
  شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

 

 

بدون شک کوچکی جثه، قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد از نقطه نظر تولید گوشت، شیر و پشم وسایر فرآورده های آن باعث 

دن ب شده است که نظر انسان به این حیوان جلب گردد. در ایران علوفه مراتع متغییر است و گوسفندان همانند شتر مواد الزم را در

خود به صورت دنبه و دیگر مواد ذخیره می کند. به خاطر مسایل مذهبی و اهمیت قربانی کردن، گوشت گوسفند در درجه اول و 

  .دیگر فرآورده های آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد

 .ناخالص در آمده اند به علت عدم آگاهی گوسفندداران ایرانی اغلب گوسفندان ایرانی اصالت خود را از دست داده و به صورت

دامنه های سلسله جبال زاگرس در جنوب غربی و مرکز و سلسله جبال البرز در شمال ایران مناطق مناسبی برای پرورش گوسفند 

 .در ایران هستند

 

 محاسن و معایب پرورش گوسفند

 

 :محاسن

حمل می کند و با فقیرترین علوفه و غذل ها گوسفند یک حیوان نسبتاً خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را ت -1

 .را رشد خود ادامه می دهد

بوسیله گوسفند می توان زمین های نا مرغوبی که برای کشت و زرع مناسب نیست با ایجاد مرتع مصنوعی مورد استفاده قرار  -2

 .داد

تر غذایی را که دریافت می کند صرف تولید گوسفند در مقایسه با سایر دام ها به جیره نگهداری کمتری احتیاج دارد و بیش -3

 .رشد و نمو خود مینماید. به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا از نقطه نظر اقتصادی در رتبه اول قرار دارد

انواع فرآورده های گوسفند را در تمام طول سال می توان به بازار عرضه کرد، به همین جهت دامدار کمتر با مشکالت مالی  -4

 .ه می شودمواج

 .ماه پس از آبستنی می توان فروخت 8ماهگی یعنی  3برگشت سرمایه نسبتاً سریع است، به عنوان مثال بره را در  -5

عادت گوسفند از نظر دفع فضوالت و به ویژه در نقاط مرتفع چراگاه و مرتع از نظر تقویت و کود دهی خاک مورد توجه و  -6

 .اهمیت است

 .ان به راحتی انبار کرد و در زمان مناسب به بازار عرضه کرد یا به مسافت های دور فرستادپشم حاصله را می تو -7

چربی خالص پشم )اللولین( که از پساب حاصله از شستشوی پشم به وسیله روش های شیمیایی جدا می گردد به عنوان  -8

 .مخلوط کننده کرم های آرایشی و طبی استفاده می گردد



 

 :معایب

 

 .معموالً از نظر حیوانات مهاجم به ویژه سگ و گرگ در معرض مخاطره است گوسفند -1

 .گوسفند در برابر آسیب ها و بیماری ها و به ویژه عوارض انگلی نسبت به سایر دامها بیشتر حساس است -2

راد  با کمبود افحرفه چوپانی از نظر اجتماعی چندان چشمگیر نیست و به همین جهت سیستم چوپانی پرورش گوسفند معموالً -3

 .مجرب مواجه است

 .الیاف مصنوعی که از ترکیبات شیمیایی و رزین تولید می شود می تواند به عنوان ماده جایگزین پشم با آن رقابت نماید  -4

 

 اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند

 

ت اولیه انسان با استفاده از مراتع طبیعی انجام در بیشتر مناطق دنیا پروش گوسفند به صورت چرای آزاد یعنی به شکل همان سن

 .می پذیرد

 

 انواع چرا

 

چرای گسترده یا آزاد: به دو نوع نوع گسترده نسبی و مطلق تقسیم می گردد که در نوع اول گله در کل طول سال در کل مرتع  -1

 .گردد چرا می کند ولی در حالت دوم قسمتی از مرتع برای جمع آوری غذای زمستانی حفظ می

چرای انتقالی یا بسته: در این روش مرتع به وسیله حصار به قطعات مختلفی تقسیم می گردد و گوسفندان در هر ایامی از سال  -2

در قسمتی از مرتع به سر می برند. از تفاوت هایی که این روش با روش گسترده دارد این است که به علت بسته بودن گیاهان نا 

 .فند میرسدمطبوع هم به مصرف گوس

چرای مخلوط : گاهی اوقاط و بر حسب شرایط می توان حیوان دیگری را در چرای گوسفند وارد ساخت، از انواع چرای مخلوط  -3

 .می توان چرای گوسفند و گاو،میش و بره نام برد

 

 : چرا زمان مناسب برای

 

و اگر چه انتخاب زمان انتقال در هر نقطه بستگی به شرایط  معموالً گوسفند از اوایل فصل بهار قادر به انتقال به چراگاه می باشد

آب و هوایی، ارتفاع، نوع خاک و باالخره نوع گیاه دارد ولی توجه به دو نکته الزم و ضروری است. اوالً آن که گیاهان سمی در بهار 



لفاتی در گله گردد. ثانیاً هنگامی می زودتر از سایر گیاهان ظاهر می شوند و پیش چرای گوسفند در این مناطق می تواند باعث ت

سانت رسیده باشد. با این ترتیب هر قدر در عقب  12تا  11توان از چراگاه استفاده نمود که ارتفاع ساقه های علوفه دست کم به 

 .انداختن چرا به اواسط بهار سعی شود در حفظ و نگهداری مرتع تالش بیشتری مبذول گردیده

 

 ظرفیت چرای مرتع

انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند.  نیاز

هایی برای گوشت قرمز معرفی شده است ولیکن طعم ومزة گوشت کماکان این محصول را بدون گرچه در سالهای اخیر جایگزین

گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از که جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب میرقیب نگه داشته است. با عنایت به این

باشد. بنابراین تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که عالوه بر امکان تداوم تولید، صیانت از جمعیت دامی های آن حیاتی میفرآورده

 .ی آن را میسر سازدهاکشور را بعنوان یک سرمایة ملی و استفادة بهینه از فرآورده

های سنتی های غذایی موجب شده است که روشهای اخیر و به تبع آن افزایش مصرف فرآوردهافزایش جمعیت کشور در سال

استحصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامداری کارآیی خود را از دست بدهند .از سوی دیگر با توجه به نیاز حیاتی انسان به 

های دولت جمهوری اسالمی مبنی بر لزوم خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان در تامین مواد غذایی سیاستپروتئین و همچنین 

ای، در گام بعدی، بکارگیری ای و فرا منطقهاساسی مورد نیاز شهروندان، درگام نخست و دستیابی به بازارهای خارجی منطقه

  ت.ی نوین اهمیت روزافزونی یافته اسهای علمروش

  

 گوسفند پرواری: مزایای اجرای طرح

 :محاسن و مزایای گوسفند پرواری به شرح ذیل است

کند و با فقیرترین علوفه و غذا به ای است که آب و هوای متغیر و خشک را تحمل میگوسفند یک حیوان نسبتاً خوش بنیه -1 

 .دهدرشد خود ادامه می

که برای کشت و زرع مناسب نیستند را با ایجاد مرتع مصنوعی مورد استفاده قرار های نامرغوبی توان زمینبوسیله گوسفند می -2

 .داد

رشد  کند صرف تولیدها به جیره نگهداری کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت میگوسفند در مقایسه با سایر دام -3 

 .اقتصادی در رتبه اول قرار دارد نماید. به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا از نظرو نمو خود می

توان به بازار عرضه کرد، به همین جهت دامدار کمتر با مشکالت مالی مواجه های گوسفند را در تمام طول سال میانواع فرآورده -4

 .شودمی

 .ر فرستادهای دوتوان به راحتی انبار کرد و در زمان مناسب به بازار عرضه کرد یا به مسافتپشم حاصله را می -5



ط گردد به عنوان مخلوهای شیمیایی جدا میچربی خالص پشم )اللولین( که از پساب حاصله از شستشوی پشم به وسیله روش -6

 شودهای آرایشی و طبی استفاده میکننده کرم

  .منظور از پروار بندی یعنی چاق کردن و کسب حداکثر اضافه وزن یا تولید الشه جهت تامین گوشت است

 :رواربندی به دو روش انجام می شودپ

  پروار بندی در محیط ازاد و مرتع – پروار بندی در محیط محسور ب -الف

 روش اول یعنی پروار بندی در مکان های محصور و محدود به دو دسته زیر تقسیم می شود.

 باشدنگهداری گوسفند پرواری در مکانهای مسقف که به صورت اغل یا سایه بان و حفاظ می  -1 

  نگهداری گوسفند پرواری در محیط بدون سقف اما محسور که طبعا هزینه کمتری دارد -2

روش دوم یعنی پروار بندی در محیط ازاد احتیاج به کارگر کمتری دارد ، کود دام میتواند مستقیما به مرتع باز گردد ، اما طبیعی 

 .مغذی که باید در دام ها ذخیره گردد در راهپیمایی هدر می رود است که میزان اضافه وزن کمتر باشد و مقداری انروی و مواد

پروار بندی یکی از بهترین و مهمترین روش های تولید گوشت در تمام دنیا و از جمله کشور ماست پروار بندی عبارت است از 

هدف از اضافه وزن تامین مدیریت و تغذیه مناسب دام ها جهت بدست اوردن اضافه وزن در یک مدت یعنی با حد اقل هزینه. 

 پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان است

 

  .در این تعریف چند نکته قابل توجه وجود دارد

  روش نگهداری و تغذیه دام های پرواری با سایر دام ها متفاوت است و توجه بیشتر را می طلبد -1

 در یک زمان و دوره معین اعمال می شود --2

فه وزن مورد توجه است پس دام هایی که با سرعت بیشتری رشد می کنند برای پروار بندی مناسب بدست اوردن حد اکثر اضا -3

 تر اند

اصل توجه به حد اکثر بازده با حداقل هزینه ایجاب می کند حداالمکان از نگهداری دام های مسن تر و بیمار که موجب ایجاد  -4

 .بندی خود داری شود هزینه بیشتر و اتالف مواد غذایی می شوند برای پروار

هدف تامین پروتئین حیوانی است که عمدتا در ان چه ما بنام عضله و گوشت می شناسیم و جود دارد بنابراین در پروار بندی  -5

 به پرورش دام هایی توجه می شود که با سرعت رشد بیشتر به ذخیره بافت های عضالنی در مقایسه با بافت های دیگر می پردازد

 

 :پرواربندیمزایای 

 :مهمترین مزایای پرواربندی را می توان بدین صورت خالصه کرد

 

تولید گوشت : دام های الغر و سبک وزن پس از یک سری عملیات تبدیل به دام های سنگین وزن شده و به عبارت دیگر به   -1



  تولید افزوده خواهد شد

سایر دام هاست . هر قدر مقدار عضله در مجموع الشه بیشتر  مرغوبیت گوشت: گوشت دام های پروار دارای کیفیت بهتر از  -2

باشد مرغوبیت گوشت بیشتر است و به همین دلیل دام هایی که چنین خصوصیتی را موجب می شوند برای نگهداری بهتر اند و 

 .انها دام های جوان هست اند

ماه است .پس از فروش دامهای پرواری کل سرمایه  4 تا 2برگشت اص سرمایه و سود ان در کوتاه مدت: دوره پرار بندی حدود  -3

 . و سود به سرمایه گزار بر می گردد

 حفظ مراتع کشور  -4

 استفاده از محصوالت جنبی  -5

 ایجاد اشتغال  -6

 

  :انواع پرواربندی

ش پرواربندی در ایران پرواربندی بره های جوان : ) معمولترین رو -3پروار بندی به روش مرتع  -2پروار بندی بره های شیری  -1

 پروار بندی گوسفندان پیر -4همین روش است( 

 

 : نکات قابل توجه در پروار بندی

تهیه و خرید دام مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره برای پروار بندی بره نواد هایی انتخاب شوند که از نظر مقدار رشد و  -1

  غانی کردی و شالسرعت رشد قابلیت باالیی دارند مثل نواد ها ی م

رعایت نکات بهداشتی از جمله حداقل دو هفته قبل از شروع پروار بندی به بره ها داروهای ضد انگلی داده می شود همچنین  -2

 . در همین زمان بر علیه بیماری های انتروتوکسمی و اکسینه گردند

 ز شروع پروار بندی مواد غذایی تهیه شده باشندمخارج تغذیه همیشه باالترین رقم هزینه را تشکیل می دهد لذا قبل ا -3

هرگونه تغییر یا اضافه کردن مواد پرانروی یا با کیفیت و ماهیت متفاوت در جیره بره های پرواری نیز باید به تدریج و بنایی  -4

 .باشد

 .ره های جدیدجایگزین شوندمدتی پس از پرواربندی بره هایی که رشد خوبی ندارند بایداز گله حذف شوند و به جای انها ب -5

 .مهمترین مسئله در پرواربندی تنظیم جیره و تغذیه با جیره تنظیمی در برنامه صحیح است -6

 

 :ساختمان و تاسیسات

پرورش گوسفند و بز نیاز به جایگاه و تجهیزات زیاد و پر خرج در مقایسه با گاو و طیور ندارد. با این که سیستم های پرورش 



و متعدداند اما به طور کلی در هر سیستم پرورشی ضرورت دارد گوسفند از تاثیر سو عوامل نا مساعد اب و هوایی گوسفند متنوع 

 .محافظت گردد

 : اصول جایگاه

قبل از احداث جایگاه باید اطالعات کافی از شرایط جغرافیایی منطقه بدست اورد و محلی را انتخاب کرد که از زمین های  -1

 شداطراف بلند تر با

گوسفند حیوانی است که حساسیت شدید به باد و کوران دارد لذا برای اسایش حیوان و نیز برای جلوگیری از انتشار بیماری ها  -2

 . باید جهت جایگاه حیوان بر خالف وزش باد های موسمی منطقه و رو به افتاب باشد

ان را کنترل نمود زیرا گوسفند در برابر هوای گرم و  جایگاه باید به گونه ای احداث شود که بتوان رطوبت ودرجه حرارت -3

 .مرطوب حساس است و در نتیجه میل به تغذیه در اوکاهش می یابد

به دلیل الودگی فاضالب جایگاه گوسفند ، فضوالت و نیز بیماری های مشترک بین انسان و دام الزم است جایگاه پرورش  -4

 .گوسفند دور از محل سکونت انسان ها باشد

 .محل جایگاه باید به گونه ای انتخای شود که به راحتی به انبار علوفه دست رسی داشته باشد -5

 باید جایگاه را با مصالحی ساخت که به منظور مبارزه با افات و امراض گوسفند قابل ضد عفونی کردن باشد

 :مشخصات گوسفند پرواری

 ت است، لذا باید به موارد زیر توجه شودچون هدف از پرواربندی، تولید کم هزینه و اقتصادی گوش

 .نژادهای سنگین وزن مانند نژاد مهربانی برای پرواربندی مناسب بوده زیرا قدرت رشد بیش تری دارند -1

گوسفند های کوتاه اندام برای پرواربندی بسیار مناسب می باشند. این گروه دارای سینه ای عریض و مربعی شکل بوده و دست  -2

 .ا کوتاه و نزدیک به زمین استو پای آن ه

ماهگی است . دراین محدوده سنی ، گوسفندان بهترین  9تا  8ماهگی و پایان آن  5تا  4بهترین سن برای شروع پرواربندی سن  -3

 .بازده تغذیه ای را دارند

 

 :خصوصیات گوسفند نژاد مهربان

کبودرآهنگ دراستان همدان است. بدن این گوسفند بجز این نژاد جزء گوسفندان سنگین وزن کشور وزادگاه اصلی آن، منطقه 

درناحیه زیر گلو وزیر شکم پوشیده از پشم وعمدتاً رنگ آن قهوه ای تا خرمایی می باشد. استخوان بینی برآمده، چشم ها مورب، 

 .هری این نژاد استسوراخ بینی گود و نزدیک، به هم، گوش الله ای شکل و دنبالچه دوکی شکل با دنبه پیوسته از مشخصات ظا

 :تغذیه گوسفند پرواری نژاد مهربان

گوسفند پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری می گویند. هم چنین به میزان غذایی که دام 

ره نگهداری و جیره تولیدی برای تولید گوشت مصرف می نماید جیره تولیدی می گویند. لذا دردام پرواری نیاز غذایی آن جمع جی



می باشد.مواد خوراکی مورد استفاده تغذیه گوسفند، علوفه های سبز ، ریشه وغده محصوالت، مازاد محصوالت کشاورزی و مازاد 

کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.علوفه های سبز، دارای حجم زیاد، فیبر فراوان وانرژی کمی هستند و برای تغذیه 

پرواری به تنهایی قابل استفاده نمی باشند. بنابراین از مواد دیگری که دارای انرژی زیاد، حجم و فیبر کم هستند و به آن گوسفند 

 .مواد کنسانتره گفته می شود، بایستی به عنوان مکمل غذایی استفاده گردد

 : مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند پرواری

 شود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام استدانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده -1

می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف  کاه ساقه خشک تیره غالت و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست -2

 .است. برای گوسفند پرواری کاه بایستی با کود اوره غنی سازی شود

 غذایی زیادی دارد، برای دام سهل الهضم وملین ودارای فسفر زیادی است سبوس، غشاء خارجی دانه غالت است که ارزش -3

کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشی بوده که مهم ترین آن، کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماده پروتئین زیادی  -4

 دارد و یکی از اساسی ترین مواد درخوراک گوسفند پرواری می باشد

در، مازاد کارخانجات قند است و به علت قندی بودن و خوش خوراک کردن مواد غذایی برای پرواربندی بسیار تفاله ومالس چغن -5

 مناسب می باشند

یونجه برای دام خوش خوراک است و از نظر پروتئین ، کلسیم و ویتامین بسیار غنی است. ارزش غذایی برگ یونجه بیش تر از  -6

 .ت آن تاثیر زیادی روی ارزش غذایی آن داردساقه آن است لذا زمان و نحوه برداش

 

 :نیاز غذایی دام پرواری

انرژی به وسیله مواد غذایی تامین شده و برای نگهداری بافت های بدن، فعالیت های حیاتی و رشد و نمو صرف می شود.  -الف

 سب اندام بروز می کندچنان چه انرژی مورد نیاز دام تامین نشود، عالیم ظاهری کمبود، مانند الغری و عدم تنا

پروتئین از طریق مواد غذایی تامین می شود و وجود آن برای رشد و نمو دام ضرورت دارد. کنجاله دانه های روغنی و یونجه از  -ب

 مهم ترین منابع تامین پروتئین هستند

 .لیتر در روز است 5تا  3آب برای گوسفند پرواری بسیار ضروری و متوسط مصرف آن  -ج

د معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر، ید و آهن برای رشد ونمو دام ضروری است. برای تامین نمک مورد نیاز دام بهتر است موا -د

 .ازسنگ نمک استفاده شود

که درجذب کلسیم وفسفر نقش دارد. کلسیم و فسفر  D ویتامین ها برای فعالیت های عادی ضروری هستند. بخصوص ویتامین -ه

 .م بسیار موثر هستنددر رشد اسکلتی دا

 

 :جیره غذایی مورد نیاز گوسفند پرواری



ساعت دراختیار دام قرار می گیرد تا دام بتواند به فعالیت های خود ادامه داده و تولید شیر داشته باشد،  24مقدار غذایی که در

ل مخلوطی از چند ماده خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و جیره غذایی گفته می شود. جیره غذایی متعاد

چنان چه روزانه و به میزان کافی دراختیار دام قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی ، پروتئین، موا  مواد مغذی مختلف بوده و

 .ساعت تامین می کند 24معدنی وسایر مواد مغذی درمدت 

 :اصول تهیه جیره متعادل

برای تهیه یک جیره متعادل باید از میزان احتیاجات گوسفند به مقدار ماده خشک ، انرژی ، پروتئین ومواد مغذی اطالع داشت. 

جیره غذایی ضمن خوش خوراکی، قابل هضم بودن ومقوی بودن بایستی از نظر اقتصادی نیز باصرفه باشد و چون گوسفند یک 

وان نشخوار کننده است، وجود مقدارکافی مواد خشبی درجیره ضروری است. مواد خوراکی مورد استفاده درپرواربندی گوسفند حی

نژاد مهربان شامل یونجه، جو بلغور شده، کنجاله تخم پنبه ، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند و کربنات کلسیم است.برای هر 

گرم بوده  521گرم و  781گرم است. نسبت ترکیب کنسانتره وعلوفه به ترتیب  1311ز راس دام، مقدار خوراک مصرفی درهررو

بطوریکه کنسانتره ویونجه را کامالً با هم مخلوط کرده ودرسه نوبت صبح، ظهر و عصردراختیار بره ها قرار داده می شود. برای عادت 

ییر جیره بایستی به تدریج وطی یک هفته تا ده روز انجام کردن بره ها وجلوگیری از مشکالت گوارشی ناشی از خوراک مصرفی، تغ

گرم  321گرم کنسانتره و  1281گرم می شود بطوری که برای هر بره  1611شود. درماه دوم پرواربندی مقدار خوراکی مصرفی 

 .یونجه به صورت مخلوط درسه وعده داده می شود

 :زمان خاتمه پرواربندی

است وهر زمان که اضافه وزن به دلیل اضافه شدن چربی بدن باشد بایستی پرواربندی خاتمه یابد.  اصوالً مدت پرواربندی یکصد روز

دراواخر پرواربندی ضریب تبدیل غذایی کاهش یافته وبه ازاء مصرف هر واحد جیره غذایی افزایش وزن بره ها اقتصادی نخواهد 

 :گیردبود.نکات مهم دیگری که درپرواربندی بایستی مورد توجه قرار 

 .درصد کل مخارج پرواربندی را تشکیل می دهد بنابراین درخرید بره دقت الزم صورت گیرد 71تا  51چون خرید بره ها حدود  -1

بره هایی را که دراواسط تابستان خریداری می شوند بهتر است تا اوایل پاییز درچراگاه ها یا پس چر مزارع چرا داده و سپس به  -2

 قل شوندجایگاه پرواربندی منت

 جیره غذایی بره های پرواری از نظر اقتصادی بایستی قابل صرفه باشد -3

 سرعت رشد بره های نر بیش تر از بره های ماده است و راندمان الشه آن ها بهتر است -4

 .باشند از اخته کردن دام های پرواری خودداری نمایی زیرا هورمون های جنسی درسرعت رشد بره های پرواری بسیار موثر می -5

 

 

 پرورش گوسفند روش های



 : های پرورش گوسفند بر اساس نوع دامروشالف( 

 روش پرورش گله خالص .1

 هاپرورش آمیخته .2

 پرورش سنتی .3

 هاپرورش بره .4

 : های پرورش گوسفند بر اساس تغذیهروشب( 

 پرورش در مزارع .1

 روش چرای آزاد .2

 پرورش گوسفند به روش نیمه آزاد .3

 به روش پرواربندیپرورش گوسفند  .4

 : های پرورش گوسفند بر اساس نوع دامروش

 : روش پرورش گله خالص -1

ها نیز ایستگاه اصالح نژاد گوسفند و بز وجود دارد که این گله 18شود. در کشور ما بیشتر در کشورهای پیشرفته علمی دیده می

شود و های آناتومیکی میکه باعث عوارض و نارسائیخونی است تقریباً خالص هستند. اشکال عمده این روش ضعف ناشی از هم

های های گله را با قوچشود. برای جلوگیری از این مشکل باید هر چند سال قوچالخلقه زیاد میمیزان سقط جنین و افراد ناقص

 .های دیگر از همین نژاد تغییر دادگله

 : پرورش آمیخته -2

های یشدار با مدار و دنبهای مختلف باشد، مثالً نژاد گوشتی و پشمی یا تالقی شاخممکن است به منظور ترکیب صفات برتر نژاده

 گیری از هتروزیس و افزایش عملکرد نتایجشاخ و دم دراز و یا بهرهبی

 : ش سنتی پرورش گوسفندرروپ-3



های دور و نزدیک و حتی نژاد گلهها ممکن است از کنند ولی قوچها یا نژادها به صورت درونی آمیزش میدر عین حال که اکوتیپ

 گری وجود خواهد داشت هرچند که هدفمند نیستدیگر باشد و در نتیجه درجاتی از آمیخته

 : هابرهپرورش  -4

ماهگی با مادر هستند ولیکن ممکن است زود از شیر گرفته شوند و تغذیه دستی شوند به این صورت که از هفته دوم  3معموالً تا 

شوند. ممکن است از هفته دوم با شیر خشک و ه و کنسانتره را شروع کرده و به تدریج تا هفته چهارم از مادر جدا میتغذیه با یونج

 .یا جایگزین شیر تغذیه شده و بطور کامل جدا شود

 : های پرورش گوسفند با توجه به تغذیهروشب( 

 : ایپرورش گوسفند در مزارع یا روش متراکم مزرعه -1

د. در شوندر مزارع، ته چر غالت و مزارعی که برای کشت و زرع مناسب نیستند ولی پوشش گیاهی دارند نگهداری می گوسفند و بز

ها متداول است. چون هدف اصلی توان نگهداری کرد. در ایران در روستاها و کشت و صنعتراس می 211تا  21هر هکتار 

 .شودهم بفروشد. در این روش رکوردگیری گوسفند انجام نمیمحصوالت زراعی است ممکن است کشاورز کل دام خود را 

 : روش چرای آزاد یا روش گسترده یا متحرک-2

 راس نیز در یک گله وجود دارد 4111کند. بعضاً تا تغذیه روی مراتع بوده و گله ییالق و قشالق می

 : روش نیمه آزاد یا چرای انتقالی با استفاده از جایگاه -3

شود. در فصل زمستان گوسفندان در آغل گوسفند داران روستایی که کمابیش به مراتع دسترسی دارند اعمال می این روش در بین

 .شوند. هنگام حرکت دادن گله ساکنین روستا گوسفندان خود را در اختیار چوپان قرار می دهندو با تغذیه دستی تعلیف می

 : تغذیه گوسفند در مرتع

ها شود که به مصرف خوراک دامشوند اتالق میای که کشت میروی زمین بجز گیاهان یکساله مرتع به همه جوامع گیاهی •

 .باشندهای گیاهی چه به صورت طبیعی و چه به صورت کاشته شده میرسد. با این تعریف شامل کلیه پوششمی

 :اهمیت مراتع

 .در ایران بدون استفاده از مرتع پرورش گوسفند مقرون به صرفه نیست .1

 .تواند تبدیل به مواد غذایی پروتئینی حیوانی شودناطق مرتفع مراتعی دارد که تنها بوسیله گوسفند و بز میم .2



 .های هوایی و زمینی علوفه نقش مهمی در حفاظت خاک و تثبیت ازت داردقسمت .3

 .کنداز شتشوی خاک جلوگیری می .4

 : انواع مراتع

 دارند متغیری ظرفیت و اندکرده پیدا سازگاری واییھو آب شرایط با هک شده پوشیده بومی ایھمراتع طبیعی از رستنی •

 دام رایچ برای یکسال اھتواند یکساله و یا چند ساله باشد. در یکسالهمراتع مصنوعی با استفاده از عملیات زراعی دایر شده و می •

 .باشدمی غالت کاشت برای یکسال و

 :شوندبندی میصورت زیر تقسیم قسمت اعظم مراتع ایران طبیعی هستند و به .1

 ملیون هکتار 41 -صحراییمراتع بسیار فقیر نیمه .2

 هکتار ملیون 32 – اندآمده در مرتع صورت به که شده اھاراضی ر .3

 ملیون هکتار 8 –مراع خوب و متوسط  .4

 هکتار ملیون 12 –مراتع آیش  .5

 هکتار ملیون 14 –اراضی جنگلی مخروبه  .6

 : مراتع ییالقی •

همین خاطر فقط در ایامی که هوا گرم و مناسب است مورد چرا قرار های مسطح و پایین دست است، بهت کمتر از زمیندرجه حرار

 و یغرب آذربایجان -بختیاری چهارمحال -اردبیل –های خراسان رضوی و شمالی رشته کوه-گیرد )بهار و تابستان و اوایل پاییز(می

 کردستان

 : مراتع قشالقی •

شود. سرخس، ترکمن صحرا، دشت ها و مناطق کم ارتقاع و نسبتاً گرمتر از مناطق ییالقی که در فصول سرد استفاده میدر دشت •

 گرگان ، دشت مغان، جلگه خوزستان و اطراف کویر

 : بندمراتع میان •



 .شوده میبین مراتع ییالقی و قشالقی برای فصل بهار و پاییز. مراتع مجاور روستا در تمام سال استفاد •

 

 : مراتع در گوسفند چرای ایھروش •

 و مراتع به صدمه کمترین با مرتعی انھگیا رشد مرحله ترینھیک سیستم چرایی مناسب که حداکثر استفاده از مرتع و در ب

 .شود طراحی باید باشد داشته اجرایی قابلیت که چراکننده ایھمدا

 :ر استدو سیستم چرا برای استفاده از مراتع قابل ذک

روش چرای مداوم یا ممتد شامل چرای مداوم مطلق و چرای مداوم نسبی که در روش نسبی قسمتی از مراتع در  .1

 .ندھدشود و شب غذای دستی میشود و یا در تمام طول شبانه روز چرانیده نمیفصل رویش علوفه چرانیده نمی

است به صورت مخلوط باشد: چرای توام  روش چرای متناوب شامل چرای انتقالی و چرای نواری. چرا ممکن .2

 .است پاییز در خروج و ارھگوسفند، بز و گاو و چرای توام میش و بره. معموال ورود دام به مراتع در ابتدای ب

 :روش چرای انتقالی •

له، اندازه گ شود. اندازه این قطعات بستگی بهدر این روش سطح مراتع با استفاده از فنس یا حصار به چندین قطعه تقسیم می

 و خوراکخوش غیر انھگیا غلبه و گوسفند انتخابی قدرت نامطلوب اعمال از روش این مزیت. دارد مرتع تولید و اھاحتیاجات آن

 جلوگیری نیاز مورد حد از کمتر چرای یا مفرط چرای ایھنین با تنظیم دقیق این روش از حالتمچھ و کندمی جلوگیری اجمھم

 .شودمی



 از فادهاست مراهھن است به صورت ساده شامل تقسیم مرتع به دوقسمت باشد و انتقال گله در فرصت مناسب و یا به این روش ممک

 .گیردمی قرار استفاده مورد اھشب معموالً که آغل

 معمول پرورش که نقاطی بیشتر در سرد وایھ و آب مھ و ستندھ وبز گوسفند پرورش سنتی ایھروش دارای مھدر ایران که 

 .شود استفاده روش این از است ترھب دارد وجود است،

 :روش چرای نواری

کنند پس از چرای کافی در قطعه اول به قطعه دوم و از قطعه دوم به سوم در این حالت سطح مراتع را به چندین قطعه تقسیم می

 اییھاین روش مناسب کشور .ندھدمی انجام ار اهبندی قطعه این الکتریکی حصار با پیشرفته ایھکشور در. شودمی داده انتقال. …و

 .ستندھ خوب مراتع دارای که است آمریکا و نیوزلند نظیر

 مانھدر ایران نیز ممکن است دامداران به این نتیجه رسیده باشند که چرای یک قسمت از مرتع و قرق قسمت دیگری از آن در 

 .دارد زیادی مزایای قبلی شده هچرانید قسمت کردن قرق و شده قرق قسمت چراندن سپس و زمان

 : پس چر مزارع و پرورش گوسفند به روش روستایی

 نوع این. شوندمی داریھنگ آغل داخل در و نموده استفاده مزارع چر پس از روستایی کوچک ایھدر این سیستم گله .1

 .شودمی دیده گسترده بطور ایران در بز و گوسفند پرورش

 میرسد مھدرصد 5کنند در بز این مقدار به درصد وزن بدن ماده خشک استفاده می3دود که در گوسفند و گاو حدر حالی .2

مراتع فقیر تأمین شود یعنی تنوع غذایی  و درختان ایھسرشاخه خار، نظیر نامرغوب انھگیا از تواندمی مقدار این ولی

 مرغوب و تازه علوفه دنبال به مرتع روی در گوسفند. نمود داریھنگ مھتوان بابیشتری از گوسفند و گاو دارد. لذا می

 داریھنگ مھبا بز مھ و گوسفند مھ اھگله که است دلیل این به پس. است خشبی و خار دنبال برعکس بز ولی است

 .نمایندمی

 توسطم پوشش با مراتع در متوسط بطور لیکن دارد …و دام سن مرتع، کیفیت دام، نوع به وابسته کتارھتعداد دام در یک  .3

 .است مناسب کتارھ یک در راس 11 تا 6

 : پرواربندی گوسفند

 .تواند روی مرتع و یا فضای محصور باشدپرواربندی می .1

های نر جوان )کمتر از یکسال( به منظور تولید گوشت در یک مدت زمان پرواربندی عبارت از تغذیه متعادل دام .2

 (ها بوده و سرعت رشد آنها نیز بیشتر استمادهو وزن معین. )وزن و اندازه نرها در هنگام بلوغ بیشتر از 



های پیر و حذفی های حذفی نظیر ماده غیرجایگزین، نر حذفی و مادهاین پرواربندی با تغذیه دستی دام .3

 .متفاوت است

نمایند و این ها با کنسانتره تغذیه میماهه شب 5تا  4های در روش مرتع پرواربندی به این صورت است که بره .4

 .کیلو رسیده و آماده ذبح خواهند بود 51تا  41ماهگی به 8تا  7در  هابره

کنند و معموالً نیز های بسته پروار میماهگی در آغل 7تا  6های مرتع را از سنین روش معمول این است که بره .5

 .شوداز اوایل پاییز شروع می

 : پرواربندی تجاری

های عشایری و روستایی از را از واحدهای تولیدی شامل گلههای مورد نیدامپرور فاقد گله داشتی بوده و بره .1

 .نمایدخریداری می

ها را از اردیبهشت ماه به بعد بفروشند که در این زمان بعلت عرضه زیاد معموالً قیمت کم دامپروران ممکن است بره .2

پرواربندی در زمستان زیاد است  دارند و در آن زمان که تقاضا برایها را تا پاییز نگه میدارها برهاست. بعضی گله

 .فروشندمی

فروشند چون همزمان با رویش علوفه بهاره نگهداری همزمان ها را در فصل بهار میهای عشایری نیز برهمعموالً گله .3

ه شود بعالوتوانند گرمای دشت و کوهپایه را تحمل کنند و سبب تلفات میها نمیها مشکل است و برهها و برهمیش

 .فروشندماهه را می 12تا  11های نر گیری نمایند. بنابراین شیشکست به دلیل فحل شدن جفتممکن ا

 : شرایط موفقیت پرواربندی

 امنیت -1

 مترمربع 1و  1.9جایگاه و فضای اختصاصی: جایگاه باز و بسته بترتیب:  -2

 …)افزایش وزن بدن )یونجه، شبدر، سیلو، جو و کیلو به ازاء هر کیلوگرم 8خرید علوفه و مواد متراکم در زمان مناسب:  - 3

 زمان مناسب خرید دام: اگر امکان تعلیف تابستانه باشد در اول تابستان قیمت دام خیلی کم است -4

 محل مناسب خرید دام: میدان دام -5

 طول مدت پروار: سه ماه -6



 (.زدیک محل پرورش بهتر است که الشه فروخته شودروش فروش دام: سرپایی یا پس از کشتار )اگر سرک باشد و کشتارگاه ن -7

گرم افزایش وزن داشته و مناسب  221تا  211انتخاب نژاد و دام مناسب پروار: قزل، شال، بختیاری، افشاری و مغانی روزانه -8

ی بلند و کشیده، پروار هستند هرچند که مهربانی و کردی و لری نیز مناسب است. دام مناسب باید درشت اندام سالم، دست و پا

ها شکم جمع و جور و فاقد افتادگی، عدم لنگش و ریختگی مو، عدم اسهال و ترشحات بینی و اطراف چشم داشته باشد و بین دام

 .باشدماه می 7-4کیلو و  3نیز یکنواختی باشد. بطور کلی میانگین وزن و سن 

 


