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 چکیده

روز مورد ارزیابی قرار گرفتند.  04ماهگی )دوره افت تولید( طی  6بلدرچین ژاپنی ماده در سن قطعه  69تعداد در این تحقیق 

و  084، 4های میزانروز متوالی و به 04مدت تزریق عضالنی منوتروپین در عضله سینه به شامل گروه آزمایشی 3این تعداد پرنده در 

 بندیگروهتصادفی  کامل هایصورت بلوکبه در هر تکرار قطعه 8تکرار و  0روز با پرنده در  به ازای هر کیلوگرم وزن گرممیلی 394

روز پس از آن، صفات عملکردی و کیفی تخم تولیدی هر دوره به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  34طی دوره تزریق و  شدند.

یات، درصد تولید محتویش وزن تخم، درصد سفیده، وزن گرم منوتروپین( موجب افزامیلی 394و  084نشان داد هر دو دوز تزریقی )

( و در دوره تزریق باعث کاهش وزن پوسته تخم و افزایش خوراک P<40/4تخم و کاهش ضریب تبدیل غذایی طی هر دو دوره شدند )

این دو دوز تزریقی از  یطورکلبهچنین در دوره پس از تزریق افزاینده وزن زرده تخم شدند. (. هر دو دوز همP<40/4مصرفی گردیدند )

 (.P<40/4یرگذار بودند )تأثگذاری و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی به شکل بهینه داروی منوتروپین بر عملکرد تخم
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 مقدمه
پرورش بلدرچین امروزه جایگاه خاصی در صنعت پرورش        

طیور پیدا کرده و با توجه به تقاضای مردم برای گوشت و تخم 

رسد که نظر میآن از لحاظ تولید به بلدرچین و اقتصادی بودن

دلیل کوچک بودن جثه تری پیدا کند. بهبیش در آینده توسعه

پرنده امکان پرورش چند قطعه از آن در یک فضای کوچک 

گذاری همین دلیل نیاز به سرمایهپذیر و عملی است و بهامکان

کالن در ایجاد تأسیسات و تأمین وسایل و تجهیزات پرورش 

از بین نژادهای مختلف بلدرچین،  (.8731نیا، اوحدینیست )

ای بسیار گونه  Couturnix japonicaبلدرچین ژاپنی با نام علمی

مهم از این دسته پرندگان است که امروزه جهت تولید گوشت و 

بلدرچین ژاپنی از سن شش هفتگی وارد یابد. یا تخم پرورش می

پیک تولید تخم ی شده و در سن نه هفتگی به گذارتخمفاز 

ی نیز ادامه پیدا ماهگهشترسد که پیک تخم تولیدی تا سن یم

ی افت بسیاری گذارتخمی روند ماهگنهکند. اما پس از سن یم

تولید تخم توجیه  ازلحاظی این پرنده دارنگهیداکرده و پ

 (.8731)اوحدی نیا، اقتصادی ندارد 

 HMG (Gonadotropin Menopusal Human) داروی نقش       

که یک گنادوتروپین انسانی با منشأ خارجی است در تحریک و 

هاست که در انسان تأیید شده های تخمدانی سالرشد فولیکول

باشد می LHواحد  37و  FSHواحد  37است. این دارو دارای 

گذاری که برای تحریک فولیکول برای تولید استروژن و تخمک

(. 8731باشد )پورقربان، می LHو  FSHنیاز به هر دو هورمون 

( در تحقیقی که روی مرغابی سر 8713نژاد و همکاران )کی

( انجام Anas Platyrhynchos( با نام علمی )Mallardسبز )

صورت عضالنی را به HMGروز گنادوتروپین  81مدت دادند، به

گیری کلی این محققین این بود که داروی تزریق کردند. نتیجه

HMG های تخمدانی داری بر رشد فولیکولاثر مثبت و معنی

ی مورد آزمایش داشته است و استفاده از این دارو گام نمونه

گذاری مؤثری در جهت ورود مرغابی سرسبز به فاز تخم

توان با تلقیح مصنوعی به دنبال آن میشود که بهمحسوب می

نقش این تکثیر گونه مورد نظر نیز کمک کرد. حال با توجه به 

های میدانی گوناگون دیگر روی انسان و ها و بررسیهورمون

توان این فرض را دنبال گذاری میحیوانات برای تحریک تخمک

گذاری در بازگرداندن قدرت تخمکتواند میکرد که آیا این دارو 

 ؟تولید بلدرچین ژاپنی مؤثر باشد افت زمان در تخم کیفی و صفات

       Girling  ( 2112و همکاران )در پژوهشی گنادوتروپین 

(Pregnant Mare Serum Gonadotropin) PMSG  را در دوزهای

روز در  3مدت به ،المللی در روزواحد بین 11و  11، 21، 81، 7

سینه بلدرچین ژاپنی تزریق کردند. نتایج این محققین  ناحیه

ی هاتخمکو  تخمدانرشد و نمو  موجب PMSGتیمار  داد نشان

 پیش زرده ساز شده است.

بلدرچین  32روی  تحقیقی طی (2187) همکاران و الصالحی       

المللی گنادوتروپین واحد بین 811و  71ماهه سطوح  81ژاپنی 

نتیجه ها ( را تزریق کردند. آنPMSGبارداری اسب ماده )

گرفتند این گنادوتروپین بر روی رشد و بلوغ فولیکول تخمدانی 

 ای داشته است.یندهافزایر تأث

       Ciftci (2182 هورمون استرادیول را )تزریقی در  صورتبه

بلدرچین ژاپنی ماده مورد بررسی قرار داد و طی گزارشی بیان 

سرم  FSHداشت، این هورمون تزریقی اثری بر غلظت هورمون 

خون، اندازه تخم روزانه و مصرف خوراک ایجاد نکرده است اما 

 رصد تولید تخم و ضخامت پوسته تخم شده بود.افزاینده د

( مشخص 2112) Abd-Elhadyو   Elnagarدر تحقیقی از       

ای استرادیول در بلدرچین ژاپنی موجب یچهماهدرونشد تزریق 

افزایش تعداد و وزن تخم شده بود اما همین شکل تزریقی در 

طی گزارشی دیگر اثری بر صفات عملکردی  گذارتخممرغان 

 (.2112و همکاران،  Onagbesanی ایجاد نکرد )گذارخمت

       Christians  وWilliams (8222 در تحقیقی بر پرنده )

ماده سار اروپایی، هورمون استرادیول تزریقی را مورد بررسی 

قرار دادند. طبق نتایج این محققین، هورمون تزریقی اثری بر 

چنین دیگر صفات عملکردی اندازه و توده تخم تولیدی و هم

ی نیز بر روی ترشح اکاهندهی دارا نبود و اثر منفی و گذارتخم

 ایجاد کرد. FSHهورمون 

Bahr (8222 ،)و  Palmerچنین طی گزارشی از هم       

های یکولفولی( تزریقی سبب افزایش زادبرون) FSHهورمون 

 ی در مرغ شده است.گذارتخمزرد بزرگ جهت 

منظور بررسی اثر ( تحقیقی را به8713رآرا و همکاران )بها       

های بر رشد و تکامل فولیکول HMGو  r-FSHهای هورمون

انجام دادند.  Balb/Cروزه نابالغ نژاد  28 تخمدانی در موش ماده

دار باعث افزایش معنی HMGاستفاده از نتیجه گرفتند  هاآن

 شودآنترال اولیه می هایفولیکول تعداد و (P<17/1) تخمدان وزن

(18/1>Pو ) های اولیه، تعداد تخمدان، تعداد فولیکول بر اندازه

های در حال رشد و رشد یافته اثر های ثانویه، فولیکولفولیکول

  دار ندارد.معنی

سر موش  11 بر( طی تحقیقی 8722عامریون و حیدری )       

صورت و استرادیول والرات را به HMGسوری سطوح ترکیب 

ها نشان داد نتایج آنکه  درون صفاقی تزریق کردند
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القای  از حاصل هایتخمک کل میانگین هایاختالفی در شاخص

های سالم گذاری پس از تحریک تخمدان و درصد تخمکتخمک

ها نتیجه کلی آن .است های آزمایشی ایجاد نشدهبین گروه

 HMG گویای این مطلب بود که اضافه نمودن استرادیول به

ای بر کمیت عنوان عامل تحریک تخمدان اثر افزایندهبه

 های حاصله ندارد.و رویان یتخمدانهای فولیکول

، گنادوتروپینی است که با افزایش منوتروپینکه جاییاز آن       

تواند در روند یمسرم خون  FSHو  LHهای سطوح هورمون

باشد، در این پژوهش سعی شد  مؤثری تخمک آزادسازساخت و 

 بر( HMG)شناخته شده با نام تجاری منوتروپین انسانی تا اثر 

در دوره  بلدرچین ژاپنی ی و صفات کیفی تخمگذارتخمعملکرد 

 افت تولید تخم مورد بررسی قرار گیرد.

  

 هاشمواد و رو
تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  این تحقیق در مزرعه       

بلدرچین  22( بر 8722روز )پاییز  11مدت پیشوا به -ورامین

ماهه )در دوره افت تولید تخم( انجام شد. این  2ژاپنی ماده 

)شاهد، تزریق دوز پایین و دوز  گروه آزمایشی 7تعداد پرنده در 

 بندیوهگر در هر تکرار قطعه 1تکرار و  1، باال از منوتروپین(

گرم )دوز میلی 811های تزریقی میزان پرندگان گروهبه  شدند.

 وزن کیلوگرم هر ازای بهگرم )دوز باال( میلی 721پایین( و 

روز داروی منوتروپین در ناحیه سینه تزریق  81مدت به پرنده

مدیریتی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، نور،  هایشد. شاخص

برای تمام  آزمایشیدر دوره  آوری تخمنحوه جمعتهویه و 

. جیره مورد استفاده در نظر گرفته شدها کامالً یکسان گروه

ای بلدرچین در زمان های تغذیهنیازمندیبراساس نیز  پرندگان

های آزمایشی یکسان برای تمامی گروهریزی و پایه تولید تخم

کیلوکالری 2211 دارای جیره این (.NRC، 8221) شد گرفته درنظر

 7/2درصد پروتئین خام،  21کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم، بر 

 درصد فسفر قابل دسترس بود. 77/1درصد کلسیم و 

پس از شروع تزریق داروی : های مورد بررسیفراسنجه       

روز پس  71روز تزریق و  81منوتروپین به پرندگان، طی دوره 

ی و کیفی تخم تولیدی گذارتخمی عملکرد هاشاخصاز آن، 

وزن تخم، وزن زرده، نسبت زرده به کل )میزان خوراک مصرفی، 

تخم، وزن سفیده، نسبت سفیده به کل تخم، وزن پوسته، 

ضخامت پوسته، وزن محتویات تخم، مواد خوردنی تخم، واحد 

گرم هاو، شاخص توده تخم، تولید تخم، ضریب تبدیل تخم و 

به تفکیک دوره مورد بررسی قرار ( تخم تولیدی هر پرنده در روز

از رابطه زیر  (Haugh unit) محاسبه واحد هاو منظوربه گرفت.

 (.Haugh ،8273استفاده گردید )

 ) 811Log81 )H – 8/3 w1/73 +3/72 = واحد هاو 

وزن تخم به  Wمتر و ارتفاع سفیده به میلی Hدر فرمول فوق 

 باشد.یم گرم

های این آزمایش بر اساس طرح آماری دادهتحلیل آماری:        

پرنده  1تکرار و  1، گروه آزمایشی 7 باتصادفی  های کاملبلوک

 که ابتدا در برنامه ،شد مورد ارزیابی قرارگرفتهدر هر تکرار 

Excel افزار وارد و سپس با نرمSPSS20  رویهGLM (General 

Linear Model ) .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند

 P<17/1در سطح ها از طریق آزمون دانکن مقایسه میانگین

 صورت گرفت.

 

 نتایج
های مورد بررسی، نتایج در پس از تجزیه تحلیل فراسنجه       

 دورهکه مربوط به  8به ثبت رسید. نتایج جدول  2و  8 ولاجد

باشد نشان داد، تزریق داروی منوتروپین سبب یمحین تزریق 

ی مورد بررسی شده هاشاخصدار در برخی یمعنایجاد اختالف 

بود. این تغییرات به شکلی بودند که هر دو دوز تزریقی موجب 

(، وزن محتویات و P<17/1افزایش وزن تخم، خوراک مصرفی )

مواد خوراکی تخم، وزن سفیده، نسبت وزنی سفیده، درصد 

( P<18/1ازای هر پرنده در روز )گرم تخم تولیدی به و تخم ولیدت

وزن پوسته و ضریب  کاهندهچنین این دو دوز تزریقی هم شدند.

. در این (P<18/1تبدیل غذایی جهت تولید تخم نیز بودند )

دار یمعندوره اما تنها دوز باال از منوتروپین موجب افزایش 

در دوره پس از تزریق نیز (. P<17/1شاخص توده تخم گردید )

تزریقی از منوتروپین موجب تغییرات  دوزهای 2 جدول نتایج طبق

ی اگونهبهی مختلف شده بودند. این اثرات هاشاخصدار در یمعن

بود که هر دو دوز تزریقی از این دارو سبب افزایش در 

ی وزن تخم، وزن زرده، وزن سفیده، نسبت وزنی هاشاخص

ت و مواد خوراکی تخم، درصد تولید تخم و سفیده، وزن محتویا

(. این P<18/1ازای هر پرنده در روز شدند )گرم تخم تولیدی به

چنین در دوره پس از تزریق موجب کاهش ضریب دو دوز هم

حین تزریق گردیدند  دوره مانندهمتخم  تولید جهت غذایی تبدیل

(18/1>P در قسمتی از نتایج این دوره مشخص شد دوز باال از .)

واحد هاو نسبت به دوز پایین و شاهد بود  کاهندهمنوتروپین 

(18/1>P.) 
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 )حین تزریق(ی آزمایشی مختلف هاگروهگذاری و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی در عملکرد تخمهای میانگین فراسنجه :1جدول 

     های آزمایشیگروه 

 شاهد فراسنجه
منوتروپین  تزریق

 (گرممیلی 811)

تزریق منوتروپین 

 (گرممیلی 721)
 میانگین کل 

خطای استاندارد 

 میانگین
 داریمعنی

 88/18B 82/87A 82/73A  81/82 17/1 181/1 (گرموزن تخم )

 118/1 17/1 23/1  21/1 72/1 83/1 (گرموزن زرده )

 283/1 77/1 72/77  22/71 11/72 71/77 نسبت زرده به کل تخم )%(

 <7/37c 2/28b 2/11a  87/2 12/1 111/1 (گرموزن سفیده )

 <11/77c 78/82b 72/12a  28/71 11/1 111/1 نسبت سفیده به کل تخم )%(

 8/17a 8/22b 8/28b  38/8 18/1 112/1 (گرموزن پوسته )

 128/1 11/1 87/71  87/71 87/71 81/71 ( میکرومترضخامت پوسته )

 2/11b 81/12a 81/31a  77/81 17/1 118/1 (گرموزن محتویات تخم )

 17/78b 12/72a 12/11a  77/17 77/1 112/1 مواد خوردنی تخم )%(

 122/1 11/7 81/22  21/21 72/811 27/812 واحد هاو

 8/71B 8/22B 8/77A  78/8 11/1 182/1 شاخص توده تخم

 71/82B 71/21A 71/71A  22/71 12/1 181/1 (g/b/dخوراک مصرفی )

 71/27b 73/71a 72/13a  81/77 28/1 112/1 تولید تخم )%(

 2/73a 3/77b 3/73b  83/1 82/1 118/1 ضریب تبدیل تخم

 7/27b 1/71a 1/77a  27/1 12/1 112/1 (g/b/dتخم تولیدی )

c, b, a دار در یک ردیف میتفاوت معنی: وجود اختالف حروف نشانه( 18/1باشد>P.) B, A  وCدار در یک ردیف می: وجود اختالف حروف نشانه تفاوت معنی( 17/1باشد>P.) 

      

 ی آزمایشی مختلف )پس از تزریق(هاگروهگذاری و صفات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی در عملکرد تخمهای میانگین فراسنجه :2جدول 

     های آزمایشیگروه 

 شاهد فراسنجه
منوتروپین  تزریق

 (گرممیلی 811)

تزریق منوتروپین 

 (گرممیلی 721)
 میانگین کل 

خطای استاندارد 

 میانگین
 داریمعنی

 <88/71c 82/78b 87/71a  71/82 11/1 111/1 (گرموزن تخم )

 <1/11c 1/72b 1/13a  11/1 18/1 111/1 (گرموزن زرده )

 77/13AB 71/22B 72/13A  12/77 81/1 112/1 نسبت زرده به کل تخم )%(

 <7/27c 2/77b 2/27a  73/2 12/1 111/1 (گرموزن سفیده )

 11/21b 72/22a 78/71a  28/71 22/1 111/1 نسبت سفیده به کل تخم )%(

 172/1 12/1 71/8  12/8 12/8 11/8 (گرموزن پوسته )

 822/1 11/1 87/71  83/71 87/71 81/71 (میکرومترضخامت پوسته )

 <2/31c 81/28b 88/17a  12/81 18/1 111/1 (گرموزن محتویات تخم )

 11/71b 13/22a 13/33a  13/12 78/1 112/1 مواد خوردنی تخم )%(

 817/32a 818/82a 22/22b  27/12 12/7 111/1 واحد هاو

 822/1 11/1 22/8  71/8 21/8 23/8 شاخص توده تخم

 22/71 21/71 21/71  21/71 18/1 221/1 (g/b/dخوراک مصرفی )

 <22/73c 21/12a 72/28b  31/11 77/1 111/1 تولید تخم )%(

 <81/87a 1/23c 1/11b  11/2 17/1 111/1 ضریب تبدیل تخم

 <7/73c 1/18a 3/81b  82/2 12/1 111/1 (g/b/dتخم تولیدی )
c, b, aدار در یک ردیف می: وجود اختالف حروف نشانه تفاوت معنی( 18/1باشد>P.) B, A  وCدار در یک ردیف می: وجود اختالف حروف نشانه تفاوت معنی( 17/1باشد>P.) 
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 بحث
از  ترکیبی که منوتروپین داروی ساختار به توجه با       

با نسبت مساوی است، تحقیقات  FSHو  LHی هاهورمون

گوناگون نشان از اثرگذار بودن این دارو بر رشد، بلوغ و آزاد 

های تخمدانی داللت دارد. در تحقیق حاضر با یکولفولشدن 

توجه به دوره افت تولید تخم بلدرچین ژاپنی و بررسی اثر این 

این مشکل، اقدام به تزریق دو دوز از دارو گردید. در دارو بر رفع 

انتهای آزمایش با توجه به نتایج، طبق انتظار این دارو بر 

واقع  مؤثری بلدرچین ژاپنی گذارتخمی عملکردی در هاشاخص

 گردید.  هاشاخصشد و در بسیاری از موارد موجب بهبود این 

( که داروی 8713ن )نژاد و همکارااین نتیجه با نتایج کی       

)به سبز پرنده مرغابی سر یدمثلیتولمنوتروپین را خارج از فصل 

مورد استفاده قرار دادند همسو و موافق روزه(  81شکل تزریق 

 اندازهاست. نتایج آزمایش این محققین نشان از آن داشت که 

های در حال تمایز )مراحل زرده سازی و تخمدان، تعداد تخمک

ساز  های زردهتکا در تخمک و قطر الیه پس زرده سازی(

گیری کلی نتیجه .تر از گروه شاهد بودداری بیشصورت معنیبه

داری اثر مثبت و معنی HMGاین محققین این بود که داروی 

های تخمدانی نمونه مورد آزمایش داشته است بر رشد فولیکول

سرسبز و استفاده از این دارو گام مؤثری در جهت ورود مرغابی 

توان با دنبال آن میشود که بهگذاری محسوب میبه فاز تخم

این  تلقیح مصنوعی به تکثیر گونه مورد نظر نیز کمک کرد.

از این  روز دیگر ی را با ادامه چندگذارتخمحتی احتمال  محققین

بودن تعداد یا مدت زمان  کم این داشتند که بر دادند و نظر تزریق

 بوده باشد. مؤثر ی(گذارتخم )عدم این شاخصتوانسته بر  هایقتزر

الصالحی و ( و 2112و همکاران ) Girling از سوی دیگر       

به بلدرچین  PMSGپس از تزریق سطوحی از  (2187همکاران )

روز در ناحیه سینه( نتایج مناسب  81و  3ترتیب طی ژاپنی )به

ی خمدانتو مفیدی در رابطه با رشد، بلوغ و آزاد شدن فولیکول 

تحقیق  مانندبهتواند یمیت درنهارا شاهد بودند که این روند 

 ی منجر شود.گذارتخمحاضر به افزایش 

یر تأثدهنده ( نشان2117) Nematallahچنین نتایج هم       

بر صفات عملکردی و  PMSGمثبت و افزاینده گنادوتروپین 

خوانی تحقیق همبا نتایج این  که است گذارتخم مرغان گذاریتخم

یر مثبت از لحاظ کارایی بین هر دو گنادوتروپین بر تأثدارد. این 

که  هاپژوهشی یکسان است. از دیگر گذارتخمبازده عملکرد 

Ciftci (2182 )توان به آزمایش یم شده انجام هاهورمون یلهوسبه

تزریقی در بلدرچین  صورتبهکه در آن هورمون استرادیول را 

طی گزارشی  ویمورد بررسی قرار داد اشاره کرد.  ژاپنی ماده

 FSHبیان داشت، این هورمون تزریقی اثری بر غلظت هورمون 

سرم خون، اندازه تخم روزانه و مصرف خوراک ایجاد نکرده است 

اما افزاینده درصد تولید تخم و ضخامت پوسته تخم شده بوده 

است که در قسمتی موافق و در قسمتی مغایر با نتایج تحقیقی 

Abd-Elhady (2112 )و  Elnagarباشد. در تحقیقی از یمحاضر 

دیول در بلدرچین ای استرایچهماهدرونمشخص شد تزریق 

ژاپنی موجب افزایش تعداد و وزن تخم شده بود اما همین شکل 

و  Onagbesanطی گزارشی دیگر ) گذارتخمتزریقی در مرغان 

ی ایجاد گذارتخم( اثری بر صفات عملکردی 2112همکاران، 

Bahr (8222 ،)و  Palmerچنین طی گزارشی از نکرد. هم

های یکولفولبب افزایش ی( تزریقی سزادبرون) FSHهورمون 

ی در مرغ گردید. در گزارش دیگری گذارتخمزرد بزرگ جهت 

تحقیقی بر پرنده ماده  که در Williams (8222)و  Christiansاز 

بررسی قرار دادند،  مورد تزریقی را استرادیول اروپایی، هورمون سار

مشخص شد هورمون تزریقی اثری بر اندازه و توده تخم تولیدی 

دارا نبود و اثر منفی  یگذارتخم عملکردی صفات چنین دیگرهم و

 ایجاد کرده است. FSHی نیز بر روی ترشح هورمون اکاهندهو 

و  LHی تحریک و رشد فولیکول تخمدانی )هاهورمون       

FSH ( و 8722شود )عامریون و حیدری، یم( از هیپوفیز ترشح

و  Wang( و 8211و همکاران ) Garzaبا توجه به گزارشات 

Greenwald (8227 که طی )هایی پس از برداشت یشآزما

 FSHو  LHترتیب هامستر و موش( و تزریق )به حیوانات هیپوفیز

 صورتبهگاوی، رشد و نمو فولیکول تخمدانی و آزاد شدن آن 

توان چنین برداشت کرد که نقش یمطبیعی ادامه یافت، 

های تخمدانی یکولفولدر رشد و نمو زادی ی برونهاهورمون

 یرگذار باشد.تأثو  مؤثربسیار 

سازوکار عمل داروی مورد استفاده در پژوهش حاضر        

با  FSHو  LHی هاهورمون)منوتروپین( با توجه به دارا بودن 

نسبت مساوی، به شکلی است که با تزریق و افزایش غلظت این 

تر در بافت و خون حیوان موجب تحریک بیش هاهورمون

ی پاراکرین و اتوکرین در داخل هاکمپلکسهیپوفیز و در پی آن 

( و این موضوع 8722شود )عامریون و حیدری، یمتخمدان 

شده که در  هاتخمکچنین آزاد شدن باعث رشد و بلوغ و هم

یر تأثپی این موضوع، زرده سازی و میزان تخم تولیدی تحت 

شده و وزن  تردرشتی تولیدی هاتخمگرفته و در این حین  قرار

شوند. این روند یمشدن، دارا  تردرشت تبعبهتری پوسته کم

رود و یمای پرنده که باالتر یهتغذیازهای نچنین با توجه به هم

خوانی دهد همیمتر خوراک سوق مصرف بیش سمت را به حیوان



 (Couturnix japonica) بلدرچین ژاپنی عملکرد و صفات کیفی تخم اثر تزریق منوتروپین بر                   و همکاران گوگانیاصل
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نژاد و منوتروپین و طبق نظر کیدارد. در کل با توجه به ترکیب 

 (Recruitment) بسیج باعث دارو این (8713) همکاران

ها تا مرحله پس زرده های تخمدانی و پیشرفت آنفولیکول

 شود.( میPost-vitellogenic stageسازی )

و  811دهنده است که تزریق سطوح نتیجه کلی نشان       

توانایی بهبود بازده  روز 81گرم از منوتروپین طی میلی 721

عملکردی تخم تولیدی و صفات کمی تخم بلدرچین ژاپنی را از 

 عنوانبهتوان یمروز پس از آن داشته است و  71حین تزریق تا 

روشی جهت کنترل پرندگان در حال انقراض نیز مورد استفاده 

 قرار گیرد.
 

 تشکر و قدردانی
مهندس ابراهیم مصلحی آقای از همکاری و همراهی  وسیلهبدین

 گردد.یمدر این پژوهش، تقدیر و تشکر 
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