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مقدمه
ش��روع چرخۀ فحلی در بسیاری از نژادهای گوس��فند و بز تاحدود زیادی 
تابع شرایط اقلیمی بوده، به طوری که در نیمۀ دوم شهریور ماه با کوتاه شدن 
طول روز )کم ش��دن مدت روش��نایی( فعالیت تولیدمثلی دام زیاد ش��ده و تا 
آذر م��اه ادامه می یابد. بنابراین به طور معمول در بس��یاری از نژادها هر رأس 
گوس��فند و بز ماده در صورت مهیا بودن ش��رایط محیطی، می تواند در حالت 
طبیعی در طول هر س��ال یکبار آبس��تن شده و یک بره یا بزغاله تولید نماید. 
صرف نظ��ر از تولیدات فرعی مثل پش��م و کرک، این بره ی��ا بزغاله تنها منبع 
درآمد اصلی حاصل از نگهداری گوس��فند و بز می باش��د. از طرفی با توجه به 
هزینه ه��ای نگه��داری و پرورش یک رأس میش و بره یا ب��ز و بزغاله درطول 
س��ال، درآمد حاصل از فروش ب��ره یا بزغالۀ تولیدی جوابگ��وی این هزینه ها 
نخواه��د بود. بنابراین الزم اس��ت با دس��ت کاری چرخۀ طبیع��ی تولیدمثلی 
دام، عملک��رد آن را بهب��ود بخش��ید. یک��ی از راهکارهای تأثیرگ��ذار در این 
مورد همزمان س��ازی فحلی است که با اس��تفاده از روش های مختلفی صورت 
می گیرد. به طورکلی روش های همزمان س��ازی فحلی در دام را می توان به دو 
گروه طبیعی و غیرطبیعی )استفاده از هورمون( تقسیم نمود که استفاده از هر 
کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. خوانندگان این نش��ریه پس از مطالعۀ 
 آن، با انواع روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند و استفاده از آنها آشنا 

خواهند شد. 
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فحلی در گوسفند 

میش از نظر جنسی در 5 تا 10 ماهگي بالغ مي شود و در این مرحلۀ سني، 
وزن حیوان تقریباً معادل 60 درصد وزن نهایي )وزن بلوغ جس��می( اس��ت. 
طب��ق تعریف فحلي عبارت اس��ت از آمادگي میش ب��راي جفتگیري. چرخۀ 
فحل��ي میش تقریباً 17 روز اس��ت و طول مدت فحلي آن 36-24 س��اعت 
می باش��د. تخمک گذاري1 می��ش در نیمۀ دوم مدت فحل��ي انجام مي گیرد. 
چرخۀ فحلي عموماً تا آبستن شدن میش در یک فصل، در چند مرحله تکرار 
مي شود. در شرایط مختلف اقلیمي، فحلي به مدت روشنایي روز )شدت نور( 
در طول س��ال بس��تگي دارد و به همین سبب، فحلي میش در یک فصل در 
چند مرحله تکرار مي ش��ود. گوس��فند این نوع فحلي فصل��ي را از زمان هاي 

بسیار قدیم که به صورت وحشي مي زیسته، حفظ کرده است.
چرخۀ فحلی گوسفند شامل این مراحل می باشد:

1- پرواستروس )2 روز(، 2- استروس )2-1 روز(،  3- مت استروس )2 روز( 
و 4- دي اس��تروس )12-11 روز(. به دلیل آشکار نبودن نشانه های فحلی در 
گوس��فند، تشخیص میش هاي فحل فقط با کمک قوچ فحل یاب میسر است 
)شکل 1(. مرحله پیش فحلي عموماً با رفتار جنسي قبل از جفتگیري همراه 
اس��ت و در مرحله فحلي )اس��تروس( میش کاماًل اجازۀ س��وار شدن به قوچ 
را مي دهد )ش��کل 2(. جفتگیري طبیعي )جفتگی��ري میش با قوچ( در اوج 
فحلي صورت مي گیرد و در صورت جفتگیري موفق، لقاح بین اس��پرم دام نر 
و تخمک دام ماده 12 تا 22 س��اعت پس از ش��روع فحلي، در قسمت آمپول 

لوله هاي رحمي صورت مي گیرد.

1- Ovulation
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هر چرخۀ جنسي به دو فاز فولیکوالر و لوتئال تقسیم مي شود.
فاز فوليكوالر: این فاز حدود 4-3 روز به طول مي انجامد و با بروز فحلي 
و تخمک گذاري خاتمه مي یابد. هورمون هاي گونادوتروپیک LH  و FSH که 
توس��ط غدۀ هیپوفیز تولید مي ش��وند باعث رشد نهایي یک یا چند فولیکول 
در تخم��دان میش مي گردند. فولیکول ها هورمون اس��تروژن تولید مي کنند 
که این هورمون س��بب بروز رفتار فحلي در میش ها مي ش��ود )شکل 3(. فاز 

شکل 1- تشخیص میش های فحل در گله، توسط قوچ فحل یاب )تیزر(

شکل 2- در مرحلۀ فحلی )ایستافحلی( میش به قوچ اجازه می دهد تا کاماًل سوار شده و آمیزش کند
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فولیکوالر با تخمک گذاري خاتمه مي یابد. تخمک گذاري به معنای رها شدن 
یک یا چند تخمک رس��یده و آمادۀ لقاح از تخمدان میش اس��ت و معموالً 

حدود 30 ساعت پس از آغاز فحلي روي مي دهد.
فاز لوتئال: در فاز لوتئال رحم آمادگي الزم براي جایگزیني جنین را به 
دس��ت مي آورد. در صورت عدم باروري و عدم شکل گیري جنین، فاز لوتئال 
14-13 روز ادامه یافته و س��پس با ش��روع موج فولیکولي جدید یعني آغاز 
مجدد چرخۀ جنسي، خاتمه مي یابد. پس از تخمک گذاري، فولیکول تبدیل 
به جس��م زرد مي گردد. جس��م زرد در طول فاز لوتئال هورمون پروژسترون 
تولید مي کند. این هورمون عامل بازدارنده ترشح هورمون هاي گونادوتروپیک 
LH و FSH از غده هیپوفیز مي باش��د. اگر تا روز س��یزدهم یا چهاردهم پس 

از تخمک گ��ذاري، باروري صورت نگرفته و جنین در رحم جایگزین نش��ده 
باش��د، رحم شروع به ترشح هورمون پروس��تاگلندین )PGF2α( مي کند که 
این هورمون سبب کاهش تولید پروژسترون و تحلیل جسم زرد مي گردد. با 
توقف تولید پروژسترون، مجدداً با ترشح هورمون هاي گوناد و تروپیک از غده 

هیپوفیز، چرخۀ جنسي جدیدي آغاز مي شود.

شکل 3 – بروز نشانه های فحلی در میش با حضور قوچ در گله
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همزمان سازی فحلی
همزم��ان نمودن فحل��ي یکي از ابزارهاي مهم ارتق��اء مدیریت تولیدمثل 
گوس��فند به ش��مار مي رود. افزایش درصد بره زایي ب��ه منظور کاهش تعداد 
دام هاي داشتي در مراتع کشور و درنتیجه کاهش تخریب مراتع، برنامه ریزي 
جهت جفتگیري هاي کنترل ش��ده به منظور توس��عۀ اه��داف اصالح نژادي، 
تولید بره هاي همس��ن به منظور تس��هیل در امر پرواربن��دي، تولید بره در 
ماه هایي از سال که عرضۀ گوشت گوسفند محدودیت پیدا مي کند و استفاده 
از تلقیح مصنوعي و انتقال جنین از ضروریات مشخص در بکارگیري فناوري 

همزمان سازي فحلي در گوسفند به شمار مي رود.

مزایای استفاده از همزمان سازی فحلی در گوسفند 
1- فحل شدن و تخمک ریزی میش ها در خارج از فصل تولیدمثل

2- کوتاه نمودن طول دورۀ زایش دام ها
3- تولید بره های هم سن جهت پرواربندی، فروش و جایگزینی در گله

4- تشخیص میش های غیرآبستن و حذف آنها از گله 
5- کاهش هزینه های نگهداری و تغذیه

6- امکان افزایش سوپراوالسیون و چند قلوزایی
7- فراهم نمودن امکان استفاده بهتر از روش تلقیح مصنوعی جهت بهبود 

ژنتیکی گله 
8- بهبود در امر مدیریت تغذیه گله قبل و پس از زایمان

9- کنترل زمان زایش ها در طول سال برای استفاده بهتر از مراتع
10- اجرای برنامه  سه بار زایش در دو سال

اصول همزمان س��ازي فحلي مبتني بر تحلیل جس��م زرد توسط هورمون 
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پروس��تاگلندین و یا جلوگیري از بروز عالئم فحلي و تخمک گذاري توس��ط 
پروژس��تاژن ها مي باش��د. از آنجایي که هورمون پروستاگلندین نقش تحلیل 
برن��ده بر روي جس��م زرد دارد کارب��رد آن در فص��ل غیرتولیدمثل توصیه 
نمي شود. پروژس��تاژن ها محدودیت اشاره شده درخصوص پروستاگلندین را 
نداش��ته و در فصول مختلف سال و در اشکال تزریقي، خوراکي، داخل واژني 

و به صورت کاشتن در زیر جلد در گوسفند مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش های همزمان سازی فحلی 
ب��ه طورکلی روش های همزمان س��ازی فحل��ی را می توان به دو دس��ته 
تقس��م نمود؛ الف– همزمان س��ازی با روش های طبیعی ب- همزمان سازی 
با روش های غیرطبیع��ی )هورمون درمانی(. از روش های طبیعی می توان به 
تغذیه ناگهانی )فالشینگ1(، اثر دام نر2 )قوچ( و نور مصنوعی3 اشاره کرد و از 
 روش های غیرطبیعی یا هورمون درمانی می توان استفاده از هورمون مالتونین 
 )به صورت کاش��تنی( و پروژس��تاژن ها )پروژس��ترون به همراه  4PMSG( را 

نام برد.

الف- روش های همزمان سازی طبیعی
1- نور مصنوعی: اس��اس کار در این روش استفاده از نور کنترل شده و 
تنظیم مدت روش��نایی می باش��د. برای این منظور الزم است میش ها حدود 
60 تا 70 روز، در معرض برنامه نوری ایجاد ش��ده قرار گیرند. بنابراین برای 

1- Flushing
2- Ram Effect
3- Photoperiod
4- Pregnant Mare Serum Gonadotropin
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اجرای چنین برنامه ای وجود جایگاه بس��ته و قابل کنترل از نظر روش��نایی 
و تاریک��ی در طول ش��بانه روز الزامی اس��ت. از مزایای ای��ن برنامه می توان 
ب��ه ایج��اد و همزمانی فحلی طبیعی اش��اره کرد که در نتیج��ۀ آن مضرات 
ناشی از هورمون درمانی وجود ندارد. از طرفی همزمانی فحلی به طور کامل 
ص��ورت نگرفته و بنابراین در مقایس��ه با س��ایر روش ه��ای همزمانی فحلی، 
ب��ازده تولیدمثلی کمتری دارد. به طورکل��ی از آنجایی که اجرای این برنامه 
نیازمند جایگاه کاماًل بسته و دارای تجهیزاتی مثل روشنایی و تهویه مناسب 
می باش��د، در واحدهای پرورش گوس��فند کشور که عمدتاً به  صورت سامانۀ 
عشایری و روستایی نگهداری می شوند، قابل توصیه نیست. اما در واحدهایی 
که دارای ش��رایط مزبور باش��ند، براساس دس��تورالعمل های توصیه شده در 
کتب و نش��ریات معتبر، می توان از آن اس��تفاده نمود. در اینجا مراحل انجام 
برنامه نوری مصنوعی تسریع شده ASRI که در نشریه ترویجی شماره 101 
موسس��ه تحقیقات علوم دامی کش��ور )ASRI( به طور مفصل تش��ریح شده 

است، نشان داده شده است )جدول 1(.

بازده زمانینوع عملياتردیف

1 تا 13 اسفندافزایش طول مدت روشنایی روزانه 30 دقیقق1

13 تا 17 اسفندثابت نگه داشتن طول مدت روشنایی )به مدت 16 ساعت(2

17 اسفند تا 4 فروردینکاهش طول مدت روشنایی روزانه 30 دقیقه3

1 فروردین تا 4 اردیبهشتاستفاده از جیره فالشینگ4

4 فروردین تا 10 خردادثابت نگه داشتن طول روشنایی کوتاه )8 ساعت روشنایی، 16 ساعت تاریکی(5

14 فروردین تا 10 خردادقوچ اندازی ناگهانی و طول مدت زمان قوچ در گله6

جدول 1- برنامه نور مصنوعی تسریع شده موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
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2- اث�ر دام نر: برخ��الف دام هایی مثل گاو، مادیان و ب��ز، فحلی در میش 
بدون نش��انه های ظاهری بوده و فقط با حض��ور دام نر )قوچ( در گله، عالئم 
فحلی را آش��کار می کند و این عالئم ش��امل حرکت به س��وی ق��وچ و ابراز 
تمای��ل به جفتگی��ری و در نهایت اج��ازه پرش به قوچ می باش��د. نبود قوچ 
ب��رای مدت زمان معینی در گله و حضور ناگهانی آن در داخل گله )البته در 
 فصل تولیدمثل( س��بب تحریک فحلی میش ها می ش��ود که به آن اثر دام نر 
)اثر قوچ( گفته می شود. برای استفاده از اثر دام نر، الزم است قوچ ها حداقل به 
مدت یک ماه قبل از شروع جفتگیری از گله دور باشند، به طوری که میش ها 
و قوچ ها همدیگر را نبینند و صدای یکدیگر را نشوند، و از این دو مهم تر بوی 
یکدیگر را استش��مام نکنند. در صورت ایجاد این شرایط، پس از گذشت یک 
ماه، قوچ ها که در این مدت با جیره های مناسب تغذیه شده اند، به داخل گله 
رها می ش��وند. ورود ناگهانی قوچ به داخل گله س��بب تحریک فحلی بیشتر 
میش ها درمقایس��ه با شرایط معمول و در نتیجه ایجاد همزمان سازی فحلی 
خواهد ش��د. عالوه برآن، تخمک ریزی بیش��تر نیز س��بب افزایش دوقلوزایی 
می ش��ود. دلیل تحریک دام های ماده، وجود مواد بیوش��یمیایی است به نام 
فرومون1، که از بدن دام نر ترش��ح می ش��ود. استش��مام بوی فرومون توسط 
میش یا بز ماده، س��بب افزایش ترشح گونادوتروپین از مغز و در نتیجه فحل 
ش��دن همزمان تعداد زیادی از آنها می ش��ود. بنابراین ب��ه دامداران توصیه 
می شود از این روش مدیریتی همزمان سازی فحلی میش ها، به دلیل نداشتن 

هزینه، در گله های خود حداکثر بهره برداری را بنمایند.

1- Pheromone
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شکل 4- ورود ناگهانی قوچ در گله سبب تحریک فحلی میش ها می شود

3- تغذی�ه فالش�ينگ: کلمۀ فالش��ینگ در ادبیات به معن��ی "ناگهانی" 
اس��تفاده شده اس��ت و در مدیریت پرورش گوس��فند و بز به معنی افزایش 
ناگهان��ی تغذی��ه میش و ماده ب��ز در زمان قوچ اندازی می باش��د. این روش 
ازجمله راه کارهای بس��یار قدیمی و سنتی همزمان سازی فحلی درگوسفند 
و بز اس��ت که تقریباً اکثر گله داران کش��ور با آن آشنا بوده و از آن به عنوان 
یک روش ساده استفاده می کنند. سازوکار تأثیر تغذیه فالشینگ بر عملکرد 
تولیدمثل دام، به این صورت است که با شروع استفاده ناگهانی از دانه غالت 
)گندم، جو، ذرت( در تغذیه گوسفند و بز، سطح گلوکز )قند( خون باال رفته 
و ب��ا تأثیر بر بخش هیپوتاالموس-هیپوفیز مغز و همچنین تخمدان، س��بب 
افزای��ش فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تخمدان می ش��ود. در نتیجه 
تعداد فولیکول های بالغ افزایش یافته، میش های زیادتری دریک زمان فحل 
می ش��ود و با آزاد ش��دن تعداد زیادتر تخمک از هر میش، میزان دوقلوزایی 

افزایش می یابد )شکل 5(. 



16آشنایی با تکنیک های همزمان سازی فحلی در گوسفند

شکل 5 – تغذیه فالشینگ میش ها در زمان جفتگیری

مقدار و زمان تغذیه فالش�ينگ: به طور معم��ول 200 تا 300 گرم دانه 
غالت به صورت سالم )خرد نشده( برای هر رأس میش کافی است. این مقدار 
خوراک می تواند در تغذی��ه صبحگاهی و یا عصرگاهی به صورت جداگانه به 
دام ها داده ش��ود و یا برروی بخش علوفه ای جیره به آخور اضافه شود. زمان 
مناس��ب استفاده از جیره فالشینگ، دو هفته قبل از شروع قوچ اندازی تا دو 

هفته بعد از رها کردن قوچ در گله )درمجموع چهار هفته( می باشد. 
نکات مهم تأثیرگذار بر تغذیه فالشینگ: 

 - تأثی��ر آن در میش ه��ای الغ��ر )ن��ه خیل��ی الغ��ر( بیش��تر از میش های 
چاق می باشد.

- تأثیر آن در میش های مسن بیشتر از میش های جوان )شیشک( می باشد.
- توجه به نمرۀ وضعیت بدنیBCS( 1( در زمان شروع تغذیه فالشینگ مهم 
است. مناس��ب ترین BCS برای تأثیر تغذیه فالشینگ 2/5 تا 3/5 می باشد. 

1- Body Condition Score



17آشنایی با تکنیک های همزمان سازی فحلی در گوسفند

میش ه��ای با BCS پایین ت��ر و باالتر از این مقدار، پاس��خ کمتری به تغذیه 
فالشینگ می دهند. 

فواید تغذیه فالشینگ:
- تحریک فحلی میش و افزایش تخمک ریزی

- کاهش مرگ و میر رویان 
- احتمال آبستنی باالتر )بیش از 90 درصد(

- افزایش دوقلوزایی درگله )15 تا 20 درصد(
- افزای��ش بره زای��ی و بهبود بازده تولید بره به ازای هر رأس میش داش��تی 

)شکل 6(.

شکل 6- افزایش چندقلوزایی در گوسفند با استفاده از تغذیه فالشینگ

نکتۀ مهم: با توجه به هزینۀ پایین و نداشتن اثرات منفی روش های 

همزمان سازی طبیعی، استفاده از این روش ها برای دامداران در مقایسه 

با روش های غیرطبیعی، در اولویت می باشد.
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ب - روش های همزمان سازی غیرطبیعی )هورمون درمانی(

به طورکلی روش های غیرطبیعی همزمان س��ازی فحلی شامل دو گروه با 
اثرات متفاوت هس��تند. گروه اول شامل اس��تفاده از هورمون های مالتونین1 
و پروژس��تاژن ها2 می باشد که برای تحریک فعالیت جسم زرد مورد استفاده 
قرار می گیرند. گروه دوم برای کوتاه نمودن و یا از بین بردن جسم زرد مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، مثل پروس��تاگلندین )PGF2α(. نکتۀ قابل ذکر آن 
اس��ت که در این نوع روش ها برای همزمان سازی فحلی عالوه بر استفاده از 
هورم��ون درمانی، می توان به طور همزمان از روش های طبیعی )اثر دام نر و 

همچنین تغذیۀ فالشینگ( نیز استفاده نمود.
1- مالتونين: مالتونین هورمونی است که در حالت طبیعی از غدۀ صنوبری 
)پینه آل( مغز حیوان ترشح می شود و کاشتن آن در بدن دام سبب تحریک، 
ایج��اد فحلی و در نتیجه همزمانی آن در دام ها می ش��ود. برای اس��تفاده از 
مالتونی��ن، معم��والً از قطعاتی با ن��ام رگولین که حاوی مالتونین اس��ت به 
صورت کاش��ت در زیر پوس��ت ناحیۀ گوش دام استفاده می شود. با توجه به 
 کاربرد کم این روش در همزمان س��ازی فحلی دام، از ذکر توضیحات بیش��تر 

پرهیز می شود. 
2- پروژس�تاژن ها: اس��اس کار در این روش بر پایه اس��تفاده از هورمون 
پروژسترون به همراه )3PMSG )eCG است و روش استفاده از این هورمون 

به صورت تزریقی، خوراکی، کاشتنی و قطعات درون واژنی می باشد. 

1- Melatonin
2- progestogens
3- Equine Chorionic Gonadotropin
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1-2- روش تزریقی: در این روش، هورمون پروژس��ترون به داخل ماهیچه 
تزریق می ش��ود )شکل 7(. روش کار به این ترتیب است که تا 15 روز مقدار 
20 میلی گ��رم پروژس��ترون به صورت ی��ک روز درمی��ان )دو روز یکبار( به 
میش ها تزریق می شود. 48 ساعت بعد از آخرین تزریق، بیش از 90 درصد 
دام ها عالئم فحلی را بروز می دهند. این نوع روش همزمانی، روش��ی قدیمی 
ب��وده و امروزه کاربرد آن به دلیل مش��کالتی از جمل��ه باال بودن هزینه های 

درمانی و کارگری و ایجاد استرس در دام بسیار محدود شده است.

شکل 7 – تزریق هورمون پروژسترون به داخل ماهیچه ران گوسفند
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2-2- روش خوراکی:  در این روش، که در گذش��ته بیش��تر از آن اس��تفاده 
می شده، روزانه50 میلی گرم پروژسترون مصنوعی به مدت 16 روز به میش ها 
خورانده می شود. عالئم فحلی در دام های همزمان شده با این روش، 24 تا 72 
ساعت پس از قطع هورمون بروز می کند. وجود معایبی مانند عدم جذب یکسان 
هورمون در دام های ماده، ایجاد اس��ترس و نیز هزینه باالی نیروی کارگری به 

دلیل انجام عملیات روزانه، استفاده از این روش را محدود نموده است. 
3-2- روش کاش�تنی یا ایمپلنت )نورجستومت(1: این روش بیشتر در 
آمریکا متداول اس��ت و از نوع گاوی آن در گوس��فند و بز اس��تفاده می شود. 
نورجستومت های گاوی شامل 6 میلی گرم پروژسترون سنتتیک )مصنوعی( 
 هس��تند و برای گوس��فند و بز نصف یا یک س��وم آنها اس��تفاده می ش��ود 
)ش��کل 8(. محل کاش��تن آن در ناحیۀ رویی گوش، زیر پوست می باشد که 
این عمل با اس��تفاده از یک اپلیکاتور2 مخصوص انجام می ش��ود )شکل 9(. 
مدت زمان ماندگاری در گوش 9 تا 14روز اس��ت و معموالً همزمان با خروج 
ایمپلنت از گوش دام، تزریق هورمون eCG در عضله میش انجام می ش��ود. 
مزیت ایمپلنت در مقایسه با روش های داخل واژنی، دستکاری نشدن دستگاه 
تناس��لی دام و درنتیجه جلوگیری از عفونت و ترشحات چرکی آن می باشد. 

مراحل روش کاشتن ایمپلنت به شرح زیر می باشد.
1- ضدعفونی پوست روی گوش با اسپری )محل کاشت ایمپلنت(

2- ضدعفونی اپلیکاتور و جایگذاری ایمپلنت در آن
3- قرار دادن ایمپلنت در زیر پوست گوش 

4- برداشت ایمپلنت در روز پایانی با استفاده از یک برش کوچک در قسمت پایین ایمپلنت 

1- Norgestomet
2- Applicator 
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شکل 8 – نورجستومت )ایمپلنت( سالم گاوی و نصفۀ آن برای استفاده در گوسفند

شکل 9- محل کاشت نورجستومت در گوش گوسفند با استفاده از اپلیکاتور مخصوص
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4-2- روش اس�تفاده از اسفنج1: اسفنج هاي داخل واژني از ابزار قدیمی 
درمان��ي براي همزمان��ي فحلي در نش��خوارکنندگان کوچک در طول فصل 
تولیدمثل و غیرتولیدمثل می باش��ند. اسفنج داراي پروژستاژن هایي است که 
در س��طح پایین تر )مقدار کمتر( از پروژسترون طبیعي، مؤثرند. به طورکلی 

دو نوع از اسفنج ها به صورت تجارتي قابل دسترسي و استفاده مي باشد. 
الف- فلوروجستون استات2 که با نام کرونوجست3 شناخته مي شوند.

 ب- مدروکس��ي پروژس��ترون اس��تات4 ک��ه تح��ت عن��وان  ورامیک��س5 
شناخته مي شوند.اسفنج هاي داخل واژني بعد از وارد شدن در واژن به مدت 
14-9 روز  باقي مانده و معموالً همراه با  PMSG استفاده مي شوند )مخصوصاً 
ب��راي جفتگیري خارج از فصل تولیدمثل(. تزریق هورمون PMSG در زمان 
خروج اسفنج یا 48 ساعت قبل از آن انجام مي شود. درصد نگهداري اسفنج 
در داخل واژن معموالً بیش��تر از 90 درصد است و معموالً دام هاي ماده بین  
48 –24 س��اعت بعد از خارج ش��دن آن، فحلي را نش��ان مي دهند. هنگام 
استفاده از اسفنج پاسخ به فحلي و باروري نسبتاً متفاوت است و این موضوع 
ب��ه عواملي مثل گونه دام، نژاد، درمان توأم، مدیریت و سیس��تم جفتگیري 

بستگي دارد. 
براي میش هاي بالغ در ابتدا دو نوع اسفنج وجود داشت:

الف( اس��فنج هاي حاوي 30 میلي گرم کرونولون6 )فلوروجستون استات( به 
رنگ خاکس��تري که در فصل آنستروس یعني خارج از فصل تولیدمثل مورد 

1- Sponge
2- Fluorogeston acetate (FGA) 
3- Chronogest
4- Med Roxy progestin acetate (MAP)
5- Vera mix
6- Chronolone
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استفاده قرار گرفته و باید به مدت 12 روز در درون واژن باقي بماند.
ب( اسفنج هاي حاوي 40 میلي گرم کرونولون )فلوروجستون استات( به رنگ 
خاکستري که در فصل تولیدمثل مورد استفاده قرار گرفته و باید به مدت 14 
روز در درون واژن باقي بماند. همچنین براي بره میش ها )شیش��ک( تنها یک 
نوع اس��فنج وجود داشت که سفید رنگ بوده و حاوي 40 میلي گرم کرونولون 
مي باش��د و بای��د به مدت 14 روز درون واژن باقي بمان��د. باتوجه به اینکه در 
فص��ل تولیدمثل میش ها داراي فعالیت جنس��ي دوره ای هس��تند، زمان باقي 
ماندن اسفنج در درون واژن باید کمي بیشتر از طول فاز لوتئال طبیعي میش 
باشد. به همین دلیل در فصل تولیدمثل زودتر از 14 روز بعد از اسفنج گذاري، 
نباید اس��فنج ها را از داخ��ل واژن خارج نمود. بدین ترتی��ب مقدار کرونولون 
موجود در اس��فنج نی��ز به 40 میلي گرم افزایش یافته تا به طور مس��تمر و تا 
پایان دورۀ درمان، مقادیر کافي از هورمون از طریق مخاط جذب شود. امروزه 
با توجه به گسترش شرکت های تولیدکنندۀ اسفنج در داخل و خارج از کشور، 

انواع اسنفج با شکل و رنگ های متنوع تولید شده و در بازار وجود دارد. 

روش اسفنج گذاری در میش 

در روز اس��فنج گذاری ابتدا اپلیکاتور مخصوص اسفنج را ضدعفونی کنید   )1
)اشکال 10 تا 14(.

2(  اسفنج را داخل اپلیکاتور قرار دهید.
3(  محوطۀ اطراف مهبل دام را با گازاستریل ضدعفونی کنید.

4(  اپلیکاتور حاوی اسفنج را داخل مهبل دام قرار دهید.
با داخل کردن میلۀ مخصوص در اپلیکاتور، اسفنج را به داخل مهبل دام   )5

منتقل کنید.



24آشنایی با تکنیک های همزمان سازی فحلی در گوسفند

اپلیکات��ور و میل��ه را بی��رون بکش��ید، نخ اس��فنج از مهب��ل دام آویزان   )6 
خواهد بود.

9 تا 14 روز بعد از اسفنج گذاری برای خروج اسفنج، نخ را دور انگشت خود   )7
بپیچانید و آرام آرام، به طرف بیرون بکشید تا اسفنج از مهبل دام خارج شود.    

شکل 10 – اسفنج با اپلیکاتور و میلۀ مخصوص انتقال اسفنج به داخل مهبل

شکل 11 – ضدعفونی کردن اپلیکاتور با محلول بنزال کوآنیوم کلراید
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شکل 12- قراردادن اسفنج داخل مهبل دام

شکل 13 – اسفنج منتقل شده به مهبل گوسفند و باقیماندن نخ متصل به آن در بیرون
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درمان همراه با گونادوتروپین1  

 اس��تفاده ازگونادوتروپین به طور معمول براي همزماني فحلي میش هاي 
فاق��د تخمک گذاري، جه��ت تحریک تخمک گذاري وارد سیس��تم هاي ابزار 
همزماني فحلي ش��ده اس��ت. مرس��وم ترین محصول این گروه که اس��تفاده 

مي شود )PMSG )eCG است.

1- Gonadotropin Co-treatments

شکل 14 – خارج کردن اسفنج از مهبل دام با استفاده از نخ متصل به آن

نکتۀ مهم: باید توجه داشت در میش هایي كه داراي ترشحات واژینال 

 هستند و یا دچار سقط جنین شده اند، هرگز نباید اسفنج گذاري انجام گیرد. 

در میش هایي كه داراي ترشحات واژینال هستند باید درمان مناسب انجام 

گیرد و در موارد سقط جنین،  باید علت اصلي آن پیدا شده و براساس آن 

درمان صورت گیرد.
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اثرات PMSG عبارتند از:
1- سبب همزماني و ایجاد فحلي و تخمک گذاري در خارج از فصل تولیدمثل 

مي شود.
2- سبب همزماني مناسب تر میش ها در فصل تولیدمثل مي شود.

 3- باع��ث افزای��ش تخمک گ��ذاري1 و افزای��ش درص��د چندقلوزای��ي در 
گله مي شود.

PMSG عالوه بر فواید ذکر ش��ده مضراتي هم بدنبال دارد؛ ازجمله اینکه 

س��بب تولید تعداد زی��ادي از فولیکول ه��اي تازه و نارس ش��ده که قابلیت 
اووالسیون ندارند، مخصوصاً زماني که براي سوپراووالسیون استفاده مي شود. 
محدودیت دیگر PMSG که اخیراً کش��ف شده، این است که بعد از استفاده 

طوالني مدت، باروري را کاهش مي دهد.
میزان مصرف PMSG با توجه به زمان همزمانی دام )داخل فصل یا خارج 
فصل تولیدمثل( و همچنین تمایل دامدار برای افزایش دوقلوزایی محاسبه و 
تزریق می شود. به طورکلی در خارج فصل تولیدمثل میزان مصرف آن بیشتر 
از فصل تولیدمثل است. بدیهي است پاسخ مناسب زماني حاصل خواهد شد 
که خصوصیات میش ها بخوبي ش��ناخته شده باشد. در این خصوص باید به 

نکات زیر توجه نمود.
تعيين ميزان چندقلوزایي معمول در گله: در فصل تولیدمثل در گله هایي 
ک��ه به طور ذاتي درص��د دوقلوزایي پاییني دارند، ب��راي افزایش دوقلوزایي، 
مقدار مصرف PMSG باید بیشتر از گله هایي باشد که داراي درصد دوقلوزایي 

باالتري هستند.

1- Superovulation
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وضعيت ش�يرواري ميش ها: بسته به وضعیت شیرواري میش ها در هنگام 
اجراي برنام��ۀ همزماني، مقدار مصرف PMSG به ای��ن ترتیب کاهش داده 

مي شود: الف- میش هاي شیرده ب- میش هاي بدون شیر.
فاصله زماني تا آخرین زایمان: هرچه از زایمان دام زمان بیشتري گذشته 

باشد، باید مقدار کمتري از PMSG استفاده شود.
ویژگي ه�اي توليدمثل�ي گل�ه و ن�ژاد: در نژادهایي که دورۀ آنس��تروس 
طوالني تری دارند باید مقدار بیشتري استفاده شود و بالعکس در نژادهایي که 
دورۀ آنستروس کوتاه تري دارند مي توان از مقدار کمتري استفاده نمود. هرچه 
دام ب��ه میانه هاي فصل تولیدمثل نزدیک تر ش��ود مي ت��وان از مقدار کمتري 
PMSG اس��تفاده نمود. به طورکل��ي براي میش هاي بال��غ در خارج از فصل 

تولیدمثل )آنستروس( حدود 700-400 واحد بین المللي و در فصل تولیدمثل 
حدود 600-300 واحد بین المللي از هورمون PMSG توصیه مي شود.

 :)CIDR( 15-2- روش استفاده از سیدر

س��یدر یکی از مناس��ب ترین ابزارهای مورد استفاده برای همزمان سازی 
 )T( فحلی در گوس��فند اس��ت. ای��ن ابزار از یک الیه س��یلیکون ت��ی مانند
انعطاف پذیر آغشته به پروژسترون ساخته شده است و حاوی 330 میلی گرم 
پروژس��ترون طبیعی می باشد )شکل 15(. کشور نیوزیلند اولین تولیدکنندۀ 
س��یدر در جهان اس��ت که محصوالت خود را به کش��ورهای مختلف دنیا از 
جمله ایران صادر می کند. س��یدر نیز همانند اس��فنج، پس از قرارگرفتن در 
مهب��ل دام، روزانه 23 میلی گرم پروژس��ترون آزاد می کند که از دیوارۀ رحم 
جذب و وارد جریان خون می ش��ود. بدین ترتیب پروژس��ترون وارد ش��ده به 
1- Controlled Internal Drug Release



29آشنایی با تکنیک های همزمان سازی فحلی در گوسفند

    مراحل روش سیدرگذاری در میش یا بز
ب��رای قرار دادن س��یدر در داخل واژن میش به ترتی��ب زیر اقدام کنید 

)اشکال 16-20(:
- در هنگام سیدرگذاری ابتدا سیدر را داخل اپلیکاتور مخصوص آن قرار داده 

و ضدعفونی کنید.
-  اطراف ناحیه مهبل دام را تمیز نموده و ضدعفونی کنید.

- سیدر داخل اپلیکاتور را داخل مهبل دام قرار داده و با فشار آن را رها کنید.
-  اپلیکاتور را بیرون بکشید. دم سیدر باید از مهبل دام بیرون بوده و نمایان باشد.

جریان خون، میزان آزادس��ازی هورمون های هیپوفیز پیش��ین و به تبع آن 
گونادوتروپین را کنترل نموده و باعث جلوگیری از بروز فحلی در میش یا بز 
می شود. با خروج اسفنج از واژن دام، میزان پروژسترون خون با سرعت افت 

کرده و به دنبال آن فحلی و تخمک ریزی شروع می شود.

شکل 15 – سیدر و اپلیکاتور مخصوص آن
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- 14 روز بعد از س��یدرگذاری برای خروج س��یدر، کافی است انتهای سیدر 
)دم سیدر( را گرفته و آنرا بیرون بکشید. 

شکل 16 – ضدعفونی اپلیکاتور مخصوص سیدر با محلول بنزال کوآنیوم کلراید

شکل 17 – قرادادن سیدر در مهبل دام
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شکل 18- خارج کردن اپلیکاتور و باقیماندن سیدر در مهبل

اگرچه اس��فنج و سیدر هردو از نظر عملکرد تولیدمثل دام اثرات مشابهی 
دارند، اما اس��تفاده از سیدر در مقایس��ه با اسفنج دارای مزیت هایی به شرح 

نیز می باشد:
-  سیدر حاوی پروژسترون طبیعی است.

-  ترشحات واژن دام در مقایسه با اسفنج بسیار کمتر است.
- استفاده از سیدر به دلیل اپلیکاتور مخصوص آن، آسان تر از اسفنج است. 

-  سرعت عمل کار با سیدر سریع تر از کار با اسفنج است.
-  خارج کردن سیدر از مهبل دام آسانتر از اسفنج است.   

نکتۀ مهم: توصیه می شود برای همزمانی فحلی در شیشک ها، از 

 روش های طبیعی مثل تغذیه فالشینگ استفاده شود و در صورت نیاز، از 

سیدر استفاده شود.
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