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پیشگفتار

ــت  ــاغلی اس ــه مش ــفند از جمل ــرورش گوس ــه پ حرف
رواج  کشــورمان  در  قدیــم  بســیار  زمان هــای  از  کــه 
ــز  ــی و نی ــی و اجتماع ــم مشــکالت طبیع داشــته و علی رغ
ــه  ــل عالق ــه، به دلی ــن حرف ــه ای ــردان ب ــی دولتم کم توجه
ــا،  ــگ آنه ــا فرهن ــن دام ب ــام ای ــودن ن ــردم و آمیخته ب م
ــت و  ــرده اس ــی ک ــت را ط ــاً ثاب ــدی تقریب ــال رون تابه ح
همچنــان از جملــه مشــاغل پراهمیــت بــرای بخــش زیــادی 
از مــردم در مناطــق مختلــف کشــور اســت. محصــول 
ــز اســت  ــرورش گوســفند در کشــور گوشــت قرم ــی پ اصل
کــه عمدتــاً از طریــق پرواربنــدی بره هــای نــر تولیــد 
ــن  ــور در ای ــداران کش ــه دام ــت ک ــی اس ــود. بدیه می ش
ــد و کتاب هــای  ــات شــایانی دارن ــه تخصــص و تجربی زمین
ــی  ــن و فارس ــای التی ــه زبان ه ــز ب ــادی نی ــمند زی ارزش
ــه نوشــته شــده اســت؛  ــن زمین توســط متخصصــان در ای
ــه و  ــن حرف ــان ای ــت آمده از متقاضی ــات به دس ــا اطالع ام
ــی از  ــه حاک ــدِی بی تجرب ــواد و مبت ــخاص کم س ــژه اش بوی
ــل  ــور کام ــد به ط ــور نمی توانن ــع مذک ــه مناب ــت ک آن اس
اســتفاده شــوند؛ زیــرا از لحــاظ موضوعــی بســیار گســترده و 
پراکنده انــد. لــذا اکثــر ایــن افــراد بــرای شــروع پرواربنــدی 
ــل  ــع و کام ــوب جام ــای مکت ــک راهنم ــتجوی ی در جس



علمــی و کاربــردی هســتند. باتوجه بــه ارتبــاط مــداوم 
اینجانــب بــا متقاضیــان و شــاغالن حرفــه پرواربنــدی بــره، 
ضــرورت تدویــن چنیــن راهنمایــی به صــورت خالصــه و بــه 
ــه  ــازه کار، کم تجرب ــراد ت ــرای اف ــم ب ــاده و قابل فه ــان س زب
و کم ســواد ولــی عالقه منــد بــه حرفــه پرواربنــدی، در 
قالــب دســتنامه، احســاس شــد. امیــدوارم ایــن اثــر بتوانــد 
ــز  ــردم عزی ــر از م ــن قش ــاز ای ــی از نی ــخگوی بخش پاس

ــد. ــران باش کشــورمان ای
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 مقدمه

گوشــت قرمــز یکــی از منابــع اصلــی تهیــه غذای انســان 
ــا  ــران، نه تنه ــژه در ای ــاز، بوی ــت و از دیرب ــوده اس ــه ب اولی
ــش  ــرای مصرف ــا ب ــه تقاض ــر نشــده، بلک ــه آن کم ت ــاز ب نی
افزایــش چشــمگیری نیــز داشــته اســت. یکــی از دام هــای 
تولیدکننــده گوشــت قرمــز در ایــران، گوســفند اســت کــه 
ــرواری  ــای پ ــت از بره ه ــد گوش ــهم تولی ــورد س ــن م در ای
ــوچ،  ــل ق ــفند مث ــنی گوس ــای س ــایر گروه ه ــر از س بیش ت

میــش و شیشــک اســت.

بــر اســاس آمــار مرکــز پشــتیبانی امــور دام وزارت جهاد 
ــز  ــت قرم ــن گوش ــدود 800،000 ت ــاالنه ح ــاورزی س کش
ــه 45 درصــدش  در کشــور تولیــد می شــود کــه نزدیــک ب
مربــوط بــه گوســفند و بــز اســت و از ایــن مقــدار نیــز ســهم 
گوســفند حــدود 300،000 تــن اســت. از طرفــی، باتوجه بــه 
افزایــش چشــمگیر جمعیــت کشــور و عالقــه و ذائقــه مــردم 
ــوی  ــدار جوابگ ــن مق ــه اســتفاده از گوشــت گوســفند، ای ب
ــی از  ــه بخش ــت ک ــده اس ــبب ش ــت و س ــردم نیس ــاز م نی

گوشــت قرمــز مصرفــی از طریــق واردات تأمیــن شــود.

ــر  ــور منتش ــمی کش ــع رس ــه مناب ــاری ک ــاس آم براس
ــد، میانگیــن مصــرف ســرانه گوشــت قرمــز حــدود  کرده ان
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12 کیلوگــرم در ســال اســت کــه کم تــر از میانگیــن 
ــد  ــه تولی ــن خــود ضــرورت توجــه ب اســتاندارد اســت و ای

ــد. ــدان می کن ــور را دوچن ــز در کش ــت قرم گوش

ــران از زمان هــای قدیــم مرســوم  ــره در ای پرواربنــدی ب
ــدی  ــر تولی ــای ن ــفند، بره ه ــه داران گوس ــر گل ــوده و اکث ب
ــه  ــازار عرض ــه ب ــروار و ب ــنتی پ ــه روش س ــان ب را خودش
می کرده انــد. عــالوه بــر آن، دام هــای دیگــر گلــه گوســفند 
ــدند و  ــروار می ش ــز پ ــر نی ــای پی ــوچ و میش ه ــد ق مانن
ــای  ــروزه روش ه ــا ام ــا اســتفاده می شــد. ام از گوشــت آنه
ــرف  ــت؛ از ط ــه نیس ــدار مقرون به صرف ــرای دام ــنتی ب س
ــی  ــی و خودکفای ــاد مقاومت ــه اقتص ــه برنام ــر، باتوجه ب دیگ
ــح  ــای صحی ــا روش ه ــز، آشــنایی ب ــد گوشــت قرم در تولی
ــره  ــدی ب ــی پرواربن ــای مدیریت علمــی و اســتفاده از ابزاره

ــت. ــر اس ــروری و اجتناب ناپذی ــری ض ام

به عــالوه، پایبنــدی و اعتقــادات مــردم بــه مســائل 
بویــژه  دام  قربانی کــردن  و  نــذورات  ماننــد  مذهبــی 
بره هــای نــر چــاق همــواره ســبب افزایــش اهمیــت حرفــه 
ــادی  ــالیان متم ــول س ــور در ط ــره در کش ــدی ب پرواربن
ــره در  ــت ب ــاالی گوش ــت ب ــن کیفی ــت. همچنی ــده اس ش
مقایســه بــا گوشــت ســایر دام هــا و نیــز ویژگی هــای 
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منحصربه  فــردش ماننــد تُــردی وخوشــمزگی از دیگــر 
ــن چنانچــه  ــه اســت. بنابرای ــن حرف جنبه هــای اهمیــت ای
ــح  ــای صحی ــول و روش ه ــاس اص ــر اس ــره ب ــدی ب پرواربن
صــورت گیــرد، عــالوه بــر اقتصادی شــدن ایــن حرفــه، نیــاز 
ــد و وابســتگی  ــن می کن ــز را تأمی ــه گوشــت قرم کشــور ب
بــه واردات ایــن محصــول بــا ارزش را کاهــش می دهــد کــه 
ــر هنگفتــی ارز از  خــود ســبب جلوگیــری از خــروج مقادی

کشــور می شــود.

تعریف پرواربندی

ــره،  ــروار )ب ــتعد پ ــای مس ــرورش دام ه ــداری و پ نگه
ــن  ــان معی ــدت زم ــی در م ــه تکمیل ــا تغذی ــاله و...( ب گوس
به منظــور تولیــد گوشــت را پرواربنــدی می گوینــد. بــا ایــن 
ــد الشــه های  ــره تولی ــدی ب ــی پرواربن ــدف اصل ــف، ه تعری
ــر، تولیــد  ــارت بهت ــه عب ــا ب ــا کم چــرب، ی ــی ی ــدون چرب ب

گوشــت لخــم اســت.

نکته: هدف اصلی از پرواربندی بره،
 تولید الشه های بدون چربی یا کم چرب،

 یا به عبارت بهتر، تولید گوشت لخم است.
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مزایای پرواربندی بره

1-  تولید گوشت قرمز باکیفیت )کم چرب، تُرد و لذیذ(؛

ــردن در  ــرای قربانی ک ــب ب ــای مناس ــد بره ه 2-  تولی
ــبت ها؛ ــر مناس ــا دیگ ــی ی ــبت های دین مناس

3-  افزایش تولید گوشت در واحد دامی؛ 

4-  کوتاه بـــودن طـــول دوره پـــرورش و برگشـــت 
ســـریع ســـرمایه؛ 

5-  ایجاد اشتغال.

مقدمات پرواربندی بره

بــرای شــروع پرواربنــدی بــره الزم اســت اقدامــات زیــر 
انجــام شــود:

1-  آماده سازی جایگاه نگهداری و پرورش؛

2-  تهیه خوراک؛

3-  خرید بره؛ 

4- - انجام امور بهداشتی بره ها.
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شرایط الزم برای موفقیت در پرواربندی بره

ــا  ــه ای بن ــد در منطق ــداری بای ــت: دام 1-  وجــود امنی
شــود کــه امنیــت کافــی داشــته باشــد. بااین حــال، عــالوه 
بــر حضــور نگهبــان شــبانه روزی، الزم اســت اطرافــش دیوار 
ــل  ــای الزم مث ــکان از فنآوری ه ــود و در صــورت ام ــا ش بن

دوربیــن مداربســته نیــز اســتفاده شــود.

2-  تهیــه خــوراک در زمــان مناســب: باتوجه بــه اینکــه 
حــدود 70 درصــد هزینــه پرواربنــدی )به جــز خریــد 
ــوراک  ــع خ ــه بموق ــت، تهی ــه اس ــه تغذی ــوط ب دام( مرب
ارزان قیمــت و نیــز رعایــت اصــول جیره نویســی تأثیــر 

ــه دارد. ــن حرف ــوددهی ای ــی در س مهم

ــای  ــالم از نژاده ــره س ــد ب ــالم: خری ــره س ــه ب 3-  تهی
ــع  ــا ســن مناســب و در مواق ــدی ب ــرای پرواربن مناســب ب
مناســب ســال نقــش مهمــی در موفقیــت پرواربنــدی دارد.

4-  رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه؛

ــان  ــخیص زم ــی در تش ــناخت کاف ــی و ش 5-  بازاریاب
ــره. ــروش ب ــد و ف ــب خری مناس
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 فصل دوم 
تهیه بره





مقدمه

تهیــه بــره ســالم، مهم تریــن گام بــرای عملیــات 
بره هــای تهیه شــده  بــره اســت. چنانچــه  پرواربنــدی 
بــرای پرواربنــدی از ســالمت کامــل برخــوردار نباشــند یــا 
به دلیــل مشــکالتی مثــل شیرســوز بودن وضعیــت جســمی 
مناســبی نداشــته باشــند، در طــول دوره پرواربنــدی، رشــد 
یــا افزایــش وزن مطلوبــی نخواهنــد داشــت. در ایــن 
ــز نتیجــه الزم را  ــه نی ــات صورت گرفت ــایر اقدام ــت، س حال
ــن  ــه در مجمــوع ســبب کاهــش بازدهــی ای ــد ک نمی دهن

ــد شــد. ــه خواه حرف

خرید بره

اولیــن قــدم بــرای شــروع پرواربنــدی، تهیــه بــره 
مناســب اســت کــه در ایــن خصــوص دو حالــت وجــود دارد:

ــغول  ــفندداری مش ــر گوس ــه ام ــود ب ــد خ 1-  پرواربن
ــد. ــروار می کن ــود را پ ــه خ ــدی گل ــای تولی ــت و بره ه اس

2- پرواربند باید بره های موردنیازش را خریداری کند.
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محل های خرید بره

1- دامدار )گله دار(

واحدهـای پرورش دهنـده گوسـفند یکـی از محل هـای 
مطمئـن بـرای خریـد بـره هسـتند. معمـوالً اکثـر دامـداران 
گله هایـی یکدسـت از یـک نـژاد خـاص و بره هایـی تقریبـاً 
یکنواخـت از نظـر شـکل ظاهـری دارنـد. خریدار اگـر دانش 
و تجربـه کافـی داشـته باشـد می توانـد مسـتقیم بـه گله دار 

مراجعـه کنـد و بره هـای موردنیـازش را خریـداری کنـد.

2- میدان های دام

ــای  ــداران دام ه ــه دام ــی اســت ک ــای دام محل میدان ه
ــن  ــد. ای ــا می برن ــه آنج ــروش ب ــرای ف ــود را ب ــازاد خ م
محل هــا در اکثــر شــهرها یــا مراکــز اســتانی وجــود دارنــد 
ــد  ــت می شــود. خری ــز یاف ــن مراک ــوع دامــی در ای و هــر ن
ــه و دقــت  ــره در ایــن میدان هــا نیازمنــد تخصــص، تجرب ب
بیش تــری اســت، زیــرا انــواع دام هــای ســالم، مریــض، پیــر، 
ــکان آورده می شــوند.  ــن م ــه ای ــروش ب ــرای ف جــوان و... ب
میــدان دام قــم یکــی از میدان هــای بــزرگ و مشــهور 

کشــور اســت )شــکل 1(.
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شکل 1- نمایی از میدان دام

روش های خرید بره

بــرای خریــد بــره، خریــدار یــا بایــد در این زمینــه تجربه 
کافــی داشــته باشــد و خــود مســتقیم اقــدام بــه خریــد بــره 
ــدار مراجعــه کنــد و از او کمــک بگیــرد.  ــه چوب ــا ب کنــد ی
ــه کافــی در  ــودن دانــش و تجرب ــر داراب چوبدارهــا عــالوه ب
ــد. همچنیــن  ایــن زمینــه، از قیمــت روز هــم آگاهــی دارن
ــه  ــد چگون ــد و می دانن ــوب می فهمن ــنده را خ ــان فروش زب
ــب  ــت مناس ــا قیم ــا را ب ــد و بره ه ــت کنن ــا صحب ــا آنه ب
بخرنــد. ایــن افــراد بــر اســاس تجربــه زیــاد، بره هــای ســالم 
و مناســب پرواربنــدی را می شناســند و معمــوالً در انتخــاب 
دچــار اشــتباه نمی شــوند. بنابرایــن توصیــه می شــود 
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افــرادی کــه صاحــب تجربــه کافــی نیســتند، بــرای خریــد 
بــره حتمــاً از چوبــدار کمــک بگیرنــد.

خصوصیات بره های پرواری

1- نژاد

بــره ویژگــی بســیار مهمــی در پرواربنــدی  نــژاد 
ــتن  ــل داش ــت جثه به دلی ــای درش ــوالً نژاده ــت. معم اس
ــط و  ــای متوس ــه نژاده ــبت ب ــر نس ــد بیش ت ــرعت رش س
کوچــک مثــل بلوچــی و زل )شــکل 2(، بــرای پرواربنــدی 
ــاری،  ــری بختی ــاری، ل ــال، افش ــای ش ــب ترند. نژاده مناس
ســنجابی، مهربانــی، مغانــی، لــری، زنــدی و قــزل از 
ــتند  ــدی هس ــرای پرواربن ــب ب ــفندان مناس ــه گوس جمل
)شــکل های 3 تــا 6(. نام گــذاری نژادهــای گوســفند در 
کشــور عمدتــاً بــر اســاس نــام محــل پــرورش یــا نــام ایــل 
ــی  ــژاد مغان ــال، ن ــرای مث ــژاد اســت. ب ــده آن ن پرورش دهن
از دشــت مغــان و لــری بختیــاری متعلــق بــه ایــل بختیاری 
اســت. چــون معمــوالً تهیــه نژادهــای خالــص در محل هــای 
اصلــی پــرورش آنهــا آســان تر اســت، مناســب ترین مــکان 
بــرای تهیــه هــر نــژاد گوســفند، منطقــه محــل پــرورش آن 

ــت. دام اس



23
فصل دوم تهیه بره 

شکل 2– باال: گوسفند نژاد بلوچی؛ پایین: گوسفند نژاد زل
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شکل 3– گوسفند شال 

شکل 4– گوسفند افشاری
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شکل 5– گوسفند سنجابی

 شکل 6 – گوسفند لری بختیاری
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2- تیپ زایش

بره هـای تک قلـو نسـبت بـه بره هـای دوقلـو در هنـگام 
تولـد وزن بیش تـری دارنـد و افزایش وزن روزانـه آنها نیز در 

طـول دوره پـروار بیش تـر اسـت )شـکل های 7 و 8(.

شکل 7– بره تک قلو

شکل 8– بره های دوقلو
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3- جنس

معمــوالً بــرای پرواربنــدی از جنــس نــر اســتفاده 
ــل  ــد نس ــرای تولی ــاً ب ــاده عمدت ــای م ــود و بره ه می ش
نگهــداری می شــوند. عــالوه بــر ایــن بره هــای نــر در 
ــا بره هــای مــاده ســرعت رشــد باالتــری دارنــد. مقایســه ب

4 - سن

ــیر  ــود ش ــادر خ ــاه از م ــا 3 م ــن2 ت ــد بی ــا بای  بره  ه
ــوند و وارد  ــه می ش ــیر گرفت ــس از آن، از ش ــد و پ بخورن
ــن  ــب ترین س ــن مناس ــوند. بنابرای ــدی ش ــه پرواربن مرحل
ــر  ــی اکث ــت؛ ول ــه ماهگی اس ــدی س ــروع پرواربن ــرای ش ب
ــود در  ــازاد خ ــای م ــروش بره ه ــه ف ــی ب ــداران تمایل دام
ایــن ســن ندارنــد. در ایــن صــورت بایــد از بره هــای چهــار 

ــرد. ــتفاده ک ــش ماهه اس ــا ش ت

5- فصل

بهــار و تابســتان به دلیــل فراوانــی بــره و علوفــه، 
مناســب ترین فصــل بــرای خریــد و پرواربنــدی بــره اســت. 
اگــر خریــد در تابســتان انجــام شــود، فصــل پاییــز نیــز برای 
ــژه  ــداران، بوی ــده دام ــره مناســب اســت؛ عم ــدی ب پرواربن
ــای  ــود را در فصل ه ــازاد خ ــای م ــایر، بره ه ــداران عش دام
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ــه  ــل عرض ــن به دلی ــند. بنابرای ــتان می فروش ــار و تابس به
فــراوان، قیمــت بــره نیــز معمــوالً در ایــن دو فصــل ارزان تر 

ــت. ــایر فصل هاس از س

6- وضعیت ظاهری )سالمتی(
 1-  بره پرواری باید ظاهری کاماًل سالم داشته باشد؛

 2-  دارای چشمان شفاف و براق باشد؛
 3-  سـرحال، باتحرک، بدون پشـمریزی و بدون لنگش 

باشد؛
4-  پشت و کمرش صاف و بدون قوز باشد )شکل 9(.

شکل9 - بره کاماًل سالم و مناسب برای پرواربندی
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ــه  ــادر تغذی ــیر م ــی از ش ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــی ک بره های
نکننــد )شیرســوز(، معمــوالً قــوز می کننــد و دارای پشــمی 
ژولیــده هســتند و جثــه کوچک تــری از ســایر بره هــای گلــه 
دارنــد؛ بنابرایــن مناســب پرواربنــدی نیســتند )شــکل 10(.

شکل10– بره های شیرسوز و نامناسب برای پرواربندی با فلش 

مشخص شده اند.

حمل ونقل بره ها

ــالم از محــل مناســب، الزم  ــای س ــد بره ه ــد از خری بع
ــه  ــال داد. توصی ــدی انتق ــل پرواربن ــه مح ــا را ب ــت آنه اس
ــر  ــکات زی ــه ن ــا ب ــل بره ه ــد از حم ــل و بع ــود قب می ش

ــد: توجــه کنی
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ــبکه  ــد را از ش ــتان مقص ــه شهرس ــل ب ــوز حم 1-  مج
ــد. ــره بگیری ــد ب ــتان محــل خری دامپزشــکی شهرس

2-  حداقــل 8 ســاعت قبــل از حمــل، خــوراک دام هــا 
قطــع شــود؛ ولــی آب خنــک در اختیارشــان باشــد.

دام  حمــل  مخصــوص  کامیون هــای  از  حتمــاً   -3
اســتفاده شــود )شــکل 11(.

4-  الزم است کامیون کاماًل تمیز و ضدعفونی باشد.

ــری  ــون بارگی ــتاندارد کامی ــت اس ــش از ظرفی 5-  بی
ــد. ــد ش ــا خواه ــدن دام ه ــبب تلف ش ــون س ــود، چ نش

ــا مــوادی مثــل کلــش  6-  کــف کامیــون حمــل دام ب
پوشــانده شــود تــا هــم بســتری گــرم ایجــاد کنــد و هــم از 

لیزخــوردن دام هــا جلوگیــری شــود.

7-  بــرای هدایــت دام بــه داخــل کامیــون و همچنیــن 
ــری دام  ــا از ســکوهای مخصــوص بارگی ــه آنه ــع تخلی موق

اســتفاده شــود.

8-  مناســب ترین زمــان حمــل دام در فصــل ســرما روز 
اســت و در فصــل گرمــا شــب. در فصــل ســرما الزم اســت 
چــادر  مثــل  مخصــوص  پوشــش های  از  درکامیون هــا 

برزنتــی اســتفاده شــود.

مســیرهای  در  بویــژه  دام،  حمــل  طــول  در    -9
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ــار  ــمت ب ــه در قس ــر باتجرب ــک نف ــت ی ــی، الزم اس طوالن
ــد. ــا باش ــب دام ه ــون مراق کامی

ــدی،  ــل پرواربن ــه مح ــا ب ــال بره ه ــس از انتق 10-  پ
آب خنــک و علوفــه باکیفیــت مثــل یونجــه در اختیارشــان 
ــک و  ــای خش ــا 3 روز در ج ــد 2 ت ــازه دهی ــد و اج بگذاری

ــد. نســبتاً آزاد اســتراحت کنن

11-  پـس از تخلیـه بره هـا از کامیـون، معموالً بسـته به 
طـول مسـافت و نوع اسـترس هایی که به دام وارد می شـود، 
حـدود 1 تـا 3 درصـد کاهـش وزن زنـده در بره ها مشـاهده 

می شـود کـه امـری طبیعی و عادی اسـت.

ــان از ســالمتی  12-  بعــد از معاینــه ظاهــری و اطمین
ــه  ــه در ادام ــروار را ک ــروع پ ــش از ش ــات پی ــا، اقدام دام ه

ــد. ــح داده شــده انجــام دهی توضی

نکته: مناسب ترین زمان حمل دام در فصل سرما روز 
و در فصل گرما شب است.
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شکل 11 -کامیون مخصوص حمل گوسفند

اقدامات پیش از شروع پروار
1-  واکسیناسیون؛

2-  استفاده از حمام ضدکنه؛ 

3-  خورانیـدن داروی ضدانـگل )مـوارد 1 تـا 3 در فصل 
مدیریـت بهداشـت به صورت کامل شـرح داده شـده اسـت(؛

ــوالت  ــی از محص ــفند یک ــم گوس ــم چینی: پش 4-  پش
ایــن دام اســت کــه بــرای رشــد، نیــاز بــه مصــرف انــرژی 
ــدف  ــرواری ه ــای پ ــون در بره ه ــذی دارد. چ ــواد مغ و م
ــم  ــول پش ــت و محص ــت اس ــد گوش ــش تولی ــی افزای اصل
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ارزش چندانــی نــدارد، بهتــر اســت پشــم چینی انجــام شــود 
ــد پشــم، صــرف  ــاز رش ــذی موردنی ــواد مغ ــرژی و م ــا ان ت
تولیــد گوشــت شــود. عمــل پشــم چینی در بره هــای 
ــج و  ــای پن ــی در بره ه ــت، ول ــه الزم نیس ــه و چهارماه س
شــش ماهه بــه بــاال بهتــر اســت قبــل از شــروع پرواربنــدی 
انجــام شــود. بــرای پشــم چینی در واحدهــای ســنتی 
از دوکارد )قیچــی( و در واحدهــای صنعتــی از ماشــین 
در  پشــم چین  ماشــین  می شــود.  اســتفاده  پشــم چین 
مقایســه بــا دوکارد عــالوه بــر اینکــه ســریع تر اســت، 
ســبب یکنواختــی در ســطح مقطــع پشــم چیده شــده نیــز 
ــرد پشــم چین مهــارت داشــته  ــر ف ــن اگ می شــود. همچنی
باشــد، آســیب کم تــری بــه پوســت بــدن دام وارد می شــود 

و 14(. )شــکل های 12، 13 

شکل 12- پشم چینی بره ها با دو کارد )روش سنتی(
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شکل 13- پشم چینی بره ها با ماشین پشم چین برقی

شکل 14- پشم چیده شده با ماشین پشم چین )به یکنواختی سطح 

الیاف توجه شود(
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5 - توزیــن بره هــا: در طــول دوره پــروار، بــرای اطــالع 
از ســرعت رشــد بره هــا و محاســبه اقتصــادی، بایــد 
ــاه  ــر م ــس از آن ه ــات و پ ــروع عملی ــل از ش ــا قب بره ه
ــن شــوند. چــون وزن کــردن همــه بره هــا کار  ــار توزی یک ب
ــر 100 رأس، 10 درصــد  ــای زی ــواری اســت، در گله ه دش
بره هــا  از 100 رأس 5 درصــد  و در گله هــای بیش تــر 
ــع  ــا مطل ــش وزن بره ه ــل از افزای ــن عم ــا ای ــوند. ب وزن ش
ــده  ــش وزن زن ــزان افزای ــه می ــان ک ــر زم ــوید و ه می ش
ــازار  ــه ب ــا ب ــود، بره ه ــه نب ــا به صرف ــه هزینه ه ــبت ب نس
ــرازوی  ــد از ت ــا بای ــن بره ه ــرای توزی ــود. ب ــه می ش عرض
ــکل های  ــه ش ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــفند اس ــوص گوس مخص
و دیجیتــال موجــود هســتند )شــکل 15(.  عقربــه ای 
ــی  ــر بوم ــای ن ــد بره ه ــرعت رش ــن س ــی میانگی به طورکل
ــا 250 گــرم در  کشــور مســتعد پرواربنــدی حــدود 200 ت
ــژاد،  ــد ن ــی مانن ــه عوامل ــه ب ــری روزان ــت. وزن گی روز اس
ســن و وزن شــروع پــروار، ســالمتی بــره در شــروع و طــول 
ــی  ــائل مدیریت ــی و مس ــوراک مصرف ــوع خ ــروار، ن دوره پ

ــتگی دارد. بس
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شکل15- ترازوی عقربه ای مخصوص توزین گوسفند

روش های پرواربندی بره

1- زود از شیر گرفتن

در ایــن روش، بره هــا 2 تــا 3 هفتــه از شــیر مــادر 
ــوند و  ــدا می ش ــادر ج ــپس از م ــد و س ــتفاده می کنن اس
بــا کنســانتره و یونجــه باکیفیــت تغذیــه می شــوند. یونجــه 
ــازک اســت.  ــم و ن ــاد و ســاقه ک ــرگ زی ــت دارای ب باکیفی
بــرای عــادت دادن بره هــا بــه مــواد خوراکــی، در هفتــه دوم 
ــه  ــرگ یونجــه ب ــا شــیر، کنســانتره و ب ــان ب ــد و همزم تول
ــود. الزم  ــرار داده می ش ــا ق ــار بره ه ــی در اختی ــدار کاف مق
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ــیر  ــج از ش ــد بتدری ــا بای ــه بره ه ــم ک ــادآوری کنی اســت ی
گرفتــه شــوند و ایــن رونــد ممکــن اســت تــا 2 هفتــه بــه 
طــول بینجامــد. ایــن روش در کشــور مــا معمــول نیســت.

2- بعد از گرفتن از شیر

ــیر  ــاه از ش ــدود 3 م ــا ح ــوالً بره ه ــن روش معم در ای
ــه  ــا 2 هفت ــی 1 ت ــد از آن ط ــد و بع ــه می کنن ــادر تغذی م
بتدریــج از شــیر گرفتــه می شــوند و وارد مرحلــه پرواربنــدی 
ــه از  ــی از کشــور ک ــژه در مناطق ــن روش بوی می شــوند. ای
مراتــع متراکــم و خــوب برخــوردار نیســتند، مناســب ترین 

روش پرواربنــدی بــره اســت.

3- بعد از چرا در مراتع )استفاده از رشد جبرانی(

ــان در  ــت مغ ــل دش ــور مث ــق کش ــی از مناط در بعض
اســتان اردبیــل کــه مراتــع خوبــی دارنــد، گلــه داران 
معمــوالً بره هــای خــود را بعــد از گرفتــن از شــیر بــه 
مراتــع می برنــد و پــس از 3 تــا 4 مــاه چــرا در مراتــع، آنهــا 
ــی  ــد. بره های ــدی می کنن ــه پرواربن ــل وارد مرحل را در آغ
ــاد چــاق  ــروار می شــوند معمــوالً زی ــن شــکل پ ــه ای کــه ب
ــد  ــل رش ــد و به دلی ــری دارن ــه بزرگ ت ــی جث ــتند، ول نیس
جبرانــی از ســرعت رشــد مطلوبــی برخــوردار خواهنــد بــود.
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طول مدت پرواربندی

ــه  ــور باتوجه ب ــی کش ــای بوم ــروار بره ه ــدت پ ــول م ط
تیــپ زایــش، نــژاد، ســن و وزن دام در زمان شــروع پــروار و 
نیــز تغذیــه و ضریــب تبدیــل خــوراک بیــن 60 تــا 120 روز 

متغیــر اســت و به طــور میانگیــن 90 تــا 100 روز اســت.

1- تیپ زایش

بره هـای تک قلـو معمـوالً وزن تولد بیش تـری از بره های 
دوقلـو دارنـد و همچنیـن سـرعت رشـد بیش تـری دارنـد 

)شـکل های 7 و 8(.

2- نژاد

ــی،  ــل شــال، افشــاری، مهربان ــه مث ــای بزرگ جث نژاده
ــزل و ســنجابی ســرعت  ــاری، ق ــری بختی ــری، ل ــی، ل مغان
ــل سنگســری،  ــر مث ــری از نژادهــای کوچک ت رشــد بیش ت
کلکویــی، ماکویــی، زل، بلوچــی، کرمانــی و فراهانــی دارنــد. 
ــا  ــزرگ 200 ت ــای ب ــه در نژاده ــش وزن روزان ــه افزای دامن
300 گــرم و در نژادهــای کوچک تــر 150 تــا 200 گــرم در 

ــا 6(. ــکل های 3 ت ــت )ش روز اس
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3- سن

ــش  ــه بدن ــش وزن روزان ــره، افزای ــن ب ــش س ــا افزای ب
کاهــش می یابــد، طــوری کــه بره هــای ســه تــا چهارماهــه 
ــری از  ــه بیش ت ــش وزن روزان ــدی، افزای ــروع پرواربن در ش
ــای  ــن بره ه ــد. بنابرای ــه دارن ــا پنج ماه ــار ت ــای چه بره ه

جوان تــر بــرای پرواربنــدی مناســب ترند.

4- وزن

بره هایــی کــه در شــروع دوره پرواربنــدی وزن کم تــری 
دارنــد یــا به عبارتــی الغرترنــد و چــاق نشــده اند، در 
ــد، افزایــش  ــری دارن ــا بره هایــی کــه وزن بیش ت مقایســه ب
وزن روزانــه بیش تــری خواهنــد داشــت. البتــه بایــد توجــه 
ــح  ــی صحی ــوص بره های ــوع در خص ــن موض ــه ای ــرد ک ک
اســت کــه اوالً ســالم باشــند و ثانیــاً از نظــر جثــه تفاوتــی 

بــا هــم نداشــته باشــند.

5- تغذیه

ســرعت رشــد بره هــای پــرواری ارتبــاط بســیار نزدیکــی 
بــا تغذیــه دارد. بــرای دســتیابی بــه حداکثــر رشــد ممکــن 
ــی  ــات غذای ــداول احتیاج ــاس ج ــر اس ــره ای ب ــد جی بای
نوشــته شــود. جــداول احتیاجــات غذایــی جداولــی هســتند 
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کــه در آنهــا نیازهــای غذایــی دام بــه انــرژی و مــواد مغــذی 
ــه وزن شــروع  ــه شــده اســت. در ایــن جــداول باتوجه ب ارائ
ــزان  ــه، می ــد روزان ــرعت رش ــدی و س ــرای پرواربن ــره ب ب
ــن،  ــل پروتئی ــذی مث ــواد مغ ــرژی و م ــه ان ــای دام ب نیازه
ــدار  ــز مق ــاز و نی ــای موردنی ــفر و ویتامین ه ــیم، فس کلس

مــاده خشــک مصرفــی روزانــه ذکــر شــده اســت.

6- ضریب تبدیل خوراک

ــش وزن  ــه افزای ــدار خــوراک خورده شــده نســبت ب مق
ــوراک  ــل خ ــب تبدی ــروار را ضری ــول دوره پ ــده در ط زن
ــر  ــوراک کم ت ــل خ ــب تبدی ــدد ضری ــه ع ــد. هرچ می گوین
ــس.  ــت و برعک ــر اس ــدی بیش ت ــی پرواربن ــد، بازده باش
بنابرایــن بره هایــی کــه ضریــب تبدیــل خــوراک پایین تــری 
ــن صفــت یکــی  ــرای پرواربنــدی مناســب ترند. ای ــد، ب دارن
از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در بــازده اقتصــادی واحدهــای 

پرواربنــدی بــره اســت.

محاسبه طول دوره پرواربندی

ــرات  ــد تغیی ــد از رون ــدت بای ــن م ــبه ای ــرای محاس ب
ــن منظــور  ــرای ای ــل خــوراک آگاه باشــیم. ب ــب تبدی ضری
ــوراک  ــار( خ ــاًل 20 روز یک ب ــار )مث ــد روز یک ب ــر چن ه
ــا  ــد از بره ه ــپس 10 درص ــود، س ــن ش ــده توزی خورده ش
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ــده  ــوراک خورده ش ــوع خ ــوند. وزن مجم ــن ش ــم توزی ه
ــب  ــن ترتی ــود و بدی ــیم می ش ــا تقس ــداد کل بره ه ــر تع ب
ــره محاســبه می شــود. از تقســیم  ــر ب ــی ه خــوراک مصرف
ــت آمده  ــه وزن به دس ــر اضاف ــره ب ــر ب ــی ه ــوراک مصرف خ
در طــول مــدت مشــخص )مثــاًل 20 روز(، ضریــب تبدیــل 
ــل  ــب تبدی ــول 1(. ضری ــود )فرم ــوم می ش ــوراک معل خ
ــوع  ــره و ن خــوراک تحــت تأثیــر عواملــی همچــون ســن ب
ــر بومــی  ــرار دارد و در بره هــای ن و ترکیــب مــواد جیــره ق
معمــوالً بیــن 5 تــا 10 گــزارش شــده اســت. مقدار مناســب 
و اقتصــادی آن در واحدهــای پرواربنــدی بــره 6 تــا 8 اســت.

 فرمول )1(

زمان خاتمه پرواربندی

ــد کــه  ــی ادامــه یاب ــا زمان ــد ت عملیــات پرواربنــدی بای
ــش  ــم افزای ــد و ه ــه باش ــادی به صرف ــر اقتص ــم از نظ ه
وزن به دســت آمده بــه تولیــد و ذخیــره چربــی بــدن 
منجــر نشــود. یکــی از شــاخص های بســیار مهــم در 
ــر  ــرای ه ــده ب ــوراک مصرف ش ــزان خ ــبه می ــا محاس اینج
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کیلوگــرم افزایــش وزن زنــده دام اســت. بــرای انجــام 
ــرم  ــر کیلوگ ــت روز ه ــی از قیم ــر آگاه ــالوه ب ــن کار ع ای
ــد هزینــه خــوراک مصرفــی و  ــرواری، بای ــره پ ــده ب وزن زن
ســایر هزینه هــا نیــز محاســبه شــود. حــال تــا زمانــی کــه 
قیمــت هــر کیلوگــرم افزایــش وزن زنــده دام بیش تــر 
ــرم  ــرای آن 1 کیلوگ ــده ب ــای تمام ش ــوع هزینه ه از مجم
باشــد، پرواربنــدی به صرفــه اســت و می توانــد ادامــه یابــد. 
ــاره کمــک کنــد منحنــی  ــن ب ــد در ای ــزاری کــه می توان اب
تغییــرات وزن زنــده در طــول دوره اســت. منحنــی تغییرات 
وزن روزانــه بره هــای پــرواری در طــول دوره پــروار بــه ایــن 
ــروار  ــروع پ ــا در ش ــش وزن بره ه ــه افزای ــت ک ــورت اس ص
ــط دوره  ــود و در اواس ــاد می ش ــج زی ــت و بتدری ــم اس ک
ــی  ــرای مدت ــپس ب ــد. س ــود می رس ــد خ ــر رش ــه حداکث ب
ــذارد  ــش می گ ــه کاه ــج رو ب ــد بتدری ــد و بع ــت می مان ثاب
)نمــودار 1(. امــا نکتــه مهمــی کــه دامــداران بایــد بــه آن 
توجــه کننــد، آگاهــی از ترکیــب الشــه بره هــای پروارشــده 
اســت. یعنــی عــالوه بــر بعــد اقتصــادی، بایــد توجــه کــرد 
کــه به جــای گوشــت، چربــی تولیــد نشــود. بــرای آگاهــی 
ــان  ــن زم ــرای تعیی ــرواری ب ــای پ ــه بره ه ــت الش از کیفی
خاتمــه دوره پرواربنــدی الزم اســت از وزن مناســب کشــتار 

ــژاد آگاهــی داشــته باشــیم. ــرای هــر ن ــره ب ب
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نمودار -1 منحنی رشده بره ها

با چه تعداد بره پرواربندی را شروع کنیم؟

ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی دارن ــه کاف ــه تجرب ــی ک دامداران
ــره  ــداد ب ــه تع ــه چ ــد ک ــود می دانن ــات خ ــرایط و امکان ش
ــازه کار و  ــراد ت ــا اف ــت. ام ــب اس ــدی مناس ــرای پرواربن ب
ــه  ــذا توصی ــد و ل ــی ندارن ــوع آگاه ــن موض ــه از ای بی تجرب
می شــود بــا درنظرگرفتــن ســرمایه و ســایر امکانــات، 
فعالیــت خــود را بــا 50 تــا 100 رأس شــروع کننــد. پــس 
ــی  ــه کاف ــب تجرب ــدی صاح ــد دوره پرواربن ــرای چن از اج
ــت  ــه فعالی ــری ب ــداد بیش ت ــا تع ــد ب ــوند و می توانن می ش

ــد. ــه دهن خــود ادام

310
290
270
250
230
210
190
170
150
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تعداد دوره های پرواربندی در سال

بــا  بــود،  مهیــا  کافــی  شــرایط  و  امکانــات  اگــر 
ــک  ــال در ی ــول س ــوان در ط ــب می ت ــزی مناس برنامه ری
ــات  ــر امکان ــرد. اگ ــروار ک ــره پ ــدی 3 دوره ب واحــد پرواربن
ــوری  ــد ط ــک واح ــوان در ی ــود می ت ــم ب ــری فراه بیش ت
ــم  ــورت منظ ــال به ص ــول س ــه در ط ــرد ک ــزی ک برنامه ری
همیشــه بــره پــرواری آمــاده فــروش وجــود داشــته باشــد. 
ــا 100  ــاًل 50 ت ــره )مث ــاه تعــدادی ب ــن کار اول م ــرای ای ب
ــک  ــدی در ی ــات پرواربن ــداری می شــود و عملی رأس( خری
ــن  ــه همی ــد ب ــاه بع ــل م ــود. در اوای ــروع می ش ــل ش آغ
ــروار آنهــا در  ــداری می شــود و عملیــات پ ــره خری تعــداد ب
ــروه  ــه گ ــد از اینک ــود. بع ــروع می ش ــر ش ــل دیگ ــک آغ ی
ــی  ــز و ضدعفون ــگاه تمی ــد، جای ــه ش ــروار و فروخت اول پ
ــا  ــت. ب ــدی اس ــروه بع ــروار گ ــروع پ ــاده ش ــود و آم می ش
ــن فعالیــت  ــی مناســب ای ــات و بازاریاب درنظرگرفتــن امکان

ــد. ــته باش ــه داش ــداوم ادام ــور م ــد به ط می توان



 فصل سوم 
جایگاه نگهداری دام





مقدمه

یکــی از عوامــل مؤثــر بــر بــازده حرفــه پرواربنــدی بــره، 
جایــگاه مناســب بــرای پــرورش دام در طــول مــدت پــروار 
اســت. یــک جایــگاه دام عــالوه بــر داشــتن فضــای کافــی 
ــرم،  ــد بســتری خشــک و گ ــه و اســتراحت بای ــرای تغذی ب
ــقف  ــاع س ــب، ارتف ــه مناس ــی، تهوی ــخور کاف ــور و آبش آخ
ــکان دارای  ــد ام ــا ح ــیر ت ــق سردس ــب و در مناط مناس
دیوارهــای عایــق باشــد. عــالوه بــر آن بــرای اســتفاده از نــور 
خورشــید و تحــرک و ســالمتی دام بایــد فضایــی به عنــوان 

بهاربنــد نیــز در نظــر گرفتــه شــود.

شرایط عمومی جایگاه

گوســفند و بــز بــه رطوبــت و کــوران هــوا حســاس اند، 
بنابرایــن بایــد در ســاخت جایــگاه ایــن موضــوع را در نظــر 

گرفــت. جایــگاه دام بایــد شــرایط زیــر را داشــته باشــد:

1- محـل جایـگاه بایـد از خانه هـای مسـکونی فاصلـه 
داشـته باشـد، امـا ایـن فاصلـه نبایـد بـه انـدازه ای باشـد که 
دامدار در نگهداری دام دچار مشـکل شـود. محل های پسـت 
و مرطـوب بـرای احداث جایگاه مناسـب نیسـتند. امـا هرگاه 
در نقاط مرطوب جایگاهی برای گوسـفند سـاخته شـود، باید 
بـا زهکشـی اطراف جایـگاه به خشـک کردن آن کمـک کرد.
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ــود  ــاب می ش ــگاه دام انتخ ــرای جای ــه ب ــی ک 2- زمین
بایــد از زمین هــای اطــراف بلندتــر یــا هم ســطح آن باشــد 
ــا  ــداری دام ه ــل نگه ــه مح ــاری ب ــای ج ــا از ورود آب ه ت
جلوگیــری شــود. بویــژه بایــد توجــه داشــت کــه جایــگاه را 
به هیچ وجــه نبایــد در نقاطــی بنــا کــرد کــه ممکــن اســت 
ــگاه  ــف جای ــه ک ــرای اینک ــرد. ب ــرار گی ــیل ق در مســیر س
ــنگ  ــه س ــک طبق ــدا ی ــوان ابت ــد می ت ــد باش ــی بلن کم

ــاند. ــد و روی آن را پوش ــت چی درش

3- ســاختمان جایــگاه دام بایــد طــوری ســاخته شــود 
کــه از نــور خورشــید بخوبــی اســتفاده شــود. تابیــدن نــور 
خورشــید بــه بــدن دام هــا و جایــگاه بســیار مفیــد اســت.

4- سـاختمان جایـگاه بایـد طـوری سـاخته شـود که از 
وزش بادهـای فصلـی بـه داخـل جایـگاه جلوگیـری شـود، 
یعنـی بـر خـالف جهـت وزش بادهـای موسـمی بنـا شـود. 
همچنین مسـیر وزش باد همیشـه از طرف خانه ها به سـمت 
جایـگاه باشـد. برای مقابله با باد شـدید می توان از بادشـکن 
اسـتفاده کـرد. بادشـکن را می توان بـا مصالح سـاختمانی یا 
بـا درخـت کاری در اطـراف محل جایـگاه ایجاد کـرد. ارتفاع 

بادشـکن بایـد 2 متـر یـا بیش تر باشـد.

5- دیــوار، ســقف و کــف جایــگاه بهتــر اســت از مــوادی 
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ــکان  ــا ام ــود ت ــاخته ش ــیمان س ــر و س ــنگ، آج ــد س مانن
ــود و  ــم ش ــگاه ک ــا در جای ــرات و میکروب ه ــی حش زندگ

تمیزکــردن و ضدعفونی کردنــش راحت تــر باشــد.

ــر و  ــادوام، نفوذناپذی ــم، ب ــد محک ــگاه بای ــف جای 6- ک
ــد. ــده باش غیرلغزن

7- جایـگاه عـالوه بـر فراهم سـازی شـرایط موردنیـاز برای 
حفاظـت و آرامـش دام، باید از امنیت کافی نیز برخوردار باشـد.

8- جایــگاه بایــد بــه جاده هــای اصلــی دسترســی 
ــود. ــام ش ــانی انج ــل دام به آس ــا حمل ونق ــد ت ــته باش داش

ــرای آب  ــر ب ــه موردنظ ــاک منطق ــت خ ــر اس 9- بهت
ــود. ــری ش ــیالب جلوگی ــروز س ــا از ب ــد ت ــر باش نفوذپذی

10- دسترســی بــه خدمــات و امکانــات موردنیــاز ماننــد 
ــای  ــی از نیازه ــبکه های اصل ــر ش ــا دیگ ــرق، گاز ی آب، ب

اولیــه محــل احــداث دامــداری اســت. 

11- رعایـت حداقـل فاصلـه از مراکـز مسـکونی )شـهر 
و روسـتا(، جاده هـای اصلـی و فرعـی، راه آهـن، فـرودگاه، 
واحدهـای صنعتـی، رودخانـه، دریـا، مکان هـای نظامـی و 
دامداری هـای اطـراف بـر اسـاس ضوابـط و مقرارت سـازمان 

نظـام مهندسـی کشـاورزی منطقـه ضـروری اسـت.
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قسمت های مختلف جایگاه

ــه آن  ــه ب ــفند ک ــرورش گوس ــداری و پ ــگاه نگه جای
آغــل گفتــه می شــود در مقایســه بــا اصطبــل پــرورش گاو 
ــری دارد.  ــه کم ت ــه هزین ــاز ب ــور نی ــرورش طی ــالن پ و س
ــگاه  ــا جای ــه ب ــن در مقایس ــرواری همچنی ــره پ ــگاه ب جای
ــی  ــای مختلف ــه از بخش ه ــد( ک ــتی )مول ــفند داش گوس
ــری اســت. تشــکیل شــده اســت، دارای قســمت های کم ت

آغل

ــه  ــقف ک ــت مس ــاختمانی اس ــرواری، س ــره پ ــل ب آغ
بخــش اصلــی جایــگاه را تشــکیل می دهــد و محــل 
ــی  ــرایط آب وهوای ــر ش ــا ب ــت. بن ــتراحت اس ــه و اس تغذی
منطقــه ممکــن اســت به طــور کامــل بســته باشــد 
)در مناطــق سردســیری( یــا از یــک طــرف بــاز و از 
ــدل و  ــق معت ــد )در مناط ــته باش ــر بس ــرف دیگ ــه ط س
ــاز  ــاحت موردنی ــکل های 16 و 17(. مس ــیری( )ش گرمس
آغــل بــرای نگهــداری یــک رأس بــره پــرواری بــر اســاس 
نــژاد، وزن و ســن بره هــا بیــن 1 تــا 1/5 مترمربــع اســت 
ــر  ــد در نظ ــرای بهاربن ــز ب ــاحت نی ــن مس ــر ای و دو براب
گرفتــه می شــود )جــدول 1(. عــرض آغــل در واحدهــای 
ــام  ــتی انج ــورت دس ــه به ص ــه تغذی ــک ک ــنتی و کوچ س
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ــی  ــای صنعت ــت و در واحده ــر اس ــا 8 مت ــرد 4 ت می گی
ــی1  ــین خوراک ده ــت و از ماش ــزه اس ــه مکانی ــه تغذی ک
اســتفاده می شــود عــرض 12 متــر توصیــه می شــود. 
ــره  ــداد ب ــل و تع ــرض آغ ــه ع ــته ب ــل را بس ــول آغ ط
ــت.  ــر گرف ــر در نظ ــا 120 مت ــوان از 10 ت ــرواری می ت پ
ــر  ــماره 1 ذک ــدول ش ــور در ج ــل و آخ ــاد آغ ــایر ابع س

شــده اســت.

شکل 16- آغل نیمه باز با بهاربند، مخصوص مناطق گرم و معتدل

1. Feeder
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شکل17- آغل کاماًل بسته مخصوص مناطق سردسیر

تهویه

تهویــه ایجــاد جریــان هــوای پــاک و ســالم در فضــای 
ــدان  ــه چن ــه تهوی ــفند ب ــت. گوس ــل بره هاس ــی آغ داخل
حســاس نیســت، ولــی در واحدهــای پرواربنــدی بــره 
ــانتره،  ــوراک کنس ــرف خ ــاد دام و مص ــم زی ــل تراک به دلی
ــری  ــد و در نتیجــه ادرار بیش ت مصــرف آب افزایــش می یاب
ــت  ــش رطوب ــر افزای ــالوه ب ــد ادرار ع ــد می شــود. تولی تولی
ــود  ــاک می ش ــژه آمونی ــای مضــر بوی ــد گازه ــبب تولی س
کــه مقادیــر زیــادش بــرای دام خطرنــاک اســت. لــذا بــرای 
خــروج ایــن گاز الزم اســت از تجهیــزات تهویــه مثــل 
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هواکــش1 اســتفاده شــود. بهتــر اســت هواکش هــا در 
دیــواری نصــب شــوند کــه ســمت مقابــل جریــان بــاد قــرار 
ــرای  ــی ب ــا پنجره های ــه روی هواکش ه ــوار روب دارد. در دی
ورود هــوای تــازه بــه داخــل آغــل نصــب می شــود. هواکــش 
ــد و  ــارج می کن ــل را خ ــل آغ ــالم داخ ــرم و ناس ــوای گ ه
ــن  ــد. بدی ــل می کن ــاک وارد آغ ــازه و پ ــوای ت ــش ه به جای
ــری  ــای تنفســی و چشــمی جلوگی ــروز بیماری ه ــب از ب ترتی
ــدد  ــک ع ــره ی ــر 50 رأس ب ــرای ه ــل ب ــک آغ ــود. در ی می ش

هواکــش متوســط کفایــت می کنــد.

آخور

آخورهــا  به کاررفتــه،  مــواد  جنــس  از  صرف نظــر 
باشــند. جنــس مصالــح  یــا ســیار  ثابــت  می تواننــد 
ســاختمانی به کاررفتــه در آخورهــای ثابــت معمــوالً آجــر و 
ســیمان اســت و آخورهــای متحــرک عمدتــاً از فلــز ســاخته 
شــده اند. جنــس و ابعــاد آخورهــای فلــزی بایــد طــوری در 
ــل باشــد  ــل حمل ونق ــی قاب ــه براحت ــه شــود ک نظــر گرفت
ــرای  ــزی ب ــرک فل ــور متح ــر آخ ــوالً ه ــکل 18(. معم )ش

ــت. ــی اس ــرواری کاف ــره پ ــه 10 رأس ب تغذی

1. Ventilator
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شکل 18- دو نوع آخور سیار فلزی

آبشخور

ــت  ــف ثاب ــواع مختل ــور ان ــد آخ ــز همانن ــخور نی آبش
ــتفاده  ــت آن اس ــوع ثاب ــاً از ن ــی عمدت ــرک دارد، ول و متح
می شــود. از نظــر تأمیــن منبــع آب می توانــد از نــوع 
ــیدن آب  ــان نوش ــط دام در زم ــه توس ــد ک ــک باش اتوماتی
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ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــتی باش ــا دس ــود ی ــم می ش تنظی
ــد از  ــخور می توان ــس آبش ــود. جن ــرل می ش ــیر آب کنت ش
ــا  ــز ی ــل آجــر و ســیمان، فل ــح ســاختمانی مث ــواع مصال ان
ــرای هــر 20  پالســتیک های فشــرده باشــد )شــکل 19(. ب
تــا 30 رأس بــره یــک عــدد آبشــخور کاســه ای اتوماتیــک 
یــا یــک عــدد آبشــخور دســتی بــه مســاحت 0/5 مترمربــع 

ــی اســت. کاف

شکل 19- آبشخور فلزی

نکته: آب سالم، تمیز و خنک باید همیشه در 
دسترس دام قرار داشته باشد.
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بهاربند

بهاربنــد محوطــه ای بــدون ســقف اســت کــه بره هــا در 
ــتفاده  ــرای اس ــد، ب ــب باش ــوا مناس ــه ه ــاعاتی از روز ک س
ــور خورشــید، گــردش، اســتراحت و تنفــس در هــوای  از ن
آزاد از آن اســتفاده می کننــد. بــرای تغذیــه بره هــا در 
هــوای مطلــوب می تــوان در بهاربنــد آخــور و آبشــخور نیــز 
ــی  ــادی و در مواقع ــای ع ــالوه، در روزه ــرد. به ع ــه ک تعبی
کــه می خواهنــد داخــل آغــل را تمیــز و ضدعفونــی 
ــد  ــوان در بهاربن ــل می ت ــای آغ ــفندان را به ج ــد، گوس کنن
ــل  ــاط آغ ــه حی ــه به منزل ــا را ک ــرد. بهاربنده ــداری ک نگه
هســتند بهتــر اســت بــا دیوارهــای نــرده ای، آجــری، چوبی، 
فلــزی یــا گلــی بــه ارتفــاع حــدود 1/20متــر حصاربنــدی 

کــرد )شــکل20(.

شکل 20- نمایی از بهاربند
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جدول 1 - ابعاد آخور و آغل نگهداری بره پرواری

مقدارواحدابعاد

1/5-1مترمربعمساحت آغل

3-2مترمربعمساحت بهاربند

ارتفاع آغل )از کف 
4-3مترتا سقف(

حداقل 4 و حداکثر مترعرض آغل
12

مترطول آغل
120-10، باتوجه به 
عرض آغل و تعداد 

بره

40-30سانتی مترطول آخور

40-30سانتی مترعرض آخور )پهنا(

ارتفاع آخور از کف 
50-40سانتی مترآغل )لبه بیرونی(

ارتفاع آخور از کف 
35-25سانتی مترآن )لبه داخلی(
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انبار علوفه

بــرای ســاخت انبــار علوفــه ابتــدا بایــد میــزان موردنیــاز 
بــر اســاس تعــداد دام پــرواری بــراورد شــود و ســپس بــرای 
ــردن  ــرای انبارک ــرد )شــکل 21(. ب ــدام ک ــار اق ســاخت انب
علوفــه در واحدهــای کوچــک از انبارهــای بســته و در 
ــاز1 اســتفاده  ــر اســت از انبارهــای ب ــزرگ بهت واحدهــای ب
ــه  ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــار بای ــت انب ــود. ظرفی ش
ــه  ــاز به مــدت 1 ســال را تأمیــن کنــد. علوف ــه موردنی علوف
ــه  ــه اســت ک ــاً یونج ــدی عمدت ــتفاده در پرواربن ــورد اس م
ــی  ــا 20 کیلوگرم ــده 15 ت ــته های پرس ش ــورت بس به ص

ــود. ــروش می ش ــد و ف خری

شکل 21- انبار نگهداری علوفه )هانگار(

)hangar( 1. هانگار
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انبار کنسانتره

ابعــاد انبــار کنســانتره در واحدهــای بــزرگ پرواربنــدی 
بایــد طــوری طراحــی شــود کــه کامیــون بــرای تخلیــه بــار 
براحتــی در آن تــردد کنــد. ارتفــاع ســقف حــدود 6 متــر و 

عــرض در ورودی 4 متــر باشــد )شــکل 22(.

شکل 22- انبار کنسانتره
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محاسبه فضای موردنیاز انبار

بــا درنظرگرفتــن تعــداد بــره در هــر دوره پــروار می توان 
میــزان خــوراک مصرفــی و طــول دوره پــروار را بــرای 
فضــای موردنیــاز انبــار علوفــه و کنســانتره محاســبه کــرد. 
ــانتره  ــک و کنس ــه خش ــه یونج ــرف روزان ــزان مص ــر می اگ
بــرای 1 رأس بــره بــه ترتیــب 0/7 و 0/8 کیلوگــرم درنظــر 
گرفتــه شــود، نیــاز 100 رأس بــره بــرای یــک دوره پــروار 

ــود: ــبه می ش ــکل محاس ــن ش ــه ای 100 روزه ب
یونجه مصرفی تا پایان دوره )کیلوگرم( 7000= 100×100 × 0/7

کنسانتره مصرفی تا پایان دوره )کیلوگرم( 8000 = 100×100 ×0/8

بــا توجــه بــه جــدول 2، چنانچــه هــر مترمربــع از انبــار 
گنجایــش حــدود 100 کیلوگــرم یونجــه و 400 کیلوگــرم 
کنســانتره را داشــته باشــد، بــرای 7000 کیلوگــرم یونجــه 
خشــک، 70 مترمربــع و بــرای 8000 کیلوگــرم کنســانتره، 

02 مترمربــع فضــا الزم اســت:
مترمربع جا برای یونجه   7000 ÷ 100 = 70  

مترمربع جا برای کنسانتره   8000  ÷ 400 = 20  

چنانچـه ارتفـاع یونجـه و جو در انبار به ترتیـب 4 و 2 متر 
در نظـر گرفتـه شـود، مسـاحت موردنیـاز بـرای یونجـه و جو 

برابـر خواهـد بـود بـا:                          17/5 = 4 ÷ 70
 20 ÷ 2 = 10                                               
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ــای  ــور فض ــه منظ ــی ب ــای اضاف ــد فض ــر 10 درص اگ
پشــت درهــای ورودی بــه ایــن ارقــام اضافــه شــود، فضــای 

ــا: ــود ب ــر خواهــد ب ــاز انبارهــا براب ــی موردنی نهای

فضای موردنیاز انبار علوفه )مترمربع( 19/25 = )17/5×0/1(+ 17/5

فضای موردنیاز انبار کنسانتره )مترمربع( 11 = )10×0/1(+ 10

دقــت کنیــد کــه ایــن فضــا بــرای پــروار 100 رأس بــره 
در یــک دوره از ســال محاســبه شــده اســت. طبیعتــاً بــرای 
2 یــا چنــد دوره پــروار در ســال و نیــز تعــداد بــره بیش تــر، 

الزم اســت ایــن فضــا بــه تناســب آن تغییــر کنــد.
جدول 2- وزن واحد برخی اقالم خوراکی در یک مترمربع از انبار*

وزن )کیلوگرم(نام ماده خوراکیردیف

110- 100یونجه پرس شده1

100-90کاه گندم و جو2

420-400دانه جو3

720-700دانه ذرت4

200-210سبوس گندم5
ــه ای و 2  ــواد علوف ــرای م ــاع ب ــر ارتف ــار شــامل 4 مت ــع از انب * هــر مترمرب

ــرای مــواد کنســانتره اســت. ــر ارتفــاع ب مت
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مصالح مورد استفاده

ــد آغــل از  ــات ســاختمانی ســعی کنی در اجــرای عملی
هــر لحــاظ محکــم و نفوذناپذیــر باشــد و عایــق و محفــوظ 
ــات  ــرای عملی ــبب در اج ــن س ــه همی ــود. ب ــاخته ش س

ــرد. ــر توجــه ک ــکات زی ــه ن ــد ب ســاختمانی بای

1- پی ریزی

بـرای پـی در سـاختمان های آجـری، از شـفته آهـک و 
در سـاختمان های نسـبتاً سـنگین از بتن اسـتفاده می شـود.

2- دیوارها

محــل  موقعیــت  بــه  نســبت  به کاررفتــه  مصالــح 
آجــر،  ســنگ،  از  عبارت انــد  معمــوالً  و  متفاوت انــد 
بلوک هــای بتنــی، ایرانیــت، چــوب، تختــه چنــدال، کاهــگل 
و خشــت. در اجــرای عملیــات دیوارســازی بایــد دقــت کنید 
کــه الاقــل قســمت های پایینــی دیــوار از آجــر و ســیمان و 
ــی از  ــمت های باالی ــخت و قس ــح س ــی از مصال ــور کل به ط
مصالــح ســبک ســاخته شــود. بــه عــالوه بایــد بدانیــد کــه 
جــدار داخلــی دیــوار جایــگاه بایــد فاقــد هرگونــه شــکاف و 
درز باشــد؛ زیــرا ایــن نقــاط محــل مناســبی بــرای اختفــای 
کنه هــا و ســایر حشــرات هســتند. الزم اســت جــدار 
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ــری و در صــورت  ــاع 1 مت ــا ارتف ــل ت ــوار حداق ــی دی داخل
امــکان به صــورت کامــل ســیمان شــود تــا بتــوان عملیــات 
ــام داد. ــن انج ــو احس ــعله افکنی را به نح ــی و ش ضدعفون

3- کف جایگاه

ــد و  ــده باش ــک و غیرلغزن ــادوام، خش ــم، ب ــد محک بای
ــرای  ــرد. ب ــی ک ــز و ضدعفون ــانی تمی ــوان آن را به آس بت
ــا مصالحــی از  ــوان از آجــر، آســفالت ی پوشــش کــف می ت
ایــن قبیــل اســتفاده کــرد؛ امــا مناســب ترین کــف جایــگاه، 
ــده  ــاًل کوبی ــه کام ــرط ک ــن ش ــا ای ــت، ب ــن اس ــود زمی خ
شــده باشــد. در ایــن خصــوص چنانچــه از مخلــوط خــاک و 

ــت. ــب تر اس ــود، مناس ــتفاده ش ــنگ ریزه اس س

4- سقف جایگاه

مصالــح مــورد اســتفاده بــرای ســقف عبارت انــد از 
ســفال، آجــر، ســنگ، خشــت و تخته هــای نــازک. معمــوالً 
در جایگاه هــای بســته از تیرآهــن و آجــر و در جایگاه هــای 
بــاز از ایرانیــت و ورقه هــای فلــزی اســتفاده می شــود. 
شــایان ذکــر اســت کــه بایــد از ایجــاد ســقف های هــادی 
حــرارت ماننــد حلبــی وآهــن ســفید خــودداری کــرد؛ زیــرا 
ــا و ســرما را منتقــل می کننــد  ــن ســقف ها بشــدت گرم ای
ــد  ــاد می کنن ــدیدی ایج ــای ش ــتان گرم ــژه در تابس و بوی
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کــه بــرای گوســفند بســیار آزاردهنــده اســت. بنابرایــن باید 
ــر و  ــبک، نفوذناپذی ــدور س ــه حتی المق ــازید ک ــقفی بس س

عایــق حــرارت باشــد.



 فصل چهارم 
خوراک و خوراک دادن





مقدمه

ــا  ــن هزینه ه ــره، بیش تری ــدی ب ــای پرواربن در واحده
)60 تــا 70 درصــد( مربــوط بــه خــوراک اســت و صرف نظــر 
هزینه هــا  از  بخــش  ایــن  دام،  قیمــت  نوســانات  از 
می گــذارد.  واحــد  ســوددهی  در  را  اثــر  بزرگ تریــن 
ــی  ــت کاف ــد دق ــاز بای ــوراک موردنی ــه خ ــن در تهی بنابرای
شــود و بــا آگاهــی بــه تمــام مســائل مربــوط بــه آن مــواد 
ــت  ــوند. دق ــه ش ــا تهی ــپس جیره ه ــداری و س ــه خری اولی
کنیــد کــه توجیــه اقتصــادی واحــد پرواربنــدی تاحدزیادی 
ــل  ــن فص ــن در ای ــتگی دارد. بنابرای ــش بس ــن بخ ــه ای ب
ــه به طــور  ــه تغذی ــوط ب ســعی می شــود مســائل مهــم مرب

ــان شــود. خالصــه بی
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احتیاجات غذایی دام

ــه  به طــور کلــی احتیاجــات غذایــی بره هــای پــرواری ب
دو بخــش نگهــداری و تولیــد تقســیم می شــود.

الف- احتیاجات نگهداری

ــه دام در  ــه می شــود ک ــذی گفت ــواد مغ ــل م ــه حداق ب
ــدون تولیــد نیــاز دارد. حالــت ســالمت کامــل و ب

ب- احتیاجات تولید

ــداری،  ــاج نگه ــر احتی ــه ب ــذی اضاف ــواد مغ ــزان م می
صــرف تولیــد می شــود و بــه آن احتیــاج تولیــد می گوینــد. 
تولیــد در دام هــای مختلــف متفاوت اســت، ولــی در بره پــرواری 
فقــط شــامل رشــد یــا افزایــش وزن زنــده )گوشــت( اســت. آب، 
انــرژی، پروتئیــن، مــواد معدنــی و ویتامین ها احتیاجــات غذایی 

اصلــی بره هــای پــرواری هســتند.

1-آب

آب مــاده ای حیاتــی و ضروری تریــن مــاده غذایــی 
ــای  ــاز بره ه ــت. آب موردنی ــده اس ــودات زن ــاز موج موردنی
پــرواری بایــد ســالم و تمیــز و خنــک باشــد و همیشــه در 
ــوالً 2  ــرواری معم ــای پ ــرد. بره ه ــرار گی ــا ق ــار دام ه اختی
تــا 3 برابــر خــوراک مصرفــی خــود آب مصــرف می کننــد. 
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ــرم  ــره ای در شــبانه روز 2 کیلوگ ــر ب ــن اســاس اگ ــر همی ب
خــوراک مصــرف کنــد، 4 تــا 6 لیتــر آب نیــاز دارد. میــزان 
مصــرف آب عــالوه بــر مقــدار خــوراک، بــه رطوبــت 
ــط  ــای محی ــزان نمــک خــوراک، فصــل و دم خــوراک، می
ــه دام  ــن و جث ــز س ــی و نی ــای آب مصرف ــدی، دم پرواربن
بســتگی دارد. آب مناســب آبــی اســت کــه مــواد جامــد آن 

کم تــر از 3،000 میلی گــرم در لیتــر باشــد.

نقش آب در بدن موجودات زنده عبارت است از: 

1- نرم کردن مواد خشبی و افزایش ضریب قابلیت هضم؛

2- حل کردن بسیاری از ترکیبات؛

3- انتقال مواد از نقاط مختلف بدن؛

4- دفع مواد زائد؛

5- حفظ رطوبت بدن؛

6- کمک به حفظ دمای بدن؛

ــش  ــب، ش ــل قل ــی مث ــی اندام های ــهیل لغزندگ 7- تس
و مفاصــل.

نکته: آب مصرفی دام نباید خیلی سرد یا خیلی گرم 
باشد. محدودیت یا کمبود آب سبب کاهش مصرف 

خوراک و در نتیجه کاهش رشد دام می شود.
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2- انرژی

ــوراک  ــود در خ ــذی موج ــاده مغ ــن م ــرژی مهم تری ان
ــش  ــر کاه ــالوه ب ــودش ع ــت و کمب ــرواری اس ــای پ بره ه
ــر  ــت در براب ــش مقاوم ــبب کاه ــش وزن، س ــد و کاه رش
نقشــی کــه  به دلیــل  بیماری هــا می شــود. همچنیــن 
ــواد  ــه پروتئیــن و م در جــذب ســایر مــواد مغــذی از جمل
معدنــی دارد، کمبــودش در جیــره ســبب کمبــود ایــن مواد 
ــال  ــام اعم ــرای انج ــدن دام ب ــرژی در ب ــود. ان ــز می ش نی
ــواد  ــاخت م ــی و س ــای عضالن ــات، فعالیت ه ــروری حی ض

ــی رود. ــه کار م ــون ب ــم و هورم ــل آنزی ــدن مث ــی ب مصرف

3- پروتئین

پروتئیـن از جملـه مـواد مغـذی بااهمیـت اسـت کـه در 
بره هـای پـرواری بـرای تأمیـن رشـد بـدن و پشـم موردنیاز 
سـبب  پـرواری  بره هـای  جیـره  در  کمبـودش  اسـت. 
بی اشـتهایی، کاهـش رشـد و کاهش بـازده غذایی می شـود.

4- مواد معدنی

ــدود 4  ــی )ح ــش کوچک ــه بخ ــا اینک ــی ب ــواد معدن م
ــی  ــد، ول ــات را تشــکیل می دهن ــدن حیوان درصــد( از ورن ب
به دلیــل حضــور در واکنش هــای بیوشــیمیایی مختلــف بــدن 



71
فصل چهارم خوراک و خوراک دادن

دارای اهمیــت فوق العــاده ای هســتند. کلســیم، فســفر، 
ســدیم، پتاســیم، کلــر، منیزیــم، گوگــرد، آهن، مــس، روی، 
کبالــت، منگنــز، یــد، مولیبــدن، فلوئــور و ســلنیم همگــی 
دارای نقش هایــی مهــم در تغذیــه دام هســتند. کمبــود هــر 
کــدام از مــواد معدنــی مذکــور ســبب بــروز عالئــم ویــژه ای 

در دام می شــود.

5- نمک

ــر موردنیــاز بره هــا از نمــک  ــرای تأمیــن ســدیم و کل ب
ــار دام  ــکل در اختی ــه دو ش ــک ب ــود. نم ــتفاده می ش اس
ــری  ــک و دیگ ــنگ نم ــکل س ــی به ش ــرد: یک ــرار می گی ق
به صــورت پــودر مخلوط شــده در جیــره. در شــکل ســنگی، 
ــور  ــی در آخ ــا 10 کیلوگرم ــات 5 ت ــورت قطع ــک به ص نم
ــه میــزان  ــودری، ب دام هــا گذاشــته می شــود و در شــکل پ
ــکل  ــود )ش ــه می ش ــره اضاف ــه جی ــد ب ــا 0/5 درص 0/3 ت
ــتفاده  ــز اس ــکل نی ــر دو ش ــوان از ه ــان می ت 23(. همزم
کــرد. کمبــود نمــک جیــره ســبب کاهــش مصــرف خــوراک 
و در نتیجــه کاهــش رشــد بــدن می شــود. جویــدن چــوب 
ــت.  ــک اس ــود نم ــم کمب ــی از عالئ ــایل غیرخوراک و وس
ــداوم در  ــد به طــور م ــد آب می توان ســنگ نمــک هــم مانن

ــد. ــرواری باش ــای پ ــار بره ه اختی
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شکل23- نمونه ای از سنگ نمک قابل استفاده برای بره پرواری

6- کلسیم

اگرچــه غــالت از نظــر میــزان فســفر دارای محدودیــت 
هســتند، ولــی علوفــه یونجــه یکــی از منابــع اصلــی و مهــم 
ــدود  ــت و ح ــرواری اس ــای پ ــره بره ه ــیم جی ــن کلس تأمی
1/6 درصــد کلســیم دارد. ســنگ آهــک نیز یکــی از ارزان ترین 
منابع کلســیم اســت و بــدون محدودیت می تواند اســتفاده شــود. 
دی کلســیم فســفات، پــودر اســتخوان و صــدف نیــز از منابع 

دیگــر کلســیم هســتند.

7- فسفر

ــت و  ــاد اس ــبتاً زی ــالت نس ــه غ ــفر در دان ــزان فس می
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ــن  ــع تأمی ــن مناب ــا ای ــرواری ب ــای پ ــاز بره ه ــوالً نی معم
ــیم  ــتخوان و دی کلس ــودر اس ــر آن، پ ــالوه ب ــود. ع می ش
فســفات نیــز از دیگــر منابــع فســفر جیــره هســتند. 
به طورکلــی احتیاجــات بره هــای پــرواری بــه مــواد معدنــی 
ــره،  ــواد خوراکــی جی ــر م کم مصــرف و پرمصــرف عــالوه ب
از طریــق افــزودن مکمل هــای مــواد معدنــی بــه جیــره دام 

تأمیــن می شــود.

8- ویتامین ها

ویتامین هــا از مــواد آلــی تشــکیل می شــوند و بــه 
ــاز  ــی دام موردنی ــال حیات ــرای اعم ــم ب ــیار ک ــدار بس مق

هســتند و بــه 2 گــروه تقســیم می شــوند.

الف- ویتامین های محلول در چربی

ــی شــامل ویتامین هــای  ــول در چرب ویتامین هــای محل
A، D، E و K هســتند. ویتامیــن A در رشــد دام و ویتامیــن 

E بــرای جلوگیــری از اکسیدشــدن اســیدهای چــرب غــذا 
و در نتیجــه جلوگیــری از اتــالف ویتامین هــای محلــول در 
چربــی نقــش دارد. ویتامیــن D در جــذب کلســیم و فســفر 
ــاد  ــن K در انعق ــت. ویتامی ــر اس ــکلت دام مؤث ــد اس و رش
 K ــن ــش دارد. ویتامی ــزی نق ــری از خونری ــون و جلوگی خ
ــن  ــه ویتامی ــا س ــود، ام ــاخته می ش ــا س ــکمبه بره ه در ش
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ــورد  ــرواری م ــای پ ــی بره ه ــد در جیره نویس A، D و E بای
توجــه قــرار گیرنــد و نیــاز دام بــه آنهــا از طریــق خــوراک 

بــراورده شــود.

ب- ویتامین های محلول در آب

دسـته  ایـن  از   B گـروه  ویتامین هـای  و   C ویتامیـن 
هسـتند. ایـن ویتامین هـا و ویتامیـن K توسـط باکتری های 
شـکمبه سـاخته می شـوند و نیـازی نیسـت بـه جیـره بره ها 

شـوند. اضافه 

انواع مواد خوراکی

به طـور کلـی مـواد خوراکـی در تغذیـه دام را می تـوان 
بـه دو گـروه علوفه و کنسـانتره تقسـیم کـرد. برخـی از این 
علوفه هـا و مـواد کنسـانتره ای کـه در جیره بره هـای پرواری 

بیش تـر رایـج هسـتند در جـدول 3 آورده شـده اند.

1- علوفه

علوفــه به دلیــل ســاختار خشــبی و انــدازه طــول 
قطعاتــش بــرای تأمیــن الیــاف موردنیــاز فعالیــت میکروبــی 
شــکمبه، تحریــک نشــخوار، حفــظ عملکــرد مناســب 
دســتگاه گــوارش و حفــظ ســالمتی دام الزم اســت. میــزان 
ــدارد،  ــی ن ــرواری محدودیت ــای پ ــی در بره ه ــه مصرف علوف
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ــا را تأمیــن  ــی بره ه ــاز غذای ــم اســت، نی ــی چــون حجی ول
ــره  ــوم از جی ــک س ــدود ی ــا ح ــن تنه ــد و بنابرای نمی کن
را تشــکیل می دهــد. میــزان مصــرف علوفــه در جیــره 
ــه  ــا ب ــا 40 درصــد اســت. بن ــن 20 ت ــرواری بی ــای پ بره ه
ــت از  ــن اس ــدی ممک ــه پرواربن ــود در منطق ــرایط موج ش
ــل کاه و  ــود مث ــای موج ــم از علوفه ه ــد قل ــا چن ــک ی ی
یونجــه اســتفاده شــود )شــکل 24(؛ امــا در اغلــب مــوارد، 
بویــژه در پرواربندی هــای بســته، یونجــه بیش تریــن میــزان 
ــن در  ــد. بنابرای ــره را تشــکیل می ده ــه ای جی بخــش علوف
ــه ذکــر ویژگی هــای ایــن  بیــن علوفه هــا در اینجــا فقــط ب

ــود. ــنده می ش ــه بس علوف

شکل24- دو نوع علوفه شامل کلش )سمت راست( و یونجه )سمت چپ(
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2- یونجه

در  رایــج  و  قدیمــی  بســیار  علوفه هــای  از  یونجــه 
ــرواری اســت. ایــن  ــژه جیــره بره هــای پ ــه دام هــا بوی تغذی
علوفــه عــالوه بــر کشــت در مناطــق مختلــف کشــور، هــم 
ــق  ــم در مناط ــدان و ه ــل هم ــیری مث ــق سردس در مناط

جدول 3- علوفه ها و مواد کنسانتره ای رایج در جیره بره های پرواری

مواد کنسانتره ایعلوفهردیف

دانه جویونجه1

دانه ذرتاسپرس2

ذرت خوشه ای )سورگوم(شبدر3

سبوس گندممواد سیلوشده4

کنجاله تخم پنبهکاه گندم5

کنجاله سویاکاه جو6

تفاله چغندرقندکاه نخود7

مالس چغندرقندکاه عدس8

پودر ماهیعلوفه مرتع9

مکمل ویتامینه و مواد معدنی-10

کربنات کلسیم-11
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گرمســیری مثــل خوزســتان به صــورت عمــده کشــت 
می شــود. همچنیــن اســتان های یــزد و قزویــن و نیــز 
دشــت مغــان از مناطــق مهــم کشــت ایــن علوفــه هســتند. 
ــا  ــادی پروتئیــن )15ت ــر زی یونجــه به دلیــل داشــتن مقادی
و  دام  موردنیــاز  ویتامین هــای  و  کلســیم  درصــد(،   20
ــی  ــب یک ــم مناس ــی و قابلیت هض ــن خوش خوراک همچنی
ــن  ــه ای کشــور اســت و اصلی تری ــان علوف ــن گیاه از بهتری
ــود.  ــوب می ش ــرواری محس ــای پ ــره بره ه ــه در جی علوف
یونجــه مرغــوب بایــد دارای رنــگ ســبز، ســاقه های نــازک و 
ــه علــف هــرز و کپک زدگــی باشــد.  پربــرگ و فاقــد هرگون
در جیــره بره هــای پــرواری می تــوان بیــن 20 تــا 40 

ــکل 25(. ــرد )ش ــتفاده ک ــه اس ــره از یونج ــد جی درص

شکل 25- علوفه یونجه مرغوب به صورت بسته های پرس شده
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3- مواد کنسانتره ای

ــرواری  ــای پ ــره بره ه ــج در جی ــانتره ای رای ــواد کنس م
در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت. علوفه هــا چــون 
ــذی  ــواد مغ ــرژی و م ــی ان ــر کاف ــد مقادی ــد و فاق حجیم ان
موردنیــاز بــرای رشــد بره هــای پرواری انــد، به تنهایــی 
ــت  ــن الزم اس ــد. بنابرای ــراورده نمی کنن ــای دام را ب نیازه
ــه حــاوی درصــد  ــرژی ک ــواد فشــرده کم حجــم و پران از م
پروتئیــن بیش تــری نیــز باشــند اســتفاده شــود. ایــن مــواد 
ــای  ــالت و فراورده ه ــه غ ــژه دان ــا بوی ــاً دانه ه ــه عمدت ک
فرعــی آنهــا و نیــز بقایــای دانه هــای روغنــی پــس از 
ــام کنســانتره شــناخته  ــه( هســتند به ن روغن کشــی )کنجال

می شــوند )شــکل 26(.

شکل 26- کنسانتره
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الف- ویژگی های عمومی مواد کنسانتره ای
1- الیـاف آنهـا کـم اسـت، ولـی از نظـر انرژی زایی غنی 

. هستند
2- بر خالف علوفه ها کم حجم و فشرده اند.

ــوری  ــد، ط ــری دارن ــیار متغی ــن بس ــه پروتئی 3- دامن
ــه دانه هــای  ــر از 12 درصــد و کنجال ــه غــالت کم ت کــه دان

ــد. ــا بیــش از 40 درصــد پروتئیــن خــام دارن روغنــی ت
ــادی  ــل زی ــا تمای ــد و دام ه ــیار خوش خوراک ان 4- بس

ــد. ــا نشــان می دهن ــه خــوردن آنه ب
5- ســریع تر از علوفه هــا در شــکمبه تخمیــر می شــوند 
و ســبب افزایــش خاصیــت اســیدی می شــوند )pH را 

ــد(. ــش می دهن کاه

ب - نکات مهم هنگام استفاده از کنسانتره

1- الزم اســت کنســانتره به صــورت تدریجــی بــه جیــره 
دام هــا اضافــه شــود. بــرای بره هــای پــرواری در شــروع دوره 
باتوجــه  بــه وزن دام و ترکیبــات جیــره قبلــی، مقــدار 100 
تــا 200 گــرم در روز بــرای هــر رأس بــره مناســب اســت. از 
هفتــه دوم دوره، بــرای هــر رأس روزانــه حداکثــر 20 گــرم 
بــه جیــره اضافــه شــود تــا بــه میــزان کنســانتره موردنظــر 

در جیــره برســد )مثــاًل 70 درصــد(.
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2- در جیــره بره هــای پــرواری که بیــش از 60 درصدش 
ــرای خنثی کــردن اســید شــکمبه الزم  کنســانتره باشــد، ب
ــوش  ــدیم )ج ــات س ــل بی کربن ــی مث ــواد قلیای ــت از م اس

شــیرین( حداکثــر تــا دو درصــد جیــره اســتفاده کــرد.

3- بهتــر اســت کنســانتره را بــا علوفــه مخلــوط کنیــد و 
ســپس در اختیــار بره هــا قــرار دهیــد. چنانچــه کنســانتره 
به صــورت جداگانــه بــه دام هــا داده شــود، الزم اســت بعــد 
ــای  ــا انته ــدا ت ــت از ابت ــاًل یکنواخ ــور کام ــه و به ط از علوف

آخــور ریختــه شــود.

را  و ذرت  مثــل جــو  دانه هــای غــالت  4- گرچــه 
می تــوان بــه 2 صــورت ســالم و بلغورشــده بــرای بره هــای 
ــخوار و  ــک نش ــل تحری ــی به دلی ــرد، ول ــه ک ــرواری تهی پ
ــیدوز  ــری از اس ــزاق و در نتیجــه جلوگی ــح ب ــش ترش افزای
ــالم در  ــورت س ــا به ص ــن دانه ه ــت ای ــر اس ــکمبه بهت ش

ــرد. ــرار گی ــا ق ــار بره ه اختی

بــرای تأمیــن انــرژی و  5- از کنســانتره ها عمدتــاً 
پروتئیــن دام هــا اســتفاده می شــود و بــر همیــن اســاس بــه 
دو گــروه منابــع تأمین کننــده انــرژی و منابــع تأمین کننــده 

ــدول 4(. ــوند )ج ــیم می ش ــن تقس پروتئی



81
فصل چهارم خوراک و خوراک دادن

جدول 4- منابع انرژی و پروتئینی کنسانتره ای

منبع پروتئینمنبع انرژیردیف

کنجاله تخم پنبهدانه ذرت1

کنجاله تخم کتاندانه جو2

کنجاله کلزادانه گندم3

کنجاله آفتابگردانسورگوم4

کنجاله سویاچاودار5

کنجاله کنجدیوالف6

کنجاله بادام زمینیتریتیکاله7

کنجاله گلرنگبرنج8

-مالس9

-انواع چربی و روغن10

4- جو

ــود و در  ــت می ش ــم کش ــی و دی ــه 2 روش آب ــو ب ج
ــه دام و  ــرف در تغذی ــدار مص ــن مق ــالت بیش تری ــن غ بی
ــرواری کشــور را تشــکیل می دهــد. جــو  ــژه دام هــای پ بوی
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ــتهای  ــا اش ــا ب ــام دام ه ــاً تم ــت و تقریب ــوراک اس خوش خ
ــتگاه  ــو در دس ــه ج ــد. دان ــرف می کنن ــراوان آن را مص ف
گــوارش دام هــای نشــخوارکننده توســط باکتری هــای 
شــکمبه بــا ســرعت تخمیــر می شــود و تولیــد اســید 
ــر از مقــدار  می کنــد. چنانچــه میــزان ایــن اســیدها بیش ت
 pH نیــاز باکتری هــای شــکمبه باشــد، ســبب کاهــش
شــکمبه و در نتیجــه ناراحتی هــای گوارشــی ماننــد اســیدوز 
ــرواری جــو را  ــه بره هــای پ ــر اســت در تغذی می شــود. بهت
ــبوس  ــل ذرت، س ــالت مث ــایر غ ــا س ــوط ب ــورت مخل به ص

ــکل 27(. ــرد )ش ــتفاده ک ــدم و... اس گن

شکل 27- دانه جو
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5- ذرت

بخــش عمــده ذرت مصرفــی کشــور از خــارج وارد 
ــد  ــور می رس ــه طی ــرف تغذی ــه مص ــر ب ــود و بیش ت می ش
و بخــش کمــی از آن در جیــره دام هــای پــرواری اســتفاده 
دام هــای  شــکمبه  در  جــو  برعکــس  ذرت  می شــود. 
ــود و  ــر می ش ــری تخمی ــرعت کم ت ــا س ــخوارکننده ب نش
ــرای اســتفاده  ــرای جــو ب ــد مکملــی ب از ایــن نظــر می توان
ــه  ــد. دان ــواد باش ــن م ــکمبه از ای ــای ش ــه باکتری ه بهین
ذرت بــا اینکــه پوشــش ســختی دارد و بســیار ســفت اســت، 
ــود  ــرد می ش ــته و خ ــا شکس ــط بره ه ــی توس ــی براحت ول
ــر  ــای بزرگ ت ــرای بره ه ــن ب ــود و بنابرای ــرف می ش و مص
ــو و ذرت  ــدارد )شــکل 28(. ج ــیاب کردن ن ــه آس ــازی ب نی
هــر دو بــرای بره هــای پــرواری مفیدنــد و می تواننــد بخــش 
اصلــی غــالت جیــره ایــن دام هــا را تشــکیل دهنــد. از نظــر 
ــی  ــر از ذرت اســت، ول مــواد مغــذی، پروتئیــن جــو بیش ت
ارزش انــرژی ذرت باالتــر از جــو اســت. بااین حــال توصیــه 
می شــود اگــر اختــالف قیمــت ایــن دو مــاده خوراکــی کــم 
بــود، از هــر دو مــاده بــه انــدازه تقریبــاً مســاوی در جیــره 
بره هــای پــرواری اســتفاده شــود. در مجمــوع ایــن دو مــاده 
ــای  ــره بره ه ــد جی ــا 60 درص ــد 50 ت ــی می توانن خوراک

پــرواری را تشــکیل دهنــد.
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شکل 28- دانه ذرت

6- سبوس گندم

ــد  ــبوس می نامن ــدم را س ــه گن ــی دان ــش خارج پوش
کــه باقیمانــده پوســت کنی گنــدم در آســیاب ها بــرای 
ــن  ــد پروتئی ــا 17 درص ــبوس 15 ت ــت. س ــه آرد اس تهی
پاییــن  آن  قابل متابولیســم  انــرژی  ولــی  دارد،  خــام 
ــاال و  ــر ب ــاد، فیب ــبتاً زی ــفر نس ــی، فس ــت. خوش خوراک اس
ــای  ــره بره ه ــت. در جی ــای آن اس ــودن از ویژگی ه حجیم ب

نکته: جو و ذرت می توانند 50 تا 60 درصد جیره 
بره های پرواری را تشکیل دهند.



85
فصل چهارم خوراک و خوراک دادن

پــرواری براحتــی می تــوان تــا 20 درصــد جیــره از ســبوس 
ــرد. ــتفاده ک ــدم اس گن

7- مالس

از شــیره چغندرقنــد و نیشــکر حاصــل می شــود و چــون 
محصولــی فرعــی اســت، اهمیــت اســتفاده از آن در تغذیــه 
دام دوچنــدان اســت )شــکل 29(. مقــدار کربوهیدرات هــای 
ــادی  ــر زی غیرقنــدی مــالس پاییــن اســت و حــاوی مقادی
ــالوه  ــالس ع ــود. م ــی هضــم می ش ــه براحت ــد اســت ک قن
ــش  ــز نق ــا نی ــتهای دام ه ــک اش ــی، در تحری ــر انرژی زای ب
مؤثــری دارد و همچنیــن به دلیــل خاصیــت چســبندگی اش 
ــای  ــباننده ( در جیره ه ــده ) چس ــک باندکنن ــوان ی به عن
ــره را  ــار جی پلت شــده اســتفاده می شــود. کاهــش گردوغب
ــتفاده  ــگام اس ــمرد. هن ــای آن برش ــر مزای ــوان از دیگ می ت
بایــد توجــه کــرد مــالس بیــش از 10 درصــد جیــره 
اســتفاده نشــود، زیــرا به دلیــل داشــتن پتاســیم و منیزیــم 
بــاال باعــث ایجــاد اســهال و در نتیجــه اختــالل در عملکــرد 

ــود. ــی دام می ش ــتگاه گوارش دس
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شکل 29- مالس چغندرقند

8- روغن و چربی

برابـر   2/25 حـدود  و  اسـت  پرانـرژی  مـاده ای  چربـی 
کربوهیدرات هـا در هـر واحد وزنـی انرژی دارد )شـکل 30(. 
چربـی عـالوه بر تأمین انرژی سـبب خوش خوراکی و کاهش 
ماهیـت گردوخاکـی جیره هـای آسیاب شـده نیـز می شـود. 
در جیـره بره های پرواری که سـرعت رشـد بیش تـری دارند 
و بـه انـرژی زیادتـری نیـاز دارنـد می تـوان 2 تـا 3 درصـد 
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جیـره از چربـی اسـتفاده کـرد. در ایـن جیره هـا بهتر اسـت 
از چربی هـای ارزان قیمـت مثـل دنبـه، پیـه و چربـی داخـل 
شـکم دام هـا اسـتفاده شـود. اسـتفاده از روغن هـای گیاهی 
مثـل روغـن آفتابگـردان، ذرت، سـویا و... در جیـره طیـور 
معمـول اسـت، ولی چون گران اسـت، سـبب افزایش قیمت 
جیـره و در نتیجـه کاهـش بازده اقتصـادی واحـد پروابندی 

بـره می شـود.

شکل 30- چربی محافظت شده برای استفاده در جیره دام

9-کنجاله های پروتئینی

تفالــه باقیمانــده از روغن کشــی دانه هــای روغنــی 
را کنجالــه می نامنــد. اغلــب ایــن کنجاله هــا غنــی از 
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ــرای دام  ــی ب ــا ارزش ــی ب ــع غذای ــتند و منب ــن هس پروتئی
محســوب می شــوند. برخــی از ایــن کنجاله هــا حــاوی 
مــواد ضدتغذیــه ای، ســمی و گواتــرزا هســتند کــه در زمــان 
اســتفاده در تغذیــه دام بایــد بــه ایــن مــوارد دقــت کنیــد.

الف- کنجاله تخم پنبه

ایــن کنجالــه حــدود 30 درصــد پروتئیــن دارد و 
ــزان  ــت. می ــوردار اس ــی برخ ــت خوب ــش از کیفی پروتئین
کلســیم آن پاییــن و نســبت کلســیم بــه فســفر در حــدود 
1 بــه 6 اســت. حــاوی مــاده ای بنــام گوســیپول اســت کــه 
حــد مجــاز آن بــرای گوســفند 500 میلی گــرم در کیلوگــرم 
ــوان 10  ــرواری می ت ــای پ ــره بره ه ــت. در جی ــوراک اس خ
تــا 15 درصــد از ایــن کنجالــه اســتفاده کــرد )شــکل 31(.

شکل 31- تخم پنبه خام )قبل از تبدیل به کنجاله(
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ب- کنجاله سویا

و  اســت  درصــد   40 حــدود  آن  پروتئیــن  میــزان 
ــود.  ــناخته می ش ــتاندارد ش ــن اس ــع پروتئی ــوان منب به عن
بخــش بیش تــر آن وارداتــی اســت و عمدتــاً در جیــره 
طیــور اســتفاده می شــود. چــون قیمتــش باالســت، کم تــر 
می شــود  اســتفاده  نشــخوارکننده  دام هــای  جیــره  در 

)شــکل 32(.

شکل 32- کنجاله سویا
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پ-کنجاله آفتابگردان

عمــل  از  پــس  آفتابگــردان  دانه هــای  باقیمانــده 
ایــن  می نامنــد.  آفتابگــردان  کنجالــه  را  روغن گیــری 
ــه  ــام دارد و گرچ ــن خ ــدود 30 درصــد پروتئی ــه ح کنجال
ــی  ــغ اســتفاده می شــود، ول ــره نشــخوارکنندگان بال در جی
اســتفاده از آن در جیــره بره هــای پــرواری نیازمنــد تأییــد 

ــت. ــر اس ــع معتب مناب

ج-کنجاله کلزا

ــه 38 درصــد  ــک ب ــزا نزدی ــه کل ــن خــام کنجال پروتئی
ــا فســفر  ــایر کنجاله ه ــه س ــه نســبت ب ــن کنجال اســت. ای
بیش تــری دارد و از نظــر تعــادل کلســیم و فســفر در ســطح 
مناســبی قــرار دارد. تــا 10 درصــد جیــره بره هــای پــرواری 

ــرد )شــکل 33(. ــوان از آن اســتفاده ک می ت

شکل 33- مزرعه کلزا و کنجاله آن به شکل پلت شده
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د-کنجاله کنجد

کنجالـه کنجـد حـدود 40 درصـد پروتئیـن خـام دارد. 
ایـن کنجالـه خوش خوراک اسـت، ولی خاصیـت ملینی دارد 
و میـزان مصرفـش برای نشـخوارکنندگان بالـغ 10 درصد و 

در بره هـای پـرواری 5 درصـد توصیـه می شـود.

ویژگی های عمومی مواد خوراکی

تمامــی مــواد خوراکــی مــورد اســتفاده در یــک واحــد 
پرواربنــدی، اعــم از کنســانتره و علوفــه، بایــد دارای برخــی 
خصوصیــات ظاهــری باشــند و الزم اســت دامــدار در زمــان 
تهیــه بــه ایــن ویژگی هــا توجــه کنــد. همچنیــن در طــول 
ــد ایــن خصوصیــات را  مــدت نگهــداری و تهیــه جیــره بای

مــد نظــر قــرار دهــد.

1- تازه بودن

کیفیــت خــوراک تــازه بیش تــر از خــوراک کهنــه اســت 
ــد.  ــرف می کنن ــری آن را مص ــتهای بیش ت ــا اش ــا ب و دام ه
اثــر  در  خوراک هــا  برخــی  مغــذی  مــواد  همچنیــن 
گذشــت زمــان تغییــر می کننــد و بره هــا معمــوالً تمایلــی 
نمی دهنــد.  نشــان  کهنــه  خوراک هــای  خــوردن  بــه 
ــل  ــازه، فص ــوراک ت ــه خ ــرای تهی ــان ب ــب ترین زم مناس
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برداشــت محصــول اســت. دامــدار بــرای اطمینــان از تازگــی 
ــی را از  ــواد خوراک ــتقیم م ــور مس ــد به ط ــوراک می توان خ
مزرعــه خریــداری کنــد. خریــداری و انبارکــردن خوراک هــا 
حداکثــر بــرای مــدت 1 ســال توصیــه می شــود و در ســال 

بعــد خــوراک تــازه تهیــه شــود.

2- رنگ، بو و طعم

هــر خــوراک تــازه و ســالم، رنــگ و بــو و طعــم 
ــای  ــا خوراک ه ــر ب ــن نظ ــود را دارد و از ای مخصوص به خ
کهنــه متفــاوت اســت. بــرای مثــال، علوفه هــای تــازه دارای 
رنــگ ســبز و شــفاف هســتند و عــالوه بــر بــوی مطلــوب، 
ــبب  ــه س ــد ک ــد می کنن ــود تولی ــز از خ ــی نی ــر خاص عط
می شــود.  دام هــا  اشــتهای  تحریــک  و  خوش خوراکــی 
ــد از  ــا بع ــی علوفه ه ــه ســطح بیرون ــد ک ــه توجــه کنی البت
چیده شــدن، در مقابــل آفتــاب تغییــر رنــگ می دهــد کــه 

ــه اشــتباه شــود. ــا خــوراک کهن ــد ب نبای

نکته: در زمان خرید مکمل های ویتامینی و
 معدنی به تاریخ تولید و مدت زمان مصرف آنها 

توجه کنید.
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3- میزان رطوبت

خوراک باید در زمان خرید رطوبت مناسـبی داشـته باشـد 
تـا از کپک زدگـی و احیاناً سـوختگی آنهـا در انبـار جلوگیری 
شـود. رطوبـت علوفـه و دانه هـا در زمـان خرید نبایـد بیش از 
15 درصـد باشـد. رطوبـت بـاال عالوه بـر ایجاد خسـارت مالی 
ناشـی از قیمـت ناعادالنـه خـوراک، بـا تولیـد کپـک و ایجـاد 
مسـمومیت در دام نیـز سـبب خسـارت های زیادی می شـود. 
در  ولـی  مشـاهده اند،  قابـل  براحتـی  دانه هـا  در  کپک هـا 
علوفه هایـی کـه به صـورت بسـته های فشـرده پـرس شـده اند 
در الیه هـای داخلی علوفـه وجود دارنـد. بنابراین هنگام خرید 
بایـد چنـد نمونـه از بسـته های علوفـه را بـاز و بررسـی کنید.

4- درجه خلوص

دقـت کنیـد خـوراک خریداری شـده خالص باشـد. برای 
مثـال، علوفـه یونجـه بایـد فقـط از یونجـه تشـکیل شـود و 
عـاری از علـف هـرز باشـد. همچنیـن دانه هـای غـالت باید 
عـالوه بـر سـالم بودن، عـاری از هرگونه شکسـتگی، دانه های 

علـف هـرز، ذرات ریـز کلش و... باشـند.

نکته: در زمان تهیه کنسانتره های آماده باید از 
نبود اجسام فلزی و نیز موادی مثل شن و ماسه در 

کنسانتره اطمینان حاصل کرد.
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انبارداری مواد خوراکی

ــار  ــاز در انب ــی موردنی ــواد خوراک ــداری م ــرای نگه ب
و جلوگیــری از آســیب های احتمالــی بایــد هــم مــواد 
ــی  ــا دارای ویژگی های ــداری آنه ــار نگه ــم انب ــی و ه خوراک
ــر  ــدت موردنظ ــرای م ــا را ب ــوان خوراک ه ــا بت ــند ت باش

ــرد. ــره ک ــت ذخی ــر کیفی ــدون تغیی ب

الف- شرایط مواد خوراکی در انبار

خوراک هــا در زمــان انبارکــردن بایــد رطوبــت مناســبی 
داشــته باشــند تــا از کپک زدگــی و احیانــاً ســوختگی آنهــا 
ــا  ــه و دانه ه ــت علوف ــی رطوب ــری شــود. به طــور کل جلوگی
ــد.  ــد باش ــش از 15 درص ــد بی ــردن نبای ــان انبارک در زم
ــد و  ــر 15 درص ــا حداکث ــرای علوفه ه ــب ب ــت مناس رطوب

ــود.  ــه می ش ــد توصی ــالت 12 درص ــرای غ ب

در واحدهــای بــزرگ پرواربنــدی توصیــه می شــود 
ــود. ــتفاده ش ــگار اس ــه از هان ــداری علوف ــرای نگه ب

ب- شرایط انبار

1- قبــل از ورود مــواد خوراکــی بــه انبــار بایــد تمامــی 
قســمت های داخــل انبــار از جملــه ســقف، دیوارهــا و 
ــورت  ــود در ص ــه می ش ــوند. توصی ــز ش ــاًل تمی ــف کام ک
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ــان  ــا اطمین ــا آب، از خشک شــدن کامــل آنه شست وشــو ب
حاصــل شــود.

ــا ســموم توصیه شــده  ــت الزم اســت ب ــد از نظاف 2- بع
ضدعفونــی شــوند.

3- الزم اســت بــرای جلوگیــری از ورود حشــرات، 
ــه از  ــی ک ــوران کوچک ــایر جان ــدگان و س ــدگان، جون پرن
عوامــل انتقــال آلودگی هــا هســتند، کــف و دیوارهــا و 
ــر باشــند. ــر نظــر نفوذناپذی ــوظ و از ه ــاًل محف ســقف کام

ــد  ــرل و بازدی ــب، کنت ــه مناس ــاد تهوی ــرای ایج 4- ب
مــواد خوراکــی و راحتــی تــردد کارکنــان توصیــه می شــود 
کیســه ها بــا ردیف هــا بــا رعایــت فاصله هــای منظــم 

ــده شــوند. چی

ــر  ــت، بهت ــرای رطوب ــف ب ــدی ک ــر عایق بن ــالوه ب 5- ع
ــواد خوراکــی روی  اســت کیســه های کنســانتره و ســایر م
نرده هایــی از جنــس چــوب یــا فلــز چیــده شــوند کــه نقش 

ــد. ــا می کنن ــی را ایف ــاظ رطوبت حف

ــه تصادفــی از کیســه های  حداقــل هــر مــاه چنــد نمون
مــواد خوراکــی بدقــت بازرســی شــوند تــا مطمئــن شــوید 

ــد. ــی و قارچــی ندارن ــی میکروب ــای احتمال آلودگی ه
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اصول تهیه جیره متعادل

بــرای تأمیــن نیازهــای نگهــداری و رشــد بره هــای 
ــرا دام  ــت؛ زی ــاز اس ــی نی ــره غذای ــه جی ــه تهی ــرواری ب پ
بــه مقادیــر مشــخصی انــرژی، پروتئیــن، ویتامیــن و مــواد 
ــا خــوردن یــک مــاده غذایــی  ــی احتیــاج دارد کــه ب معدن
ــن  ــدادی از ای ــت تع ــن الزم اس ــوند. بنابرای ــن نمی ش تأمی
ــره  ــک جی ــا ی ــوند ت ــوط ش ــم مخل ــا ه ــی ب ــواد خوراک م
ــی  ــره غذای ــه جی ــرای تهی ــد. ب ــکیل دهن ــی را تش غذای
ــد  ــراورده ســازد بای ــای دام را ب ــد نیازه ــه بتوان ــادل ک متع

ــرار داد: ــر ق ــد نظ ــی را م ــه اساس ــه نکت س
1- شناســایی نیازهــای غذایــی دام )مــواد مغــذی 

دام(؛ موردنیــاز 
2- شناســایی میــزان مــواد مغــذی تشــکیل دهنده 

ــی؛ ــواد خوراک م
ــی  ــواد خوراک ــای مصــرف م 3- آگاهــی از محدودیت ه

در دام.
پــس از شــناخت کافــی از مــوارد ســه گانه فــوق، اقــدام 

بــه تهیــه جیــره غذایــی شــود.
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شرایط جیره غذایی

1- انرژی و پروتئین موردنیاز دام را تأمین کند.

ویتامین هــای  و  معدنــی  عناصــر  تمــام  دارای   -2
باشــد. دام  موردنیــاز 

3- خوش خوراک و قابل هضم باشد.

4- عاری از عناصر مضر و مواد سمی باشد.

5- سبب طعم و بوی نامطبوع در گوشت نشود.

6- با حجم دستگاه گوارش متناسب باشد.

7- از نظر اقتصادی ارزان باشد.

در جدول هـای 5 و 6 ترکیـب شـیمیایی مـواد خوراکـی 
رایج در جیره و تغییرات نسـبت کنسـانتره به علوفه و میزان 

انـرژی و پروتئیـن جیره در طـول دوره پروار آمده اسـت.

نکته: الزم است جیره توسط کارشناس خبره و
 با تجربه تهیه شود و به دامداران توصیه می شود اگر 

آگاهی کافی ندارند برای تهیه جیره اقدام نکنند.
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ب شیمیایی مواد خوراکی رایج در جیره پرواربندی بره
جدول 5- ترکی

ک ها
خورا

ک 
ش

ماده خ
)درصد(

پروتئین خام 
)درصد(

سم
انرژی قابل متابولی

)مگاکالری در کیلوگرم ماده 
ک(

ش
خ

سیم
کل

)درصد(
سفر 

ف
)درصد(

یونجه
93/5

14/50
2/0

1/55
0/20

کاه گندم
94/5

3/22
1/5

0/39
0/08

کاه جو
93/7

3/65
1/6

0/58
0/08

کاه نخود
92/3

4/63
1/8

2/13
0/06

سیالژ ذرت
25/9

8/34
2/0

0/61
0/19

دانه جو
92/0

11/30
3/0

0/20
0/31

دانه ذرت
89/9

9/22
3/1

0/24
0/28

س گندم
سبو

90/7
14/78

2/5
0/25

0/92
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ک ها
خورا

ک 
ش

ماده خ
)درصد(

پروتئین خام 
)درصد(

سم
انرژی قابل متابولی

)مگاکالری در کیلوگرم ماده 
ک(

ش
خ

سیم
کل

)درصد(
سفر 

ف
)درصد(

کنجاله آفتابگردان
92/3

29/46
2/1

0/45
0/63

کنجاله کلزا
95/3

37/24
2/6

0/78
0/68

کنجاله سویا
91/2

42/50
3/0

0/66
0/71

تفاله چغندر
92/0

9/87
2/7

0/55
0/22

چربی حیوانی
96/6

1/97
6/2

0/72
0/46

س
مال

72/5
9/00

2/7
0/12

0/30
پودرماهی

91/8
59/00

2/5
3/45

2/05
پودر استخوان

97/5
27/10

-
26/4

13/7

ب شیمیایی مواد خوراکی رایج در جیره پرواربندی بره
ادامه جدول 5- ترکی
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ک ها
خورا

ک 
ش

ماده خ
)درصد(

پروتئین خام 
)درصد(

سم
انرژی قابل متابولی

)مگاکالری در کیلوگرم ماده 
ک(

ش
خ

سیم
کل

)درصد(
سفر 

ف
)درصد(

مکمل
90

0
0

0/98
0/18

دی کلسیم فسفات
96/2

0
0

24/9
16/7

صدف
98/2

-
-

33/0
0/07

کربنات کلسیم
100

0
0

33/4
0

ک
نم

100
0

0
0

0

بی کربنات سدیم 
ش شیرین(

)جو
100

0
0

0
0

ب شیمیایی مواد خوراکی رایج در جیره پرواربندی بره
ادامه جدول 5- ترکی



101
فصل چهارم خوراک و خوراک دادن 

تعــدادی از مــواد خوراکــی کنســانتره ای مرســوم در 
پرواربنــدی بــره در شــکل های 34 تــا 38 نمایــش 

داده شــده اســت.

شکل 34- تفاله چغندرقند )خیس شده(

شکل 35- پودر ماهی
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)DCP( شکل 36- دی کلسیم فسفات

شکل 37- کربنات کلسیم )سنگ آهنک(
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شکل -38 بی کربنات سدیم )جوش شیرین(
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سانتره به علوفه و میزان انرژی و پروتئین جیره در طول دوره پروار
ت کن

سب
ت ن

جدول -6 تغییرا

زمان )هفته(
علوفه )درصد(

سانتره )درصد(
کن

ک(
ش

انرژی )کیلوکالری در کیلوگرم ماده خ
پروتئین )درصد(

اول
70

30
2500-2600

16

دوم
65

35
2500-2600

16

سوم
60

40
2500-2600

16

چهارم
55

45
2500-2600

16

پنجم
50

50
2600-2700

15

ششم
45

55
2600-2700

15

هفتم
40

60
2600-2700

15
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زمان )هفته(
علوفه )درصد(

سانتره )درصد(
کن

ک(
ش

انرژی )کیلوکالری در کیلوگرم ماده خ
پروتئین )درصد(

هشتم
35

65
2600-2700

15

نهم
30

70
2700-2800

14

دهم
25

75
2700-2800

14
یازدهم

20
80

2700-2800
14

دوازدهم
20

80
2700-2800

14
...

...
...

...
...

سانتره به علوفه و میزان انرژی و پروتئین جیره در طول دوره پروار
ت کن

سب
ت ن

ادامه جدول -6 تغییرا
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نکات قابل توجه در جدول 6

1- ایــن جــدول بــرای بره هایــی کــه بــه جیــره پــرواری 
عــادت داده نشــده اند تنظیــم شــده اســت.

2- چنانچــه بره هــا قبــل از شــروع مرحلــه اصلــِی 
پرواربنــدی دوره عادت دهــی را طــی کــرده باشــند، توصیــه 
می شــود نســبت کنســانتره در جیــره آنهــا حداقــل بــا 50 

درصــد جیــره شــروع شــود.

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاز بره ه ــن موردنی ــرژی و پروتئی 3- ان
ــر  ــد کم ت ــه می توان ــده و ســرعت رشــد روزان ســن، وزن زن
یــا بیش تــر از مقادیــر درج شــده در جــدول باشــد. بنابرایــن 
ــا از روی  ــای بره ه ــی نیازه ــگام جیره نویس ــت هن الزم اس

جــداول نیازهــای غذایــی در نظــر گرفتــه شــود.

ــبت های  ــا نس ــی ب ــره غذای ــار جی ــدول 7، چه در ج
ــه نمایــش داده  ــرای نمون ــه ب ــه علوف ــف کنســانتره ب مختل

شــده اســت.
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سانتره به علوفه
ت کن

ت های متفاو
سب

شکیل دهنده جیره بره های پرواری با ن
جدول -7 مواد ت

مواد خوراکی
ف *

سانتره مختل
جیره ها با درصد کن

)30( 1
)50( 2

)70( 3
)90( 4

یونجه
70

50
30

10
دانه جو

7/5
15

22/5
29

دانه ذرت
9

15
20

25
کنجاله سویا

5
10

15
20

س
مال

5
5

5
5

س گندم
سبو

1/3
2/66

4
4/77

پودر ماهی
0/2

0/2
0/2

2
دی کلسیم فسفات

0/77
0/5

0/5
0/15



108
راهنمای عملی پرواربندی بره

مواد خوراکی
ف *

سانتره مختل
جیره ها با درصد کن

)30( 1
)50( 2

)70( 3
)90( 4

مکمل معدنی
0/25

0/25
0/25

0/25
مکمل ویتامین

0/25
0/25

0/25
0/25

ک
گ آه

سن
0/03

0/44
0/92

1/49
ک طعام

نم
0/5

0/5
0/5

0/5

ب جیره
ترکی

انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده 
ک(

خش
2/18

2/38
2/55

2/71

پروتئین خام )درصد(
14/3

15/2
16/1

17/4

ت.
* عدد بیرون از پرانتز شماره جیره و عدد داخل پرانتز درصد کنسانتره جیره اس

سانتره به علوفه
ت کن

ت های متفاو
سب

شکیل دهنده جیره بره های پرواری با ن
ادامه جدول 7- مواد ت
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روش های خوراک دادن به دام

1- جدا از هم

ــه در  ــه و کنســانتره به طــور جداگان ــن روش علوف در ای
ــه  ــدا علوف ــت ابت ــر اس ــوند و بهت ــه می ش ــور دام ریخت آخ
ــرار داده شــود. از  ــا ق ــار دام ه و ســپس کنســانتره در اختی
معایــب ایــن روش ایــن اســت کــه ممکــن اســت دام هــای 
ــه  ــد ک ــرف کنن ــانتره مص ــری کنس ــدار بیش ت ــر مق قوی ت
ــروز برخــی مشــکالت گوارشــی  ــن صــورت ســبب ب در ای

ــود. ــیدوز می ش ــل اس مث

2- مخلوط شده 

اجـزای  تمـام   1)TMR( مخلوط شـده  روش  در 
تشـکیل دهنده جیـره ابتـدا کامـاًل بـا هـم مخلوط می شـود 
و سـپس در اختیـار دام قـرار می گیرنـد؛ بنابرایـن قـدرت 
انتخـاب دام در خـوردن خـوراک کاهـش می یابـد و سـبب 
مصـرف یکنواخـت جیـره می شـود. سـه شـکل رایـج ولـی 
متفـاوت در روش مخلوط شـده برای تهیه جیـره وجود دارد.

1. Total mixed ration
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الف- َمش

از  در شــکل َمــش1 تمامــی اجــزای جیــره پــس 
خردشــدن، بــدون عمــل فــراوری و به صــورت فشرده نشــده 
)پرس نشــده( بــا هــم مخلــوط می شــوند. وجــود گردوغبــار 
و احتمــال بــروز مشــکالت تنفســی هــم بــرای دامــدار و هم 
ــکل از  ــن ش ــب ای ــی از معای ــت یک ــن اس ــرای دام ممک ب
جیــره باشــد. درحال حاضــر مصــرف جیــره بــه ایــن شــکل 
در کشــور رایج تــر از شــکل های دیگــر مثــل بلــوک و پلــت 

اســت )شــکل 39(.

شکل 39 - روش دستی تهیه خوراک کاماًل مخلوط به شکل مش 

)پرس نشده(
1. Mash
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ب- بلوک شده

در ایـن روش، تمامـی اجـزای جیـره طـی مراحلـی بـا 
هـم مخلـوط می شـوند و پـس از واردشـدن در یـک قالـب 
مکعبی شـکل، تحـت فشـار قـرار می گیرند و به شـکل مکعب 
مسـتطیل یـا مربع خـارج می شـوند. ایـن مکعب هـا معموالً 
12 تا 18 کیلوگرم وزن دارند و قطرشـان 5 تا 10 سانتی متر 
و طول و عرضشـان 40 تا 60 سـانتی متر اسـت )شـکل 40(. 
البتـه بنـا بر ضـرورت ابعـاد و وزن ایـن مکعب هـا قابل تغییر 
اسـت. سـهولت در حمل ونقـل، جلوگیـری از ریخت وپـاش و 
مصـرف یکنواخـت توسـط دام از ویژگی هـای خوراک هـای 
بـرای  بیش تـر  خـوراک  از  شـکل  ایـن  اسـت.  بلوک شـده 
پرواربندی هـای مناطـق بیابانی و عشـایری توصیه می شـود.

شکل 40 - خوراک کامل بلوک شده برای بره های پرواری
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ج- حبه 

بــرای تبدیــل جیــره بــه شــکل حبــه )پلت شــده( الزم 
ــکل 41(.  ــود )ش ــتفاده ش ــاز اس ــتگاه پلت س ــت از دس اس
ــه ای  ــش علوف ــدا بخ ــده، ابت ــوراک پلت ش ــه خ ــرای تهی ب
ــانتره ای  ــزای کنس ــا اج ــپس ب ــود و س ــرد می ش ــره خ جی
به طــور کامــل مخلــوط می شــوند. اجــزای مخلوط شــده بــا 
گذشــتن از مســیرهایی در طــول دســتگاه پلت ســاز، بــا آب 
ــه  ــا اســتفاده از فشــار ب ــت ب مرطــوب می شــوند و در نهای
ــوند )شــکل 42(. ــارج می ش ــای فشــرده خ صــورت حبه ه

شکل 41 - دستگاه تهیه خوراک حبه )پلت شده(
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شکل 42 - خوراک حبه )پلت شده( برای بره های پرواری

مزایای خوراک پلت شده عبارت اند از: 

1- مصــرف یکنواخــت تمامــی اجــزای جیــره به دلیــل 
ســلب قــدرت انتخــاب دام؛

ــش  ــه کاه ــره و در نتیج ــاک جی ــش گردوخ 2- کاه
احتمــال بــروز بیماری هــای تنفســی؛

3- آسانی حمل ونقل مواد خوراکی؛

4- کاهش ریخت وپاش مواد خوراکی؛

5- کاهش فضای موردنیاز انبارداری به دلیل فشردگی؛

6- باالبــودن بازدهــی الشــه در بره هــای پــروار بــا جیــره 
پلت شــده به دلیــل کاهــش محتویــات و حجــم شــکمبه.
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مقدار خوراک مصرفی

میـزان خـوراک در روزهـای اولیـه شـروع دوره بـه وزن 
زنـده بـره و نیـز ترکیـب جیـره بسـتگی دارد. معمـوالً وزن 
بره هـای پـرواری در شـروع دوره 20 تـا 30 کیلوگرم اسـت. 
گرچـه ممکـن اسـت بره هایـی بـا وزن کم تـر یـا بیش تـر از 
ایـن دامنـه وزنـی نیـز وارد برنامـه پرواربندی شـوند. به طور 
کلـی بـره می توانـد 3 تـا 5 درصـد وزن بدنش ماده خشـک 
مصـرف کنـد. خـوراک بره هـا در ابتدای پـروار بهتر اسـت از 
مقـدار کم یعنی 3 درصد وزن بدن شـروع شـود. برای مثال، 
بـرای یک بـره 25 کیلوگرمی در هفتـه اول حدود 750 گرم 
خوراک خشـک در روز کافی اسـت. از این مقدار الزم اسـت 
حـدود 70 درصدش علوفه و 30 درصدش کنسـانتره باشـد. 
پـس از آن بـر اسـاس جدول 8 میـزان خـوراک روزانه بره ها 

تنظیم شـود.
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جدول 8 - مقدار خوراک مصرفی بره ها در طول دوره پروار )با افزایش 

وزن روزانه 250 گرم(

طول دوره 
)هفته(

وزن بره 
)کیلوگرم(

یونجه 
)گرم(

کنسانتره 
)گرم(

25500200اول
26/5500300دوم
28600400سوم

30650500چهارم
32700600پنجم
34750700ششم
36700800هفتم
38650900هشتم
406001000نهم
425501100دهم

43/55001200یازدهم
454501300دوازدهم
454001400سیزدهم

توضیحات جدول 8

کنسـانتره بایـد بتدریـج و به صـورت روزانـه به جیـره بره ها 
اضافه شـود. بـرای مثال، 100 گرم کنسـانتره را نباید یکباره به 
جیـره اضافـه کرد، بلکه الزم اسـت در 2 یا 3 نوبت اضافه شـود.
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ارقــام جــدول تقریبــی اســت و بــرای بره هایــی بــا وزن 
ــه 250  ــش وزن روزان ــرم و افزای ــروار 25 کیلوگ ــروع پ ش
ــژاد شــال و افشــاری( نوشــته شــده اســت.  ــل ن ــرم )مث گ
ــب  ــروع و ترکی ــن ش ــژاد، س ــه ن ــه ب ــا توج ــام ب ــن ارق ای

ــد. ــر می کن ــره تغیی جی

تعداد دفعات خوراک دهی

تعــداد دفعــات خــوراک دادن بایــد در حــدی باشــد کــه 
ــت  ــا فرص ــم بره ه ــود و ه ــی ش ــت صرفه جوی ــم در وق ه
داشــته باشــند بــه انــدازه موردنیــاز غــذا بخورنــد. از طرفــی، 
ــه  ــدازه ای فاصل ــه ان ــی ب ــده خوراک ده ــن دو وع ــد بی بای
ــی  ــخوار کاف ــتراحت و نش ــت اس ــا فرص ــه بره ه ــد ک باش
ــی  ــت خوراک ده ــداد نوب ــب ترین تع ــند. مناس ــته باش داش
ــه  ــار و ب ــبانه روز 3 ب ــول ش ــرواری در ط ــای پ ــرای بره ه ب
فاصلــه مســاوی یعنــی هــر 8 ســاعت یک بــار اســت. 
چنانچــه ایــن تعــداد دفعــات امکان پذیــر نیســت، حداقــل 
دو بــار خوراک دهــی بایــد صــورت پذیــرد. در ایــن صــورت 

ــود. ــه می ش ــح و شــش عصــر توصی ــاعات هشــت صب س

نکته: تعداد نوبت خوراک دهی برای بره های پرواری 
در طول شبانه روز 3 بار و به فاصله مساوی

 )هر 8 ساعت یک بار( است.



 فصل پنجم 
مدیریت بهداشت





مقدمه

ــازده  ــذار در ب ــم و تأثیرگ ــیار مه ــل بس ــی از عوام یک
ــره،  ــدی ب ــژه پرواربن ــروری، بوی ــای دامپ ــادی واحده اقتص
ــن  ــر ای ــت. ب ــت دام اس ــه و بهداش ــول قرنطین ــت اص رعای
ــوان  ــی می ت ــور کل ــت دام را به ط ــت بهداش ــاس مدیری اس
بــه 2 بخــش جداگانــه تقســیم کــرد. بخــش اول بهداشــت 
جایــگاه دام و بخــش دوم بهداشــت خــود دام. رعایــت 
اصــول بهداشــت در هــر دو بخــش دارای اهمیــت یکســان 
ــالم در  ــد؛ دام س ــزوم یکدیگرن ــن دو الزم و مل ــت و ای اس
جایــگاه ســالم رشــد می کنــد و آلودگــی هــر کــدام از ایــن 
ــه دیگــری می شــود و  ــاری ب ــل بیم ــال عام دو ســبب انتق
ــدار  ــه دام و دام ــر ب ــی جبران ناپذی ــدی و گاه ــیب ج آس

می کنــد. وارد 

بهداشت جایگاه

از نظــر جغرافیایــی، دامــداری بایــد در محلــی بنــا شــود 
کــه جهــت وزش بادهــای غالــب از خانه هــای مســکونی بــه 
ــرای رعایــت بهداشــت  طــرف دامــداری باشــد. قــدم اول ب
ــا را  ــوان آنه ــه بت ــت ک ــی اس ــتفاده از مصالح ــگاه، اس جای
تمیــز و ضدعفونــی کــرد، یعنــی تمــام قســمت های جایــگاه 
ــی  ــا را براحت ــف و در و پنجره ه ــا، ک ــقف، دیواره ــل س مث
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بتــوان تمیــز کــرد و بــا اســتفاده از مــواد ضدعفونی کننــده، 
عوامــل بیمــاری زا را از ســطح آنهــا برطــرف کــرد.

روش های ضدعفونی جایگاه

1- نظافت کف آغل 

برای نظافت کف آغل دو راه عملی پیشنهاد می شود:

الــف- نظافــت روزانــه کــف و انتقــال کــود بــه محل 
ــار کود انب

ایــن روش بــرای پرواربنــدی بــره مناســب نیســت؛ زیــرا 
بــرای راحتــی برداشــت روزانــه کــود الزم اســت کــف آغــل 
ــردن  ــل نفوذنک ــت، به دلی ــن حال ــود. در ای ــزی ش بتن ری
ادرار گوســفندان بــه زمیــن، کــف آغــل همیشــه مرطــوب 
ــروز  ــبب ب ــا، س ــدن دام ه ــر کثیف ش ــالوه ب ــه ع ــت ک اس

ــد شــد. ــی ســم خواه ــژه گندیدگ ــا بوی برخــی بیماری ه

ب- اسـتفاده از مـواد بسـتر مناسـب مثـل پوشـال، 
کلـش و مـوادی از ایـن قبیـل

ــواد  ــا در م ــوذ ادرار دام ه ــل نف ــت به دلی ــن حال در ای
ــدی  ــول دوره پرواربن ــوان در ط ــل می ت ــف آغ ــتر و ک بس
بســتری خشــک و ضخیــم بــرای دام هــا تهیــه کــرد. در این 
صــورت نیــازی بــه تمیزکــردن روزانــه کــف آغــل نیســت، 
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چــون کــود تــا پایــان دوره در آغــل می مانــد و در خاتمــه 
ــکل 43(. ــود )ش ــارج می ش ــل خ دوره از آغ

شکل 43– کلش، بستری مناسب برای بره های پرواری

نکته: هنگام استفاده از پوشال و کلش به عنوان 
بستر، باید کف آغل تمیز و خشک باشد.
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2- شعله دادن

شــعله دادن یکــی از روش هــای بســیار مؤثــر و قدیمــی 
ــن  ــت. ای ــگاه دام اس ــاری زا از جای ــل بیم در زدودن عوام
ــام شــعله افکن صــورت  ــه ن ــا اســتفاده از وســیله ای ب کار ب
پشــتی موتوری،  دســتی،  انــواع  دارای  کــه  می گیــرد 
ــکل 44(.  ــت )ش ــت تراکتوری اس ــوری و پش ــدار موت چرخ
ــد محــل موردنظــر  ــزار، ابتــدا بای ــن اب ــرای اســتفاده از ای ب
ــت ســطوح موردنظــر  ــا دق ــز شــود و ســپس ب ــاًل تمی کام
ــن  ــت ای ــر اس ــکان بهت ــورت ام ــود. در ص ــعله افکنی ش ش
عمــل بعــد از پایــان هــر دوره و قبــل از شــروع دوره بعــدی 

ــدی انجــام شــود. پرواربن

شکل 44- شعله افکن دستی
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3- اسپری کردن

دام،  آغــل  ضدعفونــی  روش هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــا اســتفاده از دســتگاهی بــه نــام ســمپاش  اســپری کردن ب
ــوری  ــتی و موت ــف دس ــواع مختل اســت. ســمپاش دارای ان
ــتفاده  ــداری اس ــد دام ــت واح ــه ظرفی ــه باتوجه ب ــت ک اس
ازبین بــردن  اصلــی  هــدف  روش  ایــن  در  می شــود. 
انــواع مگس هــا، کنه هــا، حشــرات و ســایر ناقل هــای 
بیماری هــای عفونــی اســت کــه در اصــل نوعــی گندزدایــی 
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــی از م ــواع متنوع ــی می شــود. ان تلق
فســفره و کلــره را باتوجه بــه دســتورالعمل های مربــوط 
زمــان  در  کــرد.  اســتفاده  روش  ایــن  در  می تــوان 
ــی  ــی باشــد و تمام ــگاه از دام خال ــد جای اســپری کردن بای
ــا  ــوند ت ــته ش ــاعت بس ــدت 24 س ــا به م ــا و پنجره ه دره

ــد. ــته باش ــبی داش ــر مناس ــتفاده اث ــورد اس ــم م س

4- ایجاد حوضچه ضدعفونی

ــه داخــل  ــرای جلوگیــری از ورود عوامــل بیمــاری زا ب ب
ــا 20  ــه عمــق 10 ت واحــد پرواربنــدی بایــد حوضچــه ای ب
ــه  ــر )ب ــول 3 مت ــر و ط ــا 2 مت ــرض 1/5 ت ــانتی متر، ع س
ــد ایجــاد  ــوی در ورودی واح ــرض در ورودی( جل ــدازه ع ان
شــود )شــکل 45(. تمامــی افــراد اعــم از کارکنــان واحــد و 
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ــود و  ــای خ ــردن کفش ه ــرای ضدعفونی ک ــراد ب ــایر اف س
نیــز انــواع ماشــین آالت بــه منظــور ضدعفونــی الســتیک ها 
بایــد هنــگام ورود و خــروج از داخــل حوضچــه عبــور کننــد. 
ــرای حوضچــه  ــورد اســتفاده ب ــده م ــواد ضدعفونی کنن از م
ــرم  ــاولن، دزوج ــود(، س ــس )کات کب ــولفات م ــوان س می ت

و... را نــام بــرد.

شکل 45- حوضچه ضدعفونی جلوی در ورودی

5- فاضالب

فاضـالب دامـداری می توانـد یکـی از منابـع آلوده کننـده 
بنابرایـن الزم اسـت  محیط زیسـت بویـژه دامـداری باشـد. 
پـس از ضدعفونـی و سالم سـازی از آن یـا بـرای زمین هـای 
زراعـی اسـتفاده شـود یا بـه چاهی که به همیـن منظور حفر 
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شـده اسـت هدایـت شـود. بهتر اسـت بـرای رعایت مسـائل 
بهداشـتی بـرای انتقـال آب فاضـالب از دامـداری تـا مقصـد 

)چـاه یـا زمیـن زراعـی( از لوله هـای پلیـکا اسـتفاده کرد.

بهداشت دام

و  انگل هــا  بــا  مبــارزه  بــرای  روش  مناســب ترین 
عوامــل  انتقــال  از  قبــل  پیشــگیری  دام،  بیماری هــای 
ــن زمینــه روش هــای  ــا بیماری زاســت. در ای آلوده کننــده ی
ــرایط  ــوع دام و ش ــه ن ــه باتوجه ب ــود دارد ک ــی وج متنوع

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م محیط

1- حمام ضدکنه

بـا  مبـارزه  بـرای  روش هـا  مناسـب ترین  از  یکـی 
انگل هـای خارجـی دام، اسـتفاده از حمـام ضدکنـه اسـت 
در فصل هـای  معمـوالً  ایـن روش  و 47(.  )شـکل های 46 
گـرم سـال )اواسـط بهـار تـا اوایـل پاییز( اسـتفاده می شـود 
و در فصل هـای سـرد مثـل اواخـر پاییـز و زمسـتان توصیـه 
نمی شـود. حمـام ضدکنـه در سـاعاتی از روز که هـوا گرم تر 
اسـت انجـام می شـود. حمـام ضدکنـه شـامل قسـمت های 
زیـر اسـت: اتـاق انتظـار، راهـروی هدایت کننـده دام هـا بـه 
داخـل حوضچه، حوضچـه آب ضدعفونی کننده و سـالن بعد 

از حمـام بـرای خشک شـدن دام هـا.
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شکل 46- استفاده از حمام ضدکنه

شکل 47- بره ها بعد از حمام ضدکنه
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2- اسپری کردن

ــتقیم  ــور مس ــگاه، به ط ــر جای ــالوه ب ــپری کردن، ع اس
بــرای ضدعفونی کــردن دام نیــز اســتفاده می شــود. در 
ایــن روش، ســموم مــورد اســتفاده در واحدهــای کوچــک با 
اســتفاده از ســمپاش های کوچــک دســتی و در واحدهــای 
بــزرگ توســط پمپ هــای قــوی روی بــدن دام هــا اســپری 

می شــود )شــکل های 48 و 49(.

شکل 48- اسپری کردن با روش دستی
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شکل 49- اسپری کردن با دستگاه سمپاش

3- گردپاشی 

ــودر  ــورت پ ــده به ص ــاده ضدعفونی کنن ــن روش م در ای
ــتقیم روی  ــور مس ــاش به ط ــط گردپ ــت و توس ــمی اس س
پوســت بــدن دام ریختــه می شــود. دقــت کنیــد کــه ایــن 
ــده اند. ــم چینی ش ــه پش ــت ک ــی اس ــب دام های روش مناس

4- داروی ضدانگل

دام  بـدن  داخلـی  اندام هـای  انـگل  ازبین بـردن  بـرای 
شـامل دسـتگاه گوارش، تنفـس و کبد از داروهـای ضدانگل 
اسـتفاده می شـود. داروهای مورد اسـتفاده بـرای این منظور 
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بـه 3 شـکل قـرص، سوسپانسـیون و مایـع تزریقـی وجـود 
دارنـد کـه از یکـی از ایـن شـکل ها می تـوان اسـتفاده کـرد 
قرص خـوران،  توسـط  قرص هـا   .)51 و   50 )شـکل های 
بـا  تزریقـی  مایـع  و  مایع خـوران  توسـط  سوسپانسـیون ها 

سـرنگ اسـتفاده می شـوند.

مقــدار موردنیــاز هــر کــدام از ایــن داروهــای ضدانــگل 
بایــد طبــق دســتورالعمل دامپزشــکی کــه در یــک بروشــور 

بــه همــراه آنهاســت، اســتفاده شــود.

شکل 50- سم ضدکنه )مک سیدول( و داروی ضدانگل )فلونیل( با 

مایع خوران
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شکل 51- روش خورانیدن داروی ضدانگل با مایع خوران

5- واکسیناسیون

ــفندان داشــتی  ــا گوس ــرواری در مقایســه ب ــای پ بره ه
ــاز  ــری نی ــن کم ت ــداد واکس ــه تع ــروار ب ــول دوره پ در ط
ــمی1 و  ــفند، انتروتوکس ــن های گوس ــن واکس ــد. از بی دارن

1. Enterotoxaemia

نکته: هنگام استفاده از داروهای ضدانگل خوراکی 
دام ها باید در حالت گرسنه باشند. برای این منظور 
توصیه می شود شب به دام ها خوراک داده نشود و 

صبح روز بعد داروی ضدانگل خورانیده شود.
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ــط در  ــن ها فق ــایر واکس ــت و س ــروری اس ــی1 ض تب برفک
ــن دو  ــتفاده ای ــان اس ــوند. زم ــتفاده ش ــیوع اس ــورت ش ص
واکســن ابتــدای دوره پــروار اســت کــه به صــورت زیرجلدی 
ــا گــردن تزریــق می شــود )شــکل  در ناحیــه زیــر کتــف ی
52(. دوز مصرفــی بــرای انتروتوکســمی 2 میلی لیتــر و 

ــت. ــر اس ــی 1 میلی لیت ــرای تب برفک ب

شکل 52- محل تزریق واکسن در گوسفند و بز

1. Foot and Mouth Disease
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معدوم کردن دام های تلف شده

دام هایــی کــه به علــت بیمــاری یــا دلیــل دیگــری مثــل 
ــار  ــری از انتش ــرای جلوگی ــوند، ب ــف می ش ــدن تل خفه ش
بیمــاری بایــد هرچــه ســریع تر معــدوم شــوند. بــرای ایــن 
ــا  ــه آنه ــه ب ــود دارد ک ــردی وج ــوالً دو روش کارب کار معم

ــود. ــاره می ش اش

1- چاه تلفات

در گوشــه ای از حیــاط دامــداری حفــر می شــود و 
ــاه  ــن چ ــر ای ــد. قط ــده را در آن می ریزن ــای تلف ش دام ه
ــاه  ــل چ ــی داخ ــه براحت ــه الش ــد ک ــدی باش ــد در ح بای
بیفتــد و پهنــای بیش تــر از ایــن حــد الزم نیســت. ارتفــاع 
چــاه بســته بــه تعــداد دام می توانــد متغیــر باشــد و توصیــه 
ــس از  ــت پ ــد. الزم اس ــر نباش ــر از 10 مت ــود کم ت می ش
انداختــن الشــه دام در چــاه، روی آن آهــک بپاشــید و در 

ــد. چــاه را ببندی

نکته: بازبودن در چاه سبب انتشار
 عوامل بیماری زا می شود. حتمًا پس از استفاده،

 روی چاه درپوش بگذارید.
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2- کوره الشه سوز

ــاه اســت  ــر چ ــر از حف ــوز بیش ت ــوره الشه س ــه ک هزین
ــا  ــدی ب ــای پرواربن ــه می شــود در واحده ــن توصی و بنابرای
بیــش از 1000 رأس اســتفاده شــود. از معایــب ایــن روش، 
دود حاصــل از ســوختن الشه هاســت کــه ســبب آزار و 
ــط  ــی محی ــز آلودگ ــداران و نی ــایر جان ــان و س ــت انس اذی

ــود. ــراف می ش اط

بیماری های رایج در پرواربندی بره

انتروتوکسمی 

ــی  ــا قلوه نرم ــوری ی ــمی، پرخ ــاری انتروتوکس ــه بیم ب
هــم گفتــه می شــود. عامــل ایــن بیمــاری نوعــی باکتــری 
ــن  ــپ D اســت. ای ــس از تی ــام کلســتریدیوم پرفرجن ــه ن ب
ــفند  ــی گوس ــدام گوارش ــی ان ــور طبیع ــزء فل ــری ج باکت
اســت و در شــرایط خــاص مثــل پرخــوری به ســرعت تکثیــر 
ــه از روده  ــد ســمی ک ــا تولی ــد و ب می شــود و رشــد می کن
ــود.  ــریع دام می ش ــرگ س ــبب م ــود، س ــذب می ش دام ج
بی حرکت شــدن دســتگاه گوارشــی، زمین گیرشــدن دام، 
ــزاق، تشــنج، گیج شــدن و اســهال از عالئــم  ترشــح زیــاد ب
دام هــای مبتــال هســتند. پــس از کشــتار یــا تلف شــدن دام، 
ــن  ــاًل مشــخص ای ــم کام ــا از عالئ ــی روده ه ــورم و پرخون ت
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ــاری اســت )شــکل 53(. مصــرف بیش ازحــد شــیر در  بیم
بره هــای شــیرخوار و دانــه غــالت )کنســانتره( در بره هــای 

پــرواری از عوامــل اصلــی بــروز ایــن عارضــه اســت.

شکل 53- عالئم بیماری پرخوری در گوسفند بعد از تلف شدن یا 

کشتار دام

تغییــر  پیشــگیری،  راه  مناســب ترین  پیشــگیری: 
تدریجــی جیــره و نیــز اضافه کــردن تدریجــی بخــش 
ــرای  ــت. ب ــه بره هاس ــی روزان ــوراک مصرف ــانتره ای خ کنس
ــن روز شــروع  ــه می شــود در اولی ــن روش توصی اجــرای ای
پرواربنــدی، بخــش کنســانتره ای جیــره بــا 100 گــرم 
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بــه ازای هــر رأس بــره آغــاز شــود و بــرای یــک هفتــه ثابــت 
بمانــد. بعــد از آن روزانــه حداکثــر 20 گــرم اضافــه شــود تــا 
زمانــی کــه میــزان کنســانتره موردنظــر حاصــل شــود. تزریق 
واکســن در ابتــدای پــروار نیــز بــرای پیشــگیری الزم اســت.

 C و D درمــان: تجویــز 5 میلی لیتــر آنتی توکســین
به صــورت زیرجلــدی می توانــد مؤثــر باشــد. عــالوه بــر آن، 
ــز پنی ســیلین و همچنیــن مــواد خوراکــی ضداســید  تجوی

ــود. ــه می ش ــز توصی نی

اسیدوز شکمبه ای

اسـیدوز شـکمبه ای زمانـی رخ می دهـد کـه دام بیـش 
از مقـدار موردنیـاز دانـه غالتـی )کنسـانتره( خـورده باشـد 
کـه سـرعت تخمیـر باالیـی دارنـد. تغذیـه بـا دانـه غـالت 
آسیاب شـده مثـل ذرت، جو و گندم در ایـن زمینه مهم ترین 
نقـش را ایفـا می کننـد. اجـزای ریـز ایـن غالت در شـکمبه 
به سـرعت تخمیـر می شـوند و با تولید اسـیدالکتیک سـبب 
کاهـش pH شـکمبه می شـوند. عالئـم کلینیکـی 12 تـا 36 
سـاعت بعـد از خـوردن آشـکار می شـوند و شـامل کاهـش 
اشـتها، افسـردگی، درد شـکم )قولنـج(، اسـهال، نفـخ و در 
نهایـت مـرگ می شـوند. افـت pH مایـع شـکمبه بـه کم تر از 
5/5 و رنگ شـیری خاکسـتری مایع شکمبه از عالئم تشخیص 

کلینیکـی این عارضه هسـتند.
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ــی دام هــا از جیره هــای  ــگیری: تغییــر جیــره غذای پیش
پرفیبــر بــه جیره هــای دارای مــواد کربوهیــدرات قابل تخمیــر 
ــرد.  ــورت گی ــه ص ــا 3 هفت ــدت 2 ت ــج و در م ــد بتدری بای
اضافه کــردن مــواد بافــری مثــل بی کربنــات ســدیم )جــوش 
ــا  ــا 2 درصــد و کربنــات کلســیم ی ــه مقــدار 1 ت شــیرین( ب
ــره  ــه جی ــا 0/8 درصــد ب ــدار 0/5 ت ــه مق ــم ب اکســید منیزی

ــد. ــری کن ــیدوز جلوگی ــروز اس ــد از ب می توان

ــید  ــم و اکس ــید منیزی ــتفاده از هیدروکس ــان: اس درم
منیزیــم بــه مقــدار 1 گــرم در کیلوگــرم در مــوارد متعــارف 
ــق  ــود. تزری ــیدی ش ــردن pH اس ــد ســبب خنثی ک می توان
آنتی بیوتیــک نیــز می توانــد بــا کشــتن میکروفلــورای 
شــکمبه از ادامــه تخمیــر جلوگیــری کنــد. تغذیــه علوفــه و 
آب تــا عادی شــدن وضعیــت شــکمبه بایــد محــدود شــود.

تب برفکی 

ــه  ــه گفت ــاری طبق ــن بیم ــه ای ــی ب ــالح محل در اصط
می شــود و یکــی از بیماری هــای ویروســی واگیــردار اســت 
کــه در صــورت وقــوع در دامــداری، به ســرعت شــیوع پیــدا 
می کنــد و در بیش تــر مــوارد تمامــی دام هــا را مبتــال 
ــش دام و  ــم ها و لنگ ــن س ــه بی ــدن الی ــد. زخم ش می کن
ــراوان از  ــزاق ف ــان و ترشــح ب ــا و ده ــز زخم شــدن لب ه نی
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عالئــم اصلــی آن اســت. در مــوارد شــدید دام هــای مبتــال 
دچــار ناتوانــی در حرکــت و خوراک خــوردن می شــوند 
کــه در صــورت طوالنی شــدن ممکــن اســت باعــث تلفــات 

شــود )شــکل 54(.

شکل 54- بره مبتال به تب برفکی

ــت  ــگیری رعای ــا راه پیش ــان: تنه ــگیری و درم پیش
اصــول بهداشــت و واکسیناســیون بموقــع اســت. روش 
ــه  ــد ب ــد می توان ــتفاده از تنتوری ــی اس ــدارد، ول ــی ن درمان

بهبــود زخم هــای ســم ها و دهــان کمــک کنــد.

گندیدگی سم

عامـل بیمـاری گندیدگی سـم  نوعـی باکتری اسـت که 
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به طـور طبیعـی در کـود و خـاک وجـود دارد و در شـرایط 
مرطوب شـدن بسـتر تکثیـر می شـود. چنانچـه در سـم دام 
خراشـی ایجـاد شـود، باکتـری بـه داخلـش نفـوذ می کند و 
سـبب گندیدگـی سـم دام می شـود. بهترین راه پیشـگیری 
جلوگیـری از مرطوب شـدن بسـتر و خشـک نگه داشـتن آن 
اسـت. بـرای درمان دام های مبتال باید قسـمت گندیده سـم 
تراشـیده شـود و پس از شستوشـو، با تنتورید یـا کات کبود 
ضدعفونـی شـود. البتـه اسـتفاده از مـواد ضدعفونی کننـده 
مثـل اکسی تتراسـایکلین و کلرامفنیـکل بـه شـکل اسـپری 
نیـز مرسـوم اسـت. در موارد شـدید اسـتفاده از پنی سـیلین 
تزریقـی توصیـه می شـود. همچنیـن در مـواردی کـه مقدار 
تراشـیدگی قسـمت گندیده سـم زیاد باشـد، هر بـار پس از 
مـداوا سـم باید با پارچه ای خشـک و تمیـز از جنس تنظیف 

پیچیده شـود )شـکل 55(.

شکل 55- گندیدگی سم و تراشیدن قسمت های گندیده



 فصل ششم 
بازاریابی





مقدمه

بازاریابــی مناســب از مهم تریــن عوامــل مؤثــر در درآمــد 
حاصــل از پرواربنــدی بــره اســت. چنانچــه شــخص دامــدار 
بــه ایــن موضــوع آگاهــی نداشــته باشــد، حتــی در شــرایط 
ــوب و رضایت بخشــی  ــز ســود مطل ــدی نی مناســب پرواربن
کســب نخواهــد کــرد. بنابرایــن شــخص دامــدار عــالوه بــر 
آشــنایی بــا مســائل مدیریتــی پــرورش دام بایــد از مســائل 
ــی  ــز آگاه ــی آن نی ــروش و بازاریاب ــد و ف ــه خری ــوط ب مرب
کافــی داشــته باشــد. ایــن موضــوع هــم در زمــان خریــد دام 
و هــم در زمــان فــروش آن دارای اهمیــت اســت و در زمــان 
ــد.  ــی کن ــروش را پیش بین ــب ف ــان مناس ــد زم ــد بای خری
برخــی از مــواردی کــه می توانــد در بازاریابــی مناســب بــه 

ــان می شــوند. ــد به طــور مختصــر بی ــدار کمــک کن دام

پیش بینی زمان فروش

دامــدار بایــد زمانــی پرواربنــدی را شــروع کنــد کــه بازار 
فــروش دام مناســب باشــد و براحتــی بتواند دام هــای خود را 
بــا قیمــت مناســب بفروشــد. در ایــن زمینــه عوامــل متعــدد 
اقتصــادی و اجتماعــی ماننــد میــزان عرضــه و تقاضــا، 
برنامــه دولــت بــرای تنظیــم بــازار، میــزان تولیــد گوشــت 
ســایر دام هــا و طیــور، میــزان صــادرات و واردات دام زنــده و 
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گوشــت آن نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. یکــی از عوامــل 
ــی  ــادات مذهب ــه در اعتق ــه ریش ــا ک ــور م ــی کش اجتماع
دارد و نقــش بســیار مهمــی در بــازار خریــد و فــروش بــره 
دارد، فرهنــگ نــذر و قربانــی بویــژه قربانی کــردن گوســفند 
ــن  ــه دســتورات دی ــل عمــل ب ــگ به دلی ــن فرهن اســت. ای
مبیــن اســالم و عشــق و عالقــه مــردم کشــور بــه اباعبــداهلل 
ــا 10  ســبب شــده اســت کــه در کشــور ســاالنه بیــن 8 ت
میلیــون رأس گوســفند کــه عمدتــاً بره نــر پرواری هســتند، 
ــول  ــه در ط ــفند گرچ ــردن گوس ــود. قربانی ک ــی ش قربان
ــد  ــف مانن ــبت های مختل ــه مناس ــردم ب ــط م ــال توس س
ایــام عــزاداری، شــادی، خریــد مســکن، خــودرو و... صــورت 
می گیــرد، امــا بخــش اصلــی و عمــده آن در ماه هــای 
ــام کــه از ابتــدای مــاه  ــن ای محــرم و ذیالحجــه اســت. ای
محــرم شــروع می شــود و تــا پایــان مــاه ذیالحجــه ادامــه 
ــام  ــرواری در تم ــره پ ــروش ب ــان ف ــب ترین زم دارد، مناس
ــای  ــر تقاض ــالوه ب ــرا ع ــت؛ زی ــور اس ــال در کش ــول س ط
زیــاد دام، معمــوالً قیمــت آن نیــز در باالتریــن میــزان قــرار 
دارد. ویژگــی دیگــر ایــن ایــام ایــن اســت کــه خریــداران بــرای 
تهیــه دام به طــور مســتقیم بــه فروشــنده های اصلــی مراجعــه 
ــر  ــود بیش ت ــطه و س ــذف واس ــای ح ــه به معن ــد ک می کنن
بــرای دامــدار خواهــد بــود. بنابرایــن دامدارانــی کــه در زمینــه 
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ــزی  ــوری برنامه ری ــد ط ــد، بای ــت دارن ــره فعالی ــدی ب پرواربن
ــدی  ــای تولی ــور بخــش عمــده بره ه ــام مزب ــه در ای ــد ک کنن

خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد.

عرضه مستقیم 

ــای  ــی از روش ه ــدار یک ــه خری عرضــه مســتقیم کاال ب
کســب درآمــد بیش تــر اســت و در ایــن روش هــم خریــدار 
و هــم فروشــنده نفــع می برنــد و راضــی خواهنــد بــود. امــا 
ــای دادوســتد، از  ــام زمینه ه ــه در تم مشــاهده می شــود ک
جملــه دامپــروری، واســطه ها وارد عمــل می شــوند و ســود 
ــه  ــطه هایی ک ــد. از واس ــود می زنن ــب خ ــه جی ــی را ب اصل
ــوان  ــد می ت ــت می کنن ــره فعالی ــدی ب ــه پرواربن در حرف
چوبــدار، ســالخ و قصــاب را نــام بــرد. بایــد توجــه داشــت 
ــا  ــد دام را ب ــالش می کنن ــطه ها ت ــن واس ــی از ای ــه بعض ک
پایین تریــن قیمــت ممکــن خریــداری کننــد. بنابرایــن بــه 
ــروش، در  ــگام ف ــود هن ــه می ش ــه توصی ــداران کم تجرب دام
صــورت امــکان دام هــای خــود را مســتقیم بــه مصرف کننــده 
بفروشــند؛ در غیــر ایــن صــورت، آنهــا را بــه افــراد مورداعتماد 
و دارای حســن شــهرت در زمینــه خریــد و فــروش دام 

بفروشــند )شــکل 56(.
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شکل 56- بره های پروارشده و آماده فروش

میدان های دام

از محل هــای فــروش دام زنــده  میــدان دام یکــی 
اســت کــه دامــدار می توانــد دام خــود را بــرای فــروش بــه 
آنجــا منتقــل کنــد. تقریبــاً اکثــر شــهرهای کشــور میــدان 
ــا  ــن میدان ه ــی ای ــل متفاوت ــا به دالی ــی بن ــد، ول دام دارن
در برخــی شــهرها بســیار بــزرگ و در برخــی شــهرها 
کوچک ترنــد. ویژگــی مشــترک میدان هــای دام ایــن اســت 
ــواع دام در آنجــا مشــاهده می شــود.  کــه تقریبــاً تمامــی ان
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بــرای مثــال در مــورد گوســفند از قــوچ و میــش گرفتــه تــا 
شیشــک و بره هــای نــر و مــاده معمــوالً وجــود دارد. خریــد 
ــط  ــرایط و ضواب ــا دارای ش ــن میدان ه ــروش دام در ای و ف
خاصــی اســت کــه دامــداران هنــگام عرضــه دام خــود بایــد 
از آنهــا اطــالع کافــی داشــته باشــند. بــرای مثــال می تــوان 
بــه حضــور واســطه )چوبــدار( اشــاره کــرد کــه دارای نقــش 
ــد و  ــت و خری ــت دام اس ــن قیم ــی در تعیی ــیار مهم بس
ــرد.  ــورت می گی ــراد ص ــن اف ــط ای ــط توس ــروش دام فق ف
ــد دام خــود را به طــور  ــدار نمی توان ــارت دیگــر، دام ــه عب ب

مســتقیم بــه خریــدار بفروشــد.

کشتارگاه

ــوزه  ــر ح ــه از نظ ــاب گرچ ــالخ و قص ــالح س دو اصط
کاری اشــتراکاتی دارنــد، ولــی دو مفهــوم متفاوت انــد. 
ســالخ شــخصی اســت کــه دام را ذبــح می کنــد و پوســتش 
را می َکنــد و معمــوالً در کشــتارگاه مشــغول بــه کار اســت 
و بــا دام زنــده ســروکار دارد. ولــی قصــاب شــخصی اســت 
کــه مغــازه قصابــی دارد و کار او فــروش گوشــت اســت و بــا 

الشــه دام ســروکار دارد )شــکل 57(.
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شکل 57- الشه بره های پروارشده

کشـتارگاه ایسـتگاه نهایـی دام هاسـت و تمامـی بره های 
پروارشـده در نهایـت بایـد روانـه آنجـا شـوند. ایـن کار نیـز 
توسـط واسـطه که سـالخ یـا قصاب باشـد صـورت می گیرد. 
قصاب هـا بره هـای پـرواری را مسـتقیم از دامـدار می خرنـد 
و پـس از کشـتار، در قصابی هـا بـه مصرف کننـدگان عرضـه 
از  حاصـل  سـود  از  زیـادی  بخـش  بنابرایـن  می کننـد. 
پرواربنـدی نصیـب واسـطه می شـود. چنانچـه دامـدار ناچار 
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شـد دام هـای خود را با این روش بفروشـد، بایـد با تحقیق و 
جسـتجو افـراد مـورد اعتمـاد را برای ایـن کار انتخـاب کند. 
در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت به دلیـل ناآگاهـی دچـار 

شود. خسـارت 

خالصه نکات کلیدی در حرفه پرواربندی بره

ــر  ــدی ب ــد پرواربن ــیس واح ــررات تأس ــول و مق 1- اص
ــاورزی و  ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــط س ــاس ضواب اس

ــود. ــت ش ــهر و...( رعای ــه از ش ــی )فاصل ــع طبیع مناب

2- مکانی امن برای ایجاد واحد پرواربندی انتخاب شود.

و  جغرافیایـی  مناسـب  شـرایط  بـه  مربـوط  اصـول   -3
آب وهوایـی مکان دامپروری )پسـتی، بلندی و...( رعایت شـود.

4- مصالــح مــورد اســتفاده در ســاختمان را بایــد بتــوان 
شست وشــو و ضدعفونــی کــرد.

ــتر از  ــتفاده از بس ــده و اس ــِی کوبیده ش ــف خاک 5- ک
ــت. ــره اس ــدی ب ــرای پرواربن ــب ب ــای مناس ــه کف ه جمل

6- در صــورت امــکان هنــگام شــروع پرواربنــدی، بره هــا 
به طــور مســتقیم از دامــدار خریــداری شــوند.

7- خصوصیــات ظاهــری بره هــای ســالم هنــگام خریــد 
ــود. فراموش نش
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بــرای  و شیرســوز  بره هــای ضعیــف  خریــد  از   -8
شــود. خــودداری  پرواربنــدی 

9- نژادهـای بزرگ جثـه به دلیـل سـرعت رشـد بیش تـر 
بـرای پرواربندی مناسـب ترند.

ــو  10- فرامــوش نکنیــم ســرعت رشــد بره هــای تک قل
ــت. ــر اس ــو بیش ت ــای دوقل از بره ه

ــا  ــره 3 ت ــدی ب 11- مناســب ترین ســن شــروع پرواربن
4 ماهگــی اســت.

12- بره های نر برای پرواربندی انتخاب شوند.

ــره  ــد ب ــان خری ــار و تابســتان مناســب ترین زم 13- به
بــرای پرواربنــدی هســتند.

ــه محــل  ــای خریداری شــده ب ــال بره ه ــرای انتق 14- ب
پرواربنــدی حتمــاً از کامیــون مخصــوص حمــل گوســفند 

بــا رعایــت ظرفیــت مناســب اســتفاده شــود.

15- هشــت ســاعت قبــل از حمل ونقــل بره هــا بــا 
ــود. ــودداری ش ــا خ ــه آنه ــوراک ب ــون، از دادن خ کامی

نبایــد  تب برفکــی  و  پرخــوری  واکســن های   -16
فرامــوش شــوند.
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17- در فصل های گرم از حمام ضدکنه استفاده شود.

18- داروهای ضدانگل فراموش نشوند.

19- قبــل از ورود بره هــا بــه آغــل، تمامــی قســمت های 
آن تمیــز و ضدعفونی شــود.

ــه  ــه ب ــا 6 ماه ــای 5 ت ــط در بره ه 20- پشــم چینی فق
بــاال انجــام شــود.

بره هــا،  رشــد  رونــد  از  اطــالع  منظــور  بــه   -21
وزن کــردن بره هــا در طــول مــدت پــروار فرامــوش نشــود.

ــا  ــود را ب ــت خ ــت فعالی ــر اس ــازه کار بهت ــراد ت 22- اف
ــد. ــروع کنن ــره ش ــر 50 رأس ب حداکث

23- علوفــه و مــواد کنســانتره ای تــازه خریــداری شــود 
و بیــش از 1 ســال در انبــار نگــه داری نشــوند.

ــن  ــم ای ــت کنی ــی دق ــواد خوراک ــد م ــان خری 24- زم
ــند. ــی باش ــه کپک زدگ ــد هرگون ــواد فاق م

ــر از  ــده کم ت ــی خریداری ش ــواد خوراک ــت م 25- رطوب
15 درصــد باشــد.

26- مـواد خوراکـی موردنیـاز بـرای 1 سـال در فصـل 
برداشـت محصول )در طول تابسـتان( خریداری و انبار شـود.
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ــی  ــق رطوبت ــر عای ــالوه ب ــی ع ــواد خوراک ــار م 27- انب
ــد. ــوظ باش ــوران محف ــایر جان ــدگان و س ــد از ورود پرن بای

28- بـرای جلوگیـری از ورود ناگهانی بره ها و دسترسـی 
بـه مواد کنسـانتره ای، در انبار حتماً قفل شـود.

29- کنسانتره بتدریج وارد جیره بره ها شود.

30- در زمــان خریــد مکمــل بــه تاریــخ تولیــد و مصرف 
ــود. دقت ش

31- درصورت امکان از خوراک پلت شده استفاده شود.

32- دام های تلف شده بالفاصله معدوم شوند.

ــد  ــرای تولی ــدی ب ــاد داشــته باشــید پرواربن ــه ی 33- ب
ــی. ــه تولیــد چرب گوشــت لخــم اســت، ن

34- در زمــان خریــد بــره، وضعیــت بــازار بــرای فــروش 
ــی شــود. پیش بین

ــده،  ــه مصرف کنن ــتقیم ب ــروش مس ــورت ف 35- در ص
ــی عایــد دامــدار خواهــد شــد. ســود خوب
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