
 

 

  

 مدیریت روش پروار -10

شان میمطالعات میدانی از واحدهای تولید سیاری از موارد بااینکه کننده گوشت ن دهد که در ب

پرواربند نسببببت به رتایت ک یه نکات پرورشبببی و ب داشبببلی داخ یب  از  رید و در شبببرو  

ندی، توجه الزخ را معمول می یان پروار  دارد.پروارب پا لایج مط وبی از افزایش وزن ن ایی در  ن

گونه موارد پرواربند مدیریت مناسبی برای روش پروار رسد در ایننماید. به نظر میکسب نمی

 تواند در این ارتباط حائز اهمیت باشد:نکات ذی  می .اتخاذ ننموده است

سب توسط هر داخ نگ داری داخ - ها به تفکیک نژاد و اوزان مخل ف ج ت دریافت جیره منا

 کند. ها ممانعت میهای جداگانه از بروز انحرافات شدید میانگین وزن داخدر باکس

یک - له  نه داخ هر دو هف بار از طریق رکوردگیری وزن بررسبببی میزان افزایش وزن روزا

 ازجم ه نکات فنی است. 

گیری برای حذف توان یا بازده غذایی داخ در طول دوره در تعیین زمان تصببمی  شببنا ت  -

 داخ از چر ه تولید و جایگزینی آن بسیاز مؤثر است.

اسببلفاده از مشبباوره و  دمات م ندسببان دامدروری در تنظی  جیره  وراکی در ایلصببادی  -

ره با دامدزشکان و مشاونمودن حرفه پرواربندی مؤثر بوده، مضاف بر آنکه اسلفاده از  دمات 

 های دامی نیز ضرورت دارد.آنان در ج ت پیشگیری و ممانعت از بروز بیماری

داشلن زمین زراتی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی داخ توسط پرواربند به افزایش ضریب   -

چر غالت نظیر گندخ و جو صببیفینماید. همچنین اسببلفاده از پسآوری واحد کمک میسببود

 های تغذیه مفید است.های اطراف در ج ت کاهش هزینهراگاهجات و چ

برداری از ت وفه مرات  بعنوان بخشبببی از نیازهای داخ در داشبببلن پروانه چرای مرت  و ب ره -

 گردد.های تغذیه دسلی و افزایش درآمد پرواربند منل ی مییسملی از ایاخ سال به کاهش هزینه

 پرواربندی در بهداشت اصول -11

 ضدعفونی جایگاه دام-11-1

 قرنطینه -11-2

 واکسیناسیون -11-3

 خوراندن داروهای ضدانگل داخلی -11-4

 های خارجیها در مقابل انگلعفونی دامضد -5-

 محل نگهداری خوراک دام-11-6

 چینی دامپشم -12

 منابع خوراکی دام در کشور -13

 برهانواع خوراک متداول و مورداستفاده در پرواربندی  -13-1

 تهیه و تنظیم جیره متوازن و متعادل برای گوسفند و بز پرواری -13-2

 ها و مراحل تنظیم جیرهروش -13-3

 نحوه خوراک دادن به دام پرواری -13-4

 رعایت اصول و نکات فنی خوراک دادن -13-5

 

 

شوند در زیر توانند استفاده میها میهای که در پروار برهدو نمونه از جیره

 اند.آورده شده

 کیوگرم 25جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود  -5-5جدول 

 درصد در جیره مواد  وراکی ردیف

 82/59 جو 1

 10 کنجاله تخ  پنبه 2

 7 سبوس گندخ 3

 5 یونجه  شک کاه 4

 02/15 کاه 5

 16/1 اوره 6

 1 کربنات ک سی  7

 5/0 1ویلامینی -مکم  معدنی 8

 5/0 نمک طعاخ 9

 

 کیوگرم 20جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود  -6-5جدول 

 نام ماده خوراکی

 (AS FED) 

مقدار خوراک مصرفی در 

 روز )گرم(

مقدار خوراک 

 5تا  4مصرفی پس از 

 هفته روزانه )گرم(

 500 700 یونجه خشک

 300 500 کاه گندم یا جو

 700 100 جو

 1500 1300 جمع کل

 

 ها با توجه به مواد  وراکی در دسبببلرس و شبببود که جیرهپیشبببن اد می

نیاز بره ها و مقدار اضببافه وزن روزانه که در انل ای کلاآ آورده  برحسببب

ستشده  سفند( و زیر نظر ملخصصین ) ا ست نیاز انرژی و پروتئین گو پیو

 تغذیه داخ فرموله و ملوازن شوند.

 

 بسمه تعالی

 

 

 پرواربندی بره و بزغاله
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 شرایط خوب برای پرواربندی:
اگر مقدار زیادی ت وفه )یونجه، شبدر، اسدرس و کاه( دارید که حم  آن  -1

ه از دتوانید تعداد مناسبی گوسفند  ریداری و با اسلفاکند میبه ش ر صرف نمی

 ت وفه موجود پرواربندی نمائید.

با  توانیداگر مح  دامداری و سکونت شما کنار کار انه یند وای  شده می -2

 اسلفاده از تفاله چغندر و مالس کار انه با مقدار هزینه کملری پرواربندی کنید.

این مح   توانید ازاگر آغ  مناسبی در کنار کشلارگاه ش ر بزرگی دارید می -3

پرواربندی اسلفاده کرده و گوسفندان پروار  ود را به ییمت مناسبلری برای 

 مرور به کشلارگاه بفرسلید.به

اگر تعدادی گوسفند داشلی دارید که باید حذف و فرو له شوند ب لر است  -4

 ها را پروار کرده و بفروشید.آن

 های اضافیکاری یا زراتلی دارید که برگ در ت یا برگاگر باغ یا سبزی -5

توانید پرواربندی کنید و برای باغ و زراتللان نیز کود بز آن مصرف ندارند، میس

 مناسبی تولید نمائید.

اید و در مح  ایامت شما ت وفه  وآ به اگر سر راه کوچ ایالت وای  شده -6

 توانید گوسفندان الغر ایالت را  ریده و پروار نمائید.آید میتم  می

پرواربندی دارید، بدانید که اطالتات شما باال ره اگر اطالتاتی درباره  -7

 سرمایه ایست که کملر کسی دارد و باید از این سرمایه اسلفاده شود.

لید تو پرواری با توجه به اینکه هدف اص ی مدیریت و پرورش دهنده داخ -8

بنابراین  ،دباشهای پرواربندی میگوشت با کمیت و کیفیت مناسب در سیسل 

ب )ضری غذاییادی م   مانند سرتت رشد، راندمان باید بر ی از صفات ایلص

 د.کننده یرار گیرنظر تولیدتبدی  غذا( و  صوصیات الشه مد

 

 اصول پرواربندی بره

تا  50با توجه به اینکه در یک واحد پرواربندی با تغذیه دسلی حدود  انتخاب و خرید دام: -1

باشد. شاید به جرات بلوان گفت انلخاآ میهای جاری واحد مربوط به  رید داخ درصد هزینه 60

ت و کننده است و  سارترین مسائ  مربوط به سودآوری واحد تولیدبره مناسب برای پروار از م  

زیان وارد شده به پرواربند درنلیجه غف ت و ناآگاهی او در این مورد، یاب  جبران نیست. کاروانسرها 

دهندگان روسلایی ازجم ه مراکز و ندداری و پرورشو میادین ترضه داخ، واحدهای داشلی گوسف

باه منظور ج وگیری از اشلباشند. در این  صوص بههای موجود برای  رید بره نر پرواری میمکان

توان از مشاوره کارشناسان و  برگان مح ی اسلفاده نمود و یا ضمن مراجعه به در انلخاآ داخ می

سلی از اسامی گوسفنداران نمونه اسلان مورد نظر در ا لیار معاونت ب بود تولیدات دامی اسلان لی

گرفت و با اطمینان بیشلری نسبت به  رید داخ ایداخ نمود. در انلخاآ و  رید داخ مواردی نظیر 

ای از نکات پرورشی و ب داشلی حائز ، جنس داخ و پارهمشخصات ظاهری، نژاد داخ پرواری، سن

 اهمیت است.

 نژاد دام پرواری -2

پرواربند با انلخاآ نژاد گوشلی یا نژادی که توان پرواری ب لری نسبت به سایر نژادهای موجود 

 تواند تا حدود زیادی سود دوره پرواربندی  ود را تضمین نماید.موجود در منطقه  ود دارد، می

 های نژادهای مختلف گوسفند بومی ایرانجدول راندمان غذایی در دوره پرواری بره

اد
نژ

 

زل
ی

یی 
کو

ما
ری 

شا
اف

 

نی
مغا

 

ال
ش

ان 
 رب

م
دی 

کر
گ  

ره 
ی

 

ی،
وه

 ک
ک ه

 
چی

 و
ی ب

ایین
ن

 

ری
گس

سن
 

 زل

ی
ذای

 غ
ن

ما
ند

را
 

3/9 4/6 8/7 6/7 6/9 7 3/7 8 5/9 8/6 34/7 

شه
 ال

ی
ده

از
ب

د(
ص

در
(

 

 52 1/53 51 8/50 52 7/54 4/55 - 9/52 6/47 42/47 

 مشخصات ظاهری داخ-3

گردن تا حد ممکن  های یوی،دارای دسبببت و پای کوتاه، رانبره مناسبببب برای پرواربندی باید 

شد. ترض و طول م ره شرده و تا حد ممکن طوی  با سیکوتاه، بدن بدون زاویه و ف شت ب ار های پ

سمت با ست زیرا همین ی شکی  میارزشم   ا سله را ت شه یعنی را سینه ترین ناحیه ال دهد. ترض 

ست سلقی  و ملقارن زیر ها و پاها بهپ ن و پاهای ج و ب   نزدیک نبوده و د سلون م صورت چ ار 

شند ست. همچنین وضعیت چشمان بره را از  .بدن یرار گرفله با سینه نیز حائز اهمیت ا تمق بدن و 

ها سن داخ را مشخص نمود. هرچند شایسله است، نظر بیماری و سر زندگی معاینه و از روی دندان

از روی ظاهر داخ، سببن آن را تشببخیص دهد و نیازی به نگاه باشببد تا  اندازه کافی  بره ریدار به

 ها نداشله باشد.کردن دندان
 

 سن وزن دام در شروع پروار-4

تر راندمان ب لری را برای تبدی   وراک به گوشببت از  ود نشببان ها در سببنین وزن پایینداخ

اند. مناسبببلرین وزن شببرو  پروار در نژادهای بومی ایران ملفاوت بوده ولی وزن داخ پای داده

 کی وگرخ مناسب است. 30تا  20پروار بین 

 جنس دام-5

وزن تولد، وزن از شببیرگیری، اضببافه وزن روزانه و راندمان غذایی در جنس نر ب لر از جنس 

بنابراین جنس نر سببرتت رشببد بیشببلری داشببله مضبباف برآنکه ذ ایر چربی  باشببد ماده می

 کند.کملری در طول دوره پروار نسبت به جنس ماده در بدن  ود ذ یره می

 ونق  داخل حم اصو-6

ونق  داخ از آن ج ت حائز اهمیت است که هرگونه رتایت شرایط مناسب و الزخ برای حم 

تواند نوتی اسلرس به ونق  داخ از مح   رید به مزرته و یا از مزرته به مح  فروش میحم 

گاهاً ها کاهش دهد و موجب افت وزن و داخ وارد نماید و مصونیت داخ را در مقاب  بیماری

 ت فات داخ گردد.

 فصل مناسب پروار-7

منظور غ به بر باالنس انرژی منفی در داخ ب لرین فص  طورک ی برای مناطق سردسیر و بهبه

پروار بره اواسط ب ار و تابسلان بوده و برای مناطق گرخ نیز در صورت پیش  رید ت وفه و 

 باشد.ترین فص  پروار فصول پاییز و زمسلان می وراک، مناسب

 مدت مناسب دوره پروار-8

طول مدت پرواربندی به توام  زیادی نظیر نژاد داخ، نمره وضبببعیت بدنی در شبببرو  پروار، 

افزایش وزن روزانه ضببریب تبدی  غذا، وزن انل ای پروار، وضببعیت و شببرایط بازار و توان و 

ست. دوره  سله ا ران با توجه پروار در اینقدینگی پرواربند و نو  داخ انلخابی از ترکیب گ ه واب

 روز ملغیر است. 120تا  70توام  ذکر شده از 

 وزن نهایی پروار و افزایش وزن روزانه -9

وزن  موی  و مناسبببتشببخیص بهاین فاکلور به انلخاآ مناسببب وزن انل ای پروار اشبباره دارد، 

ید و ای از داخانل ای پروار و  ارج نمودن مجموته به انل ای تول که  افزایش وزن ن ایی ها 

سلفاده آن اند به معنی ج وگیری ازدست یافله شده و این تم  به  ها ازا ضافی ت قی   وراک ا

حرفه  شبببدنبه ایلصبببادی  و شبببودمنل ی می ممانعت از صبببرف هزینه مازاد بر مصبببرف داخ

 در آن که به تبارتی در ایلصببباد پرواربندی شبببنا ت نقطه ن ایی تولیدانجامد. پرواربندی می

ی باشد. شناسایرشد تض ه منفی شده و کماکان نمودار رشد چربی ادامه دارد، حائز اهمیت می

ید از طریق توزین داخ ی  هر ) ها در طول دوره پرواراین نقطه از تول و  بار(روز یک 15حدا

تواند به  روج داخ پرواری و باشببد و میپذیر میبررسببی روند افزایش وزن روازنه داخ امکان

زینی داخ جدید و ممانعت از صببرفه هزینه اضببافی و تجم  چربی در داخ بیانجامد و تولید جایگ

 واحد را ایلصادی نماید.
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