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 چکیده

گذاری ریسکی است که بسیاری از عوامل های اقتصادی و سرمایهآمیزترین فعالیتشاورزی و دامپروری از مخاطرهک

افزایش کمی و کیفی تولیدات  گذارند.میثیر أها بر این فعالیت اقتصادی تابل کنترل محیطی، آفات و بیماریقغیر

. دستیابی به این اهداف مهم مستلزم شناخت وضعیت موجود ریزی کشور استدامی از اهداف مهم در برنامه

ها و تکنولوژی پیشرفته با توجه به شرایط محلی و داری صحیح با بکارگیری روشهای گلهدامپروری و روش

با توجه به پیشرفت دانش بشری و تولید محصوالت وابسته  باشد.ای و آداب و سنن و فرهنگ هر منطقه میمنطقه

 گیریاهمیّت این حرفه به نحو چشم ،های خوراکیت از قبیل مواد آرایشی و بهداشتی، دارو و مکملبه این صنع

ای است که شاغالن این بخش همواره با خطرات طبیعی ماهیت فعالیت دامپروری به گونهاما افزایش یافته است. 

شور دهد و کآن در ایران رخ مینوع  13نوع حادثه ثبت شده در جهان حدود  04و غیرطبیعی مواجه هستند. از 

های کاهش ریسک روش ،شود. با توجه به این شرایطخیز اول دنیا محسوب میکشور حادثه 34ایران نیز جزء 

ده گذاران این بخش بواقتصاددانان و سیاست ،محصوالت کشاورزی و دامی همواره مورد توجه تولیدکنندگان تولید

افزایش سوددهی واحدهای پرورشی، مدیریت واحدها باید به سمتی پیش رود وری و به منظور بهبود بهره است.

گذاری با میزان درآمد ناشی از این فعالیت اقتصادی مطابقت داشته باشد. بنابراین شناخت عواملی که میزان سرمایه

لفات ناشی از جا که تگردد امری ضروری است. از آنکه منجر به بروز خسارت و زیان اقتصادی در این صنعت می

صحیح مدیریتی، واحد  عوامل مختلف در این صنعت غیر قابل اجتناب است، کاهش میزان آن با اتخاذ تدابیر

ترین عوامل بروز تلفات در گوسفند و بز به ها از مهمپرورشی را به سمت سوددهی بیشتر سوق خواهد داد. انگل

ی های داخلی و خارجحد زیادی بستگی به کنترل انگل آیند و تضمین موفقیت در یک واحد دامداری تاحساب می

گوسفند  یانگل یهاعفونی دقیق، بیماریدر صورت ارائه مدیریت خوب، تغذیه مطلوب و بهداشت و ضددارد. بنابراین 

، همواره جزئی از عوامل موجود در محیط هستند و در تمام یانگل یها. بیماریو بز به طور وسیع قابل مهار هستند

خیر در رشد و پایین آوردن بازده أاحل پرورش ممکن است منجر به بروز تلفات یا زیان اقتصادی از طریق تمر



های غذایی، پایین آوردن کیفیت الشه و پشم، کاهش تولید شیر، باال بردن نسبت نیروی کار و افزایش دیگر هزینه

ها الزم لها و کنترل انگمنظور پیشگیری از بیماریشود. بنابراین ارائه یک برنامه بهداشتی منظم و دقیق به جاری 

های خویشاوندی آمیزش یهای شدید در نتیجهدر گله و بروز همخونی تولیدمثلیعدم مدیریت  .و ضروری است

تن از این رو داش .گرددها میمیرخصوصا در برهودرگله نیز منجر به افت در صفات اقتصادی وابسته و افزایش مرگ

 تواند مشکالتکارآمد در منطقه تا حد قابل توجهی می هاینژاد الیدمثلی صحیح در گله و آشنایی ببرنامه تو

ژنتیکی و محیطی مربوط به تولید مثل در گله را کاهش دهد. بنابراین، مدیریت در صنعت گوسفند و بز عبارت از 

تواند به نحو چشمگیری میزان می . اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیحاست هنر مراقبت، اداره کردن و کنترل شرایط

 را کاهش دهدخسارت ناشی از عوامل خطر 


