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مقدمه
ــره وری در  ــش به ــای افزای ــن راه کاره ــم تری ــی از مه ــل یک ــد مث ــازده تولی ــود ب بهب
پــرورش دام هــای اهلــی  اســت. در پــرورش گوســفند، هــر اقدامــی کــه باعــث افزایــش 
تعــداد بــره متولــد شــده در هــر ســال، نگهــداری و پــرورش بــره هــا پــس از تولــد تــا زمان 
ــت و افزایــش  ــازار شــود، باعــث افزایــش تولیــد، کاهــش هزینــه هــای ثاب ــه ب عرضــه ب
ســود دامــدار مــی شــود. بنابــر ایــن آشــنایی بــا مبانــی و نحــوه مدیریــت برنامــه تولیــد 
مثلــی گوســفند باعــث افزایــش بــازده اقتصــادی دامــدار مــی شــود. یــک چرخــه تولیــد 
مثــل موفــق در گوســفند شــامل انتخــاب مــاده هــا و نرهــای بــارور، آمیــزش موفــق میش ها 
و و قــوچ هــا، فراهــم آوردن شــرایط محیــط مناســب حیــن آبســتنی و هنــگام زایــش بــرای 
میــش هــا و  همچنیــن فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای رشــد و نمــو بــره هــا پــس 
ازتولــد تــا ســن فــروش مــی باشــد. در ایــن نشــریه مجموعــه ای از دســتورالعمل هــا برای 
افزایــش بــازده تولیــد مثــل گوســفند زنــدی جهــت اســتفاده بهــره بــرداران محتــرم تدوین 
شــده اســت. ایــن مجموعــه حاصــل جمــع بنــدی نتایــج ســه عنــوان طــرح پژوهشــی 
اســت کــه در همیــن بــاره و بــر روی گوســفند زنــدی بــه انجــام رســیده و در قالــب 8 گام 

عملــی و کاربــردی ارائــه شــده اســت.

اقدامات مدیریتی الزم برای بهبود بازده تولید مثلی در گوسفند 
گام اول- شناسایی، ثبت مشخصات و تشکیل شناسنامه تولید مثلی برای دام ها

ــته و  ــی گذش ــد مثل ــت تولی ــه از وضعی ــت ک ــفندداران آن اس ــکالت گوس ــی از مش یک
حــال گلــه خــود اطالعــات دقیقــی ندارنــد. بنابرایــن تعییــن یــک برنامــه تولیــد مثلــی 
ــه  مناســب و اجــرای برنامــه هــای حــذف و انتخــاب دام هــای جایگزیــن در چنیــن گل
ــر دام  ــرای ه ــه ب ــنامه اولی ــک شناس ــه ی ــذا تهی ــت. ل ــواری اس ــخت و دش ــی کار س های
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موجــود در گلــه بــه منظــور ثبــت مشــخصات هویتــی و عملکــردی دام هــا بــه نحــوه ذیــل 
ــت: ــروری اس الزم و ض

مرحلــه اول بــرای تهیــه شناســنامه، اختصــاص شــماره شناســایی بــه دام هــا اســت. 
بــرای شناســایی دام هــا در گذشــته  از رنــگ کــردن بــره هــا و دام هــای بالــغ یــا داغ زدن 
ــه  ــل توصی ــر قاب ــال حاض ــا در ح ــن روش ه ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــد ک ــی کردن ــتفاده م اس
ــفندها  ــک گوس ــک ت ــرای ت ــوش ب ــماره گ ــب ش ــوم نص ــداول و مرس ــت. روش مت نیس
ــود  ــی ش ــتفاده م ــا اس ــه دام ه ــرای بیم ــه ب ــی ک ــماره پالک ــور ش ــن منظ ــه ای ــت. ب اس
مــی توانــد بــه عنــوان شــماره شناســایی میــش هــا، قــوچ هــا و بــره هــا مــورد اســتفاده 
قــرار بگیــرد. بــرای هــر دام موجــود در گلــه بایــد یــک شناســنامه تهیــه شــود کــه در آن 
عــالوه بــر شــماره شناســایی یکســری مشــخصات بــرای دام ثبــت شــده باشــد. برخــی 
مشــخصات الزم بــرای یــک دام بــه ایــن قــرار اســت: تاریــخ تولــد، جنس)نــر یــا مــاده(، 
ــخ  ــد، تاری ــادر، وزن تول ــماره م ــدر، ش ــماره پ ــو(، ش ــد قل ــا چن ــو ی ــک قل ــپ تولد)ی تی
ــری(،  ــابقه ناباروری)قص ــاری، س ــابقه بیم ــش، س ــخ زای ــی، تاری ــای متوال ــتنی ه آبس
ــرای  ــا ب ــنامه ای دام ه ــات شناس ــده از دام. از اطالع ــد ش ــای تولی ــره ه ــخصات ب مش
اتخــاذ هرگونــه تصمیــم مدیریتــی نظیــر  انتخــاب، حــذف، درمــان و یــا اجــرای برنامــه 

هــای تولیــد مثلــی یــا اصــالح نــژادی در گلــه اســتفاده مــی شــود.

گام دوم: کنترل سالمت و انتخاب میش ها و قوچ های بارور
1-کنترل سالمت و انتخاب قوچ ها

ــذارد. در  ــی گ ــر م ــه تاثی ــاروری گل ــج ب ــر نتای ــپرم آن ب ــت اس ــوچ و کیفی ــی ق آمادگ
ــار  ــی، رفت ــل هورمون ــا، پروفای ــه ه ــم بیض ــر حج ــه تغیی ــه ب ــا توج ــف ب ــول مختل فص
ــا  ــرد. ب ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــوچ تح ــی ق ــد مثل ــازده تولی ــپرم، ب ــت اس ــی و کیفی جنس
ایــن کــه تولیــد اســپرم در خــارج فصلتولیــد مثل)زمســتان و بهــار( متوقــف نمــی شــود، 
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امــا کیفیــت اســپرم تولیــدی کــم و زیــاد مــی شــود. بیشــترین بــاروری اســپرم قــوچ هــا 
مربــوط بــه فصــل تولیــد مثل)اواســط تابســتان و فصــل پائیــز( اســت. عــالوه بــر فصــل 
ســال کیفیــت تغذیــه قــوچ هــا نیــز بــر انــدازه غــدد جنســی و تولیــد اســپرم آن هــا موثــر 

اســت و بایــد مــد نظــر دامــداران محتــرم قــرار گیــرد. 
کنترل سالمت اندام تناسلی

ــر شــامل ســه بخــش غــدد اصلی)بیضــه هــا(، آلــت  سیســتم تولیــد مثــل گوســفند ن
ــه  ــا ب ــم م ــی از چش ــه جنس ــدد ضمیم ــت. غ ــی اس ــه جنس ــدد ضمیم ــر و غ ــلی ن تناس
ــاروری  ــی ب ــرای ارزیاب ــذا در عمــل ب ــد و ل دور هســتند و در محوطــه شــکمی قــرار دارن
گوســفندهای نــر توجــه بــه ســالمت بیضــه هــا و عملکــرد آنهــا و همچنیــن اطمینــان از 
ســالمت آلــت تناســلی دام نــر مهــم اســت. بیضــه هــا دو وظیفــه دارنــد: تولیــد اســپرم 
ــه  ــدازه در کیس ــم ان ــزرگ و ه ــه ب ــود دو بیض ــترون. وج ــون تستس ــح هورم ــارور و ترش ب
بیضــه و اتصــال محکــم آنهــا بــه زیــر شــکم دلیــل خوبــی بــر توانایــی تولیــد مثلــی جنــس 
ــزال،  ــی ان ــه توانای ــه ب ــوچ توج ــلی در ق ــت تناس ــالمت آل ــنجش س ــرای س ــت. ب ــر اس ن
ــز  ــب حائ ــه قضی ــلی از کیس ــت تناس ــروج آل ــراف در خ ــود انح ــدم وج ــوذ و ع ــت نع حال
ــری کــه دارای انحــراف آلــت  ــاروری در گوســفندان ن اهمیــت اســت. معمــوال درصــد ب

تناســلی هســتند پائیــن تــر از مقــدار مــورد انتظــار اســت.
کنترل کیفی اسپرم 

ــی،  ــل هورمون ــا، پروفای ــه ه ــم بیض ــر در حج ــه تغیی ــه ب ــا توج ــف ب ــول مختل در فص
رفتــار جنســی و کیفیــت اســپرم بــازده تولیــد مثلــی قــوچ هــا تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد 
ــط  ــا مرتب ــوچ ه ــدن ق ــن در ب ــون مالتونی ــر هورم ــا تغیی ــرات ب ــن تغیی ــوال ای ــه معم ک
اســت. بــا اینکــه تولیــد اســپرم در خــارج فصــل نیــز در قــوچ هــا متوقــف نمــی شــود امــا 
کیفیــت اســپرم تولیــدی آنهــا کــم و زیــاد مــی شــود و مــی توانــد بــازده تولیــدی آن هــا 
ــاروری قــوچ بایــد کیفیــت و  ــرای ارزیابــی دقیــق قــدرت ب را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ب
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کمیــت اســپرم تولیــدی آن در فواصــل زمانــی مشــخص بخصــوص قبــل از جفــت گیــری 
توســط آزمایــش معتبــر و دقیــق مــورد ســنجش قــرار بگیــرد. تراکــم و کیفیت اســپرم در 
ارزیابــی نهایــی مهــم اســت. یــک میلی متــر مکعــب از مایــع منــی شــامل 2/5 میلیــون 
اســپرم اســت. میــزان تحــرک اســپرم هــا، عــدم وجــود اســپرم های ناقــص و حرکــت رو 
بــه جلــوی اســپرم در زیــر میکروســکوپ از معیارهــای ســنجش کیفیــت اســپرم اســت.

 
 

شکل1- آزمایش کیفی اسپرم با استفاده از میکروسکوپ و نرم افزار اختصاصی.

2-کنترل سالمت و انتخاب میش ها
یکــی از عوامــل موثــر بــر بــازده تولیــد مثلــی گلــه ســالمت میــش هــا اســت. میــش- 
ــتند.  ــر هس ــار و پی ــای بیم ــش ه ــه می ــبت ب ــری نس ــاروری باالت ــالم دارای ب ــای س ه
بــروز ناهنجــاری هــای تولیــد مثلــی در میــش هــا و ضعیــف بــودن قــوای بدنــی باعــث 
تولیــد تخمــک هــای ضعیــف و غیــر بــارور شــده و بــازده تولیــد مثلــی گلــه کاهــش مــی 
ــه سیســتم تولیــد مثلــی  ــد. دســتگاه تولیــد مثــل جنــس ماده)میــش هــا( شــبیه ب یاب
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جنــس نر)قــوچ(  از ســه بخــش مختلــف شــامل غــدد اصلــی تولیــد مثلــی) تخمدانهــا(، 
انــدام تناســلی داخلی)لولــه¬ی رحــم، رحــم و...(، و انــدام تناســلی بیرونــی تشــکیل 
ــد  ــای تولی ــح هورمونه ــارور و ترش ــک ب ــد تخم ــا تولی ــه تخمدان¬ه ــت. وظیف ــده اس ش
مثلــی جنــس مــاده اســت. هــر گوســفند مــاده بصــورت طبیعــی یــک جفــت تخمــدان 
در داخــل و در کــف حفــره لگنــی خــود دارد کــه بصــورت ظاهــری از چشــم مــا پنهــان 
اســت. بــرای اطمینــان از ســالمت و بــاروری میــش هــا اطمینــان انــدازه گیــری ســطح 
ــن  ــترون، LH و FSH ( و همچنی ــتروژن و پروژس ــی خون)اس ــد مثل ــای تولی ــون ه هورم
ســونوگرافی از رحــم و تخمــدان هــا مفیــد اســت. بررســی انــدام هــای خارجــی دســتگاه 
ــرل  ــی و کنت ــان فحل ــا در زم ــش ه ــی می ــای جنس ــن رفتاره ــر گرفت ــر نظ ــلی و زی تناس
ترشــحات رحمــی برخــی از راهکارهــای عملــی بــرای ارزیابــی ظاهــری دســتگاه تولیــد 
مثــل میــش اســت. همانطــور کــه اشــاره شــد بخــش خارجــی انــدام تناســلی یــک میــش 
بــارور بایــد توســعه یافتــه و دارای ســاختار مناســب باشــد و ایــن موضــوع اکثــرًا بــا نــرخ 

بــاروری بــاالی گوســفند در ارتبــاط اســت. 
گام سوم- توجه به مدیریت تغذیه و بهداشت دام ها

ــدازه غــدد جنســی و تولیــد ســلول هــای  ــر ان ــه قــوچ هــا و میــش هــا ب کیفیــت تغذی
جنســی بــارور موثــر اســت. ســطح انــرژی و پروتئیــن جیــره و وجــود برخــی مــواد مغذی 
نظیــر ویتامیــن هــای E ، A، D و ویتامیــن هــای گــروه B اثــر مثبتــی بــر افزایــش کیفیــت 
ــت و  ــر در کیفی ــه تغیی ــا دارد. البت ــش ه ــک در می ــا و تخم ــوچ ه ــپرم در ق ــت اس و کمی
کمیــت خــوراک دام هــا مــی توانــد بــا تغییــرات فصلــی مرتبــط باشــد. بطــور مشــخص 
بــه دامــداران محتــرم توصیــه مــی شــود کــه دو تــا ســه هفتــه قبــل از شــروع قــوچ اندازی 
کیفیــت و مقــدار خــوراک میــش هــا و قــوچ هــا را افزایــش دهنــد کــه بــه ایــن اقــدام در 
اصطــالح فالشــینگ مــی گوینــد. بــه ایــن منظــور عــالوه بــر خــوراک عــادی روزانــه کــه 
ــگام  ــت هن ــر اس ــود بهت ــی ش ــد دام م ــزارع عای ــر م ــس چ ــا پ ــع ی ــرا در مرت ــق چ از طری
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غــروب بــه ازای هــر راس میــش یــک کیلــو خــوراک اضافــه)0/5 کیلــو یونجــه و 0/5 کیلــو 
آرد جــو یــا کنســتانتره( و بــرای هــر راس قــوچ 2 کیلــو خــوراک اضافه)یــک کیلــو علوفــه 
و یــک کیلــو کنســتانتره یــا آرد جــو( پیــش بینــی شــود. تجویــز مکمــل هــای ویتامینــه 
ــده  ــداری ش ــر خری ــای معتب ــرکت ه ــه از ش ــازار ک ــوم در ب ــی مرس ــای معدن ــل ه و مکم
اســت نیــز طــی 2 تــا 3 هفتــه باقیمانــده تــا قــوچ انــدازی بــه دامــداران محتــرم توصیــه 

مــی شــود.   
گام چهارم- توجه به شرایط آب و هوایی و فصل

ــه نژادهــای فصلــی و  ــه جهــت فعالیــت تولیــد مثلــی ب نژادهــای مختلــف گوســفند ب
غیــر فصلــی تقســیم مــی شــوند. در نژادهــای فصلــی فعالیــت تولیــد مثلــی میــش هــا بــه 
مــاه هــای خاصــی از ســال محــدود بــوده و در مابقــی ایــام ســال فعالیــت تولیــد مثلــی 
میــش هــا بســیار ضعیــف بــوده و یــا کامــال متوقــف مــی شــود. فصلــی بــودن تولیــد مثــل 
در گوســفند هــم بــه وضعیــت قــوچ هــا و هــم بــه وضعیــت میــش هــا بســتگی دارد. در 
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــرش جنس ــی پذی ــط هنگام ــش( فق ــفند ماده)می ــی گوس ــرایط طبیع ش
زمــان رهــا ســازی تخمــک نزدیــک شــده باشــد. برخــی دامهــا نظیــر گاوهــای شــیری 
قــادر بــه تولیــد مثــل در تمــام ایــام ســال هســتند زیــرا تخمــک گــذاری در آنهــا محــدود 
ــوال  ــفند معم ــای گوس ــیاری از نژاده ــا در بس ــت، ام ــی نیس ــرایط خاص ــل و ش ــه فص ب
میــش هــا در فصــول خاصــی از ســال قــادر بــه تخمــک گــذاری بــوده و در مابقــی 
ایــن ایــام چرخــه تولیــد مثلــی آنهــا غیــر فعــال اســت. لــذا فعالیــت تولیــد مثلــی ایــن 
گوســفندان بــه دو دوره تقســیم مــی شــود. دوره پذیــرش جنسی)اســتروس( کــه در آن 
ــوده و فرآینــد رشــد و آزادســازی تخمــک هــا انجــام مــی  تخمــدان میــش هــا فعــال ب
شــود و دیگــری دوره آنســتروس کــه در آن میــش هــا از لحــاظ تولیــد مثلــی غیــر فعــال 
ــا  ــوده و  تقریب ــل نب ــه فص ــدود ب ــز مح ــفند نی ــای گوس ــی از نژاده ــه برخ ــتند. البت هس
ــه ایــن نژادهــا  ــه تخمــک گــذاری و تولیــد مثــل هســتند. ب در تمــام ایــام ســال قــادر ب
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ــدی  ــته بن ــن دس ــدی در ای ــفند زن ــد. گوس ــی گوین ــی م ــر فصل ــای غی ــا نژاده اصطالح
جــزو نژادهــای غیــر فصلــی دســته بنــدی مــی شــود و تقریبــا مــی توانــد در تمــام ســال 
زاد و ولــد داشــته باشــد. هرچنــد میــزان و شــدت فعالیــت تولیــد مثلــی گوســفند زنــدی 
نیــز در برخــی از فصــول بیشــتر و در برخــی از فصــول کمتــر بــوده و دارای نوســان اســت. 
ــامل  ــی ش ــه دوره زمان ــدود ب ــدی مح ــای زن ــش ه ــی در می ــت جنس ــترین فعالی بیش
ــودن  ــال ب ــت فع ــه عل ــدت ب ــن م ــت. در ای ــاه اس ــان آذر م ــا پای ــاه ت ــرداد م ــط م اواس
ــن  ــا در باالتری ــش ه ــاروری می ــد ب ــک و درص ــازی تخم ــا س ــزان ره ــا می ــدان ه تخم
ســطح قــرار دارد و تقریبــا تمــام میــش هــای گلــه امــکان بــاروری و آبســتنی خواهنــد 
ــی در  ــد مثل ــت تولی ــاه فعالی ــر م ــر تی ــا اواخ ــتان ت ــدای زمس ــاه دی در ابت ــت. از م داش
میــش هــای زنــدی کاهــش مــی یابــد و نــرخ تولیــد تخمــک در گلــه کاهــش چشــمگیری 
پیــدا مــی کنــد و بــه حــدود 20 تــا 30 درصــد مقــدار طبیعــی خــود مــی رســد. بنابــر ایــن 
در مــدت  یــاد شــده)اول دیمــاه تــا پایــان تیرمــاه( فقــط 20 تــا 30 درصــد از میــش هــای 
گلــه بصــورت طبیعــی امــکان بــاروری دارنــد و شــانس بــاروری در مابقــی میــش هــا بــه 
ــه  دلیــل کاهــش ســطح هورمــون هــای تولیــد مثلــی و کاهــش فعالیــت تخمــدان هــا ب

شــدت پاییــن مــی آیــد. 
گام پنجم: تعیین استراتژی تولید مثلی گله و تنظیم برنامه آمیزش دام ها

توجه به فاصله نسلی و فواصل زایش
ــت  ــه رحــم میــش پــس از هــر نوب ــه ای اســت ک ــه گون شــرایط فیزیولوژیــک میــش ب
زایــش بایــد بــه وضعیــت اولیــه و طبیعــی خــود بازگشــته و بافــت هــای رحمــی ترمیــم 
شــوند تــا مجــددا آمادگــی النــه گزینــی و پذیــرش جنیــن تــازه را کســب نماینــد. مــدت 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــاوت اس ــف متف ــای مختل ــوال در نژاده ــد معم ــن فراین ــام ای ــان انج زم
ــه ســوابق تولیــد مثلــی،  ــا 60 روز متغیــر اســت. توجــه ب گــزارش هــای متعــدد از 40 ت
ــازده تولیــد مثلــی  فاصلــه نســلی یــک دام و فاصلــه بیــن دو زایــش متوالــی در آن در ب
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موثــر اســت. فاصلــه نســلی یــک دام  و فاصلــه موجــود بیــن تولــد دو بــره متوالــی آن،  
عوامــل اصلــی موثــر برکارایــی تولیــد مثلــی هســتند. بــه منظــور افزایــش بــازده تولیــد 
مثــل در یــک گلــه بایــد ایــن فواصــل زمانــی تــا آنجــا کــه از نظــر اقتصــادی و در عمــل 
ممکــن اســت کوتــاه شــوند. عواملــی مثــل مهــارت در تشــخیص فحلــی، ســطح ســالمت 
ــور  ــه بط ــت ک ــی اس ــن از عوامل ــدن جنی ــده مان ــدرت زن ــزان ق ــاروری و می ــرخ ب دام، ن
مســتقیم بــر فاصلــه زمانــی بیــن دو زایــش متوالــی یــک میــش موثرنــد. در حالــی کــه 
آســان زایــی، چنــد قلــو زایــی، غریــزه مــادری و قــدرت بقــای بــره هــا نیــز بــر ایــن عامــل 
بــه صــورت غیــر مســتقیم تاثیــر گذارنــد. پــرورش دهندگانــی کــه بتواننــد ایــن دو فاصلــه 
ــود  ــاال و س ــل ب ــد مث ــرخ تولی ــه ن ــد ب ــی توانن ــد م ــاه کنن ــن کوت ــای ممک ــا ج ــی را ت زمان
ــازده  ــش ب ــرای افزای ــود ب ــی ش ــه م ــداران توصی ــه دام ــد. ب ــت یابن ــبی دس آوری مناس
تولیــد مثلــی گلــه میــش هــای قصــر را بطــور دقیــق در گلــه شناســایی کننــد و در مــورد 
درمــان یــا حــذف آنهــا از گلــه تصمیــم بگیرنــد. همچنیــن دامــداران بایــد میــش هــا 
ــن  ــد و ای ــاده کنن ــش آم ــتنی و زای ــک دوره آبس ــد از ی ــدی بع ــل بع ــد مث ــرای تولی را ب
موضــوع از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. توجــه بــه کیفیــت و مقــدار خــوراک مصرفی 
میــش هــا و مراقبــت هــای پــس از زایــش از میــش هــا باعــث مــی شــود تــا میــش هــر 
چــه ســریع تــر شــرایط طبیعــی بــرای بــاروری بعــدی را پیــدا کنــد و ایــن موضــوع باعــث 
کاهــش فاصلــه بیــن دو زایــش و افزایــش تولیــد و ســود دامــدار مــی شــود. بــه عنــوان 
ــه از  ــش در گل ــک می ــی ی ــش متوال ــن دو زای ــه بی ــت فاصل ــر اس ــدی بهت ــه کلی ــک نکت ی

10مــاه بیشــتر نشــود. 
فاصلــه نســلی مــدت زمانــی اســت کــه یــک بــره بعــد از تولــد بتوانــد بــارور شــده و بــره 
ــه  ــال ب ــت و ابت ــوه مدیری ــه، نح ــوه تغذی ــژاد، نح ــوع ن ــد. ن ــد کن ــود را تولی ــابه خ ای مش
بیمــاری هــای مختلــف همــه بــر فاصلــه نســلی دام هــای اهلــی موثرنــد. فاصلــه نســلی 
در نژادهــای مختلــف گوســفند بیــن 12 تــا 15 مــاه اســت. بــارور کــردن بــره هــای جــوان 
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و کــم ســن در گوســفند زنــدی قابــل توصیــه نیســت. بــارور شــدن بــره های کوچــک جثه 
و کــم ســن باعــث آســیب جــدی بــه بــره هــا شــده و طــول عمــر اقتصــادی آنهــا را کاهــش 
مــی دهــد. از طرفــی فرصــت دادن بیــش از حــد معمــول بــه بــره هــای مــاده بــرای رشــد 
و افزایــش وزن باعــث افزایــش فاصلــه نســلی در گلــه شــده و ســود اقتصــادی را کاهــش 
مــی دهــد. در گوســفند زنــدی متوســط ســن 8 تــا 12 مــاه بــرای اولیــن بــاروری مناســب 
اســت. بــره هــای بــا ســن کمتــر از 8 مــاه هرچنــد ممکــن اســت بــه ســن بلــوغ جنســی 
رســیده باشــند امــا بــه دلیــل شــرایط جســمی نامناســب و وزن انــدک آبســتنی مطلوبــی 
نداشــته و بــره هــای تولیــد شــده از آنهــا نیــز غالبــا ضعیــف بــوده و احتمــال تلفــات بــره 

در ایــن شــرایط بیشــتر اســت. 
 انتخاب میش های فحل در گله

ــرورت  ــل ض ــای فح ــش ه ــایی می ــفند شناس ــی گوس ــد مثل ــازده تولی ــش ب ــرای افزای ب
ــا قــوچ هــا  دارد. انجــام آمیــزش کــور و بــدون برنامــه و اختــالط میــش هــای غیــر آمــاده ب
باعــث کاهــش درصــد آبســتنی گلــه مــی شــود. بــرای تشــخیص میــش هــای فحــل راه های 
متعــددی وجــود دارد. از جملــه ایــن روش هــا اســتفاده از قــوچ فحل یاب)تیــزر( و همچنین 
اجــرای برنامــه هــای همزمــان ســازی فحلــی در میــش هــا اســت. اســتفاده از قــوچ تیــزر 
یکــی از بهتریــن و کــم هزینــه تریــن روش هــای تشــخیص فحلــی در میــش هــا اســت. برای 
ایــن منظــور معمــوال بــا اســتفاده از روش هــای جراحــی) بــرای انحــراف قضیــب دام نــر( و یا 
اســتفاده از شــکم بنــد از آمیــزش قــوچ بــا دام مــاده جلوگیــری می نماینــد و بــه محض پرش 
قــوچ بــر روی دام مــاده، دامــدار نســبت بــه شناســایی و جــدا کــردن میــش فحــل از مابقــی 

گلــه اقــدام مــی کنــد.
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شکل2- بستن شکم بند به قوچ برای تولید قوچ تیزر و فحل یابی میش ها.

ــی  ــبتا نوین ــا روش نس ــش ه ــی در می ــازی فحل ــان س ــای همزم ــتفاده از روش ه اس
اســت کــه در آن اســتفاده از تزریــق یــا جــذب تدریجــی مشــتقات هورمــون پروژســترون 
در میــش هــای مــاده بــرای یــک دوره چنــد روزه باعــث ایجــاد فحلــی همزمــان در تمــام 
ــا هورمــون مــی شــود. همانطــور کــه اشــاره شــد آمیــزش و  میــش هــای تیمــار شــده ب
تولیــد مثــل در بیشــتر نژادهــای گوســفند وقتــی اتفــاق مــی افتــد کــه میــش هــا در دوره 
پذیــرش جنســی) اســتروس( بــوده و آمــاده تخمــک گــذاری باشــند. بــا توجــه بــه اینکــه 
عالئــم فحلــی در میــش پنهــان اســت، تعییــن زمــان مشــخص آن بــه صــورت طبیعــی 
در اختیــار دامــدار نیســت. بــرای حــل ایــن مشــکل راه کارهایــی ارائــه شــده اســت کــه 
ــد  ــی توانن ــا م ــش ه ــی می ــت تخمدان ــت کاری فعالی ــتفاده از آن و دس ــا اس ــداران ب دام
ــن  ــواه تعیی ــه دلخ ــش را ب ــتنی و زای ــان آبس ــرده و زم ــم ک ــا را تنظی ــزش آنه ــان آمی زم
ــی  ــد مثل ــه تولی ــت کاری چرخ ــرای دس ــنهادی ب ــای پیش ــی از روش ه ــد. برخ نماین

گوســفند زنــدی بــرای اســتفاده بهــره بــرداران محتــرم در ذیــل ارائــه شــده اســت:
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استفاده از روش های فیزیکی برای همزمان سازی فحلی
از متــداول تریــن روش هــای فیزیکــی بــرای ایجــاد همزمــان ســازی فحلــی در گلــه 
اســتفاده از اثــر قــوچ و همچنیــن دســتکاری طــول مــدت روشــنایی بــا اســتفاده از نــور 
مصنوعــی اســت. در روش اول قــوچ هــا فقــط در فصــل تولیــد مثــل در معــرض آمیــزش 
بــا میــش هــا قــرار مــی گیرنــد و مابقــی ایــام ســال در مــکان جداگانــه ای نگهــداری مــی 
ــا از  ــوچ ه ــا و ق ــش ه ــتن می ــه داش ــدا نگ ــوچ ج ــر ق ــتفاده از اث ــه اس ــس الزم ــوند. پ ش
یکدیگــر اســت. بــا ایــن فــرض چنــد روز قبــل از شــروع برنامــه آمیــزش ابتــدا میــش ها در 
معــرض تغذیــه جبرانــی قــرار مــی گیرند)فالشــینگ( و ســپس بــه یــک بــاره و بــا معرفــی 
یــک قــوچ تیزر)قــوچ فاقــد قــدرت بــاروری( بــه گلــه بعــد از 5 تــا 7 روز اغلــب میــش هــای 
گلــه فحــل مــی شــوند کــه ایــن موضــوع بــه تحریــک جنســی میــش هــا بعــد از یــک دوره 

طوالنــی مــدت جدایــی از جنــس نــر مربــوط مــی شــود.  
اســتفاده از روش هــای فیزیکــی نظیــر دســت کاری نــور نیــز بــرای ایجــاد فحلــی در 
برخــی گلــه هــا متــداول اســت. ایــن روش فقــط در گلــه هایــی قابــل انجــام اســت کــه 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــداری ک ــخص نگه ــدت مش ــرای م ــته ب ــط بس ــک محی ــارا در ی ــوان آنه بت
ــد و ایــن  ــج افزایــش مــی یاب ــه تدری ــرای چنــد هفتــه ب منظــور طــول دوره روشــنایی ب
موضــوع بــا تاثیــر برگیرنــده هــای نــوری موجــود در مغــز باعــث شــبیه ســازی تغییــرات 
ــبتا  ــورت نس ــی بص ــک دوره فحل ــاد ی ــرای ایج ــا را ب ــده و آنه ــا ش ــش ه ــی در می فصل
همزمــان آمــاده مــی کنــد. البتــه همانطــور کــه ذکــر شــد ایــن روش در اغلــب گلــه هــای 
تجــاری بــه دلیــل عــدم کنتــرل کامــل روشــنایی محــل نگهــداری میــش هــا قابــل اجــرا 

نیســت.
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استفاده از روش های دارویی و شیمیایی برای همزمان سازی فحلی
ــغ  ــای بال ــش ه ــی می ــازی فحل ــان س ــرای همزم ــج ب ــای رای ــر از روش ه ــی دیگ یک
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــا اس ــون ه ــتفاده از هورم ــخصا اس ــی و مش ــواد داروئ ــتفاده از م اس
داروهــای هورمونــی متنوعــی بصــورت تجــاری در بــازار وجــود دارد کــه دامــداران محترم 
مــی تواننــد بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن مزایــا و معایــب هــر یــک از ایــن روش هــا از یکــی 
ــدی آن  ــفند زن ــی در گوس ــای هورمون ــام داروه ــابه تم ــه تش ــد. وج ــتفاده کنن ــا اس از آنه
اســت کــه همــه آنهــا باعــث تحریــک تخمــک گــذاری و شــروع چرخــه فحلــی در میــش- 
هــای واقــع در دوره آنســتروس و اســتروس مــی شــود و لــذا اســتفاده از مــواد هورمونــی 
بــرای تحریــک شــروع فعالیــت تولیــد مثلــی گوســفندان در خــارج از فصــل تولیــد مثــل 

یــک مزیــت بشــمار مــی آیــد. در ایــن بــاره توجــه بــه نــکات ذیــل ضــروری اســت:
روش مــورد اســتفاده در همرمانــی فحلــی بایــد در تحریــک تخمــک گــذاری و 
هماهنــگ کــردن فحلــی  میــش هــا از کارایــی مناســب برخــوردار بــوده و فحلــی  
ــا دقــت  ــرا هرچــه کنتــرل فحلــی ب همــه میــش هــا در یــک زمــان مشــابه رخ بدهــد زی
ــرای همزمــان ســازی  ــود. ب ــازده تولیــد مثلــی بهتــر خواهــد ب بیشــتری انجــام شــود ب
دارویــی اســتفاده از تزریــق هورمــون، امپلنــت هــا و یــا اســتفاده از هورمــون خوراکــی 
ــه دالیــل  ــه هــای مرتعــی ب ــی در گل در دام هــای داشــتی رایــج اســت. درمــان هورمون
ــا رعایــت یکســری  ــر از گلــه هــای مزرعــه ای و بســته  اســت و بایــد ب متعــدد مشــکل ت
ــی رعایــت مالحظــات دیگــری نیــز  مالحظــات خــاص انجــام شــود. در تیمــار هورمون
بــرای دســتیابی بــه حداکثــر بــازده تولیــد مثلــی الزامــی اســت. بــرای مثــال توجــه بــه 
ســن میــش هــای مــورد اســتفاده ، ارائــه تغذیــه جبرانــی، رعایــت بهداشــت و اعمــال 

ــت.  ــر اس ــاب ناپذی ــوارد اجتن ــر از م ــق ت ــت دقی مدیری
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رایج ترین روش های همزمان سازی فحلی در گوسفند به شرح ذیل است: 
الــف( اســتفاده از اســفنج پروژســتاژن:  ایــن اســفنج هــا از ترکیباتــی بــا منشــا 
پروژســترون و بــا تاثیــر کوتــاه مــدت ســاخته شــده انــد. بــرای انجــام هــم زمــان ســازی 

فحلــی در میــش هــا بــه روش ذیــل عمــل مــی کننــد:
- تشخیص میش های غیر آبستن در گله

ــا هــر  - بررســی ســالمت ظاهــری میــش هــا و اطمینــان از عــدم عفونــت رحمــی و ی
ــوع بیمــاری ممانعــت کننــده ن

ــه ازای هــر 5 راس میــش در خــارج از فصــل تولیــد  ــد ب - پیــش بینــی یــک قــوچ مول
ــه ازای هــر 10 راس میــش در فصــل  مثل)زمســتان وبهــار( و پیــش بینــی یــک قــوچ ب

تولیــد مثل)اواســط تابســتان و پائیــز( 
- استخدام تکنسین ماهر و فراهم آوردن تمهیدات الزم برای اسفنج گذاری

ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــی( ب ــل واژن ــا)روش داخ ــش ه ــم می ــفنج در رح ــرار دادن اس - ق
ــین ــط تکنس ــور( توس ــوص) اپلیکات مخص

- خــارج کــردن اســفنج هــا 12 تــا 14 روز بعــد از اســفنج گذاری)پــس از خــروج 
ــوند( ــی ش ــل م ــد فح ــا 3 روز بع ــا 2 ت ــش ه ــوال می ــا، معم ــفنج ه اس

- تزریــق هورمــون هــای گونادوتروپیــن مادیــان اســب)PMSG( بــه میــزان 400 تــا 600 
واحــد بــرای هــر راس میــش

- معرفی قوچ ها به میش ها 12 ساعت بعد از تزریق هورمون 
- جدا کردن میش ها و قوچ ها 72 ساعت بعد از قوچ اندازی

ــرای  ــک دوره 3 روزه ب ــرای ی ــد از 17 روز ب ــا بع ــش ه ــا و می ــوچ ه ــی ق ــرار معرف - تک
ــا. ــش ه ــاروری می ــان از ب اطمین

ب( کاشــت پروژســترون در زیــر پوســت) امپالنــت(: راه دیگــر ایجــاد همزمانــی 
فحلــی در گوســفند اســتفاده از ترکیبــات حــاوی هورمــون طبیعــی پروژســترون در زیــر 
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پوســت میــش هــا اســت. لومــن)1970( بــرای اولیــن بــار از امپالنــت هــای حــاوی 375 
میلــی گــرم پروژســترون بــه صــورت زیــر پوســتی در هــم زمــان ســازی فحلــی میــش هــا 
اســتفاده کــرد. امپالنــت هــا در قاعــده گــوش دام و در زیــر پوســت بــرای مــدت 14 روز 
کاشــته شــده و پــس از آن خــارج مــی شــوند. در ایــن حالــت 2 تــا 3 روز بعــد از خــروج 
آنهــا از زیــر پوســت، میــش هــا فحــل خواهنــد شــد. اســتفاده از امپالنــت هــا بــه دلیــل 
ــا آنهــا در  ــر پوســتی و ســرعت پائیــن کار ب ــه کاشــت و برداشــت زی ــوط ب مشــکالت مرب

مقایســه بــا اســفنج پروژســتاژن محــدود تــر اســت.
ج( اســتفاده از ســیدر پروژســترون: ماده موثره اســتفاده شــده در ســاخت ســیدر 
شــبیه اســفنج پروژســترون اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در ســاخت آنهــا از مــاده دیگــری 
غیــر از اســفنج اســتفاده شــده و شــکل ظاهــری آنهــا نیــز بــا هــم متفــاوت اســت.  ســیدر 
نیــز هماننــد اســفنج بــرای مــدت 12 تــا 14 روز بــه میشــها ارائــه مــی شــود و بعــد از ایــن 
مــدت تجویــز آنهــا قطــع مــی شــود. در ایــن مــدت بــا جــذب هورمــون پروژســترون بــه 
تدریــج همــه میــش هــا بــا هــم و بصــورت همزمــان یــک چرخــه فحلــی جدیــد را آغــاز 

کــرده و در پایــان ایــن مــدت 12 تــا 14 روزه همــه بــا هــم فحــل مــی شــوند. 

  

شکل3- نحوه وارد کردن سیدر پروژسترون به مجرای تناسلی میش برای ایجاد همزمانی فحلی.
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جدول 2- مقایسه سه روش همزمانی فحلی مختلف با یکدیگر.

نکته مهم:
ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــان داده اس ــدی نش ــفند زن ــر روی گوس ــا ب ــدد م ــات متع تحقیق
امپالنــت هــای پروژســترون و اســفنج حــاوی پروژســتاژن بــرای تحریــک شــروع چرخــه 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــدان مق ــفند چن ــل گوس ــد مث ــی تولی ــل طبیع ــفند در فص ــی گوس فحل
نیســت و بــازده تولیــد مثلــی میــش هایــی کــه بصــورت طبیعــی بــارور شــدند و میــش- 
هایــی کــه بــا روش همزمــان ســازی فحلــی بــاروری شــدند چنــدان تفاوتــی نــدارد. امــا 
ــان  ــای همزم ــتفاده از روش ه ــتروس( اس ــل) دوره آنس ــد مث ــل تولی ــارج از فص در خ
ســازی فحلــی باعــث تحریــک میــش هــای قصــر و بــاروری مجــدد میــش هــا شــده و بــه 
ایــن ترتیــب بــازده اقتصــادی و تولیــدی گلــه تــا 50 درصــد در ســال افزایــش مــی یابــد. 

نکته مهم:
تیمــار هورمونــی گوســفندها در خــارج فصل)فصــل بهــار و زمســتان( نیــز مشــابه آنچه 
در بــاال گفتــه شــد خواهــد بــود بــا ایــن تفــاوت کــه دوز هورمــون هــای گونادوتروپیــن را 
مــی تــوان تــا 800  واحــد افزایــش داد. در خــارج از فصــل تولیــد مثــل، میــش هــا بــه 
ــا اســتفاده از اســفنج پروژســتاژن تیمــار شــده و پــس از خــروج  ــا 14 روز ب مــدت 12 ت
اســفنج یــا ســیدر، بــه هــر یــک از آنهــا هورمــون گونــادو تروپیــن)600 تــا 800 واحــد( 
تزریــق مــی شــود. در ایــن حالــت نیــز تخمــک ریــزی در میــش هــا افزایــش مــی یابــد. 
میــش هــا در خــارج از فصــل 48 تــا 60 ســاعت بعــد از خــروج اســفنج فحــل مــی شــوند. 

میــزان بــاروری در ایــن حالــت بیــن 60 تــا 70 درصــد خواهــد بــود. 
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تعیین روش آمیزش مناسب میش ها و قوچ ها
ــازده تولیــد مثلــی و اقتصــادی  ــه یکدیگــر در ب نحــوه معرفــی قــوچ هــا و میــش هــا ب

گلــه موثــر اســت. بــرای ایــن منظــور ســه روش ذیــل قابــل اجــرا اســت:
ــا و  ــوچ ه ــن روش ق ــده: در ای ــرل نش ــی و کنت ــزش گروه ــتفاده از روش آمی اس
میــش هــا بــدون کنتــرل و تقســیم بنــدی خاصــی در معــرض آمیــزش بــا یکدیگــر قــرار 
مــی گیرنــد و هــر یــک از میــش هــا ممکــن اســت بــا هــر یــک از قــوچ هــای گلــه آمیــزش 
کــرده و بــارور شــود. ایــن روش توســط اغلــب دامــداران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 
و بــازده آبســتنی مناســبی دارد و حســن آن ســادگی اجــرا و عــدم نیــاز بــه فحــل یابــی 
میــش هــا در گلــه اســت. از معایــب ایــن روش عــدم مشــخص بــودن والــد نر)پــدر( بــره هــای 

متولــد شــده اســت.
اســتفاده از تقســیم بنــدی و آمیــزش کنتــرل شــده: در ایــن روش بــه هــر راس 
ــا 5 روز  ــدت 3 ت ــرای م ــود و ب ــی ش ــاص داده م ــل اختص ــش فح ــا 10 راس می ــوچ 5 ت ق
در معــرض آمیــزش بــا یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد. الزمــه انجــام ایــن روش آن اســت کــه 
قبــال بــا اســتفاده از قــوچ تیــزر یــا بــا اســتفاده از هورمــون درمانــی از فحــل بــودن میــش هــا 
ــه  ــن روش ب ــود. ای ــزش داده ش ــازه آمی ــا اج ــه آنه ــپس ب ــم و س ــل کنی ــان حاص اطمین
ســبب امــکان تشــخیص قــوچ هــا و میــش هــای نابــارور و همچنیــن امــکان تعییــن پــدر 
و مــادر بــره هــای متولــد شــده روش مناســبی اســت امــا اجــرای آن باددشــواری هــای 
ــن  ــی از ای ــا یک ــش ه ــی می ــان از فحل ــی و اطمین ــل یاب ــه فح ــوده ک ــراه ب ــتری هم بیش

دشــواری هــا اســت.
ــی: اســتفاده از تلقیــح مصنوعــی در گوســفند زنــدی  ــح مصنوع ــتفاده از تلقی اس
چــه بــا اســپرم تــازه و چــه بــا اســپرم منجمــد از بــازده تولیــد مثلــی پائینــی برخــوردار 
ــود.  ــی ش ــه نم ــدان توصی ــن روش چن ــتفاده از ای ــاری اس ــه داران تج ــرای گل ــت و ب اس



21
دستورالعمل افزایش بازده تولید بره در گوسفند

ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــدی توصی ــفند زن ــی در گوس ــا زمان ــی تنه ــح مصنوع ــتفاده از تلقی اس
ــه قــوچ زنــده و مناســب  ــژاد مطــرح خارجــی مــد نظــر باشــد و ب ــا یــک ن تالقــی گــری ب
دسترســی نداشــته و یــا امــکان اســتفاده از قــوچ بــرای همــه گلــه محــدود باشــد. 
همچنیــن تلقیــح مصنوعــی در مــواردی کــه گلــه دار بخواهــد شــجره دام هــا را بــه طــور 
دقیــق ثبــت کــرده و شــماره پــدر و مــادر بــره هــا را بطــور مشــخص شناســایی نمایــد، 
ــه  ــداران توصی ــه دام ــی ب ــح مصنوع ــتفاده از تلقی ــورت اس ــت. در ص ــبی اس روش مناس
مــی شــود  ایــن کار بــا لحــاظ احتیــاط هــای الزم و بــا علــم بــه اینکــه ایــن روش معمــوال 

ــد. ــتفاده نماین ــت از آن اس ــد داش ــازده خواه ــی ب ــزش طبیع ــد آمی ــا 60 درص ت

  

شکل4- تصویر تلقیح مصنوعی در گوسفند به دو روش داخل رحمی)تصویرچپ( و الپاروسکوپی)تصویر راست(.

نکته کاربردی: 
از بیــن ســه روش فــوق روش آمیــزش کنتــرل نشــده در گلــه هــای تجــاری یکــی از ســاده 
تریــن، کــم هزینــه تریــن و رایــج تریــن روش هــا اســت امــا در اســتفاده از ایــن روش بــه 
دامــداران توصیــه مــی شــود کــه حداقــل از ســالمت عمومــی و قــدرت بــاروری میــش هــا 
ــای  ــش ه ــت زای ــدم ثب ــورت ع ــرا در ص ــند زی ــته باش ــان داش ــه اطمین ــای گل ــوچ ه و ق
ــرای  ــا قــوچ ب ــا چنــد راس میــش ی ــا اســتفاده از ایــن روش یــک ی ــه ممکــن اســت ب گل
مــدت طوالنــی در گلــه نگهــداری شــوند بــدون اینکــه تولیــد مثلــی داشــته باشــند و ایــن 
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ــت  ــر اس ــوار ت ــا دش ــش در آنه ــرل زای ــه کنت ــزرگ ک ــای ب ــه ه ــوص در گل ــوع بخص موض
هزینــه هــای نگهــداری گلــه را افزایــش مــی دهــد.

گام پنجم: اقدامات پس از دوره آمیزش و حین آبستنی میش ها
تشخیص میش های آبستن و غیر آبستن

دامــداران محتــرم بایــد بعــد از انجــام برنامــه آمیزشــی در گلــه اعــم از اینکــه آمیــزش 
بیــن میــش هــا  و قــچ هــا بصــورت کنتــرل شــده یــا غیــر کنتــرل شــده انجام شــده باشــد، 
الزم اســت تــا از بــاروری میــش هــا اطمینــان حاصــل نماینــد. بــرای اطمینــان از 

آبســتنی میــش هــا یکــی از اقدامــات ذیــل ضــروری اســت:
ــای ارزان و  ــی از روش ه ــن روش یک ــزر(: ای ــل یاب)تی ــوچ فح ــتفاده از ق  اس
ســهل الوصــول پیــدا کــردن میــش هــای فحــل بــه فاصلــه 14 تــا 17 روز پــس از خــروج 
ــی  ــم فحل ــش عالئ ــان زای ــا زم ــتن ت ــای آبس ــش ه ــا می ــت. طبیعت ــه اس ــا از گل ــوچ ه ق
ــر  ــبی ب ــل مناس ــش دلی ــک می ــی در ی ــم فحل ــش عالئ ــذا نمای ــد داد و ل ــروز نخواهن را ب
ــی  ــه از مابق ــش مربوط ــد می ــت بای ــن وضعی ــاهده ای ــا مش ــت و ب ــتنی آن اس ــدم آبس ع
میــش هــا جــدا و در معــرض آمیــزش مجــدد قــرار بگیــرد. امــا از طرفــی ایــن روش در 
عیــن ســادگی و هزینــه کــم چنــدان دقیــق نیســت و چــه بســا میــش هــای غیــر آبســتنی 
باشــند کــه بــه دلیــل برخــی اختــالالت هورمونــی یــا تولیــد مثلــی عالئــم فحلــی را نشــان 

ــداده و از دســترس تشــخیص قــوچ هــا مخفــی بماننــد و شناســایی نشــوند.      ن
ــتگاه  ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــن روش ب ــا :در ای ــش ه ــونوگرافی از می ــام س انج
ــم  ــن را در رح ــود جنی ــتنی وج ــاه اول آبس ــوان در م ــی ت ــل م ــل حم ــونوگرافی قاب س
میــش تشــخیص داد و از آبســتنی میــش اطمینــان حاصــل نمــود. ایــن روش کــم خطر، 
کــم هزینــه و مطمئــن اســت و بــا دقــت بــاال امــکان تشــخیص میــش هــای غیــر آبســتن 

ــرای دامــداران محتــرم فراهــم مــی کنــد.   را ب
انجــام آزمایــش خــون میــش هــا: در ایــن روش طــی 17 تــا 25 روز اول آبســتنی 
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ــترون  ــون پروژس ــطح هورم ــنجش س ــا و س ــش ه ــون می ــری از خ ــه گی ــام نمون ــا انج ب
ــخیص  ــن روش تش ــت ای ــخیص داد. مزی ــتن را تش ــر آبس ــای غی ــش ه ــوان می ــی ت م
ــبب  ــه س ــن روش ب ــوال ای ــا معم ــت ام ــا اس ــش ه ــتنی می ــع آبس ــه موق ــگام و ب زودهن

ــت. ــه نیس ــل توصی ــدان قاب ــاال چن ــه ب ــواری و هزین دش

  

شکل5- انجام سونوگرافی از گوسفند برای تشخیص آبستنی.

نگهداری و مراقبت از میش های آبستن
ــوراک و  ــت خ ــت و کمی ــه کیفی ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــی ب ــتن گاه ــهای آبس در میش
یــا ســوء تغذیــه میــزان تمایــل بــه جفــت گیــری، بــازده آبســتنی و بــازده زایــش پائیــن 
اســت. ســوء تغذیــه باعــث تولیــد اســپرم و یــا تخمک ضعیــف و کاهــش قــدرت نگهداری 
ــازده تولیدمثلــی  جنیــن در میــش هــای مــاده خواهــد شــد. بنابرایــن بــرای داشــتن ب
مناســب توجــه بــه کیفیــت تغذیــه، تامیــن ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی ضــروری چــه 

قبــل و چــه بعــد از آبســتنی میــش هــا الزم و ضــروری اســت. 
ــد و  ــی ندارن ــوراک اضاف ــه خ ــاز ب ــتنی نی ــاه اول آبس ــه م ــتن در دو س ــهای آبس میش
ــه  ــه بعــد ب ــرای آنهــا کافــی اســت امــا از مــاه ســوم آبســتنی ب ــه ب همــان خــوراک روزان
ــن  ــتنی ممک ــر آبس ــی در اواخ ــواد غذای ــود م ــد. کمب ــاج دارن ــتری احتی ــت بیش مراقب
اســت باعــث بیمــاری مســمویت غذایــی شــود. در ایــن حــال معمــوال بــه علــت کمبــود 
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گلوکــز درصــد مــواد ســمی خــون بیشــتر مــی شــود. بــرای پیشــگیری از بــروز آن بایــد 
بــا افــزودن مــواد کنســانتره )دانــه غــالت و جــو( گلوکــز و اســید پروپیونیــک الزم را بــه 
بــدن دام رســاند. پرکارتریــن دوره پــرورش میــش مربــوط بــه فصــل زایــش اســت. در 
ــر  ــه طــور شــبانه روز میشــها را زی ــد ب ــرداران محتــرم بای نزدیکــی هــای زایــش بهــره ب

ــه آنهــا کمــک کننــد. ــرای زایــش ب نظــر داشــته باشــند ودر صــورت نیــاز ب
مرگ جنین و نوزادان

ــا در  ــن ه ــد از جنی ــا 30 درص ــن 20 ت ــوال بی ــفند معم ــل گوس ــد مث ــد تولی در فرآین
ــه  ــا ب ــقط ه ــن س ــوند. ای ــی ش ــقط م ــرگ زودرس س ــل م ــه دالی ــد ب ــه رش ــل اولی مراح
ــی  ــوی، آلودگ ــاعد ج ــرایط نامس ــداری، ش ــت دام ــف مدیری ــر ضع ــف نظی ــل مختل دالی
هــای محیطــی، آلودگــی رحــم، ضربــات فیزیکــی، بیمــاری هــا و یــا دالیــل ناشــناخته 
دیگــر رخ می دهــد. توجــه بــه بهداشــت میــش هــا، تامیــن فضــای کافــی بــرای 
اســتراحت و گــردش، تامیــن دمــا و تهویــه کافــی در آغــل گوســفندان و توجــه بــه برنامــه 
واکسیناســیون و درمــان میــش هــا در دوره آبســتنی بــرای کاهــش مــرگ جنیــن و بــره 
هــای نــوزاد ضــروری اســت. در امــر واکسیناســیون و درمــان بــه دامــداران توصیــه مــی 
ــه  ــز دارو ب ــگام تجوی ــد و در هن ــورت کنن ــاذق مش ــک ح ــک دامپزش ــا ی ــا ب ــود حتم ش
موضــوع ســن بــارداری و وضعیــت بــارداری میــش هــا دقــت ویــژه نماینــد و از مصــرف 

ــد. ــودداری کنن ــقط آور خ ــا س ــی و احیان ــای هورمون داروه
گام ششم: مراقبت و نگهداری از بره های نوزاد تا سن شیرگیری

ــس از  ــاه اول پ ــا در م ــره ه ــرگ ب ــا م ــد و ی ــس از تول ــی پ ــوزاد اندک ــای ن ــره ه ــرگ ب م
تولــد یکــی از شــایع تریــن دالیــل کاهــش راندمــان بــاروری در گوســفند اســت. معمــوال 
در گلــه هــای گوســفند عواملــی نظیــر ضربــات فیزیکــی، ســرما و گرمــای شــدید هــوا، 
عفونــت بنــد نــاف و مســمومیت هــای تغذیــه ای  باعــث افزایــش تلفــات بــره هــای نــوزاد 
ــت.  ــروری اس ــد ض ــد از تول ــوز در روز اول و دوم بع ــرف آغ ــه مص ــه ب ــود. توج ــی ش م
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ــا شــرایط دمــا،  ــه محلــی ب ــوزاد و مــادران ب ــره هــای ن ــاف و انتقــال ب ضدعفونــی بنــد ن
نــور و تهویــه کافــی از اقدامــات ضــروری بعــد از تولــد اســت. زیــر نظــر گرفتــن بــره هــای 
ــای  ــره ه ــان ب ــرای درم ــدار ب ــع دام ــه موق ــدام ب ــه اق ــد ب ــی توان ــا م ــوع آنه ــوزاد و مدف ن
مبتــال بــه اســهال و عفونــت کمــک نمایــد. بــره هــا بایــد بعــد از 30 روزگــی بــه تدریــج بــه 
خــوردن علوفــه هــای نــرم عــادت داده شــوند و از مــاه دوم بــه بعــد بایــد هماننــد ســایر 

دام هــا بخــش اعظــم خــوراک روزانــه آنهــا را علوفــه تشــکیل دهــد. 
 

شکل6- پایش رشد بره ها از تولد تا شیرگیری با وزن کشی منظم بره ها.

ــا 4 ماهگــی انجــام شــود. ایــن کار  ــره هــا ممکــن اســت در ســن 3  ت از شــیرگرفتن ب
ــر  ــود. در اواخ ــام ش ــادر انج ــیر م ــای ش ــوراک بج ــی خ ــا جایگزین ــج و ب ــه تدری ــد ب بای
دوره شــیرخوارگی مصــرف کنســتانتره و آرد جــو در بــره هــا بــه مقــدار کــم قابــل توصیــه 
ــد، هنــگام از شــیرگرفتن و  ــره هــا هنــگام تول اســت. در صــورت امــکان وزن کشــی از ب
ــش در  ــر راس می ــرد ه ــی عملک ــرای ارزیاب ــبی ب ــات مناس ــار و اطالع ــی آم در 6 ماهگ
ــا  ــره ه ــیون ب ــی و واکسیناس ــه درمان ــد. برنام ــی کن ــم م ــد فراه ــل تولی ــک فص ــان ی پای
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طبــق تجویــز دامپزشــک و بصــورت منظــم بایــد انجــام شــود. رســیدگی بــه بــره هــای 
مــادر مــرده و یــا بــره هــای دوقلــو و چنــد قلــو تــا حــد زیــادی باعــث کاهــش تلفــات بــره 
هــا در مــاه اول بعــد از تولــد مــی شــود. تغذیــه دســتی بــره هــای مــادر مــرده و یــا چنــد 
قلــو بــا سرپســتانک یــا ســطل هــای مخصــوص و یــا بــه دایــه دادن بــره هــای اینچنیــن 

بــه حفــظ بــره هــا و کاهــش تلفــات گلــه کمــک مــی کنــد.   
گام هفتم: افزایش سطح دانش و شناخت مشکالت رایج  تولید مثلی گوسفند

ــح  ــخیص صحی ــدو تش ــفند موثرن ــل گوس ــد مث ــت تولی ــر موفقی ــددی ب ــل متع عوام
عامــل اصلــی موثــر بــر اختــالالت تولیــد مثلــی گوســفند کار دشــواری اســت.  بنابــر ایــن 
داشــتن شــناخت کافــی از عوامــل کاهنــده بــازده تولیــد مثلــی گوســفند بــه تشــخیص به 
موقــع مشــکل و مســئله کمــک نمــوده و باعــث ســرعت عمــل بیشــتر دامــدار در مواجهــه 
و حــل مشــکل مــی شــود. بــرای تولیــد مثــل موفــق دام هــا بایــد بخوبــی رشــد کــرده و 
بــه بلــوغ جنســی و جســمی مناســب برســند. و  از ایــن بــه بعــد اســت کــه فعالیــت هــای 
ــا برنامــه منظــم فحلــی ادامــه مــی  تخمدانــی در دام هــای مــاده بــه صــورت طبیعــی ب
یابــد. چرخــه فحلــی در گوســفند ممکــن اســت بواســطه آبســتنی، ســوء تغذیــه، ضعــف 
ناشــی از بیمــاری و یــا انتقــال بــه فصــل غیــر تولیــد مثلی)آنســتروس( قطــع شــود. وقوع 
مشــکالت تولیــد مثلــی در پــرورش دام هــای اهلــی تقریبــا اجتنــاب ناپذیــر اســت. تــا 
جایــی کــه ممکــن اســت حتــی بیــن دو گلــه گوســفند کــه تمــام دام هــای آن در شــرایط 
یکســان مدیریتــی، تغذیــه ای، تاسیســات و ژنتیــک بــه ســر مــی برنــد، تفــاوت هــای 
چشــم گیــری در بــازده بــاروری و تولیــد مثلــی وجــود داشــته باشــد. ریشــه ایــن تفــاوت 
ــر و یــا مــاده اســت. برخــی از دام  هــا در وجــود اختــالالت تولیــد مثلــی در دام هــای ن
ــرار  ــا ق ــاروری و ی ــرای ب ــه و نداشــتن آمادگــی الزم ب ــه دلیــل ســوء تغذی هــای جــوان ب
گرفتــن در دوره عــدم فعالیــت تخمدانــی) آنســتروس( اجــازه جفــت گیــری بــه دام هــای 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــز گاه ــغ نی ــای بال ــش ه ــوند. در می ــی ش ــتن نم ــداده و آبس ــر را ن ن
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تشــخیص بــه موقــع فحلــی و یــا ســوء تغذیــه دام هــا میــزان تمایــل دام هــا بــه جفــت 
گیــری پائیــن اســت. بــه علــت انجــام جفــت گیــری در زمــان نامناســب، ناقــص بــودن 
اســپرم و یــا تخمــک ، کمبــود اســپرم در قــوچ هــا و یــا پائیــن بــودن کیفیــت آن کاهــش 
بــاروری در دام هــای تحــت آمیــزش محتمــل اســت. بیــن 20 تــا 30 درصــد از جنیــن 
میــش هــا در مراحــل اولیــه رشــد بــه دالیــل مــرگ زودرس ســقط مــی شــوند. معمــوال 
ــل  ــا دالی ــا و ی ــاری ه ــی، بیم ــات فیزیک ــم، ضرب ــی رح ــل آلودگ ــه دلی ــا ب ــقط ه ــن س ای
ناشــناخته دیگــر بوقــوع مــی پیونــدد. بعــالوه مــرگ بــره هــای نــوزاد اندکــی پــس از تولد 
و یــا مــرگ بــره هــا در مــاه اول پــس از تولــد یکــی از شــایع تریــن دالیــل کاهــش بــازده 
بــاروری در گوســفند اســت. کــه علــت آن بیشــتر بــه ضعــف مدیریــت دامــداری، شــرایط 
نامســاعد جــوی، آلودگــی هــای محیطــی و یــا ضعــف میــش در نگهــداری و شــیردهی 
ــره هــا مربــوط مــی شــود. معمــوال در گلــه هــای گوســفند یــک یــا چنــد عامــل از  ــه ب ب
عوامــل فــوق الذکــر باعــث کاهــش بــازده تولیــد مثلــی و کاهــش تعــداد بــره از شــیر گرفته 
در پایــان ســال خواهــد شــد کــه تشــخیص آن بــدون داشــتن آمــار و اطالعــات دقیــق از 

گلــه میســر نخواهــد بــود.   
توصیه ترویجی:

بــر اســاس آنچــه در ایــن نشــریه مــرور شــد بــه دامــداران محتــرم توصیــه مــی شــود 
ــل توجــه  ــه اجــرای مــوارد ذی ــه ب ــازده تولیــد مثــل و افزایــش تولیــد گل ــرای بهبــود ب ب

داشــته و عمــل نماینــد:
1- بــه عنــوان اقــدام اول دامــداران محتــرم نســبت بــه شناســایی، ثبــت مشــخصات و 

تشــکیل شناســنامه تولیــد مثلــی بــرای تمــام دام هــای گلــه اقــدام کننــد.
2- در اقــدام بعــدی دامــداران طــی یــک برنامــه منظــم ســالمت میــش هــا و قــوچ هــا 
را پایــش نمــوده و نســبت بــه انتخــاب میــش هــا و قــوچ هــای بــارور بــرای فصــل تولیــد 

مثــل مبــادرت کننــد.
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3- توجــه بــه مدیریــت تغذیــه و بهداشــت دام هــا بخصــوص در 3 هفتــه قبــل از شــروع 
قــوچ انــدازی از اقدامــات ضــروری اســت.

ــم  ــرای تنظی ــال ب ــب س ــول مناس ــاب فص ــی و انتخ ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب 4- توج
ــود. ــی ش ــفند م ــل گوس ــد مث ــازده تولی ــش ب ــث افزای ــی باع ــد مثل ــه تولی برنام

5- پــس از دوره آمیــزش و حیــن آبســتنی میــش هــا مراقبــت از آنهــا و فراهــم آوردن 
آب و خــوراک و جایــگاه وســیع و بهداشــتی توجــه بــه برنامــه واکسیناســیون و درمــان و 

همچنیــن مراقبــت از میــش هــا در حیــن زایــش از اقدامــات قابــل توصیــه اســت. 
6- مراقبــت و نگهــداری از بــره هــای نــوزاد تــا ســن شــیرگیری، ضدعفونــی بنــد نــاف، 
توجــه بــه اســهال و عفونــت هــای گوارشــی و اقــدام بــه موقــع بــرای درمــان از مهمتریــن 

راهکارهــا بــرای افزایــش بــازده تولیــد مثــل گوســفند اســت. 
ــه  ــفند ب ــی گوس ــد مثل ــج  تولی ــکالت رای ــناخت مش ــش و ش ــطح دان ــش س 7- افزای
ــاری  ــع ناهنج ــه موق ــخیص ب ــناخت و تش ــا ش ــا ب ــد ت ــی کن ــک م ــرم کم ــداران محت دام
هــا و موانــع تولیــد مثلــی در گوســفند نســبت بــه رفــع ایــن اشــکاالت و افزایــش بــازده 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــد مثل تولی
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