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 ديده علمي پيشرفته كشورهاي در بيشتر خالص گله پرورش روش•
وجودبزوگوسفندنژاداصالحايستگاه18ماكشوردر.شودمي   وجود بز و گوسفند نژاداصالحايستگاه18 ماكشوردر.شودمي
  روش اين عمده اشكال .هستند خالص تقريباً نيز ها گله اين كه دارد

هاينارسائيوعوارضباعثكهاستخونيهمازناشيضعف   هاي نارسائي و عوارضباعثكهاستخونيهمازناشيضعف
  مي زياد الخلقه ناقص افراد و جنين سقط ميزان و ميشود آناتوميكي

گلههايقوچسالچندهربايدمشكلاينازجلوگيريبراي.شود   گله هاي قوچ سال چندهربايدمشكلاين ازجلوگيريبراي.شود
  .داد تغيير نژاد همين از ديگر هاي گله هاي قوچ با را

ختهش• تكنآ كنظها نژادهايتفاتت   نژادهاي برتر صفاتتركيبمنظوربهاست ممكنآميختهپرورش•
  دار دنبه و دار شاخ تالقي يا پشمي و گوشتي نژاد مثالً باشد مختلف

ازدشاخهاشا زازگهاد هت   و هتروزيس از گيريبهرهياودرازدم و شاخبيهايميشبا
   ،نتاج عملكرد افزايش



  دروني صورت به نژادها يا ها اكوتيپ كه حال عين در سنتي روش در•
زش چلكنندآ تكنهاق نزديكدهايگلهازا   نزديك و دور هاي گلهازاستممكنهاقوچوليكنندميآميزش

  وجود گري آميخته از درجاتي نتيجه در و باشد ديگر نژاد حتي و
اهد ندكهچندهداشتخ تهدف ن نيستهدفمند كهچندهرداشتخواهد

  از زود است ممكن ليكن هستند مادر با ماهگي 3 تا معموال ها بره•
فش فاكاشغذشگ  دوم هفته از كه صورتاينبهشونددستي تغذيهوشوندگرفتهشير

  چهارم هفته تا تدريج به و كرده شروع را كنسانتره و يونجه با تغذيه
كشافااكشااا اخ   يا و خشك شير با دومهفتهازاستممكن .شودميجدامادراز

  .شود جدا كامل بطور و شده تغذيه شير جايگزين



روش ھای پرورش با توجه به روش تغذيه
  در بز و گوسفند : ايمزرعهمتراكمروشيا مزارعدرگوسفندپرورش•

 ولي نيستند مناسب زرع و كشت براي كه مزارعي و غالت چر ته مزارع،
شش اهپ ندگ يدا ندمنگهدا ماس200تا20هكتاهدش   مي راس 200 تا 20 هكتارهردر.شوندمينگهداريدارندگياهيپوشش

 .است متداول ها صنعت و كشت و روستاها در ايران در .كرد نگهداري توان
يويچون  خود دام كل كشاورز استممكناستزراعي محصوالتاصليهدفچون وملورزنزر

.شود نمي انجامگوسفندركوردگيري روشايندر.بفروشدهمرا
  گله و بوده مراتع رويتغذيه:متحركياگستردهروشياآزادچرايروش•

ً دارد وجود گله يكدرنيزراس4000تابعضاً.كندميقشالقوييالق
  بين در روش اين :جايگاه از استفاده با انتقالي چراي يا آزاد نيمه روش•

اگ اكاا الااك ا   مي اعمال دارند دسترسيمراتعبهكمابيش كهروستاييدارانگوسفند
  مي تعليف دستي تغذيه با و آغل در گوسفندان زمستان فصل در .شود
كتهنگامشوند اختياداخودگوسفندانوستاساكنينگلهدادنح   اختيار در را خود گوسفندانروستاساكنينگله دادنحركتهنگام.شوند
   .دهند مي قرار چوپان



تغذيه در مرتع
اا• اگ ا الگ كاك   كه اي يكساله گياهانبجززمينرويگياهيجوامعهمهبهمرتع•

  با .ميرسد ها دام خوراك مصرف به كه ميشود اتالق ميشوند كشت
يفاين هشاملتع اههايپوششكل تبهچهگ عصو وط  و طبيعي صورت بهچهگياهيهايپوشش كليهشاملتعريفاين
: مراتع اهميت .باشند مي شده كاشته صورت به چه

اند• تعازاستفادهبدوناي شم و ونگوسفندپ فهبهمق ص   صرفه به مقرون گوسفندپرورشمرتعاز استفادهبدونايراندر
نيست

تفعمناطق• اتعم دم لهتنهاكهدا تواندبزوگوسفندبوس ديلم ت   تبديل ميتواند بز و گوسفندبوسيلهتنهاكه داردمراتعيمرتفعمناطق
شود حيواني پروتئيني غذايي مواد به

مت• نوهوايهايق وخاكحفاظتدمهمنقشعلوفهزم  و خاك حفاظت در مهمينقشعلوفهزمينيوهواييهايقسمت
دارد ازت تثبيت

يخاكشتشوياز• كندجلوگ م ميكند جلوگيريخاكشتشوياز



انواع مراتع
آ مراتع طبيعی از رستنی ھای بومی پوشيده شده که با شرايط آب و •

ھوايی سازگاری پيدا کرده اند و ظرفيت متغيری دارند
ان ت ش ا ا ز ا ل از تفا ا ا ن ات مراتع مصنوعی با استفاده از عمليات زراعی داير شده و ميتواند •

در يکساله ھا يکسال برای چرای دام و . يکساله و يا چند ساله باشد
باشد می غالت کاشت برای يکسال برای کاشت غالت می باشديکسال

قسمت اعظم مراتع ايران طبيعی ھستند و به صورت زير تقسيم بندی •
:ميشوند و :ي

مليون ھکتار 40-مراتع بسيار فقير نيمه صحرايی•
اند• آمده در مرتع صورت به که شده رھا ھکتار32-اراضی مليون ر   ع  ر ور  ی ر   ب  ر 32 ر يون 
مليون ھکتار 8– مراع خوب و متوسط •
آيش• ھکتار12–مراتع مليون مليون ھکتار12مراتع آيش
مليون ھکتار 14 - اراضی جنگلی مخروبه•



مراتع ييالقی•
ت• ا ت د پايين ط ھای ين ز از ت ک ت ا ه د درجه حرارت کمتر از زمين ھای مسطح و پايين دست است •

بھمين خاطر فقط در ايامی که ھوا گرم و مناسب است مورد 
گيرد می قرار پاييز(چرا اوايل و تابستان و کوه-)بھار رشته رشته کوه )بھار و تابستان و اوايل پاييز(چرا قرار می گيرد

 -چھارمحال بختياری -اردبيل– ھای خراسان رضوی و شمالی 
نآذربايجان غربی و کردستان ر و ی ر ن ي ر

مراتع قشالقی•
ييالقی• مناطق از گرمتر نسبتاً و ارتقاع کم مناطق و ھا دشت در دشت ھا و مناطق کم ارتقاع و نسبتا گرمتر از مناطق ييالقی در

سرخس ، ترکمن صحرا، . که در فصول سرد استفاده ميشود 
ردشت گرگان ، دشت مغان، جلگه خوزستان و اطراف کوير ر ز ر

مراتع ميان بند•
پاييز• و بھار فصل برای قشالقی و ييالقی مراتع مراتعبين مراتع . بين مراتع ييالقی و قشالقی برای فصل بھار و پاييز

.مجاور روستا در تمام سال استفاده ميشود



روش ھای چرا در مراتع
عچم مرحله بھترين در و مرتعازاستفادهحداکثرکه مناسبچرايیسيستميک•

 که چراکننده ھای دام و مراتع به صدمه کمترين با مرتعی گياھان رشد
.شود طراحی بايد باشد داشته اجرايی قابليت

:است ذکر قابل مراتع از استفاده برای چرا سيستم دو•
 نسبی مداوم چرای و مطلق مداوم چرای شامل ممتد يا مداوم چرای روش•

 نميشود چرانيده علوفهرويشفصلدرمراتعاز قسمتینسبیروشدرکه
.ميدھند دستی غذای شب و نميشود چرانيده روز شبانه طول تمام در يا و

لااش قالاشا ااا نواریچرایوانتقالیچرای شاملمتناوبچرایروش•
 و گاو و بز گوسفند، توام چرای :باشد مخلوط صورت به است ممکن چرا•

اا شت  .برهوميشتوامچرای
.است پاييز در خروج و بھار ابتدای در مراتع به دام ورود معموالً •



چرای انتقالی
چندينبهحصاريافنسازاستفادهبامراتعسطحروشايندر•  چندين به حصار يا فنسازاستفادهبامراتعسطحروشايندر

 ، گله اندازه به بستگی قطعات اين اندازه .ميشود تقسيم قطعه
 اعمال از روش اينمزيت.داردمرتع توليدوآنھااحتياجات

گگ
ع

 و خوشخوراک غير گياھانغلبهوگوسفند انتخابیقدرتنامطلوب
 از روش اين دقيق تنظيم با ھمچنين و کند می جلوگيری مھاجم
طاھاالت تااف ازددازک گن ل  جلوگيری نياز موردحدازکمترچرایيا مفرطچرایھایحالت
.ميشود

بهمرتعتقسيمشاملسادهصورتبهاستممکنروشاين•  به مرتع تقسيم شاملسادهصورتبهاستممکنروشاين•
 استفاده ھمراه به يا و مناسب فرصت در گله انتقال و باشد دوقسمت

.ميگيردقراراستفادهموردھا شبمعموالًکهآغلاز
 ھستند وبز گوسفند پرورش سنتی ھای روش دارای ھم که ايران در•

 است معمول پرورش که نقاطی بيشتر در سرد ھوای و آب ھم و
.شوداستفادهروشاين ازاستبھترداردوجود



چرای نواری
کنند تق ه قط ن ند ه ا ات ط الت ن ا د در اين حالت سطح مراتع را به چندين قطعه تقسيم می کنند پس •

از چرای کافی در قطعه اول به قطعه دوم و از قطعه دوم به 
د ش داد اانتقال ا فته ش ھا کش د در کشورھای پيشرفته با حصار .انتقال داده ميشود....سوم و

. الکتريکی اين قطعه بندی ھا را انجام ميدھند
آ ل ظ اين روش مناسب کشورھايی نظير نيوزلند و آمريکا است که •

.دارای مراتع خوب ھستند
در ايران نيز ممکن است دامداران به اين نتيجه رسيده باشند که •

عچرای يک قسمت از مرتع و قرق قسمت ديگری از آن در ھمان 
زمان و سپس چراندن قسمت قرق شده و قرق کردن قسمت 

.چرانيده شده قبلی مزايای زيادی دارد



پس چر مزارع و پرورش روستايی
 استفاده مزارع چر پس از روستايی کوچک ھای گله سيستم اين در•

 گوسفند پرورش نوع اين .ميشوند نگھداری آغل داخل در و نموده
اندبز دبطاي ت دديدگ يش .ميشودديدهگستردهبطورايراندربزو

 خشک ماده بدن وزن درصد 3 حدود گاو و گوسفند در حاليکه در•
اينولیميرسدھمدرصد5بهمقداراينبزدرکنندمیاستفاده ی ير م ر5برين بزری  ين و
 ھای سرشاخه خار، نظير نامرغوب گياھان از ميتواند مقدار

 از بيشتری غذايی تنوع يعنی شود فقيرتأمين مراتع و درختان
درگوسفندنمودنگھداریباھمميتوانلذاداردگاووگوسفند  در گوسفند .نمود نگھداریباھمميتوانلذا .داردگاووگوسفند
 برعکس بز ولی است مرغوب و تازه علوفه دنبال به مرتع روی
 ھم ھا گله که است دليل اين به پس .است خشبی و خار دنبال
ف ااگ اگ نمايندمینگھداریباھمبزھموگوسفند

  و دام سن مرتع، کيفيت دام، نوع به وابسته ھکتار يک در دام تعداد•
10تا6متوسطپوششبامراتعدرمتوسطبطورليکندارد  10 تا 6 متوسط پوششبامراتعدرمتوسطبطورليکندارد...
.است مناسب ھکتار يک در راس





پرواربندی
باشدمحصورفضايياومرتعرويتواندمپرواربندي• .باشدمحصورفضايياومرتع رويتواندميپرواربندي
  به )يكسال از كمتر( جوان نر هاي دام متعادل تغذيه از عبارت پرواربندي•

دمنظو نوزنوزمانمدتيكدگوشتتول هااندازهووزن(مع ن   نرها اندازه و وزن( .معينوزنوزمانمدتيك درگوشتتوليدمنظور
.)است بيشتر نيز آنها رشد سرعت و بوده ها ماده از بيشتر بلوغ هنگام در

ن• نديا هاا تتغذ نغادهنظحذفهايداد گز جا   ، جايگزين غير ماده نظيرحذفيهايدامدستي تغذيهباپرواربندياين•
.است متفاوت حذفي و پير هاي ماده و حذفي نر

ندتشد• تتاها اهه5تا4هاكها   ماهه 5 تا 4 هاي بره كهاستصورتاينبه پرواربنديمرتعروشدر•
  به ماهگي 8 تا 7 در ها بره اين و نمايند مي تغذيه كنسانتره با ها شب
لو50تا40 دهك بودخواهندذبحآمادهوس بودخواهندذبحآماده ورسيدهكيلو50تا40

  در ماهگي 7 تا 6 سنين از را مرتع هاي بره كه است اين معمول روش•
تههايآغل اب الًكنندپ زع ايلازن زا عپاي دش ش .شود مي شروع پاييز اوايلازنيزمعموالوكنند ميپرواربستههايآغل



مزايای پرواربندی
  هاي دام كاهش با :هادامگوشتتوليدظرفيتحداكثرازاستفاده•

  جاي به كيلو 60 وزنبابرهيكمناسبتغذيهبامراتعرويبرموجود
  .ميشود توليد )مرتعرويبرنامناسبتغذيه( كيلو30وزنبابرهدو
  مالك دام راس هر ازايبهنتاجتعدادگوسفندداشتيپرورشدراگر
استمطرحدامبالقوهظرفيتحداكثراينجادربود

يش افزايش بر عالوه متعادلومناسبتغذيه :گوشتمرغوبيتافزايش• وبيز يشبرولوبيور ز
  گوسفندان گوشت .ميدهد بهبود نيز را گوشت كيفيت رشد، ميزان
يبوجوررر  تر سفت عضالني داخلچربيجايبهپيونديبافتوجوداثردرالغر يبپيو ريلچربيج

  ظريف الياف از پرواري هاي دام عضالت از بسياري ولي است تر تيره و
نبربومويل  بافت چربي ميزان بودنمتناسبخاطربهگوشتطعموشدهتشكيل نبو بچربييز

.است لذيذتر ، ها



  سود و سرمايه اصل ماه 4 تا 3 از پس چون :سرمايه سريع برگشت•
ل لگذااشافا ا ااات .دارد پرواربندي به زياديتمايلگذارسرمايهميشوددريافتحاصل

  نبودن همزمان دليل به كه هايي بره :كشور مراتع حفظ به كمك•
  تلف دليل به كه زايشاولهايبرهياوباشندكافيرشدفاقدزايش
  ندارند مناسب وزن ها بيماري كافي، شير مصرف عدم مادر، شدن

.كندمي پرواروخريداريچوبدار



تجاري پرواربندي
  واحدهاي از را نياز موردهايبرهوبوده داشتيگلهفاقددامپرور•

.نمايد مي خريداري  روستايي و عشايري هاي گله شامل توليدي
  كه بفروشند بعد به ماهارديبهشتازراهابره استممكندامپروران•

  گله بعضي .است كم قيمت معموالً زياد عرضه بعلت زمان اين در
ا ننگاتاااا اتقاضاكااا   براي تقاضا كه زماناندرودارندمينگه پاييزتاراهابرهدارها

  .فروشند مي است زياد زمستان در پرواربندي
لاانشااگلهالً• داف ش ف   فروشند مي بهار فصلدرراهابرهنيزعشايريهايگلهمعموال•

  بره و ها ميش همزمان نگهداري بهاره علوفه رويش با همزمان چون
تحملراكوهپايهودشتگرمايتوانندنمهابرهواستمشكلها   تحمل را كوهپايه و دشتگرمايتوانندنمي هابرهواستمشكلها

  شدن فحل دليل به است ممكن بعالوه شود مي تلفات سبب و كنند
ينييريج  را ماهه 12 تا 10 نرهايشيشكبنابراين.نمايندگيريجفت بر ررييب

 .ميفروشند



پرواربندیشرايط موفقيت
امنيت1.
مربع متر 1 و 0.9:بترتيببستهوبازجايگاه :اختصاصيفضايوجايگاه2.2
  افزايش كيلوگرم هر ازاء به كيلو 8 :مناسب زمان در متراكم مواد و علوفه خريد3.

)...وجو،سيلو شبدر،يونجه،(بدنوزن نوزن ج(ب ريو وب )وجوي
 قيمت تابستان اول در باشد تابستانه تعليف امكان اگر :دام خريد مناسب زمان4.

است كم خيلي دام
اااخال5 دامميدان:دامخريدمناسبمحل5.
ماه سه :پروار مدت طول6.
ييامروشروش  نزديك كشتارگاه و باشدسركاگر(كشتارازپسيا سرپايي:دامفروشروش7. ر(رازپسيرپ يروبرا ز

.شودفروختهالشه كهاستبهترپرورشمحل
  روزانه مغاني و افشاري بختياري، ، شال ، قزل :پروار مناسب دام و نژاد انتخاب8.

م220تا200 شگ تنداناداشتهزنافزا كهچندهه   كه چند هر هستند پروارمناسبوداشتهوزن افزايشگرم220تا200
 ، سالم اندام درشت بايد مناسب دام .است مناسب نيز لري و كردي و مهرباني
  و لنگش عدم افتادگي، فاقد و جور و جمع شكم كشيده، و بلند پاي و دست
هالعدختگ شحاتا افنت داناشدداشتهچشاط  دام بين و باشد داشته چشماطرافوبينيترشحات و اسهالعدممو،ريختگي

  مي ماه 7-4 و كيلو 3 سن و وزن ميانگين كلي بطور .باشد يكنواختي نيز ها
.باشد


