
 

 

  

 تغذيه قوچ و بزهاي نر داشتي

ا را هتوان نردر طول سال مقرون به صرفه نیست. ولی می های کوچک نگهداری نرهادر گله

 .گیری خرید و بعد از آن فروختدر فصل جفت
 جیره پیشنهادي حیوان نر داشتي)پرورش متمركز( -9-2جدول

 گرم / رأس/ روز ماده خوراکی ردیف

 250تا  200 یونجه خشک 1

 500تا  300 ذرت سیلو شده 2

 70 تا 50 خرد نشده() جو کامل 3

 350تا  250 کاه گندم یا جو 4

 هاي تازه متولد شدهها و يا بزغالهتغذيه بره

سبت به ای ندارند. شکمبه نیافتهها شکمبه فعال و توسعهها و بزغاله، برهدر موقع تولد

و شیردان  (درصد کل ظرفیت معده 25حدود )حجم کل معده بسیار کوچک است 

درصد  75یافته )درصد است. ولی در بره چهارماهه شکمبه کامالً توسعه 65حدود 

روزگی  45ها در حدود . برهکل ظرفیت معده( و حجم شیردان حدود ده درصد است

  توانند از شیر گرفته شوند.ای دارند و مییافتهشکمبه تقریباً توسعه

 
 هاي شیرخوار در سیستم عشايريبزغالهها و داري جداگانه برهنگه -7-2شکل

آغوز . های تازه متولد شده باید بالفاصله بعد از تولد با آغوز تغذیه شوندبره و بزغاله

از لحاظ انرژی و  ،باشدویژه می مواد مغذیمانی و منبع باعث افزایش قدرت زنده

بره یا بزغاله را که  های موردنیاز استکورها و گولوبولیندارای آنتیو پروتئین غنی 

د کند. بزغاله و یا بره متولد شده بایهای رایج در منطقه محافظت میدر مقابل بیماری

 ارهدیو در موجود هایشبکه تولد ابتدای در ساعت اول زندگی آغوز بخورند. 24 در

 بسیار یتور هایسوراخ و دارند بزرگی بسیار منافذ که هستند هایتوری شبیه ،روده

 انندتومی شیر طریق از مادر هایبادیآنتی مانند بزرگ هایمولکول و است بزرگ

 بسیار منافذ این بعد ساعت 48 حدود در ولی شوند، بزغاله یا بره خون جریان وارد

. وندش جذب توانندنمی هستند بزرگی هایمولکول که هابادیآنتی و شده کوچک

 90گرم وزن بدن خود حدود  500ازای هر ها باید به اند که برهتحقیقات نشان داده

ا و هتوان در تغذیه بره. از آغوز گاو هم میگرم آغوز در چند نوبت دریافت کنند

درصد آغوز گاوی بیشتر  30. فقط در این صورت باید حدود ها استفاده کردبزغاله

 .مصرف شود که گاهی بسته به شرایط بره و یا بزغاله ممکن است باعث اسهال شود

 

ها از میش ها آغوز ندارد، در مرحله اول گرفتن آغوزهای که مادر آنها و بزغالهتغذیه بره

های وگرنه در اولویت دوم، آغوز از بز یا گوسفند و بزهای موجود همان گله اولویت دارد

یک از دو مورد باال بهتر است از آغوز گاو استفاده . در صورت نبودن هیچگله دیگر است

 .شود

تی . برای اینکه آننمودو برای مصارف آینده نگهداری  کردتوان آغوز اضافی را منجمد می

ود صورت غیرمستقیم گرما داده شکورهای موجود در آغوز منجمد دناتوره نشوند بایستی به

 آرامی ذوب نموده و به مصرف بره برسانیم.و بدین طریق با حفظ آنتی کورهای آغوز به

بر روی کیسه حاوی آغوز  و یادهیم را داخل کیسه داخل آب گرم قرار میآغوز منجمد 

 دهیم.ریزیم و تا ذوب آغوز منجمد ادامه میآرامی آب گرم میبه

وجه به خورند یا نه تنیاز را مییک روش مطمئن برای اینکه بدانیم بره یا بزغاله شیر مورد

، در هنگام شیر خوردن دم بزغاله مانند دنبه بره و یا دم بزغاله در هنگام شیر خوردن است

ها یک ها و بزغاله. سر صدا کردن مداوم برهرودیک پرچم در باد به چپ و راست می

دن ها از گرسنه مانها است و برخی برهعالمت دیگر برای گرسنه بودن و گرسنه ماندن آن

مقدار شیر میش و بز را با  ها،ها و بز. در اوایل زایش میشکنندمیرند و سروصدا هم نمیمی

. برخی از ها کافی استدوشش دستی امتحان کنید که مطمئن شوید که مقدار شیر برای بره

شوند بنابراین آزمایش برای مقدار شیر میش و ها بعد از زایش خیلی زود خشک میمیش

 بار ضروری است.بزها هرچند یک

 7امل به شیر مادر دارند ولی از حدود هفتگی وابستگی ک 6ها تا حدود ها و بزغالهبره

آغاز کرد. جیره خزشی  1توان تغذیه با خوراک جامد را در قالب تغذیه خزشیروزگی می

. دتدریج این مقدار کاهش یابدرصد پروتئین داشته باشد و سپس به 20در ابتدا باید حدود 

و غالت  شوداد میدرصد پیشنه 16ولی برای تمام دوره تغذیه خزشی پروتئین خام حدود 

ها باید خرد شوند. سیستم تغذیه خزشی باید محلی نزدیک ویل مورداستفاده در این جیره

ها توانایی وارد شدن به این محل را داشته باشند. ها و بزغالهداخل آغل گله باشد و فقط بره

 دراین محل باید خشک و تمیز باشد. در ساختن این محل از وسایل و امکانات موجود 

(. 8-4محل استفاده شود. آبشخور تمیز با آب کافی و تمیز در محل موجود باشد )شکل 

زغاله گرم بگرم شیر میش ولی برای هر کیلوکیلو 5گرم بره حدود برای اضافه شدن هر کیلو

 شود.گرم شیر بز مصرف میکیلو 7حدود 

 بسمه تعالي
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 تقویم دامداری

 ی عملیاتی پرورش گوسفند و بزبرنامه

 عملیاتی برنامه و چکیده عنوان عملیات

ساختن و  -1

 پیراستن گله

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

 های سالمها با میشآن

خرید دام  -2

 داشتی

 

ها و با پاها و دندان های سالمها را بخرید. میشبا توجه به استطاعت مالی بهترین

وهوا و مراتع و نوع علوفه محل پرورش آن آب، نژادی را بخرید که وضع پستان خوب

نظیر منطقه شما باشد. در انتخاب قوچ نهایت دقت را داشته باشید و همیشه 

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

سازی گله آماده -3

 گیریبرای جفت

 

داروهای ضد انگل های میکروبی ویروسی و خورانیدن واکسیناسیون علیه بیماری

و اگر در پشم  ( با هماهنگی ادارات دامپزشکی منطقهحلقوی و کپکداخلی )

ل کش طبق دستورالعمگوسفند کنه موجود بود اصطبل و گوسفندان با پودرهای کنه

 پاشی کنید.کارخانه سازنده سم

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

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

یابد. شماره زنی و یا زایی افزایش میبره ها بدهید در این صورت نرخها و میشقوچ

 های گله ضروری است.آمیزی گله جهت بررسی عملکرد دامرنگ

 قوچ اندازی -4

 

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

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

 30های قصر. یک قوچ را حداکثر به آغشته به رنگ جهت تشخیص و حذف میش

 رأس میش اختصاص دهید.

تغذیه  -5

داشتی گوسفندان 

 در آغل زمستانی

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

انه ها روزگونه گلهطاقت گردند زمستان را گذرانده و به بهار برسند در اینالغر و بی

ی برای هر رأس باغ ی یازراع یمحصوالت فرعگرم کاه و یا  500گرم یونجه و  500

 خواهد بود.گوسفند کافی 

جیره تقویتی در  -6

دوره آبستنی و 

 شیردهی

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

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

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

آبستنی و  -7

 زایمان

 

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

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

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

و بسوزانید و میش را وارده گله کنید و کف اتاق مقداری  خونی شده جمع کنید

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

اهم اقدامات  -8

 بعد از تولد بره

 

 خشک و گرم کردن بره

 قطع بند ناف چهار انگشت باالتر از محل اتصال

 زایماندقیقه بعد از  20خود جفت آمدن خودبه

 (آغوز یا ماک)کمک به شیر خوردن اولیه بره 

از شیر گرفتن  -9

 هابره

 

بل ای قااصوالً بره و بزغاله از هفته دوم و سوم به بعد شروع به لب زدن به مواد علوفه

گیری . در زمان شیرماه است 3تا  2ها گیری برهکند تاریخ از شیردسترس می

ها ی دوشیده شود در این زمان چون شیر میشصورت دستبایستی شیر میش بهمی

یابد بره و بزغاله ناچار است برای سیر کردن شکم از علوفه و خود کاهش میخودبه

 .ها استفاده بیشتری نمایدکنسانتره

بندی دسته – 10

 گله
 های داشتی و حذفیجداسازی دام

 چینیپشم -11

. تخته پشم را دور داری کنیدکردن خود. از دو بار قیچی تخته برداریدپشم را یک

بندی کرده، بپیچید و در یک کیسه بگذارید و از آلودگی پشم با مواد خودش بسته

 .ها را در محل خشک نگهداری کنیدخارجی اجتناب کنید و آن

حمام دادن  -12

 هادام
 دقیقه در حمام آماده شده فرو برید. 2گوسفندان را حداقل به مدت 

 های ضد انگلی با هماهنگی اداره دامپزشکی منطقهواکسیناسیون و خوراندن دارو واکسیناسیون-13

 

 مقدمه

 یدر تأمین درآمد خانوارهای روستایو بز با عنایت به اهمیت اقتصادی پرورش گوسفند 

ز طریق ما، ا در کشور هااین دامکشور و با توجه به اینکه درآمد اصلی پرورش و عشایری 

دی گلة گوشت تولی کمییتباشد، لذا هرگونه بهبود ( میو بزغالهتولید گوشت )بره 

پرورش  دارد. سنتی بودن مدیریت دارگله، تأثیر چشمگیری در بهبود درآمد گوسفند و بز

شوند و در که اکثراً فقیر ارزیابی می دام از طریق مرتعو اتکای آن به چرای  و بز گوسفند

 انرژی موردنیاز راهپیمایی)اکثر مواقع سال انرژی موردنیاز برای نگهداری و چرا در مرتع 

ب اغلچرهای زراعی که در فصل آمیزش )و پس کنندبرای چرا در مرتع( را تأمین نمی

بازده ود ش، سبب میاستبرخوردار ( از کمترین کیفیت غذایی و سه ماه پاییز شهریور

 هایگله رد تحقیق یک اخیراً نگارندگان در .های گوسفند و بز کاهش یابداقتصادی گله

 نظر ها ازدر این گله شده استفاده سنتی هایجیره که دادند نشان عشایری و بز گوسفند

مختلف  مراحل در و بز گوسفند نیاز و نیست متوازن و متعادل مغذی مواد و انرژی

ساس شود و در مراحل حنمی تأمین آبستنی دوره اواخر و گیریجفت مانند فیزیولوژیک

 فیزیولوژیک، گوسفند و بز نیاز به تغذیه کمکی دارند.

تغذیه  شود و گوسفند و بز همتغذیه گوسفند و بز در روز و ترجیحاً صبح زود توصیه می

توانند ذیه در شب شوند. گوسفند و بز میدهند مگر آنکه مجبور به تغدر روز را ترجیح می

ند کنماده خوراکی خود را انتخاب کنند و از خوردن گیاهان سمی در مراتع خودداری می

مگر آنکه خیلی گرسنه باشند و خوراک دیگری غیر از گیاهان سمی در اختیار نداشته 

استفاده از  یخصوص گوسفند و بز براکنندگان و بهباشند. باید توجه داشت که نشخوار

ارزش برای انسان را ارزش و یا بیاند تا این مواد کمها و مواد خشبی خلق شدهعلوفه

تبدیل به شیر و گوشت نمایند پس همیشه در تغذیه نشخوارکنندگان باید این اصل مهم 

( کمتر هاکنسانتره)ها و مواد متراکم و اساسی را در نظر گرفت. اگر در شرایطی قیمت دانه

گونه است( باید سعی شود که حداقل اکثر مواقع در کشور ما این)قیمت علوفه شد  از

( در جیره وجود داشته باشد تا فیزیولوژی گوارش و نشخوار در دام NDFعلوفه یا فیبر )

طبیعی  ، نظممختل نشود و اگر این رعایت نشود و یا تغیر ناگهانی در جیره دام اعمال شود

ود در های موج، نوع و نسبت میکروارگانیسمتعداد)کند میو شرایط شکمبه تغییر 

ا نفخ ی ای، آنتروتوکسمیای مانند اسیدوز شکمبههای تغذیهشکمبه( و درنهایت بیماری

 .شودبرای دام حادث می

 

 (Breeding Season)گیري تغذيه در فصل جفت

توانند تغذیه شوند. نکته مهم آن چر میها در این زمان در مراتع ضعیف و پسمیش

لگومینه ها دارد بایستی اجتناب  ٪50ها در مراتعی که بیشتر از از تغذیه آناست که 

 گویند.گیری را فالشینگ مینمود. تغذیه حیوانات در فصل جفت

راتع ها را به مبرای انجام فالشینگ اگر حیوانات ماده در مرتع باشند، الزم است آن

نسانتره دام تا حدود نیم کیلوگرم کتر که علوفه تازه دارند، برد یا بسته به وزن هر غنی

گرم( در اختیار هر رأس قرار داد. این کار باعث افزایش نرخ  250طور متوسط )به

تن گذاری و کاهش از دست رفواسطه افزایش نرخ تخمکزایی یا بزغاله زایی بهبره

 شود.جنین در هنگام النه گزینی در رحم حیوان ماده می

یری وضعیت گنظیر سن حیوان ماده، نژاد، فصل جفتفالشینگ بستگی به عواملی 

ها و بزهای ماده و دوره میش (BCS)بدنی دام دارد. ارتباط بین نمره وضعیت بدنی 

 شده است.ارائهزیرفالشینگ در جدول 
 رابطه بین نمره وضعیت بدني و دوره فالشینگ گوسفند و بز ماده -5-2جدول 

 (دوره فالشینگ )هفته نمره وضعیت بدني

5/1 9 

0/2 6 

5/2 3 

0/3 2 

 )فالشینگ( گیري در پرورش متمركزجیره پیشنهادي در فصل جفت -6-2جدول

 گرم / رأس/ روز ماده خوراكي رديف

 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 بزهاي ماده داشتي تغذيه میش

د، کشگیری بعدی طول میدر این مرحله که از زمان خشک شدن تا فصل جفت

ترین تواند با خوراک باکیفیت پایین تغذیه شود. ارزانحیوان تولیدی نداشته و می

یوانات حمواد خوراکی بایستی در این مرحله مورداستفاده قرار گیرد، به شرطی که 

وسط ها در مرتع باکیفیت متماده وضعیت بدنی مناسبی داشته باشند. الزم است دام

اندازه تا پایین نگهداری و تغذیه شود. مکمل ویتامینی و موادمعدنی به شکل آزاد و به

 کافی در اختیار حیوان قرار گیرد.
 جیره پیشنهادي میش در حالت داشتي)پرورش متمركز( -8-2جدول

 گرم / رأس/ روز ده خوراكيما رديف

 250تا  200 یونجه خشک 1

 500تا  300 ذرت سیلوشده 2

 70تا  50 کنسانتره 3

 350تا  250 کاه گندم یا جو 4
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