شناخت پرورش گوسفند واھميت آن
بدون شک کوچکی جثه ،قابليت رام شدن و بھره دھی زياد از نقطه نظر توليد گوشت ،شير و پشم وساير فرآورده ھای آن باعث شده
است که نظر انسان به اين حيوان جلب گردد.
در ايران علوفه مراتع متغيير است و گوسفندان ھمانند شتر مواد الزم را در بدن خود به صورت دنبه و ديگر مواد ذخيره می کند.
به خاطر مسايل مذھبی و اھميت قربانی کردن ،گوشت گوسفند در درجه اول و ديگر فرآورده ھای آن در درجه دوم اھميت قرار
دارد .
به علت عدم آگاھی گوسفندداران ايرانی اغلب گوسفندان ايرانی اصالت خود را از دست داده و به صورت ناخالص در آمده اند.
دامنه ھای سلسله جبال زاگرس در جنوب غربی و مرکز و سلسله جبال البرز در شمال ايران مناطق مناسبی برای پرورش گوسفند
در ايران ھستند.
محاسن و معايب پرورش گوسفند
محاسن:
1.گوسفند يک حيوان نسبتا ً خوش بنيه ای است که آب و ھوای متغيير و خشک را تحمل می کند و با فقيرترين علوفه و غذل ھا را
رشد خود ادامه می دھد.
2.بوسيله گوسفند می توان زمين ھای نا مرغوبی که برای کشت و زرع مناسب نيست با ايجاد مرتع مصنوعی مورد استفاده قرار
داد.
3.گوسفند در مقايسه با ساير دام ھا به جيره نگھداری کمتری احتياج دارد و بيشتر غذايی را که دريافت می کند صرف توليد رشد و
نمو خود مينمايد.
به ھمين سبب در بيشتر کشورھای دنيا از نقطه نظر اقتصادی در رتبه اول قرار دارد.
4.انواع فرآورده ھای گوسفند را در تمام طول سال می توان به بازار عرضه کرد ،به ھمين جھت دامدار کمتر با مشکالت مالی
مواجه می شود.
5.برگشت سرمايه نسبتا ً سريع است ،به عنوان مثال بره را در  ٣ماھگی يعنی  ٨ماه پس از آبستنی می توان فروخت.
6.عادت گوسفند از نظر دفع فضوالت و به ويژه در نقاط مرتفع چراگاه و مرتع از نظر تقويت و کود دھی خاک مورد توجه و
اھميت است.
7.پشم حاصله را می توان به راحتی انبار کرد و در زمان مناسب به بازار عرضه کرد يا به مسافت ھای دور فرستاد.
8.چربی خالص پشم )اللولين( که از پساب حاصله از شستشوی پشم به وسيله روش ھای شيميايی جدا می گردد به عنوان مخلوط
کننده کرم ھای آرايشی و طبی استفاده می گردد.
معايب:
1.گوسفند معموالً از نظر حيوانات مھاجم به ويژه سگ و گرگ در معرض مخاطره است.
2.گوسفند در برابر آسيب ھا و بيماری ھا و به ويژه عوارض انگلی نسبت به ساير دامھا بيشتر حساس است.
3.حرفه چوپانی از نظر اجتماعی چندان چشمگير نيست و به ھمين جھت سيستم چوپانی پرورش گوسفند معموالً با کمبود افراد
مجرب مواجه است.
4.الياف مصنوعی که از ترکيبات شيميايی و رزين توليد می شود می تواند به عنوان ماده جايگزين پشم با آن رقابت نمايد.
اھميت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند
در بيشتر مناطق دنيا پروش گوسفند به صورت چرای آزاد يعنی به شکل ھمان سنت اوليه انسان با استفاده از مراتع طبيعی انجام می
پذيرد.
انواع چرا

1.چرای گسترده يا آزاد :به دو نوع نوع گسترده نسبی و مطلق تقسيم می گردد که در نوع اول گله در کل طول سال در کل مرتع
چرا می کند ولی در حالت دوم قسمتی از مرتع برای جمع آوری غذای زمستانی حفظ می گردد.
2.چرای انتقالی يا بسته :در اين روش مرتع به وسيله حصار به قطعات مختلفی تقسيم می گردد و گوسفندان در ھر ايامی از سال در
قسمتی از مرتع به سر می برند.
از تفاوت ھايی که اين روش با روش گسترده دارد اين است که به علت بسته بودن گياھان نا مطبوع ھم به مصرف گوسفند ميرسد.
3.چرای مخلوط  :گاھی اوقاط و بر حسب شرايط می توان حيوان ديگری را در چرای گوسفند وارد ساخت ،از انواع چرای مخلوط
می توان چرای گوسفند و گاو،ميش و بره نام برد.
موقع چرا
معموالً گوسفند از اوايل فصل بھار قادر به انتقال به چراگاه می باشد و اگر چه انتخاب زمان انتقال در ھر نقطه بستگی به شرايط آب
و ھوايی ،ارتفاع ،نوع خاک و باالخره نوع گياه دارد ولی توجه به دو نکته الزم و ضروری است.
اوالً آن که گياھان سمی در بھار زودتر از ساير گياھان ظاھر می شوند و پيش چرای گوسفند در اين مناطق می تواند باعث تلفاتی
در گله گردد.
ثانيا ً ھنگامی می توان از چراگاه استفاده نمود که ارتفاع ساقه ھای علوفه دست کم به  ١٠تا  ١٢سانت رسيده باشد.
با اين ترتيب ھر قدر در عقب انداختن چرا به اواسط بھار سعی شود در حفظ و نگھداری مرتع تالش بيشتری مبذول گرديده.
ظرفيت چرای مرتع
بر حسب تعريف ،حداکثر تعداد گوسفندی که می تواند در در ھر سال در محدوده خاصی و در مدت معينی چرا کند و سطح توليد
مرتع از نظر کميت و کيفيت تغيير نکند ظرفيت چرای مرتع ناميده می شود.
مدت معين چرا از نظر آنکه در سطح توليد مرتع تغييری حاصل نگردد در ايران به صورت متوسط حدود  ١٠٠روز است.
بر اساس آخرين آمار تعداد دام موجود در کشور حدود  ٨٠ميليون واحد دامی است و که از اين تعداد با توجه به ضريب وابستکی
انواع مختلف دام به مرتع حدودو  50ميليون واحد دامی کشور کامالً وابسته به مراتع می باشن
د که براساس موجود حدود  ٣٥/٥ميليون واحد دامی اضافه در مراتع چرا می کنند يا به زبان ديگر ميتوان گفت از مراتع موجود ٣
تا  ٣/٥برابر ظرفيت مجازبھره برداری می شود که اين باعث تخريب و کاھش مراتع می گردد.
شناسايی و قضاوت گوسفند
ابتدا بايد ھدف از پرورش را مشخص نمود سپس نژاد را انتخاب کرد.معموالً دو صت را با اولويت قرار دادن يکی از آنھا در نظر
می گيرند).مانند زير)
صفت اصلی
صفت فرعی
گوشت پشم
پشم گوشت
گوشت شير
شير پشم
جايگاه و تجھيزات الزم برای پرورش گوسفند
پرورش گوسفند در مقايسه با پرورش گاو به تجھيزات و امکانات کمتری احتياج دارد و در اکثر کشورھای دنيا گوسفندان در بيشتر
ايام سال به صورت آزاد پرورش می يابند
و در فصل زمستان و ايام نا مساعد ھوا در محيط ھای بسته به سر می برند .گوسفند حيوانی است که تنھا از کوران باد و رطوبت

نامناسب رنج ميبرد و در برابر بسياری از تغي يرات جوی بردبار و مقاوم است.
پس از احداث جايگاه بايد به دسترسی آسان آب توجه داشت چرا که آب نياز اوليه است.
آغل
تقسيمات داخلی آن بايد به گونه ای باشد که بتوان آن را با توجه به نياز و شرايط تغيير داد ،مثاالً اگر دامدار مايل باشد فضايی برای
نگھداری گوسفندان داشتی فراھم کند با اندک تغييراتی آن را فراھم کند.
از جمله مسايلی که بايد در نظر داشت عبارتند از ديوار چينی مناسب و نامساعد برای رشد ھرگونه انگل ،کف سازی محکم بادوام،
غيرقابل نفوذ و غير لغزنده ،سقف سبک ،ارزان و غير قابل نفوذ برای جانوران،
بھاربند با حصاربندی مناسب که ھمان حياط آغل است ،وسايل غذاخوری مدرن و کارآمد ،نور و تھويه مناسب.
جايگاه باز
جايگاه باز عبارت است يک ساختمان مسقف که از چھار طرف باز است در نمونه مدرن آن ديوارھای جانبی از عدل ھای کاه و
کف را به صورت نرده ای می سازند.
اين نوع جايگاه در ب يشتر کشورھا برای ميش ھای داشتی استفاده می گردد  ،مساحت الزم برای ھر ميش بالغ حدود  ١تا ١/٥
مترمربع است و آخور و آبشخور به ميزان الزم بر حسب تعداد گله تأمين می گردد.
جايگاه نيمه باز
عبارت است از يک ساختمان ساده که از سه طرف محصور شده و از يک طرف باز است و حياطی در کنار دارد که گوسفندان در
شرايط نامساعد جوی يا برای استرحت در قسمت مسقف بسر می برند.
قسمت ھای الزم ديگر
اتاق توزين دام ،پشم چينی ،بسته بندی پشم ،ذخيره علوفه ،توزين ،نگھداری مواد کنسانتره و يا روزانه ،محل تھيه غذای روزانه،
نگھداری کود ،نگھداری گوسفندان مريض ،حمام دام ،اتاق شيردوشی ،اتاق کارگر و دفتر.
بلوغ و توليد مثل در گوسفند
بلوغ جنسی در بره نر ،بستگی به عوامل متعددی دارد که به ترتيب عبارتند از وزن،سن،نژاد،آب و ھوا،فصل تولد و غذا.
به نظر ميرسد وزن حيوان بيش از ساير موارد در در اين امر موثر باشد .احتماالً مسئله تغذيه به اين امر کمک می کند .به تجربه
ثابت شده بره ھای پاييزه دير تر از بره ھای بھاره به بلوغ می رسند .
ھمچنين نژادھای درشت اندام ديرتر از نژادھای کوچک اندام به سن بلوغ ميرسند .البته اين صفت به خصوصيت نژادی ھم مرتبط
است .شرايط آب و ھوا از نظردرجه حرارت و رطوبت در بلوغ بره ھا موثر است .
بطور کلی در شرايط ايران بره ھا بين  ٦تا  ١٢ماھگی به سن بلوغ رسيده و قادر به جفت گيری می باشند ولی از لحاظ بھره
برداری و توليد نسل ،از سن  ١٨ماھگی به بعد مورد بھره برداری قرار ميگيرند.
روش ھای پرورش گوسفند
1.روش پرورش گوسفند نژاد خالص :دراين روش معموالً فقط يک نوع نژاد خالص برای پرورش در نظر گرفته می شود و تمام
مساعی در جھت تثبيت و تقويت نژاد مربوطه انجام می گيرد.
قوچ ھای حاصله به مصرف کسانی که به صورت آميخته گری به پرورش گوسفند پرداخته اند می رسد .اين کار معموالً سود
اقتصادی چندانی ندارد و غالبا ً به صورت ذوقی يا توسط ارگان ھای دولتی انجام می گيرد .
در ايران ايستگاه پرورش گوسفند عباس آباد مشد ) ٣٠کيلومتری جاده سرخس )وابسته به سازمان دامپروری کل کشور از جمله
مراکزی است که در از نژاد خالص بلوچی پرورش داده می شود .
2.روش پرورش گوسفند به روش آميخته گری :در اغلب کشور ھای دنيا از اين روش برای پرورش استفاده می گردد.
در اين روش سعی می گردد دو نوع نژاد مطلوب مثالً نژاد گوشتی و نژاد مناسب باروری با ھم آميخته می گردد و در نسل اول ژن
ھای مطلوب ژن ھای ضعيف را کنار زده و بره حاصل از آميزش اين دو نژاد خالص بره ای خواھد بود

که ھم از لحاظ گوشتی و ھم از لحاظ باروری مطلوب است ولی در نسل بعدی ژن ھای مطلوب ضعيف شده و ژن ھای نامطلوب
غالب می گردد.
3.روش پرورش گوسفند در مزرعه :اين روش نمونه ای از روش فشرده است که به جز مناطق عشايری ايران در بيشتر مناطق
روستايی معمول و متداول است
منظور اصلی در اين روش اول توليد و فروش بره و در مرحله دوم توليد و عرضه پشم است .تعداد گله در اين روش متغيير است و
ممکن است بين  ٦تا  ٥٠٠رأس باشد.
در اين روش،نگھداری و مراقبت از گله بر عھده يک يا دو نفر مراقب است که کارھای ديگری ھم در مزرعه دارند لزا در اين
روش توجه کافی به گله مبذول نمی گردد.
4.پرورش گوسفند به روش چرای آزاد :از اين روش که به نام روش گسترده و يا متحرک نيز خوانده می شود در مناطقی استفاده
می گردد که از آب و ھوای معتدل برخوردار است و در مجاورت مراتع وسيع و پربار قرار ارند.
در اين روش در بيشتر کشورھای خارجی و مناطق عشايری ايران استفاده می گردد .
5.پرورش وسفند به روش چرای نيمه آزاد :شکل ديگری از روش فوق است در اين روش از آغل برای نگھداری بره ھا و
گوسفندان در طول شب و فصول نامساعد سال يا به منظور پراربندی استفاده می گردد.
6.روش پرورش گوسفند به منظور پرواربندی :دراين روش بره ھايی به منظور پرواربندی خريداری می گردد و با جيره غذايی
مناسب برای فروش آماده ميگردن
د .قيمت خريد بره ھا حدود  ٥٠تا  ٧٠درصد کل مخارج پرواربندی را با توجه به مرگ ومير ھای احتمالی تشکيل می دھد.
کتاب پرورش گوسفند دکتر سعادت نوری

