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 چکیده

سود و  یعمده بخش ست و هرگونه اختالل در آن موجب کاهش  سفند به بره زایی مربوط ا سودآوری پرورش گو

 07و  اسااتها میر بره و درصااد از کت فافاا گوساافند مربوط به مر  53خساااراا اصتدااادی خواهد  ااد و  ون 

ها و با  اااناخت صااایی  ددیت عمده فافاا بره افتد.درصاااد فافاا بره مالمودر در یدی دو روز اول فواد اففای می

ک ماه ی .فوان این فافاا را هر  ه بیشااتر کاهش داد و درنتی ه سااودآوری را اف ایش دادراهدارهای مقاباه با آن می

سازگاری مییطی برهها مهماول پس از فواد بره ستفرین زمان برای  سیار حائ  اهمیت ا ست و ب افاا بنابراین ف ؛ها ا

سفند بره ا سودآوری در پرورش گو صای کاهش  ستز عوامت ا ساام در یک فالداد بره. ا در انتخاب  دامداریهای 

رود. فالداد  ااامار می های یک گاه در آینده نقش مهمی دارد، که امروزه یدی از صااافاا مهم فوایدم ای بهمیش

 ااده هر  های زاییدهرا با ازدیاد برههای ساااام برای فروش از هر میش در سااودآوری گاه اهمیت زیادی دارد، زیبره

 ازهبهای ساام در هر مییط طی یک ها به صورا درصد برهمانی برهزندهآید. های فواید پایین میمیش مخارج ه ینه

ستنی میش، فالداد برزمانی فالریف می ها فا زمان مانی برهو زنده  ده در هر زایمان متواده  ود، که فابالی از می ان آب

ها در زمان ن دیک به زایمان اففای ومیر برهمر  درصاااد 03دود . حپروار یا جایگ ین( اسااات )به صاااورافروش 

  . اااوندآیند یا در طی  ند هفته ابتدایی زندگی فاف میها یا به صاااورا مرده به دنیا میدر اغاب موارد بره افتد.می

 های زنده متواد اااده گرسااانگی وفرین دایت فافاا در برهها وجود دارد اما عمدهددیای مختافی برای فافاا بره

 .فوان آن را کنترل نمود و فافاا حاصت از آن را کاهش داداست که با مدیریت مناسب می سوءفغذیه

 

 


