
استفاده از فناوری های 
تولیدمثلی در پرورش گوسفند

جلد اول

همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

نویسندگان
رضا مسعودی، فاطمه زارعی، نادر اسدزاده

1400



 عنوان: استفاده از فناوری های تولیدمثلی در پرورش گوسفند 
جلد اول همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

نویسندگان: رضا مسعودی، فاطمه زارعی و نادر اسدزاده
همکار: مجید توکلی

مدیر داخلی: ویدا همتی
تهیه شده در: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور- دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
شمارگان: 1000

نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 100000 تومان

مسئولیت صحت مطالب با نویسندگان است.

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، پالک 1 و 2، معاونت ترویج،
صندوق پستی: 1113- 19395، تلفکس: 22413923- 021

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 59232 به تاریخ 1399/12/23 است.

شابک: 978-622-7949-58-2
ISBN: 978-622-7949-58-2

: مسعودی، رضا، 1364. سرشناسه   
نویسندگان  گوسفند/  پرورش  در  تولیدمثلی  فناوری های  از  استفاده   :  عنوان و نام پدیدآور  
رضا مسعودی، فاطمه زارعی، نادر اسدزاده، همکار مجید توکلی؛ تهیه     
و  دانش  شبکه  دفتر  کشور،  دامی  علومی  تحقیقات  موسسه  در  شده     

رسانه های ترویجی.   
معاونت  کشاوزری،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان   : تهران   :  مشخصات نشر  

آموزش و ترویج کشاوزی، نشر آموزش کشاورزی، 1400.   
: 4ج: مصور )بخش رنگی(، جدول، نمودار. مشخصات ظاهری 

:ج 1: 2-58-7949-622-978؛    ج2: 978-622-7949-55-1  شابک  
   ج 3: 5-57-7949-622-978     ج4: 978-622-7949-56-8

: فیپا وضعیت فهرست نویسی 
: کتابنامه یادداشت  

: ج1: همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی  ج2: تلقیح مصنوعی مندرجات  
ج4: انجماد و ارزیابی کیفیت اسپرم.     ج3: سونوگرافی 

: گوسفندها -- تولیدمثل موضوع  
Sheep -- Reproduction : موضوع  

: زارعی، فاطمه، 1363. شناسه افزوده  
: اسدزاده، نادر، 1348. شناسه افزوده  

: توکلی، مجید، 1357. همکار شناسه افزوده  
: موسسه تحقیقات، علوم دامی کشور، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی شناسه افزوده  

: س��ازمان تحقیق��ات، آم��وزش و ترویج کش��اورزی، معاونت ترویج.   شناسه افزوده  
نشر آموزش کشاورزی   

SF 768/2 : رده بندی کنگره 
636/308926 : رده بندی دیویی 

8765469 : شماره کتابشناسی ملی 
: فیپا اطالعات رکورد کتابشناسی 







مقدمه ......................................................................................... 7
فصل اول: آناتومی و فیزیولوژی تولیدمثل میش ...................... 9 
فصل دوم: تولیدمثل فصلی در گوسفند .................................. 37 
فصل سوم: روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند .......... 43  
منابع ........................................................................................ 99
 ضمیمه .................................................................................. 101

فهرست مطالب





مقدمه

ب��ه عل��ت افزایش جمعیت کش��ور در س��ال های اخیر 
و افزای��ش مص��رف فرآورده ه��ای غذای��ی و همچنین لزوم 
خودکفایی و عدم وابستگی به واردات در تامین مواد غذایی 
م��ورد نیاز، بکارگیری روش های علم��ی نوین در پرورش دام 
اهمیت بس��زایی یافته است. در این میان گوسفند به دلیل 
تنوع محص��والت تولیدی، صرف��ه اقتصادی و ت��وان بالقوه 
چندقلوزایی از اهمیت ویژه ای در صنعت دامپروری برخوردار 
اس��ت و در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن به عنوان دام 
س��بک جهت تولید گوش��ت مورد نیاز کشور شده است. با 
توجه به اینکه اغلب نژادهاي گوس���فند داراي تولی�دمثل 
فصلي ه�س��تند، ای�ن خ�صوصیت گوس�فند منج�ر ب�ه 
محدودیت تولیدمثلي ش��ده و در بس��یاري از مناطق دنیا 
تنها ی�ک ب�ار در س���ال زای�ش انج�ام م�ي ش��ود. عالوه 
بر این ویژگی ذاتی گوس��فند، ضعف در مدیریت تولیدمثل 
گله های س��نتی روس��تایی و عش��ایری نیز موجب افزایش 
تعداد میش های قس��ر، تلفات بره ها، ایج��اد زایش پراکنده 
در طول سال و غیریکنواختی در گله ها می شود. در چنین 
ش��رایطی اعمال ش��یوه های مناس��ب مدیریت��ی و کاربرد 
فناوری های تولیدمثلی می تواند موجب س��ودآوری بیش��تر 
برای صنعت گوسفندداری شود. از متداول ترین فناوری های 
تولیدمثلی در حیوانات مزرعه ای می توان به انواع روش های 
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کنت��رل چرخه فحلی اش��اره کرد. همزم�ان س��ازی فحل�ی 
یک���ی از ابزارهای مهم ارتق��اء مدیریت تولیدمثل در دام به 
ش��مار می رود که به صورت گس��ترده ای در سراسر دنیا به 
کار گرفته می شود. با اس��تفاده از برنامه های همزمان سازی 
فحلی و ایج��اد تغییرات بر روی هورمون های مترش��حه از 
غ��دد، می توان تولیدمثل حیوان را در راس��تای اهداف مورد 
نظر مدیریت کرد. از جمله مهم ترین نتایج حاصل از کاربرد 
روش های همزمان س��ازی فحلی در صنعت پرورش گوسفند 
می توان به موارد زیر اش��اره کرد: کنت��رل مدیریت تغذیه ای 
و تولیدمثل��ی در گله ه��ای گوس��فند، برنامه ری��زی جهت 
جفتگیری های کنترل ش��ده ب���ه منظ�ور توس��عه اهداف 
اصالح ن�ژادی، بهبود بازده بره زایی در سیس��تم های فشرده 
)س��ه زایش در دوسال(، جلوگیری از زایش های پراکنده و در 
زمان های نامناس��ب، تولید بره های همسن برای پرواربندی، 
ت�ولی�د ب�ره در ماه هایی از سال که عرضه گوشت گوسفند 
محدود اس��ت و در نهایت اثر گذاری بر الگوی تولید گوشت 
و تثبیت بازار. علی رغم پیش��رفت های انجام شده در زمینه 
افزایش بهره دهی و اصالح راندمان تولیدمثل گوس��فند، این 
روش های سودمند هنوز در جامعه سنتی پرورش دام کشور 
شناخته شده نیست. امید است آنچه در این دستنامه ارائه 
می ش��ود، اهمیت این روش ها را روشن نموده و به استفاده 

بهینه از آن ها منجر گردد. 



فصل اول

آناتومی و فیزیولوژی تولیدمثل میش
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آناتومی دستگاه تولیدمثل میش 
یک��ی از عوامل موث��ر بر بازده تولیدمثل گله، س��المت 
اندام ه��ای تناس��لی و میزان ب��اروری دام ماده اس��ت. فهم 
آناتومی دستگاه تناسلی حیوان ماده می تواند در بکارگیری 
هرچه بهتر س��ازوکارهای تولیدمثلی موثر باش��د. اندام های 
تولیدمثل��ی در می��ش از تخمدان ها1 و لوله های تناس��لی 
تشکیل شده اس��ت. محل قرار گیری دستگاه تناسلی ماده 
در حفره لگن در ش��کل 1 نشان داده ش��ده است. دستگاه 

تناسلی دام ماده دارای دو وظیفه اصلی است:
1- رش��د و تکامل گامت ماده و فراهم نمودن ش��رایط الزم 

برای لقاح.
2- ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و نمو جنین ایجاد شده 

)در صورت وقوع آبستنی(.

1- Ovary

شکل 1- جایگاه دستگاه تولیدمثل ماده در بدن- برش طولی بدن

11



12

استفاده از فناوری های تولیدمثلی در پرورش گوسفند

تخمدان ها

تخمدان ها اندام های اصلی تولیدمثلی دام ماده و دارای 
دو نقش اساسی هستند:

1- تولید گامت ماده )اووسیت( )تخمک(1 قابل لقاح: طی هر 
چرخ��ه فحلی در حیوانات تک قلو زا، یک فولیکول تخمدانی 
و در حیوان��ات چند قل��و زا دو یا چند فولیک��ول تخمدانی، 

تخمک ریزی می کنند.
2- تولید هورمون های جنسی )استروئیدی و پپتیدی(: این 
ترکیبات برای رش��د و نمو اووس��یت و آماده سازی سیستم 
تناس��لی برای تخمک ریزی، لقاح، تداوم و خاتمه آبس��تنی 

ضروری است.
تخمدان ه��ا ب��ر خالف بیضه ه��ا در حفره ش��کمی و به 
صورت قرینه در پشت کلیه ها قرار دارند و توسط رباط پهن 
رحمی- تخمدانی2 نگه داش��ته شده اند. تخمدان های میش 
بادامی ش��کل )بیضی( بوده و اندازه آن ها بر حسب شرایط 
تولیدمث��ل در حدود 3-0/6 گرم اس��ت. تخمدان دارای دو 
بخش اصلی کورتکس و مدوالست. کورتکس بخش بیرونی 
را تشکیل می دهد و از جنس بافت پیوندی است و پیرامون 

مدوال را فرا گرفته است )شکل 2(. 

1- Ovum   2- Utero-ovarian ligament 
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شکل 2- تصویر شماتیک بخش های تخمدان پستانداران

در کوتکس تخم��دان، فولیکول ها )مجموعه اووس��یت 
و س��لول های غیرجنس��ی اطراف آن( وجود دارند که پس 
از رش��د و تکام��ل، گامت ماده )اووس��یت( را ط��ی فرایند 
تخمک ری��زی ره��ا می کنند ت��ا ب��ه درون اویداکت منتقل 
ش��ود. فولیکول تخمک ریزی کرده به بافت ترش��حی جسم 
زرد تبدیل می ش��ود و پس از مدتی فعالیت در صورت عدم 
آبستنی از بین رفته و تبدیل به جسم سفید می شود. جسم 
س��فید فعالیت هورمونی ندارد و به تدریج پس روی می کند. 
مدوال دارای بافت پیوندی متراکم اس��ت و حاوی رگ های 

خونی، لنفاوی و اعصاب است )شکل 9(.
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لوله های دستگاه تولیدمثل ماده
لوله های دس��تگاه تولیدمثل ماده به ترتیب ش��امل دو 
اویداک��ت1، رحم2، واژن3 و فرج4 اس��ت. بخش های مختلف 

دستگاه تناسلی میش در شکل 3 نشان داده شده است.

اویداکت )لوله فالوپ(
طول اویداکت در گوس��فند 19-15 س��انتی متر است و 
وظیفه آن گرفتن اووس��یت  از تخمدان، انتقال آن به طرف 
رحم و همچنین محل تالقی سلول جنسی نر و ماده می باشد 
)شکل 4(. براس��اس عملکرد، اویداکت به چهار بخش قابل 

تفکیک است:
1- دهانه قیفی شکل یا شیپور فالوپ )اینفاندیبولوم(5: 
بخ��ش پایان��ی اویداک��ت در نزدیکی تخمدان اس��ت و جز 
یک ناحیه در ب��االی تخمدان، هیچ گونه اتصالی با تخمدان 
ندارند. یک دهانه قیفی ش��کل دارد که اووس��یت رها شده 
از تخم��دان را می گیرد. س��طح اینفاندیبول��وم دارای زوائد 
انگشت مانند یا فیمبریا6 است. سطح اینفاندیبولوم گوسفند 

10-6 سانتی متر مربع است. 

1- Oviduct  2- Uterus 
3- Vagina   4- Vulva  
5- Infundibulum  6- Fimbria
 



15

جلد اول - همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

2- آمپول1: قسمت پهن و اصلی اویداکت است که حداقل 
نیم��ی از طول آن را تش��کیل می دهد. آمپول وس��یع تر از 
دیگر بخش های اویداکت است. آمپول محل انجام لقاح بین 

اووسیت و اسپرم است. 
3- تنگه )ایس�تموس(2: بخش باریک و انتهایی اویداکت 
و پیوندگاه اویداکت و ش��اخ رحم اس��ت. ایس��تموس محل 
نگهداری سلول تخم )اووس��یت لقاح یافته( بوده و تا زمانی 
که سلول تخم به شاخ رحم منتقل شود )3روز( با ترشحات 
س��لول های غده ای خ��ود، محیط غذایی کام��ال متعادلی را 

جهت نگهداری رویان فراهم می نماید )شکل 5(. 

رحم
رحم گوسفند از نوع رحم دو بخشی3 است. این نوع رحم 
دارای یک س��رویکس و بدنه برجس��ته اس��ت. رحم عضوی 
ماهیچه ای است که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1- دو ش��اخ رحم4 که هر کدام ب��ه یک اویداکت متصل 
هستند. هر شاخ رحم 16-9 سانتی متر طول داشته و در محل 
دوش��اخه ش��دن به بدنه متصل می شوند. در میش شاخ های 

رحم 90-80 درصد از کل طول رحم را شامل می شوند.

1- Ampulla  2- Isthmus 
 

3- Bipartite uterus  4- Uterine horns  
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2- بدن��ه رح��م1 کوت��اه ب��وده و از به هم پیوس��تن دو 
ش��اخ ایجاد می گردد. طول بدنه رحم گوسفند حدود 3-5 

سانتی متر می باشد.
3- گردن رحم )س��رویکس(2 که دارای بافتی س��فت و 
غضروفی اس��ت و در حد فاصل بین رحم و واژن قرار دارد. 
این عضو در مرحله دای استروس بسته و طی فحلی، زایش 

و موارد پاتولوژیک باز است )شکل 3(.

الیه های دیواره رحم
در دیواره رحم س��ه الیه قابل تش��خیص وج��ود دارد: 
پری متریوم، مایومتری��وم و اندومتریوم. پری متریوم الیه ای 
اپیتلیومی، ش��فاف و نازک از سروز است که بخش خارجی 
رحم را احاطه کرده است. الیه میانی میومتریوم می باشد که 
الیه  ماهیچه ای رحم بوده و انقباضات حاصل از آن به انتقال 
اسپرم در زمان فحلی و خروج جنین در هنگام زایش کمک 
می کن��د. داخلی ترین الیه رح��م اندومتریوم )بافت مخاطی 
رحم( است که در زیر ماهیچه رحم قرار دارد و حفره رحم را 
می پوشاند. در اندومتریوم نشخوارکنندگان، برجستگی های 
دکمه ای ش��کلی وج��ود دارد که از باف��ت پیوندی متراکم 
تش��کیل ش��ده و فعالیت تراوش��ی ندارد. این برجستگی ها 
کارانکول نام دارد و در گوسفند به تعداد 100-70 عدد در 

1- Body   2- Cervix 
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4 ردیف قرار دارند. در هنگام آبستنی برجستگی های ریز و 
انگشت مانند غشا خارجی جفت )کوتیلدون( به درون فضای 
بین کارانکول های رحمی نفوذ کرده و واحد ساختاری جفت 

نشخوارکننده )پالسنتوم( را بوجود می آورند. 

سرویکس 
س��رویکس بخشی از رحم می باش��د ولی به عنوان یک 
عضو متمایز مورد مطالعه قرار می گیرد. سرویکس دیواره ای 
ضخیم و حفره ای بسیار تنگ دارد و مانند اسفنگتری است 
که درون رحم را از ارتباط با  فضای بیرون محافظت می کند. 
طول س��رویکس میش حدود 7-4 س��انتی متر می باشد و 
در حف��ره آن زوائدی وج��ود دارد که به ش��کل حلقه هایی 
)رینگ(1 دیده می ش��وند. تعداد این حلقه ها 7-5 عدد است. 
در گوس��فند حلقه ها کامال توس��عه یافته و به شیوه ای به 
هم آمیخته ش��ده اند که حفره سرویکس را کامال می بندند 
و فقط در زمان فحلی و در اثر هورمون اس��تروژن، سرویکس 
حالت نیمه باز پیدا می کند. این ساختار ویژه در سرویکس 
گوسفند مهم ترین عامل محدودیت تلقیح مصنوعی در این 
دام اس��ت زیرا عبور پیپت )تفنگ( تلقیح مصنوعی از آن را 

مشکل می سازد )شکل 6(.   

1- Annular ring 
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مهبل )واژن( و فرج 
واژن1 در ح��د فاصل س��رویکس و فرج ق��رار دارد و عضو 
مخص��وص جفتگیری2 حیوان م��اده و جایگاه خ��روج ادرار 
می باش��د. طول واژن در میش در حدود 17-12 س��انتی متر 
اس��ت. در نشخوارکنندگان در هنگام آمیزش، منی در انتهای 
قدام��ی واژن تخلیه می ش��ود. فرج3 بخش خارجی دس��تگاه 
تناسلی ماده است. پوشش سطحی لبه های فرج مانند پوست 
بدن است و دارای غدد عرق، چربی و فولیکول مو می باشد. 

1- Vagina   2- Copulation
 

3- Vulva 

شکل 3- دستگاه تولیدمثل میش
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شکل 4- اویداکت و تخمدان میش در فصل غیر تولیدمثلی

شکل 5- بخش های آناتومیک اویداکت
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شکل 6- ساختار سرویکس میش، برش طولی و دهانه ورودی  

فیزیولوژی تولیدمثل در دام ماده
تخمک سازی و فولیکول سازی

تخمدان ه��ای حیوان م��اده در زمان تول��د دارای تمام 
س��لول های جنس��ی مورد نی��از در طول م��دت تولیدمثل 
می باش��ند و بعد از تولد س��لول جدیدی تولید نمی ش��ود.  
تخمک س��ازی1 به مجموعه فعالیت های��ی اطالق می گردد 
که طی آن سلول جنس��ی ماده )اووسیت( تولید می گردد. 
هر اووس��یت را چندین س��لول پوشش��ی به نام سلول های 
گرانول��وزا احاطه می کنند که مجموع��ه ای به نام فولیکول 
را بوجود می آورند. این فرایند فولیکول س��ازی2 نام دارد. رشد 

1- Oogenesis  2- Folliculogenesis  
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فولیکول ه��ا در تخمدان های رویان از دوره آبس��تنی حیوان 
ماده شروع می ش��ود ولی تکامل فولیکول و تخمک ریزی تا 
هنگام بلوغ جنس��ی انجام نمی ش��ود. تعداد فولیکول ها در 
تخم��دان یک جنین ماده حدود 6 میلیون عدد می باش��د 
ک��ه در زمان تولد به 2 ملی��ون و در زمان بلوغ به 300 هزار 
کاهش می یابد )شکل 7(. در فرایند فولیکول سازی 5 دسته 
فولیکولی قابل تمایز هس��تند )ش��کل 9(. این دسته بندی 
بر حس��ب اندازه اووسیت داخل این فولیکول ها، ویژگی های 
شکل شناسی سلول های گرانولوزایی و تعداد الیه سلول های 
گرانولوزایی اس��ت که به ترتیب عبارتند از: فولیکول آغازین 
)مادری(، فولیک��ول اولیه، فولیکول ثانوی��ه، فولیکول ثالثه 

)آنترال یا حفره دار( و فولیکول گراف )شکل 10(.

تکامل اووسیت
اووس��یت در تخمدان های جنین به ص��ورت دیپلوئید 
می باش��د )دارای 54 کروموزوم در گوس��فند(. این س��لول ها 
قبل از تولد از طریق تقس��یم میتوز تکثیر می یابند و بعد 
وارد تقس��یم میوز می شوند. تقسیمات سلولی اووسیت در 
مراحل نخس��تین زندگ��ی رویان در مرحل��ه پروفاز-1 میوز 
متوق��ف می ش��ود و این توقف ت��ا زمان بل��وغ ادامه خواهد 
داشت. سلول در این مرحله اووسیت اولیه نام دارد. همزمان 
با رش��د فولیکول، اووسیت هم رشد کرده و الیه زوناپلوسیدا 
آن را احاطه می کند. با پیشرفت رشد، فولیکول گراف مقدار 
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زیادی اس��تروژن تولید می کند که با تحریک هیپوتاالموس 
و هیپوفیز س��بب آزاد ش��دن مقدار زیادی LH می ش��ود. 
موج LH موجب ش��روع تقسیم سلولی میوز-1 در اووسیت 
می ش��ود که سبب تشکیل اووس��یت ثانویه و اولین جسم 
قطبی می شود. در این مرحله فولیکول پاره شده و اووسیت 
خارج می ش��ود. ب��ه این فراین��د تخمک ریزی )اووالس��یون( 
می گویند. آخرین تقس��یم با آزاد شدن اووسیت در خارج از 
تخمدان و در اویدوکت انجام می شود. تقسیم میوز-2 زمانی 
کامل می ش��ود که اسپرم به اووس��یت نفوذ کند و دومین 
جس��م قطبی تشکیل شود. در نهایت اووسیت حاصل، یک 
س��لول هاپلویید )دارای 27 کروموزوم در گوس��فند( خواهد 
بود )ش��کل 8(. الیه های س��لولی اطراف اووسیت شامل زونا 
پلوسیدا، کرونا و کومولوس اس��ت. زوناپلوسیدا درونی ترین 
غش��ا بوده و بر روی غشا پالس��مایی اووسیت چسبیده. دو 
الیه کرونا و کومولوس از سلول های گرانولوزا منشا گرفته اند 

)شکل 7(.
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استفاده از فناوری های تولیدمثلی در پرورش گوسفند

شکل 9- تخمدان و انواع ساختار های بافتی موجود در آن 

شکل 8- گامه های تخمک سازی



25

جلد اول - همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

شکل 10- فولیکول پیش از تخمک ریزی

چرخه فحلی در میش
برای درک بهتر برنامه همزمان س��ازی، باید درک درستی 
از چرخه فحلی1 داش��ته باشیم. چرخه فحلی بیانگر الگوی 
تکرار ش��ونده فعالیت تخمدان هاست. در واقع فحلی مرحله 
آمادگی برای باروری در دام ماده بوده و در برگیرنده مجموعه 
وقایعی اس��ت که طی آن یک حیوان م��اده از مرحله عدم 
پذیرش جنس��ی به مرحله تمایل جنسی منتقل می شود و 
توانایی جفتگیری و آبس��تنی احتمالی را کسب می نماید. 
فاصله زمانی بین دو دوره فحلی را چرخه فحلی می گویند. 
می��ش در طول فصل جفتگیری با فواصل منظمی چندین 
چرخه فحلی نش��ان می ده��د و در صورت عدم آبس��تنی، 
به طور متوس��ط ه��ر 17 روز )19-14 روز( تکرار می ش��ود. 
چرخ��ه فحل��ی در دام های جوان معم��وال 2-1 روز کوتاه تر 

1- Estrus cycle 
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استفاده از فناوری های تولیدمثلی در پرورش گوسفند

 می باش��د )شکل 11(. چرخه فحلی به دو مرحله فولیکولی1 
)مرحله رش��د فولیکول ه��ا( و مرحله لوتئال2 )مرحله رش��د 

جسم زرد( تقسیم می شود.

مرحله فولیکولی
مرحله فولیکولی ش��امل دو فاز پرواس��تروس3 و استروس4   
است. این مرحله در میش کوتاه و در حدود 4-3 روز می باشد.

پرواستروس: طول پرواس��تروس در گوسفند حدود 2 روز 
اس��ت. در این مرحله تحت تاثیر گونادوتروپین های آزاد ش��ده 
از هیپوفی��ز، رش��د فولیکولی انجام می ش��ود. هورمون محرک 
فولیکولFSH( 5( رشد اولیه فولیکول را تحریک کرده و سپس 
هورمون لوتئینی کنندهLH( 6( برای تکمیل مراحل انتهایی رشد 
ترش��ح می شود. با رش��د و تکامل فولیکول گراف، مقدار زیادی 
هورمون جنس��ی ماده یعنی اس��تروژن تولید می شود. افزایش 

مقدار استروژن خون سبب تغییراتی به شرح زیر می شود:
1- افزایش س��طح استروژن خون با اثر بر غده هیپوفیز، 
باعث آزاد شدن LH شده که در نهایت با ایجاد تغییراتی در 
غشا فولیکول موجب پاره شدن دیواره فولیکولی و آزاد شدن 
اووسیت می شود. موج LH همچنین باعث تبدیل اووسیت 

اولیه به ثانویه می شود. 

1- Follicular phase  2- Luteal phase 
3- Pro-estrus  4- Estrus  
5- Follicle stimulation hormone (FSH) 
6- Luteinising  hormone 
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2- افزایش اس��تروژن خون موجب ب��روز رفتار فحلی در 
حیوان ماده می شود.

فولیکول رشد یافته عالوه بر استروژن، هورمون بازدارنده 
 FSH اینهیبین1 را تولید می کند که با محدود کردن ترشح
توسط غده هیپوفیز از رش��د فولیکول های دیگر در حضور 
فولیکول رش��د یافت��ه جلوگیری نموده و به محدود ش��دن 

مقدار تخمک ریزی کمک می کند. 
اس�تروس )فحلی(: فحلی دوره زمانی است که حیوان 
م��اده آمادگ��ی الزم را ب��رای عمل آمی��زش دارد و با نمایش 
رفتارهای جنس��ی، حیوان ن��ر را می پذیرد. معموال فحلی در 
اواس��ط یا اواخر مرحل��ه فولیکولی انج��ام می گیرد. معموال 
فحل��ی را روز صفر چرخ��ه فحلی در نظ��ر می گیرند. طول 
دوره فحلی به نژاد، سن، موقعیت جغرافیایی و میزان تماس 
ب��ا دام نر بس��تگی دارد. این زمان در گوس��فند بین 18-72 
س��اعت است. البته طول مدت واقعی فحلی در گوسفند 36 
ساعت است و تخمک ریزی 32-30 ساعت بعد از شروع فحلی 
انجام می شود. طول دوره فحلی در دام های جوان در مقایسه 
ب��ا دام های مس��ن و همچنین دام های م��اده ای که به طور 
پیوسته در معرض دام نر قرار دارند، کوتاه تر است. طول دوره 

فحلی در اوایل و اواخر فصل تولیدمثل نیز کوتاه تر است. 

1- Inhibin hormone 
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عالئم فحلی در میش
بر خالف گاو و بز، میش جز در حضور قوچ عالیم فحلی 
را نش��ان نمی دهد. فرمون های موجود در چربی پش��م قوچ، 
فحل��ی و تخمک ریزی را در میش ه��ا تحریک می کند. قوچ 
نی��ز حیوان ماده فحل را از روی بوی ترش��حات واژن میش 
شناس��ایی می کند. در این مرحله استروژن فولیکول گراف 

باعث تغییرات رفتاری وابسته به فحلی می شود:
1- تنها نشانه قطعی فحلی آن است که حیوان ماده آرام 

می ایستد و اجازه می دهد قوچ بر روی آن پرش انجام دهد.
2- میش فحل بی قرار شده و به دنبال قوچ می گردد.

3- می��ش فح��ل در مقاب��ل وارس��ی کردن ق��وچ آرام 
می ایستد، اغلب دم خود را تکان داده و سر خود را به عقب 
برمی گردان��د و به قوچ نگاه می کن��د. میش هایی که فحل 
نیستند با نزدیک شدن قوچ، زانو زده و ادرار می کنند و اگر 

قوچ با پرخاشگری نزدیک شود فرار می کنند.
4- میش ها س��عی در جلب توجه قوچ دارند و در اطراف 

آن تجمع می کنند و اصطالحا تشکیل حرم می دهند. 
5- افزای��ش جریان خ��ون و فعالیت غدد ترش��حی در 
س��رویکس و واژن موجب تورم فرج و واژن و افزایش ترش��ح 

مایع مخاطی رقیق می شود. 
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مرحله لوتئال
این مرحله ش��امل دو فاز مت استروس1 و دای استروس2 

است و مدت آن در میش حدود 13 روز می باشد. 
مت اس�تروس: این مرحله فاصله زمانی بین تخمک ریزی و 
تشکیل جسم  زرد اس��ت. در اثر تخمک ریزی و خروج مایع 
فولیکولی، دیواره فولیکول چروکیده شده و الیه الیه می شود. در 
 این حالت به باقی مانده فولیکول تخمک ریزی کرده جسم خونی3  
)جسم هموراژیک( گفته می شود. در گوسفند این مرحله 3-4 
روز می باش��د. در این زمان با اثر هورمون LH بر سلول های 
تی��کای درون��ی و گرانولوزای جس��م خونی، این س��لول ها 
لوتئینی می شوند و طی دو تا سه روز بعد از تخمک ریزی به 
توده ای س��فت و زرد رنگ به نام جسم  زرد4 تبدیل می شوند 

که هورمون پروژسترون ترشح می کند )شکل 12(. 
دای اس�تروس: با تشکیل جس��م زرد هورمون پروژسترون 
تولید می شود و رحم را جهت پذیرش تخم لقاح یافته آماده 
می کند. مقدار پروژسترون خون بعد از حدود 6 روز به میزان 
نهایی خود افزایش یافته و در صورتی که دام آبستن باشد به 
همان اندازه در خون باقی می ماند. در صورتی که دام آبستن 
نشود بعد از 10-7 روز، جس��م زرد با ترشح پروستاگالندین 
 F2α (PGF2α) توس��ط رحم تحلیل رفته و به جسم  سفید 

تبدیل می ش��ود. از آنجا که اثر مهار کنندگی پروژسترون بر 

1- Meta-estrus   2- Diestrus 
 

3- Carpus haemorhagicum  4- Corpus luteum 
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شکل 11- مراحل مختلف چرخه فحلی در میش

شکل 12- برش عرضی جسم زرد طبیعی بالغ

گونادوتروپین های هیپوفیزی مانع رش��د فولیکول می شود، 
با از بین رفتن جس��م  زرد و نقش مهار کنندگی پروژسترون 
ب��ر تخمک ری��زی، فولیک��ول دیگری رش��د ک��رده و چرخه 
 فحلی دوباره ش��روع می شود. طول دوره دی استروس حدود

12-10 روز می باشد که در میش حدودا از روز 14-4 چرخه 
فحلی بروز می کن��د. موج های فولیکولی به همراه تغییرات 
هورمون��ی در چرخ��ه فحلی میش در ش��کل های 13 و 14 

نشان داده شده است.
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شکل 13- موج های فولیکولی در چرخه فحلی میش

شکل 14- تغییرات هورمونی در چرخه فحلی میش
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تنظیم هورمونی چرخه فحلی
هورمون ه��ا و عوام��ل فراوانی در تنظی��م چرخه فحلی 
حیوانات مزرعه ای دخیل هس��تند که اثرات آن ها بوس��یله 
سیس��تم های بازخورد منفی و مثبت ب��ر مراکز خاصی در 
هیپوتاالموس و هیپوفی��ز کنترل می گردند. عامل اولیه در 
بروز چرخه های فحلی در حیوانات، ترشح هورمون آزادکننده 
گونادوتروپی��ن  )GnRH( از هیپوتاالم��وس اس��ت که با اثر 
بر غده هیپوفیز، موجب ترش��ح دو هورم��ون گونادوتروپین 
FSH و LH از آن می گ��ردد. در ف��از لوتئ��ال چرخه فحلی، 

 بازخورد منفی پروژس��ترون حاصل از جسم  زرد مانع از سرژ 
)پیک ناگهانی( گونادوتروپین ها )FSH و LH( می شود. به تدریج 
در اواخر این فاز به علت تحلیل جس��م  زرد شاهد غلظت های 
پایه و اندک پروژس��ترون در مایعات بدنی هس��تیم و از طرفی 
رشد سریع فولیکول غالب موجب تولید مقدار زیادی استروژن 
می ش��ود. اس��تروژن با اعمال بازخورد مثبت بر هیپوتاالموس 
 LH و FSH و سپس س��رژ ترشح GnRH موجب س��رژ ترشح
هیپوفیزی می ش��ود. این افزای��ش ناگهان��ی گونادوتروپین ها 
عامل اصلی تخمک ریزی به ش��مار می رود. این مس��یر کنترل 
هورمونی، محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گونادHPG( 1 ( نام دارد 

که به طور مختصر شرح داده می شود )شکل 15(:
1- هیپوتاالم�وس: مهم ترین هورم��ون هیپوتاالموس در 
ارتب��اط با تولیدمث��ل، هورم��ون آزادکنن��ده گونادوتروپین 
1- Hypothalamic–pituitary–gonadal axis (HPG- axis) 
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)GnRH( یا گونادولیبرین1 اس��ت. شکل مصنوعی هورمون 
گونادورولین یا وتارولین نام دارد. این هورمون بعد از ساخت 
در بخش میان��ی هیپوتاالموس ذخیره ش��ده و در واکنش 
به تحریکات عصبی به داخل سیس��تم باب هیپوفیزی آزاد 
می شود و ترشح گونادوتروپین های FSH و LH از هیپوفیز 

قدامی را تحریک می کند. 
2- غده هیپوفیز: غده هیپوفیز غده ای کوچک اس��ت که 
در اس��تخوان زین ترکی در حفره استخوانی قاعده مغز قرار 
دارد و به وسیله ساقه هیپوفیز به هیپوتاالموس متصل شده 
اس��ت. هورمون های مترشحه از این غده مستقیما روی غدد 
 FSH( مرتبط با تولیدمثل اث��ر می گذارند. گونادوتروپین ها
و LH( ک��ه در س��لول های گونادوتروپ هیپوفیز س��اخته 
می ش��وند، مهم ترین هورمون های کنت��رل فعالیت گوناد ها 
و در نتیجه تولیدمثل هس��تند. ت��راوش گونادوتروپین های 

هیپوفیزی تحت کنترل GnRH هیپوتاالموسی است.
هورمون محرک فولیک�ول )FSH(: این هورمون موجب 
رش��د و بلوغ فولیکول تخمدان و آماده شدن فولیکول گراف 

برای تخمک ریزی می شود.
هورم�ون محرک جس�م زرد یا لوتئینی کنن�ده )LH(: هورمون 

LH باعث تخمک ریزی و تش��کیل جسم زرد می شود. سرژ 

LH قب��ل از تخمک ریزی، عامل پاره ش��دن دیواره فولیکول 

بوده و به دنبال آن تخمک ریزی اتفاق می افتد.
1- Gonadoliberin 
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3- گون�اد م�اده )تخم�دان(: هورمون ه��ای تخمدان از 
س��لول های گرانولوزا و تیکای فولیکول در حال رشد ترشح 

می شوند و شامل استروژن و پروژسترون هستند.
اس�تروژن ها: استروژن ها بعد از تولید در فولیکول تخمدان 
وارد خون ش��ده و توس��ط ناقل گلوبولین��ی در خون حمل 
می ش��وند و با رسیدن به مغز س��بب تحریک رفتار فحلی 
در میش می شوند. هورمون اس��تروژن باعث رشد اندام های 
تناس��لی ماده، رشد مجاری پس��تان، آماده کردن رحم برای 
دریافت جنین و بروز صفات ثانویه جنس��ی می شود. عالوه 
بر این با اثر بازخورد مثبت خود بر هیپوتاالموس و هیپوفیز 

موجب تراوش FSH و LH می شود.
پروژس�ترون ها: پروژس��ترون ها ب��ه طور طبیعی توس��ط 
س��لول های جس��م  زرد، جفت و غ��دد فوق کلیوی ترش��ح 
می ش��وند. پروژس��ترون با اتصال ب��ه ناق��ل گلوبولینی در 
خون حمل ش��ده و با رس��یدن به اندام ه��دف با همکاری 
استروژن موجب بروز رفتار فحلی می شود. با افزایش فعالیت 
ترش��حی غدد اندومتر و مهار انقباض��ات آن، اندومتریوم را 
برای النه گزینی و تداوم آبستنی آماده می کند. عالوه بر این 
با  اعم��ال اثر بازخورد منفی ب��ر هیپوتاالموس و هیپوفیز، 
 س��رژ LH را مه��ار ک��رده و مان��ع از تخمک ری��زی و ب��روز 

فحلی می شود.
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اینهیبی�ن: منبع اصل��ی اینهیبین س��لول های گرانولوزای 
 FSH تخمدان است. اینهیبین با تاثیر بر غده هیپوفیز ترشح
را کاه��ش می دهد و در نتیجه از رش��د فولیک��ول جدید در 
شرایطی که فولیکول بالغ وجود دارد جلوگیری می کند. به این 
ترتیب در هر دو گونه تک قلو زا و چند قلو زا تعداد تخمک ریزی 
مختص هر گونه را حفظ می کند. اینهیبین کاهش آزاد سازی 
FSH را بدون تغییر در آزاد س��ازی LH انجام می دهد؛ بنابراین 

می توان گفت اینهیبین عامل اصلی آزاد شدن مقادیر متفاوت 
FSH و LH از غده هیپوفیز به شمار می رود. 

شکل 15- ارتباطات هورمونی در محور 
)HPG-axis( هیپوتاالموس- هیپوفیز- گوناد
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فصل دوم

تولیدمثل فصلی در گوسفند
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اثر نور )فتوپریود( بر فصل جفت گیری )تولیدمثل(
در فعالیت های جنسی گوس��فند و بز، از فصلی به فصل 
دیگر تغییرات چشمگیری دیده می شود. این دام ها پلی استروس 
فصلی می باش��ند و در طول 7-6 ماه چندین چرخه فحلی از 
خود نشان می دهند. از آنجا که فعالیت جنسی آن ها تنها در 
فصل مشخصی از سال و با کوتاه شدن طول روز در اوایل پاییز 
ش��روع می ش��ود این دام ها را تولیدمثل کننده های روز کوتاه1 
می نامند )شکل 16(. ولی گوسفندان نواحی گرمسیری که در 
آن طول روز در طول سال تغییر محسوسی نمی کند، در تمام 
طول سال فحلی نش��ان می دهند. دام های نواحی شمال کره 
زمین در مقایس��ه با نواحی معتدل تمایل به فصول کوتاه تری 
جه��ت تولیدمثل دارن��د. همچنین گله های عش��ایر نیز در 
صورتی که در حد مناس��ب تغذیه ش��وند به علت قرار گرفتن 
در ش��رایط مختل��ف آب و هوایی در اثر ییالق و قش��الق در 
تمام سال از خود فحلی نشان می دهند. طول فصل تولیدمثل 
در بی��ن گونه ها، بس��ته به نژاد، وضعیت تغذیه و ش��یردهی 
متغیر اس��ت. امکان دارد حیوانات ضعی��ف فصل تولیدمثلی 
 کوتاهی داشته باشند یا فحلی از خود نشان ندهند. فصل های 
غیر تولیدمثل را که دام ماده از خود عالئم فحلی نشان نمی دهد 
آنستروس2 می گویند. در دوره آنستروس غده هیپوفیز تقریبا 
غیرفعال ب��وده و مقدار خیلی کم��ی گونادوتروپین در خون 
ترش��ح می شود. در نتیجه رشد فولیکولی تحریک نشده و دام 

1- Short day breeder  2- Anestrus 
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ماده، فحلی یا تخمک ریزی ندارد. در ش��روع فصل تولیدمثل، 
فعالی��ت غ��ده هیپوفیز افزای��ش می یابد و با افزایش س��طح 
گونادوتروپین ها در خون فولیکول رش��د کرده و تخمک ریزی 

انجام می شود )شکل  17 و 19(.
فعالیت های تخمدانی با ش��روع فصل تولیدمثل به تدریج 
افزای��ش می یابد زی��را فعالیت تولیدمثلي گوس��فند در طول 
س���ال ت�ابع عام�ل فتوپری�ود و طول روشنایي بوده و در این 
رابطه ترشح و غلظت هورمون مالت�ونین غده پینه آل بیشترین 
نقش را دارا مي باش��د. غده پین���ه آل )صنوبری یا اپی فیز(، در 
پش��ت هیپوتاالموس و بین دو نیم کره مغز قرار دارد و منشا 
آن سقف بطن سوم مغز است. در دوزیستان یک گیرنده نوری 
به شمار می رود در حالی که در پستانداران یک غده درون ریز 
محسوب می شود که گیرنده  نوری ندارد اما به تغییر نور پاسخ 
می دهد. نور از راه چشم و گذر از مسیرهای عصبی در مغز به 
این غده می رسد. دوره تاریکی، با افزایش تحریکات سمپاتیکی 
به این غده، تراوش مالتونی��ن را می افزاید. هورمون مالتونین 
)n-اس��تیل-5 متوکس��ی تریپتامین( از مش��تقات اسید آمینه 
تریپتوفان اس��ت که س��اخت و ترش��ح آن در غده پینه آل در 
هنگام تاریکی به حداکثر مقدار خود می رسد. مالتونین موجب 
تراوش LH در گونه هایی که تولیدمثل فصلی دارند می شود. 
درگونه هایی که با کوتاه ش��دن طول روز فحل می ش��وند مثل 
گوسفند و بز، با کوتاه شدن طول روز )افزایش ساعات تاریکی( 

تراوش مالتونین افزایش می یابد )شکل 18(.  
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شکل 16- تغییرات فصلی در تولیدمثل گوسفند

شکل 17- اثر ساعات دریافت نور بر تغییر فصل تولیدمثل در گوسفند
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شکل 19- تنظیم هورمونی وابسته به نور چرخه فحلی و فصل تولیدمثل: 
در ط�ول دوره روز کوت�اه )فصل تولیدمثل(، با کاهش حساس�یت مغز 
نس�بت به بازخورد منفی اس�تروئیدها میزان ترش�ح گونادوتروپین ها 
 افزایش یافته و موجب بروز چرخه فحلی می شود. در طول دوره روز بلند 
)فصل غیرتولیدمثلی( بازخورد منفی اس�تروئیدها بر مغز مانع از سرژ 

گونادوتروپین ها و بروز فحلی می شود.

 شکل 18- اثر طول روز بر فعالیت تولیدمثلی گوسفند
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فصل سوم

روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند
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همزمان سازی فحلی
همزمان س��ازی فحلی یا تخمک ریزی یکی از راهکارهای 
افزایش بازده تولیدمثل در حیوانات مزرعه است. با بکارگیری 
این تکنیک، تعدادي دام به طور همزمان وارد چرخه فحلی 
می ش��وند و در فاصل��ه زمانی کوتاه��ی از یکدیگر و تقریبا 
هماهنگ تخمک ریزی می کنند )فحل می شوند(. هدف از این 
روش وقوع قابل پیش بینی فحلی در یک زمان مشخص، به 
همراه دستیابی به نرخ آبستنی قابل قبول است. از آنجا که 
تش��خیص فحلی کاری وقت گیر، پرهزینه و همراه با خطای 
تشخیصی است، کاربرد این روش ها موجب صرفه جویی در 
وقت و هزینه می شود و امکان مدیریت دام ها در زمان تلقیح، 
در طول آبس��تنی و حتی زایش را تس��هیل خواهد کرد. به 
عالوه کنترل فحلی موجب تحریک مصنوعی تخمک ریزی و 
افزایش باروری ) تعداد میش های بارورشده( و درصد بهره وری 
)تعداد نتاج تولید ش��ده از یک میش( می ش��ود. از آنجا که 
تحری��ک فحلی و تخمک ریزی در خ��ارج از فصل تولیدمثل 
نیز امکان پذیر اس��ت، جفت گیری در این فصول نیز عملی 
خواه��د بود. یک برنامه همزمان��ی فحلی موفق، باید بتواند 
مدت زمان روزهاي باز را کاهش داده و از به هدر رفتن زمان، 
 از دست رفتن آبستنی و ضرر و زیان هاي اقتصادي ناشی از آن 

45جلوگیري کند. 
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مزایاي همزمان سازي فحلی در گوسفند
1- کوتاه کردن دوره زایش دام ها

2- تولی��د بره ه��اي همس��ن ب��راي ف��روش، پرواربندي و 
جایگزینی

3- امکان افزایش دوقلوزایی از طریق تزریق گونادوتروپین و 
تاثیر بیشتر فالشینگ تغذیه اي

4- بهبود مدیریت تغذیه اي گله مولد و بره ها 
5- امکان مراقبت بهتر از میش ها در اواخر آبس��تنی، زایش 

و پس از آن
6- کنترل زمان زایش در طول سال براي استفاده مناسب از 

مراتع و سایر منابع غذایی در اختیار
7- امکان ممانعت از مصادف شدن زمان هاي جفت گیري و 

زایش با زمان کوچ در سیستم عشایري
8- امکان اجراي برنامه سه بار زایش در دو سال

9- تشخیص میش های غیر آبستن )قسر( و حذف آن ها از 
گله و در نتیجه کاهش هزینه های تغذیه

 10- فح��ل ش��دن و تخمک ری��زی میش ه��ا در خ��ارج از 
فصل آمیزش

11- فراهم کردن امکان اس��تفاده از تلقیح مصنوعی جهت 
بهبود ژنتیکی گله

12- بهب��ود در ام��ر مدیریت تغذیه میش ه��ا قبل و بعد از 
زایش به صورت گروهی
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روش های همزمان سازی فحلی 
همزمان س��ازی فحلی به دو روش صورت می گیرد. روش 
مصنوع��ی )هورمونی( و روش طبیعی )تغییر ش��دت نور و 
معرفی دام نر به گله(. از آنجا که فعالیت دستگاه تولیدمثل 
دام  تح��ت کنترل هورمون ها اس��ت، می توان ب��ا بکارگیری 
هورمون های س��نتتیک فرآیند تولیدمث��ل را در دام  کنترل 
ک��رد. بنابراین روش مصنوعی )هورمونی( روش��ی موثر برای 
همزمان س��ازی فحلی حیوانات ماده است زیرا تعیین زمان 
مناس��ب برای تلقیح نیز در آن عملی اس��ت. اما این روش 
هزینه بر است. استفاده از روش طبیعی هزینه کمتری دارد، 
ام��ا همزمان س��ازی در آن به طور کامل ص��ورت نمی گیرد. 
تالش ها براي کنترل رخداد فحلی و تخمک ریزي در گوسفند 
)در فصل تولیدمثل و یا غیر تولیدمثل( معموال بر اس��اس 
تقلید از فعالیت جس��م زرد می باشد. این روش ها بر اساس 

اصول فیزیولوژیک به دو نوع تقسیم می شوند:
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روش اول: افزایش زمان مرحله لوتئال
ای��ن روش براس��اس مص��رف پروژس��ترون مصنوعی یا 
طبیعی برای تحریک فعالیت جس��م زرد طبیعی می باشد. 
اس��اس این روش تزریق طوالنی مدت پروژس��ترون است، به 
این ترتیب جس��م زرد به ط��ور طبیعی در طی دوره زمانی 
تزریق پروژسترون پس روی می کند. بدین وسیله پروژسترون 
 ،LH با منش��ا خارجی بازخورد منفی خود را بر روی ترش��ح
پ��س از پس روی کامل جس��م زرد اعم��ال می کند. پس از 
خاتمه یافتن تزریق پروژس��ترون، رش��د فولیکولی، فحلی و 
تخمک ریزی ظ��رف 8-2 روز اتفاق می افت��د. فاصله زمانی 
بین قطع پروژس��ترون تا شروع فحلی در گونه های مختلف 
حیوان��ات و روش های گوناگون تزریق پروژس��ترون می تواند 
متفاوت باش��د. عموما تزریق طوالنی مدت پروژس��ترون به 

تناسب گونه حیوان 21- 14روز ادامه می یابد )شکل 20(.

شکل 20- افزایش زمان مرحله لوتئال توسط پروژسترون
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روش دوم: کاهش زمان مرحله لوتئال
 اس���اس ای��ن روش، اس��تفاده از پ�روس��تاگ�الن�دین 
PGF2α) F2α( ی��ا پروس��تاگالندین مصنوع��ی ب��رای القا 

پس روی زودهنگام جسم زرد قبل از رسیدن آن به حد بلوغ 
می باش��د )لوتئولیز(. از آنجا که این روش به وجود جسم زرد 
بس��تگی دارد، فقط در فصل تولیدمثل کاربرد دارد. دو ماده 
عمده برای از بین بردن جس��م زرد، اس��تروژن و PGF2α یا 
مش��ابه مصنوعی آن کلوپروس��تنول می باشد. استروژن یک 
هورمون تحلیل برنده جس��م زرد در نش��خوارکنندگان است. 
ولی در اس��ب و خوک این خاصیت را ن��دارد، در حالی که 
PGF2α در تمام گونه ها موجب تحلیل جسم زرد می شود. 
 ی��ک تزریق PGF2α موج��ب تحلیل جس��م زرد در عرض

72-24 ساعت شده و 3-2 روز بعد از آن فحلی و تخمک ریزی 
اتف��اق می افت��د. در تم��ام گونه ها جس��م زرد تنها در طی 
مراحل خاصی از رش��د خ��ود به ترکیب��ات لوتئولیز کننده 
حس��اس اس��ت. این ترکیبات در ط��ی 6-4 روز اول چرخه 
تناسلی در نش��خوارکنندگان نمی تواند باعث تحلیل جسم 
زرد شود )شکل21(. مقایسه همزمان سازی فحلی با استفاده 
از پروس��تاگالندین ها و پروژسترون ها در جدول 1 نشان داده 

شده است.
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جدول 1- مقایسه همزمان سازی فحلی با استفاده از 
پروستاگالندین ها و پروژسترون ها

معایبمزایاروش همزمان سازی

پروژسترون ها

روش های کاربرد پیچیدهالقاء چرخه فحلی

گران قیمتکارایی بیشتر همزمان سازی

عدم تحریک سقط جنین

پروستاگالندین ها

فقط در چرخه فحلی کاربرد داردقیمت ارزان تر

موثر در روز 14-4 سیکل فحلیکاربرد راحت تر

درمان کیست لوتئال
تحریک سقط جنین در میش های 

آبستن در پی تزریق اشتباه

شکل 21- کاهش زمان مرحله لوتئال توسط پروستاگالندین ها
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روش ه�ای همزمان س�ازی فحل�ی بر پای�ه بکارگیری 
ترکیبات پروژسترونی

یک روش کنترل چرخه فحلی، تقلید از عمل جسم زرد با به 
کار گرفتن پروژس��ترون یا یکی از آنالوگ های آن است )جدول 2(. 
با این روش از تراوش گونادوتروپین ها و در نتیجه تکامل فولیکول 
تا زمان قطع پروژس��ترون جلوگیری می ش��ود. پروژس��ترون مانع 
ترشح LH توسط هیپوفیز و بروز فحلی می شود. با مصرف عوامل 
 LH آزاد کننده پروژس��ترون تعداد و فرکانس ضربان های ترش��حی
کاهش می یابد و پس از خروج عامل آزاد کننده پروژسترون ، این سد 
برداشته می شود و با افزایش ترشح LH و FSH شاهد رشد فولیکولی، 
بلوغ اووس��یت و سپس تخمک ریزی خواهیم بود. پروژسترون ها را 
می توان در فصول تولیدمثل��ی و غیر تولیدمثلی ) در تمام طول 
س��ال( به انواع روش های خوراکی1، تزریقی، کاش��ت ایمپلنت های 
 زیر پوس��تی آزاد کننده پروژسترون و یا انواع ابزار های درون واژنی2 
)سیدر و اسفنج ( استفاده کرد. مهم ترین عواملی که در اثر بخشی 

هریک از روش های ذکر شده موثر هستند به شرح زیر است: 
- توانایی روش مورد نظر در تاخیر بروز فحلی و تخمک ریزی 
- نوع و هزینه ابزار و وسایل الزم و میزان سهولت اجرای روش

- مدت زمان اجرای روش
- حداکث��ر زمان الزم برای خ��روج عامل آزاد کننده ترکیبات 

پروژسترونی از بدن دام
- اثرات آن بر باروری آتی دام

1- Oral   2- Intravaginal
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خوراندن پروژسترون مصنوعی  
یک��ی از روش ه��ای قدیمی ب��رای همزمان کردن فحلی 
خوراندن پروژسترون ها می باشد. چون پروژسترون مصنوعی 
نقش جسم زرد را ایفا می کند، لذا از فحلی دام ها به صورت 
پراکنده جلوگی��ری می نماید. پروژس��ترون  هایی که به غذا 
افزوده می ش��وند باید بدون تغییر در دستگاه گوارش جذب 
خون ش��وند. پروژس��ترون را نمی توان به ص��ورت خوراکی 
اس��تفاده کرد. ام��ا برخی آنالوگ های آن خوراکی هس��تند. 
پروژس��ترون های خوراکی مش��کالتی مانن��د کنترل مقدار 
مصرف��ی و باقی ماندن مقداری هورمون در بدن و ش��یر را 
دارند و به علت معایبی از جمله عدم جذب یکسان هورمون 
در تم��ام دام های ماده، نیاز به نی��روی کارگری زیاد و ایجاد 
تن��ش برای میش ها در اثر عملیات روزانه، این روش چندان 
مناس��ب نبوده و کمتر از آن اس��تفاده می ش��ود. انواعی از 
ترکیبات پروژسترونی برای این منظور استفاده می گردد که 

به برخی از مرسوم ترین این ترکیبات اشاره می شود:
- مدروکسی پروژسترون استاتMPA( 1(: یک پروژسترون 
قوی است که به صورت روزانه به میزان 80-40 میلی گرم و به 
مدت 16 روز به گوسفندان خورانده می شود. میش ها 24-72 
س��اعت بعد از قطع هورمون فحل می شوند. این روش اغلب 
درص��د فحلی مطلوب��ی )58 درصد( را در گوس��فندان دارای 
چرخه سبب می گردد. با این حال با توجه به محدودیت های 
1- Medroxyprogesterone acetate (MPA) 
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ای��ن روش از لحاظ زمانی، نی��روی کار و هزینه باال، عمال به 
روشی غیرتجاری و غیرمرسوم مبدل گردیده است.

- ملنگس�ترول استاتMGA( 1(: یک محصول سنتتیک 
اس��ت که در آغاز ب��رای ممانعت از فحلی در تلیس��ه ها بکار 
می رف��ت، ب��ا این حال ب��ه تدری��ج از آن برای الق��ای فحلی 
ب��ارور در میش ه��ای فاقد چرخه اس��تفاده ش��ده اس��ت. در 
ای��ن روش MGA روزی ی��ک ی��ا دو مرتبه به م��دت 8-14 
روز ب��ه میش ها خورانده می ش��ود )ش��کل 22(. ب��رای القای 
سوپراووالس��یون در ابت��دا و انته��ای برنام��ه همزمان س��ازی 
فحل��ی می توان از برخ��ی ترکیبات هورمونی اس��تفاده کرد. 
 )eCG( 2از جمل��ه می ت��وان ب��ه گونادوتروپین جفت اس��ب 
)ترکیب��ی از eCG و hCG3( )ش��کل25( و یا ان��واع ترکیبات 
هورمونی با اثرات استروژن مانند زرانول4 یا رالگرو5 اشاره کرد.

1- Melengestrol acetate 2- Equin chorionic gonadotropin (eCG)
3- Human chorionic gonadotropin (hCG) 
4- Zeranol  5- Ralgro  

MPA و MGA )شکل 22- روش مصرف خوراکی )کوتاه مدت
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تزریق پروژسترون
پروژس��ترون ها را می توان تزریق کرد. ام��ا از آنجایی که 
گاهی نیاز به تزریق های پی در پی اس��ت و از سویی ممکن 
است جذب پروژس��ترون زیاد دقیق نباشد، شانس همزمان 
شدن فحلی هم زیاد نیست. در این روش هر دو روز یک بار 
و به مدت 15 روز به میش ها 20 میلی گرم پروژسترون تزریق 
می شود و 48 س��اعت بعد از آخرین تزریق حدود 95 درصد 
از دام ها فحل می ش��وند. مشکالت بهداشتی، هزینه درمانی، 
تن��ش و حجم کاری زیاد اس��تفاده از ای��ن روش را نیز کم 

اهمیت نموده است.

کاشت )ایمپلنت( عوامل آزادکننده ترکیبات 
پروژسترونی )سیلوستروس(

ایمپلنت یکی از روش های کاربرد پروژس��ترون ها است. 
در این روش زمان قطع پروژس��ترون با برداشتن ایمپلنت به 
طور دقیق قابل کنترل اس��ت. این روش تداخلی با دستگاه 
تولیدمثل��ی نداش��ته و نیاز به تمهیدات بهداش��تی زیادی 
ندارد. ایمپلنت پروژس��ترون، از یک قطعه سیلیکونی اشباع 
شده از ترکیب پروژسترونی نورجوستومت1 )375  میلی گرم 
پروژسترون( ساخته شده است. ایمپلنت در زیر پوست ناحیه 
گردن، گودی پیش��انی یا دست کاشته می شود. برای بیرون 

1- Norgestomet 
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آوردن آن اق��دام به بریدن پوس��ت بوس��یله چاقوی جراحی 
ک��رده و خارج کردن آن بوس��یله انبرک های اس��تریل انجام 
می شود. پروژسترون موجود در ایمپلنت به مدت 16-13 روز 
از بروز فحلی میش ها جلوگیری می کند. میش ها حدود 48 
س��اعت بعد از بیرون آوردن ایمپلنت فحل می شوند. اخیرا 
 در میش از ایمپلنت نورجوس��تومت گاوی به شکل کرستار 
)حاوی 3 میلی گرم نورجوس��تومت( به همراه مقادیر مختلف 
هورمون eCG )800-200 واحد بین المللی( استفاده می شود.

ایمپلنت روش��ی مناس��ب و دقیق می باش��د و هنوز از 
آن اس��تفاده می ش��ود. با این حال معایب��ی از جمله زمان 
زی��اد برای عمل جراحی، ایجاد تن��ش و امکان بروز عفونت 
در زخم ها باعث کاهش اس��تفاده از آن ش��ده اس��ت. گرچه 
اغل��ب دامپروران به علت دش��واری های نصب و خارج کردن 
ایمپلنت ه��ا و طوالنی بودن دوره های درمانی، اس��فنج های 
داخ��ل واژنی را بر اس��تفاده از ایمپلنت ها ترجیح می دهند، 
ام��ا با بکار گی��ری ایمپلنت ها می توان ب��ا مقادیر کمتری از 
ترکیبات پروژس��ترونی موج��ب القای فحل��ی گردید. برای 
مثال کاشت یک ایمپلنت حاوی 3 میلی گرم نورجوستومت 
می تواند موجب القای همزمان س��ازی فحلی مشابه حالتی 
گ��ردد که از یک اس��فنج داخل واژنی ح��اوی 40 میلی گرم 

FGA در میش ها استفاده گردد. 
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ابزارهای واژنی همزمان سازی فحلی
ه��ر س��ه روش ف��وق از جمل��ه روش ه��ای قدیم��ی برای 
همزمان س��ازی فحل��ی می باش��ند ک��ه دوره اس��تفاده از آن ها 
طوالنی اس��ت. ولی در روش های جدید، اس��تفاده از اس��فنج و 
س��یدر برای مدت 13-12روز در میش مانع تخمک ریزی ش��ده 
و 2 روز بع��د از توق��ف مص��رف هورمون دام ها فحل می ش��وند. 
هیپوفی��زی  گونادوتروپین ه��ای  ترش��ح  از  مان��ع  روش   ای��ن 
)FSH و LH( می شود و با متوقف شدن یکباره مصرف پروژسترون، 
هیپوفی��ز مقدار زی��ادی گونادوتروپی��ن آزاد می نماید که باعث 

تحریک رشد فولیکول و متعاقب آن تخمک ریزی می شود. 

استفاده از اسفنج پروژسترونی
یکی از معمول ترین روش های همزمان س��ازی فحلی در 
گوسفندان استفاده از اسفنج های پلی اورتان1 حاوی ترکیبات 
پروژسترونی است. اسفنج های کرونوجست حاوی 30، 40 و 45 
میلی گرم فلوئوروجستون اس��تات )FGA( هستند که همان 
پروژسترون مصنوعی است. اسفنج های حاوی 30 میلی گرم 
برای فصل غیر تولیدمثلی مناسب هستند و اسفنج های 35 
میلی گرم برای فصل تولیدمثلی کاربرد دارند. اس��فنج های 
رپرومیکس حاوی 60 میلی گرم مدروکسی پروژسترون استات 
)MAP( اس��ت و برای تمام موارد اس��تفاده می شود. شیاف 

1- Polyurethane 



58

استفاده از فناوری های تولیدمثلی در پرورش گوسفند

اسفنجی کرونوجست1 توسط شرکت دارویی اینتروت2 هلند 
و ش��یاف رپرومپ3 توس��ط ش��رکت دارویی آپجون4 به بازار 
ارائه ش��ده اند و برای همزمان سازی فحلی استفاده می شوند. 
هرچند تفاوتی در تاثیر دو نوع شیاف اسفنجی وجود ندارد 
ولی از کرنوجس��ت استفاده و اس��تقبال بیشتری می شود. 
کرنوجست شامل اسفنج آغشته به کرنولون یا فلوروژسترون 
اس��تات )FGA(5 و همچنین فولیگون )eCG( برای افزایش 

تخمک ریزی می باشد )جدول 3(.
پروژس��ترون�ی  ترکیب��ات  اس��فنج ه�ا،  تولی��د   ب��رای 
)FGA یا MPA( را در اتانول حل نموده به داخل اس��فنج ها 
تزریق کرده و خش��ک می نمایند و برای تسهیل خارج سازی 
اس��فنج از واژن دام، معموال یک نخ 15-10 سانتی متری نیز 
به هر اس��فنج متصل می ش��ود تا پس از قرار دادن اسفنج 
بوس��یله اپلیکاتور در داخ��ل واژن و اتم��ام دوره تیماری با 

کشیدن این نخ اسفنج خارج گردد )شکل 23(.
اسفنج پروژس��ترونی به مدت 14-10 روز در واژن میش 
قرار داده می ش��ود و 72-48 س��اعت بعد از بی��رون آوردن 
اسفنج، میش ها فحل می شوند. زمانی که پروژسترون درمانی 
برای ایجاد تخمک ری��زی و فحلی در فصل غیر تولیدمثلی 
)آنستروس( به کار می رود، تزریق eCG ضروری است. معموال 

1- Chrono-gest   2- Intervet
3- Repromap   4- Upjohn 
 

5- Fluorogestone acetate (FGA) 
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در زمان خروج اس��فنج و یا 2 روز قبل از آن اقدام به تزریق 
eCG )800-400 واحد بین المللی( برای القا سوپراووالسیون 

و در برخ��ی موارد تزریق PGF2α برای افزایش بروز پاس��خ 
فحلی و میزان آبس��تنی می نمایند. در پایان چنانچه هدف 
انجام تلقیح زمان بندی ش��ده و کور باشد، میش را 48-60 
س��اعت بعد از خروج عامل پروژسترون یک تا دو بار تلقیح 
می نماین��د و یا اینکه بعد از فحل یابی اقدام به معرفی قوچ 

برای جفتگیری طبیعی می شود )جدول 4 و 5(
در روش��ی دیگر دوره اس��فنج گذاری محدود به 7-5 روز 
 eCG می ش��ود و در زمان خارج کردن اسفنج عالوه بر تزریق
از PGF2α نیز اس��تفاده می ش��ود. این ام��ر موجب بهبود 
ب��اروري و افزایش نرخ  گیرایی تلقیح می ش��ود. در این روش 
در مقایسه با روش طوالنی مدت اسفنج گذاری )14-10 روز( 
میزان آبس��تنی در هر دو فصل تولیدمثل و غیر تولیدمثل 
باالتر اس��ت. بهبود باروری در روش کوتاه مدت اسفنج گذاری 
نس��بت ب��ه روش های بلند مدت را ناش��ی از ع��دم طوالنی 
شدن رشد فولیکول قابل تخمک ریزی و امکان تخمک ریزی 
فولیکول ه��ای جوان ت��ر در تیمار کوتاه مدت پروژس��ترونی 
می دانن��د. مزیت دیگر اس��تفاده از ای��ن روش از نظر صرفه 
اقتصادی اس��ت، چرا که اس��فنج های پروژس��ترونی معموال 
 ح��اوی 0/3 گرم پروژس��ترون هس��تند که ب��رای یک دوره

14-12 روزه طراحی ش��ده اند و بنابراین ب��ا بکارگیری آن ها 
ب��رای 5 روز می توان یک دوره دیگر نیز از این اس��فنج های 
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شکل 23- اسفنج و اپلیکاتور

استفاده شده برای همزمان سازی فحلی بهره جست. به طور 
کلی بعد از خارج کردن اسفنج معموال 3-2 روز بعد حیوانات 
فحل می ش��وند. باروری این حیوانات ب��ا تلقیح طبیعی در 
اولین فحلی کمتر از حیوانات همزمان نش��ده است. معموال 

برای افزایش باروری از روش های زیر استفاده می شود: 
1- دوبار تلقیح سرویکال

2- تلقیح درون رحمی )الپاراسکوپی(
)eCG( 3- استفاده از گونادوتروپین ها

4- اس��تفاده از 10-5 درص��د ق��وچ فحل ی��اب در زمان 
اسفنج برداری
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)eCG( شکل 24- هورمون گونادوتروپین جفت اسب

جدول 3- انواع اسفنج مورد استفاده در میش

کاربردنوع اسفنج
FGA همزمان سازی میش ها در فصل تولیدمثلاسفنج خاکستری حاوی 40 میلی گرم

FGA همزمان سازی میش بالغ خارج از فصل تولیدمثلاسفنج خاکستری حاوی 30 میلی گرم

FGA همزمان سازی بره میش )شیشک( در تمام فصولاسفنج سفید حاوی 40 میلی گرم

جدول 4- برنامه پیشنهادی اول استفاده از اسفنج برای همزمان سازی فحلی

بره میش و میش بالغبرنامه درمانی
قرار دادن اسفنج در واژنروز صفر
بیرون آوردن اسفنج در صبح و تزریق 600-400 واحد بین المللی eCGروز 13

48 ساعت پس از بیرون آوردن اسفنج از واژن و به مدت 3-2 روزمعرفی قوچ به گله
55 ساعت پس از بیرون آوردن اسفنج از واژنتلقیح مصنوعی

جدول 5- برنامه پیشنهادی دوم استفاده از اسفنج برای همزمان سازی فحلی

فصل تولیدمثلفصل غیرتولیدمثلروز

0

اسفنج گذاری

FGA اسفنج حاوی 40 میلی گرم

MPA اسفنج حاوی 60 میلی گرم

اسفنج گذاری

FGA اسفنج حاوی 30 میلی گرم

MPA اسفنج حاوی 60 میلی گرم

12

خارج کردن اسفنج

eCG تزریق 400 واحد بین المللی

معرفی 15-10 درصد نر فحل یاب

خارج کردن اسفنج

eCG تزریق 750-600 واحد بین المللی

معرفی 15-10 درصد نر فحل یاب

تلقیحتلقیح14
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قرار دادن اسفنج در واژن میش ها
وس��ایل مورد نیاز ش��امل اسفنج پروژس��ترونی، لوله و 
 میله پالس��تیکی )اپلیکات��ور(1، محل��ول ضدعفونی کننده 
)س��اولن یا پالستی س��پتان( و پودر آنتی بیوتیک می باشد. 
اپلیکاتور برای قرار دادن اس��فنج پروژسترونی در داخل واژن 
دام استفاده می شود. هر بسته اسفنج حاوی 25 عدد اسفنج 
آغشته به پروژسترون است که قبل از جای گذاری باید به پودر 
آنتی بیوتیک آغشته شوند. برای این منظور مقداری پودر در 
داخل هر بسته ریخته و تکان داده می شود. این عمل از بروز 
عفونت های احتمالی در دام ها جلوگیری می کند. پس از آن 
اپلیکاتور با محلول های ضدعفونی تمیز و مرطوب می شود. 
برای این کار مجموعه اپلیکاتور که ش��امل لوله پالستیکی 
و میله اس��ت، در محلول ضدعفونی کننده غوطه ور ش��ده و 
کامال ضدعفونی می ش��وند. س��پس به ترتیب زیر عملیات 

انجام می شود:
1- اسفنج از انتهای باریک )لبه اریب( وارد لوله پالستیکی 
می شود. اسفنج باید در انتهای گشاد لوله جای گذاری شود. 
گره نخ اس��فنج باید به ط��رف داخل لوله ق��رار گیرد و نخ 

متصل به اسفنج از لوله بیرون باشد. 
2- پس از آن لوله پالستیکی حاوی اسفنج را داخل واژن 
نموده و به آرامی در عمق 15-10 سانتی متری واژن هدایت 

کرده تا به دهانه سرویکس برسد. 
1- Applicator
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3- میله پالس��تیکی را وارد لوله نموده و به جلو رانده تا 
به اسفنج موجود در انتهای لوله برخورد نماید.

4- در پایان با یک دس��ت میله را به طرف جلو حرکت 
داده و ب��ا دس��ت دیگر لوله را به طرف عقب می کش��یم تا 
اس��فنج از لوله خارج ش��ده و در واژن قرار گیرد. سپس لوله 
و میل��ه را به آرامی خارج می نماییم. اپلیکاتور بعد از هر بار 

مصرف باید ضد عفونی شود. 
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اسفنج را درون اپلیکاتور قرار دهید

برای برداشتن اسفنج ها دستکش بپوشید               

نحوه قرار دادن اسفنج در واژن میش ها
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اسفنج را به سمت انتهای اپلیکاتور فشار دهید

سر اپلیکاتور را به لوبریکنت آغشته کنید
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انتهای منحنی اپلیکاتور را به آرامی وارد واژن نمایید

اپلیکاتور را به آرامی به سمت باال و 15-10 سانتی متر داخل واژن فشار دهید
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پیس�تون را فش�ار دهید تا اس�فنج وارد حفره 
واژن شود و س�پس اپلیکاتور را به آرامی خارج 
کرده و نخ اسفنج را در سمت بیرون قرار دهید

نخ آویزان برای خارج کردن اسفنج ها در روز 14 کاربرد دارد
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نکات قابل توجه در اسفنج گذاری
1- در حی��ن عمل اس��فنج گذاری، حیوان بای��د در حالت 
ایس��تاده باش��د. اگر حیوان در حالت زانو زده یا نامناس��ب 
باش��د ممکن است دیواره واژن با لوله سوراخ شود. در صورت 
مناسب بودن وضعیت دام و جای گذاری اسفنج، اپلیکاتور به 
آرامی بیرون کشیده می شود و نخ انتهای اسفنج نیز از واژن 
بی��رون می ماند. در صورت فراهم ب��ودن امکانات، 3 نفر در 

ساعت می توانند 200 راس میش را اسفنج گذاری کنند. 
2- احتماال برای شیش��ک ها که ب��رای اولین بار جفتگیری 
می نماین��د ب��ه دلی��ل تنگ و س��فت بودن واژن اس��تفاده 
از اپلیکات��ور امکان پذیر نباش��د. در این ص��ورت می توان از 
اسفنج های باریک تر استفاده کرد. ولی در صورت استفاده از 
اسفنج های معمولی بهتر است از یک میله برای جای گذاری 
استفاده ش��ود. همچنین می توان از انگشت جهت فرو بردن 

اسفنج در واژن استفاده نمود. 
3- ق��رار دادن اس��فنج در عمیق ترین قس��مت واژن یعنی 
نزدیک به س��رویکس ضروري است. در صورتی که اسفنج به 
طور صحیح داخل واژن قرار داده ش��ود، کمتر از 2-1 درصد 

از آن ها ممکن است از واژن خارج شوند.
4- بعد از طی 14-12 روز در گوس��فند، اسفنج باید بیرون 
کشیده شود. با بیرون کشیدن اسفنج ترشحات واژنی با بوی 
خاص نیز خارج می شود. ترشح این مواد طبیعی و ناشی از 
انباشتگی مایع واژنی است. این ترشحات به میش ها آسیب 



69

جلد اول - همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

نمی رساند و تاثیري بر روي باروري هم ندارد. مگر زمانی که 
مایعات توام با خون یا چرک باش��د که ناشی از عفونت واژن 
اس��ت. این حیوان��ات باید با آنتی بیوتی��ک درمان و از گروه 
تلقیح حذف ش��وند. گاهی ترشحات سروزی بافت پوششی 
واژن روی اسفنج رش��د کرده و رشته هایی از آن وارد اسفنج 
می شود که هنگام بیرون کشیدن اسفنج باعث زخمی شدن 
دیوار واژن و عفونت می ش��ود ک��ه می تواند از جمله معایب 

اسفنج معرفی شود.
5- بعضی اوقات نخ اس��فنج به داخل کش��یده شده و هنگام 
بیرون کش��یدن اس��فنج از دید مخفی می ماند. در هر صورت 
باید از وجود اسفنج در واژن مطمئن شد. در صورتی که اسفنج 
جا مانده باش��د با انبر جراحی بیرون کش��یده می ش��ود. برای 
اطمینان از وجود اسفنج می توان از اسپیکولوم استفاده کرد. 

6- هرگز نباید اسفنج  به مواد لغزنده آغشته شود چون باعث 
افتادن آن از واژن می شود.

7- اسفنج های بیرون کشیده ش��ده باید پس از جمع آوری 
سوزانده و یا در خاک مدفون شوند. 

موارد منع مصرف اسفنج
- در میش هایی که دارای ترشحات واژن هستند و همچنین 

دام هایی که دچار سقط جنین شده اند.
- در میش ه��ا بی��ن 75-60 روز پس از زایش نباید اقدام به 

قرار دادن اسفنج نمود.
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- در ط��ول دوره درمان و 5 روز پس از خارج کردن اس��فنج 
نباید از گوش��ت دام استفاده نمود. برای مصرف شیر دام ها 

محدودیتی وجود ندارد.

CIDR استفاده از سیدر
در خ��الل دهه 1990 میالدی ابزاره��ای جدید آزاد کننده 
پروژس��ترونی در واژن ب��رای حذف برخی نواقص اس��فنج ها 
) چسبیدن به داخل واژن و بوی ناخوشایند بعد از خارج سازی 
از واژن( طراحی ش��دند که از آن میان س��یدر مرسوم گردید 
و ام��روزه مناس��ب ترین روش برای همزمان س��ازی فحلی در 
دام ها محس��وب می شود. س��یدر ابزاری از جنس سیلیکون 
آغشته به پروژس��ترون طبیعی )330 میلی گرم پروژسترون( 
است که مش��ابه اس��فنج پس از قرار گرفتن در داخل واژن، 
روزانه به میزان 23 میلی گرم پروژس��ترون آزاد می کند که از 
طریق دیواره واژن جذب خون می ش��ود )ش��کل 25(. در این 
روش میزان پروژس��ترون پالس��ماي خون بعد از سیدرگذاري 
ب��ه س��رعت افزایش پیدا می کند و بع��د از 3 روز به باالترین 
غلظت خود می رس��د و سپس به تدریج از غلظت آن کاسته 
می ش��ود. مدل های اولیه برای از بین بردن جسم زرد حاوی 
اس��تروژن بودند. مدل های جدید تر بدون اس��تروژن هستند 
ام��ا هنگام قرار دادن س��یدر در واژن، اس��ترادیول بنزوات در 
ماهیچ��ه تزریق می ش��ود. س��یدر ب��ا اپلیکات��ور مخصوص 
درون واژن دام کار گذاش��ته می ش��ود و مدت زمان اس��تفاده 
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 از آن ش��بیه روش های همزمان س��ازی فحلی با اسفنج است 
)جدول 6(. دس��تورالعمل س��یدرگذاری در فصل تولیدمثل و 

خارج از فصل تولیدمثل در شکل 26 نشان داده شده است.

دالیل برتری سیدر نسبت به اسفنج
1- استفاده از سیدر باعث بروز حساسیت موضعی نمی شود. 

بنابراین ترشحات داخل واژن بسیار کمتر است. 
2- اپلیکات��ور مخص��وص س��یدر به دلی��ل طراحی خاص 
 خ��ود کوچک و صیقلی ب��وده و در دام ه��ای ماده کوچک 
)کمتر از یک س��ال( می توان س��یدر را به راحتی در داخل 
واژن قرار داد. در صورتی که قرار دادن اسفنج به علت بزرگ 

بودن اپلیکاتور مخصوص مشکل آفرین است.
3- س��رعت قرار دادن سیدر نس��بت به اسفنج بیشتر و به 

نیروی کارگری کمتری احتیاج دارد.
4- سیدر حاوی پروژسترون طبیعی است.

شکل 25- سیدر و اپلیکاتور
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شکل 26- طرح شماتیک روش های همزمان سازی فحلی با استفاده از سیدر

جدول 6- برنامه استفاده از سیدر برای همزمان سازی فحلی

بره میش و میش بالغبرنامه درمانی
فصل تولیدمثل:

روز صفر

روز 12

قرار دادن سیدر

eCG خارج کردن سیدر و تزریق عضالنی 500-400 واحد بین المللی

خارج از فصل تولیدمثل:
قرار دادن سیدر

eCG خارج کردن سیدر و تزریق عضالنی 600-500 واحد بین المللی
روز صفر
روز 14

48 ساعت بعد از خارج کردن سیدرقوچ اندازی

55-50 ساعت بعد از خارج کردن سیدرتلقیح مصنوعی



73

جلد اول - همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

نحوه قرار دادن سیدر در واژن میش ها

برای برداشتن سیدرها دستکش بپوشید

ابتدا باید شاخک های سیدر را جمع نمایید
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سیدر را درون اپلیکاتور قرار دهید

سیدر را باید از سمت دم آن وارد اپلیکاتور نمایید
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سر اپلیکاتور را به لوبریکنت آغشته کنید

اپلیکاتور را به آرامی وارد واژن نمایید
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اپلیکاتور را به آرامی به سمت باال و داخل واژن فشار دهید

پیستون را فشار دهید تا سیدر وارد حفره واژن شود و سپس اپلیکاتور 
را به آرامی خارج نمایید
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دم س�یدر )5-4 س�انتی متر( از واژن بیرون می ماند تا بتوان پس از انجام 
دوره درمان، سیدر را به وسیله آن خارج نمود

  DICO استفاده از دیکو
دیک��و یک ابزار درون واژنی حاوی 0/3 گرم پروژس��ترون 
طبیعی اس��ت. در دیکو پروژس��ترون به ماده س��یلیکونی 
س��اختار آن وارد ش��ده و بعد از قرار گیری در واژن به تدریج 
آزاد می ش��ود. بنابراین غلظت پروژس��ترون پالسما حدود 2 
س��اعت بعد از ق��رار دادن اب��زار در واژن افزایش می یابد. در 
نهایت پس از پایان دوره درمان، دیکو خارج ش��ده و س��طح 

پروژسترون خون به حد پایه باز می گردد )شکل 27(.
از نظر فنی، دیکو و سیدر بسیار شبیه به هم هستند، 
زیرا هر دو  0/3 گرم پروژسترون طبیعی را آزاد می کنند. در 
حقیقت، مطالعات متعدد نشان می دهد دیکو به اندازه سیدر 
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در کنترل غلظت پروژسترون پالسما، دینامیک فولیکولی و 
زمان تخمک ریزی موثر است. به عالوه، نرخ آبستنی هر دو 
عملی،  نظر  نقطه  از  اما  است.  مشابه  بسیار  نیز  محصول 
دیکو به دلیل شکل خاص خود در میش های پیر کارایی 
مطلوب تری دارد. دیکو از سیلیکون رابر پزشکی ساخته شده 
تا زمانی که دستگاه تولیدمثل میش قبل  بنابراین  است، 
باشد،  ناهنجاری  یا هرگونه  از قرار دادن دیکو فاقد عفونت 
ترشحات واژن و چسبندگی ایجاد نمی شود. دیکو دارای دو 
روش درمان شامل روش معمول 14-12روزه و روش 6 روزه 
است. از جمله مزایای روش درمانی کوتاه 6 روزه می توان به 
امکان استفاده مجدد از دیکو برای بار دوم و صرفه اقتصادی 
تقریباً  درمان  اول  روز   6 طی  در  کرد.  اشاره  آن  از  حاصل 
نیمی از پروژسترون دیکو آزاد و جذب می شود. بنابراین، تا 
زمانی که اولین مرتبه استفاده از دیکو بیش از 6 روز نباشد، 
دیکو می تواند برای یک پروتکل درمانی 6 روزه دیگر مورد 
از  اگر  که  است  آن  دیکو  دیگر  مزیت  گیرد.  قرار  استفاده 
جفتگیری طبیعی استفاده  شود، می تواند فصل تولیدمثل 

را یک هفته کوتاه تر نماید )جدول 7(.
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جدول 7- برنامه استفاده از دیکو برای همزمان سازی فحلی

شکل 27- دیکو و مقایسه آن با سیدر

بره میش و میش بالغبرنامه درمانی

برنامه طوالنی مدت
)داخل و خارج فصل 

تولیدمثل(

روز 0 : قرار دادن دیکو
روز 12-14: 

eCG خارج کردن دیکو + تزریق 400-300 واحد بین المللی
eCG قوچ اندازی: بالفاصله بعد از تزریق

تلقیح مصنوعی: 52-48 ساعت بعد از خارج کردن دیکو

برنامه کوتاه مدت
)داخل و خارج فصل 

تولیدمثل(

روز 0: قرار دادن دیکو
روز 6: خارج کردن دیکو + تزریق 0/5 میلی لیتر 

eCG پروستاگالندین+ 400 واحد بین المللی
eCG قوچ اندازی: بالفاصله بعد از تزریق

تلقیح مصنوعی: 52-48 ساعت بعد از خارج کردن دیکو
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روش های همزمان سازی فحلی بر پایه بکارگیری 
 )PGF2α( F2α پروستاگالندین

پروس��تاگالندین  PGF2α( F2α( ی��ک هورمون تحلیل 
برنده جس��م زرد اس��ت که موجب کنترل طول عمر جسم 
زرد می گردد. این ترکیب توسط رحم در پاسخ به پالس های 
استروژن مترش��حه از تخمدان ترشح می شود. اگر آبستنی 
رخ ندهد،  PGF2α موجب تحلیل جسم زرد در پایان چرخه 
فحلی می ش��ود. اس��تفاده از  PGF2α و ترکیبات مصنوعی 
مشابه آن محدود به گوسفندان چرخه دار و فصول تولیدمثلی 
است. دو نوع پروستاگالندین مصنوعی به نام کلوپروستنول1 
و پروس��ولوین به صورت تزریقی قابل اس��تفاده می باش��ند. 
مقدار موثر آن ها برای تحلیل بردن جس��م زرد در گوسفند 
به ترتیب 125 میلی گرم کلوپروس��تنول و 3/75 میلی گرم 
پروس��ولوین می باش��د. می��زان تاثیر پروس��تاگالندین های 
مصنوعی نسبت به موارد طبیعی بیشتر است. فرم طبیعی 
پروستاگالندین را لوتاالیز2 می نامند که مقدار موثر آن برای 

گوسفند 15 میلی گرم می باشد )شکل 28(.
در زمان��ی که میش ها در نیم��ه انتهایی مرحله لوتئال 
چرخه فحلی باش��ند، می توان با استفاده از پروستاگالندین 
 ،PGF2α س��بب تحلیل رفتن جسم زرد ش��د. با استفاده از
اثر پروژس��ترون تولید شده به وسیله جسم زرد بر روی غده 

1- Cloprostenol  2- Lutalyse 
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هیپوفیز از بین رفته و هیپوفیز مقدار زیادی گونادوتروپین 
آزاد می کند. گونادوتروپین ها رشد فولیکولی را تحریک نموده 
و دام ها به فاصله 3-2 روز بعد از تزریق دوم پروستاگالندین 

فحل می شوند. 
جس��م زرد در گوس��فند فقط در روزهای 14-5 چرخه 
فحلی فعال است و تحت تاثیر پروستاگالندین قرار می گیرد، 
در این زمان تزریق  PGF2α )5 میلی گرم( یا کلوپروس��تنول 
) 125 میلی گ��رم( از روز پنجم چرخه فحلی به بعد جس��م 
زرد را از بین می برد. برای همزمان س��ازی فحلی گوسفندان 
می توان از دو تزریق  PGF2α به فاصله 9 روز اس��تفاده نمود 
و در ط��ی 3-2 روز پس از تزری��ق دوم اقدام به فحل یابی و 
معرف��ی قوچ و ی��ا اعمال دو تلقیح مصنوع��ی کرد. معموال 
آن گ��روه از دام های ماده که در حال فحلی می باش��ند، در 
تزری��ق اول واکنش نش��ان نمی دهند و نیاز ب��ه تزریق دوم 
خواهند داش��ت و آن هایی که قبال فحل ش��ده اند بالفاصله 
بع��د از تزریق اول عالئم فحلی را نش��ان می دهند. لذا عمل 
قوچ ان��دازی در این گروه انجام نمی ش��ود ت��ا در تزریق دوم 
کل گله فحل ش��وند. چنانچه بعد از همزمان سازی فحلی با 
PGF2α در میش ها از فحل یابی برای جفتگیری طبیعی یا 
تلقیح مصنوعی استفاده شود، میزان آبستنی نسبتا خوبی 

قابل انتظار است. 
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ولی در صورتی که بعد از این روش همزمان سازی فحلی 
از برنامه ه��ای تلقیح مصنوعی اس��تفاده گردد، نس��بت به 
برنامه های همزمان س��ازی فحلی با پروژسترون ها، آبستنی 

پایین تری حاصل می گردد.
ای��ن نقایص محقق��ان را به اب��داع روش��ی کارآمد تر در 
همزمان س��ازی فحلی تحت عنوان Synchrovine تش��ویق 
نم��ود. در ای��ن روش از دو تزریق  PGF2α ب��ه فاصله 7 روز 
استفاده و فحلی طی 48-25 ساعت بعد از دومین تزریق در 
بیش از 80 درصد گوس��فندان تحت تیمار مش��اهده خواهد 
شد و میزان لقاح مناسبی را با تلقیح مصنوعی در 42 ساعت 
بع��د از تزریق دوم می توان کس��ب کرد. با این حال همچنان 
می��زان باروری حاصل از همزمان س��ازی فحل��ی با این روش 

کمتر از روش اسفنج و سیدر همراه با تزریق eCG است. 

معایب استفاده از پروستاگالندین ها
ناکارآم��دی روش ه��ای  ب��رای  مختلف��ی  فرضیه ه��ای 
همزمان سازی فحلی بر اساس ترکیبات پروستاگالندینی در 
مقایس��ه با پروژسترون ها ارائه گردیده است. برخی مطالعات 
از اثر  PGF2α بر مجرای تناس��لی دام ماده و دینامیک عبور 
 ،PGF2α  اسپرم از آن اشاره دارد. از طرفی با بکارگیری اولین
 FSH غلظت پروژس��ترون کاهش می یابد و الگوی ترش��حی
و دینامی��ک رش��د فولیکولی و به تبع آن اووس��یت مختل 
می گردد. با توجه به این موضوع که بیش��تر مرگ و میرهای 
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جنینی بعد از روش Synchrovine قبل از تشخیص آبستنی 
توس��ط مادر1 رخ می دهد، امکان اختالل در الگوی ترشحی 

LH به وسیله استفاده از این روش را نیز پررنگ می نماید. 

پایی��ن پروس��تاگالندین ها در  از جمل��ه دالی��ل کارای��ی 
همزمان سازی فحلی شامل:

1- کمتر بودن باروری ناش��ی از تحریک فحلی نس��بت به 
روش های پروژسترونی.

2- در خ��ارج از فص��ل تولیدمثل )آنس��تروس( نمی توان از 
پروستاگالندین ها استفاده کرد. 

3- پروس��تاگالندین ها باع��ث صدمه دیدن ش��کل ظاهری 
اسپرم و کاهش قدرت بقاء آن می شوند. 

4- کاهش نرخ لقاح و افزایش نرخ مرگ و میر رویان. 

1- Maternal recognition of pregnancy (MRP) 

 )B( ،GnRH هورمون آزادکننده گونادوتروپین )A( -28 شکل
پروستاگالندین طبیعی )لوتالیز( و )C( پروستاگالندین مصنوعی 

)کلوپروستنول( 
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روش های همزمان سازی فحلی توسط پروستاگالندین ها

روش تزریق کلوپروستنول 

Ovsynch روش

Co-Synch + CIDR  روش
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نکات ضروری در کاربرد روش های همزمان سازی فحلی
1- خارج نمودن اسفنج و سیدر و یا تزریق دوم پروستاگالندین 
باید در زمانی انجام شود که 48 ساعت بعد از آن بروز فحلی 

دام ها در شب نباشد و آمیزش دام ها در روز انجام شود.
2- اگر از تلقی��ح مصنوعی برای بارور نمودن دام های فحل 
استفاده نشود، باید به اندازه کافی دام نر در گله وجود داشته 
باشد تا دام های ماده را بارور نمایند. لذا در فصل تولیدمثل 
ب��ه ازای هر 10-8 راس میش ی��ک قوچ و در خارج از فصل 
تولیدمث��ل )آنس��تروس( به علت کاهش فعالیت جنس��ی 
قوچ ه��ا، ب��رای هر 5 راس می��ش یک ق��وچ در نظر گرفته 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که در گله هایی که همزمانی 
فحلی در آن ها انجام نمی شود در هر روز از فصل تولیدمثل 

8-6 درصد از میش ها فحل می شوند.
3- بهتر اس��ت جه��ت تحریک تخمک ری��زی در میش ها، 
بالفاصله پس از خارج کردن اسفنج یا سیدر و یا تزریق دوم 
پروس��تاگالندین، قوچ ها را با میش ها مخلوط کنیم. در غیر 
این صورت تا فحلی کامل میش ها باید از دام های فحل یاب 

در گله استفاده نماییم.
4- چون مدت آمیزش کوتاه اس��ت )3-2روز( لذا دام های نر 

باید آمادگی الزم برای حداکثر فعالیت را داشته باشند.
و  بای��د جم��ع آوری  و س��یدرهای مصرف��ی  اس��فنج   -5 

سوزانده شوند.
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روش های طبیعی همزمان سازی فحلی
روش های طبیعی تحریک اووالسیون به استفاده ماهرانه 
و دقی��ق از بعض��ی عوامل موث��ر محیط��ی در تولیدمثل 
 بستگی دارد. در این روش ها نیاز به همزمان سازی هورمونی 

فحلی نیست. 
1- استفاده از تغییر شدت نور: در این روش پس از اتمام دوره 
زایش، دام ها را در س��الن های بسته و فاقد پنجره نگهداری 
کرده و بوس��یله المپ های متعدد سالن را روشن می کنند. 
منظ��ور از س��الن بس��ته محوطه ای اس��ت ک��ه در صورت 
خام��وش نمودن چراغ های آن، تاریکی مطلق وجود داش��ته 
باش��د. همچنین باید دام ها را با ی��ک جیره غذایی پرانرژی 
تغذیه نمود. در صورتی که تنظیم نور به  طور صحیح انجام 
ش��ود میش ها به تدریج و یکنواخت فحل می شوند. شدت 
 نور توصیه ش��ده برابر ب��ا 6-4 وات در ه��ر متر مربع کف 

سالن است.
2- اس��تفاده از دام ن��ر: بطور طبیعی می ت��وان از قوچ های 
فحل ی��اب ب��رای همزمان س��ازی فحلی میش ها اس��تفاده 
ک��رد. در این روش ب��ه حیوانات ماده ای ک��ه به مدت چند 
هفته بطور جدا نگهداری ش��ده  اند، قوچ معرفی می شود. به 
ای��ن صورت ک��ه حیوانات نر را حداق��ل 4 هفته از گله جدا 
 نگ��ه می دارند تا حیوان نر و م��اده حضور جنس مخالف را 
)از نظر بینایی، بویایی و شنوایی( احساس نکنند. یک هفته 



87

جلد اول - همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی

قبل از فصل جفتگیری حیوانات نر را به گله معرفی می کنند 
و به این ترتیب تع��داد زیادی میش در همان ابتدای فصل 
جفتگیری فحل می شوند. در این روش برای تحریک میش، 
تم��اس فیزیکی و ی��ا بینایی قوچ ضروری نمی باش��د بلکه 
فرمون های تولید ش��ده توسط قوچ موجب تحریک و شروع 
زودهن��گام فصل جفتگیری به میزان 3-2 هفته و همزمانی 
میش ها می شود. این روش فقط در فصل طبیعی تولیدمثل 
انجام می ش��ود و چنانچه در اواسط فصل تولیدمثل باشیم 
و حیوانات ماده چند چرخه فحلی را پش��ت س��ر گذاش��ته 
یا خارج از فصل تولیدمثل باش��ند، کارای��ی چندانی ندارد. 
در صورت اس��تفاده از برنامه تلقیح مصنوعی باید قوچ های 
فحل ی��اب به تعداد حداق��ل 4 درصد گله، برای همزمانی یا 
تحریک فحلی میش ها استفاده شود. پس از معرفی حیوان 
ن��ر در 6 روز اول، اکثر حیوانات ماده فحل می ش��وند اما در 
بیشتر آن ها اولین فحلی و تخمک ریزی خاموش است. برای 
آنک��ه همه میش ها فحلی را بروز دهند باید 24 روز از زمان 
معرفی نر سپری ش��ود. در زمینه استفاده از اثر نر عواملی 
مانند فصل تولیدمثل، نژاد، تغذیه و سن حیوان موثر است 
که قبل از ش��روع تلقیح مصنوعی باید به طور گس��ترده ای 

به آن ها توجه شود. 
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القای فحلی در فصل غیر تولیدمثلی
استفاده از مالتونین برای جلو انداختن فصل بره زایی 

گوسفندان طوری تکامل پیدا کرده اند که زایش آن ها در 
فص��ل بهار اتفاق می افتد، زمانی که هوا گرم بوده و مراتع به 
اندازه کافی علف داشته باشد تا بره ها از بیشترین شانس بقاء 
برخوردار باش��ند. این حالت در گوس��فندان به طور طبیعی 
ایجاد می ش��ود، به همین دلیل است که جفتگیری آن ها در 
اوایل س��ال به ندرت اتفاق می افتد. حتی در نژادهایی مثل 
دورس��ت هورن که تولیدمثل آن ها کمت��ر تحت تاثیر فصل 
است یک پیک فعالیت تولیدمثلی در فصل پاییز وجود دارد، 
یعنی زمانی که بیشترین تعداد میش گله دارای چرخه بوده 
و میش ه��ا باالترین نرخ تخمک ریزی را دارند. گوس��فندان 
ب��ه طور طبیع��ی در فصل پاییز زمانی ک��ه طول روز کاهش 
می یابد، جفتگیری می کنند. وقتی چشم گوسفندان کاهش 
طول روز را تش��خیص می دهد غده پینه آل هورمونی به نام 
مالتونین را ترشح می کند، مالتونین پیام رسان طول روز بوده 
و تمام حیوانات فصول مختلف را با اس��تفاده از آن تشخیص 
می دهند. غده پینه آل مالتونین را فقط در س��اعات تاریکی 
تولید می کند. با افزایش طول مدت شب ترشح مالتونین زیاد 
شده که س��یگنالی برای افزایش فعالیت تولیدمثلی است. با 
کاه��ش طول روز، مقدار مالتونین مترش��حه از غده پینه آل 
افزایش یافته و باعث تحریک سیس��تم تولیدمثلی می ش��ود 
ک��ه پیک آن در فص��ل پاییز رخ می دهد. ب��ه این دلیل در 
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گوسفند حداکثر فعالیت تولیدمثلی در فصل پاییز می باشد. 
مالتونین سیستم تولیدمثلی را با تحریک شروع رخدادهای 
هورمونی از هیپوتاالم��وس و هیپوفیز قدامی تحریک کرده 

که در نهایت شروع فعالیت تخمدانی را در پی دارد.
بر این اس��اس از مالتونین به عنوان ابزاري برای جلو ان�دازي 
و ش�روع زود هنگ�ام فصل جفت گیري در گوسفند در سطح 
وس�یعي اس�تفاده ش�ده اس�ت. کاشتن زیر پوستي مالتونین 
مي تواند غلظت آن را در ط�ي 24 ساعت افزایش دهد بدون 
اینک��ه مانع ترش��ح داخل�ي مالت�ونین ش���ود، اینکار باعث 
ایجاد ش��رایط روز کوتاه می گردد. آزاد ش��دن مالتونین به 
طور مداوم از مالتونین کاش���ته ش��ده در زیر پوست گوش 
ب��ا تقلی�د ت�اثی��رات تحریک�ي روزه�اي کوت���اه باعث جلو 

انداختن فصل تولیدمثلي در میش ها مي شود.

رگولین
رگولی��ن یک ایمپلنت کوچک به اندازه 4×2 میلی متر و 
حاوی 18 میلی گرم مالتونین است که در زیر پوست گوش 
قوچ و میش کاش��ته می ش��ود. ایمپلنت کام��ال تجزیه پذیر 
ب��وده و نیازی ب��ه خارج کردن ندارد. رگولین با رهاس��ازی 
تدریجی هورمون مالتونین باعث می شود به نوعی اثر کوتاه 
شدن روز و بلند شدن مدت شب به دام القا شود به طوری 
ک��ه پس از حدود 2 ماه، یک فصل جفتگیری مش��ابه فصل 
جفتگیری طبیعی که در اواخر تابستان و اوایل پاییز شروع 
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می ش��ود در دام ایجاد شود. بنابراین رگولین باعث تحریک 
ش��روع زود هنگام فعالیت طبیعی تولیدمثلی می ش��ود. به 
دلیل اینک��ه مقدار مالتونین آزاد ش��ده از رگولین باالتر از 
مالتونین مترشحه از غده پینه آل در خالل شب در گوسفند 
نمی باشد، بنابراین هیچ دوره پرهیز از مصرف شیر یا گوشت 

در طول دوره درمان وجود ندارد )شکل 29(.

مزایای استفاده از رگولین
1- بره زایی در اوایل فصل، زمانی که قیمت بره باالتر اس��ت 

تمام می شود:
- فروش بره های سنگین تر در زمان معمول.

- فروش بره با قیمت باال علیرغم نوسانات اقتصادي.
- بره های یکنواخت در گله.

2- بهبود مدیریت گله:
- متراکم شدن فصل بره زایی. 

-  استفاده بهینه از ساختمان و امکانات. 
-  نگهداری گوسفند برای هر دو هدف بره زایي زودهنگام و 

بره زایي در زمان طبیعی )جدول 8(.
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شکل 29- ایمپلنت رگولین

زمان بندی کاشت رگولین در قوچ و میش
روز 0: )30 هفته قبل از ش��روع زمان مورد انتظار بره زایی( 
حضور قوچ در پروسه تخمک ریزی میش موثر است. بنابراین 
میش و قوچ کامال از هم جدا شده به طوری که هیچ ارتباط 

بویایی، بینایی و شنوایی بین این دو وجود نداشته باشد.
روز 7: ایمپلن��ت رگولی��ن در قاع��ده گ��وش میش ه��ا و 
قوچ ها کاش��ته می ش��ود. یک ایمپلنت برای ه��ر میش به 
ص��ورت زیر جل��دی در نزدیک��ی پایه گ��وش )40-30 روز 
قبل از قوچ اندازی( و س��ه ایمپلنت برای هر قوچ اس��تفاده 
 می گ��ردد. در این مدت همچن��ان میش ها باید از قوچ جدا 

نگهداری شوند. 
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 شکل 30- روش استفاده از رگولین برای جلو انداختن 
فصل تولیدمثل در گوسفند

روز 42 )35 روز بع��د از کاش��ت ایمپلن��ت(: فاصله زمانی 
بین کاش��ت ایمپلنت و قوچ اندازی نباید کمتر از 30 روز و 
بیش��تر از 40 روز باش��د. قوچ ها وارد گله می شوند. اما باید 
انتظار تاخیر 21-14 روز قبل از شروع فعالیت جفتگیری را 
داش��ت. ممکن است از قوچ های وازکتومی شده در 14 روز 
اول اس��تفاده شود تا از دوره بره زایی بسیار متراکم مطمئن 
ش��د. حداکثر فعالیت جفتگی��ری 35-25 روز بعد از ورود 

قوچ اتفاق خواهد افتاد )شکل 30(.

Regulin رگولین
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نحوه استفاده از تفنگ جهت کاشت رگولین

ابت�دا ایمپلنت ها را از بس�ته خارج نمایی�د. از لبه تیز یک�ی از نوار های حاوی 
ایمپلنت می توان برای باز نمودن نوار دیگر استفاده نمود

در نوار های ح�اوی ایمپلنت حفره هایی وجود دارد و در انتهای آن نیز 
دو حفره خالی وجود دارد. نوار رگولین باید از س�مت این دو حفره در 

تفنگ قرار بگیرد 
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از سمت دارای حفره خالی، نوار را داخل تفنگ قرار داده و از محکم قرار 
گرفتن آن اطمینان حاصل کنید

با وارد کردن فش�ار اندکی به ناحیه پش�تی نوار و کش�یدن ماش�ه مطمئن 
ش�وید که نوار ایمپلن�ت به خوبی در تفن�گ در جایگاه صحی�ح خود قرار 

گرفته است
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به کش�یدن ماش�ه تا زمانی ک�ه ایمپلنت ها در پنج�ره روی تفنگ نمایان 
شوند ادامه دهید )به طور معمول تا 5 بار(

تا زمانی که ایمپلنت ها در پنجره روی تفنگ نمایان شوند
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برای قرار دادن سوزن تفنگ، نگهدارنده آن را باز نمایید

سوزن جدید را در نگهدارنده خود قرار داده و بر روی تفنگ تثبیت نمایید
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تفنگ را به صورت افقی بر روی گوش قرار داده و خط گوش را دنبال کنید 
تا از سمت سطح صاف گوش حیوان، ایمپلنت قرار داده شود

مطمئن ش�وید قس�مت مورب سوزن به س�مت باال قرار دارد و نگهدارنده 
س�وزن محکم در جای خود قرار گرفته است. تفنگ رگولین اکنون آماده 

استفاده است
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ضمیمه
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ضمیمه: اسفنج آرپروسینکرو
اولین اسفنج واژینال حاوی پروژسترون ساخت ایران

در این دس��تنامه همزمان س��ازی فحلی به عنوان یکی 
از مهم تری��ن فناوری ه��ای تولیدمثل��ی به منظ��ور افزایش 
بهره وری اقتصادی در صنعت دام س��بک مورد بررسی قرار 
گرف��ت. همان طور که بیان ش��د در میان روش های مختلف 
همزمان س��ازی فحلی، اس��تفاده از اس��فنج پروژسترونی و 
سیدر از جمله ارزان ترین، ساده ترین و پربازده ترین روش ها 
محسوب می شود؛ اما وجود تحریم های اقتصادی و همچنین 
افزایش قیمت ارز در سال های اخیر، واردات این محصوالت 
را با مشکالت جدی مواجه نموده است؛ به طوری که قیمت 
باالی سیدر این ابزار را عمال از چرخه عملیات همزمان سازی 
حذف نموده اس��ت، از س��وی دیگر خرید و کاربرد اس��فنج 
پروژس��ترونی خارجی نیز قیمت تمام شده هر کیلو گوشت 
تولیدی را افزایش داده که موجب تحمیل بار مالی بیش��تر 
بر واحده��ای تولیدی و عدم صرفه اقتص��ادی پرورش دام 

شده است. 
وج��ود چنین چالش��ی در صنعت پرورش دام س��بک، 
پژوهش��گران کش��ور را به طراحی و س��اخت نمونه داخلی 
اس��فنج پروژس��ترونی ترغیب نمود. در این راس��تا شرکت 
آری��ن فناوران فاری��اب با بهره گیری از ت��وان علمی و فنی 
متخصصان خود موفق به ساخت اولین اسفنج پروژسترونی 
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واژینال مخصوص دام س��بک با نام تجاری آرپروسینکرو در 
کشور شد. این محصول مراحل آزمایش و تایید را در مراکز 
تحقیقاتی تحت نظر موسس��ه تحقیقات علوم دامی کش��ور 
پش��ت س��ر نهاده و نتایج نش��ان دهنده موفقیت آمیز بودن 
همزمان س��ازی فحلی توسط این اسفنج و کیفیت باالی آن 
در مقایس��ه با نمونه های خارجی )چینی و اسپانیایی( بوده 
اس��ت. از آنجا که این محصول دانش بنیان در داخل کشور 
تولید می شود، قیمت تمام شده آن برای مصرف کننده داخلی 
تا 50 درصد کمتر از نمونه خارجی اس��ت و همچنین مانع 
ارزبری به دلیل واردات نمونه های خارجی می شود. بنابراین 
در وضعیت اقتصادی موجود استفاده از یک محصول داخلی 
با کیفیت و ارزان قیمت راهی مناس��ب برای بهبود عملکرد 

واحدهای تولیدی می باشد.
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