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پرورش گوسفند و بز

و  مدیریت پرورشی قوچ-5
دوبور در دوران مختلف

ابراهیم قاسمی



مطالب
qاهمیت و انتخاب قوچ و دوبور

qمدیریت تغذیه قوچ و دوبور

qرفاه و مدیریت تولید مثل
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پیشرفت عملکرد در گله
.I پتانسیل گله(پیشرفت ژنتیک(

.II مدیریت تغذیه اي، بهداشت و رفاه دام(پیشرفت در محیط(
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سهم ژنتیک
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اهمیت قوچ و دوبور
q یر، نرخ رشد، ش(قوچ و دوبور بیشترین تاثیر در پیشرفت ژنتیکی گله

)تولید مثل، پشم و کرك یا دو یا چند هدف
)ارزش اصالحی(ارزیابی ژنتیکی ◄
رکورد عملکرد حیوان و رکورد خویشاوندان§

ارزیابی تیپ◄
)BCSدست و پا، سم،  (ارزیابی فیزیکی §

و کیفیت اسپرم) قطر بیضه(ارزیابی اندام هاي تولید مثلی §
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سن و محیط بیضه
q قوچ بالغ بیش ازcm 36
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کیفیت و کمیت اسپرم
qرنگ شیري یا کرمی
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نسبت قوچ و میش

Recommended ram to ewe ratios

Mature ram 1:35 to 1:50

Ram lamb 1:15 to 1:30

Sychronized matings 1:5 to 1:10
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نسبت دوبور و بز
qتعداد بز به ازاي دوبور در طول دو ماه فصل جفت گیري
بز به ازاي دوبور یکساله 10§

بز به ازاي دوبور دوساله 20§

بز به ازاي دوبور سه ساله یا بیشتر 30-40§
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تنش گرمایی
روز طول می کشد 60-40اسپرم سازي ◄
اسپرم سازي در دماي پائین تر از بدن صورت می گیرد◄
درجه براي یک مدت طوالنی باعث افزایش دماي بدن و کاهش  32دماي باالي ◄

)ناباروري(تولید اسپرم در قوچ و دوبور 
هفته قبل از قوچ اندازي 8-6پشم چینی ◄
قوچ اندازي در صبح و عصر در مواقع گرم◄
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مدیریت تغذیه
qفصل غیر تولید مثل
حیوان در حالت نگهداري◄
)دوره فحلی 3طی  12%حدود (جبران کاهش وزن ◄

q2  ماه قبل از تولید مثل و فصل تولید مثل
)ماه 2(روز  50دوره فحلی یا  3و ) اسپرم سازي(ماه قبل از قوچ اندازي  2◄
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احتیاجات در دوره غیرتولید مثل
احتیاجات نگهداري◄
علوفه یا چرا: جیره◄
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احتیاجات قوچ و دوبور در حالت نگهداري
kg  75دوبور  kg 75 قوچ

1/55 1/5 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
53 53 TDN  %)جیره(
1/9 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(

8-7 8-7 )جیره(% خام  پروتئین
0/2-0/15 0/2-0/15 کلسیم و فسفر



احتیاجات در دوره تولید مثل
کیلوگرم کنسانتره 0/5علوفه بعالوه ◄
)4-3/5به  BCSافزایش (گرم در روز  200افزایش وزن ◄
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احتیاجات قوچ و دوبور در حالت نگهداري
kg  100دوبور  kg 100 قوچ

1/70 1/95 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
58 53 TDN  %)جیره(
2/1 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
9 8 )جیره(% خام  پروتئین

0/35-0/17 0/2 کلسیم و فسفر



قوچ و دوبور در فصل تولید مثل
q در طول فصل جفت گیري)rut (اواخر تابستان و شروع پائیز

qلت کاهش اشتها، خشن، بو و فرمون، بیشترین تعداد اسپرم به ع
ترشح هورمون هاي جنسی

q بوي فرمون هاي دوبور در شیر و گوشت بز
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فنون تولید مثلی



بهبود عملکرد تولید مثل
.Iافزایش تعداد تخمک اندازي

.IIکاهش سن اولین زایش

.IIIکاهش فاصله بره زایی یا افزایش تعداد زایش در سال
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افزایش تعداد تخمک-1
.I نژاد(بهبود ژنتیکی(

.II مدیریت تغذیه(فالشینگ(
.III گونادوتروپین ها مانندFSH, eCG )مدیریت تولید مثل(
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کاهش سن اولین زایش-2
q ماهگی و زایش  8-7در ) وزن بالغ 60-70%حداقل (مدیریت تغذیه

سالگی 1
وزن بلوغ جسمی %70◄
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Avg. mature weight 
of ewes in flock

Minimum weight to 
breed ewe lamb

Kg Kg
41 29
45 32
55 38
64 45
73 51
82 57
91 64
100 70
109 76



افزایش تعداد زایش در سال -3
q تولیدماه بدون  4ماه شیردهی و  3ماه آبستن و معموال  5(یکسال زایش(

q هستندروز کوتاه هاي فصلی و بز تولید مثل کننده میش
◄seasonally polyestrus and short-day breeders

تولید مثل فصلی در مناطق معتدل با کاهش طول روز◄
)بر اساس بارندگی(تولید مثل در مناطق استوایی تقریبا در طول سال ◄

q آنستروس در میش
فصل◄
بعد از زایش و شیردهی◄
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خارج کردن میش از آنستروس
q3 وعی بار زایش در دو سال با استفاده از روش هاي طبیعی و مصن

فحلیجهت القاء چرخه 
.Iاستفاده از نژادهاي تولید مثل کننده در طول سال

.IIبرنامه نوري
.III استفاده از قوچ و دوبور)Ram effect(
.IV پروژسترون(استفاده از هورمون(
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نور
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نوريبرنامه 
qساختمان بسته با تجهیزات کافی نوردهی و تهویه

qبرنامه نوري از بلند مدت به کوتاه مدت باعث فحلی

q روز بین زایش تا  70حداقل (معموال برنامه آبستنی در اردیبهشت
)تلقیح

)آنستروس(لوکس  100با شدت نور ) هفته 12-8(نوردهی بلند مدت : طول روز بلند1.

هفته 8به مدت ) خاموش کردن المپ ها(کاهش نوردهی : طول روز کوتاه2.
)قوچ اندازي(میش ها چرخه فحلی فعال  60% از کاهش نور هفته بعد  4-6§
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دوبورو یکباره قوچ اثر 
q و بینایی قوچ و دوبور) فرمون(اثر بو
کیلومتر 1/6هفته به فاصله بیش از  6-4دوره جدایی §

)بینایی و بویایی(روز  4نگهداري در اصطبل کنارهم به مدت §

)اثر بو یا فرمون موثر بر فیزیولوژي تولید مثل(قوچ اندازي §

)روز فحل 12همه بزها (روز بعد فحل  6-3بزها بخصوص در فصل تولید مثلی  §
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رفحلی و تخمک اندازي میش و بز با اثر قوچ و دوبو
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استفاده از هورمون ها
همزمان سازي دام ها1.
روز  3-2فحل شدن گله در طول ◄
راي یکسان ب...) تغذیه، تولید مثل، واکسیناسیون و (هدف مدیریت پرورشی ◄

، بره زایی در فصل خاص)بره و میش(تمامی دام ها 

القاء چرخه فحلی خارج از فصل تولید مثل2.

تخمک افزایی3.
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یتغییرات هورمونی طی چرخه فحل
q روز 1(فحلی یا استروس(

q روز 3(مت استروس(

q روز 10(داي استروس(

q روز 3(پرواستروس(
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هورمون ها
پروژسترون1.
)LH, FSH(ها گونادوتروپین ترشح از کار جسم زرد و جلوگیري §

گونادوتروپین ها2.
)PMSG, HCG, FSH(افزایش تعداد تخمک ریزي §

استرادیول3.

.4GnRH  وPGF2α

مالتونین5.
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استفاده از هورمون
qپروستاگالندین ها
◄Lutalyse™(PGF2a) and Estrumate® (cloprostenol)

روز در بز 11دو تزریق به فاصله ◄
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پروژسترون
q Progestogens (synthetic analogs of progesterone)

◄ provided by feeding (Melengesterol acetate (MGA®)), 

◄implants under the skin (Synchro-Mate B®),

◄sponges (or pessaries) inserted into the vagina,

◄plastic delivery devices inserted into the vagina (CIDR)

◄10-14 d
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0روز  14روز  17روز 

دخول 
اسفنج

 برداشت اسفنج و
PMSGتزریق 

عی تلقیح مصنو
یا قوچ

ساعت 55

همزمان سازي با اسفنج



)CIDRs(استفاده از سیدر 
qCIDRs  تنها در گوسفند توسطFDA تائید شده است

روز در میش 14-10سیدر سیلیکون حاوي پروژسترون 1.

FSH، گونادوتروپین )واحد PMSG )400-750بالفاصله تزریق 2.

ساعت بعددام ها فحل 348-36.

ساعت پس  12ساعت پس از سیدربرداري و یا  48-56ورور قوچ به گله یا تلقیح مصنوعی 4.
از شروع فحلی
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تلقیح
qقوچ یا دوبور

qتلقیح مصنوعی
)همانند گاو(واژینال §

)ابتداي سرویکس(سرویکال §

)انتهاي سرویکس(ترانس سرویکال §

)داخل شاخ رحم(الپاروسکوپی §
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وسفندمشکالت تلقیح مصنوعی در گ
q ر قوچمیش عالیم فحلی را در حضو(عالیم فحلی در بز بهتر از میش(

qباروري کم اسپرم یخ زده قوچ

qسرویکس پیچیده تر و امکان تلقیح سخت تر
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