
of using barley seed and eCG at the same time on the reproductive performance of goat in
nomadic breeding conditions. The number of 60 goats of two to three-year-old in the breeding
season and 60 goats of three to four-year-old in out-breeding season were chosen. Then the
goats were divided into six groups of 10 numbers. 1- Control group (without receiving barley
seed and eCG); 2- Group receiving 400 grams of barley for eight days (short term); 3- Group
receiving 400 grams of barley for 16 days (long term); 4- Group receiving 400 IU eCG; 5Group receiving 400 IU eCG and 400 grams of barley for eight days and 6- Group receiving
400 IU eCG and 400 grams of barley for 16 days. The results indicated that in-breeding season
twinning rate in groups receiving barley for short and long term with eCG were higher
compared to the group without receiving eCG. At the same time, the minimum (five) and
maximum (20) numbers of born kids were observed in control and group six, respectively. The
results also indicated that in out-breeding season none of the characteristics were influenced
statistically by treatments. It can be concluded that using 400 IU of eCG and 400 grams of
barley seed daily, can improve the twinning rate in breeding season but such an effect cannot be
observed in out breeding season.
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