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توان تولیدمثلی و بهبود صفات تولیدی در گله  گوسفندان مغانی آشنا می شوید.
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مقدمه
پرورش گوسفند یکی از مهم ترین منابع تأمین گوشت قرمز در ایران است. مهم ترین 
عامل در افزایش تولید گوشت گوسفند نیز افزایش تولید بره به ازای هر رأس دام مولد 
است. در نتیجه، ارائه و به کارگیری راهکارهایی برای افزایش نرخ بره زایی از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. پیش نیاز تداوم و افزایش تولید بره نیز افزایش بازده تولیدمثل 
گله های گوسفند است. پایین بودن نرخ بره زایی باعث می شود برای تولید مقدار مشخصی 
از محصول بره یا کیلوگرم بره تولیدی، تعداد بیش تری میش و قوچ داشتی نگهداری شود 
که این امر عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین به دامدار و کاهش درآمد خالص گله داران، 
موجب آسیب به مراتع می شود. بر این اساس، این نشریه با هدف آشناسازی گله داران با 
 نحوه و مراحل هم   زمان سازی فحلی و تأثیرات مفید آن در خارج از فصل تولید مثل

تدوین شده است.
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مهم ترین روش های افزایش توان تولیدمثلی و بهبود صفات تولیدی در گله های گوسفند 
بدین شرح اند:

دست کاری تولیدمثل از طریق هورمون  های جنسی؛ _
تغییرات عوامل محیطی از قبیل سطح تغذیه، طول دوره روشنایی و...؛  _
استفاده از مشتقات پروژسترون به منظور تحریک و هم زمان سازی چرخه فحلی گوسفند؛ _
استفاده از انواع هورمون های جنسی به منظور تحریک و افزایش تعداد بره در هر زایش؛ _
هم زمان سازی و ایجاد فحلی خارج از فصل تولیدمثل. _

خصوصیات گوسفند مغانی
مطالعاتی که درباره گوسفند مغانی در منطقه انجام شده است نشان می دهند که اکثر 
از  بزرگ تر  گله های  و  تشکیل شده اند  تا 200 رأسی  از دسته های 100  مغانی  گله های 
بهار  اواسط  از  یافت می شوند. جفت گیری  به ندرت  از 100 رأس  و کوچک تر  500 رأس 
تا اواخر تابستان و در ییالق اتفاق می افتد. فصل زایش از اواخر پاییز تا اواسط زمستان 
ادامه دارد و به ندرت تا اوایل بهار ادامه می یابد، و اکثراً یک بار در سال زایش دارند. میزان 
دوقلوزایی بین 2 تا 5 درصد و میزان بره زایی بین 70 تا 75 درصد است و سن ازشیرگیری 

بره ها عمدتاً 3 ماهگی است )شکل 1(. 

شکل 1- گوسفند مغانی

میش
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ادامه شکل 1- گوسفند مغانی

روش های هم زمان سازی و القای فحلی
تولیدمثل گوسفند و بز فصلی است و برای آبستن کردن میش در خارج از فصل باید از 
روش های خاصی استفاده کرد تا مانع فصل را از میان برداشت. به ایجاد فحلی در خارج 

از فصل تولیدمثل »القاء فحلی« می گویند.
مهم ترین روش های القاء فحلی در گوسفند و بز روش های هورمونی هستند که معموالً 

به دو روش کلی در دنیا به کار برده می شوند:
روش پروژسترون + گنادوتروپین سرم مادیان آبستن: متداول ترین و اقتصادی ترین . 1

روش در دنیاست )شکل های 2، 3 و 4(؛ 
روش مالتونین کاشتنی. . 2

قوچ
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شکل 2- اسفنج پروژسترون

 

شکل 3- سیدر حاوی پروژسترون

شکل 4- هورمون گنادوتروپین سرم مادیان آبستن به همراه حاّلل



11القاء فحلی گوسفند مغانی...

در هر دو روش، استفاده توأم از اثر نر )ورود ناگهانی قوچ یا نر بز( و فالشینگ )شوک 
تغذیه ای( همراه با روش هورمونی توصیه می شود.

مراحل استفاده از روش پروژسترون + گنادوتروپین سرم 
مادیان آبستن در گوسفند مغانی

برای افزایش عملکرد تولید گوسفند مغانی در خارج از فصل تولیدمثل این اقدامات 
بایستی صورت گیرند:

حداقل 2 ماه از زایش گله های میش گذشته باشد و از لحاظ نمره وضیعت بدنی  1-
در محدوده 2/5 تا 3 باشند )شکل 5(.

شکل 5- نحوه ارزیابی نمره بدنی میش مادر

از اسفنج داخل  2- از آماده سازی و رعایت موازین بهداشتی، به مدت 12 روز  بعد 
واژنی پروژسترون استفاده می شود )شکل 6(.
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شکل 6- ضدعفونی کردن اپلیکاتور با محلول 1 درصد بنزالکونیوم

با  گوسفند، محل  واژن  داخل  به  اسفنج  اپلیکاتور حاوی  واردکردن  از  قبل  که  کنید  دقت 
دستمال کاغذی آغشته به محلول ضدعفونی کننده تمیز شود و برای اینکه احتمال عفونت به 
حداقل برسد، سر اپلیکاتور به ژل حاوی آنتی بیوتیک تتراسیکلین آغشته شود )شکل های 7 و 8(.

 

شکل 7- آماده سازی اپلیکاتور و قراردادن اسفنج در آن
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شکل 8- مهار حیوان و اسفنج گذاری 

اوایل اردیبهشت و هم زمان با خارج کردن اسفنج پروژسترون، به منظور افزایش باروری  3-
و دوقلوزایی 400 واحد گنادوتروپین سرم مادیان آبستن تزریق می شود )شکل های 

9 و 10(. 

شکل 9- خارج کردن اسفنج از واژن میش
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شکل 10- تزریق 400 واحد گنادوتروپین سرم مادیان آبستن بعد از خارج کردن اسفنج

برای کسب باروری مطلوب، به ازای هر 5 تا 6 رأس میش تحت آمیزش یک رأس  4-
قوچ سالم و خوش بنیه به مدت سه دوره فحلی در داخل گله استفاده می شود )شکل 11(.

شکل 11- قوچ های مورد استفاده در جفت گیری میش های فحل
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برای مدت دو هفته قبل از جفت گیری و دو هفته بعد از آن )جمعاً چهار هفته(، به ازای  5-
هر رأس دام مقدار 300 تا 350 گرم تغذیه کمکی )فالشینگ( استفاده می شود )شکل 12(.

 

شکل 12- کنسانتره مصرفی در دوره فالشینگ

رفع تکرار فحلی ناشی از تزریق گنادوتروپین سرم مادیان 
آبستن

گاهی مشاهده می شود که بعد از تزریق گنادوتروپین سرم مادیان آبستن و جفت گیری، 
تعدادی از میش های گله مجدداً و به طور مداوم از خود فحلی نشان می دهند. علت این 
رفتار رشد فولیکول ها در اثر تزریق گنادوتروپین سرم مادیان آبستن و از طرف دیگر 
پاره نشدن یک یا چند فولیکول گراف است. این امر تشکیل کیست فولیکولی را به دنبال 
دارد و در اثر ادامه ترشح استروژن توسط فولیکول های کیستی، میش ها به طور مداوم 
رفتار فحلی نشان می دهد. برای رفع این مشکل توصیه می شود از تزریق GnRH به میزان 
2/5 سی سی به ازای هر رأس، 48 ساعت بعد از تزریق گنادوتروپین سرم مادیان آبستن 



القاء فحلی گوسفند مغانی... 16

استفاده شود و برای جلوگیری از قسرماندن دام ها، قوچ حداقل 2 ماه در گله حضور 
داشته باشد. 

توصیه های فنی و ترویجی
تجربیات نگارنده نشان می دهد هم  زمان سازی فحلی میش ها با هورمون تراپی، در خارج از 
فصل تولیدمثل و با فرض فروش بره ها پس از شیرگیری، باعث افزایش نرخ بره گیری می شود 
به طوری که سود خالص معادل 68 هزار تومان  را در پی دارد؛  اقتصادی  بهره  باالترین  و 
)بر مبنای قیمت های سال 1395( به ازای هر رأس میش داشتی نصیب دامدار می کند. 
استفاده از 400 واحد گنادوتروپین سرم مادیان آبستن در خارج از فصل تولیدمثل و 
اسفنج آغشته به پروژسترون به  مدت 13 روز برای بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی 

در گوسفند مغانی مناسب است.






