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 چکیده

یجاد ا که همواره به دلیل کشور استدر یکی از ارکان اصلی و اقتصادی بخش کشاورزی  پرورش دام 

براین توجه ویژه است. بنا داشته در استقالل کشور نقشی تأثیرگذار امنیت غذاییتأمین اشتغال پایدار و 

اشد. بحفظ، توسعه و پایداری آن امری اجتناب ناپذیر می به منظوراین زیربخش  گذاری درو سرمایه

های طبیعی دهپدی که حتی با وجودچندین هزار ساله داشته  یحرفه پرورش گوسفند و بز در کشور قدمت

سبب  های توسعه صنعتی کههای متوالی و نیز ایجاد و گسترش زیرساختخشکسالیناخوشایند مثل 

 ییک حرفهبه عنوان های بومی و همچنین جمعیت این گونه دامی شده است، همچنان کاهش چراگاه

. راز این موفقیت طوالنی مدت را نه تنها در سوددهی این دهدبه فعالیت خود ادامه می مستقل و پایدار

ه طور بلکه باید در عوامل دیگری مثل عشق و عالقه دامداران به حرفه و دام خود جستجو نمود. حرفه، ب

نقش  و شوندپرورش داده میی عشایری و روستایی به دو شیوهایران کشور در گوسفند و بز معمول 

 های اخیر ورود  نژادهای اصالح شدهرنگ است. در سالواحدهای صنعتی در این حرفه بسیار کم

ستفاده از انبودن برنامه مدون طوالنی مدت برای  به دلیل که افزایش یافته گوسفند خارجی به کشور 

ها، نه تنها دستاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت، بلکه سبب آسیب جدی به ذخایر این دام

ر صورت داست که بر اساس مستندات موجود، ژنتیکی گوسفند و بز کشور خواهد شد. این در حالی

های مدیریتی پرورش و نگهداری، عملکرد گوسفندان بومی از نظر صفات رشد و صفات اصالح روش

ه های بازار، همچنان یک حرفه سوددتولیدمثلی در حد قابل قبولی بوده و در صورت اصالح استراتژی

اخته شده دنخست به اهمیت پرورش گوسفندان بومی در کشور پر گزارشباشد. در این و اقتصادی می

ای آنها هو تولیدمثلی برخی نژادهای گوسفند بومی کشور و نیز آمیخته یو سپس نتایج عملکرد تولید

با گوسفندان اصالح شده خارجی، مورد بحث قرار گرفته است و در پایان راهکارهای علمی و عملی 

 است.          ارائه شدهبهبود عملکرد گوسفندان بومی 

 گری، ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشد، گوسفند بومی آمیختهکلمات کلیدی: 

 


