
 

 

  

 ابعاد مناسب آخور برای هر رأس ترکیب گله گوسفند و بز
 متر(گوسفند و بز )واحد: سانتیابعاد مناسب آخور برای هر رأس ترکیب گله  -4-1جدول

 طول ترکیب گله
 پهنای

 طرفهیک

 پهنای

 دوطرفه

 ارتفاع

 از کف آغل

د
فن

وس
گ

 

 40-45 50-60 50 45-50 میش

 40 40-50 45 40 بره پرواری و نر و ماده جایگزین

 30 40 35 30 بره تا شیرگیری

 بز

 40 50 40 35-40 بز ماده

 بزغاله ماده جایگزین

 پرواری و بزغاله
30 35 40 30 

 25 35 30 25 بزغاله تا شیرگیری

متری باالی آخور شبکه فلزی سرتاسر با زاویه مشخص سانتی 25معموالً در ارتفاع  -

 گردد.عنوان علف خوار از آن استفاده مینمایند که بهتعبیه می

های جانبی از داخل برای جمع شدن خوراک در قسمت وسط آخور، دیوار -

 شود.صورت مورب طراحی میبه

 ها، در قسمت فوقانی آخور حفاظ نصب شود.جهت جلوگیری از ورود دام -

 باشد.متر میسانتی 15عمق آخور  -

 شوند.آخورهای دوطرفه در وسط آغل و بهاربند احداث می -

متر بیشتر منظور سانتی 5طول آخور برای قوچ و بز نر نسبت به میش و بز ماده  -

 گردد.می

 

 آخور -5-1شکل

 آبشخور

گی های مختلف بستآب موردنیاز هر دام به نوع و مقدار تولید، تغذیه، فصل و اقلیم

گراد درجه سانتی 9-12روز با دمای مناسب لیتر در شبانه 5-10داشته و حدود 

انات امکباشد. استفاده از انواع آبشخورها به مکان مزرعه، نقشه مورد نظر دامدار و می

 بستگی دارد.

حجم و ظرفیت آبشخور باید برحسب تعداد گوسفند در هر واحد در نظر گرفته شود، عرض 

متر، ارتفاع آبشخور از کف آغل تا سانتی 30و عمق مفید آن حداکثر  55-65کل آبشخور 

شود. عالوه بر تعبیه یک منفذ در کف آبشخور برای متر توصیه میسانتی 35-40لبه آن 

ای آن، الزم است برای جلوگیری از سرریز شدن آن به بستر، لولهخالی کردن و شستشوی 

 35-40متر از کف )بسته به ارتفاع آن یعنیسانتی 32-38متر در ارتفاع سانتی 5/2به قطر 

متر سانتی 45رأس  15متر( در دیوار پشتی نصب شود. طول مناسب آبشخور به ازای سانتی

 باشد.می

 
 آبشخور -6-1شکل 

 ها توجه به نکات زیر ضروری است:ام دادن دامهنگام حم
 های دارای زخم یا جراحت، خودداری شود.های ضعیف و همچنین داماز حمام دادن دام -

 ها در هنگام حمام دادن نباید تشنه باشند.دام -

 حمام دادن در هوای گرم و مالیم انجام شود. -

 تغذیه شوند.ها نباید قبل از حمام دادن به میزان زیاد دام -

شم - سال حمام دادن قبل از پ صل آمیزش )اواخر مرداد( انجام در هر  سط بهار( و قبل از ف چینی )اوا

  شود.

 پاشی جایگاه همزمان باشد.ها بهتر است با سمحمام دادن دام -

سم را طبق بروشور، تدریجی داخل حوضچه ریخته و با یک چوب بلند بهم بزنید تا کامالً در آب  -

 شود. حل

 با استفاده از چوبی که یک سرآن دوشاخ است سر گوسفندان را هم در آب فرو کنید. -

 در زمستان بدن گوسفندان را با سم و یا محلول حمام گردپاشی نمایید. -

 

 بسمه تعالی
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 حمام ضد کنه -7-1شکل 

 



 

 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 نیمه بستهجایگاه نیمه

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

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

 
 باز یا نیمه بستهجایگاه نیمه -1-1شکل 

 جایگاه بسته

ستفاده می ستم ا سی سرمای خیلی زیاد دارند از این  صواًل نمایند و ادر مناطقی که 

چهار عامل باشتتتد. در این حالت تنمین مناستتتب آغل از چهار طرف بستتتته می

نیز در عملکرد و ستتتودآوری  دما(، تهویه، رطوبت و نور) درجه حرارت

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

 جایگاه بسته -2-1شکل

 

 دما

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

 طور متوسطهای شیری تا سه هفتگی بهو بره 10-15حرارت مناسب برای دام بالغ درجه 

 باشد.گراد میدرجه سانتی 20ماهگی و تا سه 25

 تهویه

ها در واحد های دارای ظرفیت زیاد گوسفند و در صورت تراکم زیاد دامدر جایگاه

ی یا در قسمت فوقانتوان در سقف ها را میسطح، باید از هواکش استفاده کرد. هواکش

های جانبی نصب کرد. برای خروج هوای آلوده از جایگاه ورود هوای تازه به آن دیواره

 های هوا باید پنجره موجود باشد.ها، برای ورودیدر طرف مقابل هواکش

های های بزرگ و دربکه استفاده از پنجره برای تهویه کافی باشد، پنجرهدرصورتی

 شمالی نزدیکهای کوچک مخصوص تهویه در دیواربی و پنجرهجایگاه در دیواره جنو

ان های جنوبی باید به نحوی باشد که در فصل زمستگردند. نصب پنجرهبه سقف نصب می

اع ها را در ارتفها برخورد نکند برای این منظور بهتر است آنهوای ورودی به پشت دام

 متری از کف زمین نصب نمود. 2- 5/1

های تهویه درصد و پنجره 5ی جنوبی با در نظر گرفتن تنمین نور موردنیاز، هامیزان پنجره

 درصد مساحت کف در نظر گرفته شود. 2)در قسمت شمالی جایگاه( 

یعی در های طبتوان از هواکشها برای تهویه استفاده نشود، میاگر از روش تعبیه پنجره

مترمربع مساحت کف باید  10 سقف جایگاه استفاده نمود، بدین ترتیب که به ازای هر

 متر در سقف نصب نمود.سانتی 20-25یک عدد لوله سیمانی با کالهک به قطر 

 
 تهویه توسط پنجره-3-1شکل

 رطوبت

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

ب برای جایگاه ناسشود. رطوبت نسبی مبیشتر باشد تحمل گرما برای گوسفند مشکل می

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

 

برای جلوگیری از زیاد شدن رطوبت جایگاه اقدامات زیر ضروری 

 است:

 ها در واحد سطحازحد دامعدم تراکم بیش -1

وع مدفها )ادرار، ها در واحد سطح بیشتر باشد رطوبت حاصل از آنهرقدر تعداد دام

 دد.گرو بخار آب( در فضای کمتری متمرکز شده و سبب افزایش رطوبت می

های غذایی متعادل از لحاظ انرژی، پروتئین و استفاده از جیره -2

 مواد معدنی

تن شوند به علت داشهای دارای کنسانتره زیاد تغذیه میهائی که با جیرهمدفوع دام

ا که حیوانات با علوفه سبز بدرصورتیباشد. همچنین انرژی زیاد شل و آبکی می

قابلیت هضم زیاد )بونجه، شبدر( تغذیه شوند، سبب افزایش رطوبت مدفوع )حالت 

 شود.اسهالی( می

 استفاده از گچ یا آهک در بستر -3

برای تثبیت گاز آمونیاک حاصل از ادرار گوسفند، جذب رطوبت و ایجاد بستر گرم 

د. آهک عالوه بر موارد فوق به ضدعفونی جایگاه شوبرای حیوان از گچ استفاده می

 کند.کمک می

 استفاده از تهویه مناسب -4

 نور

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

ی شود. برای تنمین نور طبیعها تنمین میاست. معمواًل نور جایگاه به کمک پنجره

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

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

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

 شود.متر طول نصب می 5/4هر 

 
 هاپنجرهتصویر تأمین نور توسط  -4-1شکل
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