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  سخن ناشر

  

امروز آبروي اسالم در گرو آن است كه ايران اسالمي به كشوري آباد تبديل شود، توليـد         

داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد كشور در صنعت و كشاورزي به خودكفـايي برسـد                 

            اشددشمن از طريق احتياجات زندگي مردم راهي به اعمال فشار نداشته ب

  10/3/1369اي  امام خامنه                                                                

 كـه   ايگونهرود، به     هاي كشور به شمار مي      ترين ضرورت   ي امنيت غذايي يكي از اصلي     ربرقرا  

  بـوم شـناختي  عيت خاصبا توجه به وض .اند برخي از كارشناسان آن را از امنيت ملي نيز برتردانسته

 كـشور، ضـروري اسـت تـا بـيش از هـر زمـاني بـا                  )تيـك يژئوپل( جغرافياي سياسي     و )اكولوژيك(

بخشي و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي كه متولي اصلي تـأمين امنيـت غـذايي بـوده و بـر           اولويت

يش از پـيش    ، بـه اسـتحكام بـ      استهاي ملي      و اولويت   ترين جايگاه   باالاساس اسناد فرادستي داراي     

هاي  ترين چالش زيانبارترين و  نظام مقدس جمهوري اسالمي همت گماشته و از بروز يكي از اصلي

سـازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي و منـابع        . ملي يعني كمبود مواد غذايي جلوگيري به عمل آيد        

   ظـم  طبيعي با همكاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي منويـات مقـام مع               

خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي و رسـيدن بـه امنيـت غـذايي              به   رهبري و در جهت نيل    

هـدف از اجـراي ايـن طـرح         . ده اسـت  كـر  "ملي بـسيج همگـام بـا كـشاورز        "اقدام به اجراي طرح     

كـردن فاصـله عملكـردي ميـان كـشاورزان نمونـه و             سازي كشاورزي و تالش در جهت كـم         علمي

 كشاورزان هستند كه با رعايت نكات فني و   هم اكنون شمار قابل توجهي از      .استشوري  كميانگين

دهنـده    نـشان  خـود  كشوري عملكرد دارنـد كـه  ميانگيناستفاده از علم روز كشاورزي تا چند برابر    

  .كشور است در افزايش عملكرد در واحد سطح دربسيار باالوجود يك  ظرفيت 

هـايي در زمينـه محـصوالت    دسـتورالعمل راهنمـا و  وليـد،   ت بازدهدر اين راستا به منظور افزايش    

 دسـتاوردهاي   هـا اسـتفاده از     مهـم ايـن دسـتورالعمل      هـاي ويژگـي . اند  مختلف كشاورزي تهيه شده   

 نخبه كشور  كارآمد ون و كشاورزانا، مروجاهه دانشگاانادتن، اساهاي متخصص  و ديدگاهپژوهشي



ــن دســتورالعمل. اســت ــا داراي  اي ــانيه ــين حــال كــاربردي   ســاده بي ــوده و در ع ــد ب ــورد تايي   و م

   تــرويج هــر چــه بهتــر و بيــشتر ايــن اميــد اســت بــا. مراكــز تحقيقــاتي كــشور هــستندهــا و موســسه

كـشور در توليـد      نقشي هـر چنـد كوچـك در خودكفـايي          ،ياري خداوند متعال  و با    هادستورالعمل

  .محصوالت كشاورزي داشته باشد

انـد،  كـرده هـا مـا را يـاري         زانـي كـه در تـدوين ايـن دسـتورالعمل           عزي همهدر پايان جا دارد از      

  .سپاسگزاري شود

  

                          دكتراسكندرزند                                                 دكتر محمدرضا جهانسوز

  ين                   رئيس سازمان تحقيقات،آموزش وترويج كشاورزي               رئيس سازمان بسيج مهندس

                                                                                           كشاورزي و منابع طبيعي



  تقدير و تشكر

 كنندگان اين مجموعه از آقايان حسين پيري رئيس گروه ترويج دام و آبزيان معاونت آموزش و     تهيه

ترويج و آقايان مهندس كيومرث كاشي و فرشاد دهداري از معاونـت تـرويج و دكتـر محمـد راسـخ                

 پرورش و اصالح نژاد دام سبك مركز اصالح نـژاد و   رئيس گروه (افشار و مهندس امير طاهري يگانه     

و آقايان حسين كريم زاده، زهيد ناصري ملكي، مجتبـي عظيمـي اسـك شـهر،                ) بهبود توليدات دامي  

مراد محمدي، اميرحسين افشار، اباذر اسـدي بيدمـشكي از پژوهـشكده خودكفـايي و امنيـت غـذايي                   

انـد  در تـدوين ايـن دسـتورالعمل نقـش داشـته     سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منـابع طبيعـي كـه     

  .نمايندقدرداني مي

 



  سخن نويسندگان

پرورش گوسفند و بز در كشور ما از ديرباز رايج بوده و نيكان ما در حدود ده هزار سال        

انـد و  اهلـي كـرده  ) منطقـه گـنج دره در هرسـين كرمانـشاه    (ان پيش بز را در منطقه غرب اير 

منطقـه خاورميانـه و     . ها اهلي شده اسـت    گوسفند نيز بعد از آن توسط اجداد ما يعني آريايي         

بخصوص كشور ايران به دليل وضعيت خاص جغرافيايي، اكولـوژيكي و مراتـع آن مناسـب             

هاي خود كه عمـدتاً گوسـفند و    دامعشاير و كوچ آنها به همراه     . پرورش اين دو گونه است    

امـروزه پـرورش گوسـفند و بـز در كـشور بـه              .  است اساس شكل گرفته  اين  بز هستند نيز بر     

هـاي اخيـر   ترين داليل آن خشك سـالي داليل متعددي سخت و دشوار شده است كه عمده 

 .در كشور، چراي بيش از ظرفيت مراتع و به دنبال آن كاهش كميت و كيفيت مراتـع اسـت                  

هـاي  وري پايين در بخش گوسفند و بز استفاده كم و ناچيز از يافته            يكي ديگر از داليل بهره    

هدف اصلي اين   . علمي و تحقيقاتي كشور و جهان در پرورش اين دو گونه مهم دامي است             

كتاب كه به همت برخي از اساتيد، محققـين و كارشناسـان خبـره و بـا تجربـه فعـال در ايـن                  

دهنـدگان گوسـفند و بـز بـه زبـان سـاده و       نتقال دانش موجـود بـه پـرورش    زمينه تهيه شده، ا   

هـاي تحقيقـاتي، گـروه      با توجه به حجم كار انجام شده و ساده كردن يافتـه           . كاربردي است 

مولفين اعتقاد دارند كه اين اثر خـالي از اشـكال و ايـراد نيـست، خواهـشمنديم كمبودهـا و                     

هاي بعدي حتما تـذكر دهيـد   صالح در ويرايشنواقص احتمالي موجود در كتاب را جهت ا       

و اگر پيشنهاداتي جهت افزايش كيفيت كتاب با هدف كاربردي و مورد استفاده بودن براي               

  .عموم پرورش دهندگان وجود دارد به ناشر يا نويسندگان اطالع دهيد
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  مقدمه

  

به داليل اكولوژيكي،   . رسدهاي دور مي    تاريخ پرورش گوسفند و بز در ايران به گذشته        

داري از مشاغل مهم و اصلي ساكنين فالت ايـران بـوده             اقتصادي، گله  -محيطي و اجتماعي    

 شـغل  الشأن به حرفه چوپاني مشغول بودند، ايـن   كه برخي از پيامبران عظيم      جائي  از آن . است

در كتاب اوستا از گوسفند به عنوان حيـوان سـودمند      . جنبه تقدس و مذهبي پيدا نموده است      

چنـين بهارسـتان در دوره ساسـانيان بيـانگر            كشف قـالي پازيريـك و هـم       . نامبرده شده است  

در طول تاريخ پر فراز و نشيب كشور بـسياري          . باشداهميت پرورش اين دو دام در ايران مي       

اي و هـاي منطقـه   ها و ايالت بـه قـدرت سياسـي رسـيده و تـشكيل حكومـت           از صاحبان گله  

ــا  كــشوري را داده ــسله آق قويونلوه ــد، سل ــا ) صــاحبان گوســفند ســفيد (ان ــره قويونلوه و ق

هـاي  هـاي بـارزي از ايـن واقعيـت        در آذربايجان قديم ايـران نمونـه      ) صاحبان گوسفند سياه  (

  . باشداجتماعي و سياسي مي

دانشمندان در ميان نشخواركنندگان، بز اولين حيـواني بـوده كـه بـشر بـه                نظر برخي از      به

منـشاء اوليـه    . كردن آن در حدود نه تا ده هزار سال قبل از ميالد مـسيح پرداختـه اسـت                 اهلي

هـا نـشان    بررسـي . دهنـد  نسبت مـي  ) گنج دره ايران  (كردن و پرورش بز را به خاورميانه        اهلي

  . ند كه بز را اهلي كردندها بود دهد كه ابتدا آريائي مي

 



  بز پرورش گوسفند و راهنماي /  2

بز نقش مهمي در بقاي زيست مردم مناطق در حال توسعه، خصوصاٌ كـشورهائي كـه در            

 88همـين لحـاظ، حـدود     به. اي و چه اشتغال دارد   زير حط فقر قرار دارند چه از لحاظ تغذيه        

ر هـا د   درصـد آن 80  حـدود يابند كـه  درصد از جمعيت بز دنيا در آسيا و آفريقا پرورش مي   

  .هاست ها وابسته به مراتع و بيابان  است و پرورش آن2گرمسيري  و نيمه1مناطق گرمسيري

خـصوص پـرورش      هاي دامپـروري و بـه     هايي كه در ساير رشته      امروز نيز با تمام پيشرفت    

طيور و گاو شيري در ايران حاصل شده اسـت، پـرورش گوسـفند و بـز اهميـت و موقعيـت                      

 45 بـالغ بـر   1392اس آمـار معاونـت امـور دام در سـال         بـر اسـ   . خودش را حفظ كرده است    

كه اگر متوسط     بطوري.   رأس بز در كشور وجود دارد       ميليون 5/20 رأس  گوسفند و      ميليون

  هـزار 225 ميليـون ريـال بـرآورد شـود،  مبلـغ       4 و   5ترتيـب     ارزش هر رأس گوسفند و بز به      

 بز، فقط در اين حـوزه پـرورش دام           ميليارد ريال براي    هزار 80ميليارد ريال براي گوسفند و      

هـاي   گـذاري در سـاير فعاليـت    سرمايه گذاري شده است، كه اين رقم در مقايسه بـا سـرمايه        

ف به دليـل    برداران اين صن    باشد و اين در حالي است كه بهره       توجهي مي   دامپروري رقم قابل  

انـد از     منـد نتوانـسته     چنين فقدان تشكيالت منسجم و نظـام        و هم  اقتصادي   -ساختار اجتماعي   

هـاي دامپـروري      هاي دولتي در مقايسه با ساير زيربخش          خدمات تسهيالتي، بهداشتي و نهاده    

چنين از بـين رفـتن     هم روستايي و عالوه بر آن به دليل توسعه مناطق شهري و        . مند شوند   بهره

اي  هـاي مزرعـه    باعـث شـده كـه روش   هـاي پيـاپي     يسـال   ها و تخريب مراتع و خشك       راه  ايل

 .رونق يابد پرورش گوسفند و بز

هاي ژنتيكي نژادهـاي   سالي، توجه به قابليت ها در شرايط خشك بنابراين بهبود تغذيه گله   

ها   گوسفند و بز برحسب مناطق اقليمي مناسب پرورش هر نژاد، پايش و پيشگيري از بيماري              

هـا    اجتماعي علل كاهش رغيت به پرورش اين دام     –ئل اقتصادي   ها و نيز بررسي مسا      و انگل 

بايستي بـيش از پـيش مـورد توجـه     داران نسبت به گذشته، از جمله مواردي است كه       در گله 

   .دست اندركاران قرار گيرد

                                                           

1
 - Tropical 

2
 - Subtropical 
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تواننـد از   با درنظر گرفتن همه اين موارد گوسفند و بز بهترين دام اهلـي هـستند كـه مـي                  

نماينـد،  ) شـير و گوشـت    (راعي تعليف نموده و توليد پروتئين حيواني        چرهاي ز   مراتع و پس  

داري در شرايط كنـوني       گله. كه از اين نظر كمترين رقابت را با غذاي جمعيت انساني دارند           

سـزايي داشـته و از اهميـت و           شـود در توسـعه ملـي نقـش بـه            به داليلي كه در زير  اشاره مي       

  :باشدجايگاه خاصي برخوردار مي

 ها گذاري و نياز به نهاده كمتر در مقايسه با پرورش ديگر دام يهسرما •

 تر پرورش مديريت آسان •

 تر سرمايه نسبت به پرورش گاو بازگشت سريع •

 چر مزارع و بقاياي كشاورزي استفاده از علوفه مراتع، پس •

 چرا از گياهان هرز و علف باغات •

 و نيمه بياباني هاي مختلف حتي بياباني  تطابق حيوان با زيست در اقليم •

 ها ها و انگل مقاومت بيشتر به بيماري •

 افزايش بازدهي خاك مراتع، مزارع و باغات از طريق كودپاشي توسط گوسفند و بز •

بـراي  ) پـشم، كـرك و مـو   (، اليـاف  )شـير و گوشـت    (توليد پروتئين براي تغذيـه انـسان         •

 سازي معنوان ماده اوليه صنايع چر بافي و صنايع نساجي و  پوست به قالي

بـرداران و جلـوگيري از مهـاجرت جمعيـت       ايجاد اشتغال مولـد و افـزايش درآمـد بهـره           •

 غيرشهري به شهرها
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  فصل اول

  اهميت پرورش گوسفند و بز

  

  

   و تاليفدوينت
  آقايان داود صيدي، ابوالقاسم اقباله، افشين پهلوان شريفي
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  اهميت پرورش گوسفند و بز

  پراكنش جمعيت گوسفند و بز -1-1
 ميليـون راس  6/25 و 4/43ترتيـب   طور كـه ذكـر شـد، جمعيـت گوسـفند و بـز بـه             همان

، پراكنش جمعيت گوسفند و بـز بـه عوامـل متعـدد اجتمـاعي، اقتـصادي،             رآورد شده است  ب

 ميليـون راس    5/4استان خراسان رضـوي بـا دارا بـودن          . فرهنگي و اكولوژيكي بستگي دارد    

 درصـد نـسبت   1 هـزار راس كمتـر از   148 درصد و استان هرمزگان با جمعيت        10گوسفند معادل   

  . و كمترين جمعيت دامي را به خود اختصاص داده استبه كل كشور، بترتيب بيشترين

 درصـد و اسـتان گلـستان بـا     20 ميليـون راس بـز،       4/4 اسـتان فـارس بـا دارا بـودن           ضمناً

  .باشند  درصد نسبت به كل جمعيت بز كشور دارا مي1 هزار راس كمتر از 102جمعيت 

 

  توليدات گوسفند و بز -1-2
  گوشت قرمز-1-1-2

 به طوري كـه بـا   باشد ميدهندگان گوسفند و بز   اول پرورش  توليد گوشت قرمز اولويت   

ي اخير افـزايش يافتـه اسـت،        ها  سالكه مصرف گوشت طيور، گاو و گوساله طي           وجود اين 
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ولي مصرف گوشت گوسفندي از لحاظ كيفي از جملـه ذائقـه مـصرف و تنـوع غـذايي بـر                     

  .ساير گوشت هاي مصرفي برتري دارد

 هزار تن انواع گوشت قرمـز  763 بالغ بر 1392ده در سال   بر اساس آخرين آمار منتشر ش     

در كشور توليد شده كه سهم هريك به شـرح      ) گاوي، گوسفندي، بزي، شتري و گاوميش     (

  .)1-1جدول(باشد ميزير 

  1392سهم هر يك از گونه هاي دامي در توليد گوشت قرمز در سال  - 1-1جدول 

   نسبت به كل گوشت قرمز توليديسهم  )هزار تن(مقدار گوشت توليدي   گونه دامي

  گاو و گوساله

389  5/51  

  گوسفند و بره

260  4/34  

  بز و بزغاله

94  5/12  

  گاوميش

2/7  1  

  شتر

8/4  0/6  

  

عوامل متعددي از جملـه شـدت حـذف، تعـداد دام كـشتاري و وزن الشـه از مهمتـرين                     

ي هـا  سـال كـشتاري در   تعـداد دام    .  باشـد   عوامل موثر و تاثيرگذار بر توليد گوشت قرمز مي        

بـه دليـل    ) پر باران (سالي  ي تر ها  سالسالي حداكثر ولي  با وزن پايين بوده است و در              خشك

رسـد امـا      ي خشك، تعداد كشتار به حداقل خـود مـي         ها  سالجبران كاهش جمعيت گله در      

  ..وزن دام باالتر است

معيـت   درصـد ج 32  حـدود  توضيح اينكه در شرايط عادي ضريب كشتار بطور متوسـط         

  . شود گله در نظر گرفته مي

  

   محاسبه توليد گوشت گوسفند و بزروش
 متوسط وزن الشه × ضريب كشتار × جمعيت دام = توليد گوشت

گــاو و (بــر خــالف دام هــاي ســنگين ) گوســفند و بــز(توليــد گوشــت دام هــاي ســبك 

هـا   ايـش غالـب ز . باشد در طول سال يكسان نبوده كه علت اين امر زايش فصلي مي  ) گوساله

بـه بعـد   ) اواسـط خـرداد   (فروش بره در پايان شـيرخوارگي       . گيرد در فصل زمستان انجام مي    
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لذا از اوايل فروردين لغايت اوايل خرداد به دليل عرضه كم دام سبك به سياه بهـار   . باشد  مي

  1.معروف است

  هاي  تعداد دام كشتاري و الشه توليدي گوسفند و بره در كشتارگاه -2- 1جدول

  92 در سال كشور

  درصد  )كيلوگرم(الشه گوسفندي   درصد  )راس(تعداد دام كشتاري    زمان

  100  138243842  100  7449789  كل سال

  22  30480356  22  1668800  بهار

  7/5  7911376  6/5  417911  فروردين

  8  11234177  3/8  618235  ارديبهشت

  8  11334812  5/8  632654  خرداد

  6/27  38246807  28  2096227  تابستان

  4/10  14379968  7/10  803480  تير

  4/8  11726908  6/8  640943  مرداد

  7/8  12139931  7/8  651804  شهريور

  8/23  32965791  23  1743533  پاييز

  7/8  12047646  6/8  644215  مهر

  5/7  10382753  3/7  543373  آبان

  5/7  10535392  5/7  555945  آذر

  4/36  36550897  26  1941229  زمستان

  7/7  10673842  5/7  560505  يد

  8  11183429  8  593039  بهمن

  6/10  14693608  6/10  787685  اسفند

 درصـد   6/5شود كمترين كشتار به ميزان         برداشت مي  2-1شماره  همانطور كه از جدول     

 درصد در اسـفند     6/10و بيشترين كشتار به ميزان      ) به دليل سياه بهار   (مربوط به فروردين ماه     

 50 حـدود  معمـوالً . باشـد  مـي ) هاي پرواري و در آستانه عيـد نـوروز       عرضه دام  به علت (ماه  

                                                           

هـا را    كيلوگرم معادل يك واحد دامي منظـور شـده و بقيـه دام         45در ايران يك راس گوسفند به وزن        : نكته

  .كنند سازي مي براساس آن معادل

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  10

خـارج از  (رسـمي   هـا، بطـور غيـر     كـشتاري بـه دليـل مناسـبت        گوسـفندان درصد از جمعيت    

  .گردند كشتار مي) ها كشتارگاه

  هاي كشور  تعداد دام كشتاري و الشه توليدي بز و بزغاله در كشتارگاه -3- 1جدول

  92در سال 

  درصد  )كيلوگرم( الشه توليدي  درصد  تعداد دام كشتاري  وانعن

  100  32882100  100  2206275  كل سال

  20  6649541  2/20  447151  بهار

  9/4  1633150  9/4  109213  فروردين

  5/7  2489233  6/7  168005  ارديبهشت

  6/7  2527158  7/7  169933  خرداد

  2/29  9613899  29  640633  تابستان

  3/10  3410287  4/10  230263  تير

  3/10  2999215  9  199937  مرداد

  1/9  3204397  5/9  210433  شهريور

  6/26  8771956  3/26  581248  پاييز

  9/9  3275524  8/9  217823  مهر

  6/8  2851791  3/8  183672  آبان

  8  2644641  1/8  179753  آذر

  8/23  7846704  3/24  537243  زمستان

  2/7  2392495  4/7  163704  دي

  2/7  2391497  5/7  165508  بهمن

  3/9  3062712  4/9  208031  اسفند

  

 بــزشــود كمتــرين و بيــشترين تعــداد   مــيبرداشــت 3-1شــماره همـانطور كــه از جــدول  

. باشـد   درصـد مـي  4/10 درصد و در تير ماه 9/4هاي فروردين برابر با    كشتاري مربوط به ماه   

ها و همچنـين خـود    سمي و به مناسبت   ر  هاي غير    در كشتارگاه  بزهاي كشتار شده   تعداد   ضمناً

  . باشد مصرفي عشاير و روستاييان بيش از دو برابر كشتار رسمي مي

، قيمت فروش هر گوسفند و بـره بـه صـورت زنـده در كـل         براساس گزارش مركز آمار   

 هـزار 145استان هرمزگـان بـا      .  ريال بوده است   هزار107 كيلوئي برابر،    1394كشور در سال    
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تـرين قيمـت فـروش را كـل      ريـال پـائين   هزار 3/92و استان خراسان شمالي با      ريال باالترين   

 درصـد   6/1، حـدود    1393قيمت فروش گوشت گوسـفند نـسبت بـه سـال            . اند  كشور داشته 

  . افزايش داشته است

 مركـز آمـار ايـران، قيمـت هـر كيلـوگرم بـره و بزغالـه پـرواري را                    1392گزارش سـال    

  ميليـون  2/3 و    ميليـون  7/4 ريـال، گوسـفند و بـز مـاده بـالغ             زار ه 110و  هزار   108  حدود ترتيب  به

  . ريال در كل كشور مشخص كرده است ميليون8/3 و  ميليون7/5ريال و گوسفند و بز نر بالغ 

  

   شير-1-2-2

شير ماده غذايي ديگري است كه مثل گوشت قرمز براي رشد و ترميم بدن الزم است و                

تصادي در درجه دوم اهميت قـرار دارد و تركيبـات شـير            بعد از توليد گوشت قرمز از نظر اق       

هاي سبك به دليل باال بودن نسبت پروتئين و چربي نسبت بـه شـير گـاو اغلـب بـصورت         دام

 از احتياجـات    مقـداري شود و     ، روغن، كره و يا ساير محصوالت لبني به بازار عرضه مي             پنير

هـاي آن   اي خريـد شـير و فـراورده   كند و همواره بـازار خـوبي بـر      غذايي كشور را تامين مي    

  شيردوشـي  هاي مختلف   طول دوره شيردهي و روش     برحسبميزان توليد شير    . استموجود  

به فـصل نژادهـاي     . (باشد   متفاوت مي   در نژادها و مناطق مختلف     و همچنين اهداف پرورشي   

  .)بومي گوسفند و بز رجوع شود

   1392توليد شير گونه هاي دامي در سال  -  4- 1جدول

  سهم در توليد كل  )هزار تن(مقدار شير توليدي   ونه داميگ

  گوسفند

253  3  

  بز

300  4  

  گاو اصيل

3010  36  

  گاو آميخته

3780  46  

  گاو بومي

800  10  

  گاوميش

125  2  

  جمع كل

8268  100  
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  ميانگين تركيب شير برخي پستانداران -  5- 1جدول

              تركيب

  گونه دامي

  ماده خشك

  )درصد(

  تئينپرو

  )درصد(

  چربي

  )درصد(

  الكتوز

  )درصد(

  خاكستر

  )درصد(

  9/0  8/4  9/7  2/5  3/19  گوسفند

  85/0  3/4  3/4  5/3  13  بز

  7/0  9/4  7/3  5/3  8/12  گاو

  8/0  7/4  6/10  6/5  6/21  گاوميش

  2/0  7  8/3  6/1  6/12  انسان

  

ور نكرده در كـل كـش   ، قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ1394در بهار   

 رال در   26085 (93 ريال شير گاو بوده است كه نسبت به بهار           12115 ريال در برابر     30028

اسـتان خراسـان رضـوي بـا        .  درصـد روبـرو بـوده اسـت        1/15با افزايش برابـر     ) هر كيلوگرم 

ترين قيمـت فـروش را در كـل            ريال پائين  14092 ريال باالترين و استان كردستان با        49263

  .اند كشور داشته

  
  الياف -1-2-3

  پشم

در (اي در صـنايع نـساجي    پشم به عنوان يكي ديگر از محصوالت گوسفند نقـش عمـده        

از  دارد كـه از نظـر اقتـصادي بعـد       ) در ايـران  (و در صـنعت قـالي بـافي         ) هـاي خـارج    كشور

 توليـد و فـراوري اليـاف مـصنوعي در           نـد هـر چ  . گوشت و شير در اولويت سـوم قـرار دارد         

سوجات و منـ پـشم پيـشرفت فراوانـي در جهـان نمـوده اسـت امـا هنـوز               جايگزيني با اليـاف     

يـك از منـسوجاتي كـه از تارهـاي مـصنوعي يـا اليـاف گيـاهي                    با هيچ هاي توليدي   فراورده

  .  قابل مقايسه يا برابري نيستشود ميساخته 

در : كاربرد پشم گوسفند بر حسب ظرافـت و خـواص ديگـر در كـشور بـه دو صـورت                    

  . است) پارچه بافي( دستي و صنايع نساجي بافي، صنايع قالي
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، بالغ بـر  1390چيني شده براساس گزارش مركز آمار كشور در سال   تعداد گوسفند پشم  

در . بوده است )  كيلوگرم به ازاي هر راس     12/1( هزارتن پشم    4/42 ميليون راس با توليد      38

 هـزار 14  بيش از در كل كشور) شسته نشده(، قيمت يك كيلوگرم پشم گوسفند   1394بهار  

 0/9بـا كاهـشي معـادل بـا         )  ريال در كيلوگرم   هزار15 (93ريال بوده است كه نسبت به بهار        

 ريـال   هـزار 4ريال و استان مازندران بـا        هزار   6/43استان كرمان با      . درصد روبرو بوده است   

  .اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ترتيب باالترين و پائين به

  

  )كشمير(كرك 

تـرين اليـاف حيـواني اسـت كـه در اليـه        ترين و  سـبك      كشمير يا كرك يكي از ظريف     

هاي كشور و بـه رنـگ هـاي           اين الياف در غالب بز    . هاي كركي قرار دارد     زيرين پوششي بز  

بـز كركـي   : ها كـه شـامل   ترين آن شود و مهم  سفيد و رنگي در نژادهاي مختلف مشاهده مي       

، )اي  به رنگ قهـوه   (، بز كركي جنوب خراسان      )به رنگ سفيد  غالبا  (رائيني در استان كرمان     

محـل پـرورش   . باشد مي) هاي مختلف  به رنگ (و بز آباده    ) به رنگ قرمز  (بز كركي ندوشن    

ي ايـران ماننـد كرمـان، بيرجنـد، يـزد، اصـفهان،               هاي حاشيه كوير     در استان  معموالًاين بزها   

  .سمنان و سيستان و بلوچستان است

شود كه از اين تعداد ساالنه         ميليون راس برآورد مي    4كركي كشور حدود    هاي    تعداد بز 

، حـدود  )دسـتي و تكميلـي بوسـيله ماشـين    ( تن كرك خام كه پس از موكشي     1500حدود  

بـا  ) ريـسي   نـخ (گردد، كه بـه دليـل فقـدان صـنايع تكميلـي                تن كرك خالص توليد مي     500

صـورت قاچـاق و       گـردد و يـا بـه       هاي اروپايي صادر مـي       درصد خلوص به كشور    85حدود  

هركيلوگرم . شود آوري از مرزهاي كشور به افغانستان و چين صادر مي        گونه عمل   بدون هيچ 

 هـزار تومـان از      70 تـا    50  در حـدود      92كرك خام با توجه به درصـد كـرك آن در سـال              

  .دامدار خريداري شده است

 4 برايـر    1390كشور در سـال     تعداد بز كركي و موئي چيده شده براساس گزارش مركز آمار            

  . بوده است)  گرم به ازاي هر راس525( هزارتن كرك و مو 1/2ميليون راس با توليد 
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  )الياف مرخز(موهر 

يكي ديگر از الياف توليدي است كه از نظر نرمي و ظرافت بعد از كرك در درجـه دوم    

ض كـشور اسـت بـه نـام     مولد اين الياف تنها بز تك پوششي در حال انقرا         .  اهميت قرار دارد  

  . باشد مرغز يا مرخز كه پراكنش آن در استان كردستان و شهرستان بانه مي

  

  موي بز
ميـزان  . دهـد   موي بز از جمله اليافي است كه پوشش غالب بزهاي كشور را تـشكيل مـي               

 گـرم بـه ازاي   350توليد موي بز در نژادها و منـاطق مختلـف متفـاوت اسـت و بـا احتـساب            

صـورت خـود    موي بـز غالبـاً بـه   . شود  تن موي بزي در كشور توليد مي   6500هرراس حدود   

در اغلـب   بـز   ي  مـو . رود  مصرفي روستاييان و عشاير براي تهيه طناب و سياه چادر بكـار مـي             

 و آذربايجـان شـرقي   ،   قـزوين  ، زنجان ،همدان،  كردستان،   لرستان هاي  استانايران مانند   نقاط  

ــدران، اردبيــل،غربــي ــشاه،خوزســتان، رس فــا، ســمنان، مازن ،  سيــستان و بلوچــستان، كرمان

  . شود  توليد ميكهكيلويه و بويراحمدو  هرمزگان ،بوشهر، خراسان

  

  پوست -1-2-4

هـا نـسبت بـه       عنوان يك فرآورده جنبـي از ايـن دام          پوست گوسفند و بز بطور تجاري به      

ار و ايــن مــسئله تــاثير مهمــي در ديــدگاه دامــد . شــود هــا محــسوب مــي گوشــت و شــير آن

كننده در مراقبت از دام در زمان پرورش و توجه به صدماتي كه در حين زنـدگي دام                    كشتار

هـاي بعـدي بـر       كنـي و محافظـت      همين مسئله در كشتارگاه در  چگونگي پوست       . گذارد  مي

ديدگاهي كه در گذشـته منجـر بـه برداشـت نادرسـت از ارزش            . روي پوست اثرگذار است   

شــد،  دار و هــم ســالخ مــي م مراقبــت كــافي هــم بوســيله دامايــن فــرآورده و در نتيجــه عــد

  .خوشبختانه در شرايط فعلي تاحدي برطرف شده است

  

  



   كود-1-2-5

باشد كه به دليل تركيبات خاص شـيميايي در   كود نيز از ديگر توليدات گوسفند و بز مي   

 همـين   باشـد و بـه      تقويت مزارع، باغات و مراتع از اهميت و جايگاه خاصـي برخـوردار مـي              

متوسط توليد كود ساليانه هـر راس گوسـفند و   . باشد دليل ارزش آن بيش از ساير كودها مي   

، قيمـت هـر كيلـوگرم كـود         1392در سـال    .  كيلوگرم در سال است    150 و   200ترتيب    بز به 

  . ريال بوده است458دامي 

  ) تنكيلوگرم در: ارقام (مقايسه مواد تشكيل دهنده كود گوسفندي و گاوي - 6-1جدول 

  مقدار پتاسيم  مقدار قند  مقدار ازت  مقدار آب  نوع دام

 گاو شيري

79  5  1  4  

 گاو پرواري

78  7  2  4  

 گوسفند

64  10  3  10  

  
  

  برداري هاي بهره نظام -1-3
هـاي دامـداري    برداري حاكم بـر پـرورش گوسـفند و بـز كـشور در شـيوه        هاي بهره   نظام

) صـنعتي (اي بسته گوسفند و بز داشـتي        تبلور يافته و واحده   )  كوچنده(روستايي و عشايري    

 مركـز آمـار     – كـشاورزي    1390براسـاس سـر شـماري سـال         . در كشور كمتر مرسوم است    

برداران  گوسفند و بز كشور كه در قالب دامداري هاي روستايي و عـشايري       ايران، كل بهره  

سـفند و بـره و    ميليـون گو 3/1 ميليون بهره برداري شـامل  4/2به فعاليت اشتغال دارند بالغ بر       

بر اين اساس متوسط گوسفند وبـره هـر خـانوار         .  ميليون بهره بردار بز و بزغاله مي باشند        1/1

باشد كه اين رقم قابل تعميم به كـل بهـره       راس مي  6/19 راس و بز و بزغاله       2/34بهره بردار   

ارتبـاط   در زيرا عشاير دامدار كوچنده، داراي فعاليت خاص صـرفاً    . باشد  برداران كشور نمي  

شود و متوسط گوسفند و بره هـر خـانوار    با گوسفند داري بوده كه شغل اصلي آنها تلقي مي   

 راس  39 راس و متوسـط بـز و بزغالـه هـر خـانوار بهـره بـردار                   64 بهره بردار عشاير حـدوداً    

  .باشد مي

  فصل اول- اهميت پرورش گوسفند و بز/ 15 
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آمار و ارقام فوق بيانگر ايـن مطلـب اسـت كـه نظـام بهـره بـرداري حـاكم بـر پـرورش                          

 و اين در حالي اسـت كـه بـر اسـاس       باشد  ميز كشور، يك نظام خرد و معيشتي        گوسفند و ب  

مطالعات بعمل آمده توسط دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران حد اقتصادي يك واحد             

  . راس برآورد گرديده است300 نفره ، 5گوسفندداري براي يك خانوار 

  

  نظام توليد

تكــا اصــلي پــرورش گوســفند و بــز بــر همانطوركــه در نظــام بهــره بــرداري گفتــه شــد ا

هاي روستايي و عشايري استوار بوده، در اين نظام كليه اركان پرورش  بـر اسـتفاده                 دامداري

از نيروي كار خانواده بهره بردار پايه گذاري شده و هريـك از اعـضاي خـانواده قـسمتي از                   

 مشاع حومه روستاها به     در سيستم دامداري روستايي از مراتع     . دهندامور مربوطه را انجام مي    

البتـه در ايـن سيـستم بيـشترين اتكـا بـر اسـتفاده از علوفـه          . شـود منظور تغذيه دام استفاده مي    

  . باشداي و پس چر انواع زراعت مي حاصل از كشت نباتات علوفه

هاي روستايي اتكاي اصلي بر استفاده هرچه       هاي عشايري برعكس دامداري     در دامداري 

ي اخيـر بـه دليـل كـاهش شـديد مراتـع       هـا  سـال منـابع طبيعـي بـوده كـه در      بيشتر از مراتع و     

  بخــصوص در منــاطق قــشالقي عــشاير بــه ناچــار در طــول زمــستان مقــداري جيــره تكميلــي 

در . دهنـد كـه ايـن چنـين جيـره شـامل كـاه و جـو اسـت                    هاي آبستن قرار مـي      در اختيار دام  

نيات و گوشت قرمز است كه بـدليل  هاي دامي شامل شير، لب هاي روستايي فرآورده  دامداري

فراهم بودن امكانات ارتباطي به خصوص در روستاهاي نزديك بـه شـهر، ايـن توليـدات بـه                   

هـاي عـشايري توليـد    گردد، در صورتي كه در دامداري    كانونهاي مصرف شهري عرضه مي    

وي اي كه دارد بتدريج منسوخ شده، از سـ         هاي لبني به دليل مشكالت عديده       شير و فرآورده  

ديگر كاهش شديد توان مراتع در توليد علوفه باعـث شـده تـا مقـدار شـير توليـدي صـرف                      

  .تغذيه بره شود تا در آينده از توليد گوشت مناسبي برخوردار باشد

) دام زنـده (هاي عشايري، توليـد اصـلي بـر توليـد گوشـت قرمـز             بر اين مبنا در دامداري    

شود و پرورش   ند و بز تواماً پرورش داده مي      ها نيز پرورش گوسف     در غالب گله  . استوار است 

1-3- 1-
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بز به صورت مخلوط با گله گوسفند بخاطر توليد شير و گوشت و به صورت جلودار گله از              

  . شودآن استفاده مي

  

ــي    ــفند م ــرورش گوس ــه از پ ــاري ك ــدات و انتظ ــوع تولي ــاظ ن رود، از لح

  :باشدگوسفندداري دو نوع مي
  پرورش گوسفند داشتي .1

 )به فصل هشتم مراجعه شود (ديپرواربن .2

  پرورش گوسفند داشتي -

در گوسفندداري داشتي هدف و منظور از نگهداري و پرورش عبارت است از حـداكثر              

در . مـي باشـد   هاي لبنـي و پـشم       توليد بره نر و ماده در سال و همچنين توليد شير و فرآورده            

تيپي و فنـوتيپي، گوسـفند      باتوجه به سالمتي و خصوصيات ژنـو       معموالًگوسفندداري داشتي   

را تا حداكثر سن اقتصادي در گله نگهـداري نمـوده تـا بتواننـد اسـتفاده بيـشتري را در طـي                     

 شـكم   5 الـي    4 در اين روش گوسفند را تـا         معموالً. دوران عمر اقتصادي از آن داشته باشند      

  گوسـفنددار از فـروش   ). طـول عمـر اقتـصادي     (نماينـد   مـي زايش در مدت عمـر نگهـداري        

گردنـد، فـروش پـشم، شـير و         هاي ماده كه بقيه جايگزين در گله مـي        هاي نر و اضافه بره    بره

در ايران اكثر عشاير و برخي از روستاييان گوسفند     . نمايدهاي آن درآمد كسب مي    فرآورده

  . كنندداشتي را با اين هدف نگهداري مي

  

  هاي پرورش گوسفند داشتيروش
  ي يا عشاير)روكوچ(روش متحرك 

  در ايــن روش گلــه در تمــام طــول ســال از مراتــع ييالقــي، ميانبنــد، و قــشالقي تعليــف   

و تابستان گله در مراتـع ييالقـي و در فـصول پـاييز              ) از اواسط بهار  (در فصل بهار    . نمايندمي

حـد فاصـل    (و زمستان، گله در مراتع قشالقي و بقيـه سـال در مراتـع ميانبنـد،                 ) اواسط پاييز (

در اين نوع پرورش، تغذيه دستي حداقل اسـت و          . شودها نگهداري مي   گله )ييالق و قشالق  
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ايـن روش بـه دو      . ميزان آن بستگي به وضع اقتـصادي گلـه دار و وضـعيت آب و هـوا دارد                 

  .شكل كلي در كشور وجود دارد

  تمام كوچ استاني: الف

  . پذيردتمام مراحل كوچ در فصول مختلف در داخل استان انجام مي

  ايكوچ منطقهتمام : ب

مراحل مختلـف كـوچ در يـك منطقـه اكولـوژيكي خـاص كـه بـين دو يـا چنـد اسـتان              

نكتـه حـائز اهميـت آن اسـت كـه بـر اثـر كـاهش                 . گيردپراكنش جغرافيايي دارد، انجام مي    

كيفيت مراتع، عدم تناسب جمعيت دام با ظرفيت تعليف مراتع، فقدان آب در مراتع، فقـدان                

 و معيشتي، تبديل اراضي مرتعي به ديـم و بـاالخره كمبـود شـديد                امكانات رفاهي، خدماتي  

مراتع ميانبند، اين روش محدود شده و بيشتر ويژه ايالت بوده و خـود داراي انـواع مختلفـي             

هاي پرورش دهنده ديگري كه ساختار عـشايري        به غير از ايالت و عشاير، جمعيت      . باشد  مي

گوسـفندداران مهـدي شـهر در       (شوند   ناميده مي  نداشته و اصطالحا به نام دامداران متحرك      

  . به اين روش متمايل هستند) استان سمنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصاوير مربوط به كوچ عشاير- 1-1شكل 



 19 /اهميت پرورش گوسفند و بز -اول  فصل 

 )نيمه كوچ(روش نيمه متحرك  -

در اين روش در فصل ييالق گوسفندان از مراتع مناسب اطراف روستاها تعليف نموده و            

الق جهت استراحت به آغل موجود در منـاطق روسـتايي     ممكن است در تمام مدت فصل يي      

برنگردد و فقط اواخر پاييز و زمستان به علت عدم وجود علوفه مرتعي، بـراي چـرا بـه آغـل             

اين روش  توسط روستاييان معمول است       . برگردد و در اين مدت در روستا نگهداري شوند        

اشند بـا ايـن روش بـه نگهـداري     و برخي از اوقات ايالت و عشاير هم كه متمايل به اسكان ب       

  .ورزند گوسفند اشتغال مي

 )متراكم(روش ثابت يا زراعي  -

اين روش مخصوص گوسفندداري هاي مدرن بوده و در طول سال گوسـفند در مزرعـه            

در . گرددنگهداري و با تغذيه دستي و تعليف از پس چر نباتات موجود در مزرعه تغذيه مي               

ت زراعت به ويژه نباتات علوفه اي همراه بوده و ممكـن      اين روش پرورش گله همراه با كش      

  . است زمين كشت نباتات علوفه اي در مالكيت يا اجاره گله دار باشد

جـات و برداشـت ميـوه از        و صـيفي  ) به ويژه گنـدم و جـو      (پس از فصل برداشت غالت      

چـر    سباغات، گله از پس چر انواع نباتات زراعي و بـاغي تغذيـه نمـوده و پـس از پايـان پـ                      

فـصل  (شـود  زراعي از مواد غذايي توليد شده در مزرعه و يا خريداري شده تغذيه دستي مي      

هاي آيش و احياناً مراتع اطراف منطقـه        در فصول بهار و اوايل تابستان گله از زمين        ). زمستان

 داراي اراضي كشاورزي تلفيـق       داران  ليكن چندسالي است كه گله    . شودو مزرعه تعليف مي   

اند و با بدست آوردن نتـايج موفـق اقتـصادي، ايـن              را تجريه نموده   ي و كشت علوفه   دار  گله

  . نوع پرورش در سطح كشور رو به فزوني است

  

   مهمترين خصوصيات رفتاري گوسفند و بز-1-4
 بز حيواني كنجكاو، تندرو، ماجراجو، بي باك، انتخـاب كننـده نـوع غـذا، تعلـيم پـذير و                     -

ولي گوسفند  . شود  ، لذا هميشه جلودار و رهبر گله محسوب مي        گوش به فرمان چوپان است    

دامي آرام و ترسو و بـه زنـدگي اجتمـاعي تمايـل دارد و بـدون وجـود گلـه نگهـداري آن                        

  .مشكل است
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  )متراكم(پرورش به روش ثابت  -2- 1شكل

  

 بز به خاطر پوشش خاص بدن خود كه از مو و يـا كـرك اسـت، نـسبت بـه تغييـر شـرايط            -

جغرافيايي حساس و لذا در برابر سرما عـاجز و نـاتوان اسـت ولـي پوشـش پـشمي گوسـفند               

  .سبب شده تا دماي كم را به راحتي تحمل كند

بز در مراتع كوهستاني، صعب العبور، سنگالخي كه ساير حيوانات قادر به چرا نيستند بـه   

همچنـين در مراتـع   . كنـد  هـا نيـز اسـتفاده مـي         كنـد و از سرشـاخه       آساني چرا و توليد محصول مـي      

هاي خشك و كم آب و مناطق بياباني و كويري حاوي خـار بخـصوص زمـاني كـه                     مشجر، دشت 

  .كند، ولي گوسفند تمايل به چرا از روي زمين دارد كند بخوبي چرا مي خارشتر توليد دانه مي

  تركيب گله در گوسفند و بز

ي بعـد كـه     هـا   سالدر  . نمايد  يت مي هاي مولد شروع به فعال      دار در سال اول با دام       هر گله 

زاد و ولد انجام گرفت بايستي بر اسـاس امكانـاتي كـه دارد نـسبت بـه افـزايش و يـا تثبيـت                         

  .جمعيت گله خود با توجه به اهداف و امكاناتي كه دارد تصميم بگيرد

بيني جمعيـت دامـي، تركيـب گلـه پـس از يـك        داران جهت پيش لذا جهت آشنايي گله   

  .گردد ، با رعايت مباني محاسباتي، بشرح ذيل ارائه ميدوره توليدمثلي

اي تابع اهـداف مـديريتي بـوده و از يـك گلـه بـه گلـه ديگـر                      تركيب گله در هر گله    : نكته

  .باشد متفاوت مي

  

  

1– 5 -
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   تصويري از كنجكاوي و جستجوگري بز-  3- 1شكل

 راس ميش بدون 100 شرح محاسبات برآورد تركيب گله گوسفند با احتساب - 7-1جدول 

  احتساب رشد گله

  تعداد  عنوان

  90= 100×% 90  ميش بارور

  72 =% 80×90  ميش زاينده

  4/1 = %2 ×  72  دوقلوزايي

  4/73 = 4/1 +  72  بره نر و ماده

  34/7 = %10 × 4/73   ماهگي6تلفات تا 

  66 =  34/7 – 4/73   ماهگي6ي نر و ماده تا سن ها بره

  33 = 2 ÷ 66  بره نر يا ماده

  25 = 5 + 20  تعداد بره ماده  مورد نياز به منظور تامين شيشك

  8 = 25 – 33  بره ماده مازاد بر جايگزين

  : جمع تركيب گله شامل

  ميش، بره نر و ماده و شيشك نر و ماده و جايگزيني و قوچ با احتساب تلفات

100 + 66 + 20+ 2 + 4 = 192  

  درصد  عنوان

  100× 100 ÷192=52  درصد ميش در گله

  100  ×  66  ÷192 = 34  درصد بره نر و ماده در گله 

   100 ×  20  ÷192=5/10  درصد شيشك ماده جايگزيني در گله

  100× 2  ÷192 = 5/1  درصد شيشك نر جايگزيني در گله

  100 × 4  ÷192   =2  درصد قوچ در گله
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   راس ميش100 تركيب گله گوسفند در شرايط عادي با احتساب -8- 1جدول

 راس ميش مولد با احتساب جمعيت ثابت براي سـال      100شود در يك گله با         مي مشاهده جدول فوق    درهمانطور كه   * 

 درصد كل جمعيت گله دام مـازاد بـر ظرفيـت وجـود دارد كـه بايـستي بـراي آن         33 راس معادل    63بعد، ساليانه حدود    

  .باشد ها يكسان نمي شود كه اين نسبت در همه گله) فروش يا پرواربندي(ريزي  مهبرنا

  

پرورش گوسفند و بز بـر حـسب شـرايط گونـاگون فيزيولوژيـك و نـوع بهـره بـرداري                       

هاي مختلف اجـرا شـود، هـر شخـصي بـا توجـه بـه امكانـات          اقتصادي ممكن است به روش    

، اطالعات و سرمايه خود ممكـن اسـت توليـد كننـده پـشم،                 تاختصاصي و بازار، محل اقام    

ولـي  . باشـد )  پـروار بنـدي   (و يا توليد كننده گوشت پـروار   )  گله داشتي   (، شير و بره       گوشت

بـرداري پـرورش گوسـفند و بـز بـراي هـر يـك از ايـن                هاي مختلـف بهـره     اصول كلي نظام  

  . باشد ها به شرح زير مي هدف

  

  شرايط خوب براي پرورش گوسفند داشتي) الف

، داشتن مراتـع ييالقـي و قـشالقي           يكي از مهمترين شرايط براي پرورش گوسفند داشتي           

باشد كه در اين صورت دام خوراك رايگان خواهد خورد ولي چون ايـن امكـان                  خوب مي 

  : شود شروط الزم ديگري در ذيل شرح داده ميبراي هر كس مقدور نيست لذا 

  قبل از بره پي   عنوان

  )قبل از زايش(

   بعد از بره پي 

  )بعد از زايش(

  حذف و پرواربندي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تركيب گله

  20  20  52  100  79  100  ميش

  50  2  2  4  3  4  قوچ

  -  -  5/10  20  16  20  شك مادهپش

  -  -  5/1  2  2  2  شك نرپش

  33  11  17  33  -  -  بره ماده

  91  30  17  33  -  -  بره نر

  -  63  100  192  100  126  جمع

  

  شغل گوسفندداري -6- 1
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تواننـد بـا در    كشاورزاني كه آغل و باغ دارند و همواره در محل زراعت خود سـاكنند مـي               

اي داشـته باشـند كـه مـدتي از سـال را در                نظر گرفتن ظرفيت آغـل و علوفـه توليـدي، گلـه           

  . صحراي اطراف ده چريده و فصول نامناسب را در آغل تغذيه نمايند

اي مقدور بـوده و محـصول خـوبي     ت علوفهاهالي مناطقي كه در آن كشت يونجه و نباتا     

توانند گوسـفنداري   دهد و امكان اعزام گوسفندان به ييالق يا قشالق نيز موجود است مي      مي

  . كنند

  شرايط خوب براي پرورش گوسفند پشمي ) ب

در شرايط و امكانات اقتصادي بازار فعلي، پرورش گوسـفند پـشمي تنهـا صـالح نيـست            

در كـشور مـا     . نمايـد    مرينـو و رامبويـه نيـز گوشـت توليـد مـي             ولي هر گوسفند پشمي حتي    

بطوري كه قـبال ذكـر شـد نژادهـايي موجـود اسـت كـه در حاليكـه پـشم خـوب و مناسـب                       

 گوشت فراوان و خوبي نيز دارند و بهترين نمونه     نمايند  ميفرشبافي و حتي پارچه بافي توليد       

)  كرمانشاه  (سنجابي  )  آذربايجان غربي  (اين قبيل گوسفندان نژادهاي بومي ماكوئي در استان         

)  كرمـان  (كرمـاني   )  ، يـزد و سيـستان و بلوچـستان          ، خراسان جنـوبي     خراسان رضوي   (بلوچي  

هـر صـورت اگـر     بـه . اسـت )  مركـزي و قـم   (كلكوهي )  مركزي  (و فراهاني   )  اصفهان  (نائيني  

، نخ    ، فرش بافي    بافيشخصي بخواهد بخاطر داشتن بازار خوبي براي پشم مثل صنعت كاموا            

 پـشمي را    – توانـد يكـي از نژادهـاي گوشـتي          ريسي و غيره گوسفند پشمي پرورش دهد مي       

  .انتخاب نمايد

  شرايط پرورش گوسفند پوستي) ج

تهيه پوست خوب و فروش آن تخصص الزم دارد و تجارت پوست مربوط به مـد سـال                    

اي خيلـي زيـاد، قيمـت نيـز خـوب       بخاطر استفاده از پوسـت و تقاضـ  ها سالبوده و بعضي از    

نمايد بـه وضـع    بايد دامداري كه توليد پوست مي.  وضع برعكس است   ها  سالاست و بعضي    

  . بازارهاي جهاني وارد بوده و از جريان مد در دنيا باخبر باشد

خراسـان    (هاي بومي گوسفندان پوستي ايـران شـامل قـره گـل سـرخس                 خوشبختانه نژاد   

باشـند و     در عين حال نيـز گوشـتي مـي        )  قم و تهران    (و زندي   )  ارسف  (كبوده شيراز   ) رضوي
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 را بـراي توليـد پوسـت    هـا  بـره يي كه قيمت پوست مناسـب اسـت      ها  سالتواند در     دامدار مي 

  .كشتار نمايد و يا برعكس آنها را به منظور استفاده از گوشت پرورش دهد

نـين عـدم توسـعه صـنايع        خالصه اينكه بدليل عدم تقاضا براي پوسـت در داخـل و همچ              

جانبي جهت توليد البسه، پرورش گوسفند پوسـتي بـراي توليـد پوسـت فاقـد توجيـه فنـي و                  

براي پرورش گوسفندان پوسـتي نيـز شـرايط مـذكور در            . گردد  اقتصادي بوده و توصيه نمي    

  . داشتي و پشمي و همچنين شروط اختصاصي ديگري را كه گفته شده بايد در نظر گرفت

  

  ط اصلي خريد و تشكيل گله        شراي-
پس از اينكه با توجه به امكانات شخصي و شرايط فوق الذكر تـصميم گرفتيـد كـه چـه                      

نژادي را براي چه منظوري نگهداري كنيد براي خريد گوسفند بايد مطالب و شرايط زير را                

  . كه اختصاراً شرح داده مي شود در نظر بگيريد

شامل آب و هوا ، مراتع و نوع علوفه محـل پـرورش             نژادي را بخريد كه عوامل محيطي        -1

 . آن نظير منطقه شما باشد

هـاي تحـت      دار و از گلـه     ترجيحـاً شناسـنامه   ( گوسفند را ازمراكز پـرورش نـژاد بخريـد           -2

تـر و   كـه گوسـفندان اصـيل   )  پوشش طـرح محـوري توليـد قـوچ اصـيل بـا همكـاري مـردم              

 .تري خواهيد خريد ارزان

يك حيوان عالي و ممتاز بهتر از چنـدين  .  نوع عالي و ممتاز بخريدهميشه تعداد كم و از   -3

 . ارزش و بد است حيوان بي

يك قـوچ ممتـاز ارزش پرداخـت بهـاي بـاالتر را         . در انتخاب قوچ نهايت دقت را بكنيد       -4

 .دارد

 .  هميشه گوسفندان جوان يكدست و با ظاهري شبيه هم بخريد -5

هـاي   وسفندان گله خود را عوض نماييد و ميشاي تشكيل دهيد يا گ خواهيد گله   اگر مي  -6

بهتري بخريد بهترين موقع خريد آن اواسط تابستان براي مناطق سردسير و اواخر بهـار بـراي       

منـاطق گرمـسير اســت، چـون در ايـن مواقــع بـره از شــير گرفتـه شـده اســت و مـيش هنــوز         
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دتـان بـا قـوچ    هاي خريداري شـده را تحـت نظـر خو       توانيد ميش   جفتگيري نكرده و شما مي    

 .مناسب و ممتاز خودتان جفتگيري نماييد

 
  شناسايي گوسفند

گوسفند از اولين حيواناتي است كه انسان اهلي كرده و از محصوالت آن اسـتفاده بـرده                   

گوسفندان اوليه عموماً شاخدار بوده و هم پشمي خشن و زبر در قسمت رو و كركـي                 .  است

شـاخ بـا پـشمي ظريـف و از انـواع مختلـف                ندان بي حاال گوسف . اند  ظريف در زير آن داشته    

  .باشند نژادها موجود است كه از نتاج اصالح شده همين نژادهاي اوليه مي

ترين نقاط شمال كشور معمول است و         گوسفنداري در گرمترين صحراي جنوب و سرد        

پـشم  فراموش نشود كه . اين حيوان به مرور زمان با هر نوع آب و هوائي سازگار گشته است     

در مواقـع شـدت     .  كنـد   در نگهداري حيوان در مقابل سرما و گرما نقش مهمي را بـازي مـي              

  .بان در مراتع و محل نگهداري گوسفند ضروري است گرما و سرما وجود سايه

ليكن بعـضي از    .  شوند  اغلب نژادهاي گوسفند از بارندگي هاي فصول گرم ناراحت نمي           

. د ممكن است از بارندگي هاي مداوم سـرما بخورنـد          گوسفندها كه پشم تنك و  بازي دارن       

مثال نژاد مـاكوئي در  .  هر صورت هر گوسفندي به آب و هواي منطقه خودش عادت دارد             به

خوابـد و يـا    چـرد و روي بـرف خـشك بـدون خطـر مـي           زير برف و بـوران بـه راحتـي مـي          

اوم منطقـه، بخـوبي   گوسفندان زل و داالق و طالشي در حاشيه درياي مازندران زير باران مد         

  .  كنند عمل مي

، گوسفند غالباً در بهار و پاييز         برعكس گاو كه هميشه و همه سال آماده جفتگيري است           

  . حاضر است جفتگيري نمايد

نامند، بطوري كه با كوتاه شـدن روز   هاي روز كوتاه نيز مي   ها را توليد مثل كننده      اين دام   

  .باشند ه جفتگيري ميدر اواخر بهار و اواخر تابستان آماد
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، شير و پشم است، در بعضي از نژادها پوست بره نيـز    مهمترين محصول گوسفند گوشت     

مهم است، كود گوسفندي هم براي باغداران ارزش زيادي دارد، ولي آنچـه فعـالً در ايـران          

  ).كه در فصل مربوطه توضيح داده شده است (مهم است محصول گوشت است 

 سـالگي  5تـا   1ي زندگي گوسفند بين     ها  سال، بهترين      بالغ است  گوسفند در يك سالگي     

مانـد ولـي صـرفه         سـالگي هـم زنـده مـي        12 الـي    10است، البته اگر خوب مواظبت شـد تـا          

  .اقتصادي ندارد

  

  چه نژادي بايد خريد ؟ 
هاي گوسفند ايران مراجعـه كنيـد         داري داشتي است به فصل نژاد       اگر منظورتان گوسفند    

ا كه در منطقه شما موجود است مطالعه كنيـد و هـر كـدام كـه بـا شـرايط شـما            و نژادهايي ر  

حتماً گوسفندان يكدست و يكنواخت با مشخصات نظيـر هـم انتخـاب    .  تر بود بخريد  مناسب

 سالگي است در انتخاب قوچ خيلي دقت        5/1بهترين سن براي شروع بكار گوسفندان       .  كنيد

وچ خوب تا چند برابر قيمـت يـك مـيش هـم پـول      يك قخريد كنيد و اگر الزم باشد براي   

  .  ايد  نشدهمتضرربدهيد 

اگر منظورتان پرواربندي است با مراجعه به مطالب فـصل نژادهـاي ايـران بـين نژادهـاي                    

  .گوشتي، آن را  كه امكانات خريدش براي شما آسانتر و فراهم تر است بخريد

هـا   خريـد فـصل شـيردهي مـيش    خواهيد گله شيري تشكيل دهيـد بهتـرين موقـع           اگر مي   

تـري    قـوي  هـاي نـسبتاً     عيب بود و بره     هر ميشي كه پستان بزرگتر و ساختمان بدنش بي        .  است

بايد بدانيد كه در ايران نژاد شيري اختصاصي نداريم، فقـط نژادهـايي         . داشت انتخاب نماييد  

ورت با اجراي   به هر ص  .  مثل گوسفند قزل آذربايجان كمي نسبت به ساير نژادها شيروارترند         

  . شود توان شير يك گله را افزايش داد برنامه بهبود مديريت و نژاد در مدت چند سال مي

خواهيـد گلـه پوسـتي داشـته باشـيد بهتـرين موقـع خريـد فـصل زايمـان اسـت و در                          اگر مي 

هاي كمتر از يك هفته را از نزديـك ديـده و      اينصورت بايد به مركز پرورش نژاد رفته و بره        

. تري دارند و مادرشان قوي و پر شير است انتخـاب كـرده و بخريـد                 كه پوست عالي  آنهايي  
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نژادهاي مهم پوستي ايران بطوري كه در فصل نژادها هم گفته شد قره گـل سـرخ و كبـوده                   

  .شيراز و تا اندازه اي زندي اطراف قم و تهران است

دهند كـه گوسـفند       ي ترجيح م   بعضي.  است ماه18 تا 12براي گله داشتي بهترين سن بين         

يك ساله بخرند كه در اين صورت ارزانتر تمـام خواهـد شـد، ولـي معلـوم نيـست كـه ايـن                        

توانند مادر خوبي باشند يا نه، بطوري كه در باال هـم اشـاره شـد بـراي خريـد               گوسفندان مي 

 بايد حداقل يك شـكم زائيـده باشـد تـا مشخـصات              گوسفندگوسفند شيري يا پوستي حتماً      

  . ا بتوانيم ببينيممورد نظر ر

  

سـن  .   را بدانيدگوسفنددر موقع خريد و فروش گوسفند الزم است كه اصول تعيين سن               

  .كنند  را معموالً از روي شناسنامه و اگر در اختيار نباشد از روي دندان معلوم ميگوسفند

ي اسـت كـه در مقـام         دندان شـير   8در فك پايين بره     .  گوسفند در فك باال دندان ندارد       

در يك سالگي دو دندان جلو از وسـط  . بالغ كوچك و سفيد استگوسفند  مقايسه با دندان    

تـر از شيرهاسـت       تـر و بلنـد     افتد و جاي آن دو دنـدان بـالغ كـه بـزرگ              هاي شيري مي    دندان

هـاي ثنايـا يـا بـالغ نامگـذاري            در شرايط فـوق حيـوان را بـر حـسب تعـداد دنـدان              . رويد  مي

و در دو سالگي چهار دندان بـالغ موجـود اسـت      )  يك ساله   (، كه آنرا بنام دو دندانه       كنند  مي

و در چهار سالگي هـشت دنـدان بـالغ          )  سه ساله   (و در سه سالگي شش دندان بالغ        )  دو ساله   (

هـايي   بعد از چهار سالگي دنـدان . اي كه دندان شيري دارد اشتباه نخواهيد كرد    دارد، و با بره   

هفـت سـاله   گوسـفند  گيرنـد و يـك    اند از هم فاصـله مـي    چسبيده بهم قرار داشته    كه تا حاال  

بره معموالً موقع تولد دو .  شود  هاي نامرتب و شكسته اي دارد كه به آساني شناخته مي            دندان

رويـد بـدين ترتيـب هفتـه دوم چهـار دنـدان دارد و        دندان جلو دارد و هر هفته دو دندان مي       

   . فته چهارم هشت دندان شيري خواهد داشتهفته سوم شش دندان و ه

  

  

  گوسفندتعيين سن  -1-7
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  دائمي دندان 6 داراي ساله سه بز يك هاي دندان  افتاده فاصله ها دندان بين ساله 8 - 6 گوسفند يك هاي دندان

  .است شيري ها دندان اي، تمام هفته 2 بزغاله يك هاي دندان  ساله يك گوسفند يك پيشين هاي دندان

  هستند شيري ها دندان تمام ماهه 10 بز هاي دندان  ساله دو گوسفند يك پيشين هاي دندان

  دائمي دندان چهار داراي سالگي 2-5/1 در بز هاي داندن  ساله چهار گوسفند يك پيشين هاي دندان
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  ساله 12 - 8 گوسفند يك پيشين هاي دندان

 

 

 

 

 

 

  

). ساله 10 حدود (بز هاي دندان
    .است فرسوده دندانها تمام

  تعيين سن گوسفند و بز توسط دندان - 9 – 1شكل 

  

   مهم استگوسفندآيا جثه 
 سـبك همـان تعـداد چوپـان الزم اسـت كـه بـراي                گوسفندبراي نگهداري پانصد راس       

 گوســفنددر صــورتي كــه .  ســنگين مــورد احتيــاج اســتگوســفندنگهــداري پانــصد راس 

زايد، پس سـعي كنيـد گلـه       ي مي دهد و بره بزرگتر     ، شير و پشم بيشتر مي       تر، گوشت   درشت

جود در محل انتخـاب و تـشكيل يابـد كـه بـا رعايـت روش                  نژاد مو  گوسفند  شما از بهترين    

  .صورت گيرد )رو و بستهرو، نيمه كوچكوچ(پرورش

  

   گوسفند قيمت گذاري 
ي بخريـد شـايد تعيـين قيمـت مـشكل           گوسـفند خواهيد    براي شما كه براي اولين بار مي        

 در مدت يك سال بطور متوسط يـك  گوسفندمعموال يك . اي دارد ل سادهباشد ولي راه ح 

 ماهـه و  4اگر شـما قيمـت بـره        . كند   ليتر شير و يك كيلو پشم توليد مي        50راس بره، حدود    

خريداري شده بعـد از يـك سـال بـه شـما      گوسفند توانيد حساب كنيد كه  پشم و شير را بدانيد مي  

  .خواهيد بخريد داقل قيمت ميشي است كه شما مياين مبلغ ح. چقدر عايدي خواهد داد

  

  خودتان بخريد
داري يا پرواربندي مهمترين فرصت است اين فرصت را           خريد گوسفند براي شروع گله      

يـك از     از دست ندهيد و در موقع خريد با چشم باز و آمادگي كامل وارد گله شـويد و هـر                   

مـورد  ) ، پـشت سـر   ، پهلوهـا  ز مقابـل  ا( هـاي مناسـب     را با حوصله تمـام از فاصـله        انگوسفند
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. هـا در قـوچ بايـد بازرسـي گـردد       وضعيت پستان در مـيش و بيـضه       .  مشاهده كلي قرار دهيد   

هاي دنبه از نظر اندازه و شكل ظاهري، وضعيت سم و طرز ايستادن دام نيز مـد نظـر    گي  ويژه

  . هايش را سنجيده و تصميم بگيريد ها و حسن عيب.  قرار گيرد

  

  كه در زمان خريد ميش بايد رعايت گرددمواردي 
توانـد بـره    بدن و سينه تنگ عالمت اين است كه حيوان خـوب چـاق نمـي شـود و نمـي              -1

 .بزرگي بزايد

 .گردن خيلي بلند و شل مرغوب نيست -2

وقتي وسط دو دست و سينه و شانه تنگ باشد، عالمت اين است كه حيوان ريـه و قلـب                     -3

 . باشد ميكوچكي دارد و چنين حيواني ناسالم 

دهـد كـه اتاقـك رشـد جنـين            گاه تنگ و پاهـاي بلنـد نـشان مـي            كپل كم عرض با تهي     -4

دهـد و گوشـت خـوبي         زايـد و شـير كمـي مـي          چنين ميشي بره كوچك مي    . كوچك است 

 . تواند توليد كند نمي

فك پايين يا باال اگر كوتاه باشد حيوان نمي تواند خوب بچـرد و خـوب بخـورد و ايـن                      -5

 . عيب ارثي است

هاي از هم باز شده يا شكسته يـا ريختـه عالمـت پيـري اسـت و حيـوان پيـر فايـده               دندان -6

 . نخواهد داشت

پلك چشم كمرنگ و زرد توام با سستي حيوان و ريختن پـشم عالمـت وجـود كـرم در          -7

 . شكم حيوان است پلك چشم حيوان سالم، گلي رنگ است

 اين است كه از يك نـژاد  رنگ نباشند عالمت اي كه حيوانات آن يك دست و يك    گله -8

 . توان گوسفند خوب انتخاب نمود اي نمي نيستند و از چنين گله

وجود كنه در الي پشم و پستان و گوش و يا ريختن پشم يك قسمت از بـدن و كلفـت                       -9

 . كند چنين حيواني را اگر بخريد گله شما را گر مي.  شدن پوست عالمت گري است
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پـستان سـالم نـرم    . نبايـد وارد گلـه شـما شـود    پستان كور و سفت، عالمت مرض است         - 10

پستان ميـشي كـه   . هاي يك گله را خوب مطالعه كنيد قبل از رفتن به بازار پستان ميش      .  است

كه نسبت به سايرين خيلي چاقند شايد يـك سـال     هائي  نزاييده است زير شكم چسبيده، ميش     

 . پستان ميش شيرده بزرگ، نرم و كمي آويزان است. قصر مانده اند

 .  شود ها مي دنبه هاي آويزان و خيلي سنگين باعث قصر ماندن ميش - 11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وضعيت بدني يك ميش مناسب



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  32

  خريد قوچ 
تـان سـال بـه سـال بهتـر شـود بايـد بـه                  خواهيد گله   اگر شما يك گله داشتي داريد و مي         

نـوزادي صـفات    هـر   . دليل اين موضوع خيلي ساده اسـت      . انتخاب قوچ خيلي اهميت بدهيد    

اگر شما قوچي را كه داراي صـفات عـالي و          .  برد  خوب و بد را از پدر و مادرش به ارث مي          

 30 الـي  25كه در نتيجه جفتگيـري ايـن قـوچ بـا       هائي  ممتاز باشد وارد گله نمائيد تمامي بره      

برنـد و بهتـر    شـوند بخـشي از صـفات خـوب ايـن قـوچ را بـه ارث مـي                 راس ميش متولد مي   

ي متمادي تكرار شود سال به سال گله شما بهتر شده و بعـد از              ها  سالاگر اين كار    شوند،    مي

اي خواهيد بود كه در مقايسه با سال شروع شايد حتي تا دو برابـر نفـع       چند سال صاحب گله   

  . دهد عايد شما شده باشد و اين بركت را قوچ خوب به گله شما مي

  

  صفات يك قوچ خوب 
 .  نرينه و خشن دارداي يك قوچ خوب گله قيافه -1

 . اش پهن و فاصله دو دست در محل اتصال به سينه زياد است سينه -2

 .كمر و پشتش قوي و بدون انحناء است -3

 . خط زير شكم مستقيم و فاصله آن تا خط پشت زياد است -4

 .كمر بلند و پهن دارد كه خود عالمت داشتن راسته خوب و پر گوشت است -5

 . كپل قوچ خوب، پهن و عضالني است -6

 .  شود ها قوي، كلفت و پر گوشت است كه گوشت آن بقيمت زياد تري فروخته مي ران -7

 . باشند هر دو بيضه مساوي و با رشد كامل مي -8

تر و بـدون       فشرده ، تر   بلند ، قوچ با پشم ظريفتر   . بدن بطور يكنواخت پوشيده از پشم است       -9

 .كند مو، پشم گله شما را اصالح مي

كنيـد    كنيد قوچ شما تمام صفات نژادي را كه نگهـداري مـي           از نژاد خالص باشد سعي       - 10

، پوسـتي را در   داشته باشد و هميشه صفات گوشـتي را درجـه اول و صـفات شـيري، پـشمي              

 . درجات بعد قرار دهيد
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 وضعيت بدني يك قوچ مناسب

  زمان و محل خريد قوچ 
خواهيـد    نـژادي كـه مـي     قوچ را يكي دو ماه مانده به فصل جفتگيري از مركـز پـرورش                 

هاي اصـالح نـژادي       االمكان از ايستگاه    دار باشند و حتي     ترجيحاً شناسنامه (نگهداريد، بخريد   

و دقـت  ) هاي تحت پوشش طرح محوري بهبود مـديريت و نـژاد جهـاد كـشاورزي      و يا گله  

  .كنيد كه تمام صفات نژاد اصلي را داشته باشد

  

تواند اداره نمايد خريداري      اي شروع كار شايد بهتر باشد تعداد ميش كه يك قوچ مي           بر  

اگـر امكانـات    .  راس ميش و يـك قـوچ ممتـاز خواهـد بـود             30 الي   25نمائيد كه در حدود     

 راس ميش و دو قوچ بخريد و بعـداً گلـه را       60 الي   50توانيد در شروع كار       بهتري داريد مي  

بخاطر داشته باشيد كه اطالعات و علم شما نيز بايد همراه بـا گلـه               . سال به سال بزرگتر كنيد    

اي را بدقت مطالعه كنيد و از نزديك مواظب گله كوچكتـان              هر مطلب و مسئله   .  توسعه يابد 

  . باشيد

  اندازه و تعداد گله براي شروع كار - 8 – 1
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فراموش نكنيد كه افزايش گله و سـرمايه و درآمـد شـما بايـد متناسـب بـا معلومـات،                     : نكته

اش را  تجربـه  ر غيـر ايـن صـورت گلـه بـزرگ صـاحب بـي          ، د   اطالعات و تجارب شما باشد    

البته در ايـن راسـتا نبايـد نقـش و اهميـت جايگـاه دام و همچنـين منـابع                     .  كند  ورشكست مي 

باشـد،    غذايي در اختيار كه پايه و اساس هرگونـه فعاليـت توليـدي در زمينـه دامپـروري مـي                   

  .ناديده گرفت

  عملياتي پرورش گوسفند و بزي  برنامه - 1 – 9جدول 

  ي عمليات برنامه و چكيده  عنوان عمليات

 ساختن و -1

  پيراستن گله

هـا بـا     هاي مسن، پستان معيـوب و دنـدان شكـسته و قـصر و جـايگزين نمـودن آن                    حذف ميش 

  هاي سالم ميش

 خريد دام -2

 داشتي

  

،   اها و دندانها و پـستان خـوب        با پ   هاي سالم   ميش. ها را بخريد    با توجه به استطاعت مالي بهترين     

نژادي را بخريد كه وضع آب و هوا و مراتع و نوع علوفه محـل پـرورش آن نظيـر منطقـه شـما                   

در انتخاب قوچ نهايت دقت را داشته باشيد و هميشه گوسفندان جـوان يـك دسـت و بـا             . باشد

  . ظاهري شبيه به هم را تهيه نماييد

 آماده سازي -3

گله براي 

  جفتگيري

  

هاي ميكروبي و ويروسي و خورانيدن داروهاي ضد انگل داخلـي             سيناسيون بر عليه بيماري   واك

 و اگر در پشم گوسـفند كنـه موجـود            با هماهنگي ادارات دامپزشكي منطقه    )  حلقوي و كپك    (

كش طبـق دسـتور العمـل كارخانـه سـازنده سمپاشـي          بود اصطبل و گوسفندان با پودرهاي كنه      

  . كنيد

 دو تا سه هفته قبل از جفتگيري گله را در مرتع سـبز و عـالي بچرانيـد و اگـر                      حدود:  فالشينگ

هـا بدهيـد    ها و مـيش      روز به اين قوچ    21 گرم جو به مدت      250 – 100مرتع سبز نداريد روزانه     

شماره زني و يا رنگ آميزي گله جهـت بررسـي         . يابد  زايي افزايش مي     بره  در اين صورت نرخ   

  . ري استهاي گله ضرو عملكرد دام

   قوچ اندازي-4

  

 روز و سـه  17هـر دوره فحلـي در گوسـفند و بـز        ( رها كردن قوچ در گله در سه دوره فحلـي           

و بعد از آن رها كردن قوچ وازكتومي يا داراي سـينه بنـد آغـشته بـه           )  روزه   51دوره مي شود    

 راس مــيش 30يـك قـوچ را حـداكثر بـه     . هــاي قـصر  رنـگ جهـت تـشخيص و حـذف مـيش     

  .   دهيداختصاص

  

  

  

  تقويم گوسفندداري - 9 – 1
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   1 – 9ادامه جدول 

  ي عمليات برنامه و چكيده  عنوان عمليات

 تغذيه -5

گوسفندان داشتي 

  در آغل زمستاني

اين گوسفندان بايد طوري تغذيه شوند كه بـدون ايـن كـه محـصولي بدهنـد يـا خيلـي الغـر و            

 گـرم  500ه هـا روزانـ   طاقت گردند زمستان را گذرانده و به بهـار برسـند در ايـن گونـه گلـه                بي

 گرم كاه و يا محصوالت فرعي زراعي يـا بـاغي بـراي هـر راس گوسـفند كـافي               500يونجه و   

  .خواهد بود

 جيره تقويتي -6

در دوره آبستني و 

  شير دهي

هاي آبستن براي اينكه بره به همراهشان بزرگ شـود احتيـاج بـه مقـداري غـذاي اضـافي                     ميش

 گـرم  100گـرم كنجالـه و      50 گرم يونجه خشك بـا       200دارند و از ماه سوم به بعد بايد روزانه          

  . جو و كمي پودر استخوان به غذاي روزانه اضافه گردد

 آبستني و -7

  زايمان

  

خواهـد    ماه اسـت و بهتـر اسـت هـر مـيش كـه مـي             5به طور متوسط دوره آبستني ميش حدود        

ر دهـيم و   و ارتفـاع يـك متـر قـرا    5/1زايمان كند، جدا كرده و در يك اتاقك بطول و عرض    

هاي زير پايش كه كثيف و خوني شده جمع كنيـد و       را كاه بريزيد و بعد از زايش كاه         كف آن 

بسوزانيد و ميش را وارده گله كنيد و كـف اتـاق مقـداري آهـك ريختـه و رويـش كـاه تـازه                   

  .   درجه باشد25دماي زايشگاه بايد حدود .  بريزيد

 اهم اقدامات -8

  بعد از تولد بره

  

   كردن بره خشك و گرم

 قطع بند ناف چهار انگشت باالتر از محل اتصال 

  دقيقه بعد از زايمان 20آمدن خود به خود جفت 

 ) آغوز يا ماك ( كمك به شير خوردن اوليه بره 

 از شير گرفتن -9

  ها بره

  

اي قابـل دسـترس    اصوالً بره و بزغاله از هفته دوم و سوم به بعد شروع به لب زدن به مواد علوفه               

بايـستي شـير مـيش     گيـري مـي   در زمـان شـير  .   ماه است3 تا 2ها  گيري بره   كند تاريخ از شير     مي

يابد بـره و      ها خود به خود كاهش مي       بصورت دستي دوشيده شود در اين زمان چون شير ميش         

  .  ها استفاده بيشتري نمايد بزغاله ناچار است براي سير كردن شكم از علوفه و كنسانتره

بندي   دسته– 10

  گله

  هاي داشتي و حذفي  جدا سازي دام

   پشم چيني-11

تختـه پـشم را دور خـودش    .  داري كنيـد   از دوبار قيچي كردن خـود     .  پشم را يك تخته برداريد    

بندي كرده، بپيچيد و در يك كيسه بگذاريد و از آلودگي پشم بـا مـواد خـارجي اجتنـاب         بسته

  .  ها را در محل خشك نگهداري كنيد كنيد و آن

 حمام دادن -12

  ها دام

  . دقيقه در حمام آماده شده فرو بريد2گوسفندان را حداقل به مدت 

  هاي ضد انگلي با هماهنگي اداره دامپزشكي منطقه  واكسيناسيون و خوراندن دارو  واكسيناسيون-13
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  نژادهاي گوسفند و بز

صـورت    تدريج  در ميـان روسـتاييان بـه          گذاري و به    داري در ايران توسط عشاير پايه       گله

دهنـدگان نيازهـاي    در طول تـاريخ غالـب پـرورش       . ز مرسوم شده است   پرورش گوسفند و ب   

غذايي، پوشاكي و سكونتي خود را از توليدات گوسفند و بز تامين نموده و انتظار عـاطفي و    

داري عمدتاً در جهت رفـع كليـه نيازهـاي زنـدگي شـباني و روسـتايي                   اقتصادي آنان از گله   

ايـن سياسـت   .  چند منظـوره پـرورش داده شـود   صورت بوده است، لذا انواع گوسفند و بز به   

برداري ايجاب نموده كه از گوسـفند و بـز، شـير و فرآوردهـاي لبنـي، گوشـت، پـشم،                       بهره

هاي ژنتيكي بين گوسفندان ايراني، هـدف        كرك و مو انتظار داشته و نهايتاً علي رغم تفاوت         

بنـابراين گوسـفندان ايـران    . كننده تقريباً مشابه بوده است     هاي توليد پرورش در كليه جمعيت   

. اند و بيشتر تابع پرورش چند منظـوره بـوده اسـت           صورت يك منظوره پرورش داده نشده       به

داري ايـران بـا     اين مطلب وجـه اخـتالف اساسـي بـين روش پـرورش نـژادي جمعيـت گلـه                  

بندي برمبنـاي توليـد    در نتيجه، در تقسيم. باشد  كشورهاي پيشرفته در زمينه گوسفندداري مي     

  .توان به مثابه كشورهاي پيشرو عمل نمودمين
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  بندي گوسفندان بومي ايرانطبقه -2-1

، از جملـه    )نـيم دنبـه   (گـل   و قره ) بدون دنبه (گوسفندان ايران همگي به استثناي نژاد زل        

، نخـودي،   اي  قهوههاي مختلف سفيد، سياه، خرمايي،        باشند و به رنگ   دار مي   گوسفندان دنبه 

گوسفندان بومي ايران را برحسب سفيد يا رنگـين بـودن و         . شوند  ه مي خاكستري و غيره ديد   

بنـدي   صـورت زيـر طبقـه    تـوان بـه  مي) سنگين، متوسط و سبك (نيز براساس وزن زمان بلوغ      

  : كرد

  سنگسري، زندي، كردي: سبك      

  مغاني: متوسط  بدن رنگين    

  شال، قزل، افشاري، مهرباني: سنگين    دار دنبه -1  

        

  كلكوهي، فراهاني، بلوچي: سبك      ايرانگوسفندان 

  ماكويي، كرماني: متوسط  بدن سفيد    

  لري، لري بختياري، سنجابي: سنگين      

        

  قره گل    نيم دنبه -2  

        

  

  

  زل  )دار دم( دنبه بدون

  

  انواع نژادهاي گوسفندان ايراني -2-2

ده و بتواننـد ايـن   به آن دسته از گوسفندان كه در صفات ظاهري و ژنتيكي شـبيه هـم بـو             

ولـي بـا توجـه اينكـه كمتـر مطالعـات        . گوينـد   صفات را به نتاج بعدي منتقل نمايند، نژاد مي        

عمل آمـده، لـذا       منسجم و جامعي در مورد مشخصات فنوتيپي و ژنوتيپي گوسفندان ايران به           

  . ها از اصطالح نژاد بومي استفاده شودگذاري بهتر است كه در نام

هاي متنـوع گوسـفند و بـز ايرانـي، بنـابر ماهيـت ژنتيكـي، تغييـرات               بديهي است كه نژاد   

تـوان   هائي از نظر ميزان نسبي نوع توليد هستند و لذا مي       محيطي و نوع پرورش داراي تفاوت     

  : بندي كرد ها را به شرح زير تقسيم آن
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 مغـاني، شــال، افــشاري، كــردي، لـري، ســنجابي، قــزل، مهربــاني،   :نژادهـاي بــومي گوشــتي 

  قشقايي، زندي و كبوده شيراز تركي طالشي، ري، زل، داالق،بختيا

   قره گل، زندي و كبوده شيراز: پوستي-نژادهاي بومي گوشتي

بلـوچي، كلكـوهي، مـاكويي، كرمـاني، نـائيني، فراهـاني و          : پـشمي -نژادهاي بومي گوشـتي   

  سنجابي

  .ري بختياريشال، افشاري، لري، سنجابي، قزل، مهرباني و ل: شيري-نژادهاي بومي گوشتي

  بندي بزهاي بومي ايران طبقه -2-3

بزهاي شيري -1
 

ــه         ــوده و ب ــر ب ــدات برت ــاير تولي ــير از س ــد ش ــا تولي ــن بزه ــي    در اي ــين ويژگ ــاطر هم خ

داري اين نـوع بزهـا هـستند، و در شـرايط اقليمـي حاشـيه                  مند به نگه    دهندگان عالقه   پرورش

د و شامل بزهاي نجدي، عـدني  شون داري و پرورش داده مي   خليج فارس و درياي عمان نگه     

  . اي هستندو تالي جزيره

  

بزهاي -2
  

ليفي
 

. شـوند  ين بزها به دو دسته مشخص توليدكننده الياف كركي و الياف مـوهر تقـسيم مـي              ا  

تـر در منـاطق حاشـيه         بزهاي كركي مانند بزهاي كركي كرمان، يزد و جنوب خراسان بـيش           

آيـد و اليـافي شـبيه مـوهر      حـساب مـي   ض بـه  هاي در خطر انقرا     كوير و بز مرغز كه جزء دام      

  .يابد كند، فعالً در مناطقي از استان كردستان پرورش مي توليد مي

  

  ها هاي آن بزهاي كركي ايران و ويژگي

باشـند ولـي    كننده كـرك نيـز مـي    چنانچه قبالً توضيح داده شد اغلب بزهاي شيري توليد 

اين بزها در منطقه وسـيعي  . شود ال ميچنانچه ميزان توليد كرك در حد باالئي باشد استحص        

هـاي   خـشك در حواشـي دشـت      از مناطق شرق به طرف مركز ايران در اقليم خشك و نيمـه            

  .يابند كوير لوت پرورش مي
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دهنده بزهاي كركي كه در همه يا قسمتي از مناطق آن پـرورش            ي پرورش ها استانترين   مهم

  :هستندبز كركي رواج دارد به شرح زير 

   كرمان در اغلب مناطقاستان - 1

  استان يزد در اغلب مناطق - 2

در جنوب خراسان شـامل شـهرهاي نهبنـدان، بيرجنـد، قائنـات، گنابـاد،               : استان خراسان  - 3

  طبس و فردوس

محـل قـشالق پـرورش دهنـدگان بـز از اسـتان       (شمال استان هرمزگـان  : استان هرمزگان  - 4

  )كرمان

   استان به جز مناطق حاشيه درياي عماندر همه مناطق: سيستان و بلوچستان - 5

   كاشان ونواحي از نائين، اردستان، نطنز: استان اصفهان - 6

  و سمنان نواحي جنوب) به طرق حاشيه كوير(ي قم و تهران ها استان – 7

نام اين بزها بر اساس منطقه زيست، رنگ و شكل شاخ و گوش و غيره اسـامي متفـاوتي             

اط انتهاي دام اغلب به رنـگ قهـوه اي تيـره يـا سـياه اسـت كـه             بدن و نق  . را پيدا كرده است   

هاي شكري يا خرمايي روشـن اسـت كـه در       ها داراي نواري به رنگ      حدود يك سوم از آن    

ها، ريش، زيرشكم، دست و پـا، پـشت كـشاله ران تـا ابتـداء دم           امتداد سر و صورت، گوش    

 و يــا …كــستري و حنــائي و اي روشــن، ســفيد، خا  قهــوهماننــدهــا  ســاير رنــگ .تــداوم دارد

 اين بزها نيز ممكن است داراي نوار شكري و يـا            ،شوند ها نيز ديده مي     مخلوطي از اين رنگ   

هـا پراكنـده و يـا درصـدهاي          هـا در گلـه      اين رنـگ  . ها باشند   خرمائي روشن و يا ساير رنگ     

   .متفاوت از هر رنگ است

  

 مويي -شيري بزهاي   -3

دهنـدگان   پـرورش . كنند ت به دو گروه فوق توليد مي   تري نسب   ين بزها شير و كرك كم     ا  

نمايند و بيشتر به شكل چند منظـوره پـرورش   ها استفاده مي اين نوع بزها از تمام توليدات آن     

اغلب بزهاي مناطق مختلف كشور جزء ايـن گـروه هـستند، ولـي باتوجـه بـه                  . شوند  داده مي 
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ان اليـاف از مـو و كـرك تـشكيل           در اغلب آنـ   . باشندشرايط محيطي داراي تنوع زيادي مي     

 چون همه بزهـاي . شود ها برداشت نمي شده كه به دليل ميزان كرك پائين معموالً كرك آن     

انـد، معمـوالً  هـر بـز بـه نـام منطقـه                ايران از لحاظ نژادي كامالً شناسائي نشده       مويي   -شيري

ي، بوشـهري،   توان بـه بزهـاي بـومي سيـستان        از جمله مي  . استگذاري شده     پرورش خود نام  

  . هرمزگان و غيره اشاره كرد

ولـي در خيلـي از نقـاط بزهـاي          . اسـت اليـاف مـوئي بـز خـرداد مـاه           بهترين زمان چيدن    

حتـي  . شوند معمولي غيرموئي و غيركركي مانند بزهاي نجدي، پاكستاني و عدني چيده نمي          

لي نچيـدن بـز در      از داليـل اصـ    . شـود    الياف بلند موئي بز نيز چيده نمي       ها استاندر بعضي از    

 مقـدار توليـد     . زياد بز به سرما اسـت      يتحساسطوالني بودن فصل سرما و      اغلب نقاط ايران      

 بـوده و  هـا  اسـتان  بيـشتر از سـاير   جنـوبي  يهـا  اسـتان الياف موي بز با توجه به جمعيت بز در          

ي كشور الياف موئي به تنهائي يا به همراه درصدهاي مختلف كرك            ها استانگرچه در همه    

تعـداد بزهـاي چيـده     مقدار توليـد و  ، ولي به دليل عدم شناخت كافي از طول       ،شود وليد مي ت

   دست آورد توان برآورد دقيقي از ميزان توليد كلي به  نميشده،

، قطـر  )متر  سانتي6حدود (الياف موئي بزهاي بومي ايران در درجه متوسطي از نظر طول           

بـا  )  درصد40حدود (و درصد الياف سياه ) د درص74تقريبا (، بازدهي ) ميكرون 80در حد   (

ولي با توجه بـه تفـاوت    .بندي فروش الياف موئي در درجه متوسط قرار دارند  توجه به درجه  

اين خصوصيات در بين دو گروه سني و مناطق مختلف، جداسازي بر پايه اين موارد كمك                

  .كند  شده، مينواختي محصول  توليدي و در نتيجه منسوج بافته قابل توجهي در يك

  

  بندي نژادهاي بومي گوسفند و بز براساس شرايط اقليمي تقسيم -2-4

گيري و تنوع نژادهاي بومي گوسفند و بز عوامل محيطي و             يكي از عوامل مهم در شكل     

  .باشداقليمي مي

منطقه خشك شمالي و در عرض متوسط كره زمين در جنب            ي ي معتدله  ايران در منطقه  

النهـار جـوي،     هـاي عمـومي نـصف      جريـان بخش اعظم ايران در مقيـاس       . رداستوايي قرار دا  
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نواخت توزيـع اقلـيم، در    ، در يك الگوي يكدليلمنطبق بر ناحيه نشست هوا است و به اين   

 با اين وجـود، تنـوع اقليمـي در        .منطقه كمربند مناطق خشك و بياباني جهان واقع شده است         

 -30تـر از     كـم   دمـاي هـوا از    . شـود   ري ديـده مـي    تـر كـشو    كه در كم  ايران بسيار زياد است     

) برخي مناطق جنوبي و يا كويرهاي مركزي ايران       (لسيوس درجه س  60تر از    تا بيش ) اردبيل(

 متـر  2 متـر تـا نزديـك      سـانتي 5تـر از   ي آن از كـم   كنـد و بـاران متوسـط سـاالنه       تفاوت مي 

  )1نقشه  (. تغييرپذير است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زان رطوبت نسبي مناطق مختلف كشور نمايش مي-1نقشه 

  

بياباني است، متاًسـفانه در       كه مساحت وسيعي از آن بيابان و يا نيمه          كشور ما عالوه بر اين    

با توجه بـه ايـن مـوارد    . سالي شده است چند سال اخير مواجه با بارندگي كم و نهايتاً خشك     

بنـابراين   .انـد   رش يافته خصوصي پرو   گوسفندان و بزهاي كشور هركدام متناسب با محيط به        

توان پراكنش مناطق زيست و پرورش گوسفندان و بزهاي بومي را           ، مي اين عوامل باتوجه به   

  :بندي نمود از لحاظ  شرايط جغرافيايي و اقليمي كشور بشرح زير تقسيم
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  سالي مناطق مختلف كشور  شرايط بارندگي و خشك-2نقشه 

  اگرس  ز– منطقه آذربايجان -الف

منطقه كوهستاني غرب كشور كه از منطقه آذربايجان شروع و در جهت جنـوب شـرقي                

امتداد داشته و در انتهاي جنوب شـرقي اسـتان فـارس و نهايتـاً منطقـه كوهـستاني كرمـان تـا             

ايـن منطقـه بـه علـت     . باشـد يابد، شامل مناطق آذربايجان و زاگرس مـي     هرمزگان خاتمه مي  

هـاي مرتعـي    هت رشد گياهان مرتعي، رطوبـت كـافي هـوا و گونـه            بارندگي نسبتاً مناسب ج   

ــان   ــي و مي ــشالقي، ييالق ــاطق ق ــوب و وجــود من ــب   مطل ــد در جــوار آن و عــوارض مناس بن

گيري نژادهاي بومي متعدد گوسفند و بـز از قبيـل مـاكويي، قـزل،                 جغرافيايي، موجب شكل  

و بـز مـويي در طـول         رغـز كردي، سنجابي، لري، لري بختياري، تركي قشقايي، بهمئي، بز م         

بـرداري پـرورش    تاريخ زندگي اجتماعي و اقتصادي انساني شده و در طي زمان مـورد بهـره          

  . دهندگان قرار گرفته است

  

  )شمال غرب، شمال و شمال شرقي( منطقه كوهستاني شمال -ب

در ايـن   . باشـد هاي شمال خراسان مي   هاي البرز، كوه  اين منطقه شامل منطقه اردبيل، كوه     

منطقه باتوجه به عوارض جغرافيايي و اقليمـي و تنـوع پوشـش گيـاهي و ميـزان بارنـدگي و                     
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نمايند كه از غرب به شرق بـه ترتيـب شـامل       رطوبت نسبي، نژادهاي بومي چندي زيست مي      

نژادهاي بومي مغاني، افشاري، شال، سنگسري، زل، داالق، كردي خراسـان و بزهـاي بـومي      

  .باشد منطقه مي

  مه خشك منطقه ني-ج

تر بوده و بعلت شـرايط اقليمـي خـاص، پـايين            ليتر پايين  ميلي 200بارندگي اين منطقه از     

بودن رطوبت نسبي هوا و نزوالت آسماني، تغييـرات شـديد درجـه حـرارت در شـبانه روز،                   

هاي مرتعي، نژادهاي بومي خاص و مقاوم به ايـن شـرايط در   كمبود علوفه و عدم تنوع گونه    

ايـن نژادهـا عبارتنـد از خـانواده بلـوچي كـه شـامل               . اندوالني شكل گرفته  هاي ط   طول زمان 

ــستان و     ــوچي سي ــاني و بل ــائيني، كلكــوهي، فراه ــاني، ن ــوچي خراســان، كرم گوســفندان بل

 و بزهـاي    ، بزهـاي كركـي    بلوچستان و همچنين گوسفندان كبوده شيراز، زنـدي، سنگـسري         

گـل خراسـان كـه بـه زيـستگاه          گوسـفند قـره   . باشـند بومي منطقه خشك و نيمه خشك مـي       

صحرايي قره قروم سازگاري يافته، در ادامـه ايـن صـحرا در سـرخس اسـتان خراسـان جـزو           

  . شود گوسفندان منطقه نيمه خشك محسوب مي

  غربياحل جنوب و جنوب و منطقه س- د

باشد، كه به علت شـرايط اقليمـي          شامل سواحل خليج فارس و درياي عمان تا گواتر مي         

رطوبت، وضعيت نباتات مرتعـي و درجـه حـرارت بـاال، تعـدادي از نژادهـاي                 خاص، ميزان   

 همچنين بزهايي است كه حـدود       ،بومي گوسفندي شامل عربي خوزستان و ايالم، دشتستاني       

 سال پيش از ساير مناطق همجوار كشور ايران به اين منـاطق وارد و سـازگاري   400 الي   300

  .باشد اي ميجدي، عدني و تالي جزيرهاند كه شامل نمناسبي از خود نشان داده

  اطلس نژادهاي بومي گوسفند و بز كشور -2-5

مثلي و همچنين وزن الشه در سنين         اطالعاتي كه تحت عنوان مشخصات توليدي و توليد       

مختلف براي نژادهاي بومي گوسفند و بز كشور آمـده، تحـت شـرايط يكـسان و اسـتاندارد          
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عبارتي هـر   تاثير عوامل محيطي بوده و به توجهي تحت ن قابلنبوده و لذا اين ركوردها به ميزا      

گونه تغيير در عوامل محيطي و مديريتي از قبيل سـن، جـنس، رطوبـت، تغذيـه، بهداشـت و                

نتـايج متفـاوتي را بـه دنبـال خواهـد      ) روستايي، عشاير و بسته(برداري متفاوت    هاي بهره   نظام

هـا بـر اسـاس    متولي آمار مي باشـد و سرشـماري  ضمناً نظر به اينكه مركز آمار ايران         .داشت

گيرد لذا آمارهاي ارائه شـده مربـوط بـه نژادهـاي گوسـفند و بـز بـر                  گونه دامي صورت مي   

  .باشد اساس تجارب ميداني، استعالم استاني و برآورد كارشناسي مي
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  گوسفند افشاري

  

    ميش                                                                       قوچ                          

  

  پراكنش

هايي از  در استان زنجان و بخش

  ي آذربايجان غربي و شرقيها استان

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار800

  رنگ

   قرمز– اي قهوه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 7/3هماد      9/3رن

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 24  ماده     25نر 

  )كيلوگرم( ماهگي 6وزن 

 33  ماده     36نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  51   ماده    66 نر

   136-241  ) گرم-در دوره پرواربندي(افزايش وزن روزانه 

  2/6-6/8  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  46  )درصد(بازده الشه 

  11  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  6-4  )ماه(ول دوره شيردهي ط

  5/1  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  31-35  )ميكرون(قطر پشم 

  7-13   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  78  )درصد(پشم حقيقي 

  63-75  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند بلوچي

  

  

  

  

               ميش                         قوچ                                               

 

  پراكنش

 - خراسان جنوبي-سيستان و بلوچستان

   يزد و اصفهان و خراسان رضوي-كرمان

   ميليون 5/2  )راس(برآورد جمعيت 

  رنگ

  سفيد

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 6/3 ماده    9/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 23 ماده    25نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 28 ماده    31نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  48  ماده   43نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

177  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

7/7 – 7/12  

  )درصد(بازده الشه 

44  

  درصد دوقلوزايي

10-15  

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

   5 -4  )ماه(طول دوره شيردهي 

    5/2 -2   )كيلوگرم(وليدي ساليانه پشم ت

  33-25  )ميكرون(قطر پشم 

  10-13   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  65-85  )درصد(پشم حقيقي 

  50-65  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند بهمئي

  
  قوچ                                                               ميش

  

  دكهكيلويه و بوير احم  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار20حدود درآستانه انقراض و

  رنگ

 اي قهوه هاي سياه و سفيد با لكه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 8/3      ماده 9/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 27      ماده 28نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 33      ماده 33نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

   42    ماده   61نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

160  

  5/6  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  50  )درصد(بازده الشه 

  7  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  2/1-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  -  )ميكرون(قطر پشم 

  -   )متر سانتي( ل دسته پشم طو

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند لك قشقايي

  

                               ميش                                          قوچ                   

  

  كهكيلويه و بوير احمد و فارس  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار500

  رنگ

هاي رنگي بويژه در نقاط  سفيد تا خرمايي با لكه

 انتهايي بدن

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 8/3   ماده    4 نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 27ماده      28نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 5/32    ماده 34 نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  50    ماده 74نر 

  ) گرم- دوره پرواربنديدر( افزايش وزن روزانه

187  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

6/7  

  )درصد(بازده الشه 

-  

  -  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1-7/1  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  -  )ميكرون(قطر پشم 

  -   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(ي پشم حقيق

  -  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند داالق يا آتاباي

  

                      ميش                                                                قوچ     

  

  استان گلستان  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار100

  رنگ

هايي  سفيد نخودي تا قهوه اي تيره همراه با لكه

 در نقاط مختلف بدن

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 8/3     ماده 1/4 نر

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 28      ماده 31 نر

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  40       ماده 44نر

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  45      ماده 51 نر

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

140  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(يي بازده غذا

8/10  

  )درصد(بازده الشه 

7/45  

  درصد دوقلوزايي

7  

  -  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  -  )ماه(طول دوره شيردهي 

  6/0-5/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  30  )ميكرون(قطر پشم 

  14   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  5/45  )درصد(پشم حقيقي 

  30  )ددرص(بازدهي پشم 
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  گوسفند زل

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  مازندران و گلستان  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

  يك ميليون

  رنگ

  داراي طيف وسيعي از سفيد تا كامالً سياه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 7/2اده       م3 نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 17     ماده 18نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  23      ماده 26نر

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

 37      ماده 52 نر

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

145  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

5/7  

  )درصد(بازده الشه 

43  

  رصد دوقلوزاييد

10  

  -  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  -  )ماه(طول دوره شيردهي 

  5/1-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  38  )ميكرون(قطر پشم 

  5/12   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  )درصد(پشم حقيقي 

41  

  )درصد(بازدهي پشم 

59  
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  )سرخس(گوسفند قره گل 

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  )منطقه سرخس(استان خراسان رضوي  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار50كمتر از 

  رنگ

ي تازه متولد شده سياه ها برهسياه تا خاكستري كه 

  هستند

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 5     ماده 2/5نر 

  )كيلوگرم(شيرخوارگي وزن پايان 

 23     ماده 25  نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 31      ماده 35  نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  41      ماده 48  نر

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

135-81  

  7-9  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  56  )درصد(بازده الشه 

  3  اييدرصد دوقلوز

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  5/1-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  35-40  )ميكرون(قطر پشم 

  -   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  45-50  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند كبود شيراز

 

   ميش                                                          قوچ                                

  

  استان فارس  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار500

  رنگ

 خاكستري ، سياه و قهوه اي

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 4      ماده 2/4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 22      ماده 24 نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 27       ماده 29 نر  

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  45      ماده 50  نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

158-127   

  10-11  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  52  )درصد(بازده الشه 

  5  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  3-4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  4/1-2/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  39  )ميكرون(قطر پشم 

  5 -15   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  44  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 

  

  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  56

 گوسفند تركي قشقايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قوچ 

  بوشهر و ي فارسها استان  پراكنش

   هزار500  )راس(برآورد جمعيت 

 نخودي وقهوه اي   رنگ

 8/3     ماده 9/3نر   )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 21      ماده 22نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 30     ماده 32نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  51      ماده 74نر   )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  187  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  6/7  )وزن زندهخوراك مصرفي به (بازده غذايي 

  53  )درصد(بازده الشه 

  -  درصد دوقلوزايي

  200  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  3-4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  -  )ميكرون(قطر پشم 

  -   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 

  



 57/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند زندي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

، مركزي و غرب  ، قم ي تهرانها استان

  سمنان

  )راس(برآورد جمعيت 

  يك ميليون حدود

  رنگ

، خاكستري و سفيد كه رنگ سياه آن فراواني  سياه

 زيادي دارد

  )وگرمكيل(وزن تولد بره 

 2/4       ماده 4/4نر

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 28       ماده 31نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 32      ماده 35نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  55      ماده 66نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

220  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

8  

  )درصد(ده الشه باز

46  

  درصد دوقلوزايي

9 -7   

  400  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  6  )ماه(طول دوره شيردهي 

  5/1 -2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  -  )ميكرون(قطر پشم 

  13   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  67  )درصد(بازدهي پشم 

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  58

  گوسفند سنگسري

  

  

  

  

  

  

  

   ميش                                                          قوچ                                

 

  ي سمنان و تهران ها استان   پراكنش

   هزار20ي انقراض كمتر از  در آستانه  )راس(برآورد جمعيت 

  رنگ

رنگ هاي آهويي، سفيد و سياه كه رنگ 

 آهويي آن داراي فراواني بيشتري است

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 3      ماده 2/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

  19       ماده 21  نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 23        ماده 25  نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  37        ماده 49   نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

150  

  )ك مصرفي به وزن زندهخورا(بازده غذايي 

7  

  )درصد(بازده الشه 

46  

  درصد دوقلوزايي

-  

  350  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  4/0-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  27-39  )ميكرون(قطر پشم 

  6-21   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  23-87  )درصد(پشم حقيقي 

  50-90  )درصد(بازدهي پشم 

  

  



 59/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند شال

  

  

  

  

  

  

  

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

   استان قزوين   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار150

  رنگ

در دوران شيرخوارگي سياه و به تدريج 

  و لكه سفيد روي پيشاني خاكستري

  )كيلوگرم(بره وزن تولد 

 5/4     ماده 8/4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 24      ماده 26نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 31     ماده 34نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  67      ماده 72نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

240-130  

  5/8-11  )هخوراك مصرفي به وزن زند(بازده غذايي 

  46  )درصد(بازده الشه 

  40  درصد دوقلوزايي

  800  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  2/1-5/1  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  25-34  )ميكرون(قطر پشم 

  5-18   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  72-75  )درصد(پشم حقيقي 

  51-86  )درصد(بازدهي پشم 

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  60

   عربيگوسفند

  

  

  

  

  

  

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  ايالم و بوشهر ي خوزستان،ها استان   پراكنش

   هزار200  )راس(برآورد جمعيت 

 سفيد تا نخودي   رنگ

 5/3     ماده 7/3نر   )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 21      ماده 22نر   )كيلوگرم(ان شيرخوارگي وزن پاي

 28      ماده 31نر  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  55       ماده 58نر   )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  150-200  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  7/6-3/8   )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  48  )درصد(بازده الشه 

  5  وقلوزاييدرصد د

  220  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5/3  )ماه(طول دوره شيردهي 

  8/1 -6/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  25-37  )ميكرون(قطر پشم 

  10-19   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  72-86  )درصد(پشم حقيقي 

  52-88  )درصد(بازدهي پشم 

  

  

  



 61/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند فراهاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

   استان مركزي   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار400

  رنگ

 دور چشم  و هاي سياه در پوزه سفيد با لكه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 5/3      ماده 6/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 25      ماده 5/25نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 27        ماده 28نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  42       ماده 52نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

214  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

5/8  

  )درصد(بازده الشه 

59  

  درصد دوقلوزايي

5/3  

  )گرم(انه شيرتوليدي روز

500  

  )ماه(طول دوره شيردهي 

4  

  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

4/1-7/0  

  )ميكرون(قطر پشم 

32-25  

   )متر سانتي( طول دسته پشم 

13  

  )درصد(پشم حقيقي 

35  

  )درصد(بازدهي پشم 

84-65  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  62

  گوسفند كردي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  ي كردستان و ايالم ها استان   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

  يك ميليون

  رنگ

 رنگ در دو تيپ قهوه اي و سفيد 

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

  8/3       ماده 4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 22  ماده     24نر 

 29     ماده  31ر ن  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  45 ماده     52نر 

  160  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  3/7  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  46  )درصد(بازده الشه 

  10  درصد دوقلوزايي

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  3-5/3  )ماه(طول دوره شيردهي 

  2-2/2  )كيلوگرم(ليدي ساليانه پشم تو

  30-35  )ميكرون(قطر پشم 

  9-12   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  50-55  )درصد(بازدهي پشم 

  

  

  



 63/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند نائيني

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

   استان اصفهان  شپراكن

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار400

  رنگ

 رنگ سفيد و نقاط انتهايي بدن معموالً سياه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 3/3     ماده 5/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 21     ماده 23نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 26    ماده 28نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  36 ماده    44نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

190-100  

  7-12  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  1  درصد دوقلوزايي

  300-600  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  3-4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1/1-4/1  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  27  )نميكرو(قطر پشم 

  4-13   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  81  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 

  

  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  64

  گوسفند كلكويي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  ي قم و سمنان و مركزيها استانبين   پراكنش

   راس هزار20ي انقراض كمتر از در استانه  )راس(برآورد جمعيت 

  رنگ

  سفيد داراي لكه هاي سياه در

 ها و نقاط انتهايي بدن پوزه، دور چشم

 3    ماده 1/3نر   )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 23     ماده 24 نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 29    ماده 30 نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  34     ماده 42 نر   )كيلوگرم(غ وزن دام بال

  92-201  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  9-12  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  11  درصد دوقلوزايي

  420  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5/4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  5/1-4/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  25-41  )ميكرون(قطر پشم 

  5/10   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  74  )درصد(پشم حقيقي 

  58-48  )درصد(بازدهي پشم 

  

  



 65/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند ماكويي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  ي و غربي  ي آذربايجان شرقها استان   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار500

  رنگ

  هاي سياه در سفيد داراي لكه

 ها و نقاط انتهايي بدن پوزه، دور چشم

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 8/3      ماده 4/4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 22       ماده 23نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 29       ماده 32نر 

  )كيلوگرم(بالغ وزن دام 

  55       ماده 65نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

250  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

10  

  )درصد(بازده الشه 

52  

  درصد دوقلوزايي

11  

  640  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1-2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  25-32  )ميكرون(ر پشم قط

  10-13   )متر سانتي( ( طول دسته پشم

  65-85  )درصد(پشم حقيقي 

  65-77  )درصد(بازدهي پشم 

  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  66

  گوسفند قزل

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

ربي به ي اذربايجان شرقي و غها استان

  ي اروميه ويژه اطراف درياچه

  يك ميليون  )راس(برآورد جمعيت 

 قهوه اي   رنگ

 4    ماده 4/4نر   )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 23     ماده 24 نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 31     ماده 33 نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  49     ماده 52نر   )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  120-185  ) گرم-در دوره پرواربندي( زايش وزن روزانهاف

  5/12  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  43  )درصد(بازده الشه 

  5/2  درصد دوقلوزايي

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5/5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1-3  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  35-40  )ميكرون(قطر پشم 

  8   )متر سانتي( ه پشم طول دست

  35  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 

  

  



 67/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند مهرباني

 

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

، شرق زنجان و بخشي  ي همدانها استان

  از كردستان و مركزي

  )راس(يت برآورد جمع

  يك ميليون

  رنگ

هايي در نقاط  ، شكري تا خرمايي داراي لكه سفيد

 مختلف بدن

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 6/3     ماده 8/3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 23     ماده 23نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 34     ماده 35نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  54      ماده 64نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

250-120  

  6-9  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  45  )درصد(بازده الشه 

  14  درصد دوقلوزايي

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5/3  )ماه(طول دوره شيردهي 

  6/0-5/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  34  )ميكرون(قطر پشم 

  8-9   )متر سانتي( سته پشم طول د

  87  )درصد(پشم حقيقي 

  85  )درصد(بازدهي پشم 

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  68

  گوسفند مغاني

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

 و ي اردبيل، آذربايجان شرقيها استان

  خراسان شمالي

   ميليون 4/1  )راس(برآورد جمعيت 

 سفيد شكري تا نخودي   رنگ

 4     ماده 4/4نر  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 23     ماده 24نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 30     ماده 33نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  52     ماده 60نر   )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  130-240  )م گر-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  5/6 -3/9  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  55  )درصد(بازده الشه 

  16  درصد دوقلوزايي

  500  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4-5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  1-5/3  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  31-53  )ميكرون(قطر پشم 

  9-23   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  15-85  )درصد(قي پشم حقي

  65  )درصد(بازدهي پشم 

 

  



 69/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند فشندي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  ي البرز و قزوينها استان  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار50

  رنگ

 اي قهوهنخودي و سياه و 

  )كيلوگرم (وزن تولد بره

 9/3    ماده 3/4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 21     ماده 23نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 32     ماده 34نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  62     ماده 77نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

-  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

-  

  -  )درصد(الشه بازده 

  -  درصد دوقلوزايي

  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

-  

  )ماه(طول دوره شيردهي 

-  

  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

2/1  

  )ميكرون(قطر پشم 

-  

   )متر سانتي( طول دسته پشم 

-  

  )درصد(پشم حقيقي 

-  

  )درصد(بازدهي پشم 

-  
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  گوسفند كرماني

  

  

  

  

  

  

  

 

   ميش                                                          قوچ                                

  

  استان كرمان   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

  يك ميليونكمتر از   

  رنگ

و  صورت ،هاي سياه در سر سفيد داراي لكه

 نقاط انتهايي بدن

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 2/3    ماده 4/3نر

  )كيلوگرم(رگي وزن پايان شيرخوا

 21     ماده 23نر

 25     ماده 29نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  46     ماده 50 نر 

  216  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

8/6  

  )درصد(بازده الشه 

-  

  4  درصد دوقلوزايي

  )گرم(روزانه شيرتوليدي 

300  

  )ماه(طول دوره شيردهي 

4  

  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

2-8/1  

  )ميكرون(قطر پشم 

27-23  

   )متر سانتي( طول دسته پشم 

10-4  

  )درصد(پشم حقيقي 

70  

  )درصد(بازدهي پشم 

94-66  

  



 71/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  گوسفند بختياري

  

  

  

  

  

  

  

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

، خوزستان  چهارمحال و بختيارييها استان

   و لرستان

  )راس(برآورد جمعيت 

   ميليون5/1

  رنگ

هاي سياه در نقاط مختلف   معموالً داراي لكهسفيد

  بدن

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 4/4      ماده 7/4نر 

  )كيلوگرم(گي وزن پايان شيرخوار

 29      ماده 31نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 37      ماده 42نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  57      ماده 77نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

230  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

6/10  

  )درصد(بازده الشه 

46  

  درصد دوقلوزايي

7  

  800  )گرم(يدي روزانه شيرتول

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  4-5/1  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  31-38  )ميكرون(قطر پشم 

  12-18   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  63-65  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 
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  گوسفند لري

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

   لرستان و ايالميها استان  پراكنش

  يك ميليونكمتر از   )راس(برآورد جمعيت 

  به ويژه در سر و صورتاي قهوههاي  سفيد با لكه  رنگ

 3/3    ماده 6/3 نر   )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 23     ماده 24 نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 35     ماده 36 نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  50      ماده65نر  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  170  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  3/8  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  43  )درصد(بازده الشه 

  30  درصد دوقلوزايي

  600  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5-5/4  )ماه(يردهي طول دوره ش

  1-3  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  30  )ميكرون(قطر پشم 

  9-14   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  65-78  )درصد(بازدهي پشم 

  



 73/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  

  گوسفند سنجابي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  استان كرمانشاه  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   ميليون2/1

  رنگ

  در صورت اي قهوههاي  سفيد داراي لكه

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 6/3      ماده 4نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 23      ماده 26نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 32     ماده 32نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  54      ماده 57نر

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

208  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

8  

  )درصد(بازده الشه 

50  

  درصد دوقلوزايي

17  

  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

685  

  )ماه(طول دوره شيردهي 

5  

  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

5/3-5/1  

  )ميكرون(م قطر پش

35-26  

   )متر سانتي( طول دسته پشم 

18-10  

  )درصد(پشم حقيقي 

81  

  )درصد(بازدهي پشم 

87  
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  گوسفند تالشي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  استان گيالن   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار400

  رنگ

 از نخودي روشن تا سياه 

  )كيلوگرم(وزن تولد بره 

 1/3       ماده 2/3نر

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 15       ماده 16نر 

 19       ماده 20نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  43       ماده 47نر 

  100-120  )گرم -در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  9  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  50  )درصد(بازده الشه 

  2  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  5/1-5/2  )كيلوگرم(پشم توليدي ساليانه 

  -  )ميكرون(قطر پشم 

  -   )متر سانتي( طول دسته پشم 

  -  )درصد(پشم حقيقي 

  -  )درصد(بازدهي پشم 

  

  



 75/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  

  بز نجدي

  

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

ي خوزستان و كهكيلوي بوير ها استان

  احمد

  )راس(برآورد جمعيت 

  در خطر انقراض

  رنگ

  و خط سراسري روي كمراي قهوه

  )كيلوگرم (زغالهبوزن تولد 

 9/2 ماده    3نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

  10 ماده     12نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

-  

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  23 ماده      26نر 

  -  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  -  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  46  درصد دوقلوزايي

  800  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5/6  )ماه(طول دوره شيردهي 

  -  )كيلوگرم(الياف توليدي ساليانه 

  -  )درصد(كرك خالص 
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 بز عدني

  

 

  

  استان بوشهر  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   راسيك هزاري انقراض كمتر از  در استانه

  رنگ

 سياه، سفيد و  اي قهوه،  آهويي

  )كيلوگرم (بزغالهوزن تولد 

 4/2     ماده 6/2نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 10     ماده 11نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 12     ماده 14نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  35      ماده 55نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

80  

  )ي به وزن زندهخوراك مصرف(بازده غذايي 

-  

  -  )درصد(بازده الشه 

  30  درصد دوقلوزايي

  1000  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4  )ماه(طول دوره شيردهي 

  -  )كيلوگرم(الياف توليدي ساليانه 

  -  )درصد(كرك خالص 

  

 

  



 77/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  بز تالي

 

   ميش                                                          قوچ                                

  

  پراكنش

بصورت پراكنده در  استان هرمزگان و

  ي جنوبيها استان

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار200

  رنگ

هايي در نقاط  داراي لكه، ، سفيد ، سياه اي قهوه

 مختلف بدن 

  )كيلوگرم (بزغالهوزن تولد 

 2     ماده 1/2نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 9ماده         9نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 12     ماده 14نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  27     ماده 37نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

65  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

3/9  

  )درصد(بازده الشه 

40  

  درصد دوقلوزايي

30-25  

  800  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4  )ماه( دوره شيردهي طول
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  بز مرغز

 

  

  آذربايجان غربي ي كردستان وها استان  پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

  2500ي انقراض حدود  در استانه

  رنگ

 ، سفيد و سياه  روشن تا تيرهاي قهوه

  )كيلوگرم(وزن تولد 

 1/2     ماده 3/2نر

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 13     ماده 16نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 17     ماده 19نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  45     ماده 55نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

-  

  -  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  32  درصد دوقلوزايي

  300  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه (طول دوره شيردهي

  7/0-5/1  )كيلوگرم(الياف توليدي ساليانه 

  30-32  )ميكرون(قطر الياف 

  12-14  )سانتي متر(طول دسته الياف

  94  )الياف خالص درصد

  78  )درصد(بازدهي الياف 

  

  

  

  



 79/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  بز رائيني

  

  

  

  استان كرمان   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

  يك ميليونكمتر از 

  رنگ

 شوند يز ديده ميهاي تيره ن ، رنگ سفيد

  )كيلوگرم (بزغالهوزن تولد 

 2/2     ماده 5/2نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 11     ماده 12نر 

  )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

 16     ماده 18نر 

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  35     ماده 45نر 

  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

150  

  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

-  

  50  )درصد(بازده الشه 

  2-4  درصد دوقلوزايي

  300-350  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  4-5  )ماه(طول دوره شيردهي 

  110-550  )گرم(توليدي )كرك و مو(بيده 

  15-22  )ميكرون(قطر كرك 

  5/5-5/7  )سانتي متر(طول دسته الياف كرك

  36-75  )درصد(كرك خالص 
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  بز ندوشن

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  استان يزد  پراكنش

  يك صد هزارحدود   )راس(برآورد جمعيت 

 )نابيع (اي قهوه  رنگ

 2         ماده 2/2نر   )كيلوگرم (بزغالهوزن تولد 

 14        ماده 16نر   )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 16       ماده 18نر   )كيلوگرم(  ماهگي6وزن 

  25        ماده 26نر   )يلوگرمك(وزن دام بالغ 

  91  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  -  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  -  درصد دوقلوزايي

  -  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  -  )روز(طول دوره شيردهي 

  220-280  )گرم(توليدي )كرك و مو(بيده 

  14-17  )كرونمي(قطر كرك 

  44-50  )درصد(كرك خالص 

 

  

  

  

  

  



 81/  نژادهاي گوسفند و بز  - دوم  فصل 

  بز كركي جنوب خراسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استان خراسان جنوبي   پراكنش

  )راس(برآورد جمعيت 

   هزار400

  رنگ

 اي قهوه - سياهالباًغ

  )كيلوگرم (بزغالهوزن تولد 

 2     ماده 2/2نر 

  )كيلوگرم(وزن پايان شيرخوارگي 

 14      ماده 15نر 

 16     ماده 18نر   )كيلوگرم(  ماهگي6ن وز

  )كيلوگرم(وزن دام بالغ 

  35      ماده 45نر 

  -  ) گرم-در دوره پرواربندي( افزايش وزن روزانه

  -  )خوراك مصرفي به وزن زنده(بازده غذايي 

  -  )درصد(بازده الشه 

  25  درصد دوقلوزايي

  300-1000  )گرم(شيرتوليدي روزانه 

  5  )ماه(ي طول دوره شيرده

  300-500  )گرم(توليدي )كرك و مو(بيده 

  16-19  )ميكرون(قطر كرك 

  -  )سانتي متر(طول دسته الياف كرك

  41-55  )درصد( كرك خالص 
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  منابع

   مزرعه10 اطالعاتي در زمينه پشم و پشم چيني در گوسفند، نشريه شماره1364اخوان،ع،  -

  ت داميبانك اطالعات مركز اصالح نژاد و بهبود توليدا -

، 1393-94 سـال آبـي      SPIبندي خشكسالي هواشناسي در سطح كشور بـر اسـاس شـاخص             پهنه -

  .سازمان هواشناسي كشور، مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران

، سـازمان هواشناسـي   1392-93پهنه بندي ميانگين رطوبت نسبي كمينـه روزانـه در سـال زراعـي           -

  كشور، مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران

  ، ذخائر ژنتيكي دام و طيور ايران، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور1378ليان،ج، توك -

، اصول پرورش گوسفند و بز، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران، چاپ 1393خالداري،م،  -

  پنجم

، مباني اصالح نژاد گوسفند و بز، معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد 1385راسخ افشار،  -

  كشاورزي

  



 83/ ... پرورشساختمان و تاسيسات -سوم  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سومفصل 

  گوسفند و بزساختمان و تاسيسات پرورش 

  

  

   و تاليفدوينت

  ، مهدي افتخاريبوالقاسم اقبالهاداود صيدي، 
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 85/ ... پرورشساختمان و تاسيسات -سوم  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختمان و تاسيسات پرورش گوسفند و بز

 به با اين حال بايد توجه داشت در روش پرورش متمركز         . باشد  هزينه مي   تامين جايگاه پر    

برداري اقتصادي از گوسفند داشتي جايگـاه و تاسيـسات فنـي مناسـب از عوامـل             منظور بهره 

زيرا تاسيسات مناسب موجب حفظ و حراست، تـامين بهداشـت و سـالمتي،              . ضروري است 

  .شود هاي نگهداري و پرورش گوسفند مي جويي در هزينه افزايش توليد دام و صرفه

ها با اسـتفاده      داري عشايري كه پرورش آن      استثناي گله در روش سنتي دامداري ايران به         

شـوند و   ها در روز به چراگاه يا مرتع فرستاده مـي         شود، اكثر گله    از امكانات طبيعي انجام مي    

گردند، لذا در بخـش سـنتي نيـز        به آغل باز مي   ) باد و باران  (عصرها با توجه به شرايط جوي       

هـا و     هـاي آن    جهـت جلـوگيري از تلفـات بـره        ) شبه ويژه در هنگام زاي    (ها    مراقبت از ميش  

  .همچنين نگهداري گوسفند جهت پرواربندي بدون استفاده از جايگاه ممكن نيست

قبل از ايجاد جايگاه بايد شرايط محل، وجود آب، زمـين، درجـه حـرارت و بخـصوص                    

ه رطوبت نسبي و وزش باد را مورد بررسي قرار داد، زيرا گوسفند دامي اسـت كـه نـسبت بـ                    

  .كوران باد و رطوبت بيش از ساير عوامل جوي حساس است
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اصوالً جهت كلي ساختمان رو به باد موسمي نباشد، كف جايگاه بايد قابـل ضـدعفوني                  

 5/1ديوارهـا تـا ارتفـاع      . نماينـد   كردن بوده و در برخي مناطق از كف سـيماني اسـتفاده مـي             

  .شدمتري نيز بايد سيمان اندود شوند تا قابل ضدعفوني با

  

 -7 انبـار كنـسانتره   -6 قرنطينـه  -5 بيمارسـتان    -4 زايشگاه   -3 بهاربند   -2آغل يا جايگاه      

 هانگار يا   -11 سكوي بارگيري و تخليه      -10آوري كود     مخزن جمع  -9 سيلو   -8انبار علوفه   

هـاي پاشـور     حوضـچه -13 دفتركـار و خانـه كـارگري    -12انبار تجهيـزات و ماشـين آالت        

  چيني و داروخانه  اتاق پشم-15 حمام ضد كنه -14) ضدعفوني(

  .گيرند  نوع جايگاه براي گوسفند و بز در نظر مي3اصوالً 

  جايگاه باز

  .باشد چهار طرف باز بوده و فقط داراي سقف مي

  بستهجايگاه نيمه باز يا نيمه 

شود و آغل از سـه طـرف بـسته و از     در مناطق گرم و مرطوب و معتدل مورد استفاده مي      

  .طرف چهارم به بهاربند وصل است و باز و بدون ديوار است

  

  

  

  

  

  

  

  

   جايگاه نيمه باز يا نيمه بسته- 1-3شكل 

  داري هاي مختلف ساختمان گوسفند قسمت - 1 – 3

  گيرند كه براي گوسفند در نظر ميهايي  انواع جايگاه - 2 – 3
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  جايگاه بسته

ند و اصوالً آغـل از  نماي در مناطقي كه سرماي خيلي زياد دارند از اين سيستم استفاده مي        

، )دمـا (در اين حالت تـامين مناسـب چهـار عامـل درجـه حـرارت            . باشد  چهار طرف بسته مي   

تهويه، رطوبت و نور نيز در عملكـرد و سـودآوري اهميـت دارد كـه در مـورد هـر يـك از                        

  .شود عوامل توضيح داده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جايگاه بسته-2- 3شكل

  دما

رم بيشتر و در مقابـل هـواي سـرد مقاومـت بيـشتري      حساسيت گوسفند نسبت به هواي گ    

هاي شـيري تـا سـه هفتگـي بـه طـور              و بره  10-15درجه حرارت مناسب براي دام بالغ       . دارد

  .باشد گراد مي  درجه سانتي20 و تا سه ماهگي 25متوسط 

  

  تهويه

هـا در واحـد    هاي داراي ظرفيت زياد گوسفند و در صـورت تـراكم زيـاد دام           در جايگاه   

تـوان در سـقف يـا در قـسمت فوقـاني       ها را مي هواكش. ، بايد از هواكش استفاده كرد   سطح

براي خروج هواي آلوده از جايگاه و ورود هواي تـازه بـه آن   . هاي جانبي نصب كرد     ديواره

  . هاي هوا بايد پنجره موجود باشد ها، براي ورودي در طرف مقابل هواكش
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هـاي   هـاي بـزرگ و درب     هويه كافي باشد، پنجره   صورتي كه استفاده از پنجره براي ت        در  

هاي كوچك مخصوص تهويه در ديوار شمالي نزديك به           جايگاه در ديواره جنوبي و پنجره     

هاي جنـوبي بايـد بنحـوي باشـد كـه در فـصل زمـستان                نصب پنجره . گردند  سقف نصب مي  

ا در ارتفـاع    هـا ر    ها برخورد نكند براي اين منظـور بهتـر اسـت آن             هواي ورودي به پشت دام    

  . متري از كف زمين نصب نمود2- 5/1

هـاي    درصـد و پنجـره  5هاي جنوبي با در نظر گرفتن تامين نـور مـورد نيـاز،     ميزان پنجره   

  . درصد مساحت كف در نظر گرفته شود2) در قسمت شمالي جايگاه(تهويه 

هاي طبيعـي در     توان از هواكش    ها براي تهويه استفاده نشود، مي       اگر از روش تعبيه پنجره      

 متر مربع مساحت كف بايد يـك  10سقف جايگاه استفاده نمود، بدين ترتيب كه به ازاء هر         

  .متر در سقف نصب نمود  سانتي20-25عدد لوله سيماني با كالهك به قطر 

  

  

  

  

  

  

  

   تهويه توسط پنجره- 3-3شكل 

  رطوبت

قدر رطوبت نـسبي    مقدار رطوبت نسبي در محيط به درجه حرارت هوا بستگي دارد، هر               

رطوبت نـسبي مناسـب بـراي جايگـاه      . شود  بيشتر باشد تحمل گرما براي گوسفند مشكل مي       

  . درصد است75 و 50 و حداقل و حداكثر آن به ترتيب 60گوسفند 
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  براي جلوگيري از زياد شدن رطوبت جايگاه اقدامات زير ضروري است

  ها در واحد سطح  عدم تراكم بيش از حد دام-1

ادرار، مـدفوع و  (ها  ها در واحد سطح بيشتر باشد رطوبت حاصل از آن       در تعداد دام  هر ق   

  .گردد در فضاي كمتري متمركز شده و سبب افزايش رطوبت مي) بخار آب

  

 هاي غذايي متعادل از لحاظ انرژي، پروتئين و مواد معدني استفاده از جيره -2

شـوند بـه علـت داشـتن      زيـاد تغذيـه مـي   هاي داراي كنسانتره      هائي كه با جيره     مدفوع دام   

همچنين در صورتي كه حيوانات با علوفـه سـبز بـا قابليـت           . باشد  انرژي زياد شل و آبكي مي     

) حالـت اسـهالي  (تغذيـه شـوند، سـبب افـزايش رطوبـت مـدفوع        ) بونجه، شـبدر  (هضم زياد   

  .شود مي

  

  استفاده از گچ يا آهك در بستر -3

 ادرار گوسفند، جذب رطوبـت و ايجـاد بـستر گـرم     براي تثبيت گاز آمونياك حاصل از       

آهـك عـالوه بـر مـوارد فـوق بـه ضـدعفوني جايگـاه               . شـود   براي حيوان از گچ استفاده مي     

  .كند كمك مي

   استفاده از تهويه مناسب-4

  

 نور

هـاي دامپـروري الزم       نور آفتاب به دليل روشنايي و خاصيت ضدعفوني براي سـاختمĤن            

براي تامين نـور طبيعـي مـساحت    . شود ها تامين مي  به كمك پنجرهمعموالً نور جايگاه . است

براي عبـور نـور از      . شود   درصد درنظر گرفته مي    7 تا   5ها نسبت به سطح كف جايگاه         پنجره

  .هاي پالستيكي استفاده شود پنجره بهتر است به جاي شيشه از طلق

ر مربع و يا در هـر     مت 46 وات براي هر     100براي تامين نور مصنوعي در شب يك المپ           

  .شود  متر طول نصب مي5/4
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  تصوير تامين نور  -4- 3شكل

  ها توسط پنجره

  

  

  

  

  

در . شـود   طبق تعريف به محل توقف، نگهداري و پرورش گوسفند و بز آغل گفتـه مـي                 

ريقي طراحـي نمـود كـه بتـوان در مواقـع            آغل بايد امكاناتي نظير آخور، آبشخور و راهرو را به ط          

  .همچنين الزم است به افزايش ظرفيت توجه شود. ضروري تغيير و يا مورد استفاده قرار داد

  

  

  براي ساختمان آغل بايد به نكات زير توجه نمود

پي بر حسب نـوع سـاختمان، بافـت زمـين و شـرايط اقليمـي بـه دو صـورت زيـر                        : پي -الف

  :باشد مي

  .كنند ي متصل دور تا دور ساختمان را حفر ميدر پ: پي متصل

شـود و بـراي      پي منفصل در مناطق معتدل و گرمسير براي ساخت هانگار اسـتفاده مـي             : پي منفصل 

  .شود بندي صفحه ستون نصب مي هايي حفر شده و با قالب  متر گودال5اين منظور به فاصله هر 

  

  تاسيسات گوسفندداري -3-3

 آغل يا جايگاه -3-3-1
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   ديوارها-ب

باشـد و   ، محل متفاوت مـي   با توجه به موقعيتمصالح مورد استفاده براي ساخت ديوارها    

ديوارهـاي آجـري و     . ترجيحاً با رعايـت مـوارد بهداشـتي اولويـت بـا مـصالح محلـي اسـت                 

  .هاي سيماني يا بتوني نسبت به ساير مصالح ارجحيت دارد بلوك

   سقف آغل-ج

ــرآهن، آجــر  معمــوالً در جايگــاه   ــسته از تي ــاي ب ــي در   ه ــوك، ول ــه بل ــاتور، تيرچ ، آرم

بـراي جلـوگيري از ورود   . شـود  هـاي فلـزي اسـتفاده مـي     هاي باز از ايرانيـت و ورقـه      جايگاه

گرماي تابستان به داخل جايگاه و همچنين جلوگيري از خروج گرما در زمستان، الزم است               

  ارتفـاع ديـوار جايگـاه يـا     . هاي فلزي بـا پـشم شيـشه عـايق شـوند            هاي ايرانيت يا ورق     سقف

گاه بايد بصورتي باشد كه با ايجـاد فـضاي الزم امكـان اسـتفاده از                فاصله سقف از كف جاي    

  .آالت جهت برداشت كود و غيره وجود داشته باشدماشين

 متـر   1 – 2/1 متـر و ميـاني يـا جداكننـده           3 و جلـو     6/2طور كلي ارتفاع ديوارهاي عقـب         به

  .شود توصيه مي

  كف آغل-د

 درصـد و در    1هـاي محـصور       آغـل ترين مصالح براي كف بتون اسـت كـه در             اقتصادي  

  .شود  درصد ساخته مي5/1-3هانگارها با شيب 

  )جايگاه( مساحت آغل -ه

بايد مساحت مفيد   ) پرواري، داشتي (ها در هر نوع پرورش      در تعيين فضاي الزم براي دام       

بـدون  (منظور از مساحت مفيد فضايي است كه براي هر راس گوسـفند             . در نظر گرفته شود   

  . شود محاسبه مي) آخور و آبشخور و غيرهدرنظر گرفتن 

 6/2 متـر مربـع مـسقف و         3/2متوسط مساحت زيربناي موردنياز به ازاء هر راس ميش مـادر            

  :باشد مترمربع غير مسقف و به شرح جدول ذيل مي
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  )متر مربع( متوسط مساحت زيربناي مورد نياز براي هر راس ميش مولد-1- 3جدول

  )بهاربند(غيرمسقف   مسقف  تركيب گله و تاسيسات

  ميش مادر

1  2  

  زايشگاه و جايگاه بره

4/0  -  

  ماده جايگزين

25/0  35/0  

  قوچ

1/0  3/0  

  انبار كنسانتره

12/0  -  

  محل نگهداري علوفه

35/0  -  

  درمانگاه و امور بهداشتي

08/0  -  

  )متر مربع(جمع كل 

3/2  65/2  

 3/2 متـر مربـع مـسقف و     5/1د  متوسط مساحت زيربناي مورد نياز براي هر راس بز مولـ            

  .باشد به شرح جدول ذيل مي) بهاربند(مربع غير مسقف  متر

  )مربع متر (  متوسط مساحت زير بناي مورد نياز براي هر راس بز مولد-2- 3جدول

  )بهاربند(غيرمسقف   مسقف  تركيب گله و تاسيسات

  75/1  7/0  بز مولد

  35/0  17/0  ماده جايگزين

  -  28/0  غالهزايشگاه و جايگاه بز

  21/0  07/0  بز نر

  -  08/0  انبار كنسانتره

  -  25/0  محل نگهداري علوفه

  3/2  5/1  )متر مربع(جمع كل 

طور تقريب  متوسط مساحت زيربناي مورد نياز براي هر راس بره پرواري به -3- 3جدول

  :از استشرح جدول ذيل مورد ني به) بهاربند(مربع غير مسقف   متر6/1 متر مربع مسقف و 3/1

  )بهاربند(غيرمسقف   مسقف  عنوان

  6/1  8/0  هر راس بره

  -  13/0  انبار كنسانتره

  -  38/0  محل نگهداري علوفه

  6/1  3/1  )متر مربع(جمع كل 



 93/ ... پرورشساختمان و تاسيسات -سوم  فصل 

   راهروها-و

عرض راهرو براي عبور كـارگر      . شود  جهت حمل و توزيع علوفه از راهروها استفاده مي          

 متـر بـراي عبـور تراكتـور در نظـر            5-3 وسـطي     متر و راهـروي    5/1) فرغون(و چرخ دستي    

  .گيرند مي

  

   ابعاد مناسب آخور براي هر راس تركيب گله گوسفند و بز-ز

   ابعاد مناسب آخور براي هر راس تركيب گله گوسفند و بز-4- 3جدول

  متر سانتي: واحد

  طول  تركيب گله

  پهناي

  طرفه يك

  پهناي

  دوطرفه

  ارتفاع

  از كف آغل

  40- 45  50- 60  50  45- 50  ميش

  40  40- 50  45  40  بره پرواري و نر و ماده جايگزين

د
فن
س
و
گ

 

  30  40  35  30  بره تا شيرگيري 

  40  50  40  35- 40  بز ماده

ــه   ــايگزين و بزغالـ ــاده جـ ــه مـ بزغالـ

  پرواري

ز  30  40  35  30
ب

 

 

  25  35  30  25  بزغاله تا شيرگيري

  

ي سرتاسر با زاويه مـشخص تعبيـه        متري باالي آخور شبكه فلز       سانتي 25 معموالً در ارتفاع     -

  .گردد نمايند كه به عنوان علف خوار از آن استفاده مي مي

هاي جـانبي از داخـل بـه صـورت      ديوار  براي جمع شدن خوراك در قسمت وسط آخور،       -

  .شود مورب طراحي مي

  .ها، در قسمت فوقاني آخور حفاظ نصب شود  جهت جلوگيري از ورود دام-

  .باشد متر مي  سانتي15 عمق آخور -

  .شوند  آخورهاي دو طرفه در وسط آغل و بهاربند احداث مي-

  .گردد  سانتي متر بيشتر منظور مي5 طول آخور براي قوچ و بز نر نسبت به ميش و بز ماده -
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   آخور-  5- 3شكل

  آبشخور -ح

ستگي هـاي مختلـف بـ    آب موردنياز هر دام به نوع و مقدار توليد، تغذيـه، فـصل و اقلـيم              

. باشـد  گـراد مـي   سـانتي   درجـه 9-12 ليتر در شبانه روز با دماي مناسـب  5-10داشته و حدود   

  .استفاده از انواع آبشخورها به مكان مزرعه، نقشه مورد نظر دامدار و امكانات بستگي دارد

هاي پرواربنـدي ممكـن اسـت     داري و بويژه سالن   با اين حال در اكثر واحدهاي گوسفند        

متر در محوطه بهاربند ساخته شود و يا در            سانتي 60ويل و دو طرفه با عرض       يك آبشخور ط  

  . شودصورتي كه آغل شامل واحدهاي متعددي باشد، آبشخور در كنار آخور هر واحد احداث

حجم و ظرفيت آبشخور بايد بر حسب تعداد گوسفند در هر واحد در نظر گرفتـه شـود،           

متر، ارتفاع آبشخور از كـف       سانتي 30داكثر   و عمق مفيد آن ح     55-65عرض كل آبشخور    

عالوه بر تعبيه يك منفذ در كف آبـشخور         . شود   سانتي متر توصيه مي    35-40آغل تا لبه آن     

براي خالي كردن و شستشوي آن، الزم است براي جلوگيري از سـرريز شـدن آن بـه بـستر،           

بـسته بـه ارتفـاع آن       (متـر از كـف        سـانتي  32-38متـر در ارتفـاع        سـانتي  5/2لوله اي به قطـر      

 راس  15طول مناسب آبـشخور بـه ازاي        . در ديوار پشتي نصب شود    )  سانتي متر  35-40يعني

  .باشد متر مي  سانتي45
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   آبشخور- 6-3شكل 

شـود،    اين فضا كه به منزله حياط آغل بوده و توسط درب آغل به داخل آن مـرتبط مـي                    

  .شود و وجود آن در هر واحد دامداري ضروري است  ميبهاربند ناميده

  بهاربنــد در منــاطق سردســير و معتــدل رو بــه جنــوب و در منــاطق گرمــسير در جهــات     

براي نفوذپذيري مناسب بهتر اسـت كـف بهاربنـد از خـاك             . شود  غير از جنوب احداث مي    

اشـد و بايـد   دستي معمولي كوبيده و يـا مخلـوطي از ماسـه و خـاك در منـاطق گرمـسيري ب           

  .متر باالتر از سطح اراضي اطراف در نظر گرفته شود  سانتي15-20حدود 

  .گردد  متر منظور مي3هاي ورودي و خروجي بهاربند حدود   و عرض درب2/1ارتفاع ديوار 

  

  

  

  

  

  

  

   بهاربند- 7-3شكل 

   بهاربند-3-3-2
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 25 و بز حـداقل  زايشگاه بايستي داراي نور و تهويه كافي بوده و دماي زايشگاه گوسفند        

 متـري  5/1كف زايشگاه بايد سيماني بوده و تا ارتفاع     . گراد باشد    درجه سانتي  30و حداكثر   

در هـر زايـشگاه بايـد بـه تعـداد كـافي جايگـاه انفـرادي بـراي                   . از كف سيمان انـدود شـود      

كنند موجـود   هايي كه از قبول بره خودداري مي        هاي ضعيف و بخصوص ميش      نگهداري بره 

 متـر مربـع بـا آخـور و     3 راس ميش و به مـساحت  100 جايگاه به ازاي هر 3به تعداد باشد و  

  .باشد آبشخور مي

  

 

بايد دورتر از آغل و زايشگاه بوده و جلوي درب ورود و خروج آن يك حوضچه كـم                    

هـاي يـك       درصـد مـيش    2معموالً به ازاي    . باشد  عمق جهت مايع ضدعفوني كننده الزم مي      

  .گيرند  متر مربع با احتساب آخور و آبشخور در نظر مي3يمارستان به مساحت واحد، ب

  

هاي خريداري شده وجود قرنطينـه ضـرورت دارد    هاي احتمالي دام    جهت كنترل بيماري    

  .باشد هاي سالم مي و محل آن دور از جايگاه دام

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   قرنطينه- 8-3شكل 

  زايشگاه -3-3-3

 بيمارستان -3-3-4

قرنطينه -3-3-5
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انبار كنسانتره نيز برحسب مقدار موردنياز كه بستگي به تعداد دام و مدت اسـتفاده دارد،                  
 5انبار كنسانتره معموالً از چهار طرف بسته و ارتفـاع انبـار حـدود             . كنند  حجم آنرا تعيين مي   

ه براي جلوگيري از نفوذ رطوبت انبار مواد كنسانتره باالتر از سطح زمين سـاخت             . باشد  متر مي 
هـاي تهويـه و     كف انبـار بايـد از بتـون سـاخته شـود و جهـت تهويـه نـصب پنجـره                    . شود  مي

 متـر  8/1، كنجاله تخم پنبه 6/1، جو 3/1معموالً هر تن گندم . هواكش در آن ضرورت دارد    
  .اي را آسياب كرد توان اقالم علوفه در انبار مواد كنسانتره نيز مي. مكعب نياز به فضا دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   سالن خوراك و  انواع سيلوي كنسانتره-2- 9-3شكل 

 متري تشكيل شده اسـت كـه بـا          5انبار يا سكوي علوفه معموالً از يك سايبان در ارتفاع             

خـوراك و مـدت اسـتفاده       توجه به ميزان مورد نياز گوسفندان كه بستگي به تعـداد، مقـدار              

  .گيرند گوسفند دارد، حجم آنرا در نظر مي

   سالن خوراك و  انواع سيلوي كنسانتره-1- 9-3 شكل

  )كنسانتره( انبار مواد متراكم -3-3-6

اي   انبار مواد علوفه-3-3-7
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  متـر مكعـب، هـر تـن يونجـه خـشك            15معموالً هر تن يونجه خشك بسته بنـدي نـشده             

تـوان    متر مكعب فضا نيـاز دارد و مـي   10 متر مكعب و هر تن كاه حدود         3/6دي شده   بنبسته
  .سه چهارم حجم انبار را پر نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ذرت در سيلوي ذرت سيلو شده- 11-3شكل 

  

 

سيلوهاي افقي با كمترين امكانـات جهـت احـداث نيـاز دارد و بـا توجـه بـه سـطح آب                         

  .شوند زيرزميني منطقه و جنس زمين به يكي از دو روش زير احداث مي

  

  

   انبار علوفه- 10-3شكل 

   

سيلو ساختماني است كه جهت ذخيره و انباركردن برخي مواد غذايي به صـورت آبـدار             
مـواد ذخيـره شـده در سـيلو را مـواد سـيلويي يـا سـيالژ                  . شود  احداث مي ) همراه با رطوبت  (

  .ها سيلوي افقي است ترين آن گويند و مرسوم

  

  سيلو -3-3-8

 

  سيلوهاي افقي-3-3-8-1
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در مناطقي ماننـد گـيالن و مازنـدران كـه در سـطح آب       

   .وندش زيرزميني باال است، احداث مي

  

  

  

   سيلو روي زميني - 12-3شكل 

  )خرمني(                         

  

  

  

  

   سيلوي نيمه خندقي- 13-3شكل 

  

  

در سيلوهاي افقي براي خارج شدن شيرابه حاصل از سيلو و همچنـين آب بـاران، كـف                     

سيلو بايد سيمان اندود و داراي شيب ماليم به طـرف دريچـه مـشبك آبـراه بـوده و در زيـر          

  . دريچه مشبك، چاهك فاضالب حفر شود

ارد و هـر قـدر ميـزان مـصرف روزانـه      ميزان مصرف روزانه سيلو به عرض آن بـستگي د          

 مـاه بـراي   3خـوراك سـيلوها تـا مـدت     . بيشتر و عرض سيلو كمتر باشد، اقتصادي تر اسـت       

 درصـد و مهمتـرين علوفـه        65-70ها قابل استفاده بوده، مقـدار رطوبـت علوفـه سـيلوئي               دام

بـراي افـزايش كيفيـت سـيلو        . باشد كه يـك غـذاي بـا انـرژي زيـاد اسـت               سيلوئي ذرت مي  

 

در اين نوع سيلوها نصف سيلو بـاالتر از سـطح زمـين و              

   .باشد تر از سطح زمين مي نصفي ديگر آن پايين

 

: سيلوهاي روي زميني    -3-3-8-2

 

: سيلوهاي نيمه خندقي   -3-1-8-3

  سيلو موقتي مثل سيلوي پالستيكي -3-3-8-4
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، ) درصـد بـر اسـاس مـاده خـشك          4 تـا    2( درصد علوفه سـيلو      5/0توان از اوره به ميزان        مي

-50 كيلوگرم علوفه سيلو و مـالس بـه ميـزان         100 كيلو گرم به ازاي      1-5/0آهك به ميزان    

ازاي مـصرف     معمـوالً ظرفيـت سـيلو را بـه          .  كيلوگرم در هر تن علوفه سيلو استفاده كرد        25

 كيلـو سـيالژ در هـر مترمكعـب در           700-800 معين با احتساب     خوراك گوسفند و به مدت    

  . باشد  متر مي2/0طور متوسط برابر هر راس گوسفند  گيرند و به نظر مي

 

  

  

  

  

  

  

   سيلوي پالستيكي- 14-3شكل 

  

  مراحل تخمير و به عمل آمدن سيلو

 ساعت روي زمين بماند تـا انـدكي پالسـيده    48پس از آنكه علوفه چيده شد، بهتر است        

ريزند، جهـت اينكـه       قطعه قطعه نموده و در داخل سيلو مي       ها را بوسيله چاپر       شود، سپس آن  

سيلو خراب نشود بايد هواي سيلو را توسط كوبيدن با تراكتـور يـا وسـيله سـنگيني مثـل بـام                  

پـس از پـر شـدن    . ريزند بايد اين كـار را انجـام داد          غلطان خارج نموده يعني هر اليه كه مي       

 روز سيلو بعمـل  21نمايند و پس از   گل مي سيلو روي آنرا با پالستيك پوشانده و سپس كاه          

  . آمده و قابل استفاده است

  

در صورتي كه پرورش گوسفند در جايگاه انجام شود، يكي از مهمترين عواملي كـه در            

هـاي مختلفـي شـود،        هـا و بيمـاري      تواند سبب انتشار انگـل      بهداشت جايگاه موثر است و مي     

  آوري و نگهداري كود  مخزن جمع-3-3-9
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لذا براي نگهداري كود، احداث يـك گـودال        . و تماس با فضوالت گوسفند است     آلودگي  

يك تـن   .  متر از تاسيسات اصلي ضروري است      150ها و به فاصله حداقل        مناسب به تعدا دام   

معموالً گوسـفند بـالغ در هـر شـبانه روز           .  متر مكعب فضا الزم دارد     5/1كود خشك حدود    

  .  گرم در روز مدفوع دارد1500حدود 

باشد، پس    هاي زراعي چون استفاده از كود كهنه و پوسيده بهتر از كود تازه مي               در زمين   

  . الزم است مدت ذخيره كود طوالني باشد

  

هاي خريداري شده و همچنـين حـذفي و فروشـي     اين سكو براي سوار و پياده كردن دام   

باشد كه بتدريج با شيب    متر مي  2/1 قسمت جلو    ارتفاع آن در  . بدليل حمل و نقل الزم است     

  .شود مناسب در قسمت عقب با زمين هم سطح مي

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  سكوي بارگيري و تخليه - 15-3شكل 

  سكوي بارگيري و تخليه -3-3-10
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گيرنـد، معمـوالً بـه صـورت          با توجه به تعداد ماشين آالت، وسعت هانگار را در نظر مي             

 متر مربـع  8تشكيل شده و براي تراكتور حدود    ) سه طرف مسدود و يك طرف باز      (از  نيمه ب 

  .گيرند  درصد وسعت اضافه در نظر مي10با احتساب 

  

  

  

  

  

  

  

  هانگار يا انبار تجهيزات و ماشين آالت - 16-3شكل 

  

وي انساني، دفتـر كـار در       به منظور نگهداري دفاتر، مدارك و همچنين افزايش بازده نير           

كارگري بايد با تاسيسات پرورش حيوانات فاصله         فاصله خانه . واحد دامداري ضرورت دارد   

كافي داشته و امكانات بهداشتي الزم نيز دارا باشد، تعداد و مساحت دفتركار و خانه چوپـان          

  .به سليقه مديريت بستگي دارد

  

ها بخصوص در منـاطقي كـه بيمـاري گنديـدگي بـين دو       ني كردن سم دام  براي ضدعفو   

 25هـا     عمـق ايـن حوضـچه     . شـود   سم شايع است در محل در ورودي به بهاربند احداث مـي           

  .گردد  متر تعيين مي5/1و با عرض ) متر3(ها برابر عرض درب بهاربند  متر و طول آن سانتي

  هانگار يا انبار تجهيزات و ماشين آالت -3-3-11

   دفتر كار و خانه كارگري -3-3-12

  )ضدعفوني(هاي پاشوي حوضچه -3-3-13
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هاي خارجي دام يكي از موارد مهم اسـت كـه بايـد           يد و تلفات ناشي از انگل     كاهش تول   

هائي نظير كنه عـالوه بـر تغذيـه مـستقيم از بافـت هـا و خـون                  انگل. به آن توجه خاص نمود    

باشند كـه بـا حمـام دادن          مي) پيرو پالسموز (هائي همچون زردي      حيوان عامل انتقال بيماري   

  .هاي خارجي را دفع نمود توان انگل تر است مي ها موثر ها كه از ساير روش دام

  

  . قسمت و بشرح ذيل تشكيل يافته است4ساختمان حمام ضدكنه از 

  )قسمت انتظار(  قسمت نگهداري گوسفند-

شوند، ابعـاد آن      كنه در ابتدا به اين قسمت وارد مي         گوسفندان براي استفاده از حمام ضد       

 راسي ابعـاد مناسـب ايـن قـسمت          500وسفندداري  بستگي به تعداد دام داشته و براي يك گ        

  .باشد  متر مربع مي5×5

   راهرو و يا گذرگاه-

 60 متـر و عـرض آن       10كنـد طـول راهـرو         راهرو محل انتظار را به حوضچه وصـل مـي           

  .باشد متر مي سانتي

   حوضچه يا حمام-

و در  متـر  8 متر است و طول حوضچه   2/1-5/1ارتفاع و يا عمق مناسب حوضچه معادل          

 و در   70متوسـط عـرض حوضـچه در قـسمت فوقـاني            . باشـد    متـر مـي    3ترين قـسمت      عميق

  .متر است  سانتي30كف

متـر و بـا شـيب      سـانتي 5 رديف پله به ارتفاع 4-5در انتهاي راهرو و محل ورودي حمام     

شود تا دام در هنگام ورود كنترل خود را از دست داده و با سـر در محلـول                     زياد احداث مي  

شود و محلول نيز بـه داخـل          براي آنكه گوسفند به راحتي از حوضچه خارج مي        . ل شود داخ

. شـود    درجـه احـداث مـي      25حوضچه برگشت نمايد در قسمت خروجي، پلكـان بـا شـيب             

 ليتـر محلـول حوضـچه را بـا خـود حمـل              22گوسفند در هنگام خـروج از حوضـچه حـدود         

شود كه بايـد بـه       حلول از پشم خارج مي     ليتر م  20 تا   18كند كه پس از تكان شديد بدن،          مي

  )شستشوي گوسفند(حمام ضد كنه  -3-3-14
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متر از سـطح زمـين اطـراف بلنـدتر             سانتي 25هاي فوقاني حوضچه بايد       لبه. حوضچه برگردد 

  .باشد و براي تخليه آب كثيف حمام، دريچه و چاهك با عمق مناسب حفر شود

   قسمت خشك شدن يا استراحتگاه-

)  ليتر 4-2(شوند تا باقيمانده محلول       دقيقه نگهداري مي   10ها به مدت      در اين قسمت دام     

انـدازه آن مـشابه قـسمت نگهـداري         . ها خارج شود و به حوضچه برگـردد         از داخل پشم آن   

  .باشد ها قبل از حمام مي دام

 
  

  

  

  

  

  

  

  

   حمام ضد كنه- 17-3شكل 

  ها توجه به نكات زير ضروري است مهنگام حمام دادن دا

هـاي داراي زخـم يـا جراحـت، خـودداري           دام هاي ضـعيف و همچنـين        از حمام دادن دام    -

  .شود

  .ها در هنگام حمام دادن نبايد تشنه باشند  دام-

  . حمام دادن در هواي گرم و ماليم انجام شود-

  . ها نبايد قبل از حمام دادن به ميزان زياد تغذيه شوند  دام-

اواخـر  (يـزش  و قبـل از فـصل آم  ) اواسـط بهـار  (چينـي    در هر سال حمام دادن قبل از پـشم  -

  .انجام شود) مرداد

  .ها بهتر است با سمپاشي جايگاه همزمان باشد  حمام دادن دام-
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 سم را طبق بروشور، تدريجي داخل حوضچه ريخته و بـا يـك چـوب بلنـد بهـم بزنيـد تـا                  -

  .كامالً در آب حل شود

  . با استفاده از چوبي كه يك سرآن دوشاخ است سر گوسفندان را هم در آب فرو كنيد-

  . در زمستان بدن گوسفندان را با سم و يا محلول حمام گردپاشي نماييد-

  

 . گيرند  متر در نظر مي5×4معموالً يك اتاق   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چيني  اتاق پشم-3-3-15
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  چهارمفصل 

  گوسفند و بزتغذيه 

  

  

  دوين و تاليفت

  ي داود صيد– كامران رضا يزدي –حسين غالمي 
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  گوسفند و بزغذيه ت

ــه   ــه در مراتــع پاي ــر اســاس تغذي ــز ب ريــزي شــده و  در كــشور مــا پــرورش گوســفند و ب

گــان بــر ايــن بــوده كــه پــرورش  ايــن دو   ورش دهنــدهاصــوالً تــا امــروز عقيــده و بــاور پــر

يـا مـزارع    هـا حتمـاً بايـد درمرتـع و     بـه مراتـع اقتـصادي اسـت و آن     گونه دام فقـط بـا اتكـا   

ــاري     ــضي از بيم ــداران، بع ــي دام ــي برخ ــد، حت ــرا كنن ــه  چ ــاي تغذي ــابوليكي در  ه اي و مت

ــه ــين گل ــسته    ب ــرورش در محــيط ب ــرفتن و پ ــرون ن ــه بي ــز را ب  و متمركــز هــاي گوســفند و ب

هـــاي مجـــاري ادرار  تـــوان بـــه عارضـــه ســـنگ در ايـــن مـــورد مـــي.  دهنـــد نـــسبت مـــي

)Urolitasis ( هـا  هـاي نـر اشـاره كـرد كـه بـر اثـر تغذيـه نامناسـب بـره                   هـا و بزغالـه    در بره

، اشــاره شــود هــا كـه بــا مــصرف مقـدار زيــادي دانــه غـالت در جيــره عــارض مـي    و بزغالـه 

ــرد اســتعداد بــودن اســت ولــي در     د خنگــي و بــي در فرهنــگ عامــه گوســفند نمــا   . ك

طبيعـت در طـي قـرون متمـادي گوسـفند و بـز مـواد مغـذي مـورد نيـاز خـود بـه خـصوص              

هـــا را از مـــواد خـــوراكي مختلـــف  هـــا و مـــواد معـــدني را تـــشخيص داده و آن ويتـــامين

ــامين  ــرده-ت ــد، دام ك ــاري     ان ــه بيم ــر ب ــع كمت ــده در مرات ــرا كنن ــاي چ ــه  ه ــاي تغذي اي و  ه
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ــابوليك ــتال مــيمت ــه.  شــوند ي مب ــر يافت ــشان مــي هــاي تحقيقــاتي اخي دهنــد كــه  در كــشور ن

ــر اصــول علمــي    ــز اگــر متكــي ب ــرورش صــنعتي گوســفند و ب ــد   باشــد مــي پ ــه مانن ــد ب توان

ــسته اقتــصادي و ســود  بزهــا سرشــاخه خــوار طبيعــي  . آور باشــد پــرورش گــاو در محــيط ب

د مغــذي زيــاد هــستند، هــاي كــه حــاوي مــوا هــا و ســر شــاخه هــستند و در تــشخيص علوفــه

ــد   ــردي دارن ــه ف ــصر ب ــدرت منح ــي  . ق ــوري م ــاخه خ ــه سرش ــفنداني ك ــا و گوس ــد  بزه كنن

  .  شوند هاي داخلي مي كمتر مبتال به انگل

 در تأمين درآمد خانوارهاي روستايي    و بز   با عنايت به اهميت اقتصادي پرورش گوسفند        

 در كـشورما، از طريـق   هـا  داماين كشور و با توجه به اينكه درآمد اصلي پرورش          و عشايري   

 گوشـت توليـدي گلـة    كمييـت باشـد، لـذا هـر گونـه بهبـود          مي) و بزغاله بره  (توليد گوشت   

سنتي بودن مديريت پـرورش     .  دارد دار  گله، تأثير چشمگيري در بهبود در آمد        گوسفند و بز  

ند و در شـو   كه اكثرا فقير ارزيـابي مـي   و اتكاي آن به چراي دام از طريق مرتع        و بز  گوسفند

انرژي مورد نياز راهپيمايي    ( اكثر مواقع سال انرژي مورد نياز براي نگهداري و چرا در مرتع             

 اغلـب   (چرهاي زراعـي كـه در فـصل آميـزش              و پس  كنند  را تامين نمي  ) براي چرا در مرتع   

بـازده  شـود   ، سـبب مـي  اسـت ر دااز كمتـرين كيفيـت غـذايي برخـو        )  و سه ماه پاييز    شهريور

 هـاي   گله در تحقيق يك  نگارندگان در  " اخيرا .هاي گوسفند و بز كاهش يابد       اقتصادي گله 

 نظـر  هـا از    در ايـن گلـه     شـده  اسـتفاده  سنتي هاي  جيره كه دادند نشان عشايري و بز  گوسفند

مختلــف  مراحــل در و بــز گوســفند نيــاز و نيــست متــوازن و متعــادل مغــذي مــواد و انــرژي

شـود و در مراحـل حـساس       نمـي  تامين آبستني ورهد اواخر و گيري  جفت مانند فيزيولوژيك

  . فيزيولوژيك، گوسفند و بز نياز به تغذيه كمكي دارند

شـود و گوسـفند و بـز هـم       صـبح زود توصـيه مـي   تغذيه گوسفند و بز در روز و ترجيحاً      

گوسـفند و بـز   . دهند مگر آنكه مجبور به تغذيـه در شـب شـوند             تغذيه در روز را ترجيح مي     

ه خوراكي خود را انتخاب كنند و از خوردن گياهان سمي در مراتع خـودداري    توانند ماد   مي

كنند مگر آنكه خيلي گرسنه باشند و خوراك ديگـري غيـر از گياهـان سـمي در اختيـار              مي

كننـدگان و بـه خـصوص گوسـفند و بـز بـراي                بايد توجه داشت كـه نـشخوار      . نداشته باشند 
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ارزش بـراي   اند تا ايـن مـواد كـم ارزش و يـا بـي        ها و مواد خشبي خلق شده       استفاده از علوفه  

انسان را تبديل به شير و گوشت نمايند پس هميشه در تغذيه نشخواركنندگان بايد اين اصـل        

)  هـا   كنـسانتره ( ها و مواد متراكم       اگر در شرايطي قيمت دانه    . مهم و اساسي را در نظر گرفت      

بايـد سـعي شـود كـه      ) يـن گونـه اسـت     اكثر مواقع در كشور مـا ا      ( كمتر از قيمت علوفه شد      

در جيره وجود داشته باشد تا فيزيولوژي گوارش و نشخوار در           ) NDF(يا فيبر     حداقل علوفه 

، نظـم     دام مختل نشود و اگر اين رعايت نشود و يا تغيـر ناگهـاني در جيـره دام اعمـال شـود                     

هـاي موجـود در       سم، نوع و نسبت ميكروارگاني      تعداد( كند    طبيعي و شرايط شكمبه تغيير مي     

اي، آنتروتوكـسمي  يـا نفـخ     اي مانند اسيدوز شـكمبه   هاي تغذيه   و در نهايت بيماري   ) شكمبه

 .  شود براي دام حادث مي

گوسفند و بز بايد بر اساس نيازهاي خود تغذيه شوند و تغذيه كمتر و يا بيشتر از نياز،  �

 نياز نيز باعث از دست رفتن ها خواهد شد و تغذيه بيش از حد  كاهش توليدات در آن باعث

  .  شود اي و ضرر اقتصادي مي هاي متابوليكي تغذيه مواد مغذي، ايجاد بيماري

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقدار فضاي آخور نسبت به تعداد دام كافي نيست- 1-4شكل 

  

عدم نياز به سرمايه  ،توان  ميها  بز نسبت به ديگر دام گوسفند وي پرورشي مزايااز جمله

 از  بيشتر، قابليت استفاده ، باال بودن نسبت دوقلوزائي  گران قيمت و تجهيزاتزياد و جايگاه

  . را نام بردها  سرشاخه ومواد خشبي
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 دو معلول مسئله اين كه است گرفته انجام بز مورد در اندكي بسيار تحقيقات ما كشور در

 نادرست هاي اهديدگ وجود -2 و دام اين با مرتبط تحقيقات به كافي توجه عدم - 1 است علت

 كشور در ارضي  اصالحات با مراتع، همزمان و ها جنگل بر دام اين پرورش مخرب اثر بر مبني

 شد باعث امر اين و است شده القاء دامپروري جامعه به ذهنيت ، اين)شمسي هجري چهل دهه(

  .شود انجام ها دام ديگر به نسبت بز تحقيقات بخش در كمتري گذاري سرمايه كه

  طبقه بندي مواد خوراكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راكي مورد استفاده در تغذيه گوسفند و بزمواد خو -1 – 4



 113 / تغذيه گوسفند و بز -  فصل چهارم

.  هـاي گوسـفند و بـز در زمـستان اسـت            تـرين منبـع خـوراكي گلـه          عمـده  : علوفه خـشك  

و داراي انـرژي و پـروتئين متوسـطي           هاي خشك داراي ارزش غذايي متفاوتي هستند          علوفه

  . هستند

هـاي   توان سيالژ مناسـبي تهيـه و در تغذيـه گلـه      و قصيل غالت ميهاي سبز از علوفه: سيالژ

هاي گوسفند و بز      ها به گله    هاي سبز در تغذيه سيالژ       و مانند علوفه    گوسفند و بز استفاده كرد    

ها به مقـدار زيـاد اسـتفاده     توليد از سيالژ البته بايد دقت كرد و نبايد در جيره گوسفند و بز پر      

سـيالژهاي آلـوده بـه خـاك و     .  شـوند  هـا مـي   ظـت انـرژي جيـره   كرد چون باعث كاهش غل    

  .  شوند ها، باعث بيماري ليستريوز در گوسفند و بز مي كپك

  

  

  

  

  

  

  

   برداشت تريتيكاله سبز و سيالژ حاصل از آن- 2-4شكل 

  ها  كنسانتره

در مـواقعي  . شـود   د گفتـه مـي    ن حجم و فيبر كم دار      ولي به مواد خوراكي كه انرژي زياد     

اي توانايي تامين انرژي و مواد مغذي مـورد نيـاز دام بـه خـصوص بـراي            هاي علوفه   جيرهكه  

هـاي   شـود تـا عملكـرد در گلـه       هـا اسـتفاده مـي        را نداشته باشند از كنـسانتره       هاي پرتوليد   دام

  .  گوسفند و بز بهبود يابد

ــسانتره ــرژي كن ــاي ان ــد   زا ه ــروتئين كمــي دارن ــه)  %  8  -11( ، پ ــاي غال ، دان ــد ه ــي مانن ت

اين غـالت نيـاز بـه        اند و براي گوسفندان و بزها تغذيه        جو،گندم، ذرت، يوالف از آن جمله     

هـاي    ها را براي گله     هاي خوراك دام دانه     ، برخي از دامداران و يا كارخانه        آوري ندارد   عمل
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 هـا  كنند كه باعث هزينه بـاالتر و كـاهش ارزش غـذايي دانـه       گوسفند و بز آرد و يا خرد مي       

ها كمتر از شش هفتـه اسـت و شـكمبه             هايي كه سن آن     ها و بزغاله    البته براي بره  . خواهد شد 

غالت داراي فسفر زيـادي هـستند ولـي كلـسيم كمـي        .آوري مفيد است    ، عمل   فعالي ندارند 

هـاي نـر و تـب     ها و بزغاله ها باعث ايجاد سنگ مجاري ادرار در بره دارند كه تغذيه زياد آن   

، بـيش از      هـاي پروتئينـي     كنـسانتره .  و بزهاي ماده آبستن و شيرده خواهد شد        ها  شير در ميش  

، كنجاله پنبـه دانـه        كنجاله سويا .  درصد پروتئين خام دارند و منشا گياهي يا حيواني دارند           15

  .  هايي از اين گروه هستند و پودر ماهي مثال

ولـي در كـل تغذيـه       .  رنـد ، دامداران نظرات متفـاوتي دا       در تغذيه غالت به گوسفند و بز      

  .  ، مرحله رشد و اقتصاد دامپروري دارد غالت بستگي به نوع دام

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، كرامبلپلت، مش:  انواع كنسانتره- 3-4 كلش

  مواد خشبي 

باشـندكه خـصوصيات اصـلي      آن دسته از بقاياي كشاورزي مـي      "مواد خشبي " منظور از   

ز فيبر، پايين بودن ميزان قابليت هضم انـرژي و          ها، حجيم بودن، دارا بودن درصد بااليي ا         آن

بـز حتـي در حالـت     مواد مغذي وكافي نبودن پروتئين خام  براي تامين نيازهـاي گوسـفند و  

اغلب اين مواد خوراكي خوش خوراكي پائيني دارند و و برخي حـاوي             . باشد  نگه داري مي  

هـاي    هـا در جيـره      ذيـه آن  ها هستند به همين دليـل اسـت كـه تغ            مواد باز دارنده و ضد مغذي     
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هاي كامال مخلوط و به شكل فيزيكـي پلـت و بلـوك پيـشنهاد             گوسفند وبز به صورت جيره    

توان به كاه گندم و جـو، كـاه بـرنج، كـاه و  بقايـاي                   از اين دسته مواد خوراكي مي     . شود  مي

 .  اشاره كرداي دانهذرت 

،  ، ماشـك  ، مـاش  بياها، باقال، عدس لوبيا روغني و ساير لو    هاي نخود،   شامل كاه  :كاه حبوبات 

هـا   ها پروتئين خام بيشتري نسبت به كاه غـالت دارنـد و بـراي دام        خلر است اين دسته از كاه     

  .تر هستند خوش خوراك

  

  كاه و بقاياي زراعت پنبه 

باشد كه البتـه   شامل ساقه، برگ و كليه بقاياي بوته پنبه پس از پايان آخرين چين پنبه مي            

 منبـع   شـود آوري  در صـورت درو و جمـع   وتاً ضـخيم و محكـم و تـوپر اسـت       ساقه آن نـسب   

  .خوراكي  قابل استفاده اي در تغذيه زمستانه حيوانات داشتي خواهد بود

ميزان پروتئين خام در بقاياي محصول پنبه كه از مزارع گرگـان نمونـه بـرداري شـده اسـت                    

  .باشد ها باالتر مي درصد گزارش گرديده است كه نسبت به انواع كاه 10حدود 

  

  كاه و بقاياي آفتابگردان 

سـازي دانـه    باشد كه طي برداشـت و جـدا         شامل ساقه و طبق اين گياه مي       عمدتاًاين بقايا   

 درصـد وزن گيـاه رسـيده را شـامل           70ماند و بيش از       به جاي مي  ) به عنوان محصول اصلي   (

   .شود و ارزش غذايي آن از كاه غالت باالتر است مي

  

   بخش هوايي سيب زميني كاه يا

گــردد كــه در صــورت  زمينــي قبــل از برداشــت غــده را شــامل مــي كليــه بقايــاي ســيب

. ها كمـك گرفـت     توان از آن به عنوان خوراك زمستانه دام         آوري و خشك كردن مي      جمع

با توجه به رطوبت نسبتاً باال در بقاياي زراعـت سـيب زمينـي و وجـود مـواد بازدارنـده نظيـر          

سـازي و   دم خوش خوراكي، بهتر است آن را به كمك موادي نظير مالس غني        سوالنين و ع  

  .خوش خوراك و يا سيلو نمود
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  شاخه و برگ درختان 

شـود كـه در هـر          ميليون هكتار برآورد مي    5/2سطح زير كشت باغات دركشور بيش از        

بـرگ درختـاني كـه در پـاييز خـزان           .  اصله درخـت وجـود دارد      400هكتار به طور متوسط     

دهنـد كـه خـود منبـع قابـل       اي را از دسـت مـي   كنند مواد نسبتاً انبوهي از مواد شبه علوفـه     مي

البتـه در اغلـب     . تـوان از آن درتغذيـه دام اسـتفاده نمـود            شـود كـه مـي       توجهي محسوب مي  

هــا و بخــصوص گوســفند قــرار  روسـتاهاي كــشور در فــصل پــاييز باغــات مــورد چــراي دام 

بـه هـر صـورت، بـرگ        . گيـرد   د نيز مورد اسـتفاده قـرار نمـي        گيرد اما در بسياري از موار       مي

توجه بندي نمود كه با     توان از نظر ارزش غذايي در رديف علوفه متوسط دسته           درختان را مي  

  . استها درتغذيه دام داراي اهميت اي در كشوراستفاده بهينه آن به محدوديت منابع علوفه

  

 چر مزارع پس

هي به جاي مانده در مزرعه پس از برداشت محـصول           چر عبارت است از بقاياي گيا       پس

هـاي هـرز و    بـه عـالوه رشـد گياهـان و علـف     ) آوري كـاه  و دربسياري مـوارد جمـع     (اصلي  

هـا برداشـت گرديـده     همچنين رشد مجدد بعضي از گياهان زراعي كـه محـصول اصـلي آن             

اي  مونـه چر مزارع بـرنج ن   پس. چر را تقويت كند     است نيز ممكن است كميت و كيفيت پس       

  . گردد چر غني محسوب مي از يك پس

  

  ، صيفي و سبزي ها و تفاله ميوه ماند انواع پس

هاي غيـر     هاي وازده، بخش    توان به انواع ميوه     در اين دسته از بقاياي محصوالت كشاورزي مي       

ها و ديگر  محصوالتي ماننـد سـبزي    ي حاصل از صنايع فرآوري انواع ميوه    خوراكي و پس ماندها   

هاي انار، انگور، سـيب ، زيتـون، پرتقـال، ليمـو و ديگـر مركبـات، انبـه،           تفاله. في اشاره نمود  و صي 

هاي كنسرو سازي، تفالـه گوجـه فرنگـي از جملـه مـواد قابـل        بقاياي صنايع سيب زميني، پس ماند   

  . شوند ذكر در اين دسته از بقاياي محصوالت كشاورزي محسوب مي
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  خرماي نامرغوب 

ل صنايع شيره گيري از خرما بوده و خرمـاي نـامرغوب نيـز بخـشي از                 تفاله خرما محصو  

محصول خرماي كشور است كه از بازار پسندي برخـوردار نبـوده و در تغذيـه دام مـصرف                    

اين مواد حاوي الياف كم اما غنـي از مـواد قنـدي و كربوهيـدرات غيـر سـاختماني        . شود  مي

اين مـواد  فاقـد مـواد بازدارنـده         . باشد   مي ها  بوده كه حاكي از انرژي زايي قابل توجه در آن         

ها بسيار پايين   بوده و همچنين منبع غني از كلسيم، پتاسيم، روي و مس هستند اما پروتئين آن              

  .البته هسته خرما داراي بافتي سخت بوده كه نياز به عمل آوري دارد. است

 هاي فرعي  مقدار توليد و وضعيت تقريبي مصرف فعلي برخي از فرآورده- 2-4جدول 

  كشاورزي در ايران

 وضعيت تقريبي مصرف در كشور

 )بر حسب درصد( 

عنوان بستر،  استفاده به

توليد قارچ، توليد كاغذ 

و نئوپان و يا ديگر 

  ها استفاده

  سوزاندن

 در مزرعه

  باقيمانده

  در مزرعه

 ا كارخانهي

  به عنوان

  خوراك

 دام

  مقدار توليد ساليانه

 ماده -به هزارتن( 

  )خشك

  فرآوردهنام  

  فرعي كشاورزي

  رديف

 1 كاه  گندم 12000 75 15 5 5

 2 كاه جو 4000 95 2 2 1

 3 كاه برنج 1500 50 30 - 20

 4 كاه تريتيكاله 100 90 10 - -

 5 سرشاخه نيشكر 1000 8 - 92 -

 6 پيت و باگاس نيشكر 1200 30 - - 70

 7 بقاياي ذرت دانه اي 1500 30 40 30 -

 8 تفاله انگور 40 100 - - -

 9 تفاله انار 25 15 85 - -

 10 تفاله سيب 50 100 - - -

 11 تفاله زيتون 10 80 20 - -

بقاياي ميادين ميوه و  1000 10 88 - 2

 بار تره

12 

 13 تفاله مركبات 50 80 20 - -

 14 بقاياي پسته تازه 240 7 90 3 -

- - - 100 80 
غير ( خرماي نامرغوب

 )خوراكي
15 

 16 كاه بقوالت 100 100 - - -

 17 بقاياي مزارع پنبه 100 20 60 20 -

بقاياي مزارع چغندر  50 70 30 - -

 قند

18 

 19 بوته مزارع جاليزي 220 80 20 - -

 20 تفاله گوجه فرنگي 20 30 40 30 -
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  هاها و پوشينه ميوهپوسته

، گردو، بادام زميني وپـسته        انواع بادام هاي    ها و پوشينه     پوسته عمدتاًتوان    در اين مورد مي   

 مواد خـشبي قابـل     تازه برداشت شده را نام برد كه از نظر فيزيكي و ارزش غذايي در رديف              

ها بسته به نوع و ميزان فيبر و نيـز مـواد          بندي هستند اما هضم پذيري و ارزش غذايي آن         دسته

  .  محدود كننده متغير است

 غذايي هاي جيره در ماندها پس از بعضي كاربرد حدود و غذايي ارزش - 3-4 جدول

  بز و گوسفند

 نوع خوراك
  پروتئين

% 

  انرژي قابل متابوليسم

 )مگاكالري در كيلوگرم(

بستگي به سن ( حد مجاز مصرف 

 )و وضعيت فيزيولوژيكي دارد

 15-10 9/1  10 تفاله انگور

 6 -3 2 4 تفاله انار

 20-10 3/2 4/6 تفاله سيب

 15 -5 8/1 4/6 تفاله زيتون

 10-5 2 10 تفاله زيره

 25 -15 2 5/14 بقاياي تره بار

 25 -10 4/2 7 تفاله پرتقال

 25 -10 45/2 10 تفاله ليمو

 30-15  3 10  پس ماند ماكاروني

 10-5 5/1 6 پوسته پنبه دانه

 10-5 2 11 بقاياي پسته تازه

 20-10 4/2 18 كهور) ميوه(نيام 

 20-10 4/2 4 )وراكيغير خ(خرماي نامرغوب

 15-10  2 5 هسته خرما

 10 -5 2/2 15 بوته سيب زمين

 15 -8 2/2 16 بوته كدو

 20-10  5/2 19 كدو آجيلي

 10-5  2/2 17 بوته هندوانه

  هاي گوسفند و بز  هاي كاهش هزينه تغذيه گله راه

 صــنايع و كارخانجــات فرعــي هــاي فــرآورده و زراعــي محــصوالت اســتفاده از بقايــاي �

  .كشاورزي در جيره
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 هاي متوازن و متعادل  تهيه جيره �

  )TMR(تهيه جيره به شكل كامل و مخلوط  �

  ها به شكل پلت يا بلوك  استفاده از جيره �

  

  

  

  

  

  

  

 خوراك كامل پلت شده -5-4 شكل                           بلوك خوراك كامل-4-4شكل              

 

  .بندي و تغذيه شوند توليد تقسيمگوسفندان و بزها بر اساس مقدار  �

تر و بـر اسـاس نيـاز       به صورت دقيق  )  ها  جيره  (كند تا مواد خوراكي       ين روش كمك مي   ا

، مقـدار   مثالً اگر گوسفند و يا بزي دو يا سه قلـو داشـته باشـند   . هاي گله تقسيم شوند    بين دام 

فندان كه مقـدار توليـد    و يا بزها و گوس ، متفاوت است نيازش با گوسفندي كه تك قلو دارد    

، باعـث افـزايش هزينـه تغذيـه در گلـه              شـوند   شير متفاوتي دارند و در يك گروه تغذيه مـي         

تغذيـه  . شود هاي توليد مي تر از نياز هر دو باعث افزايش هزينه     تغذيه كم و بيش   . خواهند شد 

نياز باعـث  شود و تغذيه بيش از      كمتر از نياز باعث تحليل رفتن جنين و مسموميت آبستن مي          

  .گردد هاي نر مي ها و بزها و دام تجمع چربي و چاق شدن بيش از حد ميش

  

 .هاي كم توليد براي كاهش هزينه در گله ضروري است حذف دام �

هـا و    سال اسـت بـراي شناسـايي مـيش    6 تا 3ها و بزها حدود  معموالً عمر اقتصادي ميش 

هـا   اند و وزن ميش ها كه از شير گرفته شده ها و بزغاله ، بهتر است وزن بره بزهاي برتر در گله   

  ها و يا بزهاي ماده برتر را نشان دهـد  تواند ميش و بزها ثبت شوند بعد نسبت  اين دو وزن مي    

  . نژادي از آن استفاده كرد هاي اصالح تواند در برنامه كه مي
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مهمتـرين  .  شود  ز، اهميت كافي داده نمي     به آب در تغذيه گوسفند و ب         در كشور ما   :آب .1

 درصد بدن دام 70 تا 60حدود  . باشد  ماده مغذي موردنياز نشخواركنندگان كوچك آب مي      

، توليد و درجه حرارت محيط بـه     گوسفند و بز بسته به مقدار فعاليت      . دهد  را آب تشكيل مي   

 خـورده شـده   مـاده خـشك  مقـدار  مقـدار مـصرف آب بـا        . مقادير آب متفاوتي نيـاز دارنـد      

دارد، سـبب ثابـت نگـه داشـتن درجـه             هـاي مهمـي    آب در بدن نقـش    .  همبستگي مثبتي دارد  

گردد و همچنين باعث نقـل و انتقـال موادمغـذي و دفـع مـواد زائـد از بـدن          حرارت بدن مي  

هاي شيميايي ايجاد     عالوه بر اين محيط مناسبي براي انجام بسياري از واكنش         . شود  ها مي   دام

كنند، كمتـر دچـار مـشكالت گوارشـي شـده و       يواناتي كه آب كافي مصرف مي ح. كند  مي

  .شود ها ديده مي هاي مجاري ادرار كمتر در آن سنگ

هـاي سـبز و تـازه،     منابع مختلف آب شامل آب موجود در مواد خـوراكي مثـل علوفـه      

. د بـود  گيـرد، خواهـ     آب باران، شبنم، برف و آبي كه به طور آزاد در اختيار حيوان قرار مي              

بـه طـور   .  برابر ماده خشك مصرفي اسـت 4 تا 2معموالً ميزان آب مصرفي در گوسفند و بز         

. شـود   ليتر آب در شرايط معمول براي هر رأس گوسفند و بز درنظر گرفته مي  6 تا   4متوسط  

درجـه حـرارت محـيط نيـز     . نيازهاي آب حيوان ماده شيرده حدود دو برابر اين مقدار اسـت    

  .صرفي موثر استم روي ميزان آب

درجه حـرارت آب نيـز روي مـصرف آن توسـط حيـوان تاثيرگـذار اسـت، الزم اسـت                     

آبخوري در تابستان در سايه قرار گيرد و از گرم كن در زمستان براي گـرم كـردن آب يـخ         

زيرا آب سـرد باعـث افـزايش نيـاز حيـوان و مـصرف خـوراك بيـشتر جهـت                     . زده استفاده گردد  

  . تواند باعث كاهش مصرف خوراك گردد  دام خواهد شد و مينگهداري درجه حرارت بدن

مصرف بيش از حد نمك، پروتئين يا منابع نيتـروژن غيـر پروتئينـي ماننـد اوره در جيـره                    

همچنين مصرف مقـادير بـاالي موادمغـذي سـبب         . تواند باعث افزايش مصرف آب شود       مي

  . گردد افزايش مقدار مصرف آب مي

  موجود در خوراك داممغذي مواد  -2 – 4
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از طـرف  .  درصـد نمـك در آب را تحمـل نمايـد    5/1ر بيش از تواند مقادي گوسفند نمي 

  .ديگر مقادير بيش از حد مصرف آب نيز ممكن است باعث كاهش توليد حيوان گردد

هـا و بزهـاي       مـيش . نياز به آب در مراحل آخر آبستني بيشتر از اوايل تا اواسط آبستني است             

گوسفندان و بزهـاي    . ري نياز دارند  هاي تك قلوزا به آب بيشت       دوقلوزا و باالتر نسبت به ماده     

نيـاز بـه آب     . نژاد شيري نسبت به گوسفندان و بزهاي نژاد گوشتي نياز بيشتري به آب دارند             

 .در تابستان بيشتر از زمستان خواهد بود

باشـد و بـه مقـدار بـسيار           مهمترين منبع انرژي براي رفع نيازهاي دام مي       : ها  كربوهيدرات .2

كند و يـا      شود و بقيه آن سوخت و ساز بدن را تامين مي            خيره مي ها ذ   كمي در كبد و ماهيچه    

 .شود به صورت چربي در بدن ذخيره مي

ليپيـدها بـراي   . كننـد  ها انرژي توليد مـي   برابر بيشتر از سوختن كربوهيدرات  5/2 :ليپيدها .3

 الزمند و همچنين بـه عنـوان عـايق در       A   ، D   ، E   ، Kهاي محلول در چربي       جذب ويتامين 

مل نموده و حاوي اسيدهاي چرب ضروري مثل لينولئيك و آراشـيدونيك كـه بـدن                بدن ع 

 .باشد، هستند ها نمي دام قادر به ساختن آن

براي رشد و نمو بدن و توليد شير و گوشت در گوسفند مورد نيـاز اسـت از               :هاپروتئين .4

ئين سـاخته  هـا از پـروت   هـا و بعـضي از هورمـون     اند و تمـام انـزيم       اسيدهاي آمينه تشكيل شده   

 .نهايت براي دام مورد نياز هستند شود و بي مي

ها مواد آلي هستند كه به ميزان خيلي كـم بـراي اعمـال حيـاتي بـدن             ويتامين :ها  ويتامين .5

 شوند؛  مورد نيازند و به دو دسته تقسيم مي

  )A.D.E.K(هاي محلول در چربي  ويتامين.1

  )C,B(هاي محلول در آب  ويتامين  .2 

 تحـت عنـوان ضـد نـازايي         Eويتـامين   . گـردد    باعث شب كوري مـي     Aتامين  كمبود وي   

از اكسيده شدن بعضي اسيدهاي چرب در بدن جلوگيري نموده و در نتيجـه              . شود  ناميده مي 

 كـه باعـث     D ويتـامين . گـردد   هاي محلول در چربـي مـي        باعث جلوگيري از تجزيه ويتامين    

 هـا و استئوماالسـي    ريكتزيـا در بـره  جذب كلسيم و فسفر شده و كمبود آن باعـث بيمـاري  
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 ضد خونريزي بوده و از خـونريزي        Kويتامين. گردد  در گوسفندان بالغ مي   ) نرمي استخوان (

 بـراي اعمـال حيـاتي    B و Cهاي گروه  ها از جمله ويتامين ساير ويتامين. نمايد  جلوگيري مي 

  .گوسفند بسيار الزم و ضروري است

. 1: ها عبارتند از    م براي بدن مورد نيازند و مهمترين آن       كه به ميزان بسيار ك     :مواد معدني  .6

نمك طعام كه تنظيم كننده فشار اسمزي بوده باعث نگهداري و متعادل نمـودن آب بـدن و                 

هـا   كلسيم و فسفر كه در ساختمان اسـكلت       . 3يد  . 2. گردد  همچنين باعث تحريك اشتها مي    

 و يكــي از اجــزاي متــشكله آهــن كــه نقــش مهمــي در تــنفس ســلولي دام. 4. نقــش دارنــد

. 6. هـاي خـون اسـت       مس كه يكي از اجـزاي سـازنده بافـت         . 5. باشد  هموگلوبين خوني مي  

 .باشد  موثر ميB12كبالت كه در سنتز ويتامين 

  

كننـدگان كوچـك    مواد معدني نقش مهمي در سيستم اسكلتي و اعـصاب بـدن نـشخوار    

،   ، فـسفر    شانزده ماده معدني مورد نياز گوسفند و بز به دو دسته پر نيـاز شـامل كلـسيم                 . دارند

، كبالـت   ، روي ، منگنـز  ، آهن   ، مس   ، پتاسيم و گوگرد و كم نياز مانند يد          ، منيزيم   ، كلر   سديم

  .شوند و سلنيم تقسيم مي

علوفـه   .گيرند رار ميكلسيم و فسفر براي نگهداري و توسعه اسكلت بدن مورد استفاده ق

هاي   دانه.  لگومينه مانند يونجه داراي مقادير كافي كلسيم بوده ولي مقدار فسفر آن كم است             

نـسبت مناسـب كلـسيم بـه فـسفر در جيـره             .  غالت معموالً كلسيم پايين و فسفر بااليي دارند       

د نيـاز دام   را در شـرايطي كـه فـسفر مـور    1 بـه  7توانند تـا    است ولي مي1 به 2گوسفند و بز   

تــامين شــده باشــد را تحمــل كننــد در همــين رابطــه تحقيقــات نــشان داده بــراي كمــك بــه  

هاي نر پرواري به ويـژه وقتـي    ها و بز غاله جلوگيري از تشكيل سنگهاي مجاري ادرار در بره   

كننـد، بهتـر اسـت نـسبت كلـسيم بـه         كه جيـره را بـه صـورت پلـت يـا بلـوك مـصرف مـي                 

  .باشد 1  به5/3فسفرحدود 

  

  هاي مورد نياز گوسفند و بز مواد معدني و ويتامين - 3 – 4
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و )  سمت چپ( هاي نر رائيني مبتال به سنگ مجاري ادرار   مثانه بزغاله-6- 4شكل

  )سمت راست(هاي تشكيل شده در مثانه  سنگ

  

گوسـفند و  . شـود  استفاده مـي ) كلريد سديم ( براي تامين سديم و كلر در جيره از نمك          

طبيعي ره دچار اشتهاي غير     بز عالقه زيادي به مصرف نمك داشته و هنگام كمبود آن در جي            

  .هاي ديگر و حتي خوردن كود و خاك خواهند شد و ليسيدن ادرار و عرق دام) پيكا (

 هـاي   سيـستم  براي نگهداري اسكلت بدن به كـار رفتـه و بـراي بـسياري از                 عمدتاًمنيزيم  

منـابع پروتئينـي گيـاهي ماننـد     . ها ضروري است   آنزيمي و عملكرد طبيعي اعصاب و ماهيچه      

ها منبـع عـالي منيـزيم بـوده و كمبـود آن در جيـره بـه خـصوص در هنگـام مـصرف                جالهكن

  .هاي جوان در اوايل بهار باعث بيماري كزاز علفي در گوسفند و بز خواهد شد علوفه

پتاسيم در مايع خارج سلولي وجود داشته و براي نگهداري فشار اسمزي و تـوازن اسـيد                 

هـا و تـشنج در گوسـفند و بـز             حالي، سفتي ماهيچـه    يكمبود آن باعث ب   .از بدن مهم است   و ب 

شده و مصرف بيش از حد آن باعث كاهش توليـد حيـوان، كـاهش جـذب منيـزيم و بـروز                 

  .هاي با كيفيت باال معموالً منبع خوبي از پتاسيم هستند علوفه. شود كزاز علفي مي

 كمبـود آن  گوگرد جزئي از اسيدهاي آمينه گوگرددار مثل متيونين و سيـستئين اسـت و             

سبب كاهش اشتها، كاهش وزن، كاهش رشد الياف بدن گرديده و مصرف بيش از حد آن                

  .باعث كاهش جذب مس، موليبدن و سلنيم خواهد شد
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يد براي سنتز هورمون هاي تيروئيدي مانند تيروكسين مـورد نيـاز بـوده و كمبـود آن در             

هـاي مـرده و ضـعيف و      بزغالـه هـا و    ، تولد بره  )گواتر(جيره باعث بزرگ شدن غده تيروئيد       

  .بيشترين ميزان يد دام در زمان آبستني و شيردهي است. بدون پوشش بدن خواهد شد

مس نفش مهمي در اعمال سيستم عصبي و رنگي شدن پوست و الياف بـدن گوسـفند و              

كمبـود آن باعـث بـروز عـدم     . ها مهم است بز داشته و براي هماهنگي بين اعصاب و ماهيچه        

خـوني، پـوكي      هـاي اليـاف بـدن، كـم         حيوانـات جـوان و از دسـت دادن رنگدانـه          تعادل در   

  . شدها و اختالالت باروري در گوسفند و بز خواهد استخوان، شكستگي خود به خود استخوان

هاي قرمز خون بوده و باعـث نقـل و انتقـال              آهن جزئي از هموگلوبين موجود در گلبول      

تواننـد نيـاز آهـن دام را تـامين            لب مواد خوراكي مي   معموالً اغ . شود  اكسيژن در بدن دام مي    

حـالي، افـزايش تعـداد تـنفس، كـاهش       عالئم كمبود آهن شـامل كـاهش رشـد، بـي         . نمايند

هـاي جـوان باعـث بـروز      هاي انگلي شـده و در دام     ها به خصوص بيماري     مقاومت به بيماري  

  .باشد كم خوني مي

مثـل بـه     و نقـش مهمـي در توليـد    منگنز يكي از اجـزا مهـم اسـتخوان، مـو و پـشم اسـت               

كمبـود منگنـز در دام باعـث عـدم تعـادل در             . خصوص بروز فحلي و نرخ آبـستني دام دارد        

همچنـين سـبب اخـتالل در رشـد و غيـر طبيعـي شـدن                . شـود   نوزادان تـازه متولـد شـده مـي        

  .گردد هاي بالغ مي مثلي در دام ها در حيوانات جوان و اختالالت توليد استخوان

ي فعالت طبيعي دستگاه توليدمثل و پوسـت مـورد نيـاز نيـاز بـوده و كمبـود آن                 روي برا 

سبب كاهش قدرت باروري دام نر، اختالل درفرآيند توليدمثل از فحلي تا زايمـان، كـاهش                

  .شود هاي بدن دام مي توليد شير، كاهش رشد، مشكالت پوستي و دير خوب شدن زخم

هاي شـكمبه مـورد نيـاز اسـت و كمبـود آن       بتوسط ميكرو B12كبالت براي سنتز ويتامين    

باعث كاهش اشتها، الغري و ضعف شديد، كم خوني، كاهش توليد شير و پـشم و اخـتالل                  

  .گردد در بروز فحلي مي
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هاي اسكلتي و قلبي مورد نياز بوده و در عملكرد سيستم ايمني              سلنيم براي اعمال ماهيچه   

، كـاهش  )ها  تحليل ماهيچه( ماهيچه سفيد بدن دخالت دارد و كمبود آن سبب بروز بيماري    

  .گردد رشد و مرگ جنين در مراحل اوليه مي

 A ، D ، E،  Kهاي مورد نياز گوسفند و بز به دو دسته محلول در چربي شامل  ويتامين

   .شوند تقسيم مي Bهاي گروه   و ويتامينCهاي محلول در آب مانند ويتامين  و ويتامين

هـاي سـبز و دانـه ذرت     در علوفه)بتا كاروتن ( شكل پيش ساز آن   معموالً به Aويتامين  

عالئم كمبـود ايـن ويتـامين در        . شود   مي Aزرد وجود داشته و در بدن دام تبديل به ويتامين           

، شب كـوري و تولـد    مثلي ، اختالالت توليد ، جفت ماندگي گوسفند و بز شامل كاهش رشد   

  .شود هاي نارس و مرده مي ها و بزغاله بره

هـاي جـوان و پـوكي اسـتخوان در             براي پيشگيري از نرمـي اسـتخوان در دام         Dويتامين  

هايي كه در مقابل نور خورشيد و اشـعه مـاورا بـنفش قـرار              دام. حيوانات بالغ مورد نياز است    

هـا و محـصوالت فرعـي زراعـي           دانه. كنند   را سنتز مي   Dگيرند، در پوست خود ويتامين        مي

  . هستندDيتامين داراي مقادير پاييني و

 به عنوان يك آنتي اكسيدان طبيعي در بدن دام عمل كـرده و باعـث تقويـت                  Eويتامين  

توانـد در بـروز    كمبود اين ويتامين مـي .گردد سيستم ايمني و كاهش اثرات منفي تنش ها مي        

هاي تازه متولـد شـده    ها و بزغاله   به خصوص در بره   ) بيماري ماهيچه سفيد  ( ها    تحليل ماهيچه 

  .گردد شيرخوار ميو 

 مـورد نيـاز گوسـفند و بـز در شـكمبه توسـط       Bهاي گروه    و ويتامين  Kمعموالً ويتامين     

هـاي بـدن دام سـنتز     مـورد نيـاز نيـز در بافـت      Cهاي شكمبه ساخته شده و ويتامين ميكروب

 .       باشد ها به شكل پريميكس ويتاميني نمي گرديده و نيازي به اضافه كردن آن

عبارت است از تركيب مواد خوراكي است كه در يـك شـبانه روز در اختيـار      :يجيره غذاي 

  .هاي حياتي و توليدي خود ادامه دهد گيرد تا بتواند به فعاليت دام قرار مي
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    باشد اي خوب شامل موارد ذيل ميهاي يك جيره غذ ويژگي

 مـورد  ميـزان  فقـط  پـروتئين  مقدار نظر از و بوده انرژي داراي كافي مقدار به بايد جيره �

 هـاي   ويتـامين  و معـدني  عناصـر  كليـه  داراي بايـد  جيـره  همچنين نمايد، تامين را بدن احتياج

  .باشد احتياج مورد

 از و بـوده  خـوراك  خـوش  باشد، داشته باال هضم قابليت با غذايي اجزاي بايستي جيره �

  . باشد متنوع غذايي نظر

  . دباش) اي علوفه( خشبي مواد از كافي مقادير حاوي �

 بـر  كامـل  خـوراك  سـاخت  و خـوراك  تركيب در استفاده مورد خوراكي مواد اثرات �

  . گيرد قرار توجه مورد يكديگر

 بـراي  سـمي  عناصـر  و فضوالت سنگريزه، خاك، مانند ناخالصي و مضر مواد از عاري �

  . و بز باشد گوسفند

 غيـره  و زمينـي  سـيب  شـلغم،  اي،  علوفـه  چغنـدر  چغندر سيلو شده،   مانند آبدار غذاهاي �

 را روزانـه  جيـره  از مقـداري  امكان صورت در بنابراين است، مناسب پرواري حيوانات براي

  . دهد تشكيل غذاها قبيل اين

 جـوي  شـرايط  ،  جيـره  خـشك  مـاده  ماننـد  مختلفـي  عوامل به دام آشاميدني آب مقدار �

 بايـد  همبـستگي  اين به توجه با. دارد بستگي و غيره  آب حرارت آب، درجه  محيط، كيفيت 

  . داد قرار گوسفند اختيار در كافي آب

 بـه  مقـرون  نيـز  اقتـصادي  نظـر  از احتياجـات،  تـامين  بر عالوه جيره تركيب است، الزم �

  . باشد ارزان و صرفه

 منطقـه  از يـا  و دامـدار  مزرعـه  خـوراكي  مـواد  از غذايي جيره شود سعي االمكان حتي �

  . ددگر جويي صرفه نقل و حمل هاي در هزينه تا شود تامين

 را گوسـفند  احتياجـات  فـسفر  و كلـسيم  بخـصوص  معدني مواد ميزان نظر از بايد جيره �

  .كند تامين
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 دهـي  گـل  اوايل در ها  علوفه اگر. است وابسته ها  آن برداشت مرحله به ها  علوفه كيفيت �

  .داشت خواهند بهتري كيفيت شوند، برداشت

 سـبز  هـاي   علوفه باشد، ملين نسبتاً است بهتر جيره دام در يبوست از جلوگيري منظور به �

 و) A ويتـامين  كننـده  تـامين (كاروتن غني منبع و تر هضم قابل بودن، حجيم ضمن در خوب

  .    باشند  مي پروتئين و كلسيم از غني نيز لگومينوزها. هستند معدني مواد

مخلوطي اسـت از چنـد مـاده خـوراكي كـه داراي مقـدار و نـسبت         :جيره متعادل و متوازن   

ز انرژي و مواد مغذي مختلف بوده و چناچـه روزانـه بـه مقـدار كـافي بـه حيـوان                  صحيحي ا 

مورد نظر خورانده شود، احتياجات حيوان از نظر انرژي، پروتئين، ويتـامين، مـواد معـدني و                 

  .گردد ساير مواد مغذي الزم  در طول شبانه روز تامين مي

گيـرد تـا دام در حالـت          رار مـي  مقدار ماده خوراكي كه در اختيار حيوان قـ         :جيره نگهداري 

تعادل انرژي و مواد مغذي قرار گيـرد، ايـن در حـالي اسـت كـه دام هيچگونـه اضـافه وزن،              

  .توليد شير و همچنين آبستن نيست

مقدار غذايي كه افزون بر جيره نگهداري بايد به دام داده شود تا كليه نيازهـاي                 :جيره توليد 

  .م يا مو و غيره را تامين نمايدبدن را به منظور توليد گوشت، شير، پش

مقدار غذايي است كه عالوه بر جيره نگهـداري بـراي رشـد طبيعـي و كامـل           :جيره آبستني 

جيره آبستني را براي يك سوم آخر آبـستني در نظـر         . شود  شدن جنين به دام آبستن داده مي      

  .گيرند و اگر دام توليد هم داشته باشد بايد جيره توليد نيز اضافه گردد مي

 و هـدف در      ، مقياس خوبي براي ارزيابي برنامه تغذيه گلـه اسـت            اين شاخص  :اسكور بدني 

در زمـان  .  اسـت 5 از 5/3 تـا  3هـا اسـكور بـدني     هـا و بـز   گيـري و زايمـان مـيش    زمان جفت 

حـال اگـر در     .  كه طبيعي است    كند   نيز افت مي   2هاي ماده تا      شيرگيري اين اسكور براي دام    

تـوان از تغذيـه كمكـي يـا فالشـينگ              بوده مي  3ها زير     ري اسكور ماده  گي  زمان قبل از جفت   

 5/1هاي كه وضعيت بدن زيـر         دام. شود  گذاري مي   كمك گرفت كه باعث افزايش تخمك     

را دارند، بايد جداگانه و با سطوح تغذيه باالتري تغذيه شوند تـا بـه وضـعيت بـدني                    ) 5از  ( 

  .مطلوب برسند
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نكتـه مهـم آن   . تواننـد تغذيـه شـوند    چـر مـي   ها در اين زمان درمراتع ضعيف و پس       ميش

.  لگومينه ها دارد بايـستي اجتنـاب نمـود         ٪50ها در مراتعي كه بيشتر از         است كه از تغذيه آن    

  . گويند گيري را فالشينگ مي تغذيه حيوانات در فصل جفت

هـا را بـه مراتـع         اده در مرتـع باشـند، الزم اسـت آن         براي انجام فالشينگ اگر حيوانات م     

بـه  (تر كه علوفه تازه دارند، برد يا بسته به وزن هر دام تا حدود نـيم كيلـوگرم كنـسانتره       غني

زايـي يـا      اين كار باعث افزايش نرخ بره     . در اختيار هر رأس قرار داد     )  گرم 250طور متوسط   

ي و كاهش از دست رفتن جنـين در هنگـام           گذار  بزغاله زايي به واسطه افزايش نرخ تخمك      

  .شود النه گزيني در رحم حيوان ماده مي

گيـري و وضـعيت       فالشينگ بستگي به عواملي نظير سن حيوان ماده، نژاد، فـصل جفـت            

هــا و بزهـاي مــاده و دوره    مـيش (BCS)ارتبـاط بــين نمـره وضــعيت بـدني    . بـدني دام دارد 

  . ارائه شده است1فالشينگ در جدول 

   رابطه بين نمره وضعيت بدني و دوره فالشينگ گوسفند و بز ماده- 5-4 جدول

  )هفته(دوره فالشينگ   نمره وضعيت بدني

5/1  9  

0/2  6  

5/2  3  

0/3  2  

  

  )فالشينگ(گيري در پرورش متمركز    جيره پيشنهادي در فصل جفت-6- 4جدول

  روز/ راس/ گرم   ماده خوراكي  رديف

  450 تا 300  يونجه خشك  1

  750 تا 500  ت سيلو شدهذر  2

  500 تا 250  كنسانتره  3

  120 تا 75  كاه گندم يا جو  4

 (Breeding Season)گيري  تغذيه در فصل جفت - 4 – 4
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رشد جنين در اين دوره كم بوده و كل افزايش وزن بدن دام در اين دوره بايستي حدود                

در اين  . از نيازهاي نگهداري آن نيست    اي حيوان بيشتر      احتياجات تغذيه .  كيلوگرم باشد  5/4

هاي با كيفيـت پـايين و جيـره ارزان قيمـت اسـتفاده       توان در تغذيه حيوان از علوفه    مرحله مي 

الزم است دقت شود كه بيش از حد به حيـوان خـوراك داده نـشود تـا باعـث چـاقي                      . نمود

  .حيوان نشود

  

در . هـا و بزهـاي مـاده اسـت          ترين مرحله تغذيه ميش    فته آخر آبستني حساس    ه 6 تا   4در    

همچنـين در ايـن مرحلـه توسـعه سيـستم           . شـود   اين مرحله بيشترين رشد جنـين مـشاهده مـي         

ها در اين مرحله تحت تاثير آب و هوا،           نيازهاي غذايي دام  . افتد  پستاني حيوان ماده اتفاق مي    

هـا در شـكم    هـا و بزغالـه   وضـعيت بـدني و تعـداد بـره    شرايط مكان نگهداري، پوشش بدن،     

توانـد روي وزن بـدن و انـدازه نـوزادان تـازه              نحوه تغذيه حيوان مي   . حيوان ماده خواهد بود   

  . ها موثر باشد متولد شده و قدرت زنده ماندن آن

. توان از علوفه با كيفيت متوسط يا مرتع با كيفيت متوسط در اين مرحله استفاده نمود                 مي  

از دادن انرژي بيش از حد      .  گرم كنسانتره در هر روز داده شود       450 تا   225به هر دام حدود     

همچنين دادن انـرژي  . ، زيرا ممكن است باعث سخت زايي حيوان شود نياز خودداري گردد 

  .گردد كمتر از نياز باعث بيماري مسموميت آبستني مي

تواند باعث بروز بيماري تـب        يوان نيز مي  استفاده از كلسيم بيش از حد يا كمتر از حد نياز ح           

هاي مـواد معـدني پرنيـاز و كـم نيـاز بـه        ها و بزهاي ماده از مكمل   در تغذيه ميش  . شير گردد 

  .خصوص سلنيم استفاده شود

  

  

  

  (Early to Mid Gestation)تغذيه از اوايل تا اواسط آبستني - 5 – 4

  (Late Gestation)تغذيه در اواخر آبستني   -6 – 4
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  هاي غذايي در اواخر دوره آبستني يك و دو قلو با اوزان متفاوت  نمونه جيره-4- 7جدول

 كيلوگرم در روز: ارقام 

شوزن مي   كيلوگرم70  كيلوگرم50 

 شش هفته قبل از زايش

 دوقلو يك قلو دو قلو يك قلو تعداد جنين

83/0 علف خشك  83/0  1 1 

6/2 ذرت سيلو شده  6/2  5/3  5/3  

18/0 جو  18/0  24/0  37/0  

 چهار هفته قبل از زايش

83/0 علف خشك  83/0  1 1 

6/2 ذرت سيلو شده  6/2  5/3  5/3  

28/0 جو  45/0  36/0  56/0  

 دو هفته قبل از زايش

83/0 علف خشك  83/0  1 1 

6/2 ذرت سيلو شده  6/2  5/3  5/3  

37/0 جو  59/0  48/0  75/0  

  .شود فقط مقادير كنسانتره در روزهاي آخر آبستني افزايش داشته است همانطور كه مشاهده مي

  

همچنين علوفـه بـا كيفيـت    . ها قرار گيرد و تميز در اختيار دام  به شكل نامحدود آب تازه        

  .به تدريج شروع به استفاده از جيره زمان شيردهي نمود. عالي در اختيار حيوان باشد

  

وان دوقلو يـا بيـشتر زاييـده باشـد،          اگر حي .  درصد افزايش يابد   30نيازهاي انرژي حيوان      

 گرم كنـسانتره در  450يا بزغاله حدود  به ازاي هر بره   . ند به اندازه كافي علوفه بخورد     توا  نمي

هـا   جهت تغذيه بهتر الزم است براساس تعداد بره  . اختيار حيوان ماده در طول روز قرار گيرد       

  (At Lambing/Kidding)تغذيه در زمان زايمان  - 7 – 4

  (Lactation)تغذيه در زمان شيردهي  - 8 – 4
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نيازهـاي  . ها، مادرها به دسته هاي تك قلوزا، دوقلوزا، سه قلوزا يا بيشتر تقسيم شوند   يا بزغاله 

هاي پروتئيني در صورتي كه كيفيت علوفـه   از مكمل.  درصد افزايش يابد  50روتئين حيوان   پ

  . مصرفي عالي نيست، حتماً استفاده گردد

هـا را   توان آن مي. ها به مقدار كافي در اختيار حيوان قرار داده شود           موادمعدني و ويتامين    

  .قرار دادبه شكل مخلوط در كنسانتره يا به شكل آزاد مورد استفاده 

 درصد شير بيشتري نسبت به يـك مـيش تـك قلـوزا            40 تا   20يك ميش دوقلوزا حدود       

 هفته بعـد    4 تا   3توليد شير در    . ها داده شود    لذا بايستي غذاي بيشتري نيز به آن      .  كند  توليد مي 

 روز شـيردهي كـاهش      60نيازهـاي غـذايي حيـوان پـس از          . رسـد   از زايمان به اوج خود مي     

توانند نيازهاي شـيردهي خـود را تنهـا از مرتـع تـامين                انات دوقلوزا و باالتر نمي    حيو. يابد  مي

  .نمايند و حتماً نياز به تغذيه كمكي به شكل كنسانتره خواهند داشت

  

 كنـسانتره قطـع   هـا، الزم اسـت مـصرف    هـا و بزغالـه       روز قبل از از شيرگيري بره      14 تا   7  

ها از شير    سپس بره . سپس به حيوان علوفه با كيفيت پايين به مدت چند روز داده شود            . گردد

  . روز خشك گردد7 تا 4ها جدا شود تا در عرض  گرفته شده و مادر از آن

  

كشد، حيوان    ي بعدي طول مي   گير  در اين مرحله كه از زمان خشك شدن تا فصل جفت            

ترين مـواد خـوراكي       ارزان. تواند با خوراك با كيفيت پايين تغذيه شود         توليدي نداشته و مي   

بايستي در اين مرحله مورد استفاده قرار گيرد، به شرطي كه حيوانـات مـاده وضـعيت بـدني                    

گهـداري و تغذيـه   ها در مرتع با كيفيت متوسط تا پـايين ن    الزم است دام  . مناسبي داشته باشند  

مكمل ويتاميني و موادمعدني به شكل آزاد و بـه انـدازه كـافي در اختيـار حيـوان قـرار         . شود

  .گيرد

  

  (Weaning)ها  ها و بزغاله تغذيه در زمان از شيرگيري بره - 9 – 4

  (Maintenance)ها و بزهاي ماده داشتي  تغذيه ميش - 10 – 4
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  )پرورش متمركز( جيره پيشنهادي ميش در حالت داشتي -8- 4جدول

  روز/ راس/ گرم   ماده خوراكي  رديف

1  

  250 تا 200 يونجه خشك

2  

  500 تا 300  ذرت سيلوشده

3  

  70تا  50  كنسانتره

4  

  350تا 250  كاه گندم يا جو

  

تـوان    ولـي مـي   . هاي كوچك نگهداري نرها در طول سال مقرون به صرفه نيست            در گله   

  .  گيري خريد و بعد از آن فروخت ها را در فصل جفت نر

  )پرورش متمركز( جيره پيشنهادي حيوان نر داشتي-9- 4جدول

  روز/ راس/ گرم   ماده خوراكي  رديف

  250 تا 200  يونجه خشك  1

  500 تا 300  ذرت سيلو شده  2

  70 تا 50  )خرد نشده(جو كامل  3

  350 تا 250  كاه گندم يا جو  4

  

 احتياجـات غـذائى قـوچ را    مراتـع بـا كيفيـت خـوب    گيرى، علوفـه     جفتفصل  تا قبل از      

 7/0 تـا  4/0بايـست روزانـه     اگر قوچ ضعيف باشد، مـى      كند، در فصل جفتگيرى     برطرف مى 

 بايـد  زمـستان  خـالل  در. شـود  داده) بـسته بـه وزن حيـوان      ( كنسانتره   يا و جوكيلوگرم دانه   

  نـر سـنگين بيـشتر از ايـن    حيوانـات . هـا داده شـود      كيلوگرم يونجه به قوچ    3/2 تا   6/1 روزانه

بـا   .گيـرى قـوچ زيـاد چـاق نباشـد      جفـت ولى بايد دقت كرد كه در موقـع       .  نياز دارند  مقدار

. ها را از نظر سالمت عمومى و وضعيت پاها بررسـى كـرد    گيرى بايد قوچ   شروع فصل جفت  

  . شود كه اگر قوچ در مزرعه است، مزرعه داراى سايبان باشد در هواى گرم توصيه مى

 تغذيه قوچ و بزهاي نر داشتي - 11 – 4

  

گيري آماده كردن قوچ براي جفت - 12 – 4
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 همرحلـ  در هـا   مـيش  اگـر .  اسـت  اي مهـم    گله بـراي مـديريت تغذيـه       مثلي  توليد مديريت  

. تغذيـه نمايـد    گله را صحيح و اصولي     تواند  نمي دامدار، نباشند مثلي  توليد چرخه از مشابهي

 ديگـر  حـالي كـه    كننـد در   زايمـان  دي مـاه   اواسـط  در هـا   مـيش  از تعدادي مثال وقتي  براي

 از اطمينـان  بـراي . مشكل است  ها  ميش غذايي هاي نياز ندارند، تامين  اي  بره اسفند تا ها  ميش

 بـسيار  هـا و همزمـان سـازي        قوچ كنترل ٬باشند مشابهي توليدي مرحله در ها  ميش متما اينكه

   . است مهم

. داشـته باشـند    ) 5 تـا   1 از ( 5/3  تـا  3گوسفندان و بزهاي نـر بايـد وضـعيت بـدني حـدود               �

، در يك مرتع خوب       اند  توان گوسفندان و بزهاي نر كه بلوغ جسمي خود را كامل كرده             مي

گيري نرهـا   در فصل جفت.  نگهداري كرد)  مانند يونجه( اي مرغوب  لوفهو يا با يك جيره ع     

گيـري نيـاز بـه      هفته قبل از فصل جفت    2نرها  .  دهند   درصد وزن خود از دست مي      12حدود  

تغذيه كمكي دارند ولي نبايد اجازه داد كه بيش از اندازه چاق شوند با توجـه بـه وزن قـوچ                  

 .  شود گيري پيشنهاد مي ر فصل جفت گرم جو روزانه د500 تا 250حدود 

  

هـا و مـواد    هـا بـراي اسـتفاده از علوفـه     در تغذيه گوسفند و بز بايد در نظر داشت كـه آن           

پـس  .  انـد  ها سال براي اين روش تغذيـه تكامـل يافتـه    اند و در طي ميليون  آفريده شده خشبي

هـا و   كيفيـت علوفـه  .  ها باشـد  خوب بايد بر اساس استفاده از علوفهيك روش تغذيه كامل و    

پـس شـناخت انـرژي و مـواد مغـذي موجـود در مـواد        .  مواد خشبي در اين زمينه مهم اسـت       

ها و مواد خشبي پـس از دانـستن نيـاز گوسـفند و بـز در مراحـل         خوراكي به خصوص علوفه   

يـك جيـره متعـادل و متـوازن       در تهيهمختلف فيزيولوژي به انرژي و مواد مغذي دومين قدم       

در حال حاضر نياز انرژي و مواد مغذي از جـداول اسـتاندارد خـارجي موجـود ماننـد                 . است

NRC   براي نشخواركنندگان كوچك و يا جدول        2007سالAFRC   وCSIRO   اسـتراليا

ن ارزش غـذايي مـواد خـوراكي موجـود در كـشور كارهـاي               يولي براي تعيـ   . شود  ن مي يتعي

  

  نويسي براي گوسفند و بز جيره در مهم نكات - 13 – 4
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تـوان   ها مـي  ها انجام شده است كه از آنشمند در سازمان تحقيقات كشاورزي و دانشگاه   ارز

  . هاي غذايي متعادل گوسفند و بز كمك گرفت در تنظيم جيره

يك جيره متعادل بايد از ميزان احتياج گوسفند بـه مقـدار مـاده خـشك             اصوالً براي تهيه   �

الع داشته باشيم كه در اين رابطـه جـداولي          ها اط   غذا، انرژي، پروتئين، موادمعدني و ويتامين     

تهيه شده است كه به كمك آن جدول ميزان احتياجـات را بـراي گوسـفند در هـر زمـان از                     

 .نمايند زندگيش مشخص مي

تـا  ها برخـوردار باشـد    جيره بايد به مقدار الزم از انرژي و پروتئين، موادمعدني و ويتامين  �

 . باشدمن خوش خوراك و قابل هضم براي گوسفند و در ضاز نظر اقتصادي مقرون به صرفه

كننده است بايد ظرفيت بدن گوسفند در جيـره غـذايي    با توجه به اينكه گوسفند نشخوار    �

باشـند بايـد    مدنظر باشد چون در بدن گوسفند اجرام ميكروبي مسئول هضم مواد خشبي مـي        

 )د وزن بدن گوسفند درص4 الي 3حدود (به مقدار كافي مواد خشبي به گوسفند داده شود 

اي نيــاز دارد  پــس از اطــالع كــافي از احتياجــات دام بــا توجــه بــه اينكــه دام چــه جيــره  �

با استفاده از مواد غذايي مورد پسند گوسفند مواد خـوراك را  ...) نگهداري، توليد، رشد و  (

 .نماييم آماده مي

اي مقـدار  خـشبي دار  هر يك از مواد خوراكي گوسفند مثـل علوفـه خـشبي و مـواد غيـر       �

باشـد كـه در جـداول مخـصوص           هـا و امـالح مـي        معيني از ماده خشك، پـروتئين، ويتـامين       

 .مشخص شده است

ها و مواد خوراكي كنـسانتره و         ها نسبت به دانه     در كشور ما با توجه به قيمت گران علوفه         �

ــه  ــت تغذي ــا توجــه ماهي ــشخوار ب ــت    اي ن ــه در هــر حال ــزان علوف ــد حــداقل مي ــدگان باي كنن

 .  وژيكي گوسفند و بز را در نظر گرفت و در جيره وارد كردفيزيول

، با توجه به وضعيت ارزش غذايي گياهـان مرتعـي و بـا                در تغذيه گوسفند و بز در مراتع       �

اخيـرا تحقيقـي كـه بـا همكـاري موسـسه            .  نظر قرار داد      ، تغذيه كمكي را مد      توجه به نياز دام   

هـاي گوسـفند و بـز عـشاير اسـتان             در گلـه  تحقيقات علوم دامي كشور و سـازمان عـشايري          

،  رفتـه بودنـد   )  اطـراف رودخانـه كرخـه     ( لرستان كه براي قشالق به مراتع شـمال خوزسـتان           
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 گرم از يك جيره متعادل و متـوازن         300نتايج تحقيق نشان داد كه افزودن حدود        .  انجام شد 

ر نيز براي جبران كمبود كردند و دامدا هاي گوسفند و بزي  كه در آن چرا مي           در تغذيه گله  

كـرد، سـود قابـل تـوجهي را      هـا اسـتفاده مـي     گرم كاه گندم و جو در تغذيه گله     900حدود  

 .كند نصيب دامدار مي

هـا و     با توجه به وضعيت مواد خوراكي دام و طيور در كشور و ايـن حقيقـت كـه علوفـه                    �

هـاي اصـيل مـصرف     مهاي شيري و دا مواد خوراكي با كيفيت مانند يونجه اول درتغذيه گاو      

هاي فرعي كـشاورزي و كارخانجـات مـواد           فرآوردهبا توجه به موجود بودن       شوند، بايد   مي

هـاي گوسـفند و    هاي متعادل و متوازن گلـه   ها در جيره    ، از آن    غذايي در هر استان و يا منطقه      

 .بز استفاده كرد

انـد    زني كه فرموله شـده    هاي متعادل و متوا     ، حتماً بايد بر اساس جيره       تغذيه گوسفند و بز    �

 . و يا بلوك مصرف شوند) حبه( ها به شكل فيزيكي پلت  انجام شود و سعي شود كه جيره

تغذيه حتماً بايد بر اساس نياز گوسفند و بز مراحـل مختلـف فيزيولـوژيكي باشـد، تـا از                      �

تغذيه بيش از حد و كمتر از نيـاز خـودداري شـود تـا سـود بيـشتري نـصيب دامـدار شـود و                  

 .  تر شود رش گوسفند و بز اقتصاديپرو

هاي گوسفند و بز به صورت جداگانه و بر اسـاس   حتي االمكان سعي شود كه تغذيه گله       �

ها به انرژي و مواد مغذي كه بر اساس حالت فيزيولوژيكي و تعداد بره و بزغالـه                   نيازهاي آن 

 .  مادران متفاوت خواهد بود، انجام شود

 تا چهار درصد وزن 5/3تواند حدود     ي گوسفند و بز مي    بر اساس يك محاسبه سر انگشت      �

 . بدن خود ماده خشك مصرف كند

مواد خوراكي مشابه چه از نظر ارزش غذايي و خصوصيات فيزيكي بسته بـه قيمـت روز                  �

 كه براي اين منظور دامدار بايد روزانـه از قيمـت    تواند در جيره جايگزين هم شوند     ها مي   آن

 .  ته باشدمواد خوراكي آگاهي داش

پـس دانـستن مقـدار    .  شـود  جيره نويسي بر اساس ماده خشك مواد خـوراكي انجـام مـي            �

يعني اگـر دو مـاده خـوراكي يونجـه خـشك و ذرت      . رطوبت مواد خوراكي ضروري است 
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 درصـد  30 درصد و ذرت سيلو شده 90سيلو شده داشته باشيم و ماده خشك يونجه خشك         

جيره را با ذرت سيلو شده جايگزين نماييم بايد حـدود           باشد و بخواهيم يك كيلو يونجه در        

  يعنـي حـداكثر   7 كيلو گرم ذرت سيلو شده را جايگزين نمائيم در اين مـواد بايـد بـه بنـد        3

اواخـر  ( و حجم شكمبه در حـاالت فيزيولـوژيكي دام   ) چهار درصد ( ماده خشك مصرفي    

 .نيز توجه داشت) آبستني 

يعني بـراي تغذيـه   . ها در جيره خودداري كنيد اكي و مقدار آننوع مواد خور  از تغير ناگهاني     �

. هـاي حـاوي كنـسانتره زيـاد، ايـن تغيـر تـدريجي باشـد                 جيره وقتي عمده آن علوفه است به جيره       

 .  اي جيره شود  درصد كنسانتره جايگزين بخش علوفه10شود كه هر روز حدود  پيشنهاد مي

، جيـره بايـد     ) درصد جيره  80 تا   70(ي است   ا  وقتي كه قسمت عمده جيره مواد كنسانتره       �

اي جيره داده شود و       به صورت كامالً مخلوط داده شود و اگرامكان ندارد، اول بخش علوفه           

بـه صـورت يـك قـانون كلـي و بـسته بـه شـرايط و                  .  سپس بخش كنسانتره جيره تغذيه شود     

 .تر است امكانات هر چه دفعات تغذيه بيشتر شود سودمند

آب گـل آلـود، باعـث كـاهش مـصرف           .  تميز بايد هميشه فراهم باشد     آب شرب تازه و    �

گرم مـاده خـشك    به صورت يك قانون كلي به ازاي هر كيلو. شود آب و مواد خوراكي مي   

بـسته بـه شـرايط فيزيولـوژيكي و شـرايط      (  ليتر آب 3 تا  2خورده شده گوسفند يا بز حدود       

هـا وابـسته     بيشتري دارند و توليد شـير آن    گوسفندان و بزهاي شيرده، نياز    .نياز دارد ) محيطي  

تواند تا شش ليتر آب  در شرايط معمول بز يا گوسفند شيرده مي      .  به مقدار آب مصرفي است    

 . يابد در شرايط كم آبي و يا بي آبي مقدار ماده خشك مصرفي كاهش مي.  مصرف كند

هـا بـسته بـه     امينمواد معـدني و ويتـ  . مواد خوراكي بايد عاري از آلودگي و كپك باشند      �

شرايط مرتع و منطقه چرا بايد به صورت آزاد در دسترس باشند اگر قسمت عمـده جيـره از                   

،  دهـد  ها و يا مواد كنسانتره است و يا قسمت عمده جيره را ذرت سيلو شده تـشكيل مـي            دانه

 . شود افزودن حدود يك درصد آهك به جيره پيشنهاد مي

 .  شكسته و ناقص از گله حذف شونداي دانها با دنهاي پير و يا گوسفندان و بزه ميش �
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. كننـدگان كوچـك نرسـانيد       هرگز مقدار زيادي غله را در يك وعده به تغذيه نـشخوار            �

  .   گرم غله در هر وعده غذايي است450براي گوسفند و بز اين مقدار زياد حدود 

د و بـز بـه      هاي پودر شده ويـا خيلـي ريـز شـده را در تغذيـه گوسـفن                  هرگز غالت و دانه    �

 . شود مصرف نرسانيد چون سريع باعث افزايش اسيديته شكمبه مي

، وجـود      درصـد وزن بـدن اسـت       5/1اي گوسفند و بز كه حـدود          حداقل علوفه در جيره    �

 .داشته باشد

هـاي شـكم    هرگز جيره نشخواركنندگان به يك باره تغيير نكند چـون ميكـرو ارگانيـسم      �

بخصوص وقتي كـه  .  ي براي تطابق با شرايط جديد دارندا نياز به زمان حدود يك تا دو هفته    

 .  اي تبديل شود خواهد به جيره دانه اي مي جيره  علوفه

آخورها و آبشخورها بايد به تعداد و اندازه در جاهـاي مناسـب نـصب شـوند تـا فـضاي                      �

بايد آخورها طـوري طراحـي شـوند تـا از           . كافي در موقع تغذيه در اختيار هر دام قرار گيرد         

اگـر تغذيـه    . پرت مواد خوراكي جلوگيري شود و مـواد خـوراكي بـا مـدفوع آلـوده نـشود                 

طـول  . يابـد  محدود شده باشد فضاي كنار آخور براي هر گوسفند و بـز اهميـت زيـادي مـي      

 تـا  25هـا   هـا و بزغالـه   باشد و براي بره  سانتيمتر مي 50 تا   40آخور براي هر ميش يا بز حدود        

 . شود ميمتر در گرفته   سانتي35

 

،  در ايـن زمـان  . اي ندارنـد  هـا شـكمبه فعـال و توسـعه يافتـه      ها و بزغاله ، بره تولددر موقع    

)  درصد كل ظرفيت معده      25حدود  ( شكمبه نسبت به حجم كل معده بسيار كوچك است          

 75(ولي در بـره چهـار ماهـه شـكمبه كـامالً توسـعه يافتـه        .  درصد است65و شيردان حدود   

 45هـا در حـدود     بـره .  ن حـدود ده درصـد اسـت       و حجـم شـيردا    ) درصد كل ظرفيت معـده    

  . توانند از شير گرفته شوند اي دارند و مي روزگي شكمبه تقريباً توسعه يافته

  

  

 
 

  هاي تازه متولد شده  ها و يا بزغاله تغذيه بره - 14 – 4
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  هاي شير خوار در سيستم عشايري ها و بزغاله  نگه داري جداگانه بره-7- 4شكل

  

آغـوز  .  آغـوز تغذيـه شـوند     هاي تازه متولد شده بايد بالفاصله بعد از تولد با             بره و بزغاله    

 از لحاظ انرژي و پـروتئين       ،باشد   ويژه مي  مواد مغذي باعث افزايش قدرت زنده ماني و منبع        

يـا بزغالـه را در مقابـل     كـه بـره   هاي مـورد نيـاز اسـت    كورها و گولوبولين   داراي آنتي و  غني  

 سـاعت  24د در  بزغاله و يا بره متولد شده بايـ       . كند  هاي رايج در منطقه محافظت مي       بيماري

 شــبيه ، روده ديــواره در موجــود هــاي شــبكه تولــد ابتــداي در .اول زنــدگي آغــوز بخورنــد

 و اسـت  بـزرگ  بـسيار  تـوري  هـاي   سوراخ و دارند بزرگي بسيار منافذ كه هستند هاي  توري

 بـره  خـون  جريـان  وارد توانند  مي شير طريق از مادر هاي  بادي  آنتي مانند بزرگ هاي مولكول

 هـا   بـادي   آنتـي  و شده كوچك بسيار منافذ اين بعد ساعت 48 حدود در ولي شوند، بزغاله يا

ها بايد    اند كه بره    تحقيقات نشان داده  .  شوند جذب توانند  نمي هستند بزرگي هاي  مولكول كه

از .   گرم آغوز در چنـد نوبـت دريافـت كننـد    90 گرم وزن بدن خود حدود    500به ازاي هر    

فقـط در ايـن صـورت بايـد     .  ها اسـتفاده كـرد      ها و بزغاله    تغذيه بره توان در     آغوز گاو هم مي   

 درصد آغوز گاوي بيشتر مصرف شود كه گاهي بسته به شـرايط بـره و يـا بزغالـه            30حدود  

  . ممكن است باعث اسهال شود

 از  هـا آغـوز نـدارد، در مرحلـه اول گـرفتن آغـوز       هاي كه مـادر آن  ها و بزغاله    تغذيه بره   

 و گـر نـه در الويـت دوم، آغـوز از بـز يـا            ي موجود همان گلـه اولويـت دارد       ها و بزها    ميش
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در صورت نبـودن هـيچ يـك از دو مـورد بـاال بهتـر اسـت از                   .  هاي گله ديگر است     گوسفند

  .  آغوز گاو استفاده شود

بـراي اينكـه   . نمود و براي مصارف آينده نگهداري  كردتوان آغوز اضافي را منجمد        مي  

جود در آغوز منجمد دناتوره نشوند بايستي بـه صـورت غيرمـستقيم گرمـا               آنتي كورهاي مو  

داده شود و بدين طريق با حفظ آنتي كورهاي آغوز به آرامي ذوب نموده و به مصرف بـره                  

 برروي كيسه حـاوي  و يادهيم  آغوز منجمد را داخل كيسه داخل آب گرم قرار مي    .برسانيم

  .دهيم ب آغوز منجمد ادامه ميريزيم و تا ذو آغوز به آرامي آب گرم مي

خورند يا نـه توجـه        نياز را مي    يك روش مطمئن براي اينكه بدانيم بره يا بزغاله شير مورد            

، در هنگام شير خوردن دم بزغاله ماننـد   به دنبه بره و يا دم بزغاله در هنگام شير خوردن است  

هـا يـك      هـا و بزغالـه      سر صدا كردن مـداوم بـره      .  رود  يك پرچم در باد به چپ و راست مي        

ها از گرسـنه مانـدن        ها است و برخي بره      عالمت ديگر براي گرسنه بودن و گرسنه ماندن آن        

ها، مقدار شير مـيش و بـز را    ها و بز در اوايل زايش ميش.  كنند ميرند و سر و صدا هم نمي  مي

برخـي  .  تها كافي اس    با دوشش دستي امتحان كنيد كه مطمئن شويد كه مقدار شير براي بره            

شوند بنابر اين آزمايش براي مقدار شـير مـيش    ها بعد از زايش خيلي زود خشك مي از ميش 

   .و بزها هر چند يك بار ضروري است

 7 هفتگي وابستگي كامل به شير مادر دارنـد ولـي از حـدود               6ها تا حدود      ها و بزغاله    بره  

جيره خزشـي  .   آغاز كرد1يتوان تغذيه با خوراك جامد را در قالب تغذيه خزش   روزگي مي 

.  درصد پروتئين داشته باشد و سپس به تدريج اين مقدار كاهش يابـد          20در ابتدا بايد حدود     

 و غـالت     شـود    درصد پيشنهاد مي   16ولي براي تمام دوره تغذيه خزشي پروتئين خام حدود          

زديـك ويـا   سيستم تغذيه خزشي بايـد محلـي ن      . ها بايد خرد شوند     مورد استفاده در اين جيره    

. ها توانايي وارد شدن به اين محل را داشته باشـند           ها و بزغاله    داخل آغل گله باشد و فقط بره      

در سـاختن ايـن محـل از وسـايل و امكانـات موجـود در       . اين محل بايد خشك و تميز باشد     

 ).8-4شـكل  (آبشخور تميز با آب كافي و تميز در محـل موجـود باشـد               . محل استفاده شود  
                                                           

1  - Creep Feeding 
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گـرم   گـرم شـير مـيش ولـي بـراي هـر كيلـو         كيلو5گرم بره حدود    ه شدن هر كيلو   براي اضاف 

  . شود گرم شير بز مصرف مي  كيلو7بزغاله حدود 

دهـد و تـنش    ها نحوه خوردن خـوراك جامـد را يـاد مـي      ها و بزغاله    تغذيه خزشي به بره     

ر روش خزشـي  هـاي د  هـا و بزغالـه   شكمبه بره. رساند   را به حداقل مي    "زمان از شير گرفتن   "

تـر از     هـا خيلـي اقتـصادي       هـا و بزغالـه      در هر حال تغذيه بره    . يابند  زود تر تكامل و توسعه مي     

تغذيـه خزشـي بـه    .  ها راندمان غذايي بـاالتري دارنـد      و آن   ها و بزهاي ماده است      تغذيه ميش 

هـاي داخلـي      خصوص پروتئين موجود در جيره خزشي سبب بهبود مقاومت در مقابل انگـل            

، داراي قابليـت هـضم بـاال و هميـشه      ، خوش مـزه  خوراك درون محفظه خزشي بايد تازه   .  ودش  مي

ذرت يـا جـو خـرد    .  گي براي شروع تغذيه خزشي مناسب است حدود ده روزه .  قابل دسترس باشد  

  .  هاي خزشي هستند ترين اقالم جيره ها عمده شده، كنجاله سويا و مواد معدني و ويتامين

بـراي  )  ماننـد كلريـد آمـونيم     ( هـاي ادرار      هـا و اسـيدي كننـده        ديوستاتهاي كوسي   دارو  

و رعايـت نـسبت   بـه عارضـه سـنگ مجـاري ادراري       هاي نر     ها و بزغاله    پيشگيري از ابتال بره   

اگر گوسفنداري يا بزداري بـه صـورت        . شوند  كلسيم به فسفر حداقل سه به يك پيشنهاد مي        

هـا و   بـره .  نظر قـرار گيـرد   ها مد ها و بزغاله خزشي برهمتمركز و صنعتي اداره شود بايد تغذيه       

گيرنـد و در سـن كمتـري بـه وزن             تـر وزن مـي      هاي پرورش يافته در اين روش سـريع         بزغاله

  .  رسند مطلوب بازار مي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها  يك نمونه فلزي از محل تغذيه خزشي بره-8- 4شكل
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 3-5هـا در    بـره .   استفاده از شيشه و پستانك اسـت       ها  ترين روش تغذيه مصنوعي بره     ساده  

بعـد ازايـن    . شـوند   بار با استفاده از شيـشه و پـستانك تغذيـه مـي              ساعت يك  6، هر    روز اول 

مـصرف   در اين روش مقدار .شوند با جايگزين شير تغذيه مينوبت  2-3ها هر روز  مدت بره 

تـوان از   در پرورش با شيشه و پستانك مـي       . توان كنترل نمود   ر را به سهولت مي    جايگزين شي 

  .هاي ديگر نيز به عنوان منبع شير استفاده نمود شير ميش

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  )چپ(و بزغاله ها با سطل پستانك دار ) راست( تغذيه دستي بره - 9-4شكل 

ت مداوم و آزادانـه   امكان مصرف خوراك جايگزين به صور     صنعتي، روش پرورش    در  

درايـن روش نيـروي كـار كـاهش يافتـه و در مـدت كوتـاه تعـداد                   .  شود  ها مهيا مي   براي بره 

زيـادي بـره قابـل     دراين روش واحدهاي مكش شير براي تعـداد    .يابد زيادي بره پرورش مي   

خواهنـد بـه صـورت       اي كه مي   پرورش دهندگان گوسفند باتوجه به تعداد بره      . استفاده است 

ي پرورش دهند بايستي تعداد سطل مورد نياز را خريداري نمايند و يا خودشان اقدام               مصنوع

  .ها نمايند آن به ساختن

. تواننـد بـا محـيط تطبيـق دهنـد         ها در چند هفته اول زندگي حرارت بدن خود را نمي            بره  

ود شـ  هاي يكروزه اسـتفاده مـي   بنابراين بايد از تجهيزات گرمازا همانطور كه در مورد جوجه 

  ماتيك اتوهاي سيستمپستانك يا  ها با شيشه و پرورش بره - 15 – 4
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 20طـي تحقيقـات انجـام شـده حـرارت      . ها وغيره استفاده نماييم    المپ ، مانند مادر مصنوعي  

اگـر زمـين خـاكي و يـا بتـون      . باشـد  ها مي    براي رشد بره   دمادرجه سانتيگراد محيط، بهترين     

هـاي تـازه بـه دنيـا آمـده            براي بـره  .  باشد بايستي روي آن را باكاه و يا تراشه چوب بپوشانيم          

بـراي  نياز  فضاي مورد. هاي چوبي يا فلزي جمع شونده سيار استفاده نماييم     يم از درب  توان مي

 مترمربـع تازمـان   6/0 الـي  5/0در سـطح بتـوني   و  باكس چوبي سـيار   در مترمربع9/0بره   هر

  .اتمام شيرخوارگي كافي است

  

  و باعث رشد و نمو     شوند  طبيعي مي ين شير   نشجاكه   تركيباتي هستند  ،هاي شير  جايگزين  

، چـرخ  پـس شـير  پـودر   ماننـد  ي از مـواد معمـوالً هـا     آن. شوند  شيرخوار مي نشخواركنندگان  

مـواد معـدني   و هـا   حيواني، پروتئين آب پنير، لـسيتين سـويا و ويتـامين   گياهي و ياهاي    چربي

از يـد    با  ترجيحاً دارندكمتر از سه هفته سن      هاي شيرخواري كه      بره و بزغاله  . دونش ميساخته  

 شـده اسـتفاده   شـير    با منـشاء      از پروتئين  اًتمامنمايند كه براي تهيه آن      تغذيه  ي  جايگزين شير 

 هـا    و بزغالـه   هـا   براي بره  هاي آماده شده به عنوان جايگزين شير بايستي صرفاً          خوراك .باشد

ا باشـد زيـر   ها مناسـب نمـي    شير گاو براي برهاز جايگزين توليد شده    شيرآماده شده باشند و     

هـاي مـساوي    بايستي در انـدازه ها  و بزغالهها  ذرات چربي موجود درشير آماده شده براي بره 

توانـد باعـث اسـهال و درنتيجـه           شير گاو به علت وجود الكتـوز زيـاد مـي            و باشند) هموژن(

  .شودها  و بزغالهها  مرگ و مير بره

 10 بـه  تـدريج  به شود،  مي عشرو تولد وزن درصد 8 تا 6 با اول روز سه براي كامل شير مقدار  

 كـاهش  بـه تـدريج    شـيرگيري  از زمـان  تـا  سـوم  هفتـه  از سـپس  و يافتـه  افـزايش  بدن وزن درصد

  .باشد زياد نبايد اول روز چند طول در شده تغذيه مقدار اسهال، از جلوگيري براي. يابد مي

  

  تهيه و توليد جايگزين شير در رعايت نكات كلي 

 فيزيكي، بافـت، طعـم و مـواد مغـذي        و فرم ،   كامل بوده  شير نشين جا ،هاي شير  جايگزين  

  .ها مشابه شير كامل است  در آنموجود

  شير جايگزين - 16- 4
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 درصـد   10-25درصد پروتئين و     20-22حدود  حاوي   بايد ها  بزغاله براي شير جايگزين �

توصـيه  ) درصـد  20-30(و چربـي  ) درصـد 24(بـاالتر پـروتئين     سـطح   براي بره   . چربي باشد 

هـاي گيـاهي      هاي حيواني بهتر از چربي      چربي. دهد  را كاهش مي   چربي بروز اسهال  . شود  مي

  .هستند

از  فقـط  بايد   جايگزين ترجيحاً پروتئين   ،كمتر از سه هفته   ها در سنين      بزغاله و   ها  برهبراي   �

را توانـد هـضم    غيـر شـير مـي   بـا منـشاء    ياستفاده از منابع پروتئينـ . باشدشير  با منشاء   پروتئين  

  .روز اسهال را افزايش دهدو در نتيجه بداده كاهش 

 شـير    از غيـر بـا منـشاء     منـابع پـروتئين     از  توان به ميـزان متغيـر        ، مي گي سن سه هفت   از پس �

 در  . باشـد   درصـد كـل پـروتئين      40بـيش از    هـا نبايـد       مقدار اسـتفاده از آن    ، اما   نموداستفاده  

م پـايين تـر     براي جبـران قابليـت هـض      حاوي پروتئين با منشاء غير از شير،        هاي شير    جايگزين

  .شتر باشديب درصد 2 تا 1 يد سطح پروتئين با،شيربا منشاء غيراز هاي  پروتئين

 پـودر ،  شدهپروتئين سويا، گلوتن گندم هيدروليز: شامل شير  ازغيرهاي با منشاء      پروتئين �

ه قابل حل در آب هـستند        خشك شد  هاي تقطيري   فرآوردهو   يماهي، مخمر خشك تخمير   

 . كل جيره باشد درصد15 از اد نبايد بيشتركه مجموع همه اين مو

 ، اسـپري   شـده تهيـه شـده بـه روش         خشكچرخ    پسشير  پودر   درصد 50 حداقل حاوي �

  .باشد

 درصد چربـي بـا      10حداقل  داراي  بايد  پس  . باشدكامل   با شير     برابر  مقدار انرژي  از نظر  �

 . كيفيت باال باشد

  .ا باشد  را به ميزان كافي دارB12و  A ،D ،E يها ويتامين �

  .شدبا  باال آن قابليت هضم خام داشته باشد كه درصد پروتئين22حداقل  �

  .نداشته باشد نشاسته و فيبر �

  .پودر به خوبي سيال و فاقد بهم چسبندگي باشد �

  .شود و محلول پخش در آب گرم راحتي به �

  . از مواد خارجي باشدبوده و عاريكرم به رنگ  �



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  144

ديـدگي  آسـيب    دهنـده     نـشان  گي كه بوي سوخت فاقد  .  داشه باشد   شيرين و مطلوب   طعم �

  .، باشد استناشي ازحرارت باال

  

 آماده سازي جايگزين شير

شـير  هـاي روي برچـسب     دسـتورالعمل  بايـد مطـابق    جايگزين شير با آب      مخلوط نمودن   

وجـود نداشـته    يهاي خاص با اين حال، در شرايطي كه دستورالعمل. جايگزين صورت گيرد  

آن بـه انـدازه     مقدار ماده جامـد      بايد طوري انجام گيرد كه       يگزين شير جاسازي   آماده،  باشد

بـه  تواننـد   مـي طوالني به مدت   براي نگهداري    هاي شير  جايگزين. كامل باشد  شير ماده جامد 

 . مصرف گردند آماده و  شدهمخلوط با آب زمان مصرف د و درن پودر ذخيره شوصورت

بطري ساده تغذيـه   يك  .  دارند  به آموزش نياز   كتاناز پس  شير    براي نوشيدن  ها   و بزغاله  ها  بره

در تغذيـه بـا بطـري،       . قابل استفاده باشد   ها   و بزغاله  ها  براي بره تواند    ميبه خوبي   انسان  نوزاد  

نكته مهم براي  دو ). 4-6شكل  (يا بزغاله به طرف باال نگه داشته شود        برهمهم است كه دهان     

. زاويـه پـستانك   ) II(ارتفـاع پـستانك از زمـين و         ) I: (زها از بطري شير عبارتند ا       استفاده بره 

، به احتمال زياد جريـان بـزاق تحـت تـاثير قـرار              طور صحيح رعايت نشوند     به  موارد اگر اين 

  .  شوداز مادر در روش تغذيه دستي رعايتبره شيرخوردن  زاويه بهتر است كهبنابراين . گيرد مي

.  از سـطل اسـت     فادهها است  گوساله مانند ها،  هبزغاله و بر  به  آموزش شيرخوردن   راه ديگر     

 حال ايـن روش     به هر .  داشته باشد  ممكن است مشكل  ها    گيرند، اما بره    ياد مي  سريع ها  بزغاله

بدهنـد   قـورت  را حريص مقـدار زيـادي از شـير       هاي   دارد بزغاله  احتمالچون  ست،  نيي  خوب

 منجر به   تواند  مي و اين ،  ده باشد اينكه مقدار كافي بزاق ترشح يافته و با شير مخلوط ش          بدون  

  .شودسوء هاضمه 
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  آموزش تغذيه جايگزين شير با استفاده از بطري و پستانك در بره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها ها و بزغاله  سطل براي تغذيه جايگزين شير در بره- 10-4شكل 

  

 موفقيـت  توانـد بـا     در روز اول مي    با پستانك  نشخواركنندگان نوزاد به تغذيه      دهي عادت  

 تغذيـه  امـا در بـراي تغذيـه فـردي مناسـب اسـت،       پـستانك دار     بطـري    با اينكـه  . دگيرانجام  

، مـزارع بزرگتـر  در . تر اسـت   و اقتصادي بهتر  ها، استفاده از تغذيه كننده گروهي         بره گروهي

متـصل شـده اسـت       )مخـزن ( به يك ظـرف    پستانكچند  كه در آن     ها  شيرخوري بره سيستم  

 همچنـين   هـستند،  دسـترس    قابـل  تجـاري    ين ساز و كارهاي به صـورت      چن. بيشتر رايج است  

 بـست  با استفاده از سطل هاي پالستيكي، لوله هاي پالسـتيكي،  را در دامداري  ها    توان آن  مي

  از مـادر خـود      در بـدو تولـد     هـا   بزغالهو يا   ها     بره  قرار است  اگر.  ساخت پستانك و   يالستيك

 سـپس آن را  ،نمايـد  خـشك  ه و ليسيد نوزاد خود راكه دام ماده داده شود، اجازه جدا شوند 

آغـوز  پـستانك دار   بطـري  ا قرار داده و در اسرع وقـت بـ  محصور خشك و جايگاهدر يك  

  .گردد تغذيه مادر
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و بخورنـد  آغـوز  مانـده و   مـادر  پيش ساعت اول 24د در  نتوان نوزاد مي ي  ها   بره همچنين  

تـد، اسـترس جـدايي از مـادر بيـشتر           هرچقـدر بيـشتر نـزد مـادرش بما        بـره   . جدا شوند پس  س

 4شود، سه بار در روز و هـر بـار              اگر به جاي شير مادر از جايگزين شير استفاده مي          .شود  مي

 . درصد وزن بدن تغذيه گردد5تا 

بـراي  . هـا بـستگي دارد   هـا يـا بزغالـه    سازي جايگزين شير، به هـدف پرورشـي بـره           آماده  

 درصـد و بـراي      24شـوند ميـزان مـاده خـشك           مـي هايي كه به قصد پروار پـرورش داده           بره

 درصـد توصـيه     20يابند ميزان ماده خـشك        هايي كه با هدف جايگزيني گله پرورش مي         بره

 درصـد و بـراي   20هـاي پـرواري       ميـزان مـاده خـشك توصـيه شـده بـراي بزغالـه             . شـود   مي

 اختالالت  به، غلظت ماده خشك بيش از نياز    .باشد   درصد مي  15 تا   14هاي جايگزين     بزغاله

  .شود  ميگوارشي و هزينه باالتر تغذيه منجر

جـوان  هـاي     دام قرار دادن . شود شروع   گي روز 7 از    بايد با كيفيت خوب  جامد  خوراك    

ي مـصرف غـذا  محلي كـه دسترسـي بـه خـوراك جامـد وجـود دارد،        در تربزرگهاي    دامبا  

امـد افـزايش    مـصرف خـوراك ج     زماني كه    .كند  هاي جوان را تسريع مي      دام توسطخشك  

 هفته 6 مدت اين امر ممكن است در .شوند  مياز شير گرفته    تدريجاً   ها  بزغالهها و     يابد بره  مي

در عمـل، وزن  . داردزمان از شير گرفتن بستگي به سن و وزن بدن نژاد خـاص             . نجام بگيرد ا

رابـر   ب 3 تا   5/2 حداقل   يري براي از شير گ    شدهوزن توصيه   .  از سن است   يتر  بدن، معيار مهم  

  .وزن هنگام تولد است

، شـود  مي تدريجي ترجيح داده  گيريشيراز   .بكشد هفته طول    2حدود   شيرگيري بايد از    

 بايد  باشد،جامدحاوي مواد  فقط اي كه   جيرهو گذر از رژيم غذايي شير يا جايگزين شير به           

  . باشد هفتهيكحداقل 

 كامـل   بـراي قطـع   . ستگي دارد مصرف ماده خشك ب   ه مقدار   بيا بز غاله        بره شيرگيرياز    

 بـدون   يابدكاهشمصرف جايگزين شير آماده در  ماده خشك بايدشير يا جايگزين شير، يا  

شـود     با ظرفي كـه خـوراك مـايع خورانـده مـي            و يا     دوداده ش كاهش  مقدار كل مايع    اينكه  

 از نهـاي جـوا   دام. ها قرار داده شود ها بجاي شير آب در دسترس آن       فقط روزها شير و شب    
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بـه محـض    . دهد سيري مي ها حس     مايع به آن  . برند  تشنگي بيشتر از گرسنگي واقعي رنج مي      

 رضـايت   هـا   و نـشخوار آن    و جويدن    خود رسيدند  سه برابر وزن هنگام تولد       بهها    اين كه آن  

طـور    بـه هنگامي كه جايگزين شير. شوند شير يا جايگزين شير گرفته از ندتوان ، مي بود بخش

 و بـا     داري شـده    آب نگـه   دسترسـي آزاد بـه    ها بايد در مرتع تميز با         ، آن ديدقطع گر  صحيح

 نـسبت بـه حيوانـات    پرواريحيوانات  .شوند تغذيه و در حد اشتها مرغوبكنسانتره و علوفه  

و در حـد اشـتها تغذيـه     تراز جـايگزين شـير بـا انـرژي و پـروتئين بـاال            شونده گله   جايگزين  

 12-15مقـدار مـاده خـشك       ايـن گـروه       استفاده در تغذيه    در جايگزين شير مورد     . شوند  مي

مقـدار   ، درصـد  20 درصـد در مقابـل       30-25 چربـي    مقداردرصد،   10-12 درصد در مقابل  

مصرف مـاده خـشك   ها   با مصرف اين جيره. شود   درصد توصيه مي   20 در برابر    24پروتئين  

  .شود ميرصد وزن بدن د2/1 تا 1درصد وزن بدن در مقابل 5/1 تا 2/1 نيز به ترتيب حدود

درجـه  ) الـف (: باشـد  زير هاي حالتتواند يكي از  ميدر هنگام مصرف  جايگزين شير   دماي

ــال  ــرارت يخچ ــه4-3 (ح ــانتيگراد درج ــدن از  ) ب(، ) س ــرارت ب ــه ح ــه  36-38درج درج

 محـيط آن معـادل دمـاي      دماي  خوراندن جايگزين شير كه     .  دماي محيط  )ج (سانتيگراد و يا  

شـير آمـاده     شـدن،    سـد ادر اين حالت براي جلـوگيري از ف       . باشد  مي روش   ترين يج، را است

  . شودتوزيع  فوراًشده بايد 

 شـروع  جيـره  با استفاده از جايگزين شـير و  ها بزغالهو  ها   برنامه تغذيه ساده براي بره     يك  

  : استمختلفجيره چهار در بر گيرنده كننده 

 اول روز چهـار  مـدت  بـه  انتقـالي  شـير  ابـ  تغذيـه  آن به دنبـال   و اول روز در آغوز تغذيه �

  ؛زندگي

  ؛ روزگي 56 تا گي روز 5 از شير باجايگزين تغذيه �

  ؛ روزگي 56 در آن كامل قطع تا روزگي43 از شير جايگزين تدريجي كاهش �

 20 و هـضم  قابـل  غذايي مواد مجموع درصد 85 تا 80 حدود با شروع كننده  جيره ارائه �

  نياز مورد زمان تا يا ماهگي 5 تا روزگي 5 از پروتئين درصد 22 تا
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 ي ديگرها گونه استفاده از شير

عمـل جـايگزين شـير    . هاي ديگر اسـت  شير گونه استفاده از شير براي   ننشيجاترين   ساده  

گيـرد،   كه از گذشته تا كنون انجـام مـي       هاي ديگر      گونه براي نشخواركنندگان   ازيك گونه   

 جـوان   داميـا بقـاي     و   تـر محـصول    متناسبقيمت  ،   بودنقابل دسترس   : كه داليل عمده آن     

 مثـال   بـراي . باشـد   مـي   براي اين منظور    انتخاب ين هميشه شير گاو اول    ،به دليل فراواني  . است

هايي كه بايد تغذيـه شـوند،         تعداد بزغاله  و يا    ي فروخته شود   قيمت باالتر  ه شير بز ب   زماني كه 

  . شود استفاده ميها  بزغالهگاو براي تغذيه شير از ، باشند بيشتر از ظرفيت توليد شير بز ماده

  ي ديگرها گونه شيرتركيبات  - 8-5جدول 

  آب

  فسفر  كلسيم  خاكستر  الكتوز  چربي  پروتئين

مگاژول (انرژي

در هر 

كيلوگرم ماده 

 )خشك

مگاكالري (انرژي

در هر كيلوگرم 

 )ماده خشك

  گونه

  درصد در شير مايع

    

  79/0  3/3  10/0  13/0  8/0  1/5  0/4  6/3  5/86  بز

  30/1  4/5  17/0  25/0  9/0  8/4  4/8  8/5  1/80  گوسفند

  درصد در ماده خشك شير

  

  87/5  5/24  74/0  96/0  9/5  8/37  6/29  7/26    بز

  49/6  1/27  85/0  26/1  6/4  1/24  2/42  1/29    گوسفند

 درصـد  بزهـا،   شـير  .دارد تـري   كـم  پـروتئين  و چربـي  گوسـفند  شـير  با مقايسه در بز شير  

  c ويتـامين    و چربـي  در محلول هاي  حاوي ويتامين  ها  بز ولي شير  دارد گاو شير شابهم الكتوز

  .   است گاو و ميش شير از باالتري

ه شير روزانه براي هر گونـه نـشخواركنند    حد مجاز مصرف     براي   يانگشتسر  قاعده  يك   �

 . درصد وزن بدن است10 تا 8حدود شير به ميزان  شيرخوار، مصرف
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 تغذيه در كننده شروع جيره و شير جايگزين از استفاده پيشنهادي نامه بر- 9-5جدول 

  ها بزغاله و ها بره

  سن

  )به روز(

  جايگزين شير

 39( قـسمت آب ولـرم       6 قسمت از شير خـشك جـايگزين بـا           1

هـا     قـسمت آب بـراي بزغالـه       4ها و با      براي بره ) درجه سانتيگراد 

  .بالفاصله قبل از مصرف مخلوط شود

  نندهجيره شروع ك

مواد  % 80 - 85حاوي (

% 21مغذي قابل هضم ، 

پروتئين و غني شده با 

  )ويتامين ها و مواد معدني

علوفه با 

  كيفيت خوب

 كيلـو گـرم   05/0 ساعت بعد از تولد يـا    6آغوز در حد اشتها در        1

 سـاعت تكـرار     6براي هر كيلو وزن بـدن، همـين مقـدار در هـر              

  .شود

-  -  

 كيلو گرم بـراي هـر كيلـو وزن        05/0وزانه  آغوز و شير انتقالي ر      2 -4

  . وعده در روز داده شود3بدن 

-  -  

ها با    ها و بزغاله    تغيير از آغوز يا شير انتقالي به جايگزين شير، بره           5 -14

 كيلو گرم بـه مقـدار   25/0روزانه:  كيلوگرم5/2 تا   0/2وزن تولد   

 وزن  هـا بـا     هـا يـا بزغالـه       بره.  وعده تغذيه شوند   3 يا   2مساوي در   

 كيلو گرم به مقدار مساوي 4/0روزانه :  كيلوگرم0/4 تا 6/2تولد 

  . وعده تغذيه شوند3 يا 2در 

روزگي  جيره شـروع     7از  

ــورت آزاد    ــه ص ــده ب كنن

  .داده شود

 روزگــي 10از 

ــه آزاد  تغذيــــ

علوفه مرغوب   

  .شروع شود

 35/0روزانـه  :  كيلـوگرم 5/2 تا 2هاي با وزن تولد      ها و بزغاله    بره  15 -28

ها يـا   بره.  وعده تغذيه شوند  3 يا   2كيلو گرم به مقدار مساوي در       

 كيلو گـرم    6/0روزانه  : كيلوگرم 0/4 تا   6/2ها با وزن تولد       بزغاله

  . وعده تغذيه شوند3 يا 2به مقدار مساوي ، در 

-  -  

ــره  29 -42 ــا وزن تولــد    هــا و بزغالــه  ب :   كيلــوگرم5/2 تــا 0/2هــاي ب

 وعـده تغذيـه   3 يـا    2قدار مـساوي در      كيلو گرم به م    25/0روزانه

روزانـه  : كيلوگرم 0/4 تا   6/2ها با وزن تولد       ها يا بزغاله    بره. شوند

  . وعده تغذيه شوند3 يا 2 كيلو گرم به مقدار مساوي ، در 4/0

-  -  

  .در اين زمان از شير گيري شروع شود  43 -56

ــره ــا وزن تولــد    هــا و بزغالــه  ب :   كيلــوگرم5/2 تــا 0/2هــاي ب

 وعـده تغذيـه   3 يـا    2 كيلو گرم به مقدار مـساوي در         15/0نهروزا

روزانـه  : كيلـوگرم 0/4 تـا  6/2ها با وزن تولد  ها يا بزغاله   بره. شود

   وعده تغذيه شود2 كيلو گرم به مقدار مساوي ، در 2/0

-  -  

ــه     -  57 - 150 ــده ب ــروع كنن ــره ش جي

  صورت آزاد ادامه يابد

تغذيــه علوفــه   

بــــه صــــورت 

  آزاد ادامه يابد
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بـره يـا    دهـي  عادتبراي  خوراكي خشك هستند كه      از مواد    ي مخلوط هاي آغازين   جيره  

رسـيدن   بـراي     و  و علوفه خـشك    جيره ا تغذيه ب  خوراك مايع به   خوردن از   بزغاله شير خوار  

  .شوند مي مصرف ،به مرحله نشخوارها  آن سريع

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ذيه با جيره آغازينر حال تغدهاي شيرخوار   بره- 11-4شكل 

  

   خوب كيفيت آغازين با جيره هاي ويژگي

  .باشد پروتئين درصد 20 تا 18 حاوي �

 6 يـا  و) NDF(خنثـي  شوينده در محلول  نا فيبر درصد15يا   و خام فيبر درصد 8 از بيش �

  باشد نداشته) ADF(اسيدي شوينده در نامحلول فيبر درصد

 خوشـخوراكي  و داده كـاهش  را غبار و گرد چربي. باشد چربي درصد 3 حداقل داراي �

  .بخشد مي بهبود را

  .باشد الهضم سهل �

  .باشد خوشخوراك �

  .نباشد غبار و حاوي گرد �

  .نباشد سفت حد از بيش جويدن براي �

  .باشد نداشته نامطبوع طعم بايد �

  آغازين هاي جيره - 17 – 4
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اگـر چـه نـشخواركنندگان    . شـوند ارائـه  گـي   روز   7 سـن    از بايد   هاي شروع كننده    جيره  

 را مـصرف     شـروع كننـده    جيـره از    در اين سـن مقـدار قابـل تـوجهي          ممكن است شيرخوار  

 را كـم كـم بـه دهـان     شـروع كننـده  دارند ازروي كنجكاوي خـوراك    ها تمايل     ، آن ننمايند

در سطل شـير  از خوراك شروع كننده  روي پوزه و يا قرار دادن مقدار كمي       يدنمال. بگيرند

 هـاي  جيرهبه طور كلي،     . باشد ها   آن  خوبي براي آموزش   روشتواند    ميبعد از خوردن شير،     

به عنـوان  ها      از كنجاله  درصد   40 تا   30 درصد غالت و     60 تا   40حداقل  حاوي   بايد   آغازين

هنگامي كه مـصرف    . مواد معدني و ويتامين باشد    پيش مخلوط    درصد   2 تا   1منبع پروتئين و    

بـه طـور    را  شـير   توان جايگزين     د مي ي درصد  وزن بدن رس     يك حدود   به شروع كننده    جيره

 .قطع نمودكامل 

 بودهعمومي   اين فرمول .  شده است   زير  ارائه    در جدول  جيره آغازين فرمول   از   اي  نمونه  

  .دنمورد استفاده قرار گير هاي نشخواركنندگان گونهاي تمامي تواند بر مي و

   بره آغازين جيره شيميايي تركيبات و انرژي خوراكي، مواد  - 10 – 5جدول

  خوار شير ايه بزغاله و

  درصد  ماده خوراكي

  15  جو

  5/41  ذرت

  5  مالس

  25  كنجاله سويا

  10  سبوس گندم

  2   ويتاميني-مخلوط معدني

  1  كربنات كلسيم

  5/0  نمك

  انرژي و مواد مغذي موجود در هر كيلوگرم ماده خشك

  3  )مگاكالري در كيلوگرم ماده خشك( انرژي قابل متابوليسم

  75  )درصد( ابل هضممجموع مواد مغذي ق

  21  )درصد( پروتئين خام

  7  )درصد( الياف خام

  5/3  )درصد( چربي خام
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 و نداشـتن  هـا،   ميش بعضى مردن ميش، قبول عدم ( علل مختلفي   به بنا زايشدر هر دوره      

 وجـود  مـادر   بىه و يا بزغاله     بر تعدادى) پستان بودن زخم و يا  پستان ورم ميش، شير كمى يا

 هـم  كنـار  كـوچكى  آغل يك در ميش و بره دادن قرار با ميش قبول عدم مواردى  در .دارد

تـوان بـا    كند؛ يا اينكه مـى    كرده و آن را قبول مى      عادت خود بوى  بره   به ميش مدتى از پس

يدن شير ميش بـه اطـراف ناحيـه    ماليدن ترشحات پوست بدن بره به اطراف بينى مادر و يا مال  

 كـه  شـود   مـى  مـشاهده  مـوارد  بعـضى  در. كرد كمك مادر توسط بره كردن قبول به بره ران

توان در    كند؛ در اين قبيل موارد مى       ىم امتناع شير دادن از ولى كند  مى قبول را خود بره ميش

  .ير آن استفاده كندداشت و يا آن را بست تا بره بتواند از ش موقع شيردادن ميش را ثابت نگه

 و كرد تغذيه اند،  داده دست از را خود بره كه هائى   ميش وسيله  توان به   هاى يتيم را مى     بره  

 شيـشه  و  پستانك وسيله  توان به   شدند، مى ن قبول مورد ديگر هاى  ميش  وسيله  به ها  بره اين اگر

 گـرم  شـود،  گرفتـه  ظـر ن در بايـد  هـا   بـره  نوع اين مورد در كه فاكتورى. نمود تغذيه را ها  آن  

 و هـا   آن مانـدن  زنـده  شـانس  كـردن  زيـاد  بـراى . اسـت  ها  آن به شير خورانيدن و داشتن  نگاه

تـوان   در اين قبيل موارد مى. شود داده بره به آغوز مقدارى است الزم ها  آن مقاومت افزايش

 ار آغـوز اضـافي   بعـضى از گوسـفندداران بـا تجربـه          . هاى ديگر استفاده كـرد       ميش آغوزاز  

هـا    جايگـاه بـره   . داشت خواهند دسترسى آغوز به هميشه صورت اين در كه كنند  مى منجمد

تـوان از    و از بستر پوشيده شده باشد؛ در مواردى كه هـوا سـرد باشـد، مـى                باشد  بايد خشك   

  . باشد ها بره دسترس در بايد مرغوبآب تميز و علوفه .  استفاده كردكننده  گرموسيله

  

طلبد و مـسائل و مـشكالت    چون تغذيه با شير جايگزين گران و نيروي كار زيادي را مي     

زمـان معمـول    .  تر باشـد    دامداران سعي دارند كه اين دوره كوتاه      .  بهداشتي را نيز در پي دارد     

  .  اين دوره حدود ده تا دوازده هفته است

  تغذيه بره و بزغاله - 18 – 4

  مادر هاي بى و بزغاله ها برهتغذيه   - 1 – 18 – 4

  هاي از شير گرفته  غالهها و بز  بره - 2 – 18 – 4
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 رشـد كـرده و بتواننـد غـذاي خـشك مـصرف كننـد،        ها و بزغاله به اندازه كافي    اگر بره   

  داراي هـا بايـد حـداقل       گيري بره   در موقع از شير   .   روزگي از شير گرفت    60ها از   توان آن   مي

 كه بـا توجـه بـه نـژاد گوسـفند يـا بـز         باشد كيلو10-12ها   كيلو و بزغاله 12-15وزن حدود   

هـا    براي شيرگيري بره  . د باشند  برابر وزن تولد خو    5/3متفاوت است و يا به طور كلي حدود         

براي رسيدن بـه   .  ها را به خوردن خوراك جامد عادت داد         ها بايد هر چه سريعتر آن       و بزغاله 

  . ها از حدود يك هفتگي به روش خزشي  تغذيه شوند ها و يا بزغاله اين هدف بايد بره

هـا    و دانـه  .  درصد پروتئين خـام داشـته باشـند        20 تا   18خوراك هاي خزشي بايد حدود        

ها بايد طوري طراحي شـوند كـه          خوري  غذا. تواند استفاده شود    ، پلت هم مي   وندبايد خرد ش  

درمـورد مـصرف علوفـه در    . ها اجازه ايستادن در آنجا و يا بازي را نداشته باشند     بزغاله و بره  

هـا و      علوفـه بـه بـره      يبرخي از حدود سه هفتگي مقدار     .  تغذيه خزشي نظرات متفاوتي است    

  .  هفتگي واكسينه شوند6ها بايد حدود  ها و بزغاله بره. دهند غاله ميبز

هـاي يـك تـا        توان بـره و بزغالـه        ماهگي است ولي مي    3گيري حدود     سن معمول از شير     

دوماهه را نيز با مديريت تغذيه خزشي و فعال نمـودن شـبكه آنـان بـراي مـصرف خـوراك                     

هـا بـه آب تـازه و سـالم،            ها و يا بـره       بزغاله گيري بايد   در زمان از شير   .  خشك از شير گرفت   

 .االمكان علوفه سبز و كنسانتره دسترسي داشته باشند حتي

 شـروع كننـده و توسـعه شـكمبه          جيـره  مـصرف     كامـل،   شير  مصرف كاهش تدريجي با    

هـا    آن  فرعـي   غـالت و محـصوالت     ، شـروع كننـده    هـاي   جيـره اگر چه در    . گيرد  سرعت مي 

 هـا بـر تـسريع تكامـل     تـأثير آن   امـا  ،به كـار بـرده شـوند      بع نشاسته    به عنوان يك من    ندتوان مي

ــت     ــاوت اس ــشك متف ــاده خ ــصرف م ــكمبه و م ــو. ش ــالس  و ذرت، ج ــابع از م ــج من راي

   .هستند شروع كننده هاي جيرهكربوهيدرات در 

زبـر بـر    هـاي     دانـه . دگـذار   تاثير مي   آن كيفيتبر   آغازين جيرهنوع دانه و شكل فيزيكي        

ها كامالً از شـير گرفتـه         البته قبل از اينكه بره     .شوند  ميترجيح داده   آسياب شده   هاي ريز    دانه

مهمتـرين مـساله در زمـان از شـيرگيري       .شوند بايستي به غذاهاي فيبردار عـادت داده شـوند         

 كيلـوگرم وزن زنـده      15حـدود   بهتـرين وزن ازشـيرگيري       .باشـد   هـا وزن زنـده بـره مـي          بره
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و اگـر   ) به خاطر كـاهش اسـترس     ( شوند  وهي از شير گرفته مي    ها به صورت گر     بره. باشد  مي

  .ها استرس خواهند داشت در محيط جديد نيز غذاي قبل ازشيرگيري باشد بره

  

هـا را     هاى پروارى را با غذاى با كيفيت خوب تغذيه كنيد؛ جيره غذائى اين نـوع بـره                  بره  

ها را عليه    كنيد، بره   كه شروع به تغذيه آزاد با كنسانتره مى       تدريج عوض نمائيد؛ در موقعى        به

هـا تغذيـه و افـزايش وزن        اگر بره . واكسينه كنيد ) بيمارى پر خوري  (بيمارى آنتروتوكسيمى   

 كيلوگرم است، نبايد در مرتع قرار داده شوند كـه ايـن   18ها بيشتر از   خوبى دارند و وزن آن    

علـت بـاال بـودن كيفيـت مرتـع،       اگر قرار اسـت بـه  . دگرد ها مى  امر سبب كند شدن رشد بره     

ها به مرتـع بـرده شـوند، بايـد قبـل از اينكـه بـه مرتـع فرسـتاده شـوند، داروى ضـدانگلى                 بره

تـوان از فنوتيـازين، تيابنـدوزول،     هـاى داخلـى مـى    براى جلوگيرى از انگـل    . خورانيده شوند 

  .هالوكسون و يا تتراميزول استفاده كرد

. ها را در مرتـع قـرار داد        ها را به پرواربندى برد و يا آن         توان بره   ى مى پروار تا اتمام دوره    

ها كاسته شود،     ها به پرواربندى و يا مرتع رسيدند، سعى كنيد كه از استرس آن              كه بره     موقعى

هـاى مـريض      ها فراهم كنيد، بره     اجازه بدهيد تا استراحت بكنند، علوفه و آب سالم براى آن          

هـاى خـارجى سمپاشـى كنيـد و يـا از             در صورت نياز براى از بين بردن انگـل         .را جدا بكنيد  

هـا در مرتـع رشـد     هاى كم وزن در مقايسه بـا سـنگين وزن   بره.  استفاده نمائيد  ضد كنه حمام  

كنيد، با توجه به موقعيـت بـازار و           اگر از مراتع براى پرواربندى استفاده مى      . كنند  بيشترى مى 

دهد، در مرتع نگهداريـد و   تا زمانى كه شرايط آب و هوائى اجازه مىها را  كيفيت مرتع، بره 

بـراي اطالعـات بيـشتر بـه فـصل           (  گرم كنـسانتره بدهيـد     450روزانه به ازاء هر رأس مقدار       

  .)پرواربندي مراجعه شود

  

  ي پرواري ها  برهتغذيه - 3 – 18 – 4
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تـا  خوبى تغذيـه شـده    بايد به  ،  هاى حذفى خواهند شد     اى كه جايگزين ميش     هاى ماده   بره  

 تـوان  مـى  ها بره نوع اين غذائى در جيره. باشند كرده رشد كافى در موقع جفتگيرى به اندازه

 بـه  توجـه  بـا  تـوان  مـى  را جيـره  در خشبى علوفه نسبت و كرد استفاده دانه و خشبى علوفه از

  .نمود تعديل حيوان رشد و وزن بدن

 و بـاهم  مـيش  تغذيه بهبود مراحل دامدار باشد بايد تمام   نظر    مد سال در زايش دوبار اگر  

ــه صــورت ــه    داد انجــام هماهنــگ ب ــز در هــر مرحل ــا ب ــاز هــاي غــذايي مــيش وي ــد ني و باي

 اينكـه  بـه  توجـه  بـا . فيزيولوژيكي تعيين و با مواد خـوراكي موجـود آن را برطـرف سـاخت              

 مـواد  كـافي  دريافت عدم رتصو در اين بنابر دارند نياز بيشتري تغذيه به توليد پر هاي  ميش

  . دهند مي دست از زودتر گله بقيه به نسبت را خود بدني ذخاير غذايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي شير خوار در يك گله گوسفند و بز عشايري ها و بز غاله بره -12- 4شكل

  

ها و   پهن برگ و بوته    ، گياهان   ها  گوسفند و بز در مرتع گياهان متفاوتي را از قبيل گراس            

هـا و گياهـان      شـاخه خـوار هـستند و بوتـه          هـا عمومـاً سـر       بـز . كنند  ها را مصرف مي     سر شاخه 

بنـدي    دهند و مديريت تغذيه در مراتع مهم است و بايد مراتـع تقـسيم                مي حتر را ترجي    خشبي

ا شـود چـون گياهـان متفـاوتي ر       شوند و چراي مخلوط گله گوسفند و بز با هم پيـشنهاد مـي             

  )جايگزين(ي ماده در حال رشد ها تغذيه بره - 19 – 4

  تغذيه گوسفند و بز در مراتع - 20 – 4
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كنند و از دير باز هم در كشور ما چراي توام گوسفند و بز در مراتـع                   براي تغذيه انتخاب مي   

هاي ثانويه در گياهان و ميـزان مقاومـت     در تغذيه گوسفند و بز، متابوليت     . مرسوم بوده است  

چـون در حـاالت فيزيولـوژيكي مختلـف     . نظـر قـرارداد   هـا را بايـد مـد    ها به اين متابوليت  آن

ها به خصوص در اواخر آبـستني      در اين مواقع بايد دام    . و بز مقاومت متفاوتي دارند    گوسفند  

  .كامالً تحت نظر قرار گيرند

به عنوان يك كنتـرل كننـده بيولـوژيكي در           گوسفند و بز و بخصوص بزها گاهي مواقع         

از توان به عنوان جلـوگيري كننـده         و در مراتع خشك از گله بزها مي       .  شوند  مراتع مطرح مي  

هـا و مـواد مـواد     در اين مراتع بايد به كمبود مواد مغذي به خـصوص ويتـامين      . سوزي نام برد    آتش

  . هاي مكمل براي تامين اين مواد مغذي بايد استفاده كرد معدني توجه كرد و از خوراكي

  

طور طبيعي رشـد    اي به   رعلوفهاي و غي    شود كه گياهان علوفه     به نوعي اراضي گفته مي    : مرتع

  .گيرند نموده و مورد چراي حيوانات اهلي و وحشي قرار مي

  

  شوند مراتع طبيعي ايران به سه دسته تقسيم مي

گيـرد مثـل    كه در ارتفاعات واقع شده و در تابستان مورد استفاده قرار مي     :مراتع ييالقي  .1

 نمراتع ييالقي آذربايجان، لرستان، همدان و سهند و سبال

گيـرد   كه در صحراها واقع شده و در فصول سرد مورد استفاده قرار مـي     :مراتع قشالقي  .2

 .مثل مراتع سرخس، تركمن صحرا و جلگه خوزستان

كه بين مراتع ييالقي و قشالقي قرار گرفته است و به مراتع بهاره و پـاييزه                 :مراتع ميانبند  .3

ند مثل مراتع اطراف تهـران كاشـان و     گير  مشهور بوده و دوبار در سال مورد استفاده قرار مي         

 .شيراز

  

 

  ها استفاده از مراتع و شناخت آن - 21 – 4
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  كيفيت علوفه مراتع به عوامل زير بستگي دارد

تـر بـوده و گوسـفندتمايل      خوراك  تر و خوش    تر باشد لطيف   هرچه گياه جوان   :سن گياه  .1

دهد ولي بايد دقت شود علوفه نارس مراتع مـورد اسـتفاده قـرار      خوراك نشان مي بيشتري به 

 .نگيرد

هايي كه در برابـر تـابش نـور خورشـيد             تجربه نشان داده است كه علوفه      :ميشرايط اقلي  .2

همچنـين درجـه حـرارت و ميـزان بارنـدگي در      . كنند از كيفيت بهتري برخوردارند رشد مي 

 زمين نيز در رشـد  pHنوع بافت خاك و . رويش گياه و بهبود كيفيت آن نقش موثري دارد    

 .و كيفيت گياه تاثير بسيار زيادي دارد

هايي كه در آب و هواي معتدل حاصل شـده باشـد داراي    معموالً علوفه  :خوش خوراكي  .3

تركيبات و عوامل مغذي الزم و طعم و مزه مطبوع تري داشته و حيوان رغبت بيشتري بـراي                  

 .دهد خوردن نشان مي

ز آنـرا   شود و تمام يا قـسمتي ا        در اين روش گله در مرتع رها مي        :چراي گسترده يا آزاد    -1

 .دهد طور مداوم مورد استفاده قرار مي به

  

  

  

  

  

  

  

  

   چراي گسترده يا آزاد- 14-3شكل 

  

 

هاي چرا روش - 22 – 4
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شـود و     در اين روش مرتع بوسيله حصار بـه قطعـات مختلـف تقـسيم مـي                :چراي تناوبي  -2

 .نمايند هاي معين محدود از اين قطعات استفاده مي گوسفندان به تناوب در مدت زمان

  

  

  

  

  

  

  

 در يك مزرعه پرورش گوسفند وبي چراي تنا- 4-14

  ظرفيت چراي مرتعي

تواند هرسـاله در محـدوده خاصـي در           برحسب تعريف حداكثر تعداد گوسفندي كه مي        

مدت معيني از سال چرا كنند و سطح توليد مرتع از لحاظ كمي و كيفي تغييري نكند به نـام                    

 روز تعيـين  100ران شود و به طور متوسـط مـدت چـرا در ايـ         ظرفيت چراي مرتع شناخته مي    

  .شده است

  

 ميليون هكتار برآورد شده است و      7/84بر اساس آخرين آمار مساحت كلي مراتع ايران           

  :شود در سه طبقه تقسيم بندي مي

)  درصد سطح مراتـع كـشور  9معادل  ( ميليون هكتار    2/7با وسعتي معادل     :مراتع متراكم  . 1

 . كيلوگرم علوفه خشك در هكتار250و با توليد بالغ بر  درصد پوشش گياهي دارد 50كه باالي 

 درصـد سـطح   5/21معـادل  ( ميليـون هكتـار      5/21با وسعتي معـادل      :مراتع نيمه متراكم   .2

 كيلـوگرم   250 تـا    100 درصد پوشش گياهي دارد و با توليـد        50 تا   25كه بين   ) مراتع كشور 

 .علوفه خشك در هكتار

  

مراتع ايران - 23 – 4
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-17-4شكل   درصد تاج پوشش25 تا 5 كم تراكم، مرتع  

  

  

  درصد تاج پوشش50 از مرتع متراكم، بيش - 15-4شكل 

  

 

 

- 16-4شكل   درصد تاج پوشش50 تا 26مرتع نيمه متراكم،   
 

 درصـد سـطح مراتـع    66معـادل  ( ميليون هكتـار  3/56با وسعتي معادل  :مراتع كم تراكم  .3

 كيلـوگرم علوفـه     100 تـا    50 درصـد پوشـش گيـاهي دارد بـا توليـد             25 تا   5كه بين   ) كشور

 .خشك در هكتار
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 TDN  ميليـون تـن    5/5 ميليون تن علوفه خشك معـادل  10طور كلي حدود  بنابراين به  

واحد دامي معـادل  ( . ميليون واحد دامي است50باشد كه جوابگوي حدود   قابل برداشت مي  

كنـي چراهـاي بـي    مـواردي همچـون بوتـه   ). باشد  كيلوگرم مي50يك گوسفند بالغ به وزن     

موقع، آتش زدن مراتع مجاور  كشتزارها، تبديل اراضي مرتعـي بـه ديـم كـاري و همچنـين                    

بـه تخريـب   ...  چـرا و  ها و توسعه مناطق شهري و روسـتايي، عـدم كنتـرل پروانـه        خشكسالي

  .مراتع كمك بسيار بزرگي نموده است

  

  نباتات سمي مراتع

 اي كرچك معموليه گياهان سمي داراي فيتوكسين مثل دانه .1

 گياهان سمي داراي عامل توليد كننده اسيد سيانوژيك مثل دانه كتان .2

آورنـد مثـل    بوجـود مـي  ) تورم در سر و چشم و لبهـا    ( گياهان سمي كه حساسيت نوري       .3

 گندم سياه

 ، مثل گندم مبتال به زنگ گندم گياهان سمي آلوده به قارچ .4

  

 نيز اشاره شد اغلب مراتع كشور به داليل متعدد از جمله عدم مـديريت          همانطور كه قبالً    

اند، بـه    گرديدهويا تخريبچراي دام در مرتع و عدم توجه كافي در ساليان دراز از بين رفته         

در . باشـد  طوري كه در حال حاضر هر هكتار آن براي چراي يك راس گوسفند كافي نمـي        

توانيـد مراتـع خـود را بهبـود           ستورالعمل آمده، مـي   هايي كه در اين د      صورت رعايت توصيه  

  .بريد استفاده كنيد ببخشيد و به دو برابر آنچه تا كنون از مراتع خود استفاده مي

اي است از رشد گياهان خـوش خـوراك مهـم             آمادگي مرتع جهت چرانيدن دام مرحله      -1

رد نشود و يـا بـه   مرتعي كه اگر چرا انجام گيرد آسيب و ضرر و زياني به گياهان و خاك وا        

شـروع چـرا زمـاني      . عبارت ديگر نبات وقت استحكام بخشيدن به ريشه خود را داشته باشـد            

 . سانتي متر ارتفاع داشته باشد12است كه گياه غالب حدود 

  راهنماي استفاده از مراتع - 25 – 4
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اگر مراتع مال خودتان است و وضع خوبي ندارد، يك چهارم گوسفندان با توليد پـايين                 -2

راي روستا باشد با توافـق اهـالي روسـتا يـك چهـارم از               را جدا كرده، بفروشيد و اگر مرتع ب       

كنيد بلكه مرتـع نيـز سـال بـه سـال       اينطوري نه تنها  ضرر نمي. گوسفندان هر نفر را بفروشيد    

 .شود بهتر مي

مرتع خودتـان را سـه قـسمت كنيـد و هـر سـال يـك قـسمت را در فـصل بهـار جـدا كـرده و                  - 3

هـاي ايـن قـسمت از مرتـع بـه تخـم نشـست و                 نگذاريد گوسفندان در آن بچرد و وقتي كه علـف         

ها ريخته و توسط سم گله لگد كوب شـود و             خشك شد، آن وقت گوسفند بچرانيد تا تخم علف        

 .به زير خاك برود و برويد، همين كار را چندسال ادامه بدهيد تا مرتع شما هرسال بهتر شود

وراك و هـاي آن خـوش خـ    يك قسمت از مرتع را كه وضع خيلي خـوب دارد و علـف     -4

وقـت مرتـع را درو كـرده و بـذرگيري            آن. غني است قرق كنيد و بگذاريد تا به بذر بنشيند         

هاي بـذر   هر سال اين كار را انجام دهيد و قسمت     . هاي خراب مرتع بپاشيد     كنيد و در قسمت   

 .هاي كاشته شده محكم شود پاشيده را قرق كنيد تا ريشه علف

هـاي    نگذاريـد گلـه وارد مرتـع شـود، چـون علـف      ها خيلي كوچك هستند اول بهار كه علف   - 5

كـشد    روز يك وجب قد مـي   15گياهي كه در    . شود  تازه از ريشه در آمده و مقداري زير پا له مي          

 .رود كه اين به ضرر شماست شود و ازبين مي در همان قد يك انگشتي خفه مي

يز هـدر  هـايي در اطـراف مرتـع وجـود دارد كـه در فـصل بهـار، زمـستان و پـاي                    اگر آب  -6

كشي مناسب وارد مرتع كنيـد تـا ميـزان سـطح پوشـش                توان آن را بوسيله كانال      رود، مي   مي

گياهي افزايش پيدا كند و از اتالف آب جلـوگيري شـود و در فـصل تابـستان و گرمـا سـبز              

 .بماند

هـا، مرتـع را       هايي موجود است كه در بهـار و پـاييز سـيالب آن              اگر باالي مرتع شما دره     -7

هـا بـسازيد تـا آب پـشت         كند، سدي با سنگ و خاك در جلـوي دره           خراب مي شويد و     مي

تـر   هـا پـر آب    كنـد و همچنـين قنـات        ها جمع شود تا به مرور خاك مرتع را مرطوب مـي             آن

توانيد با استفاده از كارشناسان ادارات كل منـابع طبيعـي و    براي انجام اين كارها مي   . شود  مي

 )آبخوانداري. (مند شويد  نيز بهرههاي دولت آبخيزداري منطقه از كمك
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  يك آبخوان احداثي در مرتع-18- 4شكل

اگر جلگه و خاك و دشت مناسب داريد كه براثر چراي زياد يا عـدم مواظبـت و غيـره                     -8

كمـك كارشناسـان منـابع طبيعـي     مرتع آن از بين رفته و تبديل به شنزار يا سنگالخ شـده بـا             

 .اسب بكاريد و برنامه قرق و مديريت چرا را عمل نماييدهاي مرتعي من ، بذر علفمنطقه

در فصل بهار و اوايل رويـش مرتـع وقتـي كـه خـاك خيلـي مرطـوب اسـت، نگذاريـد                        -9

كوب كرده و زيـر گـل و          اند لگد   گوسفند وارد مرتع شود زيرا گياهاني را كه تازه سبز شده          

 .الي ازبين رفته و مرتع خراب شود

و يـيالق و يـا اطـراف ده شـما گياهـاني از قبيـل يونجـه،                  اگر در مراتع طبيعـي قـشالق         - 10

خـورد،   هـا را دوسـت دارد و مـي     اسپرس، شبدر، نخودك و ساير گياهاني كـه گوسـفند آن          

هـا را گرفتـه و و در    هـاي مناسـب، تخـم آن    رويد، با كمي زحمـت و قـرق كـردن محـل      مي

 .جاهاي مناسب كاشته و زيادتر كرده و دوباره در مراتع بپاشيد

، عمـل      ساعت در شبانه روز اسـت و بيـشتر از ايـن مـدت              13 الي   12دت چرا حدود     م - 11

  .شود هاي رفتاري دام دچار اختالل مي نشخوار و ديگر نياز

 خستگي حاصل از چرا از داليل كاهش مصرف علوفه است كه بايستي سعي گردد از                - 12

 . خسته نمودن به دليل طوالني بودن مسافت خودداري گردد
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بيـشتر  تر با توليد گوشت و شير     آنچه گفته شد براي داشتن مرتع بهتر و دام سالم         توجه به    با

  .هاي زير توجه ويژه كرد برداري و چراي دام در مرتع به نكته بايد در بهره

  

  نكاتي كه در زمان استفاده از مرتع بايد به آن توجه داشت

كـه گياهـان مرتـع بـه         بهتـرين زمـان وقتـي اسـت          : دام را به موقع وارد مرتع كنيد       -13-1

و خاك مرتـع نيـز خـيس و مرطـوب           )  سانتي متر  12 تا   10(بيشترين رشد خود رسيده باشند      

 .نباشد

تعداد دام به ميزان علوفـه توليـدي مرتـع بـستگي            :  دام را به تعداد وارد مرتع كنيد       -13-2

 .دارد بيش از ظرفيت مرتع دام را وارد آن نكنيم

 درصـد بقايـاي   50 تـا  40پس از چـرا حـدود    :خارج كنيد دام را به موقع از مرتع       -13-3

متـر باشـد بـه         سانتي 5هاي باقي مانده حداقل       طوري كه ارتفاع ساقه     گياهي بجا مانده باشد به    

  .سازي مواد غذايي را براي رشد سال بعد خواهد داشت اين ترتيب گياه توانايي ذخير

  

در شـبانه    ليتـر  15 تـا  10 در مراتع حدود   بز و گوسفند توسط رفيمص آب مقدار متوسط  

 مرتعـي  هـاي   عرصـه  هـاي   آب روان طريـق  از آن تـامين  عـدم  صـورت  در كه باشد،  روز مي 

ــستي ــه از مختلــف طــرق از باي ــانكر جمل ــا و آب حمــل ت ــا ي ــار آب ايجــاد ب ــسبت انب ــه ن  ب

 براي معيني مسافت دام نوع هر است بديهي. گردد اقدام نياز مورد آب تامين و سازي  ذخيره

 بـا  ،4- 6 مسطح مراتع در بز و گوسفند براي مسافت حداكثر اين و كند  مي طي آب مصرف

 بايـد  مرتع آبشخور طول. باشد  مي كيلومتر 5/2 - 2 زياد حدود  شيب با  و 4 – 3 ماليم شيب

 تحـت  شـده  مـصرف  آب مقـدار . خورند  مي آب زمان يك در كه باشد گله كل درصد 10

 كـاهش  توليـد  نتيجه در و خوراك مصرف نشود، مصرف سالم آب اگر .است آب يفيتك

 عـدد  50 از كمتـر  بايد حيوانات مصرفي آب منفي گرم شكل باسيلي هاي  ميكروب. يابد  مي

  .باشد ليتر هر در گرم ميلي 400 تا 100 حدود بايد نيترات مقادير و مكعب متر سانتي هر در

   مراتع در نياز مورد آب تامين - 26 – 4
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دهـد علـف سـبز مـورد اسـتفاده قـرار              از مرتع كه غـذاي عمـده دام را تـشكيل مـي            پس    

گـردد لـذا      اگر از علف سبز تازه استفاده شود معموالً باعث بروز بيماري نفـخ مـي              . گيرد  مي

  .ها را خشك نموده تا مدت زمان نگهداري را بيشتر نماييد دامداران اغلب آن

  

  طرز خشك كردن علوفه

ها و رنگ سبز آن باقي بماند، همچنـين بـه    بايد خشك نمود كه برگعلف را به طريقي    

بـا توجـه بـه ايـن كـه      . اندازه كافي آب از آن گرفته شود تا در موقع انبار كردن فاسد نـشود           

ريـزد و     آوري خرد شده و به زمين مـي         شود و در موقع جمع      برگ زودتر از ساقه خشك مي     

تئين دارد و از لحـاظ داشـتن كـاروتن و ويتـامين و     از طرفي دو تا سه برابر نسبت به ساقه پرو   

مواد مغذي غني و فيبر آن نيز كم است، لذا در زمان خشك كـردن بايـد توجـه داشـت كـه          

دهنده كاروتن است و كاروتن نيـز      ضايعات برگ كم باشد و از طرفي چون رنگ سبز نشان          

  .تامين باالتري داردباشد، پس هرچه گياه سبزتر بماند ارزش و وي  ميAسازنده ويتامين 

زمان برداشت را بايد طوري انتخاب نمـود كـه علوفـه حـداكثر موادغـذايي را در خـود                     �

 درصـد گلهـا بـاز شـده و تـا        10داشته باشد مثالً زمان شروع برداشت يونجه زماني است كه           

زمان برش در سـويا     .  درصد برسد، يونجه از كيفيت خوبي برخوردار است        25خاتمه كار به    

زمـان  . كنـد  هـاي پـايين شـروع بـه زرد شـدن مـي       ها كامل شده و بـرگ       است كه دانه  زماني  

بنـدي را   از طرفـي بـسته  . نماينـد  ها وقتي است كه تازه شروع به گل دادن مي       برداشت گراس 

 درصد رطوبت باشـد زيـرا رطوبـت بيـشتر باعـث             30بايد زماني شروع نمود كه گياه داراي        

 .گردد علوفه ميكپك زدن و فساد و همچنين احتراق 

 

  سيلو كردن

سـاختمان و  رجوع شود بـه فـصل   . (هاي نگهداري علوفه سيلو كردن است يكي از روش   

  ).تاسيسات گوسفند و بز

  هاي نگهداري علوفه روش - 27 – 4
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  توليد مثل گوسفند و بزمديريت 

  

 افـزايش  در عامـل  مهمتـرين . ي گوسفند و بز ايران، گوشت است      ها  گلهمحصول اصلي   
 بـه  و ارائـه  لـذا  اسـت،  مولد دام راس هر ازاي بره و بزغاله به    توليد افزايش ،ها  گلهين  ا توليد

 برخـوردار  زيادي بسيار اهميت از زايي بزغالهبره و   نرخ افزايش براي راهكارهايي كارگيري
گوسـفند و    يها  گله توليدمثل بازده افزايش بره و بزغاله،   توليد افزايش و تداوم الزمه. است

 غذايي احتياجات تامين به مشروط چندقلوزايي يا دوقلو گوسفند در گاو، برخالف .است بز
 مقـدار  توليد براي كه شود  مي باعث زايي  بره نرخ بودن پايين. باشد  مي مطلوب نوزاد، و مادر

 داشـتي  قـوچ  و مـيش  بيشتري تعداد) شده توليد بره كيلوگرم (توليدي محصول از مشخصي
 درآمـد  كـاهش  و دامـدار  بـه  سـنگين  يهـا   هزينـه  تحميل بر الوهع امر اين و شده نگهداري

 بر فشار موجب تنها نه زايي  بره نرخ افزايش. شود  مي مراتع بر فشار موجب ان،دار  گله خالص
 زايـي   بـره  نـرخ  كـردن  برابـر  دو بـا  نمونـه  بـراي  ؛دهد  مي كاهش را آن بلكه ،شود  مين مراتع

 يعني سـه زايـش در       ها  زايش فاصله كاهش و اييدوقلوز افزايش (مختلف يها  راه از ساالنه،
 از نيمي با را شود  مي توليد كشور در حاضر حال در كه اي بره تعداد همين توان  مي) دو سال 
 مراتـع  از  و ماده بزهـا    ها  ميش از نيمي ترتيب بدين كرد؛ توليد داشتي يها  گله فعلي جمعيت

 

    گوسفند و بز در پرورش توليدمثل بازده اهميت - 1 – 5
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 درآمـد  ناخـالص،  درآمـد  مانـدن  ثابـت  و هـا   هزينـه  كـاهش  بـا  اينكه ضمن .شوند  مي خارج
 وجـود  گوسـفند و بـز     مثل توليد بازده افزايش براي راه دو. يابد  مي افزايش دامداران خالص

 دو در زايش سه (زمان واحد در زايش تعداد افزايش -2 چندقلوزايي نرخ افزايش -1: دارد
 در مـيش  راس هـر  ازاي بـه  توليدي يها بزغاله و   ها  بره تعداد افزايش به مجموع در كه) سال
  .شود مي منجر سال طول

بـرخالف گـاو كـه در       . رفتار جفتگيري در گوسفند و بز در تمام طول سال وجود ندارد           
حالت طبيعي فقط   تمام طول سال امكان جفتگيري يا تلقيح مصنوعي دارد، گوسفند و بز در              

 بطـور خيلـي كلـي       1-5نمـودار   . دهنـد   مـي در بخشي از سال رفتار فحلي و جفتگيري نـشان           
، فصل توليد مثل در گوسـفند     )ي نژادي و اقليمي   ها  تفاوتصرف نظر از جزئيات موجود و       (

  .باشد مي كه در حالت كلي از نيمه تابستان تا نيمه زمستان دهد ميو بز را نشان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فصل توليدمثل در گوسفند و بز در حالت كلي -1- 5مودار ن

  )ي نژادي و اقليميها تفاوتصرف نظر از (

  )كل اندازي-اندازي قوچ (دهي جفتبندي زمان -5-2

   فصلي بودن توليدمثل در گوسفند و بز-5-2-1
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بواسطه وجود باورهاي نادرست در كشور در زمينه فـصل توليـدمثل در گوسـفند و بـز،                   
 يكي از داليـل اصـلي پـايين بـودن بـازده توليـدمثل در                نگارنده اعتقاد دارد كه اين موضوع     

ي داليل علمـي    ي گوسفند و بز ايران است؛ لذا اين مبحث بطور مفصل و با بيان ساده              ها  گله
 ارائـه   دهـي   جفتبندي  زمانهايي كه در ادامه براي رعايت         تا دستورالعمل  شود  ميشرح داده   

  .ه باشند، قابل پذيرش باشند و ممكن است با باورهاي مرسوم تضاد داشتشوند مي

 و در اواخر شوند ميي روزبلند ناميده ها گونه اصطالحاًبرخالف اسب، االغ و شتر كه 
زمستان و در طول بهار اوج فعاليت توليدمثلي را دارند، گوسفند و بز، حيوانات روزكوتاه 

تگاه ، دسباشد ميهستند؛ بعبارتي در بخشي از سال كه طول روز در حال كوتاه شدن 
 دهند مي بيشترين فعاليت را داشته و رفتار فحلي و جفتگيري شديدتري نشان ها آنتناسلي 

 روند تغييرات فعاليت توليد شوند مي ديده 2- 5لذا همانطور كه در نمودار ). 2- 5نمودار (
  .مثلي برعكس روند تغييرات طول روز است

  

  

  

  

  

  

  

  

  بز در حالت كلي  و گوسفند رد فعاليت توليدمثلي ساالنه چرخه -2- 5نمودار 

  )ي نژادي و اقليميها تفاوتصرف نظر از (

  فصل توليدمثل در گوسفند و بز و باورهاي اشتباه در خصوص آن -5-2-2
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آغازكننده چرخه ساالنه توليدمثل در گوسفند و بز، بلندترين روز سال يعني اول تيرمـاه               
، پس از آن روزها شروع به كوتاه        گويند  مي "انقالب تابستاني "هر سال است كه به اين روز        

 بـه مـوازات آن بلنـد شـدن شـبها پيـامي بـه مغـز حيـوان           و كوتاه شـدن روز و كنند  ميشدن  
 روز 70 معمـوالً . گيـري اسـت   مناسب بـراي جفـت  زمانفرستد كه مفهوم آن فرا رسيدن      مي

پس از اول تيرماه كه مصادف با دهه اول شهريور ماه است، تخمـدان مـيش بـه اوج فعاليـت         
يت خود را آغاز كـرده ولـي        اين بدان معناست كه قبل از آن هم تخمدان فعال         . رسد  ميخود  

  .اين فعاليت، حداكثر شدت خود را نداشته است

  

  باور نادرست اول در خصوص فصل توليدمثل

در ايران بسياري از نژادها بواسطه فراهم شدن شرايط تغذيه مناسب در بهـار حتـي پـيش                  
ه نژاد از اواخـر   و بسته بكنند ميفعاليت توليد مثلي را آغاز  ) روز اول تير  (از انقالب تابستاني    

ولي آغاز رفتار جفتگيري به مفهوم فرا       . شود  ميارديبهشت يا در طول خرداد اين رفتار آغاز         
متاسفانه در بسياري از منـاطق كـشور در ايـن هنگـام             .  جفتگيري نيست  مناسبرسيدن فصل   

 شروع شده و در تيـر مـاه بـه           ها  جفتگيريشوند و      بصورت كنترل نشده، وارد گله مي      ها  قوچ
 و پس از آن بواسطه آبستن شدن اكثر گلـه، مـشاهده فحلـي و جفتگيـري          رسد  مياوج خود   

 كـه اوج فـصل توليـدمثل خـرداد و تيـر اسـت، در         شـود   مي و اين گونه تصور      شود  ميكمتر  
 در هـا  ميشي بعد، آبستن شدن ها ماهي متراكم در ها  جفتگيريحاليكه علت كاهش مشاهده     

 ناموفق بوده و با خاتمه آبستني بواسطه جذب         ها  آبستني اين   خرداد و تير است كه بسياري از      
 پراكنـده   ها  فحليشوند، ولي اين       پس از مدتي مجدداً فحل مي      ها  ميش يا سقط جنين،     رويان

 هـا  زايـش يابد و به موازات آن نيز   تا اواخر پاييز و اوائل زمستان ادامه مي  ها  جفتگيريبوده و   
اما آنچه مسلم اسـت،     . اواخر زمستان و اوائل بهار ادامه دارند      از ابتداي پاييز شروع شده و تا        

 در طول بهمن و اسفند است، اين بـدان مفهـوم اسـت كـه          ها  زايشاينست كه بيشترين تعداد     
لـذا بـا وجـود      . انـد   بـوده  در طول شـهريور و مهـر         "ي منجر به آبستني   ها  جفتگيري"بيشترين  

 در ايـن   ها  جفتگيريترين   تان و مشاهده متراكم   حضور قوچ در نيمه دوم بهار و نيمه اول تابس         
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 كـامالً باشد كه دليـل علمـي     كمتر ميها جفتگيريي موفق ناشي از اين    ها  آبستني، ولي   زمان
 دوره انتقال از خارج فـصل بـه         اصطالحاً"اثبات شده دارد؛ نيمه دوم بهار و نيمه اول تابستان           

 تخمـدان مـيش شـروع       زمانه شد در اين     همانطور كه قبالً گفت   . شود  مي ناميده   "داخل فصل 
آبـستني حاصـل    . باشـد   ، ولي اين فعاليت ضعيف بوده و در اوج خود نمـي           كند  ميبه فعاليت   

لقاح تخمك مـيش و اسـپرم قـوچ اسـت؛ تخمـك مـيش از سـاختارهايي شـبيه تـاول روي                       
پـس از پـاره شـدن فوليكـول و آزاد شـدن             . شـود   مـي تخمدان كه فوليكول نام دارنـد، آزاد        

خمك، بقاياي فوليكول روي تخمدان، قـسمتي دكمـه اي شـكل و نـارنجي رنـگ بـه نـام                     ت
 كه وظيفه آن ترشح هورموني به نـام پروژسـترون اسـت كـه     دهد مي را تشكيل  "جسم زرد "

مسئول حفظ آبستني است؛ حـال هرچقـدر جـسم زرد بزرگتـر باشـد، پروژسـترون بيـشتري                   
بهـار و نيمـه اول      (جا كـه در طـول دوره انتقـال          از آن . ترشح كرده و آبستني بهتر خواهد بود      

، )ي گنـادوتروپين  ها  هورمونبه دليل پايين بودن سطح      (هنوز تخمدان ضعيف است     ) تابستان
 و كننـد  مـي ، رشـد زيـادي ن  كنند مييي كه در اين هنگام تخمك خود را رها      ها  فوليكوللذا  

لــذا ترشــح هورمــون  بــاقي مــي مانــد نيــز، ريــز اســت و  هــا آنجــسم زردي كــه از بقايــاي 
 ناتمـام بـاقي   هـا  آبـستني  اين معموالًپروژسترون كه مسئول حفظ آبستني است، كمتر بوده و       

 و ايـن  شـود  مـي  كه ميش پـس از يـك يـا دو مـاه مجـدداً فحـل                 شود  مي و مشاهده    مانند  مي
 و احتمـال قـصري در گلـه         كنـد   مـي آبستني ناموفق فقط توان ميش را گرفته و آنرا ضـعيف            

ي هـا  هورمـون از طـرف ديگـر بـه دليـل اينكـه در ايـن دوره انتقـال، سـطح            . يابد  يافزايش م 
هنوز به اوج خود نرسيده، لذا حتي در صـورت وقـوع آبـستني              ) FSHو   LH(گنادوتروپين  

ي حاصل از جفتگيري بهار و نيمه اول تابـستان بـسيار   ها  آبستنيموفق، احتمال دوقلوزايي در     
ن موضوع يكي از داليل پـايين بـودن نـرخ دوقلـوزايي در     پايين و نزديك به صفر است و اي      

 به شهريور و پاييز موكـول       ها  جفتگيريدر حاليكه اگر    . باشد  هاي گوسفند و بز ايران مي       گله
 در  هـا   آبـستني دليل سوم براي موفقيـت كـم        . شود، مطمئناً نرخ دوقلوزايي باالتر خواهد بود      
در . باشـد   مـي رويـان سپرم نرها و نيز زنده ماني اين دوره، اثر منفي تنش گرمايي بر باروري ا  

 و نربزهايي كه در معرض گرماي شـديد تابـستان قـرار دارنـد، فرآينـد توليـد اسـپرم                     ها  قوچ
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حتي در صورت بـاروري  .  زياد استها آنهاي نابارور در  آسيب ديده و احتمال توليد اسپرم   
.  تشكيل شده را از بين ببرد      نرويا تواند  مياسپرم و تخمك و حصول آبستني، تنش گرمايي         

 حيـوان در  زمـان باشـد و چنانچـه در ايـن          ام آبستني دوره بسيار حساسي مـي       30حوالي روز   
لذا چنانچـه جفتگيـري در      .  زياد است  رويانمعرض گرماي شديد قرار گيرد، احتمال مرگ        

ابـستان  اواخر بهار و اوائل تابستان انجام شود، اين دوره حـساس مـصادف بـا اوج گرمـا در ت     
) كوچـك بـودن جـسم زرد      (خواهد شد و تنش گرمايي عالوه بر دليلي كه قـبالً ذكـر شـد                

لذا به توصيه زيـر توجـه ويـژه اي          .  شود رويان باعث خاتمه ناموفق آبستني و مرگ        تواند  مي
  :بايد بشود

  

   توصيه اكيد

ز گلـه جـدا      و نربزها، ا   ها  قوچاز دهم خرداد الي هشتم شهريور دوره بحراني بوده و بايد            
نگه داشته شوند و اگر نياز به چرا باشد، نرهاي يك طايفه يا روستا، توسط نرچـران چرانـده                   

 در جهـت بـاد،     هـا   مـيش  متـري    200 و ترجيحاً در فاصله بـيش از         ها  ميشها جداي از     و شب 
  . نرسد، نگه داشته شوندها ميش به ها آنبطوري كه بوي 

  

   شوند؟ جدا ها قوچچرا دهم خرداد ماه بايد 

 فحل شده، جفتگيري كـرده      ها  ميش اگر قوچ در گله باشد و تعدادي از          زمانزيرا تا آن    
، نه تنها اشكالي ندارد، بلكـه موجـب دو آبـستني در       )آبستني خارج از فصل   (و آبستن شوند    

چراكه در صورت آبستن شدن حداكثر تـا دهـه اول           . شود  ميسال و افزايش بازده توليدمثل      
اواخر مهر ماه يا نهايتاً هفته اول آبان زايش كرده و اين در حـالي اسـت كـه                  خرداد، ميش تا    

 حدود چهل روز ها ميشهنوز دو ماه از پاييز كه اوج فصل توليدمثل است، باقي مانده و اين               
ند در داخل فصل توليـدمثل بطـور طبيعـي آبـستن            توان  ميمجدداً  ) در آذر ماه  (پس از زايش    

ي نيمـه دوم خـرداد و بـدتر از آن تيرمـاه در              هـا   جفتگيرياما  ). دو آبستني در يكسال   (شوند  
 عمدتاً در اواخـر پـاييز و اوائـل          ها  ميش كه   شود  ميكه منجر به آبستني شوند، باعث       صورتي
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زمستان زايش كرده و با توجه به اينكه چهـل روز از زايـش بايـد بگـذرد تـا دوبـاره بتواننـد                    
 كـه ديگـر فـصل توليـدمثل     افتد مينيمه دوم زمستان   به   معموالًآبستن شوند، لذا اين فرصت      

.  آبستن شود  تواند  ميتراپي ن   ميش بطور طبيعي و بدون كمك هورمون       معموالًخاتمه يافته و    
تـر و بـا احتمـال دوقلـوزايي      بدين ترتيب امكان آبستني در داخل فصل توليـدمثل كـه موفـق     

. شـود  مي بيشتر و دوقلوزايي كمتر باالتر است، قرباني آبستني خارج از فصل با احتمال سقط        
لذا همواره بايد آبستني در داخل فصل به آبـستني در خـارج از فـصل اولويـت داده شـود و                      

تـا قبـل از   .  بوديم، بايد آبستني داخل فصل انتخـاب شـود  هااگر ناگزير به انتخاب يكي از آن    
ل فـصل يعنـي دو    هم آبستني خارج و هم داخـ      (دهه اول خرداد، امكان انتخاب هر دو مورد         

وجود دارد، ولي پـس از آن فقـط يـك گزينـه وجـود دارد و اگـر گزينـه                     ) آبستني در سال  
آبستني در اواخر بهار و نيمه اول تابستان را انتخاب كنيم، آبستني در فصل توليـدمثل را كـه                   

  .دهيم ميبه مراتب نتايج بهتري دارد، از دست 

  

  باور نادرست دوم در خصوص فصل توليدمثل

 در طـول  هـا  مـيش  و رسـد  مـي كه از هشتم شهريور، اوج فـصل توليـدمثل فـرا        آنجايي از
يي كـه  هـا  ميشگذرانند، لذا اكثر  ي موفقي را پشت سر مي     ها  جفتگيريشهريور، مهر و آبان     

 روز از آخـرين     40 الـي    30يعنـي آبـستن نبـوده و        (در اين سه مـاه آمـادگي آبـستني دارنـد            
شـوند و از آنجاييكـه        جفتگيـري كـرده و آبـستن مـي        ) است گذشته   ها  آنآبستني و يا سقط     

، لـذا  انـد  شـده  و اكثـر گلـه هـم آبـستن     دهـد  ميميش آبستن رفتار فحلي و جفتگيري نشان ن     
 از نيمه دوم آبان ماه بروز فحلـي در گلـه بـسيار كـم شـده و بـه دليـل عـدم مـشاهده            معموالً

وليـدمثل خاتمـه يافتـه و در         كـه فـصل ت     شـود   مـي جفتگيري توسط دامداران، اينگونه تصور      
شوند و اين امر يكي از         از گله خارج مي    ها  قوچ زمانبسياري از نقاط كشور متاسفانه در اين        

چراكـه عـدم    . هـاي گوسـفند و بـز ايـران اسـت            داليل اصلي باال بودن نرخ قـصري در گلـه         
دمثل نيـست  مشاهده فحلي و جفتگيري از نيمه دوم آبان ماه به بعد به معني خاتمه فصل توليـ     

 و اند شده اكثر گله آبستن     زمانو همانطور كه در باال اشاره شد به اين دليل است كه در اين               
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 هم كه آبستن نيستند و فحلـي    ها  ميش؛ آن دسته از     شود  ميطبيعي است كه دام آبستن فحل ن      
مـين  ه  و بـه انـد  كـرده زا بوده و در حال شيردهي هستند، يا تازه سقط      دهند، يا تازه    نشان نمي 

دهند و اين امـر طبيعـي اسـت، چراكـه مـيش در يـك مـاه اول بعـد از              دليل فحلي نشان نمي   
 و يا اينكه بيمار بوده يا دچار الغري مفـرط و يـا چـاقي مفـرط                  شود  مي فحل ن  معموالًزايش  

يي كه به دليل تازه زا بودن و يا تازه سقط كردن و يا بيماري، الغري مفـرط        ها  ميش. اند  بوده
، چنانچـه در نيمـه دوم آبـان يـا در       انـد   نداشـته فرط، تا نيمه آبان فرصت آبستني را        و چاقي م  

طول آذر و يا حتي در طول دي ماه مشكلشان حل شود و از طرف ديگر قوچ در گله باشد،                    
ولي اگر قوچ در گله نباشـد،  . مانند ميفحل شده و جفتگيري موفقي خواهند داشت و قصر ن     

 رفع شده باشـد، قـصر       ها  آن يا بيماري    اي  تغذيهيزيولوژيك يا    حتي اگر مشكل ف    ها  ميشاين  
بطـور خالصـه،    . خواهند ماند و به همين دليل نـرخ قـصري در گلـه افـزايش خواهـد يافـت                  

كاهش مشاهده فحلي در نيم دوم آبان ماه به بعد، به مفهوم خاتمه فصل توليـد مثـل نيـست،                     
، ترشـح   )هـا  بلنـدتر شـدن شـب     (م روزهـا    بلكه تا پايان آذر ماه به دليل كوتاهتر شـدن مـداو           

باشـد، اوج     هورمون مالتونين نيز بطور مداوم بيشتر شده و تا شب يلدا كه بلندترين شب مـي               
زا يـا بيمـار    فصل توليدمثل ادامه دارد و اگر ميش قـبالً آبـستن نـشده باشـد و از طرفـي تـازه                    

از . شـود   مـي و آبـستن    نباشد، در صورت وجود قوچ به احتمال بسيار زياد جفتگيـري كـرده              
 و اين امر به مغـز پيـام   كنند ميروزها شروع به بلند شدن      ) انقالب زمستاني (روز اول دي ماه     

لذا ترشح هورمون مالتـونين روز بـه روز كمتـر           .  كه بايد فصل توليدمثل خاتمه يابد      دهد  مي
گوسـفند و    در اكثر نژادهـاي      معموالًشده و تخمدان ميش به تدريج فعاليتش را كم كرده و            

 بـه آن     كـه اصـطالحاً    شـود   مـي  غيـر فعـال      كـامالً بز ايران در نيمـه دوم بهمـن مـاه تخمـدان             
اين بدان معني است كـه از  . شود ميگفته  ) دوره عدم فحلي ناشي از فصل     (آنستروس فصلي   

، ولـي  شود مياول دي ماه تا اواسط بهمن ماه با وجودي كه فعاليت تخمدان روز به روز كم           
 اصـطالحاً از اول دي تا اواخر بهمن،  . ن فعال است و احتمال آبستني وجود دارد       هنوز تخمدا 

از خـارج  "برخالف دوره انتقال . شود مي ناميده "دوره انتقال از داخل فصل به خارج فصل  "
كه توصيه اكيد شد كه قوچ در گله نباشـد،          ) اواخر بهار و نيمه اول تابستان      ("به داخل فصل  



 177/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

بايـد قـوچ در گلـه باشـد تـا      ) دي و بهمـن مـاه   ("اخل بـه خـارج فـصل   از د"در دوره انتقال  
، از اين آخـرين فرصـت   اند  كردهيي كه هنوز فرصت آبستني در داخل فصل را پيدا ن          ها  ميش

  .بتوانند استفاده كنند) آخرين دريچه باز(

 هـا  مـيش  را در گله نگه داريد تـا  ها  قوچ بهمن ماه    20 از هشتم شهريور تا      :توصيه اكيد 
ي را زمـان ته به وضعيت فيزيولوژيك و متابوليك خود، فرصت آبستن شـدن در ايـن بـازه      بس

. بـدين ترتيــب نـرخ قــصري در گلـه بــه كمتـرين حــد ممكـن خواهــد رســيد     . داشـته باشــند 
يي كه طي اين فرصت طوالني آبستن نشوند، قطعاً مشكل جدي در توليـدمثل دارنـد       ها  ميش

 در گلـه باشـند و بعـد از    هـا  قوچ تا آخر آبان همه ودش ميتوصيه . و بايد از گله حذف شوند     
 در گلـه باشـند تـا در صـورت عـدم      ها قوچ بهمن ماه نيز حداقل دو راس از بهترين   20آن تا   

  .آبستني يا برگشت فحلي، امكان آبستني وجود داشته باشد

  

 در ايـن    معمـوالً عميق است و    ) عدم فحلي (وس فصلي   اسفند و فروردين ماه دوره آنستر     
 و نربزهـا بطـور طبيعـي        ها  ميش و آبستن شدن     شود  ميدو ماه هيچگونه رفتار فحلي مشاهده ن      

دسـتورالعملهاي  (باشـد   تقريباً ناممكن بوده و فقط با كمك هورمون تراپي امكـان پـذير مـي    
 هـا   قـوچ  شود  ميلذا توصيه   ). شدمربوط به هورمون تراپي در عنوان خود شرح داده خواهند           

ارديبهشت و خرداد دوره آنستروس سبك بوده و بـدليل          . در اين دو ماه از گله خارج شوند       
، ايـن عوامـل   هـا  قـوچ بهبود شرايط تغذيه در اين دو ماه و دماي مطلوب محيط به ويژه براي     

 بخشي از   معموالً را تعديل كرده و   ) روزهاي بلند (محيطي تا حدودي اثر بازدارنده فتوپريود       
 20بـسته بـه نـژاد بـين         . كنند  ميبه تدريج شروع به نشان دادن رفتار فحلي         ) نه تمام گله  (گله  
. شـوند  در نژادهاي مختلف گوسفند و بز ايـران در ارديبهـشت و خـرداد فحـل مـي           % 60الي  

 قشقايي و سـنجابي پـايين و در گوسـفند مغـاني و              -براي مثال اين درصد در گوسفند تركي      
 باشد كه البته به شرايط تغذيه و بطور كل شـرايط سـال وابـستگي                تواند  مي% 50ل باالتر از    ز

   دوره عدم فحلي عميق و دوره عدم فحلي سبك-5-2-3
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نيـز در   ) PMSG+اسفنج يـا سـيدر پروژسـترون      (پاسخ به هورمون تراپي     . بسيار زيادي دارد  
  .ارديبهشت ماه بهتر از اسفند و فروردين بوده و نتايج آبستني باالتري را به همراه دارد

 بهمن ماه از گله خارج شده و تا اواخر فروردين ماه جـدا نگـه                20و نربزها،    ها  قوچ :توصيه
اواخر فروردين يا اوائل ارديبهشت، نرهـا بطـور ناگهـاني وارد گلـه شـوند و تـا         . داشته شوند 

ناگهاني بودن ورود قوچ بسيار مهم است كـه         . دهم خرداد در گله باشند، سپس خارج شوند       
در صـورتيكه اجـراي   .  شرح داده خواهـد شـد  "اثر نربز " يا   "اثر قوچ "در ادامه تحت عنوان     

 در فـروردين و     PMSG+ سازي فحلي با اسفنج يا سيدر پروژسترون       زمانعمليات القاء و هم   
ارديبهشت ماه، مد نظر باشد، ورود نرها بايد مطابق دستورالعملي باشـد كـه در ادامـه بـه آن                    

  .پرداخته خواهد شد

  

 فصل توليدمثل گوسفند و بز بصورت بسيار كلي نـشان داده            ،2-5 و   1-5نمودارهاي  در  
 چرخه ساالنه توليـدمثل گوسـفند و بـز بـا توجـه بـه توضـيحاتي كـه در             3-5نمودار  در  . شد

. اسـت عناوين قبلي ارائه شد با جزئيات بيشتر و با تاكيد بـر دو دوره انتقـال نـشان داده شـده                
، دوره انتقالي كه به رنـگ قرمـز نـشان داده شـده              شود  ميديده   3-5نمودار  همانطور كه در    

ــال،     ــن دوره انتق ــي كــه در اي ــدين معن ــده شــده اســت؛ ب ــال غيرمجــاز نامي اســت، دوره انتق
 اسـت كـه بـه       "از خارج به داخل فصل    "اين همان دوره انتقال     . باشد   صالح نمي  اندازي  قوچ

دوره انتقـال ديگـر كـه دوره انتقـال     . اره شد نبايد قوچ يا نربز در گله باشدداليلي كه قبالً اش  
 است به رنـگ سـبز نـشان داده شـده اسـت و دوره انتقـال مجـاز                    "از داخل به خارج فصل    "

 قوچ يا نر بز در گله حضور داشته باشـند تـا            شود  ميناميده شده است؛ بدين معني كه توصيه        
اند از آخـرين فرصـت موجـود اسـتفاده كننـد و       ني نداشته يي كه تا بحال فرصت آبست     ها  ماده

، اوج فعاليت توليدمثلي گوسـفند و بـز از          3-5نمودار  مطابق  . نرخ قصري در گله كمتر شود     
از اواخـر بهمـن تـا ابتـداي خـرداد نيـز دوره       . باشـد  هشتم شهريور مـاه الـي اول دي مـاه مـي      

س در خرداد مـاه دوره انتقـال از        با سبكتر شدن آنسترو   . است) عدم فحلي فصلي  (آنستروس  

  

  ه فعاليت توليدمثلي در گوسفند و بز چرخه ساالن-5-2-4
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ي نژادي و اقليمـي  ها تفاوتها داراي    البته اين مرزبندي  . شود  ميخارج به داخل فصل شروع      
ي هـا   تفـاوت  توانـد   مـي ي انتقال در نژادهاي مختلف      ها  دورهها و    بندي بين فصل  زماناست و   

ف دوره آنـستروس    براي مثال در برخي نژادها ماننـد مرينـوس يـا رومـان            . زيادي داشته باشد  
امـا در اكثـر     . ي انتقال نيـز متفـاوت خواهـد بـود         ها  دورهبندي  زمانبسيار كوتاهتر است و لذا      

نژادهاي گوسفند و بز ايران، حالت كلي زيـر بـا كمـي اخـتالف و نيـز بـا كمـي تفـاوت در                     
  .باشد  صادق ميها فحليشدت و ضعف 

  

  بز در حالت كلي  و گوسفند در ليدمثليفعاليت تو ساالنه چرخه -3- 5نمودار 

  )ي نژادي و اقليميها تفاوتصرف نظر از (
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خواهيـد    بيشتر هستيد، در هر مقطعـي از سـال كـه مـي             زايي  برهاگر بدنبال نرخ آبستني و      
 "ناگهـاني "لفـظ  .  ناگهاني انجام شـود   يا نربزها را وارد گله نماييد، بهتر است اينكار،         ها  قوچ

 از حداقل يك ماه قبل نبايد هيچ مواجهه اي با نرها داشته باشند؛              ها  مادهبدين معني است كه     
 را ببينند، نه صدايشان را بشنوند و به ويژه بوي نرها را نبايد استشمام كننـد كـه                ها  آنيعني نه   

 متـري  200ر بايد نرها حـداقل در فاصـله   براي اين منظو . تر است از همه مهم  ) بو(مورد آخر   
سپس .  برساند ها  مادهبعبارتي باد نبايد بوي نرها را به        .  در جهت باد نگهداري شوند     ها  مادهاز  

ايـن كـار باعـث    .  يا كل اندازي، نرها بايد بطور ناگهاني وارد گله شـوند اندازي قوچدر روز   
 تـا بـيش   ها مادهسازي فحلي زمانهم موجب   تواند  مي شده و به تنهايي      ها  ميشتحريك شديد   

در داخل فصل و افزايش دوقلـوزايي شـود و در خـارج از فـصل هرچنـد بـه تنهـايي        % 60از  
ي ديگـر القـاء فحلـي خواهـد       ها  روشاثربخش نيست، اما باعث نتيجه بهتر هورمون تراپي يا          

اثـر  "بطـور كلـي    و "اثـر نربـز  " يا "اثر قوچ"به اين اثر مثبت ورود ناگهاني نرها به گله       . شد
  ).1-5شكل (گويند مي "نر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورود . رفتار جنسي فليمن در يك نر بز بالغ در كنار يك ماده بز تصوير -1- 5شكل

ي تخمك ريزي در زمان، باعث تشديد و همها مادهناگهاني نرهاي بالغ و فعال به ميان 

  .شود مي ها ماده

  )اثر نر ("اثر نربز" يا "اثر قوچ" استفاده از -5-3



 181/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

يايي خاص در ترشحات بدن قـوچ       دليل اصلي آن وجود مواد شيم      علت اثر نر چيست؟   
ايـن مـواد از طريـق سيـستم بويـايي           . شـود   مي به آن فرومون گفته      اصطالحاًيا نربز است كه     

ي گنـادوترپين  هـا  هورمون اثر گذاشته و باعث افزايش ترشح ها آنميش يا ماده بز روي مغز       
و شنيدن صداي نر    همچنين مشاهده نر    . شود  ميشان  زمان و در نتيجه فحلي تقريباً هم      ها  آندر  

  .شود مي ها مادهنيز باعث تحريك بيشتر 

 كه بـوي  كنيد مي تصور كنيد كه هميشه در محيطي كار ؟چرا اثر نر بايد ناگهاني باشد  
ي مخاط بيني شـما حـساسيت خـود را بـه بـوي سـير از                 ها  گيرنده. سير فضا را پر كرده است     

تـازه واردي بـه آن محـل وارد         اما اگـر شـخص      . دست داده و ديگر متوجه آن نخواهيد شد       
در خصوص عالئـم شـنيداري و ديـداري نيـز بـه      . شود، بالفاصله آن بو را حس خواهد كرد     

 كـم  هـا  آني بـدن بـه   هـا  گيرنـده همين صورت است و در صورت مواجهه دائم، حـساسيت     
ند، ميش و ماده بزي كه دائماً با نـر باشـ  . كند مياثر نر نيز دقيقاً همين گونه عمل       . خواهد شد 

دهند و اين مـاده شـيميايي ديگـر تـاثير شـگرف       حساسيت خود را به فرومون نر از دست مي   
اما وقتي نر و ماده مدتي از هم . خود را بر محور مغز و دستگاه توليدمثل ماده نخواهد داشت          

ي مخاط بيني ماده به شـدت بـه فرومـون نـر حـساس               ها  گيرنده) حداقل يك ماه  (دور باشند   
و متعاقب آن تخمدان    ) هيپوفيز-هيپوتاالموس(واجهه با آن، سيستم مغزي      شده و به محض م    

ي گلـه رفتـار فحلـي نـشان      هـا   مـاده ميش يا ماده بز تحريك خواهد شـد و تعـداد زيـادي از               
چرا كـه بـدون     . هيچ گاه نبايد چشم پوشي كرد     ) اثر نر (لذا از اين مزيت طبيعي      . خواهد داد 

 و مـاده بزهـا موجـب افـزايش نـرخ آبـستني و         هـا   شمـي صرف هزينه براي هورمون يا تغذيه       
 و بعبـارتي كـم خـرج تـرين ابـزار مـديريتي بـراي بهبـود بـازده                    شـود   ميدوقلوزايي در گله    

هـاي گوسـفند و بـز ايـران جـدي گرفتـه نـشده و از ايـن          توليدمثل است كه متاسفانه در گله   
ا نرهـا در تمـام طـول سـال     هـا، يـ    متاسفانه در اكثر گلـه    . شود  ميموهبت رايگان بهره گرفته ن    

ي مجـاور  هـا  آغـل شوند، در   هستند يا اگر در بخشي از سال جدا نگه داشته مي         ها  مادهداخل  
 عادت كرده و در صورت اختالط، اثـر  ها آن به بو، صدا و تصوير  ها  ماده هستند و لذا     ها  ماده

  .مفيد نر بروز پيدا نخواهد كرد
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هـا و   يكي از مشكالت اصلي پرورش گوسفند و بز در ايران انتخاب قوچ يـا نربـز از بـره    
 و نربزهـاي آينـده همـان        ها  قوچهاي نر،     ها و بزغاله    اين بره . باشد  هاي نر همان گله مي      بزغاله

بنابراين قوچ يا نربز انتخاب شده، احتمال جفتگيري بـا مـادر خـود،              . دهند  گله را تشكيل مي   
 و دختران خود و ساير اقوام خود را خواهد داشت و هرچقدر گله كـوچكتر باشـد                 خواهران

اثـرات نـامطلوب   ). باشد هاي بزرگ خطر همخوني كمتر مي در گله(اين احتمال بيشتر است    
ي نزديك در گوسفند و بز بسيار شديدتر از ازدواج فاميلي در انسان اسـت؛ چراكـه      ها  تالقي
 لحاظ خويشاوندي نسبت بـه آنچـه در انـسان وجـود دارد، در               تر از ي بسيار نزديك  ها  تالقي

هاي ژنتيكي شده كه     ي نزديك باعث افزايش بروز ناهنجاري     ها  تالقياين  . افتد  ميدام اتفاق   
، افـزايش  هـا  بيمـاري عالوه بر ضعيف شدن نسل بـه نـسل گلـه و كـاهش مقاومـت در برابـر          

 كـاهش بـازده توليـدمثل گلـه        ، يكـي از آثـار مخـرب آن        ...تلفات، كاهش سرعت رشـد و       
ي ها رويانها نرخ قصري باالست و مهمترين دليل آن نيز اينست كه         لذا در اين گله   . باشد  مي

در همـان روزهـاي اول      ) ي همخـون  ها  رويان(ي خويشاوندي   ها  تالقيبه وجود آمده در اثر      
ين رفتـه و لـذا      شوند و قبل از آنكه به مرحله جنيني برسند، ازب         آبستني در رحم مادر تلف مي     

سقط هم قابل مشاهده نيست؛ بدين ترتيب ميش پس از گذشـت مـدتي از جفتگيـري قبلـي،      
 و ممكن است بارهـا ايـن اتفـاق تكـرار شـود و مـيش در واقـع آبـستن                      شود  ميمجدداً فحل   

 رويـان حتي اگر آبستني بدون تلف شدن .  آبستني خود را حفظ كندتواند مي، ولي ن شود  مي
ر مراحل بعد، ادامه يافته و ميش بطـور موفقيـت آميـز زايـش كنـد، بـازهم       و يا سقط جنين د 

هـاي   ها و بزغالـه   بيشتر از بره   ها  آنهاي همخون، ضعيف بوده و احتمال تلفات          ها و بزغاله    بره
  . نيز كمتر استها آن سرعت رشد معموالًناهمخون است و 

هـا و   ها، بزغالـه   بره-لد راس مو500زير (هاي كوچك و متوسط  به ويژه در گله    :توصيه
را از گله خود    ) تخمي( يا نر بزهاي مولد      ها  قوچ،  ) جزو اين تعداد محسوب نشوند     ها  شيشك

بندي اشاره شده در مطالب قبلي، در دهم خرداد         زمانند طبق   توان  ميان  دار  گله. انتخاب نكنيد 
يـداري نماينـد و   ماه قوچ و نربزهاي خود را فروخته و در مرداد ماه قوچ يـا نربـز جديـد خر                  

با خريـد نـر از يـك        . پس از حداقل يك ماه قرنطينه، در هشتم شهريور وارد گله خود كنند            

  )كنترل همخوني(معاوضه قوچ يا نربز  -5-4
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گله، نبايد تا شش سال از آن گله مجدداً قوچ خريداري شود؛ بعبارتي طي شـش سـال، هـر                     
توصـيه  . سال بايد از گله متفاوتي قوچ خريد تا حداقل رابطه خويشاندي وجود داشـته باشـد               

، به جاي خريد و فروش نر كه مخاطرات آن از نظـر انتقـال بيمـاري نيـز زيـاد اسـت         دشو  مي
ان يك روستا يا يك طايفه ترجيحاً بصورت يك تشكل يا تعاوني            دار  گله،  )الزام به قرنطينه  (

بـدين ترتيـب عـالوه بـر        . نرهاي خـود را معاوضـه نماينـد        4-5گرد هم آمده و طبق نمودار       
بـراي مثـال از دهـم خـرداد تـا           . د مديريتي نيز تسهيل خواهد شد     كنترل همخوني، ساير موار   

 نبايد در گله باشند، تمامي نرهـاي       ها  قوچ بهمن تا اواخر فروردين كه       20هشتم شهريور و از     
 هـا   آني نگهـداري    هـا   هزينـه نـد توسـط نرچـران نگهـداري شـوند و            توان  مـي روستا يا طايفه    

ختـصري از همخـوني كـه بـراي گلـه مفيـد           همچنين بدين ترتيب، ميزان م    . شود  ميسرشكن  
ي اصـالح نـژادي بـراي بهبـود         هـا   برنامهباشد نيز حفظ خواهد شد، به ويژه امكان اجراي            مي

كه البته اين موضوع مربـوط بـه مباحـث اصـالح نـژادي              (ژنتيكي گله نيز فراهم خواهد آمد       
  ).شود مياست كه در اينجا به آن پرداخته ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ديگر   روند معاوضه قوچ يا نربز براي يك گله مشخص با گله-4- 5نمودار 

  موجود در يك تشكل

 7گله 

 

 6گله 

 

 5گله 

 4گله 

 

 3گله 

 

 2گله 

 

 1گله 



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  184

يكي از ابزارهاي مديريتي بسيار مهم در پرورش گوسفند و بز كنترل نمره وضعيت بـدن         
)BCS (ش يـا   منظور از نمره وضعيت بدن، امتياز دادن به ميزان چـاقي يـا الغـري مـي                . است

؛ بـدين ترتيـب كـه    شـود  مـي  اسـتفاده  5 الي 1 از نمرات معموالًبراي اينكار . باشد ماده بز مي 
 و دهـيم  مـي  5 و حيوان بـسيار چـاق را نمـره    1ميش، قوچ، ماده بز يا نربز بسيار الغر را نمره          

تـرين روش موجـود      سـاده  در ادامـه  .  خواهنـد بـود    ها  آنساير نمرات نيز به ترتيب حدواسط       
 دارد؟ نمره وضعيت بـدن  اي فايدهولي اين كار چه . دهي آموزش داده خواهد شد     نمره براي
دهنده ميزان ذخاير چربي و گوشت و وضعيت متابوليك بدن دام و همچنـين وضـعيت                نشان

حال چاقي يا الغري چه اهميتي در رابطه بـا توليـدمثل   . سالمتي، وجود بيماري و پيري است     
از توليد مثل، بايد نمره وضعيت بدني خاصي وجود داشته باشـد،          حيوان دارد؟ در هر مرحله      

 اگر دام خيلي چاق باشد، چربـي اطـراف تخمـدان و رحـم را      دهي  جفت زمانبراي مثال در    
 كـه   ايـد   كـرده حتمـاً مـشاهده     . شـود   مـي  ها  دامفرا گرفته و مانع از انجام وظيفه صحيح اين ان         

از طرف ديگـر اگـر دام خيلـي الغـر           . مانند  يم قصر   معموالًي خيلي چاق    ها  ميشبسياري از   
باشد، فاقد ذخيره چربي در بدن خواهد بود و از آنجاييكه بافت چربي بدن همانند يك غده                

 كـه نقـش بـسيار مهمـي در          كنـد   مـي عمل كرده و هورمون بسيار مهمي به نـام لپتـين توليـد              
مجـدداً  . كنـد  مين را مختل ي توليدمثلي دارد، لذا نبود بافت چربي توليد مثل حيوا    ها  فعاليت

لـذا در   . مانند  مي قصر   معموالً و ماده بزهاي بسيار الغر نيز        ها  ميش كه   ايد  كردهحتماً مشاهده   
 جفتگيري بايد ميش يا ماده بز نه خيلي الغر و نه خيلي چاق باشد و اين موضـوع يـك              زمان

 و اگر ميش خيلـي الغـر   تا دو ماه قبل از شروع جفتگيري بايد با تعيين نمره بدن كنترل شود           
همچنـين  . است تقويت و اگر خيلي چاق است خوراكش يا ساعات چراندنش محدود شـود         

 و بـه احتمـال   رسـند  مـي  الغر ديرتر به سـن بلـوغ   يها شيشك كه دانند ميدامداران با تجربه  
دهند و يك سال ديگـر بايـد بـراي            زياد پاييز اول عمرشان را براي آبستن شدن از دست مي          

                                                           

1
 - Body condition score; نمره وضعيت بدن 

  )1BCS(كنترل نمره وضعيت بدن  -5-5
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ني منتظر بمانند، دليل اصلي اين موضوع نيز هورمـون لپتـين اسـت كـه از بافـت چربـي                     آبست
 الغـر كـه   يهـا  شيشكلپتين نقش بسيار كليدي در بلوغ حيوانات دارد و لذا        . شود  ميترشح  

لـذا  . بافت چربي كمي دارند، هورمون لپتين كمتر و در نتيجه تاخير در بلوغ خواهند داشـت               
 بايـد بـه قـرار       هـا   آنليدمثل گوسفند و بز نمـره وضـعيت بـدني           در مراحل مختلف چرخه تو    

  . باشد تا بهترين عملكرد توليدمثلي حاصل شود1-5جدول 

  

در گوسفند و بز ) BCS(روش ساده موسسه در تعيين نمره وضعيت بدني 

  )ASRI-BCSروش (

ي كمـري   هـا   مهـره  بر اساس لمس كمـر دام در محـل           دهي  نمرهي  ها  روشاساس تمامي   
 در اين بخش    ها  مهرهباشد كه ناحيه زير       ناحيه بين آخرين دنده تا استخوان لگن دام مي        يعني  

محـل لمـس كمـر بـراي تعيـين       2-5شـكل در تصوير . شود  مي تهيگاه گفته    اصطالحاًاز بدن   
BCSنشان داده شده است .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )BCS( محل لمس بدن دام براي تعيين نمره وضعيت بدني -2- 5شكل

  

ي هـا  مهـره ن ناحيه و تخمين ميزان چربـي و گوشـت ذخيـره شـده در اطـراف          با لمس اي  
 و هـا  ماهيچـه ماهيچه راسته، ماهيچه فيله، چربي جمع شده در داخـل و اطـراف ايـن           (كمري  

 مقطـع يـك   3-5در شـكل    .  نمره وضعيت بدني دام را تعيين كرد       توان  مي) چربي زيرپوستي 
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لند اسـتخواني عرضـي در دو طـرف و يـك زائـده            با دو زائده ب   ) به رنگ خاكستري  (مهره كمري   

بـين زائـده پـشتي و عرضـي در هـر طـرف و               ) بـه رنـگ قرمـز     (تر پشتي، دو ماهيچـه راسـته         كوتاه

  .موقعيت صحيح انگشتان دست فرد ارزياب براي تعيين نمره بدني نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و) قرمز رنگ به (راسته هماهيچ دو ،)خاكستري رنگ به (كمري مهره يك  مقطع-3- 5شكل

نما از سمت (بدني  نمره وضعيت تعيين براي ارزياب فرد دست انگشتان صحيح موقعيت

  ).باشد پشت حيوان مي

ي راسته روي زوائـد  ها ماهيچهي كمري شامل ها مهرهذخاير گوشت و چربي در اطراف     
 هـا  مهـره ي ، ماهيچه فيله زيـر زائـده عرضـ    )3-5شكلر  مشخص د  (ها  مهرهاستخواني عرضي   

 ها ماهيچه، چربي جمع شده در داخل و اطراف اين      )نشان داده نشده است    3-5شكلكه در   (
و چربي زيرپوستي است كه چربي زيرپوستي هرچقدر بيشتر باشـد نـوك تيـز بـودن زوائـد                   

 حالـت گردتـر و ماليـم        هـا   آني كمر كمتر بوده و نـوك        ها  مهرهاستخواني عرضي و پشتي     
هر چقدر دام الغرتر باشد نوك ايـن زوائـد اسـتخواني تيزتـر و قابـل         (گيرد    ميتري به خود    

 بـه وضـعيت   دهـي  نمـره ي زيـادي بـراي      هـا   شاخصدر متون و منابع مختلف      ). تر است  لمس
 كه شامل تخمين ميزان چربي و گوشـت، ميـزان           اند  شدهچاقي و الغري گوسفند و بز تعيين        

، وجود فاصله يا پر بـدن فـضاي بـين           ها  همهرنوك تيزي يا گرد بودن نوك زوائد استخواني         
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امـا در اينجـا     . باشـد   مـي ... ي كمـر و     هـا   مهـره زوائد متوالي، ميزان نفوذ انگشتان دست زيـر         
 روش ممكن كه توسط محققين موسسه تحقيقات علـوم دامـي كـشور در بـيش از      ترين  ساده

مـدي آن   راس از گوسفندان و بزهـاي نژادهـاي مختلـف ايـران آزمـون شـده و كارآ                 5000
ي زيـاد   هـا   شـاخص جاي درنظر گرفتن     اين روش به  . شود  مياثبات شده است، آموزش داده      

 را بكـار    هـا   شـاخص  تـرين   سـاده ، تنها، كارآمـدترين و      شود  ميكه باعث پيچيدگي و ترديد      
 ميـزان نفـوذ انگـشتان زيـر زوائـد           -1:  به ترتيب اولويت عبارتنـد از      ها  شاخصاين  . گيرد    مي

 قابليت لمس نوك زوائد عرضي      -2مري در سمت راست بدن حيوان و        ي ك ها  مهرهعرضي  
در اينجا به آمـوزش  ). رود مي بكار  5 از   4كه شاخص دوم فقط براي تفكيك نمره        (و پشتي   

  :پردازيم گام به گام اين روش به بياني بسيار ساده و كاربردي مي

سـمت پـشت يـا سـمت        ، در   )توسط تله يـا كـارگر     (، پس از مهار دام      2 مطابق تصوير    -الف
  .چپ حيوان بايستيد

ي كمـري روي  هـا  مهره، انگشت شست خود را در ناحيه    3-5 و شكل    2-5شكل مطابق   -ب
  .ي كمري بگذاريدها مهرهزائده پشتي 

ي كمـري در    هـا   مهـره  چهار انگشت خود را زير زوائد عرضـي          ،3-5شكل سپس مطابق    -ج
 كه فرد ارزياب در سـمت پـشت يـا    اين نكته بسيار مهم است    .  حيوان فرو كنيد   سمت راست 

؛ چـرا كـه اگـر       )3-5مطـابق شـكل     (چپ حيوان بايستد و سمت راست حيوان را لمس كند           
برعكس عمل كنيم و سـمت چـپ حيـوان را لمـس كنـيم، از آنجاييكـه شـكمبه حيـوان در              

 را هـا  مهرهسمت چپ قرار دارد و در هنگام پر بودن، تهيگاه را پر كرده و نفوذ دست به زير    
گـذار    روي داوري تـاثير    توانـد   مـي ، لذا ميزان پر بودن يا خالي بودن شـكمبه           كند  ميشكل  م

لذا همواره انگشتان را زير زوائد عرضي سـمت راسـت    . بوده و باعث خطا در تشخيص شود      
  .حيوان فروكنيد

  :يد به ترتيب زير و به راحتي نمره وضعيت بدني دام را تعيين نماييدتوان مي حال - د

، به  حركت ميكندها مهرهانگشتان به راحتي و بدون هيچگونه اعمال زور به زير : 1نمره 
 متمايل ها مهرهعبارتي به دليل شدت الغري حيوان، پوست بدن بخودي خود به سمت زير 
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 ها دام اين اصطالحاً.  هل دادها مهرهشده و نيازي نيست كه با فشار دست آنرا به زير 
  .شوند  ناميده مي"پوست و استخوان"

  .كند حركت ميها مهرهانگشتان با فشار و زور متوسطي به زير : 2نمره 

  .كنند مي نفوذ ها مهرهانگشتان فقط با فشار و زور بسيار زياد به زير : 3نمره 

  . نيستندها مهرهانگشتان به هيچ وجه قادر به نفوذ به زير : 5 و 4نمره 

، حال بايد )5 و 4نمرات ( نفوذ نكردند ها هرهم چنانچه با حداكثر زور نيز انگشتان به زير -ه
 از شاخص دوم يعني قابليت لمس نوك زوائد 5 دارد يا 4براي تشخيص اينكه حيوان نمره 

  :به ترتيب زير. عرضي و پشتي استفاده كرد

، ولي نوك زوائد عرضي و پشتي روند مي نها مهرهانگشتان با حداكثر زور هم زير : 4نمره 
  .ستهنوز قابل لمس ا

، بلكـه نـوك زوائـد عرضـي و          رونـد   مي ن ها  مهرهنه تنها انگشتان با حداكثر زور زير        : 5نمره  
پشتي هم قابل لمس نيستند؛ بعبارتي ضـخامت بافتهـاي گوشـت و چربـي آنقـدر زيـاد شـده         

 اينـست   5مهمترين مشخصه حيوانات بـا نمـره        . است كه هيچ استخواني قابل تشخيص نيست      
 نه تنها دام برآمدگي ندارد، بلكه در خط مياني پـشت دام،       ها  مهره كه در قسمت زائده پشتي    

فرورفتگي شبيه به ناودان از جدوگاه تا لگن دام كـشيده شـده كـه بـه دليـل پـر شـدن زيـاد                         
ماهيچه راسته و چربي روي آن است كه از نوك زائده هاي پشتي مهره هم باالتر زده و اين                   

  .كند ميحالت ناوداني را ايجاد 

 و نيـز  ها مهره با درجه بندي دقيقتر ميزان نيروي الزم براي نفوذ انگشتان به زير    توان مي و
كـه نيـاز   (لمس بقيه جزئيات مانند نوك زوائد و ميزان ضخامت ماهيچه راسـته و چربـي آن          

 هـا   دام را نيـز بـراي       5/4 و   5/3،  5/2،  5/1، نمـرات بينـابيني      )به تمرين و تجربه شخصي دارد     
لذا با تمرين روي يك نژاد خاص بـا حـس ميـزان          .  متداول است  كامالً كار   قائل شد كه اين   
 بـراي نفـوذ انگـشتان الزم بـود     هـا  آن، اگـر نيـروي بينـابين    3 و 2ي هـا  نمـره فشار الزم براي    

 را اعطا كرد و براي دقت بيشتر بـا لمـس نـوك زوائـد و ضـخامت راسـته               5/2 نمره   توان  مي
  .معيارهاي بيشتري را در نظر گرفت
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  5 تا 1ي ها نمرهمفهوم متابوليك 

ي راسته و فيله به شدت ها ماهيچه، حيوان عمالً فاقد ذخيره چربي بوده و 1در نمره 
 يا بيمارند، يا به شدت فقر ها دام به معني دام بسيار الغر بوده و اين 1نمره . اند تحليل رفته

و يا ...) ه دليل خشكسالي و در اثر شيردهي و عدم تامين نيازهاي شيردهي يا ب(تغذيه دارند 
  .اند داده قدرت چرا را از دست ها آنپير هستند و به دليل از بين رفتن دند

هاي ذخيره اي الزم براي داشتن سالمت فيزيولوژيـك و           ، حيوان حداقل بافت   2در نمره   
ام باشد و نبايد اجازه داد كـه د        متابوليك را دارد، ولي بايد توجه داشت كه اين نمره مرز مي           

بـا كنتـرل    ). هاي متابوليك جبران ناپذير    به دليل احتمال آسيب   (تري نزول كند     به نمره پايين  
 نزديك شد با مـديريت تغذيـه آنـرا    2گله، بايد به محض اينكه نمره گله به    BCSماه به ماه    
  ). بايد عمل شود1-5مطابق جدول (ارتقاء داد 

 و اوائل آبستني است كـه در ايـن   دهي جفت هاي  زمان نمره ايده آل براي      3 تا   5/2نمره  
نمره، سطح مطلوب بافت چربي بواسطه ترشح مقادير مناسب هورمون لپتين، عملكرد خوب             

 يعني حيوان ذخاير خوبي از چربي    5/3 و   3نمره  . كند  ميدستگاه توليدمثل حيوان را تضمين      
 توليد شـير بكـار       زايش است كه بعد از آن اين ذخاير چربي براي          زماندارد و نمره مطلوب     

، )2-5و   1-5مطابق جداول   (لذا در دو ماه آخر آبستني بايد با تغذيه تكميلي           . خواهند رفت 
  . افزايش داد5/3 يا 3 به 5/2نمره را از 

ي مولد است؛ بعبـارتي     ها  دام به مفهوم چاق بودن حيوان است كه مرز خطر براي            4نمره  
ذاشت كه نمره به باالتر از چهار صعود كند و با      نبايد گ . اين حيوانات را بايد زير نظر گرفت      

 بسته به   ها  ماده و   5/3محدوديت تدريجي و كنترل شده تغذيه، در خصوص نرها بايد آنرا به             
 كاهش داد؛ البته از محدوديت شـديد تغذيـه بـراي كـاهش              5/2 يا   3مرحله فيزولوژيك، به    

گهـاني چربيهـاي بـدن و ايجـاد         نمره بدني بايد بشدت اجتناب كرد؛ چرا كه باعث تجزيـه نا           
، كنـد  مـي  اخـتالل ايجـاد   هـا  مـاده  كه بخودي خود هم در توليدمثل نرها و هم       شود  ميكتوز  

. كاهش نمره بايد خيلي تدريجي، كنترل شده و با زير نظر گرفتن حيوانات چاق همراه باشد              
وز و   خطرنـاك و باعـث كتـ       توانـد   مـي به ويژه در دو ماه آخر آبستني هرگونه كـاهش وزن            
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 زيـاد چـاق     هـا   مـيش لذا در سه ماه اول آبستني بايد مراقب بود كـه            . مسموميت آبستني شود  
در مراحل مختلف بايـد مطـابق جـدول         (نشوند تا در دو ماه آخر چنين مشكالتي پيش نيايد           

  ). عمل شود5-1

 و در نژادهاي گوسفند و بـز ايرانـي بـه            شود  مي در نژادهاي گوشتي ديده      معموالً 5نمره  
 زمـان يي اسـت كـه مـدت    هـا  دامدرت قابل مشاهده است و اگر مشاهده شـود، مربـوط بـه            ن

 و در عين حـال وضـعيت   اند دادهزيادي در گله قصر مانده اند و نه زايش داشته اند و نه شير              
 كه وجـود    اند  شدهاند و پروار     تغذيه گله هم بسيار خوب بوده و لذا پابه پاي بقيه گله خورده            

 به دليل تجمـع زيـاد چربـي    معموالًباشد و    هاي مولد باعث زيان دامدار مي       گله در   ها  داماين  
  .شوند  آبستن نميها دامدر اطراف دستگاه توليدمثل اين 

  

   مهارت در تعيين نمره وضعيت بدنيپيداكردن

يي با درجـات متفـاوت   ها دامبهترين راه پيدا كردن مهارت در اين زمينه تمرين و مقايسه   
گيـري   افزايش نرخ بـره "اي كه در طرح كالن  با تجربه. باشد  در كنار هم مي   الغري و چاقي  

 توسط موسسه تحقيقات علوم دامي به دست آمد،         "هاي عشايري گوسفند و بز ايران       در گله 
 كامالًبه وضوح مشاهده شد كه دامداران با يكي دو ساعت تمرين در كنار كارشناس ماهر،                

 كـه حتـي     شـود   ميشوند و در مراجعات بعدي مشاهده         ي مسلط م  دهي  نمرهروي اين سيستم    
برنـد؛ البتـه يـادگيري سـريع          را به كار مي    دهي  نمرهي خود، اين سيستم     ها  روشدر خريد و ف   

 در اين زمينه دارند، بعبـارتي از قبـل          ها  آناين دامداران بواسطه تجربه و زمينه قبلي است كه          
دادند، ولـي بـراي ايـن كـار           را تشخيص مي   ها آن با لمس كمر دام چاقي يا الغري         ها  آننيز  

در خصوص  . گيرند  مي نداشتند كه با يك آموزش ساده، به راحتي آنرا فرا            دهي  نمرهسيستم  
افرادي كه تجربه قبلي ندارند، شركت در كارگـاه هـاي آموزشـي موسـسه تحقيقـات علـوم        

  .دامي كشور مفيد خواهد بود
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  بز و گوسفند توليدمثل چرخه نمره وضعيت بدني مناسب در مراحل مختلف

 ارائـه شـده   1-5بـز در جـدول    و گوسـفند  توليدمثل چرخه نمره مناسب در هر مرحله از  
 گلــه مطــابق BCSلــذا دامــداران بــا الگــو قــرار دادن ايــن جــدول و كنتــرل ماهانــه  . اســت

  .ند از سالمت متابوليك گله خود اطمينان حاصل كنندتوان ميدستورالعمل فوق 

  مناسب در مراحل مختلف چرخه توليدمثل گوسفند و بز) BCS(مره وضعيت بدني ن -1-5جدول 

  نمره بدني مطلوب  مرحله

منظور از دام خشك در گوسفند  (خشكي

 و نه دهد ميو بز، دامي است كه نه شير 

آبستن است، لذا از اين نظر با گاو تفاوت 

وجود دارد؛ در گاو دامي را خشك 

 تواند ميي  ولدهد مي كه شير نگويند مي

  )آبستن باشد

 اين افزايش از طريق چراندن بيشتر دام و يا در صورت . افزايش يابد5/2 به 2از 

باشد و حتي ) علوفه، ضايعات كشاورزي و غيره(تغذيه دستي از طريق مواد خشبي 

المقدور از دانه غالت استفاده نشود و استفاده از دانه غالت به فالشينگ در دوره 

  . مورد انتظار از فالشينگ، ميسر شوداي تغذيهل شود تا شوك  موكودهي جفت

  دهي جفتدوره 

  باشد5/3 و حداكثر 5/2 بايد حداقل دهي جفتدر ابتداي دوره 
در خصوص گوسفندان ). دهند ي كمتر و بيشتر نرخ آبستني را كاهش ميها نمره(

هتر از آن را در  و حتي ب5/3، همان عملكرد آبستني نمره 3 الي 5/2، نمره دار دنبه

 5/3 نسبت به نمره 3 الي 5/2 خواهد داشت، ولي از آنجاييكه نمره دار دنبهنژادهاي 

  .به تغذيه كمتري نياز دارد، لذا اقتصادي تر است

   آبستنيسه ماه اول

  )از تغذيه بيش از حد پرهيز شود (3 الي 5/2

  دو الي يك ماه آخر  آبستني

  . افزايش يابد5/3 يا 3 به 5/2از با تغذيه تكميلي آخر آبستني 

  در طول دوره شيردهي

اين مقدار كاهش . يابد  كاهش مي2 به 3در اثر شيردهي به تدريج از 

البته در صورت . طبيعي است كه مربوط به تجزيه ذخاير چربي براي توليد شير است

 هم برسد كه در 1 و 5/1عدم تامين احتياجات شيردهي ممكن است نمره بدني به 

 معموالًشوند و به دليل تجزيه شديد چربيهاي بدن   غر مياصطالحاً ها ميشنصورت اي

دچار بيماري كتوز شده و همچنين ممكن است به دليل برخي آسيبهاي برگشت 

لذا توصيه اكيد .  در آينده با مشكل مواجه شودها آنناپذير،  توليدمثل و سالمت 

سعي شود با تغذيه ) خشكسالي(د  شيردهي اگر مرتع خوب نبوزمان كه در شود مي

  .تكميلي از كاهش شديد نمره بدني دام جلوگيري شود

   شير قطعزماندر 

؛ پس از قطع شير، ) نزول نكند2در طي دوره شيردهي بايد مراقب بود به كمتر از  (2

  . برنامه ريزي شود5/2بايد نسبت به افزايش آن در دوره خشكي به 
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  1-5ي وضعيت بدني ارائه شده در جدول ها نمرهبا نكات مورد توجه در رابطه 

 دهـي  جفـت  زمـان باشد، نمره مناسب در   در بسياري از متون كه ترجمه منابع انگليسي مي  -1
بايـد توجـه داشـت اكثـر نژادهـاي گوسـفند       . انـد  كرده ذكر  4 يا حتي    5/3 الي   3گوسفند را   

؛ در حاليكـه  شود ميت ذخيره  خارجي بدون دنبه هستند، لذا چربي در داخل بدن و زير پوس           
باشد و لـذا بـا توجـه بـه اينكـه        اولين اولويت براي ذخيره چربي، دنبه ميدار  دنبهدر نژادهاي   

) ي كمـر هـا   مهرهچربي زير پوستي در ناحيه      ( با لمس ذخاير چربي و گوشت كمر         دهي  نمره
 دنبـه خـود را بـه         اين است كه ابتدا ميش بايد      5/3، الزمه رسيدن ميش به نمره       شود  ميانجام  

 معـادل اسـت بـا ذخيـره         دار  دنبـه  در نژادهـاي     4 يـا    5/3اندازه كافي پر كرده باشد؛ لذا نمره        
؛ چرا كـه در  )4 يا 5/3يعني (چربي به مراتب بيشتر نسبت به نژادهاي بدون دنبه با همان نمره   

سـتي و داخـل      بايد چربي ذخيره شده در دنبه را نيز بـه ذخـاير چربـي زيرپو               دار  دنبهنژادهاي  
كه هدف از ذخيره چربي در بـدن دام، تـامين هورمـون لپتـين     لذا از آنجايي  . بدن اضافه كرد  

 همان عملكرد نمره تواند مي دار دنبه در نژادهاي 5/2ي توليدمثلي است، نمره     ها  فعاليتبراي  
از ( يـك نمـره   ثمـر  بـي  در نژادهاي بدون دنبه را داشته باشد و از آنجا كه اضافه كـردن             5/3
يا تغذيه دسـتي يـا سـاعات بيـشتر           (كند  مي بسيار زيادي را طلب      اي  تغذيههزينه  ) 5/3 به   5/2

 3 الـي  5/2، لذا از نظر اقتصادي و حتي از نظر فيزيولوژيك، نمره       )چراندن در مرتع و پسچر    
البته بايد توجه داشت كه اين موضـوع در خـصوص نژادهـاي    . باشد  مي4 و  5/3بهتر از نمره    

دنبـه و همچنـين انـواع         صادق اسـت و در خـصوص نژادهـاي گوسـفند بـي             دار  دنبه گوسفند
  . بهتر است5/3 الي 3نژادهاي بز نمره 

 در اكثر موارد برابر دهي جفت زمان به باال در ميش يا ماده بز در 4نمره :  توجه ضروري-2
  !است با قصري

ماده بز در تمـام مراحـل       ، نمره مناسب ميش و      شود  مي ديده   1-5 همانطور كه در جدول      -3
 نيـز  4 الـي  5/3 تـا  3ي بـاالتر از  هـا  نمرههر چند . باشد   مي 3 تا   2چرخه ساالنه توليدمثل، بين     

همانگونـه كـه در   . براي بدن دام زيان آور نيست، ولي براي جيـب دامـدار زيـان آور اسـت              
بـا دور   مـساوي اسـت   مولـد مورد نمره بـدني دام       سطرهاي قبل توضيح داده شد، افزايش بي      
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. بايد توجه ويژه داشت كه با دام مولد هماننـد دام پـرواري رفتـار نـشود                . ريختن پول دامدار  
دام مولد باشد، آنگاه حداكثر سطح      ) حذف(البته اگر هدف پروار كردن و فروش يا كشتار          

خيلـي   (2از طـرف ديگـر، نمـره زيـر          . شود  ميتغذيه و چاق كردن دام تا حد ممكن توصيه          
 هـا  آن اثرات جبران ناپذيري روي دام بگـذارد كـه مهمتـرين     تواند  ميضر بوده و    نيز م ) الغر

ي مزمن و برداشت برگشت ناپذير از منـابع    ها  بيماريضعف سيستم ايمني و در نتيجه ابتال به         
باشد كه باعث كوتاه شـدن طـول عمـر            ي چند شكم زا مي    ها  داممعدني استخوان به ويژه در      

در صـورت   . شود  ميدليل ناباروري، ضعف شديد و يا بيماري        حيوان و حذف زودهنگام به      
مراقبت و كنترل صحيح ميش و ماده بـز، امكـان زايـش بـيش از شـش شـكم براحتـي قابـل                      

باشد؛ با وجوديكه بر خالف گاو، در گوسفند اوج فعاليت توليدمثلي در سن پنج            حصول مي 
 بـه  ها ماده در اين سن عموالًم، ولي به دليل مديريت نامطلوب   دهد  ميالي شش سالگي روي     

لذا بـا كنتـرل مـداوم نمـره         . شوند  حذف مي ) عمدتاً بيماري يا الغري مفرط    (داليل مختلف   
 كمتر نـشود، چـون اگـر حيـوان نتوانـد            2بدني گله، بايد مراقب بود كه هيچگاه اين نمره از           

از حـد  بخش عمده احتياجات خود را از خوراك به دست آورد و تعادل مواد مغـذي بـيش          
 جبـران   هـا   آن كـه برخـي از       شـود   ميمنفي باشد، فشار متابوليك مضاعفي به منابع بدن وارد          

  .ناپذيرند

 بـا روش    شـود   مـي  با توجه به توضيحات فوق و اهميت تعيـين نمـره بـدني گلـه، توصـيه                   -4
 را تعيـين كنيـد تـا از وضـعيت           هـا   قوچ و   ها  ميشآموزش داده شده، هر ماه يكبار نمره بدني         

 بـسته بـه بزرگـي       تـوان   مـي هاي بزرگ، به جاي تمام گله         در گله . وليك گله آگاه شويد   متاب
بـراي مثـال در     . نمره را تعيين كـرد    )  تصادفي كامالًبطور   (ها  دام درصد از    20 الي   5گله، در   

از گله كه به طـور تـصادفي       )  درصد 10(يك گله هزار راسي تعيين نمره بدني در صد راس           
 نماينـده وضـعيت متابوليـك كـل گلـه باشـد و بـدين        تواند ميباشند، انتخاب شده  ) شانسي(

ترتيب اگر گله ضعيف است، تقويت و اگر چاق است، ساعات چرا يا سطح تغذيه محـدود                 
، توجـه داشـته   كنيـد  مييكه در درصدي از گله به عنوان نمونه، نمره بدني را تعيين    زمان. شود

 را انتخـاب  هـا  دام حتماً از نقاط مختلف گله،   باشد كه انتخاب تصادفي به اين معني است كه        
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ي بيمـار و  ها دام معموالًكنيد؛ براي مثال اگر همه موارد را از انتهاي گله انتخاب كنيد، چون  
، لذا ممكن است نمره بدني گلـه كمتـر از حـد واقعـي        كنند  مينحيف در عقب گله حركت      

اسـت، بـراي مثـال ممكـن اسـت      حتي رفتارشناسي حيوانات بسيار پيچيـده    . تخمين زده شود  
تمايل داشته باشند كـه در كنـار هـم باشـند، لـذا انتخـاب          ) هم سن ( يا ماده بزهاي هم نسل       ها  ميش

يي را  هـا   داملـذا حتمـاً     . نمونه از يك طرف گله ممكن است بيشتر يك سن خاص را شـامل شـود               

  . كنيد، از جهات مختلف گله در مركز و حاشيه ها انتخابكنيد ميكه تعيين نمره 

  

لـذا در تغذيـه   . باشـد  فالشينگ در لغت به معني هـر عمـل ناگهـاني و تهيـيج كـردن مـي        
 گرم  300 الي   250 با روزانه    ها  مادهگوسفند و بز نيز فالشينگ بطور سنتي، به تغذيه ناگهاني           

 دهـي   جفـت مانـده بـه     ) سازي فحلـي يـك هفتـه       زماندر صورت هم  (دانه غالت از دو هفته      
  .شود مي، گفته ) روز35 الي 21جمعاً  (دهي جفت هفته بعد از 3 يا 2تا ) اندازي قوچ(

  
  

  

  

  

  

  

  

   تصوير تغذيه ناگهاني براي عمل فالشينگ- 4-5شكل 

  

سازوكار اثر فالشينگ بدين ترتيب است كه با تغذيه ناگهاني دانه غالت، سطح گلـوكز             
ون به يكبـاره بـاال رفتـه و ايـن افـزايش ناگهـاني قنـد خـون بـصورت يـك شـوك                         خ) قند(

و خــود تخمـدان اثــر گذاشــته و  ) هيپــوفيز -هيپوتـاالموس (متابوليـك روي منــاطقي از مغــز  
  .شود مي) تخمدان –هيپوفيز  -هيپوتاالموس(موجب افزايش فعاليت محور توليدمثلي 

دهي جفت فالشينگ و نكات مهم در خصوص تغذيه در دوره -5-6
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، احتمال آبستني باالتر و دوقلوزايي بيشتر       يرندگ  مييي كه تحت برنامه فالشينگ قرار       ها  ماده
ي ويژه ايـن موسـسه      ها  كنسانترهتحقيقات در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور و با          . دارند

شوند، نشان داده است كه با اعمال برنامه فالشـينگ صـحيح بـيش از                 كه در ادامه معرفي مي    
در كل بـيش از     (دوقلوزايي  % 50 الي   45 پاييزه با    دهي  جفتدر  ) قصري% 4كمتر از   (آبستني  % 96

  .باشد در نژادهاي بومي گوسفند و بز ايران قابل دستيابي مي) زايي بزغاله و زايي بره% 140

) عموماً دانه جو يـا گنـدم      ( گرم دانه غله     300 الي   250جيره فالشينگ بطور سنتي شامل      
ي مختلـف  ها روشدر اينجا . باشد به ازاي هر راس ميش يا ماده بز عالوه بر خوراك پايه مي   

  :ي مدرنتر را معرفي مي نماييمها روشفالشينگ از سنتي تا 

. باشـد   دروي جو و گنـدم مـي      - به پس چر كمباين    ها  ماده روش ورود ناگهاني     ترين  ساده -1
چنانچه مزارع گندم و جو با كمباين درو شده باشد، مقادير قابل تـوجهي دانـه جـو و گنـدم                 

ي كـه دانـه   زمـان تـا  . كننـد  مـي وسفند و بز به راحتي از آن اسـتفاده     كه گ  ريزد  ميروي زمين   
 زمـان ؛ لذا اگر مدت رود مين) ي باقي ماندهها ساقه(روي زمين ريخته باشد، دام سراغ كلش   

ي پرخــوري هــا بيمــاريچــراي اول روي هــر قطعــه از پــسچر زيــاد باشــد، دام دچــار       
 گلـه را چـه مـدت و بـا چـه             دانند  ميه  دامداران باتجرب . شود  ميو اسيدورز   ) آنتروتوكسمي(

درو گذر دهند تا ضمن اعمال فالشينگ، گلـه دچـار پرخـوري و              -سرعتي از پسچر كمباين   
چنانچه مزارع گندم و جو با كمباين درو شده باشد، مقادير قابل توجهي دانـه               . اسيدوز نشود 

ي زمـان تـا  . كنند يم كه گوسفند و بز به راحتي از آن استفاده ريزد ميجو و گندم روي زمين    
؛ لـذا اگـر     رود  مـي ن) ي بـاقي مانـده    ها  ساقه(كه دانه روي زمين ريخته باشد، دام سراغ كلش          

) ي كه هنوز مقادير زياد دانـه در پـسچر وجـود دارد   زمان( چراي اول روي پسچر      زمانمدت  
لــذا . شــود مــيو اســيدورز ) آنتروتوكــسمي(ي پرخـوري  هــا بيمــاريزيـاد باشــد، دام دچــار  

ان مبتدي توجه داشته باشند كه بسته به ميزان دانه ريخته شده روي زمين، بايد مراقـب        دامدار
همچنــين تزريــق واكــسن آنتروتوكــسمي .  بــيش از حــد در پــسچر نماننــدهــا دامباشــند كــه 

  .پيش از ورود دام به پسچر خيلي مهم است)  واكسن آنترواصطالحاً(
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 دانه جو و گنـدم، ولـي    معموالً(انه غالت    گرم د  300 الي   250تغذيه روزانه   :  روش سنتي  -2
ي اخيـر و نيـز تـامين      هـا   سـال  از دانه ذرت نيز با توجه به قيمت ارزانتر آن در             شود  ميتوصيه  

  .، عالوه بر خوراك پايه)مقادير بيشتر قند خون، استفاده شود

 125تغذيه روزانـه  :  سنتي توسط موسسه تحقيقات علوم دامي كشور   ي  شده روش تعديل    -3
، عالوه بـر    ) گرم 300 الي   250جمعاً  ( گرم دانه ذرت     150 الي   125+  گرم دانه جو     150لي  ا

تحقيقات موسسه نشان داده است كه تركيب نصف به نصف دانـه جـو و دانـه            . خوراك پايه 
دليل آن به متابوليسم خـاص نـشاسته و رابطـه آن بـا              . ذرت نرخ آبستني بهتري به دنبال دارد      

ــشخواركن  ــون در ن ــد خ ــي قن ــاز م ــردد ندگان ب ــك  . گ ــات ت ــرخالف حيوان ــدهب ، در اي مع
هاي  هاي غالت در شكمبه به جاي تبديل به قند به اسيد           ي اكثر دانه   نشخواركنندگان، نشاسته 

شــوند، يكــي از ايــن اســيدها   كــه از شــكمبه وارد خــون مــيشــود مــيچــرب فــرار تبــديل 
. نـد توان مـي  نهـا  آنولـي بيـشتر    در كبد مجـدداً تبـديل بـه قنـد شـود،       تواند  مي) پروپيونيك(

اي كه در شكمبه هضم نشود، بـه روده رفتـه و در آنجـا بـصورت گلـوكز درآمـده و           نشاسته
آيا اگر ما كاري كنيم كه همه نشاسته در شكمبه هضم نشود و به روده برود                . شود  ميجذب  

ه ودر  ميزيرا ظرفيت سيستم آنزي   . جذب شود بهتر است؟ خير    ) گلوكز(و بصورت قند خون     
هـا   اي معـده و پانكراس نشخواركنندگان براي هضم نشاسته محدود اسـت و بـه انـدازه تـك      

نيست و اگر همه نشاسته به روده برود، تمامي آن هضم نشده و بخشي از آن با مـدفوع دفـع                     
لذا همواره تركيبي از نشاسته قابل هضم و غيرقابل هضم در شكمبه، اثر             . رود  ميشده و هدر    

از آنجاييكه نـشاسته دانـه      . توليدمثل، توليد شير و رشد نشخواركنندگان دارد      بهتري را روي    
، ولـي بخـش قابـل تـوجهي از     شـود  ميدر شكمبه تجزيه %) 90باالي (جو تقريباً بطور كامل    

، لذا تركيـب ايـن   ) عبوري استاصطالحاً(نشاسته دانه ذرت در شكمبه غيرقابل تجزيه است      
  .ه دنبال دارد نتايج بهتري بمعموالًدو دانه 

 functional flushing( ي فالشــينگ كنــشيهــا كنــسانترهاســتفاده از :  روش مــدرن-4

concentrates (       در  ها  كنسانترهاين  . فرموله شده توسط موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 
و ديگــري ) انــدازي قــوچويــژه قبــل از ( ASRI-SFCدو نــوع، يكــي فالشــينگ آغــازين 
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 هـا  كنسانترهدر اين . اند شدهفرموله ) اندازي قوچويژه بعد از   (ASRI-FFCفالشينگ پاياني   
گيري از تركيبات كنشي در جيره فالشينگ، تحريـك و عملكـرد تخمـدان در رشـد              با بهره 

 تشكيل شده بعد از لقاح به مراتب بهتر از فالشينگ سـنتي            رويان و نيز زنده ماني      ها  فوليكول
  .ا به همراه دارد باالتري رزايي برهبوده و در كل نرخ 

  

  ند نكته مهم در رابطه با فالشينگچ

همانطور كه گفته شد، تغذيه فالشـينگ بايـد بـصورت يـك               ناگهاني بودن فالشينگ؛   -1
 محور توليدمثل حيوان را تحريك نمايد؛ الزمه شـوك، ناگهـاني بـودن آن              اي  تغذيهشوك  

 گـرم  300 الي 250 كه نندك مي كه برخي كارشناسان توصيه      شود  ميمتاسفانه مشاهده   . است
كنسانتره فالشينگ يا دانه غله به تدريج به دام داده شود كه صحيح نيـست و شـوك الزم را        

باال بردن تدريجي سطح كنسانتره در جيره دام از اصـول پرواربنـدي اسـت و                . كند  ميوارد ن 
رصـد  بايد توجه داشت كه در پرواربندي گوسفند و بز هدف از اينكار رسـاندن تـدريجي د                

امـا در   . باشـد   جيره و گاهاً مقادير روزانـه بـاالي يـك كيلـوگرم مـي             % 70كنسانتره به باالي    
) بر اساس مـاده خـشك    (خصوص ميش يا ماده بزي كه روزانه حداقل يك كيلوگرم علوفه            

از كـل جيـره   % 23 گرم در روز كنسانتره يا دانه غله، تنها معادل    300، مقدار   كند  ميمصرف  
ي به عادت دهي ندارد و بايد بطور ناگهاني استفاده شود و ايـن مقـدار هـيچ      باشد كه نياز    مي

  .مشكلي براي دام ايجاد نخواهد كرد

حتـي در   (بـاور قـديمي كـه وجـود دارد            مناسب در شروع فالشينگ؛    BCS توجه به    -2
ي الغر به فالشينگ نيـاز دارنـد و   ها داماينست كه تنها  )  برخي منابع مرجع پرورش گوسفند    

ايـن بـاور اشـتباه اسـت، چـرا كـه       . ي الغر بيشتر است   ها  دامخ توليدمثلي به فالشينگ در      پاس
هدف از فالشينگ، چاق كردن حيوان نيست و همانطور كـه قـبالً گفتـه شـد، هـدف ايجـاد        

 كـه ايـن شـوك    انـد  دادهتحقيقـات نـشان   . شوك از طريق باال بردن ناگهاني قند خون است    
 و در صـورت نبـود ايـن         كنـد   مـي وي محور توليدمثل اثـر      متابوليك از طريق يك واسطه، ر     

اين واسطه، چيزي نيـست جـزء   .  تاثير مثبت خود را به جا گذارد تواند  ميواسطه، فالشينگ ن  
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همـانطور كـه قـبالً در مبحـث تعيـين نمـره وضـعيت بـدني شـرح داده شـد،                . هورمون لپتـين  
اثير فالشـينگ ايـن اسـت كـه     ؛ لذا الزمـه تـ     شود  ميهورمون لپتين از بافت چربي بدن ترشح        

ابتدا بايد مقدار مناسبي ذخاير چربي در بدن وجود داشـته باشـد تـا تغذيـه فالشـينگ بتوانـد            
ي زمـان اين مقدار مناسب بافت چربي و در نتيجه مقدار مناسب غلظـت لپتـين،     . اثرگذار باشد 

ا مـاده بزهـايي    يـ ها ميشلذا .  باشد5/3 تا 5/2در بدن وجود دارد كه نمره وضعيت بدني بين   
دهند و با وجـود فالشـينگ          به فالشينگ پاسخ خوبي نمي     معموالً دارند،   2كه نمره پايينتر از     

 قبل ها داماين . باشد  مي5/3 الي 5/2يي با اسكور    ها  ميش بيشتر از    ها  آنبازهم احتمال قصري    
طريق باال بـردن  بايد از ) طي يك الي دو ماه قبل از آن  (از اينكه وارد برنامه فالشينگ شوند       

 ارتقـاء  5/2شـان بـه حـداقل     ، نمره)ترجيحاً از دانه غالت استفاده نشود  (سطح تغذيه با علوفه     
در اينـصورت بـه دليـل اينكـه بـدن دام از قبـل بـا           . يابد و سپس وارد برنامه فالشينگ شـوند       

ذا لـ . مقادير مناسب لپتين مجهز شده است، آماده پاسخگويي به جيره فالشينگ خواهد بـود              
 نـرخ آبـستني     معمـوالً  تحت برنامه فالشينگ قرار گيرنـد،        5/3 الي   5/2 با نمره    ها  دامچنانچه  
 پـاييزه خواهنـد داشـت و در         دهـي   جفـت را در   % 30و نرخ دوقلوزايي بـيش از       % 90بيش از   

ي بـدون   هـا   دام بهاره نيز، نرخ آبستني و دوقلوزايي بـه مراتـب بهتـري نـسبت بـه                  دهي  جفت
بطـور خالصـه،    .  فالشينگ ولـي بـا نمـره بـدني نامناسـب، خواهنـد داشـت               فالشينگ و يا با   

ي الغر نيست و بايد براي تمام گله اعمال شـود و بـراي نتيجـه                ها  دامفالشينگ فقط مختص    
 5/2 شروع فالشينگ نمره وضعيت بدني شان كمتر از   زمان در   ها  دامبهتر بايد سعي شود كه      

 نيـز در مبحـث تعيـين نمـره          5/3ي بـاالتر از     هـا   نمـره اثرات نـامطلوب    ( نباشد   5/3و بيشتر از    
  ).وضعيت بدني شرح داده شد

همانطور كه گفته شد، جيره فالشينگ بايد از دو هفته قبل            بندي فالشينگ؛ زمان رعايت   -3
 دهـي  جفـت الـي دو يـا سـه هفتـه بعـد از      )  سازي فحلي يك هفتـه قبـل       زماندر صورت هم  (
 زمـان  كـه اگـر بـه جـاي دو هفتـه قبـل، از          انـد   دادهان  تحقيقات نـش  . داده شود ) اندازي  قوچ(

جلوتري، مثالً سه هفته قبل يا يك ماه قبل، فالشينگ را شروع كنيم هـيچ فرقـي بـا دو هفتـه         
؛ چـرا كـه     شـود   ميفالشينگ زودتر از موعد، از نظر اقتصادي باعث زيان دامدار           . قبل ندارد 
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بـستني و دوقلـوزايي كـه بـا دو هفتـه            كه همـان نـرخ آ     خوراك بيشتري به دام داده، درحالي     
 كـامالً بنـدي علـت     زماناين  . ، حاصلش شده است   آيد  مي به دست    دهي  جفتفالشينگ قبل   

همانطور كه قبالً گفته شد تخمك ميش يا ماده بز از ساختارهايي شبيه بـه تـاول              . علمي دارد 
 دو يـا  معموالً بز در هر دوره فحلي ميش يا ماده. شود ميروي تخمدان، به نام فوليكول آزاد       

 كـه بـه آن مـوج    كننـد  مـي ي ريـز بـا هـم شـروع بـه رشـد          هـا   فوليكولسه مرتبه، تعدادي از     
 با هم رشـد  ها آن، چون از بين هزاران فوليكول ريز، فقط تعدادي از           شود  ميفوليكولي گفته   

 پـاره نـشده و      هـا   فوليكـول در مـوج اول هيچكـدام از        . آينـد   مـي كرده و مثل موج دريا بـاال        
، مثل موجي كه قبل از رسيدن به ساحل         )روند  ميهمه از بين     (كند  ميخمك خود را آزاد ن    ت

، موج دوم به   )در هر فحلي دو موج داشته باشد      (اگر حيوان دو موجه باشد      . شود  ميخاموش  
دهند، بـسته بـه اينكـه         ها فوليكول كه يك موج را تشكيل مي        ، يعني از بين ده    رسد  ميساحل  

باشد، يك يا دو يا بيشتر فوليكول پاره شده و تخمك خـود را       ... دوقلو يا   حيوان تك قلو يا     
اگر حيوان سه موجه باشد، موج دوم نيـز ماننـد مـوج اول از بـين رفتـه و مـوج              . كنند  ميرها  

به موج آخر كه نهايتاً تخمك يا . شوند  ها رها مي  سوم به ساحل مي سد و تخمك يا تخمك        
حـال سـاز و كـار اثـر فالشـينگ بـدين            . گويند  ميريز  مك، موج تخ  كند  ميتخمكها را رها    

 زمـان بـه   ) باال رفتن قند خون   ( ناشي از فالشينگ     اي  تغذيهصورت است كه هرچقدر شوك      
گروهـان مـوج تخمكريـز نزديكتـر باشـد،       ي مـوج آخـر، بـراي تـشكيل     ها  فوليكولانتخاب  
روهان بهتـر و قـويتري      ي بيشتر و بهتري براي تشكيل اين موج استخدام شده و گ           ها  فوليكول
و در  ) ريـزي چنـدتخمك (لذا احتمال تخمكريزي بـيش از يـك فوليكـول           . شود  ميتشكيل  

 فالشينگ با   اي  تغذيهنزديكي شوك   ( مناسب   زماناين  . نتيجه چندقلوزايي بيشتر خواهد بود    
 اسـت   دهـي   جفـت  روز پـيش از روز       7 الـي    4) ريز تشكيل گروهان براي موج تخمك     زمان

لـذا بـراي پوشـش همـه        ).  موجه يا سه موجه بودن و طـول مـدت چرخـه فحلـي              بسته به دو  (
ي دو موجه يا سه موجه و با طول مدت چرخه فحلي متفاوت، در منابع معتبـر تغذيـه                   ها  ميش

.  در نظر گرفته شـده اسـت       اندازي  قوچاين مدت دوهفته قبل از      ) NRCمانند  (گوسفند و بز    
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فحلي با هورمون قرار گيرد، بهتر است اين مـدت بـه            سازي  زمانالبته اگر گله تحت برنامه هم     
  . كاهش يابددهي جفت روز قبل از 10 الي 7

ادامـــه .  قطـــع شـــودانـــدازي قـــوچ هفتـــه بعـــد از 3 تـــا 2همچنـــين فالشـــينگ بايـــد 
فالشــينگ و بطــوركلي تغذيــه بــيش از حــد در اوائــل آبــستني، هــم باعــث افــزايش مــرگ  

ــر  ــانو مي ــي  روي ــدن ب ــث چــاق ش ــم باع ــيش  شــده و ه ــيش از حــد م ــرات شــود م ــه اث  ك
  .نامطلوب خود را در اواخر آبستني به شكل بيماري كتوز نشان خواهد داد

  

  دهي جفتچند نكته مهم در رابطه با خوراك پايه در دوره 

،  چـه در  ) يا كل انـدازي اندازي قوچدو هفته قبل تا سه هفته بعد از         (دهي  جفتدر دوره   
به هيچ وجه از اوره و كـود        ) در شكل بلوك يا پلت    (يه  جيره فالشينگ و چه در خوراك پا      

اگر كنسانتره يا بلوك و پلت از كارخانه مي خريد، توجه داشـته باشـد   . مرغي استفاده نكنيد 
ايـن تركيبـات    . كه در تركيبات آن اوره يا كـود مرغـي و همچنـين تركيبـات نيتراتـه نباشـد                  

اً منجـر بـه اسـيدي شـدن محـيط رحـم و       ند سطح آمونياك خون را باال بـرده و نهايتـ     توان  مي
 در  شـود   مـي متاسـفانه مالحظـه     .  شـود  رويـان نامساعد شدن شرايط براي لقاح و النه گزيني         

ي حـاوي   هـا   كنـسانتره  مالس يـا     -هاي اوره   از بلوك  دهي  جفتبرخي نقاط كشور در دوره      
  . كه صحيح نيستشود مياوره يا كود مرغي استفاده 

 و بقاياي كارخانجـات بـه ويـژه تفالـه گوجـه             ها  تفالهه از    به هيچ وج   دهي  جفتدر دوره   
 اسـتان بر اساس كار ميداني انجام شده در چهار گلـه بـز در   . فرنگي و مركبات استفاده نشود   

 مـاده بزهـا باعـث شـد نـرخ آبـستني             ي  پايهالبرز، استفاده از تفاله گوجه فرنگي در خوراك         
گزارش مستندي مبنـي بـر داليـل اثـر      . بدكاهش يا % 29به  % 73حاصل از تلقيح مصنوعي از      

هـر چنـد سـمي بـودن سـطوح          . منفي تفاله گوجه فرنگي بر توليدمثل بز در دسـترس نيـست           
هاي نرسيده و سبز گوجه فرنگي و بقاياي آن كـه هماننـد سـيب زمينـي داراي                   باالي قسمت 

شـديد   قبـل شـناخته شـده اسـت، امـا اثـر       هـا  سـال سم سوالنين است، براي گوسفند و بـز از          
مالحظه شده ممكن است به وجـود سـاير تركيبـات فعـال ناشـناخته و نيـز بـه افـزودن مـواد                        
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بـه ويـژه اگـر ايـن     . شيميايي در جريـان فرآينـدهاي انجـام شـده در كارخانـه مربـوط باشـد              
 تركيبات نيتراته باشند، همان اثر منفي اوره و حتـي شـديدتر از آن را بـر دسـتگاه                ها  افزودني

   كـه از حـدود يـك مـاه قبـل از         شـود   مـي لـذا اكيـداً توصـيه       . واهند داشـت  تناسلي حيوان خ  

 زايش كه دوره حياتي در توليدمثل حيوان است، تا حـد امكـان از مـواد        زماني تا   گبرجفت
خــوراكي غيرمتعــارف و علــي الخــصوص بقايــاي كارخانجــات كــه احتمــال افــزودن مــواد 

 زايـش اسـت كـه ايـن     زمانينرو توصيه ما تا از ا.  وجود دارد، استفاده نشود ها  آنشيميايي به   
، ممكـن اسـت موجـب سـقط جنـين در      رويـان مواد عالوه بر اثر منفي بر لقاح و النه گزيني     

بويژه اگر اين بقايا در اثر شرايط بد انبـار در كارخانـه يـا در             . ي آخر آبستني نيز بشوند    ها  ماه
  .قط خواهند شداثر سيلو كردن در دامداري دچار كپك زدگي بشوند، باعث س

  

توليدمثل گوسفند و بز فصلي است و براي آبستن كردن ميش در خارج از فصل بايـد از        
به ايجاد فحلـي در خـارج از   . ي خاصي استفاده كرد تا مانع فصل را از ميان برداشت   ها  روش

ي القاء فحلـي در گوسـفند و بـز،          ها  روشهمترين  م. گويند  مي "القاء فحلي "فصل توليدمثل   
  :شوند  دو روش عمده در دنيا بكار برده ميمعموالًي هورموني هستند كه ها روش

  )دنيا در روش ترين اقتصادي و متداولترين ()PMSG )eCG+پروژسترون  تيمار-1

  مالتونين  تيمار-2

شوك (و فالشينگ   )  قوچ يا نربز   ورود ناگهاني (در هر دو روش فوق، استفاده توام از اثر نر           
كه قبالً توضيح داده شدند، همراه با تيمار هورمـوني، رانـدمان كـار را بـسيار بهتـر      ) اي  تغذيه

  .خواهد كرد

.  است "سازي فحلي زمانهم"اصطالح ديگر در كنترل هورموني توليدمثل گوسفند و بز،          
 نيز  ها  آنند و لذا زايش     شو   با هم فحل نمي    زماني يك گله هم   ها  ميشدر حالت طبيعي همه     

 مشخصي متراكم   زمان را در مدت     ها  زايشدر صورتي كه دامدار بخواهد      . باشد  پراكنده مي 
ي هـا   روشي مشخـصي بـه دنيـا بياينـد، بايـد از             زمـان هـا در محـدوده        هـا و بزغالـه      كند و بره  

  

  سازي فحلي از طريق هورمون تراپيزمان القاء و هم-5-7
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 و هـا  ادهمـ ها مديريت زايـش و شـيردهي         ها و بزغاله     بره زمانتولد هم . هورموني استفاده كند  
 كـرده و ضـمناً امكـان فـروش بـره و             تر  راحتها را در آينده       ها و بزغاله    پرورش و تغذيه بره   

 زمـان امكـان انتخـاب    (كنـد  ميبزغاله در فصلي از سال را كه باالترين قيمت را دارد، فراهم  
همچنــين در ).  ممكــنزمــانهــا و بزغالــه در بهتــرين  زايــش و در نتيجــه امكــان فــروش بــره

ــا زمانــه در گلــه برنامــه تلقــيح مــصنوعي در نظــر گرفتــه باشــد، هم صــورتيك سازي فحلــي ب
چراكـه  . باشـد  هاي تلقيح مصنوعي مـي  ها اجتناب ناپذير است و جزء الينفك برنامه     هورمون

 گوسفنددر گوسفند و بز اوالً امكان تشخيص فحلي بدون حضور نر ممكن نيست و ثانياً در                 
 بسيار پاييني دارد و لذا ترجيحاً بهتر است با اسپرم مايع تلقيح             تلقيح با اسپرم منجمد، راندمان    

گيري از قوچ يا نهايتاً فـرداي         در روز اسپرم   ها  ميش كردن فحلي    زمانشوند كه الزمه آن هم    
  .چرا كه امكان ذخيره اسپرم مايع براي مدت طوالني وجود ندارد. باشد گيري مي روز اسپرم

  

  فحلي سازي زمانهم مزاياي

  دام ها زايش دوره نمودن تاهكو  -

  جايگزيني و پرواربندي فروش، براي سن هم هاي بره توليد  -

  امكان انجام تلقيح مصنوعي و تسريع روند اصالح نژاد  -

دوقلوزائي از طريق تزريـق گنـادوتروپين و تـاثير بهتـر و بيـشترِ فالشـينگ          افزايش امكان  -
  اي تغذيه

  ها ها و بزغاله ه مولد و برهگل اي تغذيه مديريت امور در بهبود  -

   و ماده بزها در اواخر آبستني، زايش و پس از آنها ميشامكان مراقبت بهتر از   -

 در غـذايي  منـابع  سـاير  و مراتـع  از مناسب استفاده براي سال طول در  زايمان زمان كنترل  -
  اختيار

ر سيـستم   كـوچ د زمـان ي جفتگيري و زايـش بـا   ها زمانامكان ممانعت از مصادف شدن      -
  عشايري

  سال دو در زايش بار سه برنامه تر از همه امكان اجرايو مهم  -
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. اسـت  PMSG+پروژسترون سازي فحلي در گوسفند و بز، تيمار      زمانمهمترين روش هم  
ــه تنهــايي  تيمــار  سازي فحلــيزمانــدر هم) PMSG+پروژســترون بــدون تيمــار(مالتــونين ب

  .كاربردي ندارد

سازي فحلي مبتني بر پروستاگلندين     زماني هم ها  روشفاده از    در گوسفند است   :توصيه اكيد 
باشـد، بـه هـيچ وجـه توصـيه            كه در گـاو متـداول مـي       ) آن مشابه تركيبات يا كلوپروستنول(
هاي معتبر با اسـتفاده از   در بز نيز با وجود پروتكل). به دليل اثرات منفي روي لقاح (شود  مين

لـي بـراي نـرخ بـاروري بهتـر، توصـيه موسـسه        ، و)پروتكل شركت اينتروت(پروستاگلندين  
باشد كـه در جـاي    ي بدون پروستاگلندين ميها  روشتحقيقات علوم دامي كشور استفاده از       

  .شود ميخود جزئيات آن ارائه 

ورود ناگهاني قـوچ    (سازي فحلي نيز همانند القاء فحلي، استفاده توام از اثر نر            زماندر هم   
همراه با تيمار هورموني، رانـدمان كـار را بـسيار بهتـر            ) اي  تغذيهشوك  (و فالشينگ   ) يا نربز 

  .خواهد كرد

  PMSG+پروژسترون سازي فحلي با تيمارزمانشرح مختصر روش القاء و هم

؛ يعني بـراي مـدت مشخـصي    شود  مي از پروژسترون واژينال استفاده      معموالًبراي اينكار   
. شود  مي در واژن دام قرار داده       هورمون پروژسترون در قالب قطعه اي اسفنجي يا سيليكوني        

 )6-5شـكل (پروژسـترون    و سـيدر     )5-5شكل (مهمترين اين محصوالت اسفنج پروژسترون    
اخيراً موسسه تحقيقات علوم    . گيرند  مي كه با استفاده از اپليكاتور در واژن دام قرار           باشند  مي

ه كـاربرد   توليد كرده اسـت كـ  )7-5شكل(پروجست -دامي كشور، محصولي را با نام آرين  
تيمار پروژسـترون در سـطح مزرعـه را در مقايـسه بـا محـصوالت وارداتـي، بـسيار آسـان و                       

 تيمــــار بــــا فحلــــي سازيزمانــــهم و در ادامــــه روش القــــاء. كارآمــــد كــــرده اســــت
پروجـست آمـوزش داده     -هـم بـا محـصوالت وارداتـي و هـم آريـن             PMSG+پروژسترون

  .شود مي
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در . اتورِ اسـتريل، در انتهـاي واژن قـرار گيـرد        هر اسفنج يـا سـيدر بايـد بـه وسـيله اپليكـ             
ها يك بـار مـصرف نيـستند، لـذا بايـد از دامـي بـه دام ديگـر          محصوالت وارداتي  اپليكاتور   

براي ضدعفوني اپليكاتور محصوالت وارداتي بايد از       . ضدعفوني و مجدداً بارگذاري شوند    
از بكـار  . اسـتفاده شـود  ) رايـد مانند بنـزال كونيـوم كل  (ماده ضدعفوني كننده غيرالتهاب آور  

 را از   هـا   اسـفنج شخـصي كـه     . ها براي ضدعفوني اپليكاتور پرهيز نماييـد       ها و فنل   بردن الكل 
، بايد دسـتكش اسـتريل بـه    دهد ميپاكت برداشته و در داخل اپليكاتور ضدعفوني شده قرار  

ني شـده   دست داشته باشد و به هيچ چيز غيـر از اسـفنج داخـل پاكـت و اپليكـاتور ضـدعفو                    
دست نزند و هيچ كار ديگري نيز انجام ندهد، به نحوي كه اسفنج از پاكت تـا اپليكـاتور بـا                    

فرد ديگري بايـد محوطـه فـرج دام را بـا محلـول      . هيچ سطح غيراستريلي تماس نداشته باشد  
ضدعفوني بنزال كونيوم كلرايد شسته و پس از دريافت اپليكاتور بارگذاري شده با اسـفنج،               

هاي فرج را باز كرده و با دسـت ديگـر نـوك اپليكـاتور را در دهانـه واژن           ت لب با يك دس  
 درجه رو به باال و سپس بصورت افقي اپليكاتور را جلـو بـرده و          45قرار داده و ابتدا با زاويه       

 در ابتـداي ورود كـه اپليكـاتور بـا           شود  مياكيداً توصيه   . اسفنج را در انتهاي واژن رها نمايد      
. ، از فشار زياد و تدوام ورود با اين زاويه پرهيز كنيـد         شود  مي رو به باال وارد       درجه 45زاويه  

چرا كه در باالي واژن ركتوم قرار دارد و فـشار زيـاد بـه آن ممكـن اسـت باعـث جراحـت                        
پس از هر بارگذاري و خالي شـدن، اپليكـاتور          . ركتوم، عفونت و حتي تلف شدن دام بشود       

امـا در خـصوص اسـفنج پروژسـترون     . و اسـتريل شـود  بايد در محلـول ضـدعفوني شستـشو       
پروجست هر اسفنج به تنهايي مجهز به يك اپليكاتور يكبـار مـصرف اسـتريل اسـت،        -آرين

لذا مراحل ضدعفوني و بارگذاري در سطح مزرعـه را نـدارد و در خـصوص آن بـه ترتيـب             
  :شود ميزير عمل 

 غيرالتهـاب  ضـدعفوني  حلـول م بـه  آغـشته  كاغذيِ دستمال با را فرج ناحيه دست يك با
 دنبـه  ضدعفوني از بعد چنانچه (كنيد ضدعفوني و تمييز) كلرايد كونيوم بنزال ترجيحاً (آور

 دستكش با (ديگر دست با و) شود انجام ضدعفوني مجدداً افتاد، فرج روي و شده رها دم يا
 و زده كنـت لوبري ژل آنـرا  نـوك  كـرده،  خارج پاكت از را اسفنج داراي اپليكاتور) استريل



 205/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

 سپس و باال به رو درجه 45 زاويه با ابتدا آنرا شود، ايجاد ديگر سطوح با تماسي اينكه بدون
 .كنيـد  رها واژن انتهاي در را اسفنج پيستون، فشار با و كرده واژن وارد انتها تا افقي بصورت

درجه رو بـه بـاال       45 در ابتداي ورود كه اپليكاتور با زاويه         شود  ميدر اينجا نيز اكيداً توصيه      
 دسـتكش  كـه  دسـتي . ، از فشار زياد و تـدوام ورود بـا ايـن زاويـه پرهيـز كنيـد         شود  ميوارد  

 صـورت  در (باشـد  داشـته  تمـاس  اپليكاتورها از غير به ديگر سطح هيچ با نبايد دارد استريل
 ).نماييــد شستــشو ضــدعفوني، محلــول بــا يــا كنيــد عــوض را دســتكش يــا اتفــاقي، تمــاس

 .نماييد معدوم و آوري جمع را خالي ياپليكاتورها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصوير اسفنج پروژسترون و اسفنج بارگذاري شده در اپليكاتور - 5 -5شكل 
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   به اپليكاتور يكبار مصرف پروجست مجهز-  اسفنج آرين -7- 5شكل

  :تلقيح يا دهي جفت بنديزمان و اسفنج كردن خارج مصرف، مدت و دز

 الي 10 و توليدمثل فصل داخل در روز 14 الي 12 مدت به اسفنج يك ميش هر براي
  .توليدمثل فصل از خارج در روز 12

  

  

  

  

  . سيدر بارگذاري شده در اپليكاتور:Cاپليكاتور خالي؛ : B سيدر؛ :A تصوير - 6-5شكل 
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 17 الـي 14 و توليـدمثل  فـصل  داخـل  در روز 21 تـا  17 مدت به اسفنج يك بز ماده هر براي
 تركيبـات  يـا  كلوپروسـتنول  از استفاده صورت در بز براي (توليدمثل فصل از خارج در روز

 روز 11 گـذاري  اسـفنج  مـدت  توليـدمثل،  فـصل  از خارج در چه و داخل در چه آن، مشابه
 و كلوپروسـتنول  تـوام  تزريـق  نهـم  روز گـذاري،  اسفنج صفر روز كه ترتيب بدين باشد؛  مي

eCG گيرد  مي صورت اسفنج كردن خارج يازدهم روز و.(  

به دليل اثرات (نشود  استفاده آن مشابه تركيبات يا كلوپروستنول از گوسفند براي :توصيه
 همينطور در بز نيز بهتر است اين تركيبات .)مخرب بر حركت اسپرم و كاهش نرخ باروري

  .استفاده نشوند

  .شود معدوم و آوري جمع شده، خارج ميآرا به آن بند از استفاده با اسفنج دوره، پايان در

 زمانهم تواند  مي PMSG تزريق. شود تزريق) PMSG) eCGحتماً   فصل از خارج در
 مـاده  در اسـت  بهتر كار، نيروي تامين صورت در ولي گيرد، صورت اسفنج كردن خارج با
 ،فـصل  از خارج در ويژه به. گيرد صورت آن از قبل ساعت 24 ميش در و قبل ساعت 48 بز

 در داخـل    .دهد افزايش را زايي  بزغاله و زايي  بره نرخ% 40 الي 10 تواند  مي زودهنگام تزريق
ــز تزريــق  ــد مــي PMSGفــصل ني ــزايش و در صــورت تلقــيح  توان ــرخ چنــدقلوزايي را اف  ن

  .بندي را آسان و بازده تلقيح را بهبود دهدزمانمصنوعي، 

 از هـدف  نيـز  و دام سـن  و جثـه  نـژاد،  فـصل، وضـعيت شـيردهي،      به بسته PMSG دوز
 متفـاوت  المللـي  بـين  واحـد  600 الـي  300 بـين  معموالً و باشد متفاوت تواند  مي آن كاربرد

 پيـشنهاد  كـشور،  دامـي  علوم تحقيقات موسسه در شده انجام تحقيقات اساس بر ولي ؛.است
 در  ).شـود  اسـتفاده  بيـشتر  و 600 يـا  كمتـر  و 400 يا (نشود استفاده واحد 500 دز از شود  مي

اسـتفاده  )  واحـد 600(دهنـد، از دوز بـاال    خارج از فصل و نيز در حيواناتي كه هنوز شير مـي       
  .شود مي نيز استفاده واحد هزار از باالتر دزهاي از معموالً تخمكريزي چند برنامه در. كنيد

 يـا  كـل  (دهـي   جفـت  ،هـا   اسـفنج  كـردن  خـارج  با زمانهم طبيعي، جفتگيري صورت در
 وارد نـر  يهـا   شيـشك  يـا  غيراصـلي  نرهـاي  اول ساعت36 (شود انجام انيناگه) اندازي  قوچ

 در مـاده  به نر نسبت). شوند وارد اسفنج كردن خارج از بعد ساعت 36 اصلي نرهاي و شوند
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 دمدار دنبه، نيم گوسفندان و 6 به 1 سبك و متوسط دنبه ،5 يا 4 به 1 سنگين دنبه گوسفندان
  .باشد مي 10 به 1 بزها و

بنـدي  زمانمصنوعي استفاده شود، براي      تلقيح كه به جاي جفتگيري طبيعي از     صورتي در
مناسب تلقيح بعد از خارج كردن اسـفنج يـا سـيدر، طبـق دسـتورالعمل شـرح داده شـده در                      

  .بخش تلقيح مصنوعي عمل شود

ي نژادي در پاسخ به هورمون تراپي، بـراي هـر نـژاد گوسـفند و بـز،            ها  تفاوتبا توجه به    
. و پروتكل دقيق و مختص به آن نژاد را بـراي داخـل و خـارج فـصل تعيـين كـرد                      د توان  مي

توسـط موسـسه تحقيقـات علـوم     )  نـژاد 5 بروشور بـراي     5در قالب   (ها   برخي از اين پروتكل   
 كه اين بروشورها بصورت     اند  شده امور عشاير ايران، تعيين      زماندامي كشور و با حمايت سا     

. باشـد   به شرح زير ميها آنمه حاضر تهيه شوند و خالصه ي ند همراه با دستنا  توان  ميضميمه  
هـاي    تعيـين پروتكـل    زمـان  تـا    تـوان   مـي براي نژادهاي مشابه در هـر يـك از منـاطق كـشور              

 بختيـاري   -بـراي مثـال بـراي گوسـفند لـري         . هاي زيـر اسـتفاده كـرد       اختصاصي از پروتكل  
  .وتكل مغاني استفاده كرد از پروتكل گوسفند لري يا براي گوسفند قزل از پرتوان مي
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  :PMSGدرمان واگردي ناشي از تزريق 

 تزريـق  هـا  آن بـه  PMSG و ماده بزهـايي كـه      ها  ميش،  شود  ميع مشاهده   در برخي مواق  
شده است، پس از تلقيح يا جفتگيري و حتي با وجود آبستني، همچنـان رفتـار فحلـي بطـور                     

 واگـردي يـا    اصـطالحاً كه به اين حالت     ) تكرر فحلي (دهند    نشان مي ) غير چرخه اي  (مداوم  
 و از طرف ديگر     PMSG در اثر تزريق     ها  ولفوليكعلت آن رشد    . شود  ميواكل بودن گفته    

پاره نشدن يك يا چند فوليكول گراف است كـه تـشكيل كيـست فوليكـولي داده و در اثـر                     
ي كيستي شده، حيوان بطور مداوم رفتـار فحلـي          ها  فوليكولادامه ترشح استروژن توسط اين      

 در حيوانـاتي    GnRHدرمان اين حالت بسيار ساده بوده و با تزريق هورمـون            . دهد  مينشان  
 هـاي موجـود در   GnRHدر حـال حاضـر از   . شـود   مـي كه اين مشكل را دارند، مسئله رفع        

. انـد  بـوده  سينارولين و وتارولين را نام برد كه هر دو در رفع ايـن مـشكل مـوثر       توان  ميبازار  
.  عمـل شـود    هـا   آن در گوسـفند و بـز، طبـق دسـتورالعمل هريـك از               ها  آنجهت استفاده از    

، حتماً حيـوان نـر      GnRH در خصوص اين حيوانات بالفاصله پس از تزريق          شود  ميتوصيه  
  . باشد تا در صورت آبستن نبودن، قصر نمانندها آندر كنار 

  

 مـد نظـر   هـا  مـاده متاسفانه در برخي موارد فصلي بودن توليدمثل و مديريت آن فقـط در             
% 50لـذا   . صول لقاح تخمك ماده و اسپرم نر اسـت        ، در حاليكه هر آبستني مح     گيرد    ميقرار  

اگر با بهتـرين شـرايط   . گردد مي موفقيت به وجود اسپرم بارور و ميل جنسي در حيوان نر باز  
 القـاء كنـيم، ولـي       هـا   آنتخمكريزي را نيز در       را فحل كنيم و چند     ها  مادهمديريت پيشرفته،   

 جز اتالف هزينـه و      اي  فايدهد نكند، هيچ    حيوان نر ميل جنسي نداشته يا اسپرم با كيفيت تولي         
هـاي زيـر    لذا توصيه. اي به باروري نرها داشته باشيم لذا بايد توجه ويژه . وقت نخواهد داشت  

  :در خصوص مديريت نرها را به كار ببريد

 باشد، ولي بايـد توجـه داشـت كـه     ها ماده هرچند تاثير فصل بر نرها ممكن است كمتر از  -1
 اسپرم نرهـا نيـز از اواسـط زمـستان كـاهش يافتـه و تـا اواسـط بهـار در          ميل جنسي و كيفيت  

   مديريت نرهاي مولد -5-8
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ــراي موفقيــت در . كمتــرين حــد خــود قــرار دارد ي اواســط زمــستان و هــا جفتگيــريلــذا ب
 بهاره، بهتـر اسـت در هفتـه اول دي مـاه از هورمـون مالتـونين كاشـتني در نرهـا                       دهي  جفت

 و  شـود   مـي  در زيرپوست گـوش كاشـته        معموالًهورمون مالتونين   ). 6تصوير  (استفاده شود   
هاي بلند بـراي دام القـاء شـود، لـذا             تا حالت شب   شود  ميخارج شدن مالتونين از آن باعث       

 كه حيوان از فصل توليدمثل خـارج نـشود و فعاليـت توليـدمثلي خـود را در                   شود  ميموجب  
 هفتـه اول  يكبار كاشت مالتونين تا شش ماه كافي است، لذا كاشت آن در   . اوج حفظ نمايد  

ي زمـستان و بهـار را   هـا   جفتگيـري  و لـذا     كنـد   مـي دي ماه تا آخر خرداد تاثير خود را حفظ          
  .دهد ميپوشش 

  

  

  

  

  

  

   كاشت ايمپلنت مالتونين زير پوست گوش گوسفند با استفاده -8- 5شكل

  از اپليكاتور مخصوص آن

ونين اسـتفاده    بـراي ممانعـت از خـروج از فـصل از مالتـ             توان  مي هم   ها  ماده در   :توضيح
 در زمستان و بهار زايـش كـرده و در حـال شـيردهي               ها  مادهكرد، ولي با توجه به اينكه اكثر        

به دليل سركوب    (شود  ميهستند و از طرفي هورمون مالتونين موجب كاهش توليد شير دام            
، لـذا در خـصوص   ) كه نقش مهمي در توليـد شـير دارنـد          IGF1ي پروالكتين و    ها  هورمون

.  مورد توجـه واقـع شـده اسـت      PMSG+ش مالتونين كمتر از روش پروژسترون      رو ها  ماده
 از مالتونين عمدتاً در نيمه دوم بهار براي جلـو انـداختن فـصل توليـدمثل اسـتفاده                   ها  مادهدر  
 و دهـد  مـي ضمن اينكه روش مالتونين فقط القاء فحلي در خارج از فصل را انجـام              . شود  مي

  . شود مينوعي ني فحلي جهت تلقيح مصزمانباعث هم
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بهترين نمره وضـعيت بـدن   .  باشدها ماده بايد باالتر از دهي جفت زمان نمره بدني نرها در      -2
 نرها را به اين نمره برسانيد دهي جفتلذا پيش از   . باشد   مي 5/3 دهي  جفت شروع   زماننر در   

نـي از دانـه    بهتر است اين كار با دانه جو يا كنـسانتره غ ها مادهكه در خصوص نرها برخالف     
 و مواد معـدني كـم   Eها به ويژه ويتامين  بهتر است در كنسانتره از ويتامين . غالت انجام شود  

 گـرم  500در طول دوره جفتگيري نيـز نرهـا را بـا روزانـه       .  استفاده شود  "روي"نياز به ويژه    
  .كنسانتره با شرايط فوق يا دانه جو عالوه بر خوراك پايه تغذيه نماييد

 بـه ويـژه از نظـر    هـا  آن از سالمت دهي  جفتي  ها  برنامهرود نرها به هر دوره از        پيش از و   -3
به ويژه در مورد نرهايي كه از خـارج         . مطمئن شويد ) تب مالت (يي مانند بروسلوز    ها  بيماري

ي واكسيناسيون را مطـابق  ها برنامه، حتماً يك ماه قرنطينه و اند  شدهگله خريداري يا معاوضه     
  .اشت، انجام دهيدبا مطالب فصل بهد

 اسـتفاده  هـا  مـاده  به تنهـايي در يـك گـروه از    دهي جفت نرهاي جوان را در اولين تجربه      -4
 ثابـت شـده فعاليـت       هـا   آندر سال اول بايد در كنار نر يا نرهاي ديگري كه بـاروري              . نكنيد
 كـه  شـود  مـي بدين ترتيب ضمن كسب تجربه، چنانچه نر جديد عقـيم باشـد، باعـث              . نمايند

در صـورت  .  فرصت آبستني از ساير نرهـا را داشـته باشـند       ها  مادهوري گله آسيب نبيند و      بار
 گلـه، آزمايـشات   دهـي  جفـت امكان بهتر است كه براي نرهاي جوان پيش از ورود به برنامه      

  .كمي و كيفي اسپرم انجام شود

بلوغ جنـسي    ماهگي به    9 الي   8هاي نر از حدود        هر چند در نژادهاي گوسفند ايراني، بره       -5
لـذا  .  سـالگي اسـت    4 سـالگي و اوج آن       6 تـا    2، اما سـن مناسـب جفتگيـري نرهـا           رسند  مي

تركيب سني نرهاي مولد گله ي خود را طوري انتخاب كنيد كه بسته به اندازه گله، هميـشه                   
 ساله كه در اوج فعاليت توليدمثل هستند، در گله حضور داشته باشند تـا در               4يك يا چند نر     
بهتـر  .  جبـران كننـده باشـد   هـا  آناري نرهاي جوانتر يا مسن تر، فعاليت بيـشتر       صورت كم ك  

چنانچـه قبـل از شـش سـالگي متوجـه           . است نرها بيش از سن شش سالگي نگهداري نشوند        
 هـا  آنمانند از دست دادن دند    (الغري و ضعف حيوان نر شديد، اگر مشكل حل نشدني بود            
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) دهنـد و امثـالهم    تغذيه حيوان را كـاهش مـي   كه قدرت-اكتينومايسز-يا عفونت مزمن فك 
  .هر چه سريعتر از گله حذف و جايگزين شود

 زمـان  و در 25 بـه  1، در حالـت طبيعـي     دار  دنبـه  نسبت مناسب نر به مـاده در گوسـفندان           -6
 و 50-40 بـه  1دنبه و بز، در حالت طبيعي    و در گوسفندان بي    6 يا   5 به   1سازي فحلي   زمانهم
  .باشد  مي10 به 1ازي فحلي سزمان همزماندر 

  

ترين عوامل بازدارنده توليدمثل در گوسفند و بـز شـير دادن مـادر بـه بـره يـا                    يكي از قوي  
در حيوان شيرده سطح هورمون پروالكتين باالست و هورمون پروالكتين تـاثير            . بزغاله است 

ضمن اينكه حيوان هر چـه بيـشتر شـير دهـد الغرتـر              . منفي بر عملكرد توليدمثل حيوان دارد     
 بـه مراتـب   5/2ي دارد و بازده توليـدمثل در نمـرات زيـر           تر  پايينبوده و نمره وضعيت بدني      

، )زود از شـير گيـري     (لذا هر چه توليد شير حيوان سـريعتر محـدود شـود             . كمتر خواهد بود  
به ويژه در برنامه سه زايـش در دو سـال           . آبستني بعدي زودتر و موفقيت آميز تر خواهد بود        

 زود از شـير گيـري نقـش بـسيار مهمـي در      ،شود ميكه در دستورالعمل مربوط به خود ارائه       
  .كاهش فاصله دو زايش و موفقيت برنامه دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بره شيرخوار-9- 5شكل

   زود از شيرگيري -5-9
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در حاليكـه   . باشـد   در حال حاضر در اكثر نقاط كشور سن از شيرگيري سه ماه به باال مي              
يري در  با مـديريت صـحيح، زود از شـيرگ        ( به يك الي دو ماه كاهش يابد         تواند  مياين سن   

 با موفقيت انجام شود؛ اما در دو هفته اول، نوزاد بـه غيـر   تواند مي روزگي نيز 20 الي 14سن  
بطـوركلي توصـيه موسـسه تحقيقـات علـوم      ).  از چيز ديگري اسـتفاده كنـد      تواند  مياز شير ن  

  .باشد ها در سن يك الي دو ماهگي مي ها و بزغاله دامي، از شيرگيري بره

  

  يريمزاياي زود از شيرگ

تر ميش و ماده بز بـراي آبـستني بعـدي و در نتيجـه كـاهش فاصـله دو                     آماده شدن سريع   -1
  .ي توليدمثل تسريع شده مانند برنامه سه زايش در دوسالها برنامهزايش و امكان اجراي 

 در سن يك الي دو ماهگي قابليت بـره و بزغالـه در مـورد اسـتفاده قـرار دادن خـوراك                       -2
 بوده و ضريب تبديل غذايي بهتري در تبديل خوراك به وزن زنده دارنـد      بسيار بهتر از مادر   

؛ بنابراين منطقي اسـت بـه جـاي اينكـه     )نسبت به ضريب تبديل خوراك به شير توسط مادر      (
خوراك به مادر داده شود و با ضريب تبديل غذايي بدي مورد استفاده قرار گيـرد و تبـديل                  

بـدين ترتيـب   . ، مستقيماً به بره و بزغاله داده شـود به شير شود و سپس به مصرف نوزاد برسد       
مصرف خـوراك كمتـر بـه ازاي هـر كيلـوگرم بـره و       (ضمن استفاده كارآمدتر از خوراك      

، فشار متابوليكي كمتري به مادر وارد شده و آمادگي بهتـري بـراي آبـستني                )بزغاله توليدي 
  ). وش وجود خواهد داشتو در نژادهاي شيري، شير بيشتري براي فر (كند ميبعدي پيدا 

 بـره يـا بزغالـه را زود از شـير گرفـت، ولـي بـه دوشـش شـير          توان مي در نژادهاي شيري  -3
اثر منفي شير دوشي بر توليدمثل بسيار كمتر از مكيدن پستان توسط بره و              . همچنان ادامه داد  

ر نژادهاي  ضمن اينكه با توجه به قيمت باالي شير گوسفند و بز، دوشيدن آن د             . بزغاله است 
  .باشد شيري سودمندتر از مصرف آن توسط بره و بزغاله مي

ها زودتر وارد برنامه پروار شده و ديگـر      ها و بزغاله     با اجراي برنامه زود از شيرگيري، بره       -4
 و در صورت فراوانـي مرتـع   شود ميبه همراه مادر به چرا نرفته و فشار كمتري به مراتع وارد        
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ه و بزغاله، دام مولد بيشتري روي مرتع نگه داشـت و درآمـد بيـشتري                به جاي بر   توان  مينيز  
  .كسب كرد

تـر از گلـه خـارج و هزينـه     ي حذفي را زودتر و چاقها ميش توان مي با زود از شيرگيري     -5
قبل از آنكـه در اثـر شـيردهي طـوالني     ( را با قيمت باالتري ها  آن كرد و    ها  آنكمتري خرج   

  .تفروخ) مدت، خيلي الغر شوند

  

  مديريت از شيرگيري

 از شـير بـه جيـره خـشك          هـا   آنها بـه معنـي تغييـر خـوراك            ها و بزغاله    از شيرگيري بره  
اين كـار هـم   . باشد كه الزمه آن جداكردن بره و بزغاله از مادر است         مي) كنسانتره و علوفه  (

ن دوره  به حداقل رساندن اسـترس در ايـ       . كند  ميبراي مادر و هم بره و بزغاله استرس ايجاد          
ي از شـيرگيري جهـت      اي برخوردار است كه در ادامه، مديريت بهينـه        انتقال از اهميت ويژه   

  .شود ميبه حداقل رساندن استرس براي بره و بزغاله و نيز براي مادر بطور مجزا شرح داده 

  

  مديريت از شيرگيري در بره و بزغاله

و بزغالـه بـا كنـسانتره و علوفـه     تغذيه خزشي به معني تغذيه تـدريجي بـره       :  تغذيه خزشي  -1
طي تغذيه خزشي بايد بـره يـا        . باشد  هاي بسيار مهم برنامه زود از شيرگيري مي       نرم، از بخش  

 گرم كنسانتره در روز را داشته باشـد كـه بايـد        250بزغاله در روزِ قطع شير، توانايي خوردن        
 روزگـي، بايـد     14 سـن    از. اين توانايي با تغذيه تدريجي قبل از قطع شير حاصل شـده باشـد             

در )  گرم به ازاي هـر راس در روز  50كمتر از   (مقادير بسيار كم كنسانتره و برگ نرم علوفه         
 گرم به جيره خزشي اضافه شود تا در         20 الي   10سپس روزي   . اختيار بره و بزغاله قرار گيرد     

ا داشـته    گـرم كنـسانتره در روز ر       250سن يك الي دو ماهگي، بره و بزغاله توانايي مصرف           
باشد، در طـي تغذيـه خزشـي از دادن بـرگ      اگر هدف آينده، پروار تمام كنسانتره مي   . باشد

ولـي اگـر    . نرم علوفه و هرگونه ماده خشبي ديگر پرهيز شود و فقط به كنسانتره اكتفـا شـود                
هاي جايگزين و يا پروار با استفاده از تركيب كنسانتره و علوفه            ها و بزغاله    هدف پرورش بره  
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است، تغذيه خزشي بـا علوفـه نـرم در كنـار كنـسانتره بايـد       ) پروار علف چر(يا علوفه تنها    و  
  .انجام شود

  

  

  

  

  

  

  

  

   تغذيه خزشي-10- 5شكل

 از شـيرگيري  زمـان وزن بره در   :  حصول حداقل وزن بره و بزغاله براي زود از شيرگيري          -2
 250روط به مصرف حداقل   مش(بسيار مهم است و بايد حداقل دو برابر وزن تولد شده باشد             

تر حداقل وزن از شيرگيري سه برابر وزن تولد ذكـر    در منابع قديمي  ). گرم كنسانتره در روز   
.  به دو برابر وزن تولد كاهش يابـد  تواند  مياما با تغذيه خزشي صحيح، اين معيار        . شده است 

  ه ايـن موضـوع   بايـد بـ  )  روز21 الـي    14(گيـري بـسيار زودهنگـام        شـير  ي از هـا   برنامـه لذا در   

حـداقل دو برابـر وزن       (هـا   شـاخص هاي ضعيفي كه هنوز ايـن         ها و بزغاله    توجه كرد و به بره    
، اجازه داد تا همچنـان  اند  كردهرا كسب ن  )  گرم كنسانتره  250توانايي مصرف روزانه    + تولد  

  .به شير خوردن ادامه دهند

اسـترس از  :  شـيرگيري  عدم تغيير ناگهـاني و شـديد در جيـره در حـول و حـوش روز از                 -3
سيـستم ايمنـي بـره هنـوز بـه انـدازه كـافي              . گيري براي بره به مراتب بيشتر از مادر است         شير

لـذا  . شـود  مـي  ها بيماريتوسعه نيافته است و در اثر استرس جدا شدن از مادر، مستعد ابتال به       
بعـد از روز از  بـه هـيچ وجـه نبايـد قبـل و      . اين امر به مراقبت ويـژه و دقـت بـسيار نيـاز دارد         

شيرگيري، تغييري در تركيب جيره خزشي ايجاد شود يا تغيير شديد در مقدار جيـره روزانـه        
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 بـه  تـوان  مـي  روز   10 الـي    7ي كه استرس از شيرگيري سپري شود؛ پـس از           زمانداده شود تا    
امـا نبايـد تـا حـداقل دو هفتـه بعـد از روز ازشـيرگيري از        . تدريج تركيب جيره را تغييـر داد     

  .راك محتوي اوره استفاده كردخو

 از  زمـان در  : هـاي خـود     باقي ماندن بره و بزغاله در جايگاه قبلي و در كنار هـم گروهـي               -4
شيرگيري بايد مادر را از نوزاد دور كرد و نه برعكس؛ بعبارتي بره و بزغالـه در جـاي خـود                     

ه بـره و بزغالـه وارد    استرس كمتري ب   شود  مياين امر باعث    .  جدا شود  ها  آنبمانند و مادر از     
شود؛ به ويژه بايد قبل از جدا كردن مادر، در محل آب و خوراك كافي قـرار گرفتـه باشـد          

بدين ترتيب اسـترس بـه حـداقل     . كه بره يا بزغاله بتواند بالفاصله به آن دسترسي داشته باشد          
د تـا   مادر تا جايي كه ممكن است به مكاني دورتـر منتقـل شـو         شود  ميتوصيه  . خواهد رسيد 

، انـد  بـوده گيري بـا هـم    هايي كه قبل از شير ها و بزغاله بره. نوزاد و مادر صداي هم را نشنوند 
بهتر است بعد از آن هم با هم باشند، به ويژه جـداكردن دوقلوهـا از هـم اسـترس زيـادي بـه           

هـاي قبلـي خـود را حفـظ كننـد تـا              همينطور بهتر است مادران نيز گروه      (كند  مي وارد   ها  آن
هاي تازه از شير گرفته بايـد تحـت نظـر و مراقبـت          ها و بزغاله    بره). ر دچار استرس شوند   كمت

  . رسيدگي شودها آندائم باشند تا در صورت بروز مشكل به 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي خود ها در جايگاه قبلي و در كنار هم گروهي  نگهداري بره و بزغاله-11- 5شكل
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 متاسـفانه برخـي دامـداران و حتـي          :تر خـشك   فراهم كردن آب آشـاميدني كـافي و بـس          -5
 شروع تغذيه بـا جيـره خـشك بايـد مـصرف             زمانكارشناسان در كشور عقيده دارند كه در        

اين باور نادرست بوده و يكـي از       ). جهت پيشگيري از اسهال   (آب بره و بزغاله محدود شود       
 دسترسي تمـام وقـت   ها، ها و بزغاله اجزاي اصلي برنامه زود از شيرگيري و تغذيه خزشي بره       

لذا بايد آب در مخازن كوچـك و مناسـب بـراي بـره و بزغالـه               . باشد   مي تازه آب به   ها  آن
هـا، بايـد سـعي شـود كـه       ها و بزغاله با توجه به استعداد ابتال به كوكسيديوز در بره . مهيا شود 

چـرا  ). نـد ك ميدر عين حال كه آب تازه را فراهم     (آبشخور بره و بزغاله سرريز نداشته باشد        
ضـمن اينكـه    . كنـد   مـي كه بستر مرطوب محيط مناسبي را براي شـيوع كوكـسيديوز فـراهم              

 از داروهـاي خـوراكي ضدكوكـسيديوز در كنـسانتره بـره و بزغالـه در دوره       شود ميتوصيه  
  .تغذيه خزشي استفاده شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فراهم كردن آب آشاميدني كافي و بستر خشك- 12-5 شكل

  

  يري مادرمديريت از شيرگ

 و ماده بزها اينست كه از قبل       ها  ميشبهترين حالت براي كاهش استرس از شيرگيري در         
 به بيرون رفتن بدون نوزاد خـود عـادت كـرده و در روز از شـيرگيري بـه جـاي آنكـه                 ها  آن

هـا باشـد و    هـا و بزغالـه   غروب به نزد نوزادان خود برگردند به محل ديگري كـه دور از بـره            



 223/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

بهتر است ميشه و ماده بزهاي هم گروه        . زادان خود را حس نكنند، برده شوند      صدا و بوي نو   
هم چنان با هم باشند و در روز از شيرگيري گروه بندي جديدي انجام نـشود تـا اسـترس از                      

همچنين بهتر است از هر گونه عمليات مانند واكسيناسيون، سم چيني،           . شيرگيري كمتر شود  
ي كـه اسـترس ناشـي از        زمـان ده استرس است پرهيز شود تا       پشم چيني و غيره كه تشديد كنن      

در يك جمله ساده بهتر است در يك غـروب آرام مـادران بـه جـاي             . شيرگيري مرتفع شود  
  .ها و بزغاله منتقل شوند آنكه نزد نوزادان خود بروند، به آغلي ساكت و دور از بره

، فقـط جـدا كـردن    شـود  مـي  دوشـيده  هـا  آن و ماده بزهايي كه شير   ها  ميشدر خصوص   
امـا در   .  از نوزادانشان كافي است و شيردوشـي بـا يـك وعـده بيـشتر بايـد ادامـه يابـد                     ها  آن

 و فقط بـه مـصرف نـوزاد مـي     شود مي و ماده بزهايي كه شيرشان دوشيده ن    ها  ميشخصوص  
  :رسيده است بايد طبق برنامه زير، پستان خشك شود

  

  خشك كردن پستان

، شـود   مـي  دوشـيده ن   هـا   آن و ماده بزهايي كه شير       ها  ميشدر  در برنامه زود از شيرگيري      
باشـد؛ چـرا كـه در غيـر           مـي ) قطـع توليـد شـير توسـط پـستان         (نياز به خشك كـردن پـستان        

چـون در خـصوص زود از شـيرگيري، هنـوز پـستان             . اينصورت، مادر دچار ورم پستان شود     
 و هـا  ميكـروب جـب رشـد    موتوانـد  مـي  و باقي مانـدن شـير در آن         كند  ميشير زيادي توليد    

بـراي خـشك كـردن پـستان، بايـد دو هفتـه قبـل از روز از شـيرگيري،                    . عفونت پستان شود  
كنسانتره ميش يا ماده بز را قطع كرد تا توليد شير پايين بيايد و در خصوص علوفه نيز بايد از                

 مـيش و     روز بعد از آن به     7 روز قبل از شيرگيري تا       3سپس  . علوفه كم ارزشتر استفاده كرد    
وجـه   هـيچ  ماده بز فقط كاه و كلش داده شده و از يونجه، سيالژ، پس چر و مرتـع خـوب بـه                    

طبيعي است اين برنامـه     ( خشك شود    كامالً كه ميش    شود  مياين برنامه باعث    . استفاده نشود 
خشك كردن ميش در بهـار و  ). ، مصداق نداردشود مي دوشيده ها آنيي كه شير   ها  دامبراي  

باشد سخت اسـت و البتـه اكثـر دامـداران در              ايري كه دام روي مراتع غني مي      در سيستم عش  
 را خـشك    هـا   آندوشـند و      و ماده بزهاي خـود را مـي        ها  ميشسيستم عشايري در فصل بهار      
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، لذا مشكل ورم پستان نيز با زود از شيرگيري بره و بزغاله در اين سيستم به وجـود                   كنند  مين
  .نخواهد آمد

اي خشك كردن، از قطع آب مصرفي ميش يا ماده بز، در روز قبل و برخي دامداران بر
ي گرم سال به ها ماه؛ اما بايد توجه داشت كه به ويژه در كنند ميبعد ازشيرگيري استفاده 

  .هيچ وجه از اين روش استفاده نشود، چرا كه براي سالمتي دام خطرناك است

  

يي كـه در شـش مـاه گذشـته زايـش      هـا  مـاده  در ابتـداي فـروردين مـاه،         شـود   ميتوصيه  
، توسط تكنسين ماهر، سونوگرافي شده و در صورت عدم آبستني هر چـه سـريعتر           اند  نداشته

هرچقدر ميش يا ماده بزهـايي كـه مـشكالت توليـدمثلي دارنـد و نـرخ                . از گله حذف شوند   
برند، زودتر شناسايي شده و از گله حذف شوند، زيان اقتصادي كه از              يقصري گله را باال م    

كمتـر بـوده و بـه    ) هـا  ي تغذيـه و سـاير هزينـه   هـا   هزينهبابت   (رسد  ميدار    به گله  ها  آنجانب  
هـاي متخصـصي در     تـيم  شـود   مـي لـذا توصـيه     .  كمك خواهـد كـرد     دار  گلهاقتصاد خانواده   

ان ارائـه كنـد و    دار  گلههاي فني رايگان به      ورهسرتاسر كشور تشكيل شود كه خدمات و مشا       
اين امـر مهـم از دو       . ها باشد    تشخيص آبستني در گله    تواند  مييكي از مهمترين خدمات فني      

ي قصري كه مشكالت توليـدمثلي    ها  مادهيكي حذف به موقع     : جنبه بسيار حائز اهميت است    
 برعكس است، بدين ترتيب     الًكامدارند و اهميت اقتصادي آن در باال ذكر شد و مورد دوم             

هـا و يـا بـصورت محلـي ذبـح       كه هر ساله تعداد زيادي ميش و ماده بز آبستن در كـشتارگاه       
اين امر عالوه بـر زيـان دامـدار،         . اند  بوده آبستن   شود  ميشوند كه پس از كشتار مشخص         مي

بـا  در حال حاضر فرصت بزرگي را در عرصه توليد گوشت قرمز از كشور گرفته اسـت كـه        
بايـد  . ، اين مشكل برطرف خواهـد شـد  ها استانهاي خدمات فني در   تجهيز و راه اندازي تيم    

 دهنـدگان گوسـفند و بـز بـا پـرورش           به اين مهم توجه داشـت كـه تـوان اقتـصادي پـرورش             
دهندگان طيور و گاوداران صنعتي قابل قياس نيست و بسياري از خدمات فني از اين دسـت                  

  .ي جهادي ارائه شوندها فعاليت قالب بايد بصورت رايگان و در

  

  يدار گلهن حرفه تر كرد  تشخيص آبستني، راهكاري براي اقتصادي-5-10
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  )پايين(و آبستن ) باال(هاي رحم غير آبستن  نمونه اي از سونوگراف- 14-5شكل 

  

 ماه است و لـذا امكـان آبـستني        5كه طول دوره آبستني در گوسفند و بز فقط          با وجودي 
بيش از يكبار در هر سال وجود دارد، ولي به دليل فصلي بودن توليـدمثل در گوسـفند و بـز                      

 ماده بز هر سـال فقـط يكبـار آبـستن      هر ميش يامعموالًكه در عناوين قبلي به آن اشاره شد،      

  

  

  آبستني ميش با روش اولتراسونوگرافي با پروب اكسترنال  نحوه تشخيص-13- 5شكل

  

ش در  روش مديريت پيشرفته توليدمثل گوسفند و بز با هدف سه زاي-5-11

  )، موسسه تحقيقات علوم دامي كشورASRIروش (دو سال 



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  226

 و ماده بزها دو بار زايش در يك سـال مـشاهده   ها ميش در درصد كمي از  معموالً و   شود  مي
 كـه شـرايط تغذيـه مناسـب تـا حـدودي       دهد ميها رخ   در ترساليمعموالًهم  كه آنشود  مي

دمثل در اقتـصاد    كه بازده تولي  از آنجايي . كند  ميمحدوديت فصلي بودن توليدمثل را تعديل       
گله بسيار مهم است و در عنوان اول اين فـصل بـه تفـصيل اهميـت آن شـرح داده شـد، لـذا            
بكارگيري ابزارهاي مديريتي براي رفع مانع فصل و كاهش فاصـله زايـش و افـزايش توليـد                  

سـه  "به دليل همـين اهميـت اقتـصادي، امـروزه برنامـه       . بره و بزغاله بسيار حائز اهميت است      
در اين برنامه مـيش يـا مـاده         .  بسيار مورد توجه دامداران قرار گرفته است       " دوسال زايش در 

  . بار زايمان خواهد داشت5/1بز طي دو سال سه بار زايش كرده؛ بعبارتي هر سال 

  

  روش اول برنامه سه زايش در دو سال

 تحـت  هـا  ميش كه هر هفت يا هشت ماه يكبار      شود  ميدر اين روش طوري برنامه ريزي       
لذا بدون توجه   .  قرار گرفته و لذا هر هشت ماه يكبار نيز زايش داشته باشند            دهي  جفترنامه  ب

سازي بـا   زمانـ تحـت برنامـه هم     زايـش  از بعـد  مـاه  دو الـي  روز 40 هـا   مـيش به فصل، تمامي    
 اكثـر گلـه   دهـي  جفت طي يك ماه معموالًقرار گرفته و   PMSG+ي پروژسترون ها  هورمون

 يا ماده بزهـا طـي يـك مـاه زايـش كـرده و               ها  ميش ماه آبستني،    5آبستن شده و پس از طي       
لـذا در تمـام     . شـود   مي شده و چرخه تكرار      زمان روز الي دو ماه بعد از زايش هم        40مجدد،  

تراپـي در عنـوان      ي هورمـون  هـا   روش (شـود   مـي  از هورمـون اسـتفاده       دهـي   جفتي  ها  دوره
 زياد هورمون و لذا هزينه زياد؛    مصرف-1: معايب اين روش  ). مربوطه شرح داده خواهد شد    

 ماننـد  مييي كه قصر ها ميششوند،   آبستن نميها ماده% 100 به اينكه در هر دوره    ه با توج  -2
شوند، نظـم برنامـه را بـه هـم زده و بايـد از برنامـه           آبستن مي ) زمانغيرهم(ي بعد   ها  ماهيا در   

 ترتيب داده شود يعني بـيش  ها آناصلي خارج شوند و يا بايد برنامه هورموني جديدي براي     
، روش اول هـا  مـاده ضمناً به غير از هورمون تراپي . از يك برنامه هورموني در گله اجرا شود    

را كـه در روش دوم توضـيح داده         ... ، مديريتي، مديريت نرها و      اي  تغذيهنيز تمامي الزامات    
  .، نياز داردشود مي
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  )ASRI روش(روش دوم برنامه سه زايش در دو سال 

هـاي انجـام شـده در     باشد و بـر اسـاس پـژوهش    در اين روش كه پيشنهاد و توصيه نگارنده مي    
 شده است، سعي شده با كمتـرين مـصرف هورمـون و    بنا نهادهموسسه تحقيقات علوم دامي كشور   

 زايـش در دو سـال رسـيد        5/1لذا كمترين هزينه و با استفاده از امكانات طبيعي موجود، به هـدف              
  .باشد  مي2-5 انجام عمليات اجرايي طبق جدول كه الزمه آن

يكبـار فرصـت    ) شهريور تا نيمه زمـستان    ( در فصل توليدمثل     ها  مادهبا اجراي برنامه زير تمامي      
يي كه بهار آبستن نشده باشند از هـشت شـهريور تـا             ها  آنآبستني خواهند داشت؛ بدين ترتيب كه       

آبستن شده و مهر ماه يـا هفتـه اول آبـان زايـش     يي كه بهار ها آن بهمن فرصت آبستني دارند و    20
يي هـا  آنامـا در بهـار فقـط    .  بهمن فرصت آبستني مجدد خواهنـد داشـت   20 آذر تا    5، از   اند  كرده

نـد مجـدداً    توان  مـي  فروردين يا در ارديبهشت      31كه حداكثر تا پايان اسفند زايش كرده باشند، در          
 آبستني خـارج از فـصل دارنـد و طبيعـي اسـت               خرداد فرصت  10 شده و تا     دهي  جفتوارد برنامه   

 بهمن جفت خورده باشند تا پايـان اسـفند زايـش نخواهنـد كـرد؛                20يي كه در آذر الي      ها  مادهكه  
يي كه در بهار قبـل آبـستن شـده باشـند، چـون در آذر و نيمـه اول زمـستان مجـدداً         ها مادهبعبارتي  

 بهـار بعـدي     دهـي   جفـت نند و بدين ترتيب بـه       ند تا پايان اسفند زايمان ك     توان  ميقوچ مي خورند، ن   
 هـر سـال جفتگيـري داخـل فـصل را خواهنـد داشـت، امـا         هـا   مـيش با اين برنامه تمامي     . رسند  مين

يك سال در ميان خواهـد بـود و بـدين ترتيـب اولويـت بـه آبـستني                   ) بهار(جفتگيري خارج فصل    
همـانطور كـه   . رج فـصل دارد داخل فصل داده خواهد شد كه هميشه راندمان بهتري از آبستني خا       

) خـارج فـصل  ( بهـاره  دهـي  جفـت ، در برنامه پيشنهادي فقط براي شود مي مالحظه 2-5در جدول   
هورمون تراپي در نظر گرفته شده است، لذا مصرف هورمـون نـسبت بـه روش اول سـه زايـش در       

، بـه  دوسال كه بدون در نظر گرفتن فصل، هر هفت الي هشت مـاه يكبـار هورمـون تراپـي داشـت                 
.  و نيز دستكاري فيزيولوژي طبيعي دام نيز كمتـر اسـت           ها  هزينهبه همين نسبت    . مراتب كمتر است  

دهنـد،   يي كه در مهر و آبان زايـش دارنـد و در آذر مـاه در حاليكـه شـير مـي      ها  مادهالبته در مورد    
ن تراپـي    براي افـزايش رانـدمان آبـستني از هورمـو          توان  مي،  گيرند  ميتحت برنامه جفتگيري قرار     

دهند، سطح هورمون پـروالكتين خـون باالسـت كـه      يي كه شير مي   ها  داماستفاده كرد؛ چرا كه در      
 از  تـوان   مي و براي جبران آن      دهد  ميها و در نتيجه فعاليت تخمدان را كاهش          ترشح گنادوتروپين 

  .سازي فحلي استفاده كردزمانهورمون تراپي در برنامه هم
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بايـد ايـن دو     . "فحلي" و   "چرخه فحلي ": ح الزم است تعريف شوند    الدر اينجا دو اصط   
 روزه در ميش و     17چرخه فحلي عبارت است يك دوره تقريباً        . اصطالح را از هم تمييز داد     

 ايـن  البته اين ارقام ميانگين است و در يك ميش يا ماده بز ممكن است   ( روزه در ماده بز      21
 مرحلـه  -1:  استمرحلهچرخه فحلي خود شامل چهار ). چرخه كمي كوتاهتر يا بلندتر باشد    

 شود  ميلذا مشاهده   .  مرحله نافحلي  -4 مرحله پسا فحلي و      -3 مرحله فحلي،    -2پيش فحلي،   
مرحلـه پـيش فحلـي، مرحلـه     .  اسـت "چرخه فحلـي " خود يكي از چهار مرحله    "فحلي"كه  

 اي  مرحلـه فحلي،  . ت كه هورمون استروژن در حال باال رفتن است         اس ها  فوليكولرشد سريع   
) فوليكـول گـراف  (است كه يك يا چند فوليكول غالب انتخـاب و بـه فوليكـول تخمكريـز             

. شـود  مـي ي درشت انجام ها  فوليكولشوند كه حداكثر ترشح استروژن توسط اين          تبديل مي 
 در گوسفند، از اواسـط تـا       معموالًكه   ساعت به طول مي انجامد       36 تا   24 معموالًاين مرحله   

 و بـدين ترتيـب      شـود   مـي اواخر مرحله فحلي، فوليكول تخمكريز پاره شده و تخمـك رهـا             
 و سـاعاتي پـس از آن ديگـر حيـوان رفتـار فحلـي       نمايـد  مياستروژن خون شروع به كاهش   

) حليحتي ممكن است، قبل از آن در مرحله پيش ف         (در ابتداي مرحله فحلي     . دهد  مينشان ن 
هاي ماده ترشح شده و توسـط نـر قابـل تـشخيص              به دليل ازدياد هورمون استروژن، فرومون     

در . دهـد   مـي ، ولي هنـوز مـاده اجـازه پـرش ن          كند  ميشوند و حيوان نر دنبال حيوان ماده          مي
 فحلـي ناميـده     -ايستد، دوره ايـستا     زير نر مي   كامالًمرحله فحلي، ساعاتي كه ميش يا ماده بز         

در مرحله پسا فحلي، رفتـار فحلـي        .  ساعت به طول مي انجامد     12ه بطور ميانگين    ك. شود  مي
خاتمه يافته و در محل فوليكول پاره شده كه لخته خون تشكيل شده است، كـم كـم جـسم                     

 و در اين مرحله هورمون پروژسـترون از جـسم زردِ در حـال تـشكيل، بـه            شود  ميزرد ظاهر   
ست كـه تـشكيل جـسم زرد كامـل شـده و      ايـ  مرحلـه مرحله نـافحلي،  . شود ميتدريج ترشح  

ها از هيپوفيز را مهار كرده و لذا در       ترشح غلظت باالي پروژسترون، آزاد شدن گنادوتروپين      
 بـه حـدي نخواهـد بـود     هـا  فوليكولاين مرحله هيچگونه رفتار فحلي رخ نخواهد داد و رشد  

مرحلـه نـافحلي،    طـي يـك يـا دو مـوج فوليكـولي در             (كه فوليكـول گـراف تـشكيل شـود          

   و تشخيص آن در ميش و ماده بز فحلي -5-12
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 و بعـد از آن بـه دليـل كـافي نبـودن گنـادوتروپين هـا        كننـد  مي رشد اي مرحله تا  ها  فوليكول
در خاتمه مرحله نافحلي، جسم زرد تحليل رفتـه و بـا تحليـل رفـتن           ). آترزيا-روند  ميتحليل  

كننـده آن از روي هيپـوفيز برداشـته شـده و بـا ترشـح                 آن پروژسترون كم شـده و اثـر مهـار         
 و ايـن  شـود  مـي ، دوره پيش اسـتروس بعـدي آغـاز    ها  فوليكولها و رشد سريع      دوتروپينگنا

هـاي فحلـي در گوسـفند و بـز در      البتـه بـروز چرخـه   . شود ميچرخه به همين صورت تكرار      
بـه  . باشـد   و در خارج از فصل توليدمثل تخمـدان غيرفعـال مـي           دهد  ميفصل توليدمثل روي    

گفتـه  ) چنـدفحليِ فـصلي  (هـاي پلـي اسـتروس فـصلي           همين دليل بـه گوسـفند و بـز، گونـه          
 در هـا  آنند چندين بار فحلـي نـشان دهنـد، ولـي تمـامي      توان  مي؛ يعني در طول سال      شود  مي

  .دهند حالت طبيعي، در داخل فصل توليد مثل روي مي

 معمـوالً برخالف گاو، در گوسفند بدون حضور قوچ، تشخيص فحلي از طريق مـشاهده        
) بالغ با ميـل جنـسي      (فعالاي تشخيص فحلي از طريق مشاهده، حضور نر         لذا بر . ميسر نيست 
در خصوص بز حالت بينابيني گاو و گوسفند وجود دارد؛ يعنـي مـاده بزهـا تـا                  . الزامي است 

لـذا بـراي    . حدودي گرايش به جنس موافق دارند، اما اين حالت به شدت ماده گاوها نيست             
  . حضور نر فعال استفاده شود، ازشود ميتشخيص فحلي در بز نيز توصيه 

چنانچه آميزش از طريق جفتگيري طبيعي انجام شود، تشخيص فحلـي ضـرورتي نـدارد؛       
ي فحل را تشخيص داده و بطور خودكار جفتگيـري  ها مادهچرا كه حيوان نر حاضر در گله،     

 شـده  ؛ مگر اينكه كار تحقيقاتي باشد و يا اينكه برنامه جفتگيـري كنتـرل    دهد  ميرا نيز انجام    
ي هـا  قوچو از طرفي تعداد  )  شود دهي  جفتهر ميش بايد با قوچ از قبل انتخاب شده،          (باشد  

، بخـواهيم تـشخيص فحلـي را بـا       هـا   آنانتخاب شده كم باشد و بـراي ممانعـت از خـستگي             
همچنـين  . ي فحل را براي جفتگيري نزد قوچ منتخب ببريم       ها  ميشنرهاي مجزا انجام داده و      

ل در جفتگيري كنترل شده نيز ممكن است ضـرورت تـشخيص فحلـي       محدوديت تعداد آغ  
 همگي در يك آغل بزرگ باشند و هر كدام كـه فحـل شـد،                ها  ميشيعني  . را ايجاب نمايد  

  .براي جفتگيري نزد قوچ منتخب برده شود
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نيز مد نظر باشد، باز هم ضـرورتي بـه   ) fixed time( ثابت زمانچنانچه تلقيح مصنوعي در 
 سـاعت بعـد   48 ايستا فحلي، تلقيح حدود زمانچرا كه صرف نظر از      . نيستتشخيص فحلي   

 زمـان اما اگر هدف، تلقيح مصنوعي بر اساس        . شود  مياز خارج كردن اسفنج يا سيدر انجام        
براي اين منظور بايد از نرهاي فعال       . شروع ايستا فحلي باشد، بايد تشخيص فحلي انجام شود        

ايـن نرهـا   .  گرفته شده، استفاده كـرد ها آنتوانايي دخول از   دهند، ولي     كه پرش را انجام مي    
سـلب توانـايي دخـول از نـر فعـال و تبـديل آن بـه تيـزر، يـا بـا                       . نامنـد   تيزر مـي   اصطالحاًرا  

. شـود  مـي و يا با استفاده از پيشبند انجام    ) وازكتومي و يا انحراف قضيب    (ي جراحي   ها  روش
 در اين حالت، پيشبندي از جنس پارچه يـا سـاير             روش استفاده از پيشبند است كه      ترين  ساده

 كـه مـانع ورود قـضيب بـه واژن در حـين پـرش       شـود  مـي مواد مناسب زيـر شـكم دام بـسته          
ي مختلفـي وجـود دارد، از جملـه مـشاهده چـشمي             ها  راهبراي ثبت وقوع پرش نيز      . شود  مي

ز دوربـين مداربـسته     استفاده ا (ها كه مستلزم زير نظر گرفتن مداوم يا متناوب گله است             پرش
تـر   و راه سـاده ) در گوسفند و بز به علت كوچك بودن شماره گـوش، بـسيار مـشكل اسـت              

باشـد كـه متـداولترين روش بـراي      مـي ) marking harness(استفاده از يراق نـشانه گـذار   
اين وسيله شامل يك قالب رنـگ اسـت كـه      ). 9تصوير  (تشخيص فحلي گوسفند و بز است       

اف دو دست حيوان و با گره زدن يا قفل كردن بنـدها در بـاالي جـدوگاه    با چهاربند در اطر  
 كه نر روي ماده پرش كند، رنگ   زمانهر  . شود  ميحيوان، روي سينه ي قوچ يا نربز فيكس         

گـذارد، بـدين ترتيـب     درون قالب به كپل حيوان ماده ماليده شده و اثـر خـود را بـه جـا مـي            
 عـصر و  انـد  كـرده بح رفتـار فحلـي را شـروع      يي كه صـ   ها  آنحيوانات فحل مشخص شده و      

، تـصاوير  9در تـصوير  . ، صبح تلقيح خواهند شـد اند كردهيي كه غروب يا شب شروع      ها  آن
يي را نـشان  هـا  قوچالبته تصاوير زير . اند شدهي مجهز به يراق نشانه گذار نمايش داده        ها  قوچ
 ممانعت از جفتگيري ندارنـد،       كه فقط مجهز به يراق نشانه گذار بوده و پيشبند براي           دهد  مي

 براي ها قوچاين  (باشند مي كه قضيب آزاد است و توانايي دخول را دارا         شود  ميلذا مشاهده   
، لـذا بـراي ثبـت فحلـي و در     )انـد  شده در يك طرح تحقيقاتي بكار گرفته     ها  جفتگيريثبت  
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پـيش بنـد    عين حال ممانعت از جفتگيري، الزم است كه قبـل از نـصب يـراق نـشانه گـذار،                    
  .نصب شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Marking harness(گذار  ي مجهز به يراق نشانهها قوچ -15- 5شكل

براي . شود  ميتلقيح مصنوعي به آبستن كردن حيوان ماده بدون جفتگيري طبيعي اطالق            
 دام منظور اسپرم از حيوان نر گرفته شده و با تفنگ تلقـيح بـه بخـشي از دسـتگاه توليـدمثلي               

اسـاس معيارهـاي مختلـف تلـيح      بـر . شـود  مـي منتقـل  ) انتهاي واژن، سرويكس يا رحم  (ماده  
  .ي مختلف داردها روشمصنوعي 

  :بر اساس نوع اسپرم سه نوع تلقيح مصنوعي وجود دارد

 بـا  8 به 1 تا 2 به 1 تلقيح با اسپرم مايع تازه كه در آن اسپرم بالفاصله پس از اخذ به نسب            -1
 شير كم چرب پاستوريزه و هموژنيزه است رقيق شـده و در پايوتهـاي       معموالً كه   كننده  رقيق

  .شود مي سي سي يه حيوان ماده منتقل 5/0 يا 25/0

كه در آن اسـپرم     ) -يخچال- درجه 8دماي زير   ( تلقيح با اسپرم مايع ذخيره شده در سرما          -2
ير يـا الكتـوز بـراي نگهـداري     ش( بر پايه تريس  كننده  رقيق با   معموالًهاي فوق    با همان نسبت  

 ساعت نيز باروري خود     72رقيق شده و حتي تا      ) طوالني مدت به اندازه تريس خوب نيستند      

   تلقيح مصنوعي-5-13
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لـذا  .  نگهداري بيشتر باشد، افت باروري نيـز بيـشتر اسـت           زمان؛ البته هر چه     كند  ميرا حفظ   
  . ممكن براي انجام تلقيح برنامه ريزي كنيدزمانسعي كنيد در حداقل 

 بـر پايـه   كننـده  رقيـق  با معموالً(يح با اسپرم منجمد كه اسپرم پس از اخذ، رقيق سازي          تلق -3
 سي سي،  بـا بخـار ازت منجمـد و در ازت مـايع ذخيـره       5/0 يا   25/0و در پايوتهاي    ) تريس

در بين سه روش فوق بيشترين بـاروري مربـوط بـه روش اول و كمتـرين آن روش                   . شود  مي
 ذوب آسيب جـدي بـه غـشاي و كرومـاتين اسـپرم وارد      -جمادسوم است؛ چرا كه فرآيند ان   

البتـه بـا افـزودن مـوادي ماننـد برخـي       . كاهد  و از ميزان باروري آن تا حد زيادي مي    كند  مي
هـا را كـاهش داد،     اين آسيب  توان  ميها يا افزايش بار كلسترول غشاء اسپرم         آنتي اكسيدانت 

  . را به صفر رساندها آن توان ميولي ن

  : روش تلقيح مصنوعي وجود دارد4س محل تخليه اسپرم بر اسا

در اين روش اسپرم در واژن تخليه شـده         . شود  مي روش واژينال كه تلقيح كور نيز ناميده         -1
 اسپرم رقيق شده نسبت به جفتگيري طبيعي، نـرخ بـاروري بـراي            تر  پايينو با توجه به غلظت      

  .باشد  صفر مياسپرم مايع بسيار كم و براي اسپرم منجمد تقريباً

 روش سرويكال كه در آن با استفاده از اسپيكولوم، واژن باز شده و بـا كمـك منبـع نـور              -2
سرويكس پيدا شده و نوك تفنگ تلقيح تا حد امكان وارد سرويكس شـده و اسـپرم تخليـه     

 درصـد و در  60 الي   30در اين روش نرخ باروري با اسپرم مايع در گوسفند حدود            . شود  مي
،  درصـد  3حدود صفر الـي      درصد است و با اسپرم منجمد براي گوسفند          70 تا   40 بز حدود 

به دليل ساختار سرويكس گوسفند، نرخ باروري در        .  درصد است  60 تا   20ولي براي بز بين     
  .باشد اين روش براي گوسفند به مراتب كمتر از بز مي

ل مــشكل بــراي حــ. يــا تــرانس ســرويكال) deep cevical( روش ســرويكال عميــق -3
پيچيدگي و غيرقابل نفـوذ بـودن سـاختار سـرويكس گوسـفند، در ايـن روش بـا اسـتفاده از             

 دقيقه قبل از تلقيح سرويكس باز شده و ميزان نفوذ           20 الي   15تزريق هورمون اكسي توسين     
هاي جلوتر سرويكس    گان به سرويكس بيشتر خواهد شد و لذا امكان تخليه اسپرم در بخش            

برخي محققين عقيده دارند اين روش نرخ باروري بهتـري بـه   . شود مير  و حتي در رحم ميس    
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، اثرات منفي اكسي توسين بر حركـت اسـپرم   گويند مياما برخي محققين ديگر    . همراه دارد 
، بطوريكه برآيند اثر مثبت و برد  ميبه سمت محل لقاح، مزيت باز شدن سرويكس را از بين            

وري در اين روش، تفاوتي با روش سرويكال نداشـته           كه نرخ بار   شود  مياثر منفي آن باعث     
كنـيم تـا     لذا قضاوت در اين زمينه را به خود تكنسينها و كارشناسان محترم واگذار مي             . باشد

  .بر اساس تجربه خود عمل كنند

در اين روش از دستگاه الپاراسكوپ براي انتقال اسـپرم بـه رحـم      :  روش الپاراسكوپيك  -4
 dorsal(اباندن و مهار مـيش يـا مـاده بـز روي تخـت الپاراسـكوپي       با خو. شود مياستفاده 

recumbency( ايجاد دو سوراخ توسط تروكار در ناحيه شكمي جلوي پستان در فاصله   و
دسترسي بـه محوطـه شـكمي حيـوان ميـسر      ) mid line( سانتيمتري دو طرف خط مياني 5

گان تلقـيح و بـا گـاز خنثـي           و از ديگري     شود  مياز يك سوراخ اندوسكوپ وارد      . شود  مي
سـوزن  .  تـا فـضاي الزم جهـت ديـد و انجـام تلقـيح ايجـاد شـود              شود  ميمحوطه شكمي باد    

هاي رحم وارد و بخشي از اسـپرم در آن تخليـه             سرنگ تلقيح دوبار و هر بار به يكي از شاخ         
اخ ها، با تشخيص تخمدان فعال بخش بيشتر اسپرم يا تمام آنـرا در شـ      برخي تكنسين . شود  مي

 و تـشخيص فعـال بـودن        ها  ناالبته پيداكردن تخمد  . كنند  ميرحم سمت تخمدان فعال تخليه      
 بر است و اگر سرعت كار مهم باشد، بهتر است بـدون توجـه بـه    زمان ها  آنيك يا هر دوي     

هـا را بـا    قـيح محـل سـوراخ   لبعد از ت. آن، نيمي از اسپرم را در هر يك از شاخ ها تخليه كرد       
 ها  ميشپيش از الپاراسكوپي بسيار ضروري است كه        . لين ضدعفوني نماييد  اسپري تتراسايك 

به ويژه پر بودن مثانـه بـسيار خطرنـاك          .  ساعت از آب و خوراك محروم باشند       14به مدت   
در روش الپاراسـكوپي،  .  موجـب مـرگ دام شـود   توانـد  مياست و در صورت تركيدن آن    
و با اسـپرم منجمـد بـين        )  درصد 60ميانگين  ( درصد   80 تا   40نرخ باروري با اسپرم مايع بين       

دليـل دامنـه گـسترده، تفـاوت فـصل، مهـارت            . اسـت )  درصد 50ميانگين  ( درصد   70 تا   20
ي فحلـي، كيفيـت اسـپرم، وضـعيت بـدني و سـن دام و          زمانمامور تلقيح، كيفيت عمليات هم    

  .غيره است
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م منجمد فقط    است كه در خصوص گوسفند اسپر      مشخص كامالًي فوق   ها  روشبا توصيف   
اما در خصوص بز امكان استفاده از اسپرم منجمد         . بايد با روش الپاراسكوپيك استفاده شود     

  .با روش سرويكال نيز وجود دارد

  : تلقيح دو روش تلقيح مصنوعي وجود داردزمانبر اساس 

 ايـستا فحلـي و بـدون نيـاز بـه            زمـان در ايـن روش صـرف نظـر از          :  ثابـت  زمان تلقيح در    -1
 سـاعت بعـد از      46 الـي    43 سـاعت و در بـز        56 الـي    48فحلي، در گوسفند حدود     تشخيص  

  .شود ميخارج كردن اسفنج يا سيدر، تلقيح انجام 

در اين روش از نـر تيـزر كـه قـبالً توضـيح داده               :  شروع ايستا فحلي   زمان تلقيح بر اساس     -2
 شـروع   زمـان از   ساعت پـس     12. شود  ميلي ثبت    شروع ايستا فح   زمان. شود  ميشد، استفاده   

يي را كـه  هـا  آن كـه  تامـا روش عمـومي اينـس    . ايستا فحلي، ميش يا ماده بز بايد تلقيح شود        
يي را كـه  هـا  آنشوند، صـبح زود و   يي را كه عصر فحل ميها آنشوند عصر،  صبح فحل مي  

  .كنند ميشوند، نيمروز تلقيح  در طول شب فحل مي

.  و نيروي كـار بيـشتري نيـاز دارد     زمانما  روش دوم نرخ باروري بيشتري به دنبال دارد، ا        
 تعداد دام باالست و از طرفي فرد متخصص هميشه     معموالًلذا در خصوص گوسفند و بز كه        

  .شود مي از روش اول استفاده معموالًدر محل گله حضور ندارد، 

  

   بعد از خارج كردن اسفنج يا سيدر مناسب تلقيحزمان

  گوسفند

گوسفند، چه در تلقـيح سـرويكال و    در )fixed time ( ثابتزماندر خصوص تلقيح با 
 اقـدام  اسفنج يا سـيدر،    كردن خارج از پس 58 الي 48  تلقيح،  يكبار چه الپاراسكوپيك، در  

 حاصــل 54 الــي 53ي، بهتــرين نــرخ آبــستني از تلقــيح در ســاعات زمــاندر ايــن بــازه . شــود
طـوري تنظـيم كنيـد كـه بيـشتر          بنـدي را    زمان؛ لذا بسته به تعداد ميشِ تحـت تلقـيح،           شود  مي

 هـا  اسفنج كه شود ميتوصيه .  ساعت بعد از اسفنج كِشي، انجام شوند      54 الي   53 بين   ها  تلقيح
  . صورت گيردها تلقيحپيش از ظهر كشيده شوند و دو روز بعد، از ظهر تا عصر 
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 40گوسفند، دو تلقيح حول و حوش سـاعات           ثابت در  زمان تلقيح با    دوباردر خصوص   
  بــراي اينكــه ســاعات عمليــات . شــود انجــام اســفنج يــا ســيدر، كــردن خــارج از پــس 60 و

در ساعات مناسـبي از روز كـاري واقـع شـوند، الزم        ) اسفنج كشي، تلقيح اول و تلقيح دوم      (
، تلقـيح اول دو روز بعـد از اسـفنج      )سرشـب  (20 الـي    19است كه اسفنج كشي بين ساعات       

 7يح دوم سه روز بعد از اسفنج كشي بـين سـاعات    و تلق ) ظهر (12 الي   11كشي بين ساعات    
  .شود انجام) صبح (8الي 

-غروب و غـروب   -، از قانون صبح   )قوچ فحل ياب  (در تلقيح غيرثابت با استفاده از تيزر        

يي كه صبح رفتار ايستا فحلي را شروع كنند، عـصر تلقـيح    ها  آن؛ يعني   شود  ميصبح استفاده   
نر مجهز به پيـشبند يـا سـاير انـواع           (ر استفاده از تيزر     شوند و برعكس، كه براي اين منظو        مي

 سـاعت بعـد از شـروع ايـستا          18 الـي    12ي  هـا   تلقـيح بيشترين آبستني در    . الزامي است ) تيزر
  .شوند فحلي حاصل مي

  

  بز

 الـي  48بز، در تلقيح الپاراسكوپيك  در )fixed time( ثابت زماندر خصوص تلقيح با 
 كـردن  خـارج  از پس) بسيار مهم ( ساعت   46 الي   43 ويكال تلقيح سر  يكبار ساعت و در     54

 كـه در بـسياري از نقـاط كـشور در            شـود   مـي متاسـفانه مـشاهده     . شود اقدام اسفنج يا سيدر،  
 سـاعت اقـدام بـه يكبـار     48خصوص تلقيح مصنوعي بز همانند گوسفند عمل شده و پس از   

ين بز و گوسفند وجـود دارد   باي گونه؛ بايد توجه داشت كه تفاوت    شود  ميتلقيح سرويكال   
 سـاعت در بـز،    48و تحقيقات اين موسسه نشان داده است كه يكبار تلقيح سرويكال پس از              

 ساعت، نرخ آبستني كمتري به دنبال خواهد داشت و خسارت قابـل             46 الي   43در مقايسه با    
نج اسـف (بـراي اينكـه سـاعات عمليـات         . نمايـد   مـي توجهي متوجه نهادهاي اجرايي و دامدار       

در ساعات مناسبي از روز كاري واقع شـوند، الزم اسـت       ) كشي و تلقيح مصنوعي سرويكال    
 طي ساعات بعد از ظهر تا عصر كشيده شـوند و دو روز بعـد صـبح الـي بعـد از                  ها  اسفنجكه  
بـراي مثـال اگـر      . عمليـات تلقـيح مـصنوعي شـروع شـود         )  كشيدن اسفنج  زمانبسته به   (ظهر



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  240

 9 ساعت جلوتر، يعني در سـاعت        5، دو روز بعد،     اند  شدهر كشيده    بعد از ظه   2 ساعت   ها  اسفنج

 در صـبح انجـام شـود        هـا   اسـفنج چنانچـه كـشيدن     . صبح عمليات تلقيح مصنوعي شـروع شـود       

  . مقدور نيستمعموالًعمليات تلقيح مصنوعي بايد در ساعات تاريك بامداد صورت گيرد كه 

 خـارج  از  سـاعت پـس    50 و 30ز،  ب  ثابت در  زمان تلقيح سرويكال با     دوباردر خصوص   
اسـفنج كـشي، تلقـيح اول و    (براي اينكه ساعات عمليـات    . شود اقدام اسفنج يا سيدر،   كردن

در ساعات مناسبي از روز كاري واقع شوند، الزم اسـت كـه اسـفنج كـشي بـين                   ) تلقيح دوم 
و  18 الـي  14، تلقيح اول يك روز بعد از اسفنج كـشي بـين سـاعات    12 صبح الي    8ساعات  

  .شود  انجام14 الي 10تلقيح دوم دو روز بعد از اسفنج كشي بين ساعات 

صبح -غروب و غروب-، از قانون صبح)نربز فحل ياب(در تلقيح غيرثابت با استفاده از تيزر 

شوند  يي كه صبح رفتار ايستا فحلي را شروع كنند، عصر تلقيح ميها آن؛ يعني شود مياستفاده 

الزامي ) نر مجهز به پيشبند يا ساير انواع تيزر(ظور استفاده از تيزر و برعكس، كه براي اين من

  .شوند فحلي حاصل مي  ساعت بعد از شروع ايستا12ي ها تلقيحبيشترين آبستني در . است

 بهتـر،  تخمكريـزي  منظور به بزها ماده و ها ميش تحريك جهت ،شود مي همچنين توصيه 
 .شـود  استفاده) مجهز به پيشبند  (تيزر   نربز يا قوچ از مصنوعي تلقيح از پيش روز 2 الي 1 طي

 اينكار دائمي و بدون نظارت نباشـد، چـون امكـان افتـادن يـا پـارگي پيـشبند         شود  ميتوصيه  
مگر اينكه از انـواع ديگـر تيـزر اسـتفاده      (شود ميهست كه در اينصورت برنامه تلقيح مختل  

  بار در روز و هـر بـار نـيم تـا يـك             لذا بهتر است دو   ...). انحراف قضيب، وازكتومي و     -شود
مزيـت ديگـر اينكـار    . ساعت زير نظر كارگر يا تكنسين، نرهاي مجهز به پيـشبند رهـا شـوند            

 ثابت كمك كننده و در تلقيح غيرثابت        زمان شروع فحلي است كه در تلقيح        زمانتشخيص  
 فحـل  يي را كـه زودتـر  هـا  آن تـوان  مـي  ثابت زمانبدين ترتيب كه در تلقيح     . ضروري است 

.  را در انتها تلقيح كـرد و بـرعكس  اند شدهيي كه ديرتر فحل    ها  آن، در ابتداي كار و      اند  شده
يي كـه   هـا   آن؛ يعني   شود  ميصبح استفاده    -عصر و عصر   -در تلقيح غيرثابت، از قانون صبح     

شوند و برعكس، كه براي اين منظور اسـتفاده   صبح شروع ايستا فحلي دارند، عصر تلقيح مي   
  .الزامي است) نر مجهز به پيشبند يا ساير انواع تيزر (از تيزر
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ذكـر شـد، گوسـفند و بـز توليـدمثل        ) دهي  جفت بندي   زمان(همانطور كه در بخش اول      
لـذا  . شـوند  فصلي دارند و در خارج از فصل توليدمثل بصورت طبيعـي فحـل و آبـستن نمـي              

. ي هوموني يا برنامه نوري مصنوعي استفاده كرد       ها  روشبراي ايجاد فحلي و آبستني بايد از        
بر اساس نتايج پژوهشي كه در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور انجام شـد، دسـتورالعمل                

فتوپريـود مـصنوعي   (ايجاد فحلي و آبستني در مـيش بـا اسـتفاده از برنامـه نـوري مـصنوعي                  
بـا اجـراي ايـن دسـتورالعمل انتظـار      . شـود  مـي يه شده است كه در ادامه ارائه  ته) تسريع شده 

 كيلوگرم بره بيشتر به ازاي هر راس ميش در معـرض جفـت گيـري             3 ساالنه حداقل    رود  مي
، )فقط نيـاز بـه جايگـاه بـسته دارد    (توليد شود كه با توجه به بسيار كم هزينه بودن اين روش           

  .اي دامداران ايجاد نمايد درآمد قابل توجهي برتواند مي

  

  فتوپريود روش معايب و مزايا

 را هورمـوني  يهـا   روش مـضرات  و كمـي اسـت    هزينـه  داراي مصنوعي فتوپريود روش
 و شـرايط  در فقـط  و نگرفتـه  صـورت  كامل طور فحلي به  يزمان در اين روش هم    اما ندارد؛

 كـرد  اجرا آن در را نوري مهبرنا بتوان كه دارد جايگاهي به نياز. رود  مي كار به خاصي زمان
 محـيط  كـه  يزمـان  در كامـل  ي كه بيرون تاريـك و ايجـاد تـاريكي      زمانروشنايي در    ايجاد(

بـا توجـه بـه اينكـه در ايـن روش            ). -10 تـصوير  -مناسب تهويه امكان با است، روشن خارج
 سـاعت روشـنايي بـراي دام وجـود          8 روز، روزانه فقط     50 الي   30الزم است كه طي حدود      

ته باشد، در صورتي كه تغذيه گله بر پايه چرا باشد و چراگاه به اندازه كافي غنـي نباشـد    داش
كه ظرف هشت ساعت چرا، احتياجات روزانـه دام را تـامين كنـد، روش فتوپريـود مـستلزم                   

 زمـان  روشنايي، مدت طول ي اضافي براي تغذيه دستي خواهد شد؛ چرا كه كاهش         ها  هزينه
 8 مدت در دام غذايي نيازهاي تامين عدم صورت در و كرده دودمح را مرتع روي بر تغذيه

 و دسـتي  تغذيـه  جهـت  كـارگر  هزينـه  همچنـين . سـازد   مـي  ضروري را دستي تغذيه ساعت،
 و متمركز هاي  سيستم براي روش اين لذا. شود  مي اضافه مخارج ساير به نيز جايگاه بهداشت

  مصنوعي براي ايجاد آبستني خارج از فصل) فتوپريود( برنامه نوري -5-14
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) در طول بهار  ( خارج از فصل توليدمثل      متمركز كه داراي جايگاه بسته و مراتع غني در         نيمه
 هـاي   گلـه  در ويـژه  بـه  و بـوده  مناسـب  جايگـاه  فاقـد  كه هايي  گله در و است مناسب باشند،
  .نبوده و يا بسيار دشوار است پذير امكان رو كوچ

  

مراحل برنامه نوري مصنوعي تسريع شده جهت ايجـاد فحلـي و آبـستني در               

  بهار

نـوري   برنامـه  تحـت   گلـه  بايـست   مي روز،   70 الي   60 مدت حدود  براي اين منظور  طي    
بهتـرين  (اين برنامه نبايد ديرتر از دهم فروردين شروع شود          . بگيرد قرار ذيل اي چهار مرحله 

  . نشان داده شده است5-5نمودارنمونه برنامه در ).  شروع اوائل اسفند استزمان

  مـصنوعي   نـور  كمـك  هبـ  دقيقـه،  30 روزانـه  روشـنايي،  مدت طول افزايش -مرحله نخست 

فتوپريــود روز بلنــد مــشابه بــا انقــالب تابــستاني ( ســاعت 16تــا رســيدن بــه طــول روشــنايي 
 و طبيعـي  نـور  از اسـت  روشـن  هـوا  كـه  يزمـان  براي اين منظور تا ). summer solsticeيا

مــصنوعي  نــور شــدت .شــود اســتفاده )المــپ، پروژكتــور و غيـره (مــصنوعي  نــور از سـپس 
بسته به اينكه در چه ماهي از فـصل         . بوده تا القاء كننده نور روز باشد       سلوك 350 بايست  مي

برنامه فتوپريود مـصنوعي شـروع شـود، طـول مـدت ايـن          ) اسفند يا فروردين  (غيرتوليدمثلي  
  ).كشد  روز طول مي12 الي 6 اين مرحله معموالً(مرحله متفاوت خواهد بود 

 سـاعت   16(د مـشابه بـا انقـالب تابـستاني          فتوپريـود روز بلنـ     داشـتن  نگه ثابت - مرحله دوم 
  .روز 4 مدت به) روشنايي

 قابـل  غيـر  هـاي   آغل كمك به دقيقه، 30 روزانه روشنايي، مدت طول كاهش - مرحله سوم 
 تـا  ،)هـواكش بـا كانـال عمـودي جهـت ممانعـت از ورود نـور             (نور با تهويه مناسب      به نفوذ

  .روز 16 مدت ظرف اريكيت ساعت 16 ساعت روشنايي و  8 فتوپريود به رسيدن

  



 243/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

   

و نور طبيعي در ) راست( در نور مصنوعي در آغل هاي غيرقابل نفوذ ها ميش -16- 5شكل

  .)چپ(آغل هاي باز 

  الـي 20ساعت تاريكي در  16 ساعت روشنايي و 8 الگوي داشتن نگه ثابت - مرحله چهارم
، بايـد   )دهـي   فـت ج بنـدي    زمـان (طبق دستورالعمل ذكـر شـده در بخـش اول           . آخر روز 58

لذا هرچقدر برنامه ديرتر شروع شود، مرحله آخر كـه  .  خرداد از گله خارج شوند    10 ها  قوچ
  . جفتگيري است محدودتر شده و شانس آبستني كمتر استزمان

ي غيرقابل نفـوذ بـه نـور و    ها آغل از ها  ميشدر مراحل سوم و چهارم بايد ساعت خروج         
د كه طول مدت روشنايي و تاريكي مطـابق بـا برنامـه              طوري تنظيم شو   ها  آنساعت ورود به    

بعبارتي از نيمه هاي مرحله سوم و در كـل مرحلـه چهـارم ديگـر       . مرحله سوم و چهارم باشد    
نيست و برعكس بايـد نـور طبيعـي را محـدود و      ) المپ يا پروژكتور  (نيازي به نور مصنوعي     

اين كار بـا محـصور   .  رسيد ) ساعت تاريكي  16( ساعت روشنايي    8محدودتر كرد تا به فقط      
  .ي تاريك و غيرقابل نفوذ به نور با تهويه مناسب امكان پذير استها آغل در ها دامكردن 

  

    ناگهانياندازي قوچ

 را سپري كنند، ولي تـا اوائـل مرحلـه چهـارم     اي مرحله نيز بايد همين برنامه چهار      ها  قوچ
 هــا مــيشجــداي از ) از اثــر نــراســتفاده (بايــد طبــق دســتورالعمل ذكــر شــده در بخــش دوم 

 بايـد بطـور ناگهـاني وارد گلـه          ها  قوچ روز بعد از شروع مرحله چهارم،        10. نگهداري شوند 
 5 الـي    2 ظـرف    هـا   مـيش  زماناين كار باعث فحل شدن و جفتگيري نسبتاً هم        .  شوند ها  ميش
  . باقي بمانندها ميش تا پايان مرحله چهارم بايد در بين ها قوچ. شود ميروز 
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 برنامه فتوپريود مصنوعي تسريع شده براي ايجاد فحلي و آبستني در -5- 5نمودار 

  گوسفند و بز با فرض شروع برنامه در اول اسفند

  

نشان داده شده است در طـي اجـراي برنامـه            5-5نمودار   همانطور كه در     شود  ميتوصيه  
، )فالشـينگ  (5فتوپريود مصنوعي تسريع شده، مطابق با دسـتورالعمل ذكـر شـده در بخـش               

  . فالشينگ انجام شودزايي برهجهت افزايش نرخ آبستني و 

  

 ماهگي به بلوغ جنسي برسد، اما الزمه آن دو          8 در سن حدود     تواند  ميبره يا بزغاله ماده     
 ماهگي رسـيده  8در فصل توليدمثل اواخر تابستان تا آخر پاييز به سن     : باشد  شرط اساسي مي  

در غيـر اينـصورت پـاييز اول را از          . وزن بلوغ جسمي را كسب كـرده باشـد        % 65 -2اشد و   ب
يـك سـال آبـستني آن بـه تـاخير      ) شهريور سال بعـد  (دست داده و تا فصل توليدمثلي بعدي        

 مـاهگي اتفـاق    24 الـي    18 در سـن     معمـوالً به همين دليـل در ايـران اولـين آبـستني            . افتد  مي
 كـه سـن     شود  ميكه اصالً اين موضوع اقتصادي نيست و باعث         ) وچيزي شبيه به گا    (افتد  مي

غير توليدي حيوان يكسال اضافه شود؛ بعبارتي يكسال بيشتر بـراي نگهـداري حيـوان هزينـه                 
لـذا بـرخالف آنچـه متاسـفانه در برخـي از متـون              . ، بدون اينكه توليدي داشته باشـد      شود  مي

  ي مادهها شيشك مديريت -5-15
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 سـال  2 تـا  5/1ي بـراي گوسـفند و بـز را     كه سن مناسب اولين آبستن   شود  ميفارسي مشاهده   
خـاطر  . باشـد  ، بايد گفت كه اين موضوع يك ايراد است كه به زيان اقتصاد گله مي      دانند  مي

 كـه در بـسياري از كـشورهاي پيـشرفته در زمينـه پـرورش گوسـفند، يكـي از                     شود  مينشان  
باشـد؛ بعبـارتي      مر مي معيارهاي انتخاب براي حيوانات ماده، توانايي آبستني در اولين پاييز ع          

شـوند و بـدين ترتيـب نـژادي ماننـد         يي كه اين توانايي را نداشـته باشـند، حـذف مـي            ها  ماده
. كنـد  مـي  ماهگي اولـين آبـستني خـود را تجربـه     6 كه در سن حدود شود ميرومانف ايجاد  

، اينـست كـه     شـود   ميايادي كه به اين موضوع توسط برخي كارشناسان داخل كشور گرفته            
 غر شده و در آينده رشد الزم را نكرده و مادر     اصطالحاًش در پاييز اول آبستن شود،       اگر مي 

گيـري بـراي    ميمصاما بايد توجه داشت كه مالك اصلي در خـصوص تـ  . خوبي نخواهد بود  
.  شيشك ماده بايد سن و وزن آن در اولين پاييز عمـرش باشـد              دهي  جفت يا عدم    دهي  جفت

 توانـد   مـي وزن بلوغ جسمي آن نژاد را كسب كند،         % 65يز  چنانچه شيشك ماده در اولين پاي     
اما اگر اين وزن را كسب نكرده باشد و آبـستن شـود،   .  شوددهي جفتبه راحتي وارد برنامه   

بنـابراين بـا مـديريت صـحيح     .  غر خواهـد شـد  اصطالحاًآنگاه رشد خود را از دست داده و         
ا آذر ماه كه اوج فصل توليدمثل است       تنظيم كرد كه ت    اي  گونه را به    ها  شيشك رشد   توان  مي
وزن بلـوغ   . وزن بلوغ جسمي برسند و سپس از ابتداي آذر ماه زير قوچ يا نربز بروند              % 65به  

 4 الـي  3جسمي در هر نژاد متفاوت بوده و عبارت است از ميـانگين وزن مـيش بـالغ حـدود       
د شـال كـه وزن بلـوغ    براي مثال در نـژا ). ميشي كه ديگر استخوانبندي اش رشد ندارد   (ساله  

 هـا   شيـشك ، چنانچه   )است)  كيلوگرم 58ميانگين  ( كيلوگرم   60 الي   55جسمي ميش حدود    
ند زير قوچ برونـد و اگـر       توان  ميبرسند  ) وزن بلوغ جسمي  % 65( كيلوگرم   38به وزن حدود    

لذا براي نژاد خود وزن بلوغ جسمي مـيش  .  شونددهي جفتبه اين وزن نرسيده بودند، نبايد       
يـد وزن  توان  مـي  65/0اده بز را به دست آوريد و با ضـرب كـردن آن در عـدد اعـشاري                   يا م 

  .مناسب براي اولين آبستني شيشك آن نژاد را محاسبه كنيد

 به اين معيار دست يافـت و عمـر اقتـصادي     توان  ميهاي ماده     با مديريت صحيح رشد بره    
ي جـوان بـه مـدت يكـسال     ها ادهم ثمر بيگله را يكسال بهبود بخشيد و از نگهداري و تغذيه   
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براي ايـن   .  اقتصادي گله را بهبود مي بخشد      وري  بهره% 20اين امر حدود    . اضافي پرهيز كرد  
هـاي مـاده را بـه هـيچ       ماه اول بـره 4 الي 3ها در بهمن ماه متولد شوند، در         منظور چنانچه بره  

 سطوح باالي انـرژي     چراكه. عنوان با هدف تسريع رشد، با سطوح باالي انرژي تغذيه نكنيد          
ي چربي در پستان شـده و       ها  سلولدر اين سن به ويژه در دو ماه اول زندگي، موجب ازدياد             

ي اپيتليـال كـه مـسئول ترشـح شـير در آينـده خواهنـد بـود را                   هـا   سـلول  جـاي    هـا   سلولاين  
ها در آينده شير زيادي توليد نخواهنـد كـرد و مـادران خـوبي نخوانـد           ، لذا اين بره   گيرند  مي
ها با شير مادر و مختصر بـرگ يونجـه و كنـسانتر كـه مرسـوم                   در اين سن بهتر است بره     . بود

 تـوان   مـي  مـاهگي بـه بعـد        4از  . باشد، تغذيه شـوند     است و براي رشد و نمو شكمبه مفيد مي        
ها سطح تغذيه را باال برد براي اين منظور فقـط بـه افـزايش دانـه غـالت                     براي رشد سريع بره   

، بلكه سـطح سـاير مـواد بـه ويـژه كلـسيم و فـسفر كـه در رشـد اسـتخوان و                 نبايد اكتفا كرد  
 مـاهگي در   4براي مثال اگر وزن     . ي حياتي حيوان مهم هستند بايد توجه ويژه داشت        ها  دامان

 4باشـد، از    كيلوگرم مـي 40وزن بلوغ جسمي نيز % 65 كيلوگر است، و 25نژاد مد نظر شما   
 وزن شيشك ماده اضافه شود، بعبارتي جيره غذايي بايـد   كيلو به15 ماهگي بايد   8ماهگي تا   

با كمك  .  گرم اضافه وزن حاصل شود     125 روز، روزانه    120 تنظيم شود كه طي      اي  گونهبه  
هـاي رشـد شيـشك مـاده كـه بـصورت آمـاده در         يك متخصص تغذيه يا با استفاده از جيره     

زان رشـد بـه راحتـي قابـل     ، ايـن ميـ  باشـند  مـي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور قابل تهيـه       
 در اولين پاييز زندگي آبستن شده و يـك          تواند  مي ماده   يها  شيشكدسترسي بوده و لذا در      

  . جلو بيافتدها آنسال سن توليد 

  

 ماه آخر آبستني بسيار حـائز اهميـت اسـت؛ چراكـه بـيش از دو سـوم           5/1 يا   2تغذيه در   
 و لذا از اين هنگام به بعـد احتياجـات    شود  مي روز آخر آبستني واقع      45در   جنين   گيري  وزن

 و در صورت كمبود مواد مغـذي،  شود  ميغذايي آبستني به احتياجات نگهداري مادر اضافه        
مهمترين عامل محدودكننـده  .  عواقبي داشته باشدتواند ميهم براي مادر و هم جنين يا نوزاد  

  هاي دو ماه آخر آبستني  مراقبت-5-16
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آن ) قنـد سـاز  (ان انرژي جيـره و بـه ويـژه بخـش گلوكوژنيـك            در اين مرحله، ميز    اي  تغذيه
 گـرم  600 الـي  250 ماه آخر آبستني روزانـه حـدود       5/1 يا   2 كه در    شود  ميتاكيد  . باشد  مي

 و ماده بزها اضـافه كنيـد   ها ميشبه جيره ) بسته به ميزان جيره خشبي پايه و جثه نژاد(دانه غله  
ا مرتـع مـورد اسـتفاده       يـ   پايـه اگـر جيـره     (امين شود    جنين ت  گيري  وزنتا قند خون الزم براي      

 گرم كافي است، ولي هر چه كميت و كيفيـت جيـره پايـه و مرتـع كمتـر                    250خوب است،   
در غير اينصورت ميش بـراي تـامين قنـد    ).  گرم افزايش يابد600باشد، بايد مقادير به سمت     

و بـه منـابع چربـي خـود      ) چون جنـين اولويـت دارد     (خون جنين، خود از مصرف قند پرهيز كرده         

  .شود) مسموميت آبستني يا فلجي زايمان(روي مي آورد كه نهايتاٌ ممكن است باعث كتوز 

) بعد از تركيبات قندساز مانند دانه غالت(ميزان پروتئين و كلسيم در درجه دوم اهميت 
ر هستند از تنها درصورتيكه علوفه مورد استفاده از كيفيت بسيار پاييني برخوردا. قرار دارند

براي مثال اگر ميش يا ماده بز از مخلوط علوفه . ي پروتئيني و كلسيم استفاده كنيدها مكمل
، در كند ميگرامينه و يونجه يا شبدر خشك يا تازه يا چراگاه قصيل و يا مرتع بهاره استفاده 

ولي . اواخر آبستني نيازي به مكمل پروتئيني و كلسيمي ندارد و همان دانه غله كافي است
ي پروتئيني و ها مكمل، به كند مياگر فقط از كاه و كلش يا مرتع خشك و فقير استفاده 

در هر صورت، در پانزده روز . معدني در كنسانتره يا در شكل بلوك نياز خواهد داشت
بايد بصورت (ها تشكيل دهند  آخر آبستني نبايد تمام خوراك را يونجه، شبدر و ساير لگوم

و كنسانتره مصرفي نيز نبايد به هيچ وجه )  ساير علوفه گرامينه مصرف شوندمخلوط با كاه و
مكمل كلسيم داشته باشد؛ چرا كه باال بودن سطح كلسيم در جيره اواخر آبستني مانع از 

 توليد آغوز شده و ممكن است زماناجراي سازوكارهاي برداشت كلسيم از استخوان در 
يده در ميشنسبت به ماده گاو بسيار كمتر ديده هرچند اين پد(ميش دچار تب شير شود 

 رعايت نشود، ممكن است ديده ها آني پر شير كه اصول فوق در ها ميش، ولي در شود مي
  .شود

چنانچه تغذيه در اواخر آبستني كمتر از حد مطلوب باشد، حتي اگر جنـين تلـف نـشود،           
مچنـين رشـد پـستان و آمـاده         ه. آينـد   ميهاي سبك، ضعيف و با زنده ماني كمتر به دنيا             بره
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 45لـذا تغذيـه صـحيح در    . دهـد  ميشدن آن براي توليد آغوز و شير در اواخر آبستني روي  
روز آخر آبستني بر توليد شير آتي ميش و ماده بـز و در نتيجـه زنـده مـاني و سـرعت رشـد                        

 و بطـور     روز آخر آبستني جنـين     45از طرف ديگر در     . ها نيز تاثير گذار است      ها و بزغاله    بره
كلي رحم آبستن، رشد سريعي كرده و جـاي بيـشتري از حفـره شـكمي حيـوان را بـه خـود                 

 و لذا شكمبه و دستگاه گوارش فضاي كمتري خواهنـد داشـت و حيـوان                دهد  مياختصاص  
دانـه  ( مقادير زيادي علوفه خشبي مصرف كند، در اينجاست كه خوراك متـراكم              تواند  مين

 و مـصرف    آيـد   مـي نيازهاي غذايي مـادر و جنينـي بـه كمـك            جهت تامين   ) غله يا كنسانتره  
 ايـن نقـص را جبـران    تواند مي گرم دانه غله يا كنسانتره غني از دانه غله 600 الي  250روزانه  

در صورتيكه مطمئن هستيد ميش يا ماده بز چندقلو آبستن است، اين مقدار به دوبرابر               . نمايد
  .افزايش يابد

چـرا كـه باعـث      . ش يا ماده بز آبستن نيز مشكل ساز اسـت         همچنين تغذيه بيش از حد مي     
چاق شدن مادر از يك طرف و افزايش احتمال ابتال به كتوز شـده و از طـرف ديگـر تغذيـه      

 بيش از حد جنين و سخت زايـي         گيري  وزنحد به ويژه در دو ماه آخر آبستني باعث           از بيش
ر اقتـصادي نيـز بـه زيـان دامـدار          حد از نظ   از ضمن اينكه در هر صورت، تغذيه بيش      . شود  مي
  .باشد مي

توزيع خوراك بسيار مهم است، بايد آخـور كـافي تـامين شـود كـه همـه دام هـا بطـور                       
بـه ازاي هـر دام حـدود نـيم متـر يـا              ). 11تـصوير   (يكسان به خوراك دسترسي داشته باشند       

ت برخـي از    در غيـر اينـصور    . آخور در نظر گرفته شـود     ...)  متر و    2،  5/1،  1(مضربي از آن    
 دچار عوارض تغذيه كمتر از حد و برخي دچار عوارض تغذيـه بـيش از حـد خواهنـد        ها  آن
 و مـاده بزهـاي يـك يـا چنـد       ها  ميشهاي آبستن جداي از       و گيسه  ها  شيشكبهتر است   . شد

 متفاوت اسـت، چـون      ها  آن احتياجات غذايي    -ا: اين امر دو دليل دارد    . شكم زا تغذيه شوند   
د هستند و عالوه بر احتياجات نگهداري و آبستني، احتياجات غذايي بـراي  هنوز در حال رش 

ي هـا  دام در رقابت بر سر آخور مغلوب -2 درنظر گرفته شود و     ها  آنرشد نيز بايد در تغذيه      
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بزرگتر شده و ممكن است دچار مشكل تغذيه كمتر از حد شوند كه عالوه بـر اثـر سـوء بـر             
  . متوقف يا كند خواهد كرد را نيزها آن، رشد ها آنآبستني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. يكنواختي توزيع خوراك در آخور و تناسب طول آن با تعداد دام در آغل-17- 5شكل  
  

هرچقـدر هـم كـه    . در دو ماه آخر آبستني به هيچ وجه از علوفه سيلو شده استفاده نكنيد             
تصوير (د  دقت كنيد باز ممكن است بخشي از كپك سيلو وارد خوراك ميش يا ماده بز شو               

ممكـن اسـت كپـك آنقـدر        . باشـند   مـي ها يكي از علل اصلي سقط جنين         سموم كپك ). 12
، گـرم  كنيـد  مـي رشد نكرده باشد كه مشاهده شود، ولي وقتي دست را در داخل سـيلو فـرو             

بـه هـر   . باشـد  هوازي و در نتيجه احتمال وجود سـم در سـيالژ مـي        است، اين نشانه تخمير بي    
گيري از سقط، تا جايي كه ممكن است از علوفه سـيلو شـده در دو   حال جهت احتياط و پيش  

همچنين مصرف آب سرد و خـوراك يـخ زده باعـث سـقط       . ماه آخر آبستني استفاده نكنيد    
در جريـان  .  و بقايـاي كارخانجـات اسـتفاده نـشود    ها تفالهدر اين دوره، از . جنين خواهد شد 

يي به ايـن بقايـا اضـافه شـوند كـه       ها  دنيافزوفرآيندهاي انجام شده در كارخانه ممكن است        
لذا در اين دوره، تا حد امكان از مـصرف مـواد خـوراكي غيرمتعـارف و                 . باعث سقط شوند  

بويژه اگر اين بقايا در اثر شـرايط نـامطلوب انبـار در كارخانـه و يـا در              . ناشناخته پرهيز كنيد  
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 دامـداري دچـار كپـك    خصوص بقاياي تر مانند تفاله گوجه فرنگي در اثر سـيلو كـردن در            
بهتر است اينگونه مواد خـوراكي در دوره شـيردهي          . زدگي بشوند، باعث سقط خواهند شد     

هـاي پـرواري اسـتفاده شـوند و در دوره توليـدمثلي دام مـصرف          هـا و بزغالـه      و يا بـراي بـره     
  .نگردند

  

  

  

  

  

  

  

  

 . كپك زده يكي از عوامل اصلي سقط جنيني شده علوفه سيلو -18- 5شكل

زا در گله اعم  و ماه آخر آبستني و به ويژه در ماه آخر از هرگونه عمليات استرسدر د
. از پشم چيني، سم چيني، حمل و نقل، تغيير دادن گروه بندي يا آغل و غيره اجتناب كنيد

  . سقط شودفشار فيزيكي به دام ممكن است باعثهر گونه 

يي كـه تحـرك     هـا   مـيش . تحرك داشتن براي ميش و ماده بز آبستن امـري ضـروري اسـت             
لذا اگر سيستم نگهـداري در طـول آبـستني، از           . نداشته باشند، زايش مشكلي خواهند داشت     

باشد، آخور و آبشخور را تا جايي كه ممكـن اسـت دور از هـم قـرار دهيـد تـا                        نوع بسته مي  
  . مجبور به حركت شوندها دام

كمبـود سـلنيوم و     .  هـستند   دو ماده بـسيار حيـاتي در اواخـر آبـستني           Eسلنيوم و ويتامين    
هـاي بعـدي رحـم و عـدم          و عفونـت  ( در اواخـر آبـستني باعـث جفـت مانـدگي             Eويتامين  
مكمـل سـلنيوم    . و نيز بيماري عضله سفيد نوزاد و مرگ آن خواهد شـد           ) هاي بعدي  باروري

 بصورت خوراكي در كنسانتره اواخر آبستني گنجانده شود، ولي اين كار بايد زيـر               تواند  مي
يي كـه توسـط متخـصص تغذيـه بـراي      ها  مكملاز  . ك متخصص تغذيه دام انجام شود     نظر ي 
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چرا كه فاصله كمبود تا مسموميت سلنيوم كـم اسـت           . همان منطقه تجويز شده استفاده كنيد     
در نوع خـوراكي  . و ممكن است تغذيه اندكي بيش از حد نياز باعث مسموميت سلنيوم شود      

اگر سيستم تله ي آخـور داريـد، بـه        .  حد اتفاق بيافتد   اين خطر وجود دارد كه تغذيه بيش از       
يد به جاي نوع خوراكي از نـوع        توان  مي،  كند  مي كه تزريق، استرسي به حيوان وارد ن       اي  گونه

چـرا كـه بـدون تلـه آخـور،      .  روز مانده به تاريخ احتمالي زايش استفاده كنيد15تزريقي در   
.  باعـث سـقط شـود      توانـد   ميمانده به زايش     روز   15دنبال كردن، گرفتن و تزريق به دام در         

. ميزان تزريق بايد بر اساس دستورالعمل درج شده روي محصول براي گوسـفند و بـز باشـد                 
 كمك شاياني به راحتي زايش، دفع جفت و بـه ويـژه مانـدگاري               Eتامين سلنيوم و ويتامين     

  .بره يا بزغاله پس از تولد، خواهد كرد

چرا كه . ني از داروهاي ضد كوكسيديوز استفاده شودبهتر است در جيره اواخر آبست
 و بعد از تولد، احتمال ابتالي شود ميتخم كوكسيديا از طريق مدفوع مادر در آغل ريخته 

لذا بهتر است براي كاهش تخم كوكسيديا در محيط، . شود مينوزاد به كوكسيديوز بيشتر 
اما نبايد داروي ضد كوكسيديوز . از داروهاي ضد كوكسيديوز در جيره مادر استفاده شود

فقط در اواخر آبستني كفايت (در تمام طول سال به جيره ميش و ماده بز اضافه شود 
از سقط جنين ناشي ) Rumensin(ها به ويژه رومنسين  همچنين كوكسيديواستات). كند مي

  .كند مياز نوعي كوكسيديا كه ناقل آن گربه است، پيشگيري 

، ولي با توجه به شيوع گسترده شود مي توصيه نبيوتيك تيآندليل  هرچند مصرف بي
 شود ميهاي گوسفند و بز ايران، توصيه  سقط جنين ناشي از كالميديا يا كمپيلوباكتر در گله

ي ها ميش خوراكي در جيره بيوتيك آنتياگر در منطقه سقط جيني عفوني شايع است، از 
اسايكلين خوراكي به ازاي هر ميش  ميلي گرم كلرتتر80روزانه (آبستن استفاده شود 

 تزريقي زير نظر بيوتيك آنتيو يا در طول دو ماه آخر آبستني هر دو هفته يكبار از ) آبستن
ي كم ها روش از تله آخور و يا ساير شود ميبراي تزريقات توصيه (دامپزشك استفاده شود 

  ).استرس استفاده شود
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، محل زايش بايـد خـشك      )در محيط بسته   (دشو  ميانجام  ) و نه چراگاه  (اگر زايش در آغل     
، )منطقه مرطوب و بارنـدگي دارد     (اگر بستر خشك نيست     . و تميز و آهك پاشي شده باشد      

كلش بستر بايد بالفاصله بعـد از آلـوده شـدن عـوض             . بايد بستر خشك با كلش فراهم شود      
نزديـك  ( و مـاده بزهـاي مايـه كـرده       هـا   مـيش در آغلـي كـه      . شده و كلش تازه ريخته شود     

 كـه بـره يـا بزغالـه تـازه           اي  گونـه شوند، نبايد تراكم دام زياد باشد، به          نگهداري مي ) زايمان
 متـر مربـع مـساحت       5/1لذا بايد به ازاي هر ميش يا ماده بز          . متولد شده زير دست و پا نماند      

و  چراگـاه    معمـوالً (زايش در چراگاه و مرتع نياز به اين تمهيدات نـدارد            . درنظر گرفته شود  
 زايـش بارنـدگي   زمـان ، ولي اگر در )مرتع خشك و تميز هستند و تراكم دام نيز زياد نيست   

  .بود، بايد پناهگاه مسقف براي گله يا اگر نشد براي مادر تازه زا و نوزاد فراهم شود

ها در نزديكي زايمان بايد تحت نظر باشند، چرا كه احتمال سخت   و گيسهها شيشك
ايش اول بيشتر است و ممكن است به كمك نياز داشته باشند زايي و جفت ماندگي در ز

ي نوزاد ها دستبايد . اگر دام نتوانست راحت زايمان كند، به آن كمك كنيد). 13تصوير (
لذا ابتدا هر دو دست نوزاد را در .  سر، در جهت خروج از كانال زايمان باشدها آنو در بين 

سر قطورترين . پس به خروج سر كمك كنيدس. راستاي كانال خروجي زايمان قرار دهيد
قسمت بدن نوزاد است و براي خروج آن با احتياط كمك كتيد و با مالش و فشار كنترل 

و نيز كمك به باز شدن دهانه واژن، به خروج ) ي واژن دهانه(شده در اطراف و پشت فرج 
وزاد را نكشيد،  نگرفته و نها دستقبل از خروج سر، از ).  باال14تصوير (سر كمك كنيد 

كشيدن نوزاد، ).  پايين14تصوير (بلكه بعد از خروج سر اينكار را مطابق تصوير انجام دهيد 
  . باعث مرگ نوزاد شودتواند ميچنانچه باعث چرخش سر در كانال زايمان شود، 
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 . كمك به زايمان آن-20- 5شكل

، بـه   )ويژگـي برخـي نژادهـا     ( مايه كردن پستان، اگر پشم يا موي اطراف پستان بلند بود             بعد از 

 نوزاد به سختي سرپستان را پيدا كند، بهتر اسـت قبـل از زايـش، پـشم و                 رود  مينحوي كه احتمال    

 پـستان را پيـدا كنـد و در       تـر   راحـت  كه نـوزاد     شود  مياينكار باعث   . موي آن ناحيه را كوتاه كنيد     

    .هاي احتمالي از طريق پشم يا موي آلوده اطراف پستان كمتر شود تقال آلودگيضمن ان

  

 تولد تا شيرگيري است كه بيشتر زمانبيشترين ميزان تلفات در گوسفند و بز، مربوط به 
لذا رعايت اصول مديريتي صحيح در اين دوره، . شود مي روز اول واقع 10اين تلفات در 

   

 . شيشك دچار سخت زايي-19- 5شكل

   مراقبت از نوزاد-16
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 كه تعداد بره شود ميباشد و باعث   حرفه پرورش گوسفند و بز، بسيار مهم ميوري هبهردر 
ي ها شاخصيكي از . و بزغاله قابل پرورش و فروش به ازاي هر دام مولد افزايش يابد

است % 5مديريت خوب در اين دوره، كاهش نرخ تلفات در دوره شيرخوارگي به كمتر از 
  . ابل دستيابي استكه با رعايت اصول مديريتي زير ق

. بالفاصله بعد از زايش از دور ميش يا ماده بز را زير نظر بگيريد تا نوزاد را خشك كنـد                   
تـصوير  (اگر اينكار را نكرد نوزاد را گرفته و جلوي مادر بگذاريد تا به اينكار ترغيـب شـود       

اسـترس  ، در غير اينصورت خودتان در اسرع وقت بره يا بزغاله را خشك كنيد، چراكه                )15
سيـستم تنظـيم حـرارت بـدن در         (سرمايي يكي از عوامل اصلي تلفـات بـره و بزغالـه اسـت               

لـذا در صـورتي كـه       ).  را گـرم و خـشك نگـه داشـت          ها  آننوزادان هنوز راه نيافتاده و بايد       
در . سيستم جايگاه از نوع بسته است، حتماً به تـامين بـستر خـشك در زايـشگاه توجـه كنيـد              

هـاي   ها در چادر يـا سـرپناه        ها و بزغاله    يز همانگونه كه مرسوم است بره     هاي عشايري ن   سيستم
  . گلي مخصوص اين كار نگهداري شوند-چوبي

  

  

  

  

  

  

  

  . ترغيب مادر به خشك كردن نوزاد-21- 5شكل

 
ي  چنانچه مادر از پذيرش نوزاد پرهيز كـرد، مـادر و بـره را در يـك بـاكس يـا محوطـه                        

 متـر   2 متر براي تك قلو و براي دو قلو و بيشتر            5/1متر در    5/1تقريباً  (خشك، تميز و تنگ     
قرار دهيد و سگي را به نزديكـي آورده و تحريـك كنيـد تـا پـارس كنـد، خـوي             )  متر 2در  

هـا نيـز     ايـن روش بـراي دايـه      . كنـد   مـي مادري تحريك شده و به احتمال زياد بـره را قبـول             
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ش تلف شده، با اين روش به ميش يـا مـاده       اي را كه مادر    يعني بره يا بزغاله   . شود  مياستفاده  
، كننـد  مـي  چون براي اولـين بـار زايـش را تجربـه      ها  گيسه و   ها  شيشكدر  . دهند  بز ديگر مي  

 افتـد  مـي ي كه زايـش روي مرتـع اتفـاق         زمانمشكل عدم پذيرش نوزاد بيشتر بوده و به ويژه          
رهـا نكـرد تـا در صـورت      را به حال خود ها آن را مد نظر داشت و   ها  گيسه و   ها  شيشكبايد  

 و ماده بزهايي كه قبالً زايش داشـته  ها ميشدر  . عدم پذيرش نوزاد، اقدامات فوق انجام شود      
با اين حـال بهتـر اسـت        . شود  مي رفتار مادري بهتر بوده و اين مشكل كمتر ديده           معموالًاند،  

ت از گلـه را   زايش بايـد سـطح و سـاعات مراقبـ    زمانبطور كلي در .  را نيز كنترل كرد ها  آن
چون عامل اصلي در تعيين ميزان درآمد دامدار، تعـداد بـره زنـده، قـوي و قابـل                   . بيشتر كرد 

  .پرورش به ازاي هر راس دام مولد است

بالفاصله بعد از زايش هر دو سرپستان مادر را بررسي كنيد كه آيا آغوز دارد يا خير؟ 
  ).16تصوير (

  

  

  

  

  

  

  

 .ها آنهت داشتن آغوز و كور نبودن  بررسي هر دو پستان ج-22- 5شكل
  

 سـاعت اول بعـد از تولـد آغـوز     12 سـاعت اول و حـداكثر   6بره و بزغاله بايد حتمـاً در        
سيستم ايمني بدن بره و بزغالـه در روزهـاي اول زنـدگي هنـوز راه نيافتـاده و                   . مصرف كنند 

در بـه جنـين در   مجهز نيست و از طرفي امكان انتقال آنتي بادي از طريق جفت و از خون مـا            
هاي الزم از طريق آغوز مـادر بـه بـدن نـوزاد              بادي لذا بايد آنتي  . دوران آبستني وجود ندارد   

. ي موجود در محيط مجهـز و مـصون بـشود          ها  ميكروببرسد تا در ابتداي زندگي در مقابل        
 سـاعت اول پـس از تولـد         6هـاي آغـوز از روده نـوزاد در           بيشترين ميزان جذب آنتي بـادي     



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  256

را از ) بلـع آنتـي بـادي   (ي روده نوزاد به تدريج توانايي فاگوسيتوز ها سلولس از آن   است، پ 
 سـاعت تقريبـاً بـه صـفر     24 ساعت، اين توانـايي كـم شـده و بعـد از     12دست داده و بعد از   

 و پس از آن تغذيه با آغـوز هـيچ تـاثيري در بهبـود سيـستم ايمنـي نـوزاد نداشـته و                        رسد  مي
، بـسيار  انـد  كـرده  طي ساعات اول پس از تولـد، آغـوز مـصرف ن      احتمال مرگ نوزاداني كه   

 ساعت اول زنـدگي معـادل       24بطور كلي بايد بره و بزغاله طي        . بيشتر از سايرين خواهد بود    
 سـاعت  24 كيلـوگرمي بايـد طـي    4 درصد وزن خود آغوز مصرف كنند، يعني يك بره     10

 گـرم  200(يمي از اين مقـدار     گرم معادل دو ليوان آغوز مصرف كند كه ن         400اول زندگي   
لـذا مـيش و بـره را از دور زيـر نظـر              .  ساعت اول مصرف شـود     6بايد در   ) معادل يك ليوان  

اگر بره يا بزغاله آغوز نخورد و يا مادر پرهيز كـرد، بايـد اقـدامات فـوق در جهـت                   . بگيريد
ط يـك نفـر     پذيرش نوزاد انجام شود و اگر اين اقدامات موفقيت آميز نبود، بايد مـادر توسـ               

ي نوزاد بـه پـستان مـادر ضـربه زد و       مهار شود و سر نوزاد را سمت پستان مادر برد و با پوزه            
در غير اينصورت حتماً آغـوز را  ). 17تصوير (كم كم بره را براي گرفتن پستان ترغيب كرد     

يـد آغـوز اضـافي را دوشـيده و در           توان  مـي . دوشيده و بصورت دستي به بره يا بزغاله بدهيـد         
هاي متولد شده در همان منطقـه يـا همـان گلـه كـه                 ها و بزغاله    يزر ذخيره كنيد و براي بره     فر

 درجـه   37 يا پستان مادرشـان خـشك اسـت، آنـرا تـا              شود  مي زايش تلف    زمانمادرشان در   
ــا از   6ســانتيگراد گــرم كــرده و ظــرف   ــد ت ــوزاد بدهي ــه ن ــشه ب ــا شي ــدگي ب  ســاعت اول زن

ي پيـر گلـه   هـا  مـيش سازي آغـوز از      براي ذخيره . مند شود  هاي موجود در آن بهره     بادي آنتي
اش بيشتر باشد، آنتي بادي بيشتري در آغوز خـود دارد            استفاده كنيد، چون هر چه ميش سن      

و ايمني بخشي آغوز ميش پير بسيار بيشتر از ميش جوان است، چرا كه سيستم ايمنـي مـيش                   
دي عليه تعداد بيشتري ميكـروب توليـد        با ي بيشتري مواجه بوده و آنتي     ها  ميكروبتر با    مسن

براي بره اگر آغوز گوسفند موجود نبود، از آغوز ماده بز يا ماده گاو و براي بزغاله           . كند  مي
در هـر صـورت مـصرف       . اگر آغوز بز موجود نبود، از آغوز ماده گاو يا ميش استفاده كنيد            

آغوز گاو استفاده كرديـد،     اگر از   . ي دام، بهتر از مصرف نكردن آن است        آغوز از هر گونه   
، بـسيار بهتـر و غنـي تـر از آنتـي      )سـفيد و سـياه   (آغوز گاوهاي بومي نسبت به گاو هلشتاين        
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ي هـا  دامدر صورت نياز به تامين آغوز از دام ديگـر، اولويـت اسـتفاده از آغـوز          . بادي است 
 روسـتا   ي همـان منطقـه يـا      هـا   دامموجود در همان گله يا مزرعه است، در غير اينـصورت از             

يي در مناطق دورتـر اسـتفاده شـود، بايـد مراقـب         ها  داماستفاده شود و اگر الزم بود از آغوز         
شـوند و بايـد مطمـئن شـد         از طريق آغوز منتقل مي     ها  بيماريچون برخي   . انتقال بيماري بود  

  .كه منبع تهيه آغوز عاري از بيماري است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 .فتن پستان و مكيدن آغوز كمك به بره براي گر-23- 5شكل

  

در محوطه زايش، آخور و آبشخور بايد باالتر از سطح زمين و خارج از دسـترس بـره و                   
نوزاد تازه متولد شده فقط بايد با آغـوز و سـپس شـير، گرسـنگي و تـشنگي                . ها باشند   بزغاله

 خـيس  ضمن اينكه افتادن بره و بزغاله تـازه متولـد شـده در آبـشخور و           . ع سازد فخود را مرت  
  .برد ميشدن بدن به شدت احتمال تلفات را باال 
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ي گرمايشي مانند المپ    ها  المپ از   توان  ميدر آب و هواي سرد اگر دسترسي به برق باشد،           
) رود  مـي يا مادرهاي مصنوعي برقي يا مادون قرمـز كـه بـراي جوجـه بـه كـار                   (مادون قرمز   

ون در كـشور در دسـترس هـستند         با اينكه اين المپ ها هـم اكنـ        ). 24-5شكل(استفاده كرد   
، ولي متاسفانه به دليل عدم اطالعات در خـصوص          ) براي حيوانات خانگي يا جوجه     معموالً(

هـاي     در زنـده مـاني بـره و بزغالـه در آب و هـواي سـرد، در گلـه                    هـا   آناهميت اسـتفاده از     
 در  هـا   زايـش  شوند؛ با اينكـه اغلـب       تقريباً استفاده نمي  (شوند    گوسفند و بز كمتر استفاده مي     

 يـا مادرهـاي     هـا   المـپ اسـتفاده از ايـن      ). زمستان است و تلفات در اثر سـرما نيـز بـاال اسـت             
ها بايد در ارتفاع يك متري از سطح زمين قـرار      مصنوعي را بايد با احتياط انجام داد و المپ        

حتي المقدور از ساير وسايل گرمايشي آتش زا براي گـرم كـردن محوطـه اسـتفاده                  .بگيرند
؛ چرا كه با توجه به حركت دام در محوطه و احتمال      )مگر با حضور دائم و كنترل آن      (ود  نش

همچنـين اسـتفاده از وسـايل گرمايـشي         . برخورد با وسايل، خطر آتـش سـوزي وجـود دارد          
هـاي جبـران      آسـيب  تواند  ميدار در جايگاه بسته باعث مصرف اكسيژن محيط شده و            شعلعه

همينطـور  .  كنـد هـا  بيمـاري  را مستعد ابتال به انواع ها آند كرده و ناپذيري به بره و بزغاله وار 
  .خطر گازگرفتگي با مونوكسيدكربن نيز وجود دارد

   

  

  

  

  

  

  .المپ و مادر مصنوعي مادون قرمز براي گرم نگه داشتن بزغاله و بره-24- 5شكل
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ته نبريد، بلكـه  از (بالفاصله بعد از تولد، بند ناف را در نزديكي ديواره شكم قيچي كنيد              
سپس قسمت باقيمانده از آن را در يك اسـتكان بتـادين     ). يكي دو سانتيمتر از آن باقي بماند      

در ).  اسـتفاده كـرد   تـوان   مـي هـاي ضـدعفوني نيـز        از اسـپري  (فرو ببريد تا ضـدعفوني شـود        
 بوده و ممكـن اسـت   ها ميكروبصورت عدم ضدعفوني، بند ناف محيط مناسبي براي رشد          

بـا توجـه بـه      ) سيستم بـاز  (در زايش روي مرتع و چراگاه       . ه و باعث تلفات شود    عفونت كرد 
خشك و تميز بودن محيط و تراكم كمتر دام، اين مشكل بـه مراتـب كمتـر اسـت؛ ولـي در                     

) به خاطر تراكم دام   (سيستم پرورش بسته يا نيمه بسته به دليل مرطوب بودن و آلودگي بستر              
  .ي بند ناف انجام شودحتماً بايد كوتاه كردن و ضدعفون

ها، تاثير بسيار زياد و مفيـدي در   ها و بزغاله  در بدو تولد به بره Eتزريق سلنيوم و ويتامين     
ايـن كـار را طبـق دسـتورالعمل درج شـده روي             .  در آينـده خواهـد داشـت       ها  آنزنده ماني   

  .محصول انجام دهيد

در كم بود، از تغذيه دسـتي       در صورتي كه مادر تلف شد و دايه هم پيدا نشد و يا شير ما              
) كنسانتره و علوفـه (با شير يا جايگزين شير استفاده كنيد و تا سن دو هفتگي از جيره خشك    

گرسنه نماندن نوزاد بسيار مهم است، چرا كه يكـي از عوامـل اصـلي تلفـات                 . استفاده نكنيد 
بـرخالف  . بره و بزغاله، گرسنه ماندن در روزهاي اول بـه ويـژه سـه روز اول زنـدگي اسـت           

يد شير گاو را به بره ندهيد، زيرا ميزان قند الكتـوز آن     توان  ميآنچه مرسوم است تا جايي كه       
لذا از شـير خـشك هـاي مخـصوص     . شود ميباالتر از شير گوسفند است و باعث اسهال بره    

اسـتفاده از   (شـوند، اسـتفاده كنيـد         گوسفندي يـا بـزي كـه در داخـل كـشور نيـز توليـد مـي                 
ي هـا   سرپـستانك براي تغذيه بره يا بزغاله با جايگزين شير، از          ).  گوسفند يا بز   جايگزين شير 

ي سنين پايينتر، توسط بره يا بزغالـه        ها  سرپستانكزيرا  . انساني كودك دو ساله استفاده كنيد     
هاي دستي و اتوماتيـك بـراي تغذيـه چنـد بـره و بزغالـه بطـور                   دستگاه. شوند  سريعاً پاره مي  

كه در حال حاضر در كشور براي گوسفند و بـز كمتـر متـداول بـوده و                   وجود دارد    زمانهم
 هـا  آن كـه دسترسـي بـه    شود ميبيني  ولي در آينده پيش  . تندبصورت تجاري در دسترس نيس    

  .تر باشدراحت
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، بالفاصله بعد از تولد اينكار را نكنيد كنيد مياگر بره را  قطع دنبه يا بره و بزغاله را اخته             
 بعد از تولد و ترجيحاً عصر اينكار را انجام دهيد؛ بعبارتي نـوزاداني كـه               ساعت 12و حداقل   

شـوند را   شوند را عصر همان روز و نوزاداني كه بعد از ظهر يا شب متولد مي              صبح متولد مي  
 كـه هـر گونـه عمليـات     شـود  مـي بطـوركلي توصـيه    . عصر روز بعد قطعه دنبه يا اختـه كنيـد         

چرا كه استرس وارد شده به حيوان در ساعات عصر بـسيار  استرس زا را عصرها انجام دهيد؛       
  .باشد كمتر از صبح مي

اسهال در بره و بزغالـه عمـدتاً در        . يكي از عوامل اصلي تلفات بره و بزغاله، اسهال است         
مـصرف مقـدار كـافي آغـوز بهتـرين راه ايمنـي در برابـر ايـن         . اثر عفونت باكتريـايي اسـت     

سيستم هاي پرورش صنعتي، نيمه     (پرورش بسته و نيمه بسته      ولي در سيستم    . باكتري ها است  
ضدعفوني جايگاه  ) صنعتي، روستايي و حتي در مواقع استفاده از جايگاه در سيستم عشايري           

.  متفـاوت اسـت    كـامالً توجه داشته باشيد كه ضد عفوني بـا سـم پاشـي             . هم بسيار مهم است   
 كـه بـا سـم پاشـي، محـيط           كننـد   يمـ مشاهده شده است كه در برخي مواقع دامداران تصور          

 و بـرد  مـي را از بـين  ) هـا  انگـل (در حاليكه سـم پاشـي فقـط حـشرات     . ضدعفوني شده است  
ي هـا  روش بايد از ها ميكروببراي ضدعفوني و از بين بردن  .  ندارد ها  ميكروبتاثيري روي   

 توسـط  واندت ميكه البته   ) و نه سم  (شعله پاشي با شعله افكن يا اسپري مواد ضدعفوني كننده           
در خـصوص نـوزادان مبـتال شـده بـه اسـهال بايـد           . دستگاه سمپاش انجام شود، استفاده كرد     

  . با نظر دامپزشك انجام شودبيوتيك آنتيدرمان با 

يكي ديگر از تلفات بره و بزغاله بـه ويـژه در سيـستم هـاي پـرورش بـسته و نيمـه بـسته،                    
اكثـر نژادهـاي   . ن نـوزاد همـراه اسـت   پنوموني يا ذات الريه است كه با تب و نفس نفـس زد    

وارداتي نسبت به نژادهاي بومي ايران، حساسيت بـسيار بيـشتري بـه پنومـوني دارنـد، لـذا در        
بهتـرين راه پيـشگيري، مـصرف آغـوز كـافي و            . انتخاب نژاد بايد دقت زيادي به خـرج داد        

ژه در  در صـورتيكه گلـه در جايگـاه بـه ويـ           . نگهداري نوزاد در محيط خشك و گرم اسـت        
تهويه ناكافي، آلـودگي  . ، تهويه و جريان هوا بسيار مهم استشود ميجايگاه بسته نگهداري   

در خصوص نوزادان مبـتال شـده   . و مرطوب بودن بستر از داليل اصلي شيوع پنوموني هستند    
  . با نظر دامپزشك انجام شودبيوتيك آنتيبه پنوموني بايد درمان با 
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 .58 الي 45ص . ، شماره سوم10دوره 
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  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  262

اثرات سطح و منبع چربي جيره بر بازده توليدمثل، نرخ تخمكريزي، . 1384. صادقي پناه، ح -

  .رساله دكتري تخصصي، دانشگاه تهران. استروئيدسازي و سوخت و ساز تخمدان ميش

تيمار پروژسترون تاثير تعداد روزهاي . 1383. ا. و ساكي، ع. ، زارع شحنه، ا.ح صادقي پناه، -

اولين كنگره علوم .  بر بازده توليد مثل خارج از فصل ميشهاي مهربانPMSGو دز ) سيدر(

 )سخنراني. (هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران كرج، دانشكده. دامي و آبزيان كشور

  

- Abooie, F., H. Sadeghipanah, A. Zare Shahneh, A. Mirhadi, M. Babaei. 
2010. Effects of different photoperiod regimes on melatonin secretion 
pattern in seasonally anestrous Chios ewes. Book of abstracts of the 61th 
Annual Meeting of the European Association for Animal Production 
(EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral presentation) 

- Mafakheri1, S., H. Sadeghipanah, S. Salehi, B. Khalili and M. Babaei. 
2009. Effect of different diluents on Markhoz buck sperm quality: 1- In 
fresh semen. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2009. 
Barcelona, Spain. (oral presentation) 

- Sadeghipanah, H., A. Zare Shahneh, K. Pahlevan Afshar, N. Asadzadeh, R. 
Aliverdinasab, H. Javaheri Barfourooshi, A. Aghashahi, and M. Khaki. 
2011. Effect of cereal grain source in flushing diet on reproductive 
efficiency and concentration of blood parameters in Shaal ewes. Book of 
abstracts of the 62th Annual Meeting of the European Association for 
Animal Production (EAAP). 29Aug. – 2 Sep. Stavanger, Norway. (oral 
presentation) 

- Sadeghipanah, H., R. Moslehi, A. Aghashahi, A. Zare Shahneh, S.A. 
Mirhadi, N. Asadzadeh, N. Papi, F. Amini, M. Khaki, H. Javaheri 
Barforoushi, A. Akbari, & A. Koochaki. 2011. Determining circadian 
variations of serum concentrations of cortisol, immunoglobulins and 
metabolites in sheep. Proceedings of the 3th International Conference on 
Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 
29 July. Nakhon Ratchasima, Thailand. (oral presentation) 

- Sadeghipanah, H., F. Abooie, A. Zare Shahneh, A.R. Aghashahi, N. 
Asadzadeh, N. Papi, A. Mahdavi. 2010. Effect of artificial photoperiod on 
reproductive performance of seasonally anestrous Chios ewes. Book of 
abstracts of the 61th Annual Meeting of the European Association for 
Animal Production (EAAP). 23-27 Aug2010. Heraklion, Greece. (oral 
presentation) 



 263/  مديريت توليدمثل گوسفند و بز – پنجم  فصل 

- Sadeghipanah, h., S. Mafakheri, S. Salehi, B. Mohammadian and M. 
Babaei. 2009. Effect of different diluents on Markhoz buck sperm quality: 
2- In freeze-thawed semen. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting 
of the European Association for Animal Production (EAAP). 23-27 
Aug2009. Barcelona, Spain. (oral presentation) 

- Zare Shahneh, A., H. Sadeghipanah, H. Javaheri Barfourooshi and M. A. 
Emami-mibody. 2008. Effects of equine chorionic gonadotropin (eCG) 
administration and flushing on reproductive performance in Nadooshan 
goats of Iran. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (18): 3373-3379. 

- Zare Shahneh, A., A. Ahmad Alaw Qotbi, M. Khodaei Motlagh and A. 
Sadeghi Panah. 2008. Effect of dietary fatty acids source on 
spermatogenesis and steroidogenesis in Iranian fat-tailed rams at different 
seasons of the year. Book of abstracts for the 10th World Conference on 
Animal Production. Cape Town, South Africa. (oral presentation) 

- Zare Shahneh, A., H. Deldar Tajangookeh, H. Sadeghi Panah and A.A. 
Saki. 2006. Effect of Controlled Internal Drug Release Device Treatment 
Duration and eCG Dose on Reproductive Performance of Seasonally 
Anestrous Fat-tailed Iranian Ewes. Pakistan Journal of Biological Sciences 
9 (8): 1552-1555. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 265 / ...بهداشت، پيشگيري و درمان -   فصل ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  ششمفصل 

هاي بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري

  گوسفند و بز

  

  

  دوين و تاليفت

   حميده كالته رحماني–حسين اسمعيلي 

  

  

 



  راهنماي پرورش گوسفند و بز / 266

  

  

  

  

 



 267 / ...بهداشت، پيشگيري و درمان -   فصل ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي گوسفند و بز بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري

  

ريشه بهداشت دام شامل كليه اقداماتي است كه در سطح گله، براي پيشگيري، كنترل و               

شود و از دو جنبه اقتصادي و بهداشت جامعه انـساني داراي اهميـت      ها انجام مي    كني بيماري 

هـا دو   بردن به وضـعيت سـالمت دام   ها و پي هاي انتقال ميكروارگانيسم    لذا شناخت راه  . است

در ايـن فـصل پـس از توضـيح در مـورد             . نكته اساسي است كه بايد مورد توجه قـرار گيـرد          

هـاي    هـاي مهـم گوسـفند و بـز و راه            سالم، مطـالبي در مـورد شـناخت بيمـاري         شناسايي دام   

  .شود ها ارائه مي پيشگيري، كنترل و درمان آن

  

  

  

  

 

  هاي دام سالم ويژگي - 1- 6
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  ميزان اشتهاي دام

خـورد، در حـالي       يك دام سالم با ديدن غذا به سمت آن رفته و با اشتها خوراك را مـي                

  .گذارد ي مصرفي در روزش را دست نخورده باقي ميكه دام بيمار مقدار زيادي از غذا

اشـتها بـودن آن نيـست، بلكـه      رود بـي    هميشه علت اينكه دام شما به سـمت غـذا نمـي           ! توجه

گاهي دام شما كامالً اشتها دارد يا حتي گرسنه است اما، به داليلي از جمله وجـود زخـم در               

  .تواند غذا بخورد دهان و يا مشكالت دندان نمي

  

   نشخوار در داموضعيت

نشخوار خوب نشانه اين است     . اگر دام شما سالم باشد بايد بتواند به درستي نشخوار كند           �

خـورد، شـكم آن متـورم     دامي كه به خوبي غذا مي    . تواند به خوبي غذا بخورد      كه دامتان مي  

 . شود مي

شانه ايـن نـ  . كنيد بايد نصف گله شما در حـال نـشخوار باشـند         وقتي به گله خود نگاه مي      �

 .سالم بودن گله شما است

 اگر جويدن دام آرام يا ناقص باشد احتماالً دام شما با مشكلي دست و پنجه نرم  �

 .كند مي

  ميزان تحرك

چنين دامي داراي تحرك بوده و سرش       . دام سالم نسبت به محيط اطرافش هوشيار است        �

دهـد   د واكنش نـشان مـي    افت  اندازد و نسبت به حوادثي كه در اطرافش اتفاق مي           را پايين نمي  

 ).دهد يعني نسبت به صدا و حركات اطرافش واكنش نشان مي(
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در . شـود   كند و از بقيه جدا نمي       هاي گله حركت مي     دام سالم در مرتع همراه با ساير دام        �

  .واقع عقب افتادن دام از بقيه گله نشانه بيمار بودن آن است

   و پوست)پشم در گوسفندان و مو در بزها(شكل پوشش خارجي 

 . موي بدن بزها بايد نرم و شفاف باشد �

ها نبايد به راحتي كنده شود، البته بعد از زمستان پشم و موي گوسفند و بـز         مو و پشم دام    �

 . كند به صورت طبيعي ريزش پيدا مي

 . مو و پشم دام سالم در سرتا سر بدن به جز سر و دست و پا بايد يك دست باشد �

 .زها به شكل مو شود بلكه بايد مجعد باشدپشم گوسفند نبايد مانند ب �

  .پوست دام سالم عاري از هرگونه زخم، ترشحات و تورم است �

  

  

  

  

  

  

  

   .ي يك دام سالم و قوي است  اين تصوير نشان دهنده-1- 6شكل

  شكل گوش، چشم و بيني

زمـاني كـه حـشرات    . كنـد  هاي دام سالم افراشته بوده و به سمت صدا حركت مـي           گوش �

دهـد تـا از شـر ايـن       مـي تكـان نشينند دام به سرعت گوش خـود را     م سالم مي  روي گوش دا  

  .حشرات رها شود

 . ها نبايد ترشحاتي جاري شود هاي دام سالم بايد شفاف باشد و از چشم چشم �
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 . ها نبايد گود رفته يا بيرون زده باشند  چشم �

  . بيني دام سالم تميز و بدون ترشحات است �

  وضعيت دفع ادرار و مدفوع

مدفوع دام سالم بايد قوام داشته باشد اگر خيلي نرم باشد نشانه اسهال و اگر خيلي سـفت                   �

 .همچنين در مدفوع دام نبايد اثري از خون وجود داشته باشد. يبوست است باشد نشانه

  

  

  

  

  

  

  

  ي مبتال به اسهال بزغاله -2- 6شكل

. ع ادرار درد داشته باشد    نبايد حيوان شما در هنگام دف     . ادرار دام سالم شفاف و زرد است       �

 .همچنين در ادرار نبايد اثري از خون يا چرك وجود داشته باشد

  مقعدطبيعي ) دماي(درجه حرارت 

 .گراد است  درجه سانتي38 – 4/39 گوسفند و بز بالغ مقعددماي طبيعي 

  . گراد است  درجه سانتي5/38-40بره و بزغاله  مقعددماي طبيعي 

  

  م داشته باشيم؟چه كنيم كه يك گله سال

 رعايت هرچه بهتر اصول بهداشتي �

 ها ي دام ي خوراك مناسب و آب تميز به مقدار كافي براي همه تهيه �

  .هاي كثيف و راكد استفاده كنند ها از آب اجازه ندهيد دام
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 آب تميز و آبشخور مناسب -3- 6شكل

 .ي فضاي كافي، تهويه و نور مناسب ايجاد محيطي سالم با تهيه �

  .ها بايد هميشه تميز و خشك باشد ها و بستر دام آغل

 .ها دور باشند ها و گربه آخورها و آبشخورها بايد تميز بوده و از دسترس پرندگان، موش �

 !هميشه هوشيار باشيد �

ها و   جامد و پلت شده است و چشم  آن مدفوع. دام سالم سرحال است و اشتهاي خوبي دارد       

هر گونه تغييـر  . اين رفتار طبيعي دام سالم است. دهد خ ميها به تحريكات محيطي پاس      گوش

  .تواند نشانه اي از يك وضعيت غير طبيعي باشد ها و حاالت مي در اين رفتار

 .دام سالم خريداري كنيد �

 .هاي سالم به عنوان مولد استفاده كنيد از دام �

گهداري كنيد و    هفته از ساير گله جدا ن      1هاي تازه خريداري شده را حداقل به مدت           دام �

 .ها را وارد گله كنيد ها، دام پس از اطمينان از سالمت آن

 :هاي تازه وارد ي دام درمان همه �

 هفته بعـد آن را تكـرار   2ها، درمان ضد كرمي را آغاز كنيد و دقيقا  به محض خريدن دام    

  .بعد از آن يك روز صبر كرده و سپس دام را وارد گله نماييد. نماييد
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( هـا را اصـالح نماييـد و از اسـپري ضـد گنديـدگي سـم               ن، در روز اول، سم    عالوه بر اي    

  .استفاده كنيد) 10% و يا محلول سولفات روي 5%محلول فرمالين

) هـا ( ي واكسيناسيون دام تازه خريداري شده اطالع نداريد، خوتـان واكـسن       اگر از سابقه   �

  .مناسب فصل را بزنيد

با ايـن كـار   .  از سايرين تا زمان بهبودي جدا كنيدرسند را گوسفنداني كه به نظر بيمار مي     �

 .كنيد ي خود جلوگيري مي از پخش شدن بيماري در گله

 .ي واكسيناسيون گله رعايت دقيق برنامه �

 .ي خود را به صورت بسته پرورش دهيد توانيد گله تا جايي كه مي �

 قرنطينـه، دام   ي سالم داريد، جز در موارد ضروري و با رعايـت شـرايط              يعني وقتي يك گله   

  .جديد از بيرون وارد گله نكنيد

 كالبد گشايي �

هـاي ناگهـاني و مـرگ بـالغين بـا ظـاهر سـالم، از                  ها به خصوص مـرگ      در موارد مرگ دام   

  .دامپزشك خود بخواهيد الشه را كالبد گشايي كند

 .خوراك را به صورت صحيح انبار كنيد تا علوفه و كنسانتره كپك نزنند �

 .سازي خوراك دسترسي داشته باشند و پرندگان نبايد به انبار ذخيرهها  ها، موش گربه �

  

  

  

  

  

  

  

    

  

كپك در خوراك باعث كاهش اخذ خوراك و ايجاد انواع .  كپك در خوراك- 4-6شكل 

  .شود مثلي مي مشكالت توليد
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  قوچ

  . ماهه را خريداري كنيد20 ماهه تا 8براي خريد قوچ جايگزين، بره قوچ 

ي گرمسير و پر از كنه قرار دارد، در صورت خريد قوچ و يـا هـر دام       طقهاگر گله شما در من    

زيـرا ايـن    . اي كنيـد    هـا مراقبـت ويـژه       ديگري از مناطق سردسير و بدون كنه، بايد از اين دام          

  .كند، حساسيت بااليي دارند هايي كه منتقل مي ها نسبت به كنه و بيماري دام

  

  ي قوچ و بره قوچ معاينه

ي خودتـان بـراي انتخـاب شـدن بـه             هـاي گلـه     ي خريداري شده و هم بره     ها  هم بره قوچ  

ي كامـل قبـل از آغـاز فـصل            معاينـه . ي كامل قرار گيرنـد      عنوان قوچ مولد بايد مورد معاينه     

  .  استها ي تمام بدن با تاكيد بر بيضه معاينهگيري و به صورت  جفت

هاي  هان بيضگي و سرپستانكفتق، بدشكلي فك، ن: به طور كلي، قوچ نبايد نواقصي مانند

  .اضافي داشته باشد

  پاها

   

شود  رشد اضافي سم، گنديدگي سم، تاول و رشد بافت اضافي در بين انگشتان، باعث مي

  .ها نرود گيري به دنبال ميش حيوان تمايلي به راه رفتن نداشته باشد و براي جفت

 مولد بودن   گيري خوبي نخواهد داشت و براي       دام مبتال به لنگش جفت     �

  .مناسب نيست
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  مفاصل

ي دقيق نبايد التهاب، درد و تورم  ها در مالمسه و مشاهده مفاصل به خصوص شانه و مچ

  .داشته باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ترشح و ريزش از چشم- 6-6شكل 

  

  

  

  

  ها متورم است  مفاصل دست- 5-6شكل 

  سر

هـا، كـوري و كـدورت     نبود ترشحات مداوم از بيني، ترشحات طـوالني مـدت از چـشم        

ا در سطح داخلي گوش و نبود تورم كلي سـر و صـورت از نكـاتي                 ه  قرنيه، عدم حضور كنه   

  .ها توجه كرد هستند كه هنگام معاينه بايد به آن
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  ها   به حالت موريختگي و ضخيم شدن پوست گوش-8- 6شكل

  .ن دام مبتال به انگلي به نام جرب استاي. توجه كنيد

  

  

هاي مختلفي را  توانند  بيماري ها مي كنه. ها در سطح داخلي گوش  حضور كنه- 7-6شكل 

  .به دام ها منتقل كنند

  

هـا   هـاي مختلفـي را بـه دام    توانند بيماري ها مي كنه. ها در سطح داخلي گوش  هحضور كن 

توانـد   خراش و آزردگي دائم گوش بـه همـراه يـا بـدون وجـود ترشـحات مـي                   .منتقل كنند 

   .ي حضور جرب كه يك انگل است باشد نشانه
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  .ي زير گوش دام توجه كنيد  دام مبتال به لمفادنيت پنيري به آبسه- 10- 6شكل

  

  .اين دام مبتال به انگل جرب است -9- 6شكل

  

   .كند را نخريد قوچي كه سرفه مي

ها و اطراف فـك را بـراي پيـدا كـردن اثـر زخـم ناشـي از بـاز شـدن                  ي زير گوش    ناحيه

هـا باعـث      مايـن دا  . ي سفت شده بازرسي كنيـد       ي لمفاوي چركي شده و يا خود عقده         عقده

هـا را     از آنجايي كـه ايـن بيمـاري درمـان نـدارد، پـس آن              . ند شد هي شما خوا    آلودگي گله 

  .خريداري نكنيد
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  ها دندان

  . استها از اهميت بااليي برخوردار ها و  سالمت آن قرارگيري مناسب دندان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تواند به خوبي تغذيه كند اين دام نمي. ها مناسب دندان گيري نا  قرار-12- 6شكل

  .ها را نخريد در هنگام خريد به اين نكته توجه كنيد و اين دام

 

  

  .تواند به خوبي تغذيه كند اين دام نمي. ها مناسب دندان گيري نا قرار - 11- 6شكل

اگـراين مـشكالت در . اي ارثـي اسـت   هاي پيش هم عارضـه  گيري نامناسب دندان  جهت

هـا داريـد، از آن  سطح گله زياد شد، قوچ را عوض كنيد و اگر هـم قـوچي بـا ايـن بيمـاري                

  .ديگر استفاده نكنيد
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  ي سينه ناحيه

  . تر از درمان است ي سينه به سختي بهبود مي يابند و پيشگيري كردن آسان هاي ناحيه زخم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ي دام توجه كنيد به ضايعات روي پوزه .به انگل جرب است اين دام مبتال -14- 6شكل

  

  

  !ي دام توجه كنيد ي سينه م ايجاد شده در ناحيه به زخ-13- 6شكل

ها ايجاد كنيد  دار و خنك با بستري نرم براي استراحت قوچ در طول تابستان مكاني سايه

  .ي سينه نشوند تا مبتال به زخم ناحيه

  پوست و پشم

  هاي خارجي و جرب  بررسي دقيق پشم از نظر وجود انگل
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اين دام از فتق نافي رنج . ي زير شكم دام توجه كنيد ي بيرون زده  به ناحيه-16- 6شكل

  .بتال به فتق نافي بايد از گله حذف شودقوچ م .برد مي

  

  

   اين دام پوشش خارجي خود را در اثر جرب  . دام مبتال به انگل جرب-15- 6شكل

  .از دست داده است

  ناف

  . ي بدون ديواره بررسي شود ناف بايد از جهت فتق و وجود آبسه

ي  بينيد كـه تعـدادي بـره     زايش ميگاهي اوقات بعد از خريد  يك قوچ، در فصل بعدي       

. ها از قوچ به ارث رسيده اسـت         در اينجا قوچ را حذف كنيد زيرا فتق بره        . مبتال به فتق داريد   

  . حتي اگر خود قوچ در ظاهر سالم باشد

  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز / 280

گيري و هـم در هنگـام    بررسي شكل ظاهري بدن قوچ بايد هم قبل از شروع فصل جفت       

گيـري زمـاني اسـت كـه شـما             هفته قبل از فصل جفـت      6. خريد قوچ جايگزين انجام پذيرد    

  . يدهايتان را بررسي كن توانيد وضعيت بدن قوچ مي

  

  ي دستگاه تناسلي معاينه

  

  

  

  هاي گوسفند  بيضه-17- 6شكل

  معاينه بيضه 

توانيـد حيـوان را       البتـه مـي   . ها را در حالتي كه قوچ ايستاده است انجام دهيـد            معاينه بيضه 

  ....حال به موارد زير دقت كنيد. روي كپل نيز بنشانيد

وجـود هرگونـه تـورم و سـفتي در          ي برابـر دو بيـضه، قـوام،           حضور هر دو بيضه، انـدازه     

 . اي از آن بايد بررسي شود ي بيضه و يا در نقطه همه

ها نه خيلي سفت هستند و نه خيلي نرم، انعطاف پذير بوده و قوامشان مثـل گوشـت                   بيضه

  .بيش از حد سفت بودن و شل بودن بيضه در باروري دام شما اثرات منفي دارد. است

 دم اپيديديم

 بيضه

 پوشش بيضه

  BCSي وضعيت بدني يا  تعيين نمره - 3 – 6
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  .ها بيشتر است ي آن ي محيط بيضه د كه اندازههايي را انتخاب كني هميشه قوچ

  

  

  

  

  

  

 قوچ داراي محيط  در هنگام خريد،. گيري كردن محيط بيضه ي اندازه  نحوه-18- 6شكل

  .ي بيشتر را خريداري نماييد بيضه

  طبيعي بيضه هاي غير وضعيت

كنيـد و  هاي غير طبيعي در بيضه و اپي ديديم را خريداري ن   هاي مبتال به انواع حالت      قوچ

  .ها را از گله حذف كنيد ي شما حضور دارند، آن اگر در گله

  

  نهان بيضگي

شوند يا اينكه داخل شـكم هـستند و اصـال لمـس      ها يا داخل كانال مغابني لمس مي      بيضه

  .تواند يك طرفي يا دو طرفي باشد مي. شوند نمي

ها را نيـز    ين قوچ ي فرزندان حاصل از ا      همچنين، همه . رسد  اين حالت از قوچ به ارث مي      

  .بايد حذف كرد

  

  كوچك بودن بيضه

در . تواند يك طرفي و دو طرفي باشد كوچك بودن بيضه هم ارثي است كه مي

  .شود كوچك بودن بيضه، محيط بيضه كم مي
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  .ي سمت راست تحليل رفته است بيضه. تحليل رفتن بيضه و التهاب بيضه -20- 6شكل

  

  

  

تواند  اين قوچ نمي .تر از حد طبيعي هستند ها در اين دام بسيار كوچك  بيضه-19- 6شكل

  .لد در گله حضور داشته باشدبه عنوان مو
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ند و اين دام از اند و حالتشل دار ها در اين دام قوام خود را از دست داده  بيضه-22- 6شكل

  .نظر باروري براي گله مناسب نيست

  ي بيضه پوست و پوشش كيسه

بيضه در داخل پوشش خـود بايـد بتوانـد بـه راحتـي              .  كنيد لمسي بيضه را      پوست كيسه 

  . پوست بيضه بايد فاقد زخم، ترشحات و آبسه باشد. حركت نمايد

. ي بيـضه را بچينيـد       ي كيـسه  مثل، پـشم و موهـاي رو         هفته قبل از آغاز فصل توليد      4 تا   2

بـا  . توانند دام را به صورت موقت نابارور كننـد  ها اثر منفي دارند و مي   گرما بر عملكرد بيضه   

شوند و دام باروري خـود        ها راحت تر خنك مي      چيدن پشم و موي روي پوست بيضه، بيضه       

 .كند را حفظ مي

  

  

 . بيضه مبتال به التهاب و بزرگ شدگي است-21- 6شكل
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در هنگام مالمسه . ديديم بوجود آمده است  اين حالت به علت انسداد اپي-24- 6شكل

اين قوچ به عنوان مولد بودن براي گله . شود قسمت درگير بزرگ و گره گره لمس مي

  .مناسب نيست

  اپي ديديم 

در هنگام مالمسه ي آن دقت كنيد كـه    . رد داشته باشد  اپي ديديم نبايد التهاب، تورم و د      

  .نقطه يا نقاطي به صورت سفت به خصوص در سر و دم آن وجود نداشته باشد

  

  

  . ي انگل است ده ضايعات روي پوست پوشش بيضه نشان دهن-23- 6شكل

  .اين دام مشكل در باروري دارد
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  معمول ترين .  التهاب اپي ديديم-25- 6شكل

  باروري عفوني استكه از طريق بستر علت نا

  .آلوده ايجاد مي شود

  

  

  

  ديديم در نرهاي جوان التهاب اپي

شـوند و زيـاد روي بـستر دراز     ها در شرايط كامالً بسته نگهـداري مـي    كه بره قوچ   زماني

  .شود كشند، ديده مي مي

 اكـسي تتراسـايكلين طـوالني اثـر         سـي   سـي  1 كيلوگرم وزن دام زنده،      10به ازاء هر     :درمان

)LA% (20    ق ي هر تزريق بـا تزريـ    بار تزريق بايد انجام شود كه فاصله       3.  به دام تزريق كنيد

شستـشوي غـالف    .تواند بـه صـورت زيـر پوسـت انجـام شـود       تزريق مي.  روز است3بعدي  

هاي نـر بـه بلـوغ     ي كلر هگزيدين در فواصل منظم هنگامي كه بره هاي رقيق شده    قضيب با محلول  

  : هايي كه دچار اين مشكل هستند بهترين توصيه براي گله. رسند، توصيه شده است جنسي مي

چراگاه بايد را مدام عوض    . هاي كوچك تقسيم كنيد و به چرا ببريد         گروهها را به      بره قوچ *

  .ها جلوگيري به عمل آيد شود و از دراز كشيدن طوالني مدت و زياد دام

ديـديم از خـود نـشان         صـورت بـاليني التهـاب اپـي         ها مـواردي كـه بـه        ي مرتب قوچ    با معاينه 

  .دهند را شناسايي و حذف كنيد مي

  

  ند بيضهحالت غير طبيعي ب

شود  دار و يا سفت درون بند بيضه لمس مي ي موج ي ورم كرده به صورت يك ناحيه
ها و  در اين حالت، قوچ. شود كه باعث لنگش و گرفتن يك حالت ناموزون توسط قوچ مي

  .بزهاي مبتال بايد از گله حذف شوند
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  قضيب

ك گـاز تميـز را   يـ . هايش بنشانيد و قضيب را از غالف آن خارج كنيد       ناقوچ را روي ر   

از پايين، مرز بين قسمت آزاد قضيب و غالف آن، دور قضيب ببنديـد تـا قـضيب بـه داخـل                   

راست نشدن كامـل قـضيب، انحـراف در قـضيب، بيـرون نيامـدن آن از غـالف و                     .برنگردد

  . هاي قضيب است ي كرمي شكل سر قضيب از ناهنجاري نبودن زائده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي صحيح بيرون آوردن قضيب از داخل غالف نشان  ه در اين تصوير نحو-26- 6شكل

وجود . شود ي كرمي شكل سر قضيب به خوبي ديده مي همچنين زائده. داده شده است

  .ي كرمي شكل براي باروري قوچ ضروري است زائده

  

  چسبندگي قضيب به غالف آن

  .اگر به سرعت تشخيص داده نشود و درمان نشود، حيوان ممكن است نابارور شود

توان موهـاي     ي مويي باعث اين چسبندگي شده است، مي         در مواردي كه علت حلقه    : رماند

هـا را بايـد از    اما، اگر عارضه در اثر ضربه باشد، اين دام  . ناحيه را زدود و مشكل را رفع كرد       

توانـد از بـروز ايـن عارضـه           ي جلـوي غـالف مـي        چيدن پشم و موي ناحيه     .گله حذف كرد  

  . بكاهد
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  پارافيموز

ي مـويي،   توانـد در اثـر حلقـه    گردد كه مي التي است كه قضيب به داخل غالف برنمي     ح

  . ضربه و يا التهاب قضيب و غالف قضيب ايجاد شود

  

  درمان

تـوان بـه آن پـي         ي دقيق قضيب مـي      ي مويي است، با مشاهده      در مواردي كه علت حلقه    

 .برد و موهاي اضافه را از ناحيه زدود

 . و يا بدون كورتيكو استروئيد را روي قضيب قرار دهيد حاويبيوتيك آنتيپماد  - 

 .قضيب را به سر جايش جا بزنيد - 

 .ي ماليم شستشوي غضيب و غالف آن با يك ضدعفوني كننده - 

  .هر سه روز يك بار قضيب را از غالف  خارج كرده و دوباره معاينه كنيد *

  .در اين مدت بايد به حيوان از نظر جنسي استراحت داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به . بهبودي در اين حالت كم است.  قضيب به داخل غالف برنگشته است-27- 6شكل

خصوص اگر عارضه بيش از دو هفته به طول بيانجامد و حيوان هم هيچ تالشي براي 

  .داخل بردن قضيب انجام ندهد
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  گنديدگي قضيب و غالف قضيب

  .شوند  ميگيري به آن مبتال ها از طريق جفت اين بيماري عفوني است و ميش  

  

  درمان

ي تناسلي تا باعث شود جريان هواي سالم به اين نواحي هـم      ها و موهاي ناحيه     چيدن پشم   

ي ضـدعفوني كننـده و    هـاي غيـر سـوزاننده    ي مبـتال بـا محلـول    شستـشوي ناحيـه    .نفوذ كنـد  

  . بيوتيك آنتيهاي  محلول

. دار نيـستند اسـتفاده كنيـد       هاي موجود در بـازار كـه يـد          ها و يا اسپري     توانيد از محلول    مي *

  .هاي يددار مانند بتادين در اين جا براي ضدعفوني كردن مناسب نيستند محلول

هايي كه ضايعاتشان فقط روي پوست نيـست      سيلين در بيمار   تزريق اكسي تتراسايكلين يا پني    

  .ابدي ادامه روز بايد 5و مثالً داخل غالف قضيب را هم درگير كرده است تا 

حتماً با دامپزشـك خـود   ي كه ممكن است اقدامات جراحي هم مورد نياز باشد،         از آنجاي 

  .مشورت كنيد

ها باشـيد تـا مطمـئن شـويد راه خـروج ادرار بـاز                 بعد از درمان بايد از نزديك مراقب دام         

  .تواند به راحتي ادرار را دفع كند است و دام مي

 گله نگهداري كنيد بايد از باز بـودن  اگر قرار است دام را به عنوان مولد بعد از درمان در        

زيرا در اثر آسيب به قـضيب       . مسير خروج ادرار و نبودن چسبندگي در قضيب مطمئن شويد         

  .دهد و مجراي خروج ادرار، دام نر توان مولد بودن را ازدست مي

  

  گيريكنترل و پيش

ايـن كتـاب    به بخش تغذيـه      (. باشد كنسانترهخوراك دام بايد تركيب مناسبي از علوفه و          �

  )مراجعه شود

توانـد باعـث كـاهش ايجـاد زخـم در آن ناحيـه        ي پشت حيوان مي چيني كامل ناحيه    پشم �

  .شود
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تواند باعث كاهش بـروز ايـن         اضافه كردن آمونيوم كلريد يا كلر تترا سايكلين به غذا مي           �

  .بيماري شود

  .گيري كند ها جفت قوچ مبتال تا زمان بهبودي كامل نبايد با ميش �

  . زي حيوانات مبتال از سايرينجداسا �

اگر بيماري قبل از رشد بافت اضافي تشخيص داده شود و درمان مناسب هم صورت گيـرد،         

  . احتمال بهبود دام زياد است

  

 . گيري خريداري كنيد  ماه قبل از آغاز فصل جفت2قوچ جايگزين را حداقل  �

  .ها جدا نگهداري كنيد از ساير دامقوچ خريداري شده را حداقل يك هفته  �

هاي خريداري شده را بالفاصله تحـت درمـان بـا داروهـاي ضـدانگل قـرار دهيـد و                      قوچ �

  . هفته ي بعد تكرار كنيد2درمان را 

ــه   ــتي و تغذي ــديريتي، بهداش ــدامات م ــوچ   اق ــداري ق ــان نگه ــصل  اي در زم ــل از ف  قب

  گيري جفت

 

  گيري  هفته قبل از جفت8

مثل، از وارد شدن هرگونه اسـترس بـه قـوچ جلـوگيري      آغاز فصل توليد از دو ماه قبل از       �

  :كنيد

 ماه زمان مي برد و هر گونه اسـترس ماننـد واكـسيناسيون،     2اسپرم سازي در قوچ معموالً        

 مـاه بعـد اثـر خـود را بـه صـورت       2ها،  حمل و نقل، گرما، تغيير در خوراك و ساير استرس      

 مـاه   2بنابراين، با خريد قـوچ حـداقل        . دهد  ري نشان مي  ناباروري و يا كم كيفيت بودن بارو      

گيري و آماده كردن شرايط مطلوب دام در اين مدت، از نابـاروري              قبل از آغاز فصل جفت    

  .كنيم احتمالي جلوگيري مي

  .ها تزريق كنيد  سلنيوم به قوچ-بر طبق بروشور دارو، يك بار ويتامين اي �

  .ن بايد انجام شودها در اين زما ي قوچ ي ساالنه معاينه �

  مديريت قوچ خريداري شده - 4 – 6
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  گيري هفته قبل از جفت 6

  . ها ي كمكي براي الغر و شروع تغذيه) BCS(ي وضعيت بدني  تعيين نمره �

  .رسد  گرم در روز مي500 گرم در روز براي هر قوچ شروع و به 250جو از 

 ي فشرده با كنسانتره، بايد آب به ميـزان كـافي در اختيـار دام قـرار گيـرد تـا از                       هنگام تغذيه 

  .هاي ادراري جلوگيري شود ايجاد سنگ

ها را بـه طـور كامـل     گيري، قوچ تا زمان جفت)   هفته قبل از آغاز فصل6از (از اين زمان   �

  . ها جدا كنيد از ميش

  . مثل صورت گيرد  هفته قبل از آغاز فصل توليد4 تا 3ي دوباره بايد  معاينه

  

  گيري  هفته قبل از جفت2

  . گيري  هفته قبل از جفت2ا ها و سينه در ، پBCSي  ي دوباره معاينه �

 چيني چيني و پشم سم �

  . ي بيضه را چيد چيني بايد تمام پشم روي كيسه هنگام پشم

 گيري تحين فصل جف اي در زمان نگهداري قوچ اقدامات مديريتي، بهداشتي و تغذيه

نظر گرفت تا ها در  مثل بايد سرپناه و يا جايگاه سايه دار براي قوچ در خالل فصل توليد �

  . در ميان روز تحت استرس گرمايي واقع نشوند

 . ها در اين زمان بخورانيد  گرم جو به قوچ700روزانه تا  �

  .  حفظ كنيد5/4 تا 5/3ي وضعيت بدني قوچ را در حد  سعي كنيد نمره �

هاي لنگ را بايد فوراً جايگزين نمود و علت لنگش را تعيين  گيري قوچ در فصل جفت �

  . رمان كردو لنگي را د

  گيري بعد از جفت اي قوچ اقدامات مديريتي، بهداشتي و تغذيه

 . هايي كه از كفايت الزم برخوردار نيستند حذف تمام قوچ �

انـد    هـايي كـه مـسن شـده         اند و آن    هايي كه به لنگش مزمن دچار شده        ها، قوچ   دندان شكسته 

  . بايد حذف شوند
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 گرم جو 500ان آزاد يونجه خشك به همراه شوند بايد به ميز داري مي هايي كه  نگه قوچ �

  .  برسندBCS 3ها قرار گيرد تا به  در اختيار آن

  .درمان هر گونه زخم باز اطراف سر و سينه �

 يا محلول 10%هاي ابتال به گنديدگي با محلول سولفات روي  ها و درمان سم اصالح سم �

  .5%فرمالين 

   نكات مديريتي كه بايد انجام شودمسائل و

گيـري   خواهنـد جفـت   كه اولين بـار اسـت مـي   ) ها ها و شيشك    بره ميش (هايي     ميش براي  

از طـرف ديگـر، بـراي بـره         . كنند، حتماً قوچ بـالغ و بـا ميـل جنـسي بـاال را درنظـر بگيريـد                  

  .هاي مسن و باتجربه استفاده كنيد تجربه از ميش هاي بي قوچ

اهش توان و افزايش همخـوني در    با اين كار از ك    . بزهاي نر را هر دو سال تعويض نماييد         

  . كنيد گله جلوگيري مي

ها از   هفته يك بار دام2در مناطق پرخطر و آلوده از نظر گنديدگي سم و لنگش، بايد هر           

  . حمام سم استفاده كنند

  

   قوچ در آن مقصر استهايي كهناباروري ها و سقط

گيـري كـرده و    ز با قوچ جفت رو17 يا   16ها دوباره بعد از       وقتي قوچ نابارور باشد، ميش      

اين حالت به خـصوص زمـاني چـشم گيـر اسـت كـه هـر        . شوند به اصطالح دور او جمع مي     

ها يا شرايط مـديريتي       تواند در اثر بيماري     اين ناباروري مي  . گروه فقط يك قوچ داشته باشد     

  . در قوچ بالغ باشد و يا اينكه قوچ نا بالغ باشد

بنـابراين هـر بيمـاري يـا استرسـي ممكـن اسـت        . كـشد  مي روز طول    60توليد اسپرم كامل    *

به همين دليل در موقع بررسي      .  روز بعد نشان دهد    60اثرات خود را به صورت ناباروري در        

  . ماه قبل را بررسي كنيد2علت ناباروري، تاريچه ي قوچ را تا 
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 از گله حـذف     تر قوچ نابارور و يا بيمار را        ترين توصيه، اين است كه هر چه سريع         اقتصادي*

گيـري از دسـت     فصل جفت ي  ادامهكرد و بالفاصله براي آن در گله جايگزيني تهيه كرد تا            

  .ي مناسب داشت نرود و در نهايت بتوان تعداد بره

توانـد از علـت    دار مـي  هـاي تـب   و بيمـاري )  سـال 5بـاالي  (نابالغ بودن و يـا مـسن بـودن           

  .ناباروري انفرادي در قوچ باشد

  ميشنسبت قوچ به 

  .ميشراس  25 تا 20يك قوچ بسيار آماده براي 

  . قوچ در يك گروه استفاده كنيد2هميشه از حداقل 

  

  :  الزم استگيري قبل از جفتاقدامات زير 

  ي كمكي با جو  تغذيه �

هـايي   مـيش . ها را تخمين بزنيـد  ميش) BCS(ي بدني  گيري، نمره يك ماه قبل از آغاز جفت 

 هفتـه بعـد از   3 هفتـه قبـل تـا    3هـا را از     را انتخاب كرده و آن     3 تا   BCS (5/2(با نمره بدني    

  )باشد توضيحات بيشتر در بخش تغذيه مي. (گيري با جو كمكي تغذيه كنيد جفت

  . ي كمكي به هر ميش داد  گرم جو به عنوان تغذيه500 تا 250توان از  در هر روز مي

  .م به آن عادت كنداضافه كردن اين مقدار جو بايد تدريجي باشد تا دا

  . چيني پشم �

  

  

  

  

  

  

  

   ميش به همراه بره شيرخوار سالم- 28-6شكل 

  

  ميش - 5 – 6
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  استرس گرمايي

هـاي بـسيار    دام. شود مثلي و مرگ جنين مي      استرس گرمايي باعث سركوب فعاليت توليد       

  .جوان و بسيار پير و آبستن سنگين به استرس گرمايي حساس هستند

  

  پيشگيري از استرس گرمايي

ها قبل از شـروع گرمـا، بـاقي     چيني و مو چيني دام ها در شرايط خنك، پشم   ري دام نگهدا  

ي سـايبان  مناسب و جلوگيري از چاق شدن دام، تهيـه       ) BCS(ي بدني   ماندن حيوان در نمره   

ي مناسب در جايگاه و اسپري كردن آب روي مكان لميدن حيـوان            در چراگاه، ايجاد تهويه   

ي گرم و شرجي اگر الزم      ها  روزدر  . از بهترين كارها است   در مناطقي با هواي خشك يكي       

صورت گيرد، بايـد در اول      ... چيني، تزريقات و يا       ها كار خاصي مانند سم      است بر روي دام   

آجر معدني مخصوص گوسـفند بايـد هميـشه در    . صبح انجام شود كه هوا هنوز خنك است    

دام حتمـاً بـه آب تميـز    . اريآخور وجود داشته باشد به خصوص در زمـان آبـستني و شـيرو           

  . ها بايد در صبح زود و يا بعد از ظهر غذا داده شوند دام. دسترسي داشته باشد

  

   زود هنگام آبستنيازدست رفتنپيشگيري از 

ها و تنظيم تغذيه تا رسيدن به حد  ميش) BCS(ي وضعيت بدني  كنترل مداوم نمره �

 .مطلوب

 .يهاي ضد كرم انجام به موقع و دقيق درمان �

 هفته پس از 3تا ( آبستني 21جلوگيري از وارد كردن استرس به خصوص تا قبل از روز  �

 )گيري آخرين جفت

ها، حمام ضدانگل و هرگونه تغيير در خوراك كه باعث  جمع كردن دام:  مانند،هااسترس

 .اخالل در ميزان مصرف آن شود

 .ي آخور قرار دادن هميشگي آجر ليسيدني در گوشه �

 .ي علوفه، آبخور و آبشخور  حضور گربه و يا پرندگان در انبار ذخيرهجلوگيري از �
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 .ها انبار كردن صحيح خوراك و علوفه و جلوگيري از كپك زدن آن �

 .ها نبايد نان خشك كپك زده استفاده كنند دام �

 .جلوگيري از بيش از اندازه چاق شدن و پرخوري دام �

يري بـه ميـزان ذكـر شـده در بروشـور      گ  سلنيوم يك ماه قبل از جفت      -تزريق ويتامين اي   �

 .دارو به صورت زير جلدي

  ها درزمان آبستني مجاز نيست  آني استفادهداروهايي كه 

 . هاي باالي آلبندازول در اوايل آبستني مبندازول و دوز •

 .شوند اين داروها در صورت مصرف در اوايل آبستني باعث ناقص الخلقه زايي مي

هـاي   متـازون و پمـاد      فنوتيازين، لواميزول، بتا متازون، دگـزا      كلرپرومازين، فنيل بوتازون،   •

 . متازون در نيمه و اواخر آبستني پستاني حاوي دگزا

  .شوند اين داروها در صورت مصرف باعث سقط مي

  

نيـاز بـه انـرژي در مـيش بـاال      ، )هـا (هاي آخر آبستني به علت رشد سـريع جنـين            در هفته   

ي ميش خوب نباشد، يعني به طور مثال سال پربارشي نبـوده و               حال اگر وضع تغذيه   . رود مي

ي كـافي   گيرد و يا بـه انـدازه      ي دستي با جو اضافه صورت نمي       مراتع ضعيف هستند و تغذيه    

 اسـترس  (اي از اسـترس   داشـتن سـابقه   . شـود   نيست، ميش با بحران تامين انـرژي روبـرو مـي          

 و يـا چنـد قلـو    ، تغييرات آب و هوايي، شرايط جوي نامناسب       اي، استرس حمل و نقل      تغذيه

اي در مـيش ايجـاد      در ايـن زمـان بيمـاري      . شـود    باعث شدت يـافتن ايـن مـسئله مـي          )آبستن

  .شود به نام مسموميت آبستني مي

آخـر  ي  ي آخـر و بـه خـصوص دو هفتـه           اگر ديديد مـيش شـما در شـش هفتـه          بنابراين،    

 و در عرض    داشته) عدم هشياري و نگاه كردن به پهلو      (هاي عصبي    آبستني قرار دارد و نشانه    

  هاي ميش بيماري - 1 – 5 – 6

  هاي دوقلوزا مسموميت آبستني يا بيماري ميش - 2 – 5 – 6
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اي از اسـترس داشـت،       اگر سابقه . ي اين دام را بررسي كنيد      روز مرده است، تاريخچه    7 تا   2

  .به مسموميت آبستني مشكوك شويد و شرايط را با دامپزشك خود درميان بگذاريد

كيفيـت بـه     ي بـي   مـل و نقـل و تغييـرات ناگهـاني آب و هـوا، علوفـه               هـا ماننـد ح     استرس  

ي كپك زده، نان خشك كپك زده، تغيير ناگهاني           هاي طوالني، علوفه    خصوص در زمستان  

غذا، لنگش و مـشكالت سـم كـه بـا ايجـاد درد هنگـام راه رفـتن دام را از چـرا كـردن بـاز                            

رغم اشـتها نتوانـد خـوب     ند دام عليشو دارد، مشكالت دهان، دندان و زبان كه باعث مي    مي

شـوند مـواد مغـذي بـه دام نرسـد و مـورد               هـاي انگلـي كـه باعـث مـي          غذا بخورد، آلودگي  

گيرد و هر عامل ديگري كه باعث شـود اشـتهاي مـيش كـم شـود و        انگل قرار مي ي  استفاده

ه ميش كم غذا بخورد، يا ميش نتواند به خوبي راه برود و چـرا كنـد يـا غـذاي خـورده شـد                        

  . كند جذب نشود، دام را مستعد ابتال به مسموميت آبستني مي

بنابراين تنظـيم خـوراك   . شود هاي بسيار الغر و چاق هم ديده مي البته اين بيماري در دام     

بـراي جلـوگيري از ابـتال دام بـه مـسموميت آبـستني       ) BCS(ي وضعيت بدني  بر اساس نمره 

  .الزم است

  

  عالئم و تشخيص بيماري

  .دهد اري در شش هفته آخر و به خصوص در دو هفته آخر آبستني رخ مياين بيم •

اولين عالمت دام آبستن مبتال ايـن اسـت كـه دام خـود را از گلـه و گـروه جـدا كـرده و            •

  .رددام مبتال ميلي به حركت ندا. شود گير مي گوشه

بـدن و انحـراف سـر بـه          هاي عضالني عضالت صورت و بعد سراسـر         تكانريزش بزاق،    •

  .  باال يا پهلو از اين عالئم هستندسمت

  . افتد و بلند شود در مرحله بعدي، دام مرتب روي زمين مي •

  .رسد زماني كه حال دام خيلي وخيم باشد، دام افتاده شده و كامالً احمق به نظر مي •

ها باز شـود، كبـد رنـگ پريـده و متـورم مـشاهده        ي آن ها تلف شوند و الشه    اگر اين دام   •

 . شود مي
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  ندرما

بنابراين درمان بـه موقـع و   . رسد  هم مي   صددرصد در مسموميت آبستني به   احتمال مرگ     

توانيد گلـه     در صورت اقدام به موقع مي     . رفع مشكل احتمالي ساير گله بسيار با اهميت است        

هـا را بـروز داده اسـت در صـورت            ن امكان وجود دارد ميشي كه نشانه      اما اي . را نجات دهيد  

  .ف شوددرمان، باز هم تل

  

هـاي زيـر    تا زماني كه دامپزشك بر بالين دام شما حاضر شود، الزم است كار 

  :را انجام دهيد

توانيد ميش مبتال را از سايرين جدا نگهداري كنيد و كنسانتره مرغوب، آب تميز                اگر مي  - 

  .و يونجه خشك باكيفيت در اختيارش قرار دهيد

 .، دو بار در روز ميلي ليتر15تجويز پروپيلن گاليكول به ميزان  - 

توانيد از شربت هاي حاوي كلسيم و پروپيلن گاليكول استفاده كنيد كـه هـم كلـسيم        مي - 

  .دام تامين شود و هم نياز نباشد از دو داروي متفاوت استفاده كنيد

  .را از طريق دهان به دامتان بخورانيد 50%دكستروز  سرم سي سي 160بار  4 تا 3در روز  - 

 . اس را در يك ليتر آب حل كنيد و به دام بخورانيد- آر-يك چهارم بسته پودر اُ - 

يك دوز ويتامين ب كمپلكس بر اساس مقدار توضيح داده شده در بروشور دارو بـه دام               - 

 .كنيد با اين كار هم به اشتهاي دام و هم كبد كمك مي. تزريق كنيد

ن تزريـق    داروي فلونكـسين مگلـومي     سـي   سـي  1 كيلـوگرم وزن دام زنـده،        20به ازاء هر     - 

  .دارو را يك بار در روز تزريق كنيد. كنيد

اشتها اسـت، انتقـال محتويـات شـكمبه از دام سـالم بـه دام                  اگر چند روز است كه دام بي       - 

ي نـشخواري را از دهـان دام سـالم خـارج      براي اين كـار، يـك لقمـه   . (شود بيمار توصيه مي 

شخواري را بـا مقـداري آب مخلـوط    ي نـ  يا اينكه لقمـه   . مار بخورانيد يكرده و آن را به دام ب      

 ). كرده و از آب رويي به حيوان بنوشانيد
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  .مراحل تكميلي درمان را از دامپزشك خود بخواهيد كه انجام دهد

  كنترل بيماري در گله

 كـل گلـه    يعنـي ،  را بروز دهـد    به مسموميت آبستني     هاي ابتال   نشانه وقتي حتي يك ميش هم    

گرم جو بـراي هـر       500 گرم تا    400از  مين دليل بايد روزانه     به ه . اند   اختالل شده   اين درگير

  .در خوراك اضافه كنيدرأس ميش 

  

  پيشگيري

 اسـترس شـامل    .باشـد   به حداقل رساندن استرس به خصوص در دو ماه آخر آبـستني مـي              •

 .شود كيفيت مي كيفيت يا ناكافي و آب كم و بي حمل و نقل، خوراك بي

ي با كيفيت به مقـدار زيـاد در اختيـار      تميز و علوفه آبمناسبدر شرايط آب و هوايي نا    •

  .دام قرار دهيد

  . گيري توجه كنيد ها هنگام جفت ي وضعيت بدني ميش به نمره •

  . *** است5/3 تا 3گيري  ها هنگام جفت  ميش مطلوب براينمره وضعيت بدني*** 

 نمـره  در ايـن زمـان  .  تعيـين كنيـد  آخر ماه اول آبـستني   ي وضعيت بـدني را در         نمره •

ميش شـما بايـد تـا     اگر بيشتر از اين مقدار بود،.  باقي بماند5/3 تا 3وضعيت بدني بايد همان  

هـاي ابـتال بـه مـسموميت      زيرا چاقي يكي ديگر از علت.  نمره كم كند  5/0ماه سوم آبستني،    

  .آبستني است

ا را  هـ   هايتان را تعيين كرده و آن        نمره وضعيت بدني ميش    آغاز ماه چهارم آبستني   در   •

  .به سه گروه تقسيم كنيد

 3 تـا    5/2 يعنـي . ها در حد مطلوب است       آن )BSC (ي وضعيت بدني    هايي كه نمره    ميش )1

  .است

يعنـي پـايين    . ها كمتر از حد مطلوب است        آن )BSC(ي  يوضعيت بدن   نمره كه هايي  ميش )2

  .است 5/2 تر از
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يعني باالتر . ستها بيشتر از حد مطلوب ا   آن )BSC (ي وضعيت بدني    هايي كه نمره    ميش )3

  . است3از 

 تـا  5/2 ي وضعيت بدني مطلوب يعنـي  اين گروه ها را جداگانه تغذيه كنيد تا همگي به نمره         

ي كوچـك   هـا   جـودان توانيـد از      براي اين كار مي   .  برسند و يا حداقل نزديك شوند      3

  . ها را خودتان در خانه تهيه كنيد  استفاده كنيد و آنمخصوص گوسفند

  

  

  

  

  

  

  

  

توانيد از  ي دستي جو را مي تغذيه. هاي مخصوص براي هر رأس دام  جودان- 29-6شكل 
  .ها انجام دهيد طريق اين جودان

 تعيـين كنيـد    راها ي وضعيت بدني ميش  در دو ماه آخر آبستني هر دو هفته يك بار نمره           •

ديگـري  اند و الزم اسـت چـه اقـدامات        تا متوجه شويد اقدامات شما تا چه اندازه تأثير داشته         

  .انجام دهيد

 تـا   250توانيـد روزانـه    مـي . در دو ماه آخر جو و يونجه با كيفيت را به جيره اضافه كنيـد    •

  . گرم جو را براي هر رأس ميش در نظر بگيريد 500

  .غالت و علوفه را طوري انبار كنيد كه كپك نزنند •

ي    و مرتـب تغذيـه     ها داشـته باشـيد       دو گروه از ميش     اين اي به   در هر فصل زايش توجه ويژه     

  :ها را كنترل نماييد آن
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  شكم اولهاي  ميش )1

هـا هنـوز      زيرا رشـد جـسمي ايـن مـيش        . ها است   ها به انرژي بيشتر ازساير ميش       نياز اين ميش  

كامل نشده است و در حين آبستني بايد هم انرژي رشد نوزاد و هم انرژي رشد خودشـان را        

  .تأمين كنند

  دندان شكستههاي  ميش )2

  

  

  

  

  

  

  

  

ردن مناسب نيست و در كاين ميش قادر به تغذيه .  ميش دندان شكسته- 30-6كل ش

 .صورت آبستني با مشكالت متعددي از جمله مسموميت آبستني مواجه خواهد شد

  

در . هميشه به ياد داشته باشيد نبايد اضافه كردن جو به مقـدار زيـاد و ناگهـاني انجـام شـود            *

پرخـوري بـا مـواد       ي خطرنـاك ديگـري بـه نـام        اين صورت دام شما مبتال به يك بيمـار        

  . خواهد شد اسيدوزاي يا دانه

ي وضـعيت بـدني و تغذيـه كمكـي بـا اسـتفاده از جـو دان         توانيـد بـا تعيـين مرتـب نمـره      شما مي *

  . اي مناسبي را اعمال كنيد ي تغذيه انفرادي و گذاشتن آجر ليسيدني در آخورها، به راحتي برنامه

  

ه بـ  هفتـه پـس از زايمـان         10 هفته ي آخر آبـستني تـا         6در  تواند   ماري در ميش مي   اين بي   

  .شوند در حالي كه بزها بعد از زايش و پس از دفع آغوز به بيماري مبتال مي. وقوع بپيوندد

  

  كمبود كلسيم - 3 – 5 – 6
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  عالئم

  ضعف  •

  هاي نرم  استخوان و لنگش •

  فلجي و زمينگيري •

  قرار دادن سر بر روي زمين  •

  ي بيني تجمع ترشحات در سوراخ ها •

  ي خواب آلود  قيافه •

  مرگ •

ي ميـشي كـه عالئـم تــب شـير را دارد، اسـترس وارد شـده بـه دام مــشاهده         خچـه يدر تار •

  . شود مي

يابـد و   بـروز مـي  )  سـاعت بعـد از اسـترس   12(اين بيماري بـسيار سـريع پـس از اسـترس            •

  .دهد خوشبختانه به درمان با داروي كلسيم بروگلوكونات به خوبي جواب مي

  

  ب كمبود كلسيمعواق

  سخت زايي  •

شود كـه بـه سـخت زايـي      شود اما با ميشي روبرو مي گاهي دامدار متوجه كمبود كلسيم نمي     

  .تواند هم نشانه و هم يكي از عوارض تب شير باشد پس سخت زايي مي. مبتال است

  جفت ماندگي  •

  بيرون زدگي رحم  •

  مسموميت آبستني  •

  

  كنترل و پيشگيري

  . صورت مستقيم در معرض آفتاب قرار داشته باشندها بايد هر روز به دام •

را بـدون محـدوديت در دسـترس دام قـرار      آجر معدني حاوي كلسيمهـا   در آخور دام   •

  .دهيد
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 دقيقـه  5هـا را در آب بـه مـدت     پوسـت . مـصرفي را دور نريزيـد    هـاي  مـرغ  پوست تخم  •

 .مخلوط كنيدها را آسياب كرده و با خوراك دام  پس از سرد و خشك شدن آن. بجوشانيد

  . ماه آخر آبستني2ها به خصوص در  ي باكيفيت در خوراك دام توجه به حضور يونجه •

  

  درمان

. را به آرامـي در رگ مـيش تزريـق كنيـد       20% داروي كلسيم بروگلوكونات     سي  سي 40  

توانيـد از داروي   مـي .  از همين دارو را زيـر پوسـت حيـوان تزريـق كنيـد       سي  سي 100سپس  

CMP البته كلسيم برگلوكونات ارجح است. كنيد هم استفاده.  

  

تر در مراحـل    اين حـاالت بيـش    . م و ركتوم رخ دهد    تواند براي واژن، رح     يرون زدگي مي    

  . دهد و بعد از زايش كمتر شاهد اين وقايع هستيم ي آبستني رخ مي پيشرفته

ر ايـن مـوارد بايـد طبـق         د. ها بسيار بـا اهميـت اسـت        رمان سريع و به موقع بيرون زدگي      د  

  : اصول زير عمل كنيد

هاي ناحيـه بيـرون زده      ي پشت دام را با آب ولرم به خوبي شستشو دهيد تا آلودگي              ناحيه - 

  .هاي اطرافي آن پاك شود و قسمت

اگر مخاط آن ناحيـه رنـگ طبيعـي داشـت،      . ي اندام را به دقت بررسي كنيد       قسمت بيرون زده   - 

  .توانيد آن را تصحيح كنيد نداشت، خودتان به راحتي ميهنوز گرم بود و جراحتي وجود 

  .دستكش بپوشيد - 

توانيد از اكـسي تتراسـايكلين بـراي چـرب            مي. اي روغني چرب كنيد     دستكش را با ماده    - 

  .كردن استفاده كنيد

  .ي بيرون زده را جا بزنيد ، ناحيهاطراف دستبه آرامي و با  - 

 كيلـوگرم وزن مـيش بـه صـورت          10زاء هر   سايكلين طوالني اثر به ا     تترا  اكسي سي  سي 1 - 

  .اي تزريق كنيد داخل عضله

  ها بيرون زدگي - 4 – 5 – 6
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  . هاي ديگر هم استفاده كنيدبيوتيك آنتيتوانيد از  مي

 كيلـوگرم وزن دام  20به ازاء هـر   . يك بار داروي فلونكسين مگلومين به دام تزريق كنيد         - 

  . دارو الزم استسي سي 1زنده، 

  .ام قرر دهيدي با كيفيت در اختيار د براي مدتي علوفه - 

ي بيرون زده رسيده باشد و يا اينكه مخاط آن سرد و سياه بـوده      اگر جراحات جدي به ناحيه    

  .و تورم داشته باشد، نياز است تا فوراً دامپزشك را با خبر سازيد

  .ها را پس از زايش از گله حذف شوند اين ميش

  

  پستان

. كل، رنـگ، قـوام و دمـا بررسـي كنيـد           ها را با مالمسه از نظر قرينه بودن، اندازه، ش           ستان  

توانند نشانگر    مي) سرد يا گرم  (عدم تقارن، بزرگ شدن، رنگ غير طبيعي و دما غير معمول            

  .ورم پستان باشند

  

  چيني آسيب و برداشتن كامل يا ناقص سرپستانك در زمان پشم - 

 ضربه - 

 . ها اي برهناكافي بودن شير براي تامين نياز ه - 

. ها براي تامين شير مورد نياز مدام از مـيش تقاضـاي شـير دارنـد                 زا، بره   قلو  هاي چند   در ميش 

زند و منجـر بـه ايجـاد       ها، اغلب به سر پستانك ها آسيب مي         رقابت براي مكيدن شير بين بره     

به علت درد و زخم سرپستانك، مـيش        . شود  هاي بسيار دردناك روي سرپستانك مي       پالك

  .شود كند كه اين حالت باعث بوجود آمدن ورم پستان مي ها امتناع مي شير دادن به برهاز 

. هـاي چنـد قلـوزا الزم اسـت       براي جلوگيري از وقوع اين عارضه، مديريت جداگانـه مـيش          

عالوه بر اين، فضاي اضافي بـراي    . ها بايد كنسانتره اضافي در نظر گرفته شود         براي اين ميش  

  .در نيز تعبيه شودهر بره به همراه ما

  

  ي درگيري پستان وامل مستعد كنندهع - 5 – 5 – 6
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 .تواند از دهان بره به سرپستانك و يا برعكس منتقل شود ايعات اكتيما كه ميض  

در موارد حضور زخم روي پستان و سرپستانك هميشه بايد در نظر داشـت كـه ايـن زخـم      *

اي شير دادن صـحيح  ممكن است به علت گرسنگي دائمي بره و يا به علت نايستادن ميش بر             

  .ي گرسنه باشد به بره

  * تر دامپزشك خود را مطلع كنيد در موارد بروز مشكالت پستاني، هر چه سريع *

  

  .فوراً به دامپزشك خود موضوع را اطالع دهيد

ر  بـ  بيوتيـك   آنتيتوانيد از يك پماد       تا زماني كه دامپزشك بر بالين دام شما حاضر شود، مي          

  .روي زخم استفاده كنيد

  .ها شير دهند ها بايد در طول روز بار ها توسط دامدار مقيد شوند تا به بره ميش

  

ي ورم پستان حاد، كشيدن پاي همان سمت پستان آسـيب ديـده              اغلب اوقات اولين نشانه     

  . گ شناسايي كندتجربه، ممكن است اين دام را به عنوان دام لن است كه از نظر دامدار بي

پوسـت روي پـستان   . هـا درگيـر اسـت     پستان متورم دردناك كه معموالً فقط يكي از پـستان         

توانـد در سراسـر پوسـت     آسيب ديده ممكن است قرمز يا بنفش شود كه اين تغيير رنگ مي         

اما، با گذشت زمان و پيشرفت بيمـاري،      . در اوايل بيماري پستان گرم است     . شكم ديده شود  

حـال عمـومي مـيش مـساعد     . ترشحات پستان معموالً خون ماننـد اسـت   . شود  د مي پستان سر 

حركاتش خشك است و خود را از گله        . دام در اين حالت تب دارد     . نبوده و دام بيمار است    

در صـورت  . هاي اين ميش ممكن است عالئم گرسنگي از خود نشان دهند         بره. كند  جدا مي 

يابد اما تمام و يا قسمتي از پستان آسيب ديده خواهد          زنده ماندن، حال عمومي دام بهبود مي      

  . شود افتاد كه پوست آن ناحيه پس از چند هفته ترميم مي

 هاي واگير عفوني برخي از بيماري - 6 – 5 –6

 هاي سرپستان درمان زخم - 7 – 5 – 6

  ورم پستان حاد - 8 – 5 – 6
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ي چنين حالتي در دام و قبل از اينكه دماي پستان رو بـه سـردي                به محض مشاهده   !!!

  !!!برود، به دامپزشك اطالع دهيد

  !!!بافت پستان آمپول نزنيدهاي پستان هيچ گاه به داخل  براي درمان بيماري***

هـا بايـد مـداوم بررسـي          ها باال است، سرپستانك     هايي كه وقوع ورم پستان در آن        در گله   

  . شوند و هر زخمي بايد سريعاً درمان شود تا كانون عفونت نشود

تميز كردن مرتب بستر و جلوگيري از آلوده شدن پستان به مدفوع باعث كاهش ابتال بـه                   

  . ودش ورم پستان مي

  

  پيشگيري

  .هاي پستان، اصل بر رعايت موارد بهداشتي است براي پيشگيري و كنترل بيماري

  .ها بايد همزمان از شير گرفته شوند همه بره - 

 .تر دام خشك شود اي ضعيف و كم انرژي تا هر چه سريع ها به جيره ي ميش تغيير جيره - 

   ساعت24خوراندن فقط آب و كاه به مدت *

ي شما زياد است، الزم است كه هنگام خشك كردن            تان حاد در گله   اگر مشكل ورم پس    - 

  .ها از پماد پستاني به صورت زير استفاده كنيد ي ميش همه

پمـاد را اول داخـل پـستان سـالم و           . هنگام استفاده از پماد پستاني بهداشت را رعايـت كنيـد          

ل نوك تيوپ پماد وارد     الزم نيست تمام طو   .  تزريق نماييد   پستان مبتال  داخلي ديگر را     نيمه

زيـرا ممكـن اسـت بـا فـشار وارده      . همين قدر كه مقداري وارد شد، كافي است   . پستان شود 

  . براي ورود تمام طول نوك پماد به داخل پستان، سر پستانك از داخل آسيب ببيند

 بـه  در غـده پـستاني  ) هـا (هـا سـفت و سـخت شـده و آبـسه            در ورم پستان مـزمن، پـستان        

هـا متـورم شـده و كانـال           گاهي اوقـات سرپـستانك    . شوند  خصوص در زير پوست ظاهر مي     

ي دام    توان به راحتـي در زمـان معاينـه          اين تغييرات را مي   . باشد  سرپستانك حاوي چرك مي   

انـد،   گـشته  ها به حالت اول بـاز  كه پستان) گيري  هفته قبل از جفت  8 تا   6(گيري    قبل از جفت  

  . مشاهده كرد

  ورم پستان مزمن - 9 – 5 – 6
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  .ان ندارد و دام بايد حذف شوددرم

  

  كمك به دام هنگام سخت زايي

 سـي  سـي  90 بتـادين و  سـي  سي 10(را با بتادين رقيق شده      ) محل خروج نوزاد  (پشت دام    •

 .ضدعفوني كنيد) آب جوشيده ي سرد

با اينكه الزم است براي كمك به دام سريعاً اقدام كنيد، اما نبايد رعايت مـسائل بهداشـتي را      

 . گيريدناديده ب

 .دست هايتان را تميز بشوييد •

 .دستكش مامايي يك بار مصرف دست كنيد •

توانيـد مقـداري اكـسي تتراسـايكلين          مـي . ي روغني چرب كنيـد      دستكش را با يك ماده     •

 .روي دستكش بريزيد

 .همزمان با زور هاي مادر، بره را به بيرون بكشيد •

تـا حالـت طبيعـي حفـظ شـود و           جهت كشيدن بره به بيرون بايد رو به سمت پايين باشـد              •

 .كمترين آسيب به ميش و بره وارد شود

 .داريد تر از يك دقيقه وارونه نگه بره را بيرون آوريد و آن را براي كم •

 .در همين حالت بيني و داخل دهان حيوان را تميز كنيد تا حيوان بتواند تنفس كند •

كلين طوالني اثر به صورت     تتراساي  اكسي سي  سي 1 كيلوگرم از وزن ميش،      10به ازاء هر     •

 .داخل عضله تزريق كنيد

 داروي فلونكسين مگلومين بـه صـورت        سي  سي 1 كيلوگرم وزن دام زنده،      20به ازاء هر     •

  .زير پوستي به ميش تزريق كنيد

كـسب  گيـري     هاي جوان بايد حداقل دو سوم وزن بالغين را در زمان جفـت              ميش

هـا   ي آن ن از چـاق شـدن بـيش از انـدازه          هـاي جـوان آبـست       ي مـيش    بـا كنتـرل تغذيـه     . كنند

  .جلوگيري كنيد
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ممكن است با دامي روبرو شويد كه با اينكه مدتي است در حال زور زدن است اما هـيچ                

رد با رعايت كامل بهداشـت، دسـت كـردن دسـتكش         ادر اين مو  . پيشرفتي در زايمان  ندارد    

از اكسي تترا سايكلين به عنوان مايع لغزان كننده، دست خـود را داخـل واژن   تميز و استفاده   

  . دام فرو ببريد

اگر حس كرديد دست شما داخل واژن چرخيد و يا اينكه دست شما با گردن رحـم بـاز                 •

در ايـن مـوارد بالفاصـله    . برخورد كـرد، ايـن عـدم زايمـان ناشـي از چرخيـدن رحـم اسـت               

در غيـر ايـن صـورت، رحـم در اثـر فـشار و               . م سـزارين شـود    دامپزشك را آگاه كنيد تـا دا      

 .زورهاي زايماني داخل بدن دام پاره شده و جنين و دام هر دو خواهند مرد

اما اگر دست شما داخل واژن نچرخيد و با گردن رحم به صـورت بـسته مواجـه شـديد،                     •

اقص گردن رحم بدانيد كه عدم زايمان ناشي از بسته بودن گردن رحم و به اصطالح اتساع ن            

در اين زمان با رعايت آرامش، سعي كنيد به آرامـي و در طـول زمـان يـك انگـشت                     . است

پس از آن انگشت دوم و همينطور تا زماني كه كل دست را             . خود را وارد گردن رحم كنيد     

اصـالح ايـن حالـت كـه ممكـن         . بتوانيد داخل گردن رحم كنيد و جنين بتواند خـارج شـود           

دقـت كنيـد بـا زور       . تر به طول انجامد، نياز بـه صـبر و حوصـله دارد            است يك ساعت و بيش    

  .زيرا باعث وارد آمدن جراحات و خسارات خواهيد شد. گردن حم را باز نكنيد

  

  پيشگيري

  :اما، به صورت كلي الزم است. راه خاصي شناخته و توصيه نشده است

 .در انبار كردن خوراك ددقت نماييد تا كپك نزد •

 .سترس وارد آمده به ميش آبستن را كاهش دهيدتا حد امكان ا •

همچنـين بايـد   . سه از نظـر وجـود ورم پـستان بررسـي شـوند     مـ ي مال ها بايد بوسـيله    پستان  

  . كيفيت و مقدار آغوز و شير توليدي هم مورد اريابي قرار گيرد

  هاي مكرر دام عدم زايمان در عين زور زدن - 10 – 5 – 6

  

  مراقبت هاي پس از زايمان - 11 – 5 – 6
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  سرپـستانك مـورد ارزيـابي قـرار    هر پستان بايد جداگانه دوشيده شود تـا سـالمت آن پـستان و        

ها را بـا نوزادانـشان        ارتباط آن  ي  نحوهها را پس از زايش بايد دنبال كرد و رفتار و              دام. گيرد

بـراي ايـن كـار      . بررسي كرد تا از پرستاري كردن خوب مادر از نوزاد اطمينان حاصل نمود            

بـه خـصوص در   . ته قرار دادهاي تازه زا را با نوزادانشان چند روزي در محيط بس توان دام  مي

  .ها كه هنوز مادري را خوب بلد نيستند مورد شكم  اولي

  

  

  

  

  

  

  سالم بز و بزغاله - 29-6شكل 

  
  اقدامات قبل از زايش

 هاي آبستن ي پستان ميش معاينه �

هـايي كـه زود تـر زايمـان           در صورت تشخيص ابتال به ورم پستان در دام آبستن، از ميش             

آوري كنيد و آن را به صورت يخ زده نگهداري كنيد تا بـه نـوزاد              خواهند كرد، آغوز جمع   

  .اين ميش در زمان تولد بخورانيد

  

  يك ماه قبل از زايش

 . ها تزريق واكسن چهار ظرفيتي انتروتوكسمي و واكسن قانقارياي عفوني به ميش �

 .ها ي پشت ميش چيني ناحيه پشم �

 .افزايش انرژي جيره با تغذيه با جو دستي �

 .هاي الغر و يا دو قلو آبستن ي ميش كردن جو به جيرهاضافه  �

 .قرار دادن آجر ليسيدني و سنگ نمك در آخور دام بدون محدوديت و در تمام سال �
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 . درمان ضد كرمي �

 

  ه قبل از اولين زايش مورد انتظاردو هفت

  :سازي جايگاه زايش و تجهيزات مورد نياز  آماده

 :زايش در مرتع �

  . اه به منظور ايجاد بادشكن و آماده سازي بستر زايشهاي ك قرار دادن بسته

 :زايش در جايگاه �

  . هاي موجود در جايگاه تعبيه شود ي مناسب بر اساس تعداد دام تهويه

ها پس از تميز شدن بايـد ضـدعفوني گردنـد و بـستر تميـز و خـشك در            ساختمان و جايگاه  

  . محل زايش در نظر گرفته شود

  براي فصل زايشتجهيزات مورد نياز جدول 

  تجهيزات زايش

  هاي پشت دام چيني براي چيدن پشم دو كارد يا ماشين پشم

  محلول ضدعفوني كننده براي تميز كردن پرينه

  ) يا كيسه گوني تميز(حوله هاي تميز پارچه اي 

  ي بره سرد براي احيا يكي حاوي آب گرم براي شست و شو و ديگري حاوي آب. دو سطل آب تميز

  سايكلين به عنوان مايع لغزان كننده در صورت كمك به داماكسي تترا

  هاي يك بار مصرف مامايي دستكش

ــزات  تجهيــــــ

  ي بره تغذيه

   يا شيشه شيرسي سي 60 معدي به همراه سرنگ ي لوله

  منبع آغوز يخ زده

  شيشه شير و سر پستانك

لوازم مورد نيـاز    

  براي بره

  بندناف براي ضدعفوني كردن 5/2%يد 

  سي سي 60 و 3 و 1استريل هاي  سرنگ

   اينچ1به طول ) زرد (20و ) مشكي (22هاي استريل گيج  سر سوزن

  ها جعبه ي گرم كننده براي بره

  دماسنج 

  داروها

  پروپيلن گليكول به همراه ابزار خوراندن شربت ها

  ها  و سلنيوم قابل تزريق براي برهEويتامي 

  ي كلستريديايي گانه واكسن چند

 CMPونات براي تزريق زير جلد يا كلسيم بروگلوك

  50%دكستروز 

  ) ORS( اس - آر-پودر ا

  پني سيلين، اكسي تترا سايكلين طوالني مدت: بيوتيك آنتي

  ضد كرم 
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ها را به خـوبي بـا       هاي تميزي كه قبالً آن      هاي قديمي تميز و يا كيسه گوني       توانيد از حوله    مي

  . عفوني كننده شسته ايد براي اين كار استفاده كنيد اد ضدآب و مو

  ي بعد از تولد  دقيقه15 در بندنافضدعفوني كردن  -2

  ا به وسيله محلول، ضدعفوني كنيد ربندنافتوانيد  به دو روش مي

 و بنـدناف بره را از دسـتانش بگيريـد و محلـول ضـدعفوني كننـده را بـا فاصـله بـه روي                     •

 . اطراف آن بپاشيد

 را كـامالً بـه محلـول    بنـدناف بريزيـد و  ) ماننـد پيالـه اسـتيل   (ل را داخل ظرفي گود  محلو •

 . شود البته اين روش توصيه نمي. آغشته نماييد

  . ساعت بعدي تكرار كنيد4 تا 2 را حتماً يك بار ديگر طي بندنافضدعفوني كردن *

 بـراي  بيوتيـك   يآنتـ توانيـد از اسـپري        اگر محلول يد دامپزشـكي در اختيـار نداشـتيد، مـي           *

  .  به تنهايي كافي نيستبيوتيك آنتيالبته اسپري .  استفاده كنيدبندنافضدعفوني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  

  

يكي از . ناف در بزغاله تازه متولد شده در اين عكس قابل مشاهده است آلودگي بند -32-6شكل 

ي بندناف و تميز بودن باشد كه بايد با ضدعفون هاي نافي ميمرگ و مير نوزاد، عفونت هاي علت

  .بستر از آن جلوگيري كرد

  مراقبت و مديريت نوزاد - 6 – 6

  خشك كردن بره -1
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ايـن دام  .  به مـدفوع آلـوده شـده اسـت     بندنافبه علت عدم رعايت بهداشت و بستر كثيف،         

  .ها از جملع اسهال است مستعد ابتال به بسياري از بيماري

  

  بندنافهاي ضدعفوني كننده  محلول

  :شود استفاده از يكي از مواد زير توصيه مي

 بالفاصـله بعـد از      بنـدناف ور سـاختن كامـل       ي الكل براي غوطه      يد در پايه   5/2%محلول   •

 .تولد

  10%محلول بتادين  •

 بيوتيك آنتياسپري  •

  7%تنتور يد  •

 .توانيد به يك داروخانه سفارش دهيد دستور ساخت اين محلول را ميض

  سي سي 1000  درجه75الكل +  گرم50اسيمتيدور پ + گرم 70يد 

هاي كاغذي يك بار مصرف ريختـه شـود و بايـد              كننده بايد در فنجان   ي ضدعفوني     مادهض

  . ي ضدعفوني كننده دور ريخته شود ي ماده پس از استفاده، فنجان به همراه باقي مانده

 

  خوراندن آغوز -3

نهايتاً اولين وعده آغوز بايـد     . ي اول تولد است      دقيقه 30بهترين زمان خوردن آغوز در        

  .  از تولد باشد ساعت بعد6 تا 4حداكثر 

شـود، بـشوييد و آن را بـا     هايي از اطراف را كه وارد دهان بره مـي  اول نوك پستان و قسمت  

  .دستمالي تميز خشك كنيد

. بهتر است ميش را روي پاهاي عقبش بنشانيد و بـره را در يـك سـمت آن قـرار دهيـد                  

درون دهـان نـوزاد   سپس سر پستانك را به داخل دهان بره برده و همزمان مقداري آغـوز را   

  . بدوشيد تا بره به مكيدن پستان ميش تشويق شود
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 ي لولـه ي شير، سرنگ و يـا   ي دستي نوزاد را با شيشه       بعد از خوردن اولين آغوز، تغذيه       

 11 بعـد از ظهـر و   3 صـبح،  7مـثالً  . اين كار را سه بار در روز انجام دهيد      . معدي ادامه دهيد  

  . شب

هـاي زيـر بـه بـره       ند از ميش آغوز بخورد، بايد بـه يكـي از روش           اگر به هر دليلي بره نتوا       

  : آغوز بخورانيد

اگر بـره تـوان مكيـدن دارد، آغـوز را درون يـك شيـشه شـير بچـه بريزيـد و بـه حيـوان                            •

 .بخورانيد

نـوزاد را  .  بكشيدسي سي 50توانيد آغوز را داخل يك سرنگ تميز  به جاي شيشه شير مي    •

. رنگ بدون سوزن را به آرامي از گوشـه دهـان بـره وارد كنيـد    س. روي پاي خودتان بنشانيد   

 . ي نفس كشيدن هم بدهيد به دام اجازه. با فشار آرام شير را درون دهان بره خالي كنيد

برطبـق  . (اگر بره توان مكيدن ندارد و ضعيف اسـت، بايـد از لولـه معـدي اسـتفاده كنيـد                    •

  )دستورالعمل

اند،  هايي كه در اثر گرسنگي دماي بدن خود را ازدست داده            هاي بسيار ضعيف و بره      به بره *

برطبـق  . (هـا بايـد از محلـول تزريقـي گلـوكز اسـتفاده كنيـد        در ايـن بـره    . لوله معـدي نزنيـد    

  )دستورالعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

شده و حال ، نوزاديست كه در اثر نخوردن آغوز بيي تازه به دنيا آمده  بره- 33 -6شكل 

  .تواند منجر به مرگ آن شود عدم توجه به اين نوزاد مي
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در اثر عدم خوردن آغوز به موقع، دماي بدن دام پـايين آمـده اسـت و در وضـع بـدي                        

ي بعـدي آغـوز را    هاي تـازه متولـد شـده، وعـده        بعد از اولين بار لوله زدن در دام        .قرار دارد 

باعـث تـشويق   ايـن كـار   .  بـه دام بخورانيـد  ي شـير    ساعت بعد و با استفاده از شيـشه        5حدود  

  .شود فرآيند مكيدن مي

  

  ميزان آغوز

  )  ساعت اوليه4-6در (ميزان آغوز در ساعات اوليه  = 50× وزن بدن بره هنگام تولد   

   ساعت اول 24ن آغوز مورد نياز در اكل ميز = 250 تا 200× وزن بدن بره هنگام تولد 

  :ي كيلو گرم2ي  مثالً براي يك بره

  .نياز است)  برابر است با نصف ليوانتقريباًاين مقدار ( آغوز در ساعات اوليه سي سي 100

  ) ليوان2 برابر است با تقريباًاين مقدار . (سي آغوز در كل روز اول نياز است  سي500 تا 400

 ي ادامـه يعني به اين بره، نصف ليوان آغوز را در اولين بار و يـك و نـيم ليـوان ديگـر را در                      

  .خورانيم روز مي

  

 آغوز يخ زده

 مـاه در    6تـوان ايـن آغـوز را تـا            مـي . فقط آغوز حاصل از دوشش اول بايد فريز شـود           

 بكشيد و با سرنگ در فريزر سي سي 50هاي   توانيد آغوز را در سرنگ      مي. فريزر نگه داشت  

 . قرار دهيد و هنگام يخ زدايي، خود سرنگ را داخل ظرف آب گرم بياندازيد

مان اسـتفاده، ظـرف حـاوي آغـوز يـخ زده را در آب ولـرم قـرار دهـيم تـا يـخ آن بـه                            در ز 

 .آهستگي باز شود

  . بر روي ظرف حاوي آغوز يخ زده تاريخ اخذ آن و مشخصات ميش را بنويسيد

  .هاي پير گله براي تهيه منبع ذخيره اي آغوز استفاده كنيد سعي كنيد از آغوز ميش*

شـير چنـد گـاو را بـا هـم          (توانيد از آغوز گاو سالم        له نبود مي  زايي در گ    اگر هيچ ميش تازه   

  . و يا بز سالم تازه زا استفاده كنيد) مخلوط كنيد و آن را به بره بخورانيد
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  20%مقدار تزريق محلول گلوكز 

 سـي   سـي  5 و   40% محلول گلـوكز     سي  سي 5 كيلوگرم از وزن بره به       1در كل به ازاء هر        

  .آب نياز داريد

 از آب سـي  سـي  13 و 40% ميلي ليتر از محلول گلوكز      13 (سي  سي 26: كوچكهاي    بره •

 )جوشيده ولرم

 از آب   سـي   سـي  18 و   40% ميلي ليتر از محلول گلـوكز        18 (سي  سي 36: هاي متوسط   بره •

 )جوشيده ولرم

 از آب   سـي   سـي  25 و   40% ميلي ليتر از محلـول گلـوكز         25 (سي  سي 50: هاي بزرگ   بره •

 )جوشيده ولرم

هـاي بعـدي نگهـداري       توانيـد بـراي تزريـق در روز         ي اين محلول گلوكز را نمي       يماندهباق* 

  .كنيد و بايد بعد از تزريق، محلول را دور بريزيد

 ها   سلنيوم به بره-تزريق ويتامين اي -4

زيـر   سـلنيوم تزريقـي بـه صـورت          - به ازاء هر كيلوگرم وزن بره، ويتـامين اي           سي  سي 1/0

 .به بره تزريق كنيدجلدي 

   سلنيوم تزريقي-مقدار مورد نياز ويتامين اي  = 1/0× وزن بره هنگام تولد

 سـلنيوم بـه   -اي   ي تزريـق ويتـامين      هاي تجاري آمـاده     توانيد از محلول    حال حاضر مي    در  

  . ها تزريق نماييد  به زير جلد برهسي سي 5/1ميزان 

 دقيقه بعـد    15ها     به بره  يكبيوت  آنتيدر شرايط با آلودگي باال و جايگاه كثيف، خوراندن           -5

 .از تولد

 دقيقـه  15 در   بيوتيـك   آنتيتوانيد از يك شربت       در شرايط بسيار آلوده و جايگاه كثيف، مي       

بـا ايـن كـار بـه طـور      . هـا بدهيـد   يك نوبت هم فرداي آن روز به بـره . پس از تولد بخورانيد  

  .ها جلوگيري خواهيد كرد چشمگيري از وقوع اسهال در ميان بره

  .توانيد از محلول خوراكي نئومايسين سولفات استفاده كنيد مي

 . تزريق نماييدبيوتيك آنتيدر صورت كمك به ميش در زايمان، به آن  -6
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 1 كيلـوگرم از وزن مـيش،   10ايـد، بـه ازاء هـر     به ميشي كه در زايمان بـه آن كمـك كـرده     

داخـل عـضالني،    به صورت   ) LA (20%تتراسايكلين طوالني اثر      اكسي بيوتيك  آنتي سي  سي

  .تزريق كنيد

 . دارو به آن تزريق كنيدسي سي 4 كيلوگرم وزن دارد، بايد 40يعني اگر ميش شما 

 سـي   سـي  1 كيلـوگرم وزن مـيش،       20در صورت كمك به ميش در زايمان، بـه ازاء هـر              -7

 .داروي ضد التهاب فلومكسين مگلومين به صورت زير جلدي تزريق كنيد

با اين كار شما زمين را ضـدعفوني كـرده و بـره و              . ك بپاشيد بعد از زايمان روي زمين آه     *

  . كنيد ها حفاظت مي ميش را در برابر بسياري از بيماري

  

  گرم كردن نوزاد

نـوزاد بـا دمـاي    . گـراد، بـراي نـوزادان طبيعـي اسـت            درجه سانتي  40 تا    5/39دماي بين   

ي    نـشان دهنـده    37تـر از    دمـاي كم  . گراد نيـاز بـه كمـك دارد         ي سانتي   درجه 39تر از    پايين

  .وخامت حال نوزاد است

  

   گرم كردن و گرم نگه داشتني نحوه

، اول بـره را بـا پارچـه يـا حولـه             )بعد از تولد يـا در اثـر بارنـدگي         (اگر بره خيس است      •

 .هاي تميز كيسه گوني هم استفاده كنيد توانيد از تكه مي. خشك كنيد

نـد حولـه را بـا قـرار دادن در مجـاورت      هاي گرم كردن بره اين است كه چ     يكي از راه   •

 . حرارت گرم كنيد و حيوان را در آن بپيچيد

 .جعبه گرم كن نوزاد بسازيد و در فصل زايش از آن استفاده كنيد •

  .تواند چوبي باشد جنس اين جعبه مي

  : ابعاد جعبه حداقل براي يك بره

  سانتي متر50× سانتي متر 30كف جعبه     

  تر م1ارتفاع           
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 سانتي متري از كف جعبه باشد تـا بتـوان دمـا را          20جعبه بايد داراي يك دماسنج در ارتفاع        

بهتر اسـت بـره كـف جعبـه       .چك كرد و از بيش از اندازه گرم شدن حيوان جلوگيري كرد           

بــراي ايــن منظــور . دراز بكــشد و جريــان هــواي گــرم در اطــراف آن جريــان داشــته باشــد 

  . گراد باشد  درجه سانتي41البته دما نبايد بيشتر از . اليي دارندهاي خانگي قابليت با سشوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جعبه گرم كن نوزاد-34- 6شكل

توانيد نوزاد را داخل يك جعبه به صورتي قرار دهيد كه جعبه سقف داشته باشـد امـا                 مي

تـا  آن وقت اين جعبه را روبروي بخاري و نزديك آن قـرار دهيـد            . يك ديواره نداشته باشد   

  .البته حواستان باشد بره از گرماي بيش از اندازه نسوزد. هواي گرم وارد جعبه شود

  

  

  

  

  

  

  

  تلفات نوزادان در اثر عدم رسيدگي مناسب و سرما - 35-6شكل 
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  اين نمودار نشانگر اين است كه در هر مرحله چگونه بايد نوزاد را از خطر كمبود انرژي و 

  .ت دادكاهش دما نجا

  بستر

بهترين بستر، بستري است كه خشك باشد و زير نوزاد كود نباشد، چـه كـود خـشك و                   

  .ها استفاده كنيد توانيد از گياهان محلي و يا كلش به عنوان بستر براي بره مي. چه كود تر

  

  

در اين تصوير يك بستر  -36-6 تصوير

هاي عشاير  مناسب در چادر نگهداري بره

  .تنشان داده شده اس
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  ه اقدامات قبل، حين و پس از زايشنمودار خالص
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  كيف چوپان

شـود، وجـود      ها در مرتع و بيرون از جايگاه انجـام مـي            از آن جايي كه بسياري از زايمان      

توانيـد وسـايلي را كـه در زيـر      شـما مـي  . يكسري وسايل اوليه همراه چوپان ضـروري اسـت      

  .اي قرار داده و به چوپانتان بدهيد  كيف پارچهاند را در يك ليست شده

 ها  و زخمبندنافمحلول بتادين براي ضدعفوني كردن  •

 ) OTC( سي - تي-اسپري ا •

 چند جفت دستكش مامايي •

 ها حوله يا كيسه گوني تميز براي خشك كردن بره •

  ها  براي خوراندن آغوز به برهسي سي 50لوله معدي يا سرنگ 

  

  

  

  گير د زمين گوسفن- 37-6تصوير
  

  

 گير بودن حال و گوشه عدم تمايل به راه رفتن، بي -1

 عقب ماندن از گله  -2

تر بيمـاري، دام شـما        در مراحل شديد   -3

شود، سـپس     با زور هم از جايش بلند نمي      

خوابـد و در مراحـل        روي جناغ خود مـي    

 .افتد آخر به پهلو مي

  

  

  هاي دام بيمار يژگي - 7 – 6
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افتـد بـي    ارد و نـسبت بـه اتفاقـاتي كـه در اطـرافش مـي      د دام بيمار سر خود را پايين نگه مـي      

 .تفاوت است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بره بيمار-38-6 تصوير

 

توانـد بـه طـور     دام بايد روي هر چهار پايش به خوبي بايستد در حالي كه دام بيمـار نمـي                -4

 .مساوي روي چهار پايش راه برود بنابراين در هنگام حركت مي لنگد

  وار دامكاهش اشتها و تغيير در نشخ -5

  . خورد دهيد كم مي رود يا از غذايي كه شما براي او قرار مي دام بيمار به سمت غذا نمي

  و پوست) ر گوسفندان و مو در بزهاپشم د(تغيير در شكل پوشش خارجي  - 6

 . . ..خوردن مواد غير مغذي مانند خاك، سيمان، ديوار آغل و  -7

شگيري از بوجود آمدن آن هميشه آجر       براي پي . ي كمبود مواد معدني است      اين حالت نشانه  

  .ليسيدني در گوشه ي آخورها قرار دهيد
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خوردن ديوار در .  اين دو دام مشغول خوردن ديوار سيماني هستند-39-6 تصوير

  .هاي كمبود مواد معدني باشد تواند از نشانه هاي ميدام

  

 اشتهايي چيست؟ هاي بي علت

  هاي دادن غذا ظم بودن زماننامن •  كم كيفيت بودن غذا •

  هاي عفوني بيماري •  ها  تراكم بيش از حد دام •

  تب داشتن •  هواي گرم •

  ها انگل •  زخم و جراحت •

  استرس  •

  

  

كند، بلكه به رشد، آبـستن   ها جلوگيري مي   تأمين مواد معدني نه تنها از گنده خواري دام        

ها و زودتر فحل آمدن كمـك         ومت به بيماري  ها، مقا   شدن، توليد شير، رشد خوب استخوان     

بـه خـصوص در زمـان    . هـا وجـود داشـته باشـد     آجر معدني بايد هميشه در آخر دام     . كند  مي

  .آبستني و شيرواري

  

  

  فوايد مواد معدني - 8 – 6
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   دام پوشش خارجي خود را از دست داده است-41-6 تصوير

  

خارانـد احتمـاالً از      هاي ديوار آغل مي     اگر دام شما خودش را با وسايل سفت مثل كناره         

برد، در اين صورت با ادامه دادن اين كار پشم يا موي بدن دام شـما شـروع                    مشكلي رنج مي  

  .دهد هاي ناحيه خارش را از دست مي كند و دام موها يا پشم به ريزش مي

  .باشند ها مي اي و يا انگل هاي تغذيه علت اين تغيير در پوشش، كمبود

  

  

  هاي آجر معدني  بلوك-40-6 تصوير

  

  و پوست) ر گوسفندان و مو در بزهاپشم د(تغيير در شكل پوشش خارجي 

د كه پوشش بدن دامتان شفافيت خود را از دسـت داده، ريـزش دارد،               كني  گاهي مشاهده مي  

  .هاي مختلف بدن دامتان اين پوشش يك دست نيست شود و در قسمت به راحتي كنده مي
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  نگليدگي اهاي آلو نشانه

  اسهال •  كم خوني  •

  بطري تحت فكي •  سرفه و مشكالت تنفسي •

  كيفيت نامناسب پشم و مو •  از دست دادن وزن •

ــذا     • ــوب غ ــه دام خ ــالي ك ــب درح ــد نامناس رش

  خورد مي

ــستن    ــه دام آب ــال ك ــزرگ در ح ــكم ب ش

  نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به اين حالت، بطري تحت فكي .  به برآمدگي زير فك دام توجه كنيد-43-6 تصوير

مدام ايجاد شده و . بطري تحت فكي دائمي نيست. قوام اين برآمدگي آبكي است .گويند مي

  .شود ناپديد مي

  

  

 رنگ به سطح داخلي پلك كه .اين دام آلوده به انگل است.  دام كم خون-42-6 تصوير

  .پريده است توجه كنيد

  

  آلودگي انگلي - 9 – 6
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  . اين دام آلوده به جرب است-44-6 تصوير

ها درون بدن دام در ريه، كبد، قلب و گوشـت ضـايعات و       بر اين مشكالت، انگل   عالوه  

بنـابراين  . شوند نتـوان آن اعـضا را مـصرف كـرد     كنند كه باعث مي   هايي را ايجاد مي     كيست

هاي انگلي اقدامي مهم در جهت كاهش خـسارات اقتـصادي و    درمان و پيشگيري از بيماري   

  .دهي است افزايش سود

  

اين انگل در   . گذارد  زند و تخم مي     انگل است كه درون پوست دام تونل مي       جرب يك   

هـا آلـوده      دامي كه به اين انگـل     . كند  كند و آرامش حيوان را سلب مي        دام ايجاد خارش مي   

  . ها را نيز بيمار كند تواند بقيه دام شود، در صورت عدم درمان، مي مي

. ها استفاده كنيـد     م ضدانگل براي دام   هاي خارجي، از حما     براي پيشگيري و درمان انگل    

. توانـد در كنتـرل ايـن آلـودگي جلـوگيري كنـد        ها در تابستان و پاييز مـي        حمام اجباري دام  

ي كافي گرم باشد تـا حيـوان پـس     حمام ضدانگل بايد در زماني انجام شود كه هوا به اندازه         

  .از آن خشك شده و بيمار نشود

  

  

  جرب - 1 – 9 – 6
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دام كننـد و از خـون    ها موجوداتي هستندكه يا درون بدن دام و يا روي سطح آن زندگي مـي     انگل

  .زنند ها با ايجاد خارش، آرامش حيوان را به هم مي عالوه بر اين، بعضي انگل. كنند تغذيه مي

  

  ها ي مبارزه با انگل برنامه

  .دهد هاي شما را نشان مي جدول زير يك برنامه براي درمان ضد كرم در دام

  

  

  

  

  به جرب دام مبتال -45-6 تصوير

  درمان

 هفتـه   1ي    هايتان را با دو مرتبـه تزريـق زيـر پوسـتي آيـورمكتين بـه فاصـله                   توانيد دام   مي

 از دارو را زيـر  سي سي كيلو گرم وزن بدن دام، يك  50براي اين كار براي هر      . درمان كنيد 

 كيلـو   50معني اين جمله اين اسـت كـه اگـر بـراي مثـال وزن دام شـما                   . پوست تزريق كنيد  

 70 كيلو باشد بايد عـدد       70 از دارو را تزريق كنيد و اگر وزن دام شما            سي  سي 1 بايد   است،

  .شود  ميسي سي 5/1 كنيد در اين حالت مقدار دارو 50را تقسيم بر 

  50وزن دام تقسيم بر = مقدار دارو
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ماه هايي كه بايد درمان 

  ضد كرم انجام دهيد

 روز 15تكرار درمان در   ك هفته بعدتكرار درمان ي  درمان روز اول

  بعد

  آيورمكتين  نيكلوزامايد  آلبندازول  اول ارديبهشت

  آيورمكتين  نيكلوزامايد  شربت فنولين   خرداد15

  آيورمكتين  مبندازول  شربت فنولين  اول آبان

  .روش استفاده از هريك از داروهاي جدول را از روي بروشور دارو با دقت بخوانيد*

  !توجه

م شما در ماه آخر آبستني است از دادن آيـورمكتين و شـربت فنـولين خـودداري                  اگر دا  �

  .كنيد و به جاي شربت فنولين از آلبندازول استفاده كنيد

 روز اول آبستني است از دادن آلبندازول خودداري كنيد و بـه جـاي   45اگر دام شما در      �

  .آن از شربت فنولين استفاده كنيد

كنيد درمان را از فروردين شروع كنيـد، درمـان           دگي مي اگر شما در يك منطقه گرم زن       �

 . ارديبهشت و درمان سوم را در مهر انجام دهيد15دوم را در 

كنيد درمان را از خرداد شروع كنيد، درمان دوم           اگر شمادر يك منطقه سرد زندگي مي       �

  . تير و درمان سوم را در اواخر ماه شهريور انجام دهيد15را در 

ر هـستيد داروهـاي جـدول را قبـل از هـر كـوچ بـه منطقـه جديـد، بـه                       اگر شما از عـشاي     �

  .هايتان بدهيد دام

كنيـد بـه جـاي     اي سرد و كوهستاني و با آب و هواي خشك زندگي مـي            اگر شما در منطقه   

  :جدول باال از جدول زير براي درمان ضد كرم استفاده كنيد

ماه هايي كه بايد درمان ضد كرم 

  انجام دهيد

  لدرمان روز او

تكرار درمان يك 

  هفته بعد

 روز 15تكرار درمان در 

  بعد

  آيورمكتين  نيكلوزامايد  آلبندازول  اول ارديبهشت

  آيورمكتين  نيكلوزامايد  كلوزانتل   خرداد15

  آيورمكتين  مبندازول  لواميزول  اول آبان

  .روش استفاده از هريك از داروهاي جدول را از روي بروشور دارو با دقت بخوانيد*
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  !هتوج

اگر دام شما در ماه آخر آبستني است از دادن لواميزول خودداري كنيد و به جـاي آن از             �

  .كلوزانتل يا آلبندازول استفاده كنيد

 روز اول آبستني است از دادن آلبندازول خودداري كنيد و بـه جـاي               45اگر دام شما در      �

 .آن از كلوزانتل يا لواميزول استفاده كنيد

 برابر مقدار دارويي كه براي گوسـفند        5/1يزول و آيورمكتين در بز،      براي استفاده از لوام    �

 . كنيد را به كار ببريد استفاده مي

كنيد   برابر مقدار دارويي كه براي گوسفند استفاده مي       2براي استفاده از آلبندازول در بز،        �

  . را به كار ببريد

  ....دقت كنيد كه 

هاي شير خوار دارو      ها به غير از بره و بزغاله        براي درمان ضد كرم در گله بايد به تمام دام          �

  . بدهيد

هايتان، سگ هـاي گلـه نيـز بـا داروي ضـد               همزمان با استفاده از داروي ضد كرم در دام         �

 .كرم پرازي كوانتل درمان كنيد

 2سگ ها بايد به مـدت  . سگ ها را درگوشه اي ببنديد و قرص ضد كرم را به آن بخورانيد      

زيرا مدفوع سگ ها تا دو روز پس از خورانـدن    . وعشان سوزانده شود  روز بسته باشند و مدف    

 .ها را آلوده كند تواند دام قرص ضدانگل حاوي تعداد بااليي تخم انگل است كه مي

ها ضدانگل داده ايـد را در   هايي كه به آن  ساعت تمام دام24پس از تجويز دارو به مدت   �

هـاي مـرده از    ع بفرستيد چراكه در اين زمان كـرم ها را به مرت     داري كنيد و بعد آن      طويله نگه 

 .  نمايندتوانند مرتع را آلوده ها حاوي تخم باشند مي شوند و اگر اين كرم بدن دام شما دفع مي

كنيـد بايـد قبـل از     هايي كه به تازگي خريداري مي      تمام دام : در مورد حيوانات جايگزين    �

 هفتـه يعـد ايـن كـار را        2 بدهيـد و مجـدداً       ها را وارد گله كنيد داروي ضدانگل را         اينكه آن 

هاي گله، بـه حيوانـات جـايگزين     بعد از آن، هم زمان با دادن دارو به ساير دام . تكرار نماييد 

 . نيز دارو بدهيد
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  هايتان بدهيد كرم كه بايد به داممقداري از داروي ضد 

هـاي گلـه شـما     دامهاي گله خود دقت كنيد و ببينيد كه بيـشتر   اول به وزن هر يك از دام      

 35-40هـا وزنـشان     رأسـي داريـد كـه بيـشتر دام    200مـثالً شـما يـك گلـه        . چه وزني دارند  

 كيلـوگرم در نظـر      40هـاي گلـه را بايـد روي           پس براي دادن دارو وزن دام     . كيلوگرم است 

 كيلـوگرم وزن    20حال براي مثال روي بروشور دارو نوشته شده است كه براي هـر              . بگيريد

 40هـاي خـود را براسـاس          نصف قرص بدهيد، در گله شما كه در مجموع وزن دام          دام بايد   

يعنـي  . هـاي خـود يـك قـرص كامـل بخورانيـد             ايد، بايد به تمام دام     كيلوگرم در نظر گرفته   

درواقع بايد براي درمان ضد كرم بيشترين ميزان دارويي كه در بروشور دستور داده است را                

هـاي مختلفـي وجـود دارنـد،          ها با وزن    اگر در گله شما دام    . هاي خود استفاده كنيد     براي دام 

ترين  بايد گله را بر اساس وزن به چند گروه تقسيم كنيد و در هر گروه براساس وزن سنگين           

  .دام، دارو را بدهيد

  

   از مواجه با سقط بايد انجام داداقداماتي كه قبل

  اقدامات بهداشتي و مديريتي) الف

هـا و پرنـدگان بـه علوفـه انبـار شـده، آخـور و                  جونـدگان، گربـه    جلوگيري از دسترسـي    •

 . آبشخورها

ها قرار نگيرد و تا حد امكـان غـذاي    آبخوري بايد داراي ارتفاع باشد تا در دسترس گربه        

 .داري شود ها نگه حيوان بايد در جايي دور از دسترس گربه

ر و گنجـشك    جوندگان مانند مـوش، حيوانـات وحـشي و پرنـدگان بـه خـصوص كبـوت                  

هـاي سـقط را از طريـق ادرار و     ايـن حيوانـات عامـل   . توانند حامل عواملي از سقط باشند       مي

  .كنند فضله دفع و در محيط پخش مي

  .ها استفاده كنيد توانيد براي جلوگيري از ورود اين حيوانات، از توري براي پنجره مي

 . ها دفن نكنند دامها مدفوعشان را در غذا و بستر  بايد مراقبت نمود كه گربه •

  سقط - 2 – 9 – 6
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توانـد   ها جهت دفع مدفوع در انبار علوفه، مي     اي حاوي خاك براي گربه     فراهم آوردن جعبه  

  .از آلوده شدن غذاي دام جلوگيري كند

هـاي سـطحي    هاي آبستن داد و يا اينكه از دادن قسمت     هاي انبار شده را به ميش      نبايد غذا  •

  .  خود داري شودهاي آبستن هاي انبار شده به اين دام علوفه

هـا   هاي آلوده يا مشكوك بايد به گونه اي از بين برده شوند، كه گوشتخواران به آن    الشه •

  .  آيدها و ساير حيوانات جلوگيري به عمل دسترسي نداشته باشند، تا از انتقال بيماري به گربه

  .از دادن ضمائم و بافت هاي دام ذبح شده به گربه بايد خود داري شود •

  .هاي مشكوك جلوگيري نمود مكان بايد گله را محدود كرد و از خريد دامتا حد ا •

خـوري و آبخـوري      گاوها و گوسـفندان بايـد از يكـديگر جـدا نگهـداري شـوند و غـذا                  •

  . مشترك نداشته باشند

  .  باشندها هاي آبستن باشند و نبايد داراي مرتع مشترك با آن گاوها نبايد در نزديكي گوسفند •

   انجام اقدامات بهداشتي محيطيها و كنترل كنه •

كودهاي دامداري بايد قبل از جابه جايي و استفاده در امورات كشاورزي، بوسيله آهك               •

  . درصد عمل آوري شوند4/0يا كلسيم سيانيد 

 . هنگام برگشت گله از صحرا، داخل آغل خوراك قرار ندهيد •

گردد اگر در داخـل   ر ميوقتي گله از چرا ب . شود  فشار و ضربه به شكم ميش باعث سقط مي        

كننـد و بـه هـم     آغل خوراك وجود داشته باشد، گوسفندان براي رفتن به داخـل عجلـه مـي             

حاال اگر در خانه و در آغل كوچك هم باشد كه وضع بد تر شـده و فـشار                   . آورند  فشار مي 

  .شود بيشتر مي

ور براي حل اين موضوع بهتر است مقدار كمي خوراك را درون حيـاط و در يـك آخـ                    

  .قرار دهيد و گروه گروه گوسفندان را وارد آغل كنيد

توجه كنيد كه هر دفعه آخور بيرون را بايد تميـز كنيـد كـه باعـث جمـع شـدن حيوانـات و                        

  .پرندگان نشود
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هـا ماننـد كبـوتر و گنجـشك و            ، پرنده  وقتي آخورها بيرون قرار دارند، اگر مراقب نباشيد        *

ها در حـين خـوردن    پرنده. روند ها به درون آخور مي انههاي داخل خانه براي برداشتن د    مرغ

هـا   ي پرنـده  بعضي از عوامل عفوني سـقط درون فـضله  . كنند ها فضله دفع مي ها روي آن  دانه

هـا دچـار بيمـاري شـده و       ي پرنده   گوسفندان با خوردن خوراك آلوده به فضله      . وجود دارد 

  . كنند سقط مي

اريد، تا حد امكـان درب عريـضي بـراي آن انتخـاب             اگر به تازگي قصد ساختن جايگاه د      *

  .كنيد تا ديگر دچار اين مشكل نشويد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ي آبستن شودها ميشد باعث سقط در توان مي  درب كوچك اين آغل -46-6 تصوير

  

راه حل ديگر اين مسئله اين است كه فردي در جلوي گلـه قـرار گيـرد و گوسـفندان را                     

  .ه داخل بفرستدگروه گروه تقسيم كند و ب

هـا را در      هاي تازه خريداري شـده را بـه مـدت يـك هفتـه در گلـه وارد نكنيـد و آن                       دام •

 . اي جدا از سايرين نگهداري كنيدگوشه

هـاي   داريد، يا دام تازه نخريد و يا اينكه تا پايان آبـستني، دام    زماني كه دام آبستن در گله      •

 .دتازه خريداري شده را دور از گله نگهداري كني
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يعني با اينكـه عامـل را در     . گاهي دام تازه خريداري شده به عامل سقط مقاوم شده است            

هـا   ايـن دام . شـود  كند، اما خودش بيمار نمـي  بدن خود دارد و آن را در محيط پخش هم مي         

   .شوند ها مي پس از ورود به گله باعث سقط به خصوص در شكم اولي

 .شود  ميكپك زدگي باعث سقط. ر دقت كنيدي خشك بسيا در انبار كردن جو و علوفه •

هـاي   اجـازه دهيـد يكـي دو روز يونجـه    . ها را بالفاصله انبار نكنيد   بعد از چيدن يونجه آن      

هـا را     چيده شده در همان مكان روي زمين آفتاب بخورند و كمـي خـشك شـوند، بعـد آن                  

  .انبار كنيد

 .ها بخورند دهيد تا دامها را در آخور قرار  آن. ها را روي زمين نريزيد علوفه •

 . هفته ي آخر، جا به جا نكنيد6هاي آبستن را به خصوص در  دام •

  

  

  

  

  

  

  

  

 .د باعث سقط و ساير مشكالت توليد مثلي شودتوان مي كپك در خوراك -47-6 تصوير

  

  اقدامات دارويي) ب

  حضور آجر معدني در آخورها به صورت مداوم •

 رعايت دقيق برنامه ضدانگل •

برخـي از   . هاي آبستن، بروشور را به دقت نگـاه كنيـد           از استفاده از داروها براي دام     البته قبل   

  .هاي آبستن در تمام طول آبستني يا بخشي از آن ممنوعيت مصرف دارند داروها براي دام
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هـاي   اين مكمل ويتاميني را به مقداري كه روي جعبـه ي دارو نوشـته شـده اسـت، بـه مـيش         

  . آبستن تزريق كنيد

 هفتـه قبـل از زايمـان بـه صـورت زيـر              4،  سـي   سي 1 سلنيوم به ميزان     - ويتامين اي  تزريق •

  جلدي به ميش

 سـلنيوم بـه صـورت زيـر         - به ازاء هر كيلوگرم وزن بره، ويتـامين اي           سي  سي 1/0تزريق   •

  جلدي به بره

 ي واكسيناسيون انجام كامل برنامه •

  

  مواجه شدن با سقط بايد انجام داداقداماتي كه در زمان 

  اقدمات دارويي) الف

به محض ديدن اولين مورد سقط در گله، دام سقط كرده را از سايرين جدا كنيد و بـراي           

هـاي آبـستن      هاي زير، بـه مـيش       هاي آبستن سقط نكنند، بر طبق يكي از راه          اينكه ساير ميش  

 : دارو بدهيد

 درصـد بـا   20اثـر  توان از اكسي تتراسيكلين طـوالني   ها مي براي تزريق به هر كدام از دام   �

  . روز تا پايان آبستني استفاده كرد10-14سي به صورت داخل عضالني، هر   سي5ميزان 

توان تزريق    در شرايطي كه توان انجام روش درماني باال وجود ندارد و يا به هر دليل نمي                �

 :باشد هاي متوالي انجام داد، روش ديگري توصيه شده كه بدين صورت مي

 3 هفته قبـل از زايمـان و يـك تزريـق             6-8تتراسيكلين طوالني اثر در     يك بار تزريق اكسي     

  .هفته بعد از زايمان

 اقدامات بهداشتي و مديريتي) ب

  هفته 1هاي سقط كرده از سايرين حداقل به مدت  جداسازي دام •

هـاي مـادر    هـا و حتـي بـره     هاي سقط كرده به عنوان مادران شيرده براي ساير بره           از ميش  •

 . نكنيدمرده استفاده
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اين دام ها در . ها در حال بو كردن جنين سقط شده هستند  ساير ميش- 49-6تصوير

  .صورت آبستن بودن ممكن است دچار سقط شوند

هاي سقط شده، جفت، مايعات آلوده رحمي و بسترهاي آلوده شـده بـا                يندفن عميق جن   •

 .ها داخل چاه اصلي دستشويي ترشحات زايماني يا انداختن آن

ها با خوردن اين جنين، عامـل بيمـاري را       سگ. هيچ وقت جنين مرده را به سگ ندهيد       *

 .كنند ها پخش مي خيلي سريع در بين گله

 

 

 

دام ها پس از . دهد  اين تصوير يك دام سقطي و ترشحاتش را نشان مي- 48-6تصوير

بنابراين، الزم است دام هاي . كنند سقط تا مدتي عامل سقط را از ترشحات خود دفع مي

 .سقط كرده را تا پايان رفع ترشحات از ساير دام ها جدا نگهداري كنيد

 .  جفت سقط شدهجمع كردن سريع جنين و •

زننـد و خـود بـه     كننـد و لـيس مـي    ها آن را بو مـي  زيرا اگر جنين روي زمين بماند، ساير دام       

 .شوند بيماري و سقط دچار مي
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   توان ميجنين سقط شده و ترشحات را  .اصلي دستشوييچاه  -50-6تصوير 

 .در اين چاه انداخت

آوري   جنين و جفت سقط شده را سريعاً با دستكش و يـا پالسـتيك از روي زمـين جمـع                    - 

 .ها دست نزنيد كنيد و با دست خالي به آن

تـي  برخي از ايـن عوامـل ح      . توانند در انسان بيماري ايجاد كنند       بسياري از عوامل سقط مي    *

بنابراين، به هيچ عنوان بدون دستكش نبايد جنـين        . شوند  باعث سقط در خانم هاي باردار مي      

  .و جفت سقط شده را برداشت

 .هاي سقطي سر و كار نداشته باشند شود خانم هاي باردار با دام آبستن و دام توصيه مي*

ن بريزيد روي زميني كه آلوده به جفت، جنين و مايعات سقطي است كمي نفت يا بنزي              •

 .و آن را آتش بزنيد

  

  ارسال نمونه به آزمايشگاه

ي  توانيد برنامـه  با تشخيص قطعي، مي   . گيرد  تشخيص قطعي عامل سقط در آزمايشگاه صورت مي       

  . ي خود به كار گيريد هاي آينده براي گله كنترلي و درماني مناسب را در همان سال و سال

  بنابراين،
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 تشخيص عامل اصـلي سـقط بـسيار ضـروري     ارسال نمونه به آزمايشگاه جهت  

  .است

ي  ها را با دستكش و رعايت بهداشت در كيـسه           به محض ديدن جنين و جفت سقط شده آن        

  .پالستيكي قرار داده و در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل كنيد

ها و خارج از پالستيكي كه جفت و جنين          يك بطري كوچك آب يخ زده را در كنار نمونه         

  .شوند مانند و هم خيس نمي ها سرد مي با اين كار هم نمونه. هستند، قرار دهيدتازه در آن 

  .ها بايد تازه باشند دقت كنيد كه نمونه

  .هاي مورد نياز جنين و جفت سقط شده هستند نمونه

   هفتگي4ها از زمان تولد تا  بره

  وگيري از ابتال نوزادان به اسهالهاي جل راه

 4 تـا    3ا واكسن چهار ظرفيتي انتروتوكسمي و قانقاريـاي عفـوني،           ها ب   واكسيناسيون ميش  •

 هفته قبل از زايش

  هفته قبل از زايش4 تا 3ي پشت و پستان ميش  چيني ناحيه پشم •

  

  

  

  

  

  ي خاكستري، محل پشم چيني ميش   ناحيه-51-6تصوير

  .كند را قبل از زايمان مشخص مي

 

 رعايت شرايط بهداشتي در مكان و زمان زايمان •

  نوزاد بالفاصله پس از به دنيا آمدنبندنافضدعفوني صحيح  •

 ها شستشوي پستان قبل از آغوز دادن به بره •

  اسهال - 10 – 6
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فقط كافي است نوك پستان و قسمتي از اطراف كه    . الزم نيست تمام سطح پستان را بشوييد      

بعد آن را بـا دسـتمالي تميـز خـشك كـرده و سـپس نـوك                  . رود را بشوييد    در دهان بره مي   

 .ا در دهان بره قرار دهيدپستان ر

 خوراندن آغوز كافي و با كيفيت به نوزاد در بدو تولد •

 رعايت تميزي و بهداشت جايگاه و بستر نوزادان •

و يـا حـداقل اينكـه بـستر نـوزاد در            . بهتر است بستر از كلش بوده و هـر روز تعـويض شـود             

  .صورت خيس شدن عوض شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي يك بستر خشك و تميز براي نوزادان در يك   تصوير نشان دهنده- 52-6تصوير

  .سيستم عشايري است

 

  .استفاده از پودر پارافرمالدئيد يا آهك روي بستر به عنوان ضدعفوني كننده •

 .ها به خصوص هنگامي كه ميش دچار بيماري است ها از ميش جدا كردن بره •

 دقيقه بعد   15ها    هتوانيد به بر    در صورت آلودگي باالي محيط و پر خطر بودن منطقه، مي           •

 . بخورانيدبيوتيك آنتياز تولد 

 .ومايسين سولفات استفاده نماييدئتوانيد با مشورت با دامپزشك، از شربت ن مي

 جلوگيري از آلودگي مرتع با فاضالب •
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 .هاي تازه خريداري شده اي دام ي حداقل يك هفته رعايت قرنطينه •

توانند ساير گله را به يكسري        اند مي   ي شده هاي به ظاهر سالمي كه تازه خريدار        برخي از دام  

 هفتـه،  1هاي خريداري شده پس از حداقل  در صورت سالم بودن دام   . ها آلوده كنند    بيماري

  .ي ورود به گله را بدهيد ها اجازه توانيد به آن مي

 ها  هاي انفرادي در دوره بين زايش ميش تميز و ضدعفوني كردن جايگاه •

آوري و  ي بستر، كود و سـاير بقايـا جمـع      اه الزم است اول همه    براي ضدعفوني كردن جايگ   

 .خارج گردد و سپس ضدعفوني صورت گيرد

ي كـافي در دو مـاه آخـر     ها و تغذيه  در زمان زايمان براي ميش    5/3 تا   BCS 5/2داشتن   •

  .آبستني كه شانس توليد آغوز كافي و مناسب را باال مي برد

  .شود ي زايش كه آلودگي زياد مي اي دورهرعايت دقيق بهداشت به خصوص در انته •

امـا اگـر امكـان آن وجـود     . باشـد  بهترين ضدعفوني كننده براي جايگـاه شـعله دادن مـي         •

توانيد از آهك زنده استفاده كنيد و پـس از آن روي     نداشت، پس از تميز كردن جايگاه مي      

گـاه، آبخـور و   توانيـد جاي  اگر آهك زنده هم در دسترس نداشـتيد مـي       . آن را كلش بريزيد   

 .آبشخور را با استفاده از وايتكس ضدعفوني كنيد

 .ها داخل جايگاه نيستند، آنجا را ضدعفوني كنيد دقت كنيد وقتي دام*

  . آوري فاضالب جلوگيري كنيد هاي جمع ها به مكان از دسترسي دام •

  . عايق بندي محل ذخيره غذا جهت جلوگيري از آلودگي با مدفوع و جانوران موذي •

  .تر است گوسفندان و گاو ها با هم به چرا نروندبه •

 . هاي مبتال به اسهال از ساير گله ها و دام جداسازي بيماران، سقط كرده •

هاي بيمار در همان محل بماننـد و سـايرين            درواقع اگر امكان آن وجود دارد، بهتر است دام        

 .به مكاني پاك انتقال داده شوند

در ايـن  . هـاي آبـدار بـه ميـزان زيـاد اسـت       ف علوفـه  در اثـر مـصر     ها  اسهالگاهي اوقات    •

 .شود صورت، با تصحيح خوراك، اسهال هم برطرف مي
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هـا صـورت گرفتـه، از          سـاله كـه درمـان ضـد كرمـي بـر روي آن              5 تـا    3هاي الغر     ميش •

كنند و با اين حال بهبودي در وضعيتشان بوجود نيامده اسـت را        خوراك با كيفيت تغذيه مي    

  . صل زايش از گله حذف كردبايد تا قبل از ف

  

  

  

  

  

  

  

   نوزاد مبتال به اسهال-53-6 تصوير
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  درمان

در زمان وقوع اسهال دامپزشك خـود را از اوضـاع پـيش آمـده بـاخبر كنيـد و از ايـشان                  

  :هاي زير را انجام دهيد توانيد كار اما، تا قبل از حضور دامپزشك مي. مشورت بگيريد

 اي-3د-تزريق ويتامين آ •

 اس-آر-خوراندن محلول پودر ا •

ي شير و يـا    را از طريق شيشهORSتوان پودر  اند، مي هايي كه هنوز زمينگير نشده    در دام   

  . معدي به دام خوراندي لوله

حل كنيد  )  ليوان 4( ليتر آب    1از پودر را در     )  گرمي 100هاي    يك چهارم بسته  ( گرم   25  

  . ميلي ليتر از محلول به دام دهيدره بخورانيد200تا  150 بار به ميزان 6 تا 4و روزانه 

 ساعت بايد   24 بايد در يخچال نگهداري شود و باقيمانده ي محلول پس از             ORSمحلول  *

  .دور ريخته شود

 هاي پير خوراندن آغوز به خصوص آغوز ميش •

 خوراندن ماست يا دوغ شيرين •

 بـه   سـي   سي 1م وزن دام زنده،      كيلوگر 20به ازاء هر    . تزريق يك بار فلونكسين مگلومين     •

 .صورت زير جلد

بنـابراين هنگـام كـار بـا     . ها، براي انسان نيـز بيمـاري زا هـستند     برخي از عوامل اسهال در دام     

هاي اسهال، بهداشت را رعايت كنيد و پس از اتمام كار دست هاي خود را به خـوبي بـا                      دام

  .آب گرم و صابون بشوييد

  

  ها و بالغين بره

 .زود از شير نگيريدها را  بره •

هـاي اول فـصل    آينـد، بايـد از بـره    هايي كه ديرتر و در اواخر فصل زايش به دنيـا مـي            بره •

 .جداگانه نگهداري شوند
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ي بـستر خـشك و تميـز و خـارج             هـا، تهيـه     رعايت بهداشت، تميز كردن مـداوم جايگـاه        •

  .ها بسيار اساسي است ساختن مناسب فضوالت بره

 .ي بسته و يا مراتع آلوده ها در محيط هاي آلوده دادن برهپرهيز از در معرض قرار  •

 ها جلوگيري از وارد آمدن استرس به دام •

 ها پرهيز از تغيير ناگهاني غذاي دام •

 . باشد هاي درحال رشد و بالغين انگل مي  در برهها اسهالاري از يعلت بس

ها و بالغين جلـوگيري      برهبنابراين رعايت دقيق بنامه هاي درماني ضدانگل از بروز اسهال در            

  .كند مي

اي كه دامپزشـك معتمـدتان بـا توجـه بـه            ي ضدانگلي   به خاطر داشته باشيد برنامه    

  .كند، در اولويت است ي شما توصيه مي شرايط منطقه و گله

هـاي شـما از اسـهال و سـاير            هاي ضدانگلي، بـاز هـم دام        گاهي اوقات با وجود انجام درمان     

  :اين در صورتي است كه. برند  ميعوارض عفونت انگلي رنج

در يـن   . اند از دارو استفاده شده است      هاي دام در اثر انگل آسيب ديده       بعد از اينكه روده    •

 .برد صورت دام تا زمان بهبودي ضايعات دستگاه گوارش از اسهال رنج مي

 .ميزان داروي استفاده شده كافي نبوده است •

 . نگرفته استهاي توصيه شده صورت تكرار دارو در زمان •

 .ها به ميزان زيادي آلوده است چراگاه به فرم عفوني انگل •

  

  وارد زير بوقوع بپيوندندتوانند در اثر يكي از م هاي ناگهاني مي مرگ

 مسموميت ها •

 شاربن •

 انتروتوكسمي •

  . روز1-2مرگ ناگهاني دام در عرض 

  مرگ ناگهاني - 11 – 6

  شاربن - 1 – 11 – 6



  راهنماي پرورش گوسفند و بز / 340

  .ها در هر سني ممكن است تلف شوند دام

ها ممكن است از بيني، گوش ها و يا سـاير منافـذ بـدن خـون سـياه رنـگ دفـع                     دامبرخي از   

  .اما اين نشانه هميشگي نيست. كنند

اگر چنين عالئمي را مشاهده كرديد، احتماالً دام شما در اثر ابـتال بـه بيمـاري شـاربن تلـف                     

  .شده است

 .ت نزنيدهاي تلف شده بدون استفاده از دستكش دس  الشه، خون و ترشحات دامبه

هـا الشـه را دفـن كننـد و سـاير               دامپزشكي را مطلع كنيـد و صـبر كنيـد تـا آن             ي  شبكهحتماً  

 .اقدامات الزم را انجام دهند

اگر به هر دليلي مجبور شديد خودتان الشه را دفن كنيـد، مطـابق دسـتور العمـل زيـر عمـل                      

 :كنيد

 .رار دهيدهاي تلف شده با استفاده از دستكش پارچه ق در منافذ بدن دام

 مترعميـق دفـن     2حيوان را در داخل پالستيك قرار دهيد و آن را در يك گودالي بـه عمـق                  

 .كنيد و رويش آهك زنده بپاشيد

 .ها استفاده نكنيد هاي اين دام از گوشت، جگر، پوست و ساير قسمت

پـس  . تواند باعث مرگ شـود  شود و مي ميكروب شاربن از طريق پوست وارد بدن انسان مي    

  .اً از دستكش استفاده كنيدحتم

اگر دام بـه ظـاهر سـالمي را ذبـح كرديـد و عالئـم زيـر را در آن مـشاهده كرديـد، آن دام                           

  .احتماالً به شاربن مبتال بوده است؛ پس بايد كل الشه را معدوم كنيد

 هـم  "طحـال لجنـي  "به همـين دليـل بـه ايـن بيمـاري       . طحال كامالً متورم و مانند لجن است      

 .گويند مي

 .شوند  اين گوشت ها خيلي زود فاسد مي.شود وشت دام سفت وخشك نميگ

 . ها تيره است بينيد كه ادرار اين دام اگر مثانه دام را بررسي كنيد، مي

 .شود لخته نمي است و) سياهرنگ (خون دام به رنگ تيره �
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هـا بـر روي بـدن خـود مـشاهده             اگر هرگونه زخمي را چند روز پس از مرگ اين گونه دام           

  .رديد، حتماً به پزشك مراجعه كنيد و ماجرا را شرح دهيدك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . تصوير نشان دهنده ي فرم جلدي شاربن در انسان مي باشد- 53-6شكل 

 

ها را با آهك زنده ضدعفوني كنيد و بعد از آن، آهـك كـشته    ، آخور و آبشخور  جايگاه •

 .آوري كرده و معدوم نماييد را جمع

 .ها همكاري نماييد كردن داماي واكسينه دامپزشكي بري شبكهبا 

  

  نوزادان

اولين . شود  هفته و معموالً در اواخر فصل زايش ديده مي    3هاي زير     بيماري اغلب در بره   

هـايي   بـره . ي پس از تولـد اسـت  ها روزهاي قوي در اولين  ي بيماري مرگ ناگهاني بره    نشانه

  هـا   ايـن بـره  . كننـد  ده اند شروع به بع بـع كـردن مـي       اند و شير خور     كه به خوبي مراقبت شده    

  در . برنــد كننــد و بــه طــور محــسوسي از درد شــكمي رنــج مــي در ظــاهر خــود را جمــع مــي

 3 تـا  2هاي بزرگتـر ممكـن اسـت     بره. ميرند ها درمانده شده و مي      عرض چند ساعت بعد بره    

د يكـي از عالئـم ايـن حالـت          توانـ   اسهال خوني مي  . ميرند  روز دوام بياورند اما در نهايت مي      

  . باشد و يا نباشد

  نتروتوكسميآ - 2- 11 – 6
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  بالغين

اين بيماري در بالغين بـه صـورت مـرگ ناگهـاني در زمـان عـوض شـدن خـوراك، در           

مـثالً زمـاني كـه دام پـس از فـصل سـرد و مـصرف        . باشد ها مي  هاي خوب گله و پرخور      دام

  .شود ي تازه و آبدار برده مي ي خشك به مرتع با علوفه علوفه

  

  كالبدگشاييعالئم 

ي بطنـي مقـادير       در حفره . ها و دستگاه گوارش بسيار پرخون هستند        در دام مرده، روده     

  .شود ها مايع كاهي رنگي ديده مي دور قلب اين دام. زيادي مايعات خوني رنگ وجود دارد

  

  كنترل و درمان

 الزم كـشد،  هاي مبـتال را بـه سـرعت مـي     جايي كه اين بيماري درمان ندارد و دام        از آن   

  .است از وقوع آن پيشگيري كرد

  

  پيشگيري

ها با واكسن چهار ظرفيتي انتروتوكسمي و قانقاريـاي عفـوني بهتـرين               واكسيناسيون دام   

 . كار براي پيشگيري از اين بيماري است

  

  :هاي چهار ظرفيتي انتروتوكسمي و قانقارياي عفوني ي واكسيناسيون واكسن برنامه

   هفته قبل از زايش4 تا 3تن هاي آبس واكسيناسيون ميش �

 هفتـه بعـد،   3 تـا    2 مـاهگي و تكـرار واكـسيناسيون         3ها در     ها و بزغاله    واكسيناسيون بره  �

  ماه يك بار6يادآور هر 

 هفتـه بعـد     3 تـا    2شـوند، نيـاز اسـت         هايي كه اولين بار است واكـسن زده مـي           براي دام  �

  ماه يك بار6واكسن تكرار شود، يادآور هر 

 :يناسيون الزم است به موارد زير هم رسيدگي كنيددر كنار واكس

 . ها جلوگيري از باال رفتن تراكم و آلوده شدن محوطه ي بره �
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 . ها قبل از زايش ي پشت و پستان ميش چيني ناحيه پشم �

نوزادان عامل بيماري را از طريق بلعيدن خاك و يا مكيدن پـستان آلـوده بـه مـدفوع كـسب       

  .شود ي پشت دام، پستان كمتر به مدفوع آلوده مي با چيدن پشم ناحيه. كنند مي

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   به التهاب و بافت آسيب ديده توجه كنيد-56-6 تصوير

 

 

 

  

 به باال گرفتن پاي راست دام توجه كنيد.  دام مبتال به لنگش-55-6 تصوير

  

 التهاب پوست بين انگشتان

  عالئم

روي ايـن   . شـود   پوست بين انگشتان ملتهب بوده و رنگ آن قرمز يا صورتي پررنگ مي            

  .تواند بو هم داشته باشد مي. گردد كستري ايجاد مييك حالت سفيد خا ناحيه 
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اين بيماري به علت ورود باكتري بـه هنگـام زخمـي شـدن پوسـت بـين انگـشتان ايجـاد                    

چيني، سنگ ريزه، تيغ، كاه و كلش، خار و قرار گيري در رطوبـت   بي دقتي در سم .شود  مي

 .توانند پوست بين انگشتان را زخم كنند  مدت زياد ميبه

  

  درمان

اگر در گله شما گنديدگي سم وجود ندارد و تعداد حيوانات مبتال به التهاب پوست بـين                �

با استفاده از اسپري اكسي تترا سـايكلين  . انگشتان هم كم است، فقط مبتاليان را درمان كنيد       

)OTC (سم اين حيوانات را ضدعفوني كنيد. 

 . استفاده كنيد10%اگر تعداد مبتاليان زياد است، از حمام سم سولفات روي  �

به طور مثال پايان يافتن فـصل بـارش و كـاهش       (ها را هر هفته تا پايان يافتن بازه ي خطر             دام

  .در اين حمام ببريد) رطوبت محيط

 .ها پس از حمام سم بايد روي زمين خشك راه بروند تئوجه داشته باشيد دام

امـا تـا   . گر در گله شما گنديدگي سم هم وجود دارد، با دامپزشك خود مشورت كنيـد           ا �

 . ببريد5%م سم با محلول فرمالين ها را به حما زمان حضور دامپزشك، دام

 توانيد، گوسفندانتان را بـه مرتعـي ببريـد كـه از دو هفتـه قبـل گوسـفندي در آن نبـوده          اگر مي  �

  . است

  

  پيشگيري

 .ها استفاده كنيد  براي دامهر ماه از حمام سم  �

ها آنقدر بزرگ شدند كه بتوانند وارد حمام سم بشوند، از حمـام سـم          به محض اينكه بره    �

 .ها نيز استفاده كنيد براي آن

هـا بـسيار نـازك و     پوسـت بـين انگـشتان بـره    . داريـد  ها را تميز نگه سعي كنيد جايگاه بره   �

 .شوند مبتال به انواع مشكالت سم ميها  حساس است و در صورت آلوده بودن محيط، بره

 .ها آهك ساختماني بپاشيد بر روي زمين كنار آخور و آبشخور و محل ورودي طويله �
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  عالئم

چرك خاكستري لجني با بوي شديد و مشمئز كننده كه ممكن است همراه با جدا شدن            

  .با فت سم همراه باشد

  

  

   گنديدگي -57-6 تصوير

  فت به چرك و با. سم

  .آسيب ديده توجه كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

   گنديدگي -58-6 تصوير

  سم

   

  

  

  

  

   گندگي -59-6 تصوير

  سم به همراه كرم افتادن 

  زخم
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  علت

اين بيمـاري مـسري     . رطوبت طوالني مدت عامل بسيار مهمي در ايجاد اين بيماري است            

وص در گوسـفنداني  ها ايجاد شود به خص    ها و هم در زمستان      تواند هم در تابستان     است و مي  

  .كه به مدت طوالني در آغلي با بستر كثيف قرار دارند

  

  درمان

به محض اينكه تشخيص داديد دام شما مبتال به گنديـدگي سـم اسـت، درمـان را شـروع             

  :كنيد

 :هاي زير به صورت تزريقي در دام بيمار استفاده كنيد بيوتيك از يكي از آنتي �

  )عضالنيتك دوز  (پني سيلين استرپتومايسين

  )تك دوز عضالني(اكسي تترا سايكلين طوالني اثر 

  )تك دوز زير جلدي (لينكواسپكتين

 . استفاده كنيدOTCبر روي سم از اسپري  �

 .چيني نكنيد سم �

 .در صورت امكان گوسفندان بيمار را  از سايرين جدا كنيد �

انـد، بـا      دادههـاي بـاال جـواب نـ         در موارد پيشرفته گنديدگي سم و يا مواردي كه بـه درمـان            

 .دامپزشك مشورت كنيد

  

  پيشگيري

  .كند ها جلوگيري مي هاي بيمار، به ميزان زيادي از مبتال شدن ساير دام درمان سريع دام  

  :كاهد مديريت صحيح گله از مبتال شدن به اين بيماري مي

ها وجود دارد، قبل از بروز گنديدگي سم، در فصل            در مناطقي كه گنديدگي سم در آن       �

 .ها را از حمام سم عبور دهيد  هفته يك بار دام2و مرطوب، هر گرم 

 .ها را اصالح نماييد ساالنه سم دام �
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انـد را از گلـه    در صورت امكان گوسفنداني را كه چند بار به گنديدگي سـم مبـتال شـده             �

 . حذف كنيد

 هـا  هاي جديد را قبل از ورود به گله حداقل يك هفتـه از سـاير دام     در صورت امكان دام    �

 .ها استفاده كنيد داريد و از حمام سم براي آن جدا نگه

  

  يري از لنگشپيشگ

بهتـر اسـت قبـل از    (. هاي مبتال را از حمـام سـم عبـور دهيـد      هاي سالم و بعد، دام      اول دام  •

 .)ها را اصالح كنيد تا دارو بهتر اثر كند هاي آن سمهاي مبتال به لنگش،  حمام دادن دام

 .طول سال استفاده كنيدماهانه از حمام سم در  •

 .از لجني شدن و گل شدن اطراف آخور و آبشخور بپرهيزيد •

 .داريد هميشه سعي كنيد كف جايگاه دام را خشك و تميز نگه •

 .در صورت امكان مقداري آهك ساختماني را در محل ورود به طويله بپاشيد •

 . نماييداستفاده OTCچيني و آسيب به سم، حتماً از اسپري  در صورت خطا در سم •

در صورت امكان قسمتي از طويله را با چند تخته چوب جدا كنيد و گوسفندان مبـتال بـه              •

 .گنديدگي سم را دور از سايرين در آن قسمت قرار دهيد

  

  عالئم

هاي چركـي بـا چـرك غلـيظ و پنيـري شـكل بـدون بـو بـر روي بـدن                         ظاهر شدن آبسه  

ها بعد از رسـيدن   اين آبسه. شود  جلوي كتف ايجاد ميگوسفند و بز كه بيشتر در زير فك و       

هـا را بيمـار       شوند و سـاير دام      كنند و باعث آلوده شدن زمين و آخور مي          به بيرون سر باز مي    

. . . هـاي چركـي را داخـل بـدن دام ماننـد كبـد، ريـه، كليـه و                     گاهي اوقات آبـسه    .كنند  مي

  .بينيد هاي پياز را مي  اليهها را برش دهيد حالت كنيد كه اگر آن مشاهده مي
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  ي لمفاوي  حضور چرك پنيري خارج شده از عقده-61-6 تصوير

  

  هاي انتشار راه

شيوع اين بيماري در يك منطقـه، معمـوالً بـا ورود    . ترين راه انتشار، دام آلوده است       مهم

  .گيرد  ميدام آلوده صورت

  هــاي شــايع انتقــال محــسوب  هــاي ريختــه شــده روي زمــين و لبــه آخــور نيــز از راه  چــرك

هـاي انتقـال    تـرين راه  چينـي هـم يكـي ديگـر از مهـم      دو كارد آلوده در حين پـشم  .شوند  مي

  .بيماري است

  

 به آبسه زير گوش دام توجه كنيد-60-6 تصوير
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مل ها راه مناسبي براي ورود عا اين زخم.  زخم ايجاد شده حين پشم چيني-61-6 تصوير

  .ها بالفاصله ضدعفوني شوند الزم است اين زخم. بيماري لمفادنيت پنيري هستند

  

  ضررهاي اقتصادي

هاي   لمفادنيت پنيري يك بيماري مرموز و مزمن است، به خصوص در مواردي كه آبسه             

توانيـد از ظـاهر حيوانتـان مـشكل او را      چركي فقـط در داخـل بـدن دام هـستند و شـما نمـي        

شويد كه دامتان الغـر و ضـعيف       ين حالت شما تنها متوجه اين مسئله مي       در ا . تشخيص دهيد 

ها در شرايطي است كـه       افتد و همه اين     گيرد و خيلي اوقات از گله عقب مي         است، وزن نمي  

  .كنيد شما نكات اوليه و اصولي بهداشت و پرورش دام را رعايت مي

هـاي زيـادي از الشـه را     متها زياد است و قس      بر اين، گاهي وسعت و تعداد آبسه      عالوه  

  .كند غير قابل مصرف مي

كننـد و   شوند به پوست حيوان آسيب وارد مـي  هاي زير پوستي كه پاره مي    همچنين آبسه 

  .كاهند از ارزش اقتصادي پوست مي

  

هـاي واگيـردار    توان از ابتال به بسياري از بيمـاري  با رعايت بهداشت و واكسيناسيون مي      

بـا واكـسيناسيون بـه موقـع و صـحيح دام، ايمنـي الزم جهـت روبـرو شـدن                   . وگيري كرد جل

  

  برنامه واكسيناسيون - 15 – 6
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بنابراين، اگـر گلـه واكـسينه باشـد، در صـورت شـيوع         . آورد  احتمالي با بيماري به دست مي     

  .بيماري ديگر مرگ و مير و ساير خسارات اقتصادي شديد بوجود نخواهد آمد

  

  ها زمان بندي واكسن

ا بر اساس سن دام و براي واكسن انتروتوكـسمي بـر اسـاس تغييـر     ه زمان تزريق واكسن   

  .فصل است

بنـابراين الزم   . شـوند    اسفند متولـد مـي     15 بهمن تا    15ي    ها در فاصله    كنيم بره   فرض مي   

.  مـاه بعـد زد  6 هفتـه و سـپس   2 ماهگي بره، تكرار آن را 3ها را در     است يكسري از واكسن   

ماه قبل از زايش به ميش تزريق كرد تا بره مقاومت الزم            ها را هم بايد يك        بعضي از واكسن  

  .در برابر بيماري را بدست آورد

ها نبايـد كمتـر       هنگام واكسيناسيون بره  . ها هنگام واكسيناسيون ضروري است      سن بره  *  

  . ماه سن داشته باشند3از 

ي هاي مرگ ناگهـان   گانه ي انتروتوكسمي براي جلوگيري از يكي از علت     4واكسن   *  

يعني زمـاني كـه   (اين واكسن را بايد يك ماه قبل از عوض شدن فصل        . هاي خوب است    دام

. هـا تزريـق كينـد    بـه دام  ) كنند  مرتع و علوفه از خشك به سبز و يا از سبز به خشك تغيير مي              

  . هفته بعد تكرار آن را بزنيد2سپس 

هـا قابـل چـرا     ممكن است در يك منطقه، در اسفند مـاه مراتـع سـبز شـوند و بـراي دام                  

امـا اگـر در يـك منطقـه     . كنيم در اين صورت اين واكسن را در ماه بهمن تزريق مي    . گردند

پـس زمـان    . كنـيم   در ارديبهشت مراتع سبز شده باشند، واكـسن را در فـروردين تزريـق مـي               

  .تزريق اين واكسن بسته به زمان تغيير فصل در هر منطقه متفاوت است

الزم است با دامپزشك خود كه آشنا     . يماري خاص است  هر واكسن مربوط به يك ب      *  

هـاي   ي شما است، مشورت كنيد و ببينيد كدام يك از بيمـاري  هاي رايج در منطقه    به بيماري 

فقط بـراي آن  . ي شما وجود دارد   زير كه واكسن آن در جدول آورده شده است، در منطقه          

  . كنيدي شما وجود دارد، واكسن تهيه هايي كه در منطقه بيماري
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  تكرار واكسيناسيون

كنيد و يا اينكه دامـي را   اگر اولين بار است كه داريد اين واكسن را در گله استفاده مي             - 

هـا را دريافـت       ايد و در هر صـورت اولـين بـار اسـت كـه ايـن واكـسن                   تازه خريداري كرده  

  :كند، بايد طبق اصول زير عمل كنيد مي

 يك بار تزريق واكسن -1

  هفته2ي  هتكرار واكسن به فاصل -2

  ماه6ي  تكرار واكسن به فاصله -3

 تكرار ساليانه ي واكسن -4

ي واكسيناسيون آن اطمينان كامل نـداريم را هـم ماننـد دامـي كـه        هايي كه از تاريخچه     دام*

  .كنيم شود، برخورد مي براي اولين بار است واكسينه مي

 : زير عمل كنيدها از مادران واكسينه شده به دنيا آمده اند، بر طبق اصول اگر بره - 

 يك باز تزرق واكسن  -1

  ماه بعد6ي  تكرار به فاصله -2

  تكرار ساليانه ي واكسن -3

ــه دنيــا مــي  بــره *  هفتــه پــس از 2آينــد، الزم نيــست  هــايي كــه از مــادران واكــسينه شــده ب

 مـاه بعـد دوبـاره     6فقـط كـافي اسـت       . واكسيناسيون، دوباره بـا آن واكـسن واكـسينه شـوند          

  .  آن هر سال يك بارواكسينه شوند و بعد از

 ماهـه  6اي يـا    هفتـه 2ها بايد فقط سالي يك بار تزريق شوند و تكـرار           بعضي از واكسن    

  .ي بزي از اين دسته هستند واكسن شاربن، آبله گوسفندي و آبله. ندارند

 بهمـن  15ها در  ها در جدول بر اساس اين است كه فرض كرديم بره دقت كنيد تمام تاريخ   *

هـا را بايـد    ي شما متفاوت است، تـاريخ      اگر زمان زايش در گله    . شوند  تولد مي  اسفند م  15تا  

  .حساب كنيد
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فرض بر اين ( خرداد 1

است كه در اول خرداد 

  ها كمتر از بره

  ) ماه ندارند3 

   خرداد15

   ماه يا بيشتر دارند3ها  در اين زمان بره

   آذر15

دو ماه مانده به 

  ها زايمان ميش

   دي15

ه به يك ماه ماند

  ها زايمان ميش

اولين نوبت واكسيناسيون 

 ماهه كه مادرانشان 3هاي  بره

  اند واكسينه نبوده

 ماهه كه از 3هاي   اولين نوبت واكسيناسيون بره-

  .اند مادران واكسينه شده متولد شده

هايي كه از مادران غير   تكرار واكسيناسيون بره-

  .اند سينه شده هفته قبل واك2واكسينه به دنيا آمده اند و 

  هاي واكسينه شده سال قبل  تكرار واكسيناسيون دام-

هاي  تكرار واكسن

 ماه پس از 6(زير 

  )نوبت قبلي واكسن

هاي زير  تزريق واكسن

هاي آبستن در  به ميش

  يك ماه مانده به زايش

   گانه انتروتوكسمي4   گانه انتروتوكسمي4   گانه انتروتوكسمي4   گانه انتروتوكسمي4

  قانقارياي عفوني كبد  قانقارياي عفوني كبد  قانقارياي عفوني كبد  رياي عفوني كبدقانقا

  -  شاربن عالمتي  شاربن عالمتي  شاربن عالمتي

  آگاالكسي  آگاالكسي

  آگاالكسي

هاي آبستن  به ميش

در اين زمان تزريق 

ماه قبل از 2(شود 

  )زايش

-  

-  

  شاربن

  تكرار فقط سالي يك بار در همين موقع

  

-  

-  

-  

  آبله گوسفندي

  تكرار فقط سالي يك بار در همين موقع

-  -  

-  

  آبله بزي

  تكرار فقط سالي يك بار در همين موقع

-  -  

  

براي اينكه بتوانيد به صورت هماهنگ و با كمترين هزينه و زحمت گله خـود را واكـسينه                  *

اصـول  بـراي ايـن منظـور توجـه بـه      . كنيد، الزم است كه فصل زايش متراكمي داشته باشـيد    

  .تغذيه، بهداشت و پرورش گوسفند و بز ضروري است

  

  واكسن بروسلوز و تب برفكي

 بيماري مهم بروسلوز و تب برفكي در اين جـدول           2هاي    بينيد، واكسن   همانطور كه مي    

هـاي از   ها از طرف سازمان دامپزشكي، در زمان اين به اين علت است كه اين واكسن . نيستند

  .شوند ها تزريق مي ها به دام ها و دامپروري هاي اعزامي به روستا پيش تعيين شده توسط تيم
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بنابراين حداكثر همكاري را با تـيم واكـسيناسيون   . ها بسيار با اهميت است تزريق اين واكسن  

  .سازمان دامپزشكي به عمل آوريد

  .ها در جايگاه نگهداريد تا دامي جا نماند ها را در روز تزريق اين واكسن دام

  

  ) آر- پي-پي(كنندگان كوچك   نشخوارطاعون

در اين بيماري   .  تلفات داشته باشد   100%تواند تا     اين بيماري بسيار واگيردار است كه مي        

شـديدي از  دام ترشـحات    . شـود   ضايعات پنيري مانندي بر روي سطح داخلي دهان ايجاد مي         

  .جود داردتب باال در اين بيماري و. شود چشم دارد و اسهال هم در گله ديده مي

ي شـما توســط دامپزشـك تـشخيص داده شـد، حتمـاً تقاضــاي       ايـن بيمـاري در منطقـه    اگـر 

  . واكسيناسيون عليه بيماري را بكنيد

ي شما توسـط دامپزشـك تـشخيص داده           سال قبل در منطقه    2اگر بيماري در سال پيش و يا        

  .شد، حتماً تقاضاي واكسيناسيون عليه بيماري را داشته باشيد

  .هايشان با واكسن اين بيماري واكسينه شوند بل از كوچ در خواست بدهند دامعشاير ق

هـايي    شود و جـزء بيمـاري       از آنجايي كه اين بيماري باعث خسارات شديد اقتصادي مي           

گـزارش شـود، در صـورت      است كه بايد در صورت تشخيص فوراً بـه سـازمان دامپزشـكي            

  .اه كنيدي عالئم آن فوراً دامپزشك خود را آگ مشاهده
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  اصالح نژاد گوسفند و بز

  

افزايش جمعيت جهان، كاهش مرگ و مير به خاطر افزايش سطح بهداشـت، بـاال رفـتن                 

 هـر كيلـوگرم وزن بـدن      گرم به ازاي   1نياز بدن به پروتئين در هر شبانه روز         (فرهنگ تغذيه   

و افـزايش درآمـد سـرانه    ) آن از منابع حيواني تـامين گـردد   % 30باشد كه بايستي حداقل       مي

تواند از دو طريق افزايش تعـداد         افزايش توليد مي  . دهد  نياز به پروتئين حيواني را افزايش مي      

 كه به لحـاظ     ايجاد گردد ) عمودي(و افزايش توليد به ازاي هر رأس دام         ) افقي(واحد دامي   

افزايش افقي يعني افزايش تعـداد واحـد دامـي         ...) علوفه، زمين، سرمايه و     (محدوديت منابع   

تنها راه افزايش كمي و كيفي توليد پروتئين حيـواني، همـان افـزايش سـطح                . باشد  ميسر نمي 

افزايش توليدات گوسفند و بز در      . باشد  توليد به ازاي هر رأس دام يعني افزايش عمودي مي         

و ) تغذيـه، بهداشـت و نگهـداري، مـديريت پرورشـي          (ارتباط مستقيم با عوامل غير ژنتيكي       

بهبود عوامل غير ژنتيكي اگرچه منجر به بهبود سطح توليـد و            . باشد  مي) نژاد  اصالح(ژنتيكي  

طـور مـدام در ايـن         سودآوري خواهد شد ولي قابل انتقال بـه نـسل بعـد نبـوده و بايـستي بـه                  

در حالي كه هر مقدار بهبود ژنتيكي تجمعـي بـوده و قابـل انتقـال بـه                  . خصوص هزينه گردد  

كنندگان، حفـظ منـابع بـراي آينـدگان،      پس براي پاسخ به نياز مصرف. باشد نسل بعد نيز مي  
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پاسخ به نياز و تغيير الگوي مصرف آيندگان و همچنين افزايش بهره وري از منـابع محـدود                  

  . باشد مينژاد دام  قابل دسترس، نياز به اصالح

  

قابل مشاهده . (هر ويژگي قابل مشاهده يا قابل اندازه گيري در يك فرد را صفت گويند            

) صفات با توارث پيچيـده    ( صفات به دو دسته كمي       ).گيري مثل وزن  مثل رنگ، قابل اندازه   

از نظـر اقتـصادي داراي      صفات كمـي    . شوند   مي بندي  دسته) صفات با توارث ساده   (و كيفي   

تحـت تـاثير محـيط    ، هـا مـوثر هـستند    هاي زيادي بر روي آن تعداد جفت ژن،  هستنداهميت  

هـا را تعيـين نمـود،         توان ژنوتيپ آن    ، براحتي نمي  داراي توزيع پيوسته هستند   ،  گيرند  قرار مي 

هـا   برخـي از آن  و )ژن بـروال (شـوند   ها توسط يك يا دو جفـت ژن كنتـرل مـي      برخي از آن  

معمـوالً از نظـر اقتـصادي داراي        صفات كيفي   . )ميزان آبستني (د  داراي توزيع ناپيوسته هستن   

تحـت تـاثير محـيط      ،  ها مـوثر هـستند      يك يا دو جفت ژن بر روي آن       ،  اهميت زيادي نيستند  

  .ها را تعيين نمود توان ژنوتيپ آن براحتي مي و داراي توزيع ناپيوسته هستند، گيرند قرار نمي

  

گيري از عملكرد براي يك صـفت در يـك    وح قابل اندازههاي قابل مشاهده يا سط    دسته  

 كيلـوگرم باشـد،   5مثالً يك بره ممكن است سـفيد باشـد و داراي وزن تولـد         . (باشد  فرد مي 

هـا بـه طريقـي         پس منظور از فنوتيپ، ظهور ژن      ).ها صفت نيستند بلكه فنوتيپ هستند      كه اين 

نژاد دام بـر پايـه درك    اصول اصالح. توانيم آن را به وسيلة حواس خود دريابيم        است كه مي  

هر مشاهده يا فنوتيپ تحت تـاثير ژنتيـك، محـيط و اثـر متقابـل                . ظهور فنوتيپي استوار است   

وظيفه اصالح گران اين است كـه حيوانـاتي كـه از نظـر ژنتيكـي             . ژنتيك و محيط قرار دارد    

مشكل اين اسـت  . براي يك صفت خاص يا تركيبي از صفات بهترين هستند را تعيين نمايند            

توان ژنتيك حيـوان را مـشاهده نمـود و بايـستي ارزش ژنتيكـي يـك                   طور مستقيم نمي    كه به 

  صفت - 1 – 7

  فنوتيپ - 2 – 7
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بـراي انجـام آن اصـالح گـران يـك مـدلي بـه           . هـاي آن بـرآورد نمـود       حيوان را از فنوتيپ   

 .             اند صورت زير براي تشريح اين ارتباط بيان نموده
P = G + E + IGE 

  

  

كه فنوتيپ همـه  (شناخته شده يا سيستماتيك    توان به اثرات محيطي       اثرات محيطي را مي     

و اثـرات محيطـي تـصادفي يـا     ) دهنـد  حيوانات را به يك ميزان مشابه تحـت تـاثير قـرار مـي            

همچنين . تقسيم نمود ) دهند  كه همه حيوانات را به يك ميزان تحت تاثير قرار نمي          (ناشناخته  

تـوان بـه اثـرات        د از يك حيوان داشته باشيم، اثـرات محيطـي را مـي            وقتي كه چندين ركور   

طور دائمي و به يك ميزان همـه ركوردهـاي يـك حيـوان را تحـت تـاثير             به(محيطي دائمي   

فقـط يـك ركـورد خـاص را تحـت        (و موقت   ) مثالً بيماري در ابتداي زندگي    . دهد  قرار مي 

  .تقسيم نمود)  حيوانليدي خاصمثالً بيماري در يك ركورد تو. دهند تاثير قرار مي

  

غلبـه، فـوق غلبـه،      (تـوان بـه اثـرات ژنتيكـي افزايـشي و غيـر افزايـشي                  اثرات ژنتيكي را نيز مـي       

. باشـند  فقط اثرات ژنتيكي افزايشي قابل انتقال به نسل بعد يا نتـاج مـي    . تفكيك نمود ...) اپيستازي و   

ل تقسيم ميوز شكسته شده و بنابراين، قابـل انتقـال بـه نتـاج               اثرات مربوط به غلبه و اپيستازي در خال       

دهنـده شايـستگي ژنتيكـي     نـشان يـك حيـوان   ) Breeding Value(ارزش اصالحي . نخواهند بود

شـود    هائي است كه به وسيله اين حيوان حمل مـي           هاي افزايشي ژن    حيوان بر اساس جمع همه ارزش     

ــي از ژن   ــط نيم ــد فق ــر وال ــون ه ــه  و چ ــايش را ب ــي  ه ــل م ــود منتق ــاج خ ــالي    نت ــوان انتق ــد، ت نماي

)Transmitting Ability (باشد كه معادل نصف ارزش اصالحي حيوان است مطرح مي.  

  

ي هـا  ژنوتيـپ اثر متقابل ژنوتيپ و محيط بـه ايـن مفهـوم اسـت كـه اختالفـات عملكـرد            

 قـادر   هـا   ژنوتيـپ بارتي ديگر برخي از     يا بع . باشد  ي متفاوت يكسان نمي   ها  محيطمختلف در   

 فنوتيپ= اثرات ژنتيكي + محيطي اثرات + اثر متقابل ژنتيك و محيط 

  اثرات محيطي - 3 – 7

  ارزش اصالحي  - 4 – 7

  اثر متقابل ژنوتيپ و محيط - 5 – 7
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. ي خاصي عملكرد بيـشتري داشـته باشـند        ها  محيطي ديگر در    ها  ژنوتيپهستند در مقايسه با     

ي مختلـف   هـا   ژنوتيـپ دهد كـه       مي نشانوجود اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در يك جمعيت          

، )مثـل گوسـفند  (هاي حيوانات  در بيشتر گونه. هاي متفاوتي به تغيير محيط خواهند داد    پاسخ

اثر متقابل ژنوتيپ و محيط يك نقش حيـاتي را در تعيـين تيـپ بيولـوژيكي كـامالً مناسـب                      

  .كند براي محيط خاص ايفا مي

  

خـاطر  . پذيري عبارت است از بخشي از واريانس فنوتيپي كه منشاء ژنتيكـي دارد              وراثت  

ا گروه هـايي از افـراد و نـه بـه مقـادير             پذيري به اختالف بين افراد ي       شود كه وراثت     مي نشان

شود، بـه     پذيري يك صفت اشاره مي      وقتي كه به برآورد وراثت    . شود  ها مربوط مي    مطلق آن 

. شـود  قسمتي از اختالفات آن صفت در جمعيت اشاره مي گردد كه بـه وراثـت مربـوط مـي      

ين صـفت وزن  و ميانگ% 20ها  پذيري وزن شيرگيري در بره براي مثال فرض كنيد كه وراثت   

 كيلـوگرم از وزن  5ايـن بـدين معنـي نيـست كـه      .  كيلـوگرم باشـد  25هـا نيـز       شيرگيري بـره  

 كيلوگرم باقي مانده مربوط به محيط است، بلكـه بـه            20ها مربوط به وراثت و        شيرگيري بره 

% 20هـا در وزن شـيرگيري در ايـن گلـه،              اين معني است كه از اختالفـات موجـود بـين بـره            

 5بعبارتي ديگر اگر وزن شيرگيري يك بره        . مربوط به محيط است   % 80ث و   مربوط به توار  

را بـه فرزنـدانش     )  كيلـوگرم  1(ايـن برتـري     % 20كيلوگرم بيشتر از ميانگين گله بـود، فقـط          

وراثـت پـذيري     .گـردد    به صورت عام و خاص تقسيم مي       پذيري  وارثت. منتقل خواهد نمود  

 .وتيپي كـه ناشـي از همـه اثـرات ژنتيكـي اسـت             ، بخـشي از واريـانس فنـ       )H2(عام  به معناي   

 گيـري  انـدازه وراثت پذيري به معناي عام تاثير كل اثرات ژنتيكـي در بـروز يـك صـفت را              

باشـد، ولـي چـون       كند زيرا كه شامل هر دو اثر ارزش اصالحي و ارزش تركيب ژن مـي                مي

ام مـنعكس   تواند به ارث برسد، پس وراثت پـذيري بـه معنـاي عـ               كه ارزش تركيب ژن نمي    

وراثـت پـذيري بـه    . باشـد   هـا نمـي     كننده ارتباط بين عملكرد حيوانات و پتانسيل والـدين آن         

، كه به صورت نـسبت واريـانس ژنتيكـي افزايـشي بـه واريـانس فنـوتيپي                  )h2(خاص  معناي  
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. باشـد   درصـد متغيـر مـي   100 وراثت پذيري معموالً مثبـت و بـين صـفر تـا            .شود  تعريف مي 

و  بـاال  )  h2 ≤ 0.40 ≥ 0.20(،  متوسـط  )h2 ≤ 0.20(پـائين  بـه   صـفات  پذيري وارثت

)h2 ≥ 0.40  ( ــي ــدي م ــت. شــود تقــسيم بن ــت اســت  وراث ــذيري خــاص يــك جمعي  .پ

برخـي از صـفات هـستند كـه از نظـر       .محيط روي آن موثر است .پذيري ثابت نيست وراثت

ط ژنتيـك تعيـين   طـور كامـل توسـ    فنوتيپي داراي تنوع نيستند، و حتي اگرچه ممكن است به      

 گاهي اوقـات    ).مثل تعداد دست و پا    ( صفر هستند    h2شوند، اما توارث پذير نبوده و داراي        

هاي اصالحي حيوانات بـراي آن نيـز    يك صفت باال باشد، ارزش h2شود كه اگر      تصور مي 

پذيري باال فقـط بيـانگر ايـن اسـت كـه يـك        باشد، وراثت ولي اينگونه نمي  . باال خواهند بود  

هاي اصـالحي بـراي يـك صـفت      اط قوي يا همبستگي قوي بين مقادير فنوتيپي و ارزش      ارتب

هــاي اصــالحي كــم،   صــفت، در يــك جمعيــت ارزشh2صــرفنظر از مقــدار . وجــود دارد

  .پذيري در يك جمعيت مفهوم دارد و نه در يك فرد وراثت. متوسط و باال وجود دارد

  

هـاي مختلـف      در زمـان  ... ر توليد شير، بيده پـشم و         به بروز يك صفت نظي     كرارپذيريت  

باشـد،  % 70 مـيش در بيـده پـشم   مثالً اگر تكرارپـذيري  . زندگي يك حيوان اشاره مي نمايد 

بينــي ايـن كــه در    بـراي پـيش  مــيش اول چينـي  پــشم توليـدي در  وزن پـشم طـور متوســط   بـه 

تكـرار پـذيري    . دباش  مي% 70 بعدي چه ركوردي خواهد داشت، داراي دقت         ايهچيني  پشم

ــراد مــي   ــين ركوردهــاي اف ــارت از آن بخــش از تفــاوت هــاي ب باشــد، كــه احتمــاالً در   عب

تكرار پذيري عبارت اسـت از همبـستگي بـين          . شوند  ركوردهاي بعدي همان افراد ظاهر مي     

مثـل  (نماينـد   ركوردهاي تكراري صفاتي كه بيش از يك بار در طول عمر حيوان بـروز مـي        

توانـد    آگاهي از برآوردهاي تكرار پذيري براي صفات مختلف مي        ).  وزن پشم در گوسفند   

وقتـي كـه تكـرار پـذيري بـراي          . هاي توليدي بعدي بكـار رود       در انتخاب كردن براي توآن    

صفتي باال باشد، حذف بر اساس اولين ركورد بايستي در بهبود كل ركورد سال آينـده گلـه     
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و )  R ≤ 0.40 ≥ 0.20(، متوسـط  )R≤ 0.20  (پـائين تكرارپذيري صـفات بـه   . موثر باشد

  .تكرار پذيري خاص يك جمعيت است، ثابت نيست. شود  ميبندي دسته)  R ≥ 0.40(باال 

  

نژاد عبارت از هنر استفاده از علوم ژنتيك، آمار، اقتصاد و رايانه بـه منظـور تغييـر                    اصالح  

) سـود آوري يـا افـزايش توليـدات        (ساختار ژنتيكي جمعيت ها براي نيل به هدف مورد نظر           

نـژاد   با توجه به تغيير الگوي مصرف، تغيير جوامع، تغيير شرايط محيطي و غيره اصالح      . است

نـژاد   اصـالح . يك كار پويا و دائمي است و داراي سه بعـد طراحـي، اجـرا و ارزيـابي اسـت            

  .باشد داراي دو ابزار مهم انتخاب و طراحي سيستم آميزش مي

  

باشـند و   شود برخي از موجودات كه بهتر از سايرين مي    اب عملي است كه سبب مي     انتخ  

گيري و تـشكيل نـسل آينـده مـورد      باشند، براي جفت   يا داراي ويژگي هاي مطلوب نظر مي      

گونـه نتـايجي     هـر . رود انتخاب يكي از عوامل تغيير دهنده ژن بشمار مي        . استفاده قرار گيرند  

آيد و همين طور درجة موثر بـودن آن صـرفاً بـه ميـزان تغييـر        كه از عمل انتخاب بدست مي     

انتخـاب بـه دو     . هاي ژني و گامتي ايجاد شده توسط انتخاب بستگي خواهـد داشـت             فراواني

) دخالتي ندارد و فقط نيروهاي حاكم بر طبيعيت دخالت دارند         در آن   انسان   (طبيعيصورت  

  .باشد مي) گيرد توسط انسان صورت مي(و مصنوعي 

  

  اسخ به انتخابپ

گونه برنامه اصـالحي، بهبـود سـطح ژنتيكـي جمعيـت بـراي يـك يـا تعـداد           هدف از هر   

اگر يك برنامه براي مدتي اجـرا شـد، تعيـين           . باشد  بيشتري از صفات موثر بر سودآوري مي      

ها   پاسخ به انتخاب و ارزيابي موفقيت برنامه با برآورد تغييرات ژنتيكي كه در خالل اين سال               

در صفات با توارث ساده چون كـه توسـط تعـداد جفـت          . باشد  ه است، مورد نظر مي    رخ داد 

  نژاد اصالح - 8 – 7

  انتخاب - 9 – 7



 363/  گوسفند و بز اصالح نژاد  - هفتم  فصل 

هـاي مغلـوب    خواهيم بدانيم كه آيـا فـرد داراي ژن يـا ژن    شوند، مي  هاي كمي كنترل مي     ژن

ولـي در صـفات بـا    . گيـرد  هست يا نه، و انتخاب نيز بر اساس همـين اطالعـات صـورت مـي       

هـاي   توان ژن  ها موثر است، نمي     زيادي بر روي آن   هاي    توارث پيچيده چون تعداد جفت ژن     

اكتفا نمـوده   ... بيني ارزش اصالحي و       خاصي را مشخص كرد، لذا به عملكرد فنوتيپي، پيش        

   .نمائيم و براي موثر بودن يا نبودن انتخاب از پاسخ به انتخاب استفاده مي

. بـه انتخـاب نـام دارد    شـود، پاسـخ       داده مـي   نشان Rمعموالً تغيير ميانگين جمعيت كه با         

بنابراين پاسخ به انتخاب، تفاوت بين ميانگين فنوتيپي نتاج حاصله از موجودات انتخاب شده              

 مقـدار تفـاوت بـين ميـانگين         .باشـد  به عنوان والدين و ميانگين جمعيت قبـل از انتخـاب مـي            

هـا   ميـان آن اي كه اين گروه از  انتخاب شدگان به عنوان والدين نسل آينده و ميانگين جامعه   

 شـود  ناميده مـي ) Reach(يا ) Selection Differential(اند، تفاضل انتخاب  انتخاب شده

)S(.                  حال چه مقداري از اين تفاوت موجود بين ميانگين انتخاب شـدگان و جامعـه بـه نـسل 

  .بستگي دارد h2گردد، به  بعدي منتقل مي

  تفاضل انتخاب × پذيري وراثت = پاسخ به انتخاب

 انحراف استاندارد فنوتيپي × شدت انتخاب = انتخابتفاضل 

 كيلوگرم و متوسط گـروه انتخـاب شـده بـه            30ها    اگر متوسط وزن شيرگيري در بره     : 1مثال

   باشد، ميزان پاسخ به انتخاب چقدر است؟30/0پذيري   كيلوگرم با وراثت40عنوان والدين 

 

   

 گـرم باشـد، نـر هـاي     240سـفند  اگر متوسط افـزايش وزن روزانـه در يـك گلـه گو          : 2مثال

هاي انتخاب شده به عنوان والدين نسل آينـده بـه ترتيـب داراي متوسـط           انتخاب شده و ماده   

 باشند، ميـزان پاسـخ بـه انتخـاب     25/0پذيري     گرم با وراثت   210 و   350افزايش وزن روزانه    

  چقدر است؟

  
 
 

kgoskg PShR 333303)3040(30.02 =+=⇒=−=×=

grosgr PShR 2501024010)240
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� R = h2 S 
� R = i h2 σP 
چون كه   � h = σA / σP 

� R = i h σA  
   .شود  صحت انتخاب ناميده ميhه ك  

R = i h2 σP    R = i h σA  
   :بنابراين پاسخ به انتخاب بستگي دارد به

      (Intensity) شدت   

    (Heritability)  پذيري وراثت   

     (Standard deviation) انحراف استاندارد   

   يا    

     (Intensity) شدت   

     (Accuracy of selection) صحت انتخاب   

     (Additive standard deviation) انحراف استاندارد افزايشي  

طور كلي ميزان پيـشرفت ژنتيكـي بـه صـورت مـستقيم نـسبتي از سـه فـاكتور صـحت                        به  

و به صورت معكوس نـسبتي از  افزايشي انتخاب، شدت انتخاب و انحراف استاندارد ژنتيكي        

  .باشد فاصله نسل مي

  

ها، تـشكيل   خيص هويت مناسب كل گله گوسفند يا بز به منظور شناسائي انفرادي دام تش  

و تعيين شجره و ثبت هر نوع ركورد انفرادي براي انتخاب حيوانات داشتي و فروشـي بـراي                 

نـژاد گوسـفند و بـز ثبـت           عالوه بر اين پايه و اساس اصـالح       . هاي تجاري ضروري است     گله

مثلي درست بوده كه خود نياز بـه شناسـائي انفـرادي      توليدشجره و ركورد صفات توليدي و     

همچنين پرورش دهنـدگان نژادهـاي خـالص        . باشد  ها مي   ها از طريق تشخيص هويت آن       دام

هـا بتواننـد توسـط     هـاي آن  نياز است يك سيستم تشخيص هويت مناسبي داشته باشند تـا دام         

  .هاي نژادي ثبت و تائيد شوند انجمن

ih
RShR

PPP

2
2

=⇒=
σσσ
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هـا مـورد اسـتفاده قـرار          توانند بـراي شناسـائي دام       هاي تشخيص هويت مي    تعدادي از سيستم  

موقتي هستند، يعني تا وقتي كه يـك روش         ) Stencil(ها نظير استنسيل      برخي از آن  . گيرند

هـاي گـوش      ها نظيـر شـماره      ساير روش . گيرد  دائمي جايگزين گردد، مورد استفاده قرار مي      

دار كـردن   كوبي و يـا دندانـه   خال. يا گوش پاره شودتر هستند مگر اين كه گم بشوند         دائمي

  .ها نيز دائمي هستند گوش

  :تجهيزات مورد نياز

  اينچ براي ميش و قوچ4ها و   اينچ براي بره5/2اندازه : هاي داغ زدن ها يا شماره نشان - 

 دار كردن پشم با رنگ نشان - 

 هاي فلزي گوش شماره - 

 )انبردست(شماره گوش زن  - 

 گوشپانچ يا سوراخ كن  - 

 هاي گوش پالستيكي شماره - 

 )اپليكاتور(شماره گوش زن  - 

 دار كردن گوش بريدگي يا دندانه - 

 كوبي ابزار خال - 

 مواد ضدعفوني كننده - 

هاي گوش، خـال    ، بريدگي )فلزي و پالستيكي  (هاي گوش     براي اجراي استنسيل، شماره     

ورت ثابت نگـه   اي مهار شود كه سر حيوان به ص         ها نياز است حيوان به گونه       كوبي در گوش  

گيرد بايستي حيوان را بر روي كپل يا     اگر خال كوبي بر روي گردن صورت مي       . داشته شود 

  .يدنشاندنبه 

هاي جوان به مدت كوتاهي بعـد از      اين روش تشخيص هويت موقتي است و بر روي بره           

زائـي خـارج      جايگـاه هـاي بـره      هـا و مادرهايـشان از       بعد از اين كه بره    . شود  تولد استفاده مي  

  ها استنسيل كردن دام - 11 – 7



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  366

اي كه ممكن است بره نتوانـد مـادر    شوند به گونه شدند خيلي راحت از هم جدا و متفرق مي      

 و   در اين شرايط هر بـره     . ها است   آمد آن سوء تغذيه در برخي از بره         خود را پيدا كند كه پي     

هـاي بـزرگ      يلها و استنس    هاي كوچك براي بره     گيرند، استنسيل   مادرش شماره يكساني مي   

هـا را نـزد مادرشـان هـدايت      كند كه دوباره بره  اين كمك مي  . شود  ها استفاده مي    براي ميش 

شـماره زنـي بـا رنـگ     . هائي كه نياز به تيمار خاصي دارند شناسائي شوند    كرد و يا سريعاً بره    

 شـود و يـا در اثـر    گيرد زيرا كه وقتـي پـشم شستـشو مـي     روي پشم نيز مورد استفاده قرار مي 

  .شود و رنگ معمولي خسارتي به پشم وارد نخواهد كرد سائيدن كم رنگ مي

مقداري رنگ نقاشي بر روي پشم را در داخل يك ظرف براي آغشته كردن يـك تكـه     -1

اين از چكيدن رنـگ وقتـي       . پارچه يا گوني بريزيد   

ــه  ــسيل ب ــه استن ــه   ك ــگ غوط ــل در رن ــور كام ور  ط

 .كند شود، جلوگيري مي مي

داخل ظرف رنگ قرار داده تا با       استنسيل را در     -2

 .رنگ پوشيده شود

) بزغالـه يـا بـز     (يا مـيش      استنسيل را بر پشت بره     -3

 .اي كه بتواند براحتي خوانده شود قرار داده به گونه

ورزي حيــوان،  قبــل از حركــت دادن يــا دســت -4

 .اجازه دهيد تا رنگ كامالً خشك شود

 .وسايل را بعد از استفاده تميز نموده تا خشك نشود -5

  

هـا    شـوند و اعـداد بـر روي آن          هاي گوش معموالً از فلز يا پالسـتيك سـاخته مـي             شماره  

تـوان از موسـسات       هـا را مـي      ايـن شـماره   . يـا نقاشـي شـده اسـت         طور برجسته حـك شـده       به

كنندگان اسم مزرعه يا نـام خـانوادگي خـود            برخي از توليد  . تجهيزات دامي خريداري نمود   

توانند خود سوراخ كن باشـند   هاي فلزي مي شماره گوش. نمايند ها اضافه مي مارهرا به اين ش 

  هاي گوش شماره - 12 – 7



 367/  گوسفند و بز اصالح نژاد  - هفتم  فصل 

هـاي نـژادي    اغلب انجمـن . و يا نياز است ابتدا بوسيلة پانچ يك سوراخ در گوش ايجاد شود      

در اسـتفاده   . نمايند  هاي ثبت فلزي براي نژادهاي خالص تحت پوشش خود فراهم مي            شماره

 معموالً نياز است ابتدا توسط پانچ سوراخي در گـوش ايجـاد    هاي پالستيكي   از شماره گوش  

طـور   شود و سپس شماره محكم در گوش بند و بست شود و يـا بـا اسـتفاده از اپليكـاتور بـه                    

  .شود همزمان و در حين سوراخ كردن گوش شماره نيز وارد سوراخ شده و محكم بسته مي

  هاي خود سوراخ كن تفاده از شمارهبراي اس

 قرار داده) انبردست( را داخل شماره زن شماره گوش -1

. هـاي غـضروفي باشـد       ترين فضا بين رگه     محلي را در گوش پيدا كنيد كه داراي عريض         -2

بايستي محلي انتخاب شود كه يك رگه غضروفي در زيـر و دوتـاي ديگـر در بـاالي محـل                    

اي رشـد   هاي فلـزي بايـستي فـضائي را بـر           در استفاده از شماره گوش    . مورد نظر قرار گيرند   

 اينچ بين لبه گوش و شماره گـوش         5/0بايد حداقل   . هاي جوان در نظر گرفت      گوش در بره  

 .رها نمود

شماره گوش را در گوش با عدد رو به جلو قرار داده و آن را محكم بند و بـست نمـوده        -3

 .تا از گوش جدا و گم نشود

 

 

 

 

 

  

  

  هاي فلزي غير سوراخ كن شماره گوشبراي استفاده از 

  . ن حالت نياز است بوسيلة پانچ در گوش سوراخي ايجاد شوددر اي

تـرين گـره غـضروفي در تـه و دو گـره در       ترين بخش گوش بين نزديـك  محلي در پهن   -1

 .باالي آن در نظر گرفته شود
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 .توسط پانچ سوراخي در گوش ايجاد شود -2

 .شماره گوش را در گوش قرار داده به طوري كه عدد رو به طرف جلو آن باشد -3

اره گوش با يك جفت بست و يا حلقه كوچك در انتهاي شماره محكـم بـه گـوش                   شم -4

 .بسته شود

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پالستيكي استفاده از شماره

انـد كـه بايـستي از ميـان       يا يك فلش ساخته شده   Tهاي پالستيكي به شكل       اغلب شماره   

گـوش  شود كه يـك سـوراخ در          اين كار توسط يك ابزار خاصي انجام مي       . گوش بگذرند 

  .گذرد ايجاد نموده و از آن مي

 .شماره گوش را در داخل پانچ جا گذاري كنيد -1

تـرين رگـه در پـايين و     ترين بخش گوش بين نزديـك  محل مورد نظر را واقع در عريض    -2

 .دو رگه غضروفي در باال مشخص نموده

 گوش فشار داده تا شماره      يپانچ را از جلو    -3

 .به محل مورد نظر بسته شود
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  دار كردن گوش دندانه

ــائي دام، از        ــراي شناس ــد ب ــت ندارن ــالص دوس ــاي خ ــدگان نژاده ــسياري از توليدكنن ب

در . نمايد  دار مي   ها خدشه   هاي گوش استفاده نمايند زيرا كه ظاهر دام را در جشنواره            شكاف

داننـد    دهندگان تجاري اين روش را روشي اقتصادي براي شناسائي دام مي           حالي كه پرورش  

تـر نيـز    ها بـه تجهيـزات و ابـزار كمتـري نيـاز دارد و دائمـي              مقايسه با ساير روش     كه در  ازير

هـا پـشم وجـود     شود كه بر روي گـوش آن  هائي بيشتر استفاده مي     اين روش در دام   . باشد  مي

سيـستم  . شـود  هـا مـي   هـاي گـوش   ندارد چون كه پشم سبب ناخوانا شـدن و نديـدن شـكاف     

ايستي استفاده گردد كه بتواند خوانده شود و بسادگي      ها ب   اي از ايجاد شكاف در گوش       ساده

نحوه . تواند در گوسفند نيز استفاده شود       سيستم مورد استفاده در خوك مي     . نيز تفسير گردد  

دهي در اين سيستم بدين صورت است كه يـك شـكاف در بـاالي گـوش چـپ دام،         شماره

 و يـك شـكاف   10د  دهندة عـد نشان، يك شكاف در پايين گوش چپ   1 دهندة عدد    نشان

همچنـين يـك شـكاف در بـاالي     . باشـد   مـي 100در انتهاي گوش چپ نمايش دهندة عـدد     

 دهندة عـدد  نشان، يك شكاف در پايين گوش راست 3 دهندة عدد   نشانگوش راست دام،    

بـر ايـن اسـاس    . باشـد   مي300 و يك شكاف در انتهاي گوش راست نمايش دهندة عدد    30

، يك شكاف در باالي     )30( شكاف در پايين گوش راست        داراي يك  135گوسفند شماره   

و يك شكاف نيز در انتهـاي گـوش   ) 2(، دو شكاف در باالي گوش چپ  )3(گوش راست   

در صورتي  .  دام را شناسائي نمايد    999تواند تا تعداد      اين سيستم مي  . خواهد بود ) 100(چپ  

 چپ نمايش دهندة عـدد   هاي بيشتري نياز باشد، ايجاد يك سوراخ در مركز گوش           كه شماه 

  . خواهد بود3000 و در مركز گوش راست نيز نمايش دهندة عدد 1000

اي مهار نمود كه سر دام بـه صـورت     براي انجام اين كار ابتدا بايستي گوسفند را به گونه           

 از بافـت  Vسپس با استفاده از ايجاد شكاف در دو گوش كه به شكل        . ثابت نگه داشته شود   

ايـن روش  . هـا ايجـاد نمـود    توان عـدد مـورد نظـر را در گـوش         شود، مي   يلبه گوش بريده م   

هـا بايـستي بـا مـواد          ممكن است سبب مقداري خونريزي شود، بر همين اساس محل شكاف          

  .ضدعفوني كننده تيمار شوند
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  كوبي كردن خال

اين روش اگر بدرستي مورد استفاده قرار گيرد نيز يـك روش تـشخيص هويـت دائمـي              

كوبي شامل يك جفـت انبردسـت خـاص و يـك مجموعـه از                 ابزار خال . ر دام خواهد بود   د

هايي با نوك تيز شبيه سوزن برآمـده اسـت كـه             اعداد و حروف ساخته شده به شكل مكعب       

كـوبي بـا      جوهر يـا خميـر خـال      . شود  در پوست رخنه كرده و باعث سوراخ شدن پوست مي         

ها گوشت آوردنـد، قابـل ديـدن           از اين كه سوراخ    ها نفوذ كرده و بعد      فشار به داخل سوراخ   

هـا گذاشـته شـود و         توانـد بـر روي مكعـب        كوبي مـي    جوهر يا خمير خال   . باقي خواهند ماند  

تواند بعد از استفاده از انبردست در داخـل   توسط انبردست در داخل پوست پرس شود يا مي    

در زخـم جـوش خـورده در    هاي موجود  در اين حالت رنگدانه . زخم ايجاد شده ماليده شود    

  .داخل پوست، يك عدد يا حرف دائمي بر جاي خواهند گذاشت

ها و صورت سـفيد هـستند، بـه خـوبي ديـده               كوبي در گوسفنداني كه داراي گوش       خال  

توانـد    كوبي مـي    ها هستند، خال    هاي سياه در گوش     هائي كه داراي رنگدانه     براي دام . شود  مي

. هـا هـستند، انجـام شـود     هـاي كمتـري از گـوش    رنگدانـه در پشت و پهلو كه معموالً حاوي       

هاي جوان انجام شود چون كه اگر بيش از دو عدد مـورد اسـتفاده            كوبي نبايستي در بره     خال

همچنـين  . ها را حك نمـود      باشد، ممكن است فضا به اندازه كافي بزرگ نباشد كه بتوان آن           

است آنقدر پخـش شـود كـه    ها خال حك شده نيز رشد خواهد كرد و ممكن  با رشد گوش  
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 مـاهگي در    6بايـستي از يـك شـماره شناسـائي مـوقتي تـا سـن حـداقل                  . نتواند خوانده شود  

  .كوبي صورت گيرد حيوانات جوان استفاده شود و سپس خال

كوبي به ترتيب مناسب قرار داده و براي پرهيـز از             هاي اعداد را در انبردست خال       مكعب -1

داخل يك تكه مقوا فشار داد تـا ترتيـب مناسـب عـدد تائيـد               توان در     ها را مي    اشتباه، مكعب 

ها داراي اعداد كوچكي بر روي يك استوانه يا قرقـره هـستند كـه                 برخي از انبردست  . گردد

 5 يـا  4ها داراي فضاي بـراي   اغلب انبردست. توانند به عدد مورد نظر چرخش داده شوند  مي

 .عدد هستند

رين گره غضروفي در زير و دو گـره غـضروفي   ت نظر را در گوش بين نزديك   محل مورد  -2

 . نظر را تميز نمائيدددر باال مشخص نموده و با الكل محل مور

 ها را در داخل گوش فشار داده مكعب -3

ها گذاشته شده است، انبردست را كنار گذاشته و جـوهر   اگر جوهر خال بر روي مكعب      -4

 .در داخل زخم را مالش دهيد

 گذاشته نشده است، آن را بر روي گوش و در داخـل             ها  اگر جوهر خال بر روي مكعب      -5

 .ها مالش دهيد زخم

قـسمت  . تواند بر روي قسمت داخلي پهلو نيز مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     همين روش مي  -6

 .كند داخلي پهلو جائي است كه پشم رشد نمي
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هــاي  مـل برنامــه پيـشرفت ژنتيكــي مطلـوب در حيوانــات اهلـي بــه طراحـي و اجــراي كا      

در ابتـدا   . دهـد    مـي  نشان ساختار يك چنين برنامه اي را        1 -7شكل. باشد  اصالحي متكي مي  

نـژادي،     تعيين گردد، معموالً هدف كلي از هر برنامه اصـالح          1بايستي هدف برنامه اصالحي   

 و  2در مرحلـه بعـد بايـستي اهـداف اصـالحي          . افزايش سودآوري يا بازدهي اقتصادي است     

سومين مرحله شناسـائي  . ي صفات موجود در ليست اهداف اصالحي تعيين شوند     اهميت نسب 

گيري شـوند تـا بتـوان          است، يعني صفاتي كه بايستي بر روي حيوانات اندازه         3معيار انتخاب 

  . حيوانات را براي صفات موجود در اهداف اصالحي مورد ارزيابي قرار داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اصالح نژادي براي حصول حداكثر بازدهي اقتصادي  ساختار يك برنامه-1-7تصوير

                                                           

1. Breeding Goal 
2. Breeding Objective 
3. Selection Criteria 

  برنامه اصالحي - 13 – 7
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گيري ركوردهـاي حيوانـات بـه منظـور انتخـاب             مرحله بعدي طراحي برنامه براي اندازه       

نظيـر  (هـا   مرحله بعد يك سيـستم انتقـال ژن  . برترين حيوانات از نظر شايستگي ژنتيكي است      

. باشـد    به جمعيت تجاري مـي     از حيوانات داراي شايستگي ژنتيكي باال     ...) تلقيح مصنوعي يا    

سسپس بايستي سيستم آميزشـي مطلـوب بـراي آميـزش حيوانـات نـر و مـاده انتخـاب شـده                      

هـاي متحمـل       فايده كل برنامه به منظـور پوشـش هزينـه          –طراحي شود و نهايتاً تحليل هزينه       

  .باشد شده بوسيله درآمدهاي حاصل از اجراي برنامه مي

  

نژادي كه معموالً افـزايش سـودآوري يـا بـازدهي             دف كلي برنامه اصالح   بعد از تعيين ه     

گيـري در مـورد    نژاد دام، تـصميم  هاي اصالح اولين قدم در طراحي برنامه   باشد،    اقتصادي مي 

از  اهداف اصالحي تابعي از مجموعه صـفاتي هـستند كـه             .باشد  مي مناسب   اصالحياهداف  

باشند و همچنـين در     مستقيم بر درآمد و هزينه مي     نظر اقتصادي مهم هستند و داراي يك اثر         

يـك هـدف اصـالحي اسـتاندارد جهـاني و يـا حتـي               . جمعيت داراي تنـوع ژنتيكـي هـستند       

كشوري بـراي يـك گونـه خـاص وجـود نـدارد، زيـرا كـه شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و                        

اوتي هر توليد كننده اهداف اصـالحي متفـ     . باشد  اكولوژيكي در مناطق مختلف، متفاوت مي     

متنـوع بـودن اهـداف    . اش خواهد داشـت   بسته به سيستم توليد، شرايط بازار و شايستگي گله        

هاي توليد محلي، بهبود ژنتيكي را به سمت سازگار شدن نژادها بـه        اصالحي بر اساس محيط   

  . دهد محل خود سوق مي

هـا    يك بـره  باشند به تفك    صفاتي كه داراي اهميت اقتصادي بوده و بر سودآوري نيز موثر مي           

  . باشند به صورت زير مي) بزهاي ماده(ها  و ميش) ها بزغاله(

وزن تولد، وزن يك ماهگي، وزن شـيرگيري، افـزايش           شامل) ها  بزغاله(ها    صفات بره   

كيفيـت   ماهگي،   12 و   9،  6وزن روزانه تا شيرگيري، نسبت كليبر، راندمان تبديل غذا، وزن           

 .باشند  ماهگي مي12 و 9، 6، 3، 2، 1ا بقاء از تولد تا ، وزن الياف، ميزان زنده ماني يالشه

  اهداف اصالحي - 14 – 7



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  374

هـائي بـا وزن تولـد بـاال وزن      طور مستقيم بر سودآوري موثر نيست ولي بره         به :وزن تولد   

بهتـرين  . وزن تولد باال سبب سخت زائي گردد      است  شيرگيري باالتري نيز دارند، اما ممكن       

هـا    وزن تولد با زنده ماني بره     . باشد  ن نژاد مي  هاي ميانگين براي آ     وزن تولد در هر نژاد، وزن     

هـاي سـبك وزن و خيلـي سـنگين وزن ميـزان بقـاء         ارتباط دارد يعني بره2به صورت درجه  

 .كمتري دارند

يكي از مهمترين صفات موثر بـر سـودآوري در گوسـفند و بـز بـوده و            :وزن شيرگيري   

اين صـفت بايـستي   . د توجه قرار گيردتواند به عنوان معيار انتخاب مور معموالً اين صفت مي  

  .تصحيح گردد)  روزگي90(به صورت زير براي سن شيرگيري 

  

  

  

ايـن دو صـفت    ):Kleiber Ratio(افزايش وزن روزانه تـا شـيرگيري و نـسبت كليبـر       

دهنـد كـه از نظـر اقتـصادي بـسيار حـائز          مـي  نـشان سرعت رشد روزانه قبل از شـيرگيري را         

گر يـا  نـشان  اهميت اقتصادي مستقيم، اين صـفات بـه عنـوان صـفات             عالوه بر . اهميت هستند 

  .گيرند ماركر براي بهبود راندمان تبديل غذائي نيز مورد استفاده قرار مي

  

   

  

نسبت كليبر بر اين پايه استوار است كـه رابطـه مـستقيمي بـين وزن حيـوان و احتياجـات                      

باشد  بعي از وزن متابوليكي بدن مي     احتياجات نگهداري تا  . نگهداري و توليد آن وجود دارد     

بـا توجـه بـه      . دهد  كل احتياجات غذائي گوسفند و بز داشتي را تشكيل مي         % 80و در حدود    

اثر افزايش وزن در باال بردن احتياجات نگهداري در گله داشتي، اگر وزن تولد و وزن بـالغ                 

.  يابد، مناسب خواهد بـود دام در گله كمتر افزايش يافته ولي بازده تبديل غذايي بيشتر بهبود    

هاي مختلف از تولـد       لذا نسبت كليبر به عنوان يك معيار انتخاب براي بازده غذايي در دوره            
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 ماهگي و به صورت نسبت افزايش وزن روزانـه بـه وزن متـابوليكي             12 يا   9،  6تا شيرگيري،   

  .گيرد در پايان همان دوره مورد استفاده قرار مي

ن تولد، وزن يـك مـاهگي، وزن شـيرگيري، افـزايش وزن             وز(صفات قبل از شيرگيري       

عـالوه بـراين كـه تحـت تـاثير          ) روزانه تا شيرگيري، نسبت كليبر و زنده ماني تـا شـيرگيري           

نيـز  ) ژنتيكـي و محيطـي دائمـي      (قرار دارند بوسيله اثـرات مـادري        ا بزغاله   ي  ژنوتيپ خود بره  

ين صفات از كم تـا متوسـط اسـت و    پذيري ا ميزان وراثت. گيرند بشدت تحت تاثير قرار مي   

پـذيري مـادري بعـضاً     هـا وراثـت   البته براي وزن  . دهند طور متوسط به انتخاب پاسخ مي       لذا به 

باشـد و لـذا بـراي بهبـود ايـن صـفات عـالوه بـر ارزش                   پـذيري مـستقيم مـي       بيشتر از وراثت  

 .  نمودها نيز بايستي توجه خاصي هاي اصالحي مادري آن اصالحي خود حيوان به ارزش

و بخصوص افزايش وزن روزانه )  ماهگي12 و   9،  6وزن  (ها    صفات بعد از شيرگيري بره      

 ماهگي از نظـر اقتـصادي داراي اهميـت بـوده و ايـن صـفات توانـائي بـره                     6از شيرگيري تا    

پذيري متوسطي بوده     اين صفات داراي وراثت   . دهند   مي نشانرا براي دوره پرواري     ) بزغاله(

  .طور متوسط به انتخاب پاسخ خواهند داد  مادري نيز كمتر شده و لذا بهو تاثير اثرات

قبـل و بعـد از      ) هـا   بزغالـه (هـا     با توجه به ايـن كـه همبـستگي ژنتيكـي بـين صـفات وزن بـره                 

ها و بخصوص در شرايط     لذا براي صرفه جوئي در هزينه     %) 80(باشد    شيرگيري بسيار باال مي   

گيـري يكـي از ايـن     باشـد، انـدازه   و پـر هزينـه مـي     روستايي كه امكان ركوردگيري سـخت       

تواند منجر به پاسخ همبسته براي        و قرار دادن آن در شاخص انتخاب مي       ) شيرگيري(صفات  

 .ها گردد ساير وزن

. باشـد   كيفيت الشه به عنوان يكي ديگر از صفاتي است كه داراي اهميت اقتـصادي مـي                 

ي و استخوان كمتر و گوشت لخـم بيـشتري      اي است كه معموالً داراي چرب       الشه خوب الشه  

دار هـستند، لـذا كـاهش انـدازه دنبـه       با توجه به اين كـه اكثـر گوسـفندان ايرانـي دنبـه       . باشد

پـذيري    وراثت. تواند مطلوب باشد    مشروط بر اين كه ساير صفات رشد را كاهش ندهد، مي          

 يابد ولـي همبـستگي   تواند كاهش دنبه در حد متوسط تا باال است و اين صفت با انتخاب مي      

ژنتيكي بين دنبه و ساير صفات رشد نيز باال است و اگر انتخاب يـك صـفتي بـراي كـاهش                     
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امـا بـا انتخـاب چنـد        . اندازه دنبه صورت گيرد، منجر به كاهش صفات رشد نيز خواهد شـد            

  .توان آن را كاهش و صفات رشد را ثابت يا حتي افزايش نيز داد صفتي مي

ماني يـا بقـاء    باشد، ميزان زنده  اهميت اقتصادي بسيار زيادي مي     صفت ديگري كه داراي     

ها تا سن يك سالگي  ميزان مرگ و مير بره. باشد  قبل و بعد از شيرگيري مي     ) ها  بزغاله(ها    بره

پـذيري ايـن صـفت     ميزان وراثـت .  درصد گزارش شده است50 تا 5در نژادهاي مختلف از     

اين صفت عالوه بر اين كـه  . يابد مقدار آن افزايش ميدر حد پايين است البته با افزايش سن     

گـردد، بـشدت تحـت تـاثير عوامـل غيـر ژنتيكـي                بوسيله ژنوتيـپ خـود حيـوان كنتـرل مـي          

و همچنين اثرات مادري قرار دارد و لذا براي         ...) مديريت، بهداشت، تغذيه با آغوز مادر و        (

تمـامي  .  مـادري نيـز توجـه نمـود        بهبود آن بايستي عالوه بر بهبود شرايط محيطي بـه اثـرات           

بايستي قبل از مقايسه براي اثرات سيستماتيك نظير سن مادر، جنس           ) ها  بزغاله(ها    صفات بره 

تصحيح شوند يا ايـن كـه اثـر ايـن     ... بره، نوع تولد، نوع پرورش، سال تولد، گله، سن بره و       

 .عوامل در مدل قرار داده شود

در جمـع يـك ميـزان    . ت جمـع يـا ضـرب باشـند    توانند به صـور     فاكتورهاي تصحيح مي    

 سـاله  2ران دهـائي بـا مـا     شود مثالً به وزن شيرگيري بـره       خاصي به ركوردها اضافه يا كم مي      

هـائي كـه در يـك گـروه خاصـي قـرار              ب تمامي بـره   يدر ضر  .شود  كيلوگرم اضافه مي   5/1

 شـيرگيري  مـثالً وزن . شـوند  گيرند بر اساس يك معيار خاص در يك فاكتور ضرب مـي         مي

  .شوند  ضرب مي1/1 ساله در ضريب 4 ساله نسبت به مادران 2هائي با مادران  بره

، ميـزان آبـستني   مثـل   (صـفات توليـدمثل و توليـدمثل تركيبـي           شـامل ) بـز (صفات ميش     

در معرض آميزش  ) بز(متولد شده به ازاي هر ميش       ) بزغاله(تعداد بره   عملكرد شير توليدي،    

در معـرض آميـزش     ) بز(شيرگيري شده به ازاي هر ميش       ) بزغاله(، تعداد بره    و زايمان كرده  

كل ،  در معرض آميزش و زايمان كرده     ) بز(كل وزن تولد به ازاي هر ميش        و زايمان كرده،    

، صفات مربـوط بـه      )در معرض آميزش و زايمان كرده     ) بز(وزن شيرگيري به ازاي هر ميش       

 مـصرفي، طـول عمـر اقتـصادي و تيـپ يـا وضـع              كميت و كيفيت الياف، وزن بلوغ، غـذاي       

  .باشند ظاهري مي
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صفات توليدمثل و توليدمثل تركيبي مهمترين صفات موثر بر سـودآوري گوسـفند و بـز        

بخـصوص كـل وزن شـيرگيري بـه ازاي هـر      . باشـند  هاي پرورشي رايج مي   در تمامي سيستم  

متولـد  ) بزغالـه ( بـره   در معرض آميزش كه حاصل ضرب ميزان آبستني در تعـداد          ) بز(ميش  

تا شيرگيري و همچنين متوسط وزن شـيرگيري هـر          ) ها  بزغاله(ها    شده و ميزان زنده ماني بره     

ايـن صـفات داراي     . رود  باشد، به عنوان بازدهي خالص توليدمثل بـشمار مـي           مي) بزغاله(بره  

سـريعي  تـوان پيـشرفت    پذيري كم تا متوسطي هستند و لذا با انتخاب بـه تنهـائي نمـي              وراثت

ايـن  . داشـت ) يا بزغاله متولد شده و شـيرگيري شـده          بخصوص تعداد بره  (براي اين صفات،    

)  مثـل ميـزان آبـستني     (صفات بشدت تحت تاثير محيط، اثرات مادري و بعضاً اثرات پـدري             

ها عالوه بر انتخاب مستقيم بايـستي بـه بهبـود شـرايط محيطـي و              قرار دارند و براي بهبود آن     

  .يز توجه نموداثرات مادري ن

ايرانـي داراي اهميـت     ) بزهـاي (صفات مربوط به كميت و كيفيت الياف در گوسـفندان             

پذيري اين صفات باال است و پاسـخ بـه انتخـاب بـراي      وراثت. اقتصادي خيلي زيادي نيستند  

 .باشد اين صفات قابل مالحظه مي

توان ايـن صـفت را در         يباشد و با انتخاب م      پذيري باالئي مي    وزن بلوغ نيز داراي وراثت      

وزن بلوغ مطلوب در هر نژادي در حد ميانگين وزن بلوغ بـراي آن      . جهت مطلوب تغيير داد   

بـا توجـه بـه      . باشـند   ها يا بزهاي خيلي سنگين و خيلي سبك مطلوب نمي           ميش. باشد  نژاد مي 

انتخاب براي  بزها،  يا  ها و وزن بلوغ ميش        بزغالهيا  ها    همبستگي مثبت و باال بين وزن بدن بره       

از طريـق پاسـخ     ) بزهـا (هـا     منجر به افزايش وزن بلوغ در ميش      ) ها  بزغاله(ها    افزايش وزن بره  

باشد، زيـرا كـه وزن بلـوغ بـاالتر نيـاز نگهـداري را نيـز                گردد و اين مطلوب نمي      همبسته مي 

ري شـيرگي ) بزغاله(اساس كيلوگرم وزن بره       رسد كه انتخاب بر     لذا بنظر مي  . دهد  افزايش مي 

البته با توجه بـه ايـن   . ، معيار مناسبي باشد)بز(شده به ازاي هر كيلوگرم وزن متابوليكي ميش  

رسـد انتخـاب      باشـد، بنظـر مـي       كه اين صفت در ابتداي عمر حيوان قابل اندازه گيـري نمـي            

   .براساس نسبت كليبر بتواند اين صفت را نيز بهبود دهد
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. ادي اهميت زيادي بر ميزان سـودآوري دارد     صفت ميزان غذاي مصرفي نيز از نظر اقتص         

باشد، لذا انتخاب غير      گيري مستقيم اين صفت سخت و پر هزينه مي          با توجه به اين كه اندازه     

 .تواند اين صفت را نيز بهبود دهد مستقيم از طريق كاهش وزن بلوغ مي

ميـت  صفت ديگري است كه از نظر اقتصادي داراي اه) بز(طول عمر اقتصادي در ميش     

باشـد بـه عنـوان        داراي توليـد اقتـصادي مـي        در گله ) بز(مدت زماني كه يك ميش      . باشد  مي

باشـد و در صـورتي     سال مـي 3طور متوسط حدود  باشد، اين مدت به     طول عمر اقتصادي مي   

با توجه بـه ايـن      . ها را كاهش خواهد داد      كه اين مدت بهبود يابد، هزينه نگهداري جايگزين       

باشد، انتخاب مستقيم براي تغيير ايـن   گيري مي ر عمر حيوان قابل اندازهكه اين صفت در آخ 

البته با مانـدگاري بيـشتر در گلـه تعـداد نتـاج مـيش بيـشتر شـده و         . صفت امكان پذير نيست 

  . شود براي اين صفت اعمال مي) خودگزيني(انتخاب اتوماتيك 

وجــه پــرورش هــر نــژاد داراي خــصوصيات تيپيــك خاصــي اســت كــه معمــوالً مــورد ت  

ولـي حيوانـاتي كـه داراي نقـايص بـسيار آشـكاري هـستند         . گيرد  دهندگان آن نژاد قرار مي    

اين صفت خودش داراي اهميت اقتصادي نيست، اما با انتخـاب           . بايستي از گله حذف شوند    

هـاي مـاده مولـدي كـه       توان طول عمر اقتـصادي را بهبـود داد، زيـرا دام             براي اين صفت مي   

  .  هستند كمتر مريض شده و بيشتر در گله خواهند ماندداراي تيپ خوبي

بيني   تمامي صفات ميش و بز نيز همانند صفات بره و بزغاله بايستي قبل از مقايسه يا پيش                  

ها براي اثرات ثابت نظير گله، سن ميش، سال زايش، وضعيت بدني              هاي اصالحي آن    ارزش

 يا اثر ايـن عوامـل در مـدل قـرار داده      تصحيح شوند ... گيري و     مادر، وزن مادر، زمان جفت    

  .شود
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   صفات اقتصادي در گوسفندو بز- 2 - 7جدول

 صفت اهميت اقتصادي پذيري وراثت روش بهبود

  بهبود شرايط محيطي -1

 آميخته گري -2

  انتخاب غير مستقيم -3

 انتخاب مستقيم -4

 توليدمثل و توليدمثل تركيبي بسيار باال پايين

  بهبود شرايط محيطي -1

  تقيمانتخاب مس -2

 آميخته گري -3

 رشد و تركيب الشه باال متوسط

  بهبود شرايط محيطي -1

  انتخاب غير مستقيم -2

 آميخته گري -3

 وزن بلوغ و غذاي مصرفي متوسط متوسط تا باال

  بهبود شرايط محيطي -1

 انتخاب غير مستقيم -2

 طول عمر اقتصادي متوسط پايين تا متوسط

  بهبود شرايط محيطي -1

 انتخاب مستقيم -2

 كيفيت اليافكميت و  كم باال

  

 همزمان بهبود يابند،    طور  در اصالح دام با بيش از يك صفت مواجه هستيم كه بايستي به              

زيرا كه معموالً بـيش از يـك صـفت بـر سـودآوري مـوثر بـوده و سـود دامـدار را تـضمين                 

 تعيين هدف كلي و صفات اهداف اصالحي اولين و مهمترين مرحله يـك برنامـه              . نمايند  مي

بعد از آن بايستي معيار انتخاب بـراي ركـوردگيري و ارزيـابي          . دهند  اصالحي را تشكيل مي   

هـاي   ارزش(هـاي ژنتيكـي واقعـي     ژنتيكي حيوانات تدوين گردد، زيـرا كـه در عمـل ارزش           

در حقيقـت فنوتيـپ     . صفات مختلف براي يك فـرد شـناخته شـده نيـستند           ) اصالحي واقعي 

باشند و اين مـشاهدات فنـوتيپي بايـستي در داخـل      س ميافراد براي صفات مختلف در دستر    

  . يك معيار انتخاب تركيب شوند

  معيار انتخاب - 15 – 7



  پرورش گوسفند و بزراهنماي /  380

طور سـاده و بـا        به: هاي صفاتي كه بايستي در معيار انتخاب وارد شوند عبارتند از            ويژگي  

 باشـند، داراي ضـريب وراثـت        گيري  اندازههزينه كم بر روي تعداد زيادي از حيوانات قابل          

 گيـري   اندازه نباشند، حتي االمكان در ابتداي دوران زندگي حيوان قابل           پذيري خيلي پاييني  

باشند و يكي از صفات موجود در تابع هدف باشند يا داراي همبـستگي ژنتيكـي متوسـط تـا           

  .باال با يك يا تعداد بيشتري از صفات موجود در تابع هدف اصالحي باشند

  

هاي  هترين حيوانات نر و ماده براي ايجاد نسل نتاج بايستي ارزش         به منظور تعيين نمودن ب      

هـا و مـدل حيـواني چنـد صـفتي        اصالحي همة صفات با استفاده از ركوردهـاي فنـوتيپي آن          

بيني گرديده و در ارزش اقتصادي صفت مورد نظر ضرب گردد و حيوانات بـر اسـاس                   پيش

يـك جـزء مهـم در       . ي و انتخـاب شـوند     بنـد   باشد رتبه   اين معيار، كه واحد آن پول رايج مي       

اهداف اصالحي و معيار انتخاب، استخراج ارزش اقتصادي يا اهميت نسبي است كه بـه هـر                 

ارزش اقتـصادي هـر صـفت مقـدار         . شـود   صفت موجود در ليست اهداف اصالحي داده مي       

يـك واحـد، در حـالي كـه سـاير       سود اضافي است كه در اثر افـزايش آن صـفت بـه انـدازه              

  .گردد موجود در ليست اهداف اصالحي در حد ميانگين و ثابت هستند،  عايد ميصفات 

  

نـژاد گوسـفند اغلـب بـه خـاطر اسـتفاده نـسبتاً پـائين از ركـوردگيري                     هاي اصالح   برنامه  

هاي ركوردگيري شده و عدم ارزيابي ژنتيكـي سراسـري            عملكرد، اندازه نسبتاً كوچك گله    

در بسياري از كشورها بـه منظـور فـائق آمـدن بـر ايـن                . گردد   مختل مي  ها، عمالً   در كل گله  

سـاختار يـك برنامـه    . گـردد  نـژاد گروهـي طراحـي و اجـرا مـي       هاي اصـالح    مشكالت طرح 

نـژاد بايـستي يـك سيـستم جمـع آوري اطالعـات بـراي ارزيـابي حيوانـات، مقايـسه                    اصالح

هـا را مهيـا نمايـد، كـه در زيـر بـه              نها بعنوان والدين و آميـزش آ        حيوانات و انتخاب بهترين   

  .  هاي پدران مرجع پرداخته شده است نژاد و استفاده از طرح هاي اصالح بررسي ساختار هسته

  انتخاب بهترين حيوانات - 16 – 7

  سيستم انتشار - 17 – 7
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   ساختار اصالح نژاد تك اليه-2-7 تصوير

  

در ايـن سـاختار گلـه    .  تـك اليـه اي اسـت   نـژاد  ترين ساختار، يـك برنامـه اصـالح         ساده  

تعـداد توليـد    (ها بوده و با توجه به اينكه توان توليدمثل قـوچ              حيوانات بالغ شامل نرها و ماده     

هـا   باشد، به منظور توليد نسل بعدي فرزندان تعداد كمتـري از قـوچ             بيشتر از ميش مي   ) فرزند

تـوان بهتـرين    شـوند پـس مـي       تولد مـي  ها به نسبت مساوي م      باشد، و چون نرها و ماده       نياز مي 

هـاي مـاده    ها را جهت آميزش در گله انتخاب نمود در حالي كه ممكن اسـت همـه بـره       قوچ

  .جهت جايگزيني مورد نياز باشند

هـا در گلـه بـه     هـا و مـيش    داده شده است قوچ  نشان 2-7 شماره   گونه كه درتصوير  همان  

. توانند با شدت بيـشتري انتخـاب شـوند    ميها   شوند و قوچ    وسيله نتاج خودشان جايگزين مي    

هـا   ها آميزش نماينـد و بايـد جـداي از گلـه مـيش      هاي انتخاب نشده نبايستي با ميش       لذا قوچ 

  .جهت پرواربندي نگهداري شوند

  

نـژاد در   هاي باز اصالح  يك موج وسيعي از عالقه به سيستم1970 و 1960در اواخر دهه    

. نژاد گروهي را به همراه داشـت        هاي اصالح   هاي طرح   ند ايجاد شد كه توسعه اتحاديه     گوسف

نژاد شامل يك جمعيتـي بـا دو اليـه مجـزا              هاي اصالح   ها  سيستم هسته     ترين آن   يكي از ساده  

  نژاد هاي اصالح  ساختار هسته-7-18

   ساختارهاي تك اليه -1 -7-18

 ساختارهاي دو اليه  -7-18-2
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هسته كه مركب از حيوانات ممتاز يا برتر هستند و پايه كه بخش اعظم جمعيـت را                 . باشد  مي

در يك ساختار دو اليه انتخـاب و بهبـودي ژنتيكـي فقـط در      ) . 3-7رتصوي(دهد    تشكيل مي 

گيرد و دامداران تجارتي حيوانات انتخاب شده براي استفاده در گله خـود               هسته صورت مي  

هـا گرفتـه و       هاي جايگزين را از هـسته       معموالً فقط قوچ  . گيرند  را فقط از هسته در اختيار مي      

هـا   در حـالتي كـه جـايگزين   . شوند ودشان توليد مي هاي خ   هاي جايگزين اغلب در گله      ميش

شـود كـه    براي جمعيت هسته كامالً در داخـل هـسته توليـد شـوند، سيـستم بـسته ناميـده مـي             

ولــي در حــالتي كــه . باشــد حركــت جريــان ژنــي فقــط از هــسته بطــرف جمعيــت پايــه مــي 

ده در جمعيـت    هاي مورد استفاده در هسته، هم از هسته و هم از حيوانات متولد شـ                جايگزين

  . باشد شود كه جريان ژن به صورت دو طرفه مي پايه انتخاب شوند، سيستم باز ناميده مي

   

  

  

  

  

  

  

  

   ساختار اصالح نژاد دواليه-3-7تصوير

در اين سـاختار نيـز هماننـد سيـستم دو اليـه انتخـاب و بهبـودي ژنتيكـي فقـط در هـسته               

هاي توليد شده در هسته معموالً جهت آميـزش          طر اينكه تعداد قوچ   گيرد و به خا     صورت مي 

اليـه تكثيـر   (باشـند از يـك اليـه ديگـر         هاي موجود در اليه تجارتي كافي نمـي         با همه ميش  

 250 راس مـيش ، درهـر سـال          500براي مثال يك هـسته بـا تعـداد          . شود  استفاده مي ) كننده

هـا جهـت آميـزش در داخـل هـسته نگهـداري               نمايد كه تعدادي از آن      راس بره نر توليد مي    

 راس قـوچ  200شـوند و تقريبـاً    شوند و تعدادي نيز قبل از رسيدن به سن بلـوغ تلـف مـي        مي

  ساختارهاي سه اليه-7-18-3
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حـال اگـر يـك جمعيـت داراي         . باشـند   هاي تجارتي در دسـترس مـي        جهت آميزش با ميش   

خـدمت     مـيش بـه    5000 راس ميش باشد، هر يك راس قـوچ هـسته بايـستي بـراي                100000

فـرض كنيـد    . باشـد   ته شود كه در شرايط آميزش طبيعي از نظر فيزيكي امكان پذير نمي            گرف

 راس مـيش آميـزش نمايـد، بنـابراين يـك اليـه تكثيـر         50تواند فقط با      كه هر راس قوچ مي    

 راس قـوچ توليـد شـده در هـسته آميـزش        200تواند با      راس ميش مي   10000كننده با تعداد    

توانـد همـه    ره نر توليد نمايد كه اين تعـداد قـوچ براحتـي مـي            راس ب  5000نموده و به تعداد     

  .باشد  راس قوچ كافي مي2000جمعيت پايه را پوشش دهد زيرا  فقط  

ايــن نــوع ســاختارها ركــوردگيري شــجره و صــفات توليــدي و همچنــين انتخــاب و   در  

اگر هـسته بـراي پوشـش جمعيـت تجـارتي           . گيرد  بهبودي ژنتيكي فقط در هسته صورت مي      

دهنـد    هـا كـه اليـه تكثيـر كننـده را تـشكيل مـي                كافي نباشد، نرهاي هسته با گروهي از ماده       

هـاي   هاي تكثير كننـده جهـت آميـزش بـا مـيش      هاي متولد شده از ميش    آميزش نموده و بره   

كـه  ) تجارتي(آن بخشي از جمعيت در سيستم توليدي    . گيرند  تجارتي مورد استفاده قرار مي    

هاي توليـدي در اليـه تكثيـر     دهند، با استفاده از قوچ ي و انتخاب انجام نميطور فعال ركوردگير   به

 نـشان   4-7همان گونه كـه در شـكل شـماره        . شوند  كننده باعث پيشرفت ژنتيكي در گله خود مي       

  .توانند به صورت باز يا بسته مورد استفاده قرار گيرند داده شده است ساختارهاي سه اليه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   ساختارهاي اصالح نژاد باز و بسته-4-7 رتصوي
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هاي مازاد از اليه هسته به اليه تكثير كننـده انتقـال      ها وميش   نژاد قوچ   هاي باز اصالح    در هسته 

هـاي متولـد شـده        هاي موجود در اليه تكثير كننده با قوچ         طوري كه تمامي ميش     يابند، به   مي

 حاضـر در اليـه تجـارتي نيـز بوسـيله            هاي  نمايند و همچنين تمامي ميش      در هسته آميزش مي   

هـا و   از طرفي بهتـرين مـيش  . شوند هاي متولد شده در اليه تكثير كننده آميزش داده مي          قوچ

در صـورتي كـه     . نماينـد   تر به يك اليه باالتر مهاجرت مي        هاي ممتاز از اليه پائين      احياناً قوچ 

تـر صـورت      بـه اليـه پـائين     هاي بسته مهاجرت بصورت يك طرفـه و از اليـه بـاالتر                در هسته 

هـاي متولـد شـده     هاي حاضر در اليه تكثير كننده توسط قوچ      بنابراين تمامي ميش  . پذيرد  مي

هاي متولد شده در اليه تكثيـر كننـده    هاي اليه تجارتي نيز توسط قوچ در هسته، و كليه ميش    

  . نمايند آميزش مي

ن والدين نسل بعدي هسته انتخـاب  هاي هسته بعنوا ها و قوچ با توجه به اينكه بهترين ميش       

تـر مـورد اسـتفاده     شوند، بعنوان والدين يـك اليـه پـائين    هائي كه انتخاب نمي  شوند و آن    مي

تـر   رود كه ميانگين عملكرد صـفات در هـسته بـاالتر از اليـه پـائين              گيرند، انتظار مي    قرار مي 

 گـروه بـاالترين ميـانگين       چنانچه بهبودي ژنتيكي فقط در هسته ايجاد گردد، افراد اين         . باشد

ژنتيكــي را خواهنــد داشــت و افــراد حاضــر در اليــه تكثيــر كننــده داراي ميــانگين ژنتيكــي  

هـا از هـسته بـه اليـه تكثيـر كننـده انتقـال يابنـد،                  در صورتي كه فقط قـوچ     . تري هستند   پائين

 هـم  اختالف ژنتيكي بين دو اليه معادل دو نسل بهبودي ژنتيكي خواهد بود ودر صورتي كه         

ايـن  . باشـد  تر منتقل گردد، اين اختالف معـادل يـك نـسل مـي            ميش و هم قوچ به اليه پائين      

همان گونـه كـه در شـكل    .  شناخته شده استGenetic Lagاختالف ژنتيكي تحت عنوان 

، يك اختالف ژنتيكي مشابهي نيز بـين اليـه تكثيـر كننـده                 داده شده است   نشان  5-7شماره  

ها از اليه باالتر      طوري كه در يك ساختار سه اليه كه فقط قوچ           به. دواليه تجارتي وجود دار   

گيرنـد، اخـتالف ژنتيكـي بـين هـسته و اليـه تجـارتي              تر مورد استفاده قرار مـي       در اليه پائين  

   .معادل چهار نسل بهبودي ژنتيكي خواهد بود
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                           2                 4            6              8                                 نسل            

 هاي مختلف  اختالف ژنتيكي بين اليه- 5-7 تصوير

هـاي ژنتيكـي      نژاد، در هر نـسل بـه تفـاوت          ميزان تغيير ژنتيكي در يك سيستم باز اصالح         

. بـستگي دارد  هـا     ها و تفـاوت ژنتيكـي بـين اليـه           حاصله در هر اليه، ميزان مهاجرت بين اليه       

 داده شده است كه اختالف ژنتيكي و رشد ژنتيكي ساالنه بعد از چنـد سـيكل انتخـاب                   نشان

ها يكـسان بـوده    رسد، و در اين حالت ميزان پيشرفت ژنتيكي در همه اليه    به حالت تعادل مي   

هـا   طور كامل به تفاوت انتخاب ژنتيكي حاصل شده در هر اليه و نرخ مهاجرت بين اليه              و به 

  . باشد تگي داشته و مستقل از اختالف ژنتيكي ميبس

باشد كه واريـانس      نژاد بر اساس اين فرضيات مي       هاي باز اصالح    هاي تئوريك هسته    مدل  

هـاي هـسته و پايـه يكـسان و در سرتاسـر دوره       پـذيري در جمعيـت   ژنتيكي و ضريب وراثت 

ه انتخاب بـه طـرق زيـر       باشد زيرا پروس    ولي اين فرضيات صحيح نمي    . باشد  انتخاب ثابت مي  

هاي مطلوب بوسـيله    افزايش در فراواني آلل-1. دهد واريانس ژنتيكي را تحت تاثير قرار مي   

ينكاژ  اثر عدم تعادل ل    - 2. گردد  انتخاب در طوالني مدت سبب كاهش واريانس ژنتيكي مي        

شـود، در كوتـاه مـدت يـك كـاهش اساسـي در        كه بتدريج توسـط نـوتركيبي شكـسته مـي       

هـاي بـاز، مخلـوط كـردن         عالوه براين، در سيـستم هـسته      . نمايد  س ژنتيكي حاصل مي   واريان

همچنين در عمـل انتظـار   . شود هاي مجزا سبب افزايش واريانس ژنتيكي مي  حيوانات از الين  
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هاي   پذيري در جمعيت هسته باالتر از جمعيت پايه باشد، زيرا كه كوشش             رود كه وراثت    مي

  .گيرد ي صورت ميبيشتري جهت كاهش تنوع محيط

نـژاد، در مقايـسه بـا     هـاي بـاز اصـالح     داده شده است كه سيـستم هـسته      نشانطور كلي     به  

نماينـد و بيـشترين       هاي بسته، رشد ژنتيكي بيشتر و همخوني كمتـري ايجـاد مـي              سيستم هسته 

 درصد كـل جمعيـت باشـد و         15 تا   10گردد كه اندازه هسته بين          پيشرفت زماني حاصل مي   

  .هاي جايگزين در هسته از جمعيت  پايه انتخاب شوند مادهنيمي از 

  

هاي اخيـر اسـتفاده از آن    ل  باشد كه طي سا     نژاد گروهي مي    هاي اصالح   يك نوع از طرح     

 چگونگي اجـراي   6-7همچنان كه در شكل شماره     . در بسياري از كشورها رايج شده است      

 داده شـده اسـت، اسـاس    نشان  (Sire Referencing Schemes)هاي پدران مرجع  طرح

نـژادي در آميـزش       شد كه تمامي اعضاي يك اتحاديه اصـالح         با  اين طرح به اين صورت مي     

هاي يك گروه تحت عنوان پـدران مرجـع    هاي گله خود با چند راس از قوچ        بخشي از ميش  

Reference Sires) ( موافقت دارند.  

  

در پـيش بينـي    BLUPهـاي حيـواني داراي خاصـيت       هاي اخير استفاده از مدل      ل  طي سا   

هـا بـه بهتـرين نحـو ممكـن ارزش             ايـن مـدل   . ها افزايش يافته اسـت      هاي اصالحي دام    ارزش

سـازد و بنـابراين       اي رهـا مـي      ژنتيكي افزايـشي حيـوان را از سـاير اثـرات مـديريتي و تغذيـه               

هـاي    حيوانات خويشاوند در گلـه    . نمايد  بيني مي   الحي را با دقت بيشتري پيش     هاي اص   ارزش

وقتـي كـه   . نماينـد  ها را مهيا مـي      اتصال ژنتيكي بين آن   ) مثالً فرزندان پدران يكسان   (مختلف  

هاي حيواني مورد استفاده قرار گيرنـد،     اين اتصاالت ژنتيكي باندازه كافي قوي باشند و مدل        

توانند بـا هـم مقايـسه شـوند، و ايـن يـك               ها مي   انات در تمامي گله   هاي اصالحي حيو    ارزش

   ساختار پدران مرجع-7-19

  هاي پدران مرجع  طرح-7-19-1

   نقش پدران مرجع-7-19-2
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بنـابراين شـدت   . توانند با هم مقايـسه شـوند، دارد   تاثير مثبتي بر اندازه تعداد حيواناتي كه مي   

هـا وقتـي بيـشتر        نمايـد و ايـن مزيـت        انتخاب افزايش يافته و رشد ژنتيكي بيشتري حاصل مي        

هاي توليدمثلي نظير تلقيح مصنوعي، اسـتفاده از والـدين            كگيري از تكني    شود كه با بهره     مي

هاي متوالي از حيوانـات مـرتبط بـا هـم       ل  همچنين با توجه به اينكه طي سا      . ممتاز بيشتر گردد  

هاي اصـالحي بـرآورد شـده حيوانـات در خـالل              آيد، مقايسه ارزش    ركوردگيري بعمل مي  

هاي مربوطـه   ات مورد ارزيابي و شاخص  ها امكان پذير شده و برآورد روند ژنتيكي صف          ل  سا

 كنندگان و توليدكنندگان تجارتي، به جهت آگـاهي از   حاين امر براي اصال . گردد  ميسر مي 

  . باشد هاي برتر ارزشمند مي هاي ارائه شده و شناسائي گله هاي حاصله در برنامه پيشرفت
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هــا اســتفاده نــشود،  در صـورتي كــه از نرهــاي مرجــع بمنظـور اتــصال ژنتيكــي بــين گلـه   

نمايد و    هاي اصالحي حيوانات در داخل گله را برآورد مي          فقط ارزش  BLUP  هاي  ارزيابي

 هفتگـي  21 وزن   1جـدول شـماره     . باشـد   هاي مختلف ميسر نمي     مقايسه تمامي حيوانات گله   

 داده شـده  نـشان همان گونـه كـه در جـدول      . دهد   مي نشان  را    Bو      Aهاي نر در دو گله        بره

 در هر دو گله استفاده شـده  1هاي نر نتاج چند قوچ متفاوت هستند، اما قوچ شماره         است بره 

 Aطـوري كـه ميـانگين گلـه      باشـد بـه     مـي Bباالتر از گلـه    Aها در گله     عملكرد بره . است

  باشد  كيلوگرم باالتر مي10باندازه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسـتفاده  ) 1شـماره  (آيد، اگر در هـر دو گلـه پـدر مرجـع      گونه كه از جدول بر مي  همان  

و )  كيلـوگرم 83(كه داراي باالترين وزن تصحيح شده      A در گله      5شد، بره نر شماره       نمي

باشد، بعنوان بهترين بره نر       مي)  كيلوگرم 1/2( هفتگي   21باالترين ارزش اصالحي براي وزن    

  : دهد كه  مينشانولي استفاده از پدر مرجع . شد انتخاب مي

  .باشد ها مي   نتاج پدر مرجع عموماً بهتر از نتاج ساير قوچAدر گله ) 1

  .باشد ها مي   نتاج پدر مرجع عموماً بدتر از نتاج ساير قوچBدر گله ) 2
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ت كـه   رفـ   بودند، انتظار مي    داراي شايستگي ژنتيكي يكساني مي      هاي هر دو گله     چنانچه ميش 

امـا نتـاج   . داراي شايستگي ژنتيكي يكساني باشند نتاج يك پدر مرجع يكسان، در هر دو گله 

دهـد كـه سـاير پـدران مـورد           مـي  نشانباشد، و اين       بهتر از سايرين مي    Aپدر مرجع در گله     

بعبارتي ديگـر  . باشند تري از پدر مرجع مي   داراي شايستگي ژنتيكي پائين   Aاستفاده در گله    

دهـد كـه پـدران        مي نشانباشد، و اين       بهتر از نتاج پدر مرجع مي      Bير پدران در گله     نتاج سا 

 نـشان اين مطلب بخـوبي  . باشند غير مرجع داراي شايستگي ژنتيكي باالتري از پدر مرجع مي        

هـا،   دهد كه چگونه پدران مرجع بعنوان يك محك، در شناسائي حيوانات ممتاز در گلـه          مي

بنـدي   هاي اصالحي برآورد شده و رتبـه   دو ستون آخر جدول ارزش .باشند  مورد استفاده مي  

 داراي بـاالترين ارزش  57 و 56، 54هاي شماره  مشخص است كه بره . دهد   مي نشانها را     بره

هـا، اسـتفاده شـود، ايـن          هاي اصالحي داخل گله بـره       چنانچه فقط از ارزش   . اصالحي هستند 

  .شوند ان والدين نسل بعد استفاده نميها در ليست انتخاب قرار نگرفته و بعنو بره

  

مهمترين هدف در استفاده از اين طرح، ايجاد يك سـاختاري اسـت كـه بتوانـد سـرعت              

. هـاي تمـامي اعـضاء را تـسريع نمايـد            پيشرفت ژنتيكي  براي يك هدف مورد نظـر در گلـه           

هـاي هـر      ز تلقيح مصنوعي در يك بخشي از ميش       جهت انجام اين امر مهم، بوسيله استفاده ا       

 هـاي عـضو   ، اتصاالت ژنتيكي بين گله   ها براي تلقيح طبيعي     گله يا با استفاده مشترك از قوچ      

هـاي اصـالحي بـا      دهـد كـه ارزش      ها اجازه مي    اين اتصال ژنتيكي بين گله     و. گردد  ايجاد مي 

 داده اسـت    نشانسازي كامپيوتري     مطالعات شبيه . ها  برآورد گردد     مقايسه همه حيوانات گله   

هـاي آميـزش كـرده     ، تعداد مـيش )1،2يا3(هاي مرجع مورد استفاده  كه سه عامل تعداد قوچ   

و شدت انتخـاب مـورد اسـتفاده جهـت انتخـاب پـدران       ) 10،20يا 30(با هر قوچ در هر گله      

و تعـداد   با افزايش شـدت انتخـاب       . مرجع، بر ميزان پاسخ به انتخاب و همخوني مؤثر هستند         

  . يابد هاي آميزش كرده با قوچ مرجع در هر گله، ميزان پيشرفت ژنتيكي افزايش مي ميش

   بهينه سازي طرح پدران مرجع  -7-19-3
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هاي پـدران مرجـع بـه خـاطر ايجـاد اتـصاالت ژنتيكـي بـين تمـامي                     بنابراين استفاده از طرح   

هـا را فـراهم نمـوده و          هاي عضو، امكان ارزيابي ژنتيكي تـوام تمـامي حيوانـات در گلـه               گله

يشرفت ژنتيكـي بيـشتري از طريـق افـزايش شـدت انتخـاب ايجـاد مـي نمايـد،            ضمن اينكه پ  

به منظور حـصول بـاالترين   . هاي متوالي شود تواند منجر به برآورد روند ژنتيكي طي سال       مي

 راس مـيش در     30 راس قوچ مرجع جهت آميـزش بـا          2پيشرفت ژنتيكي، استفاده از حداقل      

   .      هر گله عضو پيشنهاد شده است

  

هـاي   كند كدام نرهاي انتخـاب شـده بـا كـدام مـاده       آميزش فرآيندي است كه تعيين مي       

هاي مختلفـي بـراي آميـزش حيوانـات وجـود دارد و هـر                 روش. انتخاب شده آميزش نمايند   

. شـود  شود كه كالً سيستم آميـزش ناميـده مـي         روش با توجه به اصول و قواعدي تعريف مي        

متخصصين اصـالح دام بـه سـه       . ش به هدف اصالحگر بستگي دارد     انتخاب نوع سيستم آميز   

 بدست آوردن نتـاجي بـا حـداكثر ارزش          -1: برند  هاي آميزش را به كار مي       دليل زير سيستم  

 -3 استفاده از خاصيت تكميل كننـدگي        -2اصالحي به منظور افزايش سرعت تغيير ژنتيكي        

توانــد بــه يكــي از  ر و مــاده مــيآميــزش بــين حيوانــات نــ. اســتفاده از مزيــت آميختــه گــري

  .هاي زير صورت پذيرد حالت

آميزش بـين افـراد تـصادفي بـوده و هـر      ): Random Mating( آميزش تصادفي -1  

ايـن نـوع آميـزش سـاده      . فرد فرصت يكساني جهت آميزش با جنس مخـالف خـود را دارد            

معموالً . نداردگيري   است و نيازي به ركوردگيري ندارد، نيازي به صرف وقت براي تصميم           

  .گيرد هاي خيلي بزرگ و تجارتي به صورت تصادفي صورت مي آميزش در گله

در اين نوع، مبناي آميزش بر اساس عملكـرد حيوانـات            : آميزش بر اساس عملكرد    -2  

در اين نوع آميزش نياز به ركوردگيري از صـفات عملكـرد   . باشد براي صفات مورد نظر مي   

ايـن نـوع آميـزش سـاده نيـست و بخـصوص وقتـي كـه                 . ميزش دارد  نياز به معيار آ    ،باشد  مي

  سيستم آميزش - 20 – 7
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جـور  (بـه دو نـوع آميـزش جـور       . گيري سخت اسـت    چندين صفت مورد نظر باشد، تصميم     

  .شود تقسيم مي) جور منفي(و آميزش ناجور ) مثبت

 like to(باشـد  آميزش بين افراد مشابه هم مـي ): Assortative Mating(آميزش جور ) الف

like (اين نوع آميزش . نمايند  پر توليد با پرتوليد و كم توليد نيز با كم توليد آميزش مي      افراد

  . منجر به افزايش تنوع فنوتيپي و ژنتيكي در نتاج خواهد شد

 dislike to(آميزش بين افراد غير مشابه ): Disassortative Mating(آميزش ناجور) ب

dislike (اين نوع آميزش سبب كاهش تنوع و افـزايش       . افراد پر توليد با كم توليد     . باشد مي

بهترين سيستم آميزش براي توليد حيوانات بـا ميـزان توليـد            . شود يكنواختي در نسل نتاج مي    

  .نمايد سرعت پيشرفت ژنتيكي را به خاطر كاهش تنوع، كم مي. باشد حد واسط مي

ز نظـر  حيوانـاتي كـه ا  ): Corrective Mating( كننده) تصحيح( آميزش ترميم -3  

باشـند بـا    صفات توليدي برتر بـوده ولـي داراي يـك ضـعف در يكـي از صـفات خـود مـي               

شـوند   باشـند، آميـزش داده مـي    هائي كـه بـه طـور اختـصاصي در آن صـفت  ممتـاز مـي                   آن

شـود كـه    اي طراحـي مـي   آميزش به گونه).  درشت جثههايآميزش ماده كوچك جثه با نر     (

در اين حالت يك بهبودي كلـي در  . ، ترميم گرددضعف نتاج از طريق يك يا دو والد خود      

  .  گردد نسل اول حاصل مي

) الـف . باشـد  در اين حالت مبناي آميزش رابطه بين افراد مـي         : آميزش بر اساس شجره    -4

): Outbreeding(دور جفتـي  ) ب. آميـزش افـراد خويـشاوند   ): Inbreeding(خويش جفتي   

   .آميزش افراد دور يا غير خويشاوند

  

آميــزش خويــشاوندي، سيــستم آميزشــي اســت كــه در آن نتــاج توســط والــديني توليــد   

شوند كه در مقايسه با ميانگين جامعه خود، بيشترخويشاوند هـستند و يـا آميـزش افـرادي          مي

اگر والدين فـرد خويـشاوند   . كه از ميانگين جمعيت بيشتر به هم نزديك يا خويشاوند هستند   

همخــوني باعــث افــزايش هموزايگوســيتي و كــاهش . يــوان همخــون خواهــد شــدباشــند ح

  

 )Inbreeding(خويش جفتي  - 21 – 7
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ظهور نقـائص   آمد مهم همخوني      دو پي .  خواهد شد  )تغيير فراواني ژنوتيپي  (هتروزايگوسيتي  

كاهش عملكـرد صـفات بـه علـت افـزايش         و   هاي مغلوب   ژنتيكي به علت افزايش ظهور ژن     

هاي ژني، درجـه غالبيـت        ي به فراواني  افت همخون . باشد   مي )افت همخوني (هموزايگوسيتي  

پـذيري بـاالئي       عملكـرد صـفاتي كـه داراي وراثـت         .و ميزان ضريب همخوني بـستگي دارد      

عملكـرد  ،  )مثل پشم (يابد   در اثر خويش جفتي خيلي كاهش نمي      ) درجه غالبيت كم  (هستند  

ي بـشدت در اثـر خـويش جفتـ      %) 20تر از   كم(پذيري كمي هستند      صفاتي كه داراي وراثت   

پــذيري  عملكــرد صــفاتي كــه داراي وراثــتو ...) مثــل ميــزان آبـستني و  (يابــد  كـاهش مــي 

مثـل صـفات رشـد،     (يابنـد   طور متوسط در اثر خويش جفتـي كـاهش مـي    متوسطي هستند به  

در صـفات  % 20تا % 2همخوني بين % 10 افت ناشي از همخوني به ازاي هر ...).تركيب الشه  

  .باشد مختلف متغير مي

  

چون كه هـيچ    . باشد  دور جفتي برخالف خويش جفتي، آميزش افراد غير خويشاوند مي           

طور كامل غير خويشاوند نيست، پس دورجفتي آميزش افرادي اسـت             حيواني در جمعيت به   

كه از ميانگين جمعيت كمتر به هم نزديك يا خويشاوند هستند يا بعبارتي ديگـر از ميـانگين                  

آميزش پدران يـك نـژاد يـا تركيـب     (آميخته گري  دور جفتي شامل    . ورتر هستند جمعيت د 

آميـزش پـدران يـك      (هـا    تالقي اليـن  و    ) نژادي با مادران نژاد ديگر يا تركيب نژادي ديگر        

 تنها اثـر اوليـه خـويش    . است)ران يك الين يا تركيب الين ديگر دالين يا تركيب الين با ما     

ت در حــالي كــه اولــين اثــر دور جفتــي افــزايش      جفتــي افــزايش هموزايگوســيتي اســ   

باشد و همة اثـرات ديگـر دورجفتـي ناشـي از افـزايش هتروزايگوسـيتي          هتروزايگوسيتي مي 

پوشاندن دورجفتي به منظور اجتناب از خويش جفتي و اثرات سوء خويش جفتي،             . باشد  مي

بـراي صـفات     (، اسـتفاده از هيبريـد ويگـور يـا هتـروزيس           هاي زيـان آور و مغلـوب       اثر آلل 

گيرند، نتيجه خـويش جفتـي كـاهش     ژنيك كه عمدتاً بوسيلة غالبيت تحت تاثير قرار مي    پلي

در حـالي كـه بـراي صـفات     . شود باشد كه افت همخوني ناميده مي در ارزش تركيب ژن مي  

  )Out breeding(ي تدور جف - 22 – 7
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آمد دورجفتي افزايش در ارزش تركيب ژن است كه تحت عنوان هيبريد ويگـور                مشابه، پي 

هـا مهـم اسـت و اثـرات      هتـروزيس در توليـد تعـدادي از گونـه    . شود يده مي يا هتروزيس نام  

وقتي كـه جمعيـت هـا       (و تكميل كنندگي نژاد     ) اي بر ميزان باروري و زنده ماني دارد       عمده

كنندگي  تواند از مزيت تكميل    هاي اصالحي صفات متفاوت باشند، دور جفتي مي         در ارزش 

 صـورت   ) عملكـرد نتـاج آميختـه حاصـل نمايـد          نژاد استفاده نمايد و يك بهبـودي در كـل         

   .گيرد مي

هتروزيس عبارت از تفـاوت بـين ميـانگين نتـاج       ): Hetrosis(هتروزيس يا هيبريد ويگور     

باشـد، معمـوالً بـه صـورت          آميخته حاصل از دو نژاد يا الين با ميانگين والـدين خـالص مـي              

  .شود درصد بيان مي

  

 

 

هـاي    كيلوگرم و بـراي آميختـه      28 و   23 به ترتيب    B و   Aاگر وزن شيرگيري دو نژاد      : مثال

   كيلوگرم باشد، ميزان هتروزيس چقدر است؟27حاصل از دو نژاد فوق 

  

  

  

شوند   هاي ژني دو نژادي كه با هم تالقي داده مي           ميزان هتروزيس به اختالف در فراواني       

پذيري كمي هستند    صفاتي كه داراي وراثت   . و درجه غالبيت صفات مورد نظر بستگي دارد       

صـفاتي كـه     .يابنـد  گري افزايش مـي    به شدت در اثر آميخته    ) صفات توليدمثل و سازگاري   (

يابنـد   گـري بهبـود مـي      پذيري متوسطي هستند به طور متوسـط در اثـر آميختـه             داراي وراثت 

پذيري بااليي هستند بـه ميـزان بـسيار كمـي در اثـر                صفاتي كه داراي وراثت    ).صفات رشد (

  ).صفات مربوط به پشم و وزن بلوغ(دهند   مينشانري افزايش گ آميخته
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نژاد و افزايش راندمان و توليد دام، اطالعـات           ريزي صحيح در زمينه اصالح      جهت برنامه   

بـديهي اسـت كـه برمبنـاي      . گـردد   مورد نياز در برگه يا كارت انفـرادي گوسـفند ثبـت مـي             

  .ر شناسنامه انفرادي قيد گرددهدف، امكان دارد كه اطالعات مختلفي د

  . شماره گوش، تاريخ تولد، جنس، مشخصات ظاهري، فروش، علت مرگ و غيره-الف

   شجره گوسفند-ب

گيري مـيش و شـماره دام نـر انتخـاب              اطالعات مربوط به توليدات ميش و تاريخ جفت        -ج

 گـوش،  شده همراه با مشخصات مربوط به بره توليـد شـده كـه شـامل تـاريخ تولـد، شـماره               

  .گردد جنس، نوع زايش، وزن تولد و غيره در شناسنامه ثبت مي

هـا، نـوع بيمـاري، تـست           اطالعات مربوط به عمليات بهداشتي و درمان از قبيـل واكـسن            -د

  ها و غيره بيماري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثبت مشخصات - 23 – 7
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  پرواربندي بره و بزغاله

  شـده   تمـام    و قيمـت    كننـدگان    مصرف   تقاضاي   به   بستگي   و توليد آن     قرمز  گوشت  آينده

  ، ضـريب   مواد توليـد شـده     يا ارزش    قيمت   از قبيل   فاكتورهايي.  دارد  توليدكنندگان    براي  آن

   بـراي   گوشـت  ، قيمـت   كننـده   مـصرف   آنهـا، تمايـل     ظرفيـت   و  ، توليـد مراتـع       غذايي  تبديل

  منـابع  از   اسـتفاده  و  گوشـت  توليد   هاي  ها، روش    انسان   غذايي   و عادت   ، رسوم    كننده  مصرف

  .دارد   درآينده  گوشت براي  تقاضا محاسبه در  بسيار مهمي   سهم  غيرحيواني نيپروتئي

   ازسال  گوشت صادراتوجود داشت ولي    1347   قرمز تا سال     گوشت   صادرات  در ايران 

ازآن سال تا كنون هرسـاله مقـداري گوشـت قرمـز وارد كـشور               و  است     گرديده   قطع 1348

  .شده است

 كـشور     روز دامپـروري     مـسائل   تـرين    از مهـم     بـومي   يها  دام   توليدي  هاي   قابليت  شناخت

  هـاي   آنهـا در قـسمت      بـالقوه    و اسـتعدادهاي     ژنتيكـي   يهـا   گـروه ها و     تيپ   شناخت. باشد  مي

 توليـد    افـزايش  هـاي   از روش  پرواربنـدي    صـحيح   هـاي   روش   كـار بـردن      و به    ايران  مختلف

  .شدبا  مي  كمبود گوشت  رفع جهت

پرواربندي گوسفند و بز با توجه به جمعيت آنهـا، بـراي توليـد گوشـت قرمـز از اهميـت               

هــاي اصــلي و اساســي بــراي اســتفاده  پرواربنــدي يكــي از روش. اي برخــوردار اســتويــژه
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حداكثري از توان توليـدي دام كـشور اسـت، و بايـستي از نظـر علمـي بـه آن توجـه خـاص            

صص پرورش گوسفند و بز يا دامـدار بـا تجربـه بايـد         اصوالً دغدغه يك متخ   . مبذول داشت 

 را بايـد مـوقعي بـه    هـا  دام ،در پرواربنـدي گوسـفند و بـز   . اين باشد كه توليد اقتصادي باشـد    

هـاي كـم وزن بـا كـاهش         كـشتار بـره   . فروش رساند كه به حداكثر رشد خود رسيده باشـند         

امكانـات توليـد تلقـي    ظرفيت توليد گوشت قرمـز همـراه اسـت، و بـه معنـي از دسـت دادن         

از )  بهار بيشتر(علت اين كشتار در سن كم عرضه زياد بره در يك فصل بخصوص              . شود  مي

سال بوده و دامداران به داليل متعدد از جمله ضعف بنيه مالي و ماهيت متحرك بـودن گلـه                   

هند، كـه   دهاي خود را در اختيار چوبداران قرار مي       كه قادر به پرواربندي نبوده، به ناچار بره       

در نهايت به علت كشتار زودرس خسارات فراوانـي بـر پيكـره توليـدات دامـي كـشور وارد              

 است كه در    92هاي كشور در سال       سازد و مويد اين مطلب ميانگين وزن الشه كشتارگاه        مي

ضمناً برخي از پرواربندان هم به علـت عـدم آشـنايي بـا فـن            . باشد   كيلوگرم مي  5/18حدود  

حـدود  (تـر از حـد معقـول    هاي پرواري به مدت طوالني  ت به نگهداري بره   پرواربندي مبادر 

هاي سـنگين بـا   نمايند كه در نهايت منجر به توليد برهو با تغذيه زياد و غيرعلمي مي    ) يكسال

هـاي پرچـرب و       دنبه و ذخيره چربي بسيار خواهد شد، كه به علت عدم اسـتقبال از گوشـت               

خيره شده، باعث اسراف يا بـه عبـارتي ضـايع كـردن مـواد               هاي ذ   احياناً بدور انداختن چربي   

 ميليـون راس  3/45لذا باتوجه به جمعيت گوسفندي كشور كـه بـالغ بـر         . گردنداي مي علوفه

 ميليـون راس دام حـذفي داريـم، كـه از ايـن      5/13 درصد معادل 32باشد و ساالنه حدود   مي

دهـد و بقيـه نيـز قابـل نـيم پـروار         ميليون راس آن را بـره پـروار تـشكيل مـي       8تعداد  حدود    

هـاي    باشند، نياز به شيوه علمي و عملي پرواربندي جهـت اسـتفاده حـداكثري از ظرفيـت                  مي

  . باشدها اجتناب ناپذير ميايجاد شده و همچنين جلوگيري از اين اسراف

  

.  شـناخت دقيـق وضـعيت موجـود آن اسـت     اي نيازمنـد  توليد در هر حرفـه ءبهبود و ارتقا  

هـاي توليـد گوشـت قرمـز در كـشور مطـرح              واحدهاي پرواربندي به عنوان مهمترين كانون     

  وضعيت موجود پروار بره در ايران و جهان - 1 – 8
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گذاري بسياري براي احداث و راه انـدازي ايـن واحـدها توسـط دولـت و يـا                     بوده و سرمايه  

توانـد شـامل مطالعـه،     شـناخت وضـعيت موجـود مـي       . هاي خصوصي انجام شده است      بخش

هاي   اي از اطالعات نظير وضعيت واحدهاي پرورش دهنده، نظام          ي و دريافت مجموعه   بررس

هاي مورد استفاده براي خريـد و فـروش دام، نـوع     ها، روش و شيوه برداري حاكم بر آن     بهره

ــديريت و روش ــه    م ــروار، نحــوه خــوراك دادن ب ــاي پ ــا دامه ــدينگي  ه ــزان نق ــوان و مي ، ت

در اين ارتباط به تجربيات برخي از كشورهاي جهان         . وددهندگان و غيره را شامل ش       پرورش

هـاي ذيـربط در بخـش     ناهـا و ارگـ   هـاي ميـداني كارشناسـان سـازمان     و مطالعات و بررسـي  

تـري از    مالحظه و بررسي اطالعات ذيل ما را به درك عميق         . گردد  پرواربندي دام اشاره مي   

 مضاف بـر آنكـه  نقـاط         .اندرس  شود، مي   وضعيت فعلي كه گوشت گوسفند در آن توليد مي        

  .       سازد ضعف و قوت بستر توليد را نيز آشكار مي

هـاي اقليمـي، آب و        ساير كـشورهاي پيـشرفته دنيـا بنـا بـه تفـاوت             هرچند پرواربندي در  

هوايي، پرورشي، مديريتي، اقتصادي وفرهنگي به شكل و ساختاري مانند آنچه دركشور مـا              

ولي به هرجهت به طـرق مختلـف از تـوان و اسـتعداد دام               گيرد،    شود، صورت نمي    انجام مي 

نمايـد تـا      اي، اقتـضاء مـي      اصوالً دامـداري حرفـه    . گردد  برداري مي   جهت توليد گوشت بهره   

براي كسب حداكثرمطلوبيت اقتصادي، كه هدف توليـد كننـده اسـت، از نهايـت پتانـسيل و       

  .توان دام جهت توليد استفاده شود

حـدت اقتـصادي عـرب شـامل عـراق، ليبـي، مـصر، اردن،               در كشورهاي عضو شوراي و    

ــاني، ســومالي، ســودان و يمــن   ــصورت خــاص در  عمــدتاًســوريه، موريت ــد گوشــت ب  تولي

از  عمـدتاً  هـا   دام اي با تعداد محدود دام رايج است كـه         هاي سنتي و بصورت خانواده     سيستم

. شــود ه نمــيدادكنــسانتره شــوند و معمــوالً   محــصوالت كــشاورزي تغذيــه مــيپــسماندهاي

 وابـسته بـه     عمـدتاً شود كه     اي و توسط چوپان پرورش داده مي       گوسفند و بز به صورت قبيله     

تنها . شود اي را ايجاد مي     مشكالت عديده   نيز هاي خشك و كم باران      ل  مرتع است كه در سا    

كاشـت شـبدر    كشورها و در اطراف شهرهاي بـزرگ دامـداري صـنعتي بـا     ايندر بعضي از  

   .شده است توصيه برسيم
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 مانند بسياري از كـشورهاي ديگـر توليـد گوشـت بعنـوان يـك سيـستم             نيز در هندوستان 

در مورد گوشـت گوسـفند      . فرعي و محصول جنبي پرورش اصلي دام براي توليد شير است          

هـا در صـنعت چـرم هنـد كـه       و بز نيز  مرتباً ميزان تقاضا در حال افزايش است و پوسـت آن          

  .امپروري است، بسيار حائز اهميت استيكي از صنايع مهم بخش د

ي مهـم  ها بيماري از بسياري از تقريباًكشور استرليا با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب،      

وجـود مراتـع    . شـود   اي بسيار شديدي در آنجا اعمال مـي         دامي عاري است و سيستم قرنطينه     

ده از چراگاه در ايـن  سرسبز و بسيار وسيع سبب شده است كه سيستم پرورش مرتعي و استفا     

در خـصوص  .  بـه يـك سيـستم غالـب و اصـلي تبـديل شـود          براي پـرورش گوسـفند     كشور

صورت گرفتـه و صـادرات گوشـت        پرورش گاو گوشتي نيز اقدامات زيادي در اين كشور          

  . جايگاه خاصي پيدا كرده استتدريجگاو ب

يمايـشي و بازديـد از   هاي پروار بـره در قالـب مطالعـات پ     در كشور ما به جزئياتي از شيوه      

 بـه شـرح   89 تـا  85هـاي   ل ها در فاصـله سـا   استانكننده گوشت در برخي از     واحدهاي توليد 

  . گردد ذيل اشاره مي

 سنگــسري تــشكيل -هــاي افــشاري در اســتان ســمنان غالــب نــژاد گوســفندي را آميختــه

و تـا اوايـل    كيلـوگرم وارد يـيالق شـده    30 تـا   28ها دراواسـط تيرمـاه در وزن          دهند، بره   مي

 كيلـوگرم  40هـا دروزن   كنند، دراين زمان بره مهرماه از علوفه مراتع جهت پروار استفاده مي      

 كيلــوگرم روانــه 65 تــا 60قراردارنــد كــه تــا اواســط بهمــن مــاه نگهــداري شــده و در وزن 

 چغنـدر و سـيب   ،اقالم مورد استفاده درخـوراك را يونجـه، جـو، كـاه    . گردند  ميكشتارگاه  

ها از نژاد افـشاري تـا    در روستاي خيرآباد از توابع شهرستان سمنان  بره. شود  ل مي زميني شام 

خورنـد و بعـد از پايـان دوران شـيرخوارگي و اسـتفاده از                روزگي شير مـي    100 الي   90سن  

هـاي افـشاري پـس        بـره . شـوند    كيلوگرم روانه سيستم پـرواري مـي       50مراتع ييالقي در وزن     

غالب اقـالم خـوراكي    . گردند  مي كيلوگرم كشتار    80 در وزن     ماه دوره پروار   4ازطي مدت   

 گـرم در هـرروز    200دهد كه جو در ابتـداي دوره بـا مقـدار            ها را يونجه وجو تشكيل مي       بره
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 1رسـد مقـدار مـصرف يونجـه نيـز بـا         كيلوگرم درپايـان دوره مـي   2 تا   5/1شروع شده و به     

  .گردد غ مي كيلوگرم بال5/0كيلوگرم شروع و در پايان دوره به 

در استان گيالن عموماً به طور ميانگين و درصورت مساعد بودن شرايط دو بـار در سـال                   

 20 مـاهگي و ميـانگين وزن        6هـاي نـر پـس از رسـيدن بـه سـن                بره. شود  مي پروار بره انجام  

 كيلـوگرم روانـه   40 ماه تغذيه دستي در سـن  6كيلوگرم روانه سيستم پرواري شده و پس از      

فصل مناسب براي پروار دام با توجه به اعياد اسالمي وعيد نوروز تنظـيم   . شوند  يكشتارگاه م 

 بـه منظـور   هـا   داماكثر پرواربندان فاقد دفاتر ثبت هزينـه و درآمـد بـوده و تـوزين                . گردد  مي

براساس اطالعات اخذ شـده از دامـداران ميـزان          . شود  بررسي افزايش وزن روزانه انجام نمي     

طـول دوره پـروار بـه صـورت ميـانگين      . باشـد   گرم مي  110ژاد طالشي   افزايش وزن روزانه ن   

درتنظـيم جيـره ازمـشاوره و       . شـوند  مـي  درطول دوره در سيستم بسته       ها  دام روز بوده و     180

آوري و   جمـع هـا  دامشود و كـود   خدمات كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده نمي 

  . رسد به مصرف مزارع مي

باشـد،    روز مـي 90ار از اواخر فروردين تا پايان تيرماه و بـه مـدت         در استان قم دوره پرو    

نژاد پرواري عموماً زندي بوده و دامداران صرفاً از تغذيه دستي و بدون اتكا به مرتع اقدام به          

 كيلـوگرم خريـداري     30 ماهگي و در وزن ميانگين       6 در متوسط سن     ها  دام. نمايند  پروار مي 

 كيلـوگرم در طـول دوره پـروار         1كـدام بـه مقـدار          و جو هر   ها را يونجه    شده و خوراك آن   

  .دهد تشكيل مي

شود كه البته بستگي كامـل        استان فارس يك تا چهار دوره پروار بره درسال انجام مي           در

بــه شــرايط بــازار و عرضــه دام، ســال مناســب بــراي پروار،تــوان و نقــدينگي دامــدار،قيمت  

گوشت در بازار دارد كه بـه تبـع مناسـب بـودن     خوراك و علوفه، همچنين قيمت دام زنده و   

شرايط امكان پروار سـه دوره درسـال در مـورد بـره و چهـار دوره درسـال در مـورد بزغالـه           

ها   برخي اشاره داشتند كه به دليل عرضه زياد دام پرواري در برخي از زمان             . گزارش گرديد 

بـودن شـرايط بازار،عرضـه     ماه نگهداري و پرواركرده تا درصـورت مناسـب           7 تا   6ها را     بره

.  توليـد اقتـصادي را بـراي پرواربنـد در پـي نخواهـد داشـت               نمايند كه چنين شـرايطي قطعـاً      
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 ها از عـشاير اسـتان        از توليدات داخلي استان خريداري شده و بره        غالباًخوراك دام و علوفه     

ژادهـاي  ن. شـوند   از كردسـتان خريـداري مـي       يـا  و)  كيلومتري شيراز  90منطقه فيروزآباد در  (

سـن  . شـود   هايي از اين نژادها شامل مـي        پرواري گوسفند را كبوده، كردي، عراقي و آميخته       

 مـاهگي و درمـورد سـاير    6 كيلوگرم و درسن 25-20شروع پروار در مورد نژادهاي كردي      

 كيلوگرم عنوان شد كه بـا       35طورمتوسط     كيلوگرم و به   40-30نژادهاي سنگين  كمي بيشتر    

اقـالم  .شـوند   كيلوگرم روانه بازار مصرف مـي 60-40ي ها وزنره پروار در     ماه دو  4توجه به   

آرد گندم يونجـه و كـاه    خوراكي مورد استفاده درواحدهاي پرواري را آرد جو،آرد ذرت،     

 كيلوگرم بـه ازاي هـرراس       5/1 تا   1 گرم شروع و در انتهاي پروار به         250تشكيل داده كه با     

ــي  ــزايش م ــت دام اف ــر پرواربنــ . ياف ــرواري    اكث ــار دام پ ــصورت آزاد دراختي ــو را ب دان ج

  .گيرند دهند و مقدارخاصي را در جيره درنظر نمي قرارمي

ي سنگين جثه پـرواري و بـسيار چـاق بـه            ها  دامها از خريد      ها و دالل    ها، كشتارگاه   قصاب

 بـا توجـه بـه    1389كننـد بعنـوان نمونـه در سـال        دليل كاهش بـازدهي الشـه خـودداري مـي         

ي هـا  وزنهـاي خـود را در     ن علوفه مراتع، عشاير بـره     داسب فصل بهار و پربار بو     بارندگي من 

هاي قبل به پرواربندان عرضه كردنـد و بـه تبـع آن وزن انتهـاي پـروار                ل  باالتري نسبت به سا   

هاي قبـل بـود    ل افزايش يافته كه با توجه به نژاد مورد نظر اين وزن كمي باالتر از ميانگين سا       

  .    بازارپسندي آن را موجب گرديدو در نتيجه عدم

ها با توجه به  نژاد هاي موجود     برخي پرواربندان صرفا به پروار بزغاله مبادرت دارند، آن        

 كيلـوگرم  22 تـا  16ي هـا  وزنباشـد، بزغالـه را در    درمنطقه كـه لـري، تركـي و كـردي مـي        

ي هـا  وزندر ) ط بازاربسته به شراي( روز دوره پروار100 تقريباًخريداري كرده و پس از طي      

 دوره در سـال پـروار       4 تـا    3طورمتوسـط     بـه . نماينـد    كيلوگرم روانه بازارعرضه مي    40 تا   30

تـا   7/0باشـد كـه از مقـدار         يونجـه، جـو و كـاه مـي         غالباًانجام شده و خوراك مورد استفاده       

ــا   8/0 ــروع و ت ــرراس ش ــه ازاي ه ــوگرم ب ــوع  2/1كيل ــاي دوره و در مجم ــوگرم درانته  كيل

خريد بزغاله ازمهارلو، سروستان كمال آبـاد، چـاه انجيـر و برخـي              . يابد  اك افزايش مي  خور

  .گيرد كنند، صورت مي ها بزغاله پروار مي  درآنعمدتاًمناطق ديگركه 
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ــب طــرح آزمايــشي  ــارس در خــصوص واحــدهاي   -درقال  ترويجــي در ســطح اســتان ف

رم و ضريب تبديل غذا حـدود        گ 220طور متوسط   پرواربندي بره، افزايش وزن روزانه بره به      

  .كه حاصل نژادهاي كبوده و عراقي موجود در منطقه بوده است.   به دست آمد1 به 12

هـاي بـره داراي مجـوز     در استان آذربايجان شرقي و در شهرستان تبريز اكثـر پرواربنـدي        

هاي نـر بيـشتر       در واحدهاي داشتي بره   .  راس دام دارند   45روستايي كوچك بوده و حداكثر    

. باشـند   شوند و برخي نيز بـراي جـايگزين نرهـا مـورد اسـتفاده مـي                 براي پروار نگهداري مي   

اند   ها منظور كرده    اي براي پرواربندي بره   انهدهندگان گوسفند جايگاه جداگ     معموالً پرورش 

فـصل مناسـب    . باشـد   كه انجام عمل پروار كامالً وابسته به شرايط بازار و اثرفصل متغيـر مـي              

بره زمستان و پاييز و معموالً بره از شهرسـتان تبريـز بـراي واحـدهاي پرواربنـدي      براي پروار  

 مـاه انجـام شـده، بنـابراين     9-8 ماه و فـروش درسـنين   4-3خريد بره درسنين . شود  تامين مي 

  .باشد  ماه متغير مي5-4طول دوره پرواراز

)  مولــد راس گوســفند1500بــا بــيش از (در اســتان قــزوين در واحــدهاي نــسبتاً بــزرگ 

 چـر  روي پـس  گوسفندان نژاد فشندي پس از بازگشت از مراتع ييالقي تا اوايـل دي مـاه بـر               

 مـاه بـه همـين    5/2 تـا  2هاي نر نيز به همراه ساير گوسفندان به مـدت             مزارع چرا كرده و بره    

 35 تـا  30معموالً سن متوسـط ابتـداي پـروار    . شوند شيوه پروارشده و روانه بازار مصرف مي   

  .باشد  كيلوگرم مي70 تا 65 و سن انتهاي پروار كيلوگرم

  

گردد، كه درآن با تنظيم يك جيـره          پرواربندي دام به حرفه و فني از دامداري اطالق مي         

غذايي متناسب و متوازن در طي يك دوره زماني مشخص، استعداد و تـوان توليـد گوشـت                  

 خـصوصاً (ي الغـر  هـا   دام بعبارتي پرواربندي دام به معنـي چـاق كـردن            .كند در دام بروز مي   

اي،   اصـوالً دامـداري حرفـه   .تا توان توليد نهايي دام براي توليد عضله اسـت        ) نژادي گوشتي 

كننـده    ، كـه هـدف توليـد      )سـود (نمايد تا براي كسب حداكثر مطلوبيت اقتصادي        ايجاب مي 

در ايـران مـدت پرواربنـدي از     .ت توليد استفاده شود   است، از نهايت پتانسيل و توان دام جه       

  هاي آن در ايران پرواربندي بره و انواع روش - 2 – 8
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 چربي  بيشتراصوالً هر زمان كه اضافه وزن را        . باشد روز مي  100طور متوسط      و به  120 تا   75

بـديهي اسـت كـه ايـن امـر بـه عوامـل              . باشد پرواربندي اعالم     دوره تشكيل دهد بايد خاتمه   

م و ارزان قيمـت، تهيـه علوفـه         مختلفي از جمله چگونگي خريـد گوسـفندان مناسـب و سـال            

ارزان قيمت در فـصول مناسـب و انبـاركردن آن، تـامين جايگـاه مناسـب و بهداشـتي و دارا          

هـاي متعـادل، سـن و انتخـاب نژادهـاي گوشـتي،             بودن اطالعات فنـي در مـورد تهيـه جيـره          

  . وضعيت بازار و غيره بستگي دارد

  

  شرايط خوب براي پرواربندي

داريد كه حمل آن به شهر صرف       ) يونجه، شبدر، اسپرس و كاه    (ه  اگر مقدار زيادي علوف    -1

توانيد تعداد مناسبي گوسفند خريداري و با استفاده از علوفه موجود پرواربنـدي           كند مي   نمي

  .نمائيد

توانيـد بـا اسـتفاده از     اگر محل دامداري و سكونت شما كنار كارخانه قند واقع شـده مـي              -2

 .مقدار هزينه كمتري پرواربندي كنيدتفاله چغندر و مالس كارخانه با 

توانيـد از ايـن محـل بـراي          اگر آغل مناسبي در كنار كشتارگاه شـهر بزرگـي داريـد مـي              -3

پرواربندي استفاده كرده و گوسفندان پروار خود را به قيمت مناسبتري به مرور به كشتارگاه              

 .بفرستيد

هـا را      بهتـر اسـت آن     اگر تعدادي گوسفند داشتي داريد كه بايد حذف و فروختـه شـوند             -4

 .پروار كرده و بفروشيد

هاي اضافي سـبز آن مـصرف    كاري يا زراعتي داريد كه برگ درخت يا برگ        اگر باغ يا سبزي    - 5

 .توانيد پرواربندي كنيد و براي باغ و زراعتتان نيز كود مناسبي توليد نمائيد ندارند، مي

آيـد   علوفه خـوب بعمـل مـي   ايد و در محل اقامت شما  اگر سر راه كوچ ايالت واقع شده   -6

 .توانيد گوسفندان الغر ايالت را خريده و پروار نمائيد مي

باالخره اگر اطالعاتي درباره پرواربندي داريد، بدانيد كه اطالعـات شـما سـرمايه ايـست       -7

 .كه كمتر كسي دارد و بايد از اين سرمايه استفاده شود
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باشـند،    هـاي داشـتي مـي       امداران روستايي و عـشايري كـه داراي گلـه         اين روش توسط د   

ها انجام شده و دركـشورهايي نظيراسـتراليا و نيوزلنـد     گيرد و معموالً درمورد بره      صورت مي 

در ايـن   . باشند نيز اين روش مرسوم اسـت        كه مراتع از كيفيت و كميت بهتري برخوردار مي        

رخوارگي از مراتع ييالقي تعليف نمـوده و بعـد از      ي جوان پس از پايان دوره شي      ها  دامروش  

البتـه بـه دليـل فقـدان كميـت و كيفيـت             . شـوند   رسيدن به وزن موردنظر به بازار عرضـه مـي         

داران، ايـن   رسـند و معمـوالً گلـه       به وزن مطلوب و نهايي توليد نمي       ها  دام غالباًمناسب مراتع   

. فروشـند  فتن دريك دوره فشرده پـروار مـي  اي به منظور قرارگر     را به پرواربندان حرفه    ها  دام

  .شود مي مشاهده زاگرس –اين روش در برخي از مناطق آذربايجان 

  

هـاي داشـتي بـا امكانـات         اين روش توسط آن دسته از دامدران روستايي كه داراي گلـه           

رس    نژادهـاي پـيش    چـر و معمـوالً در منـاطقي كـه داراي            مكفي براي دسترسي به انواع پس     

 پـس از بازگـشت از مراتـع ييالقـي بـر روي      ها  دامدر اين روش    . گيرد  باشند، صورت مي    مي

شوند و پس از رسـيدن   چر انواع نباتات زراعي و باغي تا اواسط و اواخر پاييز تعليف مي       پس

ي هـا  دام(اي   مناسب جهت كـشتار يـا پـروار مجـدد توسـط پرواربنـدان حرفـه               تقريباًبه وزن   

تـري نـسبت بـه روش        بـا وزن مطلـوب     ها  دامدر اين روش    . شوند به بازار عرضه مي   ) تر وانج

   .گردند مياول عرضه 

هـاي داشـتي كـه ممكـن اسـت            اي، فاقـد گلـه       توسط پرواربنـدان حرفـه     عمدتاًاين روش   

 و  ي نـر هـا  دام اين روش در. گيرد ها فاقد پروانه فعاليت نيز باشند، صورت مي   تعدادي از آن  

 نـر و مـاده مـازاد بـر تركيـب گلـه توسـط پرواربنـدان                   ي جـوان  ها  دامو  ) ندرتاً(ماده حذفي   

هاي داشتي خريداري و با توجـه بـه نـوع دام، نـژاد،           اي از دامداران پرورش دهنده گله       حرفه

هاي پرواربندي  روش -8-3

  ربندي مرتعياپرو -8-3-1

  چري   پس-پرواربندي مرتعي -8-3-2

  

  پرواربندي با تغذيه دستي -8-3-3
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و پـس از  خوراك دستي در سيـستم بـسته تغذيـه    با  روز 120 تا 70وزن، سن دام و غيره بين  

ايـن پرواربنـدان معمـوالً خواهـان نژادهـاي          . گردنـد   اتمام دوره پروار، روانه كـشتارگاه مـي       

باشـند و خـوراك دام مـورد نيـاز توسـط         رس و مستعد، با افزايش وزن روزانه بـاال مـي           پيش

   .گردد پرواربند توليد و يا از بازار تهيه مي

  

در واحـدهايي كـه بـه روش صـنعتي و نيمـه              بيـشتر ام شده و    ها انج   اين شيوه در مورد بره    

گيرد كه در ايران به دليـل         نمايند، صورت مي    صنعتي مبادرت به پرورش و نگهداري دام مي       

غالب بودن سيستم سنتي پرورش گوسفند،گران بودن و توليـدات انـدك شـير گوسـفند در                 

  .شود اشتي انجام مييك دوره شيرواري به ندرت و در تعداد اندكي از واحدهاي د

  

 توليـد گوشـت بـا        پـرواري  با توجه به اينكه هدف اصلي مديريت و پـرورش دهنـده دام            

 بنـابراين بايـد برخـي از صـفات     ،باشد هاي پرواربندي مي   كميت و كيفيت مناسب در سيستم     

و خـصوصيات الشـه   ) ضريب تبـديل غـذا  (اقتصادي مهم مانند سرعت رشد، راندمان غذايي  

  .د قرار گيركننده توليدنظر  مد

  

   سرعت رشد-الف

ايش زمعموالً دام ايده آل دامي است كه به سرعت رشد كرده و رانـدمان مطلـوب در افـ                  

ترين ماهيچـه و سـطح    شـامل كمتـرين اسـتخوان و بيـش         وزن داشته باشد، در حالي كه بدنش      

انسيل ژنتيكـي حيـوان و نرخـي كـه محـيط      رشد حيوانات تابعي از پت. مطلوبي از چريي باشد   

 دوران نفـش مهمـي در  اصوالً رشـد جنينـي   . باشد اجازه بروز اين توانايي را به دام بدهد، مي      

، لذا توجه به اين دوره اهميت بسيار بااليي به لحاظ استحصال            دارد گوشتي   دامزندگي يك   

نظـر تـامين احتياجـات      در حقيقت در اين مرحله بين مادر و جنين از           . گوشت خواهد داشت  

  پرواربندي با شير -8-3-4

  صفات اقتصادي مهم در پروار دام -8-4
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غذايي رقابت وجود دارد و جنين تمام مواد مغذي مورد نياز رشد خود را از بدن مادر تامين                  

نموده و در صورت كمبود اين مواد، مادر ناچـار اسـت از ذخـاير بـدن خـود بـه نفـع جنـين                         

  .استفاده كند

ينكـه هـر    با توجـه بـه ا     . گردد  سرعت رشد از صفات مهم در پرواربندي دام محسوب مي         

 در دوره پرواربندي سريعتر به وزن مطلوب كشتار برسـد از نظـر اقتـصادي مقـرون بـه                     دامي

دهد، صفت سرعت رشد، رابطه مستقيم با بـازدهي           تر بوده و هزينه توليد را كاهش مي         صرفه

براي ارزيابي سرعت رشد معموالً افزايش وزن بر حـسب گـرم در             . اقتصادي اين حرفه دارد   

. گيــرد وره پرواربنــدي و يــا از تولــد تــا روز كــشتار مــالك عمــل قــرار مــي روز در طــي د

كلي سـرعت رشـد و بـازده غـذايي همبـستگي مثبـت و بـااليي بـا وزن تولـد، وزن از           طور  به

  .شيرگيري و وزن در يك سالگي دارد

  

  )ضريب تبديل غذايي( راندمان خوراك-ب

 آن مويـد  پرواربندي واحدهاي از موردي هاي   بررسي و كارشناسي و ميداني بازديدهاي

 خـود  بـه  را واحـد  يـك  جـاري  هـاي  هزينـه  ينبيـشتر  ها  دام تغذيه و خوراك هزينه كه است

 ميـانگين  طـور  بـه  آن ميزان دام، خريد هزينه گرفتن نظر بدون طوريكه به دهد  مي اختصاص

 خـوراكي،  اقـالم  نـوع  بنـابراين . شـود   مـي  شـامل  را جاري هاي  هزينه درصد 80 تا 65 حدود

 بعبـارتي  و مختلـف  يهـا   گـروه  بـراي  آن تـوازن  و جيـره  تنظيم خوراك، از صحيح استفاده

 را حرفـه  ايـن  نمـودن  اقتـصادي  توانـد   مـي  دام در دهـي  خـوراك  نحـوه  بر اصولي مديريت

  . نمايد تضمين

 طـول  در مـصرفي  خـوراك  كـل  مقـدار  نسبت واقع در كه گوشت به غذا تبديل ضريب

 كـه  آنست كننده بازگو دهد،  مي نشان را دوره همان در دام نوز افزايش كل مقدار به دوره

 كـه  دامـي  است بديهي. دارد نياز خوراك ميزان چه به گوشت واحد يك توليد ازاي به دام

 بـازدهي  داراي نمايـد،  مـصرف  كمتـري  خـوراك  ميـزان  گوشـت  واحد يك توليد درازاي

 مطالعـه  با بعبارتي. دارد ارجحيت ها  دام ساير بر پروار جهت آن انتخاب بوده، باالتري تبديل
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 پرواربنـدي  فعاليـت  قـرار اسـت    نظركـه  مـورد  جغرافيـايي  حوزه يا مختلف نژادهاي روي بر

 پـروار  جهـت  را بـاالتر  ظرفيـت  و پتانـسيل  بـا  نژادهـايي  و هـا   دام تـوان   مي شود، انجام حوزه درآن

  .باشد مي پروار انجام از لقب سود از توجهي قابل بخش دريافت تعبيري به عمل اين. نمود انتخاب

 روزانـه،  وزن افـزايش  غـذايي،  بـازده  تعيين و پرواربندي نحوه منظور به كه اي  مطالعه در

 بــين از پــرواري هــاي گوســفند توليــدي وزن افــزايش هــاي هزينــه ســاير و خــوراك هزينــه

 واحـد  99 تعـداد  پـذيرفت،  انجـام  يـزد  اسـتان  گوشـت  سـازمان  پوشش زير هاي  پرواربندي

 مـورد  و انتخـاب  تـصادفي  طـور  به بود گوسفند راس هزار   27  بيش از   داراي كه بنديپروار

 بـين  شده پروار گوسفندان غذايي بازده كه داد نشان آمده بدست نتايج. گرفت قرار بررسي

 هـاي   بـره  غـذايي  بازده دامنه  درصورتيكه .است 35/19 آن ميانگين كه باشد  متغير مي  7/37 تا 9/5

     .است شده گزارش 5/8 ميانگين با 5/9 تا 4/7 بين  صحيح و علمي روش با شده پروار

  

   خصوصيات الشه-ج

. هاسـت  ترين معيار رشد حيوانات اهلي، وزن زنـده آن   ترين و در عين حال معمول       تقريبي

به دليل اينكه تغييرات وزن زنده دام به شدت تحـت تـاثير تغييـرات وزن محتويـات دسـتگاه        

 درصـد وزن زنـده حيـوان را    20تواند حـدود   ر نشخواركنندگان مي كه د ( باشد    گوارش مي 

، معيار راندمان الشه بعنوان يـك صـفت اقتـصادي مهـم در حرفـه پرواربنـدي                  )تشكيل دهد 

راندمان الشه تحت تاثير عواملي نظيـر نـژاد، سـن، جنـسيت، وضـعيت               . گيرد  نظر قرار مي    مد

از آنجـايي كـه ارزش الشـه حيـوان     . ارديا محروميت غذايي قبل كشتار و غيره قـرار د           تغذيه

 ميزان گوشت قطعات درجه يـك و بـا   خصوصاًبستگي به نسبت اجزاء تشكيل دهنده آن و م  

سته دارد، بررسي نسبت اين اجزاء و قطعـات مختلـف الشـه نيـز               اارزش باالتر، مانند ران و ر     

  .در بازده اقتصادي پرواربندي دارد مهم بوده و اثر مهمي 

  

عوامل و فاكتورهاي بسياري بر ميـزان توليـد يـك واحـد توليـدي و بـه تبـع آن كـاهش                       

شـناخت ايـن عوامـل تـا     . هاي توليد و افزايش ارزش افزوده محصول نهايي تاثيرگذار اسـت           هزينه

  مديريت واحدهاي پرواربندي  -8-5
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  پـذيرفتن خطـر و زيـان اقتـصادي    ها اقدام به فعاليت توليدي عمالً اي مهم است كه بدون آن  اندازه

كننده از فعاليت توليدي كسب مطلـوبيتي اسـت    است، چرا كه از ديدگاه اقتصاد توليد هدف توليد 

جهـت منـشاء تاثيرشـان بـه دو دسـته            ازتوان    مي اين عوامل را  .  به همراه داشته باشد    آوري  سودكه  

   .تقسيم نمود)  كاركرديغالباً(ودروني يا محتويي)  ساختاريغالباً(عوامل بيروني 

هـا   ريزي دولـت   به برنامهگردند و امل ساختاري، به خارج از محيط توليد باز مي      اغلب عو 

بــه دليــل ناكارآمــدي و عــدم  غالبــاًبــراي ايجــاد و ثبــات ســاختار توليــد ارتبــاط دارنــد كــه 

 در اركـان  هـايي   ناهنجـاري ريزي صحيح در طراحي الگـوي مناسـب توليـد و توزيـع،             برنامه

اگرچه اعمـال مـديريت صـحيح بـر ايـن          . اند  ن شكل گرفته  مختلف اين زنجيره، به مرور زما     

انجامـد     مـي  پرواربنـدي و سـود واحـدهاي      دسته از عوامل به بهبود و ارتقا عملكرد مديريت          

  .ولي مورد بحث اين نوشتار نيست

 عوامـل كـاركردي و فنـي در داخـل واحـدهاي         ،نظر از عوامـل بيرونـي تاثيرگـذار        هصرف

عالقـه و   هـا      آن ترين  مهميت گوشت توليدي موثر بوده كه از        توليدكننده نيز بركميت و كيف    

ــزان اطــالع و آگــاهي تجربــه  ــه  و دانــشپرواربنــد،  نــوع و نحــوه مــديريت و مي  او از حرف

همـه ايـن   . پرواربندي، همچنين شناخت او از بازار عرضه و فروش محصوالت توليدي است   

. گـردد   منتهـي مـي    م بـر بـازار    موارد به كسب سود معقول و منطقي با توجه به شـرايط حـاك             

همـانطور كـه در تــشريح وضـعيت موجــود واحـدهاي پروابنــدي بـره در كــشور بيـان شــد،         

  . باشند برداران در اين بخش از كارايي فني پاييني برخوردار مي بهره

بعبارتي دسته دوم ازعوامل ميزان دانش فني و نحوه راهبري و مـديريت واحـدها و جنبـه                  

هـا و   ، بازآموزي ها نمايد و متاثر از ميزان آموزش      واحدها را منعكس مي   دروني و كاركردي    

هـا و     هاي نوين و الزم در واحـدهاي توليـد كننـده بـوده و براسـاس بررسـي                   آوري  ورود فن 

هاي مـديريتي از      ي انجام شده درخصوص بسياري ازعوامل و شاخص       ها  پژوهشمطالعات و   

تـوان آن را بـه طـور نـسبي       گوشت قرمز مينندهك  توليدوري و كارايي واحدهاي       جمله بهره 

دهنده ضـعف مـديريتي و امكـان      درصد برآورد نمود كه اين رقم البته نشان        60 تا   50درحد  

ايـن مهـم اهميـت و       . نمايـد    درصد را تاييـد مـي      50 تا   40ارتقا و افزايش توليدات حداقل تا       
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وشت قرمز و رعايت اصول     كننده گ   هاي مديريتي واحدهاي توليد    ضرورت پرداختن به جنبه   

  .نمايد پروار دام را مشخص مي

  

تـرين     در واحـدهاي پرواربنـدي توسـط پرواربنـدان، مهـم           صحيح و الزم  اعمال مديريت   

ايـن اعمـال   . سـت  ا بـراي ايـن واحـدها     بيـشتر عامل استحصال گوشت و بـه تبـع آن درآمـد            

نـژاد  اي پـروار آغـاز شـده و مـواردي نظيـر      مديريت از لحظه انتخاب دام سالم و مناسب بـر         

 طـول   فـصل مناسـب خريـد و فـروش دام،         مناسب، حمل و نقل دام، مراكز خريد و فروش،          

هـاي متـوازن و متعـادل بـا حـداقل قيمـت، اسـتفاده از منـابع                     تهيه جيـره   مناسب دوره پروار،  

هداشـت  منطقه، روش صحيح خوراك دادن بـه دام و اعمـال ب             خوراكي در دسترس و بومي      

 .شـود  مناسب جايگاه و دام قبل از پروار و حين پروار و عواملي از ايـن دسـت را شـامل مـي                   

 در ادامـه بـه شـرح    .تر و فرعي قابل تقسيم اسـت        هر يك از اين اجزاء به اجزاء كوچك       البته  

آوري ايـن نكتـه الزم اسـت كـه بـا              يـاد . شـود   ميهريك از موارد كلي و اجزاء آن پرداخته         

لزومـاً اعمـال مـديريت در هريـك از     هاي متنوع پرواربندي در كـشور،   ج شكلتوجه به روا 

توانـد متـاثر از آن روش قـرار گيـرد، لـذا بـا توجـه بـه مزايـاي                هاي نگهـداري دام مـي      شيوه

نگهداري بره در سيستم بسته به منظور مراقبت از منابع ملي و احيـاي مراتـع، در اينجـا روش                

  .شود ميتشريح پرواربندي بره در سيستم بسته 

  

 درصـد  60 تـا  50با توجه بـه اينكـه در يـك واحـد پرواربنـدي بـا تغذيـه دسـتي حـدود                    

شايد به جرات بتوان گفت انتخاب بـره       . باشد  هاي جاري واحد مربوط به خريد دام مي         هزينه

 اسـت و  كننـده  توليـد مناسب براي پـروار از مهمتـرين مـسائل مربـوط بـه سـودآوري واحـد         

خسارت و زيان وارد شده به پرواربنـد در نتيجـه غفلـت و ناآگـاهي او در ايـن مـورد، قابـل                  

كاروانسرها و ميادين عرضـه دام، واحـدهاي داشـتي گوسـفنداري و پـرورش               . جبران نيست 

  اصول پرواربندي بره -8-6

  انتخاب و خريد دام  - 8-7
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. باشـند  هاي موجود براي خريد بره نر پرواري مـي  دهندگان روستايي از جمله مراكز و مكان     

توان از مشاوره كارشناسـان   منظور جلوگيري از اشتباه در انتخاب دام مي      در اين خصوص به     

و خبرگان محلي استفاده نمود و يا ضمن مراجعه بـه معاونـت بهبـود توليـدات دامـي اسـتان                      

ي بيـشتر ليستي از اسامي گوسفنداران نمونه استان مورد نظر در اختيار گرفـت و بـا اطمينـان                  

     .  نسبت به خريد دام اقدام نمود

، جـنس   در انتخاب و خريد دام مواردي نظير مشخصات ظاهري، نـژاد دام پـرواري، سـن     

  .اي از نكات پرورشي و بهداشتي حائز اهميت است دام و پاره

  

ي پرواربند با انتخاب نژاد گوشتي يا نژادي كه توان پرواري بهتري نسبت به سـاير نژادهـا        

تواند تا حدود زيادي سود دوره پرواربندي خـود را            د دارد، مي  موجود در منطقه خو   موجود  

هر چند در كـشور مـا گوسـفند گوشـتي نظيـر آنچـه در كـشورهاي پيـشرفته                    . تضمين نمايد 

نـژاد گوسـفندان موجـود در     موجود است، وجود ندارد و كارهاي مرتبط با بهبـود و اصـالح   

ز جمله غالب بـودن نظـام سـنتي    ها به داليل مختلف ا      كمي و كيفي گوشت آن     ءجهت ارتقا 

امـا در هـر صـورت از        . نژادي انجام نشده است     هاي اصالح  ها و انجمن    توليد و فقدان تشكل   

ميان نژادهاي بومي موجود، دامداران با معيارهاي خود دست به انتخابهايي زده انـد كـه ايـن        

 معرض خطـر    مسئله در برخي از نقاط موجب گرديده كه برخي از توده نژادهاي موجود در             

توان به نـژاد سنگـسري در اسـتان سـمنان و نـژاد كلـه         در اين ارتباط مي   . انقراض قرار گيرند  

  .كوهي در استان قم اشاره نمود

 به نژادهاي افشار، شـال،  بيشترتجربيات و مطالعات ميداني گرايش و تمايل پرواربندان را   

 هر چند مطالعاتي نيز در قالـب  .دهد قزل، مغاني، كردي، ماكويي، بهمئي و سنجابي نشان مي   

  :گردد هاي پژوهشي انجام گرديده كه در اينجابه يك مورد به شرح ذيل اشاره مي پروژه

 14  در خـصوص      "هاي بـومي پروارشـده      بررسي استعداد بره  "اي تحت عنوان     در مطالعه 

له كـوهي  هاي نژاد قزل برتري معني داري نسبت به سه نژاد بختياري، ك         نژاد نشان داد كه بره    

  نژاد دام پرواري -8-8
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در اين مطالعه هر گروه نـژادي       . اند  و بلوچي دركسب افزايش وزن روزانه از خود بروز داده         

كـه در     گرم از گروه بعدي متمـايز گرديـد، بنحـوي          30با اختالف اضافه وزن روزانه حدود       

  :پايان آزمايش چهار گروه بر حسب افزايش وزن به شرح ذيل ارائه شد

كويي، افـشاري و مغـاني بـا ميـانگين افـزايش وزن روزانـه       قزل، بختيـاري، مـا   : گروه اول 

شال، مهربان و كردي با ميـانگين افـزايش وزن روزانـه حـدود            :  گرم، گروه دوم   200حدود  

قره گل، كله كوهي، بلوچي، ناييني و سنگسري بـا ميـانگين افـزايش             :  گرم، گروه سوم   170

نگين افــزايش وزن روزانــه زل بــا ميــا:  گــرم و گــروه چهــارم130-140وزن روزانـه حــدود  

  . گرم100حدود

پس از آنكه نژاد پرواري بر اساس افزايش وزن روزانه مناسب كـه نـشان دهنـده سـرعت      

باشـد، انتخـاب گرديـد، الزم اسـت، شـاخص رانـدمان               رشد مطلوبي در طي دوره پروار مي      

نيـز در   ) درصد الشه بـه وزن زنـده      (تبديل غذا به گوشت و بازدهي الشه         غذايي و يا ضريب   

 بـر اسـاس مقـدار خـوراك     هـا  دامتـا  . مورد نژاد انتخابي مورد بررسي و تحقيـق قـرار گيـرد           

بـديهي  . مصرفي براي توليد يك واحد گوشت قرمز در طول دوره پروار از هم متمايز شوند        

تـري از خـوراك و در    است، نژادهايي كه قادر به تبديل خوراك به گوشت با مقادير پـايين         

در مطالعه آقـاي  . باشند مي باشند از امتياز باالتري براي انتخاب برخوردار  طول دوره كمتري  

دبيري، معدل راندمان غذايي در دوره پرواري و ميانگين بازدهي الشه براي نژادهـاي مـورد                

  . به دست آمده است1-8 جدول شماره درآزمايش 

  ف هاي نژادهاي مختل  راندمان غذايي در دوره پرواري بره- 1 -8جدول 
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هر چند در كشور ما نژادهاي صرفاً گوشتي وجـود نـدارد و اغلـب نژادهـا بـه دو منظـور                      

 وجه گوشتي در مورد نژادهـاي دو منظـوره بـارز            غالباًگيرند ولي     برداري قرار مي    مورد بهره 

باشد، به همـين جهـت الزم اسـت پرواربنـد بـه هنگـام خريـد بـره پـرواري اطالعـاتي از                         مي

 داشته باشـد تـا   ها دامي گوشتي و برخي خصوصيات ظاهري اين  ها  دام وضعيت و تيپ بدني   

  . تر گردد يي با توان پرواري بهتر و سالمها دامانتخاب او منجر به خريد 

هاي قـوي،گردن تـا حـد         بره مناسب براي پرواربندي بايد داراي دست و پاي كوتاه، ران          

هـاي   عرض و طول مهره. يل باشدممكن كوتاه، بدن بدون زاويه و فشرده و تا حد ممكن طو 

-ترين ناحيه الشه يعني راسته را تشكيل مـي       ارزش پشت بسيار مهم است زيرا همين قسمت با       

هـا و پاهـا بـه صـورت چهـار        عرض سينه پهن و پاهاي جلو بهم نزديك نبوده و دسـت           . دهد

ميـت اسـت    عمق بدن و سينه نيـز حـائز اه        . ستون مستقيم و متقارن زير بدن قرار گرفته باشند        

 همچنـين بـراي   .دهـد  تـري بـه دسـت مـي     ان الشه مرغوبزيرا عمق بدن در قسمت سينه و ر  

پرواري بايد گوسفندان را براي مسافت كوتاهي در يـك محـيط             مقايسه و مشاهده گوسفند   

ها را مشاهده نمود و از لحاظ ظـاهري تـشخيص    روشن و باز حركت داد و سرزنده بودن آن        

سپس از چپ و راسـت بـره را از لحـاظ وضـعيت ارتفـاع، وسـعت       . داد كه بره مريض نباشد 

همچنين وضعيت چـشمان بـره      . سينه و از باال وضعيت ناحيه پشت، كمر و كپل بررسي نمود           

هـر چنـد   . ها سن دام را مشخص نمـود  را از نظر بيماري و سر زندگي معاينه و از روي دندان   

ا از روي ظـاهر دام، سـن آن را تـشخيص         شايسته است، خريدار به اندازه كافي خبره باشد تـ         

  . ها نداشته باشد دهد و نيازي به نگاه كردن دندان

  

 

گيـرد كـه     تحت تاثير شرايطي قرار مـي غالباًترين سن براي شروع پروار دام  تعيين مناسب 

ايط بـازار و نقـدينگي      عواملي نظيرشـر  . ها تحت كنترل و اختيار پرواربند نيستند        برخي از آن  

تـرين سـن شـروع پـروار را تحـت الـشعاع خـود قـرار          توانند عامل انتخاب مناسب دامدار مي 

  مشخصات ظاهري دام  - 8-9

 سن و وزن دام در شروع پروار  -8-10
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دوره رشد بدني     در ابتداي   دام كه شروع پرواربندي بايد در سني باشد     در هر صورت     .دهند

 سـن پايـان شـيرخوراگي    . حداكثر استفاده را بعمل آوردحيوان رشد باشد تا از ظرفيت   خود  

گـردد و     باشد، بعنوان بهترين سن براي شروع پروار تلقي مي          كه معموالً سنين سه ماهگي مي     

تواند ميـزان افـزايش وزن روزانـه          تر و باالتر از آن مي       به تجربه ثابت گرديده كه سنين پايين      

اما به سبب تنوع محـيط پرورشـي و خـوراك در    . دام و توليد نهايي را تحت تاثير قرار دهند     

 بـا سنـشان،   هـا  دام در مورد دام سبك و در شرايط سنتي توليد، وزن برخي از     صوصاًخايران  

تـري   براساس منحني رشد مطابقت ندارد، لذا معيار وزن در ايـن خـصوص شـاخص مناسـب       

  .باشد مي

 4 راس بره نر از نژاد لري در دو گـروه سـني         48بعنوان مثال در تحقيقي كه در خصوص        

 تـا  4هاي   استان خوزستان صورت گرفت، ضريب تبديل غذايي بره ماهه در9 تا   8 ماه و    5تا  

). 8 در مقابـل    35/6. ( ماهـه نـشان دادنـد      9 تا   8داري را نسبت به گروه         ماهه اختالف معني   5

تر راندمان بهتري را براي تبديل خوراك بـه گوشـت از               در سنين و وزن پايين     ها  دامبعبارتي  

روع پروار در نژادهاي بومي ايـران متفـاوت بـوده ولـي         مناسبترين وزن ش  . اند  خود نشان داده  

  . كيلو گرم مناسب است30 تا 20وزن دام پاي پروار بين 

  

دهد كه وزن تولد، وزن از شيرگيري، اضافه          مطالعات متعددي در اين خصوص نشان مي      

جـنس نـر   بنـابراين  . باشـد  وزن روزانه و راندمان غذايي در جنس نر بهتر از جـنس مـاده مـي            

ي داشته مضاف برآنكه ذخاير چربي كمتري در طول دوره پـروار نـسبت          بيشترسرعت رشد   

  .كند به جنس ماده در بدن خود ذخيره مي

  

 ساير نكات مهم در زمان خريد دام

 سـنتي بـاال   خصوصاًهاي دام    ميزان آلودگي در ميادين و كاروانسرهاي اطراف كشتارگاه        �

  .ها پرهيز شود ام پرواري از اين مكاناست لذا تا حد امكان از خريد د

 جنس دام  -8-11
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  .ازده از گله باشد وي حذفي وها دامخريد بره نر براي پروار در اولويت خريد نسبت به  �

تـر جهـت پـروار       با توجه به پايين بودن قيمت دنبه در بازار از نژادهايي بـا دنبـه كوچـك                 �

  .شوداستفاده 

دگي احتمـالي، بهتـر اسـت در        به دليل كاهش هزينه حمـل و نقـل دام و ممانعـت از آلـو                �

صورت وجود دام مناسب براي پروار خريد بره از  همـان منطقـه اطـراف محـل سـكونت و                     

  .نگهداري دام صورت گيرد

هاي هم سن و يا  هم وزن به منظور كنترل بهتـر و سـهولت در خـوراك دادن      انتخاب بره  �

  .شود  توصيه ميها دامبه 

هـا     بـه آن   ادر جهت تغذيه استفاده ننموده و اصطالحاً      هايي كه به اندازه كافي از شير م         بره �

گويند، براي خريد مناسـب نيـستند و در طـي دوره پـروار از رشـد مناسـبي نيـز                       شيرسوز مي 

هـاي الزم كـه از طريـق         برخوردار نخواهند بود مضاف بر آنكه به دليل عدم دريافت پـادتن           

  .ها را ندارند گردد، مصونيت الزم در مقابل بيماري شير مادر منتقل مي

توانـد سـود پرواربنـد را تـا حـدود زيـادي              قيمت مناسب خريد دام براي شروع پروار مي        �

تضمين نمايد، از اين رو قيمت خريد نبايد خيلي باالتر از قيمـت فـروش دام باشـد چـرا كـه                   

  .معموالً قيمت دام الغر باالتر است

ري برخـوردار نيـست، شايـسته       كه پرواربند از تجربه الزم براي خريد دام پروا         درصورتي �

است به جهت اطمينان در انتخاب از مشاوره كارشناسان و يا خبرگان محلي اسـتفاده نمـوده                 

هـاي مناسـب بـراي        و يا از معاونت بهبود توليدات دامي استان و يا شهرستان نسبت به مكـان              

  .خريد اطالع حاصل نمايد

. لوم دامپزشكى و دامپرورى باشدهاى ع خريد كلى و گروهى دام بايد زير نظر كارشناس       �

ايـن كـار،   . شود ى بيمار، جلوگيرى مى   ها  دامبه اين ترتيب از خطر انتخاب نادرست و خريد          

 و جلـوگيري از     ها  دام مهم است و هم براى حفظ بهداشت          براي پروابند  هم از نظر اقتصادى   

 .استدر منطقه و از ديدگاه اقتصاد ملي حائز اهميت بااليي  ها شيوع بيماري
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توانـد   نمره وضعيت بدني دام و يا الغر و چـاق بـودن آن در قيمـت دام تـاثير دارد و مـي            �

لـذا الزم اسـت، بـا       . ميزان سود دريافتي دامدار را از فعاليت توليدي تحـت تـاثير قـرار دهـد               

اتخاذ تمهيداتي در خصوص شرايط بازار و زمان مناسب خريد دام، تفاوت قيمـت خريـد و                 

  .حد ممكن كاهش دادفروش دام را تا 

هـا نـسبت بـه        تر آن  تمايل پرواربندان به نژادهاي درشت جثه، به سبب وزن گيري مناسب           �

هـاي   يي كـه دنبـه  هـا   دام خـصوصاً باشد، لـذا قيمـت خريـد ايـن نژادهـا              نژادهاي كم جثه مي   

 .استبيشتركوچكتري دارند، معموالً 

  

 حمل و نقل دام از آن جهت حائز اهميـت اسـت كـه               رعايت شرايط مناسب و الزم براي     

توانـد   هر گونه حمل و نقل دام از محل خريد به مزرعه و يا از مزرعـه بـه محـل فـروش مـي                     

ها كاهش دهد و موجـب   نوعي استرس به دام وارد نمايد و مصونيت دام را در مقابل بيماري            

وزن در مراحل پايـاني پـروار   بديهي است، هر گونه افت  .  تلفات دام گردد   گاهاًافت وزن و    

از اين رو الزم است پرواربنـد، نكـاتي را بـه هنگـام انتقـال                . كاهد  از ميزان سود پرواربند مي    

  .هاي پرواري در برنامه خود لحاظ نمايد بره

هـاى دامـى، بـه وسـيله      ى زنـده و فـرآورده     هـا   دامهاى اجرايـى بـراى حمـل و نقـل              قانون  -

 با همكارى نيروهاى انتظامى      كشور دامپزشكىسازمان  . آيند مىهاى مختلفى به اجرا در     اداره

 بر اين اساس اطـالع از ايـن         .باشند  ميداراي قوانيني    دام از استانى به استان ديگر        انتقالبراى  

   .قوانين و اخذ مجوز حمل از دامپزشكي ضرورت دارد

همچنـين  .  شوندهاى حمل و نقل، پيش از بارگيرى بايد ضدعفونى و پاكسازى   همه ماشين  -

 هـاي طـوالني دارا       بـراي مـسافت    هاى مختلـف   هاى ايمنى و جلوگيرى از ورود حشره       وسيله

   .باشند

   . به همراه داشتها دامبراى طول مدت سفر، آب سالم و غذاى كافى براى  -

   .در طول مسير از تماس افراد مختلف و يا ارتباط با حيوانات ديگر جلوگيرى كرد -

 ماصول حمل و نقل دا -8-12
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 خـود  يـه ها را به محـل اول  در ميان راه  دچار بيمارى واگير شوند بايد تمام آن ها دامچناچه   -

   .برگرداند

 بايد بـه طـور كامـل تميـز و ضـدعفونى             ها  دامكردن   هاى حمل و نقل، پس از خالى       ماشين -

   .ى بعدى آماده باشندها دامشوند تا براى حمل 

نظـر روشـنايي و تهويـه بـراي          فضاي دروني وسايل حمـل بايـد داراي شـرايط مناسـبي از               -

  .جابجايي دام باشد

 كف تريلرهاي حمل دام نبايد صاف و لغزنده باشد و فضاي درونـي وسـايل حمـل بـويژه             -

  .اي آن مجهز به بالشتك باشد هاي سينه تريلر الزم است بخش بندي شده و ديوارها و ميله

  . تريلرهاي وسايل حمل بايد مجهز به رمپ بارگيري باشند-

  .شب بايد از نور كافي برخوردار باشد هاي تخليه و بارگيري دام در وها و محل سك-

  . سكوي بارگيري بايد بدون فاصله و هم سطح طبقات درون وسايل حمل دام باشد-

 و از بـارگيري  شـود   بايد در ظرفيت بارگيري وسايل نقليه مورد نظر براي حمل دام دقـت      -

براي جلـوگيري از آسـيب رسـيدن بـه گوسـفندان             همچنين .بيش از حد مجاز ممانعت كرد     

  .فروش دام تا دامداري زياد نباشد و سعي شود فاصله محل خريد

هاي غير ضرور در مسير حركت پرهيز شود و قبل از حركـت از وضـعيت آب و                از توقف  -

ها در هواي سرد و گـرم موجـب افـت وزن      هوايي اطالع كامل كسب گردد، زيرا ماندن بره       

  .خواهد شد

 سـانتيمتر، بـا بـستري نظيـر ماسـه بـدون خـاك در         4 تـا    3 الزم است، كف كاميون حدود       -

  .تابستان و مخلوطي از ماسه با كاه يا پوشال در زمستان پوشاند

هــاي باربنــد كــاميون و يــا ســاير وســايل حمــل دام عــاري از   دقــت شــود كــف و ديــواره-

  .هاي تيز، ميخ و غيره باشد شكستگي، تراشه

دار باشد تـا در تابـستان و زمـستان از اسـترس بـه دام و افـت                    ت وسيله نقليه پوشش    بهتر اس  -

همچنين در تابستان حمـل دام در شـب و در زمـستان در روز               .مصونيت دام جلوگيري گردد   

  .انجام شود
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 را به صورت خوابيده و در شـرايطي كـه زيـر دسـت و پـاي سـاير       ها  دام به هيج وجه نبايد      -

زيرا اين عمل خطر بروز نفخ پيش رونده و تركيدگي شـكمبه و        .  حمل نمود  اند،  افتاده ها  دام

  .تلف شدن سريع دام را به همراه دارد

ــودن   - ــاده نم ــارگيري و پي ــع ب ــا دام در موق ــش و   ه ــت آرام ــت و در نهاي ــال ماليم  در كم

  .ها رفتار شود خونسردي با بره

 تفـاوت قابـل تـوجهي از     در صورتيكه بين محل خريد دام و محل پرورش و نگهداري دام           -

 در صورت ورود بـه منطقـه سـردتر سـريعاً     ها داملحاظ آب و هوايي وجود دارد، الزم است     

ها را در محيط بسته و شـرايط گرمتـري           در شرايط سرما و هواي آزاد قرار نگيرند و ابتدا آن          

  .نگهداري نمود

. تقـال دام رعايـت نمـود       برخي از موارد پرهيز غذايي دام را نيـز بايـد قبـل از حركـت و ان                  -

هاي غالت را محدود و يك وعده قبـل از حركـت را قطـع نمـود، آبـشخورها را                      تغذيه دانه 

 ساعت قبل از حركت مقدار كمتري غذا و آب در اختيار حيوان             12خالي نمود و حداقل از      

 و هاي سبز و تر حتي المقدور بايد جلوگيري شـود      تر و علوفه    از خورانيدن غذاهاي  . قرار داد 

غذاي خشك در اختيار حيوان قرار گيـرد، زيـرا ادرار و مـدفوع باعـث كثيـف شـدن كـف             

  . شود وسيله نقليه و حيوان مي
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هــا حتــي المقــدور   در طـول مــسير از خورانــدن مــواد غــذايي متــراكم و آب زيــاد بــه بــره -

  .جلوگيري شود

ر اختيـار    پس از پياده كردن گوسفندان در مقصد، آب خنك و علوفـه خـشك يـا سـبز د                   -

  . داده شودها دامها قرار داده و فرصت براي استراحت به  آن

  

توليد گوشت قرمز و پرواربندي بره نيز هماننـد سـاير توليـد انـواع محـصوالت دامـي در           

ه دارد و تـا حـدود نـسبتاً بـااليي           ايران، وابستگي بسيار بااليي به ميزان نزوالت جـوي سـاليان          

 اين گونه دامي به     بيشترطور خاص به دليل وابستگي        رفتار توليدكنندگان بخش دام سبك به     

اي  آوري مراتـع و منـابع علوفـه    مراتع، متاثر از عامل ميزان بارندگي سـاليانه و بـه تبـع آن زاد     

كننـده ميـزان      ثير بر رفتـار توليـد     بعبارتي اين عامل با تا    . مورد استفاده در بخش دام قرار دارد      

ورود او به فعاليت توليدي را تعيين كرده و بر ايـن اسـاس ميـزان توليـد و بـه تبـع آن قيمـت         

  . كند توليدات را تعيين مي

 با توجه بـه شـرايط مـساعد مراتـع، دامـداران      رود، هاي پرباران انتظار مي ل  بنابراين در سا   

ري در مراتع ييالقي و ارزان نگهداري نموده و بـا وزن  ت هاي خود را مدت طوالني داشتي بره 

در چنـين شـرايطي   . ي به بازار براي فروش و يا براي پـروار بـه متقاضـيان ارائـه نماينـد                بيشتر

اقدام بـه خريـد      و   رسد ميقيمت باال به فروش      ابتداي پروار در بازار كم بوده و با          عرضه دام 

، ارزش محصول تمام شـده را بـراي توليـد كننـده     پروار نيز بدليل باال بودن قيمت    دام جهت   

هاي خشكسالي كه وفور دام در بـازار وجـود دارد و قيمـت                ل  ولي چنانچه در سا   . دبر  ميباال  

بـديهي اسـت، فـاكتور     .  اقدام به خريـد دام شـود       ،آن نيز بدليل عرضه فراوان آن پايين است       

 محـصول خـود را بـا قيمـت     وانـد ت مـي تفاوت ما بين خريد و فروش دام كمتر بوده و دامدار   

  .وده و با ارزش افزوده باالتري به بازار مصرف عرضه نمايدتمام شده كمتري توليد نم

هـاي اخيـر بـراي فحلـي خـارج از فـصل در خـصوص           ل  هاي نويني در سـا      هر چند روش  

گوسفندان ابداع گرديده و امكان زايش در ساير فصول نيز فراهم شده است ولي عمومـاً بـه       

 فصل مناسب پروار -8-13
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هـا در اواخـر زمـستان تـا پايـان       گيري فـصلي در گوسـفند اغلـب زايـش      فحلي و جفت دليل

هاي نر اوائل خرداد ماه تا      افتد و بر اين اساس بهترين موقع خريد بره          ارديبهشت ماه اتفاق مي   

هر چند با توجه به ميزان بارندگي سـاليانه و    . باشد  اواسط تابستان و در پايان شيرخوارگي مي      

هاي خود در مراتع سرسبز و ارزان تعليف نموده         برخي از دامداران داشتي بره    وضعيت مراتع   

ها به سبب اينكه رشـد بـدني خـود     نمايند كه پروار اين بره و اواخر تابستان به بازار عرضه مي  

شـوند عمومـاً از لحـاظ اقتـصادي مقـرون بـه        ي بااليي عرضه مي  ها  وزنرا كامل نموده و در      

ي براي مناطق سردسير و به منظور غلبه بر باالنس انرژي منفـي در دام     طوركل  به. صرفه نيستند 

بهترين فصل پروار بره اواسط بهار و تابستان بوده و براي مناطق گـرم نيـز در صـورت پـيش                   

  .باشد ترين فصل پروار فصول پاييز و زمستان مي خريد علوفه و خوراك، مناسب

  

  

ندي به عوامل زيادي نظيـر نـژاد دام، نمـره وضـعيت بـدني در شـروع         طول مدت پروارب  

پروار، افزايش وزن روزانه ضريب تبديل غذا، وزن انتهاي پروار، وضعيت و شرايط بـازار و                 

همـانطور كـه در     . توان و نقدينگي پرواربند و نوع دام انتخابي از تركيب گلـه وابـسته اسـت               

 روز 120  تـا  70ايران با توجه عوامـل ذكـر شـده از    نوشتار پيشين آمد، طول دوره پروار در     

  .متغير است

ها    طول دوره پروار مطالعات بسياري انجام شده كه برخي از آن           ترين  مناسبدر ارتباط با    

  "هـاي نـژاد قـزل          سـن كـشتار در بـره       تـرين   مناسـب بررسي اقتصادي جهت تعيين     "از جمله   

همچنـين در مطالعـه    . نمايـد   مـي ر مـاه بـرآورد      چهابراي اين نژاد     راترين مدت پروار     باصرفه

هـاي    در پرواربنـد ي   را هـا    ميانگين مدت پروار بـره     ديگري در استان چهار محال و بختياري      

اثـر طـول دوره پـروار بـر         "در مطالعه ديگري تحت عنوان      . اند   روز برآورد كرده   120استان  

خـشك مـصرفي كمتـر و        نيـز بـه دليـل مقـدار مـاده            "هاي نر افـشاري     خصوصيات الشه بره  

 120 و 100 و ضمن مطالعه صفات مورد بررسي، طول مدت هـاي پـروار       بيشترسرعت رشد   

 روز  100 و   80، 60هاي بهتري نسبت به طول مدت پروارهاي          روز از لحاظ پرواربندي زمان    

  دت مناسب دوره پروار م -8-14



 425 /پرواربندي بره و بزغاله - هشتم  فصل 

آنكه بهترين طـول دوره پـروار از نظـر خـصوصيات الشـه و                مضاف بر . تشخيص داده شدند  

  . روز تعيين گرديد120 بودن مدت پروار مقرون به صرفه

دهند كه طول دوره پرواري نژادهاي سـبك وزن ماننـد نـاييني و                ساير مطالعات نشان مي   

همچنين طول مـدت پـرواري بـراي        . بلوچي بايد كمتر از نژادهاي سنگين وزن منظور گردد        

ان غذايي دو نژاد قزل  نژاد قره گل بايد كمتر از نژاد مهربان باشد، اضافه وزن روزانه و راندم             

ــاكويي در دوره  ــرواري برتــر از   80و م ــرواري بــوده اســت،    110 روزگــي پ  روزگــي پ

 روزگـي   100 تـا    80 نژادهـاي مختلـف گوسـفند بـومي          پرواربنـدي  طول دوره    ترين  ناسبم

تـر از دوره پـروار رانـدمان     ها در سنين پـايين  نمايد كه بره ميمنابع ديگري نيز تاييد  .باشد  مي

  .دهند بهتري به دست ميغذايي 

توان گفت نظر به اينكه عالوه بر اعمال مديريت صحيح، مناسب بودن              طور خالصه مي    به

شرايط بازار از لحـاظ قيمـت نيـز در سـود واحـد پرواربنـدي مـوثر اسـت، لـذا الزم اسـت،                         

 بـه هـر حـال وزن    . پرواربند با توجه به كليه عوامل در انتخاب طول دوره پروار اقـدام نمايـد              

تواند معيار مناسبي براي خاتمه پرواربندي و طول دوره پروار از لحاظ فني و             نهايي پروار مي  

  . اقتصادي باشد

  

تشخيص بـه موقـع و مناسـب    اين فاكتور به انتخاب مناسب وزن انتهاي پروار اشاره دارد،          

 كـه بـه انتهـاي توليـد و افـزايش وزن         ها  داماي از    وزن انتهاي پروار و خارج نمودن مجموعه      

خوراك اضافي تلقي شده و ايـن        ها از   استفاده آن  اند به معني جلوگيري از     نهايي دست يافته  

 شـدن  بـه اقتـصادي       و شـود   منتهـي مـي    عمل به ممانعت از صرف هزينه مازاد بر مصرف دام         

ي شـناخت نقطـه نهـايي توليـد     بعبـارتي در اقتـصاد پرواربنـد   . انجامـد حرفـه پرواربنـدي مـي   

)Marginal Product (      كه در آن رشد عضله منفي شـده و كماكـان نمـودار رشـد چربـي

 در طـول  هـا  دامشناسايي اين نقطه از توليد از طريق توزين      . باشد  ادامه دارد، حائز اهميت مي    

ن پـذير  و بررسي روند افزايش وزن روازنـه دام امكـا  )   روز يكبار15حداقل هر  (دوره پروار 
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تواند به خروج دام پرواري و جايگزيني دام جديد و ممانعت از صـرفه هزينـه                  باشد و مي    مي

  .اضافي و تجمع چربي در دام بيانجامد و توليد واحد را اقتصادي نمايد

ي بزرگ جثه با توجه بـه طـول دوره   ها دام اين عامل به نژاد دام بستگي داشته و در مورد  

هر چند اختالف درون نژادي نيز عاملي بـراي  .  خواهد بودبيشترر نيز   پروار، وزن انتهاي پروا   

. باشـد  ي مربوط به يك نژاد خاص مـي ها  دام و تعيين وزن انتهاي پروار براي        ها  دامتمايز بين   

توان دو تا سـه بـار اقـدام     همچنين با توجه به منطقه مورد نظر و شرايط اقليمي در هر سال مي    

  .به پروار بره نمود

دهد كه در بـسياري از مـوارد           گوشت نشان مي   كننده  توليدمطالعات ميداني از واحدهاي     

با اينكه پرواربند نسبت به رعايت كليه نكـات پرورشـي و بهداشـتي دام قبـل از خريـد و در                      

نتـايج مطلـوبي از افـزايش وزن نهـايي در           . دارد  شروع پرواربندي، توجه الزم را معمول مـي       

رد پرواربنـد مـديريت مناسـبي       رسد در اين گونه موا      به نظر مي  . نمايد  ميپايان پروار كسب ن   

  :تواند در اين ارتباط حائز اهميت باشد براي روش پروار اتخاذ ننموده است، نكات ذيل مي

 بـه تفكيـك نـژاد و اوزان         هـا   دامجهت دريافت جيره مناسـب توسـط هـر دام نگهـداري              -

 ممانعــت هــا دامهــاي جداگانــه از بــروز انحرافــات شــديد ميــانگين وزن  مختلــف در بــاكس

توانـد جيـره مـورد نيـاز خـود را بـدون رقابـت و اسـترس                    در اين شرايط هر دام مي     . كند مي

  .دريافت كند

بررسي ميزان افزايش وزن روزانه دام هر دو هفتـه يكبـار از طريـق ركـوردگيري وزن از                    -

يي بـا اسـتعداد پـروراي مناسـب        هـا   دامانجام ايـن عمـل بـه تفكيـك          . جمله نكات فني است   

  .انجامد رفتن خوراك جلوگيري و به مصرف بهينه خوراك ميكمك كرده و از هرز 

گيري براي حـذف    شناخت توان يا بازده غذايي دام در طول دوره در تعيين زمان تصميم  -

  .دام از چرخه توليد و جايگزيني آن بسياز موثر است
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استفاده از مشاوره و خدمات مهندسان دامپروري در تنظيم جيـره خـوراكي در اقتـصادي                -

ن حرفه پرواربندي موثر بوده، مضاف بر آنكه استفاده از خدمات دامپزشكان و مشاوره              نمود

  . هاي دامي نيز ضرورت دارد با آنان در جهت پيشگيري و ممانعت از بروز بيماري

 داشتن زمين زراعي و تامين بخشي از نيازهـاي غـذايي دام توسـط پرواربنـد بـه افـزايش                     -

چـر غـالت نظيـر گنـدم و      همچنين استفاده از پس. دنماي مي واحد كمك آوري سودضريب  

  .هاي تغذيه مفيد است هاي اطراف در جهت كاهش هزينه جات و چراگاه جو و صيفي

برداري از علوفه مراتع بعنـوان بخـشي از نيازهـاي دام در            داشتن پروانه چراي مرتع و بهره      -

مـد پرواربنـد منتهـي    هـاي تغذيـه دسـتي و افـزايش درآ     قسمتي از ايام سال به كـاهش هزينـه      

  .گردد مي

 انجام مطالعات كتابخانه اي و ميداني از مجموعه واحدهاي پرواربنـدي در منطقـه مـورد              -

 .    نمايد نظر به شناخت پرواربند از فعاليت مربوطه و موفقيت او كمك شاياني مي

  

 به بيمـاري، بـه افـزايش سـالمتي     ها  مدا  رعايت اصول بهداشتي و ممانعت از آلوده شدن         

نظـر   انجامد، در اين ارتباط الزم است، مواردي مـد         و سود آور بودن واحد توليدي مي       ها  دام

ها دستورالعمل مشخصي را بعنوان برنامه بهداشـتي واحـد            پرواربند قرار گيرد تا بر اساس آن      

ها پايبند باشـد، تنهـا در ايـن         آن خود لحاظ كرده و از ابتدا تا انتهاي فعاليت توليدي به انجام           

هاي ميكروبي    تواند از اقتصادي بودن فعاليت توليدي و پيشگيري از بروز بيماري            صورت مي 

  :باشند اين موارد شامل چند گام اساسي به شرح ذيل مي. اي اطمينان حاصل نمايد و تغذيه

 ها دامضدعفوني جايگاه قبل از ورود و پذيرش  -

اري شــده مطــابق بــا دســتورالعمل و ضــوابط مــشخص ســازمان  ي خريــدهــا دامقرنطينــه  -

 دامپزشكي

 ها دامهاي الزم و ضروري  انجام واكسيناسيون -

 خوراندن داروهاي ضدانگل داخلي -

 پرواربندي در بهداشت  اصول-8-17
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 هاي خارجي و حمام ضد كنه در طول دوره پروار انگل  ضدها دامضدعفوني  -

ن از عوامـل   از لحاظ شرايط نگهـداري و انبـارداري و عـاري بـود      ها  دامبررسي خوراك    -

 اي ضد تغذيه

توانـد محـل    وري است چرا كه مـي     پرواري ضدعفوني جايگاه ضر    قبل از ورود گوسفند   

 باشـد و حتـي گوسـفندهايي را كـه حمـام             هـا   دامهـاي خـارجي       ريزي بسياري از انگـل     تخم

 انوع بيماري دام نيـز      اند دوباره آلوده كند و از طرفي آلودگي آغل باعث بروز            ضدكنه شده 

  : لذا رعايت موارد زير الزم است. خواهد بود

هـاي باقيمانـده، كـود و         قبل از ورود گوسفندان به آغل، جايگاه بايد كامالً از علوفـه            -

لوازم متحرك مورد اسـتفاده را از آغـل خـارج كـرده و پـس از                 . ساير مواد زائد پاك شود    

سازي و نظافت آغل، بـا        پس از پاك  .  شوند شستشوي كامل و ضدعفوني به آغل برگردانده      

هـا و     ال جايگـاه دام بـه ويـژه زوايـا، شـكاف           عهـاي غيرقابـل اشـت       شعله افكـن، كليـه قـسمت      

هاي   نهايتاً تمام قسمت  . ها نابود شوند    زا و انگل    هاي آن را شعله داده تا عوامل بيماري         سوراخ

 . آغل ضدعفوني گردد

توانـد   هاي آغل كه مي ها و ترك ، شكافرزهاد، سمپاشي با دقت در كليه       الزم است  -

همچنـين هنگـام سمپاشـي بـه     . باشـد، انجـام شـود   ها مي محل زندگي و تكثير بعضي از انگل  

 .دستورات بروشور كارخانه سازنده سموم مورد استفاده كامالً عمل گردد

ده محوطه پيرامون جايگاه پرواربندي از كود، زباله و احتماالً الشه حيوانات پاك شـ              -

 .و ترجيحاً اطراف جايگاه نيز سم پاشي شود

  

 

 گاهـاً گيـرد     با تمام دقت و مراقبتي كه در انتخاب و خريد دام ابتداي پروار صـورت مـي                

ي خريداري شده وجود دارد، از ايـن جهـت          ها  دامهاي نهفته و نامشهود در       احتمال آلودگي 

 
 عفوني جايگاه دام  ضد-8-17-1

  قرنطينه -8-17-2



 429 /پرواربندي بره و بزغاله - هشتم  فصل 

د بـه واحـد بـراي يـك دوره مـشخص كـه             پـس از ورو    هـا   دامتوصيه بهداشتي آن است كه      

گيرد، قرنطينه و بـه صـورت جـدا از سـاير              معموالً با تاييد و تشخيص دامپزشك صورت مي       

  . و اماكن دامداري نگهداري شوندها دام

. شده در هر نوبـت را داشـته باشـد           محل قرنطينه دامى بايد گنجايش تعداد دام خريدارى       

محـل قرنطينـه   . ت و آمد بسيار كم است، سـاخته شـود     همچنين قرنطينه بايد در محلي كه رف      

 : هايى دارد كه هنگام ساختن آن بايد دقت شود دام، ويژگى

 .ساختمان قرنطينه بايد گنجايش تعداد دام خريدارى شده در هر نوبت را داشته باشد -

  .در محلي كه رفت و آمد بسيار كم است، ساخته شود -

بـه عـالوه بايـد از ورود جونـدگان       ،  ارد آنجا شـود   هواكش داشته و نور به اندازه كافى و        -

  .داخل قرنطينه جلوگيرى كرد به

 ديوارهـا كاشـى شـده و كـف آن بتـونى باشـد تـا بتـوان بـه راحتـى آنجـا را                      ،بهتر اسـت   -

 .ضدعفونى كرد

  .ها وارد محل قرنطينه نشوند ها بايد تورى ريز داشته باشند تا حشره پنجره -

 .ختم شودداشته و به فاضالب مناسبى هم كف محل قرنطينه شيب مناسبى  -

در داخل قرنطينه بايد محلى در نظر گرفته شود تا دام را براى انجام كارهايى مثل تزريـق                  -

 .داشت واكسن و يا كارهاى درمانى به راحتى در آنجا نگه

 
   شاملكارهاى الزم به هنگام ورود دام به محل قرنطينه

 .بودن كنترل شوند ز نظر سالم  هنگام ورود به قرنطينه اها دامهمه 

ى خريدارى شده در يك زمان همه با هم وارد و در يـك زمـان همـه بـا      ها  دامبهتر است   

  .هم خارج شوند

  .يى را بايد خريدارى كرد كه شناسنامه و كارت تزريق واكسن داشته باشندها دام تنها 
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 بـه قرنطينـه،   هـا  دام ورود هاى خارجى مثل كنه، جرب و غيره، قبل از براى مبارزه با انگل  

بـراى ايـن كـار      .  سمپاشـى شـود    هـا   دامزير نظر دامپزشك يا كارشناس دامپرورى بايد بـدن          

 .توان از حمام ضدكنه هم استفاده كرد مى

  .نماييد  را سمپاشى و ضدعفونىها دام از قرنطينه محل نگهدارى ها دامبعد از خارج شدن  

ى غيربومى چهـل و پـنج روز و بـراى          ها  دامنه براى    در قرنطي  ها  دام مدت زمان نگهدارى    

 . بومى بيست و يك روز استها دام

ى بيمار  ها  دامى قرنطينه شايع شود، بايد جداسازى       ها  دامهاى واگير در ميان      وقتى بيمارى 

 .دادى سالم به طور جدى انجام ها داماز 

  

بـه  ) آنتـي ژن (مـاده بيولـوژيكي اختـصاصي    واكسيناسيون يا مايه كوبي عبارت از تلقـيح        

منظور ايجاد مقاومـت يـا مـصونيت نـسبت بـه بيمـاري مخـصوص در يـك حيـوان حـساس              

هـا و ضـايعات سـنگين ناشـي از بيمـاري              نزيامايه كوبي بيمه ارزاني براي مقابله با        . باشد  مي

  .باشد دارا مياست و تمام مزاياي امر پيشگيري نسبت به درمان را 

، شامل آنتروتوكـسمي،    به قرنطينه بايد تزريق شوند     ها  دام به هنگام ورود     كهى  يها واكسن

 در گوسـفند    rev1(، آبله، بروسلوز  )نوبت دوم (، تب برفكي    )شاربن(تب برفكي، سياه زخم   

زردي (ي ديگري نظير واكسن قانقاريا و تيلريـوز         ها  واكسنالبته   .باشد مي) بزغاله بره و ،  بز و

  . شود دارد كه بسته به صالحديد دامپزشكي منطقه انجام مينيز وجود ) يا يرقان

و در ابتـداي دوره      هاي جوان واكسن آنتروتوكسمي بسيار اهميت داشته       در خصوص بره  

  .  شود در ناحيه پشت كتف دام بصورت زير جلدي در دو نوبت به فاصله دو هفته تزريق مي

  

  زم به هنگام واكسيناسيونها و احتياط التوصيه

  . سن از شبكه توزيع رسمي اخذ شودواك -

  . تزريق واكسن پس از انقضاي تاريخ مصرف ممنوع است -

 واكسيناسيون -8-17-3
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  و يـا افـراد كـارآزموده   هـاي دامپزشـكي   واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين     -

  . تزريق شود

  . قبل از مايه كوبي از سالمت دام اطمينان حاصل شود -

  .  دهيد، بطري حاوي واكسن را بخوبي تكان قبل از مصرف -

جهــت .   را كــامالً رعايــت نماييــدبهداشــتيدر آمــاده ســازي و تجــويز واكــسن شــرايط  -

، فرمل و يا ساير مـواد گنـد زدا خـودداري     ضدعفوني و تميز كردن سرنگ از مصرف الكل      

  . نمائيد

 دقيقـه در  20ي غير استريل را اتوكالو نموده و يا حداقل بـه مـدت            ها  وزنو سرس  سرنگ -

  . آب بجوشانيد

يـد و از مـصرف واكــسن در   ئام محتـواي شيـشه را در روز واكــسيناسيون مـصرف نما   تمـ  -

  .روزهاي بعد خودداري شود

 . طور صحيح معدوم گردند هاي خالي واكسن بايد به بطري -

 نـور مـستقيم خورشـيد        و دور از   گـراد   سـانتي درجه     +8  الي   +4در دماي    را   ها  واكسن -

  . نگهداري شود

 .بزي و شاربن از سه ماهگي تجويز شودواكسن آبله گوسفندي و  -

ي ميكروبي بايـد بـا رعايـت تزريـق در دو            ها  واكسنبرفكي و    تزريق همزمان واكسن تب    -

  . منطقه جداگانه بدن صورت گيرد

 .  ممنوع است تب برفكيتزريق عضالني واكسن -

 در روزهاي خشك بدون باران انجـام شـده و در روزهـاي          واكسن آنتروتوكسمي  تزريق -

 . از تزريق واكسن خودداري شودباراني
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  ها و ميزان مصرف هاي دامي و آنتي ژن اطالعات مربوط به حجم ويال واكسن -2-8جدول

  حجم ويال نوع واكسن رديف

 )سي سي(

 )ميلي ليتر(ميزان دز مصرفي در گوسفند 

 5/0 100 شاربن 1

 5/0 100 آبله 2

 1 250 تب برفكي داخلي 3

4 FD.REV1)1 100  )بروسلوز  

5 RD.REV1)1 200  )تب مالت 

6 PPR)  1 100 )طاعون 

7  

  3 كيلو 20 بيش از ،2 كيلو 20حيوانات تا   250  قانقاريا

 1 100 آگاالكسي 8

 2 بره – 3گوسفند  250 آنتروتوكسمي 9

 - 12 تيلريوز 10

  

  بـه  توليـد      را بـراي     بـسياري   مشكالت     دامي يها  بيماري   از نقاط جهان     در بسياري   امروزه  

در     كـشورهاي  هـا   بيمـاري    از ايـن    ناشـي    و خسارات     ها و صدمات    آسيب    .ه است آورد  وجود

  يهـا  بيمـاري    ميـان  در اين. دهد تأثير قرار مي  كشورهاي صنعتي تحت    را بيشتر از     توسعه  حال

  د، بـه  نـ ده  مـي    خود اختـصاص     را به   ن مشكالت  از اي   اي   عمده  ، بخش   گسترده   با انتشار     انگلي

،  اجتمـاعي   در ايجـاد خـسارات    انگلي  يها بيماري   سهم  جهان از مناطق    در برخي    كه  اي  گونه

 برابـري    حـاد تنفـسي   هـاي  عفونـت   و  با واكسن پيشگيري   ي قابل ها  بيماري  با برخي     اقتصادي

  . كند مي 

   ديگـري    بدن موجـود زنـده       يا خارج    در داخل   شود كه   مي   گفته   موجودي   به  اصوالً انگل   

   ضـرر و زيـان   موجـب   و بـيش    كنـد و كـم       مـي    تغذيـه   آن بـرد و از      سـر مـي      بـه   طور موقت   به

  ، انـواع  پهنـاور مـا    كـشور  هـوايي وجغرافيـايي    شـرايط آب و     بـه   شود با توجه   خود مي   ميزبان

  آسـاني   كنند و به كشور زيست توانند در اين يزا م بيماري  هاي   گونه خصوصاًها    انگل  مختلف

هاي داخلي به موجوداتي گفتـه        انگل.  را وارد كنند     بسياري   يابند وصدمات    دست   ميزبانان  به  

  خوراندن داروهاي ضدانگل داخلي-17-4 -8
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،  ، نماتودهـا   اي روده هـاي   كننـد، ماننـد كـرم    مـي   خـود زنـدگي    ميزبـان  بدن داخلشود كه     مي

  . غيرهسستودها و

 پرازيكوانتل، تـريكال بنـدازول، لـواميزول، كلوزانتـل و غيـره             داروهايي نظير آلبندازول،  

هاي داخلي عمل كـرده و ميـزان مـصرف آن مطـابق نظـر دامپزشـك و متخـصص          انگل  ضد

  .مربوطه خواهد بود

  

 كـه   شـوند    محـسوب مـي    هـا   دامهاي خارجي بـدن       كنه، شپش و جرب از مهمترين انگل        

  ميزان توليد گوشت و ساير توليدات نظيـر طور مستقيم و غيرمستقيم آثار نامطلوبي بر روي  به

آورند و همچنين با انتقال اجرام بيماريزاي مهلـك و خطرنـاك تـك       پشم وارد مي   وپوست  

 و بهداشـت عمـومي را بـه       گرديـده  سبب بروز خسارات سـنگيني       غيره ويروسي و    ،اي ياخته

هـاي   برنامـه  كننـده  توليـد  الزم اسـت،  لذا به منظور كاهش ضايعات فوق ،داندازن مخاطره مي 

به مورد  در واحد توليدي خود در شروع و طول دوره پروار           مبارزه برعليه عوامل ياد شده را       

 . بگذارداجرا 

شـود و در   هـاي جلـدي از حمـام ضـد كنـه اسـتفاده مـي          عموماً به منظور از بين بـردن انگـل        

 هوا و عـدم امكـان اسـتفاده از حمـام ضـدكنه از روش گردپاشـي بـر        صورت نامساعد بودن  

 . توان بهره برد روي دام نيز مي

  :  حائز اهميت استها دامتوجه به نكات ذيل در زمان حمام دادن   

براي مبارزه با هر نوع انگل بايد سم مناسبي انتخـاب و طبـق دسـتورات موسـسه سـازنده           -

 . سم مصرف نمود

 .  سم، جزوات و بروشورهاي آن را به دقت مطالعه كردقبل از استفاده از -

بهتر است ابتـدا تمـام سـم را در يـك سـطل آب               . اختالط سم با آب به دقت انجام شود        -

 . حل و سپس آن را به مقدار الزم آب اضافه نمود

 هاي خارجي  در مقابل انگلها دامعفوني   ضد-8-17-5
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از اختالط سموم مختلف با هم اجتناب كرد حتي سموم مشابه كه در چند كارخانه تهيـه                  -

 .شده باشند

ل از شروع عمليات بايد از وجود آب كافي قابل دسترس، براي پركردن مجدد حمـام          قب -

 . اطمينان حاصل كرد

گيرد بايستي هرچنـد وقـت يكبـار بـه وسـيله پـارو يـا        اگر حمام دادن به كندي انجام مي       -

 . چنگك محلول داخل حمام را بهم زد تا مواد سمي ته نشين نشوند

 .چيده شده باشدقبل از حمام دادن پشم گوسفندان  -

چيني و زماني كـه        استفاده از حمام ضدكنه و انگل ترجيحاً بايستي يك هفته پس از پشم             -

 . چيني بهبود يافته و مقداري پشم روئيده باشد، انجام گيرد هاي ناشي از پشم خراش

  . ي كمتر از سه ماه را نبايد حمام دادها دامي زخمي، ضعيف، خسته،تشنه و ها دام -

هـا بـه    بايد بـا ماليمـت و تـك تـك وارد حمـام كـرد و از ازدحـام و فـشار آن                  را   ها  دام -

  . يكديگر جلوگيري نمود

 ثانيه در محلول آماده سم فرو برد تا بدنش كامالً          30هر گوسفند را بايد حداقل به مدت         -

. سرحيوان را نيز بايد با چنگك مخصوص يك يا دو بار زير محلـول فـرو كـرد              . خيس شود 

در غير اين صـورت بايـد نقـاطي كـه بـا سـم               . به تمام نقاط بدن هر بره برسد       محلول سم بايد  

 . اند، به وسيله سم پاشي يا مالش موضعي به سم آغشته نمود آغشته نشده

 .  محلول سمي تهيه و به حمام اضافه نمودمجدداًپس از كاهش محلول داخل حمام بايد  -

 3 صـبح و     9 معتدل بين سـاعات      در نقاط . حمام دادن بايد در هواي ماليم صورت گيرد        -

 را صبح زود حمـام      ها  دامبعد از ظهر وقت مناسبي است و در هواي بسيار گرم شايسته است              

 .  باشدگراد سانتي درجه 20به هر حال حرارت محلول حمام نبايد كمتر از . داد

 در معـرض بـاد و جريـان    ها  دامحمام دادن در هواي خنك اشكالي ندارد، به شرطي كه            -

 .  قرار نگيرندهوا

در فصول و يا مناطقي كه آلودگي شديد اسـت بـا نظـر كارشناسـان حمـام يـا سمپاشـي                     -

 . بايستي چند مرتبه انجام گيرد
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 . قبل از حمام دادن آب آشاميدني كافي در اختيار دام قرار گيرد -

 . باشد   بهتر است همزمان با سمپاشي اماكن داميها دامحمام دادن  -

ها ريخت تا پاهاي دام قبل از      توان مقداري آب تميز در پاشويه     ول مي  محل بيشتربراي اثر    -

 .ورود به حوضچه اصلي تميز شود

هـاي بـره را گرفتـه و         طرز هدايت گوسفندان بطرف حمام بدين صورت است كه دست          -

 . كنيمآنرا به طرف جلو هدايت مي

رد به همين دليـل  آيد مقداري محلول را با خود همراه داحيوان كه از حوضچه بيرون مي  -

 دقيقه در يك محوطه كه بالفاصله بعد از محـل خـروج حوضـچه               6 تا   5بايد آن را به مدت      

 . داريم قرار دارد نگه

تـوان در هـر   در صورت وجود يكي دو نفر كارگر كمكي و ساختمان مناسب حمام، مي  -

 . گوسفند را حمام داد150ساعت حدود 

، كومـافوس و غيـره      %10، سـايپرمترين    )لمـك سـيدو   ( نظير آميتـراز، ديـازينون     سمومي -

 .  باشند هاي خارجي دام مورد استفاده مي انگل ضد

تواند جايگزين حمام ضدكنه شـود كـه سـموم را توسـط قـوطي               روش گردپاشي نيز مي    -

دار يا دستگاه مخصوص گردپاشي با مقدارهاي توصـيه شـده بـر روي بـدن دام                 هاي سوراخ 

 .  پاشندمي

 نيـز  هـا  دامانبار علوفه، كنسانتره و مواد سيلويي مورد استفاده براي تامين نيازهاي غـذايي        

ها اصـوالً نزديـك آخـور دام     بايد داراي شرايط مناسب از لحاظ بهداشتي باشد، اين جايگاه         

 مشاهده شده به دليل حمله جوندگان و پرندگان خسارت اقتـصادي و  گاهاًشود و     ساخته مي 

  . يابد هايي در واحد دامداري شيوع مي بيماري

در اين ارتباط بهتر است، از نگهداري هر گونه اجنـاس غيـر ضـروري و غيـر مـرتبط بـا                        

بعبـارتي از انبـار خـوراك دام        . خوراك دام در انبارهاي ذخيره مواد غذائي خودداري نمود        

 
  محل نگهداري خوراك دام -8-17-6
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 مواد غذائي جاي مشخـصي      تنها به منظور نگهداري مواد غذائي استفاده كرد و براي هر نوع           

  . در نظر گرفت و از ورود پرندگان و جوندگان به انبار جلوگيري كرد

هـائي   توانند ناقل بيماري   مبارزه با موش و ساير پرندگان را بايد جدي گرفت چرا كه مي            

هـاي ديگـري نظيـر        همچنين خسارت . چون تيفوس، طاعون، مسموميت غذائي و غيره باشند       

هاي ناخواسته نيز توسـط   و حفاري)  نتيجه برق گرفتگي و آتش سوزيدر(جويدن سيم برق   

  .گيردموش انجام مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  شيوه نگهداري خوراك و استفاده از چغندر قند در جيره غذايي دام - 2 -8 شكل

  

ي خريداري شده ها  دامچيني    الزم است، قبل از شروع پروار نسبت به انجام عمليات پشم            

  : باشد قدام شود، اين عمل داراي فوايدي به شرح ذيل ميا

كننـد، چنانچـه    در فصل گرما به آسـاني عـرق مـي          خصوصاً چون گوسفندان در آغل      -الف

  . از دست خواهند داد) به جاي توليد(چيني انجام نشود، مقداري انرژي  عمليات  پشم

هـاي انگلـي    ري از آلـودگي طـور چـشمگي   تواند بهچيني همراه با حمام ضد كنه مي   پشم -ب

  . خارجي بكاهد

ي در طـول دوره پـروار كـسب    بيشترچيني شده اضافه وزن       هاي پرواري پشم     معموالً بره  -ج

  . كنند مي

  چيني دام پشم -8-18



 437 /پرواربندي بره و بزغاله - هشتم  فصل 

 در فصول گرم سال انجـام داده   خصوصاًچيني شده تبادل حرارتي بهتري         گوسفندان پشم  -د

ود و دام از درجـه آسـايش   شـ  هـا جلـوگيري مـي    و بدين طريق از باال رفتن حرارت بـدن آن  

  . گردد باالتري برخوردار مي

يابد، قطعا ميزان اين كاهش در مـورد    مصرف غذا معموالً در فصول گرم سال كاهش مي     -ه

لـذا در ايـن     .  اسـت  بيـشتر هـا،     چيني نـشده بعلـت افـزايش حـرارت بـدن آن             گوسفندان پشم 

  . كند وگيري ميچيني موثر بوده و از كاهش توليد دام جل خصوص نيز عمل پشم

  

منابع خوراك دام كشور در دو بخش مرتعي و غيرمرتعي قابل بررسي اسـت، در بخـش                  

 باشـد درطـي سـاليان گذشـته بـه دليـل       ها مـي  ها و جنگل بيابانمرتعي كه شامل علوفه مراتع،   

كيـت مراتـع، مـورد     نابـساماني در وضـعيت مال   توسعه مناطق شـهري و روسـتايي و همچنـين         

 بـه تخريـب   منجـر بـرداران قرارداشـته كـه     اصولي و ناصحيح  بهره     برداري و استفاده غير     بهره

اي، محـصوالت فرعـي    منـابع غيرمرتعـي نيـز شـامل گياهـان علوفـه      .  اسـت  شدهمنابع مرتعي   

زراعي و باغي و مواد متراكم، ضـايعات و محـصوالت فرعـي كارخانجـات صـنايع غـذايي                   

  .توان افزود ه منابع فوق، علوفه و مواد متراكم وارداتي را نيز ميب. باشند مي

برآوردهاي انجام شده توسط دفتر بهبود تغذيـه و جايگـاه دام معاونـت امـوردام وزارت               

بيني نيـاز بـه منـابع         و پيش ) قابل دسترسي (اي    جهاد كشاورزي درخصوص توليد منابع علوفه     

اي ذكرشـده در   هـد، كـه از ميـان منـابع علوفـه     د خوراكي موجود براي دام كشور نـشان مـي   

اي شـامل يونجـه و سـاير نباتـات، تفالـه چغنـدر و مـالس، انـواع                  هـاي گياهـان علوفـه       بخش

اقـالم فـوق از جملـه مـواد         . شـود   مـشاهده مـي   كمبود  ها و مواد متراكم نظير دانه جو          كنجاله

شي از اين كمبـود سـاليانه    كه البته بخگردند مي با ارزش در رشد و پروار دام تلقي        خوراكي

 و  هـا   پـژوهش جهتـي    از. شـود   علوفـه و مـواد متـراكم وارداتـي تـامين مـي            واردات  از طريق   

مطالعات ميداني انجام شده حاكي از آن است كه بخش اندكي از واحـدهاي داراي مجـوز،      

ي پـرواري اسـتفاده     هـا   داماز ميزان مناسب و متوازن اين دسته از خـوراك درجيـره غـذايي               

 منابع خوراكي دام در كشور -8-19
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كنند و بخش قابل توجهي بنا به داليل كمبود و يا نوسانات شديد قيمـت ميـزان مطلـوب                مي

همواره مابين ابعاد فني و اقتصادي يك فعاليـت         . نمايند  ها را درجيره رعايت نمي      مصرف آن 

طوريكه اگر كليه شـرايط الزم از لحـاظ فنـي بـراي               توليدي همبستگي بااليي برقرار است به     

نظر را تا  آوري و اقتصادي بودن فعاليت مورد     توان سود   دي فراهم شود، مي   انجام فعاليت تولي  

رعايـت اصـول تغذيـه و خـوراك دادن بـه دام از آن جهـت حـائز        . حد بااليي تضمين نمود  

هـاي جـاري      كند و بخش قابل تـوجهي از هزينـه          اهميت است كه نتيجه توليد را منعكس مي       

  . شود ناسب شامل ميواحد پرواربندي را بعد از خريد دام م يك

  

 درصـد از واحـدهاي گوسـفند و بـز در سيـستم صـنعتي پـرورش                  5در كشور ما حـدود        

هـاي ايجـاد شـده واحـدهاي پرورابنـدي بـره در كـشور                 يابند ولـي بـا توجـه بـه ظرفيـت           مي

زار تن از گوشت قرمز كشور از اين واحدها          ه 43درصورت فعال شدن كليه واحدها حدود       

  .گردد تامين مي

امروزه با توجه به تاكيد بسياري از كارشناسان بـرحفظ منـابع طبيعـي پايـه نظيـر مراتـع و              

 درصد و ارزش زيست محيطي آن       75اي پوشش گياهي مرتع حدود        اينكه ارزش غير علوفه   

هـاي نـر از        بـره  خصوصاًي مازاد   ها  داموج  خر.   برابر علوفه توليدي است     8 تا   4در ايران بين    

هـاي بـسته و صـنعتي تقويـت          هـا در سيـستم      مراتع پس از پايان شيرخوارگي و استفاده از آن        

  .شده است

پـرواري اسـتفاده    هـا در جيـره گوسـفند    تـوان از آن   هايي را كه مي    به طور كلي خوراك     

  : باشندنمود، به شرح زير مي

 .   ه، شبدر و غيرهعلوفه سبز و خشك مانند يونج -1

 . سيلوها نظير سيلوي ذرت و غيره -2

 . غالت و حبوبات -3

 بازمانده هاي حاصل از بوجاري غالت و حبوبات  -4

   انواع خوراك متداول و مورد استفاده در پرواربندي بره-8-19-1
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 . مواد غني شده مانند كاه غني شده با اوره و غيره -5

ــه  فــرآورده -6 خــون،  هــا، پــودر هــاي جنبــي صــنايع كــشاورزي و دامپــروري ماننــد كنجال

 . يرهماهي، سبوس و غ چربي، پودر پودر

سنگ آهك، آجرهـاي ليـسيدني       هاي معدني مانند پودر استخوان، سنگ نمك،        مكمل -7

  .و غيره

تـوان بـه دو قـسمت حجـيم و كـم حجـم              از جهتي مواد غذايي مورد مصرف دام را مـي           

انواع علوفه شامل علف سبز مرتع، علوفه خانواده بقوالت و غالت مانند يونجه،             . تقسيم كرد 

باشـند، قـسمت حجـيم خـوراك را            فيبر خام زياد و انـرژي كمـي مـي          كاه و غيره كه داراي    

هـا و سـبوس و        هـا، كنجالـه     در مقابل كنسانتره يا مواد متراكم نظير انواع دانه        . شوند  شامل مي 

غيره قرار دارند، كه داراي انرژي و پروتئين بااليي بوده و بخش كم حجم جيـره را تـشكيل                 

  .دهند مي

  

  

  

  

  

  

   از علوفه باغي اطراف مزرعه دامدار در استان گيالن استفاده-3-8 تصوير

در   خـوراك مـورد اسـتفاده و رايـج در واحـدهاي پرواربنـدي              -3-8جدول شـماره    

  .دهد كشور را در چند استان كشور نشان مي

  

  

  



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  440

  اقالم خوراركي مورد استفاده و رايج در واحدهاي پرواربندي برخي از -3- 8جدول

  هاي كشور استان

  راكي مورد استفادهاقالم خو  استان

  آذربايجان شرقي

كنجاله پنبه دانه، كنجاله آفتابگردان، تفاله چغندر قند، سبوس گنـدم، پـودر ضـايعات طيـور،      

ضايعات بيسكويت و كيك، ضايعات خرما، خرده گندم، يونجه، كـاه گنـدم و جـو، سـيالژ                   

  اي، جو، ذرت، كنسانتره پرواري ذرت علوفه

  اصفهان

ت گندم، آرد گندم، ضايعات حبوبات، تفاله چغندر قند، باگاس نيشكر،           كنجاله كلزا، ضايعا  

  نان خشك

  قزوين و قم

  اي، ضايعات نان سبوس گندم، سبوس برنج، نان خشك، مكمل، ذرت علوفه

  كرمانشاه

  اي جو، سبوس گندم، تفاله خشك چغندر قند، ذرت علوفه

  مركزي

  گندم شكستهباگاس، اوره، مكمل، تفاله چغندر، نان خشك، جو، 

  يزد

اي، سورگوم، علوفه باغي، يونجـه جـو، ضـايعات       اي، چغندر علوفه  تفاله چغندر، شلغم علوفه   

  بار، كنسانتره، انواع كاهتره

هاي اسـيد (ي و كليـه مـواد مغـذي         ژاي است كه حـاوي انـر        متعادل جيره  و جيره متوازن   

باشـد و تركيبـي از چنـد مـاده خـوراكي بـوده تـا                 مورد نياز   ) ها  آمينه، مواد معدني و ويتامين    

افـزون بـر ايـن، مـواد مغـذي مـورد نيـاز بايـد در مقـدار مـاده           . احتياجات دام را تامين نمايد    

صـورت جيـره      ساعت است، در غيـر ايـن       24خشكي باشد كه حيوان قادر به مصرف آن در          

  نيستمتوازن 

احتياجات غذايي دام پـرواري را برحـسب ميـزان افـزايش         )  پيوست 7و  6(داول شماره ج  

  . دهد وزن روزانه به عوامل مغذي مورد نياز نشان مي

ي اهلي عالوه بر تامين مقادير كمي ماده خشك، تـامين       ها  دامهدف از تنظيم جيره براي        

در اين ارتباط و در وهلـه اول از جـداول خاصـي كـه        . باشد  يمواد مغذي مورد نياز دام نيز م      

دارد،  احتياجات غذايي حيوان را با توجـه بـه شـرايط فيزيولـوژيكي و توليـدي دام بيـان مـي              

در مرحله بعد آنـاليز اقـالم    ....).  و   NRC  ،ARC  ،AFRCشامل جداول   . (شود  استفاده مي 

 تهيه و تنظيم جيره متوازن و متعادل براي گوسفند و بز پرواري -8-19-2

  ها و مراحل تنظيم جيره  روش -8-19-3
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نتايج حاصل از آزمايـشگاه يـا       (ابع معتبر   خوراكي مورد استفاده در گوسفند پرواري را از من        

هـاي   سـپس بـا اسـتفاده از روش   . آوريـم  بـه دسـت مـي   ) جداول آناليز شيميايي مواد غـذايي     

توجـه بـه ايـن      . نمـاييم   متداول به روش دستي يا كامپيوتري جيره غذايي مناسب را تنظيم مي           

انات قيمـت اقـالم   نكته اهميـت دارد كـه در ايـران و بـسياري از كـشورها بـا توجـه بـه نوسـ                     

هاي بعدي متناسب با تغييرات قيمت،        خوراكي الزم است، جيره غذايي مورد نظر براي دوره        

در روش دسـتي بـراي   .  تنظيم شود تا از لحاظ اقتـصادي نيـز مقـرون بـه صـرفه باشـد                 مجدداً

هاي آزمون و خطا، روش جبري، مربع پيرسون و روش حل مـاتريس               محاسبه جيره از روش   

  .گردد ياستفاده م

  : باشد طور خالصه مراحل تنظيم جيره شامل موارد زير مي به

 )هاي كتاب مراجعه شود به پيوست( تعيين احتياجات غذايي دام  -1

 )از لحاظ كمي و كيفي، قيمت و در دسترس بودن(ترين مواد خوراكي انتخاب مناسب -2

تجزيـه    شاز جـداول يـا بـه رو       ( انرژي و تركيبات مغذي مواد خـوراكي مـورد اسـتفاده           -3

 )شيميايي مواد خوراكي

 هاي مختلف تنظيم جيره به روش -4

  كنترل كمي و كيفي جيره   -5

 يـك جيـره متعـادل        پس از تعيين احتياجات غذايي دام از طريق جداول موجـود و تهيـه               

در اختيـار   زمان آن است كه خوراك تهيه شده در فواصل زماني مشخص و به مقادير معـين    

هـاي متنـوعي      در اين ارتبـاط بـسته بـه شـرايط پرواربنـد و امكانـات او روش                . دام قرار گيرد  

 در بيـشتر هاي غـذايي   هاي بسياري در مورد استفاده از وعده   شود، هر چند توصيه     استفاده مي 

طول يك شبانه روز وجود دارد تا ميزان هضم و جذب غذا افزايش يابد، ولي عمومـاً بـراي                   

از ايـن جهـت توزيـع خـوراك     . اربند به دليل كمبود نيروي كارگري اين عمل مقـدور نيـست         پرو

 
  نحوه خوراك دادن به دام پرواري  -8-19-4
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هـاي   ولـي بايـد توجـه داشـت، افـزايش تعـداد وعـده       . آماده شده سه نوبت در روز متـداول اسـت         

  .دهد هاي كارگر، ميزان پرت مواد غذايي را نيز افزايش مي خوراك دهي، عالوه بر محدوديت

باشـد تـا امكـان      ) TMR(ست به صورت مخلوط علوفه و كنسانتره      توزيع خوراك بهتر ا     

  . گزينش دام در خوردن مواد خوراكي كاهش يابد

الزم است، آخورها مدتي پس از توزيع خوراك مورد بازديد قرار گيرد تا اگر مقداري                 

از خوراك در آخور باقي مانده است، داليـل آن مـشخص شـود در صـورت رعايـت دوره              

شـود   وقع ريختن خوراك جديد در آخور از دفعه قبل خوراك مانده، معلـوم مـي            عادت اگر در م   

  . كه يا مقدار خوراك ريخته شده زياد بوده و يا اينكه خوراك جديد خوشخوراك نيست

اي را از كم شروع و بتدريج زيـاد           همانطور كه گفته شد در ابتداي پرواربندي بايد مواد دانه         

  .توان به عنوان راهنما بكار برد  را مي4-8شماره نمود جدول پيشنهادي 

  اي در شروع پرواربندي  ميزان مصرف مواد دانه- 4-8جدول 

  )تقريبي(روز /اي  راس ميزان مصرف مواد دانه  زمان پرواربندي

  روز اول و دوم

  روز سوم و چهارم

  روز پنجم و ششم

  روز هفتم و هشتم

  روز نهم و دهم

   گرم100

   گرم150

  گرم200

   گرم250

   گرم300

  

سـنگ نمـك   . شود باعث هضم بهتر آن مي   )  ساعت 48حدود  (خيساندن جو در آب نيز        

و آجر ليسيدني مواد معدني نيز بايد به مقدار كافي تهيه شده و در آخور گوسفندان گذاشته                 

  .طور آزاد از نمك و مواد معدني استفاده نمايند شود تا گوسفندان به

  :توان در نظر گرفت ا بعنوان مراحل پرواربندي بره مياي ر طور كلي سه مرحله تغذيه به

در مرحله اول با توجه به هدف پرواربندي و متناسب بـا افـزايش وزن روزانـه دام جيـره                      

باشد، اين تغيير در جهت افزايش مواد مغذي و كاهش علوفه به              پروار مرتباً در حال تغيير مي     

  .برند مرحله بعنوان پيش آمادگي نام ميهاي معين و حساب شده خواهد بود، از اين  نسبت
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باشـد كـه تعـادل و تناسـبي       مرحله دوم معموالً در پايان ماه اول و يا اواسط ماه دوم پـروار مـي                 

  .نامند شود كه آن را تغذيه متعادل مي  متراكم و پر حجم ايجاد ميمواد خوراكيمساوي بين 

تري   اي باالتر و حجم كم      ش تغذيه در اواخر دوره پرواربندي مواد متراكم كه داراي ارز          

. شـود   اي پرحجم كاسته مـي      باشند در جيره افزايش يافته و در مقابل از مقادير مواد علوفه             مي

  .گويند به اين مرحله تغذيه فشرده مي

  .اند  استفاده مي شوند در زير آورده شدهتوانند  ميها هاي كه در پروار بره دو نمونه از جيره

   كيوگرم25ونه بره پرواري به وزن حدود  جيره نم- 5-8جدول 

 درصد در جيره مواد خوراكي رديف

 82/59 جو 1

 10 كنجاله تخم پنبه 2

 7 سبوس گندم 3

 5 يونجه خشك كاه 4

 02/15 كاه 5

 16/1 اوره 6

 1 كربنات كلسيم 7

 5/0 1 ويتاميني- مكمل معدني 8

 5/0 نمك طعام 9

   كيوگرم20 به وزن حدود  جيره نمونه بره پرواري- 6-8جدول 

  نام ماده خوراكي

)AS FED(  

مقدار خوراك مصرفي در روز 

  )گرم(

مقدار خوراك مصرفي پس 

  )گرم( هفته روزانه 5 تا 4از 

  يونجه خشك

700  500  

  كاه گندم يا جو

500  300  

  جو

100  700  

  جمع كل

1300  1500  

ترس و بر حسب نياز بـره هـا          با توجه به مواد خوراكي در دس       ها  جيره كه   شود  ميپيشنهاد   �

پيوسـت نيـاز انـرژي و    (و مقدار اضافه وزن روزانه كـه در انتهـاي كتـاب آورده شـده اسـت             

 .و زير نظر متخصصين تغذيه دام فرموله و متوازن شوند) پروتئين گوسفند
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 مـواد  گوسـفند بـه    احتياجـات  ارمقد و نوع از كافي اطالعات جيره تهيه و تنظيم از پيش �

  )به فصل تغذيه مراجعه شود(.باشد دست در توليد ماهيت و سن حسب بر مغذي

پيش از تنظيم جيره از انرژي و مواد مغذي موجود در مـواد خـوراكي مـورد اسـتفاده در       �

  .اطالع كافي در اختيار باشد) انرژي، پروتئين، ويتامين و مواد معدني(جيره دام 

خورها و رصد كردن ميزان افـزايش وزن دام در طـول دوره، بايـد از ارزش                 با مشاهده آ   �

  .  حجمي غذاها و ميزان دريافت آن توسط دام اطالع كافي به دست آورد

توان حداكثر تا تـامين يـك سـوم از كـل پـروتئين خـام مـورد نيـاز گوسـفند              از اوره مي   �

هـا   يا دانه) ها مانند مالس(ع الهضم استفاده كرد مشروط به اينكه از منابع غذايي با انرژي سري  

 .استفاده گردد

و به شكل   ) TMR(در شرايط پرورش صنعتي تا حد ممكن خوراك، به صورت كامل             �

آزمايشات متعدد نشان داده است كه مـصرف مـاده   .در اختيار دام قرار گيردو يا پلت  بلوك  

هـاي كامـل    خشك و قابليت هضم مواد مغذي بلوك خوراك كامل درمقايسه بـا خـوراك            

هـاي كامـل خـوراكي        ي پرواري كه بـا بلـوك      ها  دامهمچنين  . بلوك نشده باالتر بوده است    

 .اند اند، عملكرد بهتري را نشان داده تغذيه شده

باشد، بـا    از كاه ميبيشترسازي كاه از جمله عمليات توصيه شده براي استفاده بهتر و    غني �

 .يابد  ارزش غذايي آن افزايش ميسازي، قابليت هضم، خوش خوراكي و عمليات غني

 كيلـو كـاه بـا    100تـوان از تركيـب    در صورت استفاده از اوره جهت غني سازي كاه مي    �

 تا  2توان     كيلو اوره استفاده كرد، همچنين براي خوش خوراكي سيلو مي          5 كيلو آب و     100

 . كيلو نمك نيز به محلول اضافه كرد2 كيلو پودر آهك و 5/2 كيلو مالس، 5

تـوان بـا سـنگ آهـك پودرشـده       هايي كـه از پـودر صـدف اسـتفاده شـده مـي               جيرهدر   �

 .  داداي را كه منحصراً كلسيم دارد به صورت آزاد در اختيار دام قرار جايگزين كرد و يا ماده

تغيير اقالم خوراكي در جيره به صورت تدريجي انجام شود، زيـرا تغييـرات ناگهـاني بـه         �

وبي شكمبه براي هضم مواد خواراكي جديـد، امكـان بـروز    دليل فراهم نبودن جمعيت ميكر    

 دنرعايت اصول و نكات فني خوراك دا - 5 -8-19
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ي غـذايي در   از اين رو الزم اسـت، جيـره  . دهد ناهنجاريهاي متابوليكي در دام را افزايش مي 

 .  روز و به صورت تدريجي به جيره  توصيه شده تغيير يابد10 تا 7مدت  

  .نمك به صورت سنگ نمك و آزاد در اختيار گوسفندان قرار گيرد �

در )هـا  محـدوديت (نويسي مناسب، حداقل و حداكثر مصرف مواد خـوراكي          هت جيره ج �

  ). به بخش تغذيه مراجعه شود (تغذيه گوسفند پرواري مورد توجه قرار گيرد 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يالناستفاده گوسفندان از علوفه سبز در استان گ -5-8 تصوير

  

  

  نحوه تغذيه گوسفندان در آخور در استان يزد -4-8 تصوير
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 بـز بـسيار       گوشـت    و كيفيـت     در مـورد كميـت       با گاو و گوسـفند، اطالعـات        در مقايسه   
  وزن.   اسـت   متفـاوت   جهـان   مختلـف   بـز در منـاطق    توليـد گوشـت   هاي روش . محدود است 

تـا  )   كيلـوگرم  13 تـا    9 (نيـا منـاطق گـرم وخـشك د         كوچك   درنژادهاي   بلوغ  در هنگام   بدن
  شرايط محيطـي . باشد  مي  كيلوگرم100 بر  بالغبوئر    و بزهاي  اروپايي  شيري  بزرگ نژادهاي

   تنـوعي   چنـين   سـرد باعـث   هاي اقليم و   معتدل  موجود در مناطق  تا مراتع  خشك  هاي  بياباناز  
دهد كه در طي حدود ده هـزار    و اين تنوع قدرت سازگاري اين گونه را نشان مي   است  شده

  .سال حاصل شده است

   مـاهگي   شش ، وزن كيلوگرم 6/12  در كشور تانزانيا  ماهه7 تا   6   نر بومي   هاي   بزغاله  وزن  
در كـشور   Jamunapariو   Sirohi،Marwari ،Jhakrana ،Beetal ،Barbari نژادهاي

ــه هندوســتان ــژاد   كيلــوگرم11، 9، 12، 11، 9، 14   ترتيــب  ب ــادا  ، در ن  5/17در اســپانيا گران
درمـصر   Baladiو Ashmawi  ، در نژادهاي  كيلوگرم7/13در كينا  گاال ، در نژاد كيلوگرم

   روزگـي  140   نـر در سـن      هـاي    بزغالـه    و وزن    كيلـوگرم  15  ، در سـودان      كيلـوگرم  14 تا   13
  .باشد مي   كيلوگرم2/29  در قبرس  Damascusنژاد

   در روز گـزارش   گـرم 272 و 291   ترتيـب  را بـه بـوئر     نژاد  ماده  نر و   ي رشد بزها   سرعت  
 در روز     گـرم  200 تـا      بعـد از شـيرگيري      هاي  بز درماه    بزرگ   نژادهاي  هاي  بزغاله.   است  شده

 در    گرم 255،     هفتگي 12 تا   6  درسنينآلپاين    نژاد  هاي   رشد بزغاله   سرعت.  دارند   وزن  اضافه
  .است ه شد روز گزارش

 100 در حـدود    جنـوبي   در آفريقا، آسـيا و آمريكـاي    شده  از شير گرفته  هاي  رشد بزغاله   
 ظرفيـت .   نژادهـا نيـست    اين  ژنتيكي ، اما اينها متأثر از پتانسيل  است   آمده   در روز بدست    گرم

تـرل شـده    در شـرايط كن   متعـادل و متـوازن    هـاي   جيـره  تغذيـه     وسـيله ه  ب تنها نژادها   اين  اصلي  
  . خواهد آمد دسته ب رشد استاندارد شرايط  تحت در ها بزغاله 

 داراي جثه كوچكتر و پاهاي    بزها. باشد   بز مي   دهنده   پرورش   كشور مهم    از ده    يكي  ايران  
هـستند بـه همـين علـت گرمـا را بهتـر تحمـل                 نسبت بـه گوسـفندان منـاطق معتـدل         يتربلند
    .دنها دار  ديگر گونه نسبت بهازهاي متابوليكي كمتريعلت جثه كوچك بدن نيه  ب.كنند مي

  جهان و ايران در ها بزغاله پروار موجود وضعيت - 20 – 8
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شـوند و    مـي   با مادر نگهداري     همراه   ماهگي   سه  ها تا سن     بزغاله در سيستم پرورش روستايي،   
هـا    بزغاله ، اين   نياز دامپروران    به  كنند و با توجه      مي   تغذيه   مراتع  علوفه و   چر مزارع    از ته   سپس

   مختلـف  هـا را در سـنين    بزغالـه  كـشور  از نقـاط   دربعـضي . شوند  ار مي  كشت   مختلف  در سنين 
  .كنند  مي  بازار عرضه  را به  توليدي پروار و گوشت

  ، بـز كركـي       خوزسـتان   بـز نجـدي   ( كـشور     بـومي   بـز   هاي   توده  هاي   بزغاله  در مورد وزن    
  يهـا  پـژوهش در  .   اسـت  محـدود     شده   ارائه  گزارشات)   خراسان  ، بز مرغوز و بز بومي       يرائين

 و   كيلـوگرم  9/12 مـاهگي    شش   در سن    خوزستان   نجدي  هاي   بزغاله   وزن   ميانگين   شده  انجام
   . است شده گزارش  كيلوگرم8/15   ماهگي  شش  در سن  نر مرغوز كردستان هاي  بزغاله وزن

 شـده بـود     ازن متو )NRC) 1981 جداول استاندارد  استفاده از   كه با  ي را يها   جيره يك محقق 
  گـرم در روز را 60افزايش وزن روزانه ي نر بومي بوشهر به كار برد او  ها بزغالهرا در تغذيه   

 مـاده بـومي    وي نـر هـا  بزغالـه از گيـاه خـار شـتر در تغذيـه      استفاده  .   گزارش كرد  ها  بزغالهدر اين   
  . است گرم در روز76 حدود  راها بزغاله  اضافه وزن روزانه نشان داد كهاستان آذربايجان غربي

هـا     بزغالـه   پرواري در استان فارس نشان داد كـه        ها  بزغاله عملكرد پرواري و خصوصيات الشه      
ضـريب   و    گـرم در روز    850   خوراك مصرفي روزانـه    . رشد داشته اند    گرم در روز   96در حدود   

ي پـروار   بـرا هاي نـر كركـي رائينـي           بزغاله يك آزمايش در كرمان نشان داد كه       .بود 87/8تبديل  
   . دارند درصد پروتئين خام14 و  قابل متابوليسم انرژي6/2  حاوي  جيرهنياز به

  گـرم در روز 116 حـدود  هـاي نـر رائينـي     بزغالـه در يك تحقيق مقـدار افـزايش وزن روزانـه          
  . مقرون به صرفه نيستها جيرهگزارش شده است و نتايج آن نشان داد كه افزودن پودر ماهي به 

 اي از دو تحقيـق كـه در موسـسه تحقيقـات دامـي كـشور و مركـز                    خالصه در اين بخش    
  در تـوان  مـي  آنها را هاي جيره اشاره و   ،فارس انجام شده   دام امور و طبيعي منابع و تحقيقات

  .ي نر به كار بردها بزغالهپروار 

 تركيب مواد    )8-8 و   7-8شماره  كه در جداول    ( جيره متفاوت    25در يك تحقيق كه با        
ن آورده شـده اسـت، بـراي بررسـي اثـرات          آاكي جيـره، انـرژي و تركيبـات شـيميايي           خور

ي نر رائيني وتعيـين سـطح مناسـب         ها  بزغالهسطوح انرژي و پروتئين بر خصوصيات پرواري        
معـادل  (مگـاژول   1/11ي نر رائينـي  ها بزغالهآن انجام شد، نتايج نشان دادند كه براي  پروار     
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 در هر كيلوگرم مـاده خـشك جيـره           گرم 42/74و  ل متابوليسم انرژي قاب )  مگا كالري  65/2
  . مناسب است) درصد پروتتيين خام 13معادل  (پروتئين قابل متابوليسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي در حال پروار نر رائينيها بزغاله -6-8 تصوير

  هاي آزمايشي براساس  درصد مواد خوراكي مورد استفاده در جيره- 7-8 دولج

  درصد ماده خشك

  آهك  اوره  دانه كنجاله پنبه  سبوس  كاه  يونجه  جو  *ها جيره

  2/1  7/1  59/19  62/0  صفر  8  32/68  1

2  88/47  20  91/3  5  51/20  5/1  69/0  

3  44/30  25  44/11  10  75/20  5/1  37/0  

4  8/14  20  57/24  10  62/28  5/1  02/0  

  صفر  8/1  62/28  26/14  05/38  15  92/1  5

6  08/68  8  72/0  87/3  08/16  3/1  45/1  

7  48/49  20  12/5  60/10  94/11  3/  07/1  

8  54/32  20  8/14  15  04/15  1  82/0  

9  55/16  20  95/25  15  33/20  3/1  37/0  

  05/0  3/1  13/24  94/17  07/36  20  صفر  10

  43/1  3/1  16/8  67/4  صفر  15  42/69  11
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  -7-8 دولادامه ج

  آهك  اوره  دانه كنجاله پنبه  سبوس  كاه  يونجه  جو  *ها جيره

12  30/50  18  88/6  15  94/6  1  38/1  

13  5/34  18  88/17  15  96/12  1  93/0  

14  55/18  18  03/29  15  44/17  1  48/0  

15  78/2  18  40  15  6/24  1  04/0  

  57/1  5/0  41/6  35/8  صفر  15  67/67  16

17  24/51  15  66/10  10  9/10  5/0  2/1  

18  47/35  15  66/21  10  12/16  5/0  75/0  

19  1/18  94/15  94/30  15  52/18  5/0  5/0  

20  38/2  15  31/42  15  22/24  5/0  08/0  

  24/2  43/0  صفر  15  6/5  5  13/71  21

  51/1  1  صفر  5/2  9/23  5  6/65  22

23  25/41  10  8/26  15  51/4  6/0  34/1  

24  36/20  10  6/35  15  67/17  2/0  7/0  

25  6/4  10  5/46  15  89/22  2/0  25/0  

 ويتـاميني اضـافه شـد، هـر كيلـوگرم      - درصد مكمـل معـدني  25/0د نمك طعام و  درص25/0ي آزمايشي  ها  جيره به   -*

 ميلي گـرم ويتـامين   D3 ، 100 هزار واحد بين المللي ويتامين A ، 100 هزار واحد بين المللي ويتامين 500مكمل حاوي 

E   گـرم بـه ترتيـب بـراي      ميلـي  1/0 و 100 هـزار ،  3 هـزار،  2 هزار، 3 هزار، 3 هزار، 19 هزار، 71 هزار، 96،   هزار196 و

 در  BHT اكـسيدان  مقـدار آنتـي  . ، سـلنيم بـود   ، كبالـت و يـد   ، روي ، منگنـز  ، مس ، آهن ، منيزيم ، سديم فسفر كلسيم، 

  .گرم بود   ميلي گرم در كيلو3000مكمل 
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  هاي آزمايشي قدار انرژي و مواد مغذي موجود در جيره م- 8-8جدول 

  )ماده خشك% 100بر اساس (

  ها جيره

ME 
MJ/KgDM)( 

FME 
MJ/KgDM)(  

UDP  

% 
RDP 

%  

DUP 
% 

MP 
% 

CP 
%  

1  1/11  41/10  30/2  09/15  60/1  81/9  4/17  

2  37/10  64/9  65/2  73/14  81/1  85/9  4/17  

3  65/9  84/8  86/2  46/14  93/1  9/9  4/17  

4  92/8  95/7  25/3  06/14  24/2  01/10  4/17  

5  20/8  20/7  30/3  07/14  31/2  10  4/17  

6  1/11  45/10  16/2  77/13  50/1  02/9  95/15  

7  37/10  75/9  29/2  76/10  54/1  01/9  95/15  

8  65/9  93/8  56/2  50/12  74/1  07/9  95/15  

9  92/8  09/8  91/2  01/13  2  15/9  95/15  

10  20/8  26/7  21/3  71/12  21/2  22/9  95/15  

11  1/11  58/10  88/1  37/13  26/1  17/8  5/14  

12  37/10  81/9  05/2  41/12  38/1  20/8  5/14  

13  65/9  97/8  41/2  07/12  64/1  28/8  5/14  

14  92/8  13/8  76/2  72/11  90/1  36/8  5/14  

15  20/8  30/7  10/3  37/11  15/2  44/8  5/14  

16  1/11  60/10  86/1  17/11  25/1  42/7  05/13  

17  37/10  76/9  18/2  84/10  49/1  50/7  05/13  

18  65/9  92/8  53/2  50/10  74/1  58/7  05/13  

19  92/8  10/8  79/2  23/10  93/1  63/7  05/13  

20  20/8  26/7  14/3  88/9  20/2  72/7  05/13  

21  1/11  64/10  44/1  12/10  01/1  57/6  6/11  

22  37/10  97/9  46/1  12/10  02/1  51/6  6/11  

23  65/9  09/9  93/1  64/9  34/1  65/6  6/11  

24  92/8  11/8  67/2  90/8  87/1  86/6  6/11  

25  20/8  27/7  01/3  56/8  13/2  94/6  6/11  

  

هـا بـر حـسب نيـاز          شـود كـه جيـره       د مي پيشنها. اند  به عنوان الگو آورده شده     ها  جيرهين  ا  

كه در انتهاي ) پيوست نياز انرژي و پروتئين بز     ( و بر اساس مقدار اضافه وزن روزانه         ها  بزغاله

   .دام فرموله و متوازن شوندكتاب آورده شده است و زير نظر متخصصين تغذيه 
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هـا،    جيـره   دهنـده   تـشكيل  مـواد خـوراكي  در يك آزمايش پرواربندي در استان فارس ،    

   كنـسانتره    بـه    علوفـه   نسبت. بود)  چغندر   وتفاله  سبوس جو، ( و كنسانتره  )   وكاه  يونجه(  علوفه

 45   پرانـرژي   و در جيره37  ه ب 63   متوسط انرژي   ، در جيره  5/18  به 5/81   انرژي   كم  در جيره 

   قابـل    انرژي   مگاكالري 3/2 و   1/2،  9/1  ترتيب  ها به    جيره   در اين    انرژي   درصد و ميزان   55  به

  هـاي   جيره چنين  و هم غذايي  مواد  شيميايي اجزاء و تركيبات .  غذا بود    در كيلوگرم   متابوليسم

   .شده استزير ارايه    در جدول  در آزمايش مورد استفاده

  )درصد (  آزمايشي  تيمارهاي  شيميايي اجزا و تركيب - 9-8جدول 

   پر انرژي   متوسط انرژي    انرژي كم  اجزا

   علوفه

5/81  63  45  

   كنسانتره

5/18  37  55  

   جيره ها  شيميايي اتتركيب

   %  خشك ماده

96/92  72/92  49/92  

  )مگاكالري (  متابوليسم  قابل انرژي

95/1  15/2  35/2  

   %  خام پروتئين

47/11  41/11  39/11  

   % كلسيم

74/0  73/0  76/0  

  38/0  34/0  37/0  %فسفر 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  )  سياه  با فنوتيپ  و بزغاله بز ماده بز نر، (  فارس بز بومي -7-8تصوير
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  ان فارس در است  پرواربندي  در آزمايش  مورد استفاده هاي بزغاله -8-8 تصوير

  )1375ايالمي، (
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  قطعات برش داده شده نيم الشه بزغاله پرواري -9-8 تصوير

  

   پرواري بر صفات)  بز هاي نظر از اثر توده صرف (  غذايي هاي  جيره اثرات - 10-8جدول 

  ي بومي استان فارسها بزغاله

  پر انرژي  كم انرژي    مورد بررسي فاكتورهاي   رديف

متوسط 

  انرژي

  راتاث 

  دار  معني 

   ، جنس  دام نوع  1

 نر  بزغاله

   ماهه شش

   نر شش بزغاله

  ماهه

 نر  بزغاله

   ماهه شش

--  

  --  39  39  39  ) رأس (  آزمايشي  در گروه تعداد دام  2

  --  100  100  100  )روز( پروار   زمان مدت  3

  ns299/0  4/20  37/20  38/20  كيلوگرم (  آزمايش  در ابتداي وزن  4

  b19/28  ab53/29  a91/29  **0048/0 ) كيلوگرم (  آزمايش  در پايان نوز  5

  b76  ab92  a95  **001/0 ) گرم (  آزمايش  در كل  روزانه  وزن اضافه  6

  -  05/9  79/9  96/11    آزمايش  غذايي  تبديل ضريب  12

  ns079/0  24/13  54/13  58/12 )كيلوگرم (  گرم  الشه وزن  14

  ns  52/46  53/45  71/45   الشه راندمان  15

  ns33/0  75/12  01/13  97/11  ) كيلوگرم( سرد   الشه وزن  16

  ns  65/1  72/1  44/2   درصد افت  17

  ns127/0  87/44  71/43  27/43    زنده  وزن  سرد به  الشه درصد وزن  18

  0000/0**  1346  1203  839  )گرم ( داخلي چربي وزن  19

  0000/0**  69/4  4  03/3 زنده   وزن  به  داخلي  چربي درصد وزن  20

   دار نيست معني : ns درصد       5   داردرسطح معني* :  درصد       1   داردرسطح معني** : 

  . باشد  تيمارها مي  بين  بيانگر وجود اختالف  مختلف در هرسطر حروف
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تـر و   رزان ا  دارابـي   در توده وزن   افزايش  توليد هر كيلوگرم  نتايج اين تحقيق نشان داد كه         

،   پـر انـرژي    از جيـره   با استفاده  زنده  وزن  افزايش  كيلوگرم  توليد يك  و     است  تر بوده   با صرفه 

   هزينـه   متوسـط   جيـره   بـه   نـسبت   پر انرژي جيره.  است تر بوده ارزان  انرژي  كم  جيره  به  نسبت

بـا  .  اسـت    شـده   تـر تمـام      ارزان   انرژي   كم   جيره   به   نسبت  انرژي  متوسط   و جيره    داشته  تري  كم

اسـتان     بـز بـومي      تـوده    پروار هـر سـه      ، از نظر اقتصادي      آزمايش   از اين    حاصله   نتايج   به  توجه

  .باشد  مي  انرژي  كم تر از جيره  با صرفه پر انرژي  از جيره با استفادهفارس 

نهادها و توصـيه هـاي       در كشور پيش   ها  بزغالهبا توجه به وضعيت پرورش بز و پرواربندي           

  .گشا باشد د كارساز و راهتوان ميزير در پيشرفت و توسعه پايداراين بخش 

  و بـا اسـتفاده  ) 35/0 (  شـيرگيري   در هنگـام   بـدن   وزن  پـذيري   وراثـت  با توجه بـه ميـزان      �

   انتخـاب   انجـام تـوان بـا   مـي ،    ي بـومي در كـشور     هـا   بزغالـه   وزن   از اضافه    حاصله  ازاطالعات

  .ي پرواري را بهبود بخشيدها بزغالهرد عملك

   منـابع   از نـابودي   و جلـوگيري   دام  اصـالح   بـراي  و راهبـردي     اساسـي   هـاي    برنامـه   فقدان �

   مطالعه  بدون  هاي   تالقي   كه   شده  ، باعث   دامداران   آموزش  براي    الزم   امكانات   و عدم   ژنتيكي

 نـر بـز       از جـنس    اسـتفاده  خـصوصاً  (  فارس كشور به خصوص در استان       بز بومي   هاي  در گله 

 يهـا  گـروه    نـابودي   باعـث   امـر در نهايـت    ايـن   گيـرد كـه   انجام)   بومي هاي   گله   در اين   تالي

  .گردد  مي در كشور  بز بومي ژنتيكي 

   ظرفيـت    بـين    در ايجاد تعادل   تواند  مي   آنها از مرتع     موقع   به   مازاد و خروج    يها  دامروار  پ �

  . مؤثر باشد  مراتع  فعلي  در بهبود وضعيتتواند مي مؤثر باشد و   و تعداددام مرتع

 و توليـد    اصـولي  هـاي   بـا روش )هـار ماهـه  چسه تـا  (  ي از شير گرفته شدهها بزغالهپروار   �

 قرمز    در توليد گوشت     در امر خودكفايي   تواند  مي  خوب   با كيفيت    گوشت   توجه  مقادير قابل 

  .مؤثر باشد

   اطالعـات   كننـد، تهيـه      مـي    پـروار بزغالـه      به  ها، اقدام    يا واسطه   داران   از گله    بعضي  هساليان �

   گـامي   مورد نياز بز بومي   و پروتئين    انرژي   سطح   پروار و بهترين     سن  بهترين  در مورد   اصولي

  .باشد  موجود مي  و غذايي  ژنتيكي  بهتر ازمنابع  هر چه مؤثر در استفاده
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كشاورزي و تهيه خوراك كامل مخلوط به صورت پلـت             فرعي  هاي  از فرآورده   استفاده �

  ، انجـام    دام   در اين    مناسب   شرايط هضم   دليله  ب .  است   بررسي   بز قابل   در پرواربندي يا بلوك   

  . دارد موجود ضرورتخشبي    بهتر از منابع  استفاده  در جهت مطالعات

   بـه   پـر انـرژي    هـاي    بـا جيـره    هـا   بزغاله پروار    دهد كه   مي   نشان  آزمايشات در كشور    نتايج �

   و غيـر پـرواري       داشـتي   يهـا   دام   در تغذيـه   تـوان   مـي    انـرژي    كـم   هاي   از جيره  و   است   صرفه

  . كرد استفاده

 در  توانـد   مـي    مختلف  يها  بيماري   در زمينه    دامداران   و آموزش    دامپزشكي   خدمات  ارائه �

 در هـا  بيمـاري  از    بعضي   در مورد پراكنش     و تحقيق   كاوش.  مؤثر باشد    دامي  توليدات  افزايش

  .باشد  مؤثر مي  دامي  نيز در بهبود توليدات  با آن  مبارزه هاي راه  و بررسي  مختلف مناطق

نبــود منــابع مكتــوب و  ( و عــشاير   نــزد روســتائيان  پرواربنــدي  اصــولي  اطالعــات فقــدان �

   آمـوزش   كـه   اسـت   شـده   غـذايي  رانـدمان    كـاهش    باعـث   يعي بسيار وسـ    در سطح )  ترويجي

  . مؤثر باشد  غذايي راندمان  در بهبودتواند مي   مردمي  در واحدهاي  تحقيقات  و انجام مناسب
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  الياف و پوست

 كـه هـدف   نقـاط جهـان اسـت   هاي دامپروري در اغلـب   يكي از فعاليت و بز   رورش گوسفند   پ  

ــد گوشــت   ــه آن تولي ــي و شــير اصــلي و اولي ــن داماســت، ول ــه اي ــدات اصــلي  هــا، ب ــر از تولي ، غي

  . ، پوست و چرم هستند)پشم، كرك و مو(ها، الياف  ترين آن هاي ديگري دارند كه مهم فرآورده

ها بـه حـساب    توان با قدمتي هم آغاز زندگي انسان        گيري از پوشش براي بدن را مي       بهره  

هاي نخـستين هنگـامي كـه پـشم بلنـد گوسـفندان و يـا سـاير اليـاف را ديدنـد،                        انسان. آورد

تر  آن راحت از   با تابيدن چند رشته الياف، نخ مورد نياز را تهيه نمود و              نندتوا يدريافتند كه م  

دست آورنـد و ايـن آغـازي شـد بـراي اينكـه از پوسـت حيوانـات                    و بهتر بهره مطلوب را به     

 حداقل دو استفاده مفيـد داشـته باشـند، نخـست از خـود پوسـت و سـپس از               ،براساس تمايل 

 با بررسي متون تـاريخي ايـن واقعيـت آشـكار      .قرار داشت اليافي كه در سطح پوست حيوان       

در طـول   نيـز   ايـران   . رسد ميشود كه قدمت تهيه پارچه به چندين هزار سال قبل از ميالد              مي

پارسـيان و ايرانيـان باسـتان، انـواع البـسه و            . سـزايي داشـته اسـت      هتاريخ در اين مورد نقش ب     

توصـيف  . كردنـد  تابيده نازك تهيه مي  از پوست گوسفند و پشم       خود را مصنوعات پوششي   

صنعت نساجي و بافندگي در ادوار مختلف تاريخ در مناطقي مانند شوشتر، اصفهان، ساري،              

  .گار مانده استد در متون به يار…نيشابور و 
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  الياف پشم -9-1

گرچه از نخستين روزي كه انسان گوسفند و يا بز و ساير حيوانات را شـناخت از طريـق                   

دامنـه و وسـعت     . و موي آنان توانست به اهداف پوششي دسترسي پيدا نمايـد          پوست و پشم    

مواد اوليه صنايع نساجي امروزه از حد طبيعي گذشته و بشر توانست از طرق مصنوعي، مواد                

  .)1-9نمودار(  كه هركدام مزايا و معايبي دارنداوليه بسيار متنوعي دردسترس خود قرار دهد

  رد مصرف انسانيانواع الياف مو -1- 9نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بكار  تالش زيادي    وسعه و بهبود اين الياف     در كشورهاي توليدكننده الياف طبيعي      اينكه  

كه الياف طبيعي از نظر تحقيقات و پيشرفت جاي خود را بـه             نمود اذعاناند ولي بايستي     برده

 اگرچه اليـاف مـصنوعي بـه دليـل سـادگي در اسـتاندارد نمـودن         .الياف مصنوعي داده است   

  لياف طبيعي نسبت به الياف مصنوعيمزاياي ا - 1 – 1 – 9
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 افـت  ظريف و لط   ،هاي نساجي  كاالي توليدي، كاهش ضايعات، راحتي مصرف در كارخانه       

باشـد ولـي بـراي       تر تمام شدن محصول و عدم احتياج به اطو مـورد توجـه مـي               ، ارزان خاص

 بيعـي داراي خـواص ممتـازي       الياف ط  ضمناً .كند ميبهداشتي حساسيت ايجاد     نظر ازبعضي  

توانـد   باشد كه الياف مصنوعي نمي ها و نمد مي    كفپوش ، فرش ،هاي تابستاني  در لباس ويژه   هب

عـايق بـودن،    شـامل قابليـت جـذب رطوبـت،         طور مختصر اين مزايا      ه كه ب  ،جانشين آن شود  

مـل   عوا نـسبت بـه    در مقايسه با اليـاف گيـاهي       باال بودن، استحكام سبك  ،  حفظ گرماي بدن  

توليـد  عـدم   و  ) ضـد آتـش بـودن     (آتـش    و   مقاومـت در برابـر صـدا      ،  پذيري رنگ،  خارجي

  .  هستندالكتريسته ساكن

  

كه هر كدام داراي يـك نـوع        شود    پرورش داده مي  يش از يك ميليارد گوسفند در دنيا          

ز نظـر نـوع توليـد و مـصرف     ا اهمين جهت گوسفندان ر    به. خصوص پوشش پشمي هستند    به

  .شوند كه شامل موارد زيرهستند بندي مي طبقهنيز الياف پشم 

مقـدار توليـد پـشم    . هاي آن هستند  از نژاد مرينو و واريته     اًگوسفندان پشم ظريف كه اساس     -

 تـا   40مقدار چربي و عرق آن زياد و بعـد از شـستن             .  است  كيلوگرم رها باالتر از چها    در آن 

 5بـين   ها   آن ن و طول دسته الياف    و ميكر 17ـ23قطر الياف بين    . اهش وزن دارد   درصد ك  70

  .متغيير استمتر   سانتي10تا 

درخشندگي تر ولي داراي     قطر ضخيم از نظر   پشم اين گوسفندان     ،گوسفندان پشم متوسط   -

  .ها بعد از شستشو بيشتر است مرينو بوده و بازدهي آنپشم تر از  روشن

تـا   15و طـول   ميكـرون  50 تـا  36طور متوسط داراي اليافي با قطر        ، به لندگوسفندان پشم ب   -

  .متر هستند  سانتي37

از پشم متوسط ولـي     گوسفندان  از نظر ظرافت درحد     ها    پشم آن : ،پشم آميخته  گوسفندان   –

  .ي برخوردارندبلندترطول 

   برحسب توليد پشمانواع نژادهاي گوسفند - 2 – 1 – 9
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 زيـر  رتصـو  بـه  ليـف  نـوع  چندين از مخلوطيبيده اين گوسفندان     ،پشم قالي گوسفندان   -

  .است

 معموالً. است) مدوال( مركزي فاقد كانال و بودهاين نوع تار خيلي ظريف : تار پشم حقيقي  

  .كند  ميكرون تغيير مي40 تا 18قطر اين الياف بسته به نژاد گوسفند از 

دارنـد و داراي    اين الياف در طول خـود قطـر نـايكنواختي           : ) و مو  هتروتيپ( الياف مدوالئي 

 بعـضي از نژادهـا بطـور ارثـي     گرچه .باشند مي) مو(و يا ممتد  بريده بريده   ،اي نقطهمدوالي  

 ولي ايـن اليـاف در اثـر تغييـر در تغذيـه دام در طـول سـال نيـز                      داراي اين نوع الياف هستند    

  . آيند بوجود مي

 نه دهم   تقريباً و   بزرگ مدوال كوتاه بوده و كانال      معموالًطول تار در اين الياف       :كمپ الياف

 عالوه  نوع ليف اين  .  ميكرون است  130 تا   90قطر اين الياف بين     . دهد  تار را تشكيل مي    قطر

 در حـين حالجـي و   ،آوري و ريسندگي و افزايش قطـر تـوده پـشم         بر ايجاد مشكل در عمل    

شـود   ريسندگي شكسته شده و به صورت الياف مرده و اضافه از ماشين ريسندگي خارج مي          

ي در جـذب    همـاهنگ  سبب تغيير رنگ و يا عدم        ،ه باقي بماند  چه در پشم ريسيده شد     و چنان 

 حـد هـاي ظريـف بـه     ها در پشم وجود آن .دهند  و هزينه توليد را افزايش ميهشد رنگ شده  

  . كاهد ميهاي مرغوب  ها در پارچه دامنه و نوع استفاده آن از زيادي

ا كمـي بيـشتر اسـت     ميكرون ي30توسط قطر الياف بكار رفته در توليد خامه قالي حدود             

در بعـضي   . همـراه اسـت   )  درصد در تـوده پـشم      30تا حدود   (كه با مقداري الياف مدواليي      

 ميكـرون، درصـد اخـتالط اليـاف پـشم      36-40ها، متوسط قطر الياف پـشم قـالي را            گزارش

 درصـد و طـول      2 و زيـر     30، حـداقل  40ترتيب حداقل   حقيقي، الياف مدوالئي و كمپ را به      

  .اند متر مشخص نموده  ميلي89ا  ت77تار پشم را 

  

  معيارهاي انتخاب در توليد پشم

نخـودي، كـرم و زرد    هـاي  رنـگ  بـه  متمايـل  وبـوده رنگ پشم بايد سفيد و روشـن         :رنگ -

كنـد   ميرا جذب   ديگر   هاي مختلف   تبديل به نخ به راحتي رنگ      حينرنگ سفيد در  . نباشند
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خودرنگ اسـتفاده  طبيعي يا  به صورت گيهاي رن  پشمچه چنان. و انواع رنگ را توليد نمايد 

آميـزي كـرد كـه       و سـپس رنـگ     ه را توسط عمـل سـفيدگري سـفيد نمـود          ها   بايد آن  ،نشود

  .كاهد مي نيزعالوه بر ايجاد هزينه بيشتر از استحكام الياف  كار اين

كه مقدار آن هرچقدر بيشتر باشد، بهتر اسـت و درآمـد            ): در سال پشم توليدي   ( وزن بيده  -

  .ري نيز براي دامدار داردباالت

چينـي مختـصري فـشار        زماني كه دست را روي بـدن گوسـفند آمـاده پـشم             : تراكم پشم  -

 كه در تمام نژاد هاي گوسفندي اين مقاومـت       شود  ميدهيم، مقاومتي در زير دست احساس       

زيرا هرجـه تارهـاي   . علت اين اختالف بخاطر تراكم پشم روي بدن دام است. يكسان نيست 

تري توليـد     ر واحد سطح بيشتر باشد مقاومت مزبور باالتر بوده و پشم بيشتر و مرغوب             پشم د 

   .شود مي

ي تريـ   و گـران بـاالتر  ريسندگيدرجه نخي با   ،دنباشتر    ظريفالياف هر چقدر     :قطر الياف  -

  .خواهد شدتوليد 

 هتـر تي ب نـواخ   يـك  بـا  مقدار بيشتري نخ     ،الياف نواختي طول   با افزايش و يك    :طول الياف   -

  .آيد دست مي به

نـواحي مختلـف بـدن    هرچقدر الياف   : نواحي مختلف بدن حيوان   :نواختي الياف  يك وجود -

تـر و   بنـدي راحـت   بنـدي و دسـته    عمليات بعـدي در درجـه  ،از نظر قطر و طول يكسان باشند   

را  بنابراين الزم است بيده پـشم        .دهد آوري را كاهش مي    شود و هزينه عمل    تر انجام مي   دقيق

  .براساس نواحي مختلف بدن ابتدا جوربندي و سپس عرضه شود

 كيفيت كاهش به منجر بودن نامطلوب دليل به اليافاين  : كمپعدم وجود الياف شكننده      -

 .شـود  مـي  فـروش  و درخريـد  پـشم  تـر  پـائين  قيمت نتيجه در و وري بهره هزينه افزايش ،پشم

موجـب بهبـود پـشم      اليـاف   ايـن   ي فاقـد    هـا   ژنتيكي بوده و انتخاب قـوچ      كامالًوجود كمپ   

  .شود گوسفند مي

منظـور از بـازده محـصول مقـدار پـشمي اسـت كـه پـس از           ):رانـدمان (بازده محصول    - 9

پـشم چيـده شـده كـه حـاوي مـواد          . آيـد   دسـت مـي     شستشوي پشم چيده شده از حيـوان بـه        
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هـر انـدازه   . شود هاي گياهي و چربي و نظاير آن است پشم خام ناميده مي           خارجي، آلودگي 

. ميزان آلودگي پشم به كثافات و مواد خارجي كمتر باشد بازده محصول بيشتر خواهـد بـود                

  .باشد  درصد مي75 الي 35ميزان بازده محصول پشم گوسفندان اغلب بين 

  .گيرند  اين دو خصوصيت بيده، در درجه بعدي اهميت قرار مي: جعد و مقاومت الياف - 10

   

بـه   سفندان بومي ايران جزء دسته گوسفندان غيراصالح شده پشم قـالي دنيـا هـستند كـه بنـا          گو  

داري و نقـص مـديريت    زيست وفق داده و با حداقل نگـه   مقتضيات خود را با شرايط سخت محيط      

نـژاد و   دليـل عـدم اصـالح    بـه . باشـند  و تغذيه نايكنواخت و ناكافي در طول سال قادر به توليـد مـي             

تمايل به بقا در شرايط سخت گرما و سرما و اختالف دماي روزانه و ساالنه، بعضي از گوسـفندان                   

هنوز بقايائي از گوسفندان وحشي را در خود دارنـد و دو پوشـشي هـستند و    )  رنگي معموالً(بومي  

ولـي بطوركـل پوشـش پـشمي     . بخش الياف ظريف مجـزاي از اليـاف كلفـت قابـل رؤيـت اسـت        

تـشكيل يافتـه    ) پـشم حقيقـي، هتروتايـپ، مـو و كمـپ          (ن بومي مخلوطي از چهار ليـف        گوسفندا

  .باشد ها متفاوت مي د اختالط آناست كه بسته به نژاد گوسفند درص

بعـضي از نژادهـا ماننـد بلـوچي،         . نوع رنگي زيـادي بـين گوسـفندان ايـران وجـود دارد              

  بـه رنـگ  بي، شـكري، مغـاني  سفيد و برخي چون سـنجا   رنگ    بهماكوئي، فراهاني، كلكوئي    

اي و قرمـز      قهـوه   بـه رنـگ    اي از جملـه قـره گـل سـياه و خاكـستري و قـزل                نخودي و پـاره   

نژاد نيز مشهود است بطور مثال از نژادهاي         عالوه گوناگوني رنگ در افراد يك      هب. باشند مي

ايـران را بـه     توان گوسفندان    بنابراين مي  .توان نام برد   مي... سنگسري، عربي، زل، مهرباني و      

دو طبقه اصلي رنگي و سفيد تقسيم نمود كه در بين گوسفندان غيررنگـي براسـاس كيفيـت                  

هـاي آن، مـاكوئي فراهـاني، كلكـوئي، سـنجابي،       ترتيب گوسفندان بلـوچي و واريتـه       پشم به 

  . ند هستعربي، لري بختياري، قابل توجه

رقي ايـران ازجملـه   هـاي مركـزي و شـ    گوسـفندان بلـوچي در حاشـيه كـويري اسـتان         -الف

هاي محلي گوناگوني     خراسان اصفهان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان زيست نموده و نام          

 

  ن بومي ايران خصوصيات پشم گوسفندا - 3 – 1 – 9
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 گوسفندان بلوچي منطقـه خراسـان      .خود گرفته است   هب) كرماني، نائيني، خراساني و بلوچي    (

  كيلـوگرم و در 8/1 حدود  در ميش(تر داراي پشم بيشتر از يك كيلوگرم         نظر به جثه بزرگ   

 كيلـوگرم در  1 تـا  5/0و در مناطق اصفهان، يزد و كرمان بـين         )  كيلوگرم مي باشد   9/2قوچ  

تـرين پـشم قـالي توسـط گوسـفند        مرغـوب . اسـت    كيلوگرم در قوچ   5/2 تا 1ها و     ميش و بره  

 به  6شود كه نسبت بين الياف ظريف پشم حقيقي و الياف هتروتايپ درحد               بلوچي توليد مي  

  ). 1 - 9جدول (شده است حفظ )  درصد15 به 80(1

  ايران بلوچي نژاد گوسفند پشم هاي ويژگي -  1-9جدول 

دسته طول  

)متر سانتي(الياف  

تغييرات ضريب  

)درصد (قطر  

 قطر

)ميكرن(  

 كمپ

)درصد(  

مدوالئي الياف  

)درصد(  

حقيقي پشم  

)درصد(  

بيده وزن  

)كيلوگرم(  

 سن

)سال(  

 محل تعداد

8/9  8/36  0/25  1/5  9/15  0/79  2/2  8 -1 مشهد آباد عباس 149   

3/9  0/37  7/33  4/14  5/85  - 4/1  7 -1 مشهد آباد عباس 674   

9/6  8/39  9/27  - - - 8/1  3 -1 مشهد آباد عباس 198   

2/10  7/38  9/24  0/8  6/14 z 5/76  _ 7 -1 مشهد بومي 100   

_ _ 0/31  7/4  8/14  9/80  _ 4 -1  68 

 كرمان، يزد،

 اصفهان

5/7  7/43 0/29  - - - 9/0  4 -1  بيرجند 149 

2/8  0/41  5/29  - - - 2/1  4 -1  گناباد 150 

5/9  7/41  1/31  - - - 0/2  4 -1 حيدريه تربت 149   

0/6  2/45  0/30  - - - 8/0  4 -1  كاشمر 149 

  

  

 از بلوچي باشـند،  زير نژاديدر اينكه اين گوسفندان نيز  :  گوسفندان فراهاني و كلكوئي    -ب

و دسته اليـاف  ، طول  پشم  جهت سفيدي، تراكم    از ،اناين گوسفند بيده   .شك و ترديد است   

   .استدرصد كمپ در حد گوسفندان بلوچي 

 محـدود بـه منطقـه مـاكو، خـوي و نـواحي اطـراف                ايـن نـژاد   موطن  :  گوسفند ماكوئي  -پ

 بيشتر از بلوچي و كمتر از سـنجابي      ها  آنپشم اكثر گوسفندان ماكوئي سفيد و قطر        . باشد مي

 .در حد بلوچي قرار داردآن كمپ ي و الياف مدوالئدرصد . باشد مي

سنجابي از جثه قـوي و بزرگـي برخـوردار بـوده و مـوطن اصـلي آن              :  گوسفند سنجابي  -ت

و بـا طـول   اين گوسفند به رنگ شكري يا سـفيد متمايـل بـه زرد     پشم  . استان كرمانشاه است  

  . باشد ميبلند 
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 چهارمحال بختيـاري و تـا        گوسفندان لري و بختياري در استان كهكيلويه و بويراحمد و          -ج

حدي استان فارس و گوسـفند مغـاني در دشـت مغـان و آذربايجـان شـرقي بـه دليـل رنـگ                

  . گيرد هاي فوق قرار مي نخودي در رده بعد از گروه

، 3-8، بـازدهي و ميـزان چربـي و جـدول          )پـشم سـاالنه   (، مشخـصات وزن بيـده     2-9جدول  

  .  دهند ترتيب نشان مي ي را بهخصوصيات فيزيكي الياف پشم انواع گوسفندان بوم

   مختلف نژادهاي پشم الياف ، بازدهي، چربي و رنگبيده وزن دامنه - 2-9جدول 

  كشورگوسفند 

توليد پشم   نژاد

)كيلوگرم(
♠

  

چربي   )درصد(بازدهي

  )درصد(

  رنگ

*بلوچي

 سفيد  -  50-65  7/0-5/3  

*ماكوئي

  سفيد  -  65-77  4/0-2  

*سنجابي

  نخودي  3  87  5/1-5 

  سفيد  -  58-48  3-5/1  *يكلكوئ

  سفيدنخودي  -  65-84  -  فراهاني

*عربي

  متنوع و شكري-سفيد  5/0-7  52-88  5/0-3  

  شكري-سفيد  5-5/2  -  4-5/1  بختياري لري

  ناخرمائي  سفيدشكري  3/1  85  5/2-6/0  مهرباني

*شال

  خاكستري - شكري  -  51-86  6/0-5/2  

*مغاني

  شتري و سفيدشكري  5/1-7  65  0/1-5/3  

*سريسنگ

  متنوع  5/2-5/10  50-90  4/0-9/1  

  خرمائي-شتري  -  55-50  0/2-0/1  كردي

  -  7-5/4  63-50  -  غرب كردي

  قرمز-اي قهوه  -  -  3-9/0  قزل

*افشاري

  قرمز-اي قهوه  -  63-75  5/1  

  سياه -  3/67  -  زندي

  شكري-سفيد  3  )5/72(78-65  )2/2 (3-8/0  لري

*داالق

  ريسفيدشك اي قهوه  2-5/2  84  6/0-5/2  

*زل

  سفيدشكري-سياه  3-4  52-64  6/0-0/2  

*وراميني

  )عمدتاًتيره(متنوع  6-8  64-72  -  

  اي قهوه -سياه  -  50-45  2-6/0  گل قره

  .باشد مي بره پشم وزن به مربوط كيلوگرم 1 زير اعداد: ♠
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  كشور مختلف نژادهاي پشم الياف فيزيكي هاي ويژگي دامنه - 3-9جدول 

 )وزنيدرصد  (الياف اختالط
  نژاد

  قطر

  )ميكرون(

  الياف دستهطول 

  )سانتيمتر(
  كمپ الياف  مدوالئي الياف  حقيقي پشم

  14-5  19-15  85-65  13- 10  33-25  بلوچي

  25  5  70  16-8  32-25  ماكوئي

  9  10  81  18-10  35-26 سنجابي

  7  19  74  5/10  41-25  كلكوئي

  -  -  35  13  32-25  فراهاني

  4-1  25-14  86-72  19-9  37-25  عربي

  9-5  30-27  65-63  18-12  38-31  بختياري لري

  10  13  87  9-8  34  مهرباني

  18-13  12-8  75-72  18-5  34-25  شال

  30-1  77-14  85-15  23-9  53-31  مغاني

  50-1  67-1  87-23  21-6  39-27  سنگسري

  -  -  -  5/12-9  35-31  كردي

 - - - -  40-31  غرب كردي

  12  44  44  15-5  39  شيراز كبوده

  7  57  35  8  40-35  زلق

  7  15  78  13-7  35 – 31  افشاري

 - - -  13-5/13  -  زندي

  لري

30-

32)7/31(  

9-14)5/9(  - - - 

  5/8  78-0  96-7  20-  5/8  42-21  داالق

  18  42  41  14-5/11  38  زل

  14-9  7-4  92-84  8-6  39-35  وراميني

 - - - -  40-35  گل قره

  

بـار    پشم ممتد هستند، بنابراين الزم است حداقل سالي يك        اغلب گوسفندان داراي رشد       

چيده شـده   دوبار  بيده. شود  چيني دوبار در سال انجام مي       در بعضي از نقاط پشم    . چيده شوند 

 خـاك و شـن   خـار و خاشـاك،  ه  ب كمترتر است ولي   ه كوتاه سال يكپشم  نسبت به   كه    با اين 

تر حاصل از توليد پـشم        گشت سرمايه سريع  چيني، بر   داليل محلي دوبار پشم    .باشد  آلوده مي 

  

  برداشت پشم - 4 – 1 – 9



  راهنماي پرورش گوسفند و بز/  470

كه در شرايط فعلي بـه دليـل پـائين            هاي قبل بوده است، در حالي       براي دامداران فقير در سال    

از عوامـل ديگـر ذكـر شـده آرامـش و            . كنـد   چيني را تامين نمي     بودن قيمت پشم هزينه پشم    

گيـري حاصـل     جفـت چينـي در زمـان   احتمال افزايش قدرت توليدمثلي است كه بعد از پشم       

ممكن اسـت در طـول سـال بيـشتر رنگـشان تغييـر       چين  هاي بلند يك طورپشم  همين .شود  مي

  .باشندتر  ردكند و ز

طول   يهبار در سال از فروردين تا اواخر خرداد          يكچيني    پشم معموالًدر اكثر نقاط ايران       

د اسـتان خراسـان و   در بعضي از مناطق ماننـ     .  در اواسط ارديبهشت است    ولي عمدتاً كشد    مي

زود . شود قسمتي از استان كرمان سالي دوبار به غير از بهار در مرداد يا شهريور ماه انجام مي             

 و غـذا  مـصرف ها و دير چيدن نيز باعث كـاهش           آن گي گوسفندان باعث سرماخور   ينچيد

  .شود  الغري دام و صدمه به الياف مينتيجه در

هـا و ميـزان      زائي روي مـرگ و ميـر بـره          ل از بره  ها قبل از جفتگيري و قب       چيني ميش   پشم  

را در  اليـاف   كيفيـت   هـا و       رشد بره  ،زائي  چيني قبل از بره      پشم .ردها تاثير متفاوتي دا    رشد آن 

  .ببخشدبهبود تواند  كه به دام ماده و جنين آن آسيب نرساند، مي صورتي

ا در اواخـر تابـستان      باشـد زيـر    بيـشتر  ممكن است همراه با وجود موادگيـاهي         ه پائيز  پشم  

هـاي غـالت       و اگر گياهان از نوع خاردار ماننـد جـوپرك يـا داسـه              نشينند  گياهان به بذر مي   

، به دليل چسبندگي زياد ايـن بـذور بـه اليـاف در زمـان حالجـي و شستـشو باعـث اثـر               باشد

  .شود كاهش در بازده نهائي  نهايتاًشكسته شدن الياف و كاهش ميانگين طول و 

  

 چين پشم انواع

موتـوري،   (ماشـين ،  چـين دسـتي     پـشم  ، قيچـي  ،تواند بوسـيله دوكـارد      برداشت الياف مي    

ربـاط  حتـي توسـط     يـا   و  بيولوژيـك   به روش   مواد شيميائي،   استفاده از  ،)الكتريكي و   هندلي

هـاي بـزرگ وجـود دارد و نيـروي كـار ارزان نيـست،                در نقـاطي كـه گلـه      . صورت بگيـرد  

تواند بيش از    راحتي مي  هچين خوب ب   شود زيرا يك پشم    يچين الكتريكي ترجيح داده م     پشم

   .چيني كند صد راس را در يك روز پشم يك
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در مناطقي كه برق نيست و كـارگر  . رود چين دستي در خيلي از نقاط دنيا هنوز بكار مي  پشم

طور دوكارد براي كوتاه كـردن پـشم         همين .)1 – 8شكل   (شود ارزان است از دوكارد استفاده مي     

  .رود كار مي طراف چشم و صورت و يا جدا كردن الياف آلوده زير شكم و پشت دام بها

چـين موتـوري در       پـشم ). 2 – 8شـكل   (گيـرد     با دوكارد انجـام مـي      چيني در ايران عموماً    پشم  

، )4- 8شـكل  (چـين برقـي    از پـشم در ايـران  ). 3 -8شـكل  (مناطقي كه برق نيـست، كـاربرد دارد     

هـا اسـتفاده    هـاي تحقيقـات دامپـروري و بعـضي از كـشت و صـنعت             ايستگاه جز در  هو ب خيلي كم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چيني با دوكارد  و كرك   پشم-2-9 تصوير

  

  

  چين دستي يا دوكارد   پشم-1-9 تصوير

  

طول اليافي كه   . هاي آن به كسي آسيب نرساند       در مورد دوكارد بايد مراقب بود كه تيغه         

اسـت كـه از     مانـد بلنـدتر از مـوقعي          مـي   روي بدن گوسفند بعـد از چيـدن بـا دوكـارد بـاقي             

شود و بدين لحاظ از حيوان در برابر باد و سرما محافظت بيـشتري           چين برقي استفاده مي     پشم

  .رود كار مي چين برقي به تر از زماني است كه پشم شود ولي مقدار بيده استحصالي پائين مي

  

  .شود نمي
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   اجزاء پشم چين – 4 -9 تصوير

  

  

                                                                  

  

  

  

  

  برقي چينپشم - 3 -9 تصوير     
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الزم اسـت،   بنـابراين  .سـاله از پـشم خواهـد بـود     آوري سود يك   چيني به معني جمع    پشم  

  . كردرعايت چيني به شرح زير  آن و بعد از پشمزمان با  چيني، هم نكاتي را قبل از پشم

از طـور   نمود و همـين حتي المقدور بايد از چراي گله در زمان بذردهي گياهان ممانعت     - 1

وجـود  . چيني جلـوگيري كـرد     زارها چند روز قبل از پشم      ها و بوته    در جنگل  گوسفندچراي  

سـازي و   ي، مراحـل آمـاده  چينـ   ضمن ايجاد اشكال و كندي عمل پشم برگ و بذور گياهان،   

 و كـاهش كيفيـت  عـالوه باعـث    بـه . سـازد  شستشو، حالجي و فرآوري الياف را مـشكل مـي       

  .دشو  هزينه نهائي ميافزايش

ها خشك و بادشـكن باشـد و از مـصالح مناسـبي كـه رطوبـت كـف         داري دام محل نگه  - 2

از ريخـتن    بايد   .دشو استفاده   ،كند و نور كافي و تهويه مناسب داشته باشد         آغل را جذب مي   

كاه و كلش و خاك اره در زير دست و پاي دام خودداري كـرده و بـا ايجـاد مـانع بـر سـر                          

  .آخور از ورود دام به داخل آخور و خروج علوفه از آن ممانعت به عمل آورد

ــا دو روز قبــل از چيــدن    - 3 ــدن دام، حــداقل يــك ت ــودگي ب ــه دمــاي محــيط و آل  بــسته ب
در اغلـب    .اد گياهي چسبيده به پشم را تـا حـدممكن جـدا سـاخت              را شسته و مو    گوسفندان

چيني با آب معمولي شسته و در نواحي ديگر گوسفند            گوسفند را قبل از پشم      كشور، نواحي
 كـه  شـود  مـي چينـي باعـث    شـوئي گوسـفند قبـل از پـشم          گـرده  .شـود   چيده مي بدون شستن   

 برقي، مـانع از آسـيب ديـدن بـه     چين تر چيده شده و در زمان استفاده از پشم      گوسفند راحت 
شـود كـه    سوز شدن الياف پشم مـي    ولي در عين حال باعث چرك     . شود  شلنگ و موتور آن     

توانـد، ايـن      از نظر نساجي قابل جبران نيست و شستن آن با مـواد شـوينده در كارخانـه نمـي                  
 تـري  هـاي تيـره   خوبي برطرف كند و چه بسا نياز است كه پـشم بـه رنـگ       سوزي را به    چرك

بنابراين شستشوي گوسفند بايـد بـا آب تميـز، پـاك و غيرآلـوده باشـد تـا هـم                     . تبديل شود 
  . گوسفند دچار بيماري نشود و هم پشم آن كيفيت خود را حفظ كند

  .داري نمود چيني نگه ها را بايد دور از محل پشم  بره– 4

آن نيـز   ربرد   نوع كا  ، متفاوت يجنس، سن و نژادها    به دليل تفاوت حصوصيات پشم در        - 5
  .بنابراين جداسازي گوسفندان برحسب اين موارد الزم است. كند فرق مي

  چيني  پشمنكات الزم در 
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هـا   چينـي شـوند و سـپس پـشم آن     گوسفندان رنگي جدا نگه داشته شود تا در انتها پـشم       - 6

  .بندي گردد جداگانه بسته

  .ها جدا انبار شود ها نيز جدا نگه داشته شده و پشم آن قوچ – 7

  . خشك باشدكامالً بايد ،شود چيني مي مگوسفند وقتي پش - 8

د، تـا گـرد و     شـو پاشـي و تميـز        آب ، جـارو  بايـد چيني    محل پشم  ،گوسفند انتقالقبل از    - 9

 بهرحال گوسـفند در محـل       .سفند تكرار كرد  وگ براي هر    بايد را اين عمل    .گرددخاك كم   

  ). 5 - 8 تصوير(چيني قرار گيرد  تميز و بدون آلودگي براي پشم

  

  

  

  

  

  

  

  

  چيني  قرار دادن دام در روي محل تميز براي پشم-5 – 9 تصوير

هاي اضافي جدا شده از       و پشم  نمودچيني تميز    چيني بايد محل پشم    در تمام مدت پشم    - 10

  .شودآوري  پشم جمع) بيده(سفره اصلي 

ار  در هواي سرد، بـاراني و همـراه بـا وزش بـاد قـر           مستقيماً ن،چيده شد بعد از   گوسفند  - 11

  .نگيرد

طوريكـه هـم گوسـفند       هبـ . چيني بايد دقت نمود    به نحوه گرفتن گوسفند در موقع پشم       - 12

  .چيني را انجام دهد آساني عمل پشم چين به آزاد و راحت باشد و هم پشم

تعـداد دام   بايـد   ،  هـا   آن چين و سطح مهـارت     چين، نوع پشم   با توجه به تعداد افراد پشم      - 13

  .طوريكه در زمان تعيين شده عمليات برداشت به اتمام برسد هبمود، موردنظر را برآورد ن
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چينـي بـا     سالم، دقيـق و مـاهر باشـد تـا عمـل پـشم              ،چين بايد آماده، تندرست    فرد پشم  - 14

  .سرعت و دقت كامل انجام گيرد

 قطعـات  . شـود كـاري  ها روغـن  و ضدعفوني شده و تيغه آن   چيني قبال تميز   وسايل پشم  - 15

. گـردد  تعويض شدن خراب هنگام در تا باشد داشته وجود محل در كافي حد به بايد يدكي

حيـوان  صـدمه بـه   ديـدگي و يـا     در زمـان زخـم     استفاده   يرايكننده    ضدعفوني ماده چنين هم

  . باشدموجود

چين در روي بدن و نحوه چيـدن پـشم تـاثير زيـادي روي                 جهت قرار دادن وسيله پشم     - 16

في، جلـوگيري از دوبـار چيـده شـدن اليـاف، زخـم نـشدن دام،                 برداشت مناسب با طول كـا     

 چـين برقـي و   چينـي اعـم از پـشم     الزم است تيغـه پـشم     بنابراين،  . راحتي و سرعت عمل دارد    

. دست آيـد  هطوريكه حداكثر طول ممكن پشم ب      هب. دستي به موازات سطح پوست قرار گيرد      

) بيـده ( بقچـه پـشم  ن آوردن ارزش  پائيدر نتيجهو از چيدن دوباره پشم و كاهش طول آن و   

 لذا تاحد ممكـن بايـد       .لوگيري شود ج

چين به خوبي آموزش ديده و        فرد پشم 

اين عمل را بـه سـرعت و بـا دقـت بـه              

  .انجام برساند

، نحــوه صــحيح 6 – 9  و 5-9اشــكال 

چيـــدن پـــشم بـــا نمـــايش دو طـــرف 

گوسفند با استفاده از دوكارد و شـكل        

قـي  چـين بر    ، چيدن صحيح با پشم    9-7

  . دهد را نشان مي

  

  

  

 جهـت چيـدن پـشم بـا         -6-9 تصوير

  دوكارد از روي بدن گوسفند
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  ترتيب چيدن پشم با دوكارد-6-9 تصوير
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 چين برقي  ترتيب چيدن با پشم-7– 9 تصوير
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و عرضـه آن بـه      ) جوربنـدي (سازي    آماده ، نحوي در برداشت صحيح الياف   الزم   آگاهي  

 ايـن   .تر و هزينه نساجي آن را كاهش دهد         شود تا مراحل فرآوري آن آسان       بازار موجب مي  

چينـي، حمـل و    سازي، پـشم  آماده شروع شده،  داري گوسفند به روش صحيح     نگهاز  مراحل  

  . اردالياف را به دنبال د …بندي و  نقل، انبارداري، كنترل كيفي، بسته

  :براي سالمت و عرضه مناسب پشم الزم است بعضي از موارد به خوبي رعايت شود

در . بيده پشمي براي مدت كوتاهي براي كاهش عرق و رطوبت پشم باز نگه داشـته شـود                 -

  .شود ميها، زرد  غير اين صورت رنگ سفيد پشم به دليل رشد ميكرواركانيزم

اي  هـاي غيـر كتـاني و پنبـه         ر كيـسه  تا شده و بعد د    بيده پشمي بايد به طرز مرتب روي هم          -

  .قرار گيرد

هـا و خاشـاك محفـوظ نگـه داشـت و در              هاي چيده شده را از مواد گياهي، دانه        بايد پشم  -

صورتي بايد انجام گيرد كه بعد      ها به  بندي بيده  بسته. ردكداري   هاي نو و زير حفاظ نگه      كيسه

بنـدي و    بـسته ،، قسمت اصلي بيده بـدون گـسيختگي  پاها و از جدا ساختن نواحي آلوده، سر    

  .)15-9 تا 8-9اشكال  (ها آسان باشد بندي آن  تا طبقهكردنددر گوني جمع 

  

 

 

 

 

 

 

  

   بيده يا بقچه پشم چيده- 9-9 تصوير         حمل  بيده از محل چيدن-8 -9        تصوير

  

  

  

  سازي پشم آماده - 5 – 1 – 9
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  بندي پشم  عدل-15 – 9 تصوير           هاي پشم براي عرضه  انبار عدل-14 – 9 تصوير

  سازي پشم چيده شده  مراحل آماده- 15-9 تا 8-9 تصاوير

  

  

  

  هوادهي پشم براي -11 –9 تصوير                        حمل پشم براي  -10 –9 تصوير        

  جلوگيري از عرق كردن و زردي پشم                                 بندي و ارسال بسته               

   

  

  

  

  

  

  

  

  آوري و  جمع-13–9 تصوير                          پشم ارزيابي و -12 –9 تصوير           

  هاي پشم از مزرعه حمل گوني                                                                                 
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يا شسته و پشم ضايعاتي و بازيافتـه حاصـل          /پشم مورد مصرف در نساجي از پشم خام و            

  .آيد دست مي از الياف پارچه يا قالي به

  .پشم خام شامل دو دسته اصلي پشم چيده و پشم دباغي و يك نوع فرعي پشم مردار است

شود و به پشم مقراضي يـا خـام    ه مي چيد) گوسفند( پشم نو كه از روي بدن دام زنده          -الف  

گوسـفند  (و پشم شيشك )  ماهگي6چيني بعد از  اولين پشم(معروف است و شامل، پشم بره     

) شور گرده(صورت چذب يا ناشور، بدن شور    اين نوع پشم به   . ، ميش و قوچ است    )ساله  يك

  .شود و يا بعد از شستن در كارخانه عرضه مي

  .شود  حيوان طي عمليات شيميايي از پوست كنده مي پشم دباغي كه بعداز كشتار-ب 

آيـد و فاقـد ارزش اسـت و نبايـد      دسـت مـي   كه از روي پوست دام مرده به  پشم مردار-پ 

  .بافي رساند را به مصارف نساجي و قالي آن

كيفيـت  هاي مختلف بيـده هرگوسـفند      قسمتنژادهاي مختلف و نيز     پشم  كه    جائي  از آن   

بنـدي    در هنگـام تقـسيم     .گيـرد   پشم بعد از چيدن در درجات مختلفي قرار مي        . تي دارد متفاو

بندي پشم است، بدين معني كـه ابتـدا          خوريم يكي درجه   گوسفند به دو اصطالح بر مي      پشم

مدنظر قرار گرفتـه و در يـك        از لحاظ نژاد، گله، سن و جنس        كل بيده چيده شده از حيوان       

  بيـده ردنكـ گيرد و سـپس عمـل جـور      قطر و بازدهي قرار مي،خصوص از نظر طول   هطبقه ب 

موجـود در  الياف  هاي مختلف يك بيده برحسب كيفيت         در اين حالت قسمت    .آيد پيش مي 

 در شانه و پهلو و بعـد از آن در پـشت و سـپس                معموالًبهترين قسمت پشم    . شود آن جدا مي  

وده و از اليـاف خـشن، راسـت و           پشم ناحيه دم، شكم، پـا و سـر نامناسـب بـ             .كپل قرار دارد  

 توسط افـراد  معموالًبندي پشم  درجه .شود بندي مي ضخيمي به وجود آمده كه جداگانه بسته  

هاي پـشمي را كـه از نظـر          اين افراد توده  . گيرد مجرب با ديدن و لمس كردن پشم انجام مي        

هـاي   پـشم  در يـك رديـف قـرار داده و از     ،نواختنـد   يـك  تقريباًكه   و ساير خصوصيات     قطر

  برداري در صنعت بهرهالياف پشم مورد  - 6 – 1 – 9

  

  درجه بندي پشم - 7 – 1 – 9
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راحتي  هدهد پشم مورد نياز خود را ب       اين امر به نساج امكان مي     . كنند داري مي  ديگر جدا نگه  

   .نموده و هزينه فرآوري را كاهش دهد تامين و سريعاً

  

هـا و   بطور خالصه پشم در تهيه پوشاك بكار مي رود ولي دامنه مصرف آن بـه كفپـوش       

كـاربرد اصـلي پـشم در دو رده اصـلي     . شـود  سوجات نيـز كـشيده مـي   ساير محصوالت و من   

اصوال اخـتالف بـين پـشم مناسـب قـالي و پـشم مطلـوب در        . بافي است   بافي و و  قالي      پارچه

 28هـايي كـه قطـري كمتـر از         بـه طـور معمـول پـشم       . بافي مربوط به قطر الياف اسـت        پارچه

 28و الياف پشم بـا قطـر بـاالتر از           ) ستونيفاستوني و نيمه فا   (ميكرون دارند براي تهيه پارچه      

  . شود هاي ضخيم و قالي بكار برده مي ميكرون، براي تهيه پارچه

ريـسي   كلفت صورت   به ريسندگي   روشفرآوري يا تغيير شكل دادن به تارهاي پشم در سه           

بطـور مختـصر    مـي گيـرد كـه    انجام نيمه فاستوني    وفاستوني   روش ،براي تهيه نخهاي پشمي   

  :است ازعبارت 

  بندي انواع پشم بندي يا طبقه  مرحله دسته- الف

   مرحله شستن-ب 

حالجي كردن يـا مـنظم و مـسطح كـردن اليـاف       : شامل، مرحله ريسندگي يا نخ ريسي - پ

  بعد از جدا شستن آشغال و مواد گياهي

  .باشد  ميپيچيدن نخ بدور بوبين نهايتاً و تابيدن نخ، شانه زدن -ت 

، اوركـت،   ضخيمهاي پشمي    در تهيه پارچه   ريسي،   شده به روش كلفت    ريسيدهاز الياف     

شـود   ها مانند قالي و قاليچه استفاده مي كفپوش و  هاي زبر   پرده هاي مختلف،    پوشش ،رومبلي

و نيـز پـشم     ) سفيد، كـرم، خاكـستري و تيـره       ( رنگ   ،)چين اول و دوم   (و براساس نوع چين     

  .شوند دباغي تقسيم مي

 فـشار   بـا ز زنجير شدن الياف غيررسـيده       ا كه است دامي الياف از منسوج نوع يك نيزنمد   -

تاثير دو عامل شـيميايي و مكـانيكي در شـرايط حـرارت و رطوبـت توليـد                    تحت ها  آندادن  

  

  كاربرد يا مصارف پشم - 8 – 1 – 9
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سـازي، حمـل و نقـل مـواد          سـطوح صـنعتي، عينـك      براي تهيـه كـاله، پـوتين،       نمد. شود مي

  .رود مي مواد نقاشي بكار آالت موسيقي وشيميايي، ساخت 

  

  چربي پشم گوسفند 

 در وشـود   هاي مختلفي استحصال مـي  روغن كه از آن النولين جزئي از چربي پشم است   

 ترين نوع روغن چربي پـشم اسـت عمـدتاً    النولين كه مرغوب . صنايع گوناگون كاربرد دارد   

و سـاير   پشم گوسفند ايرانـي در مقايـسه بـا پـشم مرينـو              . شود  مصرف مي در صنايع آرايشي    

گوسـفند  درصـد پـائين چربـي پـشم در          .  مقدار چربي كمتري دارد    نژادهاي پشمي خارجي،  

  .اشد در بسياري مواقع اقتصادي نبآنشود كه استحصال  ايراني باعث مي

  

ميزان توليد پشم بسته به تعداد گوسفند، نـژاد، عوامـل محيطـي و نحـوه مـديريت توليـد پـشم                        

  . كند ، تراكم نسبي جمعيت گوسفند در كشورهاي مختلف مشخص مي1-9نقشه شماره . دارد

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005( جمعيت نسبي گوسفند در هر كيلومترمربع - 1 - 9نقشه 

Source: Global Livestock Production and Health Atlas (2009). 

  

  توليد و ارزش اقتصادي پشم گوسفند - 9- 1 – 9
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 درصـد، اليـاف   37 پنبـه   درصـد، 2ترتيب براي پشم  شاخص توليد نسبي الياف نساجي به    

بـا رشـد كمـي و     .  درصد بـوده اسـت     1 درصد و كتان     60) مانند ريون (مصنوعي و سلولزي    

كيفي الياف مصنوعي نسبت به چهار دهه اخير، ارزش الياف طبيعي ازجمله پـشم بـه شـدت                  

 ه اسـت   بـود  1950-51نقطه اوج ارزش پشم در صنايع پشمي در سالهاي          . كاهش يافته است  

 دالر رسيده بود كه برحسب قيمت       8/1ناشور به   ظريف  وسط هر كيلوگرم پشم     كه قيمت مت  

و  دالر 8/3 حد به 1999-2000طي سالهاي   كه   شود  دالر در كيلوگرم ارزيابي مي     37امروز  

  . )4 -9جدول (رسيددر كيلوگرم  دالر 2 به كمتر از 21در دهه اول قرن 

  زش توليد پشم دنيا جمعيت گوسفندان پشم چيده، ميزان و ار- 4-9جدول 

  2013سال   2012 تا 1990ميانگين بين   جمعيت گوسفند و توليد پشم

  1172  3/921  )ميليون راس(جمعيت گوسفند 

  6/371  0/415  )ميليون راس(جمعيت گوسفند چيده شده 

  06/2  30/2  )ميليون تن(توليد پشم ناشور 

  3817  4468  )ميليون دالر امريكا(ارزش خام توليد پشم 

  500  580  )هزار تن(دار واردات پشم در دنيا مق

  3846  2711  )ميليون دالر امريكا(ارزش واردات پشم دنيا

  580  670  )هزار تن(مقدار صادرات پشم در دنيا 

  3517  2623  )ميليون دالر امريكا(ارزش صادرات پشم دنيا

  

ورش دهنـده   در كشورهاي پر  اين امر عدم انگيزه دامداران در افزايش جمعيت گوسفند            

  سـال اخيـر شـده اسـت        50سميان طي     جز تك   ها به   گوسفندان پشمي و لذا كاهش تعداد آن      

 1993 ميليون راس در سـال  1/138از استراليا  به طوري كه تعداد گوسفندان      ).2 –9نمودار  (

 درصـد جمعيـت   16 و بعـد از چـين كـه     كـاهش يافـت  2013 ميليون راس در سـال    5/75به  

قـرار  )  درصـد  4/6(را دارد، در رتبـه دوم       )  ميليارد راس  172/1يليون از    م 185(گوسفند دنيا   

هاي    ميليون راس در رتبه    5/40 و   5/52،  5/75سپس هند، سودان و ايران به ترتيب با         . گرفت

طـور كـه مـشخص اسـت بـا            همـان . سوم، چهارم و پنچم از نظر تعداد گوسفند قرار گرفتنـد          
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شـده نـسبت بـه جمعيـت           پشم قالي يا غيراصـالح     توجه به منطقه پرورش جمعيت گوسفندان     

  . گوسفندان اصالح شده پشمي افزايش چشمگيري يافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عنوان   به1960ها از سال   روند رشد جمعيت گوسفند نسبت به ساير دام-2- 9نمودار 

  2013سال پايه تا سال 

  

بـرخالف  . زولـي داشـته اسـت     ها سـير ن     به تبع اين روند ميزان توليد پشم نيز طي اين سال            

هاي اقيانوسيه، اروپا و آمريكا  كه از توليد پشم آن به شدت كاسته شده و حتي به كمتر               قاره

 برابـري در توليـد پـشم        5/2 رسيده، قاره آسيا رشـد       1961از نصف مقدار در مقايسه با سال        

   .)3-9نمودار (داده است   را به خود اختصاص 2011 تا 1961هاي بين  طي سال
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عنوان   به1961هاي مختلف از سال  روند تغيرات توليد پشم در دنيا و قاره -3-  9نمودار 

  2011سال پايه تا سال 

  

ــو     مهــم   ــشم گوســفند مرين ــصاصاً پ ــشم و اخت ــدگان و صــادركنندگان پ ــرين توليدكنن ت

صـادركنندگان  طـور نيوزلنـد و اسـتراليا          همـين . كشورهاي استراليا و افريقاي جنوبي هـستند      

 ميكـرون  32 درصد توليد پشم تميز بـاالتر از   40نيوزلند به تنهائي    . اصلي پشم آميخته هستند   

  . دهد  درصد صادارت آن را به خود اختصاص مي70و 

 1/2 هزارتن به مبلغ     414/0 با صادرات مقدار     2011 تا   1990هاي    ايران در سال  بين سال       

  . دنيا قرار دارد39 و 44هزار دالر به ترتيب در رتبه 

كنندگان و واردكنندگان پشم كشورهاي چين، ايتاليا، آلمـان و هنـد و               ترين مصرف   مهم  

 درصد ارزش واردات پشم در دنيـا را در  68 درصد مقدار و 50تنهائي   چين به . فرانسه هستند 

  . به خود اختصاص داده است2011سال 

 ميليـون   4/3 هزارتن به مبلغ     5/1دات مقدار    با وار  2011 تا   1990هاي    ايران در سال  بين سال     

  . واردكنندگان پشم دنيا قرار دارد30دالر در رتبه 
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ريـسي بـراي توليـد اليـاف       كلفت صنايع،طوركلي در ايران پشم در دو بخش جداگانه      به  

  :مصرف مي شودبافي  براي پارچه ريسي ظريف و خامه قالي و صنايع دستي

 ازمهمتـرين عوامـل مـوثر در    .شـود  هاي پـشمي مـصرف مـي    الياف خامه براي بافت قالي     

اي  پشم گوسفندان ايراني داراي خـصوصيات ويـژه       . كيفيت فرش پشمي، نوع پشم آن است      

نقـاط ماننـد پـشم     ترين حالت را بـراي بافـت قـالي دارد كـه در پـشم سـاير                است كه مناسب  

هـاي متمـادي حالـت نمـدي بـه       زلند وجود ندارد و عالوه بر مقاومت طي سـال    استراليا و نيو  

الزم بـه توضـيح اسـت كـه تـا سـال             . كند گيرد و ارتجاعي بودن خود  را حفظ مي         خود نمي 

 بيـشتر هـاي وارداتـي      نمـود و پـشم       پشم داخلي كفاف احتياجات پشم قالي بافي را مي         1350

ي با افزايش توليد و صـادرات فـرش كمبـود          شد ول   براي توليد منسوجات پشمي مصرف مي     

هاي وارداتي از جمله پشم دبـاغي يـا    هاي نامناسب به غير از پشم  پشم چشمگير شد و از پشم     

نما در تهيـه خامـه قـالي، گلـيم و سـاير               هاي دوباره مصرف و حتي الياف مصنوعي پشم         پشم

ع قـرار گرفـت و هـم     الـشعا   لحـاظ دوام ارزش آن تحـت        صنايع دستي استفاده شد كه هم به        

  . ديدگاه خريداران خارجي قالي را نسبت به فرش ايراني تغيير داد

 هزار تومـان و و  4 تا 3هاي داخلي با كيفيت پائين به قيمت حدود          در شرايط كنوني پشم     

 10 تـا  9 هزار تومان و پشم خوب سيرجان و فردوس تا حـدود            7 تا   5پشم سفيد متوسط بين     

 و در مقـادير  8 تـا  7، 6 تـا  5 نمـره نـخ بـين    معمـوالً شـود كـه    رضه مـي  هزارتومان در بازار ع   

مقـدار پـشم وارداتـي در حـال حاضـر،       . دهنـد   دست مـي     متريك به  14 تا   12محدودي نمره   

باشـد كـه برحـسب      هـزار تومـان مـي   30 تا 25 هزارتن پشم ضخيم با قيمت كيلوئي  4حدود  

 هـزار تـن     10  تـا     8 نياز نـساجي حـدود       با توجه به  . قطر، زردي و طول چند سنت تغيير دارد       

كه اين ميـزان واردات در نتيجـه جلـوگيري از توليـد پـشم                 در حالي . شود  پشم قالي وارد مي   

ميـزان سـودآوري ارزي     . دباغي و افـزايش كيفـي و كمـي اليـاف پـشم قابـل جبـران اسـت                  

 بـه واردات    ميليـون دالر و بـا توجـه        110 تـا    88جايگزين با توجه به مقدار نيـاز واقعـي بـين            

در ايـن بـين اثـرات       . شـود    ميليـون دالر تخمـين زده مـي        4/3گمرگي گزارش شده حـداقل      

  بافت  و توليد فرش دستپشم در ايرانارزش اقتصادي  - 10 – 1 – 9



 487/  الياف و پوست  -   فصل نهم 

ــالي  ــود معــاش روســتائيان و ق ــزايش كيفيــت فــرش دســت  غيرمــستقيم بهب ــان، اف ــاف و  باف ب

 بافـت و پرداخـت     ،بـافي   بطوركل رشـته فعاليـت قـالي       .زائي را نيز نبايد ناديده گرفت       اشتغال

 نـساجي  .گيرد را در بر مي   تهيه نقشه، داركشي و تعميرات قالي و قاليچه          ،هانواع قالي و قاليچ   

 ميليـون   1 ميليـون نفـر يـا        5/6حدود   1380هاي قبل از      در دهه . زا است  دستي صنعتي اشتغال  

كردند كه در شرايط كنوني به كمتر از نصف تقليل نمـوده و              خانوار از اين طريق ارتزاق مي     

ه همان نسبت با توجه به كاهش صادرات، هزينه بـاالي توليـد و در               از ميزان توليد فرش نيز ب     

   .نتيجه پائين آمدن مصرف داخلي كاسته شده است

  

ترين الياف حيواني اسـت كـه    ترين و لطيف   ترين، سبك   كشمير يا كرك يكي از ظريف       

   ).16-9شكل (هاي كركي قرار دارد  در اليه زيرين پوششي بز

 

  

  

  

  

  

  

  

  )اي كشمير قهوه(كرك  - 16 – 9 تصوير

  

دسـتي رنـگ و ميـزان آلـودگي آن      كيفيت كرك به قطر، طول، درصد مو، يـك       

هاي صحيح اصالح نژادي،     برنامه از طريق    تواند،  اين خصوصيات مي   .شود  مربوط مي 

 اسـتاندارد  ،بنـدي اليـاف    درجـه   مطلـوب و    عرضـه  ي،اعمال مديريت صحيح دامپرور   

  . بهبود يابدمورد مصرف، عمليات صحيح ريسندگي و حالجي  الياف كردن

  )كشمير(كرك -9-2
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. دهـد  بنـدي اليـاف كـشمير را تـشكيل مـي           معيار طبقه  ،قطر الياف كركي پوشش زيرين     – 1

ي بيـشتري داشـته و منـسوج حاصـله          نرم و   زيردست خوب تر باشد،     هر چقدر ظريف   كرك

تفــاوت ارزش در بــراين اســاس و بــه دليــل اخــتالف قيمــت بــسيار و   لــذا.تــر اســت ســبك

هاي متفـاوتي تعيـين   اسـتاندارد محصوالت كركي، براي اين ويژگي در كشورهاي مختلف           

  ). 5-9جدول  (شده است

   ميزان معتبر قطر الياف كشمير در مراكز مختلف دنيا- 5 -9جدول 

  Chinese National Standard)( استاندارد ملي چين

  ميكرون  16+) 5/0(

ــتر     ــز و ش ــرك ب ــنايع ك ــز ص  CCMI (Cashmere and Camel Hair(مرك

Manufactures  

  ميكرون  5/18) 5/0(

 American Assocation of Textile (AATC) مؤسـسه شـيمي نـساجي آمريكـا    

Chemistry 
  ميكرون  5/18

 ASTM (American Society for Testing(انجمــن آزمــايش مــواد آمريكــا  

Material 

  ميكرون  19

 

 ميكـرون و كـرك   16 تـا   14تـرين كـرك بـا قطـر           يفكرك مغولستان داخلي چين ظر      

هـاي    ميكرون در رتبه5/19 تا 16 و  5/17 تا   16كشورهاي مغولستان و ايران به ترتيب با قطر         

باعـث   چين و ايـران،  كركدر قطر الياف موجود   ميكرون   3 تا   2اختالف  . بعدي قرار دارند  

  ). 4- 9مودار ن(تر به فروش برسد گران  دالر30كرك چينقيمت  كه شود مي

ظريفترين و بلندترين الياف كه باالتر      .  است  در قيمت كرك   موثراز عوامل   طول الياف    – 2

 32هـا   تـر كـه طـول آن    تـر و كوتـاه     متر طول دارند براي كشباف و الياف ضـخيم          ميلي 38از  

 سـزائي در قيمـت      اين مورد تاثير به   . رود  بكار مي  كركيهاي   متر است براي بافت پارچه     ميلي

 80متر به ترتيب برابـر    ميلي31 و 38قيمت الياف با طول كه  نحوي الياف كرك خام دارد، به    

    .استمتر طول   ميلي40  با درصد قيمت الياف70درصد و 
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  هر كيلو الياف كشمير موكشي شده ) دالر امريكا( قيمت -  4-  9نمودار 

  2015 تا 1968ز سال ا

  

حاصل از جداسازي كرك و مـو، كـه پـس از عمليـات موكـشي                 ضخيم   مقدار موهاي  – 3

بـازدهي  (درصد كرك نهـائي     . شوند  مي  بيده خام طي عمليات دستي و مكانيكي از هم جدا           

  .به مقدار آن بعد از موكشي مربوط است) كرك

. هـاي رنگـي دارد      رنـگ سـفيد ارزش بـاالتري از كـرك         .  رنگ كرك و وجود الياف رنگي      - 4

بيـده سـفيد كـه     چندان اهميت ندارد، ولي وجود الياف رنگـي در      يرنگبيده   تيره در    فالياوجود  

  .كاهد از ارزش آن به مقدار زياد ميممكن است در موقع خريد و فروش به آن اضافه شود، 

 اليـاف  بعد از شستـشوي درصد الياف شسته تميز     الياف شسته از ناشور كه ميزان        بازدهي - 5

 مقـدار از بـين رفتـه شـامل عـرق، خـاك و چربـي و مـواد                .دهـد   ميرا تشكيل   ناشور كثيف   

   است كننده گياهي و ساير مواد آلوده

به يـك   نياز  ها    جداسازي آن  ،به دليل چسبندگي به الياف     در بيده كه     مقدار مواد گياهي   - 6

شود، لذا هرچه كمتر باشـد،    و باعث كاهش طول نهائي الياف مي     سري عمليات اضافي دارد   

  .ستبهتر ا
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  توليد و ارزش اقتصادي كرك بز

دهـد كـه بـا توجـه بـه        درصد بازار نساجي را تشكيل مـي  01/0ميزان  كشمير توليد شده        

منـاطق اصـلي توليـد كـشمير،     . روند افزايش جمعيت بزهاي كركي هميشه در نوسـان اسـت        

) درصـد  15 تـا  10(، ايران و افغانـستان   ) درصد 30 تا   25(، مغولستان   ) درصد 60 تا   50(چين  

قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان  نيز جزء كشورهاي هستند           . هستند

  . دارند كه درجهت افزايش توليد قدم برمي)  درصد10 تا 5( 

ي از آمـار  بيـشتر نظر به قيمت باالي كرك كشورهاي توليدكننده سعي در نشان دادن سـهم        

ك خام چين در منابع مختلـف بـسيار متفـاوت و از    توليد كر. كرك جهاني به خود را دارند     

 هـزارتن و ايـران و   3توليـد مغولـستان حـدود     .  هزار تن گـزارش شـده اسـت        20 تا   5حدود  

  . شود برآورد مي هزارتن كرك خام 5/1افغانستان با هم 

  

  :توليد كرك در ايران و ارزش اقتصادي آن

 شرق به طرف مركز ايران در اقليم       بزهاي كركي ايران عمدتاً در منطقه وسيعي از مناطق          

هـاي   تـرين اسـتان   مهـم . يابنـد   كوير لوت پرورش مي خشك در حواشي دشت    خشك و نيمه  

دهنده بزهاي كركي كه در همه يـا قـسمتي از منـاطق آن پـرورش بـز كركـي رواج                پرورش

هـاي كرمـان، يـزد، هرمزگـان، سيـستان و بلوچـستان، نـواحي جنـوب سـمنان و                 دارد، استان 

ب خراسان شامل شهرهاي نهبندان، بيرجند، قائنات، گناباد، طـبس، فـردوس، اصـفهان،              جنو

  . باشد مي) به طرف حاشيه كوير(قم و تهران 

هـاي   رنـگ . )6 – 9جـدول   ( گونـاگون اسـت  هـاي   و ويژگـي   كرك ايران داراي رنگ     

زرد و  ) خرمـايي (هاي زرد زجاجي     جنين رنگ   هم وائي تيره     قهوه ،سفيد شكري، خاكستري  

شـود كـه در اليـاف كـرك كـشورهاي چـين و            زنجبيلي در بزهاي كـرك ايـران ديـده مـي          

، سفيد خـالص  هاي مختلف كرك در سه طيف         بطوركلي رنگ . كمتر وجود دارد  مغولستان  

اليـاف رنگـي بـوده و    قيمت رنگ سفيد بيشتر از    . شوند  بندي مي    تقسيم ائي قهوه و   خاكستري

  .رسد حتي به دوبرابر مي
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  خصوصيات الياف بزهاي كركي ايران-6 –9جدول 

  رنگ نژاد

  وزن بيده

  )گرم(

  كرك

  )درصد وزني(

  كركقطر 

  )ميكرون(

  دسته اليافطول 

  )سانتيمتر(

  تك ليفطول 

  )متر ميلي(

  رائيني

  -  5/7-5/5  22-5/14  75-36  550-112  سفيد

  بيرجندي

  -  19-5/16  55-41  370-300  اي قهوه

30-37  

سيستان و 

  بلوچستان

  7-1  كرك

-  

  

  21-10  57-2  520-125  رنگي

  -  20-6  مو

  28-19  -  17-14  50-44  280-222  قرمز  )ندوشن (يزد

  

كـرك  . شـود   ها انجام مي    ها توسط واسطه    خريداري كرك خام در كشور از توليدكننده        

داري و سـپس از آنجـا بـه انبارهـاي بزرگتـر در مراكـز                  دريافتي ابتدا در انبارهاي محلي نگه     

هـاي بافـت، سـيرجان، مـشهد و           شهرسـتان ريابي در نزديكي نقاط توليـد يعنـي در          اصلي بازا 

مقداري از كرك از طريق گمركات و يا به صورت قاجـاق از مـرز               . گردد  ميبيرجند منتقل   

كـه بيـشتر در     هـاي موكـشي        و مقداري بـه كارخانـه      شود   مي افغانستان به صورت خام صادر    

. يابنـد   موكـشي انتقـال مـي     ستند، بـراي شستـشو و       هاي مشهد، سـمنان و آذربايجـان هـ          استان

شـود در چـين،      هاي موكشي و فرآوري كه كرك ايران به آنجا صادر مي            ترين كارخانه   مهم

با توجه به افزايش قيمت كـرك و ارزش         . ايتاليا، انگليس، آلمان، ايتاليا و بلژيك قرار دارند       

هـاي  در دهه اخيركارخانـه   ائي  افزوده بسيار باالي حاصل از فرآوري كرك به منسوجات نه         

موكشي و بافنـدگي كـرك درچـين، هنـگ كنـگ، هنـد، مغولـستان، ماداگاسـكار،ايتاليا و                   

  . اند كار شده پرتغال تاسيس و مشغول به

شود و از طرفي با       الملل كاالي لوكس محسوب مي      كه، كرك در تجارت بين      نظر به اين    

داد محــدودي از كــشورها توليــد توجــه بــه شــرايط اقليمــي زيــست بزهــاي كركــي، در تعــ 

 خريـداران و صـنايع       توسـط  معموالًگردد، قيمت آن هميشه داراي نوسان زيادي است و            مي

بــه همــين دليــل هرگونــه تغييــر سياســت . شــود جهــاني كــرك براســاس كيفيــت تعيــين مــي

. توانـد روي تغييـرات قيمـت آن مـوثر باشـد             كشورهاي توليدكننده در صادرات كرك، مي     
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الزم است، با توجه به روند متغيير قيمت كرك در دنيا انتظـار دامـداران متناسـب بـا               بنابراين

خـوبي    تواننـد بـه     هاي موكشي نيز به فعاليت اقتصادي خـود بـه           قيمت جهاني باشد تا كارخانه    

كننـده و آگـاهي از رونـد           بين توليدكننـده و مـصرف      هماهنگلذا ايجاد ارتباط    . عمل كنند 

ريـزان دامپـروري ودامـداران در      توسط اتاق بازرگاني ايران، برنامـه تغييرات قيمت در جهان  

لحاظ قيمت الياف كـرك خـام در    همين  به. رشد توليد و تجارت كرك اهميت زيادي دارد 

شود، هر سال متفاوت و بسته به بـازار جهـاني و نيـز ذخيـره      ايران كه از دامدار خريداري مي     

اي اخير افزايش قيمـت كـرك در بـازار جهـاني و           ه  طي سال . الياف كرك از سال قبل دارد     

هاي موكشي باعـث بهبـود قيمـت دريـافتي دامـداران از             تعامل بين توليدكنندگان و كارخانه    

  ). 7 – 9جدول (كرك بز شده است 

  قيمت دريافتي دامدار از هر كيلو بيده خام سفيددر مقايسه با قيمت   - 7 – 9جدول 

  كرك موكشي شده ايران در دنيا

ل شمسيسا  دالر سال ميالدي هزار ريال 

1376 100 1998 50 

1377 120 2001 57 
1378 160 2002 57 
1379 120 2003 57 
1380 130 2004 57 
1381 80 2005 57 -58  

1382 100 2006 34 -64  

1383 90 2007 68 

1384 110 2008 74 

1385 120 2009 59 

1389 230 2010 90 

1390 250 2011 110 

1391 650 2012 95 

1392 700 2013 6/97  

1393 700 2014 6/110  

500 

1394 

700اي با درصد كرك باال  قهوه  

9/97  
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نـواز   يكي ديگر از الياف توليدي بز است كه نرم، لطيف و داراي ظـاهري بـراق و چـشم        

مولد اين الياف تنها بز تك پوششي كشور به نـام          . شود  هاي مختلف ديده مي     بوده و به رنگ   

مرغز يا مرخز است كه پراكنش آن بيشتر در اسـتان كردسـتان و شهرسـتان بانـه و بـه تعـداد                

تعداد جمعيت اين گونه دامي به دليل محدوديت منـابع          . باشد  محدود در استان كرمانشاه مي    

هدف اصلي از پرورش ايـن  . استغذايي منطقه و ساير عوامل بسيار پايين و در حد انقراض     

هاي سـفيد، خاكـستري، سـياه و          باشد كه به رنگ     نوع بز در درجه اول توليد الياف موهر مي        

  . شوند اي ديده مي هاي مختلف رنگ قهوه طيف

  

  

  

  

  

  

  

   الياف موهر-17 – 9 تصوير

 لي الياف آن بـرخالف آنقـوره از الگـوي         وپوششي است    بز مرخز همانند بز آنقوره تك       

الياف بز مرغز  .كند در اواخر زمستان و اوايل بهار ريزش مي    كند و  رشد مداومي پيروي نمي   

فرد بوده و از نظر قطر و طول كمـي بهتـر از اليـاف بـز آنقـوره                     به  داراي خصوصيات منحصر  

 زمـان برداشـت اليـاف بـستگي بـه           ).8- 9جـدول   ( ي دارد   بيـشتر است ولي الياف مـدوالئي      

باشد كـه توسـط    مي)  بهارعمدتاً(ز اواسط بهمن تا اواسط ارديبهشت وضعيت آب و هوائي ا 

  . گيرد دار و با دوكارد صورت مي گله

  

  

  

  )موهر(  الياف بز مرغز يا مرخز- 3 – 9
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 هاي الياف پوشش بزهاي مرخز ويژگي -8 - 9جدول 

  گله هاي مردمي  ايستگاه مهرگان  ايستگاه سنندج  صفات

  32  33  30  )ميكرون(ميانگين قطر 

  78  78  78  )درصد(راندمان 

  1  1  7/1  )ددرص(چربي

  90  88  86  )ميليمتر (اليافطول 

  14  5/12  14 )سانتيمتر(طول دسته الياف 

  94  94  96  ) شمارشيدرصد(الياف حقيقي 

  1  2  1  ) شمارشيدرصد(الياف مدوالئي 

  5  4  3  ) شمارشيدرصد(كمپ 

  )كيلوگرم(وزن بيده 

  نر  ماده  بزغاله

  5/1 تا 0/1  0/1 تا 7/0  5/0 تا 4/0

  

بـافي،   ريـسي و پارچـه   كند كه بعد از نخ       گرم بيده خام توليد مي     600النه حدود   هر بز سا    

  ).18- 9شكل (شود  هاي محلي استفاده مي براي دوخت لباس

كـه مخلـوطي از     خاكستري   الياف   معموالً .متفاوت است رنگ  سته به   قيمت الياف بز مرخز ب    

ترتيـب    بـه اي و سـفيد       قهـوه  ،ياهشود و الياف سـ     سياه و سفيد است با قيمت باالتر فروخته مي        

  .دارندتري  پايينباالتر تا قيمت 

 
 

 

 

  هاي   پارچه-18 – 9 تصوير

  تهيه شده از الياف بز موغز 

  هاي مختلف در رنگ
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   موي بز-4 – 9

  توليد و ارزش اقتصادي

اليـاف  . باشـد   هاي گونـاگون مـي       در تمام نقاط دنيا باالخص آسيا به رنگ        تقريباًموي بز     

بـراي تهيـه منـسوج، پتـو، اليـي،          ) ريـون (صورت مخلوط بـا اليـاف مـصنوعي           تنهايي يا به    هموئي ب 

طور بـراي     موهاي خالص همين  . رود  كار مي   به) فايبرگالس(چادر، قالي، طناب، نمد و كامپوزيت       

در اردن مـوي بـز بـه    . شـود  خـصوص در چـين اسـتفاده مـي     به) نمدي و ديواري(تهيه برس نقاشي  

در عـراق  . رود ط با پشم در توليد چادر خيمه، طناب، قاليچه، پتو و گوني  بكار مـي تنهائي يا مخلو 

كـاربرد محلـي   ). 26- 9 تـا  19-9اشكال (شود    از موي بز براي چادرهاي محلي و نمد مصرف مي         

مـو همـراه پوسـت     . ديگر مو در بافت گليم، گبه، پالس، خورجين، سـياه چـادر و پوشـاك اسـت                

  .رود كار مي ي دباغي در توليد صنايع دستي بهبراي ساخت پوستين و مو

   

  

  

  

  

  

  

  

   انواع منسوج حاصل از موي بز- 22 و 21، 20- 9 تصاوير

  

  

  

  سازي موي بز  آماده-19-9 تصوير
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   انواع چادرهاي سنتي و نو تهيه شده از موي بز-26 و 25، 24، 23- 9 تصاوير

  

بندي مـوي بـز    ها و درجه كننده ويژگي موي بز و تعيين  يد  تول در جايگاه نخست  پاكستان    

  . بعد از آن چين، هند و ايران مراكز عمده توليد موي بز هستند. قرار دارددر دنيا 

خريد و فروش موي بـز بـر پايـه سـه درجـه رنـگ سـفيد، خاكـستري و سـياه اسـت كـه هركـدام                     

همـه درجـات صـادراتي بايـد        . شـود    مـي  براساس طول به سه دسته بسيار بلند، بلند و كوتاه تقـسيم           

  . باشند درصد خلوص يا موي تميز بوده و كمتر از سه درصد مواد گياهي داشته80بيش از 

پرتقـال، برونـي، تركيـه،      ا،  ياسـلو  ژاپـن، چـين،      واردكنندگان مـوي ضـخيم بـز سـوريه،          

هنـد،  ،  پاكـستان، تركيـه    موي بـز كـشورهاي         صادركنندگان اصلي   .هستندايران   و   پاكستان

   .باشند مي، پرتقال و نيوزلند  ايرانچين،

  

  موي بز در ايران

دهـد و ميـزان    موي بز از جمله اليافي است كه پوشش غالب بزهاي كشور را تشكيل مـي    

 گـرم بـه ازاي   350توليد موي بز در نژادها و منـاطق مختلـف متفـاوت اسـت و بـا احتـساب            



 497/  الياف و پوست  -   فصل نهم 

 به عنـوان خودمـصرفي      كه غالباً . شود   تن موي بزي در كشور توليد مي       6500هرراس حدود   

گيـرد و يـا صـادر         روستاييان و عشاير در مصرف طناب و سياه چادر مورد استفاده قـرار مـي              

  . شود ايران توليد مينقاط در اغلب بز ي مو. شود مي

ولـي در خيلـي از نقـاط بزهـاي        . اسـت الياف مـوئي بـز، خـرداد مـاه          بهترين زمان چيدن      

حتـي  . شوند كركي مانند بزهاي نجدي، پاكستاني و عدني چيده نمي       معمولي غيرموئي و غير   

از داليـل اصـلي نچيـدن بـز در          . شـود   ها الياف بلند موئي بز نيز چيده نمي         در بعضي از استان   

 مقـدار توليـد     . زياد بز به سرما اسـت      يتحساس طوالني بودن فصل سرما و       اغلب نقاط ايران    

هـا بـوده و     بيـشتر از سـاير اسـتان   جنـوبي  يهـا   اسـتان  الياف موي بز با توجه به جمعيت بز در        

هاي كشور الياف موئي به تنهائي يا به همراه درصدهاي مختلف كرك             نگرچه در همه استا   

تعـداد بزهـاي چيـده     مقدار توليـد و  ، ولي به دليل عدم شناخت كافي از طول       ،شود توليد مي 

   .ت آورددس توان برآورد دقيقي از ميزان توليد كلي به  نميشده،

ها هستند كه بيشتر در خريد موي سياه، چرب و بلنـد        خريداران اصلي مو در ايران افغاني       

از عوامل موثر در قيمت مو رنگ، طول، قطر و ميزان آلودگي و اسـتحكام آن    . رغبت دارند 

پذيري كم مو نسبت به ساير الياف حيـواني اگـر در دو رنـگ          بطوركلي به دليل رنگ   . است

هاي بور و مابين از قيمت آن       دست باشد، ارزش باالتري دارد و رنگ        و سفيد يك  سياه براق   

.  باشـد، قيمـت بـاالتري دارد       بيـشتر طور هرچقدر طـول مـو بلنـد و قطـر آن               كاهد، همين   مي

   .گذاري روي مو است تن كرك همراه نيز از جمله موارد ارزششتميزي مو و ندا

، قطـر  )متر  سانتي6حدود (توسطي از نظر طول    الياف موئي بزهاي بومي ايران در درجه م         

با توجـه  )  درصد40حدود  (و درصد الياف سياه     )  درصد 74(، بازدهي   ) ميكرون 80در حد   (

  . ) 9 – 9جدول (بندي فروش الياف موئي در درجه متوسط قرار دارند  به درجه
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  هاي الياف موئي بزهاي موئي بومي كشور  ويژگي- 9 – 9جدول 

 صفت هماد نر

 بالغ بزغاله بالغ بزغاله

 280 250 420 307 )گرم(وزن بيده 

 0/7 5/5 5/6 5/5 )متر سانتي(طول تك تار 

 0/9 0/7 0/9 0/7 )متر سانتي(طول دسته الياف 

 0/82 0/72 0/81 0/79 )ميكرون(قطر الياف مو

 0/74 0/73 0/74 0/74 )درصد(بازدهي شستشو

 

  پوست و چرم-5 – 9

هـا نـسبت بـه        عنـوان يـك فـرآورده جنبـي ايـن دام            د و بز بطور تجاري به     پوست گوسفن   

ايـن مـسئله تـاثير مهمـي در ديـدگاه دامـدار و              . شـود   هـا محـسوب مـي       گوشت و اليـاف آن    

كننده در مراقبت از دام در زمان پرورش و توجه به صدماتي كه در حين زنـدگي دام                    كشتار

در گذشته به علت قيمت نـسبتاً پـائين پوسـت          ديدگاهي كه   . گذارد  شود،  مي    به آن وارد مي   

منجر به برداشت نادرست از ارزش اين فرآورده و در نتيجه عدم مراقبت كـافي هـم بوسـيله                   

شـد، خوشـبختانه    هاي بعـدي مـي   كني و محافظت    دار و هم در كشتارگاه در زمان پوست         دام

از يـك فـرآورده   در شرايط فعلي تاحد زيادي برطرف شده و اين محصول جايگاه خـود را      

فرعي در حد توليد اصلي گوسفند و بز باالخص در كشورهاي توليدكننده پوست باال بـرده                

لذا به دليـل اهميـت موضـوع و همچنـين نقـشي كـه ايـن محـصول در سـودآوري و                       .  است

سازي و در نهايـت در اقتـصاد ملـي دارد، الزم اسـت كـه بـه منظـور         درآمدزايي صنايع چرم 

ــاهش ا ــوگيري از ك ــتي در دوره   جل ــي و بهداش ــوابط فن ــت ض ــا رعاي ــصادي آن ب رزش اقت

پرورش، حين و بعد از كشتار از بـروز مـواردي كـه باعـث ضـايع شـدن پوسـت و همچنـين           

مـسلماً  . شود، پيشگيري نمـود  هاي احتمالي كه مانع ساختن چرم مرغوب مي  بعضي از آسيب  

 نحـوه نگهـداري و   كسب اطالعات بيـشتر توسـط دامـدار و دبـاغ از خـصوصيات پوسـت و             

  . تر اين محصول مهم از دام خواهد شد فرآوري آن منجر به توليد مرغوبتر و مطلوب



 499/  الياف و پوست  -   فصل نهم 

، درم اپيـدرم ( اصلي يعنـي    اليه  سه  هميشهتقريباًو    است  يافته   تشكيل   متصلي   از الياف   پوست

   .)27 – 9شكل (  است  رويت  در آن قابل  وضوح به) و هيپودرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ساختماني پوست  بخش- 27 –9 تصوير

 از لحـاظ    ،دهـد   مي  را تشكيل )   آن  ا بدون ي  با پشم ( ها  ساختار اكثر پوست     كه  اليه   سه  اين  

 و در موقــع  دارنــد  تــوجهي  قابــل تفــاوت در حيوانــات مختلــف  و عملكــرد  بافــت،تركيــب

  :دعهده دارن سازي سهم متفاوتي را به چرم

دهي از سطح پوسـت حـذف    اليه اپيدرم، موقع ساخت چرم در مرحله موزدايي و آهك         

  .شود مي

  .اليه درم، ماده اصلي چرم مي باشد  

  .شود  طوركلي از پوست زدوده مي كاري به زني و تراش اليه هيپودرم، موقع لش  

فـاوت كيفـي،    و ت . هاي مختلف پوست برحسب دام، سن و نواحي بدن متفاوت اسـت             ساختار اليه 

  ).10- 9جدول (هاي حاصله نيز تابعي از اين مورد است  مقاومت و ارزش چرم

در پوست گوسفند و بز ضخامت اليه فوقاني درم به نسبت گاو بيـشتر اسـت و يكـي از داليـل آن           

  . شود تر درم از اپيدرم مي وجود غدد چربي زياد در اين قسمت است كه باعث جداشدن ساده

 درصـد   50  تـا  40 اليه تحتاني اسـت كـه        بيشترت بز با گوسفند ضخامت      وجه تمايز پوس    

عـالوه    بـه . دهـد    درصد در پوست گوسـفند تـشكيل مـي         45 تا   35ضخامت درم را نسبت به        

  هاي پوست گوسفند و بز ويژگي - 1 – 5 – 9
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تـري دارد و    پوست گوسفند به علت تعداد غدد چربي و ريشه الياف ساختمان باز و ضـعيف              

تـري از   مان محكـم، سـفت و  مقـاوم        شود بطور طبيعي پوست بز داراي ساخت        اين موجب مي  

اين ماهيت پوست بز  را بسته به اندازه، كيفيت و محـل اصـلي توليـد،         . پوست گوسفند باشد  

، دسـتكش و  )كيـف (در تهيه چرم رويه كفش از قسمت رخ، جير از قسمت لش و سـراجي         

 ولي پوست گوسفند بيشتر در ساخت چرم و جير لباسـي، دمپـائي،            . سازد  آستري مناسب مي  

  .شود مصرف مي.... دار، پالتو، كاله و كفي كفش و  كيف، آستري پشم

  هاي مختلف هاي سازنده پوست در دام  حدود نسبت اليه-10 – 9جدول 

تمام   خوك  بز  گوسفند  گوساله  گاو  اليه

  حيوانات

  1  1-3  1-2  1  1  1  )درصد(اپيدرم

  اليه فوقاني يا پاپيالر

  )كيفيت چرم(

15 -8  30-25  50-40  45-35  90-80  
  درم

  )درصد(

  اليه تحتاني يا رتيكوالر

  )خواص مكانيكي چرم(

80-70  60-50  45-35  50-40  0  

  

85  

  14  10-20  10-20  10-20  10-20  5-15  )درصد(هيپودرم

    2-15  1-2  1-2  5/1-3  3-10  )متر ميلي(ضخامت كل

 

ده در تـري دارنـد مناسـب توليـد پوسـتين بـو       تر و حجـيم  هائي كه پشم ظريف    پوست بره   

 هـستند، مناسـب توليـد چـرم مـي            كه پوست گوسفنداني كه داراي الياف پشم ضـخيم          حالي

باشند مشخص شده است كه پوست گوسفنداني كه موئي هستند ماننـد نـژاد بيابـاني سـودان         

تـر از نژادهـاي گوسـفند         براي توليد كاالهاي چرمي باالخص چرم دستكشي بـسيار مناسـب          

  .باشند پشم ظريف مي

. پوسـت خـود دارنـد   )  رتيكـوالر (دان پشمي الياف و غدد چربي بيشتري در اليه  گوسفن  

شود  اين موارد باعث مي. فرستند  گاهي غدد چربي انشعاباتي نيز به داخل اليه اصلي چرم مي          

در . تــر باشــد پوســت ايــن گوســفندان در مقايــسه بــا پوســت گوســفندان غيرپــشمي نــازك 

رثـي ماننـد رخ ضـعيف، سـطح زيـادي از خطـوط             گوسفندان مرينو وجود خيلي از صفات ا      

شود و نيز چربي زيـاد بـين اليـه     ها در روي چرم ديده مي چه كه در اثر دنده     اي مانند آن    اليه
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زيـرا  . شود كه چرم خوبي از پوست اين گوسفندان درسـت نـشود     رخ و كوريوم موجب مي    

ه روي پوسـت  كند و وجود خطـوط دنـد   رخ ضعيف چرمي با مقاومت سايشي كم توليد مي     

. دهـد   مانع توليد چرم لباسي شده و ارزش اين نوع پوست را در بازارهاي چـرم كـاهش مـي                  

يكي از داليل ديگر مرغوبيت پوست گوسفندان غيرپشمي كمتر بودن تعـداد منافـذ خـروج            

تـر،    وجود اين منافذ از مقاومت پوست كاسته و بـه دليـل ضـخامت كـم               . الياف پوست است  

دهد، بدين لحاظ گوسفندان بومي ايران نظر بـه ضـخامت    ست بدست مياليه نازكتري از پو   

  ).11- 9جداول (و مقاومت مناسب، جزء گوسفندان با پوست مرغوب هستند 

  :در زير خصوصيات پوست و چرم بعضي از نژادهاي بومي ذكر شده است

  هاي چند نژاد بومي خصوصيات پوست و چرم بره اندازه كلي - 11- 9 جدول

  افشاري  مغاني  يكلكوئ  صفت

  6/2  4  4  )كيلوگرم(وزن پوست تر 

  88  102  92  )مربع فوت(مساحت پوست تر 

  -  -  6/2  نسبت مساحت به پوست تر

  3/1  6/1  6/1  )متر ميلي(ضخامت پوست تر 

  -  605  -  )گرم(وزن چرم

  -  83  -  )فوت مربع(مساحت چرم 

  -  17  17  )كيلوگرم(نيروي پارگي 

  -  130  117  )مترمربع انتيس/كيلوگرم(كششي استحكام

  -  69  58  )درصد(پذيري  كشش

  

هـا تـاثير      ترين عامل تفاوت بين نژادي در گوسفند و بـز كـه بـر كيفيـت پوسـت آن                    مهم  

غيـر از مـسائل    هاسـت كـه بـه       گذارد، اختالف موجود در توليد كمي و كيفي  اليـاف آن             مي

 نژادهـا شـده اسـت، رابطـه نـسبتا      اصالح نژادي كه منجر به افزايش توليد الياف در بعضي ار         

مثـال مـوطن بزهـاي     بطـور . مشخصي با اقليم و محل جغرافيائي پرورش گوسـفند و بـز دارد       

روز و سال و اكثر   در نواحي با دماي متغير با دامنه وسيع در طول شبانه         معموالًكركي و ليفي    

سب محل پرورش    و با دماي منا    هاي معتدل   كه اقليم   است در صورتي  در مناطق نسبتا خشك     
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بنـابراين  . برنـد   بزهاي كم مو بسر مـي   بيشتراي    بزهاي شيري و مناطق مرطوب و گرم يا حاره        

 بزهـاي   معمـوالً .شـود   رابطه بسيار نزديكي بين اين دو فرآورده در بز و گوسفند مشاهده مـي             

  . كنند داراي الياف كوتاه، پوست بهتري از بزهائي مو بلند توليد مي

درازا و  (ابعـاد چـرم     . مترمربـع اسـت      دسي 80 تا   20ت بزهاي بومي    متوسط مساحت پوس    

بنـدي پوسـت بـز در اسـتاندارد ايـران درحـد        تبع مساحت  پوست، با توجه بـه درجـه           به) پهنا

  ).12- 9جدول (متوسط تا درجه بزرگ قرار دارند 

    ميانگين، حداقل و حداكثر خصوصيات پوست و چرم بزغاله و - 12- 9جدول 

  غ بوميبزهاي بال

  حداكثر  حداقل  ميانگين  صفات

  4150  1210  2237  )گرم( 1وزن پوست تر كشتارگاهي

  3350  280  988  )گرم( 2 نمكي وزن پوست خشك

  1425  110  392  )گرم(وزن چرم 

  80  20  44  )مربع متر دسي(مساحت پوست 

  116  23  60  )مربع متر دسي(مساحت چرم 

  0/3  8/0  4/1  )متر ميلي(ضخامت پوست

  69  0/2  25  )كيلوگرم نيرو(نگين بارپارگي ميا

  473  5/67  275  )مترمربع سانتي/ كيلوگرم نيرو(مقاومت 

  130  30  64  )درصد(پذيري كشش

  

                                                           

ون اضـافات از  گيـري شـده، بـد    سرد و خون(وزن تر كشتارگاهي عبارتست از وزن پوست جدا شده از الشه حيوان             -1
معمـوالً بزهـاي نـر و سـنين بـاالتر پوسـت تـر        ). هـاي دم، پـستان و گوشـت    ها، پاها، استخوان ها، گوش ها، سم   قبيل شاخ 

هاي ماده در رديـف    سال و بزغاله5/1هاي نر، بزهاي ماده زير  تري  دارند و سپس پوست بزهاي ماده بالغ، بزغاله          سنگين
  .بعدي هستند

 

شود كه در اين مقطع، معموالً ميزان آب        سود كردن اوليه و ثانويه محاسبه مي        مكي بعد از نمك   ن  وزن پوست خشك   -2
 درصـد كـسر وزن از وزن تـر    45 تـا  40هـا در ايـن مرحلـه    يابد يا بعبـارتي پوسـت      درصد تقليل مي   25 تا   15ها به     پوست

ميـزان آب در ايـن مرحلـه بطـور معمـول         . آيد  وزن چرم  بعد از اتمام كليه مراحل دباغي بدست مي          . هي دارند   كشتارگا
 .  درصد گزارش شده است20 تا 8مابين 
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كـه بـه    دوم ايـن . داري پوست خام سه اشكال عمـده دارد، اوالً، تـر و نمنـاك اسـت            نگه  

شـود و   ريـزد و مـتعفن مـي    دريج مو و پشم آن مي شود و بت    حالت تر در هواي گرم فاسد مي      

بنـابراين بايـد بـا انجـام عملـي آن را از ايـن               . گـردد   حتي پس از مدت كوتاهي پاره پاره مي       

خشك كردن يكي از اين موارد است، كـه اگـر بـه درسـتي               . حالت فسادپذيري خارج كرد   

 نرمـي خـود     پذيري و   ولي پوست خشك شده بهرحال انعطاف     . شود  خشك شود، فاسد نمي   

گردد و در زمـان دبـاغي       اي تبديل مي    دهد و به تخته چرمي سخت و شكننده         را از دست مي   

آب و زمان بيشتري براي تر شـدن مجـدد الزم دارد و كيفيـت چـرم حاصـله ماننـد پوسـت                       

روش مهم محافظت پوست در شرايط كنوني در اغلب نقـاط دنيـا مـصرف               . ترنمكب نيست 

اين روش اثـرات محـيط      . خانه است   ت تا زمان ارسال به دباغ     اندود كردن پوس    نمك و نمك  

خشك كـردن   . كند  ها در چرمشهرها ايجاد مي      زيستي در پسĤب حاصل از شستشوي پوست      

هاي اوليه پوست تا زمان رسيدن به كارخانـه چرمـسازي             و نمك اندود كردن جزء محافظت     

 است كه به چنـد روش   پايدار كردن خصوصيات اوليه پوست در نهايت توسط دباغي        . است

  .شود انجام مي

هـاي دبـاغي از چـوب، بـرگ           هاي عمده دباغي سنتي با اسـتفاده از دود و عـصاره             روش    

تـرين    متـداول . گيرد  هاي بخصوصي انجام مي     درختان، روغن حيواني و روغن ماهي و نمك       

وسـيله   مواد نمك و زاج سفيد هستند كه تركيبي از سولفات آلومينيم است و هـم اكنـون بـه              

. دهد، جايگزين شـده اسـت   هاي كرومي كه به چرم يك رنگ آبي متمايل به سبز مي            نمك

هاي مخلوط آلومينيـوم ماننـد سـولفات          شود، نمك   از مواد ديگري كه در دباغي استفاده مي       

هاي سديم و مواد مصنوعي براي تثبيت مواد دبـاغي اسـت،    آلومينيم و آلدئيد همراه با نمك     

  .رف است كه امكان دارد،تركيبات آروماتيك را هم دربر داشته باشدتان مع كه به سين

) چــرم(ســازي، عمليــاتي اســت كــه طــي آن پوســت فــسادپذير تبــديل بــه كــاالي  چــرم  

پـذير،   يا به عبارتي، پوست حيوان بايد طوري فرآوري شود كه انعطـاف   . شود  فسادناپذير مي 

مـوارد مـصرف زيـادي دارد و    چرم . سفتي وخواص ضدآب بودن طبيعي خود را حفظ كند   

  سازي داري پوست و چرم نگه - 2 – 5 – 9
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افزار، تازيانه، افسار، وسايل      در ساخت كفش، لباس، زنبيل، مشك، بشقاب، ابزاركار، جنگ        

خواب، لوحـه، سـرپوش،       پوش، مبل و صندلي، رخت      گري و صنعتي، ديوار خانه، كف       آهن

  ). 13- 9جدول (شود  قايق و اقالم ديگري بكار گرفته مي

  وست متناسب با محصوالت چرمي كاربرد انواع پ- 13- 9جدول 

  نوع محصول

  نوع پوست

  زيره

  كفش

  آستري  رويه

  كيف

  دستي 

  كيف

  بغلي

  خز  لباس  دستكش  صنعتي  مبلي

  ×  گاو نر

O  - - - × × -  ×  -  

 - - - × × ×  -  × ×  O  گاو ماده

 × -  گوساله

O  ×  ×  - 

O  ×  ×  O  
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ول زنـدگي دام و  شـود، در طـ   ها كه مانع ساختن چرم مرغوب و زيبا مي    بعضي از آسيب    

دسـته ديگـري از عيـوب در حـين          . آيـد   برخي درحين آماده كردن پوست و چرم پديد مـي         

هـاي وارده بـه پوسـت از آن       شناسـائي آسـيب   . آيـد   انجام مراحل مختلف توليد بوجـود مـي       

ها را دريافت و از بوجود آمدن بسياري     توان علت آن    جهت واجد اهميت بسيار است كه مي      

هـا    سازي و فرآوري آن     ي كرد و قبل از ورود به مراحل دباغي روش آماده          ها جلوگير   از آن 

ه به چنـد دسـته اصـلي    شود، ك بطوركلي پوست در چند مرحله دچار آسيب مي      . را تغيير داد  

  شود تقسيم مي

  

  

   چرمهاي مربوط به پوست و ضايعات و آسيب - 3 – 5 – 9
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   ضايعات قبل از كشتار- 1

 تـا  آيد و درصد باالئي از زيـان پوسـت   يا معايبي كه در دوران زندگي حيوان بوجود مي   

  :گيرند ها در چند رده زير قرار مي اين آسيب. گيرد  درصد را در بر مي30حدودي باالتر 

ماننـد چـروك، رخ درشـت،       . ضايعاتي كه بطور طبيعي در پوست حيوان وجـود دارد         : الف

هاي سـفيد، سـوراخ در درم، پوسـت           لكه چربي، بزرگي غده عرق، رنگدانه زياد، غده، لكه        

  . و پيري دامجذامي، پوست مردار شبه

صدمات ناشي از برخوردهاي فيزيكي و مكـانيكي در محـيط و سـؤ مـديريت ماننـد       : ب  

چيني غلط، نفوذ اجسام تيز و برنده، ضـربات مكـانيكي، سـرمازدگي،     زدن، پشم ها، داغ     زخم

ها، سوختگي پوست، آرايش نامناسب پـشم و          گرمازدگي، محل گزش حشرات، مسموميت    

عامل لغزنده شدن زمين، ليز خوردن دام، آلـوده شـدن پوسـت و              پوست، كثيفي اصطبل كه     

كه در اثـر حـرارت بخـصوص در اقلـيم گـرم و مرطـوب بـر          هائي  زيان. تكثير حشرات است  

بنـدي پوسـت براسـاس محـل         شود، نيز از مواردي است كه در درجـه          روي پوست ايجاد مي   

  .زيست بايد مورد توجه باشد

 علوفه كپك زده و مسموم، عدم تعـادل جيـره غـذائي،             اي مانند تعليف    عوامل تغذيه : پ  

. و سـوءتغذيه  ) مـس، روي و كبالـت     (، كمبـود مـواد معـدني        )آ، د و اي   (هـا     كمبود ويتامين 

تر باشد، كيفيت پوست بهتر خواهـد      بطوركل هرچه روش پرورش و تغذيه دام بهتر و طبيعي         

اشـند، ضـعيف، سـست و كـم     هائي كه جيـره غـذائي نامتعـادلي داشـته ب        مثال پوست دام  . بود

چنـين آثـار سـتون فقـرات و      هـم . دهـد  ضخامت بوده و شكل طبيعـي خـود را از دسـت مـي          

گرچه تغذيه خـوب در سـالمتي و نرمـي پوسـت     . ماند هاي حيوان روي پوست باقي مي   دنده

كننـد   هائي كه براي توليد گوشت رژيم غذائي مخـصوصي دريافـت مـي       موثر است ولي دام   

بطوركل پوسـت  . شود كاسته مي ي بيشتر در ناحيه درم از ارزش پوست آنها  بدليل ايجاد چرب  

  .هاي پرواري پرچربي و كم استقامت است دام

آماس، ادم، عفونت موضـعي، سـوزش،      (ها مانند درماتوزها      ها و انگل    آسيب بيماري : ت  

يش ، نـ  )هـا   هـا و قـارچ      هـا، ويـروس     باكتري(تاثير موجودات ذره بيني     و  ) كچلي و حساسيت  
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، زمـان حيـات  ها و نفوذ الروها، كرم، شپش و جرب كه در مراحـل مختلـف           حشرات و كنه  

 سـاز  كـارگران چـرم   و حتي آسيب بـه  در زمان نگهداري يا انبارداري پوست يا ساخت چرم 

 حاصـل از  ت اقتـصادي اخـسار ) . 46- 9 تـا  28- 9اشـكال  (سـازند   صدمه خـود را وارد مـي   

مكيدن خون، باعث الغـري و كـم   يجاد منفذ، خارش و    ، ا گزشهاي خارجي از طريق       انگل

هـا و انـسان، افـزايش هزينـه           بـه سـاير دام    هـاي مختلـف      انتقـال بيمـاري   ات دام،   شدن توليـد  

رعايـت اصـول    . كم شـدن ارزش پوسـت و پـشم مـي شـوند            و نيز براي درمان دام    داري    نگه

حـد زيـادي از    تواند بـه  هاي خارجي مي بهداشتي دام و جايگاه وحمام دادن دام بر عليه انگل 

  . خسارات وارد شده در نتيجه اين عوامل را كاهش دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اثرات حاصل از نفوذ الرو مگس واربل به درون پوست كه منجر به -30 – 9 تصوير

  .شود ني به دام و توليدات آن ميرسا ناراحتي، آسيب

  

   الرو مگس واربل عامل مياز جلدي-29 – 9 تصوير         مگس واربل-28 – 9 تصوير   
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   يك كنه بالغ-34– 9 تصوير                    حمام ضد كنه-33– 9 تصوير              

  

  ) هيپودرموز(  مياز جلدي يا منجور-31-9 تصوير

  روي پوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   چرخش زندگي كنه-32– 9 تصوير
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   مايت بالغ جرب دمودكس-39– 9 تصوير

  

  

   حمام سيار ضدكنه-36– 9 تصوير            ام ضد كنه در خراسان حم-35– 9 تصوير        

  

  

  

  

  

  

  

  

   الرو جرب دمودكس-38– 9 تصوير                        جرب دمودكس-37– 9 تصوير       
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   الرو جرب-40– 9 تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )ت ساركوپتسماي(جرب  - 41– 9شكل 
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   شپش بالغ بدن گوسفند-47– 9 تصوير

  
  
  

 اثرات ناشي از خارش بدن روي گوسفند در نتيجه گال -46– 9 تصوير تا 42 – 9 تصاوير

  هاي خارجي، و ساير انگل) جرب(
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   ضايعات حمل دام و زمان كشتار- 2

حمـل و هـدايت نادرسـت دام    : شود، مانند ها تخمين زده مي د آسيب  درص 40كه حدود     

به كشتارگاه، انتقال ناصحيح، رعايت نكردن بهداشت رواني كه موجب تنش در حيوان قبل              

شود، تراكم دام در محوطه كشتارگاه، ضـربات چـوب، عـرض كـم راهروهـا،                  از كشتار مي  

غزنده بودن كف، كشيدن دام و پوسـت  نامناسب بودن فضا و مصالح جايگاه قبل از كشتار، ل    

كنـي غيراصـولي، اسـتفاده از         كـشتار و پوسـت    ،روي زمين، آلـوده بـودن سـطح كـشتارگاه           

 ايجاد كاردمالي روي پوست در طرف لش        نهايتاًچاقوي نوك تيز و نحوه بكارگيري غلط و       

  .هاي متفاوت، از جمله اين مواردند با عمق

كارهـاي مناسـب، آمـوزش و صـنعتي      ، با ارائه راهصدمات اقتصادي ذكر شده در اين مرحله  

هاي ايـن مرحلـه را بـا     راحتي ضرر و زيان  تواند به   ها قابل نظارت بوده و مي       نمودن كشتارگاه 

  .مديريت مناسب به حداقل برساند

  

   ضايعات بعد از كشتار- 3

 عيوب پوست در بعد از كشتار گرچه داراي اهميت بـوده و خـود سـهم نـسبي بـاالئي از            

ترين هزينه و فقـط   شود ولي محدود به چند مورد بوده و براحتي با كم            خسارات را شامل مي   

پوست دام بعد از كشتار در سه مقطـع ممكـن           . ريزي قابل رفع است     با مهارت، دقت و برنامه    

  .باشد داري، انبارداري و چرمسازي مي است دچار آسيب شود كه شامل مراحل نگه

 آلـوده شـدن آن بـه خونĤبـه پـس از كـشتار كـه باعـث افـت          داري نامناسب پوسـت و      نگه -

آوري و حمل نادرست پوست بـه انبـار، نادرسـت     جمع. شود مقاومت بافت اصلي پوست مي 

چيدن پوست در انبار، شـرايط نامناسـب انبـار و محافظـت نادرسـت و عـدم رعايـت اصـول              

.  شـده اسـت    سود كردن از جمله عوامل ديگر در صدمه ديدن پوسـت قلمـداد              صحيح نمك 

ترين عوارض عدم محافظت صحيح از پوست قبل از دبـاغي فاسـد شـدن آن اسـت كـه        مهم

باشـد كـه     منجر به شل شدن پوست، ريزش مو در شرايط حاد و حساس شدن رخ چـرم مـي                 
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شود در هنگام عمليات دباغي اين قسمت از بافت پوست آسـيب جـدي ببينـد و از               باعث مي 

 .رده خارج شود

داري آن مانند مرحلـه كـشتار، اگـر بـا آمـوزش،               ت از پوست و نحوه نگه     در مقطع محافظ   -

ريزي و مديريت در بازرگاني پوست باشد، و بتوان خسارات بارزي را كه در                نظارت، برنامه 

خوبي رديابي كرد، از بين بـردن ضـايعات پوسـت در              شود را به    اين مقطع به پوست وارد مي     

  . سازد اين مرحله را ممكن مي

موجودي يك انبار   .  و نظارت بر انبارداري پوست از موارد ديگر بسيار مهم است           مديريت -

شود كـه خـوب از        ها در شرايطي حفظ مي      ارزش اين پوست  . خام داراي ارزش زيادي دارد    

هـا    داري شود و به دقـت انتخـاب و جوربنـدي شـوند تـا بهتـرين نـوع چـرم از آن                        ها نگه   آن

هـاي وارده از لحـاظ كيفيـت، كميـت، عالئـم فـساد،          بنـابراين بازرسـي پوسـت     . ساخته شود 

طوركل مديريت دقيق و دادن ارائـه        ها برحسب نوع و به      بندي آن   شرايط سالمتي و نيز بخش    

هـاي   طريق براي مراحل فرآوري به صورت صـحيح، در افـزايش كـارآئي و كـاهش هزينـه           

 .كارخانه بسيار مهم است

ديل پوسـت بـه چـرم در مراحـل مختلـف            كه طي فرآيند تب   : صدمات در زمان چرم سازي     -

هاي ايجـاد شـده بـر روي     تر و خشك انجام شده وشامل برجستگي شستشوي اوليه، دباغي، تكميل   

چرم، شكستگي رخ، رخ سخت، دو پوسته شدن چـرم، وجـود لكـه چربـي، سـفيدك                  ) رويه(رخ  

 خـوب  آميـزي  زدن و موارد ديگري است كه مهارت، دقت، دانش و مصرف مواد دباغي و رنـگ       

 .را در اين مقطع ببراي جلوگيري از اين صدمات و توليد چرم مرغوب نياز دارد

  

  بندي پوست  اهميت درجه

آوري پوست در تبـديل بـه    بندي پوست، دسترسي به شرايط مناسب عمل هدف از درجه   

 ، نـوع  ،چرم است كه طي آن با تعيين زمان، ميزان درجه حرارت، مـدت مانـدگاري پوسـت                

 نوع كاالي توليدي    نهايتاًيت مواد شيميائي بكارگرفته شده در مراحل مختلف و          ميزان و كيف  

به اقالم متنوعي از لباسي، مبلي، زبره و رويه كفـش،  شود تا بتوان پوست را     از چرم مشخص    
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بـر همـين اسـاس اسـتانداردهاي مختلـف بـر           . بديل كرد كشي، صنعتي و غيره ت     كيفي، دست 

  .ها تعريف شده است مبناي ويژگي

محـل جغرافيـائي   (بندي در اغلب كشورها در ابتدا بر اساس نوع دام و محـل پـرورش                 درجه

، پروار بودن دام يا     )در گاو (زدگي و محل آن       ، داغ )مانند كشور يا استان، كوهستان و بيابان      

ميزان آسـيب   ،  )بالغ سال، زير يك  نوزاد،( سن  ،  نسسپس برحسب ج  . شود  غير آن انجام مي   

نواحي مختلـف   (ضخامت پوست   ،  محافظت هاي اوليه  ،  )كني  ارت در پوست  مه (هاي وارده 

  . شود  جوربندي ميهر پوست) لطافت و كشيدگي(كيفيت داخلي و ) پوست

  

  بندي بندي يا سورت اشكال درجه

  :بندي پوست شامل موارد زير است بندي و طبقه دسته

 معرف اسـت و طـي       سمياكه به روش    .... گاو، گاوميش، گوسفند و     : نوع حيوان يا دام      .1

  :شوند ها به چند دسته تقسيم مي آن پوست

  گوسفند و بز : هاي سبك  پوست-الف

  .ساير موارد و ، شترمرغگاو ، گاوميش ، شتر، اسب: هاي سنگين پوست -ب 

  گل و پوستين حاصل از گوسفند و بز   پوستهاي مار، تمساح، قره: هاي تزئيني پوست -پ 

  بره، بزغاله و خرگوش: وچكپوست حيوانات خيلي ك -ت 

  نر و ماده: جنس دام  .2

  سال و بالغ  نوزاد، زير يك: سن دام  .3

  كوهستان، بيابان، محل جغرافيائي: محل پرورش  .4

  : شامل) روش كيفي(محافظت هاي اوليه يا روش هاي نگهداري پوست  .5

  پوست تر يا خام يا سبز - 

  خشك شده - 

  نمك سود شده - 

  پاشيدن نمك يا ترنمكي: الف  •
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   نمكيآب: ب •

  خشك نمكي: ج •

  )ساالمبور(پيكله يا اسيدي شده  - 

  مانند ضدعفوني كردن يا منجمد شده:روش هاي متفرقه - 

  طريقه وزني .6

  برحسب نحوه محافظت از پوست و نوع حيوان متفاوت است، ولي بطوركل - 

   درصد وزن تر كشتارگاهي دام85وزن پوستهاي ترنمكي  - 

  گاهي دام درصد وزن تر كشتار55وزن پوستهاي خشك نمكي  - 

   درصد وزن تر كشتارگاهي دام35وزن پوستهاي خشك  - 

 .  درصد وزن تر كشتارگاهي دام است65وزن ساالمبور - 

 نژاد، سن، جنس و نواحي مختلف پوست در روي بدن: ضخامت پوست .7

  كيفيت داخلي هر پوست .8

  ميزان آسيب هاي وارد شده .9

  

  سورت پوست در گوسفند

   سورت رنگ-1

   طول پشم– 2

  : ندازه  سورت ا– 3

  ) فوت مربع100مساحت يك دوجين  (1قد =  باالتر 1 فوت 10 �

  ) فوت مربع90مساحت يك دوجين  (2قد = 10 تا 8 �

  ) فوت مربع70مساحت يك دوجين  (3قد = 8 تا 6 �

  ) فوت مربع70 تا 36مساحت يك دوجين ) (4درجه (بره  =6 تا �4

  ريز= به پائين �4

                                                           

  مترمربع است  سانتي29/9هر فوت مربع برابر  - ١
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سـت بـه بعـد عيـوبي ماننـد كاردمـال، زخـم و                انگشت به داخل پو    4از  :  سورت كيفيت  – 4

پـشت و قـسمتي از      (چنانچـه محـل اصـلي پوسـت         . شـود   هاي ديگر در نظر گرفته مي     آسيب

  . جدا مي شود4آسيب ديده باشد به عنوان سورت ) پهلوها

  .شود پوست ناسالم و فاسد به عنوان براك رد مي

كـه   طـوري   بـه . شـود    مـي  بنـدي   پوست گوسفندي در اروپا برحسب ميزان پشم نيز درجـه           

 2كوتـاه    ( كيلوگرم براسـاس كيفيـت پـشم و طـول آن     6 تا 4دار   هاي تر نمكي پشم     پوست

 كيلـوگرم،   4 تا   2، گوسفند پشم چيده     )متر   سانتي 6  طويل    -متر     سانتي 4متوسط   -متر    سانتي

  .شوند يا كمتر ارزيابي مي  كيلوگرم2و بره كوچك   كيلوگرم4 تا 3بره پرواري 

  

  ورت پوست بزس

   سورت اندازه– 1

  ) فوت مربع90مساحت يك دوجين  (1قد=  پا باالتر 8 �

  ) فوت مربع80مساحت دوجين  (2قد =  پا 8 تا 6 �

  ) فوت مربع60مساحت يك دوجين   (3قد =  پا 6 تا 4 �

 ) فوت مربع30مساحت يك دوجين  (4قد = 1 پا5زير  �

   براساس داشتن منجور: سورت كيفيت– 2

  . هاي متفاوتي است صورت و فروش پوست بز در كشورهاي مختلف بهبندي  درجه  

هاي خشك شده در هوا به صورت صـدجلدي برحـسب سـن و جـنس                  در اروپا، پوست    

 كيلـوگرم بـراي سـاخت چـرم         30هـاي زيـر       شـود و از پوسـت       حيوان وارد بازار جهاني مـي     

 خـشك شـده در   نمكـي يـا   ها به صورت خشك فريقا پوستآدر  . شود  دستكشي استفاده مي  

در خاورميانـه بـه صـورت       . شـود   آفتاب و براساس وزن سبك، متوسط و سنگين عرضه مـي          

در . نمكي اسـت   داري خشك و خشك     در هند و پاكستان روش نگه     . شود  خشك عرضه مي  

هاي بز بـا توجـه بـه كيفيـت، رنـگ و           اندونزي روش خشك مرسوم است و در چين پوست        

  . رسد فروش مي  گرم به1700 تا 700هاي وزني بين  طول مو در اندازه
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مـديريت  . هـم اسـت   اي از مـسائل مربـوط بـه    زنجيره ارزش جهـاني چـرم زمينـه پيچيـده        

داري دام، صنايع توليد چرم، واحـدهاي فـرآوري بينـابيني و واحـدهاي فـروش معتبـر و            نگه

ل شده و كاالهـاي تمـام چـرم از          تكمي  در حالي كه محصوالت نيمه    . اند  معروف از آن جمله   

شـوند و   اقالمي هستند كه در بازار فروش و صادرات كاال بين كشورهاي مختلف مبادله مـي    

 سر اين دامنه وسيع از زنجيره اقتصادي و با اهميت به دام مربوط               يك. از عوامل تاثيرگذارند  

ز دام تخمين زده عبارت ديگر ماده خام اصلي و مهم براساس مقدار پوست حاصل ا           به. است

لذا ضرورتاً  . داري از پوست نيز ارتباط دارد       شود و به قابليت و چگونگي محافظت و نگه          مي

سطح مهارت و دانش انـساني،  . صنعت چرم بر پايه توليد گوشت در سراسر دنيا استوار است    

آالت و مواد شيميائي از جمله عواملي هستند كه در كيفيـت بـاالي كاالهـاي چرمـي                    ماشين

پوش و البسه چرمي عالوه براين عوامل، موارد و مسائل            در صنعت پاي  . سزائي دارند   نقش به 

ديگري مانند دانش فني پيشرفته، مهارت باالي صـنتعتي، طراحـي و مـد، ابزارهـاي طراحـي                  

اي بـر     در اين راستا اخيرا توجه ويژه     . هاي تجاري و بازاريابي دخيل است       كامپيوتري، مارك 

محيطي و تاكيد بر رعايت موازين فرآيندهاي استاندارد، كنترل           هاي زيست  مسائل و سياست  

هـا و قـوانين منجـر بـه حفـظ محـيط               اگرچه ايـن شـاخص    . شود  كيفي و عوامل اقتصادي مي    

شود، ولـي از طرفـي ممكـن      هاي نامطلوب مي زيست، پشتيبان تجارت سالم و كاهش رقابت     

هـا و تربيـت تخصـصي و          لذا آموزش .  باشد ساز  است، براي كشورهاي در حال توسعه مسئله      

ها و بكارگيري اسـتانداردها و معيارهـاي مناسـب     آوري آميز فن علمي براي كاربري موفقيت  

مشكالت تجاري هنوز براي اغلـب كـشورها وجـود دارد و پيـشرفت و افـزايش                 . الزم است 

  . ستهاي واقعي براي مقاومت و دوام زنجيره ارزش چرم در جهان ا كيفيت، ضرورت

ارزش اقتصادي پوست، چرم و محصوالت چرمـي و جـانبي آن نـسبت بـه گوشـت دام                     

كه ارزش تجاري پوست و محـصوالت         بطوري. شود  درصد بااليي از ارزش دام را شامل مي       

 بييليــون دالر 8/53 (2005 تـا  2003هـاي   آن توسـط سـازمان خواربـار جهـاني در بـين سـال      

  رزش اقتصادى پوست و چرما - 4 – 5 – 9
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حـدود دو برابـر     )  ميليون دالر آمريكـا    24105(و بز نسبت به گوشت گاو، گوسفند      ) آمريكا

  . برآورد شده است

 درصـد   12انگيزي با رشد حدود       سازي بطور شگفت    تجارت پوست، چرم و صنايع چرم       

ايـن  .  بيليون دالر در اوايـل قـرن بيـستم روبـرو بـوده اسـت               40 ساله گذشته برپايه     20در طي 

در كـشورهائي اسـت كـه بـه     ) 14 - 9جـدول  (پوش  سابقه بخصوص در مورد پاي  توسعه بي 

... اند كه كشورهاي چين، هند، برزيل و          تازگي در جرگه كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته       

كه كشورهاي اروپائي و آمريكا سير ثابـت و يـا كاهـشي در توليـد                  در حالي . اند  از آن جمله  

ول تغييـر يافتـه     براساس اين رشد، الگوي تجارت اين محـص       ). 15– 9جدول  (اند    چرم داشته 

سري عوامل اقتصادي مانند قيمـت        كه در شرايط كنوني صنايع چرم از يك         است، نظر به اين   

هـاي    هـا و ذخيـره      قابليـت . باالي مواد خام و ضوابط حفظ پايدار محيط زيـست متـاثر اسـت             

اي ارزيابي و در دسترس قرار گيـرد تـا عـالوه بـر كـاربرد                  موجود بايد بطور مطلوب و بهينه     

اي  هاي وارده به محيط زيـست تاحـد قابـل مالحظـه           ، هزينه تبديل كاهش يافته و آسيب      بهتر

  .تحت نظارت دقيق و كنترل قرار گيرد و به حداقل ممكن كاهش پيدا كند
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   چرم مصرفي دنيا برحسب نوع كاالي نهائي-14- 9جدول

  

  درصد از توليد كل  ميليون فوت مربع

  پوش پاي

  لباس

11925  

2290  

52  

10  

  وخودر

  مبلمان

2340  

3210  

2/10  

14  

  دستكش

  ساير محصوالت چرمي

1010  

2155  

4/4  

4/9  

  100  22930  كل

  

  پوش چرمي  حجم تجارت جهاني در توليد چرم سنگين، سبك و پاي- 15- 9جدول 

  

  كل  كشورهاي توسعه يافته  كشورهاي در حال توسعه

  2675  2245  430  )هزارتن(پوست سنگين و سبك

  15218  5040  10178  )ربعم ميليون فوت(چرم 

  2686  636  2049  )ميليون جفت(چرم كفش 

 5-9سهم نسبي توليد چرم از پوست گاو، گوسفند، خوك و بـز در جهـان طبـق نمـودار           

هم گرچـه سـ  . هاسـت   درصد مربوط به سـاير پوسـت     2/0 درصد و    9 و   11،  15،  65ترتيب    به

تـر اسـت ولـي بخـش زيـادي از            هـا كـم     نسبي توليد جهـاني پوسـت بـز نـسبت بـه سـاير دام              

هـا سـهم بـسزائي      هاي بز بدست آمده در اغلب كشورها در اقتصاد محلـي و ملـي آن                پوست

دارد و از اقالم ارزآور مهم در آن كشورها با توجه به سـهم نـسبي توليـد آن در برابـر سـاير               

  ارزش اقتصادي، اجتماعي توليد و عرضه پوست گوسفند و بز  - 5 – 5 – 9
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پوست فرآورده جنبي بـسيار مفيـدي از بـز در خيلـي از كـشورها                .  هاي دامي است    فرآورده

بخصوص در تجارت پوسـت چـين، هنـد، پاكـستان و كـشورهاي افريقـائي ماننـد سـومالي،          

 درصد درآمد الشه بز از طريـق عرضـه پوسـت      20 تا   10بطوري كه   . اوگاندا و نيجريه است   

  . ذكر شده است

  

  

  

  

  

  

  ر دام درصد چرم توليدي از ه-5-  9نمودار 

 ميليون جلد   7 ميليون جلد پوست گوسفندي،      16بر اساس آمار موجود ساالنه در حدود          

در ) سـنتي و صـنعتي  (هـاي بـومي     ميليون جلد پوسـت گـاوي از كـشتار دام        2پوست بزي و    

 ميليـون دالر    90بطـور متوسـط بـيش از        پوست دامهـاي اهلـي ايـران        . گيرد  دسترس قرار مي  

 صـادرات زيـر     ، بخـش مهمـي از     )زائي فراوان   جز ايجاد ارزش افزوده و اشتغال       به(ارزآوري  

اي از پوسـت   كه حجم عمـده  الزم به ذكر است، با توجه به اين. دهد بخش دام را تشكيل مي   

گاوي در داخل كشور به چرم تبديل شده و مورد استفادة صنايع پسين نظيـر صـنعت كفـش          

 يـا چـرم نيمـه سـاخته     1يرد و پوست بزي كه صادرات آن فقط به صورت كراست          گ  قرار مي 

توان گفت صـدور پوسـت گوسـفندي بـه صـورت سـاالمبور، يكـي از                   ممكن مي باشد، مي   

براساس محاسبات صورت گرفتـه مـشخص شـده اسـت           . مشكالت اصلي صنعت چرم است    

 به چرم، در مرحله اول      اي تبديل پوست خام      درصد از چرخة كاري چهار مرحله      15كه تنها   

                                                           

1

هاي پوشـشي و افـزايش، خـواص     اي مي باشد كه پس از مرحله دباغي، با اضافه كردن رنگ             ساخته  كراست چرم نيم   -

  .شود هاي مربوطه ساخته مي ديناميكي چرم، با ماشين

درصد چرم توليدي دنيا برحسب نوع دام

65

11

9

15

گاو

گوسفند

بز

خوك

  سهم تجارت پوست، ساالمبور و چرم ايران - 6- 5 – 9
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 درصـد از مـابقي چرخـه    85به عبـارت ديگـر، عمـالً    . گيرد يعني توليد ساالمبور صورت مي   

عنوان كاالي نهـايي ايـن صـنعت از      كاري تبديل پوست تا چرم، در نتيجه عدم توليد چرم به          

جهت گرچه ايـران از نظـر    همين  به.دهد  درصد را تشكيل مي 90رود كه در حدود       دست مي 

 جهاني قرار دارد ولـي درتوليـد چـرم خـام و     بااليهاي  در رتبه) گوسفند و بز(توليد پوست  

  ). 16- 9جدول (ندارد محصوالت چرمي نقش چنداني در تجارت جهاني 

بـا توجـه بـه افـزايش        در صادرات پوست و چـرم        يك افت قيمت     اخيرهاي   در طي سال    

ديـدگي    آسـيب  ،بهداشـتي  بـه مـسائل   شود كه دليل عمده آن عـدم توجـه           وزني مشاهده مي  

. باشـد   مـي  بنـدي درسـت     عدم جوربنـدي و دسـته      ،نامناسبداري   انبار  و كني پوست، پوست 

 بخش قابل توجهي از ارزش افزوده حاصل از تبديل پوست به چرم در كشور نيـز بـه داليـل           

ي هـا بـراي توليـد كاال  آوري  مانـدگي فـن   ، عقـب 1صادرات پوست خام به صورت ساالمبور   

عالوه بر اين،   .  از دسترس خارج مي شود      و سوءبازاريابي كاالهاي صادراتي     چرمي غوبمر

اغلب مراحل اوليه فرآوري همراه با مصرف آب زياد و آلودگي محـيط زيـست، در داخـل           

بنـابراين توسـعه فـرآوري    . شـود   انجام شده و پوست تميز و آماده براي توليد چرم صادر مي           

هـاي مـورد      به كاالهاي نهايي همراه با افـزايش كيفيـت پوسـت          ها    كاالهاي خام و تبديل آن    

عنوان راهكارهاي مؤثر بايد درنظر گرفته شود كه درآمـد ارزي و ارزش افـزوده           مصرف، به 

  .باالئي را به دنبال دارد

  پوست و چرم دنيا سهم ايران از توليد - 16- 9جدول 

  نوع/منطقه  )ميليون جلد(پوست 

  بزو بزغاله  گوسفند و بره   و گوسالهگاو

  چرم

  )مربع فوت ميليون(

  5/22700  9/387  4/571  344  جهان

  )1/1(2/250  )9/1(5/7  )8/3(7/21  )72/0(5/2  )درصد/مقدار(ايران

  

                                                           

1

اي تبديل پوست خام به چرم مي باشد كه اساساً به منظور افزايش   ساالمبور اولين مرحله از فرآيند چهار مرحله-

  .داري پوست انجام مي پذيرد قابليت نگه
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  منابع

 .  جلد اول. تهران. انتشارات محيط. شيمي پوست و چرم. 1366. سامي. احمدي، ب و س -

 رانتوليد، مصرف و فرآوري پشم در اي. 1385پردل،ع،  -

. از پوست تا چـرم . 1359. مدي. نوبري و ش. حميدي، م، كاردان، ع. الديني، ح  عال. ب. داهي ع  -

  . تهران. گروه صنعتي ملي. مركز تحقيقات و كارآموزي كفش ملي

پروژه مطالعه و تدوين استراتژي توليد گوشت قرمـز و         . 1384. اقباله . و ا  طاهرپور، ن .  صالحي، م  -

 بررسي توليد، مصرف، فرآوري و تجارت الياف دامي در ايـران  -لد هفتمالياف دامي در كشور، ج    

 .هاي علمي و صنعتي ايران و جهان سازمان پژوهش

بررسي اثر عوامل محيطي و نوع پرورش بـر   . 1379. كورنگ بهشتي  . و ا  طاهرپور، ن .  صالحي، م  -

  .47 شماره . پژوهش و سازندگي.خصوصيات كرك بزهاي رائيني

پـژوهش و   . فصل بر خصوصيات الياف پشم در گوسفندان بلوچي         بررسي اثر  . 1385. صالحي، م  -

  .78شماره. سازندگي

. 1389. اقبالـه .  و انيـا .. لطـف ا . ب، انـصاري رنـاني  . ح، طاهرپور دري. ن، زاخري.ج. صالحي، م  -

موسـسه  . بنـدي آنهـا   بنـدي و دسـته    شناخت خصوصيات پوست بزهاي بومي ايران به منظـور درجـه          

  .سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. ت علوم داميتحقيقا

افشار . پاپي، م. اسدي الموتي، ن. عبادي، ع. انصاري، ز. ر.طاهرپور، ح. غالمي، ن. ح. صالحي، م -

اثـر شـكل فيزيكـي خـوراك بـر خـصوصيات پـشم و پوسـت بـره هـاي نـر                       . 1392. پور  كمال. و م 

  . زمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسا. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كلكوئي

بررسـي اثـر    . 1391. و سـاير همكـاران    . طـاهرپور، ط  .  تهرانـي، ع    مـصطفي . عباسـي، ا  . صالحي،م -

 بـر توليـد كمـي و كيفـي      به خوراك دام  بار  اي محصول نهائي خط تبديل ضايعات ميوه وتره         تغذيه

زمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج        سـا . موسسه تحقيقـات علـوم دامـي      .  بره هاي نر   الياف و پوست  

 .كشاورزي

. پژوهشي در اهـم مطالعـات انجـام شـده روي پـشم گوسـفندان بـومي ايـران        . 1367. طاهرپور، ن  -

   .نشريه فني شماره . سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي. مؤسسه تحقيقات دامپروري

 و  كمـي  بهبـود  و  افـزايش  . 1386. كورنـگ بهـشتي   .م و ا .انـصاري، ح  .  صـالحي، م  . طاهرپور، ن  -

  .هاي علمي كشور شوراي پژوهش. كركي ايران  بزهاي  الياف  كيفي
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  الصه شرايط بيمه گوسفند و بزخ

بـا تاييـد بـروز    (تلـف شـدن دام در اثـر خشكـسالي          :  خطرات تحت پوشـش بيمـه      -1

، حمله وحوش، سـيل، تگـرگ، سـرما و          )خشكسالي از سوي ستاد حوادث غير مترقبه استان       

اي حـين جابجــايي،   صادفات جــادهيـخ زدگـي، صــاعقه، زبزلـه، حـوادث حمــل و نقـل و تـ      

، پرت شدن از كـوه،      )با تائيد دامپزشكي  (سوزي غيرعمد، مارگزيدگي، هار گزيدگي        آتش

شاربن يا سياه زخم، تب برفكـي، آنتروتوكـسمي،         : هاي  تلفات ناشي از انفجار مين و بيماري      

  . نفخ كفيسالمونلوز، ذات الريه فوق حاد يا پنوموني آنزئوتيك، شاربن عالمتي، طاعون و

سـوزي    اختالفات محلي، توقيف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، آتش        :استثنائات شامل 

  .باشد عمدي و عدم مراقبت صحيح از دام مي

 ساعت 24يكسال شمسي بوده و شروع بيمه و تعهدات صندوق :  مدت قرارداد بيمه-2

  .باشد پس از امضاء قرارداد بيمه مي

 حق بيمه و غرامت -1
  

  :باشد  بيمه و غرامت به ازاي هر راس دام طبق جدول زير ميمبلغ كل حق

   ريال- ارقام به راس

  گزينه  مورد بيمه

  كل

  حق بيمه

  سهم

  دولت

  سهم

  گذار بيمه

  مبلغ

  غرامت

  گوسفند بالغ

1  72000  52000  20000  1600000  

  )ماه تا يك سال 6(گوسفند نابالغ 

1  36000  26000  10000  800000  

  بز بالغ

1  57600  41600  16000  1200000  

  )ماه تا يك سال 6(بز نابالغ

1  28800  20800  8000  600000  

  گوسفند بالغ

2  120000  60000  60000  25000000  

  بز بالغ

2  96000  48000  48000  2000000  

  گوسفند بالغ

3  192000  92000  100000  4000000  

   ماه6 تا 3گوسفند نابالغ 

1  57600  35600  22000  600000  

   ماه6 تا 3لغ بز نابا

1  38400  28400  10000  400000  



 531  / پيوست ها                                                                                                           

توان براي   در صورت تمديد بالانفصال قرارداد بيمه و عدم پرداخت غرامت مي: تبصره

  .گذار تخفيف منظور نمود  درصد حق بيمه سهم بيمه10دوره بعدي به ميزان 

  خالصه شرايط بيمه پرواربندي

  )93-94سال زراعي (

 خطرات تحت پوشش بيمه -1

 ملهاي داخلي شا بيماري -الف

انباشـتگي و نفـخ شـكمبه، انباشـتگي هـزارال و انباشـتگي              (نفخ حاد شكمبه، سوء هضم حاد       

، )آسـيت (، آب آوردن شـكم      )پريتونيت(ها، ورم پرده صفاق       ، پيچ خوردگي روده   )شيردان

، سـيروز كبــدي،  )پريكارديـت (، ورم پـرده خـارجي قلـب    )TRP(اي نگـاري   تـورم ضـربه  

  .ه كبدي، پنوموني، آبسه ريوي، عفونت و نارسائي كليه، كوردي دو چشمهپاتيت، آبس

  :هاي حركتي شامل  اختالالت عمومي اندام-ب

هـاي    هـاي انـدام     ، در رفتگي و شكـستگي     )ناشي از گنديدگي سم و عفونت مفاصل      (لنگش  

  ها  حركتي، ستون فقرات و دنده

  : عوامل طبيعي غيرقابل پيشگيري شامل-ج

  .لزله و مارگزيدگيصاعقه، سيل، ز

  : هاي عفوني شامل بيماري: د

اي   تب برفكي، شاربن، شاربن عالمتي، پاسـتورلوز، لپتوسـپيروز، هـاري، تيلريـوز، تـب نزلـه                

  .بدخيم

دار تـب برفكـي، شـاربن، شـاربن عالمتـي، پاسـتورلوز،          هاي عفوني واكـسن     بيماري: تبصره

ون توسط دامپزشكي توصيه شده اسـت    لپتوسپيروز، هاري، تيلريوز در مناطقي كه واكسيناسي      

در صـورت ارائـه گـواهي انجــام واكـسيناسيون از سـازمان دامپزشــكي تحـت پوشـش بيمــه        

  .باشند مي
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 سرقت، اختالفات محلي، توقيف و مصادره، شورش و بلوا، جنگ، عدم :استثنائات شامل

هاي  مراقبت صحيح از دام و تلفات ناشي از عدم مايه كوبي صحيح و بموقع بيماري

  .باشد دار مي واكسن

 120طوريكه در گوسفند و بز  معادل طول دوره پروار بوده به: مدت قرارداد بيمه -2

 روزه بوده و شروع 300هاي نر آميخته و اصيل   گوساله روز200هاي نر بومي  روز، گوساله

 .باشد  ساعت پس از امضاء قرارداد بيمه مي24بيمه و تعهدات صندوق 

 .باشد رواري طبق جداول پيوست مي پ  به ازاي هر راس دام:حق بيمه غرامت -3

در صورتيكه دامداري از مديريت خوبي برخوردار بوده و در طول يك دوره : 1تبصره

 درصد 5اي غرامتي دريافت نكرده باشد، درصورت تمديد بالانفصال بيمه نامه به ميزان  بيمه

  .گردد گذار مشمول تخفيف مي مبلغ بيمه سهم بيمه

تواند براي تمام تركيب گله خود فقط  هاي پرواري دامدار مي  در مورد گوساله:2تبصره

  . را انتخاب نمايد2 يا 1گزينه 

  )1گزينه (امت پرواربنديجدول محاسبه حق بيمه و غر

 )93-94سال زراعي (

    ريال-ارقام به راس

  مبلغ غرامت

  كل حق بيمه  مورد بيمه

  سهم 

  دولت

  سهم 

  **تلف شدن  ذبح اجباري  گذار بيمه

  900000  ندارد  15000  11000  26000  ميش حذفي

  840000  ندارد  14000  11000  24000  بره نر

  780000  دندار  12000  10400  22400  بز ماده

  720000  ندارد  11000  10000  21000  بزغاله نر

  7630000  *  200000  184000  384000  گوساله نر اصيل

  6200000  *  166000  146000  312000  گوساله نر آميخته

  3170000  *  85000  75000  160000  گوساله نر بومي
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  )2گزينه (جدول محاسبه حق بيمه و غرامت و گوساله هاي پرواري

 )94-93 زراعي سال(

   ريال-ارقام به راس

  مبلغ غرامت

  مورد بيمه

  كل

  حق بيمه

  سهم

  دولت

  سهم

  **تلف شدن  ذبح اجباري  گذار بيمه

  14000000  *  467000  237000  704000  گوساله نر اصيل

  11300000  *  379000  193000  572000  گوساله نر آميخته

  5800000  *  192000  98000  290000  گوساله نر بومي

  

گيرد ولي در صورتيكه الشـه   درمورد گوسفند پرواري در صورت ذبح اجباري غرامتي تعلغ نمي   * 

دام ذبح شده به تاييد كشتارگاه غيرقابل مصرف تشخيص داده شود، غرامتي معادل تلف شـدن دام                 

  .قابل پرداخت خواهد بود

 12000 در مبلغ 1 گزينه كه گوساله هاي پرواري تلف گردند وزن دام تلف شده دردر صورتي** 

 ريـال ضـرب شـده و مبلـغ بدسـت آمـده بعنـوان غرامـت قابـل                    22000 در مبلـغ     2ريال و در گزينه   

 كيلـوگرم، در    530ضمناً حداكثر وزن تحت پوشـش در گوسـاله نـر اصـيل              . (پرداخت خواهد بود  

 .)باشد  كيلوگرم مي220 كيلوگرم و در گوساله نر بومي430گوساله نز آميخته 

گردد كه درآمد حاصل  هاي پرواري ذبح گردند در صورتي غرامت پرداخت مي گر گوساله  ا ***

از مبلـغ غرامـت تلـف شـدن دام كمتـر باشـد، در               ) طبق گـواهي كـشتارگاه    (از فروش گوشت دام     

  .باشد التفاوت طبق روش اجرائي قابل محاسبه و پرداخت مي اينصورت مابه

  

  

  



 


