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 ای به دامدارای و جیرهآموزش تغذیه •

 اهمیت واکسیناسیون در دام •

 آموزش اهمیت استفاده از ضد انگل •

 ی نگهداری داممحوطه  اهمیت حمام کنه و سمپاشی  •

ی بموقع به دامپزشک جهت درمان دام اهمیت مراجعه •
 بیمار

 ی داماهمیت استفاده از مواد معدنی در جیره •

آموزش رعایت بهداشت جایگاه و استانداردسازی  •
 شرایط پرورش دام

 و مراحل تولید مثل دام ی آبستنی دامدوره •

ی مخصوص آبستنی در کم کردن اهمیت داشتن جیره •
 رخداد سقط بره

 مدیریت بره •

 وریمدیریت اقتصادی گله و چگونگی باالبردن بهره •
 در گله

 

 

 
 

 ی عملیاتی پرورش گوسفند و بزبرنامه

 ی عملیاتبرنامه و چکیده عنوان عملیات

ساختن و پیراستن  -1

 گله

شکسته و قصر و جایگزین های مسن، پستان معیوب و دندانحذف میش

 های سالمها با میشنمودن آن

 خرید دام داشتی -2

 

ها با پاها و دندان های سالمها را بخرید. میشبه استطاعت مالی بهترینبا توجه 

وهوا و مراتع و نوع علوفه محل ، نژادی را بخرید که وضع آبو پستان خوب

پرورش آن نظیر منطقه شما باشد. در انتخاب قوچ نهایت دقت را داشته باشید 

 را تهیه نمایید.و همیشه گوسفندان جوان یکدست و با ظاهری شبیه به هم 

سازی گله آماده -3

 گیریبرای جفت

 

های میکروبی ویروسی و خورانیدن داروهای ضد واکسیناسیون علیه بیماری

و اگر در  ( با هماهنگی ادارات دامپزشکی منطقهحلقوی و کپکانگل داخلی )

ق کش طبپشم گوسفند کنه موجود بود اصطبل و گوسفندان با پودرهای کنه

 پاشی کنید.عمل کارخانه سازنده سمدستورال

گیری گله را در مرتع سبز و عالی : حدود دو تا سه هفته قبل از جفتفالشینگ

روز به  21گرم جو به مدت  250 – 100بچرانید و اگر مرتع سبز ندارید روزانه 

یابد. شماره زایی افزایش میبره ها بدهید در این صورت نرخها و میشاین قوچ

 های گله ضروری است.آمیزی گله جهت بررسی عملکرد دامیا رنگزنی و 

 قوچ اندازی -4

 

 17هر دوره فحلی در گوسفند و بز )رها کردن قوچ در گله در سه دوره فحلی 

و بعد از آن رها کردن قوچ وازکتومی یا دارای  (روزه 51شود روز و سه دوره می

های قصر. یک قوچ را بند آغشته به رنگ جهت تشخیص و حذف میشسینه

 رأس میش اختصاص دهید. 30حداکثر به 

تغذیه گوسفندان  -5

داشتی در آغل 

 زمستانی

که محصولی بدهند یا این گوسفندان باید طوری تغذیه شوند که بدون این

ه گونطاقت گردند زمستان را گذرانده و به بهار برسند در اینخیلی الغر و بی

 ی یازراع یمحصوالت فرعگرم کاه و یا  500گرم یونجه و  500ها روزانه گله

 ی برای هر رأس گوسفند کافی خواهد بود.باغ

قویتی در جیره ت -6

دوره آبستنی و 

 شیردهی

های آبستن برای اینکه بره به همراهشان بزرگ شود احتیاج به مقداری میش

 50گرم یونجه خشک با  200غذای اضافی دارند و از ماه سوم به بعد باید روزانه 

 گرم جو کمی پودر استخوان به غذای روزانه اضافه گردد. 100کنجاله و گرم

 زایمانآبستنی و  -7

 

ماه است و بهتر است هر میش که  5طور متوسط دوره آبستنی میش حدود به

و ارتفاع  5/1خواهد زایمان کند، جدا کرده و در یک اتاقک به طول و عرض می

های زیر پایش که یک متر قرار دهیم و کف آن را کاه بریزید و بعد از زایش کاه

ش را وارده گله کنید و کف اتاق کثیف و خونی شده جمع کنید و بسوزانید و می

 25. دمای زایشگاه باید حدود مقداری آهک ریخته و رویش کاه تازه بریزید

 .درجه باشد

اهم اقدامات بعد  -8

 از تولد بره

 

 خشک و گرم کردن بره

 قطع بند ناف چهار انگشت باالتر از محل اتصال

 دقیقه بعد از زایمان 20خود جفت آمدن خودبه

 (آغوز یا ماک)کمک به شیر خوردن اولیه بره 

از شیر گرفتن  -9

 هابره

 

اصواًل بره و بزغاله از هفته دوم و سوم به بعد شروع به لب زدن به مواد 

. در ماه است 3تا  2ها گیری برهکند تاریخ از شیرای قابل دسترس میعلوفه

دوشیده شود در این صورت دستی بایستی شیر میش بهگیری میزمان شیر

یابد بره و بزغاله ناچار است برای خود کاهش میها خودبهزمان چون شیر میش

 .ها استفاده بیشتری نمایدسیر کردن شکم از علوفه و کنسانتره

 های داشتی و حذفیجداسازی دام بندی گلهدسته – 10

 چینیپشم -11

. تخته پشم را داری کنیدخود. از دو بار قیچی کردن تخته برداریدپشم را یک

بندی کرده، بپیچید و در یک کیسه بگذارید و از آلودگی دور خودش بسته

 .ها را در محل خشک نگهداری کنیدپشم با مواد خارجی اجتناب کنید و آن

 دقیقه در حمام آماده شده فرو برید. 2گوسفندان را حداقل به مدت  هاحمام دادن دام -12

 های ضد انگلی واکسیناسیون و خوراندن دارو واکسیناسیون-13

 

 

 

 
  ،گیر بودنحال و گوشهبیعدم تمایل به راه رفتن 

 عقب ماندن از گله 

 شود، سپس تر بیماری، دام شما با زور هم از جایش بلند نمیدر مراحل شدید

 افتد.خوابد و در مراحل آخر به پهلو میروی جناغ خود می

 دارد و نسبت به اتفاقاتی که در اطرافش دام بیمار سر خود را پایین نگه می

 افتد بی تفاوت است.می

 د توانکه دام بیمار نمیخوبی بایستد درحالیام باید روی هر چهار پایش بهد

 طور مساوی روی چهار پایش راه برود بنابراین در هنگام حرکت می لنگد.به

 کاهش اشتها و تغییر در نشخوار دام 

 دهید کم رود یا از غذایی که شما برای او قرار میدام بیمار به سمت غذا نمی

 خورد.می

 ر در شکل پوشش خارجی )پشم در گوسفندان و مو در بزها( و پوست:تغیی 

 خوردن مواد غیر مغذی مانند خاک، سیمان، دیوار آغل و... 

 ی کمبود مواد معدنی است. برای پیشگیری از به وجود آمدن این حالت نشانه

 ی آخورها قرار دهید.همیشه آجر لیسیدنی در گوشهآن

 

 

 

 

 اصول پرواربندی بره
 

 انتخاب و خرید دام-1

 نژاد دام پرواری-2

 مشخصات ظاهری دام-3
 سن وزن دام در شروع پروار-4

د. انخوراک به گوشت از خود نشان دادهتر راندمان بهتری را برای تبدیل ها در سنین وزن پاییندام

تا  20مناسبترین وزن شروع پروار در نژادهای بومی ایران متفاوت بوده ولی وزن دام پای پروار بین 

 کیلوگرم مناسب است. 30

 جنس دام-5
 ونقل داماصول حمل-6
 فصل مناسب پروار-7
 مدت مناسب دوره پروار-8

 روزانهوزن نهایی پروار و افزایش وزن  -9
 مدیریت روش پروار -10

 پرواربندی در بهداشت اصول -11
 چینی دامپشم -12

 منابع خوراکی دام در کشور -13

 انواع خوراک متداول و مورداستفاده در پرواربندی بره

تهیه و تنظیم جیره متوازن و متعادل برای گوسفند و بز 

 پرواری
 ها و مراحل تنظیم جیرهروش

 دام پروارینحوه خوراک دادن به 

 

 کيوگرم 25جيره نمونه بره پرواری به وزن حدود  -5-5جدول 

 درصد در جیره مواد خوراکی ردیف

 82/59 جو 1

 10 کنجاله تخم پنبه 2

 7 سبوس گندم 3

 5 یونجه خشک کاه 4

 02/15 کاه 5

 16/1 اوره 6

 1 کربنات کلسیم 7

 5/0 1ویتامینی -مکمل معدنی 8

 5/0 نمک طعام 9

 

 

 

 بزگوسفند و  در پرورش توليدمثل بازده اهميت
 در عامل ترینهای گوسفند و بز ایران، گوشت است. مهممحصول اصلی گله

 لدمو دام رأس هر ازای بره و بزغاله به تولید افزایش ها،این گله تولید افزایش

 از یزایبره و بزغاله نرخ افزایش برای راهکارهایی کارگیریبه و ارائه لذا است،

 .است برخوردار زیادی بسیار اهمیت

 کل اندازی(-اندازیدهی )قوچبندی جفتزمان

 فصلی بودن توليدمثل در گوسفند و بز

گیری در گوسفند و بز در تمام طول سال وجود ندارد. برخالف گاو که رفتار جفت

گیری یا تلقیح مصنوعی دارد، گوسفند و بز در حالت در تمام طول سال امکان جفت

مودار زیر دهند. نگیری نشان میدر بخشی از سال رفتار فحلی و جفتطبیعی فقط 

های نژادی و اقلیمی(، نظر از جزئیات موجود و تفاوتطور خیلی کلی )صرفبه

تان تا دهد که در حالت کلی از نیمه تابسفصل تولیدمثل در گوسفند و بز را نشان می

 باشد.نیمه زمستان می

 ز و باورهای اشتباه در خصوص آنفصل توليدمثل در گوسفند و ب

 فصل تولیدمثل در گوسفند و ٔ  واسطه وجود باورهای نادرست در کشور درزمینهبه

بز، نگارنده اعتقاد دارد که این موضوع از دالیل اصلی پایین بودن بازده تولیدمثل 

ی هطور مفصل و با بیان سادهای گوسفند و بز ایران است؛ لذا این مبحث بهدر گله

هایی که در ادامه برای رعایت شود تا دستورالعملدالیل علمی شرح داده می

شوند و ممکن است با باورهای مرسوم تضاد داشته دهی ارائه میی جفتبندزمان

 پذیرش باشند.باشند، قابل

 

 

 

 

 چه کنيم که یک گله سالم داشته باشيم؟

 رعایت هرچه بهتر اصول بهداشتی

 های دامی خوراک مناسب و آب تمیز به مقدار کافی برای همهتهیه

 های کثیف و راکد استفاده کنند.ها از آباجازه ندهید دام

 ی فضای کافی، تهویه و نور مناسب.سالم با تهیهایجاد محیطی 

 ها باید همیشه تمیز و خشک باشد.ها و بستر دامآغل

ها دور ها و گربهآخورها و آبشخورها باید تمیز بوده و از دسترس پرندگان، موش

 باشند.

 همیشه هوشیار باشید!

ه است و آن جامد و پلت شد دام سالم سرحال است و اشتهای خوبی دارد. مدفوع

 دهد. این رفتار طبیعی دام سالمها به تحریکات محیطی پاسخ میو گوشها چشم

تواند نشانه ای از یک وضعیت ها و حاالت میاست. هرگونه تغییر در این رفتار

 غیرطبیعی باشد.

 دام سالم خریداری کنید.

 عنوان مولد استفاده کنید.های سالم بهاز دام

هفته از سایر گله جدا نگهداری کنید  1شده را حداقل به مدت های تازه خریداری دام

 ها را وارد گله کنید.ها، دامو پس از اطمینان از سالمت آن

 های تازه وارد:ی دامهمهدرمان

هفته بعد آن را تکرار  2ها، درمان ضد کرمی را آغاز کنید و دقیقا محض خریدن دامبه

 و سپس دام را وارد گله نمایید. نمایید. بعد از آن یک روز صبر کرده

ها را اصالح نمایید و از اسپری ضد گندیدگی سم عالوه بر این، در روز اول، سم

 ( استفاده کنید.10و یا محلول سولفات روی % 5محلول فرمالین%)

)ها( ی واکسیناسیون دام تازه خریداری شده اطالع ندارید، خوتان واکسناگر از سابقه

 نید.مناسب فصل را بز

رسند را از سایرین تا زمان بهبودی جدا کنید. با این گوسفندانی که به نظر بیمار می

 کنید.ی خود جلوگیری میکار از پخش شدن بیماری در گله

 ی واکسیناسیون گله.رعایت دقیق برنامه

 صورت بسته پرورش دهید.ی خود را بهتوانید گلهکه میجاییتا

دارید، جز در موارد ضروری و با رعایت شرایط قرنطینه، ی سالم یعنی وقتی یک گله

 دام جدید از بیرون وارد گله نکنید.

 

 

 

 مراحل عملیات در کالم والیت دامپروری و خودکفایی

 

 ی خودکفایی در مواد غذایی و رونق امروز مسئله

کشور یکی از  بخشیدن به کشاورزی و دامداری

ترین واجبات نظام جمهوری اسالمی است و فوری

ی اعتقاد و کمک مسئوالن این بخش با پشتوانه

توانند این وظیفه را به نحو شایسته انجام مردم می

 دهند.

 -)مقام معظم رهبری                                                     

1367) 

 

 دلسوزی، این  ی حرکت عمومی، ایناین روحیه

رسانی ی کار و ابتکار این کمکورود در صحنه

ملتی ست که دل او از حرکت  مخصوص انبوه،

جهادی گرم است و جوشش جهادی در دل او از 

حرکت جهادی گرم است و جوشش جهادی در دل 

ی بسیج دوران دفاع او وجود دارد این همان روحیه

 .مقدس است

 -)مقام معظم رهبری                                                     

1367) 

بخش کشاورزی و دامپروری به دلیل اتکا به منابع داخلی و 

هم افزائی با اقتصاد مردمی، در شرایط بحرانی از ثبات 

ري آن از تحوالت بیروني بیشتري برخوردار، و تأثیرپذی

كمتر است و از این رو نقش اساسی در اقتصاد مقاومتی ایفا 

می نماید. از آنجا که تأمین نیازهای غذایی و عدالت اجتماعی 

در گرو توسعه همه جانبه کسب و کار کشاورزی و 

دامپروری بوده و این بخش نقش مهمی در اشتغال و تأمین 

 ها دارد.نیاز سایر بخش

 گوشت و پشم تولید منظور به دنیا سراسر در گوسفند پرورش

 و پرورش گوسفند سودمندي عمده قسمت گیرد.مي صورت

 اختالل هرگونه باشد كهمي بزغاله و بره تولید به مربوط بز

 سقط .گرددسود مي وكاهش اقتصادي خسارات باعث آن در

، نوزادان، خوراک نامناسب دام میر و مرگ و جنین

تنفسی و عفونی ناشی از ساختمان و تاسیسات  هایبیماری

 مهمترین از گوسفند پرورش مناطق تمام در نامناسب و ...

 كند.مي تهدید را این صنعت كه است رخدادهایي

سازمان بسیج جامعه کشاورزی به منظور تحقق اهداف 

ی تامین امنیت غذایی پایدار و اقتصاد مقاومتی در حوزه

گوشت قرمز با استفاده از ظرفیت جوانان خودکفایی پایدار در 

های جهادی دامپزشکی و بسیجی کشور در قالب گروه

ی الهی در سال جهش تولید اقدام به دامپروری به حول قوه

 ریزی عملیاتی در این حوزه نموده است.برنامه

 
 

 تغذیه قوچ و بزهای نر داشتی

 گرم / رأس/ روز ماده خوراکی ردیف

 250تا  200 یونجه خشک 1

 500تا  300 ذرت سیلو شده 2

خرد ) جو کامل 3

 نشده(

 70تا  50

 350تا  250 کاه گندم یا جو 4

 

 های تازه متولد شدهها و یا بزغالهتغذیه بره
ای دارند و یافتهروزگی شکمبه تقریباً توسعه 45حدود ها در بره

 توانند از شیر گرفته شوندمی

 

 (Breeding Season)گیری تغذیه در فصل جفت

توانند تغذیه چر میها در این زمان در مراتع ضعیف و پسمیش

ها در مراتعی که بیشتر از شوند. نکته مهم آن است که از تغذیه آن

لگومینه ها دارد بایستی اجتناب نمود. تغذیه حیوانات در فصل  50٪

 گویند.گیری را فالشینگ میجفت

 گرم / رأس/ روز ماده خوراکی ردیف

 450تا  300 یونجه خشک 1

 750تا  500 ذرت سیلو شده 2

 500تا  250 کنسانتره 3

 120تا  75 کاه گندم یا جو 4

 
 

 (Maintenance)ها و بزهای ماده داشتی تغذیه میش

 گرم / رأس/ روز ماده خوراکی ردیف

 250تا  200 یونجه خشک 1

 500تا  300 ذرت سیلوشده 2

 70تا  50 کنسانتره 3

 350تا  250 کاه گندم یا جو 4

 

 ایاقدامات مشاوره بسمه تعالی

 های دام بیمارویژگی تولید مثل در گوسفند و بز بهداشت و پیشگیری ساختمان و تاسیسات پرورش گوسفند و بز

 

 پرواربندی بره و بزغاله

 سازمان بسیج جامعه کشاورزی

عملیاتی ی برنامه

های جهادی گروه

دامپزشکی و 

 دامپروری

 

 منطقه اقدامات الزم پیش از حضور در  

  ارتباط و هماهنگی با مسئول بسیج جامعه کشاورزی 

استان مربوطه و اخذ مجوزهای الزم جهت حضور در 

 منطقه

 ی هدفمشخص کردن منطقه 

 ی خدمات تامین ابزار و لوازم موردنیاز جهت ارائه 

 

 منطقه راقدامات الزم هنگام حضور د   

 ی پایگاه و دهیاریارتباط و هماهنگی با فرمانده 

  برگزاری جلسه مشاوره تخصصی )شامل مسائل مربوط

ی دام و تولیدمثل دام( در بهداشت و جایگاه دام، تغذیهبه 

 مکان مناسب )مدارس مساجد و ...(

 ی دامی روستای شناسنامهارتباط با دامدار و تهیه 

 های بیشتر با حضور در ی مشاورهویزیت، معاینه و ارائه

 دامداری در صورت لزوم

 

 عملیاتاقدامات پس از پایان   

 ی درمانیاقدامات صورت گرفتهی گزارش کامل از ارائه، 

ای )با ذکر تعداد دام( به و خدمات مشاوره واکسیناسیون

 ی کشاورزی استانمسئول سازمان بسیج جامعه

 

 زی گوسفند و بتغذیه

 گیرند:که برای گوسفند در نظر میهایی انواع جایگاه

 گیرند.نوع جایگاه برای گوسفند و بز در نظر می 3اصوالً 

 جایگاه باز

 باشد.چهار طرف باز بوده و فقط دارای سقف می

 باز یا نيمه بستهنيمهجایگاه 

شود و آغل از سه طرف بسته و در مناطق گرم و مرطوب و معتدل مورداستفاده می

 از طرف چهارم به بهاربند وصل است و باز و بدون دیوار است.

 جایگاه بسته

والً نمایند و اصدر مناطقی که سرمای خیلی زیاد دارند از این سیستم استفاده می

چهار عامل درجه باشد. در این حالت تأمین مناسب می آغل از چهار طرف بسته

نیز در عملکرد و سودآوری اهمیت  دما(، تهویه، رطوبت و نور) حرارت

 شود.دارد که در مورد هر یک از عوامل توضیح داده می

 دما

حساسیت گوسفند نسبت به هوای گرم بیشتر و در مقابل هوای سرد مقاومت بیشتری 

های شیری تا سه هفتگی و بره 10-15سب برای دام بالغ دارد. درجه حرارت منا

 باشد.گراد میدرجه سانتی 20ماهگی و تا سه 25طور متوسط به

 تهویه

د ها در واحهای دارای ظرفیت زیاد گوسفند و در صورت تراکم زیاد دامدر جایگاه

 .سطح، باید از هواکش استفاده کرد

 رطوبت

جه حرارت هوا بستگی دارد، هرقدر رطوبت مقدار رطوبت نسبی در محیط به در

بی مناسب شود. رطوبت نسنسبی بیشتر باشد تحمل گرما برای گوسفند مشکل می

 درصد است. 75و  50و حداقل و حداکثر آن به ترتیب  60برای جایگاه گوسفند 

 نور

وری الزم های دامپرنور آفتاب به دلیل روشنایی و خاصیت ضدعفونی برای ساختمان

ی شود. برای تأمین نور طبیعها تأمین میمعمواًل نور جایگاه به کمک پنجرهاست. 

شود. درصد درنظر گرفته می 7تا  5ها نسبت به سطح کف جایگاه مساحت پنجره

 فاده شود.های پالستیکی استجای شیشه از طلقبرای عبور نور از پنجره بهتر است به

مترمربع و یا در  46وات برای هر  100برای تأمین نور مصنوعی در شب یک المپ 

 شود.متر طول نصب می 5/4هر 
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