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 چکیده

ایجاد اشتغال پایدار  به دلیل که همواره کشور استدر یکی از ارکان اصلی و اقتصادی بخش کشاورزی  پرورش دام 

این  گذاری درو سرمایهاست. بنابراین توجه ویژه  داشته در استقالل کشور تأثیرگذار ینقش امنیت غذاییتأمین و 

باشد. حرفه پرورش گوسفند و بز در کشور پایداری آن امری اجتناب ناپذیر میحفظ، توسعه و  به منظورزیربخش 

های متوالی و نیز ایجاد و های طبیعی ناخوشایند مثل خشکسالیپدیده که حتی با وجودچندین هزار ساله داشته  یقدمت

های بومی و همچنین جمعیت این گونه دامی شده های توسعه صنعتی که سبب کاهش چراگاهگسترش زیرساخت

. راز این موفقیت طوالنی مدت را نه دهدبه فعالیت خود ادامه می ی مستقل و پایداریک حرفهبه عنوان است، همچنان 

تنها در سوددهی این حرفه، بلکه باید در عوامل دیگری مثل عشق و عالقه دامداران به حرفه و دام خود جستجو نمود. 

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

 های اخیر ورود  نژادهای اصالح شده گوسفند خارجی به کشور رنگ است. در سالصنعتی در این حرفه بسیار کم

ها، نه تنها دستاوردی برای کشور به این دامستفاده از انبودن برنامه مدون طوالنی مدت برای  به دلیل که افزایش یافته

است که این در حالیهمراه نخواهد داشت، بلکه سبب آسیب جدی به ذخایر ژنتیکی گوسفند و بز کشور خواهد شد. 

گوسفندان بومی از عملکرد های مدیریتی پرورش و نگهداری، ، در صورت اصالح روشموجود بر اساس مستندات

های بازار، همچنان یک و در صورت اصالح استراتژیقابل قبولی بوده حد و صفات تولیدمثلی در  دصفات رشنظر 

نخست به اهمیت پرورش گوسفندان بومی در کشور پرداخته شده  گزارشدر این باشد. حرفه سودده و اقتصادی می

های آنها با گوسفندان و تولیدمثلی برخی نژادهای گوسفند بومی کشور و نیز آمیخته یو سپس نتایج عملکرد تولید

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

          است. ارائه شدهبومی 

  گوسفند بومی ،گری، ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشدآمیخته کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 



 مقدمه

است که از آغاز  تولیدی هزار ساله داشته و از جمله مشاغلی پرورش گوسفند و بز در ایران قدمت چندین حرفه

که  دلیل این های وقت داخلی داشته است. از طرفی به ترین وابستگی را به خارج از کشور و حتی دولتتاکنون کم

سالم و  هاآن یاغلب محصوالت تولید شودتأمین می ها و منابع طبیعیچراگاه از هاخوراک این دام تربخش بیش

درصد  70)ی عشایری و روستایی کشور به دو شیوهدر پرورش گوسفند به طور معمول . باشدمی عاری از مواد شیمیایی

)وطنخواه  شودانجام می غیرصنعتی  و به صورت پا داران خردهدرصد عشایری( توسط گله 30ای و روستایی و مزرعه

سنتی های پرورش شیوه هر چند که و واحدهای صنعتی سهم بسیار کمی در این حرفه دارند.( 1397و همکاران، 

، نقش د که با صنعتی شدنندار نیز هایی مزیت یی پرورشهاسامانه دارای مشکالتی هستند اما اینگوسفند در کشور 

   گیرند.می خطر قرار در معرضرنگ شده و به تدریج آنها کم

نظامی و  ی مرزها و مناطق استراتژیکدرصد از قلمروهای مرتعی کشور، در مناطق دور از دسترس، حاشیه 60حدود 

 های پاسداری و محافظت از مرزها راامنیتی قرار دارند. استقرار ایالت و طوایف عشایری در مناطق مذکور، هزینه

 توان عشایر را به عنوان پدافند غیر عاملبه طوری که می .اندامنیتی بر کشور شدهکاهش داده و مانع تحمیل مسایل 

عشایر، براساس نظام کوچ و استقرار خود، معموالً منابع . مهمی در حفظ و حراست از مناطق مرزی به شمار آورد

تولیدات دامی آن را به  ،ای نوینهروشتلفیق آن با دانش بومی و  گیری ازمرتعی را مورد استفاده قرار داده و با بهره

برداری نکنند، اکثراً بالاستفاده مانده و عدم کنند. در صورتی که عشایر از این منابع بهرهارزش افزوده تبدیل میبا 

ی یک شود. بنابراین، هر چادر عشایری، به مثابهخسارت به اقتصاد کشور می وارد شدنمنابع ملی، موجب  استفاده از

 که باید در جهت حفظ، تقویت و پایداری آن تالش نمود یک خاستگاه اجتماعی و فرهنگی است یدی وکارگاه تول

 . (1398)آمارنامه کشاورزی، 

تا  4 حدود  تر است. در این سامانه گوسفندوابستگی گوسفند به مراتع در سامانه روستایی نسبت به سامانه عشایری کم

از نیمی از سال را در مراتع پایین دست و پسچر غالت و حبوبات و سایر  بیشماه از سال را در آغل گذرانده و  6

محصوالت دامی ارزش باقیمانده زراعی به محصوالت کشاورزی چرا کرده و بدین ترتیب با تبدیل محصوالت کم

کشاورزی قرار در کنار  در بسیاری موارد پرورش گوسفند و بز در سامانه روستایی . گرددوری میباعث افزایش بهره

بنابراین حفظ و تقویت،  .گرددبرای افراد خانوار می سبب ایجاد اشتغال و امنیت شغلی داشته که عالوه بر درآمدزایی 

تواند به تداوم این داری کشور، میهای گلهبرطرف نمودن موانع و در صورت لزوم اصالح موارد مضر در این شیوه

 حرفه کمک نماید.  

رومانف،  شامل نژاد  10واردات گوسفند اصالح شده خارجی به کشور آغاز شده و تاکنون بیش از  های اخیردر سال

. اندوارد کشور شده  و افغانی آواسی رژ، ،دوفرانس، سافولک، کاراباش، سومالی، پاکستانیشاروله، الکن، رومن، ایل



 شودتولید گوشت قرمز عنوان می افزایشنژادها هدف اصلی از واردات این مستندات درخواستی متقاضیان، براساس 

برنامه  عدم وجود  .کنندمی بازده توصیفکمرا پربازده و گوسفندان بومی کشور را و برای توجیه، گوسفندان وارداتی 

های گوسفند بومی ها بین گلهنژادی طوالنی مدت و برنامه مدیریت جامع برای نظارت بر توزیع این داممدون اصالح

، زیرا که پیشرفت ژنتیکی بروز مشکالتی خواهد شد که جبران آن مشکل و شاید هم ناممکن باشد کشور، سبب

 بنابراین. (1394های اصالحی است )وطنخواه و آخوندی، مطلوب در حیوانات اهلی نیازمند طراحی و اجرای برنامه

و  یتولیدگزارشاتی از عملکرد یج نتای ارائهنخست اهمیت گوسفندان بومی کشور با در این مقاله تالش شده است 

های آنها با گوسفندان اصالح شده آمیخته از عملکرد تولیدمثلی برخی از این نژادها بیان شود و سپس نتایج منتشر شده

  گزارش گردد.خارجی، 

 لزوم حفظ ذخایر ژنتیکی 

حفظ ذخایر ژنتیکی کشور مرتبط است مستقیماً به ( 17و  10)مواد دو ماده از مواد قانون نظام جامع دامپروری کشور 

 کند که از این ذخایر محافظت نمایند.و کارشناسان این حوزه را مکلف می

به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط، وزارت جهاد کشاورزی موظف به : 10ماده 

 .باشدالمللی موارد مذکور میثبت داخلی و بین

ت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیالت مؤسسه تحقیقات علوم وزار :17 ماده

شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دامی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور، نسبت به

ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با  های علمیدام و اصالح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش

های نوین کشاورزی اقدام آوریآوری جدید )بیوتکنولوژی( و توسعة فنشرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن

 .نماید

 سابقه پرورش گوسفند در کشور

است. هزار سال پیش به دست انسان اهلی شده 10تا  8 رسد که گوسفند اولین حیوانی است که حدود به نظر می

ها باعث شده است نظر تولید گوشت، شیر، پشم و سایر فرآوردهدهی زیاد از نقطهشدن و بهرهکوچکی جثه، قابلیت رام

های انسان که نظر انسان به این حیوان جلب گردیده و به اهلی نمودن آن اقدام نماید. بعد از اهلی شدن براساس خواسته

و شرایط متغیر جغرافیایی، در اندام ظاهری گوسفند تغییرات فراوانی حاصل شده و در نتیجه آن نژادهای فراوان و 

وحشی اروپا و آسیا  متنوع بوجود آمده است. برخی دانشمندان علوم حیوانی معتقدند که گوسفند اهلی از گوسفند

 ل آسیایی تعلق دارند و امروزه اکثر نژادهایی که های وحشی موفلون و اوریامنشاء گرفته است که خود به گله

رسد که اوریال آسیایی سرمنشاء گوسفندان باشند. به عالوه به نظر میشناسیم احتماالً از اعقاب اوریال آسیایی میمی



مرکزی نیز دار آسیای گوسفندان دنبه و عربی وآفریقایی طویل غربی و افریقا و نژادهای دمآسیای دنبهدارای دم و 

بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که در غرب آسیا  (.1368، سیاه منصورسعادت نوری و ) باشدمی

 .باشدمیسابقه پرورش گوسفند درایران از قدمت چندین هزار ساله برخوردار توان ادعا نمود که میواقع شده است، 

 بومی کشور تنوع نژادی گوسفند

که تنوع نژاد گوسفند در ایران در بین گوسفندان طوری، بههای گوسفندان ایران تنوع نژادی استویژگییکی از 

قشقایی، داالق، زل، افشاری، بلوچی، بهمئی، لک. نژادهای (2007باشد )خالداری، فرد میدار جهان منحصربهدنبه

فراهانی، کردی، نائینی، کلکویی، ماکویی، قزل، قشقایی، زندی، سنگسری، شال، عربی، گل، کبوده شیراز، ترکیقره

زجمله نژادهای شناخته شده گوسفند در کشور بختیاری، لری و سنجابی امهربانی، مغانی، هرکی، فشندی، کرمانی، لری

ر دار بوده، ولی شکل و اندازه دنبه در هر نژاد با نژاد دیگاگرچه اکثر گوسفندان ایران دنبه (.1378)توکلیان،  هستند

متفاوت است و در برخی نژادها مثل زل به جای دنبه یک دنبالچه یا دم کوچک وجود دارد که با نژادهای گوسفند 

برای تولید گوشت، پشم و شیر  اولویتاغلب نژادهای گوسفند ایران به ترتیب  .در سایر کشورها نیز متفاوت است

پشم ضخیم هستند که  دارای، تمامی گوسفندان کشور تولیدی پشم نوعشوند. از نظر نگهداری و پرورش داده می

گل عالوه بر تولید گوشت، در دسته گوسفندان برخی از نژادها مثل قره .مصرف عمده آن در صنایع قالی بافی است

بنابراین تنوع نژادی یک مزیت بسیار با  .تواند به عنوان یک محصول مهم در نظر گرفته شودپوستی قرار گرفته که می

 ش محسوب شده که به آسانی حاصل نشده و به راحتی نباید از دست برود.ارز

 گوسفند توجیهات مطرح شده برای واردات

 حامیان واردات گوسفند به کشور برای توجیه کار خود دالیلی را مطرح نموده که نیاز به بحث و بررسی دارد. 

جمعیت کشور بیان شده و جبران آن را از طریق وارد ترین دلیل برای این موضوع کمبود پروتئین مورد نیاز اصلی

دانند. این کردن گوسفندان اصالح شده اصیل خارجی به کشور و پرورش و توسعه آنها برای تولید گوشت قرمز می

پرورش گوسفندان بومی که گوسفندان بومی ایران پایین بوده و عالوه بر اینافراد اعتقاد دارند که عملکرد تولید 

. باشند جمعیت کشور  گوشت قرمز مورد نیاز د تأمین کنندهنتواند، نمیندهندگان نداربرای پرورش مناسبی  سوددهی

در مقایسه با  ،هادهنده این داماز طرفی با توجه به رکوردهای تولیدی باالتر گوسفندان خارجی در کشورهای پرورش

ها به کشور، همان مقدار تولید نیز در ایران حاصل خواهد شد. گوسفندان بومی، بر این باورند که با وارد کردن این دام

بنابراین با ضعیف نشان دادن عملکرد گوسفندان بومی کشور و بزرگنمایی عملکرد گوسفندان خارجی، موضوع را 

هایی در چالشتوجیهات، اند. عالوه بر این کرده وارد کشورتوجیه نموده و نژادهای مختلف گوسفندان خارجی را 

نموده  مینه حرفه پرورش گوسفند کشور وجود دارد که زمینه را برای توجیه و واردات گوسفندان خارجی فراهم ز

 . است



به دلیل تغییر )کاهش شدید سطح مراتع ، نزوالت به ویژه برف پراکنش نامناسب های متوالی وخشکسالی وقوع 

ساختار  رییتغ، پرورش گوسفندتگی نسل جوان به حرفه کاهش دلبس، (افزایش تعداد دام در واحد سطح مراتع و کاربری

به افراد  یتیریمد یهاپست سپردن، نگرفتن کارشناسان و دامداران در جایگاه واقعی قراریی، روستا یهاساختمان

نبود بازار ، برداران حرفه گوسفندداریکم سوادی بهره، (موارد سرقت بودن  ادی)ز یشغل تیامن عدم، رمتخصصیغ

دیدگاه  نبود، دامداران یمال هیضعف بنای، های حرفهوجود واسطه، بینی برای محصوالت دامیو قابل پیشمطمئن 

نبود متولی مؤثر ، هامحقق نشدن آن ایهای اصالح نژادی و تدوین استراتژی عدم، )برنامه( مدیریت جامع دام و مرتع

معاونت شامل  های مرتبط با این حرفهبر سازمانریزی، هماهنگی و نظارت گذاری، برنامهو کارآمد جهت سیاست

 -واحدهای آموزشی، هادانشگاه ،مراکز و مؤسسات تحقیقاتی ،شرکت پشتیبانی ،سازمان دامپزشکی ،امور دام

از جمله ها خانهوزارتبرخی  و بانکها، سازمان جنگلها  و مراتع ، خدمات روستایی ، سازمان امور عشایری، ترویجی

  .(1384داغی، زاد و قره)کیان دهندگان واحدهای گوسفند کشور با آن مواجه هستندکه پرورشمشکالتی است 

 گوسفند واردات هاتیتوج لیتحل

 نیاز کشور به پروتئین -1

تری نیاز دارد یا خیر خود جای بحث و بررسی آیا جمعیت کنونی کشور به پروتئین بیش مطرح کردن این مسأله که

آیا این ماده مغذی شود این است که اولین سئوالی که مطرح میدارد و با فرض تأیید شدن نیاز کشور به پروتئین، 

بررسی و پاسخ دادن به آن که ، دارد دآن وجو جبرانمنابع دیگری نیز برای از گوشت قرمز تأمین شود یا صرفاً باید 

شامل گوشت قرمز، دهد که میزان تولید مواد پروتئینی کشور گزارشات نشان می حالگنجد. با اینمقاله نمیاین در 

سال ها در تولیدات داشته است. سهم این فرآورده یافزایشسیر تاکنون  1353از سال  شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ

 45/16، 14/69، 31/6به ترتیب  1392که در سال در حالیدرصد بوده است  5و  82/3، 83/79، 35/11به ترتیب  1353

نقش گوشت مرغ و  کاهش و قرمز در تأمین پروتئین. این بدان معنی است که نقش گوشت باشدمیدرصد  47/7و 

بنابراین تأمین پروتئین مورد نیاز انسان از طریق افزایش  (.1393مرغ افزایش داشته است )احمدی و همکاران، تخم

میزان تولید گوشت از طرفی  آید.به حساب مینسبت به گوشت قرمز مرغ روش آسانتر و ارزانتری متولید مرغ و تخ

درصد  2/5و  2/42باشد که به ترتیب تن می 548100و  349830قرمز و شیر حاصل از جمعیت گوسفند و بز کشور 

میزان شیر تولیدی (. 1398اند )آمارنامه کشاورزی، خود اختصاص دادهاز کل تولید گوشت قرمز و شیر کشور را به 

توان متوجه شد که نقش گوسفند در می نگاهی به این آمار باباشد و بنابراین تر از بز میدر گوسفند به مراتب پایین

جبران کمبود پروتئین از برای ست بنابراین وارد کردن گوسفندان اصالح شده شیری کشور چشمگیر نیتولید شیر 



کند که موضوعیت پیدا می تولید گوشتفقط داشته باشد و از نظر کمی اثر قابل توجهی تواند نمیتولید شیر طریق 

     د.گیردر ادامه مطلب مورد بحث قرار می

 بازده اقتصادی -2

بازده ترین عامل توجیه برای واردات گوسفندان اصالح شده خارجی موضوع یکی از موارد و یا به عبارتی اصلی

را برای این   "پربازده" یواژه  "پرتولید" یواژه  به جای هادام واردات این که حامیان طوریاقتصادی است به

ابتدا لذا در  ؛. بنابراین الزم است این موضوع به طور شفاف مورد بحث و بررسی قرار گیردبرندبه کار می گوسفندان 

 شود.می توضیح داده به طور مختصر "بازده"معنی و مفهوم کلمه 

و زمان در انجام کارها  ه،یسرما ،یاز هدر رفتن مواد، انرژ یریدهنده جلوگنشان: (یورراندمان، بهره ،ییبازده )کارا 

 فیتعر "کل یورود"به  "دیمف یخروج"بازده را معموالً به صورت نسبت . (https://fa.wikipedia.org) است

  ،اعم از  ثابت )ساختمان هاهزینهبرای محاسبه بازده یک واحد پرورش گوسفند الزم است تمامی  بر این اساس .کنندیم

را در طول یک مدت زمان و همچنین میزان درآمد ( ، خرید دام، کارگر و ...( و  جاری )خوراک دامو ... تجهیزات

که برای تأسیس یک واحد پرورش گوسفند از آنجایی واحد را تعیین کرد.محاسبه نموده و براساس آن بازده معین 

دارد، بنابراین تا محقق وجود های بومی دامبا اصیل اصالح شده نیاز به جایگاه و تجهیزات گران قیمتی در مقایسه 

  ستند.ها پربازده هتوان قضاوت نمود که این داماقتصادی، نمی محاسباتنشدن عملیات اجرایی و انجام 

 عملکرد گوسفندان بومی -3

باشد. عملکرد گوسفندان بومی میپایین بودن یکی از دالیل اصلی که برای توجیه واردات گوسفند مطرح شده است، 

بزرگ بودن همچنین و ضریب تبدیل خوراک  ،صفات مربوط به تولیدمثل، رشدپایین بودن عملکرد در این خصوص 

به  موارد هر کدام از این در ذیل  .است تر مورد توجه و استناد قرار گرفتهصفات بیشدنبه گوسفندان ایرانی از بقیه 

 .شده است ارائهکارهایی برای بهبود آنها مورد اشاره قرار گرفته و راهمختصر  طور

 عملکرد تولیدمثل -3-1

از عوامل  ثرأتولیدمثلی مت . بازدهیکی از ایرادات وارد شده به گوسفندان بومی کشور، بازده پایین تولیدمثلی است

(. در بین عوامل محیطی تأثیرگذار بر 1398زاد و همکاران، حبیبی؛ 1382خالداری، باشد )ژنتیکی و محیطی می

افزایش سطح انرژی (. 2014است )وینولس و همکاران، مشهود تر از سایر عوامل عملکرد تولیدمثلی، نقش تغذیه بیش

-با تحریک فعالیت محور هیپوتاالموسکه ترین عوامل مرتبط با اثرات متقابل تغذیه و تولیدمثل است جیره از اصلی

بخشد ها را در میش بهبود میها، نرخ آزادسازی تخمکتخمدان و تحت تأثیر قرار دادن زمان فحلی میش-هیپوفیز

 .(2015و همکاران،  زاد؛ حبیبی2015 اسکاراموزی و همکاران، ؛2006)اسکاراموزی و همکاران، 

https://fa.wikipedia.org/


ای طوالنی ای مؤثر بر عملکرد تولیدمثل در گوسفند استفاده از عمل فالشینگ است که سابقههای تغذیهیکی از روش

ها دو هفته قبل از جفتگیری تا دو هفته بعد از آن سبب بهبود و نشان داده شده است که افزایش سطح تغذیه میشدارد 

در یک مطالعه که به  (.1962 هولت و همکاران، ؛b1395پناه، صادقید )شویی میزاوزن میش و افزایش نرخ بره

های شال مورد استفاده به جیره فالشینگ میش 6منظور بررسی اثر افزودن روغن سویا به عنوان منبع اسیدچرب امگا

دار دلیل افزایش معنیبه آزمایشی گروه مصرف جیره فالشینگ حاوی روغن سویا در گیری شد که قرار گرفت، نتیجه

های متولد شده و از شیر طوری که تعداد برهنرخ زایش، چندقلوزایی و زادآوری، موجب بهبود بازده تولیدمثلی شد به

البته پاسخ (. 1395)اسدزاده و همکاران،  یافتگرفته به ازای هر رأس میش تلقیح شده نسبت به گروه شاهد افزایش 

ای و مدت زمان استفاده از آن یکسان نبوده و به عواملی مانند نژاد، نوع مکمل تغذیه به فالشینگ در شرایط متفاوت

زاد ؛ حبیبی2008 کاملو و همکاران،-آسرو؛ 2008؛ صبرا و حسن، 2002کریستین و جوهیانن، -بستگی دارد )سورمونن

در تغذیه میش  6و امگا 3امگاهای روغنی حاوی اسیدهای چرب همچنین نتایج استفاده از دانه (.1398و همکاران، 

زایی تواند به عنوان راهکاری جهت افزایش درصد فحلی و برهها در جیره مینشان داده است که وارد کردن این دانه

 (.1395دل و همکاران، میش بکار گرفته شود )چاشنی

 استفاده از  را در مراتععشایری و چ سامانهویژه در بهبومی راهکار دیگر افزایش عملکرد تولیدمثل گوسفندان 

(. در سامانه عشایری در اغلب موارد کمبود فصلی مواد 1398پناه و همکاران، های مکمل غذایی است )عبدالهیبلوک

  یه )پروتئین عبوری( در شکمبه، گوگرد، فسفر، بعضی مواد معدنی وزویژه پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجمغذی به

های مواد معدنی در بعضی از کشورها در سطح که جهت رفع این کمبودها استفاده از مکملدهد می ها رخیتامینو

های یافته (.2003؛ گودفری و دانسون، 1398پناه و همکاران، شوند )عبدالهیای در تغذیه دام استفاده میگسترده

بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی  استفاده از اثرای که به منظور بررسی حاصل از مطاله

رأس  100گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری صورت گرفت، نشان داد که تعداد بره از شیرگرفته شده به ازای 

، مکارانو ه پناهداری باالتر بود )عبدالهیدریافت کننده مکمل در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیهای میشمیش در 

 سازی فحلی و تغذیه کمکی بر عملکرد تولیدی میش مغانی در شرایط مرتع ی دیگر اثرات همزمانادرمطاله (.1398

ها، درصد دوقلوزایی، بازدهی وزن تولد بره و وزن شیرگیری در نتایج نشان داد که درصد زایش میش .شدبررسی 

    (.1397د بود )صحرایی و همکاران، داری باالتر از گروه شاهگروه آزمایشی به طور معنی

باید چند صفت را باهم درنظر جدای از عوامل تأثیرگذار بر آن، برای تعیین عملکرد تولیدمثل گوسفند حال با این

تمامی این صفات، عملکرد تولیدمثل آن دام را مورد قضاوت قرار داد. سن بلوغ جنسی،  یندآبرگرفته و با محاسبه 

ترین خارج از فصل تولیدمثل( ازجمله مهمآبستنی  زایی )دوقلوزایی( و چندبارزایی )چندمیزان فحلی، میزان آبستنی، 

های پرورش گوسفند در برخی سامانهبرخی از این صفات مثل چندزایی و یا حتی چندبارزایی این صفات هستند. البته 



نه تنها یک صفت مطلوب محسوب مثل سامانه عشایری که توان تهیه امکانات الزم برای پرورش را نداشته باشند، 

 شود.به عنوان یک صفت منفی درنظر گرفته مینشده بلکه 

 تولیدمثلی برخی گوسفندان بومی کشور عملکرد -1جدول 

باروری  نژاد ردیف

 )درصد(

دوقلوزایی 

 )درصد(

زایی بره

 )درصد(

 منبع

 (1378توکلیان ) 105 11 95 افشاری 1

 (1398غالمی و همکاران ) 98 10 89 زل 2

غالمی و (، 1394زاده و همکاران)حسین 126 30 88 شال 3

 (1398همکاران )

 (1378توکلیان ) 99 11 89 کردی 4

 (1378توکلیان ) 11 25 89 قزل 5

 (1378توکلیان ) 110 14 96 مهربانی 6

 (1378توکلیان ) 108 16 93 مغانی 7

 (1395کی و همکاران )خجسته 115 15 100 زندی 8

 (1398پناه و همکاران )عبدالهی 104 4 100 ترکی قشقایی 9

 (1394وطنخواه و آخوندی ) 109 12 91 بختیاریلری 10

دهد را از خود نشان می شود که بره میش ماده )شیشک( برای اولین بار عالئم فحلیسن بلوغ جنسی به زمانی اطالق می

بلوغ جنسی به نژاد دام بستگی دارد، اما شرایط  سن اگرچهد. شته باشرا دا آبستنیو شرایط جفتگیری با قوچ و توانایی 

بلوغ جنسی در  بروزتواند بر بروز این صفت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. ویژه تغذیه نیز میمحیطی مثل دما و به

براساس گزارشات میدانی سن اولین زایش  افتد.اتفاق می ماهگی 7الی  6 ای مانند رومانف در گوسفندان اصالح شده

تا  15 ها در سنین ماهگی است و این بدین معنی است که باروری این دام 23الی  20های بومیتر گلهها در بیشمیش

بلوغ جنسی در گوسفندان باال بودن سن  معنیاین موضوع به اما تر از آن صورت گرفته است. ماهگی و یا حتی بیش 18

است. این در اواخر پاییز یا اوایل زمستان  ها است که در اکثر مناطق کشورزمان تولد برهبلکه علت اصلی،  نیستبومی 

ال بعد ها به ساند و بنابراین باروری این دامدر اواخر تابستان و اوایل پاییز سال بعد آمادگی جفتگیری را نداشته هابره

هایی که بارندگی کافی بوده و یا تغذیه دستی به اندازه کافی وجود در سال داده استموکول شده است. تجربه نشان 

و بارور  به دست آورده ماهگی آمادگی الزم برای جفتگیری را  12تا  9 های بومی در سنداشته باشد، اکثر شیشک



توان گوسفندان میدرصد وزن دام بالغ نژاد خود،  65های ماده و رساندن آنها به برهاند. بنابراین با تغذیه مناسب شده

 .(a1395پنا، افزایش داد )صادقیو عملکرد تولیدمثل را  ماده بومی را حداکثر در سن یکسالی بارور نمود

د بوده و در این تر تحت تأثیر نژاد گوسفنمیزان فحلی و آبستنی در میش در مقایسه با سایر صفات تولیدمثلی کم

میزان نشده است.  گزارشگوسفندان بومی کشور  خصوص تفاوت قابل توجهی بین نژادهای اصالح شده خارجی و

در کل گله و برای  درصد 95و  92های عشایری و روستایی به ترتیب در گلهبختیاری لریآبستنی در گوسفندان بومی 

گزارش شده است )باقری و  درصد 93درصد و برای گوسفندان در زایش دوم و باالتر  94گوسفندان زایش اول 

ها در مطالعه دیگری میزان آبستنی در نژاد مزبور برای شیشکباشد. ت میا( که رقم مناسبی برای این صف1396کرمی، 

درصد گزارش شده است  97و  95درصد و با عمل فالشینگ  95و  77ب های بالغ بدون عمل فالشینگ به ترتیو میش

تغذیه مناسب باشد، تفاوت چشمگیری  ازجملهبنابراین چنانچه شرایط محیطی و مدیریتی (. 1397)باقری و همکاران، 

  بین گوسفندان بومی در مقایسه با گوسفندان خارجی در میزان فحلی و آبستنی مشاهده نخواهد شد.

مورد توجه قرار  صفات سایر تر از صفتی است که بیش)چندزایی( در گوسفندان وارداتی دوقلوزایی و چندقلوزایی 

، نژاداند با اصالح برخی کشورها توانستهواردات گوسفند به کشور بوده است. و همواره یکی از دالیل اصلی گرفته 

 ثبیت نمایند. اگرچه چندزایی در گوسفند تدر برخی نژادهای گوسفند مثل رومانف  صفاتی مانند چندقلوزایی را

نفسه صفتی مطلوب است اما باید در این خصوص چند نکته مهم را همواره مورد توجه قرار داده و اجرا نمود. اول فی

تر( به هیچ وجه و بیشمطلوب است و بیش از آن )سه قلوزایی  کشور ان بومیاینکه فقط دوقلوزایی برای گوسفند

و شیر دستی هم از نظر اقتصادی به  تر از دو بره ندارندها معموالً شیر کافی برای بیششود. زیرا اوالً میشتوصیه نمی

مانی تر بوده و شانس زندهتر باشد، وزن تولد آنها پایینها در یک زایمان بیشثانیاً هرچه تعداد بره .باشدصرفه نمی

 خواهند داشتتری ماندن، از رشد کافی برخوردار نخواهند بود و نسبت تلفات بیشود و در صورت زندهپایین خواهد ب

. دومین نکته این است که دوقلوزایی برای روش پرورش در جایگاه بسته و در صورت (1390نژاد و همکاران، اسلمی)

روش پرورش عشایری و روستایی یک مدیریت مطلوب در روش پرورش روستایی مناسب است و به هیچ وجه در 

 شود.که از مدیریت مطلوبی برخوردار نباشد توصیه نمی

بختیاری گیرد. در نژاد لریزایی و زادآوری مورد استفاده قرار میدر عمل برای بیان صفت چندزایی دو اصطالح بره

گزارش شده است )باقری و  15/1و  25/1و زادآوری  10/1و  15/1زایی برای گله عشایری و روستایی به ترتیب بره

عشایری  میش در معرض جفتگیری در سامانه پرورشی رأس 100با (. این بدان معنی است که در یک گله1396کرمی، 

رأسی،  100در همان گله  زایمان کرده های میشکل رأس بره متولد شده و از تعداد  110و  115و روستایی به ترتیب 

 متولد شده است. رأس بره 115و  125به ترتیب 



های شیرگیری شده از هر میش در یک زایش ازجمله و یا به عبارت بهتر مجموع وزن زنده بره از شیر گرفته تعداد بره 

غالمی و ) دهدیم عملکرد اقتصادی یک واحد پرورش گوسفند را تحت تأثیر قرار میقطور مستصفاتی است که به

بختیاری برای برخی نژادهای گوسفند بومی کشور مثل لری درهر زایمان تعداد بره شیرگیری شده. (1393کیانزاد، 

 12/1و بلوچی  33/1، کلکوهی 24/1قزل (، 1394زاده و همکاران، )حسین 05/1شال (، 1394)زرگر و طالبی،  17/1

 .باشدرقم قابل توجهی میگزاش شده است که ( 1971، و همکاران )دمیرورن

مطلوب است که در صورت مدیریت صحیح سبب افزایش عملکرد واحد پرورش چندبارزایی در گوسفند صفتی 

در فصل تولیدمثل با فحلی در گوسفند برخالف گاو به طورکلی فصلی بوده و های اگرچه چرخهشود. گوسفند می

این  به طوری کهتعدادی از نژادها مثل رومانف وابسته به فصل نبوده در کند، اما ها بروز میفعال شدن تخمدان

نژادهای گوسفند  اکثر حالبا اینقادرند در تمامی فصول سال چرخه فحلی را تکرار کرده و آبستن شوند. گوسفندان 

در ، قابلیت فحل شدن درصد وزن دام بالغ نژاد خود 65و  ایازجمله گوسفندان بومی با فراهم بودن شرایط تغذیه

این فحلی که منجر به آبستنی و زایش  . میزان(a1395پناه، یصادق) دارندشدن را خارج از فصل تولیدمثل و آبستن 

 در نظر گرفتن باگوسفند بومی رأسی  100یک گله  از در فصل تولیدمثل درصد است. بنابراین  50-60شود حدود 

 حدود ، (که با استفاده از فالشینگ صورت گرفته) درصد دوقلوزایی 20درصد آبستنی منجر به زایش و احتساب  90

 50درصد از گله در خارج فصل تولیدمثل، آبستن شده و زایش کنند و  50رأس بره متولد خواهد شد. چنانچه  110

متولد خواهد شد. این رقم در بسیاری از واحدهای پرورش در هر سال رأس بره  160رأس بره تولید کنند، در مجموع 

همدان(، گوسفند زندی )آقای پورصادقی در استان البرز( مثل گوسفند مهربان )آقای کولیوند در گوسفند بومی کشور 

 ثبت شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد. و گوسفند مغانی )کشت و صنعت جوین در استان خراسان(

شود راهکار دیگری که اثرات قابل توجهی بر عملکرد تولیدمثلی میش دارد و سبب افزایش عملکرد تولیدمثلی می

. نتایج گزارشات متعدد نشان داده (a1398زاد و همکاران، حبیبی؛ 1396رستمی و همکاران؛ هورمون درمانی است )

فصل  در زایی ریزی، نرخ زایش، نرخ دوقلوزایی و برهاست که استفاده از هورمون در میش سبب بهبود نرخ تخمک

(. 2007علی، ؛ 1396رستمی و همکاران؛ ؛ a1398زاد و همکاران، شود )حبیبیتولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثلی می

لک قشقایی زایی را در دو نژاد ( با استفاده از هورمون تراپی در فصل تولیدمثل، نرخ برهa1398زاد و همکاران )حبیبی

اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی  ی دیگرادر مطالعه درصد گزارش کردند. 136و  140به ترتیب و ترکی قشقایی 

های نائینی های خون و عملکرد تولیدمثلی میشدینامیک فولیکولی، متابولیت های جفتی برگونادوتروپینو تزریق 

     (.b1398زاد و همکاران، درصد گزارش گردید )حبیبی 130زایی نرخ بره مورد بررسی قرار گرفت و

دهد است. گزارشات منتشر شده نشان میعواملی که بر عملکرد تولیدمثل اثرگذار است، جایگاه نگهداری دام دیگر از 

 .درصد رسیده است 7/93درصد به  1/79داری افزایش یافته و از زایی به طور معنیکه با بهبود جایگاه، درصد بره



های نگهداری گلهتر از بیشدرصد(  7/11های نگهداری شده در جایگاه سنتی )ها در گلههمچنین درصد تلفات بره

بنابراین با بهبود نسبی جایگاه نگهداری  (.1392درصد( گزارش شده است )کرمی،  01/5صنتعی )هنیم شده در جایگاه

         های بومی را افزایش داد. توان عملکرد تولیدمثلی میشو پرورش، مخصوصاً برای فصول سرد سال، می

 عملکرد رشد-3-2

اقتصادی واحدهای پرورش دام به آن بستگی مستقیم رشد در دام زنده از جمله صفات بسیار با اهمیت است که بازده 

عوامل ازجمله ژنوتیپ، جنس، شرایط برخی  ثیرأتحت ت ها بعد از شیرگیریعملکرد بره. (1387پاپی، ) دارد

رُبُزینسکی و  –؛ پُمپا 2001؛ مارتینیوک و همکاران، 2001کند )کُرمان، پروارکردن، وزن و سن کشتار تغییر می

رشد در  صفات باشد. بنابراین ژنوتیپ یا نژاد دام تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر این صفت می .(2006 ،کِدزییُر

 گیرد.های نر پرواری مورد ارزیابی و محاسبه قرار میتر در جنس نر مطرح بوده و عمدتاً در برهگوسفند بیش

روش پرورش   رایط مدیریتی مختلف مثل تغذیه،خوشبختانه این صفت تقریباً در تمامی نژادهای بومی گوسفند در ش

  .باشدبررسی قرار گرفته و اطالعات مفیدی در دسترس میو سن شروع پروار مورد 

 رم برای تعدادی از نژادهای بومی کشور گزارش شده استگ  323تا  208های نر پرواری از برهافزایش وزن روزانه 

ها اغلب در سن مناسب شروع پروار که از نظر اقتصادی رقم مطلوب و قابل قبولی است. ضمن اینکه این بره (2)جدول 

از طرفی این  اند.های بعد از آن است، وارد برنامه پرواربندی نشدهتر از زمانکه رشد دام سریع ماهگی 3تا  2یعنی 

های انفرادی پرورش داده های کوچک در باکسگروه ها در شرایط آزمایشی که اغلب به صورت انفرادی و یادام

گرفتن شیرابه شکمبه  ،چینیپشمخونگیری، کشی، وزنهای ناشی از کار آزمایشی مثل شده و اغلب در معرض استرس

شکوفا نشده باشد و در شرایط به طور کامل ها بنابراین احتمال اینکه ظرفیت رشد این داماند. بودهبرداری نمونهو 

  وجود دارد.داشته باشند تری محیطی آزاد سرعت رشد بیش

باشد. وزن تولد بره عالوه بر افزایش وزن روزانه گوسفند مؤثر است وزن تولد بره می ی دیگری که درنکته

هفته آخر آبستنی رابطه مستقیم  8تا  6ویژه طور قابل توجهی با میزان تغذیه میش در دوران آبستنی بهچندقلوزایی، به

های بزرگتری تولید خواهد کرد تری تغذیه شود، برههای استاندارد و متوازنو هرچه میش در این دوران با جیره داشته

هایی دارند که وزن تولد تری داشته باشند، معموالً سرعت رشد باالتری نسبت به برههایی که وزن تولد بیشو بره

گذارد و در نتیجه بر روز آخر آبستنی بر تولید شیر آتی میش تأثیر می 45بنابراین تغذیه صحیح در  د.تری دارنپایین

 (.c1395پناه، است )صادقیها هم مؤثر ماندن  و سرعت رشد برهزنده

قابلیت  در زمان شیرخوارگی و رشد برهبر مقدار تواند میش در دوران شیردهی میتولیدی شیر میزان بر آن  عالوه

داران کشور به دالیل مختلف از جمله عدم آگاهی اکثر گله ،براساس تجربیات. ثر باشدؤم دوران پرواربندی  رشد در



های های خود را در زمان آبستنی و شیردهی در حد نیاز تغذیه کنند و لذا برهتوانند میشعلمی و ضعف بنیه مالی نمی

تر و باالخره اینکه بازده پاییناند. ظرفیت نهایی وزن خود را کسب نکرده ها، در زمان تولدمتولد شده از این میش

ها از تغذیه مناسب، نبود برنامه صحیح می توان به عدم برخورداری دام تولید گوشت در گوسفندان بومی کشور را

 (.2007ضمیری،  ؛ فزونی و2011و همکاران،  یعاطفپرورشی و عدم شناخت پتانسیل ژنتیکی نژادهای موجود دانست )

ها و وارد کردن آنها به برنامه پرواربندی و بنابراین با تغذیه صحیح میش در اواخر آبستنی، زمان مناسب شیرگیری بره

        توان عملکرد رشد گوسفندان پرواری بومی را بهبود بخشید.های پرواری میهای استاندارد برهاستفاده از جیره

 برخی نژادهای بومی پرواری های نر در بره)گرم( فزایش وزن روزانه ا -2جدول 

افزایش وزن  نژاد دام ر دیف

 روزانه

 سال انتشار نام نشریه نویسندگان

 1389 پژوهش های علوم دامی ایران ابرغانی و همکاران 323 مغانی 1

 1393 پژوهش در نشخوارکنندگان پاشایی و همکاران 311 افشاری 2

 1395 پژوهش در نشخوارکنندگان افقهی زاده و همکاران 282 بلوچی 3

 Animal Feed Science and پاپی و همکاران 277 شال 4

Technology 
2011 

 1390 تولیدات دامی افضل زاده و همکاران 272 زندی 5

 1392 پژوهش های علوم دامی ایران علیمحمدی و عربی 259 مهربانی 6

 1395 تولیدات دامی زادهکفیلکرمپور و  257 سنجابی 7

 1393 تولیدات دامی زادغالمی و کیان 208 زل 8

 
 ضریب تبدیل خوراک -3-3

های های بسیار مهم و اثرگذار در بازده اقتصادی دامضریب تبدیل خوراک مصرف شده به وزن زنده یکی از شاخص

سن دام، سالمتی دام، خوراک مصرفی و تا حدودی  مانند پرواری است. این شاخص عالوه بر نژاد دام، به عواملی 

های پرواری بومی کشور در دامنه برهخوراک دمای محیط بستگی دارد. براساس گزارشات منتشر شده ضریب تبدیل 

ندارد. اگرچه گزارشاتی خارجی ( و فاصله چندانی با ضریب تبدیل گوسفندان اصالح شده 3 )جدولمناسبی قرار دارد 

اند. یکی باالتری برای ضریب تبدیل خوراک گوسفندان بومی منتشر کرده یا (3)جدول تر کم مقادیروجود دارد که 

سن شروع پروار است، در برخی گزارشات، های پرواری بومی از دالیل اصلی باال بودن ضریب تبدیل خوراک بره

تر است، درحالی که سن شروع یشماهگی و یا حتی ب 6تا  5تر این گزارشات که سن شروع پروار در بیشطوریبه



بعد از شیرگیری بالفاصله  هابه این معنی که بره ؛ماهگی است 3تا  2بین معموال خارجی اصالح شده های پروار در بره

 شوند.میوارد برنامه پرواربندی 

دوم که در ضریب تبدیل خوراک اثرگذار است، طول مدت پروار است. طول مدت پروار باید تا زمانی ادامه  ینکته

که در )خوراک به چربی تبدیل شدن  ا متمایل گیرد و بیابد که تبدیل خوراک به گوشت لخم )ماهیچه( صورت می

اما این کار در . دوره پروار پایان یابد، باید (شودگوسفندان بومی بخش قابل توجهی از آن به شکل دنبه ذخیره می

پروار تا چاق شدن دوره  شود و کشور به دلیل ناآگاهی دامداران، انجام نمی در بسیاری از واحدهای پرواربندی بره

شود. موضوع دیگری میدر آنها شدید ضریب تبدیل خوراک  افزایش کند و این امر سبب ها ادامه پیدا میکامل بره

ر این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کشورهای دارای گوسفندان اصالح شده، بخش که د

واحدهای برخی دهد و درحالی که در تشکیل می)ذرت، کنجاله و .. ( های پرواری را کنسانتره تر جیره برهبیش

که در بسیاری طوریگندم یا جو است، بهها، کاه پرواربندی بره در کشور هنوز یکی از اقالم اصلی خوراکی این دام

های آموزشی، جیره بدون کاه به دامداران ارائه داده است، از موارد وقتی نویسنده به صورت حضوری و یا در کالس

آنها شده است. بنابراین با توجه به توضیحات مختصر فوق، در صورت ایجاد شرایط یکسان  تعجبع سبب واین موض

های پرواری بومی کشور و گوسفندان اصالح شده خارجی چندانی بین ضریب تبدیل خوراک برهپرواربندی، اختالف 

 وجود نخواهد داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 نژادهای گوسفند بومی کشورهای پرواری برهضریب تبدیل خوراک در برخی  - 3جدول 

ضریب تبدیل  نژاد دام ر دیف

 خوراک

 سال انتشار نام نشریه نویسندگان

 1389 پژوهش های علوم دامی ایران ابرغانی و همکاران 9/3 مغانی 1

 1395 پژوهش در نشخوارکنندگان قربانی و همکاران 0/5 زل 2

 1391 تولیدات دامی پور و همکارانکرم 3/5 سنجابی 3

 1390 تولیدات دامی افضل زاده و همکاران 5/5 زندی 4

 1393 نشخوارکنندگانپژوهش در  پاشایی و همکاران 6/5 افشاری 5

 1395 پژوهش در نشخوارکنندگان زاده و همکارانافقهی 6/5 بلوچی 6

 Small Ruminant Research 2017 پاپی و همکاران 8/5 شال 7

 1392 پژوهش های علوم دامی ایران علیمحمدی و عربی 4/6 مهربانی 8

 1394 پژوهش های علوم دامی ایران ولی زاده و همکاران 4/6 بلوچی 9

وطن پرست و  5/6 فراهانی 10

 همکاران

 1392 پژوهش در نشخوارکنندگان

 1388 علوم دامی ایران دادپسند و همکاران 9/6 قزل 11

 1389 علوم دامی ایران دیانی و همکاران 9/6 کرمانی 12

 1390 علوم دامی ایران شادنوش و همکاران  0/7 بختیاریلری 13

 دنبه وجود -4-3

گوسفند اولیه دارای یک دم کوچک )شبیه گوزن( بوده و دنبه در برخی از نژادها به دلیل  ،شواهد موجود براساس

دار در نواحی تقریباً اکثر گوسفندان دنبه است. باقی مانده شرایط سخت محیطی بوجود آمده است و به شکل امروزی 

اند هایی از آفریقا پراکنده شدهبخش آسیای مرکزی و خشک دنیا شامل خاور نزدیک و میانه،خشک و نیمه

ترکیب اصلی دنبه عمدتاً از چربی است و بزرگ بودن وزن آن نسبت به وزن الشه در (. 1396بهنمیری، ذکریاپور)

شود. این ایراد اگرچه ظاهراً وارد بوده اما با کمی دقت ها مطرح میهای بومی کشور، ایرادی است که برای این دامدام

اول اینکه شرایط آب و در نظر گرفت. چرا کننده در مراتع  ی مولدهاحدودی آن را یک مزیت برای دام توان تامی

هوایی و جغرافیایی کشور طوری است که در تمامی فصول به اندازه کافی علوفه در دسترس دام نیست و فصولی مثل 

و در فصولی که علوفه کافی در دسترس نیست، توانند مقداری چربی اضافی در دنبه ذخیره کنند ها میبهار، این دام

به  بعد از کشتار دام را می توان از ذخیره آن استفاده نمایند. دومین مزیت دنبه این است که این منبع ذخیره چربی



سومین موضوعی که باید مورد توجه قرار  تری خواهد بود.چربی کمدارای  الشه راحتی از الشه جدا کرد و بنابراین

شوند که در این های پروار شده بومی در وزن و سن باال به کشتارگاه فرستاده میتر برهن است که تقریباً بیشگیرد ای

که )تا رسیدن به وزن مناسب پروار فقط های پروار شده باید حالت دارای دنبه نسبتاً بزرگی هستند، درحالی که بره

تر و الشه س از آن کشتار شوند. در این صورت دنبه سبکنگهداری شده و بالفاصله پ، (متفاوت است هابرای نژاد

 تری خواهند داشت.چربکم

 تلفات -5-3

طول عمر تولیدی در  دهد.می که عملکرد گوسفندان بومی را تحت تأثیر قرار عواملی استیکی دیگر از تلفات 

تولید اقتصادی این دام ایفا  در مهمی شود نقش گوسفند یا به عبارتی مدت زمانی از عمر میش که صرف تولید می

کند. با افزایش طول عمر در گله، تعداد بره متولد شده در طول عمر هر میش افزایش یافته و ضمن تأمین جایگزین می

 مقابل در گوسفند (.2012؛ بیون، 1393ای فروش تولید خواهد شد )وطنخواه وطالبی، تری برتعداد بره بیش ،میش

 دارای اهلی هایدام سایر با مقایسه در این دام، در تلفات کاهش و بوده حساس هاانگل و هابیماری از بسیاری

 برای و درصد 23 از بیش تا 2 از مختلف نژادهای در متفاوت بوده و هابره میر و علت مرگ است. باالتری اهمیت

حذف در یک گله دالیل (. 2013است )وطنخواه،  شده گزارش درصد 21تا  تلفات میزان بختیاریلری نژاد هایبره

درصد بیشرین مقدار  51متفاوتی مثل بیماری، پیری، مشکالت باروری و تولید پایین داشته که عامل بیماری با حدود 

 ی دیگری گزارش شده است که در (. درمطاله1393حذف را به خود اختصاص داده است )وطنخواه و طالبی، 

های مختلف بوده است ها به علت شیوع بیماریدرصد از حذف 30و  10وچی به ترتیب حدود گل و بلهای قرهمیش

بنابراین با رعایت و اجرای صحیح اصول بهداشت )بهداشت جایگاه، بهداشت دام،  (.1392بیناباج، )بحری

      توان میزان تلفات گوسفندان بومی را تا حد قابل توجهی کاهش داد.  واکسیناسیون( می
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قرار و واردکنندگان گوسفند یکی از گوسفندان اصالح شده خارجی که طی چند سال اخیر مورد توجه مسئولین 

 یاز نژادها یکیرومانف گوسفند باشد. تر از سایر نژادها وارد کشور شده است، گوسفند رومانف میگرفته و بیش

 یکینژاد از لحاظ ژنت نی(. ا1990ریکوردئو و همکاران، در آن باالست ) ییدوقلوزا زانیاست که م هیگوسفند روس

در این گوسفند  یمثلدیتولو  یتولیداست. عملکرد  امدهیبوجود ن گرید یهاختهیو از آم بوده خالص  یهاژندارای 

بالغ این گوسفند در سن پایین د. نمای دیتول زایمان کیبره زنده و سالم در  7تواند  یرومانف م شیم کو ی ،بودهباال 

زاپاسکینین و ناینین، ) زایمان داشته باشد بار هر دوسال سه در تواند فحلی در طول سال، می بروز به دلیل شود و یم



های نژاد رومانف با نژادهای بومی، یکی از اهداف اصلی پرورش دهندگان گوسفند در اروپا، کانادا و (. آمیخته2012

 فریقایی است.آ کشورهای

 9/2رومانف در کانادا، متوسط وزن آنها در هنگام تولد  در بررسی عملکرد تولیدمثلی، صفات رشد و پشم گوسفندان

های نر در در بره کیلوگرم و 6/47و  5/34، 8/17روزگی به ترتیب  365و  180، 70 های ماده درکیلوگرم، و وزن بره

های ماده و نر به وزن روزانه قبل از شیرگیری بره متوسط افزایش کیلوگرم و  2/59و  1/41، 20 مشابه به ترتیب سنین

تواند یگوسفند نم نی، ااتیخصوص نیهمه ا رغمیعل (.1982)فهمی، گرم گزارش شده است   245و  217ترتیب 

ضعیف عملکرد رشد و درصد الشه از نظر رومانف  یهاکننده و مصرف کننده را برآورده کند. بره دیهر تول یازهاین

هستند  نییپا یعیطب یمنیو مقاومت اویروسی  یهایماریباال به ب تیحساسو دارای ( 2012 ن،ینیو نا نینی)زاپاسکبوده 

  .(2012دوالیشویلی و عزیز،  ؛2009و همکاران،  دوالیشویلی)

در مقایسه با گوسفندان بومی کشور است. اصالح شده وارداتی ادعایی که امروزه مطرح است، تولید باالتر گوسفندان 

این موضوع برای کارشناسان حوزه دامپروری قابل قبول و پذیرفته شده است اما اصطالح دیگری که جایگزین آن 

هاست که باید در شرایط موجود کشور گیرد، اصطالح پربازده بودن این دامشده و مورد استفاده و استناد قرار می

اینکه  ها پربازده هستند یا خیر.ی آن قضاوت نمود که آیا این داممورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس در باره

گوسفندان اصالح شده خارجی از گوسفندان بومی کشور عملکرد باالتری دارند غیرقابل انکار است، اما موضوعی 

)در اینجا شرایط کشور جدید  رایط محیطی و مدیریتی ش درکه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این عملکرد 

عملکرد موجود زنده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همچنین عالوه بر شرایط محیطی، دستیابی به حداکثر ایران( 

توان فراهم نمودن شرایط محیطی نمی با اًو صرف است در محیط پرورشنیازمند فراهم نمودن تمام شرایط بیولوژیکی 

در محیط جدید بتواند عملکرد محیط قبلی را داشته باشد. بنابراین صرف اینکه گوسفندی در  دامتضمین نمود که این 

توان تضمین نمود که در سایر کشورها با شرایط محیطی متفاوت نیز یک کشور از تولید باالیی برخوردار باشد، نمی

 همان تولید را داشته باشد.

ی شوند و لذا در محاسبهتولید گوشت قرمز وارد کشور شده و پرورش داده می برای این گوسفندان قبالً اشاره شد که 

ها به عنوان منابع ژنی با چند برابر قیمت خود داماینکه بازده، باید محصول تولیدی آنها مورد محاسبه قرار گیرد نه 

بازده اقتصادی به عنوان درآمد منظور گردد.  واقعی ) به دلیل تبلیغات و محدودیت( به فروش برسد و در محاسبه

خالصه اینکه برای مقایسه بازده گوسفندان بومی با گوسفندان اصالح شده وارداتی، عالوه بر منظور نمودن تمامی 

ها، باید فقط محصوالت تولیدی و یا به عبارتی بهتر ارزش محصوالت تولیدی آنها را به عنوان درآمد درنظر هزینه

شده مشکالتی سبب بروز در کشور برخی واحدهای پرورش دام این گوسفندان توسط  نگهداریاین حال با گرفت. 

 شود.دهندگان به مواردی از آنها اشاره میاز قول پرورشکه است 
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تری احتیاجات غذایی بیشدر اغلب موارد های بومی های اصالح شده به دلیل تولید باالتر نسبت به دامطورکلی دامبه

رصد این احتیاجات با د 60تا  50است حداقل  بودن حجم دستگاه گوارش الزمدارند. در گوسفند به دلیل کوچک 

ای به دلیل قیمت باال برای بسیاری از واحدهای پرورش مصرف مواد فشرده )کنسانتره( تأمین شود. تأمین مواد کنسانتره

محدویت منابع تولید خوراک دام گوسفند مشکل است و سبب افزایش هزینه نگهداری خواهد شد. از طرفی به دلیل 

بخش قابل توجهی به ناچار الزم است  های موجود نیز میسر نبوده و کشور، در حال حاضر تأمین خوراک مورد نیاز دام

ایی که هزاران سال تقریباً بدون وابستگی به خارج و حرفه شودمی این موضوع سبب  .این مواد از خارج وارد شونداز 

و ناپایدار ای متزلزل است به حرفه ایستاده های وقت کشور به فعالیت خود ادامه داده و روی پای خود حتی به دولت

 .شود مبدل 
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عادت نموده و خود محیطی محل منطقه به دلیل زیست طوالنی مدت در آن منطقه، به شرایط زیستهای بومی هر دام

براساس تجربیات دامدارانی که طی اند و در نتیجه توان مقابله با کمبودها و شرایط سخت را دارند. با آنها سازگار شده

 ی اصالح شده به دلیل تولید باالتر و عدم هادامبرخی  اند،ها نمودههای اخیر مبادرت به پرورش این دامسال

تری در تر تحت تأثیر قرار گرفته و مقاومت کمپذیری، حساسیت باالتری نسبت به تغییر شرایط دارند و سریععادت

مقابله با تغییرات شرایط محیطی دارند. یکی از این موضوعات که اثرات آن نمایان شده، حساسیت باال به تغییر جیره 

هایی که از نظر مواد مغذی های غذایی به ویژه جیرهترین تغییر در جیرهکه کمطوریهای نامتوازن است بهرهو یا جی

ها ها و مواد معدنی متوازن نباشند سبب تغییرات فاحشی در عملکرد و یا سالمتی این دامپروتئین، انرژی، ویتامین

خوری از مثل مسمومیت آبستنی، فلجی بعد از زایمان و پشم های متابولیکی ناشی از کمبود تغذیهناهنجاریشود. می

ایی شود که شرایط تغذیهها فقط در واحدهایی توصیه میبنابراین پرورش این گونه دامباشند. ها میجمله این حساسیت

 کامالً  استانداردی را در دستورالعمل کاری خود اجرا نمایند.

های تنفسی، سقط جنین و عفونت سم ازجمله مشکالتی است که در واحدهای ها مثل بیماریحساسیت به برخی بیماری

قابل توجهی مشاهده  طورپرورش دهنده گوسفندان اصالح شده خارجی در کشور به صورت خالص و یا آمیخته به

ت قابل ها با دارو چندان مؤثر نبوده و لذا سبب بروز خساراشده است. براساس تجربیات موجود، درمان این بیماری

ها به این واحدها شده است. توجهی هم از نظر هزینه تأمین دارو و هم از نظر کاهش تولید و تلفات ناشی از این بیماری

های بنابراین پرورش گوسفندان اصالح شده خارجی فقط برای واحدهای کامالً بسته با اجرای کامل دستورالعمل

 شود. بهداشتی توصیه می
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گری از تنوع بین نژادی برای افزایش های آمیختهبرنامهپرورش گوسفند، تنوع نژادی یک مزیت است  و حرفه در 

برداری از گری ابزاری برای بهرهآمیخته ،نژاد گوسفندکنند. در اصالحهای خالص استفاده میتولید نسبت به گله

نژاد گوسفند در دنیا به منظور بهبود تولیدمثل، تولید گوشت،  418ل که تا به حاطوریهای بین نژادها است بهتفاوت

و همکاران،  راسالی ؛1398طالبی و باقری،  ؛1396)طالبی و غالمحسینی،  اندایجاد شدهگری از طریق آمیختهپشم و شیر 

 یتواند روش مناسبینژادها م نیهای ببرداری از تفاوتروش برای بهره نیترعیگری اغلب به عنوان سرختهیآم(. 2006

 ریاز سا شیبدر گوسفند گری ختهیآماستفاده از  .(2010و همکاران،  تاگی) گوسفند باشد دیبرای بهبود راندمان تول

نژادهای متعددی وجود دارند که از نظر صفات مهم در گوسفند  رایز ،(2005و همکاران،  پسیلی)ف استها متداول دام

مطلوب نژادهای مختلف را  هاییژگیکنند که ویم یبوده و پرورش دهندگان بطور مداوم سع اقتصادی باهم متفاوت

 گری روشی پذیرفته شده برای سنتز نژادی است و اما بنابراین آمیخته .ندینما بیگری ترکختهیبا استفاده از روش آم

نژادی مدون و هدفمند نامه اصالح گری، بلکه نبودن برکه در این خصوص مطرح است، نه خود عمل آمیخته ایرادی

برنامه  یداریپااز طرفی  ناپذیر به ذخایر ژنتیکی دام کشور خواهد شد.های جبراناست که سبب بروز آسیب

دارد. پس از مشخص شدن مناطق انجام  یبه انتخاب طرح مناسب اصالح نژاد یبه شدت بستگ یگرختهیآم

 یو امکان سنج نهیهز ،یسطح همخون ،یکیژنت شرفتیبر اساس پ دیبا نیگزیجا یاصالح یبرنامه ها ،یگرختهیآم

  (.2015و همکاران،  یشوند )لرو انتخابو  یابیارز

 شودها به اثرات هتروزیس در نتاج دورگ مربوط میهای آمیخته در مقایسه با والدین آنیکی از دالیل مهم برتری دام

 ،های آمیختهثیر مثبت این اثرات را بر صفات رشد دامأهتروزیس و تعلمی مختلف بروز اثرات  منابع کهطوریبه

تالقی گوسفندان بومی با گوسفند  (.2015پترویک و همکاران،  ؛2009 و همکاران، کروز-دزنند )هرنااهگزارش کرد

به ثبت  آمیخته آنان هایمتفاوتی از عملکرد بره هایرومانف در بسیاری از کشورهای جهان آزمایش شده و پاسخ

( با هیترک یمُرکارامان )گوسفند بوم یهاشیم یگرختهیاثرات آمای که اخیراً برای بررسی هعدر مطال. رسیده است

در  ختهیکشتار و الشه نتاج آم یهایژگیعملکرد، صفات رشد، و یهایژگیرومانف از لحاظ و یچندقلوزا یهاقوچ

دوره  انیمُرکارامان در پا -رومانفمُرکارامان و یهابره نیتفاوت وزن ب صورت گرفت، بسته مهیپرورش ن یهاروش

های نسبت به آمیخته یچرا و وزن کشتار باالتر یمُرکارامان وزن انتها های بومیکه برهطوریبه دار بودیعنچرا م

 (.2019، و اشنبوگا لمازیتورکند )مُرکارامان داشت-رومانف

های آنها گسترده مبنی بر پربازده بودن گوسفندان اصالح شده وارداتی و نیز برتری آمیختهرغم تبلیغات علیدر ایران 

تر مطالعات انجام شده، عملکرد این نتایج را تأیید نکرده و در بیش نسبت به گوسفندان بومی، گزارشات منتشر شده



های اخیر نژادهای حال گرچه طی سالنخارجی نبوده است. با ای -های بومیتر از عملکرد آمیختهگوسفندان بومی کم

های گوسفند رومانف زیادی به کشور وارد شده است، اما اطالعات بسیار اندکی آن هم فقط در مورد عملکرد آمیخته

در بررسی  با برخی نژادهای بومی منتشر شده است و در خصوص سایر نژادها اطالعات مکتوبی در دست نیست.

های آنها با رومانف در شرایط تنش گرمایی مناطق شمال کشور، ی زل، داالق و آمیختههاصفات عملکردی پروار بره

 (.1399زایی و همکاران، ها گزارش شده است )لکتر از سایر گروهرومانف کم-های زلصفات عملکردی آمیخته

های ختهیبختیاری و آمجهت بررسی عملکرد صفات رشد و پروار گوسفند لری ایمطالعه( 1396) طالبی و غالمحسینی

بختیاری برای صفات لری -های لری بختیاری و رومانفبختیاری انجام داده وگزارش کردند بین برهلری -رومانف

)جدول  وجود نداشت داری، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی دوره پروار تفاوت معنیوزن در پایان پروار

)رضایی و گرم  211بختیاری در مطالعه دیگری لری -رومانفرواری آمیخته های نر پافزایش وزن روزانه بره .(4

و این  (1399زایی و همکاران، لک)گرم گزارش شده است   125زل -رومانفهای و برای آمیخته( 1396همکاران، 

زاد، )کیانگرم در روز هم گزارش شده است  200های نر زل پرواری تا است که افزایش وزن روزانه برهدرحالی

1390.) 

بختیاری در مناطق مختلف استان خوزستان لری-های رومانفکه به منظور بررسی عملکرد آمیختهدیگری ی در مطالعه

ها، و سایر اوزان گوسفندان آمیخته نشان داد های ثبت شده مربوط به وزن تولد برهانجام شد، تجزیه و تحلیل داده

بختیاری از سرعت رشد مناسبی برخودار بودند ولی از نظر وزنی در مقایسه با لری-های رومانفگرچه آمیخته

به عمل آمده تری بودند. عالوه بر این براساس نظرسنجی بختیاری در مجموع دارای وزن پایینگوسفندان خالص لری

 های هآمیختبیان گردید که ، در مناطق مختلف استان خوزستان هااز دامداران پرورش دهنده این دام

مشاهده تلفات باال،  ناسازگاری با گرمای هوا، کوچک شدن جثه، دارای مشکالتی مثل  بختیاریلری-رومانف

بوده که عدم موفقیت ادامه پرورش پیمایی و نیاز به تأمین خوراک با کیفیت باال های خاص، نداشتن قدرت راهبیماری

 (.1398، و همکاران دزفولییاین دام را در این مناطق به دنبال داشته است )طاهر

 هایبومی زندی و آمیخته انتولیدمثل گوسفندرشد و عملکرد منظور بررسی و مقایسه  بهای که اخیراً در مطالعه

ها، وزن در شروع و پایان دوره پروار وزن تولد برهشده که  مشخص، (5و  4)جداول  گرفتصورت  زندی-رومانف

وزن تولد بره مجموع زندی بود. -های رومانفتر از آمیختههای زندی بیشبره و همچنین خوراک مصرفی روزانه در

فته به ازاء بره از شیرگر وزن  و هابه ازاء هر رأس میش، افزایش وزن روزانه در دوران شیرخوارگی، وزن شیرگیری بره

و هزینه خوراک برای تولید . افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک دار نبوددر بین دو گروه معنی شیهر رأس م

هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن یک کیلوگرم وزن زنده در دوره پروار تحت تأثیر ژنوتیپ قرار نگرفت. 



 2730ریال بود و این نشان دهنده  169985زندی -های آمیخته رومانفریال و در بره 167255های زندی زنده در بره

 .(1399، و همکاران )افشار دبو یزند یهاوزن زنده در بره لوگرمیک کی دیتول یخوراک برا نهیهزتر بودن ریال پایین

 وارداتی بومی با نژادهای اصالح شده گوسفندان هایآمیختهضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه در -4جدول 

ضریب تبدیل  نژاد دام ر دیف

 خوراک

افزایش وزن 

 روزانه )گرم(

سال  نام نشریه نویسندگان

 انتشار

طالبی و  211 7/6 لری بختیاری 1

 غالمحسینی

های پژوهش

 تولیدات دامی

1396 

 2012 وت. مد. زوت بیروت و راسا 5/142  رومانف 2

 ×رومانف 3

 بختیاریلری

طالبی و  171 3/8

 غالمحسینی

های پژوهش

 تولیدات دامی

1396 

 ×رومانف 4

 بختیاریلری

تحقیقات تولیدات  رضایی و همکاران 190 9/4

 دامی

1396 

زایی و لک 125 8/9 زل ×رومانف 5

 همکاران

 1399 تولیدات دامی

 1399 گزارش نهایی و همکاران افشار 177 1/8 زندی×رومانف 6

 زندی های رومانف با آمیخته زایی و دوقلوزایی درمیزان بره -5 جدول

سال  نشریهنام  نویسندگان دوقلوزایی زاییبره نژاد دام ر دیف

 انتشار

کی و خجسته 15 115 زندی 1

 همکاران

پژوهش در 

 نشخوارکنندگان

1395 

-رومانف 2

 زندی

کی و خجسته 33 133

 همکاران

پژوهش در 

 نشخوارکنندگان

1395 

-رومانف 3

 زندی

گزارش نهایی پروژه  و همکاران افشار 6/31 -

 تحقیقاتی

1399 

 



 گیرینتیجه

های ی چندین هزارساله یکی از مشاغل تولیدی تقریباً غیروابسته به دولتایران با سابقهی پرورش گوسفند در حرفه 

ها و پایین بودن قیمت محصوالت مشکالت سختی مثل خشکسالیوجود رغم وقت و کشورهای خارج بوده و علی

نژاد، تنوع بسیار ارزشمندی از  27و با بیش از  خود ادامه داده است فعالیتتاکنون به های متمادی، تولیدی در سال

های اخیر اما در سال. قرار داده استبه این حرفه  دمنعالقهو کارشناسان دهندگان ذخایر ژنتیکی را در اختیار پرورش

نژاد گوسفند  10بیش از رویه و بدون برنامه  و واردات بی کاهش عالقه نسل جوان به این حرفه همچونبروز اتفاقاتی 

تبدیل جهت  تواند تهدیدی جدی برای این حرفه محسوب شود.ها بین دامداران میبه کشور و توزیع کنترل نشده آن

برای افزایش علمی و عملی تر به این حرفه الزم است راهکارهایی پیشگیری از آسیب بیشتهدیدات به فرصت و 

های بومی ارائه شود تا شاید بتوان تمایالت نسل جوان به پرورش دام بازده اقتصادی گوسفندانتولید و درنتیجه عملکرد 

بنابراین به برخی راهکارهای علمی و عملی بهبود عملکرد گوسفندان بومی کشور  بومی در این حرفه را افزایش داد.

 شود.وار اشاره میکه در متن مورد بحث قرار گرفت به صورت فهرست

نژادی بلند مدت برای گوسفندان بومی کشور که الزم است از سوی مسئولین و متولیان تدوین برنامه جامع اصالح  -

 این حرفه ابالغ و اجرا شود.

آموزش دامداران )اگرچه بسیاری از دامداران از دانش و تجربه بسیار باال و ارزشمندی برخوردارند( جهت  -

 مدیریتی علمی. بکارگیری راهکارهای 

 ویژه های پرورش روستایی و به)در سامانهی شامل چندزایی و چندبارزایی ثلتولیدمصفات بهبود عملکرد  -

های روغنی طریق اجرای عمل فالشینگ، استفاده از مواد محرک مثل دانه ازبسته( پرورش در جایگاه های سامانه

کوتاه  ،در فصول تولیدمثلی و خارج از آن های همزمانی فحلیحاوی اسیدهای چرب غیراشباع، بکارگیری روش

  گوسفندان ماده و ...کردن سن بلوغ جنسی 

هفته آخر آبستنی و دو ماه اول بعد از زایش،  8تا  6در  هاتغذیه تکمیلی میش از طریقها برهبهبود عملکرد رشد  -

 های متوازن.جیرهاز ا استفاده ها ب، زود ازشیرگیری و پروار برههای شیرخواراستفاده از جیره آغازین در بره

 .مکمل غذاییهای با استفاده از تغذیه تکمیلی مثل بلوک بهبود عملکرد تولیدمثلی گوسفندان سامانه عشایری -

های ها از تولد تا شیرگیری با استفاده اجرای دستورالعملکاهش تلفات ناشی از سقط جنین و مرگ و میر بره -

 )واکسیناسیون به موقع، استفاده از داروهای ضدانگل و ...( و رعایت اصول بهداشت جایگاه.بهداشتی و دامپزشکی 

 

 



 اتپیشنهاد

ها مورد داران کشور در تمامی استانالزم است قبل از هر گونه اقدامی برای واردات گوسفند به کشور، مشکل گله -

     گیری الزم به عمل آید.تصمیمبررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته و براساس نتایج به دست آمده، 

شود، برای اصالح ای که برای انجام آزمون و خطای گوسفندان وارداتی صرف میشود وقت و سرمایهپیشنهاد می -

ناپذیر تا ضمن حفظ ذخایر ارزشمند ژنتیکی، از بروز احتمالی خسارات جبران دان بومی مصرف شودنگوسف

 شود.واردات دام زنده به کشور جلوگیری 

ی آخر اینکه، چنانچه براساس نظر کارشناسان این حرفه، نیاز به واردات گوسفند یا گوسفندان با تولید باالتر نکته  -

نژادی صورت گرفته و تا حاصل نشدن نتایج قطعی و مورد ی مدون اصالحباشد، این عمل در قالب یک برنامهمی

 جلوگیری به عمل آید.بین دامداران کشور ها اعتماد، از توزیع این دام
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