
 

 

  

مطابق نمودار زیر اوج فعالیت تولیدمثلی گوسفند و بز از هشتم شهریورماه الی اول دی ماه 

باشد. از اواخر بهمن تا ابتدای خرداد نیز دوره آنستروس )عدم فحلی فصلی( است. با می

لبته شود. امیتر شدن آنستروس در خردادماه دوره انتقال از خارج به داخل فصل شروع سبک

 هایها و دورهبندی بین فصلهای نژادی و اقلیمی است و زمانها دارای تفاوتاین مرزبندی

های زیادی داشته باشد. برای مثال در برخی نژادها تواند تفاوتانتقال در نژادهای مختلف می

انتقال  هایورهبندی دتر است و لذا زمانمانند مرینوس یا رومانف دوره آنستروس بسیار کوتاه

اما در اکثر نژادهای گوسفند و بز ایران، حالت کلی زیر با کمی اختالف  نیز متفاوت خواهد بود؛

 باشد.ها صادق میو نیز با کمی تفاوت در شدت و ضعف فحلی

 
 ی(اقلیم های نژادی ونظر از تفاوت)صرفبز در حالت کلی و گوسفند در فعالیت تولیدمثلی ساالنه نمودار چرخه

سال با  دو رد زایش سه برای بز و گوسفند تولیدمثل پیشرفته مدیریت ساالنه روش جدول تقویم

 ؛ دستورالعمل فنی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(ASRI کمترین میزان مصرف هورمون )روش
 عملیات اجرایی تاریخ

روز آخر 

اسفند یا 

هفته اول 

 فروردین

توان از طریق سونوگرافی راحتی میبهمن، نر در گله نبوده به 20)پاکسازی گله(: با توجه به اینکه از  تشخیص آبستنی
 های آبستن را تشخیص داد.ماده

اند(، ر بودهاند )قصهایی که غیرآبستن تشخیص داده شوند و از طرفی پاییز و زمستان گذشته هم زایش نداشتهماده -1
 باید حذف شوند.

 گیرند و باید در طول بهار مراقبتهایدهی بهاره قرار نمیایی که آبستن تشخیص داده شوند، در برنامه جفتهماده -2
ود، شها مطابق آنچه در ادامه شرح داده میهای آنها و بزغالهماه آخر آبستنی، مدیریت زایش و مراقبت از بره 5/1ویژه 

 در دستور کار قرار گیرد.
تا  اند )بره یا بزغاله دارند( باید مشخص شوندتن تشخیص داده شده، ولی سال قبل قصر نبودههایی که غیرآبسماده -3

 دهی بهاره شوند.طبق برنامه زیر وارد برنامه جفت
ها، در صورت وجود شناسنامه از روی آن و در غیر اینصورت با بازدید دندان های پیر و بیمار العالج:حذف دام

هایی که ها کنترل شود و دامآن BCSها و ها و نربزهای پیر مشخص شوند. وضعیت سالمتی دامها، ماده بزها، قوچمیش
ها در گله از نظر اقتصادی صالح نیست، حذف شوند )فروش فوری در صورت دیگر توانایی تولید نداشته و ماندن آن

 عدم توانایی پروار یا اقتصادی نبودن پروار، فروش پس از پروار و یا کشتار(.

 فروردین 27

دهی بهاره هایی که باید وارد برنامه جفت( برای مادهASRI-SFفالشینگ کنشی آغازین ) شروع تغذیه با کنسانتره

در صورت  -گرم به ازای هر میش یا ماده بز، عالوه بر خوراک پایه 300ها و ماده بزها به میزان روزانه شوند )تغذیه میش

شده در مبحث فالشینگ استفاده معادل آن از دانه غالت، مطابق دستورالعمل ارائه، ASRI-SFعدم تهیه کنسانتره 

 گرم به ازای هر رأس، عالوه بر خوراک پایه( 500ها )کنسانتره یا دانه جو به میزان شود(؛ تقویت قوچ

ود شود و در روز محدبار ها به یکها و بزغالهبرای دستیابی به نرخ آبستنی باالتر، بهتر است شیردهی مادر به بره

در صورت استفاده از جایگزین شیر و جیره استارتر( جدا کردن کامل بره و بزغاله بسیار )که امکان داشته باشد درصورتی

ی تواند با دست یا دستگاه دوشیده شود، ولی مکیدن پستان توسط بره یا بزغاله که اثر بسیار منفبهتر است؛ الباقی شیر می

ارد، بهتر است به حداکثر یک نوبت در روز محدود شود. در نژادهای کم شیر که شیردوشی صرفه روی نرخ باروری د

های زودازشیرگیری بره و بزغاله، پستان را کامالً خشک کرد. برای اطالع از نحوه توان با روشاقتصادی ندارد، می

 شود.ها با جیره استارتر به فصل تغذیه مراجعه ها و بزغالهجبران تغذیه بره

 

 عملیات اجرایی تاریخ

 فروردین 31
یر آبستن ها یا ماده بزهای غاگر تصمیم به استفاده از هورمون تراپی )همزمانسازی فحلی( باشد: اسفنج یا سیدر گذاری میش

دهی بهاره از هورمون تراپی استفاده شود، در این شود در جفتها گذشته باشد )توصیه میروز از زایش آن 30که حداقل 
 دهی بدون هورمون تراپی معموالً نرخ آبستنی کمی به دنبال خواهد داشت(.موقع از سال، جفت

 اردیبهشت 10

)اگر از نظر نیروی کار مشکلی  PMSGدر صورت استفاده از همزمانسازی فحلی: خارج سازی اسفنج یا سیدر و تزریق 
اردیبهشت صورت گیرد، این امر  9یا سیدر یعنی در ساعت قبل از خارج کردن اسفنج  PMSG 24نباشد، بهتر است تزریق 

 بهبود دهد(. %40الی  10تواند پاسخ آبستنی به دست آمده را بسته به نژاد، می
های اندازی ناگهانی: همزمان با خارج کردن اسفنج یا سیدر، فقط یک یا چند رأس از نرهای غیراصلی همراه با شیشکقوچ

 ه شوند )نرهای اصلی فعالً وارد نشوند(.ها وارد گلنر برای تحریک ماده

اردیبهشت  12بامداد 
 )صبح خیلی زود(

های اصلی( به گله؛ در صورت استفاده از همزمانسازی فحلی باید نسبت یک نر به شش ماده ها )قوچوارد کردن بقیه قوچ
ر بدون دنبه مانند زل وجود داشته باشد، اما ددار و یک نر به ده ماده برای بز و نژادهای گوسفند برای نژادهای گوسفند دنبه

 دهد.بز یا میش بدون دنبه را می 50الی  40دار یا میش دنبه 25صورت عدم همزمانسازی با هورمون، یک نر کفاف 
ها و ماده بزها به میزان ( )تغذیه میشASRI-FFC( به پایانی )ASRI-SFCفالشینگ کنشی از آغازین ) تغییر کنسانتره

 -ASRIدر صورت عدم تهیه کنسانتره  -به ازای هر میش یا ماده بز، عالوه بر خوراک پایه ASRI- FFCگرم  300 روزانه

FFCشده در مبحث فالشینگ استفاده شود(؛، معادل آن از دانه غالت، مطابق دستورالعمل ارائه 

 قطع فالشینگ خرداد 1
 هاگله و ترجیحاً فروش یا معاوضه آندهی بهاره: خارج کردن نرها از پایان جفت خرداد 10

 آبستن هایاند و مشخص کردن مادهگیری بهاره داشتهها و ماده بزهایی که جفتتشخیص آبستنی )سونوگرافی( میش تیر 19

 مرداد 10الی  1
 دهی؛ها تا زمان جفتدر صورت خرید نر، قرنطینه آن

( باال بردن سطح علوفه 5/2ها )نمره وضعیت بدنی میش یا ماده بز( و در صورت الغر بودن )اسکور زیر ماده BCSکنترل 
 )در این مرحله بهتر است از کنسانتره استفاده نشود تا زمان فالشینگ(.

 مرداد 25
هایی که بهار آبستن برای مادهیا با دانه غله با همان روشی که بهار انجام شد،  و (ASRI-SFC) آغازین کنشی فالشینگ

 اند )بر اساس سونوگرافی تیر ماه(؛نشده
 ها با همان روشی که بهار انجام شد.تقویت قوچ

 شهریور 8
 های نر به ماده که قبالً اشاره شد؛اندازی یا کل اندازی ناگهانی با همان نسبتدهی پاییزه: قوچجفت

 ( با همان روشی که بهار انجام شد.ASRI-FFC( به پایانی )ASRI-SFCفالشینگ کنشی از آغازین ) تغییر کنسانتره

 شهریور 15
جو، گندم یا  –گرم دانه غله  300الی  250اند )هایی که بهار آبستن شدهماه آخر آبستنی در ماده 5/1شروع تغذیه تکمیلی 

 یا کنسانتره ویژه آخر آبستنی به ازای هر میش یا ماده بز، عالوه بر خوراک پایه(؛ -دانه ذرت

 شهریور 29
دهی قرار دارند، ولی تداوم حضور نرها در گله )نرها از گله خارج نشوند تا هایی که در برنامه جفتقطع فالشینگ در ماده

 فرصت آبستن شدن داشته باشد( ماهای قصر مانده تا بهمناگر ماده

مهرماه و هفته اول 
 آبان

ای هها؛ در صورت امکان جدا کردن مادهها و بزغالهاند؛ و مراقبت از برههایی که بهار آبستن شدهها در مادهمدیریت زایش
 آذرماه(روز )برای اعمال اثر نر در  40الی  30ای که نر در آن وجود دارد برای مدت زایمان کرده از گله

 آبان 21
هایی که مهر یا با دانه غله با همان روشی که قبالً توضیح داده شد، در ماده( ASRI-SFC) آغازین کنشی شروع فالشینگ

 و آبان زایش داشتند، عالوه بر خوراک پایه و احتیاجات شیردهی.
 بار در روز(ها )حداکثر یکها و بزغالهمحدود کردن مصرف شیر توسط بره

 آذر 5

ذیر است؛ پکه از بقیه گله جدا شده باشند امکانهایی که مهر و آبان زایش داشتند )درصورتیاندازی ناگهانی در مادهقوچ
 محض فحل شدن، قوچ خواهند خورد(؛در غیر اینصورت از بدو زایش در معرض حضور نر هستند و به

( با همان روشی که قبالً توضیح داده ASRI-FFCانی )( به پایASRI-SFCفالشینگ کنشی از آغازین ) تغییر کنسانتره
 شد.

دهی پاییزه اگر برنامه تلقیح مصنوعی در گله نباشد و هدف متراکم کمک گرفتن از هورمون تراپی: باوجودیکه در جفت
صوص ی در خهای همسن نیز مطرح نباشد، نیازی به هورمون تراپی نیست، ولها و بزغالهها و به دست آوردن برهکردن زایش

رفت توان از هورمون تراپی کمک گدهند، به دلیل اثر منفی شیردهی روی نرخ باروری میهایی که در این فصل شیر میمیش
 بسته به نژاد و میزان شیردهی، بهتر شود. %40الی  20زایی حدود رود نرخ بره یا بزغالهکه در اینصورت انتظار می

 هفته اول دی
نیست،  که تعداد نرهای تخمی زیادباشد؛ ازآنجاییتمامی نرهای تخمی گله )بسیار مهم و تاثیرگذار میکاشت مالتونین در 

ها از فصل تولیدمثل گردد، ممانعت از خروج آنموفقیت در باروری به نرها برمی %50هزینه زیادی هم ندارد، اما به دلیل اینکه 
 با کاشتن ایمپلنت مالتونین بسیار مهم است(

 بهمن و اسفنددی، 

عالوه بر خوراک پایه به  -جو، گندم یا دانه ذرت –گرم دانه غله  300الی  250ماه آخر آبستنی ) 5/1شروع تغذیه تکمیلی 
ی اند؛ زمان شروع تغذیه تکمیلی بستگهایی که شهریور، مهر و آبان جفت خوردهازای هر میش یا ماده بز( به ترتیب در ماده

دن دارد، از آنجاکه تعیین زمان دقیق زایش عمالً ممکن نیست، بهتر است از ابتدای زمستان آغلی به زمان حدودی جفت خور
ها باقی مانده است به ماه یا کمتر به زایش احتمالی آن 2هایی که برای تغذیه تکمیلی آخر آبستنی در نظر گرفته شود و میش

های آبستن سنگین با رنگ مشخص شوند و در ساعتی از این آغل منتقل شوند و یا اگر اختصاص آغل ممکن نیست، ماده
 صورت اختصاصی تغذیه دستی شوند.روز به

 خارج کردن نرها از گله بهمن 20
بهمن، اسفند و 

 فروردین مقداری از
 اندخوردههایی که شهریور، مهر و آبان جفت ها در مادهها و بزغالهها و مراقبت از برهزایش متراکم اول: مدیریت زایش

 فروردین
اند، همانند آنچه در سه هایی که آذر و نیمه اول زمستان جفت خوردهماه آخر آبستنی در ماده 5/1شروع تغذیه تکمیلی 

ردیف قبل توضیح داده شد. تشخیص آبستنی و ادامه برنامه همانند سال قبل )تمام مراحلی که از فروردین سال قبل تا پایان 
 گردند(تکرار می اند،سال انجام شده
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 بزگوسفند و  در پرورش تولیدمثل بازده اهمیت
 رد عامل ترینهای گوسفند و بز ایران، گوشت است. مهمگلهمحصول اصلی 

 ولدم دام رأس هر ازای بره و بزغاله به تولید افزایش ها،این گله تولید افزایش

 از زاییبره و بزغاله نرخ افزایش برای راهکارهایی کارگیریبه و ارائه لذا است،

 له،بره و بزغا تولید افزایش و تداوم الزمه. است برخوردار زیادی بسیار اهمیت

 وسفندگ در گاو، برخالف. است گوسفند و بز هایگله تولیدمثل بازده افزایش

 مطلوب نوزاد، و مادر غذایی احتیاجات به تأمین مشروط چندقلوزایی یا دوقلو

 از شخصیم مقدار تولید برای که شودمی باعث زاییبره نرخ بودن پایین. باشدمی

 داشتی چقو و میش بیشتری تعداد( شده تولید بره کیلوگرم) تولیدی محصول

 کاهش و دامدار به سنگین هایهزینه تحمیل بر عالوه امر این و شده نگهداری

 تنهانه زاییبره نرخ افزایش. شودمی مراتع بر فشار موجب داران،گله خالص درآمد

 برابر دو با نمونه برای دهد؛می کاهش را آن بلکه شود،نمی مراتع بر فشار موجب

 اصلهف کاهش و دوقلوزایی افزایش) مختلف هایراه از ساالنه، زاییبره نرخ کردن

 رحاض حال در که ایبره تعداد همینتوان می( ها یعنی سه زایش در دو سالزایش

 کرد؛ دتولی داشتی هایگله فعلی جمعیت از نیمی با را شودمی تولید کشور در

 با هاینک ضمن شوند.می خارج مراتع از ها و ماده بزهامیش از نیمی ترتیب بدین

 افزایش دامداران خالص درآمد ناخالص، درآمد ماندن ثابت و هاهزینه کاهش

 افزایش -1: دارد وجود گوسفند و بز تولیدمثل بازده افزایش برای راه دو. یابدمی

( سال دو در زایش سه) زمان واحد در زایش تعداد افزایش -2 چندقلوزایی نرخ

 شمی رأس هر ازای به تولیدی هایها و بزغالهبره تعداد افزایش به درمجموع که

 .شودمی منجر سال طول در

 کل اندازی(-اندازیدهی )قوچبندی جفتزمان -1

 فصلی بودن تولیدمثل در گوسفند و بز -1-1

او گ گیری در گوسفند و بز در تمام طول سال وجود ندارد. برخالفرفتار جفت

گیری یا تلقیح مصنوعی دارد، گوسفند و بز در که در تمام طول سال امکان جفت

دهند. گیری نشان میحالت طبیعی فقط در بخشی از سال رفتار فحلی و جفت

دی های نژانظر از جزئیات موجود و تفاوتطور خیلی کلی )صرفنمودار زیر به

ی از دهد که در حالت کلان میو اقلیمی(، فصل تولیدمثل در گوسفند و بز را نش

 باشد.نیمه تابستان تا نیمه زمستان می

 

 
 (های نژادی و اقلیمینظر از تفاوتنمودار فصل تولیدمثل در گوسفند و بز در حالت کلی )صرف

 گوسفند و بز و باورهای اشتباه در خصوص آنفصل تولیدمثل در  -1-2

فصل تولیدمثل در گوسفند و بز،  ٔ  واسطه وجود باورهای نادرست در کشور درزمینهبه

های نگارنده اعتقاد دارد که این موضوع از دالیل اصلی پایین بودن بازده تولیدمثل در گله

می شرح ی دالیل علساده طور مفصل و با بیانگوسفند و بز ایران است؛ لذا این مبحث به

دهی ارائه بندی جفتهایی که در ادامه برای رعایت زمانشود تا دستورالعملداده می

 پذیرش باشند.شوند و ممکن است با باورهای مرسوم تضاد داشته باشند، قابلمی

شوند و در اواخر های روزبلند نامیده میبرخالف اسب، االغ و شتر که اصطالحاً گونه

زمستان و در طول بهار اوج فعالیت تولیدمثلی را دارند، گوسفند و بز، حیوانات روزکوتاه 

تگاه باشد، دسهستند؛ به عبارتی در بخشی از سال که طول روز در حال کوتاه شدن می

ری نشان گیری شدیدتفعالیت را داشته و رفتار فحلی و جفت ها بیشترینتناسلی آن

شوند روند تغییرات فعالیت تولیدمثلی دیده می زیرطور که در نمودار دهند. لذا همانمی

  برعکس روند تغییرات طول روز است.

  
 بز در حالت کلی  و گوسفند در فعالیت تولیدمثلی ساالنه چرخه نمودار

 های نژادی و اقلیمی(تفاوتنظر از )صرف

 

آغازکننده چرخه ساالنه تولیدمثل در گوسفند و بز، بلندترین روز سال یعنی اول 

ن روزها ازآگویند، پسمی "انقالب تابستانی"تیرماه هر سال است که به این روز 

ها موازات آن بلند شدن شبکنند و کوتاه شدن روز و بهشروع به کوتاه شدن می

گیری فرستد که مفهوم آن فرارسیدن زمان مناسب برای جفتپیامی به مغز حیوان می

روز پس از اول تیرماه که مصادف با دهه اول شهریورماه است،  70است. معموالً 

 همرسد. این بدان معناست که قبل از آنتخمدان میش به اوج فعالیت خود می

الیت، حداکثر شدت خود را نداشته تخمدان فعالیت خود را آغاز کرده ولی این فع

 است.

ها و از دهم خرداد الی هشتم شهریور دوره بحرانی بوده و باید قوچ توصیه اکید:

نربزها، از گله جدا نگه داشته شوند و اگر نیاز به چرا باشد، نرهای یک طایفه یا 

از  شها و ترجیحاً در فاصله بیها جدای از میشروستا، توسط نرچران چرانده و شب

ها نرسد، نگه داشته ها به میشکه بوی آنطوریها در جهت باد، بهمتری میش 200

 شوند.

ها دارید تا میشها را در گله نگهماه قوچبهمن 20از هشتم شهریور تا  توصیه اکید:

بسته به وضعیت فیزیولوژیک و متابولیک خود، فرصت آبستن شدن در این بازه 

دین ترتیب نرخ قصری در گله به کمترین حد ممکن خواهد زمانی را داشته باشند. ب

هایی که طی این فرصت طوالنی آبستن نشوند، قطعاً مشکل جدی در رسید. میش

ها در وچماه قشود تا آخر آبانتولیدمثل دارند و باید از گله حذف شوند. توصیه می

ها در گله رین قوچماه نیز حداقل دو رأس از بهتبهمن 20گله باشند و بعد از آن تا 

 باشند تا در صورت عدم آبستنی یا برگشت فحلی، امکان آبستنی وجود داشته باشد.

 چرخه ساالنه فعالیت تولیدمثلی در گوسفند و بز

ان داده شد. صورت بسیار کلی نشدر نمودارهای قبلی فصل تولیدمثل گوسفند و بز به

ه در با توجه به توضیحاتی ک در نمودار زیر چرخه ساالنه تولیدمثل گوسفند و بز

عناوین قبلی ارائه شد با جزئیات بیشتر و با تأکید بر دو دوره انتقال نشان داده شده 

شود، دوره انتقالی که به رنگ قرمز نشان دیده میزیر طور که در نمودار است. همان

ه رداده شده است، دوره انتقال غیرمجاز نامیده شده است؛ بدین معنی که در این دو

 "از خارج به داخل فصل"باشد. این همان دوره انتقال اندازی صالح نمیانتقال، قوچ

است که به دالیلی که قبالً اشاره شد نباید قوچ یا نربز در گله باشد. دوره انتقال دیگر 

است به رنگ سبز نشان داده شده است و  "از داخل به خارج فصل"که دوره انتقال 

در  شود قوچ یا نر بزده شده است؛ بدین معنی که توصیه میدوره انتقال مجاز نامی

اند از آخرین حال فرصت آبستنی نداشتههایی که تابهگله حضور داشته باشند تا ماده

 فرصت موجود استفاده کنند و نرخ قصری در گله کمتر شود.
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