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 مقدمه
-؛ خانوادهو تولید گوشت قرمز در ایران نقش مهمی در اقتصاد کشاورزیو بزغاله پرواربندی بره 

های ش و تولید علمی و  اقتصادی برهرز جامعه به گوشت قرمز دارد. پروو تامین نیاهای روستایی 
که این حرفه رونق قابل توجهی بگیرد. در شرایط فعلی، پرواربندی بره به  خواهد شدی  سبب رپروا

دسترسی  هادر دوران شیرخوارگی بره و های داشتیگله درکه  ده باشد. اول ایند سو دو دلیل نتوانسته
.  به تجربه ثابت یستندشیرمست  ن لذاکنند و و جیره مناسب دریافت نمیمیش نداشته و آزاد  به  

مصرف به همراه  کنسانتره هایی که در طی دوران شیرخوراگی شیر مناسب و کافی شده است بره
. دارندگرم در روز  250تا گرم  200در دوران پرواربندی به زحمت افزایش وزنی در حدود  ،نکنند
خزشی )جیره  زاد دارندآدسترسی و کنسانتره دوره شیرخوارگی به شیر مادر  دوم از هفته ی کههایبره

Creep Feeding)کیلوگرم خواهند داشت.  40تا  35ی وزنی بین گدر پایان قطع شیر و سه ماه ؛
ا در شرایط فعلی مناسب تهیه هسه ماه پرواربندی برهدو تا مصرفی در طی  یهاکه جیره این دوم

گردد. نظر به نقش تولید گران قیمت تهیه می (TMR)مخلوط شده و هر کیلوگرم خوراک کامالًن
ضرورت دارد با ارایه راهکارهای مناسب مدیریتی و  ؛خصوص گوشت گوسفندبه گوشت قرمز و 

افزایش برداشته شود.  پرواربندیگامی موثر در جهت اقتصادی نمودن و افزایش سودهی  ؛ایتغذیه
سبب بروز نارضایتی اجتماعی، کاهش سطح تغذیه عمومی و به دلیل افزایش قیمت  قیمت گوشت

سود ده نبودن پرواربندی منجر همچنین  گردد.می شتر سبب افزایش نرخ سالیانه دیه شخص ثالث
و در نهایت افزایش نرخ بیکاری و کاهش شدید جمعیت  گوسفندان  یبه تعطیلی واحدهای تولید

های نوین و کاربردی ارایه آموزش ،راه موثر با هدف بهبود وضعیت فعلی تنها. خواهد شدکشور 
   های نر است.پرواربندی بره

این کتاب با هدف افزایش دانش و مهارت دانشجویان علوم دامی، دامپزشکی و  دامداران  فعال 
شر می صنعت پرواربندی بره  منت ساده تر بیاندر  ست  مطالب به زبان  شده ا گردد تا   گردد. تالش 

 باشد. کاربردی تردامدارن محترم  برای همه اقشار جامعه خصوصاً

                                                                       
 مولف

 دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور

عضو هیات علمی دانشگاه رازی



 



 

 بخش نخست 

 های گوسفند ایرانیمقدمه و آشنایی با نژاد

 

 
 بندی های گوشتی و پروارمقدمه، اهمیت و مشکالت پرورش دام -1-1

تغذیه افراد موثر های پروتئینی ارزشمند و راهبردی در کشور و هگوشت قرمز یکی از فرآورد
جامعه است. عمده گوشت قرمز کشور توسط گاو، گوساله، گوسفند، بز، گاومیش و شتر تولید 

میلیون  50تا  46اد متنوع گوسفند با جمعیت در حدود نژ 28گردد. در ایران تعداد و تامین می
راس وجود دارد. پرورش گوسفند و گوسفنداری در ایران به دالیل متعدد زیر رونق گرفته 

 46میلیون راس به  52جمعیت گوسفند از   2015تا  2002های است. گرچه در طی سال
به نظر می رسد  .(1392ی، )آمار نامه وزارت جهاد کشاورز میلیون راس کاهش داشته است

افزایش قیمت میش و جذب سرمایه های کالن در این  بخش سبب افزایش جمعیت گوسفند 
 (.1398کشور شده است)

گوسفندان قادرند شرایط اقیلمی متغیر را تحمل کنند. لذا در اقصی نقاط ایران انواع  -1
سرپل ذهاب  برای مثال در منطقه  گرمسیر شود.نژادهای گوسفند پرورش داده می

کرمانشاه در چند سال اخیر نژادهای افشار، مهربان، شال  و مغانی هم  انتقال داده شده 
 و در گله های تجاری پرورش داده می شوند.

بزها نیز هوای گرم  مناطق جنوب کشور را به راحتی تحمل نموده و تحت تاثیر تنش 
 گرمایی قرار نمی گیرند.

)گوشت، پشم، پوست، شیر و کود( بوده و  های تولیدیردهدارای انواع فرآو و بز گوسفند -2
 ها را به بازار عرضه نمود. توان این فرآوردهدر تمام طول سال می

های داخلی )امعاء و احشاء( گوسفند )جگر سیاه )کبد(، دل، قلوه، بازار پسند بودن آالیش -3
 ها )جگر سفید((.کله و پاچه و شش

ایران به گوشت گوسفند. چون گوشت گوسفند ناطق بسیاری از معادت نمودن ذائقه  -4
مردم بیشتر  ه و موافق با طبع انسان است؛ لذاداشت (1391افشار، )کردگرم و تر طبع

 (.1391)کردافشار،  رغبت به مصرف گوشت گوسفند دارند تا گوشت گاو )طبع سرد(
و سایر گرچه در مناطق جنوبی کشور مانند جنوب استان  فارس، بوشهر، هرمزگان  
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مناطق گرمسیر گوشت بز مصرف قابل توجهی داشته و حتی در برخی مناطق گوشت 
گوسفند اصال  مصرف ندارد. گوشت بز طبع سرد داشته و  در مناطق گرمسیر مصرف 

 باالیی دارد.

 که  گوسفنداری  ی اصلی آنهاتعدد و فراوانی باالی ایالت و رونق جامعه عشایری و حرفه -5
 است.و بز 

یوان با حعتقادات مذهبی به سنت حسنه قربانی نمودن گوسفند به عنوان یک وجود ا -6
 (.1388)دستغیب، ی الهی ارزش معنوی و تحفه

ابر نظر بعضی بن که سنت عقیقه کردن گوسفند برای سالمتی فرزندان تا قبل از سن بلوغ -7
واقع  م تولدبهتر است در روز هفتسنت عقیقه نمودن گوسفند . باشدمیاز علما واجب 

در صورتی که  وگردد. اگر از این سن تاخیر گردد تا سن بلوغ فرزند بر پدر واجب است 
بانی )عقیقه( کند. به جا نیاورند بر خود فرد واجب است تا گوسفندی را در راه خداوند قر

او واجب نیست. بعد  فرماید اگر فرد فقیر باشد و توانایی نداشته باشد برامام صادق ع می
ر بهتر است پد نمودن گوسفند عقیقه، باید گوشت آن بین مسلمانان توزیع گردد.از ذبح 

 (.1279)مفاتیج الجنان صمادر فرزند از آن نخورند  و

ن ایرانی که شهرت و جایگاه خاص فرش )قالی( ایرانی در دنیا و پشم تولیدی گوسفندا -8
 از نوع پشم قالی است.

 ن چنین کاالهایی.بسه پشمی و بازار پسند بودنیاز مبرم و توجه خاص جامعه ایرانی به ال -9

گاهی از عدم امروزه آ اهمیت و غنی بودن کود تولیدی گوسفند و کاربرد آن در زراعت. -10
امی نقش استفاده از کودهای شیمیایی و کشاورزی ارگانیک سبب شده است که کود د

 ای در کشاورزی ارگانیک ایفا کند. ویژه

بیش از یک میلیارد راس گوسفند  2010در سال  1بار جهانی وبر اساس آمار سازمان و خوار 
)سوری و نوریان اند نژاد در سرتاسر جهان مورد پرورش قرار گرفته 200با تنوع نژادی بیش از 

   (.1387سرور، 
 
 

                                                           
1 FAO 
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 جمعیت گوسفند و رتبه چند کشور اول جهان.  :1-1جدول 

  جمعیت گوسفند ) میلیون راس( / سال کشور ردیف

  2001 2002 2003 2015 

  143 135 133 چین 1
  98 106 110 استرالیا 2
  59 58 58 هند 3
 146 54 53 53 ایران 4

  47 47 47 سودان 5
  39 39 40 نیوزلند 6
  35 35 36 آمریکا 7

 1392 آمار نامه جهاد کشاورزی 1

میلیون راس  54 با داشتن  1میلیون واحد دامی 140از مجموع   2003  کشور ایران در سال
درصد گوسفندان دنیا در رتبه چهارم جهان قرار داشت.  اما در حال حاضر این  2/5گوسفند با 
چنان گرچه هم( 1392)آمار نامه جهاد کشاورزی، میلیون راس کاهش یافته است  46تعداد به 

 رتبه چهارم را در جهان دارد.
 های گوسفند ایران  آشنایی مختصر با نژاد -1-2

وب س  بب های متفاوت ش  مال تا جناقلیمتوام با وجود کش  ور ما  گیو گس  ترد تعوس       
ر حال دکه  طوریه متعدد ایران گردیده اس   ت. ب مناطقپراکنش گوس   فندان متفاوتی در 

، روس  یمانف نژادهای رو گرچه اخیراً وجود دارد. ی در کش  ورنژاد گوس  فند ایران 28حاض  ر 
 اص  والً ند.انیز وارد کش  ور ش  ده ژ فرانس  هرُو  سرومن، ایل دو فران آص  اف؛الکن،آواس  ی،
سفند نژادهای  سختی میایرانی گو صلی طبقه برا به  چون  ندی نمودتوان بر مبنای تولید ا

وع تقسیم بندی ولی در یک ن . ای بین همه  انها صورت  نگرفته استمطالعه  دقیق مقایسه
سفندان ای ساس اندازه و وجود یا عدم وجود دنبه گو سته زبر ا سه د سیم بندی رانی به  یر تق

 گردند: می
 

                                                           
1 Animal Unit 
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  1الف ( گوسفندان دنبه دار

ربی به عنوان چذخیره  غده بزرگدارای  رندجز این دسته قرار دا که ایرانی عمده گوسفدان 
 باشد.تفاوت میدنبه در بخش انتهایی بدن هستند. در نژادهای مختلف شکل و اندازه دنبه م

  2ب( گوسفندان نیم دنبه

م در حیوان میدای از چربی به جای دنبه قرار داش  ته که ش  بیه در این گوس  فندان زائده   
 د.گیرنجز این دسته قرار می و آتابای داالق ،باشد. گوسفندان نژاد قره گل

  ج( گوسفندان بدون دنبه 

سفندان فاقد هرگونه زائده یا غده چربی    سته از گو سمت عقبی  این د شندمی دنبدر ق . با
 باشد. گوسفند کوچک جثه زل مازندران می،تنها نژاد ایرانی این دسته

 خصوصیات ظاهری نوع بهره نژاد استان ردیف

 مپشبدونای مایل به قرمز،زیرشکم وگردن قهوه گوشتی شیری قزل آذربایجان شرقی 1

  گوشتی مغانی  
 نخودی   گوشتی ماکویی  
 شمپ ای مایل به قرمز،زیرشکم وگردن بدونوهقه شیری-گوشتی قزل آذربایجان غربی 2

  گوشتی ماکویی  
  گوشتی مغانی اردبیل 3
 مپش ای مایل به قرمز،زیرشکم وگردن بدونقهوه گوشتی افشار زنجان 4

 سفید گوشتی طالشی  
  گوشتی شیری شال قزوین 5
 ای روشن، زیر شکم وگردن عاری از پشمبدن قهوه گوشتی مهربان همدان 6

  گوشتی کردی کردستان 7
 بدن سفید رنگ، بزرگ جثه، تنوع رنگ در پیشانی پشمی-گوشتی سنجابی کرمانشاه 8

 بدن سفید رنگ، دنبه کوچک تر از سنجابی پشمی-گوشتی کردی  
 بدن قهوه ای روشن، زیر شکم وگردن عاری از پشم گوشتی مهربان   

 وه ای بدن  سفید و  سر قه پشمی-گوشتی لری لرستان 9
  گوشتی پشمی لری بختیاری  
  گوشتی کردی ایالم 10
  گوشتی پشمی لری  

                                                           
1 Fat-Taile  

2 Semi-Fat-Tail 
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  گوشتی عربی  
  گوشتی عربی خوزستان 11
  گوشتی پشمی لری بختیاری  
 بدن  سفید، صورت محدب و دنبه کوتاه دو فاق گوشتی پشمی لری بختیاری چهار محال 12

  گوشتی لک قشقایی کهگیلویه  13
  گوشتی ئیبهم  
  گوشتی لک قشقایی بوشهر 14
 دارای تنوع رنگ سفید،سیاه و ابلق بوده  گوشتی عربی  
 سیاه پوستی  زندی تهران 15
 قهوه ای مایل به قرمز، سر ابلق، با دنبه ای بزرگ گوشتی فشندی  

زندی؛ کلکوهی،  قم 16
 فراهانی

  گوشتی 

  گوشتی  زندی ، کلکوهی مرکزی 17
  گوشتی سنگسری سمنان 18
  گوشتی طالشی گیالن 19
 دارای تنوع رنگ می باشد.  گوشتی زل مازندران 20
 تالقی افشار+زل  تاب  
  گوشتی داالق ، زل گلستان 21
 تالقی افشار+زل  تاب  
های سیاه در اطرف سفید، با لکه گوشتی-پشمی بلوچی خراسان 22

 چشم،منخرین وپوزه
 یدسف پشمی-گوشتی کردی  
  پوستی قره گل  
  گوشتی-پشمی بلوچی سیستان 23
  گوشتی-پشمی کرمانی کرمان 24
  گوشتی-پشمی نائینی اصفهان 25
  گوشتی-پشمی کرمانی یزد 26
  گوشتی کبود شیراز فارس 27

  پشمی-گوشتی لک قشقایی  
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سفند افشار در اقصی نقاط ایران این دسته  بندی بدون در نظر گرفتن  تغیرات جدید و  رونق پرورش گو

در شرایط فعلی گوسفند نژاد افشار و  قزل افشار در سرتاسر ایران گسترش یافته و  در برخی از استانها   است.
 مانند لرستان  گونه غالب منطقه شده است.

 
 لری بختیاری   -1-2-1

ست.    ستان چهار محال و بختیاری ا این نژاد گوسفندی  گوسفند نژاد لری بختیاری بومی ا
اگرچه گوسفندانی . ن سفید رنگ می باشدآاست بزرگ جثه و دنبه دار که پوشش پشم بدن 

سیاه و  قهوهبا رنگ شاهده میهای  سفندشود. این ای هم در این نژاد م در مناطق بوم  گو
صورتخود  ستایی و پرواربندی مورد توجه دامداران قرار به  شایری، رو . داردهای پرورش ع

شایری ستم پرورش ع سی سِ کوه ،در  صفهان و  م به عنوان مراتع میرُهای زاگرس تا حوالی ا
به  و اندیمشک ییالقی) تابستانی( و دشت خوزستان ازحوالی مسجد سلیمان تا نزدیکی اهواز

 گیرد. عنوان مراتع قشالقی )زمستانی( مورد استفاده قرار می
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

سترش و پرورش این نژاد شور در د حوزه گ ستانر مناطق جنوب غربی ک های چهارمحال و ا
 باشد. و لرستان می، خوزستان  اصفهان بختیاری،

 
 

 
 یلری بختیار قوچ نژاد :2-1شکل

 

 
 لری بختیاری تالقی زل با   :1-1شکل
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 مهربان -1-2-2    

الب استان همدان واقع در غرب کشور دام غ یک نژاد گوشتی بوده و گوسفند نژاد مهربان    
ست. ستان ا صلی تم در این ا ستان کبودرآهنگ و بخش مهربان نقطه ا رکز این نژاد شهر

های زنجان از ش  مال، کردس  تان جواری اس  تان همدان با اس  تانبه همتوجه باش  د. با می
جوار های همدر نواحی مرزی استان ،وکرمانشاه از غرب، لرستان از جنوب و مرکزی از شرق

های غربی استان کرمانشاه  نژاد مهربان  در بخش گردد.نیز پراکنش نژاد مهربان مشاهده می
شم:  ظاهری نژاد مهربان عبارتند از مشخصاتمعیت غالب گوسفندان را  دارد. ج در  رنگ پ

سفندان بالغ به نخودی تیره تا قهوه ایقهوه تولد کامالً آغاز ست که در گو شن تغییر ا ای رو
سال؛  یابد.می در این  سر، گوش، گردن، دست و پا، و  زیر شکمدر بره های جوان زیر یک 
شم بوده و به رنگ قهوهف کامالً نژاد شد. هر دو جنس قوچ و میش تیره می ای کامالً اقد پ با

 فاقد شاخ هستند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه  نر مهربان  س   ه ماهه، با راس بر 48در یک دوره س   ه ماه پرواربندی تحقیقاتی با تعداد 
مل کنسانتره= جو، سویا،سبوس، نمک، جوش شیرین،مک)کنسانتره به علوفه  40به  60جیره

فزایش وزن روزانه ادرص   د وزن  ،   4و مص   رف  به ص   ورت  ( معدنی،  و علوفه= یونجه
یان پروار  2/32. وزن ش   روع پروار گرم  در روز بود 183های مهربانبره پا  67/48و وزن 

 
 : میش نژاد مهربان 3-1شکل

 

 
 : قوچ نژاد مهربان4-1شکل
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در  .(Nooriyan soroor  et al., 2013)کیلوگرم بود  5/9کیلوگرم بود.  ض  ریب تبدیل بره ها 
های نر مهربان  در ش  رایط س  رد برهراس  20تعداد ح تحقیقاتی دیگر حالی که در یک طر

سالن(  در طی  سانتره به 25به  75روز پروار بندی با جیره  62سالن )یخ زدن آب داخل  ، کن
 6های این طرح تحقیقاتی . ض  ریب تبدیل برهگرم در روز داش  تند 305علوفه، افزایش وزن 

در بررس   ی جایگزینی کنجاله دانه روغنی  .(1395، )نوریان س   رور و همکارانکیلوگرم بود 
راس  ی( ، میانگین   7گروه   4)  راس بره مهربان 28کاملینا به جای کنجاله س  ویا در جیره  

نه  ندی 59راس بره در طی  28افزایش وزن روزا گرم  304،  و علوفه  فقط کاه روز پروار ب
 (.1397) شیرنگار و همکاران، در روز بود 

 
 دی خراسان شمالیکر-1-2-3

ایران بوده و بعد از گوسفندان بلوچی بیشترین  نژادهای نیمه سنگین ءاین گوسفندان جز   
این نژاد از گوسفندان در عهد صفویان با . شوندمی لامتعداد گوسفندان استان خراسان را ش

اند. در مهاجرت عده ای از اکراد به این استان منتقل شده و در نواحی سردسیر تمرکز یافته
 زیستگاه این نژاد )عالوه بر استان کردستان و آذربایجان غربی( معموالً شمالحال حاضر 

ولی به دلیل برخورداری از مقاومت محیطی  .باشدمی در شهرستان شیروان استان خراسان
در طبقه بندی شرق استان خراسان نیز به خوبی پرورش یافته  باال در مناطق مرکزی و

شود. در اکثر این گوسفندان، ان جزء گروه نیمه سنگین گوشتی محسوب میگوسفندان ایر
شود. سر حیوان مثلثی و پوزه کشیده، پیشانی صاف و روی بینی قوس محسوسی دیده نمی

 16تا 12ها حالت افتاده دارندکه طول آنها بین ها برجسته بوده و گوشدن و چشمبدر امتداد 
    هستند. دنبه گرد دارای ها فاقد شاخ،ها و قوچشطور معمول میه متر است. بسانتی

 
 
 
 
 
 
 

 
 گوسفند نژاد کردی خراسان: 5-1شکل
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شکاف این  ای کوتاه در باالیکه دنبالچهداشته  دارشکاف گوسفندان نیز اهریاغلب دنبه  در 
ای در بدو تولد، در اکثر قریب به اتفاق، قهوه و پشم حیوان بدن عمومی پوشش قرار دارد. رنگ

تر شده و باشند،که در بلوغ رنگ تند روشنخرمائی تا قرمز می با طیفی از تیره تا روشن و از
 گردد. های مختلف پدیدار میبه رنگ

 
 (وایالم )کردستانکردی -1-2-4

به کوهپیمایی و  ،توجه به ش   رایط منطقه با کهاین نژاد بومی اس   تان کردس   تان و ایالم  بوده    
 80جدوگاه  از ای بزرگ با ارتفاعثهدارای ج از نظر ظاهریس  رد س  ازگاراس  ت.  یش  رایط اقلیم

ست و پای سانتی شده با د سر و بمتر، بدنی ک شکری،  سفید مایل به  ست. رنگ بدن  لند و قوی ا
سیاه و قهوه ست و پا به رنگ  ساس رنگ بدن دیده میای با لکهصورت و چهار د شود. هایی بر ا

سر و ست که تیپ پراکندگی رنگ  سبب گردیده ا سور یا چرمک صورت در این نژاد  های پر، چار، 
شاهده گردد. تیپ پُ سیاه، دست و پاسوز، کژل یا عینکی م صورت  سرو  سفید همراه با  یر، دارای 

صورلکه سیاه، تیپ چار دو طرف  سفید با لکه،  تهای  ست و پا  سفید و د شانی  سیاه یا قرمز با پی
های قرمز و تیپ کژل پوزه و و صورت قرمز، دست و پا سفید با لکه تیپ سور یا چرمک سوز با سر

ه ش  کل گرد و دارای ش  کاف بباش  ند. دنبه یاه میس   ای یاچش  م و انتهای دو گوش به رنگ قهوه
در مرکز دنبه سرتاسر  دنبالچه مخروطی شکلمی باشد  که تا مفصل خرگوشی آویزان است عمیق

 شکاف آن را فرا گرفته است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 افشاری -1-2-5   

 
  گوسفند نژاد کردی سر سیاه :6-1شکل

 ایگوسفند نژاد کردی سر قهوه :7-1شکل
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آذربایجان غربی،  هایهایی از اس  تاناس  تان زنجان، بخش بوم نژاد ش  اریگوس  فند اف   
درص  د جمعیت گوس  فندان اس  تان زنجان را  65باش  د. آذربایجان ش  رقی و کردس  تان می

سفندان نژ شکیل اگو شاری ت ستاندر می دهد کهد اف شان شهر های زنجان و بخش ماهن
شترین میزان جمعیت و تراکم این نژاد شیر قابل توجه این   وجود دارد. بی با توجه به  مقدار 

ست نژاد ، بره شیرم شیر کافی دریافت نموده و  تقریبا  شیرخوارگی مقدار  های آن در دوران 
سبب  رغبت اکثر  ساله   سبی در دوره پروار دارند. همین م شد منا سیل ر شوند و لذا پتان می 

شا سفندان اف شده و  لذا گو شور  صی نقاط ک شاهرود، دامدارن ایران در اق شهد،  ر را در م
و مازندارن نیز به طور قابل توجهی پراکنش  ؛ یزد، خراسان جنوبیلرستان، کرمانشاه، همدان

 داشته است.
شش بدن بره    شاری در بدو تولد قهوهپو سن های اف سیاه بوده و با افزایش  ای متمایل به 

گردد. هر دو جنس ل میدر گوسفندان بالغ رنگ بدن قهوه ای متمایل به قرمز یکدست تبدی
نر و ماده نژاد افشاری  فاقد شاخ می باشند. گوسفندان افشاری بزرگ جثه بوده و دارای دنبه 

سفره با ظاهری بهپی بوده دو لُ شد. بخشصورت  شکم، و  های زیرگردنای و پهن می با
شش بخش ست و رنگ پو شم ا صورت فاقد پ ست و پا و  شده، تیره تر از رنگ د های ذکر 

 حیوان است.  ومیعم
 
 
 
 
 
 

 
 
 

به و رنگ قرمز وجه تمایز این نژاد اس   ت. اخیرا   بالچه بلند در انتهای دن ژن وجود یک دن
با هدف افزایش دوقلوزایی توس   ط دانش   گاه  نیوزلند نژاد بروالمرینواز  FecBدوقلوزایی 

به نام  همین مس  اله  س  بب س  نتز یک نژاد جدید .به افش  ار انتقال داده ش  ده اس  تزنجان 

 

 
 نژاد افشاری بره  : 9-1شکل

 

 
 نژاد افشاری میش :8-1شکل
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 .استFec-B  (Fecundity Broolooa)دوقلوزایی بروالافشار شده که حاوی ژن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که عامل دوقلوزایی و  تعداد بره  گرفته ش  ده از هر میش می باش  د  بر   (Fec Bاین ژن  )
گوسفند بروال بوده که با این نژاد منتقل شده است. در حال  6روی جفت کروموزوم  شماره  

 و هتروزیگوت )دو آلل ژن  بر روی هر دو کروموزوم شش( م قوچ های هموزیگوتحاضر ه
ان در بازار دام این  با قیمت های بس   یار  )فقط یک کروموزوم  دارای آلل ژن  دوقلوزایی(

 قابل توجهی خرید و فروش می شود.
ر راس  ی از بره های افش  ار د 250تجربیات میدانی نگارنده نش  ان داده اس  ت در یک گله 
ستفاده از جیره پرواری  ستای تپه موالی بروجرد  با ا سانتره به  70رو صد کن صد  30در در

گرم در روز  485 کل دورهها میانگین  افزایش وزن  روزانه علوفه ) کاه و یونجه( ، این بره
 ) تجربیات میدانی نوریان سرور(. برای کل گله را  به ثبت رسانیده اند

ی پرورش یافته در س  یس  تم کریپ فیدینگ در دوره پروار نیز هاراس  ی بره 13در یک گله 
 گرم  ثبت شده است. 411افزایش وزن 

در تجربیات میدانی دیگر نگارنده ) نوریان س   رور( افزایش وزن کل دوره  این نژاد بین 
 راس به ثبت رسیده است. 70گرم  در گله های بیش از  512تا  350

شار و  انتقا شد باالی اف سیل ر ست که این نژاد در  Fec-Bل ژن دوقلوزایی پتان شده ا سبب 
ش شته با سر این پراکنش باال و  قابل توجهی دا ساندسرتا شمالی، . خرا ضوی، جنوبی و  ر

ستان ستان  بروجرد لر شهر شاه؛ همدان و آذربایجان  ،و  از مراکز پراکنش جدید و یزد؛ کرمان

 
 شکل   : میش بروال افشار
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 قابل توجه پرورش و پسند باالی افشار است. 

 
 سنگسری -1-2-6

سفند  سر )نژاد این گو سنگ سمنان بوده و نام خود را از محلی به نام  ستان  مهدی بومی ا

شمالشهر ستان ( در  ست. روش ا سایر  پرورش های عمدهسمنان گرفته ا شابه  این نژاد م
شور کوچ شمیرانات و  مناطق ک ست. مناطق فیروزکوه، دماوند،  ستایی ا رو، نیمه کوچ و رو
حاشیه کویر سمنان و ورامین قشالق گوسفندان سنگسری را تشکیل  کرج مراتع ییالقی و

 دهد.  می
ای روش  ن و تیره و های س  یاه بور، نخودی، قهوهاین گوس  فندان از لحاظ ظاهر به رنگ

( با جثه پش  می–گوش  تی ش  وند.گوس  فند س  نگس  ری نژادی اس  ت دو منظوره )کبود دیده می
سبتاً سیار کوچک که به شکل برگشته کوچک و بدون دنبالچه  متوسط، دنبه ن و یا دنبالچه ب

در نرها زائده  بعض  اًاگرچه  ها فاقد ش  اخ هس  تندها و میشانتهایی روی دنبه قرار دارد. قوچ
 گردد. کوچک شاخ مشاهده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنجابی  -1-2-7

سنجابی نژادی دنبه سفند  سیار بزرگ(دارگو ست و پاییبا جثه ) دنبه ای ب  ای بزرگ و د
ای کمرنگ و بدن از پشم  ای تا قهوهمی باشد. صورت آن قهوهکرمانشاه استان و بومی بلند 

سبتاً شتی بلند و ن سفندان گو سته گو ست. این نژاد جز د شده ا شیده  ضخیم پو  -سفید  و 
 کیلوگرم( 3-6/3بره های ش  ش ماهه وزن الش  ه ) در ای بزرگدنبهپش  می بوده  و دارای 

 
 قوچ نژاد سنگسری : 11-1شکل

 

 
 : میش نژاد سنگسری 10-1شکل
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 گردد که عبارتند از :تیپ غالب مشاهده می 3این نژاد  . در بین گوسفنداناست
ر این تیپ، سر و صورت از محل خط وصل کننده دو چشم به پائین د تیپ زردی:  -1

 ای می باشد.یکدست قهوه
نوار سفیدی از محل پیشانی تا روی بینی و پوزه کشیده شده که در بعضی این نوار  کژل: -2

 است. زیر پوزه نیز امتداد یافته سفید در
اکل ککلول: در این تیپ گوسفندان مانند تیپ کژل نوار سفید وجود دارد ولی به صورت  -3

 تا روی بینی و پوزه ادامه ندارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1387)نوریان سرور ، *

 90کنسانتره به علوفه در طی دوره   40به  60های نر این نژاد با جیره افزایش وزن بره
کیلوگرم  1کیلو خوراک مصرفی و تولید  6کیلوگرم ) 6ب تبدیل و ضری  گرم در روز 216روزه 

. در کیلوگرم بود 2/3های شش ماهه این نژاد میانگین وزن دنبه بره .بوده است وزن زنده(
)کاظمی  درصد وزن  بدن در اختیار دام  قرار می گرفت 4این  بررسی مقدار مصرف به صورت 

درصد کاه  بره های  30درصد کنسانتره و  70جیره در بررسی دیگری با   (.1394 همکاران،و 
ندری و )گرم  در روز را نشان داده اند 294روز افزایش وزن روزانه  84سنجابی در طی مدت 

 (.  1398همکاران، 
-دار نژاد سنجابی در شرایط مرتع و دریافت جیرههای قطع دنبه و دنبهافزایش وزن روزانه بره

 (.Nooriyan soroor et al., 2009) گرم  بود 235و  266های مکمل به ترتیب 

کیلوگرم  35راس بره  سنجابی با میانگین وزن  100در یک بررسی میدانی و تجربی با      
های شهریور و مهر کرمانشاه، درصد کنسانتره، در ماه 70درصد کاه و  30و با استفاده از جیره 

 به شدهسنجابی قطع دننژاد  بره:  12-1شکل 

 

 
 سنجابینژاد  میش:  13-1شکل
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) نتایج منتشر نشده(. بخش کنسانتره   استگرم  افزایش وزن روزانه ثبت شده  343میانگین  
نیز حاوی جو، ذرت، کود مرغی فرآوری شده، ویناس، اوره، مکمل معدنی، جوش شیرین و 

های بزرگ بوده که در موقع فروش بازار پسندی آن جنبه منفی این نژاد دنبهتنها  نمک بود.
 که  اصال قصاب پسند نمی باشد. را  تحت تاثیر قرار می دهد

 ری ــلُ  -1-2-8

مرکز اصلی  باشد.یکی از مهمترین گوسفندان ایران و بوم استان لرستان می نژاد لری  
آباد، پل دختر، زاغه، های بروجرد، خرمپرورش گوسفندان لری در استان لرستان شهرستان

ر و متعلق به لشتَاصلی گوسفندان لری در منطقه اَ  ءباشد. منشاغلوندی و کوهدشت میچ
کاکل وَندی ،ی از طایفه حسنوند می باشد که به این نژاد به دلیل وجود پیشانی پر از پشماتیره

 نیز می گویند.
این گوسفند شود. از نظر ظاهری کشور محسوب می این نژاد جزء گوسفندان بزرگ جثه   

و دست و  ی بزرگ و گوشهایی بلند و آویزانیهاچشمبا دارای سری بزرگ و پیشانی برجسته 
توسط یک شکاف کوچک از دوفاق  بوده وبزرگ  ن حیوانایدر  دنبه ی کشیده است.پای

در اصطالح محلی به آن دنبه شور)بلند( گویند. گاهی وزن دنبه در این  که گرددمیتشکیل 
هائی با گاهی قوچ شاخ هستند اگرچه فاقد رسد. هر دو جنسکیلوگرم می 10تا  8نژاد به 

د. رنگ الیاف تولیدی سفید با گرایش نچیده در گله دیده می شوهای کوتاه و بلند و پیشاخ
ها، قسمت های اختصاصی خرمائی رنگ در اطراف چشملکه مختصر به رنگ شکری است و

  شود.انتهائی گوش و ناحیه مفصل خرگوشی دیده می
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ینژاد لر گوسفند :  14-1 شکل

 

 
 ینژاد لر گوسفند :  14-1 شکل
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یج تغییر رنگ داده ردهای تازه متولد شده کامالً سفید بوده و با افزایش سن به ترنگ پشم بره
در تیپ غالب گوسفندان لری رنگ صورت خرمایی بوده و تا  گردد.و به شکری تبدیل می

باشد. تیپ غالب انتهای پیشانی کشیده شده به نحوی که گوش حیوان نیز خرمایی رنگ می
سر وصورت تیپ شکل ظاهری  ( گویند. بر اساسسفیدرا در اصطالح محلی تیپ چرمی )

 فند لری عبارتند از:محلی گوسهای 
 است. تعداد گوسفندان دارای این ظاهر کم است.تیپ خالی: رنگ صورت در این تیپ سیاه   

 ور: رنگ صورت بین خرمایی )زرد( و سیاه است. تیپ بُ
 تیپ کژل: لکه سفید در روی پیشانی قرار داشته و تمامی صورت را در بر نمی گیرد. 

و سفید کامل می باشد. فراوانی این تیپ در گله کمتر از ، نگد رقتیپ کیو: صورت در این تیپ فا
 ر تیپ هاست.یسا

 

 ربیــع -1-2-9

شیه غربی وجنوبی منطقه    سط جثه نژاد عربی بومی حا سفند متو ستان ی جلگهگو ای خوز
های نژاد عربی هرچه از مرکز جلگه خوزس  تان به طرف دش  ت آزادگان اس  ت. تراکم گله

شیهسوسنگرد) شترمی( در حا . پراکندگی گوسفندان عربی در دگردی مرز عراق پیش رویم بی
اس  تان خوزس  تان ش  امل ش  هرهای ش  ادگان، دش  ت آزداگان، اهواز، ش  وش،ماهش  هر، 

شهر، دزفول، شتر،رامهرمز،خرم شهر بهبهان و آبادان شو ستانهای ایالم و بو می  و همچنین ا
شد. سال با صورت گرفته در  سی  ساس برر ستان  30 این نژاد 1375بر ا سفندان ا صد گو در

آمیخته گوسفندان عربی با گوسفندان لری بختیاری در شمال  دهد.خوزستان را تشکیل می
 ...( را دُراجه می گویند .  دزفول، اندیمشکاستان خوزستان )

سفید مایل به زرد، سفید شکری تا  جثه متوسط وظاهری با پوشش این گوسفندان دارای
. اس  تای تیره ،خاکس  تری، س  یاه و همچنین رنگ مختلط قهوهای روش  ن، نخودی،  قهوه

اطرف چش  م که س  بب چش  م عینکی گردیده اس  ت از در ای وجود لکه های س  یاه و قهوه
شد.   سبب گردیده رسد که این خصوصیتنظر میه بخصوصیات نژادی این گوسفند می با

از خود نشان دهد. دنبه  بیشتری در برابر تابش آفتاب خوزستان مقاومت این گوسفند است تا
ها باش  د. قوچای بلند میدنبالچه بزرگ و به ش  کل نیم دایره با  این نژاد متوس  ط یا نس  بتاً

 باشند.ها بدون شاخ میدارای شاخ و میش
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 ی ـغانـم -1-2-10

شرقی     ستان آذربایجان  شت مغان واقع در ا ستگاه نژاد مغانی ، د صلی پرورش و خا مرکز ا
ست شاهده ا سفید  شود، اگرچهمی. تنوع رنگ در این نژاد م سفند مغانی  رنگ غالب در گو

صاف با  سبتاً ظریف و کوچک، حدقه  سری ن ست. این گوسفند متوسط جثه دارای  شکری ا
صاف و گوش سطح و کوتاه، نیم رخ  شانی م صر و پی سط نیمه افتاده انحنای مخت های متو

زیر شکم  و نیز دست و پا و زیر  اغلبابتدای سینه و و صورت، زیر گردن تا  است. ناحیه سر
شم بوده و از موهای کوتاه و ران شه فاقد پ شکاف آن همی ها و بخش بیرونی دنبه تا داخل 

ست. دنبه در این نژاد  شده ا شیده  سیار نرم یا زبر پو سط دارای ب کمتر کوچک و به طور متو
گرم در روز در این نژاد هم   300از تجربه افزایش وزن بیش  باش   د.میوزن کیلوگرم  3از

 ثبت شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یاد مغانژ: قوچ ن 18-1شکل

 

 
  ینژاد مغان شی: م 17-1ل شک
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 ک قشقاییـلَ -1-2-11

ستان    شقایی بومی ا سفند لک ق شهر میگو شد. های کهکیلویه و بویراحمد، فارس و بو با
شرایط سخت محیطییعشا  این نژاد ای خاص به پرورشتوجه ر منطقه به دلیل مقاومت به 

خرمایی  -ایرنگ کامالً قهوهپوش  ش به  در بدو تولد دارای  دارند. بره های لک قش  قایی
در این س  ن رنگ س  ر،  .دیابماهگی به رنگ ش  کری تغییر می 6پس از رش  د تا  کهبوده 

لغ دارای پوشش اماند. گوسفندان بمی ای باقیدست و پا قهوه وصورت، جلو سینه، زیر شکم 
 ای تیره است. ی روشن وقهوهبور روشن یا شکری یا بور قرمز یا تقریباً خرمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شی  صل خرگو سوم آویزان دنبه در این نژاد باالتر از مف شکاف بین دوفاق در یک  ست و  ا
  ها فاقد پوشش پشم است.و بخش بیرونی فاق شتهبخش پایینی ادامه دا

تجربه میدانی پرواربندی این نژاد در ش  یراز و اس  تان فارس نیز افزایش وزن  بیش از 
 گرم را نشان می دهد. 300
 

 شندی ـفَ -1-2-12

ستان تهران این نژاد    ستایی و نیمه بومی ا شتر به روش رو ست که در مناطق بومی بی ا
ییالق آن در مراتع مرتفع طالقان، کندوان،کرج، ش  میرانات  گیرد.کوچ مورد پرورش قرار می

کز اصلی و خاستگاه این . مراستو قشالق آن در حاشیه دشت قزوین، ساوجبالغ و شهریار 
ند متوسط جثه دارای فنژاد روستای فشند از دهستان هیو شهرستان طالقان است. این گوس

 
 ییلک قشقا میش :19-1شکل
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چهار قلم دست و پا،  باشد. معموالًقرمز روشن می و ایو قهوه ،ای سیر قهوه ،مرِهای کِرنگ
باشد. فید میبلق با نوار سراسری ستری دارند. سر حیوان اَزیر شکم و سر حیوان رنگ تیره

بدون شاخ هستند. دنبه متوسط  ها غالباًشاخدار و برخی بدون شاخ بوده و میش ها بعضاًقوچ
 این نژاد است. مشخصه گوسفندان و دارای شکاف و دنبالچه بزرگ از دیگر صفات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوسفند نژاد آتابای -1-2-13

ستند و جزء    ستان ه ستان گل سفندان این نژاد بومی ا سته  گو شور د سفندان نیم دنبه ک گو
ضرمردم ترکمن این نژاد را داالق یا داالک گویند.  گردند.بندی  می صلی  در حال حا محل ا

صحرا شرقی ترکمن  شمال  شمال و  در مناطق  ست. با این حالپرورش این نژاد مناطق 
که در  ینشود. به سبب اغربی استان گلستان نیز به صورت توام با نژاد زل پرورش داده می

مانند دارد، S این نژاد دنبه همانند نژاد قره گل،کوچک بوده و انتهای دنبالچه نیز یک زائده 
به هنگام تولد س   یاه و  های آتابای یا داالقبه آن نیم دنبه گویند. رنگ پوش   ش بدن بره

ست کهای تیره قهوه شکری تغییر رنگ می ا سن به تدریج به رنگ  دهد. عموماً با افزایش 
 باشند. ر دو جنس میش و قوچ در این نژاد بدون شاخ میه
 
 

 
 

 
    لوچیـب -1-2-14

 
 ینژاد فشند  میش و بره:  21-1شکل

 

 
 یفشند نژاد شی: م 20-1لشک

 

 
 ی: گوسفند نژاد آتابا 22-1شکل

 

 
 ی: گوسفند نژاد آتابا 23-1شکل
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ستان سفند نژاد بلوچی بومی ا سان گو سان جنوبی، خرا ستان، خرا ستان و بلوچ سی های 
ضوی، کرمان و بخش ستانیهار صفی از ا شد.ان و یزد میههای ا ترین این نژاد پرجمعیت با

سان و بال ستان خرا سفندان ا صد 65غ بر گو سفندان  در شور ایران کل گو شرقی ک را شمال 
خص  وص ه های کش  ور ببس  یاری از اس  تان در . این گوس  فند همچنیندهدتش  کیل می

های متفاوت مختلف و حتی نام هایهای مرکزی و جنوب و جنوب ش  رقی با تراکماس  تان
ساس فر د. وجود دار شت تولید نژاد دو منظوره برای ، اینتولیدیهای ورده آبر ا شم و گو  پ

سفنددر  گردد.محسوب می سبب  این گو ستعداد تا  شدهسبکی وزن و کوچکی دنبه  دارای ا
گوسفندان را داشته باشد. وسازگاری با شرایط آن کافی برای راهپیمایی در مراتع کوهستانی

سب، کم توقع بودنا دلیل برخورداریه بلوچی ب صیاتی چون قدرت راهپیمایی منا به  ز خصو
قابلیت زیس ت در مناطق کویری  و مقاومت در مقابل کم آبی، یت و کیفیت مواد خوراکیکم

به لحاظ ظاهری  .دهدرائه می و نیمه کویری را داش   ته و در عین حال تولید مناس   بی نیز
 هاپوزه، چشم اطراف در های سیاهسفید رنگ و لکهو  پشم پوشش دارایگوسفندان بلوچی 

فاقد ش  اخ باش  د. هر دو جنس قوچ و میش رکتی جلو و عقب میو همچنین انتهای اندام ح
نی باریک و بدون انحناء و چین خوردگی و یسر در این نژاد کوچک، نیم رخ صاف، ب هستند.

 . رسدبه نظر میپوزه باریک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 رشدر مناطق بومی پرو د بلوچیاگوسفند نژ مختلف هایدسته خصوصیات ظاهری  برخی از: 3-1جدول 

 
  قوچ نژاد بلوچی :25-1شکل  

 

 
  لوچیب: میش نژاد 24-1شکل
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 خصوصیات ظاهری دسته 

 دارد لکه های سیاه روی گوشها وجود ،اد بلوچیژعالوه بر صفات اختصاصی ن کفترگوش
 تر گوشها یکدست سیاه ، پوزه سیاه سیاه گوش
 لکه های سیاه بر روی دنبه قرار دارد. گل دنبه
و تجعد  ای کوچکتر دارد.ظرافت لکه های اختص  اص  ی در آنها حداقل بوده، جثه کبوترسوز

 پشم بیشتر از نوع معمولی بلوچی است.

 

ه پشم  است. بگوشت و دو منظور تولید  محلی طقاهدف از پرورش گوسفند بلوچی در من
 11و برخی از ص  فات کیفی مانند طول الیاف) س  فید پش  م تولیدی علت رش  د رنگ کامالً

سب،تعداد جعد در  ستحکام منا عدد(قدرت  50ر )سانتیمت 10سانتی متر( درخشندگی خوب، ا
س  بب بازار پس  ندی آن  میکرون( در این نژاد 25-30ارتجاع مطلوب و قطر الیاف پش  م )
شد صنایع قالی بافی  صوص در ست. بخ سب بدن،کوچک بودن دنبه و ه ا شد منا از طرفی ر

ص  فات کمی و کیفی خوب مربوط با الش  ه از خص  وص  یات مورد توجه آن در زمینه تولید 
 ند است. گوشت و پروار این گوسف

 انیـراهـف -1-2-15

های آشتیان، این نژاد بومی استان مرکزی بوده و بیشترین تراکم جمعیتی را در شهرستان   
فراهان و اراک دارد. نژاد فراهانی به لحاظ ظاهری دارای پوش   ش بدن س   فید  متمایل به 

در این حیوان نخودی بوده، دور پوزه، چشم،گوش و انتهای دست و پاها سیاه رنگ می باشد. 
 دنبه گرد و یک تکه با دنبالچه گرد است.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  رمانیـک -1-2-16

 
  یهان: قوچ نژاد فرا27-1شکل 

 

 
 ینژاد فراهان میش:26-1شکل 
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گوس فند نژاد کرمانی به نقل برخی از منابع، با توجه به ش باهت ظاهری و نزدیکی منطقه    
ستان کرمان  صلی پرورش این نژاد ا ست. منطقه ا سفندان بلوچی ا پرورش،  واریته ای از گو

شتری شهربابک و بوده که بی سیرجان، کهنوج،  ستانهای بافت،  شهر ن تراکم جمعیتی را در 
ست  سفندی ا ستان کرمان گو شرایط محیطی ا سب با  سازگاری منا جیرفت دارد. با توجه به 
که نس  بت به تحمل آب و هوای گرم و خش  ک، کمبود غذایی و  راهپیمایی های طوالنی 

س  یاه در اطراف چش  م و پوزه از بخوبی مقاوم می باش  د. پوش  ش س  فید رنگ، لکه های 
شم و  ست دو منظوره پ سفندی ا ست. گو صیات ظاهری این نژاد بومی کویر ایران ا صو خ

 گوشت که از پشم آن در بافت قالی معروف کرمان استفاده می گردد.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 وئیـماک -1-2-17

قی در مراتع گوس  فند نژاد ماکویی بومی اس  تان آذربایجان غربی بوده که در مناطق قش  ال   
ناطق ییالقی در مراتع هم یه و درم جان  و ترک بای یه همجوار مرز کش   ور آذر جوار مرز ترک

شود. ب سفند از معدود نژادهای ایران بوده که خلوص نظر میه پرورش داده می  سد این گو ر
حفظ نموده و با سایر نژادهای بومی منطقه تالقی پیدا نکرده  خود را خصوصاً در منطقه ماکو

ست. مناطق ماکو، خوی، سلماس و بخشی از ارومیه مناطق اصلی پرورش این نژاد در استان ا
شند. در حدود   ستان آذربایجان غربی را  55آذربایجان غربی می با سفندان ا صد از کل گو در

 به خود اختصاص داده است. 
، گوش، های اختصاصی سیاه ویا قهوه ای در صورت، پوزهرنگ بدن این نژاد سفید با لکه
شم، بُخلوق و زانو می شم بوده، لکهاطراف چ شیده از پ شکم پو شد. زیر گردن و زیر  های با

سیاه و قهوه ای در بدن و عمدتاً در گردن و سر دیده می شود. در مطالعه اختصاصی صورت 
ساس وجود لکه سازندگی، بر ا سابق جهاد  سوی معاونت اموردام وزارت  های رنگی گرفته از 

 
 : گوسفند نژاد کرمانی28 -1شکل 

 

 
 گوسفند نژاد کرمانی :29-1شکل 
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های ن به ترتیب گوس  فندان س  فید با لکه های اختص  اص  ی س  یاه، س  فید با لکهبر روی بد
صاصی قهوه سفید بدون لکهاخت صاصی ای و  های بومی درصد گله 08/0و  63، 36های اخت

سفندان نژاد ماکوئی را ب صاص دادهه گو ست با اندازه خود اخت سفندی ا اند. نژاد ماکوئی، گو
شیر و شت،  سط و بهره تولیدی گو شم، که دارای دنبه متو شد. جنس ای گرد و کوتاه میپ با

 باشد. قوچ معموالً دارای شاخ و میش بدون شاخ می
 
 
 
 
 
 
 
 

گوس  فندان نژاد ماکویی عالوه بر ایران در کش  ور ترکیه در آناتولی مرکزی نیز به همین نام 
قالی بافی  پراکنده اس  ت. پش  م حیوان از نظر کیفی همانند س  ایر نژاد های ایرانی مناس  ب

 است.جنس نرو ماده در این نژاد معموالً فاقد شاخ هستند.
 کُوهیلـکَ -1-2-18

ای بنام کلکو که منطقه وسیعی بین قم و ورامین در استانهای این نژاد نام خود را از منطقه  
شت میقم و تهران می شم و گو ست. این نژاد دو منظوره پ شد گرفته ا شد. در مناطق با با

کلکو مبادرت به پرورش این گوسفندان دارند. دارای پوشش سفید مایل به نخودی بومی ایل 
 باشد.چشم و انتهای دست و پای حیوان سیاه رنگ می بوده و رنگ دور پوزه ،

 
 
 
 
 
 
 زل -1-2-19  

 
 ماکویی: قوچ نژاد 31-1شکل

 

 
 ماکویینژاد  میش:  30-1شکل

 

 
  یلکوه: گوسفند نژاد کَ 33-1شکل

 

 
  یلکوه: گوسفند نژاد ک32َ-1شکل
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سفندان این نژاد     سفندگو ستان مازندران می  بومی بدون دنبه ایران انتنها گو ستند که بوم ا ه
شند. سفندان در دربا شکل دنبالچه وجود دارد. انتهای بدن به جای دنبه، زائده این گو طول ای به 

گردد. گوس  فند نژاد زل جزء س  انتی متر بیش  تر می 12تا  10بندرت از  این دنبالچه کوتاه بوده و
قهوه ای  پوشش از دارای تنوع رنگ خصوصیات ظاهریگوسفندان کوچک جثه بوده و به لحاظ 

نخودی وشکری می باشد. مرغوبترین رنگ آن شیوا بوده که به رنگ شکری  ه،سیاه،روشن تا تیر
  های زل داراست.بیشترین فراوانی رنگ را در بین گله که حنایی است

 
 
 
 
 
 
 

 
 شـال -1-2-20

. ی با جثه بزرگ و  دوقلوزایی مناس  ببر اس  اس اهداف اقتص  ادی نژادی اس  ت گوش  ت
ن بوده که در ش  هرس  تان های آوج و بویین زهرا از تراکم زیس  تگاه این نژاد اس  تان قزوی

باالتری برخوردار اس  ت. از اختص  اص  ات ظاهری آن می توان به عدم وجود ش  اخ در هر دو 
سر، رنگ عمومی  شت  شانی و پ سفید بر روی پی سر کم و بیش طویل، وجود لکه  جنس، 

 .ای اشاره نمودو دست و پاهای قهوه خاکستری

 
 
 
 

 

 

از این بازدهی مناسب ، الشه  با کیفیت و جثه بزرگ اکنون در بسیاری از مناطق کشور  با توجه به
نژاد اس  تقبال ش  ده و مناطقی مانند خراس  ان رض  وی، اص  فهان ، یزد، قم  و تهران از کانون های 

  پرورش گوسفند  شال می باشد.
 نژاد شال قوچ: 36-1شکل

 

 
 نژاد شال میش: 37-1شکل

 

 
 زل: گوسفند نژاد  35-1شکل

 

 
 زل: گوسفند نژاد 34-1شکل
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 قِــزل -1-2-21

عالوه بر استان آذربایجان غربی،  زیستگاه اصلی این نژاد استان آذربایجان غربی است.   
ستان شهر سهند و  ستان تبریز بویژه کوهپایه های  شهر ستانی  شترود، مناطق کوه های ه

سفند نژاد قزل می  ستگاه گو شرقی نیز زی ستان آذربایجان  شهر در ا بناب، میانه، مراغه و آذر
 . باشند،ضمن آنکه تراکم این نژاد در استان آذربایجان غربی بیشتر می باشد

شم، قزل نامیده می   سبب رنگ تقریباً قرمز پ شود. قزل در ترکی آذربایجان این نژاد به 
ستانبولی به معنی قرمز می شد. رنگ عمومی بدن این نژاد قرمز به معنی طال و در ترکی ا با

ای سیر یا روشن هم در میان گله آنها دیده حنایی بوده، اما گوسفندان با پوشش برنگ قهوه
تر از ها تیرهها، اطراف دنبه و ساقدر اکثر گوسفندان این نژاد، رنگ ناحیه سر،گوش شود.می

ضی از میشبقیه بدن می شانی بع شد. روی پی سفید رنگی دیده میبا شود های این نژاد لکه 
صیل ساق نیز وجو دارد. ا های قزل، ترین میشکه این لکه گاهی در انتهای دنبالچه و روی 

گردند که به رنگ قرمز حنایی و فاقد شاخ بوده و دارای لکه سفید روی آنهایی محسوب می
های سفید را ناشی پیشانی و منگوله زیر گلو باشند. گروهی از کارشناسان نیز بروز چنین لکه

 دانند. از خویشاوندی این نژاد با گوسفند نژاد کارامان می

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

دها کوچکتر است.  دو طرف پیشانی گود بوده در نژاد قزل سر ظریف و نسبت به سایر نژا
و اندک برآمدگی روی بینی وجود دارد. دنبه در این نژاد بزرگ بوده و در مرکز دنبه انش  عاب 

ست و در برخی از افراد گله تا اندازه شده ا شعب  ست که زایده مانندی به نام دنبالچه من ای ا

 
 :  گوسفند نژاد قزل 38-1شکل

 

 
 : گوسفند نژاد قزل 39-1شکل
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این نژاد نیز مش  ابه افش  ار در  (.1377 )نوریان س  رور،ش  ودانتهای آن بر روی زمین کش  یده می

 گرم داشته است. 350پرواربندی افزایش وزن بیش از 
 

 1قره گل سیاه )سرخس(  -22-2-1

 طوس معروف است.گوسفند  نام همنطقه تمرکز این نژاد سرخس خراسان بوده و ب   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2قره گل خاکستری ) خاکستری شیراز(  -23-2-1

ان قره گل بوده که دارای پوشش خاکستری است و بومی استان فارس دازگوسفن اینهگو 
در استان  سا، قسمتهائی از مرودشت و آبادهاستهبان، نی ریز، فَاست.  شهرستانهای داراب، ِ

از  3گل خاکس   تری یا کبوده ش   یراز باش   د. نژاد قرهمی زیس   تگاه اص   لی این نژاد فارس
در ایران و جهان است.. گوسفند کبوده شیراز را با توجه  یمشهورترین گوسفندان نژاد پوست

                                                           
1  Black Karakul  

2  Gray Karakul (Gray of Shiraz) 

3  Shiraz  Gray 

 
 اهیو بره نژاد قره گل س شی: م40-1شکل

 

 
  اد قره گلژ: قوچ ن42-1شکل

 

 
  نژاد قره گل قوچ: 41-1شکل 
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شم  شت و پ سب قالی بافیبه اهمیت تولید گو سفندان بالغ باید به عنوان یک نژاد  منا در گو
به روش های روستائی و  عموماًدر مناطق بومی اد کبود شیراز ژچند منظوره در نظر گرفت. ن

شایرکوچ رو ععشایر اسکان یافته و یا ، ومیدامداری صنعتی و نیمه صنعتی توسط ساکنان ب
اکستری شیراز به سه رنگ    ژاد خ   گیرد. نل خمسه مشهورند صورت می      که به نام ای

شوند. نژاد قهوه ای یا بور از بدو تولد تا سکبود) سیاه)ملحه( و قهوه ای )بور( دیده می  وز(، 
ود با افزایش سن دچار تغییراتی یر رنگ نشده اما رنگ بره های سیاه و کبیپایان عمر دچار تغ

ای در برابر بیماریها و شرایط می شود. مقاومت گوسفندان سیاه نسبت به خاکستری و قهوه
 .نامطلوب محیطی بیشتر است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوسفند نژاد زندی -1-2-24

شواهد تاریخی در زمان     شد که بنا بر  سویه ای از نژاد قره گل می با سفند نژاد زندی  گو
س ست.  پرورش نژاد زندی در بین سل ستانهای تهران و مرکزی منتقل گردیده ا له زندیه به ا

ایالت و عشایر نقش مهمی در پرورش و  لذاجایگاه خاصی داشته بومی عشایر و روستائیان 
نگهداری آن دارند. به لحاظ کیفیت متوس   ط مراتع اس   تان تهران این نژاد یکی از بهترین 

منطقه اصلی درحال حاضر یا نیمه عشایری محسوب می شود.  گوسفندان سیستم عشایری
ستانهای تهران ) شتیانپرورش نژاد زندی ا ساوه و آ شمیرانات، دماوند، ری،  شهریار،  ( قم و ورامین، 

 می باشد. مرکزی 
جثه متناس  ب بوده که بازدهی قابل توجهی در مراتع س  نگالخی و  زندی دارای وس  فندگ  

ستانی دارد. بره ها  ماهگی به بعد به تدریج  6سیاه رنگ بوده و از  به هنگام تولد کامالًکوه
رنگ سیاه در گوسفندان بالغ هم مشاهده اگر چه گاهی  به قهوه ای بور تغییر رنگ می دهند

 
  رازی: گوسفند نژاد کبود ش 43-1شکل
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درصد  10سر و دست و پا در گوسفندان بالغ سیاه می باشد. در حدود بطورعمومی می شود. 
ستری ) شا ( بوده که احتماالًدکبوگله های زندی به رنگ خاک ستری  ءمن سفندان خاک آنها گو

ست.  سفندان در این نژاد دارای دنبه با ظاهرگرد و کوچک با شیراز ا دنبالچه ای به همه گو
 3/3و  5/3-5/4ترتیب ه ند. وزن دنبه در این نژاد در دو جنس نر وماده بمی باش   Sش  کل 

 . هستندقد شاخ فا نر و ماده در این نژاد هر دو جنسکیلوگرم است. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 نائینی -1-2-25

گوسفند نژاد نائینی بومی استان اصفهان است. این نژاد دارای پوشش بدن سفید رنگ  پوزه، 
 دور چشم  و اطراف سم سیاه رنگ می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع:

 
 میش نژاد زندی : 45-1شکل 

 

 
  : قوچ نژاد زندی 44-1شکل

 

 
 .: گوسفند نژاد نائینی46-1شکل 
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ین معیار انتخاب (. برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی ص  فات تولیدی و تعی1378اس  دی خش  وئی، ابراهیم) .1
 ص. 106مناسب در گوسفندان لری بختیاری. پایان نامه دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،

شا ) .2 سب، مرادپا سکندری ن صفات تولیدی در -های واریانس برآورد مؤلفه .(1377ا کوواریانس و روند ژنتیکی 

 ص. 251تربیت مدرس،  دانشگاه دانشکده کشاورزی، یک گله بلوچی. رساله دکتری،

(. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات گوسفند 1375ناصر ) اسکندری نسب، مرادپاشا و امام جمعه کاشان، .3
 .79-87( ،7)جلد  4و  3های گل سیاه. دانش کشاورزی. شمارهقره
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 بخش دوم 

  مهای داآشنایی با انواع خوراک 

 
 های پرواریآشنایی با انواع خوراک بره   1-2

  
 مقدمه

پروتئین درصد ) ه مغذیبه هریک از ماد برای تامین نیاز دام ضرورت دارد ابتدا مقدار نیاز دام
وکالری در هر کیلوگرم کیل در روز، انرژی قابل متابولیسممورد نیاز ، گرم پروتئین در جیره  خام

. در مرحله بعد را مشخص کنیم ....(وTDN  ،NDF،، کلسیم، فسفررد نیاز درهر روزو  مقدار مو
هر کدام از ر دمغذی موجود  هنویسی بر اساس نوع خوراک و ماد با استفاده از تکنیک جیره

یره نویسی هر یک از ماده خوراکی مشخص گردد. در جمورد استفاده از درصد  ،هاخوراک
ر هر روز چه دو بزغاله هایی مخلوط و هر بره را به چه نسبت انواع خوراکگردد مشخص می

بر ه مواد مغذی بهای پرواری برهبزغاله و مقدار از این ترکیب مصرف کند. نیازهای مختلف 
 اساس اهمیت به شرح زیر است.

)پرمصرف و کم  ، پروتئین، مواد معدنی2سوخت وساز، انرژی قابل 1مصرفی آب، ماده خشک
 )مجموع مواد مغذی قابل هضم(. TDNو    )فیبر نامحلول در شوینده خنثی( NDF مصرف( و

 

  های پرواریجیره نویسی و تامین نیاز بره

  شرایط اصلی نوشتن جیره برای دام
 های خوراکی  باید مشخص باشد.از مادهکیلوگرم   قیمت  هر -1

سوخت و  انرژی قابلهای پرواری به هر یک از مواد مغذی )برهغذایی احتیاجات  -2

لسیم و یسم، کلقابل متابو ن، ماده خشک مصرفی؛ پروتئین خام و پروتئی(MEساز)
 (.NRCتاب ) بر اساس  جداول  کدر سنین و وزن مختلف  باید تعیین گردد  فسفر (

 هیا تجزیه تقریبی ماد NRC)بر اساس  باشد های خوراکی  باید معلومآنالیز هر یک از ماده -3

مجموع ماده ،سوخت و سازچقدر پروتئین خام، انرژی قابل  برای مثال ذرت .غذایی(

                                                           
1 DMI =Dry Matter Intake 

2 Metabolisable Energy 
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 فسفر دارد. ، کلسیم و(1TDNمغذی قابل هضم )

رای مثال، تا چه های خوراکی را باید دانست. بحدود استفاده مجاز از هر یک از ماده -4
پساب  ناس)وییا  کاه و یونجه ودرصد ماده خشک جیره از  100توان در اندازه می
 مصرف کرد ؟  مرغی  و کود  (مالس

 د  رعایت شود.بره های پرواری بایبزغاله و نسبت  مناسب علوفه به کنسانتره برای  -5

 جیره با قیمت مناسب با هدف افزایش سوددهی باید تهیه گردد. -6

 باشند. داشته افراد باید توانایی کار با نرم افزارهای تهیه جیره بره پرواری را -7

 

   آب:  

یط پروار همه های پرواری است. در شراده مغذی برای پرورش برهآب یکی از مهمترین ما
ه نحوی است که رایط بش ساعته به آب دسترسی داشته باشند. 24ها باید به طور آزاد و بره

ایی های گرمبه خصوص در تنش گردد.درصدی آب سبب بروز مرگ در دام می 20کاهش 
سبب  رماگدر فصل  ب کافی و خنکآبه گراد( عدم دسترسی درجه سانتی 25)دمای بیش از 

سنگ مجاری  کمبود مصرف آب سبب بروزو )قانقاریا(  هاهای سفید در کبد برهبروز لکه
 شود.های پرواری میادراری در بره

وب سخصوص در طول استرس گرمایی محه آب یک عنصر حیاتی برای تولید حیوان ب
توانند های تطبیقی هستند که میکانیسمنشخوارکنندگان دارای م (.Alamer, 2009) شودمی

 (. تعدادی از نشخوارکنندگان به طور نسبتاً Kay, 1997 ) خود را در شرایط کم آبی سازگارکنند
کنند تا بتوانند تولید خود را در سطح نرمال موثر از آب در شرایط آب و هوای گرم استفاده  می

و هضم مناسب الزم آب برای نشخوار  (.Silanikove, 1994 ) حفظ کنند
خاطر  کاهش ه (, در حین استرس گرمایی  در حیوانات بCasamassimaet al., 2008است)

ی مغذی ممکن است بهبود پیدا کند خوراک تعادل نیتروژن و قابلیت هضم ماده ؛مصرف
(West, 1997, 2003محدودیت مصرف آب .)  در گاو سبب افزایش قابلیت هضم ظاهری

 (.Thornton and Yates, 1968)شده استوژن و مواد مغذی دیگر نیتر؛ خوراک مصرفی
ی خشک مصرفی دارد و در نتیجه دارای مدفوع گوسفند نیاز کمتری به آب در هر واحد ماده

                                                           
1  Total Digestible Nutrients 
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 (.    (Leitch and Thomson, 1944است)خشک تری نسبت به گاو 
است نیاز به ی حرارت و رطوبت نسبی حساس این حقیقت که گوسفند کمتر به درجه     

بررسی بیشتر دارد هرچند محدودیت آب ممکن است استرس گرمایی را تشدید کند و در 
خصوص در آب و هوای گرم و مرطوب سرکوب ه نتیجه سیستم های ایمنی حیوان را ب

(. مطالعات کمی در مورد اثر میزان محدودیت آب در نشخوار  .(Marai et al., 2007کند)
 ,AhmedMunna and Shafei Ammar))     سی  قرار گرفته استکنندگان کوچک مورد برر

2001; Casamassima et al., 2008; Alamer, 2009), ).   
) وهمکاران  باشدگراد میدرجه سانتی 10-20دمای مطلوب پرورش بره و گوسفندان 

2016  Rodríguez . ) در دمای گرچه تجربه ثابت نموده است که گوسفند  دامی است که
شدیدا تحت تاثیر تنش گرمایی قرار گرفته و در فصول گرم درجه  سانتی گراد،  20یش از ب

تمایلی به مصرف خوراک ندارد. در تنش  غروب اصالً 6صبح تا  10سال در ساعات بین  
گرمایی همه گله کنار هم جمع شده و سر خود را زیر یکدیگر نموده و به دنبال سایه هستند. 

 یوار سالن  به صورت ردیفی در حالت نشسته در حال استراحت هستند.یا اینکه در کنار د
درجه سانتی گراد بوشهر و در زیر سقف فلزی  40بز و بزغاله در دمای  ؛بر خالف گوسفند

های پرواری در وعده  ظهر دقیقا مشابه وعده هم  تنش گرمایی ندارند. در این شرایط بزغاله
تا 15دمای راحتی برای بزهای شیری نیز بین  ند.های خنک صبح و عصر مصرف خوراک دار

درجه سلسیوس  30تا  0(. برخی منایه نیز بین       درجه سانتی گراد گزارش شده است)25
گزارش کرده اند. انچه مهم است این نکته است که بزهای در سرما حساس تر از گوسفندان 

کس گوسفندان در فصل گرم بوده و در فصول سرد سال سالن نیاز به گرمایش دارد. بر ع
 سال نیاز به  سرمایش دارند.

 
 عوامل موثر در اتالف آب از طریق مدفوع عبارتند از:

  :(DMIمقدار ماده خشک مصرفی توسط دام ) -1

در نتیجه  هرچه که مقدار ماده خشک مصرفی بیشتر باشد آب مصرفی دام نیز بیشتر است.
  گردد. نیز بیشتر می آب دفعی از طریق ادرار

 درصد ماده خشک جیره دام:  -2

بیشتر است. گنجاندن  ادرارماده خشک جیره کمتر باشد، دفع آب از طریق درصد هر چه 
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در ذرت در جیره  سبب کاهش درصد ماده خشک جیره شده و  یولو سیتفاله تر چغندر 
گردد. چون و خیس شدن بستر می ادرار دفعیسبب افزایش دفع آب از طریق فصل سرما 

تر چغندر در فصل گرچه استفاده از سیلو ذرت و تفاله دارد. ماده خشکدرصد  17تنها تفاله 
نها  در فصول سرد سال آولی استفاده از  .گرددو مانع  تشنگی دام می باشدگرما مفید می

 به دلیل جلوگیری از بروز سنگ مجاری ادراری  که دام تمایل کمتری به مصرف آب دارد 
 گردد. توصیه می

 

 بلیت هضم جیره غذایی:قا -3

  .داردمصرف  مقدار آب بیشتری ؛جیره با قابلیت هضم کمتردام در صورت مصرف 
 

 مقدار و درصد پروتئین:  -4

باال بودن درصد پروتئین جیره سبب افزایش مصرف آب بیشتر و  در نهایت دفع ادرار 
مقادیر بیشتر از این  درصد است. 15های پرواری مقدار پروتئین مورد نیاز برهگردد. بیشتر می

در فصول سرد دفع ادرار مازاد  مقدار سبب افزایش مصرف آب و  دفع بیشتر ادرار می شود.
شود. این مساله در شرایط نگهداری دام در جایگاه سبب مرطوب شدن بستر میسال 

مشکالت آلودگی بدن دام، افزایش گاز داخل سالن، تهویه سالن و لنگش را به دنبال دارد. 
ها در شرایط زمستان های پرواری و میشا تامین پروتئین مازاد در جیره نویسی برای برهلذ

ها پروتئین مورد نیاز برهگردد. سبب افزیش دفع ادرار، خیس شدن بستر و مشکالت فوق می
کیلوگرم و   30-35کیلوگرم، وزن  25-30های با وزن با افزایش وزن کمتر می شود. بره

ها درصد پروتئین نیاز دارند.  لذا جیره  بره 14و  15، 16م  به ترتیب به  کیلوگر 35-40وزن 
بر اساس وزن انها باید تغییر کند. تجربه ثابت نموده است انرژی نقش موثر تری از پروتئین 

 در رشد روزانه دارد. 
 

 مقدار و درصد نمک جیره:  -5

نهایت دفع ادرار بیشتر  باال بودن مقدار نمک جیره سبب افزایش مصرف آب بیشتر و  در
عالوه  چون مشکل رطوبت  بستر وجود ندارد ؛توصیه می گردد در شرایط تابستان  گردد.می
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. چون  گیردقرار  انمک جیره ) کل جیره( سنگ نمک هم در آخور بره 3/0تا  2/0بر مقدار 
ی لیسیدن سنگ نمک  منجر به افزایش چشم گیر ترشح بزاق شده و به دلیل خاصیت باال

گردد. ع بروز اسیدزیس ) اسهال در بره ( میناشکمبه کاهش نیافته و  م pHبافری بزاق؛ 
 شود.مینموده و در نهایت مانع بروز سنگ مجاری ادراری مصرف ها آب بیشتر بره همچنین

سنگ نمک را گردد.کیلوگرمی مصرف آب می 05/0هر گرم سدیم مصرفی سبب افزایش 
 ه باید در مکانی مجزا  قرار گیرد.داخل اخور قرار ندهید بلک

 

 نکته :

 ها() سویا، پودر گوشت و کنجاله، نمک و پروتئین) مالس و پساب مالس( باال بودن پتاسیم 
داشته و سالن نیز ها دفع ادرار زیاد در شرایطی که برهگردد. جیره سبب افزایش دفع ادرار می

مانند مالس، پساب مالس )ویناس(، تفاله باید منابع حاوی پتاسیم بیشتر  ؛داردمشکل بستر 
چغندر را  از جیره حذف کنید. در صورت تداوم  پروتئین جیره باالنس کنید با به عبارتی کمتر 

ابتدا سنگ نمک را از آخور آنها حذف کنید. در کنید. در صورت عدم حل مشکل دفع ادرار 
 ها حذف کنید. ک برهدرصد( را  از خورا 22/0صورت تداوم دفع ادرار  نمک جیره )

به این نکته توجه کنید که در فصل سرد و پر رطوبت سال، تبخیر رطوبت بستر کمتر شده 
و بستر دام پر رطوبت است و لذا  باال بودن رطوبت بستر دام تنها مربوط به نمک و پروتئین  

 جیره نیست.
رواری می های پولی چون نمک  و خصوصا سنگ نمک  سبب ترشح بزاق بیشتر در بره

در جلوگیری از اسیدی   گردد و بزاق نیز حاوی بی کربنات  سدیم و بافر فسفات  است شدیداً
های پر کنسانتره  پرواری شود. بنابراین در جیرهشدن شکمبه موثر بوده و مانع بروز اسیدوز می

در فصل  حضور سنگ نمک در آخور و نمک در جیره دام  ضروری است. اما چون خصوصاً
های می ا سبب خیس شدن و  لجن زار شدن بستر دام و در نهایت منجر به  فلجی برهسرم

برای گوسفندان مناسب نبوده  شود،  مدیریت بستر دام بسیار مهم است. نوع کف بتونی اصالً 
های پالستیکی  نموده یا از پالتمناسب و باید کف سالن پروار را مجهز به سیستم زهکش 

 استفاده کرد.
حذف نمک از جیره و یا سنگ نمک از داخل سالن حل معضل رطوبت بستر نیست البته  

پاک کردن صورت مساله است  و  باید  بستر مناسب برای خشک نگه داشتن کف  بلکه
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سالن پرواربندی بره و در کلیه فصول سال؛ در  سالن طراحی کرد و اال وجود سنگ نمک در
 لذا امکان  بروز اسیدوزیس هست.ه باالست  بزغاله ضروری است. چون درصد کنسانتره جیر

 :کنندزیر تامین میها آب مورد نیاز خود را از سه منبع دام
 گردد(.درصد نیاز دام از این طریق تامین می 87نوشیدن یا مصرف آزاد آب )  -

 .تر چغندرو تفاله مانند آب موجود در سیلوی ذرت ؛آب موجود در خوراک مصرفی -

ناچیز متابولیسم مواد مصرفی. این بخش در مقایسه با دو بخش دیگر آب تولید شده توسط  -
 است.

 گیرد:در هر روز تحت تاثیر چند عامل قرار میبه آب  و بزغاله میزان نیاز گوسفند -
 مقدار ماده خشک مصرفی -

 مقدار ماده خشک جیره -

 درجه حرارت محیط و سایر عوامل محیطی -

 مقدار سدیم )نمک( مصرفی -

 یرهمقدار پروتئین ج -

 کربناتمقدار بافر بی -

آب دارای توانایی قابلیت هدایت دما و حرارت تبخیر برای انتقال حرارت از بدن به محیط 
درصد  30درجه مقدار مصرف آب را تا  30درجه به  18است. افزایش دمای محیط از 

یشتر درصد ب 20بان ندارند به مقدار هایی که سایهدهد. در شرایط تابستان دامافزایش می
 کنند.از دیگران آب مصرف می

  نیترات 
تواند به عنوان ازت برای ساخت پروتئین میکروبی استفاده نیترات مصرفی در شکمبه می    

احیاء گردد که برای دام مضر است.  نیتریت تولیدی  نیتریتبه  نیتراتشود. اما ممکن است 

ل اکسیژن هموگلوبین گردد و  تواند با هموگلوبین ترکیب شده و سبب کاهش ظرفیت حممی
 . ( شودیت نیتراتیممسمو) Asphyxiationدر موارد حاد سبب بروز 

 یت نیتراتی عبارتند از:معالیم مسمو
 تنفس سخت و نبض تند. -

 کف کردن در دهان -

 تشنج -
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 و نقاط اطراف چشم پوزه کبود -

 ای شکالتی رنگخون قهوه -

و نیترات کمتر   گرم در لیترمیلی 10تر از کم( N-3NOخطر نیتروژن نیترایتی در آب )غلظت بی
 میلی گرم در لیتر است. 44از 
های اهلی سمی است، در خود معموالً گیاهان نیترات را در مقادیری که برای برخی از دام   

کنند. تحت ش  رایط خاص محیطی، برخی از گیاهان ممکن اس  ت مقادیر بس  یار ذخیره می
خیره کنند. عواملی همچون خش   کی، س   ایه، اس   تفاده از ها را در خود ذزیادی از نیترات

ها در گیاه موثر هس   تند. بر ذخیره ش   دن نیترات 1ها و کاربرد کودهای نیتروژنیکشعلف
های مجاری گوارش   ی به ها خیلی س   می نیس   تند، اما به آس   انی توس   ط باکترینیترات
ستند تبدیل مینیتریت سمی ه سیار  یل نیترات به نیتریت در شوند. این چنین تبدهایی که ب

ها به افتد. نیتریتگاو و گوس  فندان در ش  کمبه و در اس  ب در س  کوم )روده کور( اتفاق می
کنند، سپس با هموگلوبین به داخل خون عبور میای( روده-ای)معدهآسانی از مجاری گوارشی 

کنند. مت هموگلوبین تبدیل میها را به شکل متهای قرمز خون ترکیب شده و آندر سلول
سی شدن و انتقال با اک شکل هموگلوبین در ترکیب  ست ) (. در نتیجه عالیم 1-2ژن ناتوان ا

سی شار خون که با کمبود اک ضعف عمومی و کاهش ف سمومیت نیتریتی مانند  ژن کلینیکی م
 مرتبط هستند، بروز خواهد کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای جوان به دلیل حجم کم خونی هبه دنبال آن، بروز خفگی منجر به مرگ خواهد ش  د. دام

                                                           
1 Nitrogenous fertilizers 

 
 : مکانسیم عمل نیتریت 1-2 شکل
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یت همه هموگلوبین آن قدار کمی از نیتر با م ند فقط  بدیل که دار مت هموگلوبین ت به  ها 
شدهگردد. داممی سمومیت نیتریتی  ستن که دچار م شدههای آب اند، اند، اما به مرگ مبتال ن

 ممکن است که سقط جنین کنند.
 
 منابع نیترات: 

 ها.لوفهاسفناج، کلزا، سورگوم و ع
  های پرواری(ی در برهر)بروز سنگ مجاری ادرا مهم  ینکته

سرد باشد و منجر برای مدت بیش از دو هفته ها  در شرایطی که دمای سالن نگهداری بره
کنند. این شرایط ری در حد نیاز آب مصرف نمیاهای پروو بزغاله به یخ زدن آب گردد، بره

های مبتال دائما این پا و اون برگردد. می)مثانه و کلیه( ی رمنجر به بروز سنگ مجاری ادرا
دفع ادرار ندارند. غذا هم  هابره زنند.قرار هستند. به زیر شکم خود لگد میکنند و بیپا می
)نوریان  دنبره باید ذبح گرد و ها درمان نداردی در برهرسنگ مثانه و مجاری ادرا خورند.نمی

 .  (1395سرور و همکاران، 
 

  پیشگیری

تحریک در فصل سرما با هدف ها بره )سالن( گرم نگهداشتن آغلیکی از اقدامات موثر؛   
نیز  به اندازه کافی. افزودن نمک به جیره جهت افزایش مصرف آب برای مصرف آب ها آن

 Rodríguez) گراد استدرجه سانتی 20تا  10 هابرای بره دمای مطلوب سالن .موثر استبسیار 
ساعته به آب دسترسی  24های سالن باید به طور و بزغاله  بره تمامی .(2016اران، و همک

 داشته باشند. 
 

 زمان دسترسی به آب:
تجربه  ها به آب می باشد.ها  زمان  دسترسی برهیکی از مسایل مطرح در پروار بندی بره    

ست.  در بررسی ساعته به آب بهترین حالت ممکن ا 24ثابت نموده که دسترسی آزاد و 
های کاریدال در شرایط تنش گرمایی  سه (  با استفاده از میش2014قاسمی و همکاران )

دسترسی آزاد  به آب، دو و سه ساعت محدودیت  دسترسی به آب بعد  توزیع غذا را تیمار  
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 اند. نتایج نشان داده است هیچ گونه تفاوتی بین  دامها  وجود ندارد. بررسی نموده
گروه  4راس بره  مهربان در  28در ( 1398جعفری کیا و نوریان سرور )در بررسی  همچنین

 2و  5/1، 1هفت راسی ، گروه اول دسترسی آزاد به آب، گروه دوم، سوم و چهارم به ترتیب 
ها تفاوتی با ساعت بعد از خوراک به آب دسترسی داشتند. نتایج نشان داد عملکرد  رشد بره

 گروه شاهد نداشت.
 ساعته به آب دسترسی داشته باشد. 24زاد و دام آ ب بایدآترسی به دس
 
   ب خوری داخل سالن آ

ای که با خوری استفاده کنید. نوع گلهتوانید از دو نوع آبپرواربندی شما میدر هر سالن 
خوری  راس دو آب 100برای هر . باید گرددتوصیه می شود،بتون و آجر ساخته میاستفاده 

، همیشه دارای آب باشدخوری  بکه آ شود. برای این ی در دو نقطه سالن ساختهکوچک بتون
توسط شناور کولر آب داخل حوضچه را کنترل کنید. در صورتی که به ( 2-2)مشابه شکل

جای شیر آب، شناور کولر بر سر لوله نصب کنید حوضچه به طور دائم آب خواهد داشت.  با 
ن یک صفحه مشبک فلزی نصب کنید. در غیر آی هدف محافظت از شکستن شناور، باال

 ها با پوزه خود شناور را خواهند شکست.این صورت بره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها به آب و  عدم سر ریز شدن آبخوری؛  شیر گردد برای دسترسی همیشگی برهتوصیه می
ها، ه برهآبخوری را به  شناور کولر مجهز کنید. به منظور جلوگیری از شکستن شناور توسط پوز

 
شکل:  ابخوری دو طرفه  فلزی مجهز به  شناور 

 کولر

 

 
:  حوضچه  آبخوری بره ها   2-2شکل

 مجهز به شناور کولر
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 بخش فوقانی شناور را  توسط یک محافظ فلزی بپوشانید. 
 

 ب خوری پدالی انفرادیآ
راس بره یک  30خوری پدالی بوده و به صورت انفرادی است. برای هر  بآاین نوع  

های به طور دائم به آب دسترسی دارند و نیازی نیست که بره  خوری انفرادی نیاز است.آب
 ناوب آب داخل آن را کنترل کند. کارگر به صورت  مت

 احتمال سرریز شدن آب و خیس شدن بستر هم وجود ندارد. 
 .ب کمتر استآامکان دفع کود دام به داخل ان و آلودگی 

 .ن وجود نداردآب بستن آب و رشد قارچ و باکتری داخل آامکان  گند
 شود.ب خوری خیس نمیآکف سالن در ناحیه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دی از نوع پدالی:    آبخوری انفرا 3-2شکل
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 : آبکیفیت 
آن منطقه مورد آزمایش قرار  باید کیفیت آبمی و مرغداری قبل از تاسیس یک واحد دامداری

بایست از تاسیس واحد جلوگیری شود. برای تعیین کیفیت ر آب فاقد شرایط الزم باشد میاگگیرد و 

 (Totaled dissolved solid) در آبمحلول مجموع مواد یا همان  TDSآب از واحدی به نام 

 ppm (Part Per Millionواحد آن  و دهدآب را نشان می درجه سختی TDSشود.استفاده می

(ppm) ) .است 
کلرورسدیم. در و های آب عبارتند از: کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، کربنات منیزیم نمک

 گردد.ستفاده میا( Electrical Conductivity) شوری درجهیا  ECشناسی بیشتر از آب

به شرح ذیل محاسبه   درجه مجموع مواد محلول در آب یا  TDSبر اساس فرمول میزان 
 گردد.می

 TDS  PPm   =   EC × 640       معادله1-2 : 

سالم در  باشد، آب 5/1آن نیز کمتر از  ECو درجه  ppm 1000  آن کمتر از TDSآبی که میزان 
 شود.ته مینظر گرف

 آب. ECو  TDSبر اساس  بندی کیفیت آبدسته :  2-2 جدول

 ppmTDS  EC نوع آب

 کامالً سالم
 

 کند باالخص اگر به آن عادت نکرده باشنددر طیور اسهال موقتی ایجاد می

 
 ها مناسب استنامناسب برای طیور اما برای سایر دام

 
 ها هم نامناسب استتفاده اما برای سایر دامقابل اسغیر برای طیور 

 1000کمتر از 
 

3000-1000 
 

5000-3000 
 

7000-5000 

 5/1کمتر از 
 
5-5/1 
 
8-5 
 
11-8 

 بایست در جیره هیچ دامی استفاده نگردد.می ؛باشد 11آن باالی  ECآبی که                

 آّب است. TDSنلذا یکی از عامل بروز اسهال در بره های پرواری باال بود
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  های پرواری شناسایی ماده  خوراکی رایج در تغذیه بره

علوفه و کنسانتره   دستهسه  های پرواری کاربرد دارد در های خوراکی که در تغذیه برهماده  
 .  شونددسته بندی میو  افزودنی ها 

  های پرواریبرهبزغاله و   ها در تغذیه علوفه  -الف

خارشتر   (اه لوبیاوک ، کاه  برنج)کاه جو؛ کاه گندم، کاه نخود کاه ؛یلوی ذرتیونجه خشک، س 
  .شودی استفاده میراهای پروو بزغاله  به عنوان علوفه در تغذیه برهو  علوفه  هیدروپونیک 

  های پرواریبره بزغاله و ها در تغذیه کنسانتره -ب
کنجاله   کلزا؛ کنجاله فول فت سویا؛ ،کنجاله سویا گلوتن  ذرت، ای، جو، سبوس،ذرت دانه

پساب فرنگی؛  تفاله گوجه، ، تفاله چغندر، کود مرغی فرآوری شدهمرغی  پودر گوشت کنجد، 
زغاله و ب به عنوان کنسانتره در تغذیه ، پودر خرما و نان خشک مالس ،)ویناس( مالس

 .شودری استفاده میاهای پروبره
 رهثابت در جی ترکیبات افزودنی و -ج

، دی کلسیم با نسبت ثابت مانند نمک معموالً این بخش نیز جز کنسانتره تلقی شده و
مکمل  و ، آنزیمیت(خراسان ، مکمل بافری بهدام رشدجوش شیرینمکمل بافری )فسفات، 

ترکیبی به   شرکت بهدام رشد خراسان) دکتر صدیقی( شود. معدنی حاوی فسفر استفاده می
سه به صورت تولید نموده که همه اجزا این بخش را در یک کی عنوان مکمل سه ونیم درصد

  یک جا عرضه می کند.
 

 هاعلوفه  -الف

        1سیلوی ذرت -1 -الف

شود. ولید میشده یک گیاه با رطوبت زیاد ت ای است که توسط تخمیر کنترلسیالژ، ماده
یونانی  یهز واژاو سیل یهلمسیلوکردن نام این فرآیند است و محل انجام آن را سیلو گویند. ک

Siros .به معنای چاله یا گودالی درون زمین برای ذخیره ذرت گرفته شده است  
وسیله تخمیر طبیعی، دستیابی به ه نخستین مورد ضروری برای حفظ محصوالت زراعی ب

. مشاهدات استهوازی است. قابلیت هضم و ارزش غذائی سیلوی ذرت خوب یک شرایط بی

                                                           
1 - Corn Silage 
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بوده و مقدار اسیدالکتیک آن زیاد و  2/4سیلوها همیشه کمتر از  pHکه اسیدیته  نشان داده
 پس تخمیر الکتیکی در سیلوها مطلوب است. اسیدبوتیریک آن صفر است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هوازی برای تخمیر قندها به اسید الکتیک ایجاد یک محیط بیهدف   هدف از سیلو نمودن:
 شود.سیلو و سبب نگهداری علوفه می pHبوده که باعث پایین آوردن 

حاظ مقدار محصول و ارزش غذائی دارای اهمیت خاصی است. لای از در بین گیاهی علوفه
یکی از  Silageی ذرت را نیز به صورت سیلوو علوفة سبز آندو صورت دانه ذرت ذرت به 

 برةزغاله و بغذای زمستانه علوفه جهت شده بهترین  وذرت سیل .بهترین غذاهای دامی است
فت شدن سهای مختلف گیاه تا ابتدای ذرت در بخش DMمقدار مادة خشک  پرواری است.

 ماند.دانه رو به افزایش است و سپس ثابت می
های ذرت در حالت شیری و دانه است، درصد 30کل گیاه حدود  DMکه در وضعیتی 

هضمی مادة آلی ذرت متوسط ضریب  .می باشد ن جهت سیلو نمودناترین زممناسب ،هستند
های پرواری به برهجیره بزغاله و )سیلو ذرت( در بوده و مصرف ذرت سبز  درصد 75-73

علف سبز ذرت از گردد. چون سبب بهبود کیفیت خوراک مصرفی می؛ عنوان بخشی از علوفه
 )رتینول( مورد نیاز بره Aین مو لذا تامین کننده بخشی  از ویتا تن بسیار غنی استونظر کار
در بین  گردد.خوراکی خوراک کل میباشد سبب افزایش خوشتر می ؛بوده  و چونوبزغاله 
 لوفه است.ترین عانرژی های ذرت  در داخل سیلو، پرها  با توجه به وجود دانهعلوفه

 
 نوع  رو زمینی و خندقی :   دو 4-2شکل

 

 
ر : نوع رو زمینی که بر نوع خندقی ب 5-2شکل

تری دارد. چون  در فصل بارندگی آب داخل 
 گردد.آن جمع نمی
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  سیلو ذرت
 ذرت یگ گیاه مطلوب برای سیلو کردن است. -

 قاومت در مقابل اسیدی شدن( دارد.و قابلیت بافری پایینی)م درصد( 30) ماده خشک مناسب -

 ( و به مقدار کافی است. WSCهای محلول در آب مناسب)ذرت شیری، دارای کربوهیدرات -

 های محلول در آب شاخصی از میزان تخمیر در سیلو است. کربوهیدرات -

درصد اوره  5/0تنها مشکل ذرت پایین بودن پروتئین خام آن است. این مشکل با افزودن  -
کیلوگرم اوره(. افزودن اوره  5درصد ماده خشک،  30گردد )یعنی هر تن سیلو یبر طرف م

 شود.درصد می 6/12درصد به  4/8سبب افزایش پروتئین سیلو از 

سیلوی ذرت از لحاظ مواد معدنی نیز ضعف دارد که ضرورت دارد به هنگام مصرف به آن  -
 مواد معدنی افزود. 

 ذرت:  شاخص ارزیابی سیلو1-2جدول 

 مقدار اخص ارزیابی سیلوش
 درصد(26- 30گرم در کیلوگرم )  300بیش از  (DMماده خشک )

 11بیش از  (ME) قابل سوخت و سازانرژی 
 درصد( 15-17گرم در کیلوگرم ماده خشک) 170تا  150 (CP) پروتئین خام

pH 5/4-4 
 شکگرم در کیلوگرم ماده خ 550-500 (NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی )

 گرم در کیلوگرم نیتروژن کل 50کمتر از  نیتروژن آمونیاکی
 گرم در کیلوگرم نیتروژن کل محلول 750بیش از  اینیتروژن اسید آمینه

 گرم در کیلوگرم ماده خشک 100بیش از  اندهمقندهای باقی
 گرم در کیلوگرم ماده خشک 150تا  100 کل اسیدهای تخمیری

 م در کیلوگرم ماده خشکگر 120تا  80 اسید الکتیک

و  سیلو ذرت را به عنوان بخشی از علوفه  )یونجه، سیلو ذرت و کاه = علوفه در جیر بره -
چون نسبت  علوفه به کنسانتره در جیره  کنند. های پرواری( در جیره استفاده میبزغاله 

درصد  28است باید دقت  نمود یک  سیلو ذرت یکی بخش از  72به  28های پرواری 
 را به خود اختصاص دهد.
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 : مقایسه انرژی سیلوی ذرت با غالت کاربردی در تغذیه دام. 2-2جدول
 سیلو گندم ذرت  جو ترکیب ردیف

1 TDN%)65 88 88 84 ) مجموع مواد مغذی قابل هضم 
2 NEm 00/2 20/2 2/2 5/1 
3 NEg 30/1 4/1 40/1 8/0 
4 ME      4/2 2/3 2/3 0/3 سوخت وسازانرژی قابل 

5 DM     30-26 89 88 90 ماده خشک 

NRC 2007 Sheep and Goat*                 

ی(  ماده خشک است و سیلو ذرت  رهای پرواچون مبنای جیره نویسی در دام )بره نکته:

 1سیلو ذرت برابر با  گرمکیلو 3درصد ماده خشک دارد. لذا هر  90درصد و جو  33تا 27
 3گذاری آنها در جیره لحاظ کرد. این موضوع را باید در قیمت اینبنابرکیلوگرم جو است. 
کیلوگرم آن را محاسبه و بعد  3قیمت کیلوگرم ماده خشک دارد.  1 ؛کیلوگرم سیلو ذرت

تومان باشد،  500ها مقایسه کنید. مثال: قیمت هر کیلوگرم  سیلو در بازار با سایر خوراک
  تومان را  در نظر بگیرید. 1500ه خشک( یعنی کیلو ماد 1کیلو آن ) 3شما باید قیمت 

 

 با سیلوی ذرتبره پرواری تغذیه 

و  رودبه کار می های پرواریبرهاصلی در تغذیه  هایکی از علوفهسیلوی ذرت به عنوان 
نیاز را فراهم  انرژی مورد بخش قابل توجهی ازسیلوی پُردان . زیرا بسیار خوش خوراک است

 کند.می
گردد. درصد توصیه می 27تا  30کل علوفه بین ماده خشک های پرواری درصد در جیره بره

توان  یک سوم این مقدار کل علوفه را از سیلوی ذرت استفاده نمود. یعنی مقداری بین لذا می
 یونجه در نظر گرفت. درصد کل علوفه جیره و مابقی را نیز کاه به تنهایی یا کاه و 9تا  10

   های سیلو مزیت
گردد. علوفه سیلو شده های نگهداری کیفیت علوفه بهتر حفظ میت به سایر روشنسب -1

 درصد ارزش علوفه تازه را دارد. 90-85

 ها فضای کمتری نیاز است.نسبت به سایر روش -2
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 خطر آتش سوزی که برای روش خشک وجود دارد برای این روش وجود ندارد. -3

 از دارد.سیلو کردن نسبت به خشک کردن، به زمان کمتری نی -4

 گردد.های گیاه استفاده میدر سیلو کردن از همه قسمت -5

 وابسته به شرایط اقلیمی نیست و در فصل سرما نیز علوفه تازه سیلو موجود است.   -6

 گردد.سبب غیر فعال شدن عوامل سمی علوفه می -7

 

  ظرفیت بافری سیلو

فیت بافری بیشتری هر چقدر مقدار پروتئین علوفه سیلو شده بیشتر باشد، آن سیالژ ظر
کند. در حالی که شرایط سیلو باید طوری محیط مقاومت می pHدارد. یعنی در برابر کاهش 

 10-20کاهش یابد. لذا سیلوی یونجه ظرفیت بافری باالیی دارد.  2/4آن تا  pHباشد که 
درصد دیگر( به وجود  80-90درصد ظرفیت بافری تابع مقدار پروتئین علوفه است و مابقی )

 ها در علوفه بستگی دارد.آنیون
ها( علوفه بیشتر و پروتئین کمتری داشته باشد، پس هر چه مقدار مواد قندی )کربوهیدارت

 تر است.ظرفیت بافری کمتر داشته و برای سیلو شدن مناسب
 درصد باشد.  8علوفه باید بیشتر از (WSC)کربوهیدارت های محلول در آب  

 

 نکات: 

یا هر ترکیبی که باید سیلو شود، باید مناسب باشد. در صورت کمبود به  و مقدار قند گیاه، -
 کنند.آن مالس اضافه می

 باشد.درصد  25-35درصد ماده خشک گیاه باید  -

درصد باشد، خروج مواد مغذی به شکل مایع اتفاق  25اگر درصد ماده خشک کمتر از  -
 شود.می 5/4سیلو به کمتر از  pHافتاده و مانع رسیدن 

 سوزد.شود و سیلو میباشد، گیاه به خوبی کوبیده نمی 35گر هم ماده خشک بیشتر از  ا  -

   نکته 

اگر سیلو هوازی شده باشد، سیلو فاسد شده و سبب رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژن  -
در صورت  ابتال به گردد. گردد که سبب بروز بیمار لیستریوزیس در گوسفندان میمی

 چرخند.ها نیز به صورت دوار به دور خود مین  سقط نموده و برهمیش آبستاین بیماری 
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اندازد، بعد از چند روز ریزش بره مبتال اشتها خود را از دست داده، سر خود را به پایین می
کند که با سر به گردد. تنها زمانی تعادل خود را حفظ میبزاق دارد و دچار عدم تعادل می

 جایی تکیه دهد.

 گردد.ی سیلو سبب بروز لنگش و اسهال در بره ها میآمونیاک باال -

 
بهترین حالت سیلوهای رو زمینی است و برتری جدی نسبت به سیلوهای خندقی  نکته :

جمع شده و مشکالت  ی خندقیدر فصل بارندگی، سیالب داخل سیلو چون دارد.
 گردد. همچنین در صورت نفوذ آب باران  سیلو خراب شده و چاهجدی حادث می

 شود.فاضالب سیلو هم پر می

سعی کنید که   حتماً ،های پالستیکیکیسه و انتقال باای در صورت خرید سیلوهای فله نکته:
شوند. چون دچار کپک زدگی  ای پالستیکی سوراخ نباشند و به خوبی فشردههکیسه
 شود. می

وی خوراک تجربه نشان داده است گوسفندان حیوانات بسیار دقیقی در تشخیص مزه و ب
هستند.  سیلوی ذرت نیز از آن دسته مواد خوراکی است که  بوی خاص خود را دارد و  بدون 

ها تمایلی به مصرف آن ندارند. در صورتی که در وسط دوره پروار عادت پذیری برهدوره طی 
از  هایسیلو، امکان  جدی وجود دارد که بره و مزة سیلوی خود را تغییر دهید به دلیل تغییر بو

مولف این  گردد.ها میآن برای چند روزی مصرف نکنند. همین مساله سبب کاهش وزن بره
 مساله را  تجربه نموده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کیلویی 20شکل :  سیلوی ذرت در بسته  بندی کیسه های 
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1یونجه -2 -الف
     

یونجه، است.  ریهای پرواترین و بهترین علوفه مورد استفاده در تغذیه برهیونجه رایج
سال و هر  توان به مدت چندمی ؛بار کشت از یکپس  ساله بوده و ای است که چندعلوفه

سیر همدان می مناطق سردیدر شرایط اقل چین علوفه برداشت نمود. 3سال به طور متوسط 
 میسر است.چین نیز5در صورت تامین آب ، خوزستان(قصرشیرین)سه چین در سال، و گرمسیر

باشد.  ن( میت 5/6) 7 تا 6در ایران میانگین ساالنه محصول خشک یونجه در هر هکتار   
بل متابولیسم درصد پروتئین قا 12و  (CP) پروتئین خام درصد 14-15دارای چین سوم یونجه 

(MP) های سرشار از منابع ویتامین بوده وA  وE خورشید خشک که مقابل نور است. در صورتی
ترین زمان به یابد.آن افزایش می دی هیدرو کوله کلیسفرولD (7- )ویتامین مقدار ، گردد

 س از درو،پمزرعه به گل نشسته باشد. یونجه را  درصد 10ست که ا برداشت یونجه زمانی
س از خشک پکه  مقابل آفتاب پهن نموده تا خشک گردد. البته این روش به سبب این باید

گیرد. قرار می رود کمتر مورد استفادههای گیاه که بهترین جزء گیاه است هدر میشدن برگ
  کنندبندی میها را بستهیونجه« بیلر»با  بعد از پژمرده شدن،  جدیددر روش 

، گرددز نفخ میو سبب برو بوده «ونینپسا»حاوی و تر  یونجة جوان با توجه به این که  
 ماده  شیونجه سرشار از پی. به صورت خشک مصرف گرددشود که یونجه توصیه اکید می

ر به دیر آبیاری ری یونجه با فاصله باشد و یونجه دیدر صورتی که آبیا .باشدمی Aویتامین 
 گردد.گردد، غلظت ساپونین بیشتر می

و توصیه  های پرواری را تشکیل دهدیونجه باید همیشه یک بخشی از علوفه جیره دام
بره های بزغاله و حتما در جیره  (ad libitum)اکید می گردد برای تحقق مصرف در حد اشتها 

تابستان قیمت این علوفه در فصل سرما بیش از   . معموالً ونجه استفاده شود پرواری خود از ی
در گردد. های پرواری میو بزغاله که استفاده از آن سبب کاهش صرفه اقتصادی بره بوده

در صورتی که  یونجه برای هر کیلوگرم است. قیمت زمستان  فصل برداشت قیمت تا نصف
درصد کل  30از درصد  20تا  در جیره نویسیر است بهتبا قیمت مناسب تهیه شده است 

طوری بود که  تمایل کمی به مصرف دت رفتاری بره ها اگر عا .گرفتیونجه در نظر  علوفه را 

                                                           
1  Medicago sativa = Alfalfa 
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یونجه سبب افزایش  ضرورت دارد به جیره یونجه افزوده شود.خوراک نشان دادند 
ه میزان مصرف در خوشخوراکی شده و مقدار مصرف روزانه که افزایش یابد دسترسی ب

 حداشتها میسر است.
)اندازه مترسانتی 4-3های در اندازهحداکثر علوفه،  های برقییونجه را باید توسط آسیاب

نمود. از  ( TMRبه طورکامل مخلوط) سپس با کلیه مواد خوراکی آسیاب نموده و قطعات کاه(
امداران یونجه د. معموالً خودداری کنید مصرف یونجه به صورت سالم و غیر آسیاب شده جدداً

 ست.دهند که اشتباه اها قرار میدر اختیار دام )بسته( را به همان شکل بیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1کاه  -3-الف
کاه گندم است.  و برنج جو ،پس از برداشت دانه گندم غالتکاه غالت، باقی مانده ساقه 

ارد. از این مقدار پروتئین، بخش درصد پروتئین خام د 8/3درصد ماده خشک بوده و  90دارای 
یک ترکیب خشبی گندم درصد است. کاه  8/0پروتئین قابل هضم آن ناچیز بوده و در حدود 

استفاده  های تامین کننده )یونجه و سیلو( ایر علوفههمراه سو فیبری است و در جیره پرواری 
باشد.  72به  28ید های پرواری بانسبت علوفه به کنسانتره در جیره برهچون . می گردد

                                                           
1 Straw 

 
 و یونجه. :  آسیاب برقی  جهت  خرد کردن علوفه  8-2شکل
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 30روز پروار،   52به مدت   مهربانپرواری های برهراس  28ها نشان داده است در بررسی
بود   304ای  برابر  با میانگین  افزایش وزن روزانهدرصد علوفه از کاه گندم تامین شد و 

لوگرم کی 25راس بره سنجابی با وزن شروع  28(. همچنین در  1398شیرنگار و همکاران، )
روز پروار میانگین افزایش وزن  84ها در مدت درصد علوفه از کاه  گندم تامین و بره 30نیز 

های مهربان، افشاری، تجربیات میدانی مولف نیز مکرر در بره (.   گرم را داشتند) 294روزانه  
وزانه درصد کاه  میانگین افزایش وزن ر 30سنجابی و کرمانی نشان داده است با استفاده از 

 دست یافتنی است.گرم   320تا  280
تا  330ین بولی وجود یونجه در جیره  سبب تحقق مصرف در حداشتها شده و افزایش وزن  

 گرم در روز برای کل گله در کل دوره هم تجربه شده است. 512
دهد کیل میا کنسانتره تشردرصد(  70)چون بخش عمده جیره  های پرواریدر جیره نکته:

ها باید طوری هقویت سیستم نشخوار و جلوگیری از بروز اسیدوز و اسهال در بربرای ت
 درصد باشد.  40تا  35)فیبر جیره(  NDFجیره را باالنس کرد که شاخص 

در حد  شود مصرفاز کاه تامین کدرصد بخش علوفه   30همه اگر  کل دوره پرواردر  -
ه بستگی دارد به  البت. گرم  نابجاست 300اشتها تحقق نمی یابد و لذا انتظار رشد بیش از 
 ونجه نیست.یبت مصرف کنند نیازی به غخوشخوراکی دام که اگر بره های خوراک را با ر

در حد  گردد چون یکی از فاکتورهای اصلی موثر در رشد مصرفولی توصیه اکید می
         در حد اشتها مصرف تحققاشتهاست و یونجه  بسیار خوش خوراک بوده و  سبب 

(ad libitum) رفه اقتصادی در فصول بعد ص حتما از یونجه استفاده گردد.، لذا گردد می
 مصرف یونجه نیز توضیح داده خواهد شد.

 

)کود شیمیایی  گردد. از موادی مانند اورهسازی کاه سبب بهبود کیفیت کاه میغنی نکته:

سید سدیم ک و هیدروکگردد(، آمونیاهای زراعی هم استفاده میسفید رنگ جهت زمین
 گردد.برای غنی سازی کاه استفاده می
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    نمودن آن و سیلو 1سازی کاهغنی

و قابلیت هضم و 5از لحاظ خوشخوراکی   4، کاه جو3، همچون کاه گندم2یشبترکیبات خ
همچون درصد مادة مغذی به خصوص درصد پروتئین و انرژی در سطح بسیار پائینی قرار 

از سوی دیگر  درصد پروتئین خام دارد. 2-3کاه غالت به طور متوسط دارند. معموالً 
( در آو پروتوز ، قارچها )باکترینشخوارکنندگان قادر هستند به سبب وجود میکروارگانیسم
به  (اسید اوریک کود مرغی، اوره) 6دستگاه گوارش خود، توانائی تبدیل منابع ازته غیرپروتئینی

نکته  باکتریائی با ارزش بیولوژیکی باالتری را دارند. یهآمینسپس به اسیدهای  آمونیاک و
 14بیش از )کشور پس از برداشت محصوالت زراعی گندم که در شرایط فعلی دیگر این

توجهی قابل های زراعی، کاه قابل و مقادیر قابل توجهی جو و سایر علوفه (میلیون تن گندم
 46که حاوی  ]2NH( Co(2[استفاده از اوره،  که بتوان با باشد. لذا در صورتیاستحصال می
باشد، کاه غنی شده تهیه نمود، گامی بسیار مثبت در جهت ارتقاء سطح کیفیت درصد ازت می

اوره همان کود شیمیایی سفید رنگی است که در مزارع   علوفة خنثی و تامین نیاز دام برداشت.
 کشاورزی استفاده  می گردد.

 سازی کاه عبارتند ازز جهت غنیترکیبات و مواد مورد نیا
 ( کاه 1 
  2Co(NH(2( اوره 2 
 ) شیره چغندر قند(الس ( مُ 3 
 ( آب  4 
 ( گوگرد  5 

 به چه میزان نیاز داریم؟ کداماز هر 

سازی سایر مواد فوق دارند و جهت غنی 8درصد مادة خشک 90به میزان  7معموالً کاه غالت
کیلوگرم کاه جهت  100. به فرض مثال اگر شودته میگرفاساس کاه مصرفی در نظر  برالذکر 

                                                           
1  Straw Treatment 

2  Roughage 

3  Wheat Straw 

4  Barley Straw 

5  Palatability 

6  Non-Protein  Nitrogen(NPN) 

7 Cereal Straw 

8 Dry Matter 
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 .می گردد، سایر مواد  به عنوان درصدی از کاه مصرف دسازی آماده باشغنی

گوگرد  گرم 1 آب ودرصد  50 مالس،درصد  20 اوره،درصد  5 به عنوان قاعدة کلی به میزان 
 .گرفته می شودبه ازاء هر کیلوگرم کاه در نظر 

 :است از مواد نیاز گندم، به مقادیر زیر از هر کدامکیلوگرم کاه 100سازی ت غنیبه عنوان مثال جه
 اوره                     kg 5  =100÷500  =%5 ×100اوره مورد نیاز است                              
 السم                kg 20  =100  ÷2000  =%20  ×100مالس مورد نیاز است                   

 بآ                  kg 50  =100  ÷5000  =%50 ×100آب مورد نیاز است                        
 .گرددکاه محاسبه  DMماده خشک  که مقادیر موردنیاز بر اساس  تر اینتر و دقیقالبته صحیح

 کاه = kg90 =100 ( ÷90×Kg 100         )%90DM ماده خشک  

 کیلوگرم مادة خشک است و مابقی رطوبت است. 90ای کیلوگرم کاه، دار 100
 اورة مورد نیاز کیلوگرم              90×  %5=  5/4                               

 مالس مورد نیاز کیلوگرم            90×  %20=  18                              
 آب مورد نیاز کیلوگرم                90× %50=  45                              

درصد افزایش و بهبود یافته  18/15درصدی کاه به میزان  2-3سازی میزان درصد پروتئین غنی
 است.

 

 سازی کاهنحوة اجرای عملیات غنی

های ذکر شده، مقادیر مواد مورد نیاز از کاه، آب، مالس و اوره و گوگرد با توجه به فرمول
و محلولی از آب، مالس و اوره تهیه  شدهه  توسط آب کامالً حل ابتدا مالس و اور .گردد.
. سپس پالستیک بزرگی را بر روی یک سطح کامالً مسطح قرار داده و کاه مورد نیاز بر شود

. سپس محلول آماده  توسط پمپ یا شودروی سطح پالستیکی به طور یکنواخت توزیع 
. افزودگرم گوگرد  1زاء هر کیلوگرم کاه نیز به اباید  .بر روی کاه پاشیده شودپاش دستی، آب

  .گرددمخلوط کاه و محلول با استفاده از سه شاخ به طور کامل دقیق و یکنواختی مخلوط 

 

 

 

 

 
 : سیلو کردن کاه 8-2شکل 
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از فشار  و با استفادهشده داخل سیلو ریخته حاصل حال بسته به نوع سیلو، مخلوط 
 4لو را برای مدت . در سیشودا تا مانع ورود هو گردد کامالً فشرده ( …)غلطک، پا و تراکتور

شود.  قبل از شائی میبه نیاز بازگا توجه روز ب 21 تا 14هفته کامالً دقیق بسته و پس از  3تا 
 مصرف باید دام نسبت به کاه غنی شده سازگار گردد. 

MP CP NEg NEm ME TDN NDF DM  ماده خوراکی 
پروتئین 
قابل 

 متابولیسم

پروتئین 
 خام

انرژی 
خالص 

 درش

انرژی 
خالص 
 نگهداری

انرژی 
قابل 

 متابولیسم

مجموع مواد 
مغذی قابل 
 هضم 

ماده  
 خشک

 کاه  

 معمولی 91  42 5/1 9/0 00/0 0/3 1/2
 غنی شده  85  50 8/1 1/1 3/0 9 3/6
 کاه گندم 6/91 7/71 42 5/1 9/0 00/0 2/3 1/2
 کاه جو 7/93 3/64 43 6/1 0/1 00/0 0/4 8/2
 کاه برنج 91 7/63 40 4/1 0/1 00/0 05/4 8/2
 کاه نخود 89  50 8/1 1/1 3/0 0/7 9/4

 ها کنید. کاه غنی شده  را به تدریج وارد جیره بره   نکته :

 

( در تغذیه  بزغاله و انواع کاه گندم، کاه جو ، کاه برنج و کاه  حبوبات ) نخود، لوبیا و عدس
 .بره پرواری  قابل استفاده است
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        1غالت -ب

قش مهمی دهند و نغالت بخش مهمی از جیره غذایی نشخوارکنندگان را تشکیل می      
ندم را به عنوان منبع گاساسا غالت جو؛ ذرت  و . ای پروتئین دارنددر تامین انرژی و تا اندازه

 25-30توسط مت به طور غالکنیم. انرژی در جیره  بزغاله و  بره های پروار استفاده می
ه مورد درصد نشاست 80-70رصد پروتئین و د 8-15درصد انرژی، 35-30درصد ماده خشک، 

ن جهانی سازما. (1393 )قلی زاده و همکاران، کنندرا تامین می دام پرتولید و در حال رشدنیاز 
را 2012راعی خواربار و کشاورزی سازمان ملل، حجم کل تولید غالت در ایران برای سال ز

ه جو و ذرت بمیلیون تن مربوط 2/4و 3/4تن گزارش کرده است که از این مقدار  میلیون20
 (.2012)فایو  ،  باشدمی

 ات رکربوهیدتقسیم بندی 

 دو گروه کربوهیدرات دیواره سلولی و محتویات سلولی

 این تقسیم بندی در شکل زیر مشخص شده است.

      

 

 

 

 

 

 

 
  ه غالت و ارقام درون آنها به لحاظ ترکیب شیمیایی مطالعات انجام شده نشان دادند ک      

(NRC 2001) درات )های پروتئین و کربوهیبخشLanazas ؛  2007و همکارانSniffen  و

                                                           
1 Cereal 

 
 تقسیم بندی به دو گروه کربوهیدرات دیواره سلولی و محتویات سلولی :18-3شکل 
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و پارامترهای متابولیکی  (Nocek  1998؛  NRC  ،2001)، تجزیه پذیری (1992همکاران 
مطالعات انجام  اخیرًاارد . د(   تفاوت  1994و همکاران   NRC 2001  ،Tamminga)پروتئین 

که ساختار مولکولی پروتئین و  نشان دادند( 2007)یوو یو و همکاران شده به وسیله 
تواند ها میو این تفاوت داری داردبین غالت و ارقام درون غالت تفاوت معنی کربوهیدرات
 .ای، مصرف و خصوصیات هضم یک خوراک را تحت تاثیر قرار دهدارزش تغذیه

ADF = Acid Detergent Fiber (Cellulose + Lignin + Acid Detergent In-

soluble Nitrogen).  

 اسیدیالیاف نامحلول در شوینده    

 

NDF = Neutral Detergent Fiber (Cellulose + Hemicellulose + Lignin + 

Neutral Detergent Insoluble Nitrogen).  

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 

NDSF = Neutral Detergent Soluble Fiber (Pectin + Fruntans + β-Glucans 

+ galactans). NFC= Non-NDF carbohydrates (neutral detergent soluble 

carbohydrates = NDSC).   
NSP= Non starch polysaccharides   

  

* Lignin present in ADF and NDF is not included because it is not a 

carbohydrate.  

 

  ،1جو کاربرد دارند عبارتند از:های پرواری و بزغاله برهکه در جیرة  یمهمترین انواع غالت
های خوراکی را به منظور تامین انرژی در جیره ادهاین گروه از م . 3گندمبوجاری  و 2ذرت

یه  نشاسته آنها در شکمبه و زایی، قابلیت  تجزانرژیکنند. ها استفاده میبرهبزغاله و غذایی 
 دارد.  در جیره قیمت هر کدام نقش اساسی در استفاده یا عدم استفاده و  مقدار استفاده از آنها

 

 

 

 

                                                           
1 Barley 

2 Corn 

3 Wheat 
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 انرژی  غالت کاربردی در تغذیه بره پرواری. شاخص : مقایسه 3-2جدول
 گندم ذرت  جو ترکیب ردیف

1  TDN  )88 88 84 درصد ) مجموع مواد مغذی قابل هضم 
2 NEm           )2/2 20/2 00/2 )انرژی خالص نگهداری 
3  NEg           )40/1 4/1 30/1 )انرژی خالص رشد 
 2/3 3/3 00/3 (مگاکالری/ کیلوگرم)   انرژی قابل متابولیسم  4
 2500 1900 2200 (تومان)  قیمت    5

NRC 2007 Sheep and Goat                 
 Corn  ذرت -1-ب

 9تا  8دانه ذرت بین ذرت زرد یکی از غالت با ارزش و پر مصرف در تغذیه دام است. 
کیلوکالری در هر کیلوگرم انرژی  3300و  (1394)عباسی و همکاران، درصد پروتئین خام 
)جو و  با توجه به ارزش غذایی بیشتر ذرت در مقایسه با دو غله دیگر قابل متابولیسم دارد.

و بزغاله  در تغذیه برهجوانه زده  یاآسیاب شده شکل  به دواز ذرت  دگردتوصیه می گندم(
های پرواری استفاده گردد. در شرایطی که قیمت ذرت کمتر از جو و یا حتی برابر با جو باشد 

جیره استفاده کنید. در شرایطی که محدودیت مصرف جو )گران در بهتر است که از ذرت
یا این که  شما اگر به  رد نیاز خود را از ذرت استفاده کنید.غله مو کلتوانید بودن(  دارید می

توانید جو مصرف کنید ولی بهتر است و توصیه می ذرت دسترسی نداشتید، کل مقدار را می
 شود در جیره هم از جو و هم از ذرت مصرف کنید.

رسیدن  در مقایسه با دانه جو، بخش بیشتری از نشاسته دانه ذرت قادر به فرار از شکمبه و
به روده باریک است. بازده استفاده از انرژی قابل متابولیسم حاصل از نشاسته هنگامی که در 

گردد بیشتر از هنگامی است که  در روده باریک گوارش یافته و به شکل گلوکز جذب می
 گرددشکمبه به اسیدهای چرب فرار تخمیر، و بخش پروپیونات آن در کبد به گلوکز تبدیل می

لذا  در صورتی که  قیمت  ذرت  برابر جو و یا کمتر از آن باشد  (.1392ی و همکاران، )حسین
  استفاده از ذرت  کامالً  به صرفه است.

  ) سنجابی(، 1398شیرنگار و همکاران، )  های پرواری مهرباندر مطالعات متعددی در بره
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استفاده  شده و نتایج  درصد از کل جیره ذرت آسیاب شده  30تا  25( و  افشاری  مقدار 
ثبت نیز  گرم در روز، الشه  بسیار کم چرب و قصاب پسند 300افزایش وزن بیش از  مناسب

) در حد  سبوس( یا  تخمیر در آب به مدت   به شکل آسیاب شده ذرت حتماً باید شده است.
 های پرواری استفاده گردد. و بزغاله در تغذیه بره سه روز و بعد از جوانه زدن

بین دامداران به اشتباه رواج یافته است که ذرت  طبع گرم دارد و بهتر است  در فصل  در
ها کمتر حرارت تولیدی از متابولیسم کربوهیدراتاستفاده نگردد.  و  بز گرما در تغذیه گوسفند

  ؛گردد در فصول گرم سال برای جلوگیری از گرم شدن داماز پروتئین است. لذا توصیه می
ترین منابع ن  جیره را کاهش و کربوهیدرات را افزایش داد.  ذرت یکی از اصلیسطح پروتئی

جیره گردد در فصل گرم سال سطح جو و ذرت  کربوهیدارته پر انرژی است که  توصیه می
هیچ منبع علمی وجود ندارد که  اثبات کند طبع فعال را  بیشتر از فصول سرد در نظر گرفت. 

 ذرت برای بره گرم است. 
 هایخوراک در نشاسته ایپذیری شکمبه تجزیه مورد در مختلف ایایسهمق تحقیقات   

 نشاسته، تجزیه پذیری نظر نقطه از که کند می تایید( 1995 و همکاران )ریچاردزمختلف 

 می باشد شکمبه در پایین پذیری تجزیه قابلیت با ازنشاسته زیادی مقادیر حاوی ذرت دانه

دام پر تولید و  با رشد  تغذیه برای دانه ذرت منظور همین برای(  11999 همکاران و )فیلیپو
 .  ( 2004هومولکا و تومانکووا ) باشد آل می ایده بسیار باال 

 .از ذرت  استفاده گردد لذا  ضرورت دارد و بهتر است که در جیره  حتماً
 
    Barley   جو -2-ب

  گردد.استفاده می غله تامین کننده انرژی به عنوانهای پرواری بره یهاز دانه جو، در جیر
 جیره دراز ذرت  عترهضم سری با کربوهیدرات و انرژی منبع عنوانبه  جو دانه

 .گیردمی قرار استفاده مورد ایگسترده به شکل دام پرواری ویژه به و نشخوارکنندگان
 دانه سپرممحتوی اندو به هضمی هایآنزیم دسترسی افزایش منظور به دانه جو فرآوری

 زیرا شودمی هضم شکمبه در کمی به میزان سالم پریکارپ با جو دانه .گیردمی صورت

 و همکاران بوچمن) است مقاوم شکمبه در میکروبی به اتصاالت نسبت کامل دانه

 قابلیت که است شده احاطه پوسته فیبری یک توسط جو دانه این بر عالوه و ( 1994

 دانه شود،خرد می جویدن تاثیر تحت خوبی به که ذرت دانه بر  خالف پائینی دارد. هضم
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 قابل میزان شود تغذیه حیوان به کامل اگر دانه و است مقاوم شدن جویده به نسبت جو

 (..1993 همکاران و بوچمن) شد خواهد مدفوع آن وارد از توجهی

 هضم بلیتقا باشند، های نشخوارکنندگان جیره ترکیب در غالت های دانه که زمانی    

  گوارشی دردستگاه غالت، در موجود نشاسته اینکه بات.اس متغیر و روده شکمبه در آنها
 کربوهیدراتی ترین عمده جو  ولی نیست، کاملی برخوردار هضم قابلیت از نشخوارکنندگان

 باتوجه .است شده نشخوارکنندگان شناخته برای انرژی منبع مهمترین عنوانه که ب است

 شود می آنها باکتریایی چسبندگی از مانع )الیه خارجی(های غالت دانه کارپپری اینکه به

 آوری عمل مورد از تغذیه قبل غالت های دانه گیرد، نمی صورت کامل بطور هضم دانه و

ها،  دانه آوری عمل (1997 هانتینگتون ، 1990 و همکاران آلیستر مک) گیرند می قرار
ب به مدت  سه روز و حداقل آو خیساندن  در  بخار با کردن ورقه و کردن آسیاب مثال برای

 دهد. افزایش می کامل، دانه با مقایسه در آنرا هضم قابلیت جوانه زدن آن، 
یا   مدهو به صورت بلغور )آسیاب شده( درآ شودگردد که دانه کامل را استفاده نتوصیه می

د شده جو بسیار مفید سپس به مصرف دام برسد. مصرف دانه خر خیساندن و جوانه زدن ،
 52بوده و توانایی تولید مقدار بیشتری اسید پروپیونیک را دارد. قابلیت هضم دانه جو سالم 

درصد پروتئین  3/11جو حاوی  .درصد بیشتر( است 33درصد )  85درصد و جو بلغور شده 
 .(1394)عباسی و همکاران،  خام است

اندازه ذرات بین سبوس و  بلغور که  اندازه  ذرات جو آسیاب شدهدر حد  سبوس باشد 
 بسیار مناسب است و  اصال نگران  اسیدوز نباشید.

سرعت تخمیر دانه جو در شکمبه در مقایسه با دانه ذرت بیشتر است. تغذیه دانه جو به 
دلیل تجزیه پذیری زیاد آن در شکمبه  اغلب سبب تولید مقدار فراوانی از اسیدهای تخمیری 

اختالالت  اب ههمرا غالباًنیز  pHکاهش در شکمبه را به دنبال دارد.  pHاهش شده و در نتیجه ک
گردد بخشی قابل . لذا توصیه می(1392)حسینی و همکاران ، است ی )مانند اسیدوز(گوارش

 توجهی از منبع انرژی را از ذرت تامین کرد.
 های مصرف جو در دام:محدودیت

 دارد. ود()کمب از لحاظ اسید آمینه لیزین محدودیت -

 فقیر است. A,D,Eهای از لحاظ ویتامین -
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 کلسیم کمی دارد. -

گردد. سبب بروز اسیدوز و نفخ شکمبه مین  سازگاری و  یک باره وبد مصرف زیاد آن  -
مکمل بافری بهدام رشد  از بافرهایی ماننددر جیره  ،برای جلوگیری از بروز اسیدوز

؛ اکسیدمنیزیم و  ش شیرینجو ،( 09151125863 مشهد -) دکتر صدیقیخراسان
)همه اقالم خوراکی با هم  TMR. همچنین باید جیره به صورت شوداضافه می آنزیمیت

 نوبت در روز توزیع گردد.  چهار بوده و در مخلوط شوند( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چون وجود  .شودها خودداری از خوراندن یونجه، جو و کاه به صورت مجزا به بره نکته :

 سایر اقالم  سبب بهبود خوشخوراکی کل خوراک می گردد. یونجه همراه با
دهند. برای ها سنتی تغذیه، مواد خوراکی را به صورت مجزا در اختیار دام قرار میدر روش

و وعده عصر کاه در اختیار دام قرار  و کاه، وعده ظهر جو ییتنهابه مثال وعده صبح یونجه 
مقادیر خیلی زیادی مصرف نموده و  بزغاله بره و تر است، دهند. چون جو خوشخوراکمی

 گردند.دچار اسیدوز و اسهال می
تنها  به مدت   های سنتی جو را به صورت دانه سالم، به صورت خیساندنهمچنین در روش

های و بزغاله  در آب و تنها همراه با کاه در تغذیه بره یک روز و بدون مرحله جوانه زدن
گردد بر اساس موارد ذکر شده در فوق، جو را آسیاب توصیه میکنند که پرواری استفاده می

و همراه با سایر اقالم خوراکی به خوبی و یا  به مدت سه روز و بعد از جوانه زدن نموده 

 

 
 آسیاب برقی مخصوص بلغور نمودن جو و ذرت   : 9-2شکل

 دستگاه وسط جهت خرد کردن  علوفه است
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 .گیردها قرار  و  بزغاله مخلوط نموده و  در اختیار بره
 

و مصرف می  در جدیدترین روش دانه جو را با تکنیک آبکشت ) هیدروپونیک( کشت داده
 کنند.

  .های پرواریو بزغاله : مقایسه غالت کاربردی در تغذیه بره  4-2جدول
 گندم ذرت  جو ترکیب ردیف

1 TDN%  )88 90 88 )مجموع مواد مغذی قابل هضم 
2 NEm    )18/2 24/2 06/2 ) انرژی خالص نگهداری 
3 NEg     )50/1 55/1 40/1 )انرژی خالص رشد 
4 CP       2/14 8/9 2/13 رصد() د 
5 UIP/CP )23 55 27 ) نسبت پروتئین عبوری از کل 
6 NDF     )8/11 8/10 1/18 ) درصد 
7 ADF    )2/4 3/3 8/5 ) درصد 
 2/3 2/3 00/3 (مگاکالری/ کیلوگرم)انرژی قابل متابولیسم  8
 2500 1900 2200 قیمت   تومان  9

 
ذا خوردن را دارند، در صورتی که مجزا  خوراک ها قابلیت گزینشی غو بزغاله چون بره

کنند و لذا مشکالت دریافت کنند  ابتدا بخش خوش خوراک و بعد علوفه را مصرف می
گردد. همچنین استفاده از جو و کاه به تنهایی یا یونجه و جو به تنهایی ای حادث میتغذیه

که  نیاز دام را تامین هم سبب افزایش قیمت هر کیلوگرم خوراک مصرفی شده و هم این 
گرم اضافه وزن خواهند  200های پرواری روزانه کمتر از و بزغاله  کنند. در این صورت برهنمی

 داشت و این  به معنی ضرر  قطعی است.

 

 نکته: 
های پرواری و بزغاله در جیره بره در عمل بهتر است از ذرت و جو  با هم استفاده گردد.      

درصد کل جیره را جو و ذرت در نظر گرفت. نقش  70درصد از  50 حداقلباید تالش کرد که 
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، کل همچنین در صورت عدم دسترسی به ذرتانرژی در رشد بسیار موثرتر از پروتئین است.
توان از ذرت جو  و در صورت عدم دسترسی به جو ، کل مقدار را میاز توان مقدار را می
 استفاده کرد.

کیلوگرم  از کل جیره  110کیلوگرم در  60رتی که  سهم  جو و ذرت  یا این  که  در صو     
 کیلوگرم  استفاده کرد. 20و   20،  20توان  از جو، ذرت و گندم به مقدار برابر است، می

 

 نکته: 
تر است. هر کدام که پر مغزتر باشد  مناسبهیچ  فرقی بین جو داخلی و خارجی وجود ندارد.   

 ه ای بیشتر است  که  نشاسته  بیشتری داشته باشد. چون  انرژی زایی دان
 
    Wheatگندم -3-ب

گندم  یکی از غالت  با فراوانی باال در کشور است که به عنوان که  غله  استراتژیک در     
تغذیه انسان  مطرح است وبه همین خاطر اصال توصیه نمی گردد در تغذیه دام مصرف گردد.  

گندم به لحاظ آنالیز با  جو و ذرت  برابری  ی منع مصرفی ندارد.گرچه به لحاظ عملی و علم
کند و در صورت  برابری قیمت  استفاده از ان در تغذیه بزغاله و بره پروار توصیه می گردد. می

 حتما  آسیاب شده باشد.
 جو هیدروپونیک ) آبکشت( -4-ب

روش آبکشت را هیدروپونیک  تولید علوفه  تازه بدون  وابستگی به حاک در سیستم بسته با   
Hydroponic ( گویند. در این سامانه  برای تولید علف تازه غالبا از دانه جو  استفاده می شود

( و با مصرف یک کیلوگرم  بذر یا دانه جو می توان طی مدت 1387فضایلی و همکاران 
ی علوفه تازه کیلوگرم علف تازه  تولید نمود که بر حسب حجم زیاد 8تا  4روز حدود  10تا6

تولید می شود ولی بخش اصلی علف تولید شده را آب تشکیل می دهد )فضایلی و همکاران، 
1387   ،Morgan 1992 این تکنیک سبب افزایش غلظت پروتئین کل؛ کاهش غلظت .)

نشاسته، افزایش قند، افزایش ناچیز چربی خام، فیبر خام ، ویتامین و برخی عناصر معدنی می 
مطالعات نشان داده است که در گوسفند  قابلیت هضم علف  ( .2010و همکاران   Dungشود )

مگاژول در هر  2/12درصد و میزان انرژی قابل متابولیسم نیز معادل  76-73مزبور بین 
 کیلوگرم  ماده خشک  تعیین شده است.
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  فرآوردهای جانبی  صنعت -ج

          1سبوس -1 -ج
حصوالت ندم  و برنج گویند که در طی فرآوری این مسبوس به پوست غالتی همچون گ

 2576 ود و در حد سبوس گندم انرژی کم آید.دست میه ب ی آرددر کارخانه و تهیه آرد
 8/14تئین آن نیز دارد. میزان پرو درصد 4/10فیبرباال  و متابولیسمانرژی قابل کیلوکالری 
شود. منبع به کار برده مینیز  در جیره گوسفند. (1394)عباسی و همکاران؛  درصد است

ز بروز اسهال سبوس گندم، خوراکی سهل الهضم بوده و ا باشد.مناسبی از فسفر در جیره می
ارد و به کند. سبوس خاصیت خنک کنندگی دخصوصاً در تابستان جلوگیری می هابرهدر 

نها جلوگیری آ گردد از خاصیت گرم کنندگیها استفاده میهمین خاطر زمانی که با کنجاله
سبب پارگی  کند.  استفاده بیش از حد سبوس سبب متورم شدن آن در معده و در نهایتمی

ارد ولی از ددارد. کلسیم کمی  درصد خاکستر )مواد معدنی( 15سبوس گردد. معده دام می
   .و منیزیم قابل قبول استلحاظ فسفر و پتاسیم 

 .با سبوس غالت ارزش غذایی : مقایسه  4-2جدول
 سبوس گندم ذرت  جو ترکیب ردیف

1 TDN%  )70 88 90 88 )مجموع مواد مغذی قابل هضم 
2 NEm    )6/1 18/2 24/2 06/2 ) انرژی خالص نگهداری 
3 NEg     )0/1 50/1 55/1 40/1 )انرژی خالص رشد 
4 CP       )78/14 2/14 8/9 2/13 ) درصد 
5 UIP/CP )32 23 55 27 ) نسبت پروتئین عبوری از کل 
6 NDF     )44 8/11 8/10 1/18 ) درصد 
7 ADF    )14 2/4 3/3 8/5 ) درصد 
 5/2 2/3 2/3 00/3 وگرم()مگاکالری/ کیلانرژی قابل متابولیسم  8
 2000 2500 1900 2200 قیمت   تومان  9

                                                           
1 Bran 
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یمت همچنین  ق وتامین ارزانتر نیاز دام مطرح هست   های پرواری چون در بره و بزغاله

لذا  توصیه  سبوس نسبت به  مواد مغذی آن و در مقایسه با ذرت ، باال  محسوب می شود،
یمت  سبوس ق های پرواری از سبوس استفاده نگردد. در صورتی که می گردد  در جیره بره

      نصف ذرت باشد امکان  استفاده از ان وجود دارد.
 

1السمُ -2-ج
         

چغندر یکی از  بعد از استخراج  قند ازباشد. ت قند و نیشکر میاز محصوالت جانبی صنع   
یرة انگور مشابه ش به لحاظ ظاهری دقیقاًاین ترکیب که محصوالت جانبی آن مالس است. 

گردد. معموالً در جیره استفاده میدر به سبب وجود کربوهیدرات و خوشخوراکی  و باشدمی
سازی کاه  در غنی گردد.استفاده می، کاه  یجیرة نشخوارکنندگان جهت افزایش خوشخوراک

ستفاده از آن ا بوده که  عمده محدودیت مصرف آن قیمت باالگردد. با اوره نیز استفاده می
تا میزان  .گردد( میTMRسبب گران شدن قیمت نهایی هر کیلوگرم جیره کامالً  مخلوط )

 7/2روتئین، درصد پ 9ارای مالس د توان از مالس استفاده کرد.درصد کل جیره را می 10
صل سرما  سبب در ف داردباالیی پتاسیم چون مقدار  یسم است.لمگاکالری انرژی قابل متابو

توانید به  میکسر می به هنگام  افزودن کنسانتره. گرددها میبره لنگشافزایش رطوبت  بستر و 
کنید و روی  ا رقیقآن را  به تدریج به مواد اضافه  کنید.  در یک روش دیگر قدری آن ر

گر با نسبت  برابر در روش دی عالوه  کنسانتره(  اضافه کنید.ه خوراک کامالً مخلوط )علوفه ب
بسیار گران است  با آب مخلوط نموده و روی کاه بپاشید. ولی قیمت  آن نسبت به  انالیز آن

 و اصال توصیه نمی گردد که مصرف کنید.
 
 )ویناس( پساب مالس -3-ج

ستفاده از مالس با در مقایسه با  غالت؛ گردد. مالس تولید می ازیران الکل در کشور ا ا
شتر مورد توجه تولیدکنندگان الکل میتوجه به هزینه شد. در پی فرآیند تولید های کمتر، بی با

شمار می ست به  صله یکی از منابع آلوده کننده محیط زی ساب حا رود که هم اکنون الکل پ
باش   ند.  از طرف دیگر در یک کارخانه تولید الکل با با آن مواجه می کارخانجات تولید الکل

                                                           
1Molasses 
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شود لیتر پساب تقطیری در روز تولید می 96000لیتر اتانول در روز مقدار 6000ظرفیت تولید 
ساب مربوطه به خودی خود به علت رطوبت باال) سیدیته پایین %88که پ به ( =pH 5/4)( و ا

باش   د. اما طی یک فرآیند حرارتی و ک دام نمیص   ورت مس   تقیم قابل مص   رف در خورا
سود( سازیخنثی سیدیته این ماده به ترتیب به ) توسط  تغییر  7/6و %35، درصد رطوبت و ا
 شود.یابد و قابل استفاده در جیره غذایی دام و طیور میمی
ی هادر ایران س   االنه مقدار زیادی از این ماده بدون اس   تفاده در محیط پیرامون کارخانه  

ش   د و طبعا اثرات زیان بار زیس   ت محیطی نیز به دنبال می ها رها و رودخانه گیریالکل
ستفاده از پساب تقطیری مالس تا سطح ( 1387ویس کرمی ). در مطالعه داشت درصد  15ا

های لری نداشت خون، سالمت بره پارامترهاداری بر عملکرد تولیدی، جیره روزانه، اثر معنی
 درص  د پروتیین بوده 21بیش از الس  به عنوان یک منبع ارزان انرژی با پس  اب تقطیری م

که مهمترین مش کل اس تفاده از پس اب مالس، مقادیر باالی مواد معدنی بویژه پتاس یم آن 
صورت ه درصد کنسانتره ب 10از پساب تقطیری مالس تا سطح ( 1391عالمه صدر )است. 

توان از پس   اب ده نمود و گزارش نمود میهای پرواری س   نجابی اس   تفاپلت در جیره بره
در تغذیه   خوبی اس   تفاده نمود.ه تقطیری مالس در جایگزینی با ذرت و کنجاله س   ویا  ب

سطح  های پرواری میبره صد )  10توان تا   از این  ترکیب را  به  راحتی کیلو گرم (  22در
ستفاده کرد. دقت  کنید کارخانه  تولید کننده باید  این ماد  pHشاخص ه را  تغلیظ نموده و  ا

 نرا  تصحیح  کند.آ

 ترکیب شیمیایی پساب تقطیری مالس )گرم/کیلو گرم ماده خشک( 1جدول
 (کیلوکالری/ کیلوگرم) انرژی متابولیسمی خاکستر چربی خام پروتیین خام ماده خشک

450 212 5 210 2560 

 (1387)و معینی  منبع: ویس کرمی
 روی گوگرد سدیم پتاسیم فسفر کلسیم

Mg/kg 

 آهن

Mg/kg 
 مس

Mg/kg 

ME 
Kcal/Kg 

11 5 60 30 19 90 299 29 2560 

تومان  350تومان است، پساب تقطیری مالس کیلویی 1000در شرایط که مالس کیلویی 
توانید گیری از مالس وجود دارد این ترکیب را  میدر مناطقی که کارخانه الکل می باشد.
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 تهیه  کنید. 

یت مصرف این  ترکیب باال بودن پتاسیم آن بوده که منجر به دفع ادرار زیاد عمده محدود

های بتونی لجن زار بودن و لنگش دام را به دنبال در دام و در فصول سرد سالن و با کف

 دارد. بهتر است که با استفاده از 

 
  )نان خشک( ضایعات نانوائی -4-ج

توان در باشد را می )کپک(قارچی لودگیضایعات حاصل از مصرف نان که فاقد هر گونه آ
نمک باالی آن و احتمال  کپک زدگی؛ درصدکار برد. محدودیت مصرف آن ه جیره ب

که سبوس نان را  باشد به سبب اینزائی آن از ذرت باالتر میباشد. انرژیفسادپذیری آن می
واخر دوره پروار سبب استفاده از آن در ا و در اثر فرایند تخمیر فرآوری شده است. اندگرفته

گردد دهد که شدیدآ توصیه میافزایش چربی الشه شده و بازار پسندی الشه را کاهش می
های مصرف آن از دیگر محدودیتباالی در اواخر دوره پروار از آن استفاده نگردد. گرچه قیمت 

عد در را  با ذرت مقایسه کنید و  ب آن می باشد. در صورت تمایل به مصرف آن قیمت آن
 .(1394)عباسی و همکاران،  درصد پروتئین خام است 48/12دارای  جیره استفاده گردد.

عمده محدودیت مصرف نان خشک آلودگی به قارچ و کپک بوده که حاوی سموم 
توان نان  خشک را تا یک سوم جایگزین ذرت و جو در .  به راحتی میخطرناک می باشند

 جیره نمود. 
 Beet Pulpدتفاله چغندر قن -5-ج

تر و خشک در بازار موجود و قابل استفاده است.  نوع خشک آن چون به دو صورت
گردد. نوع خشک تر داشته بهتر بوده و بیشتر استفاده میقابلیت حمل و نقل و نگهداری راحت

آن را ابتدا یک روز قبل از مصرف  توسط شربت مالس یا شربت پساب مالس خیسانده 
 9درصد ماده سلولزی،  19درصد ماده خشک،  92این تفاله دارای   د.کننوسپس مصرف می

تر ها مصرف گردد تا خوشخوراکدرصد مواد ازته است. بهتر است با یونجه خشک و دانه
 درصد خاکستر ) ماده معدنی( است. 9/5درصد پروتئین و  8/9دارای  گردد.

 
  نکته

ورتی که  کنسانتره ) ترکیب جو،  ذرت، های پرواری در صگردد در جیره برهاما توصیه می
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کنید، ابتدا تفاله خشک را و..( را برای یک هفته تهیه می بافریکود مرغی، پودر گوشت، 
. چون استفاده از نوع خیسانده آن در شرایط گرمای خیسانده و  روزانه در جیره مصرف کنید
ک آن را تهیه و آسیاب گردد. پس بهتر است  نوع خشهوا سبب بروز کپک در کنسانتره می

لذا به  نمود در کنسانتره استفاده کرد. البته احتمال آسیب زدن به تیغه آسیاب هست.
به صورت پلت تهیه نکنند.  نوع خشک آن را گرددر توصیه میدکارخانجات تولید تفاله چغن

 عملی ترین روش مصرف آن خیساندن و  مصرف در جیره روزانه است.
فصل سرما وجود دارد و در فصول سرد نگهداری آن  راحتر بوده و  نوع تر آن  بیشتر در

تر و یا خشک چغندر اول قیمت هر کیلو گرم را گردد. جهت خرید تفالهدچار کپک زدگی نمی
تعیین نمود. سپس بر  NRCباید مشخص کرد. سپس آنالیز ترکیبات آن را باید از جداول 

 کنیم.جو و ذرت  اقدام به خرید آن میاساس قیمت و آنالیز آن و مقایسه با قیمت 

 قیمت/ تومان پروتئین  خام TDN ME NEm NEg ماده خشک 
 2800 11 1/1 7/1 7/2 75 94 خشکتفاله  

 500 11 1/1 7/1 7/2 76 17 ترتفاله
 2100 12 3/1 0/2 0/3 84 89 جو

به خرید گرفت.  توان تصمیم االن  با در نظر گرفتن  اطالعات آنالیز  این سه خوراک می
 2/5( . لذا   2/5=  89 ÷ 17تر برابر با یک کیلوگرم  جو است ) کیلوگرم  تفاله 2/5هر 

 تومان است.  2100تومان. در حالی که هر کیلو گرم  جو  2600شود کیلوگرم  تفاله می
رسد تفاله  خشک چغندر قند به دلیل غلظت  باالی فیبر محلول با پتانسیل به نظر می    

 Bodas)الکتات تولیدی طی روبه تخمیر  کیتخمیر سریع، قابلیت هضم مطلوب و مقدار اند

تواند  جایگزین مناسبی برای بخشی از می( 2003و همکاران   Voelker،  2009و همکاران 
غالت  جیره های حاوی کنسانتره باال بوده و بتواند به عنوان یک ماده خوراکی لیپوژنیک از 

 علوفه ای در این جیره ها جلوگیری نماید. NDFار کم  اثرات منفی مقد
تفاله چغند قند  از جمله منابع کربوهیدراتی الیافی است که عالوه  بر دارا بودن  مزایای     

ای مانند جو و ذرت در تغذیه دام ای دارای خواص انرژی زایی هم سطح مواد دانهمواد علوفه
ترکیب جیره دام فاقد برخی تاثیرات  منفی مواد حاوی استفاده از تفاله چغندر قند در است.

 (.2007و همکاران    Bodas)نشاسته  باال  بر تخمیر میکروبی در شکمبه است 
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های کربوکسیل و متیل در ساختار تفاله چغندر قند دارای پکتین است و پکتین دارای گروه
ری باالی آب باشد و موجب ارای ظرفیت نگهدادسبب شده تفاله مولکولی است.  همین مساله 

تواند با ایجاد فاز تاخیری در عبور تفاله چغندر قند از شکمبه به روده شده و این تاخیر می
و افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی؛ ناز گاالکتوروناز و پکتیهای پلیبهبود بازدهی آنزیم

  1989و همکاران  Ben-Ghedalia) زمینه ساز افزایش وزن روزانه باالتر در بره و بزغاله شود
 ،Bodas    2007و همکاران.) 

پکتین در مقایسه با نشاسته و قندها، الکتات تولید نکرده و میزان  الکتات حاصل از     
تخمیر آن کم است. همچنین نسبت استات به پروپیونات تولید شده  با استفاده از پکتین در 

 (.Hall  2003قیاس با نشاسته باالتر است )
رشد  مایع هضمی با ویسکوزیته باال موجب اند که  انتقالداشته برخی مطالعات هم بیان   

که افزایش کرک روده سبب ( 2007و همکاران    Bodas)های روده می شود بیشتر کرک
 ن  بهبود رشد دام می کردد.آافزایش سطح جذب و به دنبال 

ن بره وبزغاله در مقایسه با  جیره بدون ولی در عمل بودن تفاله چغندر تاثیر در افزایش وز   
تفاله نداشته است و  قیمت ان در مقایسه با آنالیز آن سبب شده مصرف ان را در جیره  بره و 

 .بزغاله  پرواری توصیه نکنیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 های دامبخش دوم: آشنایی با انواع خوراک

 

 

    

 

 

 منابع پروتئینی  -د

دامی تقسیم بندی ی و منابع پروتئینی که در تغذیه دام  استفاده می شود به دو دسته گیاه     
کنجاله سویا، کنجاله  های پرواری عبارتند ازمی گردد. عمده منابع گیاهی مورد استفاده در دام

 .کنجاله کلزا و کنجد 
و  مرغی )در گوشتمنابع دامی تامین کننده پروتئین مورد استفاده در در دام عبارتند از پو

 .پودر ماهی دامی( و
       1کنجالة سویا -1-د

شود. نام ده مینامیکنجالة سویا های روغنی سویا است، انده استخراج روغن از دانهباقیم
یکی د پروتئین درص 48تا  44با دیگر این محصول کنجالة لوبیای روغنی است. کنجالة سویا 
ویا حاوی تمامی رود. پروتئین ساز بهترین منابع پروتئینی جهت تغذیه حیوانات به شمار می

متر از حد دلخواه کیونین تاما از لحاظ دو اسیدآمینه سیستین و م ه؛روری بوداسیدهای آمینة ض
سویا حاوی  کنندة مصرف کنجالة سویا است.کنجالةیونین اولین اسیدآمینة محدودتاست. م

وامل ضد انعقاد عزا، گواترزا، آلرژیتعدادی از مواد سمی، محرک و ممانعت کننده شامل مواد
کایموتریسپین  و ممانعت کنندة Kunitzتریپسین کونیتز ندة عامل آنتیکندو نوع ممانعت است.

ز هضم در کنجاله سویا حائز اهمیت بوده که باعث جلوگیری ا، (Bowman-Birk)برک بومن

گردد. فرآوری سویا شوند. که در نهایت سبب بزرگ شدن پانکراس در حیوان میپروتئین می
 گردد.کنندة فوق میبا حرارت سبب غیرفعال شدن دو ممانعت

های که باعث انعقاد گلبول 2آگلوتینینکنندة مصرف کنجاله سویا، هممادة دیگر محدود
تاثیر است این عامل به گروهی از گردد، این ماده در نشخوارکنندگان بیقرمز خون طیور می
 گردد.تعلق دارد. حرارت سبب غیرفعال شدن این ماده می 3مواد به نام لکتین

گونه تاثیری بر رشد حیوان هیچ)ترکیبات ضد مغذی( شخوارکنندگان ترکیبات فوق در ن
 گروه لذا حرارت دادن جهت مصرف، ضرورتی ندارد. کنجاله سویا به لحاظ ویتامین ،نداشته

                                                           
1 Soybean Meal 

2  Haemagglutenin 

3  Lectin 
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B های ویتامینه نیز استفاده گردد. نیز ضعیف بوده و به هنگام استفاده در جیره باید مکمل 
 قیمت ،های پرواریبرهبزغاله و  در جیرهه سویا برای مصرف اصلی کنجال محدودیت
از  لذا استفاده  برد.مخلوط را شدیداً باال می که قیمت هر کیلوگرم جیره کامالً باالی آن است
ها روزانه  در حدود و بزغاله  زمانی صرفه اقتصادی دارد که برههای پرواری آن در جیره بره

حاوی استخوان یا دامی ( مرغی )از پودر گوشت  داشته  باشند.  گرم افزایش وزن  روزانه 300
طق مختلف ادر منکیفیت  اب. قیمت پودر گوشت توان استفاده کردمی به عنوان جایگزین آن

و دولتی آن   3000غیر دولتی تومان بوده در حالی که  کنجاله سویا 2000-2500ایران  تا 
گردد کل منبع ای دارند  اصال توصیه نمیمیهلذا افرادی که سویا سه تومان است. 2000

پروتئینی را از پودر گوشت استفاده کنند و بهتر است  بخش عمده پروتئین را از سویا تامین 
در صورتی که کنجاله سویا جایگزین پودر گوشت گردد، قیمت  هر کیلوگرم جیره  کامالً کنند. 

 کند.تومان افزایش پیدا می100( TMRمخلوط )
یکی از دالیل اصلی استفاده از پودر گوشت، باال بودن پروتئین عبوری )غیر قابل  گرچه 

 تجزیه در شکمبه(  است. 
 

 نکته 
های شیرخوار حتماً بخشی از پروتئین جیره را  باید ( برهCreep  Feedingدر جیره خزشی )

های بخشدر  Creep Feedingاز کنجاله سویا  تامین کرد. جیره خزشی یا همان سیستم  
 بعدی توضیح داده  خواهد شد.

 
 فول فت سویا ) سویا اکسترود شده( – 2-د

وری دانه خام سویا از روش های مختلفی از قبیل برشته کردن ، میکرونیزاسیون ، اکسپند آجهت فر   

کردن، پلت کردن و اکسترود کردن خشک و مرطوب استفاده می شود ، که هر کدام از این روش 

تاثیر متفاوتی بر ارزش غذایی سویا دارند، در این میان پخت اکستروژنی که از جمله های ذکرشده 

درجه سانتیگراد و  150-160بوده که در دمای  High temperature& Short timeفرایندهای 

ثانیه صورت می گیرد و حاصل این فراوری تولید سویای پرچرب است، طی فرایند  15-20به مدت 

یابد . همچنین دانه سویا حاوی مقدار زیادی روغن کاهش می %85ی سویا تا عوامل ضد تغذیه ا

است که برای حیوانات قابل استفاده نیست که طی اکسترود شدن روغن به فضای بین سلولی تراوش 
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گیرد . در اختیار حیوان قرار می Eکند و عالوه بر افزایش تراکم انرژی مقدار زیادی ویتامین می

 است.  ω 6و 3ω اُمگا ی سطح باالیی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعروغن سویا حاو

 
 

 چربی TDN lNE پروتئین عبوری پروتئین خام ماده خشک  نوع سویا

  % % gr/kg % % Mcal/kg % 

دانه کامل    88-86  38 26 98/8  82 2/75  19 

95-97  فول فت   38 65-60  209 84 2/72  19 

44%  88-86  44 35 154 75 2/13  1/5  

48%  88-86  48 35 168 77 2/21  1 

 شیری دامهایول فت سویا در تغذیه ف

اولین و مهترین عامل محدود کننده در افزایش تولید شیر به خصوص در اوایل زایش کمبود  چون
انرژی می باشد و فراهم کردن یک جیره متراکم از نظر انرژی در ابتدای دوره شیردهی بسیار مشکل 

راه حل این مشکل استفاده از مکمل های چربی در جیره است و مهم ترین دلیل استفاده از  بوده و
ها انرژی تولید کرده و عالوه بر برابر بیشتر از کربوهیدرات ها و پروتئین 3تا 2چربی این است که 

   .تولید انرژی خالص شیردهی باید از قابلیت هضم و خوش خوراکی باالئی نیز برخوردار باشد

و  یمناسب از لحاظ انرژ یماده غدائ کیبه عنوان  ایفول فت سو ایشده  یفرآور ایسو انهد
و  یعلم شاتیدارد. آزما وریدام و ط هیدر تغذ یا ژهیو گاهی( جایعبور نی)مخصوصاً پروتئ نیپروتئ

خام به علت داشتن  یایانجام شده است. دانه سو ایدانه سو هیدر خصوص تغذ یاریبس یمزرعه ا
باشد. اما حرارت دادن دانه  یمناسب نم وریط ریها نظ یتک معده ا هیتغذ یبرا یا هیضد تغذ دامو
 ی( را به ماده خوراکای)فول فت سو ایآن شده و دانه سو یا هیرفتن مواد ضد تغذ نیسبب از ب ایسو
 کند. یم لیتبد نیو هم پروتئ یها هم از لحاظ انرژ یتک معده ا یبرا یکامل

 ینشده را مورد استفاده قرار دهند اما هشدارهائ یفرآور یایتوانند دانه سو یم ننشخوارکنندگا

 دانه در آزاوره میهشدار ها به علت وجود آنز نیمحصول وجود دارد. ا نیدر خصوص استفاده از ا زین

دسترس  ازاوره شده و آن را  بیخام سبب تخر یاسوی دانه در موجود آزباشد. اوره یخام م یاسوی
 نیخام سبب از ب یایسازد. حرارت دادن به دانه سو یدرون شکمبه خارج م یها کروبیو م انویح
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 شیحرارت دادن سبب افزا نیشود. همچن می آن به مربوط مشکالت رفع و آز اوره میرفتن آنز
 شیافزاموجود در دانه و  یچرب بیاز تخر یریو جلوگ پازیل میحذف آنز قیدانه از طر یمدت نگهدار

و کاهش هضم و جذب  نیرساندن به ساختمان پروتئ بیبدون آس ایدانه سو یعبور نیپروتئ مقدار
 شود. یآن در دام م

 یدر گاوها یعبور نیپروتئ تیدر مورد اثبات اهم یگسترده ا یپژوهش ها ریاخ یسال ها در
است  یمواد خوراک نیاز پروتئ یبخش یعبور نیصورت گرفته است. پروتئ دیتازه زا و پر تول یریش

در روده هضم و جذب  میداخل شکمبه فرار کرده تا به طور مستق یها سمیکروارگانیکه از دسترس م
گردد.  یفراهم م یعبور نیپروتئ نیاز هم وانیح یا نهیآم دیاس یازهایاز ن یشود. بخش قابل توجه

 نیدرصد پروتئ 40-35به  دیتازه زا و پرتول یگاوها ره،یج نهیآم یدهایو توازن اس وانیح ازیبسته به ن
داده شده  رتحرا یایدارند. دانه سو ازی( نیعبور یها نهیآم دیتر به اس حیبه عبارت صح ای) یعبور

مناسب و  اریتواند خوراک بس یدرصد( م 65)حدود  یعبور نیاز پروتئ یبه عنوان منبع غن زین
باشد. دانه  یریش یهاگاو یبرا ییغذا تیسالمت و امن ،یا نهیآم دیاس بیاز لحاظ ترک یاقتصاد

 یازمندین نیمتا یبرا یمناسب با مقدار مطلوب و اقتصاد یچرب یدارا نیپروتئ زانیفزون بر م ایسو
 باشد. یدام م یها

 یمناسب از لحاظ انرژ یماده خوراک کیبه عنوان  Roastingشده با روش  یفرآور یایسو دانه
 یعیطب یها دانتیاکس یو آنت 6اشباع امگا  ریغ یها ی(، چربیعبور نیپروتئ ژهی)به و نیو پروتئ

 یمدرصد( که  20 یال 18است ) یاز چرب یغن ایدارد. دانه سو وریدام و ط هیدر تغذ یا ژهیو گاهیجا
اوره آز در  می. به علت وجود آنزردیمورد استفاده قرار گ رهیدر ج یاز انرژ یتواند به عنوان منبع خوب

استفاده کنند. حرارت  یبدون فرآور دیمحصول مف نیتوانند از ا ینشخوارکنندگان نم ا،یدانه خام سو
شود.  یبه آن م بوطاوره آز و رفع مشکالت مر میرفتن آنز نیخام سبب از ب یایدادن به دانه سو

از  یریو جلوگ پازیل میحذف آنز قیدانه از طر یمدت نگهدار شیحرارت دادن سبب افزا نیهمچن
رساندن به  بیبدون آس ایدانه سو یعبور نیمقدار پروتئ شیزاموجود در دانه و اف یچرب بیتخر

 شود. یو کاهش هضم و جذب آن در دام م نیساختمان پروتئ
 

 یشکمبه ا هیاز تجز ایسو نیمحافظت پروتئ یها روش
باشد.  یم یو حرارت ییایمیش یدر شکمبه شامل روش ها ایسو یعبور نیبهبود پروتئ یها روش
با  ییایمیکه در آن ماده ش ییروش ها -1شوند:  یم میگروه تقس 2 به زین ییایمیش یروش ها

مانند استفاده از الکل،  ییایمیش یروش ها-2و  دیشود مانند استفاده از فرم آلدئ یم بیترک نیپروتئ
 گردد. یشکل دادن( م ریی)تغنیکه سبب دناتوره کردن پروتئ کیونیپروپ دیو اس میسد دیدروکسیه
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استفاده از حرارت است. استفاده از روش تف دادن  یکیزیف ندیآروش در فر نیتر موفق
(Roastingدر حال حاضر ب )متحده دارد. االتیکاربرد را در ا نیشتری 

 ندی( در فرآRoastingاستفاده از روش تف دادن ) ،یچرب یها کولیزیو دنیند بیتوجه به آس با
امر سبب  نیگردد که ا یشکمبه مدر داخل  یاز آزاد شدن چرب یریسبب جلوگ ایکردن دانه سو

پس از شکمبه خواهد شد. مصرف  یقابل دسترس بودن چرب نیشکمبه و همچن طیکنترل مح
 دیاس کیدونیآراش یغلظت بافت شی( سبب افزاC18:2 کینولئیل دی)مانند اس 6چرب امگا  یدهایاس
گردد.  یم Fیهانیسنتز پروستاگلند شیسبب افزا کیدونیآراش دیاس یگردد و سطوح باالیم

 یردهیش لیدر اوا ژهیرحم به و یدفاع یها سمیدر بهبود مکان یدینقش کل PGF2αنیپروستاگلند
رُست  یای، همچون دانه کامل سو6چرب امگا  یدهایاز اس یغن یخوراک ها دنینکند. خورا یم فایا

س پ نهیبه طیگردد و به برگشت رحم به شرا یم یرحم یها-سبب کاهش عفونت نیشده، همچن
 یگردد. به عالوه مدارک یدام م یمثل دیسبب بهبود عملکرد تول تیکند که در نها یکمک م مانیاز زا

بر  یردهیش لیدر اوا 6چرب امگا  یدهاید کننده اثرات مثبت مصرف اسیدر دسترس است که تائ
 باشند. یم ینرخ بارور شیو افزا انیرو تیفی،کیکولیرشد فول
ها همچون پرندگان  یتک معده ا هیتغذ یبرا یا هین مواد ضد تغذخام به خاطر داشت یایسو دانه

آن شده و دانه  یا هیرفتن مواد ضد تغذ نیسبب از ب ایباشد، اما حرارت دادن دانه سو یمناسب نم
 یم لیتبد ن،یو هم پروتئ یها، هم از لحاظ انرژ یتک معده ا یبرا یکامل یرا به ماده خوراک ایسو

 شود. یم هیتخمگذار، مادر و بوقلمون توص ،یشامل مرغ گوشت وریانواع ط هریمحصول در ج نیکند. ا
 

 نگاه: کی(در ایشده)فول  فت سو یفرآور ایمثبت دانه سو اثرات
 نهیدرصد( نسبت به هز 96ماده خشک باال )تا  لی( شده به دلکیفل ایرُست ) یایکامل سو دانه
 باشد. یمطلوب م اریخوراک در انبار بس تیفیاز حفظ ک نانیو اطم یاز جنبه اقتصاد یپرداخت
 یمناسب به همراه انرژ یعبور نی( شده به علت داشتن پروتئکیرُست )فل یایکامل سو دانه

 شود. یم هیتوص اریبس دیتازه زا و پرتول یخوب در گاوها
تازه زا و کمک به بهبود  یگاوها یبرا یمثل دی( شده از جنبه تولکیرُست )فل یایکامل سو دانه

 باشد. یرحم فوق العاده مطلوب م طیاشر
با  یریش یگاوها رهیدرصد کنسانتره در ج 15 زانیرُست شده به م یایتوان از دانه کامل سو یم
به حداقل  یبرا رهیدر ج ایمقدار فول فت سو شیاستفاده نمود. در صورت لزوم و با افزا نانیاطم

 .دیده شیافزارا  ونجهی ژهیبه و رهیعلوفه ج ر،یش یرساندن کاهش چرب



 راهنمای پرواربندی عملی بره و بزغاله 84

 

 

گرم در  209)حدود  یعبور نیمقدار پروتئ نیشتریرُست شده به علت داشتن ب یایکامل سو دانه
 برخوردار است. یاز ارزش باالئ ایانواع سو ری( نسبت به سالوگرمیهر ک

 لوگرمیک کی 92/0معادل  ینیرُست شده از لحاظ پروتئ یایدانه کامل سو لوگرمیهرک ارزش
 باشد. یخالص م یپودر چرب لویک کی 19/0معادل با  یو از لحاظ انرژ %44 ایکنجاله سو

 کنجاله کلزا -3-د

 درصد پروتئین است. 37درصد ماده خشک،  95ن  دارای آکلزا یک دانه روغنی بوده که  کنجاله    
 13های پرواری استفاده کرد. برای تامین توان در تغذیه بره و بزغالهاز کنجاله کلزا  به راحتی می

درصد کنجاله کلزا در جیره کافی  11درصد پروتئین کل جیره در کنار سایر اقالم مصرف حدود  
 است.

 

 

 

 

 

 

 

یاه کانوال گیاهی است که از تغییرات و پیوندهایی گاما  یک واریته از کلزا تولید شده به نام کانوال. 
ن است از نظر ظاهری مانند گیاه که روی گیاه کلزا انجام می شود به دست می آید. گیاه کانوال ممک

کلزا به نظر برسد، اما در واقع با آن تفاوت بسیاری دارد، به ویژه اینکه ترکیب اسیدهای چرب موجود 
در دانه های روغنی حاصل از آنها بسیار متفاوت است و این اصل مطلب است که در ادامه مفصل 

 .راجع به آن توضیح داده خواهد شد
میالدی به طور پرورشی از تغییر گیاه کُلزا در کشور کانادا به دست  1970ایل دهه گیاه کانوال در او

آمد و به سبب اینکه نسبت به گیاه کلزا، ترکیب اسیدهای چرب روغن حاصل از آن حاوی مقادیر 
برگرفته از نام  Canola بسیار کمی از اسیدچرب مُضری به نام اسیداروسیک بود، نام آن مجموعا

 (Canadian oil Low acid ( .ا و مقدار کم اسیداروسیک استکشور کاناد
-جیره در عالی پروتئینی مکمل یک خوشخوراکی، و آمینه اسیدهای توازن خاطر به سویا کنجاله 

 هایمکمل سایر .طور گسترده مصرف دارد به و شود می محسوب بره و بزغاله پرواری های
 غیر تغذیه در کمتر و هستند ارزانتر سویا کنجاله به بتنس که )کلزا(کانوال کنجاله مانند پروتئینی

  کلزا کنجاله. باشند سویا کنجاله برای خوبی توانندجایگزین می شوند، می استفاده نشخوارکنندگان

 
 (1394عباسی و همکارن؛  -ی منابع خوراک دام طیور) جداول ترکیبات شیمیایشکل  :  آنالیز کنجاله کلزا 
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 .است بیشتر آن فیبر مقدار ولی دارد سویا کنجاله به نسبت کمتری پروتئین و انرژی)کانوال(

 است غنی ضروری مواد و ها ویتامین لحاظ از و است عالی ینهآم اسید پروفیل یک دارای همچنین

 اسید پروفیل یک اما شود می هضم شکمبه در زیاد مقدار به )کانوال(کلزا کنجاله چه اگر( . 13)

 مقدار)(.  است نزدیک خیلی حیوانی پروتئین آمینه اسید پروفیل به که کند می ایجاد روده در آمینه

 منبع کانوال کنجاله .است بیشتر سویا کنجاله به نسبت که است رصدد 5-4کلزا  کنجاله لیپید

 این. با است سویا کنجاله به نسبت سلنیوم از خوبی منبع همچنین و ضروری معدنی مواد از خوبی

 نتایج . است تر پایین سویا کنجاله به نسبت کانوال کنجاله در معدنی مواد دسترسی قابلیت حال،

 استفاده که دهد می نشان شیرده گاوهای برای کانوال کنجاله ارزش مینهز در آزمایشات از حاصل

 شود می شیرده دام در شیر تولید بهبود سبب آن از

 به تواند می(  کانوال کلزا )  کنجاله که کردند گزارش 1983 سال در نیز ،(2 ) کنلی و اهرن .( 25

 و تولید خوراک، مصرف بر سوء تاثرا بدون شیرده گاوهای خوراک در پروتئینی منبع یک عنوان
 که کردند گزارش 1983 سال در ،( 22 ) همکاران و سانچز همچنین استفاده، شیر ترکیبات

 که زمانی به نسبت بودند کرده مصرف کانوال کنجاله که حیواناتی برای خوراک مصرف میانگین

 کنجاله که داد نشان 1981 سال در نیز ،( 15 ) الرولد .بود باالتر بودند کرده مصرف سویا کنجاله
 شود سویا کنجاله جایگزین تواند می درصد 24 سطح در کانوال

در بررسی های میدانی از کنجاله کلزا  به عنوان متنها منبع  پروتئینی جیره بره ها ی پرواری استفاده 
ه  کرده ایم  و  در طوب دوره پروار مشکلی مشاهده نشد.  همچنین در خراسان جنوبی در یک گل

گرم در روز ثبت  400جیره  پرورای حاوی کلزا و کود مرغی در بره های افشار افزایش وزن باالی 
 شد.

 
 نجدکنجاله ک -4-د
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 منابع پروتئین حیوانی 
به لحاظ  ده کرد.های پرواری استفادرصد کل جیره بره10 میزانتوان تا این منابع را می

آن بر کیفیت الشه  و تاثیر بوی )پودر ماهی( های تولیدیردهاین فرآوبرخی از باالبودن قیمت 
عات طیور قیمت گردد ولی پودر گوشت ضایاز آن استفاده میکمتر  های پرواریبرهدر جیرة 

ای توازن اسیدآمینه، های اصلیداشتن اسیدآمینه منابع پروتئینی دامی به دلیلمناسب دارند. 
 )پودر گوشت بو قیمت مناس Bهای گروه ویتامین، د(درص 60تا  55و درصد پروتئین باال )

 شود.در جیره استفاده است  بهتر( مرغی
 

   1 پودر ماهی-2 -د

 60-77باشد. معموالً بین در بین منابع حیوانی از نظر درصد پروتئین بسیار متغیر می 
ن منابع بود متنوع باشد. دلیل اصلی تغییرات درصد پروتئین پودر ماهی، متغییر میدرصد

عموالً تا حد م ری اهای پروهبردر جیرة  پروتئینی و نوع عمل فرآوری ضایعات ماهی است.
ت در عمل گران قیمت اسبسیار چون  .توان استفاده کردرا میدر جیره  درصد کل 10-5
ت آن کمتر از قیم هکی در صورت. شودفاده تشود که اسگردد و توصیه هم نمیه نمیاستفاد
ودر ماهی پبخش قابل توجهی از پروتئین گردد. باشد برای مصرف توصیه می تومان 1000

گیرد. افزایش یهای بعدی مورد استفاده قرار مبدون تجزیه از شکمبه عبور کرده و در بخش
چون  یه دام است. مقدار پروتئین عبوری از شکمبه مفید بوده و یکی از اهداف کارشناسان تغذ

تار از جیره  حذف هفته  قبیل از کش 2تا 1ری دارد توصیه می گردد این ترکیب بوی تاثیر گذا
 شود.

 
 2پودر گوشت -3-د

طیور بعد از فرآوری در یکی از منابع مهم و با ارزش  در کشتارگاهی دام و مرغیضایعات 

                                                           
1 Fish meal 

2 Meat and bone meal  )MBM( 
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 1. ضایعات بعد از جوشاندن به مدت ( , 2014Rossi and Davia) پروتئین در تغذیه دام است
 ساعته 2سه دوره  شده و  سپس در دیگ بخار به مدتو پخته جوش، شستشو ساعت در آب 

گردد. دو نوع ن پودر گوشت تهیه میآ. سپس از ) اتوکالو( بیندمی درجه  120بخار  حرارت
از نوع با  استخوان آن استفاده  گردد حتماًهمراه با استخوان و بدون استخوان دارد. توصیه می

 گردد. 

 .یز ماده مغذی پودر گوشت: آنال 5-2جدول 

 درصد آنالیز کلی 
اسیدهای 

 آمینه
 ویتامین ها درصد

گرم/ میلی

 درصد مواد معدنی کیلوگرم

ونینیمت 93 ماده خشک  72/0 8/5 کاروتین  6/1 سدیم   

7/51 پروتئین خام 66/2 لیزین  55/0 پتاسیم A 140 ویتامین   

3/2 فیبر خام 35/0 تریپتوفان  9/0 کلر E 600 ویتامین   

00/10 کلسیم النینآ فنیل   80/1 2/0 تیامین  4/0 منیزیم   

1/4 فسفر وسینولایز   9/1 5/0 گوگرد 2200 کولین   

8/22 خاکستر 1/1 هیستیدین  2/5 ریبوفالوین  5/39 منگنز   

6/2 والین     B 9/12 ویتامین   440 آهن 

نینژآر      80/3 4/59 نیاسین   100 مس 

4/0 روی            

 Parsons et al , 1997منبع : 

شود کل استفاده  مرغی درصد از کل جیره را از پودر گوشت10به میزان تا در صورتی که 
به منظور  شود. همچنیندرصد مورد نیاز دام در هر کیلوگرم خوراک تامین می 14پروتئین 

 از پودر می توانتامین  اسیدهای آمینه ضروری، پروتئین  ارزان قیمت و کلسیم وفسفر آلی 
که در این صورت نیازی به  استفاده از دی کلسیم فسفات  گوشت در جیره استفاده شود

چربی، درصد  12خاکستر،  درصد 22پروتئین،  درصد 52 -55این محصول حاوی .نیست
  باشد.فسفر می درصد 6/1-1/4 و کلسیمدرصد 10-8

هربان همدان به شیر مست افشار زنجان و م نر هایاستفاده از پودر گوشت در جیره بره
استفاده  یات نگارنده(.ب)تجر گرم  را نتیجه داده است 330و  358 روزانه  ترتیب افزایش وزن

های پرواری افشاری برهراسی  250یک گله ( در جیره    -2صد پودر گوشت )جدول رد 5از 
انگین و مهربان  در روستای تپه موالی بروجرد  در فصل زمستان  نتایج بسیار قابل توجه می
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 گرم در روز را  به دنبال داشت. 485
ای خوراک دام توزیع وعده 4ای و در اصل دوره پروار وعده 5در این گله در دوره سازگاری 

 می شد.
 

نوریان  ) ابراهیمی،های مهربانهای رشد برهمقایسه اثر تیمارهای پودر گوشت بر فراسنجه :2جدول

 .(1396 سرور

   درصد پودر گوشت در جیره( تیمار)   رشدهای فراسنجه

 داریمعنی  10 5  5/2 شاهد*  

 800/0  8/34 7/35   0/38 3/36  وزن  اولیه                              کیلوگرم

 747/0  3/47 7/49 3/50 9/49  وزن نهایی                              کیلوگرم

 384/0  8/12 0/14 3/12 6/13  افزایش وزن نهایی                    کیلوگرم

 316/0  0/208 0/232 0/203 0/227  افزایش وزن  روزانه کل           گرم در روز

 407/0  13/9 80/8 93/9 13/9  ضریب تبدیل خوراک کل

 117/0  88/1 01/2 98/1 04/2  ماده خشک مصرفی  کل         کیلوگرم/روز

 173/0  0/195 0/277 0/201 7/244  گرم/روز  افزایش وزن روزانه ماه اول        

 522/0  292/9 795/6 410/10 045/7  ضریب تبدیل خوراک ماه اول

 915/0  0/236 0/204 0/219 0/226  افزایش وزن  روزانه ماه دوم        گرم/ روز

 647/0  631/10 048/14 691/12 233/12  ضریب تبدیل خوراک ماه دوم

گوشت هرکیلوگرمتضریب اقتصادی)قیم

 تومان(-تولیدی

 a7548 
a7936 b6351 b6277  033/0 

 است. درصد سویا  10*شاهد حاوی

منتقدانی دارد که عمدتاً نگران سرایت بیماری سالمونال )حصبه( پروتئینی  این منبع کاربرد
د. هستند. سالمونلوزیس بیماری باکتریایی است که عامل آن سالمونال تیفوموریوم نام دار

گراد( و شستشوی درجه سانتی 100فرایند نمودن پودر گوشت دارای مراحل پختن ) دمای 
درجه ) اتوکالو نمودن( است. در چنین  120ساعته به حرارت بخار  2الشه و سه مرحله 

های شرایطی هیچ باکتری زنده نخواهد ماند. از دیگر فواید استفاده از پودر گوشت در تغذیه بره
ود پودر استخوان به عنوان منبع آلی کلسیم و فسفر قابل جذب در این ترکیب پرواری ، وج

است. در صورتی که شما پودر گوشت حاوی استخوان در جیره  استفاده کنید، باید سایر منابع 
تامین کننده کلسیم و فسفر ) دی کلسیم  فسفات و کربنات کلسیم ( را از جیره جذف کنید. 
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 ر می گردد.جیره ارزانت سبببه همین 
درصد پودر گوشت به  10و  5، 5/2با جایگزینی ( 1396ابراهیمی و همکاران )در مطالعه 

درصد کنجاله  10جای کنجاله سویا گرچه افزایش وزن برهای پرواری مهربان نسبت به شاهد)
سویا با پودر گوشت  100سویا( بیشتر نشد، ولی کاهشی هم نشان نداد. در گروهی که 

 1300درصد پودر گوشت در جیره(  قیمت هر کیلوگرم گوشت تولیدی  10 جایگزین شد )
کیلوگرم افزایش  5/17روزه یک بره   70تومان  کاهش نشان داد. به عبارتی اگر در یک دوره 

 هزار تومان برای هر بره سودهی بیشتر خواهد داشت.  23وزن داشته باشد، مبلغ 
بر کیفیت گوشت بره ندارد و تا  لحظه  گونه تاثیر سویی هیچمرغی بوی پودر گوشت 

   توان در جیره  استفاده کرد.آخر قبل از کشتار نیز می
 

 پودر گوشت مدت زمان نگهداری

یکی از مهمترین ترکیبات پودر گوشت پروتئین آن است که پروتئین در ترکیبات خود دارای 
وتئین میشود. بنابرین در نیتروژنی است که به مرور زمان آزاد شده و باعث از بین رفتن پر

گیرد. )ازت آزاد شده( معیار قرار می TVNشاخص های تقسیم بندی پودر ماهی از نظر تازگی، 
بهتر است که پودر گوشت مدت کمی پس از تولید مصرف شود. در غیر این صورت با آزاد 

 174 ن معموالً آ TVNمقدار  شدن ازت به مرور زمان از کارایی این محصول کاسته میشود.
 (. 1392)عباسی و همکاران،  گرم است 100گرم در میلی

های موجود در پودر گوشت در مجاورت هوا اکسید شده و باعث خرابی پودر از طرفی چربی
شود، لذا برای جلوگیری از این امر که به مرور زمان ها وکپک ها میگوشت و پیدایش قارچ
که  شدهید به پودر آنتی اکسیدان افزوده دهد در قسمتی از خط تولپس از تولید رخ می

دهد مصرف پودر گوشت گرچه تجربه نگارنده نشان می دهد.ماندگاری محصول را افزایش می
های پرواری حتی یک سال بعد از تولید نیز مشکلی در گوسالهنگهداری شده در انبار خوراک 

 نشان نداده است.
ا، همراه داشتن پودر استخوان  به عنوان های پودر گوشت بر کنجاله سویاز دیگر برتری

، نیازی به مرغی منبع  آلی کلسیم و  فسفر جیره است. در شرایط استفاده از پودر گوشت
استفاده از دی کلسیم فسفات و سایر منابع  تامین کننده  کلسیم  و  فسفر در جیره  نیست. 
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 ست.همین مساله یکی از عوامل ارزان شدن هر کیلوگرم قیمت جیره ا
 

 

 

 در تغذیه بره های پرواری   1کود مرغی -4-د

باشد. مثالً یمکیفیت و ارزش غذایی کود مرغی بسته به نوع پرنده و روش پرورش متغیر    
در حالی  درصد است 22تا 18های گوشتی حدود میزان پروتئین خام موجود در جیره جوجه

یره مرغ جباشد اما کلسیم می درصد پروتئین خام 15که جیره مرغ تخمگذار حاوی حدود 
ی الیاف خام های گوشتی است.  وجود مقادیر قابل توجهگذار چندین برابر جیره جوجهتخم

کنندگان )بره پرواری( و به خصوص پروتئین خام در کود مرغی، آن را برای تغذیه نشخوار
باشد. مینی ای مثل طیور دارای چنین مزیتسازد در حالی که حیوانات تک معدهمناسب می

( این فراورده از UDPبا این حال کمبود میزان انرژی و پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه )
های امکنندگان )مخصوصا دهای مصرف سطوح باالی کود مرغی در نشخوارجمله محدودیت
موالً یک مکمل لذا به منظور رفع کمبود میزان انرژی این فراورده مع .باشدپر تولید( می

کود مرغی  شود که سبب افزایش راندمان استفاده از نیتروژنرژی مثل مالس اضافه میان
 شود. می

 آنالیز و ارزش غذایی کود مرغی خشک:  6-2جدول

     انرژی  پروتئین
UIP MP DP CP  lNE gNE mNE ME DE  TDN DM  

  درصد  مگاکالری/ کیلوگرم  درصد

              
2/6 6/19 2/22 28  8/0 0/0 9/0 4/1 7/1  38 89  

باشد لذا استفاده یمترین ماده مغذی در تغذیه دام با توجه به آن که پروتئین گران قیمت    
ها مشکالت محیط از کود مرغی به عنوان یک منبع پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان، نه تن

یگزین بخشی با ارزش، جاتواند به عنوان یک ماده خوراکی دهد بلکه میزیستی را کاهش می
 از منابع گران قیمت پروتئینی شده و قیمت تمام شده جیره را کاهش دهد. 

 

                                                           
1 Poultry Litter (poultry manure) 
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 فرآوری کود مرغی موجب

 ها،زایی و در نتیجه بهبود کاربرد آناز بین بردن پتانسیل بیماری  -

 شود افزایش خوش خوراکی آنها می  ای وبهینه شدن خصوصیات ذخیره  -

باشد بلکه کود بستر استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نمیتمام کود بستر برای 
بایستی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده جوجه گوشتی که دارای کیفیت مناسب باشد، می

پایینی داشته و عاری از هر گونه اشیا خارجی نظیر  (Ashشود. کود و یا بستر باید خاکستر )
 سیم، شیشه، میخ و غیره باشد.

 وکسیدیوز احتمالی و  پاک شدن کود از آلودگی انگی می گردد.حدف ک -
شود که دارای ماهیتی بندی میاین ماده به عنوان یک مکمل پروتئینی حجیم طبقه 

باشد و منجر به افزایش ظرفیت بافری )مقاومت آنیونی مثبت می-قلیایی با ظرفیت کاتیونی
 شود.ن میکنندگادر برابر اسیدی شدن محیط( شکمبه نشخوار

ارزش اقتصادی این ماده خوراکی در تغذیه دام ناشی از میزان پروتئین خام و مواد معدنی  
باشد. با این حال کود بستر در مقایسه با دیگر مواد خوراکی متداول، از خوش خوراکی آن می

کمتری برخوردار است لذا به منظور افزایش خوش خوراکی الزم است به همراه موادی مانند 
تفاله و مالس چغندر و یا سیالژ ذرت به مصرف برسد. در این صورت خوش خوراک است. 

ری خوش خوراک االبته نوع فرآوری شده آن ) توسط حرارت( بسیار هم برای بره های پرو
 است.

 

 ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی
رزش ارزش غذایی کودهای بستر جوحه گوشتی، پولت و مرغ تخم گذار و ا  7-2در جدول 

 نسبی کودهای حیوانی مورد استفاده برای  مصارف مختلف نشان داده شده است.

: ترکیبات )درصد در ماده خشک( و کودهای بستر جوجه گوشتی، پولت و مرغ  7-2جدول

 تخمگذار

 نوع کود بستر پروتئین خام فیبرخام لیگنین خاکسترخام

 جوجه گوشتی 3/25 6/14 9/8 1/10

 پُولت 7/13 3/18 5/16 9/14
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 گذارمرغ تخم 6/11 2/16 9/7 1/20

شود، کود بستر جوجه گوشتی پروتئین خام نشان مشاهده می 7-2همانطوری که در جدول 
دارد و به دلیل خاکستر کمتر این  گذار و پولتبیشتری در مقایسه با کود بستر مرغ تخم

 فراورده از میزان انرژی بیشتری برخوردار است. 
 

ترکیبات مغذی و انرژی قابل متابولیسم )مگاژول در کیلوگرم ماده خشک(  کود بستر جوجه  ود: حد 8-2جدول 

 گوشتی

 ماده مغذی )در ماده خشک(درصد  میانگین

 رطوبت 24-10 17

 پروتئین خام 26-10 18

 پروتئین حقیقی )درصد از پروتئین کل( 60-40 50

 فیبر خام 25-22 23

 (NDFوینده خنثی )الیاف نامحلول در ش 50-30 40

 (ADF) الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 35-20 26
 خاکسترخام 26-10 18

 مجموع مواد مغذی قابل هضم 65-45 55

 کلسیم 3-5/1 25/2

 فسفر 8/1-2/1 5/1

 انرژی قابل متابولیسم )مگاژول بر کیلو گرم( 3/7-6 5/6

 پروتئین خام  کود مرغی 

درصد تغییر  30تا 15جوجه گوشتی نسبتاً زیاد و معموالً بین غلظت پروتئین خام بستر    
کند. علت تغییر در میزان پروتئین خام، تغییر در نسبت مواد بستر مانند تراشه چوب و می

 باشد. اتالف بیشتر آمونیاک در آب و هوای گرم و خشک می
نیتروژن  درصد گزارش شده است. 86تا  72ای پروتئین خام بین پذیری شکمبهتجزیه

دهد و نیتروژن درصد کل پروتئین خام را تشکیل می 50غیر پروتئینی معموالً بیش از 
دهد. اسید اوریک تقریباً نصف آمینواسیدی سهم کمتری از پروتئین خام را تشکیل می

دهد و بقیه ترکیبات آن شامل آمونیاک، اوره و کراتینین نیتروژن غیر پروتئینی را تشکیل می
 یک،مین، اسید گلوتالپرو ن،یسیگال به ترتیب:کود بیشترین مقادیر اسیدهای آمینه  باشد.می
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از کل نیتروژن متشکله درصد  25بوده و  نژنیرو آ تیک، لیزینراسید آسپا ،ینلهیدروکسی پرو
 باشند .یسین میگال صورتبه اسیدهای آمینه 

 انرژی

 . (NRC 2007الص رشد ان صفر می باشد)و انرژی خکود طیور از نظر انرژی دارای کمبود    
همین  مساله سبب شده در گله های بره وبزغاله پرواری که کود مرغی مصرف شده است 

زمانی الشه بسیار با کیفیت و بدون چربی تولید گردد. قصاب پسندی الشه بسیار باالست. 
غنی از  شود اغلب مالس به عنوان یک منبعکه سطوح باالیی از کود بستر تغذیه می
لذا  الشه بره هایی که کود مرغی مصرف شود.کربوهیدرات سریع التخمیر به آن اضافه می
گزارش شده است که میانگین غلظت کل مواد  نموده اند  الشه ای بسیارکم چرب دارند.

باشد. دمای اعمال شده در درصد می 50مغذی قابل هضم در بستر جوجه گوشتی حدود 
دهد. فاکتور مؤثر دیگر در دسترسی انرژی را تحت تأثیر قرار می فرآیند حرارتی، میزان

تواند نشان دهنده افزایش گرد و باشد که افزایش آن میدسترسی انرژی، سطح خاکستر می
 خاک به همراه بستر و کاهش ماده خشک و کاهش انرژی قابل هضم باشد.

مگاژول بر  12/9گوشتی جوجه  انباشته شدهطی پژوهشی، انرژی قابل متابولیسم بستر  
  NEgست که ا های مصرف کود مرغی اینکیلوگرم ماده خشک برآورد شد. از محدودیت

 آن صفر است. لذا به هنگام کاربرد در جیره باید به این نکته توجه کرد.
  

 خاکستر خام کود مرغی 

خاک  خاکستر موجود در کود مرغی بستر از مواد معدنی خوراک، مدفوع، مواد بستر و   
تشکیل شده است که می تواند تحت تاثیر روش عمل آوری تغییر کند. اگر بنا باشد کود 

در صد قابل  25تا  15کنندگان استفاده شود، سطوح خاکستر جوجه گوشتی در تغذیه نشخوار
کنندگان سبب کاهش درصد خاکستر در تغذیه نشخوار 25قبول است. بستر حاوی بیش از 

 .(Ruffin and McCaskey, 1990)گردد میخوراک و عملکرد دام 
 آ ویتامین

بسیار فقیر است. بنابراین در هنگام تغذیه کود مرغی  Aکود بستر طیور از نظر ویتامین    
، یونجهباشد. برای نشخوارکنندگان منظور نمودن منابع غنی از این ویتامین امری ضروری می

تواند مقادیر قابل توجهی از آن را در می داماین ویتامین بوده و  پیش ماده منبع بسیار خوب
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 . (Goetsch, 2000)کبد خود ذخیره کنند 
 مواد معدنی  - 

اطالعاتی در مورد غلظت مواد معدنی موجود در کود بستر جوجه گوشتی و  7در جدول   
مرغ تخمگذار ارائه شده است.  همان طوری که در جدول مذکور آمده است میزان کلسیم و 

باشد. این مقادیر گرم در کیلوگرم می 46/1و  53/2د بستر جوجه گوشتی به ترتیب فسفر کو
باشد.  با این حال میزان کلسیم به مراتب باال تر از احتیاجات گاوهای گوشتی و گوسفند می

درصد بر اساس ماده خشک  87/2تا  69/1و فسفر نیز از    3/2تا  6/1در کود مرغی بین 
 گزارش شده است .

 : میانگین غلظت مواد معدنی در کود طیور گوشتی و تخمگذار 9-2 جدول

 کود مرغ تخمگذار کود جوجه گوشتی مواد معدنی
   )درصد در ماده خشک(

 81/8 53/2 کلسیم 
 31/2 46/1           فسفر    
 90/0 58/0  منیزیم  
 47/0 56/0  سدیم  
 05/2 33/1  پتاسیم  

   گرم در کیلوگرم()میلی
 1683 834 آلومینیوم  

 459 436  مس 
 2271 1335  آهن  
 372 254  روی  
 546 317  منگنز  
 50/0 32/0  کادمیم  
 39/1 08/1  کبالت  
 20/9 21/11  کرم  

 48/2 92/4  آرسنیک  
 17/1 55/0  سرب  

 1/10 1/30  وانادیوم  
 37/10 46/1  مولیبدنیوم  

 71/1 49/0  جیوه  
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 13/0 57/0  سلنیوم  

 
های مرغداری استفاده شود، در مواردی که از ترکیبات حاوی مس برای ضد عفونی سالن

ممکن است کود حاصله حاوی غلظت باالیی از مس بوده باشد که در این صورت، مصرف 
های نشخوارکننده گوسفند ها شود. در بین دامتواند سبب  مسمومیت دامآن در تغذیه دام می

از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه تغذیه کود مرغی مقادیر قابل توجهی از این 
 شود.عنصر در کبد آن ذخیره می

نمونه  106شود. میزان مسمصرف سولفات مس توسط گوسفند سبب بروز مسمومیت می
  گرم در کیلوگرم گزارش شده است.میلی 473تا   438های گوشتی  بین کود بستر جوجه

 
 عمل آوری کود مرغی  -

هایی مصرف بستر طیور در تغذیه دام ممکن است با خطرات احتمالی ناشی از باکتری     
مانند سالمونال و باقی مانده مواد دارویی مورد استفاده در طول دوره پرورش )مانند آنتی 

-یستی عملبابیوتیک و کوکسیدو استات، کبالت( همراه باشد. از این رو قبل از مصرف می

 آوری و سالم سازی شود. بنابراین عمل آوری کود مرغی به منظور حذف عوامل 

زا، بهبود خصوصیات فیزیکی حمل و نقل و حفظ یا افزایش خوش خوراکی آن امری بیماری
 .(Fontenote, 2000)آید ضروری به نظر می

ود که طی آن اشاره نم روش حرارتیتوان به آوری، میهای عملاز معمول ترین روش
مواد تحت فرایند حرارت غیر مستقیم، با دمای مشخص و زمان مشخص فرآوری شده به 
نحوی که ضمن حفظ ارزش غذایی آن، عوامل نا مطلوب آن نیز از بین برود. در مورد پروتئین 
و تغذیه آن در نشخوارکنندگان، تیمار حرارتی تحت شرایط بهینه سبب افزایش پروتئین 

شود بدون این که اثر منفی بر روی قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش به میعبوری از شکم
ها بر آوری حرارتی مواد خوراکی وجود دارد که این روشبگذارد. چندین روش برای عمل

 هایی همچون حضور یا عدم حضور رطوبت قابل تشخیص هستند. اساس ویژگی
جزیه پروتئین را در شکمبه کاهش مواد خوراکی، محلولیت و سرعت ت فرآوری حرارتی   
دهد. درجه حرارت باال و مدت زمان طوالنی، میزان نیتروژن نامحلول در شوینده می

( را از طریق تشکیل واکنش میالرد بین قندها و اسیدهای آمینه افزایش ADINاسیدی)
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دهد. اگرچه حرارت مالیم ممکن است سبب افزایش جریان پروتئین به روده شود اما می
حرارت دادن بیش از اندازه سبب کاهش کیفیت بعضی از اسیدهای آمینه و کاهش قابلیت 

حرارتی غیر تحت فرایند  بستر جوجه گوشتیشود. هضم این مواد مغذی در روده کوچک می
درجه  70دمای های دو جداره )با استفاده از فشار گرمای روغن( در در دیگ مستقیم

 گیرند.میقرار  دقیقه 40مدت به  سلسیوس
 

 استفاده از کود مرغی در تغذیه دام 

( دریافتند که تغذیه بستر پلت شده جوجه 2010و پونکساک ) 1طی تحقیقی ساپودیت    
درصد به گاوهای نر پرواری هیچ تغییری در کیفیت گوشت ایجاد  50گوشتی تا سطوح 

 50و  25سطوح صفر، های حاوی هایی که با جیرهکند. در آزمایشی، کیفیت الشه گاونمی
تغذیه شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. درصد چربی الشه برای بستر جوجه گوشتی  درصد

درصد بستر کمتر بود که به دلیل کمتر بودن نرخ افزایش  50گاوهای تغذیه شده با سطح 
ز وزن بود. میزان افت الشه برای حیوانات مصرف کننده بستر کمتر بود که احتماالً ناشی ا

چشایی(در هر -باشد. نتایج حاصل از آزمایشات ارگانولپتیکی )بویاییچربی کمتر الشه می
  (.Fontenot et al, 1971)سه تیمار مشابه بود 

گذار هیچ کیلوگرم بستر مرغ تخم 1/4( گزارش کردند که تغذیه 1971و رید )  2بول    
( گزارش کردند که 1990ان )و همکار 3تغییری در ترکیب و مزه شیر نداشته است.  آراوی

 بستر جوجه گوشتی فراوری شده به  درصد 17تغذیه سطح 
( 1995و همکاران ) 4نداشته است. موواال بر ترکیب و مزه شیرگاوهای شیری هیچ اثری 

های تغذیه شده با جیره حاوی بستر جوجه گوشتی رنگ و مزه شیر میشهیچ تغییری در بو، 
مورد اعضای تیم کارشناسی تأیید کننده درجه بندی  14د از مور 2مشاهده نکردند و فقط 
 ها را تأیید نکردند. کیفیت شیر، شیر میش

 

درصد کل جیره استفاد ه  40کود مرغی فرآوری شده با حرارت را می توان تا سقف حتی نکته  : 

                                                           
1-Suppadit 

1 Bull 

2 Arave 

3 Muwalla  
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ه تامین می کرده. ولی زمانی که  از سایر ترکیبات پروتئنی استفاده می کنید ، چون پروتئین جیر
درصد استفاده شود کافی است.  حتی را روز کشتار نیز می توانید در جیره استفاده  15گردد تا سقف 

 کنید و هیچ تاثیر سوء بر کیفیت الشه ندارد. 

 
 استفاده از کود مرغی در تغذیه دام 

ری درصد در گاوهای نر پرواری هیچ تغیی 50استفاده از کود مرغی پلت شده  تا سطوح     
 درصد در جیره گاوهای گوشتی 16استفاده از  نهمچنیکند. در کیفیت گوشت ایجاد نمی

)نوریان سرور های پرواری مهربان جیره بره کلدرصد  10و ( 1393)محمدی و همکاران، 
های نر پرواری در برههیچ گونه تاثیر منفی بر مزه و بو گوشت نداشت. ( 1395و همکاران، 

 اند.گرم در روز داشته 300سرد سالن، بره ها افزیش وزن مهربان و در شرایط 
کیلوگرم، ترکیب جیره  35های سنجابی با وزن  شروع در یک بررسی تجربی و میدانی بره

درصد  28درصد کنسانتره ) حاوی  70درصد یونجه( و   10درصد کاه و  20درصد علوفه ) 30
 گرم در روز ثبت  شد. 343کود مرغی(، افزایش وزن 

راسی  افشار روستای تپه موال با وجود کود مرغی در جیره میانگین   250در تجربه گله 
 گرم در روز ثبت شده است.  485افزایش وزن 

 

 کود مرغی موضوعچکیده 

درصد کل جیره را از کود مرغی فرآوری شده  30تا  20توان های پرواری میدر جیره بره -
 ه  شده است.این  مساله  در عمل تجرباستفاده کرد. 

 درصد مواد معدنی دارد.   25تا  20 و درصد پروتئین خام  23تا  21این ترکیب  -

ای ناشی گردد که بروز اختالالت تغذیهسبب می هااستفاده از این ترکیب در جیره  بره -
از کمبود مواد معدنی )پیکا یا گندخواری، کمبود رشد، تتانی گراس، ریزش پشم، پشم 

 گردد.  تا حدودی کمله برهای پرواری خوری و... ( از گ

بوده که با توجه به درصد 1000کود مرغی فرآوری شده در کارخانه قیمت هر کیلوگرم  -
بیش از  گرمبا هر کیلو( درصد15تا  12( و مقایسه آن با یونجه )  23تا  21پروتئین آن ) 

 . استفاده از آن شدیداً مقرون به صرفه می باشدتومان، 1700

 گردد.از جیره حذف ، کود مرغی قبل از کشتار  بهتر است یک هفتهند که دتقبرخی مع  -
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اما به تجربه ثابت شده استفاده از نوع فرآوری شده آن تا روز کشتار نیز هیچ گونه تاثیر 
 سوء بر کیفیت الشه ندارد. 

 

 

 سیلو کردن کود مرغی در مزرعه

 مواد و ترکیبات الزم

 کود مرغی -
 کیلوگرم( 10تا  8کیلوگرم کود، مقدار  100درصد کود  )هر  10تا  8 مالس چغندر  به مقدار -

 کیلوگرم( 5کیلوگرم کود، مقدار  100درصد  )هر  5تفاله چغندر  یا باگاس نیشکر به مقدار  -

 آب  -

 های پالستیکی خیار و یا کیسه پالستیکی رول(های پالستیکی ) کیسهکیسه -

خارجی و فلزی داخل  ء. سپس اشیاشودپهن  های مرغی در یک بخش مسطح بتونیابتدا کود
بهتر است یک آهن ربای قوی به پشت بیل چسبانده و توسط آن بیل  .گرددآن تفکیک 

و توسط بیل به شده شربت غلیظ مالس روی کود پاشیده  آنگاهکود مرغی جابجا گردد. 
به مای و اشیاع فلزی احت بعد از پاشیدن مالس بوی بد کود. شودخوبی ترکیب یکنواخت 

 شود.کلی گرفته می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود. تالش مخلوط گرددبه خوبی  تفاله چغندر یا باگاس به آن افزوده و مجدداً  ،در مرحله بعد
های های آن را داخل کیسه. سپس کود و افزودنیگردددرصد ن 30رطوبت کود بیشتر از 

 
ودن ترکیبات کود م:  هم زدن و مخلوط ن 11-2شکل

 مرغی

 

 
 افزودن مالس به سیلو کود مرغی  : 10-2شکل
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یا جلو تابش آفتاب قرار ها در محل گرمی . کیسهسته شودپالستیکی ریخته و در آن محکم ب
 .(1395)نوریان سرور،  روز سیلو گردند 21تا  14های حاوی کود باید حداقل  . کیسهگیرند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها را باز نموده و کود مرغی سیلو شده پس از این مدت، در هر روز به مقدار مورد نیاز کیسه
لبته بهتر است بعد از باز کردن . اگرفته شوددرصد در جیره به کار  20تا  15را به میزان 

 .شودکرده و سپس در جیره استفاده و آسیاب  را جلو افتاب خشک  سیلو، محتویات داخل آن
. این ه شودپاشید( بهتر است مجدداً بر روی خوراک مالس )شیره چغندر TMRبعد از تهیه 

ها ت به برهگردد. گوسفندان بالغ مانند قوچ و میش نسبکار سبب خوشخوراکی خوراک می
 کنند.خیلی بهتر کود مرغی را مصرف می

گردد. ولی کود مرغی را از جیره حذف این نوع دو هفته قبل از کشتار، یک تا بهتر است که نکته: 

 نوع فرآوری شده با دیگ بخار منع مصرفی تا روز کشتار ندارد.
 ایتا پیام رساندام در تغذیه و پرورش  فیلم آموزشی نحوه تهیه این نوع کود مرغی در کانال*

@menooriyansoroor کانال تخصصی تغذیه و پرورش دام و طیور( منتشر شده است(. 
 هاویتامین -ح

های  ها ترکیبات بیولوژیکی هستند که در مقادیر بسیار کم، فعال هستند. ویتامینویتامین
به صورت  ها معموالً امین. این ویتEو  A ،3Dعبارتند از ویتامین  ها پرواریبرهموثر در پرورش 

 
: پر کردن سیلو کود مرغی در 12-2شکل

 ای پالستیکیهکیسه

 

 
سازی سیلو کود مرغی در : ذخیره 13-2شکل 

 کیکیسه های پالستی
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هستند.   Eو  A ،Dهای گردند. علوفه تازه منبع خوبی از ویتامین( بیان میIUsواحد بین الملی )
هستند ولی با گذشت زمان و افزایش سن  ها در ابتدا مقادیر خوبی از ویتامین را داراعلوفه

وده چون فرایند تخمیر اکثر حاوی مقادیر کم ب یابد. سیلو معموالًمی لگیاه مقادیر آن تقلی
ها را دارا مقادیر نسبتا کمی از این ویتامین والًمکنند. دانه غالت معها را تخریب میویتامین
 هستند.

برای رشد معمولی، تولید مثل و نگهداری دام ضروری است. این ویتامین برای  Aویتامین 
سبب بروز انحناء  ی در حال رشدهابرهدر  3Dکمبود ویتامین  رشد مناسب استخوان الزم است.

  گردد. در شکل استخوان پاها )ریکتز( می
همراه با سلنیوم، برای رشد و توسعه مناسب بافت عضله ضروری است. فقدان  Eویتامین 
عضله سفید نامیده می شود. این  و یا سلنیوم سبب تحلیل عضله شده، که عموماً  Eویتامین 

کند. پیشگیری از این بیماری معموال با تزریق ویتامین روز میهای جوان ببرهبیماری عموما در 
E -  های آبستن یا افزودن مکمل خوراکی میشیق به رها در هنگام تولد، تز برهسلنیوم به

E-Se  گیرد.ها صورت میمیشبه جیره غذایی 
نیاز نیاز نیست، گرچه برخی از مواقع  معموالً بره های پرواریدر جیره غذایی  Bویتامین 

های گوشتی به مقادیر قابل توجهی از برههای دستگاه گوارش است. میکروارگانیسم
های جوانی که هنوز میکروارگانیسم دستگاه برهکنند. در را تولید می Bهای گروه ویتامین

جهت تقویت سیستم عصبی نیاز است.   Bگوارش آنها فعال نشده است ویتامین های گروه 
 است، در سالمت دام موثر است.Bهای گروهوشت که تامین کننده  ویتامینوجود پودر گ هابره
 

 های پرواری استفاه گردد.در جیره بره (E3AD) ضرورت دارد از مکمل های معدنی ویتامینه
 درصد کل جیره استفاده گردد.1به مقدار  ؛نوع  پودری آن -

 استفاده گردد.در شکمبه دار غیر قایل تجزیهپوششهای ویتامینه از نوع مکمل استبهتر  -

دو از نوع تزریقی هر هفته شود ، توصیه میداردر صورت عدم دسترسی به نوع پوشش -
استفاده از محلول تزریقی مولتی ویتامین به اسم ق گردد. یها تزربه تک تک بره مرتبه

نه و جز موثر مانند انواع ویتامین، اسیدآمی 13با توجه به این که دارای تجاری اینتروویت 
 شود. کولین کلراید است توصیه می

کوله ) 3D ویتامین، واحد 15000)پالمیتات رتینول(  A ویتامین:  هر میلی لیتر اینترویت حاوی
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هیدرو ) B1 ویتامین؛ گرممیلی 20)استات توکوفرول(  E ویتامین ،واحد 7500کلسیفرول( 
؛ میلی گرم 5بوفالوین( فسفات سدیم ری) B2 ویتامین؛ گرممیلی 10کلراید تیامین( 

 60سیانوکوباالمین( ) B12 ویتامین؛ گرممیلی 3هیدرو کلراید پریدوکسین( ) B6 ویتامین
 150اسید فولیک گرممیلی 50آمیدنیکوتین ؛گرممیلی 25پنتول  D؛میکروگرم
 12اسیدهای آمینه و  گرممیلی12/5کلرایدکولین ؛میکروگرم 125بیوتین   ؛میکروگرم

 .گرممیلی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها افرودنی -و

 کربنات کلسیمهای پرواری از سایر ترکیبات مانند اوره، پودر استخوان،برهبزغاله و در جیره 
و مکمل معدنی  نمک ؛ ، آنزیمیت(جوش شیرینمکمل بافری)  ،دی کلسیم فسفات، )آهک(

 گردد. می  استفادهباید نیز  60یا  30با  فسفر 
 

 اوره -1-و

به عنوان افرودنی تامین کننده پروتئین خام بوده و  (NPN)منبع ازته غیر پروتئنی یک  اوره 
گردد که این توصیه می گردد.  بهتر است وهای پرواری استفاده میو بزغاله  در جیره بره

سقف سه درصد نیز  درصد کل جیره استفاده کرد. گرچه در عمل تا 1ترکیب را فقط تا سقف 
گردد.  ندرصد استفاده  1 بیش ازی ایجاد نگردیده است ولی بهتر است استفاده شده و مشکل

درصد نرسد،  14زمانی که  پروتئین کل جیره  با استفاده از اقالم موجود در  جیره به  حد 

 
 اینتروویت  هلندی  :    مولتی ویتامین  14-2شکل

 

 
 شکل :  مولتی آمینو جکت  
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 توصیه می گردد  با استفاده از اوره این کمبود را جبران نمود.
بیان ، (NRC،1985) استصد در 16-15نیاز پروتئینی کل جیره ری که اپرو هایبرهدر 

در نظر گرفت و سهم  جو و  14-13شده ولی تجربه نشان داده  که  اگر پروتئین جیره را 
چون  انرژی نقش بسیار موثر تری در رشد  ذرت  بیشتر باشد، رشد بره ها  بهتر می گردد

-14م ) تنها منبع پروتئینی جیره  فقط کود مرغی است پروتئین مورد نیاز دا اگر .  دارد
 گردد و  ضرورت دارد  از اوره در جیره استفاده شود. درصد(  تامین نمی13

این منبع ازت  را می توان به همان شکل گرانول در کنسانتره استفاده کرد. در یک روش 
دیگر بهتر است دانه های اوره به اندازه ذرات  نمک بوده و یا آن را آسیاب و سپس در بخش 

 رد.  روش سوم نیز حل نمودن  اوره در آب و افزودن آن به  کاه است.کنسانتره استفاده ک
 

 پودر استخوان -2 -و

پودر استخوان حاوی کلسیم، فسفر و منیزیم است. چون منبع دامی بوده و قابلیت زیست   
گردد.  تری از از سایر منابع معدنی دارد، بهتر است که در جیره استفادهفراهمی )جذب( باال

استفاده از پودر گوشت حاوی  در صورت از دی کلسیم فسفات دارد. ترییمت ارزانهمچنین ق
دیگر نیازی به پودر استخوان  و سایر منابع معدنی تامین کننده کلسیم و فسفر در  استخوان،

 درصد کل جیره است. 3/0-5/0مقدار مصرف آن در جیره  بره های پرواری   جیره نیست.
 

 دی کلسیم فسفات -3-و

است. ترکیب معدنی است و قابلت جذب پایین تری  رفسف بع تامین کننده کلسیم وامناز 
ب یاین ترک استخوان هم باالتر است. پودر نسبت به منابع آلی ) استخوان ( دارد. قیمت آن از 

 درصد کلسیم  است. 25تا 23درصد فسفر کل و  18-17دارای 
 نقس اساسی دارند. تابولیسم بدن دام و طیورفسفر و کلسیم در فرآیندهای فیزیولوژیکی و م   

را بوجود ی کمبود یا افزایش این عناصر در جیره غذایی آنها عوارض و ناهنجاریهای متعدد
به رابطه تنگاتنگ و نزدیکی که بین فسفر و کلسیم در بدن وجود دارد و  . با توجهدرمی آو

دی کلسیم فسفات  الزم است، تبادل منطقی که بین آنها برای جذب هر دو عنصر الزم است
استفاده از منابع فسفری با کیفیت پایین و نامطلوب در گله های  تهیه گردد.کیفیت مطلوب  با

ناخالصی این نوع منابع فسفری سبب بروز سمیت و عوارض در  بوده چونبسیار زیان آور دام 
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 .می گردد دام متابولیسم استخوان ها و عمل کلیه ها و کبد 

که اغلب در برخی از منابع  4و نیکل 3، سرب، کادمیوم2، آلومینیوم  1فلوئوری مانند عناصر    
گردد. برای تشخیص کیفیت اولیه فسفر معدنی وجود دارد سبب این عوارض متابولیسمی می

ای بسیار مهم است. فلوئور گیری تراکم فلوئور و سایر مواد ضد تغذیهمنابع اولیه فسفر اندازه
فسفر شده و دارای مسمومیت باال در دام می باشد. اگر تجزیه شیمیایی  سبب مقید شدن

است منبع فسفر برای تغذیه  100کمتر از  ( P/F ) نشان دهد که نسبت فسفر به فلورین
 .قابلیت بیولوژیکی ندارد و نباید مورد استفاده در تغذیه دام و طیور قرار گیرد

سفات استفاده فدرصد کل جیره  از دی کلسیم  3/0های پرواری به مقدار در جیره  بره    
رت مصرف گردد. عدم رعایت نسبت بین کلسیم به فسفر و مصرف بیش از حد آن در صومی

 گردد. کم آب توسط دام، سبب روز سنگ مجاری ادراری می

 

 کربنات کلسیم -4-و
و  اشدبمی درصد( 38حاوی کلسیم )فقط صورت پودر بوده و به  (CaCo3)کربنات کلسیم

 عی غیر آلی است.تومان در هر کیلوگرم است. منب 300فاقد فسفر است. قیمت آن نیز کمتر از 
زغاله پرواری نیازی در جیره بره وببه یک باشد.   2نسبت کلسیم به فسفر در جیره  باید  نکته:

 به کربنات کلسیم نیست.

 
 مکمل بافری -6 -و

در جیره بره بزغاله  بافرک درصد ، مصرف یبه منظور پیشگیری از بروز اسیدوزیس 
درصد کنسانتره  75تا  70های پرواری بین چون جیره بره .(NRC, 2007)پرواری ضروری است

، مکمل بافری  )جوش شیرین(کربنات سدیمبیمانند بافر های مکملدارد؛ لذا ضرورت دارد از 
درصد 5/1- 1 اقلحد مقدار بهدر جیره  صدیقی (دکتر بهدام رشد خراسان ) مکمل بافری 

مایع شکمبه اسیدی شده و  pHشاخص  ،در صورت عدم مصرف بافرکل جیره استفاده کرد. 

                                                           
1 Fluorine 

2 Aluminum 

3 Cadmium 

4 Nickel 
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قیمت مکمل بافری شرکت دانش بنیان بهدام رشد خراسان  گردند.های به اسهال مبتال میبره
 ) صدیقی( نصف جوش شیرین است.

دانی مشخص ر تجربه میدرصد کنسانتره است ، د72با وجود اینکه  جیره های دام حاوی 
زگاری به روش کاه شد با استفاده از این مکمل بافری در بره و بزغاله های پرواری  دوره سا

 روز انجام دادیم و حتی یک مورد هم اسیدوز مشاهده نشد. 7مازاد را 
 درصد5/1تا  1به مقدار   مکمل بافریاز   حتماً  های پرواری؛بره بزغاله ودر جیره  نکته : 

 اده کنید. استف
درصد علوفه،  30درصد کنسانتره و  70های مکرر نشان داده است در جیره با نسبت تجربه
کافی است.  وجود  سنگ نمک در آخور به دلیل افزایش  بافردرصد کل جیره   5/1تا  1مقدار 

 قوی دارد. ترشح بزاق و تاثیر بافری بزاق در شکمبه،  نقش بافری
آخور، قطعا  کود دفعی که به صورت پشگل نیست تصحیح  در صورت  وجود سنگ نمک در

 و  به حالت عادی خود بر می گردد.
ای که ناشی از مصرف باالی کنسانتره است، شربت جوش در صورت بروز اسهال تغذیه نکته:

با فاصبه  نیم ساعت ی مبتال شیرین تهیه نموده و توسط سرنگ محلول خوران به بره
 بخورانید.

 عدنی مکمل م -7-و

های های پرواری مکملهای مهم و ضروری در جیره بزغاله وبرهیکی دیگر از افزودنی   

تولید  90و فسفر  60؛ فسفر  30معدنی حاوی فسفر است که با عناوین بدون فسفر؛ فسفر 

 گردد.می

( ماکرو 1به دو دسته عناصر  کیلوگرم مادة بدندر هر  mgگرم میلیمواد معدنی بر حسب    

Macro  2-  میکروMicro اند.بندی شدهتقسیم 

که مقدار متوسط  کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و گوگردهمچون  ی  عناصر

المنت ماکرویا مواد معدنی پرمصرف شود را گرم بالغ میمیلی 50 ازآنها به ازاء هر کیلوگرم مادة بدن 

 گویند.

مقدار متوسط آنها ه ک ید و روی سلنویم، منگنز،کبالت،  ،مس، آهن   سایر عناصر همچون 

یا  (Trace)کند را عناصر میکروالمنت گرم تجاوز نمیمیلی 50به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن از 

 کنند.بندی میرا حد فاصل بین دو گروه تقسیم Feالبته در بسیاری از منابع عنصر  مصرف گویند.کم
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 .قریبی آنها در بدن حیوانجدول: عناصر معدنی ضروری و تراکم ت

 گرم در هر کیلوگرممیلی المنتمیکرو ردیف در هرکیلوگرم گرم المنتماکرو ردیف

 Fe 20-80آهن            Ca 15 1کلسیم  1

 Zn 50-10روی           P 10 2فسفر        2

 Cu 5-1مس          K 2 3    پتاسیم 3

 Mo 4-1مولیبدن      Na 6/1 4  سدیم   4

 Se 2-1سلنیم         S 5/1 5   سولفور 5

 I 6/0-3/0ید               Cl 1/1 6     کلر   6

 Mn 5/0-2/0منگنز         g 4/0 7منیزیم    7

 Co 1/0-02/0کبالت         8   

المنت( ( عناصر کمیاب )میکرو2( عناصر عمده )ماکروالمنت( و 1بندی عناصر معدنی ضروری به طبقه

 گیرد.ر اساس میزان تراکم آنها در بدن حیوان و یا به مقادیر مورد نیاز در جیره صورت میب

 باشد.نمی mg 50در هر کیلوگرم وزن حیوان بیش از  Traceدر حالت طبیعی تراکم عناصر کمیاب 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 30شکل : آنالیز مکمل معدنی با فسفر 
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مصرف  و   مکمل معدنی با فسفر تنها  کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم  و منیزیم  از نوع  پر
 عناصر آهن، منگنز، روی، مس، ید، سلنیوم و کبالت  از نوع کم مصرف هستند.

 
 درصد بهدام رشد خراسان 5/3مکمل  -8-و

درصد نموده   5/3شرکت بهدام رشد خراسان  اقدام به تولید یک مکمل معدنی با عنوان     
، مکمل معدنی 60که حاوی دی کلسیم  فسفات، کربنات کلسیم، مکمل معدنی با فسفر

هپتامیکس، مکمل بافری، ای سلنیوم و نمک است.  در صورت تهیه این مکمل نیاز به تهیه 
کیلو کنسانتره مصرف می  100کیلوگرم در هر 5/3جز به جز همه اجزا نیست و  به مقدار 

 گردد.
 
 

 مکمل معدنی کیالته  هپتامیکس -9-و
 (Hepta Mix) یهفت جزئ یآل یکنسانتره  مواد معدن

شده که به  لی، منگنز، مس ، آهن و کبالت تشکی، روومیمجموع عناصر کروم، سلن از   
 بی( باند شده و با حامل کنسانتره ترکنهیآم یدهایاسو  دهای)پپت یآل یهابا مولکول ونیشکل 

 منگنز،  یرو،  ومیسلنجذب عناصر کروم ،  ییکارا شیمحصول با هدف افزا نیشده است . ا
 شده است . دیکبالت در روده تول و آهن،  مس، 
 

 حاتتوضی
شده که به  لی، منگنز ، مس ، آهن و کبالت تشک ی، رو ومیمجموع عناصر کروم ، سلن از    

 بی( باند شده و با حامل کنسانتره ترکنهیآم یدهایاسو  دهای)پپت یآل یبا مولکولها ونیشکل 
، منگنز  ی، رو ومیصر کروم ، سلنجذب عنا ییکارا شیمحصول با هدف افزا نیشده است . ا

بوده و از  یشده است . عناصر مذکور کامال به فرم آل دیدر روده تول کبالت، مس ، آهن و 
 نیبرخوردار است. استفاده از ا یفرم معدن هینسبت  یباالتر یو جذب روده ا یفراهم ستیز
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سالمت و عملکرد  د،یرشد، تول یبر فراسنجه ها یریاثرات چشمگ یآل یمجموعه مواد معدن
 خواهد داشت. واناتیدر ح یمنیا ستمیس

 گوسفند و بز: یاستفاده برا  امزای
 یخورو خاک یخواردرمان پشم        

 ییغذا لیتبد بیاشتها و بهبود ضر شیافزا    
 رشد روزانه و کاهش طول دوره پروار شیافزا    

  نگیو در زمان فالش هیصول تهمح نیاز ا سهیک کینمونه   یکنم  همه شما برایم هتوصی
 ....دیگرم  بده کیوقوچ    شیروزانه به هر م

 اثبات شده است. یخاک خور و یخوار_پشم#آن بر  ریتاث  نهمچنی
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               بخش سوم  

 و  بزغاله پروار بندی بره   اجرای

 

 آشنایی با اصطالحات و مفاهیم  

است که در  روریض و پرواربندی؛ و بز قبل از پرداختن به اصل موضوع پرورش گوسفند    
ن ارتباط تنگاتنگ آآغاز اصطالحات و مفاهیم پایه و مبانی که از این پس در مباحث پرورش با 

 تعریف شوند.  وجود دارد،
 2و جنس ماده به نام میش 1حیوانی است که دارای دو جنس نر به نام قوچبالغ گوسفند     
به شرایط  هگردد با توجس متولد میکه از تالقی بین این دو جن)فرزندان( 3نُتاجی باشد.می

شود. از روز خوانده می 4به نام بره نوزاد ؛باشند، که در آغاز تولدهای مختلف میسنی دارای نام
هفتگی تا پایان  3آغاز عنوان نوزاد و از سنه ب )فقط مصرف شیر دارند( هفته دومپایان تولد تا 

 شوند. یرخوار نامیده میهای شگی(، برهروزه 90ماهگی یا  3شیرخوارگی )
سه تا شش ماهگی است، در ، سن 5بندی ترین سن برای پروارکه مناسببه لحاظ این
البته بره در چنین سنی )سه ماهگی( گویند.  6ریاهای پرویا بزغاله ها را برهچنین سنی بره

بزغاله ند.  کیلوگرم داشته باشند تا مناسب پرواربندی باش 40تا   30بهتر است وزنی در حدود 
 کیلوگرم خواهند بود. 30-25های بومی نیز 

ناطق مختلف البته با توجه به فرهنگ بومی م گویند. (Hogget) های یکساله را شیشگبره 
 ایران، اصطالحات دیگری نیز رایج می باشد.

ر، ارس، هرمزگان، بوشهجنوب استان فنامند. در بسیاری از مناطق ایران نیز بزغاله را کَهره می
 یی دارد.جنوب کرمان و سیستان از مناطقی است که بز و گوشت  بز بازار پسندی باال

 
 
 

                                                           
1 -Ram 

2 -Ewe   )تلفظ = یُو(  

3 -Offspring 

4- Lamb 

5  -Fattening 

6 -Lamb Finishing , Lamb fedlot 
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 ها.:  دسته بندی شرایط سنی بره1-3 جدول

 سن 
 2پایان تا  0 

 هفتگی

 دوهفتگی تا  3

 ماهگی

تا  2

 ماهگی4

 12تا  4

 ماهگی

18 - 12 

 ماهگی

ساله و نیم  یک

 به بعد

فقط مصرف شیر  جیره
 دارد

و خوراک علوفه و  شیر
 کنسانتره مصرف دارد

علوفه و 
 کنسانتره

علوفه و 
 کنسانتره

علوفه و 
 کنسانتره

علوفه و 
 کنسانتره

های بره بره شیرخوار بره نوزاد نام
 ریاپرو

) قوچ و بالغ شیشگ بره 
 میش(

دسترسی آزاد به  همراه مادر نگهداری
 مادر

 مجزا مجزا مجزا مجزا

هایی که وزن له و بزغا شود. چون برهماه پنج آبستنی میش شروع میپروار بندی در واقع از 
ی مقدار شیر روز شیرخوار 80الی  75( دارند و در طی و  بیشتر کیلوگرم 4تولد مناسب )

ه مناسب تامین اند(، و در صورت استفاده از کنسانتراند )شیر مست شدهمناسب مصرف کرده
 واهند داشت. گرم خ 300افزایش وزن روزانه باالی  ، به طور قطع NRCشده بر اساس توصیه 
در سیستم (  15) آغاز روز هفتگی  2ها بعد از سن برهبزغاله و گردد، لذا توصیه اکید می

های مادر نیز برای ساعت به مادران خود دسترسی داشته و میش 24به طور  1کریپ فیدینگ
یافت کنند. برای دستیابی به چنین این که شیر خوبی تولید کنند جیره مناسب شیردهی در

)جیره خزشی(  را  اجرا  نمود. فیلم آموزشی  شرایطی ضرورت  دارد سیستم کریپ فیدینگ
 کریپ فیدینگ در کانال تخصصی تغذیه و پرورش دام در پیام رسان ایتا  موجود است.

 )جیره خزشی( Creep Feedingسیستم 

به شیر مادر همراه  سومآغاز هفته  به شیر مادر و از روز اول  ها ازبرهبزغاله و دسترسی آزاد 
به ترتیب از سن هفته سوم تا زمان  )استارتر( درصد پروتئین  16تا  20 با  با مصرف کنسانتره

گویند. در صورت اجرای دقیق این سیستم  Creep Feedingقطع شیر را سیستم خزشی یا  
خواهد کیلوگرم  30-25و بزغاله ها  لوگرم کی 40تا  35ها در زمان قطع شیر حدود وزن  بره

باید  11تا هفته  سومفقط شیر، و از هفته  و دوم شد. برهای متولد شده، در طی  هفته اول
                                                           

1 Creep Feeding 
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درصد پروتئین(  16، 11درصد و در هفته  20 سوم)هفته درصد  15تا  21جیره با درصد پروتئین

 درصد کنسانتره  است. 80شده و  درصد یونجه  اسیاب 20دریافت کنند. این جیره با  نسبت  
 است. 70به  30در سنین بعدی با نسبت 

 :  بر اساس جدول زیر هر بره در هر روز بر اساس سن جیره دریافت کنند.2-3جدول
 درصد علوفه درصد جیره  سن

و  )گرم در روز برای هر بره شیر مادر هفته
 (بزغاله

 کنسانتره علوفه کاه  یونجه پروتئین

 - - - - - شیر + اب آزاد  *دسترسی  1
 - - - - - شیر+آب دسترسی آزاد  2
 80 20 - 20 21 50 ساعته 24دسترسی  3
 70 30 5 25 20 100 اعتهس 24دسترسی  4
 70 30 5 25 20 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  5
 70 30 10 20 19 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  6
 70 30 12 18 18 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  7
 70 30 14 16 17 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  8
 70 30 15 15 16 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  9
 70 30 15 15 16 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  10
 70 30 15 15 16 دسترسی در حد اشتها ساعته 24دسترسی  11

گردد. درمان اسهال در این سن داروی مصرف زیاد شیر سبب بروز اسهال و مرگ بره می * چون 
 روز اول تولد است. چهاربه مقدار روزانه دو مرتبه به مدت  پمپ کلیستین+اسپکتینومایسن 

های تجربه نگارنده )نوریان سرور( نشان داده است اجرای سیستم کریپ فیدینگ در بره
روز میانگین وزن  64کردند در طی مدت ه جیره شیردهی دریافت میهایی کمهربان با میش

 کیلوگرم بود.  32های شیرخوار بره
های راس بره 32ای دیگر با نژاد مهربان و افشار )سلگی نهاوند( تعداد همچنین در گله
 38میانگین گله  80و در روز  کیلوگرم  31بعد از تولد  وزنی برابر با  62شیرخوار در روز 

گرم در روز بوده است. بره های در این   485داشته اند و افزایش وزن روزانه انها کیلوگرم  
به قیمت هر کیلوگرم گرم  خوراک کامال مخلوط  600هفته میانگین روزانه  9سیستم در مدت 

 مصرف دارند. تومان  2000
کیفیت پایین اصالً تامین کنسانتره تجاری از بازار با توجه به قیمت باالی آن و بعضاً با 
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سویا، گردد که با استفاده از ذرت، جو، سبوس، کنجالهبه صرفه نخواهد بود. لذا توصیه می
های معدنی حاوی استخوان، پودر جوجه، پودر چربی، مکملمرغی کنجاله کلزا؛ پودر گوشت 

هیه ؛ جوش شیرین و نمک اقدام به ت (E3AD)درصد فسفر و ویتامینه پوشش دار 60و یا  30
 های شیرخوار خود نمایید.  و بزغاله  کنسانتره برای بره

در  روز در یک  باکس انفرادی 4تا  3به مدت و بزغاله  گردد  بره بعد از زایش توصیه می    
تر و کنترل ت ، مراقبت از مادر و بره  راحباشد تا مادر و بره به یکدیگر عادت کنند کنار مادر
روز اول دقیقاً بعد از تولد به مدت دو مرتبه در روز چهار  گردد در . توصیه اکید میشده باشد

ها داد. در هر وعده یک پمپ )هر ) صبح و عصر( پُمپ کلیستین +اسپکتینومایسین  به بره
 سی( داده شود.  پمپ یک سی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر باشد روز در یک باکس انفرادی در کنارماد 4-3بعد از زایش توصیه می گردد  بره به مدت 
بعد  و  به صورت کنترل شده هر دو را  رصد  و مراقبت نمود.تا  مادر و بره به یکدیگر عادت 

سرپستانک مادر را  با آب گرم  شسشتو  ابتدا ؛از زایش بعد از اطمینان از سالمت  مادر و نوزاد
غاله  داده و در اولین اقدام  یک پمپ از پمپ کلیستین+اسپکتینومایسین به دهان بره و بز

منتقل کنید ) یک سی سی( و اجازه بدهید بره و بزغاله  آغوز مصرف کنند. در وعده عصر نیز 
و بزغاله در باکس  مصرف پمپ کلیستین را تکرار کنید. این عمل باید در چهار روز اول که بره

 انفرادی در کنار مادر هستند  تکرار گردد روزانه دو مرتبه صبح و عصر. این عمل به عنوان
پیشگیری از بروز پنیرک زدن شیر در شیردان انجام شده و  نقش درمان ندارد  چون در 

 صورت پنیرک زدن، بی تاثیر است.

 
 (کلیستین +اسپکتینومایسیناینتروسیل ) مپ شکل :   پُ

 

 
 اسپکتینومایسین مپ کلیستین +شکل :   پُ
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 و تولید آنزیم الکتاز ندارد سیستم گوارشی بره و بزغاله در هفته اول به طور کامل فعال نیست
شیر و  باکتریایی شدن  ( ترشیدنفساد) و توانایی هضم شیر را نداشته و لذا  عدم هضم سبب

 و در نهایت اسهال می گردد. 
 

 .(روزگی 21تا  14 هفته سوم ) های شیرخوار در سنجدول : جیره کامل بره
 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک 

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

 - - 400 کاه گندم 

47/22 20 2100 یونجه خرد شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

47/22 20 2200 جو  آسیاب شده  

73/26 20 2000 ذرت آسیاب شده  

10/5 5 1500 سبوس گندم  

 - - 2500 پودر گوشت مرغی+ استخوان

97/32 30 2900 کنجاله سویا  

 - - 2500 کنجاله کلزا

 - - 350 پساب مالس 

7/1 7000 پودر  چربی  72/1  

2/0 300 نمک طعام  2/0  

5/0 5800 دی کلسیم  فسفات  52/0  

 1 1 2000 شیرین(مکمل بافری صدیقی )جوش

3/1 5700 30مکمل معدنی فسفر  3/1  

3/0 23000 مکمل ویتامینه مرغی  300/0  

 
00/100 تامین شده      5/110  

باشد. علوفه مورد نیاز در سنین پایین فقط از تومان می2432قیمت هر کیلوگرم جیره فوق 
 درصد کاه نیز استفاده کرد. 5توان، مقدار ییونجه تامین می شود و هفته چهارم م

برای تهیه جیره فوق  )جدول   ( مقادیر گفته شده به کیلوگرم را باید با هم مخلوط کرد 
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کیلوگرم خوراک  5/110کیلوگرم جیره کامالً فراهم گردد. سپس از مقدار کل  5/110تا مقدار 
شود. مصرف روزانه خوار قرار داده میهای شیربرداشته و در سه یا چهار وعده در اختیار بره

 گرم در روز آغاز کنید. 50را برای هر بره  14روز 
 

 نکته:
وجود  (مرغی)های عملی و پیشنهادی زیر تمایلی به مصرف پودر گوشت در صورتی در جیره

ندارد؛ دقیقاً به همان مقدار گفته شده از کنجاله سویا استفاده گردد. ولی دقت کنید که چون 
درصد دی کلسیم فسفات  نیز به  3/0-5/0شود مقدار ر استخوان نیز از جیره حذف میپود

 جیره اضافه  گردد. 

 

 نکته:
باید  واکسن آنتروتوکسمی )کَهره ها(ها ها و بزغالهقبل از شروع  جیره کریپ فیدینگ کلیه بره

رد(  قطعا  دریافت کنند. در صورت  عدم مصرف واکسن  انتروتوکسمی ) پرخوری یا زله د
  باکتریایی تلف می گردند.-برخی از بره و بزغاله ها  در اثر این اختالل گوارشی

 کیلوگرم  باشد. 4-10وزن بره ها باید 
 کیلوگرم باشد 3-8وزن  بزغاله ها باید 
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 روزگی(. 28تا  21های شیرخوار در سن هفته چهارم )از روز جدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

 - - 400 کاه گندم یا کاه جو 

78/27 25 2100 یونجه خرد شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

84/25 23 2200 جو  آسیاب شده  

14/26 23 2000 ذرت آسیاب شده  

 - - 1500 سبوس گندم 

 - - 2500 پودر گوشت مرغ + استخوان

47/27 25 2900 ویاکنجاله س  

 - - 2500 کنجاله کلزا

 - - 350 پساب مالس 

 1 1 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  2/0  

5/0 5800 دی کلسیم  فسفات  52/0  

 مکمل بافری صدیقی
 1 2000 شیرین()جوش 

1 

 1 1 5700 30مکمل معدنی  فسفر 

3/0 23000 مکمل ویتامینه مرغی  300/0  

 
00/100 ن شده  تامی    5/110  

   19 پروتئین خام )درصد( 
انرژی متابولیسمی)کیلوکالری در 

  73/2 کیلوگرم(
 

باشد. علوفه مورد نیاز در سنین پایین فقط از تومان می2312قیمت هر کیلوگرم جیره فوق 
 درصد کاه نیز استفاده کرد. 5توان، مقدار یونجه تامین می شود و هفته چهارم می

 کیلوگرم باشد 8-11وزن  بزغاله ها باید        کیلوگرم  باشد. 10-13ره ها باید وزن ب
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 روزگی( 35تا  29های شیرخوار در سن هفته پنجم )روز جدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

38/5 5 400 کاه گندم   

78/27 25 2100 یونجه آسیاب شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

47/22 20 2200 جو  آسیاب شده  

30/27 2000 ذرت آسیاب شده  02/31  

 - - 1500 سبوس

 - - 2500 پودر گوشت+ استخوان

98/21 20 3000 کنجاله سویا  

 - - 2500 کنجاله کلزا

 - - 350 پساب مالس 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  2/0  

فسفات  دی کلسیم  5800 3/0  31/0  

 کربنات سدیمبی
 1 4000 شیرین()جوش 

1 

2/1 5700 30مکمل معدنی فسفر   2/1  

 - - 23000 مکمل ویتامینه مرغی

 
00/100 تامین شده      24/111  

00/18  پروتئین خام )درصد(    
انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در 

6/2  کیلوگرم  
 

 کیلوگرم باشد 13-16لوگرم. وزن بره ها در این هفته باید تومان در هر کی 2152قیمت 
 کیلوگرم باشند 11-14وزن بزغاله ها در این هفته باید 
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 روزگی(. 42تا 35های شیرخوار در سن هفته ششم ) جدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

75/10 10 400 کاه گندم   

22/22 20 2100 یونجه آسیاب شده لوفهع  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

84/25 23 2200 جو  آسیاب شده  

14/26 23 2000 ذرت آسیاب شده  

 - - 1500 سبوس

 - - 2500 پودر گوشت+ استخوان

30/21 3500 کنجاله سویا  41/23  

 - - 2500 کنجاله کلزا

 - - 350 پساب مالس 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 ک طعامنم  200/0  

300/0 5800 دی کلسیم  فسفات  320/0  

 مکمل بافری صدیقی
 1 2000 شیرین()جوش 

1 

 1 1 5700 30مکمل معدنی فسفر

 - - 23000 مکمل ویتامینه مرغی

 
00/100 تامین شده      00/111  

00/17  پروتئین خام )درصد(    
انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در 

6/2  کیلوگرم  
 

 تومان2080قیمت هر کیلو گرم         
 کیلوگرم باشد 16-19وزن بره ها در این هفته باید 

 کیلوگرم باشند 14-17وزن بزغاله ها در این هفته باید 
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 (روزگی49تا 42هفته هفتم) های شیرخوار در سنجدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

05/15 14 400 کاه گندم   

56/15 14 2100 یونجه آسیاب شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

47/22 20 2200 جو  آسیاب شده  

68/30 27 2000 ذرت آسیاب شده  

 - - 1500 سبوس

 - - 2500 پودر گوشت مرغی + استخوان

53/22 20 3500 کنجاله سویا  

 - - 2500 کنجاله کلزا

 - - 350 ویناس(پساب مالس ) 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  200/0  

300/0 5800 دی کلسیم  فسفات  300/0  

 کربنات سدیم بی
 1 4000 شیرین()جوش

1 

 1 1 5700 درصد فسفر 30مکمل معدنی 

 - - 23000 مکمل ویتامینه مرغی

 
00/100 تامین شده      00/111  

00/17  پروتئین خام )درصد(    
53/2  انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در کیلوگرم   

 تومان1980قیمت هر کیلو گرم         
 کیلوگرم باشد 19-22وزن بره ها در این هفته باید         

 کیلوگرم باشند 17-20وزن بزغاله ها در این هفته باید       
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 .(روزگی56تا 49هفته هشتم) های شیرخوار در سنجدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

05/15 14 400 کاه گندم   

56/15 14 2100 یونجه آسیاب شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

50/25 2200 جو  آسیاب شده  65/28  

50/25 2000 ذرت آسیاب شده  98/28  

 - - 1500 سبوس

 - - 2500 پودر گوشت مرغی + استخوان

80/14 2900 کنجاله سویا  26/16  

70/3 2000 کنجاله کلزا  02/4  

 - - 550 پساب مالس 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  200/0  

300/0 5800 دی کلسیم  فسفات  300/0  

 مکمل بافری صدیقی
 1 2000 شیرین()جوش 

1 

 1 1 5700 30مکمل معدنی فسفر 

 - - 23000 یمکمل ویتامینه مرغ

 
00/100 تامین شده      00/111  

00/16  پروتئین خام )درصد(    
54/2  انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در کیلوگرم   

 تومان2141قیمت هر کیلو گرم            
 کیلوگرم باشد 22-25وزن بره ها در این هفته باید            
 کیلوگرم باشند 20-23 وزن بزغاله ها در این هفته باید           
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 روزگی (.63 تا 56هفته نهم ) های شیرخوار در سن جدول : جیره کامل بره
 

 درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک

کیلوگرم در 

 جیره
 

   
 

05/15 14 400 کاه گندم   

78/17 16 2100 یونجه آسیاب شده علوفه  

 
 
 
 
 
 

 کنسانتره

00/25 2200 جو  آسیاب شده  09/28  

98/28 25 2000 ذرت آسیاب شده  

 - - 1500 سبوس

 - - 2000 پودر گوشت+ استخوان

09/12 11 2900 کنجاله سویا  

0/6 2000 کنجاله کلزا  52/6  

 - - 350 پساب مالس 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  200/0  

300/0 5800 دی کلسیم  فسفات  300/0  

0200 مکمل بافری صدیقی   1 1 

 1 1 5700 30مکمل معدنی فسفر 

 - - 23000 مکمل ویتامینه مرغی

 
00/100 تامین شده      00/111  

00/15  پروتئین خام )درصد(    
انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در 

55/2  کیلوگرم  
 

 تومان1850قمیت هر کیلو گرم 
 اشدکیلوگرم ب 25-30وزن بره ها در این هفته باید             
 کیلوگرم باشند 23-28وزن بزغاله ها در این هفته باید              

کیلوگرم  رسیده باشد و در   30ها  به میانگین سوم  وزن بره 63انتظار می رود در پایان روز 
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 این سن  و یا یک هفته  بیشتر قطع شیر شوند.
ها را  نگین وزن گله برههای گله شما هم سن و هم وزن نیستند ابتدا میادر صورتی که بره

 ورید و بر اساس میانگین وزن یکی از جیره های فوق را انتخاب کنید.آبدست 

 

 Creep Feedingاجرای سیستم تغذیه خزشی 

 های گوشتی دارای دو مرحله است.بره پرورش
   .مرحله اول: شیرخوارگی
 مرحله دوم: پرواربندی.

الی  70ناسب بره در دوره شیرخوراگی از تولد تاموفقیت دوره پرورابندی وابسته به رشد م 
ها نیز بستگی به تولید شیر مناسب مادر و دریافت  کنسانتره روزگی است. رشد مناسب بره 80

توسط بره در این دوره دارد. تولید شیر مناسب میش مادر نیز بستگی به تهیه جیره مناسب 
 ها و همچنین نژاد  میش دارد.شیردهی برای میش

کیلوگرم برسند  40تا  35روزگی که به وزن  80تا  70هایی را در سن ن  در حالت برهای 
باید از شیر گرفت. وزن بره در زمان قطع شیر تعیین کننده اصلی زمان قطع شیر و دستیابی 

کیلوگرم در این سیستم اثبات شده است. تجربه نشان داده است  در سیستم   40تا  35به وزن 
کیلوگرم هم رسیده  32روزگی وزن بره ها به  64های مهربان  در سن برهکریپ فیدینگ ؛ 

 است.
 برای اجرای این سیستم دو روش وجود دارد.

 های شیرخوارالف(  آغل مادر در مجاورت بره
های مادر میشبز و  های شیرخوار دقیقاً در مجاورت برهبزغاله و در این سیستم آغل     

ر جدا کننده دو آغل باید مجهز به یک نرده عمودی با فاصله شیرده ساخته می شود. دیوا
برابر دیوار  ؛باشد. ارتفاع این نرده به ترتیب برای بره وبزغاله سانتی متری 18و  20های نرده

های جدا کننده به نحوی است که  مادران  امکان تردد از آن و جدا کننده است.  فاصله نرده
های مادر ها  دسترسی آزاد به آغل میشبرهبزغاله و  دارند ولی های خود را نرفتن به آغل بره

 ها  متحرک و قابل تنظیم باشند. دارند.  بهتر است  این نرده
 



 راهنمای پرواربندی عملی بره و بزغاله 124

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
به اعداد  .مودیهای عهای مادر شیرده توسط نردهیشها از آغل مشکل  : جدا سازی آغل بره

 سانت است 5/2اینچ است و هر اینچ 

 

 
 شکل : در سیستم کریپ فیدینگ  با  نرده های عمودی متحرک 
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 یک  نرده  افقی نیز نصب شده تا مانع  عبور مادر به  بخش بره و بزغاله ها شود.
گیرد انجام نکات ذیل برای برای اولین بار صورت میهایی که اجرای این سیستم  در گله

 موفقیت این  طرح  الزامی است: 
ها باشد که  امکان مصرف خوراک های مادر بسیار باالتر از برهاول این که ارتفاع آخور میش   

 75تا 65های مادر شیرده دارای ها وجود نداشته باشد. چون جیره میشها توسط برهمیش
ها  کامالً درصد پروتئین و کمتر است در حالی که نیاز بره 10)صرفاً کاه( با درصد علوفه 

درصد یونجه  و پروتئین  15تا 20درصد کنسانتره و  85تا 70متفاوت است. ولی جیره بره ها 
 درصد است. 20-15

دقیقه   45تا  30ها همیشه ها در ابتدا؛ ساعت توزیع خوراک برهدوم اینکه برای آموزش بره
ها با  ایجاد یک صدای خاص های مادر باشد.  به هنگام توزیع خوراک برهودتر از میشز

 ها باید  در این ساعت به مصرف خوراک  شرطی شوند.توسط دهان بره
شوند؛ حتما  به این آغل هدایت  دستی هایی که  وارد  آغل خود نمیسوم این که  بره

 شوند.
ها پای اخور هستند؛  که برهرا برای مدت زمانی نرده ای محل ترددبعد توسط یک وسیله    

باید مسدود کرد.  سپس بعد از اتمام زمان مصرف خوراک بره ها، در محل تردد  بین آغل 
ماد و بره ها را باید باز کرد. البته بستن و باز کردن این در فقط برای اوایل دوره که در حال 

های شیرخوار ها دیگر نیازی نیست. برهاز یادگیری برهها هستید ضرورت دارد و بعد آموزش بره
ها دسترسی های مادر نیز نباید به  خوراک برهفقط باید از کنسانتره خود  مصرف کنند. میش

در پیام   menooriyansoroor@داشته باشند. فیلم  آموزشی این  روش در کانال تخصصی 
 رسان  ایتا بارگذاری شده است.

 
 
 
 
 
 



 راهنمای پرواربندی عملی بره و بزغاله 126

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاب( استقرار باکس بره در آغل میش 

یا در و بزهای مادر ها در این سیستم باکس مخصوص کریپ فیدینگ را داخل آغل میش
دهند. این باکس دارای آخور بوده که کنسانتره ها قرار میمرتع  موقع چرا  در کنار میش
بزغاله های عمودی برای عبور نرده شود. بخشی از آن دارایاستارتر بره داخل آن قرار داده می

 توانند از آن  عبور کنند.  های مادر نمیهاست ولی میشبرهو 
 
 
 

 
 شکل :  اجرای سیستم کریپ فیدینگ در گله  میش و بره  مهربان
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 ( Creep Feedingها در سیستم  تغذیه خزشی )شکل :  جایگاه فلزی بره

 

 
 در مرتع ( Creep Feedingدر سیستم  تغذیه خزشی )ها شکل :  جایگاه فلزی بره
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   1های پرواری پرورش گله

استفاده از  روز( با 100تا  50های نر، در یک مدت معین )بیننگهداری و پرورش بره  
بندی گویند. طول تر و با هدف تولید گوشت را پراوریعهای غذایی ویژه به جهت رشد سرجیره

یش وزن روزانه بره و ها به بازار را، عواملی هم چون وزن نهایی، افزادوره پروار و عرضه بره
شد مناسب رکند. لذا ممکن است در صورت وضعیت قیمت خرید گوسفند در بازار تعیین می

ره پروار( نیز روانه روز دو 50روز سازگاری +  10روز )60های پرواری، گله را بعد از مدت بره
فشاری زنجان، با های نر اراس بره 50بازار کنند. به تجربه ثابت شده است که در پرواربندی

کیلوگرم  2/47روز گله به میانگین وزن  58کیلوگرم در مدت  26وزن شروع میانگین گله 
ها در مدت شیرخواری ست. در این گله برهروز بوده ا 58اند و لذا طول دوره پروار تنها رسیده

 ند. اند و اصطالحاً شیر مست شده بودبه مقدار کافی از شیر مادر مصرف نموده
شروع پروار  22/4/1396راس بره مهربان  در تاریخ  73در بررسی میدانی دیگر نیز تعداد 

کیلوگرم   50تر از یشروز با میانگین وزنی ب 50روز عید قربان  به مدت  10/6/1396بوده و در 
گرم  512زانه  گله راسی افشار میانگین افزایش وزن کل رو 70در یک گله   روانه بازار شدند.

 هم ثبت شده است.
 30-40روار بین طول دوره پروار بیشتر متاثر از میزان رشد روزانه بره است. وزن شروع پ

گرم( اضافه   20000کیلوگرم )  20ها باید مقدار کیلوگرم( است. بره 35کیلوگرم ) میانگین 
گرمی کل  20000ها افزایش وزن که  برهوزن کسب نموده و  سپس روانه  بازار شوند. این

روز سازگاری 110د را در طی چند روز بدست آورند  تعیین کننده زمان اصلی پروار است.  هرچن
 نیز باید به آن  اضافه شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fattening Flock 
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 ها.رهبپروار به  میانگین  افزایش وزن روزانه  جدول : ارتباط  طول دوره  
 میانگین افزایش وزن روزانه گله ردیف

 گرم در روز

طول دوره   

 پروار)روز(

     
1 200  100=200÷20000 100 
2 220  91=220÷20000 91 
3 250  80=250÷20000 80 
4 270  74=270÷20000 74 
5 280  71=280÷20000 71 
6 290  69=290÷20000 69 
7 300  66=300÷20000 66 
8 310  64=310÷20000 64 
9 320  62=320÷20000 62 
10 330  60=330÷20000 60 
11 340  59=340÷20000 59 
12 350  57=350÷20000 57 
13 360  56=360÷20000 56 
14 370  54=370÷20000 54 
15 380  53=380÷20000 53 
16 390  51=390÷20000 51 
17 400  50=400÷20000 50 

1ها با استفاده از جداول ها را بر اساس وزن آننیاز غذایی بره
NRC کنند. برآورد می

شماره قبل نیز متعلق  NRCاست.  2007گوسفندان مربوط به سال  NRCجدیدترین جداول 
 است.  1985به سال 

 

                                                           
1 National Research Council 
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 نکته : 
بودن میزان  روستایی و سنتی، پایینایرانی در شرایط وبزهای  عمده ضعف همه گوسفندان 

 گرم در روز است چون: 180-200و با افزایش وزن روزانه  (ADG)رشد روزانه 
 ها  قرار می دهند در اختیار بره 70جیره با درصد کنسانتره کمتر از-
 سهم  جو و ذرت ) منبع انرژی( را در جیره رعایت نمی کنند.-
 جیره فاقد منابع مناسب پروتئین است-
ها در دوران شیرخوراگی تنها دو مرتبه در صبح و عصر از شیر مادر استفاده می برهبزغاله و -

 کنند 
 بره ها در حد اشتها نیستبزغاله و مقدار مصرف  -
 در فصول گرم سال تنش گرمایی مانع رشد بره هاست.-
ادی نداشته این امر سبب شده است که پروار بندی در شرایط روستایی و عشایری صرفه اقتص 

کیلوگرم خوراک تازه خورده تا یک کیلوگرم گوشت  10باشد. چون گوسفند در شرایط سنتی
است.  متاسفانه در  12تا  10زنده تولید کند. به عبارتی ضریب تبدیل خوراک به گوشت، بین 

های خود را بر روی پس چر مزارع گندم های سنتی روستایی بسیاری از روستاییان برهروش
کنند. این روش و گند و جو  ریز نموده در مزارع(  به چرا  برده و  به نوعی پروار می ) کاه

در مراتع و بزغاله اصالً صرفه اقتصادی نداشته و به تجربه ثابت شده است پروار نمودن بره 
 گرم اضافه وزن دارند. 120بهاره سرپل ذهاب تنها روزانه 

های نر توان از برهها، میو بزغاله اری برههای علمی پرورش و نگهداما با اجرای روش
های شیر مست( برهبزغاله و گرم در هر روز ) 350گرم و حتی تا  300در شرایط پروار بیش از 

 411های میدانی با بره های افشار افزایش وزن  روزانه افزایش وزن روزانه گرفت. در تجربه
وستای تپه موالی بروجرد  نیز به عنوان گرم در روز بره های افشار ر 485گرم در روز و  

و کمتر به منزله   گرم در روز 200رکورد  افزایش وزن گله نیز ثبت  شده است. افزایش وزن 
گرم و بیشتر و با ضریب تبدیل  300گرم در روز به منزله سود کم در یک دوره و  250ضرر، 

بنابراین  دامدار موظف است   های پرواری است.و بزغاله  به منزله سودهی مناسب بره  5/7
 هر دو هفته یک بار میزان رشد گله خود را کنترل کند.
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 گله بر اساس افزایش وزن روزانه بندیدسته
 

 سود دهی  درجه  افزایش وزن  )گرم در روز( ردیف

 ضرر بسیار ضعیف 200کمتر از   1

 ضرر ضعیف 200-250 2

 سود متوسط 300-250 3

 قطعی سود خوب 350-300 4

 قطعی سود بسیار خوب 350-400 5

 قطعی سود عالی 400باالی  6

 

 گرم در روز: 300امل کلیدی موفقیت در دستیابی به رشد باالی وع
 مناسب و  شیر مست. و  بزغالهبره  -1

 درصد علوفه(. 28تا 30درصد کنسانتره ) یعنی  72تا  70دریافت جیره با  -2

 و و ذرت )منابع انرژی( تشکیل دهند.درصد از کنسانتره را ج 50باید مقدار  -3

 ( باشد. ad libitumمصرف روزانه  باید در حد اشتها ) -4

 درصد یونجه در بخش علوفه با هدف افزایش مصرف خوراک دام. 15وجود حداقل  -1-4       
 افرایش تعداد دفعات توزیع خوراک ) هر وعده در چند مرحله توزیع شود( -2-4      
 دن  کاه  و  گرفتن  گرد و غبار آنخیسان -3-4      

  هابرای بره عدم تنش گرمایی در تابستان -4-4
 بستر مناسب بدون رطوبت باال-5-4
 آخور  مناسب ) عمق مناسب، عدم امکان  حضور دام در آخور( -6-4
  ، اخته به روش و  بزغاله عدم تحرک زیاد ) مساحت کمتر از یک متر برای هر بره-7-4

 (Short Scrotumوم شورت اسکروت
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 مناسب و  شیر مست(. نر پرواری ) هایو  بزغاله انتخاب بر-1

یکی از فاکتورهای اصلی تاثیر گذار در رشد عالی و سودهی پروار وبزغاله  انتخاب بره 
بزغاله  و  بندی است.  در ایران  عمدتاً  دامداران  به منظور جلوگیری از بروز اسهال در 

کنند. ها را تنها در دو وعده صبح و عصر از مادر تغذیه میبرهبزغاله و  ر، های شیرخوابره
کنند شیردهی کمتری نیز تغذیه مناسب دریافت نمی و  بز ها میشهمچنین چون برخی از گله

 ها پتانسیل رشد مناسبی ندارند. داشته و لذا  بره
  بزغاله را مشخص کنید.اطالعات زمان مصرف شیر بره وگردد به هنگام خرید توصیه می

. چنین داشته باشندروزه  دسترسی آزاد به شیر مادر  75 به مدتباید بره و بزغاله ها  حداقل 
هایی از پتانسیل رشد باالیی برخوردار هستند. در صورت تهیه جیره مناسب و بر برهبزغاله و 

ها از رشد روزانه لهه و بزغا) در روش تغذیه خزشی گفته شد( این بر  NRCهای اساس توصیه
 گرم  برخوردار خواهند شد. 300بیش از ای 

کیلوگرم و بیشتر وزن  30ها سه ماهه بوده و برهبزغاله و نکته دیگر این که در صورتی که 
ی مناسب یهابرهبزغاله و است. چنین  و بزغاله داشته باشند، موید مصرف شیر کافی توسط بره

ها در هر روز فقط دو مرتبه )وعده  صبح و بره بزغاله و پروار خواهند بود. در روش سنتی
ها در بره بزغاله وکنند. این روش؛ روش سنتی محدود بوده وعصر( از شیر مادر استفاده می

های این روش در سن سه گرم در هر روز اضافه وزن ندارند.  بره 200دوران پروار بیش از 
 بزغاله و دسترسی آزاد به این معنی است که .کیلوگرم  وزن دارند 20تا  15ماهگی حدوداً 

 ساعت به شیر مادر دسترسی داشته باشند.    24ها از همان روز اول تولد به طور بره

سبب بروز اسهال و قطعا باعث پنیرک  و دوم دسترسی کامالً آزاد به شیر در هفته اول نکته:

و هضم شیر در شیردان است (  ) اصطالح رایج  بوده و به  معنی عدمزدن  شیر در شیردان 
های داشتی در همین ای گلهشود. مهمترین اختالل تغذیهها میبرهبزغاله و  در نهایت مرگ 

از محلول هفته اول  و دوم تولد؛  پنیرک زدن  شیر در شیردان  بره هاست. توصیه می گردد  
مصرف  ار روز اول تولدبه مدت چه اینتروسیل ) مشابه  داخلی آن کلیستین+اسپکتینومایسین( 

 شود.
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 بره  با چه وزنی خریداری شود؟
در انتخاب وزن اولیه پروار به یک نکته اساسی باید توجه کرد.  چون  قیمت وزن خرید     

های سبک وزن با  قیمت وزن کشتار تفاوت وجود دارد؛ ضروری است این تفاوت برهبزغاله و 
کیلوگرم  35در نظر گرفته شود. برای مثال در وزن خرید قیمت و مقدار سود و زیان آن  دقیقاً 

و بزغاله هزار تومان؛ هر بره  40هزار تومان باشد؛ و قیمت وزن کشتار؛  47قیمت فروش اگر 
کیلوگرمی مبلغ کل  35 دامهزار تومان ضرر داشته و یک  7در هنگام فروش هر کیلو گرم؛  

دام شود شت. در چنین شرایطی توصیه میهزار تومان، ضرر از قیمت اولیه خواهد دا 259
های نر اساسی در چنین شرایطی نیز واردات بره دکیلوگرم  تهیه شود. راهبر 40های با وزن 

باشد. واردات بره و کشتار آنها خسارت ملی جوان از خارج و توزیع بین پرواربندهای کشور می
رونق در تولید و اشتغال؛ گوشت  بوده و بهتر است بین افراد پرواربند توزیع و ضمن ایجاد

 کشور را هم تولید کرد. 

 هاسالمت بره
گله . ها را به خوبی کنترل کنیدبرهبزغاله و ی گلهسالمت به هنگام خرید، ضرورت دارد 

های گوارشی  و  های پرواری عموما درگیر بیماری های پنومونی) ذات الریه(، اکتیما، انگل
ای پشم خوری، کمبود مواد و کک و جرب و اختالالت تغذیهریوی، غدد لنفادنیتیت، کنه 

 معدنی هستند. 
 

 و سرفه پنومونی
یکی از بیماری هایی که به موقع خرید دام باید کنترل دقیق شود  عالیم سرفه، ورم زیر 

 گلو ، آبریزش مخاطی بینی و  آبریزش ) ترشح بزاق زیاد(  دهانی دام است.
خصوصاً اگر سرفه همراه با ورم زیر گلو و ریزش پشم و سرفه ها های مکرر و  خشک   

)قابل انتقال به انسان و آسیب غیر قابل جبران باشد؛ نشان از آلودگی انگلی مانند فاسیوال هپاتیکا 

های خشک و های( دام را دارد. معموالً سرفه( و پیشروی آلودگی انگلی تا ریه )ششبه کبد
 مداوم دارند.
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گردد خریدار در حدود یک ساعت در گله حضور داشته باشد تا  بتواند سرفه احتمالی توصیه می

ها  دو سرفه برهباشد. ها، شب میها را مشاهده کند. بهترین زمان برای رصد سرفه برهبره
 دلیل عمده دارد.

 اول عارضه پنومونی)ذات الریه( و   
 است. های کبدی و ششعامل دوم  انگل 
 گردد. ها در مطالب بعدی مطرح میدرمان این سرفه 

 
 : چرخه زندگی انگل فاسیوال 3-3شکل

 

 
( Bottle jaw: تصویر ورم زیر گلو )  1-3شکل

 در گوسفندان

 

 
 5/2فاسیوال هپاتیکای بالغ به طول :  2-3شکل
   مترسانتی
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 آبریزش بینی 
یکی از دالیل اصلی درگیری ریه آبریزش از بینی گوسفند  ترشح مخاطی بینی یا همان   

. بینی گوسفند باید کامالً تمیز و پاکیزه و مرطوب باشد. آبریزش و خلط بینی های  دام است 
در صورتی که بره  بزغاله  ها  وزن  مناسب  و قیمت م است. داریوی نشانه آلودگی انگلی 

درمان آن مناسب دارند  این بیماری نباید مانع خرید گردد چون به راحتی قابل درمان است . 
کیلوگرم وزن زنده بدن بره  50یک مرتبه تزریق محلول تزریقی ضد انگل آیورمکتین )هر 

رحله داروی ضدانگل داخلی )آلبندازول به سی سی زیر جلد( و خوراندن سه م 2-1مقدار 
 همراه  لوامیزول +تریکالبندازول( است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با  اسهال شدید و بوی تند نباشد و باید از بیماری  دقیت کنید ترشحات بینی همراه البته
 ( تفریق داده شود.PPRویروسی طاعون نشخوارکندگان کوچک  )

 
 
 

 
 هانی  ) چلم بینی( در برهشکل : آبرزش بی

 

 
 هشکل : آبرزش بینی  )چلم بینی( در بر
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شانه آلودگی انگلی تا خونریزی بینی مشاهده نکنید. خونریزی ن بینی گوسفندان را بررسی کنید
ی )زیر جلدی( ها داروی تزریقمانند استروس اویس در سینوس بینی است. باید به این بره

مکتین تزریق  سی آیورسی 1-2کیلوگرم وزن زنده بره، مقدار 50آیورمکتین تزریق کرد. هر 
 گردد.زیر جلدی می

 
 
 
 
 
 
 
 

 ان  ودندان  سالمت  ده
ها را بررسی گردد تا از عدم بروز زخم ناشی از تب برفکی مطمئن ها و داخل دهان برهلب 

های دهان و دندان در صورتی که هم زمان با لنگش باشد، نشانه بروز تب برفکی شد. زخم
کنار لب و زیر لب پایین بره همزمان بدون لنگش، نشانه بروز بیمار هایاست. بروز زخم

و بیماری( کتاب )بهداشت 5تکمیلی این بیماری در فصلمسری)آبله( است. اطالعاتتیمایاک
 مطرح شده است. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 های پرواریبیماری آکتیمای مسری در بره: 4-3شکل
 تصویر: نوریان سرور

 

 
های پرواری وجود کنه در زیر دنبه بره: 5-3شکل

 )تصویر : نوریان سرور(
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در صورت  رضایت شما از وزن و نژاد  و قیمت ، وجود  اکتیما ر گله نباید مانع  خرید گله 
 شود  چون این بیماری قابل  درمان است.

 

 کنترل انگل خارجی
کنه در گله باید اطمینان حاصل گردد. به همین منظور داخل گوش، از عدم وجود  
ها باید رصد شود. در صورت وجود کنه، دو موضوع مهم را در های ران و زیر دنبه برهکشاله

برنامه کاری خود قرار دهید. یکی مبارزه علیه کنه با تزریق زیر پوستی محلول آیورمکتین و 
-های تیلریوز )زردی( و بابزیوز. برهو یا شیوع بیماری دیگری حصول اطمینان از عدم وجود

درجه،  42تا  41های مذکور دارای سفیدی چشمانی به رنگ زرد، تب های مبتال به بیماری
 گردد. حالی و عدم اشتها و خون شاش هستند. عدم درمان قطعاً سبب بروز تلفات در گله میبی

ها را حمام ضد کنه داد و ه حتما کلیه برهگردد در سه روز اول ورود گلتوصیه اکید می
سپس کلیه برها پشم چینی گردند. انگل خارجی جرب )مایت یا گال( شیوع بسیار زیادی در 

های ایرانی دارد. این بیماری بین انسان و دام مشترک بوده و مشکالت جدید را دامداران گله
 ایجاد نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شکل  : تجمع  گسترده  کنه در داخل گوش بره
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 شاخص دنبه
های مهربان اید کوچک و باالتر از مفاصل خرگوشی )زانوی پا( باشد. در برهدنبه گوسفند ب

روز پروار و افزایش وزن  60رسند ولی بعد از ها کوچک به نظر میکیلوگرم دنبه 35در وزن 
شوند.  لذا در نژادهایی مانند سنجابی این مساله  ها بزرگ میگرم در روز،  دنبه 280باالی 

ام فروش بازار پسندی پایینی دارد. نژاد های بختیاری، مهربان و  شال حادتر هست و به هنگ
 دنبه های کوچکی دارند.   

های مناسب و کوچک تری از سایر نژادهای مغانی، شال، بختیاری و مهربان دارای دنبه
. یکی از مزایا و برتری های پرواربندی بز به بره  عدم وجود دنبه است نژادهای ایرانی هستند.

 ن شاخص سبب افزایش بازدهی الشه  و  بازار پسندی گوشت ان توسط قصاب است.ای

 

 وزن مناسب خرید 
های کیلوگرم و با دنبه40تا  30های سه ماهه با وزن بین حدود گردد برهتوصیه اکید می

کیلو گرم رسیده  35تا  30ای که در سه ماهگی به وزن باالی کوچک انتخاب گردد. بره
ها باید مصرف شیر مناسب در سن شیرخوارگی است. در طی دوره پروار برهنشان دهنده  

 60تا  50کیلوگرم داشته باشند و لذا در دامنه وزنی بین  20افزایش وزن کلی در حدود 
 کیلوگرم به فروش می روند. 

به هنگام انتخاب بره، به سن و وزن بره که متناسب با سن او باشد توجه کنید. به این 
کیلوگرم اگر خوب شیر مادر مصرف کند در پایان ماه اول  4یک بره با وزن تولد  معنی که
کیلوگرم است.  39کیلوگرم و در پایان ماه سوم  26کیلوگرم  و در پایان ماه دوم 13در حدود 

لذا برهای قطع شیری که خوب شیر مادر دریافت کرده باشند، در پایان قطع شیر، حتماً وزنی 
های با سن دو و نیم ماهه یا سه ماهه خواهند داشت. لذا دقت کنید بره کیلوگرم 35بیش از

 با وزن کمتر از 
گیری مناسب ها بوده و انتظار وزنکیلوگرم نشانه عدم مصرف کافی شیر توسط بره 20

های نر با وزن را نداشته باشید.در هر صورت و با هر سنی )البته سه ماهه بهتر است(، بره
کیلوگرم( مناسب پروار خواهند بود.  البته  به  35کیلوگرم )میانگین گله 40تا  30بیش از 

هزار در هر کیلوگرم  2شرط این که  تفاوت قیمت وزن خرید با قیمت وزن کشتار بیش از 
 نباشد.
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هزار تومان بود توصیه  2در صورتی که  قیمت وزن خرید با قیمت وزن کشتار بیش از 
کیلوگرم   65تا  60کیلوگرم  خریداری و  با وزن  45تا  40های با وزن  بین می شود بره

 بفروش برسانید.

روز از شیر مادر استفاده کنند. بعد از هفته دوم و از  75های شیرخوار باید به مدت بره نکته:

 80گرم  جیره  با نسبت  50آغاز هفته سوم نیز عالوه بر شیر مادر باید روزانه حداقل 
درصد  5صد یونجه آسیاب شده دسترسی داشته باشند، هر هفته در 20درصد کنسانتره و 

برسد. دسترسی به خوراک باید در حد اشتهاء  30به  70به یونجه افزوده تا به نسبت 
(ad libitum .باشد  ) 

ها رشد مناسب و مورد بره ها باید پروار گردند. در غیر این صورتبعد از قطع شیر؛ برهنکته : 

 گرم در روز را نخواهند داشت. 300انتظار باالی 

شوند باید بتوانند کیلوگرمی که قطع شیر می32های (، بره2007) NRCبر اساس توصیه 
( دریافت کنند. این جیره as fedگرم خوراک معمولی،  900گرم ماده خشک ) 800روزانه 

مگاکالری انرژی قابل  10/2درصد پروتئین خام و هر کیلوگرم حاوی  15باید حاوی 
متابولیسم باشد. اما تجربه  نشان داده است  بره های پرواری باید دسترسی آزاد ودر حد 

 تر از پروتئین است.( به خوراک داشته و نقش انرژی )جو و ذرت(  مهمad libitumاشتها)

 

 ی شیر سوز)شیر مرده(و بزغاله بره
وارگی به مادر و ها در طی شیرخبرهبزغاله و شیردهی مناسب مادر و دسترسی آزاد   
پرواری دام گیری گیری مناسب در دوران شیرخوراگی از عوامل اصلی موفقیت در وزنوزن

ها اصالً افزایش وزن های شیرسوز خودداری کنید. چون این نوع برهاست. از انتخاب بره
به  هایی که بنابر هر دلیلی شیر مادر را مصرف نکرده یابرهبزغاله و مناسبی نخواهند داشت. 

کیلوگرم و یا کمتر وزن  15برهای سه ماه که هنوز اند، را شیر سوز گویند. خوبی مصرف نکرده

 دارند یعنی شیر سوز هستند.
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تاه است. چشم کو ها پوزه کوچک دارند. فاصله پوزه تا: بره شیرسوز با قیافه خاص. این بره6-3شکل 

 18ودند، این بره تنها رسیده ب 42گردنی باریک و کوتاه دارند. در حالیکه بر ها  هم سن این بره به وزن 
 .(1391)نوریان سرور،  کیلوگرم وزن گرفته بود

 

 
 رقم اعشار برای توزین وزن بره های پرواری 3: باسکول دیجیتال  تا 7-3شکل
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 ها به مزرعه:برهبزغاله و خرید و انتقال 

از چند گله به  دامردد. خرید از یک گله خریداری گو بزغاله ها ها تالش شود کلیه بره
ها از چند امکان بروز و شیوع بیماری در صورت خرید بره -1گردد. دو دلیل زیر توصیه نمی

ها پدرهای متفاوتی ها از چند گله متفاوت، برهبرهبزغاله و در صورت خرید  -2گله، باالست. 
پتانسیل ژنتیکی رشد متفاوتی  دامهارود. بنابراین داشته و لذا واریانس ژنتیکی گله باال می

 خواهند داشت.

 زمان خرید
به صورت  دامهاها را در وعده صبح خریداری کنید. تالش شود وزن کشی برهبزغاله و حتماً 

ناشتا باشد. از خرید بره در وعده ظهر و عصر خودداری کنید. چون چند کیلوگرم غذا و آب 
 از حد واقعی است. ها بیشتربرهبزغاله و مصرف نموده و وزن زنده 

رید برده و به وسیله در صورت امکان حتماً باسکول دیجیتال مطمئن خود را به محل خ
ها را وزن کشی کنید. چون در بعضی از مواقع مشاهده شده است که باسکول خود دام

کند. برای های خود را از تنظیم خارج نموده و بیش از حد مجاز قرائت میفروشندگان باسکول

 
 بدنه  نگهدارندهشکل : وزن کشی با باسکون بدون  
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کیلوگرم بیشتر از حد معمول توزین گردد،  5/1اگر یکصد بره خریداری کنید و هر بره مثال 
 تومان متضرر خواهید شد. 1650000کیلوگرم خواهد شد. لذا مبلغ کل  150مجموعاً 

که قبل از خرید بره از وزن دقیق خود مطلع باشید. در محل خرید؛ ابتدا خود را وزن یا این
 زو مطلع گردید.کشی کنید تا از صحت ترا
 کیلوگرمی دقیق همراه داشته باشید. 5- 4یا این که حتما یک پارسنگ  

 ها و بزغاله حمل و نقل بره
ها از عوامل اصلی بروز تنش جدی ) استرس( و کاهش وزن گله برهبزغاله و حمل و نقل 

له و بزغاگردد. است.  عالوه بر کاهش وزن سبب بروز تب حمل و نقل )پاستورولوز( می
درجه همراه با تنفش شکمی تند  41های مبتال به تب حمل و نقل، دمای بدنی بیش بره

شوند. ضربان شدید شکمی حال هستند. شدیداً از خوراک رفته و کامالً بی اشتها میداشته و بی
(، تزریق مولتی ویتامین با نام تجاری CMPمنیزیم و فسفر) -دارند. تزریق محلول کلسیم

ها از برهبزغاله و دقیقا قبل از بارگیری  یا  محلول تزریقی ایرانی مولتی آمینوجکت اینتروویت
ها عوامل بسیار موثر در کاهش بروز تب حمل و نقل و جلوگیری کننده از کاهش وزن بره

 گردد.می باشد. درمان  این بیماری در فصل بهداشت و بیماری ذکر می
سی برای هر سی 6تا 5قیقاً قبل از بارگیری به مقدار استفاده از مولتی ویتامین اینتروویت د

های مکرر به تجربه بره  و نقش آن در جلوگیری از کاهش وزن ناشی از حمل و نقل بره
در یک روش دیگر می توان  به مدت سه روز قبل از حمل و نقل و روز  اثبات شده است.

 حمل  نقل تزریق نمود و  سپس دام را  جابجا  کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جزء 13شکل  : مولتی ویتامین اینتروویت حاوی 

 موثر.

  

 
 شکل :  مولتی ویتامین+ اسیدآمینه ایرانی
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تجربیات متعدد نشان داده است که  تزریق این  مولتی ویتامین  و برخی موارد همراه یا  
گرم هم کاهش وزن  500کیلومتر جابجایی حتی  1000اکسی تتراساکلین سبب شده  بعد از 

 نداشته اند.
های خریداری شده در ساعات خنک و به دور از تنش گرمایی به سالن پرواربندی حتما بره

 قل گردند.  منت

 ها به سالن   برهبزغاله و خوراک  ورود 
خود مقادیر زیادی جو  دامهایکه؛ متاسفانه برخی از فروشندگان برای افزایش وزن از آنجایی 

ساعتی از  5تا  4در سالن؛  به مدت  دامهادهند، بعد از تخلیه ها قرار میبرهبزغاله و در اختیار 
راک جلوگیری کنید. مقداری پارافین ضد نفخ نیز در داخل ها به خوبرهبزغاله و دسترسی 

گردد از همان روز اول ورود گله به مزرعه جیره سازگاری توصیه می آبخوری سالن تخلیه کنید.
می  دامهابره های ورودی به سالن  سبب کاهش وزن بزغاله و را آغاز کنید. تاخیر در تغذیه  

 گردد.

 های خارجیانگل
گردد  با استفاده های ایرانی آلودگی انگلی جرب و کک دارند  توصیه اکید میبرهچون عمده    

از سموم  رایج خصوصاً سایپرمترین کل گله را در سه روز اول حمام ضد کنه داده و در فصول 
 ها حیواناتی گرمایی هستند؛ بعد از حمام پشم چینی شوند.گرم  سال به دلیل این که  بره

 پشم چینی:
ها  حیواناتی دلیل پشم چینی در آغاز دوره پروار توصیه جدی می گردد.  چون برهبه دو   

سبب تشدید این فرایند و وجود پشم هستند که  تحت تاثیر تنش گرمایی قرار می گیرند 
حاوی گرد و خاک پشم گردد، باید در آغاز دوره  کلیه بره ه پشم چینی شوند. از انجایی که می
پشم چینی است ابتدا   رجی ریز هست که  سبب آسیب رسانی حتمی به ماشینو اجسام خاباال 

 دامها را حمام ضد کنه  داده وبه خوبی شسشتو دهید وسپس پشم چینی کنید.
دوم این که در صورت عدم پشم چینی در آغاز دوره، حجم پشم تولیدی در پایان دوره دو  

پشم چینی  دهد. در صورتیکه در اول دورهاهش میکها را برابر شده و شدیدا بازار پسندی بره
به دلیل رشد مجدد برگشته حجم پشم اولیه  بازار پسند خواهد بود و همآخر دوره هم کنید در
 است.



 راهنمای پرواربندی عملی بره و بزغاله 144

 

 

 جیره  سازگاری

گرچه در تجربه های  .) جدول   ( روز است 10های پرواری برهبزغاله و دوره سازگاری در 
بافری شرکت بهدام رشد خراسان) دکتر صدیقی( این مدت را به  جدید  با استفاده از مکمل

در این مدت میکروارگانیسم های ) باکتری، آرکایا  هفت روز بدون  اسیدوز کاهش داده ایم. 
 و بافت اپی تلیوم شکمبه و نگاری بزغاله و ، باکتریوفاژ، قارچ و پروتوزوآ( دستگاه گوارش

با محیط نیز سازگار  دامها ره عادت دهی شده و همچنین خودها به تدریج با جیره پر کنسانتبره
 گردند. می

 کیلوگرمی در طی یک روز و برای پنج وعده غذایی. 40جدول  :مقدار مصرف روزانه یک راس 
 مقدار به کیلوگرم  روز

جمع کل  کاه مازاد)درصد( کاه مازاد 28/  72جیره   

 مصرفی

 عملیات بهداشتی

 واکسن آنتروتوکسمی 820/1 40 520/0 300/1  1
 شربت ضد انگل+آیورمکتین 836/1 36 486/0 350/1  2
3  400/1 448/0 32 848/1  
4  450/1 406/0 28 856/1  
5  500/1 360/0 24 860/1  
6  570/1 314/0 20 884/1  
 شربت ضد انگل 891/1 16 264/0 630/1  7
8  700/1 204/0 12 904/1  
9  800/1 144/0 8 944/1  
10  880/1 074/0 4 955/1  
11  960/1 - 0 960/1  
  در حد اشتها - - -  12
  در حد اشتها - - -  13
 آنتروتوکسمی؛ شربت ضد انگل در حد اشتها - - -  14
  در حد اشتها - - -  15
  در حد اشتها - - -  16
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ها به اختالل برهها و بزغالهه؛ در صورت عدم رعایت دوره سازگاری و روند سریع تغییر جیر
مبتال شده و در و اسیدوزیس باکتریایی آنتروتوکسمی )پُرخوری یا زهره درد( -متابولیکی

 حتمی است.  هادامصورت شدت باالی آن، مرگ 
سی( و روز چهاردهم سی 2-5/2ها در دو دوره روز اول )هر بره برهبزغاله و لذا ضرورت دارد 

( دریافت SCپرواربندی واکسن آنتروتوکسمی را به روش زیر پوستی ) سی(سی 1-2)هر بره 
روز اعمال  10جیره سازگاری هر یک راس در طی جدول      کنند. بر اساس اطالعات

 گردد.می

 شربت  ضد انگل : 
 لوامیزول+ تریکالبندازول) یک لیتر( شربت آلبندازول ) یک لیتر(  با شربت   ترکیبی از دو  نوع 

 
درصد 72درصد علوفه و 28رای اعمال جیره سازگاری  ابتدا باید یک جیره با ترکیب ب    

به  72کنسانتره تهیه نمود. سپس در طی هفته اول روز اول سهم هر بره از این جیره اصلی 
 520به آن کاه مازاد ) 300/1درصد همین مقدار  40بوده که در روز اول به مقدار  300/1، 28

کیلوگرم خوراک را در طی پنج وعده باید مصرف کند. کاه مازاد  820/1اً  گرم( افزوده و جمع
سازگاری بره دیگر کاه مازادی دریافت  11درصد کاهش یافته و در نهایت در روز  4روزانه 
 کند.نمی

اند  و احتمال بروز اختالالت  گوارشی ها  به جیره جدید سازگار نشدهبرهبزغاله و چون  هنور 
ز و  آنتروتوکسمی وجود دارد، ضرورت دارد  سهم خوراکی دریافتی در هر وعده مانند اسیدو

 وعده خوراک در روز توصیه می گردد. 5را  کاهش داد. بنابراین  
 14به این نکته باید توجه ویژه نمود چون ضرورت دارد واکسن آنتروتوکسمی در روز 

ی کافی در این خصوص را کسب ها ایمنبرهبزغاله و سازگاری مجددا تکرار گردد و هنوز 
به تدریج افزایش  28به  72روز اول سازگاری سهم مصرفی هر بره از جیره  5اند در طی نکرده

 می یابد. 
باید  دقت نمود این مقادیر برآورد بوده و  شاخص اصلی نیاز دام وضعیت آخور است. لذا  

اش یا عدم افزایش خوراک باید  زمان خالی شدن آخور بعد از توزیع خوراک را شاخص افز
سازگاری اگر بعد از توزیع خوراک  آخور سریع تخلیه شد باید سهم  5یا  4قرار داد . از روز 
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 گرم  نسبت به روز قبل افزایش یابد.  200هر بره در هر  روز به مقدار 
 مقدار مصرف روزانه  بره های بعد از اتمام  دوره سازگاری در حد اشتهاست و دسترسی محدود

درصد وزن بدن  قطعا اشتباه است.  اما افزایش سریع مقدار خوراک مصرفی نیز  4در حد 
گردد در اشتباه بود و منجر به بروز اسیدوز و یا حتی آنتروتوکسمی خواهد شد.  لذا توصیه می

های گله اشتهای مناسب دارند و بعد از توزیع  خوراک در آخور سریع  مقدار که برهصورت  این
-100گردد، روزانه سهم هر بره را کنند و  کف آخور تمیز میشده را  مصرف می توزیع
 72های دیگر باید از جیره سازگاری برهو اتمام  جیره 10گرم  افزایش دهید. بعد از روز 200

 درصد علوفه  استفاده کنند و دیگر کاه مازاد ندارد.  28درصد کنسانتره و

 

 سایر نکات مدیریتی گله 
ها باید پالک گوش زده و برای هر گوسفند برهتک تک بزغاله و اول ورود گله حتماً  در روز

پرونده کنترل وزن، بهداشتی و درمانی صادر گردد.  پالک گوش پالستیکی رنگی که شماره 
برجسته دارند بهترین هستند. نوع با شماره رنگی، مقاومت نداشته و رنگ شماره در طی مدت 

 ها یا در گوش چپ و یا در گوش راست نصب شود.. پالک همه برهکوتاهی پاک می گردد

داخل گوش، زیر دنبه و کشاله داخلی ران بررسی و معاینه گردد. در صورت بروز کنه، از 
سی  2تا  1کیلوگرم وزن زنده  50به ازاء هر  (Ivermectinمحلول تزریقی آیورمکتین )

 سی، زیر جلدی)زیر پوست( تزریق گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پنس پالک زن گوش بره: 10-3شکل

  
 پالک گوش بره: 11-3شکل
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گردد از افتند توصیه میهای ساده گوسفندی بعد از مدت کوتاهی میچون  این دسته پالک

 پالک گوش گوساله استفاده شود.
روز قرص یا محلول  7-10ها در سه مرحله و هر مرحله با فاصله در آغاز دوره به همه بره

 انگل  استفاده شود.  محلول ضد سه ضد انگل خورانده شود. تالش گردد  از سه نوع قرص یا 
دو شربت آلبندازول )یک لیتر( و  شربت  لوامیزول+تریکالبندازول )یک لیتر( را  تهیه و 
به هم مخلوط کنید. سپس در سه وعده با فاصله ده روز به هر بره به مقدار هر ده کیلوگرم 

 سی بخورانید.سی  3وزن بدن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یا پرازی است ضرورت دارد از تریکالبندازول  هایی که سگ در محل موجوددر گله
 استفاده شود.  دام برای مبارزه علیه  سیستی سرکوس عامل چرخش بره  یا گیجی کوانتل 

در مرحله ی اول داروهای ضد انگل؛ حتماً از محلول تزریقی آیورمکتین )ضد انگل وسیع 
روز بعد از تزریق را  40 الطیف( استفاده شود. چون این دارو محدودیت منع مصرف گوشت تا

گردد در مرحله اول استفاده کنید. تزریق آیورمکتین و واکسن قانقاریا به دارد حتماً توصیه می
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طور همزمان  به خصوص در فصل گرما بسیار اثر بخش است. توصیه می گردد این واکسن 
متد نموده و یا های مهایی که سرفهو بزغاله و داروی آیورمکتین را با هم مصرف کنید. بره

 های ضد انگل برای آنها استفاده کنید.آبریزش بینی دارند را تحت نظر بگیرد. مجدداً از دارو
های گله را برهبزغاله و روز سازگاری(  حتماً به صورت ناشتا همه  10در  شروع پروار ) پایان 

باید دو هفته یک  ادامهای توزین نموده و در پرونده ثبت وزن یادداشت کنید. وزن کشی دوره
  .بار تکرار گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باسکول را حتماً تنظیم نموده و سپس اقدام به وزن کشی کنید. به عبارتی از صحت کار 

ها را محاسبه باسکول اطمینان حاصل کنید. در پایان هر دو هفته باید افزایش وزن روزانه بره
نی ضرر اقتصادی یا  حداقل سود  ممکن گرم در روز به مع 250کنید. افزایش وزنی کمتر از 

است. وزن کشی در پایان هر دو هفته، ارزیابی عملی و جدی از وضعیت گله، سالمت گله و 
ها افزایش وزن خود را پس از دو کیفیت جیره شما خواهد بود. تجربه ثابت نموده است که بره

کنید.در پایان هر دو هفته؛  گردد که هر هفته وزن کشیدهند.  لذا  توصیه نمیهفته بروز می
هایی که افزایش وزن نامناسب برهبزغاله و های بیمار از سالم را ارزیابی کنید. توانید برهمی

 اند را معاینه کنید. گرم در روز( داشته 200)کمتر از 
بره بزغاله و شاخص های فیزیولوژیکی مانند  تب و یا دمای بدن بره، وضعیت کود دفعی      
 پشگل یا اسهال( ، شادابی و سالمت عمومی بره به هنگام توزیع خوراک را  بررسی کنید.ها ) 

وجود دارند که با وجود  راس( دام 5 حداقلی از دامها) راسی معموالً، تعداد 100در هر گله 

 
باسکول دیجیتال دام کش با نرده  :  8-3شکل 

 جانبی

 

 
 باسکول دیجیتال :  9-3شکل
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مصرف مناسب غذا اصالً رشدی ندارد. باید بدانید که نگهداری آنها مقرون به صرفه نیست و 
 ها از گله حذف شوند.  بهتر است آن

صبح( ، وعده  7) بهترین حالت برای توزیع غذا، توزیع چهار وعده در روز است. وعده صبح   
ورت  گردد. در صشب(  توصیه می 20عصر( و عده شب ) 16ظهر( وعده  عصر) 11ظهر )

نید. عده توزیع کو 3بره را در طی بزغاله و توانید خوراک روزانه هر مشکل کارگری شما می
را کنترل  زغاله بو  هاهای صبح و ظهر و عصر حتماً سالمت برهبه هنگام توزیع غذا در وعده

یلی به مصرف غذا گیر بوده و تماهای بیمار به هنگام توزیع غذا گوشهبرهبزغاله و کنید. 
 کنند.ندارند. نشخوار هم نمی

یونجه و  خوراکی )کاه،( باشد. همه اقالم  TMRجیره حتماً به شکل کامالً مخلوط)  
ه روش سنتی کنسانتره( را با هم مخلوط کنید. مصرف جداگانه هر یک از اقالم خوراکی ب

 اصالً  توصیه نمی گردد. 

 هاتشخیص سن بره

هر یک جفت های پیشِ فکِ پایین قابل تشخیص است. سن بره را از روی وضعیت دندان
دندان  8که هر سال سن است. در صورتیدندان دائمی ثنایای فک پایین نشان دهنده یک 

های شیری کوچک دندانباشد. سال سن می 4دائمی در فک پایین استقرار یابند حیوان دارای 
باشند. این دندانها برای قضاوت سن حیوان بزرگتر و قطورتر میدائمی و باریک و دندانهای 

بعد از آن تعیین سن دقیق حیوان مورد استفاده قرار بگیرند که می توانند وبی به خسالگی 4تا 
افتند. وقتی که بیشتر سالگی حیوان می 6 تا 5مشکل می باشد. برخی از این دندانها در سن 

دندان در میش نژادهای گوشتی  .گردداطالق می 1هاجونده با لثه آنها افتاده باشند به حیوان
 کند.سالگی شروع به افتادن می 5 معموالًدر

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

1-  Gummers  
 تند.های یکساله. دو دندان پیش ازنوع دائمی هس: بره15-3شکل

 
 های دوساله. چهار دندان پیش: بره16-3شکل

 ازنوع دائمی هستند.
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 وزن زنده مناسب جهت فروش بره

کیلوگرم بوده  و در صورت افزایش وزن کل  40تا  30ترین وزن شروع پروار بین مناسب
گردد گله  به فروش برسد. کیلوگرم  توصیه می 60تا  50کیلوگرمی و رسیدن گله به وزن  20

کیلوگرم چربی الشه  60ز کیلوگرم،  درصد گوشت کم و وزن بیش ا 50چون وزن کمتر از 
بیش از حد مجاز خواهد شد. البته  تقاضای بازار نیز مهم است چون در بسیاری از مناطق 

کیلوگرم نیز تقاضای مصرف دارد. جهت قربانی وکشتار؛  70تا  60ایران الشه با وزن بین 
تخوان بدن گردند؛ چون معموالً مقدار اسکیلوگرم توصیه می 50گوسفندان با وزن باالتر از 

کیلوگرم باشد؛  50(، لذا هر چه وزن بیشتر از 1383درصد الشه است )کیانزاد؛  10در حدود 
 گردد.بازدهی گوشت الشه بیشتر می

 
 هشتساله. گوسفند چهار: 18-3شکل

ی پیش ازنوع دائم )همه دندانهای پیش(دندان
 .هستند

  

 
و بین  دندان پیش ازنوع دائمی هستند همه. ساله 8گوسفند شش تا : 16-3شکل

 دندانها فاصله افتاده است
 

 
 دندان پیش از ششکساله. سه : بره های 17-3شکل

 .نوع دائمی هستند
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 (.1383: سهم استخوان از الشه شکم خالی گوسفند ) کیانزاد، 3-3جدول    

 گوسفند ماکویی گوسفند مغانی صفات الشه

 30/36 64/38 وزن زنده
 40/29 35/31 شه شکم خالیوزن ال

 87/2 90/8 وزن استخوان
 9/9 5/10 درصد استخوان از الشه شکم خالی

 

 اینکات تغذیه 

ها، جیره غذایی را نوشته و با در نظر گرفتن افزایش وزن روزانه و وزن قبل از خرید بره -
های خوراکی مورد نیاز را محاسبه و خریداری  ها، مقدار هر یک از مادهرهنهایی و تعداد ب

 کنید.

بر فرض مثال در صورتی که سیلوی ذرت به اندازه کافی خریداری نکنید؛ در وسط دوره  -
هفته  1ها برای مدت برهبزغاله و مجبور به خرید سیلویی دیگر و تغییر نوع سیلو شوید، 

وفه جدید سازگار گردند. در این مدت ممکن است از مصرف کافی زمان نیاز دارند تا با عل
کیلوگرم در یک هفته کاهش وزن خواهند  2خوراک امتناع کنند که شاید به میزان 

 داشت. 

 محاسبه مقدار مورد نیاز از هر خوراک برای کل دوره

راک مصرف کیلوگرم خو 300/2تا  2/2پرواری در هر دوره به طور میانگین  و بزغاله هر بره 
روز طول می  80روز(   70روز، اصل دوره 10دارد. به طورمتوسط یک دوره  پروار) سازگاری 

 180کیلوگرم ) نهایت  176روز مقدار  80بره در طی یک دوره بزغاله و کشد.  لذا یک 

شما  به شرح زیر باشد مقدار مورد نیاز 28به  72اگر ترکیب جیره  .کیلوگرم( مصرف کل دارد

 یک از اقالم  را به  شرح  ذیل محاسبه می کنند.از هر 
 

 کیلوگرم در جیره درصد در جیـره قیمت تومان هاخوراک  
2/15 14 400 کاه گندم یا جو   

6/15 14 2100 یونجه خرد شده علوفه  
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 کنسانتره

60/29 2200 جو  آسیاب شده  26/33  

00/28 2000 ذرت آسیاب شده  82/31  

0150 سبوس گندم  - - 

56/5 5 2500 پودر گوشت مرغی+ استخوان  

 - - 3500 کنجاله سویا

0/7 2500 کنجاله کلزا  61/7  

 - - 350 پساب مالس ) ویناس( 

 - - 7000 پودر  چربی

2/0 300 نمک طعام  200/0  

300/0 5800 دی کلسیم  فسفات  300/0  

 1 1 4000 شیرین(کربنات سدیم )جوشبی
 1 1 5700 درصد فسفر 30ی مکمل معدن

 - - 23000 مکمل ویتامینه مرغی

00/100 تامین شده       43/111  

00/14  پروتئین خام )درصد(    
55/2  انرژی متابولیسمی) کیلوکالری در کیلوگرم   

 

 مقدار کاه :

 کیلوگرم  کاه نیاز است.  2/15مقدار  28به  72کیلو گرم فرمول جیره  43/111در  جمع کل 
کیلوگرم خوراک مورد نیاز کل دوره    176بر اساس یک تناسب ساده  باید محاسبه کرد که  در 

 یک راس  چقدر کاه نیاز است.
2/15 111 

x 176 

X= 
176∗15.2

111
=24/100 

کیلوگرم  25و به عبارتی   100/24روز برای جیره  زیر مقدار  80در یک دوره  دام پروارهر 
 سایر اقالم نیز به روش فوق محاسبه می شوند. کاه گندم نیاز دارد.

 

 مقدار جو :
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کیلوگرم  جو نیاز است.   26/33مقدار  28به 72کیلو گرم فرمول جیره  43/111در جمع کل 
کیلوگرم خوراک مورد نیاز کل دوره    176بر اساس یک تناسب ساده  باید محاسبه کرد که  در 

 یک راس  چقدر کاه نیاز است.
26/33 111 

x 176 

X= 
176∗33.26

111
= 53/52  

کیلوگرم جو نیاز دارد. سایر اقالم 53/52روزه برای جیره  فوق مقدار   80هر بره در یک دوره 
 نیز به روش فوق محاسبه می شوند.

بهترین زمان برای خرید یونجه و کاه، فصل تابستان است. چون فراوانی علوفه و عرضه - 
 زمستان قیمت ارزانتری دارند. باالست، لذا نسبت به پاییز و

باالنس کنید. سپس  NRCتالش کنید دقیقاً نیاز دام به ماده مغذی مورد نیاز را بر اساس  -
)خوراک معمولی و با آب(   as fedهای خوراکی را بر اساس مقادیر هر یک از ماده

 محاسبه و خریداری کنید.

)مخلوط  TMRو تهیه خوراک خوراکی به طور همزمان در جیره  استفاده از چند ماده -

 دارای فواید ذیل است: نمودن همه اقالم خوراکی با هم(

ها به طور همزمان ، چون چند نوع ماده خوراکی است استفاده از آنTMRدر جیره  -1
گردد. اگر سبب هم افزایی شده و محدودیت مصرف ماده خوراکی دیگر بر طرف می

خوراک دیگر این محدودیت را بر طرف  )منیزیم( یا  فیبر دارد، Mgخوراکی کمبود 
 کند. می

امکان گزینشی غذا خوردن دام و مصرف بیش از حد غالت بر طرف شده و به دنبال   -2
 گردد.آن امکان ابتال به اسیدوزیس و نفخ  و پرخوری بر طرف می

 یابدکاهش می TMRقیمت نهایی هر کیلوگرم  
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 هایگله در ماکویی و مغانی الشه گوسفندان شیمیایی و فیزیکی ترکیبات (. برآورد1383کیانزاد،محمدرضا ) -1

 .2-11. 64ندگی، شماره الشه(. پژوهش و ساز خصوصیات و بدن هایاصالحی )اندازه
(. 1395نوریان سرور، محمد ابراهیم، معینی، محمد مهدی، حقی، مسعود، اسکندری، کیارش و گودرزی، نادری ) -2

های مهربان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. پردیس مطالعه تاثیر منابع آلی  و نانو کرم  بر عملکرد و ایمنی بره
 . کشاورزی و منابع  طبیعی. دانشگاه رازی

جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوسفند نژاد تاثیر گیاهان دارویی بر (. 1391نوریان سرور، محمد ابراهیم ) -3
 مهربان. رساله دکتری تخصصی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 بخش چهارم          

 های پرواریو  بزغاله های کاربردی در تغذیه برهجیره
 

   

 مقدمه 

ست که در حدود  شان داده ا صد هزینه 70تجربیات و تحقیقات ن شت را  در های تولید گو
شکیل می صادی این بخش از خرید خوراک و تغذیه ت صحیح علمی و اقت دهد. لذا مدیریت 

ست. به طور متوسط هر بره شدن واحد پروار بندی ا سودمند  صلی  پرواری و بزغاله  عوامل ا
شروع  سیلو ذرت،  55و پایان  35با وزن  ستفاده از   2روزانه میانگین دوره  کیلوگرم  بدون ا

کند. تامین نیاز بره به ماده مغذی )پروتئین، انرژی، کیلوگرم  خوراک مص   رف می 200/2تا 
TDN تامین های (  با حداقل قیمت  از اهداف اص   لی جیره E3AD، امالح معدنی و  وی

دام به خوبی ش  ناخته  ش  ده، محدودیت نویس  ی اس  ت.  به همین منظور باید انواع خوراک 
استخراج گردیده و در نهایت ترکیب  NRCمصرف هر کدام  مشخص، نیاز دام را از جداول 

اصلی جیره مصرفی به دست آید. باید به این نکته  توجه کرد که هر یک کیلو گرم مخلوطی 
 .از انواع خوراک؛ حداقل قیمت را داشته باشد

  
 شود:تغذیه به دو بخش تقسیم  می دوره پرواربندی بر اساس

  روزه سازگاری  10مرحله اول:  دوره 

 مرحله دوم :  اصل دوره پروار 

 مرحله اول: دوره سازگاری -الف

روز است. در این مدت میکروارگانیسم  10 های پرواری برهبزغاله و دوره سازگاری در 
و اپی تلویم بافت شکمبه  ستگاه گوارش های ) باکتری، آرکایا ، باکتریوفاژ، قارچ و پروتوزوآ( د

 دامهاها به تدریج با جیره پر کنسانتره عادت دهی شده و همچنین خود برهو نگاری بزغاله و 
گردند. در صورت عدم رعایت دوره سازگاری و روند سریع تغییر نیز سازگار می جدید با محیط
ویا اسیدوز  می )پُرخوری یا زهره درد( باکتریایی آنتروتوکس-ها به اختالل متابولیکیجیره؛ بره

ها ها حتمی است. لذا ضرورت دارد برهمبتال شده و در صورت شدت باالی آن، مرگ برهحاد 
سی( پروار سی 1-2سی( و روز چهاردهم )هر بره سی 2-5/2در دو دوره روز اول )هر بره 

بر اساس اطالعات  (دریافت کنند.SCبندی واکسن آنتروتوکسمی را به روش زیر پوستی )
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 گردد. روز اعمال می 10جدول   جیره سازگاری هر یک راس در طی 
 .کیلوگرمی در طی یک روز و برای پنج وعده غذایی 40جدول  :مقدار مصرف روزانه یک راس 

 مقدار به کیلوگرم  روز

جمع کل  کاه مازاد)درصد( کاه مازاد 28/  72جیره   

 مصرفی

 عملیات بهداشتی

 واکسن آنتروتوکسمی 820/1 40 520/0 300/1  1
 شربت ضد انگل+آیورمکتین 836/1 36 486/0 350/1  2
3  400/1 448/0 32 848/1  
4  450/1 406/0 28 856/1  
5  500/1 360/0 24 860/1  
6  570/1 314/0 20 884/1  
 شربت ضد انگل 891/1 16 264/0 630/1  7
8  700/1 204/0 12 904/1  
9  800/1 144/0 8 944/1  
10  880/1 074/0 4 955/1  
11  960/1 - 0 960/1  
  در حد اشتها - - -  12
  در حد اشتها - - -  13
 آنتروتوکسمی؛ شربت ضد انگل در حد اشتها - - -  14
  در حد اشتها - - -  15
  در حد اشتها - - -  16

 70-72درصد علوفه و 28- 30ه با ترکیب برای اعمال جیره سازگاری  ابتدا باید یک جیر
 30به  70از این جیره اصلی  دامدرصد کنسانتره تهیه نمود. سپس در طی هفته اول سهم هر 

گرم( 520به آن کاه مازاد ) 300/1درصد همین مقدار  40بوده که در روز اول به مقدار  300/1، 
 باید مصرف کند. کیلوگرم خوراک را در طی پنج وعده 820/1افزوده و جمعاً  

 وعده ای باشد. 5تاکید می گردد در طی دوره سازگاری خوراک دام  نکته :

بره دیگر کاه بزغاله و سازگاری  11درصد کاهش یافته و در نهایت در روز  4کاه مازاد روزانه 
 کند.مازادی دریافت نمی
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 گرم در روز: 300امل کلیدی موفقیت در دستیابی به رشد باالی وع
 مناسب و  شیر مست. بزغاله  وبره  -1

 درصد علوفه(. 28تا 30درصد کنسانتره ) یعنی  72تا  70دریافت جیره با  -2

 درصد از کنسانتره را جو و ذرت )منابع انرژی( تشکیل دهند. 50باید مقدار  -3

 ( باشد. ad libitumمصرف روزانه  باید در حد اشتها ) -4

 علوفه با هدف افزایش مصرف خوراک دام.درصد یونجه در بخش  15وجود حداقل  -1-4       
 افرایش تعداد دفعات توزیع خوراک ) هر وعده در چند مرحله توزیع شود( -2-4      
 خیساندن  کاه  و  گرفتن  گرد و غبار آن -3-4      

 برای بره ها عدم تنش گرمایی در تابستان  -4-4
 بستر مناسب بدون رطوبت باال-5-4
 مق مناسب، عدم امکان  حضور دام در آخور(آخور  مناسب ) ع -6-4
عدم تحرک زیاد ) مساحت کمتر از یک متر برای هر بره و  بزغاله، اخته به روش -7-4

 (Short Scrotumشورت اسکروتوم 

 
 درصد علوفه(. 28تا 30درصد کنسانتره ) یعنی  72تا  70دریافت جیره با -2

 

 پروار بندی: 28به  72جیره 

تجربه ثابت نموده است در برای حصول بیشترین افزایش وزن روزانه جیره اصلی پروار 
گوییم. در جیره می 28به  72باشد که به آن جیره28به 72باید با نسبت کنسانتره به علوفه 

خشک مصرفی  و غلظت انرژی در هر کیلوگرم ماده درصد 14( پروتئین جیره 2-4زیر )جدول
 4/74 دامها( مورد نیاز TDNمگاکالری است. مقدار مجموع مواد مغذی قابل هضم) 63/2

 درصد است. 
داده است اصال انتظار  های با درصد کنسانتره کمتر از این مقدار در تجربه نشانجیره

درصد به  60و   50ای با درصد کنسانتره جیره هگرم را نباید داشت.  در  300رشد بیش از 
 گرم در روز را باید انتظار داشته باشیم. 210و  150ترتیب رشدی برابر با 

 گرم 150-175شد روزانه   ر   علوفه  –کنسانتره   50 – 50با نسبت جیره 
 گرم 190-210شد روزانه   ر   علوفه  –کنسانتره   40 – 60با نسبت جیره 
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 .کیلوگرمی35ی پرواری با وزن شروعدامها: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 2-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

900/10 10 2200 یونجه خرد شده علوفه  

00/20 18 450 کاه گندم یا جو  لوفهع  

60/29 2200 آسیاب شده جو کنسانتره  26/33  

00/28 1800 ذرت آسیاب شده کنسانتره  82/31  

 - - 1700 سبوس گندم کنسانتره

 - - 2000 پودر گوشت مرغی کنسانتره

19/13 12 3700 کنجاله سویا کنسانتره  

  - 2700  کنسانتره

 - - 750 کود مرغی کنسانتره

 - - 350 پساب مالس )ویناس( کنسانتره

 - - 2000 اوره کنسانتره

2/0 200 نمک کنسانتره  200/0  

2/0 6000 دی کلسیم کنسانتره  200/0  

 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(*  

4000 1 1 

 1 1 5800 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره

تومان   لوگرمقیمت هر کی   2009  100 کیلوگرم 550/111   

     

 09151125863*شرکت بهدام رشد خراسان: مکمل بافری  

درصد علوفه از کاه و یونجه تامین شده است. با هدف تامین انرژی بهتر است از  28بخش 
هر دو غله رایج جو و ذرت استفاده شود ولی در صورت دسترسی به تنها یکی از این دو منبع 

توان جایگرین یکدیگر نمود. بر ا از آن جو یا ذرت تامین  کنید. جو و ذرت را میکل غله ر
خالف تصورات غلط دامدران  سنتی ذرت هیچ گونه تاثیر منفی بر کیفیت الشه و یا حتی 

 70درصد از  50انگل دستگاه گوارش ندارد. توصیه می گردد  سهم و جو وذرت  حد اقل 
 انرژی در رشد دام  بسیار موثر تر از سایر بخش هاست. درصد کنسانتره باشد. چون  نقش

کنجاله سویا به عنوان منبع تامین کننده پروتئین در جیره استفاده شده است. استفاده از 
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درصد پروتئین مورد نیاز دام در جیره  14کیلوگرم( در جیره سبب شده که  5/13درصد ) 12
   تکمیل گردد.

ی نمک، دی کلسیم فسفات، مکمل معدنی و جوش های جیره مواد افزودنسایر بخش
همیشه ثابت است. دی کلسیم فسفات  2/0تا  3/0شیرین است. سهم نمک در جیره با عدد 

درصد  1گردد حاوی فسفر باشد ثابت است. مکمل معدنی که توصیه می 3/0تا2/0نیز بین 
 باید استفاده شود.

سدیم )جوش شیرین(  کربناتدگان بیترین بافر مورد استفاده در جیره نشخوارکننرایج
شود. که توصیه می شود از درصد استفاده می 1های پرواری بره28به 72است که در جیره 

مکمل بافری دکتری صدیقی) شرکت بهدام رشد خراسان(  استفاده شود چون هم نصف 
 افزودنی است. 22قیمت جوش شیرین است و هم حاوی

مکمل سه و نیم درصد نموده که حاوی اقالم افزودنی  اخیرا این شرکت اقدام به تولید
جیره ) بافری، نمک، مکمل معدنی، مکمل معدنی کیالته هپتا میکس، دی کلسیم فسفات 

 و نمک  (  است که دیگر نیازی به تهیه تک به تک این اجزا نیست.
 وجود سنگ نمک در آخور به بهبود  وضعیت  اسیدی شکمبه کمک  جدی می کند. 

سازگاری نیز استفاده نموده وبعد از اتمام دوره 28به  72ره سازگاری از همین جیره در دو
 دقیقه آخور تخلیه شد، سهم هر بره  15در صورتی که  بعد از هر وعده غذایی به مدت 

 15راس بره روزانه  10گرم افزایش داد. برای مثال اگر 200را باید روزانه  مقدار وبزغاله 
کیلوگرم مصرفی؛ روزانه  15کردند  باید به کل خوراک افت میکیلوگرم خوراک دری

 گرم افزود و در چهار وعده توزیع کرد.   2000
از جیره به روش در حد اشتهاء خواهد بود. در و بزغاله  به عبارتی مقدار مصرف بره 

درصد وزن بدن  4به درصدی از وزن  بدن )یعنی  و بزغاله ها  هاصورت محدود نمودن بره
گرم در روز  200ها بیشتر از ره خوراک روزانه مصرف کند( به طور قطع افزایش وزن برهب

 نخواهد بود. 
در صورتی که تمایل دام به مصرف  کاهش یافت یا به عبارتی خوشخوراکی خوراک     

و کاه را  20کاهش نشان داد  برای افزایش مقدار مصرف دام در جیره  درصد یونجه را  به 
د کاهش دهید. این مساله  مکرر در مزارع تجربه  شده است و  به شدت  اشتها درص 10به 

 دام را افزایش داده است.
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 (.2-4های پرواری )جدول :   ماده مغذی تامین شده در جیره بره3-4جدول

 CP   MP  

ME  

Mcal 

NE g  

Mcal/kg 

NE m 

 Mcal/kg 

Ca  

gr /day 

P 

gr/day CF NDF 

TDN

% 

TDN  

kg/day 

21/11 14 درصد/ین شدهتام  63/2  92/0  65/1  49/2  39/1  14/14  22/30  14/70  000/0  

گرم در /تامین شده 
90/174 روز  76/125  80/2  03/1  85/1  85/27  587/15  - 

  
785/0  

8/2 110 163 نیاز دام / روز  89/0  61/0  9/5  9/3  20 35 78 72/0  

90/3 تفاوت  76/5  00/0  03/0  13/1  95/21  69/11  86/5-  87/4-  86/7-  00/0  

 ؛ کمبود دارد.   -تفاوت + ؛ نیاز تامین شده واضافه هم دارد.  تفاوت 
CP ،پروتئین خام =    MP،پروتئین قابل متابولیسم  =   ME ،انرژی قابل متابولیسم = 

NEg،انرژی خالص رشد =    NEm،انرژی خالص نگهداری =  Ca  ،کلسیم=Pفسفر = 
CF  ،فیبرخام =   NDF در شوینده خنثی )دیواره سلولی(  = فیبر نامحلول 

TDN  = .مجموع مواد مغذی قابل هضم 
 

 درصد از کنسانتره را جو و ذرت )منابع انرژی( تشکیل دهند. 50باید مقدار -3

سهم انرژی )جو اند، شدههای ارایه شده که مکرر نیز در میدان عمل تجربه هر یک از جیرهدر     
رشد بره داده است که نشان کمتر از این مقدار سهم باشد. درصد کل جیره  50حداقل باید  و ذرت(

تنظیم  60-50تالش شود درصد جو و ذرت بین باید  .کندگرم کاهش پیدا می 300کمتر از به ها 
 گردد. 
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 2جیره شماره 

 .یلوگرمیک 35ی پرواری هاو بزغاله هابره 30به  70فرمول ترکیب و تهیه خوراک  :2-4جدول
 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

00/20 18 2200 یونجه خرد شده علوفه  

900/10 10 450 کاه گندم یا جو وفهعل  

60/30 2200 آسیاب شده جو کنسانتره  38/34  

00/29 1800 ذرت آسیاب شده کنسانتره  95/32  

 - - 1700 سبوس گندم کنسانتره

11/11 10 2000 پودر گوشت مرغی کنسانتره  

 - - 3000 کنجاله سویا کنسانتره

 - - 2700 کلزا کنسانتره
 - - 750 کود مرغی کنسانتره
 - - 550 پساب مالس )ویناس( کنسانتره

 - - 2000 اوره کنسانتره

2/0 200 نمک کنسانتره  20/0  

2/0 6000 دی کلسیم فسفات کنسانتره  2/0  
 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 5800 مکمل معدنی کنسانتره
تومان   رمقیمت هر کیلوگ   1890  100 کیلوگرم 74/111   

     

 
پودر گوشت مرغی به عنوان منبع تامین کننده پروتئین در جیره استفاده شده است. 

درصد پروتئین مورد نیاز دام  14کیلوگرم( در جیره سبب شده که  5/13درصد ) 12استفاده از 
ت مرغی در روزهای در جیره تکمیل گردد. استفاده از ترکیبات حاوی بود مانند  پودر گوش

اول و دوم سبب شده که دام چندان تمایلی به مصرف خوراک ندارد. دو راه برای رفع این 
گردد. اول این که بعد از توزیع خوراک در آخور؛ سعی کنید با پاشیدن جو مشکل پیشنهاد می

به را به خوردن تحریک کنید. بعد از چند مرتو بزغاله ها ها روی خوراک داخل آخور بره
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 ها به بوی پودر گوشت عادت خواهند کرد.کم برهکم
روز ) روزانه  10کیلوگرم سهم پودر گوشت مرغی را  در مدت  11راه دوم این که  مقدار 

 کیلوگرم( به کل خوراک اضافه نمایید. 100/1
به عبارتی مقدار مصرف بره از جیره به روش در حد اشتهاء خواهد بود. در صورت محدود 

درصد وزن بدن بره خوراک روزانه مصرف  4ها به درصدی از وزن  بدن )یعنی هنمودن بر
 گرم در روز نخواهد بود.  200ها بیشتر از کند( به طور قطع افزایش وزن بره

 3جیره شماره 
 .کیلوگرمی 35-45های پرواری برهبزغاله و  28به 72: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 3-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

2/15 14 2000 یونجه خرد شده علوفه  

6/15 14 400 کاه گندم یا جو  علوفه  

58/32 29 2100 آسیاب شده جو کنسانتره  

09/34 30 1800 ذرت آسیاب شده کنسانتره  

 - - 1700 سبوس گندم کنسانتره

 - - 2500 پودر گوشت مرغی کنسانتره

99/10 10 3000 کنجاله سویا کنسانتره  

 - - 2700 کود مرغی کنسانتره
 - - 750 پساب مالس )ویناس( کنسانتره
3/0 350 نمک کنسانتره  300/0  

4/0 2000 اوره کنسانتره  400/0  

3/0 300 دی کلسیم فسفات کنسانتره  300/0  

 1 1 6000 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره
 1 1 2000 )مکمل بافری دکتر صدیقی(   کنسانتره
 کنسانتره

 
600 - - 

تومان   100  1924 قیمت هر کیلوگرم  کیلوگرم 5/111   
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 4جیره شماره 
 .کیلوگرمی45-35های پرواری برهبزغاله و   28به  72: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 4-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

2/15 14 2100 یونجه خرد شده علوفه  

6/15 14 450 کاه گندم یا جو  علوفه  
34/30 27 2100 آسیاب شده جو کنسانتره  

68/30 27 1900 ذرت آسیاب شده کنسانتره  
 - - 1500 سبوس گندم کنسانتره
49/5 5 2500 پودر گوشت مرغی کنسانتره  
 - - 3000 کنجاله سویا کنسانتره
24/11 10 800 کود مرغی کنسانتره  
 - - 400 مالس )ویناس( پساب کنسانتره
5/0 4000 اوره کنسانتره  510/0  
2/0 300 نمک کنسانتره  200/0  

3/0 6000 دی کلسیم فسفات کنسانتره  300/0  

 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 6000 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره
55/111 100 1735 قیمت  تومان   

 
 4شرح جیره شماره 

است. علوفه ان به نسبت  28به 72تومان بوده و نسبت آن 1735قیمت هر کیلوگرم این جیره 
برابر از دو علوفه کاه و یونجه است  و  انرژی جیره نیز به نسبت  برابر  از جو و ذرت تامین شده 

ین استفاده شده است. در است. از کود مرغی و اوره و اندکی پودر گوشت  به عنوان منبع پروتئ
صورتی که دامداری تمایل به مصرف پودر گوشت نداشته باشد بایدسهم کاه را کاهش و یونجه را 

 (.4افزایش داد  ) جیره شماره 
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 5جیره شماره 
 .کیلوگرمی 35های پرواری برهبزغاله و   30به  70: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 5-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

9/10 10 2100 یونجه خرد شده علوفه  

0/20 18 450 کاه گندم یا جو  علوفه  
67/60 54 2100 آسیاب شده جو کنسانتره  

  - 1900 ذرت آسیاب شده کنسانتره
  - 1500 سبوس گندم کنسانتره
  - 2500 پودر گوشت مرغی کنسانتره
  - 3000 کنجاله سویا کنسانتره
85/16 15 800 کود مرغی کنسانتره  
  - 400 پساب مالس )ویناس( کنسانتره
6/0 4000 اوره کنسانتره  6/0  
25/0 300 نمک کنسانتره  25/0  

3/0 6000 دی کلسیم فسفات کنسانتره  3/0  

 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 6000 امینهمکمل معدنی ویت کنسانتره
42/111 100 1800 قیمت    

 

 5شرح جیره شماره 
است. علوفه جیره از کاه و  28به 72تومان بوده و نسبت آن 1800قیمت هر کیلوگرم این جیره 

یونجه بوده و کل منبع انرژی از جو تامین شده است. از کود مرغی و اوره به عنوان منبع پروتئین 
 استفاده شده است. 

کیلوگرم را به خوبی با هم مخلوط نمودید سهم هر بره را پس از طی دوره  111ین که مقدار بعد از ا
سازگاری بر اساس در حد اشتها در چهار وعده در اختیار بره قرار دهید. شما می توانید کل مقدار جو 

 27و کیلوگرم جو  27کیلو گرم  جو را به صورت  54را  با ذرت جایگزین کنید یا این که  مقدار 
 کیلوگرم  ذرت  استفاده کنید.
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 6جیره شماره 
 .کیلوگرمی 45-35های پرواری بره بزغاله و  28به 72: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 6-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

 20 18 2100 یونجه خرد شده علوفه
9/10 10 450 کاه گندم یا جو  علوفه  
71/30 30 2100 آسیاب شده جو هکنسانتر  

09/34 30 1850 ذرت آسیاب شده کنسانتره  
 - - 1500 سبوس گندم کنسانتره
50/9 2100 پودر گوشت مرغی کنسانتره  44/10  
 - - 3200 کنجاله سویا کنسانتره
 - - 800 کود مرغی کنسانتره
 - - 400 پساب مالس )ویناس( کنسانتره
 - - 2500 اوره کنسانتره
25/0 300 نمک کنسانتره  250/0  

3/0 6200 دی کلسیم فسفات کنسانتره  300/0  

 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 6200 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره
68/111 100 1916 قیمت تومان   

 6شرح جیره شماره 
است. علوفه جیره بیشتر از  28به  72مان بوده و نسبت آن تو1916قیمت هر کیلوگرم این جیره 

یونجه  تامین  شده  چو نپودر گوشت  بو داده و  جیره  برای ای که خوش خوراک شود باید  یونجه 
بیشتری داشته باشد. منبع انرژی از جو و ذرت به نسبت برابر تامین شده است. از پودر گوشت به 

 استفاده شده است.  تنهایی به عنوان منبع پروتئین
کیلوگرم را به خوبی با هم مخلوط نمودید سهم هر بره را پس از طی 68/111بعد از این که مقدار 

 دوره سازگاری بر اساس در حد اشتها در چهار وعده در اختیار بره قرار دهید.
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 7جیره شماره 
 .کیلوگرمی 45-35واری های پربرهبزغاله و   28به 72: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 6-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

 20 18 2100 یونجه خرد شده علوفه
9/10 10 450 کاه گندم یا جو  علوفه  

21/29 26 2100 آسیاب شده جو کنسانتره  

55/29 26 1850 ذرت آسیاب شده کنسانتره  
 - - 1500 سبوس گندم کنسانتره
56/5 5 2100 گوشت مرغیپودر  کنسانتره  
 - - 3200 کنجاله سویا کنسانتره
99/8 8 800 کود مرغی کنسانتره  
15/4 400 پساب مالس )ویناس( کنسانتره  38/10  
30/0 2500 اوره کنسانتره  303/0  
25/0 300 نمک کنسانتره  250/0  

3/0 6200 دی کلسیم فسفات کنسانتره  300/0  

 یرین()جوش شکربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 6200 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره
43/117 100 1684 قیمت تومان   

 
 6شرح جیره شماره 

است. علوفه جیره بیشتر از  28به  72ومان بوده و نسبت آن 1684قیمت هر کیلوگرم این جیره 
مرغی بو داده و  جیره  برای این که خوش  یونجه  تامین  شده  چو ن پودر گوشت مرغی  و کود

خوراک شود باید  یونجه بیشتری داشته باشد. منبع انرژی از جو و ذرت به نسبت برابر تامین شده 
 است. از پودر گوشت و کود مرغی به عنوان منبع پروتئین و ازت منبع نیتروژن استفاده شده است. 

وبی با هم مخلوط نمودید سهم هر بره را پس از طی کیلوگرم را به خ71/111بعد از این که مقدار 
 دوره سازگاری بر اساس در حد اشتها در چهار وعده در اختیار بره قرار دهید.

پروتئین و انرژی مورد نیاز دام را از چند منبع مختلف تامین کنید. چون برای مثال یونجه هر 
ن به صرف نیست. لذا در صورت تومان بوده و استفاده از آن به تنهایی مقرو 1900کیلویی 

توانید از کود مرغی فرآوری شده و پودر گوشت نیز در جیره استفاده گردد. پودر گرانی یونجه می
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است. ولی چون یونجه  سبب خوشخوراکی جیره می   Bهای گروه گوشت منبع خوب ویتامین
 باشد.درصد کاه جیره از یونجه  30شود  بهتر است و توصیه می گردد  نیمی از 

است، ضرورت     درصد توصیه شده 14های پرواری پروتئین مورد نیاز کل جیره چون برای بره
مرغی و پودر گوشت( در  دارد منابع تامین کننده نیتروژن )کنجاله  سویا؛کنجاله کلزا،  اوره، کود

اما  تئینی است.درصد پروتئین یکی از منابع خوب گیاهی پرو 44جیره باشد. کنجاله سویا با 
 (TMRل )کچون قیمت باالیی دارد استفاده از آن سبب افزایش قیمت هر کیلوگرم خوراک 

 گردد.می

ه سویا نیز ممکن ها، استفاده از کنجالگرم افزایش وزن روزانه بره 300در صورت دسترسی به 
و  وشت، کود مرغیاست، ولی سودهی را در مقایسه با استفاده از منابع ارزانتر مانند پودر گ

 دهد.کنجاله کلزا در جیره، کاهش می

( و DCPبرای تامین منابع کلسیم و فسفر حتماً بهتر است از بین منابع دی کلسیم فسفات )
پودر استخوان)حاوی کلسیم، فسفر و  منیزیم( استفاده گردد. پودر استخوان منبع آلی بوده و 

ر و منیزیم است. کربنات کلسیم خیلی بهتری دارد و دارای کلسیم، فسف 1قابلیت زیست فراهمی
 )آهک( گرچه بسیار ارزان تر هست ولی فقط کلسیم  دارد و و منبع غیر آلی است.

سیم  فسفات در صورت استفاده از پودر گوشت حاوی استخوان، دیگر نیازی به  پودر دی کل
 نیست.

های پرواری هبربزغاله و مواد معدنی پر مصرف و کم مصرف نقش کلیدی در سالمت و رشد     
یا    30فسفر درصد کل جیره از مکمل معدنی با1خود به مقدار  TMRدارند. حتماً در ترکیب 

  استفاده کنید.  60

انتی متر مانند کاه س 4تا  3های کوچک و با ذرات علوفه یونجه را باید توسط آسیاب در اندازه
 آسیاب کنید.

خیلی بهتر و  ن حمل و نقل و نگهداری آنتر است. چوتفاله چغندر خشک بهتر از نوع تفاله
را یک روز قبل  راحت تر است. اما خیساندن آن قبل از مصرف نیاز به وقت دارد. باید تفاله

یلو گرم  تفاله  کتوسط پساب مالس و یا مالس خیساند و سپس فردا استفاده کرد. اما قیمت هر 
ست اصال حدود ذرت و جو ا  تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف از آن است. چون قیمت آن

 توصیه می گردد  به جای تفاله  از ذرت و جو استفاده شود.

                                                           
1 Bioavailability 
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استفاده از پساب تقطیری مالس )تهیه از کارخانه الکل سازی( هم سبب کاهش قیمت نهایی 
TMR تر از مالس است. در شده وهم منبع خوب مواد معدنی است. این ترکیب خیلی ارزان

ابتدا  پودر گوشت و پساب را با هم اضافه کنید و سپس سایر ترکیبات  صورتی که میکسر دارید،
را  به دستگاه اضافه کنید.کود مرغی فرآوری شده )حرارت دیده(، پودر گوشت و اوره از منابع 
تامین کننده پروتئین  جیره هستند. سبوس گندم، مالس یا شیره چغندر، پساب مالس و تفاله 

 بره های پرواری هستند.بزغاله و  قالم مصرفی در جیره تر یا خشک چغندر از دیگر ا

های جو و ذرت باید به شکل دانه شکسته و بلغور باشند. قابلیت هضم دانه سالم در حدود دانه  
 شود.رسد. لذا رشد دام بیشتر میدرصد هم می 85های بلغور شده تا درصد و در دانه 58تا  55

 17صبح،  11صبح ،  7هتر است چهار مربته  و در ساعات دفعات توزیع غذا در هر روز ب     
شب باشد.  هر چه تعداد دفعات بیشتر و  مقادیر خوراک دریافتی در هر وعده  21بعد از ظهر و

گردد. مقدار غذای کم، که کمتر باشد، اختالل گوارشی کمتر و ثبات محیط شکمبه بیشتر می
کنند لذا تراکم ، شرایط ثابت در شکمبه حاکم میگیردبه فواصل کوتاه در اختیار دام قرار می

 گردد. لذا تعداد دفعات چهار وعده در روز بهترخواهد بود.کمتری در آمونیاک حاصل می
درصد کل جیره باشد. درصورت  1استفاده از اوره باید با احتیاط و به تدریج و تا سطح نهایت    

ن سرکه بخورانید و یا این که در اب آنها  های، به گوسفندابروز مسمومیت آمونیاکی در بره
های دیگر اوره در جیره این است که فاقد پروتئین قابل سرکه بریزید. از محدودیت

 (.NRC  2007( است)MPمتابولیسم)

 +( در شکمبه 3NHاسیدی شکل غالب آمونیاک) pHدر  نکته:
4NH   آمونیوم( است که این(

درصد  50حدود  3/7بیشتر از  pHمبه عبور نماید. در تواند به سرعت از دیواره شکفرم نمی
تواند تواند به سرعت منتشر گردد. لذا میگردد؛ شکلی که مییافت می 3NHآمونیاک به شکل 

گردد در صورت بروز مسمومیت سبب بروز مسمومیت آمونیاکی شود. به همین خاطر توصیه می
م مسمومست آمونیاکی در نشخوراکنندگان آمونیاکی به دام سرکه )اسید استیک( خوراند. عالی

شامل اضطراب، مشکالت تنفسی، افزایش بزاق، تشنج عضله و پوست ، عدم هماهنگی، تتانی 
 باشد.تا ساعت پس از بروز اولین نشانه می 1و مرگ بین 
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 8جیره شماره 
 .یلوگرمیک 45-35های پرواری برهبزغاله و   28به 72: فرمول ترکیب و تهیه خوراک 7-4جدول

 کیلوگرم    درصد ماده خشک   قیمت/ تومان هاخوراک 

6/25 23 2100 یونجه خرد شده علوفه  

4/5 5 450 کاه گندم یا جو  علوفه  
60/29 2100 آسیاب شده جو کنسانتره  26/32  

95/32 29 1850 ذرت آسیاب شده کنسانتره  
 - - 1500 سبوس گندم کنسانتره
 - - 2100 پودر گوشت مرغی کنسانتره
09/12 11 2900 کنجاله سویا کنسانتره  
   800 کود مرغی کنسانتره
 - - 400 پساب مالس )ویناس( کنسانتره
 - - 2500 اوره کنسانتره
20/0 300 نمک کنسانتره  200/0  

3/0 6000 دی کلسیم فسفات کنسانتره  300/0  

 )جوش شیرین(کربنات سدیمبی کنسانتره

 )مکمل بافری دکتر صدیقی(  
4000 1 1 

 1 1 6200 مکمل معدنی ویتامینه کنسانتره
71/111 100 2084 قیمت تومان   

 8شرح جیره شماره 
است. علوفه جیره بیشتر از  28به  72ومان بوده و نسبت آن 2084قیمت هر کیلوگرم این جیره 

 یونجه  تامین  شده  است. منبع انرژی از جو و ذرت به نسبت برابر تامین شده است. 
کیلوگرم را به خوبی با هم مخلوط نمودید سهم هر بره را پس از طی 71/111ز این که مقدار بعد ا

 دوره سازگاری بر اساس در حد اشتها در چهار وعده در اختیار بره قرار دهید.
بر خالف تصور افراد که به دنبال مصرف کمتر یونجه هستند تا جیره ارزانتر شود، اما باال بودن و یا 

ود ن سهم یونجه  در جیره چون سبب تحقق مصرف در حد اشتها می شود ، سودهی جیره دو برابر ب
 .کند و پروار بندی را بیشتر می

درصد ان کاه بود بره ها  کمتر  20درصد ان یونجه و  8در تجربه اثبات شده است جیره ای که 
کردند.  سپس جیره همان گرم  در روز را ثبت  230تمایل به مصرف داشتند و افزایش وزنی برابر با  

 270درصد کاه تغییر کرد و  افزایش وزن روزانه دو هفته آتی انها به  8درصد یونجه و  20بره ها به 
 گرم  بیشتر وزن گرفت. 50گرم  بهبود یافت  .یعنی هر بره در هر روز 
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 تومان 1873درصد یونجه =  8درصد کاه و  20قیمت هر کیلو گرم  جیره  با 
 تومان2033درصد یونجه = 20درصد کاه و  8لو گرم  جیره  با قیمت هر کی

 
تومان است. به عبارتی جیره با یونجه بیشتر هر  160تفاوت قیمت این دو جیره  در هر کیلو گرم ، 

کیلوگرم در هر روز مصرف کند  در  300/2تومان گران تر است . یک بره اگر روزانه  160کیلوگرم 
تومان  29440تومان( مبلغ  160*184ا مصرف می کند و به عبارتی )کیلوگرم  غذ 184روز ،  80

 در کل دوره بیشتر مصرف کرده است.
 50تومان )  2000گرم  افزایش وزن  بیشتری داشته است. یعنی روزانه  50ولی هر بره روزانه     
هزار 130هزار تومان بیشتر تولید داشته است. به عبارتی  160روز مبلغ  80تومان (. در طی  40*

 لذا  جیره های با درصد ینجه بیشتر به سودتر است. تومان  سودهی بیشتر.
 

 گرم در روز: 300امل کلیدی موفقیت در دستیابی به رشد باالی وع
 مناسب و  شیر مست. و  بزغالهبره  -1

 درصد علوفه(. 28تا 30درصد کنسانتره ) یعنی  72تا  70دریافت جیره با  -2

 انتره را جو و ذرت )منابع انرژی( تشکیل دهند.درصد از کنس 50باید مقدار  -3

 ( باشد. ad libitumمصرف روزانه  باید در حد اشتها ) -4

 درصد یونجه در بخش علوفه با هدف افزایش مصرف خوراک دام. 15وجود حداقل  -1-4       
 افرایش تعداد دفعات توزیع خوراک ) هر وعده در چند مرحله توزیع شود( -2-4      
 خیساندن  کاه  و  گرفتن  گرد و غبار آن -3-4      

 عدم تنش گرمایی در تابستان  -4-4
 بستر مناسب بدون رطوبت باال-5-4
 آخور  مناسب ) عمق مناسب، عدم امکان  حضور دام در آخور( -6-4
عدم تحرک زیاد ) مساحت کمتر از یک متر برای هر بره و  بزغاله، اخته به روش -7-4

 (Short Scrotumشورت اسکروتوم 
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 ( باشد. ad libitumمصرف روزانه  باید در حد اشتها )-4

 مقدار مصرف روزانه دام :-
مقدار خوراک مصرفی را یا انجمن ملی تحقیقات  ( NRCبر اساس توصیه  کتاب ان آر سی )

 محاسبه می شود. MEبر اساس 

[ ME تامین شده در جیره÷ ME   = ]مورد نیاز دام kgDMI  
DMIمقدار ماده خشک مصرفی روزانه هر بره = 

برای برآورد مقدار ماده خشک مصرفی استفاده کنید، حداقل تفاوت با مقدار  اگر از این فرمول
خواهید داشت. حتی در بعضی از مواقع دقیقاً همان مقدار را برآورد  NRC 2007پیشنهادی 

تر است. در مرحله بعد به بر اساس فرمول باال دقیق MEخواهید کرد. اما استفاده از شاخص 
As feed    ( تبدیل کنید.)خوراک معمولی 

)100(DM/ kg÷DM =kg As feed 
 مثال :

چون هر کیلوگرم  .درصد است 10( یونجه کاربردی در جیره DMبر اساس ماده خشک )
 درصد ماده خشک دارد، لذا: 92یونجه 

 شود با(  در جیره برابر میas fedکیلوگرم یونجه معمولی )
 =  کیلوگرم یونجه مصرفی در جیره 10÷ 92/0=860/10

کیلو ماده خشک دارد و مابقی  10کیلوگرم یونجه مصرف کنید ،  860/10یعنی شما اگر 
 رطوبت است.

از فرمول زیر  as fed به ماده خشک  و ماده خشک به  as fedبرای تبدیل مقدار نکته : 

 استفاده کنید.
DM= as fed ×(%DM)= as fed × 

𝐷𝑀

100
                as fed = 

𝐷𝑀

𝐷𝑀%
 = x Kg 

درصد ماده خشک است  90داریم که دارای  as fedکیلوگرم ماده غذایی  4مقدار    مثال :
 درصد آب دارد(. این ماده چند کیلوگرم ماده خشک دارد.  10)

DM= ×
90

100
= 4 × 0.9 = 3.6 𝐾𝑔4  

 

as fed = 
3.6
90

100

= 4 Kg 
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ول فوق اشتباه بوده و دریافت در عمل ثابت شده است که مصرف خوراک روزانه بر اساس فرم 
 گردد. خوراک محدود توسط دام  مانع بروز پتانسیل رشد آن می

درصد وزن  4محاسبه خوراک مصرفی روزانه دام به میزان  (  1391نوریان سرور ) در بررسی 
راس بره مهربان، میانگین افزایش وزن روزانه  همه  48( در 2007) NRCبدن و به توصیه 

ای دیگر با استفاده از گرم بود. در حالی که در مطالعه 183راسی(  12گروه  4) راس بره  48
راس بره مهربان و در شرایط سرد سال و بدون سیستم گرمایش در سیستم تغذیه به  28

)حقی و گرم  ثبت شد  304راسی میانگین  7گروه  4روش در حد اشتها افزایش وزن روزانه  
 ( .1397همکاران، 

های پرواری بعد از اتمام  دوره سازگاری مقدار خوراک ثابت نموده است در برهتجربه     
مصرفی روزانه  باید در حد اشتهاء باشد. لذا دامدار باید مقدار خوراک مصرفی دام هر وعده 
گله را کنترل نماید. در صورت اتمام سریع خوراک توزیع  شده در هر وعده و پاک  شدن  

گرم افزایش داد.  این افزایش تا حدی ادامه  200وزانه  سهم هر بره را آخور از خوراک، باید ر
درصد خوراک توزیعی وعده قبلی تا  وعده بعدی در کف آخور  2تا  1داشته باشد که  مقدار 

 باقی بماند.
 درصد وزن  بدن  اشتباه  است. 4نکته : توزیع خوراک  به مقدار 

قاً ثبت کنید تا در پایان دوره ضریب تبدیل غذا به ها را دقیحتماً هر روز مقدار مصرفی بره
[ ADGگوشت را در اختیار داشته باشید. با مشخص شدن افزایش وزن روزانه )گرم در روز(  ]

توانید محاسبات اقتصادی گله خود را انجام دهید. در و ضریب تبدیل خوراک به گوشت، می
ی نکنید و خوراک مصرفی را محاسبه غیر این صورت، یعنی اگرهر دو هفته یک بار؛ وزن کش

 نکرده باشد، نمی توانید محاسبات اقتصادی سود و زیان گله خود را انجام دهید.

 .را در بره ها محاسبه کنید( Feed Convertion Ratio)حتماً شاخص ضریب تبدیل غذایی

FCR = 
 FI kg

WG kg
 

 که :

FCR : ضریب تبدیل غذاییFeed Convertion Ratio  

FI:   )خوراک مصرفی )کیلو گرمFeed Intake 

WG  :کیلو گرم(   افزایش وزن کل( 
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باشد،  7ضریب تبدیل خوراک به گوشت یک شاخص کلیدی است. در صورتی که این عدد 
کیلوگرم خوراک  7های شما در طی دوره پروار برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده  یعنی بره

باشد سوددهی شما کمتر است. در صورتی  7دد بیشتر از اند. هر چه که این عتر مصرف کرده
گرم در روز داشته باشند ضریب تبدیل خوراک به گوشت  300که بره ها افزایش وزن روزانه 

 خواهد بود که این مقدار بهترین ضریب تبدیل در گله های ایرانی است. 6- 7/6در گله 
 مصرف در حد اشتها -

ساعت  از زمان  24اند که بعد از اشتها را  به نحوی دانستهدر بسیاری از منابع  مصرف در حد 
درصد از ان در کف آخور مانده باشد. این روش قطعا  صحیح نبوده  10توزیع خوراک مقدار 

 و  تجربه  این  موضوع را  ثابت نموده است.
راس و بیشتر بسیار 100درصد  مانده کف آخور در گله های بزرگ  10اول این که  مقدار 

کیلوگرم  خوراک  220راسی در طی دوره پروار روزانه میانگین  100خسارت بار است. یک گله 
که ارزش اقتصادی ان  حدودا  کیلوگرم در روز  22درصد آن یعنی  10مصرف دارد و مقدار 

تومان در حدود حقوق یک کارگر دور  1320000هزار تومان  در روز  و در ماه  44برابر با  
 د.ریز خواهد بو

اما در عمل مصرف در حد اشتها یعنی این که  شما  وقتی در وعده اول خوراک دام را  
مقدار بسیار بسیارکمی خوراک ساعت مانده به وعده بعد خوراک دهی؛   2-1 توزیع کردید  باید

ساعت  1، حدود  صبح 6در صورتی که  خوراک توزیع شده در ساعت اخور مانده باشد. کف 
کف آخور مصرف شد و چیزی باقی نماند بدون تردید مقدار خوراک توزیع شده کم بعد کال از 

 است.
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ظهر باید 2 1اگر وعده اول توزیع خوراک ساعت هفت صبح است  و وعده دو مساعت 
تمام گردد و از  30/10-10به مقداری در آخور خوراک ریخته شود که  خوراک در ساعت 

ی برای استراحت، نشخوار و  افزایش تمایل مصرف در وعده نیز فرصت 12لغایت  10ساعت 
 بعدی باقی بماند.

،  8،  ساعت  7صبح، در ساعت  6دامدار موظف است بعد از توزیع خوراک در ساعت 
 9و  8وضعیت آخور را کنترل کند.  نباید خوراک داخل آخور در ساعت  10و  ساعت 9ساعت 

 تمام گردد. 10صبح است، خوراک باید در ساعت  12تمام  شود.  چون وعده بعدی در ساعت 
تمام شد نباید  در همان لحظه اخور  8یا  7در صورتی که مشاهده  شد خوراک در ساعت 

را دوباره پر کرد. باید در ساعات بعدی نیز وضعیت آخور را کنترل کرد وفردا  سهم هر بره را 
کیلوگرم  به کل  20مقدار بزغاله  و یاراس بره  100گرم  اضافه کرد. یعنی برای 100- 200

کیلوگرم. تا جایی با افزایش خوراک را  5وعده خوراک روز بعد اضافه کرد. یعنی هر وعده  4
 صبح تمام شود. 10ادامه داد که  خوراک در ساعت 

هر روز مقدار مصرف دام باید  روند افزایشی داشته باشد در غیر این صورت  باید به دنبال 
 علت بود. 

ها بعد از اتمام  دوره سازگاری در حد اشتهاست و دسترسی برهبزغاله و ار مصرف روزانه مقد
درصد وزن بدن  قطعا اشتباه است.  اما افزایش سریع مقدار خوراک مصرفی  4محدود در حد 

نیز اشتباه بود و منجر به بروز اسیدوز و یا حتی آنتروتوکسمی خواهد شد.  لذا توصیه می گردد 
های گله اشتهای مناسب دارند و  بعد از توزیع  خوراک در آخور و بزغاله  اینکه بره در صورت 

می گردد، روزانه  سهم هر بره  سریع  مقدار توزیع شده را  مصرف می کنند و  کف آخور تمیز
باید از جیره  گلهو اتمام  جیره سازگاری  10گرم  افزایش دهید. بعد از روز 200-100را
 درصد علوفه  استفاده کنند.  28ه ودرصد کنسانتر72
برای کنترل سالمت  گله و  عدم  بروز اختالل گوارشی  باید وضعیت کود دفعی را  روزانه     

ها در حالت عادی به صورت پِشگِل است. در صورتی که برهبزغاله و کنترل کرد. کود دفعی 
 دامهایجیره در تغذیه  کود دفعی به شکل گفته شده باشد، نشان دهنده مناسب بودن فیبر

هر روز موقع توزیع خوراک  درصد باشد. 40تا  35جیره باید بین  NDFپرواری است.  مقدار 
ها را کنترل کنید. اگر از حالت پشگل خارج و دام)وضعیت ظاهری( مدفوع  Scoreروزانه،  
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یش به شکل شل و یا چسبناک تبدیل شد، نشان دهند سرعت باالی تغییر جیره و یا افزا
ها و یا حد نهایی درصد کنسانتره در جیره است. وجود علوفه برای مصرف کنسانتره توسط بره

 را فراموش نکنید. رشد پرزهای شکمبه ضروری است این نکته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش )اسهال و شل شدن مدفوع(، سبب کاهش قابلیت 
گیرند؛ هایی که اسهال ناشی از اسیدوز میگردد. برههضم ماده مغذی  و کاهش رشد می

 برد تا مجدداً به حالت عادی مصرف خوراک برسند.روز زمان می 5تا  4قریب به 
بره ابتدا با تب سنج دیجیتال تب دام را مشخص کنید. در بزغاله در صورت بروز اسهال در 

ش درمان ان به شرح زیر ( و اسهال دام دچار اسیدوز شده و  رو5/39صورت عدم تب ) 
 است.

های در صورت بروز چنین حالتی )مصرف کنسانتره زیاد)جو، ذرت، سبوس، و... (( حتماً به بره
گرم( را در مقدار کمی  250-300مبتال شربت جوش شیرین بخورانید. مقداری جوش شیرین )

وز برای لیتر برسانید. در طی یک ر 1آب جوش حل کنید و سپس وتوسط آب سرد به حجم 
 چندین مرحله توسط سرنگ محلول خوران به بره مبتال بخورانید. 

استفاده از سنگ نمک  در آخور سبب افزایش ترشح بزاق در دستگاه گوارش دام شده  و چون 
 بزاق دارای خاصیت  بافری است  سریعا  سبب بهبود  اسیدوز در دام می گردد.

 

 
 شکل :    وضعیت عادی کود  بره سالم
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 هر وعده در چند مرحله توزیع شود(افرایش تعداد دفعات توزیع خوراک )  -2-4

ای وعده 4ی توزیع خوراک  با هدف تحقق مصرف در حد اشتها روش بهترین روش برا
 12صبح،   7-6های در چهار وعده  ای است. در این روش خوراک بره و بزغالهچند مرحله–

 شب توزیع می گردد. 12عصر و   6ظهر ، 
این در آخور بره  و بزغاله ها توزیع می شود.    مقدار خوراک هر وعده نیز در چند مرحله

برای روش سبب تحریک مصرف خوراک  بیشتر و کاهش پرت یا هدر روی خوراک است. 
کیلو گرم را  یکباره  25کیلوگرم  است  نباید این مقدار  25مثال اگر سهم وعده صبح  بره ها 
 9،  8، 7یم نموده و در ساعات  کیلوگرمی تقس 6کیسه  4داخل آخور توزیع کنید.  بلکه باید 

 کیلوگرمی در آخور توزیع گردند. 6صبح  کیسه های  10و 
کردند  هر مرحله را  سریع  مصرف می باید میزان اشتها  را  کنترل کرد و اگر دامها سهم

 .، فردا  سهم مصرفی دامها را افزایش داد
 توزیع می گردد.  12 و 11ای بوده و در ساعات فقط نحوه توزیع آخر شب دو مرحله

 

 گرم در روز: 300امل کلیدی موفقیت در دستیابی به رشد باالی وع
 مناسب و  شیر مست. و  بزغالهبره  -1

 درصد علوفه(. 28تا 30درصد کنسانتره ) یعنی  72تا  70دریافت جیره با  -2

 درصد از کنسانتره را جو و ذرت )منابع انرژی( تشکیل دهند. 50باید مقدار  -3

 ( باشد. ad libitumنه  باید در حد اشتها )مصرف روزا -4

 درصد یونجه در بخش علوفه با هدف افزایش مصرف خوراک دام. 15وجود حداقل  -1-4       
 افرایش تعداد دفعات توزیع خوراک ) هر وعده در چند مرحله توزیع شود( -2-4      
 خیساندن  کاه  و  گرفتن  گرد و غبار آن -3-4      

 نش گرمایی در تابستان عدم ت -4-4
 بستر مناسب بدون رطوبت باال-5-4
 آخور  مناسب ) عمق مناسب، عدم امکان  حضور دام در آخور( -6-4
عدم تحرک زیاد ) مساحت کمتر از یک متر برای هر بره و  بزغاله، اخته به روش -7-4

 (Short Scrotumشورت اسکروتوم 
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 ر آنخیساندن  کاه  و  گرفتن  گرد و غبا -3-4
کاه خشک  مانع  تحقق مصرف در حد اشتها  می گردد.  توصیه می گردد  ابتدا  کاه را  
کف زمین  پهن نموده وبا  آب یا پساب مالس به خوبی خیس نمود.  این کار سبب حذف 
گرد و خاک خوراک و  افزایش خوش خوراکی می گردد. همچنین  کنسانتره  به کاه چسبندگی 

 مکان  گزینی خوراک خوردن  دام  گرفته می شود.بیشتری پیدا کرده  ا
 
 عدم تنش گرمایی در تابستان  -4-4

تا  -5های پرواری مصرف خوراک تحت تاثیر دمای محیط بوده و در دامنه دمایی در بره
( بیشترین بوده و با افزایش دمای -5گراد، ماده خشک مصرفی در دمای پایین )+ سانتی35

. اما، (Drink  ،1977و  Ames)کند گراد؛ به تدریج کاهش پیدا میدرجه سانتی 10محیط تا 
گراد مصرف خوراک ثابت باقی مانده  و با افزایش دما در حد درجه سانتی 30تا  10از دمای 
که در   های. بره(Drink  ،1977و  Ames)درجه ، مقدار مصرف کاهش دارد  30بیشتر از 

تند افزایش وزن روزانه و راندمان تبدیل خوراکی های دمایی )گرما و سرما( هسمعرض تنش
گراد درجه سانتی 10-20. دامنه دمایی (2016و همکاران،  Rodriguez)به گوشت کمی دارند

-15گزارش کرده است که دمای  Daza (2002)شرایط خوبی برای پرواربندی است؛ گرچه 
ه است که  دمای کمتر از گراد شرایط مطلوب پرواربندی است و توصیه نمودسانتیدرجه 10
 داخل سالن  مناسب پروار بندی نیست.    27و  بیشتر از  8

راس بره   28در بررسی تاثیر انواع کروم  بر ( 1394نوریان سرور  و همکاران ) در مطالعه     
تغییرات   6/14تا  -6روز دوره پروار)زمستان( دمای سالن  بین  63های نر مهربان  در طی 

ن  بدون استفاده از وسایل گرمایشی بود. در چنین  شرایطی میانگین افزایش داشت.  سال
های گرم در روز بود. نتایج این بررسی نشان داد بره 306تا  281وزن  برهای چهار گروه از 

های تجاری مشاهده شده کنند. ولی به  تجربه در روششرایط سرد سال را  خوب تحمل می
عصر بره  18صبح لغایت  11درجه، معموال در ساعات  25از  که  افزایش دمای سالن  بیش

های کامال بی اشتها  شده  و تمایل به مصرف خوراک ندارند.  در شرایط تنش گرمایی سال 
راسی مهربان نهایت  98درجه  یک گله  35) تیر، مرداد و  شهریور( کرمانشاه  با دمای باالی 

 گرم در روز افزایش وزن داشت. 220
های گرمایی، شب و روز دام را عوض کنید. توانید برای کاهش تنشصول گرم میدر ف  
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صبح تغییر دهید. دام  در زمان های خنک شبانه  6و  24،  18وعده های توزیع غذا  را  به 
 کند.روز غذا دریافت می

عصر بره های پرواری در سالن  5-4صبح  الی    11-10در صورتی که  بین ساعات 
تجمع نموده و  سر را  زیر شکم  یکدیگر کنند و  مقدار خوراک مصرفی انها   کنارهمدیگر

شدیدا کاهش یابد  قطعا  گله در تنش گرمایی است. چنین گله ای اصال  افزایش وزن قابل 
توجهی نخواهد داشت. یکی از علل اصلی بروز تنش گرمایی در بره های پرواری  سازه  

فلز یا ایرانیت سیمانی است.  حتی در سالن های با  ورق   سقف سالن بوده که عمدتا  از نوع
 فلزی  مجهز به عایق پشم شیشه نیز تنش گرمایی وجود دارد. 

 بهترین نوع  سازه  سقف  آجر و تیرچه بلوک  مجهز به  الیه  فوقانی پوکه است.
 

 بستر مناسب بدون رطوبت باال-4-5
ب تخریب بافت سم  دام شده و منجر به بروز لنگش افزایش رطوبت بستر در بره و بزغاله  سب     

تحقق مصرف در حد اشتها می  عمی گردد. لنگش تاثیر جدی کاهشی بر مصرف خوراک داشته و مان
 گرم  را نباید داشت. 300شود. لذا  انتظار رشد باالی 

بت  بستر نوع  بستر ) خاکی، بتن، و مشبک فلزی یا  پالستیکی(  نقش تاثیر گذاری بر کنترل رطو
 دام  دارد.  

به لحاظ شاخص های سازمان دامپزشکی و با هدف کنترل بهداشت  و بیماری های دام  بستر بتنی 
بهترین نوع است.  این نوع بستر قابلیت شستشو و کنترل بیماری را دارد.  اما در فصول سرد سال 

وبت شده و  سبب تخریب که  رطوبت هوا باالست  و تبخیر کم،  بستر دام سریع و شدید  پر رط
 بافت سم  می گردد که  در نهایت لنگش و  کاهش مصرف و کاهش رشد را به دنبال دارد.

تنها راه  کنترل رطوبت این  نوع بستر ها نصب سیستم گرمایشی هیتر جت با  قابلیت  کنرتل دمای 
تی سبب خشک ها تجربه شده است. این روش به راحمکرر در سالندرجه است که   20سالن روی 

 شدن بستر می گردد.
هیترجت نیاز به سوخت گازوییل یا گاز دارد. لذا ضرورت دارد واحدهای پرواربندی در فصول سردسال 

 سهمیه  گازوییل یا  گاز شهری داشته باشند.
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 آخور  مناسب ) عمق مناسب، عدم امکان  حضور دام در آخور( -6-4

ورهای موثر در مصرف در حد اشتها آخور است. نوع آخور، عمق آخور، فضای یکی دیگر از فاکت    
 مناسب آخور، عدم ورود دام به داخل آخور و امکان شستشوی آخور وجود داشته باشد.

 

 فضای مناسب آخور
.  طول کمتر از این مقدار سبب کاهش در پرواربندی هر سه راس بره وبزغاله  یک متر آخور نیاز دارد

 ای دام و در نهایت کاهش مصرف دام  می شود.فضا  بر

 

 نوع آخور
از دو نوع  ثابت و سیار می توان در سالن استفاده کرد. نوع ثابت  نیز خود به دو روش کنار سالن  

روش آخور سیمانی کنار سالن اصال  مناسب نبوده  چون   )قدیمی(  و  راهرو مرکزی قابل اجراست.
 ه داخل آخور وجود دارد، و کمتر قابل شستشو است.بو گرفته، امکان نفوذ  موش ب

 

 
 شکل  : هیتر جت 
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 عمق آخور
سانتی  35-40متر، از جلو محل کف پا دام تا زیر گلو دام سانتی  25عمق مناسب آخور از داخل    

کیلوگرم خوراک  00/3- 200/3متر است. عمق کمتر از این مقدار در پایان دوره که هر دام روزانه 
 م خوراک قابل توزیع نیست.کند، پاسخگوی حجمصرف می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ویر و اندازه های داخل و خارج آخور ثابت کنار دیوار صشکل  :  ت

 

 
 شکل :  آخور اثبت  دو طرفه  در وسط سالن  ساخته می شود
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از دیگر مشکالت  اخورهای ثابت  بتونی داخل سالن این هست که  برای توزیع خوراک باید 
بره و بزغاله ها را از سالن بیرون  نموده وبعد  خوراک توزیع گردد.  اگر توزیع خوراک چهار 

 و افسرده می کند.وعده ای  باشد این اقدام کارگر را خسته 
 

 امکان شستشوی آخورو  عدم ورود دام به داخل آخور

راس بره وبزغاله   6چون دو طرفه هستند در هر متر طول آخور تعداد  آخور های فلزی سیار 
امکان مصرف خوراک دارند.  همچنین  قابل شستشو و صد عفونی  است و لذا  خوراک  اصال 

به داخل آخور و دفع ادرار که بوی ماندگاری هم دارد   بو  نمی گیرد. در صورت  رفتن دام
 قابل شستشو است.

در این نوع آخور ها از دو طرف باید دارای محافظ بوده که  دام داخل اخور وارد  نشود.  از بند 
 هفلزی مقاوم  ساخته  شود تا  مانگاری باالیی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شکل   آخور فلزی سیار

بره و خصوصا  محافظ است و دام  وارد آخور شده اصال مناسب بدون ست ولی  چون ا قابل شستشو 
 نیست بزغاله ها
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لزی مدل دانمارکی فقط مخص روش توزیع خوراکی است که یونجه  و کلش آسیاب آخور ف
 نشده  و مجزا از کنسانتره در اختیار دام قرار داده می شود

 

 

 

 
 شکل : آخور سیار با  محافظ فلزی و نرده ای از کنارها 

 

 
 شکل  :  آخور فلزی مدل دانمارکی
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)مساحت کمتر از یک متر برای هر بره و  بزغاله، اخته به روش شورت  عدم تحرک زیاد-7-4

 .(Short Scrotumاسکروتوم 

متر مربع است. به عبارتی در یک سالن  8/0ز هر بز و بره پرواری مساحت مفید مورد نیا   
بررسی های میدانی نشان داده    بره و بزغاله قابل پروار هستند. 100متر مربعی تعداد  80

است بره وبزغاله پرواری باید حداقل تحرک روزانه را داشته باشند لذا  حداقل سطح  مربع 
 مورد نیاز باید لحاظ گردد.

های اخته نمودن به روش شورت اسکروتوم های کاهش تحرک بزغالهیگر از روشیکی د
)کوتاه کردن کیسه بیضه( است. بعد از قطع شیر می توان بزغاله و بره ها را  با استفاده از 

 حلقه های پالستیکی قطع دنبه، اخته به روش شورت اسکروتوم نمود.
 هاربند ندارند.به همین خاطر بره و بزغاله پروار نیازی به  ب
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 طول دوره  پروار:
طول دوره پروار از پایان سازگاری تا زمان فروش بره هاست. مدت زمان این دوره  بستگی     

کیلوگرم(  40تا  30کیلوگرم ) 35 به رشد روزانه بره ها دارد.  میانگین وزن شروع  معموالً
کیلوگرم در دوره اصلی پروار اضافه  20ی برابر با ها  وزنگردد وقتی برهاست.  لذا  توصیه می

 کردند به فروش برسند. 
 کیلوگرم 20مدت زمان الزم  برای دستیابی به افزایش وزن 

 وزن نهایی 

 کیلوگرم

 افزایش وزن   روز طول دوره

  در روز گرم

 کیلوگرم وزن  شروع 

55=35+20 100 =200÷20000  200  35 

55=35+20 87 =230÷20000  230  35 

55=35+20 80 =250÷20000  250  35 

55=35+20 74 =270÷20000  270  35 

55=35+20 69 =290÷20000  290  35 

55=35+20 66 =300÷20000  300  35 

55=35+20 64=310÷20000  310  35 

55=35+20 62 =320÷20000  320  35 

55=35+20 60 =330÷20000  330  35 

55=35+20 57 =350÷20000  350  35 

55=35+20 54 =370÷20000  370  35 

55=35+20 51 =390÷20000  390  35 

 menooriyansoroor@ فضای مجازی    پیام رسان ایتا 

روز متغییر است. توصیه  100تا  50ها ؛ از لذا طول دوره پروار بسته به افزایش وزن روزانه بره 
گرم  افزایش داشت و  وزن نهایی  کیلو 20زنی برابر با های پرواری ومی شود  زمانی که  بره

کیلوگرم دست یافت انها را  به فروش برسانید. گرچه  وزن نهایی تا حدودی هم به   55حداقل 
کیلو در مناطق ایران دارد. مناطقی مثل کرمانشاه   55بازار پسندی و عدم بازار پسندی وزن  بیش از 

کیلوگرم نیز  60برخی مناطق مانند تهران و بروجرد بره پرواری وزن  پایین را می پسندند ولی 
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 بازار دارد.

 منابع:
 



 

 بخش پنجم

 های پرواریو بزغاله ها  برهبیماری و بهداشت راهنمای
     

 مقدمه
ای مهم وتاثیر گذار ههای نر پرواری در دوره پروار از فعالیتهای برهکنترل و درمان بیماری
 هاست. رواربندی برهدر افزایش سودهی پ

سری در ضد عفونی از مهمترین روش سری و غیر م شیوع بیماری م شگیری  های پی
شو و نظافت، همواره به عنوان مقدمه و  ست ش ست. باید توجه نمود که  مزارع پرورش دام  ا

یا بقایای آن در سالن های پرورش و  1باشد. وجود مواد آلی مانند کودپیشنیاز ضدعفونی می
صوص زخمجایگاه  ضدعفونی های دام و یا حتی خون در خ ها، باعث کاهش قدرت عوامل 

ضدعفونی کننده تا  ستفاده از ترکیبات  ست قبل از ا شد. بنابراین الزم ا کننده یا گندزدا می با
شوند. سته و تمیز  ش شو،  ست ش سطوح و ظروف قابل  در یک تعریف کلی،  حد امکان تمام 

سی و انگلمبارزه بر علیه عوامل میکروبی، و تواند به نوعی مفهوم ای میهای تک یاختهیرو
عنوان مثال، س  مپاش  ی اماکن پرورش دام که به ه عمومی ض  دعفونی کردن را کامل کند. ب

انجامد، در ها یا س  ایر حش  رات گزنده و ناقل بیماریهای عفونی  مینابودی کنه ها ، مگس
ای راکد و مبارزه با الرو حشرات، همعنی خود نوعی گند زدایی است. همچنین سمپاشی آب

ها است )ریشه تخم انگل ها و میزبانان واسط آنها که به عنوان مفهوم کلی مبارزه با عفونت
ه کنی عامل اص  لی یا میزبان واس  ط( در حقیقت نوعی گندزدایی و ض  د عفونی می باش  د. ب

 نمود.  طور کلی همة مواد یا عوامل گندزدا را می توان به دوگروه مشخص تقسیم
 عوامل فیزیکی. -1

 عوامل شیمیایی.  -2

 
 انواع گندزداهای شیمیایی:

ندزدایی گعناص  ر و ترکیبات ش  یمیایی مختلفی را می توان نام برد که دارای خاص  یت 
 هستند. انواع ترکیبات گندزدا به شرح ذیل می باشد: 

 

                                                           
1 -Manure 
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 : 1فرمالدئید -

شیمیایی سته ای از مواد  ستند که از فرمالدئیدها )فرمالین یا فرمل( د سیون  ه سیدا اک
سیار تند که به بالکل متیلیک تهیه می شوند. در ابتدا به شکل گازی است بی رنگ، با بویی 

عمی طدرص   د آبی فرمالدئید )فرمالین(  40س   رعت در آب و الکل حل می ش   ود. محلول 
هایی و یا ایی، به تنسوزاننده و بویی به شدت تند و نافذ دارد. از نظر قدرت و طیف اثر گندزد

انند مهمراه با پرمنگنات پتاس  یم بخص  وص در پلش  ت بری محیط  زیس  ت دام های اهلی 
ال آنان بهترین ساختمان های دامداری ها، مرغداری ها، وسایل، ماشین آالت گوناگون و امث

 مادة ضدعفونی کننده محیطی است. 
گانیس   م مام میکروار ید روی ت لدئ ما باکتریفر قاها، ویروسها اعم از  ها، انواع رچها، 

حتی تخم  وها بخصوص باسیل شاربن، میکروب سل )باکتری ترشی ناگزا( اسپوردار میکرب
ن از قدرت  آن های با درجه حرارت پاییها نیز مؤثر اس  ت. در هوای س  رد و یا محلولانگل

سته می ست محلول فرمالین با آب گرم و یا نیمه گکا شود.شود. بنابراین بهتر ا در  رم تهیه 
ست. با وجو سرد ا ستان و هوای  ضدعفونی کنندگی آن بیش از زم ستان قدرت  که د اینتاب

ابودی برخی از آنها فرمالین روی اکثر میکروارگانیسم ها تأثیری آنی و سریع دارد ولی برای ن
س  اعت  12تا  6 درص  د تمام باکتری ها را در مدت 5/0به زمان نیاز دارد. با غلظتی معادل 

 4اگر غلظت آن به  وروز مؤثر است  4تا 2ها در فاصلة  کند. اما روی اسپور باکترینابود می
سد، این زمان به کمتر از  صد بر صد آن، اکثر د 8های یابد. در غلظتساعت تقلیل می 2در ر
 روند.  دقیقه از بین می 15ها در مدتی کمتر از میکروارگانیسم ها حتی تخم انگل

آلدئیدی فرمل  ها بدین ترتیب است که، بنیانمیکروارگانیسم مکانیسم اثر فرمل بر روی
ترکیب می شود و  ها به سرعتهای آمینة باکتری)فرمالین( با گروه آمین پروتئین ها و اسید

متابولیسم طبیعی  تشکیل ماده ای به نام آزومتین را می دهد، که شدیداً سمی است و نهایتاً
های کم لظتش  ود. این واکنش در غس  بب مرگ آنها میذره بینی را مختل کرده،  جانداران
صد(، درغلظت 2تا 5/0افتد  )اتفاق می صد(،فرم 8تا  4های زیاد )بیندر سوب در سبب ر الین 
دقیقه( آنها 15ثر  ها شده و در کمترین فاصلة زمانی )حداکهای پیکر میکروارگانیسمپروتئین

 ر ضروری است: رمالین( توجه به نکات زیکند. برای استفاده از فرمالدئید)فرا نابود می
ست و در غلظت -1 ضدعفونی کنندة محیطی ا شده هیچ فرمالین معموالً یک  های تعیین 

                                                           
1 -Formaldehyde)H-CHO  (  
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ای و گونه اثرات تخریبی روی اش  یاء فلزی، س  اختمانی، الس  تیکی، پالس  تیکی، پارچه
ست  ست روی چرم و پو صیت قابض ممکن ا شتن خا چوبی ندارد. این ماده به علت دا

 گذارد و باعث جمع شدگی و چروک شدن آنها شود.  تأثیر
ای را ضد عفونی کنند، معموالً از بخار فرمل یا اصطالحاً که محیطی یا وسیله برای این -2

کنند. فرمالین موجود در آب موقعی به صورت گاز یا بخار از آب گاز فرمالین استفاده می
شجدا می صعید آن با سب برای ت گیری د. بنابراین برای بهرهشود، که حرارت محیط منا

ست حرارت محیط را بین  شدة فرمل، بهتر ا شتر از مایع رقیق  درجة  40تا 24هرچه بی
اثر گراد تقریباً بیدرجه س   انتی 20گراد نگه دارند. گاز فرمل در دمای کمتر از س   انتی

 که گاز فرمالدئید در محیط خش  ک چندان تأثیری قاطعی ندارد، بهتر اس  ت. از آنجائی
شود که است قبل از ایجاد بخار فرمل محیط را مقداری مرطوب کرد. این کار باعث می

گاز فرمالدئید در محیط پخش ش  ود و به س  رعت با رطوبت موجود و به کمک گرمای 
ها با قدرت تمام اعمال کند. در مناس  ب اثر باکتریس  یدی خود را روی میکروارگانیس  م

توان قبل از ایجاد گاز فرمل قدری آب ها میدارینسفساختمانهای باز مانند بهاربند گو
شید، تا رطوبت محیطی الزم برای تأثیر فرمل به وجود  سالن ها پا روی دیوارها و کف 

سالن ست همة درها و پنجرهها و اطاقآید. در  شیده مانند بهتر ا سرپو ها و منافذ های 
د ش  ده با قدرت بیش  تری ورودی و خروجی هوا را کامالً مس  دود نمایند، تا گاز متص  اع

شده را باید به گونه شیاء موجود در مراکز یاد  ای قرار دهند، تا عمل کند. در عین حال ا
گاز فرمل در همة نقاط به راحتی نفوذ کند. برای ایجاد حرارت و بخار آب مناس   ب در 

هایی که قادرند مقداری آب را همزمان به جوش توان از بخاریمحیط س  الن اغلب می
ند، اس  تفاده کرد. بدین وس  یله معموالً بخار آب و گرمای الزم برای تأثیر بهینة گاز آور

فرمل فراهم می گردد. در مناطقی که رطوبت طبیعی هوا باالست )شمال ایران(، نیازی 
 به ایجاد بخار آب اضافی نیست و تنها تأمین حرارت محیط کافی خواهد بود. 

ضد عفونی با گاز فرمالین بای -3 د تمام موجودات زنده را از محل دور نمود. فرمالین هنگام 
شم و  شدت برای مخاطات چ شکل گاز، به  صورت مایع غلیظ و چه به  تجارتی چه به 

ید س   عی کنن د،                                  با عاملین ض    د عفونی  ناک اس    ت.  دس   تگ اه تنفس خطر
نکند و پس از قرار دادن  مایع فرمالدئید )فرمالین( با پوس   ت دس   ت آنان تماس پیدا
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صله محل را ترک کنند. مایع فرمالین شدیداً  سالن بالفا ظروف محتوی فرمل در داخل 
 شود. لیتر آن باعث مرگ میمیلی 30سمی است و خوردن حدود 

توان از مایع رقیق های مختلف، توسط گاز فرمل، میبه جز ضد عفونی محیط ساختمان -4
ی انجام برخی دیگر از موارد مانند ض  دعفونی لوازم های مختلف براش  دة آن در رقت

ها، نگهداری قطعات بافتی برای عملیات بافت شناسی، حفظ جسد دام دستکش جراحی،
های مختلف برای تشریح )کالبدشکافی(، تبدیل سموم میکربی به توکسوئید اختصاصی 

 . های گوشتی استفاده نمودجوانه آنان برای تهیه واکسن، درمان زگیل و

 
 
 
 
 

 

 

 مقدار مصرف فرمالدئید: 
در بازار وجود دارد )فرمالین درص  د  40تا 37فرمالدئید مایع معموالً به ص  ورت محلول 

. برای گندزدایی اس ت درص د الکل متیلیک  افزوده ش ده 15تا  10 این ترکیببه  تجارتی(.
ب مخلوط کرده، س  پس نیم لیتر فرمالین تجارتی را با یک لیتر آ ، مقدارهادیوار وکف س  الن

ای که بتواند آن را تا حرارت جوش گرم نماید قرار می دهند. بهتر اس  ت ظرف روی وس  یله
فرمالین رقیق ش  ده، از فلز پهن و لبه دار و در ص  ورت امکان فوالد ض  د زنگ باش  د. حجم 

متر مکعب از فض  ا را ض  دعفونی کند. بنابراین برای گندزدایی  30بخار حاص  له قادر اس  ت،
توان پس از محاس   به مقدار مورد نیاز ، در فواص   ل های مختلف مین هایی با  حجمس   ال

سیم با فرمالدئید  ستقر نمود. مخلوط پرمنگنات پتا متفاوت ظروف محتوای مایع فرمالین را م
کند. در چنین وض   عیتی بالفاص   له تولید حرارت نموده و گاز فرمل را در محیط پراکنده می

یازی نیس   ت. ولی هرگاه گرمای هوای محیط کمتر از معموالً به منبع حرارت درجه  24ی ن
گراد باشد، باید قبل از انجام عملیات ضدعفونی نسبت به فراهم نمودن حرارت و بخار سانتی

 
  : استفاده از ماسک2-5شکل 

 

 
 ساده : استفاده از ماسک1-5شکل 
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ها از آب مناس  ب اقدام الزم را به عمل آورد. برای ض  دعفونی وس  ایل جراحی و دس  تکش
صد و برای نمونه 8تا  4محلول  شندر سی و حفظ اندامهای بافت  ساد از محلول ا ها و یا اج

 کنند.درصد فرمالین در آب نمک نرمال استفاده می 10
  

 بخار فرمالدئید: 

درصد )از نظر  37نام فرمالین ه درصد در آب و ب 40صورت محلول ه فرمالدئید در بازار ب
ست موجو 91که حاوی  1شکل پودر پارافرمالدئیده وزنی( و ب صد فرمالدئید ا شد. د میدر با

شود،  سمی وقتی هر کدام از این مواد گرم  شد. این گاز معموالً  گاز فرمالدئید تولید خواهد 
ست و در غلظت سبت به  ppm 5های بیش از ا ست ن از تنفس آن باید خودداری نمود. پو

 فرمالین و بخار آن حساس است و نباید با آن تماس مستقیم داشته باشد.
  

 جاورت با گاز فرمالدئید برای انسان : استانداردهای مجاز م

انس  ان نس  بت به تنفس گاز فرمالدئید بس  یار حس  اس اس  ت و بهمین دلیل در ایاالت 
شی از تنفس آن غلظت سنل از جراحات نا سالمتی پر را  حداکثری های متحده برای حفظ 

 )مقررات مشابهی در برخی کشور های دیگر نیز وجود دارد(.2تعیین کرده اند

ید برای مدت ک: دقیقه  15حداکثر گاز مجاز در مدت  –الف  لدئ گاز فرما  وتاهغلظت مجاز 

ppm 2  .ذکر گردیده است که بسیار ناچیز است 

ــاعت در روز  8حداکثر گاز مجاز در مدت  -ب رادی غلظت مجاز گاز فرمالدئید برای اف: س
 ppm 5/0رند گیمی دقیقه و یا در تمام مدت روز در مجاورت این گاز قرار 15که بیش از 

 ذکر گردیده است. 
مقادیر ذکر شده تحت عنوان غلظت مجاز : حفاظت در مقابل اشکال مختلف فرمالدئید  -ج

(  3فرمالدئید )گاز ، مایع و موادی مانند تریوکس   ن گاز فرمالدئید در مورد اش   کال مختلف 
 استفاده کنند.  صدق می کند و پرسنل باید هنگام کار با این مواد از ماسکهای مخصوص

 

                                                           
1 -Paraformaldehyde 

2 -Occupational safety  and  Health  Administration 

3 -Trioxen  
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 تولید گاز فرمالین: 
وسیله مخلوط کردن آن با پرمنگنات ه حرارت الزم برای رهایی گاز فرمالدئید از فرمالین ب

تولید خواهد شد. استفاده از یک ظرف لعابی یا سفالی نتیجه کار را خیلی بهتر می   1پتاسیم
کردن و پراکنده شدن مواد  کند. چون هنگام ترکیب این دو ماده جوشش ایجاد می شود،کف

رخ خواهد داد، لذا نباید از ظروفی که ترک دارند استفاده شود. در عمل باید ظرف حاوی 
فزایند. بهترین اپرمنگنات را در محل مورد نظر برای بخار دادن قرار داده و سپس فرمالین بی

به فرمالین اضافه کرد. گراد است. هرگز پرمنگنات را نباید درجة سانتی 25دما برای تولید گاز 
فرمالدئید  هنگام ترکیب دو ماده شیمیایی حرارت زیادی تولید می شود که باید مراقب بود. گاز

 بسرعت تولید می شود، باید مراقب بود این گاز به چشم برخورد نکند. 
 

 راهنمای الزم برای ترکیب فرمالین و پرمنگنات: 

سیم تمعموالً دو قسمت حجمی فرمالین را با یک  رکیب می قسمت وزنی پرمنگنات پتا
مل باش   د یک کنند. به این ترتیب یک انفجار گازی کامل بوجود می آید و وقتی واکنش کا

فی بکار برده پودر خش ک قهوه ای بر جای می ماند. اگر باقیمانده خیس باش د پرمنگنات کا
شد، پرمنگنات زیادی بکار ب ست، ولی اگر باقیمانده ارغوانی با شده ا شن ست. برای رده  ده ا

های مختلف، غلظت خار دادن مکان گاز فرمالین الزم می ش   وب فاوتی از  د. غلظت های مت
متر  83/2گرم پرمنگنات پتاس  یم برای هر  20س  ی س  ی فرمالین با  40معمولی با ترکیب 

ستفاده گردیده که این غلظت ب ضا ا ست. غل x 1عنوان غلظت ه مکعب ف های ظتمعروف ا
ستند. در   جدول  x5و  x3رابر مقادیر باال(، )دو ب x2دیگر  شیمیایی دمقادیر  1-5ه و ماده 

زم برای تولید الکه برای تهیه غلظتهای مطلوب الزم هس   تند همراه با مقدار پارافرمالدئید 
 مقادیر قابل قیاس گاز فرمالدئید نشان داده شده است. 

 
 راهنمای الزم برای استفاده از پارافرمالدئید : 

یا  برای ته گود و  تاوه  ید این پودر روی یک  با ید  لدئ پارافرما ید از پودر  لدئ رهایی فرما
گرم  x1 ،10سانتیگراد قرار داده شود. برای تهیه غلظت  232 صفحه الکتریکی با ترموستات

متر مکعب فض   ا بکار می برند. جدول غلظتهای دیگر آن را  80/2پارافرمالدئید را به ازاء هر

                                                           
1 - KMno4 
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ه گرم پارافرمالدئید روی یک تاوه باعث آزاد شدن فرمالدئید ب 450کردن  نشان می دهد.گرم
 دقیقه خواهد شد.  20مدت 

 .متر مکعب  80/2: سطح بخار در هر  1-5جدول

 
 قدرت

 برای تولید مقادیر معادل گاز فرمالدئید برای تولید گاز فرمالدئید با هم مخلوط می شوند
 مایع فرمالین

 سی()سی
سیم پرمنگنات پتا
 )گرم(

 پودر پارافرمالدئید )گرم(

 x1  40 20 10یک برابر 
 x2  80 40 20دو برابر 
 x3 120 60 30سه برابر 
 x5 200 100 50پنج برابر 

سوئیچ برای خاموش کردن مولد حرارت نکته مهم :   ساختمان اتاق باید یک  در خارج از 

 ن است الزم نگردد.موجود باشد تا ورود به ناحیه ای که در حال بخار دید
 قدرت بخار فرمالدئید : 

های متفاوت گاز فرمالدئید الزم می گردد، و طول زمان های مختلف غلظتدر مکان
  بخار دادن نیز متفاوت است. 

 
 درجه حرارت و رطوبت برای حداکثر ضدعفونی کنندگی فرمالدئید:

. چنانچه حرارت محل تاثیر گاز فرمالدئید در حض   ور حرارت و رطوبت افزایش می یابد
درصد باشد، هیچگاه  75درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی آن کمتر از  24بخار دادن کمتر از 

 نتیجة مطلوب نخواهد بود. 

 
 خنثی کردن گاز فرمالدئید:

در پایان عملیات بخار )گاز( دهی الزم اس   ت گاز فرمالدئید را خنثی نمود. معموالً این 
اتاقها و سالن به آهستگی صورت   ای ورودی و خروجی هوای کردن راههعمل از طریق باز 

درص   د هیدروکس   ید آمونیوم  29تا  26می گیرد. برای س   رعت عمل می توان از محلول 
استفاده نمود. برای اینکار باید به همان میزان فرمالدئید مصرف شده از هیدروکسید آمونیوم، 
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س   ی س   ی  4افرمالدئید باید روی س   طح بخار داده ش   ده بپاش   ند. برای هر گرم پار
 کند(. هیدروکسیدآمونیوم استفاده نمود)هیدروکسیدآمونیوم گاز فرمالدئید باقیمانده را خنثی می

 
 )اکسید کلسیم ( :   1آهک

ستر  سنگ معدن وجود دارد. پودر آن را به صورت خشک بر روی کود و یا ب به صورت 
د و انتشار میکروارگانیسم های مختلف دام های بزرگ برای جلوگیری از فساد مواد آلی، رش

می پاش  ند. محلول آن) ش  یر آهک یا آب آهک (، برای ض  دعفونی کف س  النها،دیوارها و 
ضد عفونی  شک به تنهایی از قدرت  شود. پودر آهک خ ستفاده می  محوطه بیرونی جایگاه ا

ة حیوانات کنندگی کافی برخوردار نیست ولی هرگاه روی کود ، بستر دام ها، الشة فاسد شد
یا داخل آب رو فاضالب ها پاشیده شود، بالفاصله با آب موجود در محیط ترکیب می شود و 

تولید می کند، که شدیداً قلیایی است و گندزدای پر قدرتی می شود این  2هیدروکسیدکلسیم 
 ترکیب جدید برای مصارف پلشت بری محیطی و ساختمانی بسیار مناسب است. 

ضریب فنلی  Ca(OH(2شیر آهک تازه  ست و یکی از موثرترین مواد 20دارای  ضد  ا
سوب می سمعفونی کننده مح فی، هاگدار، های گرم مثبت، گرم منشود. تمام   میکروارگانی

سها و تخم انگلها، تک یاختهبدون هاگ، ویروس سبت به آن ح سند و به های جانوری ن ا
شده از  شة دام های تلف  شوند. اگر ال سایر بسرعت نابود می  سل یا  های یماریشاربن، 

شوند، ا شیده و مدفون  شک پو صورتی که کامالً با پودر آهک خ شار واگیردار، در  ز خطر انت
حفر نمود و پس  شود. در این حالت باید چاه عمیقیعامل بیماری به مقدار زیادی کاسته می

کی از یوش ها مقدار کافی از پودر آهک خش   ک بر روی آنها ریخت. این راز دفن الش   ه
کص  دمتر های مس  ری اس  ت. رعایت حداقل یهای پیش  گیری از انتش  ار بیماریبهترین راه

 فاصله این چاه با چاه آب الزامی است. 
، بهتر است هر دو گردش آنهاو یا کف محوطة  ها به داخل بهاربندبرهمسیر رفت و آمد 

ها و گیری از عفونتروز  یک بار توسط پودر آهک خشک ضدعفونی شود. این عمل در پیش
سم بیماری ست. معموالً یک کیلوگرم آهک برای  دامهای  سیار موثر ا سطح  5ب متر مربع 

های مس  ری مانند تب برفکی، ش  اربن، طاعون گاوی و کافی اس  ت. در هنگام بروز بیماری

                                                           
1 -Lime 

2 -Calcium  Hydroxide 
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 برابر افزایش داد.  3تا  2امثال آن این مقدار را باید به 
شده با  18شیر آهک را می توان از مخلوط  شک پودر  ر آب به لیت 30کیلوگرم آهک خ

اههای دس  ت آورد. محلول فوق را توس  ط س  مپاش روی دیواره های داخلی و خارجی جایگ
سفیدی  سبب رنگ  شند. این محلول به جز کار گندزدایی به  ه از خود کپرورش دام  می پا

 . واهد شدبرجای می گذارد، باعث تمیزی، سفیدی و نهایتاً زیبایی محیط نیز خ
ید آهک کلر هرگاه گاز کلر را از آهک آب دیده عبور دهند، ماده ای که به دس  ت می آ

جاورت اجس  ام دار نام دارد. کلر با آهک ترکیب س  س  ت و ناپایداری ایجاد می کند که در م
آزاد را در  درص  د کلر 24خارجی و میکروارگانیس  م ها بالفاص  له تجزیه می ش  ود و حدوداً 

اکتریس   یدی بکند. در این حالت فقط کلر نقش گندزدایی دارد. آهک کلردار محیط رها می 
جذب علوفه  می باشد، اما به علت قیمت گران و ایجاد بوی خاص و 21قوی با ضریب فنلی 

 و سایر مواد غذایی مصرف آن محدود است. 

 
 ( :  1)سولفات مس کات کبود

سبز مایل به آب ستال های ریز  صورت کری سموم کننده کات کبود به  شدیداً م ی بوده و 
سیعی دارد. میکرب های هاگدار در برابر آن تا حدود  سبتاً و ست. از لحاظ گندزدایی طیف ن ا

درصد کات 16عنوان مثال هاگ میکرب سیاه زخم در مقابل محلول ه زیادی مقاوم هستند)ب
م10کبود بیش از  در برابر آن  2روز می تواند زنده بماند(. باکتری های عامل گندیدگی س   ُ

می ریزند  حمام سمکات کبود را در  لذا دهند. حساسند و مقاومت چندانی از خود نشان نمی
به هنگام عبور از آن س   م های خود را ض   د عفونی کنند. برای درمان  بره های مبتالتا 

گندیدگی های س  م از کات کبود به عنوان معالجة کمکی، به ص  ورت پانس  مان می توان 
. کات کبود ممکن است از نواحی سالم و نازک پوست اطراف سم جذب شود و استفاده نمود

باعث مسمومیت حیوان گردد. وسعت زخم و نواحی پوسیدة سم نیز خطر جذب کات کبود را 
ستفاده از  سمان در ا سم و نوع پان شرایط زخم و گندیدگی  می تواند افزایش دهد. بنابراین 

گیرد. کات کبود بخوبی در آب حل می ش  ود. از اینرو  کات کبود باید مورد توجه و دقت قرار
خل آب  که در دا هان آبی  یا ها و گ بک  ماده برای از بین بردن انواع جل می توان از این 

                                                           
1 -Copper Sulphate 

2  -  Foot Rot 
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شامیدنی چنانچه  ضچه های آب آ ستفاده نمود. حو شد می کنند ا ضچه ها و یا برکه ها ر حو
شد و افزایش سرعت درگیر ر شوند، به  شد.  مرتباً تخلیه و تمیز ن این گونه از گیاهان خواهند 

هرگاه ضمن تعویض آب، نظافت دیواره و کف این حوضچه ها الزم شود که از تکثیر مجدد 
شده را در پارچه شود، باید مقداری از کات کبود پودر  ای انواع خزه ها و جلبک ها جلوگیری 

آب به رنگ آبی شود تا ریخته،  گره زده، سپس در داخل آب حوضچه آنقدر حرکت داده می
بسیار کمرنگ متمایل شود.در این مرحله الزم است بالفاصله کیسة محتوی کات کبود را از 

چنان که مانع رش  د آب خارج نمود. چنین آبی برای آش  امیدن دام ها بی خطر اس  ت، اما هم
سمومیت و تلفات در بین آبزیان دیگر مانند ماهیخزه ها و گیاهان آبی می  ها،گردد، باعث م

شد. بیالرو قورباغه خطری چنین آبی بدین معنی نیست که به طور مدام از ها وغیره خواهد 
صرف دائمی آب مذکور، همواره  شود . م آبی که به مقدار کم کات کبود دارد، به دام ها داده 
خطر مس  مومیت را به همراه دارد. از س  ولفات مس به نس  بت یک قس  مت در پانص  د هزار 

هایی که به ناچار از چنین آبی می آشامند، شود. رقت مذکور برای دامیقسمت آب استفاده م
شد. نمک ست اما نباید دائمی با سموم کننده نی ضد عفونی م های دیگری که دارای قدرت 

سیم  سفات کل سوپر ف سفات و  سدیم ف سدیم، تری  شامل کربنات  ستند.  سبی ه کنندگی ن
 باشند. می

 بیماریهای مشترک انسان و دام

 ری های مشترک انسان و  بره  به چند دسته زیر تقسیم می گردند.بیما
 

 های باکتریایی:بیماری

ز، سل، ، لپتوسپیروز، سالمونلو)تب مالت( ، بروسلوز)آنتراکس یا خون شاش( شاربن
 .لیستریوزیس، استافیلوکوکوزیس

                 های ویروسی:بیماری
    بره( های زخملبآبله؛ ) هاری، اکتیمای مسری

 های قارچی :بیماری

  1کچلی
 های انگلی :بیماری

                                                           
1 Ring Worm 
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  .های داخلی؛ شپش و انگلجرب(گال یا )  ، مایتکنه
 

 واکسن :
کنند. واکسن شامل: به معنی تمام فرآوردهایی است که سیستم ایمنی بدن را تحریک می

حدت یافته ای است که به صورت کشته یا زنده تخفیف انگل تک یاخته یروس، باکتری وو
 شود.برای تحریک سیستم ایمنی بدن دام استفاده می

 تفاوت واکسن و دارو: 2-5جدول 

 واکسن دارو 

 است گیریواکسن برای پیش شودبرای درمان استفاده می 1

 است عوارض جانبی آن کمتر عوارض جانبی آن بیشتر 2

 شودبرای دام سالم تجویز می شودبرای دام بیمارتجویز می 3

 یک فرآورده بیولوژیک است  فرآورده شیمیایی استیک  4

 ینه آن کمتراستزه هزینه آن بیشتر است 5

 

 :های پرواریدر برهالزم  انواع واکسن

 واکسن باکتریایی )آنتروتوکسمی(    الف: 
 (PPRطاعون دام کوچک برفکی، آبله وواکسن ویروسی )تب   ب:

 

 :در بره راههای مصرف واکسن

ها در دامگردد. ( استفاده میSC) یر جلدیزتزریقی های پرواری به روش های برهسنهمه واک
زیر در تزریق   شود.استفاده میفقط واکسن هاری و واکسن کزاز اسب به صورت عضالنی 

 .شودباالی دست  دام پوست  ناحیه زیر درجه وارد 30-45باید با زاویه  کوچک نیدلجلدی 
 پوست محل تزریق باید با دست غیر مسلح به سرنگ گرفته شود. ندسفدر حیواناتی مانند گو

 متر دارد. سانتی 1نیدل مخصوص تزریق زیر پوستی طولی برابر 
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 داری و حمل واکسن:شرایط نگه

 داری شوند.ها باید جدا از هم نگهواکسن -1

داری رکت و موسسه سازنده نگهواکسن باید دور از نور و در دمای مناسب پیشنهادی ش -2
 شود.

 هایی که به صورت مایع هستند نباید هرگز فریز شوند.واکسن -3

چون سبب  باید حذف شوند. را نگه نداشته وهای نیمه( های نیمه مصرفی )ویالواکسن  -4
چون واکسن  .ها( خواهند شدوارد شدن هوا و اکسیداسیون در مواد موثر واکسن)آنتی ژن

نیاز هست ، بهتر است اول مقدار مورد نیاز  14کسمی برای دو مدت روز اول  و آنتروتو
سی سی( را برداشته و داخل یک شیشه کامالً تمیز ریخته و مصرف کنید و  2هر بره ) 
 داخل  یخچال قرار دهید.  14را تا روز  که داخل شیشه اصلی است بخش اول

 نکات ضروری در واکسیناسیون:

 باشد.ها ضروری میها رعایت زنجیره سرد واکسنجایی واکسنونقل جابه به هنگام حمل -1

هرگز نباید بعد از واکسیناسیون شیشه خالی و نیدل و سرنگ در محوطه دامداری رها  -2

 
 مناسب تزریق واکسنزیر پوستی تزریق ل : نید1-5شکل 

 

 
 تزریق عضالنی: نیدل 1-5شکل 
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ها خواهند شوند زیرا سبب آلودگی زیست محیطی و خطر بیماری اجسام خارجی در دام
 شد.

سیناتور خصوصیات واکسن و سایر تذکرات کارخانه قبل از مصرف واکسن باید توسط واک -3
 سازنده مد نظر واکسیناتور قرار گیرد.

 مقدار و دز واکسن برای هر دام وابسته به سن و نوع دام متفاوت خواهد بود. -4

واکسیناتور باید از سرنگ و نیدل مناسب و متناسب با جثه دام برای واکسیناسیون استفاده  -5
  .نمایند

و سایر وسایل مصرفی باید به نحو مناسب بعد  )شیشه واکسن(یال واکسنو -سرسوزن -6
 از واکسیناسیون معدوم شوند.

 

 های ضروری در پرواربندی بره واکسن
 واکسن آنترو توکسمی) پر خوری، قلوه نرمی (: -الف 

آنتروتوکسمی  -هاهای اسهال عفونی برهگیری از بیماریمصرف این واکسن برای پیش
 د و بز بالغ و قلوه نرمی مصرف می شود. گوسفن

 سی سی 5/2گوسفند و بز بالغ و برای  سی سی 1بره و بزغاله این واکسن برای 

مصرف می شود. گرچه بر روی ویال واکسن تولید توصیه شده بدون توجه به سن و وزنهر 
 سی سی تزریق شود. 5/2دام 

 درجه سانتی گراد است 4-8دمای نگه داری واکسن 
 روز بعد هم تکرار گردد. 14سن  یادآوری باید واک

 عالئم درمانگاهی بیماری: 
اسهال؛ تشنج ، فلجی  و در نهایت مرگ. بیشتر در  گوسفند و بعد بز و به مقدار کمتر در 

 ها رخ می دهد.گوساله

 می ماند. ساعت زنده 12نهایت تا در صورت ابتال بره و گوسفندان، دام مبتال 
 بیماری   عالئم درمانگاهی

اسهال؛ تشنج ، فلجی  و در نهایت مرگ دام. بیشتر در  گوسفند و بعد بز و به مقدار کمتر در 
هد. در صورت ابتال دمای بدن دام ابتدا افزایش و سپس  کاهش دما خواهد ها رخ میگوساله
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 داشت . اسهال بد بو  شدید در صورت  شدت  بیماری حاصل خواهد شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در آغاز دوره پرواربندی واکسن آنتروتوکسمی دریافت نکنند و در هفته اول نیز صورتی که بره در
نه با وزن  200/1ای بیش از خوراک روزا های  به  30کیلوگرم )بر  عا  ند قط فت کن یا کیلوگرم( در

سمی مبتال می ست که بیماری آنتروتوک شخص ا سازگاری دقت کنید م شوند. اگر به جیره دوران  
سازگاری روزانه رهب سانتره دریافت  72کیلوگرم  از جیره  با  350/1ها  در طی هفته اول  صد کن در

گردد. حتما در روز گرم  س  هم روزانه  هر بره  بیش  تر می200-100نموده و در روزهای آتی روزانه 
سمی دریافت کنند. در از روز  14 سن آنتروتوک صرف، ر 15نیز بره ها واک صورت م وزانه به بعد در 

 گرم  اضافه شود. 200-100سهم هر بره 
درصد محدودیت  آب و غذا  100در صورت  بروز بیماری ، ضرورت دارد دام قرنطینه و در روز اول 

درص  د کاه  دریافت نماید .  بعد از بهبود   100داش  ته باش  د. س  پس  برای دو تا  س  ه روز خوراک 
 روز طی کند.  20روز و در حدود  14 مجددا دوره سازگاری را با  طول دوره بیشتر از

 واکسن تب برفکی -ب

 .شودهای مختلف بیماری تب برفکی استفاده میسازی در مقابل سویهاین واکسن جهت ایمن

 نحوه و مقدار مصرف

 
: بزرگ  شدن کیسه صفرا در بره مبتال به  2-5شکل

 آنتروتوکسمی.
 

 
: بزرگ  شدن کیسه صفرا در بره  2-5شکل

 مبتال به آنتروتوکسمی.
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 های میکروبی دام مصرف نمود.توان با سایر واکسنواکسن تب برفکی را می
 

 برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

 5/2اند، تجویز واکس  ن از هایی که از مادر ایمن متولد ش  دهرایط عادی و در دامدر ش   -
( نتاج خص  وص به) ش  وندمی کوبی مایه بار  هایی که برای اولیندر دام ماهگی آغاز ش  ود.

 .شود تکرار هفته 3-4 فاصله به و نوبت دو در  واکسیناسیون

  موارد منع مصرف

 .شود خودداری ماه 1 از کمتر سن با هایدام به  از تجویز این واکسن  -1

های آبستن سنگین، بدون رعایت کامل آرامش عصبی خودداری از تجویز این واکسن به دام - 2

 .شود

خودداری  ()مثل پی پی آر های ویروسیاز تجویز این واکسن هم زمان با سایر واکسن -3
 .شود

 .های بیمار و ضعیف خودداری شوداز واکسیناسیون دام -4

 .پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود   -5

 .هفته مانده به کشتار خودداری شود 3ها در فاصله زمانی از واکسیناسیون دام  -6

 واکسن تب برفکی نباید به صورت عضالنی مصرف شود. -7

 عوارض جانبی

ه فاصله چند روز شود که بتورمی در محل مایه کوبی ایجاد می ؛پس از تزریق واکسن - 
  . خواهد ماند شود ولی برجستگی کوچک و سفت برای مدت نسبتا طوالنی باقیجذب می

 در. دهد رخ  های آنافیالکتیک در نژادهای حساسدر برخی موارد ممکن است واکنش -
 .شود می توصیه دامپزشک نظر زیر آدرنالین تجویز مواردی چنین

 توصیه ها واحتیاط های الزم

 .ن از شبکه توزیع رسمی اخذ شودواکس  -
 .واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود  -
 .به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد رعایت شود  - 
 .از یخ زدن واکسن جلوگیری شود -
 .های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوندتمامی دام -
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 به جا از و  مایه کوبی، به دام ها استراحت داده ساعت قبل و یک روز پس از 2حداقل  -
 .شود خودداری هاآن جایی

به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی هم زده   -
 .شود

واکسن در روز واکسیناسیون استفاده و از مصرف  ای()بطری شیشهتمام محتوای ویال -
 .شود خودداری آن مانده باقی

های آلوده جدا و در قرنطینه نگهداری شوند. جایگاه نگهداری ه محض شیوع بیماری، دامب -
 .شوند کوبی مایه زودتر چه هر غیرآلوده هایدام و شده عفونی ضد  هادام

به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کامل به   - 
شود. در غیر این صورت، محل آلودگی بالفاصله با آب عمل آید که به سر و صورت پاشیده ن

 .شود داده شستشو صابون و
 .در صورت تزریق به دست، به پزشک مراجعه شود -

واکسن تب برفکی تزریق شود ولی در صورت   در بره های پروار ضرورت ندارد که نکته:

 شیوع بیماری حتا تزریق گردد.

عفونی )اتوکالو، سوزاندن، استفاده از مواد های خالی واکسن به طور صحیح ضدویال -
 .شیمیایی مناسب( و سپس دفن بهداشتی شوند

 واکسن تب برفکی را می توان با سایر واکسن های میکروبی دام مصرف نمود.

 موارد منع مصرف واکسن تب برفکی:

 واکسن تب برفکی نباید به صورت عضالنی مصرف شود. -1

 یر واکسن های ویروسی مصرف شودواکسن تب برفکی نباید با سا -2

 واکسن تب برفکی را نمی توان در دام های بیمار مصرف کرد-3

 مصرف واکسن تب برفکی در ماههای آخر آبستنی توصیه نمی شود -4

  شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری

 نگهداری و حمل )کلمن حاوی یخ( گرادسانتیدرجه  2-8به دور از نور خورشید و در دمای 
 روی بر مندرج تاریخ اساس بر) تولید تاریخ از پس سال یک تا واکسن  شرایط، این در. دشو

لیتری و در جعبه های میلی 250های این واکسن در ویال. بود خواهد مصرف قابل( برچسب
  می شود. عددی عرضه 12
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 واکسن آبله بزی: -ج

در نژاد های بومی ایران این واکسن جهت ایمن سازی فعال دام ها در مقابل آبله بزی 

 ایجاد خواهد شد ایمنیت یک سالهاستفاده می شود در مصرف صحیح واکسن 

 نحوه مصرف:

 زیر جلدی نیم سی سیسی سی حالل حل کرده و میزان 100واکسن لئوفلیریزه را در 
 تزریق می شود

 واکسن آبله گوسفندی: -د  

ندی مصرف می شوند. مصونیت این واکسن جهت ایمن سازی دام ها در قابل آبله گوسف
 این واکسن در صورت استفاده صحیح یک سال است.

 ار مصرف:مقدنحوه و

تزریق می زیر جلدی  نیم سی سیسی سی حالل حل کرده و مقدار 100واکسن را در 
 شود.

 عوارض جانبی :

سانتی متر در محل تزریق ایجاد می شود. این  1-2پس از تزریق واکسن تورمی به اندازه 
درجه است و بدور از نور مستقیم آفتاب 4-8کنش کامال طبیعی بوده و دمای نگه داری وا

 نگه داری شود.
 واکسن شاربن)خون شاش(: -ح

بوده و جهت ایمن سازی دام ها در مقابل   باسیلوس آنتراسیساین باکتری حاوی اسپور 
 شاربن استفاده می شود

 دز و نحوه مصرف:

  بز گوسفند ودر  نیم سی سیتزریق 
تواند به مدت یک سال ایمنیت مناسب را ایجاد نمایند. مناطقی در شرایطی که کانون نباشد می

 توصیه می شود. سالدر  بار 2که کانون بیماری شاربن باشند واکسیناسیون 

 توصیه های الزم:
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 هفته نباید هیچ گونه آنتی بیوتیکی 2مدت دام های واکسینه با واکسن شاربن تا  -1
 نمایند.دریافت 

 واکسن قانقاریای کبدی : -و
دو تزریق این واکسن جهت ایمن سازی در مقابل قانقاریای کبدی استفاده می شود و 

ماه ایمنیت خواهد داد. دمای نگه داری  10- 12به مدت می تواند  هفته 2واکسن به مدت 
 درجه سانتی گراد است4-8واکسن 

 
 ) پی پی ار( طاعون دامها  کوچک واکسن -ز

 و دو ویال پودر لئوفیلزه و ویال حالل ارایه می شود.  این واکسن  ویروسی بوده
 به هر بره و بزغاله یک  سی سی زیر پوستی تزریق می گردد

 این واکسن  یادآور ندارد.
 

 نکته :

در دوره پروار در صورت عدم شیوع  بیماریها ، فقط انتروتوکسمی حتما ضرورت 

 دارد استفاده گردد.

 

  هانه و داروهای رایج در پرواربندی برهداروخا

داری داروخانه است. با توجه به سفنهای بسیار ضروری در هر واحد گویکی از بخش
ضرورت دسترس آسان و سریع به داروهای پر مصرف ضرورت دارد یک واحد داروخانه 

نحوه استفاده شنایی کارشناس و مدیر واحد با انواع داروها و آاحداث گردد.  دامداریکوچک در 
بیوتیک پر مصرف است. انواع داروهای آنتی دامداریاز آنها از ضروریات کار در واحدهای 

 فلونیکسین،و  همچنین  کوبافوس؛  سیلین تایلوزین، پنیمانند اکسی تتراسایکلین تزریقی،
ی داروها )پارافین( شربت بلوترول ضد نفخ، محلول الکسایتیو E3ADمولتی ویتامین، ویتامین

 باید در داروخانه موجود باشند.  و سرنگ محلول خوران 16ضد انگل و سرنگ با نیدل 
 حتماً در سالن مقادیر کافی از داروهای رایج و مورد نیاز زیر را تهیه کنید.

 .(LAدرصد  20درصد و  10درصد،  5محلول تزریقی اکسی تتراسایکلین ) 
 محلول تزریقی تایلوزین
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 سازینمحلول تزریقی انروفلوک
 محلول تزریقی لینکو اسپکتین
 محلول تزریقی پانتری سول
 محلول تزریقی فلونکسین

 ها خودداری کنید(.) از تزریق همزمان با سایر آنتی بیوتیک استرپ محلول تزریقی پن
 محلول تزریقی مولتی ویتامین هلندی )اینتروویت( یا مولتی آمینوجکت رویان دارو

 E3ADمحلول تزریقی ویتامین 
 محلول تزریقی آیورمکتین ) ضد انگل های خارجی)کنه( و داخلی(

 ) دامنوش( شربت ضد نفخ بلوترول
 فینامحلول خوراکی پار

 Aپماد چشمی استریل ویتامین 
 لیکودرممحلول ضد قارچ  

 پودر ضد اسهال او آر اس.
 شربت  و یا  قرص ضد اسهال سولفادیمیدین

 نیدل )سر سوزن( تزریق زیر پوستیو  18تعداد قابل توجهی سرنگ با نیدل 
 سانتی متری 20سرنگ محلول خوران و یک شیلنگ تراز )شیلنگ سفید رنگ(کوتاه 

 (OTCاسپری اکسی تتراسایکلین )
 تفنگ قرص خوران  
 

 داروهای ضد انگل  
 )خوراکی(درصد 5/2   آلبندازول -1
 )خوراکی( درصد  5 کلوزانتل  -2
 )خوراکی( (+ مبندازول )کلوزانتلپارانیل   -3

 لوامیزول+ تریکالبندازول )خوراکی( -4

 
  درصد  5/2   آلبندازول -1
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 )آلبندازول( دایورم لیتر محلولهر میلیاست.  سوسپانسیون خوراکیاین داروی به شکل
 .باشدمی آلبندازول مؤثره ماده گرممیلی 25 حاوی ،درصد 5/2

 موارد مصرف
، الرو، تخم برروی توجه قابل اثراتدارای که است الطیفیوسیعضد کرم  داروی آلبندازول
گوارشی )همونکوس، استرتاژیا  هاینماتودهای تمام بلوغ خفته و مرحلةنوزادهای

 نماتودهای ،(تریشوریس شابرتیا، اوزوفاگوستومم،  ،تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس،کوپریا،
 سستودهای ،(پروتوسترونژیلوس و ویویپاروس دیکتیوکالوس فیالریا، دیکتیوکالوس)تنفسی

 بز می باشد و یوال( در گوسفندفاس)  کبدی ترماتودهای و ( زیا تیزانیه و مونیزیا) گوارش لوله
 .(1377)فضل آرا و همکاران، 

 :مصرف مقدار و روش
 و  و مونیزیا ریه ، کرمگوارشگرد دستگاه هایکرم انواع بردن از بین گوسفند: برای
 گردد.میتوصیه دام زنده وزن کیلوگرم 10هر  برای لیترمیلی 3، فاسیوالهپاتیکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :توجه قابل نکات

بعد از مصرف خوداری  روز 14 تا گوشتمصرف و   شود داده تکان خوبی به مصرف از قبل
ه و تجربه  نشان داده است ها یکی از داروهای بسیار موثر بود در پروار بندی بره گردد.

 
 درصد 5/2 آلبندازول:  5-5شکل
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 ترکیب این دارو با شربت لوامیزول+ تریکالبندازول بسیار موثر واقع می گردد.  
 
 

 پودر لوامیزول

 گرانول محلول در آب شکل دارویی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.هیدروکلراید میلوامیزول گرم5/1 حاوی هر ساشه : ترکیب

 موارد مصرف:

 و تنفس گوارشلوله اکثر نماتودهای و بلوغ نوزادی مراحل روی ؤثر برکامالً م داروی لوامیزول
. است شده وکوپریا شناخته تریکوسترونژیلوس ، استرتاژیا،همونکوس از قبیل گوسفند
 دارد.توجهی تأثیر قابل ریه دیکتیوکولوس بر روی همچنینلوامیزول

بار دیگر  و  از زایش پیش هفته 6بار را یک لوامیزول نآبست هایشود در میشمی توصیه هشدار:

 ها خورانید.برهاز شیر گرفتن به هنگام

 :مصرف مقدار و روش
 بره ها و گوسفندان: 

 میلی 5/7 حاوی لیترمیلی هر) نموده حل تمیز  لیتر آبمیلی 200گرمی را در  5محتوی هر ساشه  
لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام با دستگاه مایع خوران میلیو یک  (هیدروکلراید لوامیزول گرم

 کیلوگرم200یا مجموعاً  کیلوگرم 40 وزن به دام رأس 5 درمان برای هر ساشه به حیوان بخورانید )
 توسط محلول خوران به دام خورانیده شود. (.دام می باشد زنده وزن

 
 :   پودر ضد انگل لوامیزول11-5شکل 
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 نیل() فاسی  درصد  5 کلوزانتل-2
 کلوزانتل گرممیلی 50 لیتر حاویهر میلیاست.  سوسپانسیون خوراکی این دارو به شکل

 باشد.می

 :موارد مصرف
از ترماتودها نظیر فاسیوالهپاتیکاو  ناشی کرمی هایآلودگیو کنترل درمان برای کلوزانتل

 خونخوار نظیر همونکوساز نماتودهای  کرمی ناشیهایفاسیوالژیگانتیکا و نیز آلودگی
 شود. اینمی استفاده و اوزوفاگوستومم بونوستومم های، گونهپالسئی ، همونکوسکنتورتوس

،  نظیر هیپودرمابوویس، هیپودرمالینه آتوم انگلی ازبندپایان الرو برخی بر روی دارو همچنین
 .(1377کاران، )فضل آرا و هم و لوسیلیاکوپرینا مؤثر است اوویساستروس
 شود. دارو خودداری با این زمانطور همها( بهکشکلر)حشره حاوی ترکیبات از مصرف

  :مصرف مقدار و روش

 خوراکی ازراه کلوزانتل سوسپانسیون. دهید تکانخوبی به را بطری ،مصرف بار هر از قبل 
 شود:( ( تجویز میDrenching Gunخورانمایع وسیلهبه
 گوسفند :مصرف در  

وزن  کیلوگرم 5هر  لیتر برایمیلی1) حیوان وزن زنده هر کیلوگرم برای گرممیلی 10( الف
 زوفاگوستومماو و فاسیوال هپاتیکا، فاسیوال ژیگانتیکا، شابرتیا اووینابردن  از بین ( جهتزنده

  .کلمبیانوم
وزن  کیلوگرم 10هر  لیتربرایمیلی 1) حیوان ن زندهوز هر کیلوگرم برای گرممیلی 5( ب

 .اوویس  و استروس کنتورتوسبردن همونکوس از بین ( جهتزنده
 کیلوگرم 3/3هر  لیتربرایمیلی 1) زنده حیوان وزن هر کیلوگرم برای گرممیلی 15( ج

 رینا .مگنا ولوسیلیاکوپ فاسیلوئیدسبردن از بین زنده( جهتوزن
 

 

 
 ل داخلی کلوزانتل :   محلول ضد انگ6-5شکل 



 209 های پرواریهای بره و بزغالهی بهداشت و بیماریبخش پنجم: راهنما

 

 

    

 

 

خودداری ش  ود. دارو را در   روز 28تا  هابره گوش  تاز مص  رف بعد از اس  تفاده از این دارو 
دور از دسترس نگهداری کنید. حتما  درجه( 30در دمای اتاق)کمتر از قرار نداده و نور معرض 
 قرار دهید.  اطفال

 
 (+ مبندازول )کلوزانتلپارانیل   -3

و  مبندازول گرممیلی 75: لیتر حاویهر میلیاست.   سیون خوراکیسوسپان این دارو به شکل

 (کلوزانتل گرممیلی 50)معادل سدیم کلوزانتل گرممیلی 375/54
 

 

 

 

 

 

 

 وارد مصرف :م

 بکار رود: از موارد ذیل حاصل بیماریهای و درمان پیشگیری تواند جهتمی پارانیل سوسپانسیون
 ژیگاننیا فاسیوال و هپاتیکا فاسیوال  دهای لوله گوارش و فاسیولیازیس ناشی ازنماتودها و سستو

 مصرف: مقدار و روش
 1 مقدار بخورانید. بره به خورانشربت را با دستگاه پارانیل محلول، بطریکامل دادناز تکان پس

 
 :  محلول ضد انگل پارانیل ) کلوزانتل+ مبندازول(7-5شکل 
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 رانید.به بره  بخو بدن وزن کیلوگرم5ازاء هر  به پارانیل لیتر میلی

 توجه: قابل نکات

 دوز با  و مطابق دام دقیق وزن اساس دارو بر دهید. تکانخوبی را به بطری از مصرف قبل
سریعاً  موضع بایستدارو می به و چشم پوست شدن آلوده گردد.در صورت مصرف شده توصیه
 اثرات گونهوهیچ نبوده سمی انیلپار سوسپانسیون درمانی شستشو شود.در دوزهای با آب
  روز 28ها تا بره گوشتبعد از استفاد ه از این دارو از مصرف  نماید.را ایجاد نمی جانبی

نگهداری  درجه( 30در دمای اتاق)کمتر از قرار نداده و  نور خودداری شود. دارو را در معرض 
 قرار دهید.  دور از دسترس اطفالکنید. حتماً 

 

 ازولآلبند -4

 سوسپانسون خوراکیشکل دارویی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ترکیب

 .باشد میمیلی گرم ماده موثره آلبندازول  25هر میلی لیتر حاوی 
 :موارد مصرف

 های کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است:طیف اثر آن بر روی آلودگی

 
 :  محلول ضد انگل آلبازن ) آلبندازول(8-5شکل 
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ته(: اس    کال خف بالغ و اش    نا بالغ،  له گوارش ) های لو ماتود ند و بز: ن یا، گوس   ف تاژ تر
 تریکوسترونژیلوس، همونکوس، نماتودیروس، شابرتیا و اوزوفاگوستومم

 سستودهای لوله گوارش: مونیزیا ، هلیکومترا.
 پروتوسترونژیلوس و فیالریاکرم های ریوی : دیکتیوکولوس 

وبار به د کیلوگرم به گرممیلی 20 دوز) فاسیوالژیگانیتکا ، هپاتیکا فاسیوال: کبدی ترماتودهای
 روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است(. 15اصله ف

 باشد.های گرد و تخم فاسیوال میکشنده تخم و نوزاد کرم درصد 5/2آلبازن  همچنین
 

 :مصرف مقدار و روش

% با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای آبکی  5/2شود سوسپانسیون آلبازن توصیه می
(Drenching Gun  خورانده ) شود و پیش از استفاده ظرف حاوی دارو به خوبی تکان داده

 شود.
 
 
 
 
 
 
 

 کیلوگرم وزن زنده دام. 10برای هر  %5/2میلی لیتر آلبازن  2  ضد نماتود: 
کیلوگرم وزن زنده  10برای  %5/2میلی لیتر آلبندازول  3ضد نماتود ، سستود و ترماتود : 

 دام.
 توجه: قابل نکات

روز  10بعد از استفاده دارو تا مدت  ز تماس دارو با پوست خودداری شود.در حین مصرف ا
   بعد از  مصرف گوشت دام خودداری شود. 

 توجه: قابل نکات

 در حداقل لوامیزول خورانیدن شود. خورانیده تحیوانا به دارو کافی میزان حتماً که شود دقت

 
 :  محلول ضد انگل آلبازن ) آلبندازول(10-5شکل 

 

 
 :   9-5شکل

Drenching Gun یا تفنگ محلول خوران 
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 ضدداروهای تریناز مطمئن یکی عنوان به لوامیزول .است روریض گله تمامبه  پاییز و بهار ابتدای
 تغذیه دستی صورت به و آغل در که گوسفندهایی مورد ، دراست شده شناخته بز و درگوسفند کرم
  شود. خورانیده سفندهر گو به آغلدر دوز لوامیزول در آغاز نگهداری یک شوند،می

 ساعت بعد از مصرف، منع مصرف گوشت دارند.  72اند تا ین دارو استفاده کردههای که از اگوشت دام

 نکات کلی در خصوص مصرف داروهای ضد انگل در بره های پرواری:
های پرواری به روش زیر علیه انگل ها آلودگی باالیی به انگل دارند؛در دوره سازگاری برهچون بره

 درمان می گردند.
 ی از داروهای ضد انگل فوق ) مثال آلبندازول(مرحله اول: خوراندن یک -1

 (+ مبندازول )کلوزانتلمرحله دوم: هفت روز بعد  خوراندن پارانیل  -2

 مرحله سوم : هفت روز بعد خوراندن لوامیزول+ تریکالبندازول -3
 حتماً سه مرحله درمان علیه انگل را انجام  گیرد.

کیلوگرم  وزن  50تا  40کی به بره  به ازاء هر ضرورت دارد در مرحله اول عالوه بر یک داروی خورا
لیتر داروی تزریقی ضد انگل آیورمکتین نیز تزریق گردد.وجود آبریزش شدید بینی زنده ، یک میلی

هاست. بعد از خوراندن سه مرحله داروهای ضد بره ریوی های آلودگی انگلی)چلم بینی( از نشانه
 گردد.های از چلم پاک مین بینی برهانگل و همچنین تزریق یک مرحله آیورمکتی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیورمکتین:
آیورمکتین ترکیبی است از  گرم آیورمکتین می باشد.میلی 10هر میلی لیتر از دارو حاوی 

 آورمیتیلیس استرپتومایسس میکروارگانیسم فعالیت از که ( Avermectinsها )ورمکتینیگروه ا

 
 ه های بارز آلودگی انگلی است.:  آبریزش بینی از نشان 12-5شکل 
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 های کرم روده، و معده گرد های کرم نابالغ و بالغ احلمر روی بر دارو این. آید می دست به
بینی و همچنین  داخل های الروکرم میاز، مولد های الرومگس مهاجر، های کرم الرو ریوی،

  بر روی آلودگی های ناشی از انگل ها و بند پایان خارجی موثر می باشد. 
 پیش هاینرون از ( GABAآیورمکتین باعث تحریک آزادسازی گاما آمینوبوتریک اسید)

. به عنوان یک نروترانسمیتر مهاری عمل کرده و موجب بلوکه  GABAشودمی سیناپسی
شدن تحریک پس سیناپسی نرون مجاور در بدن نماتودها و رشته های عضالنی بند پایان 

 می شود.

 می انگل مرگ و فلجی باعث  GABAبدین طریق آیورمکتین از طریق تحریک ترشح
 یک عنوان به  GABAاز( نواری هایکرم)  Tape Wormهای انگل و کبدی یها کرم. شود

 ی آن ها موثر نیست.رو آیورمکتین بنابراین. کنند نمی استفاده نروترانسمیتر
آیورمکتین پس از تزریق به سرعت جذب و منتشر می شود. حداکثر غلظت پالسمایی آن 

ل می شود. این دارو بخوبی در بافت ساعت پس از تزریق مستقیم به داخل شیردان حاص 4,4
 چربی کبد، بافت در اکثراً دارو باقیمانده. کند نمی نفوذ  CSFهای بدن توزیع شده ولی به

این دارو توسط مدفوع و  %98های بدن و به میزان کم در عضالت قابل جستجو می باشد. 
 آن از راه ادرار به خارج دفع می شود. 2%

رای درمان و کنترل آلودگی انگلی داخلی و خارجی در  گوسفند به آیورمکتین ب موارد مصرف:
 شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد: 

سترتاژیا  های گرد معده و روده:کرم - سینکتا، ا سیرکوم سترتاژیا  همونکوس کنتورتوس، ا
تریفورک  ات  ا، تریکوس   ترونژیلوس اکس   ئی، تریکوس   ترونژیلوس کولوبریفورمیس، 

سترونژیلو ستوموم کولومبیانوم، تریکو سئی، ازوفاگو س ویترینوس، نماتودیروس، کوپریا کورتی
 ازوفاگستوموم ونولوزوم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اویس

 کرم های ریه: دیکتیوکولوس فیالریا، پروتوسترونژیلوس رفسنس -
  Oestrus ovis الروکرم داخل بینی: استروس اویس -
 
 
 

 
 : انگل استروس اویس 13-5شکل
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 ها: پسوروپتس اویس، سارکوپتس اسکابیئیجرب  -
 

 مقدار و نحوه مصرف: 

کیلوگرم وزن  50به ازای درصد  1میلی لیتر از محلول تزریقی آیورمکتین 1: انگوسفنددر 
 های دام.بدن گوسفند به صورت تزریق زیر جلدی درناحیه پشت شانه

های پسورپتس از جرب یک نوبت تزریق آیورمکتین در گوسفند باعث کاهش تعداد زیادی
رود، اما برای از بین بردن کامل می گردد و در بسیاری موارد عالیم درمانگاهی نیز از بین می

 باشد.روز بعد الزم می 7این انگل تکرار تزریق به فاصله 
 زمان پرهیز از مصرف:

 روز قبل از کشتار دام قطع نمایید. 30مصرف این دارو را 
 موارد احتیاط: 

در برخی موارد موضع  ریق داخل عضالنی و داخل وریدی این دارو خودداری نمایید.از تز
شود. این عارضه موقتی بوده و بدون هیچ گونه مداوا تزریق آیورمکتین متورم و دردناک می

 
 مستقر در سینوس بینی بره. : انگل استروس اویس 14-5شکل

 

 



 215 های پرواریهای بره و بزغالهی بهداشت و بیماریبخش پنجم: راهنما

 

 

    

رعایت شرایط بهداشتی در حین تزریق زیرجلدی به خصوص در محل تزریق  یابد.بهبود می
 اشد.ببسیار مهم و ضروری می

 لیتریمیلی 100و  50های ویال بسته بندی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رب ) گال(ج

 درمان در دام :

درصد  5درمان  جرب در دام به دو روش قابل اجراست.  در هر دو روز  از سم  سایپرمترین 
 میلی لیتر در هر لیتر آب استفاده می گردد.   1به میزان 
 روش اول:

 حمام ضد کنه 
و سپس دام پشم چینی می شود. بهتر است چند روز تدا دامها را حمام کرده در این روش اب

 بعد حمام دام تکرار گردد.
 روش دوم :

 و محلول سم ساپیرمترین...استفاده از سمپاش 

 

 

 

 
 یورمکتین: محلول تزریقی آ 16-5شکل

 

 
 وجود  کنه در گوش بره:  15-5شکل
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 درمان در انسان:
 
 

 

 

 

 

 

پیشگیری   در یک تجربه موفق استفاده از عصاره تنباکو  و مالیدن ان به بدن هم  سبب درمان جرب و هم
 از ابتال به جرب می گردد. تنباکو را سه روز ی در اب حل و سپس تسویه کنید. 

 

 : 1لنفادنیت پنیریغدد چرکی 

ایجاد می  2(باکتریوم سودوتوبرکلوزیز)اویسرینه وکیک باکتری به نام بیماری توسط این  
ی که ناشی از یهازخمهای سطحی مانند از طریق زخمبوده که  زااین باکتری چرک .گردد

 باکتریوم سودوتوبرکلوزیزرینه وک هابر خالف سایر باکتریکند. می سرایتبه بدن  پشم چینی
های سفید خون رای گلبولکه ب است های خودچرب بر روی سطح سلولواد مدارای 

در داخل سلول بیگانه  له ارگانیسم راامس سمی است. این، )فاگوسیتها( سیستم ایمنی بدن
باکتری . در اینجا کندمیزنده ماندن  بهقادر  شودمی حملنزدیکترین غدد لنفاوی  ه که بخوار

 تعداد بیشتری فاگوسیت و سپس یابد.می تکثیر برای تشکیل آبسه ورا کشته  سلول بیگانه خوار
آبسه بیشتری شکل جا که در آن حمل کرده  تر زنجیره لنفاوی پایینرا به  ، عفونتشده آلوده

 فاقد، گره های لنفاوی بزرگ شده و با چرک مایل به سبز،کشتارر بازرسی پس از می گیرد. د
شود، پنیری و در حلقه های متحد المرکز مانند پر شده است.  چرک به سرعت ضخیم می بو

                                                           
1 Caseous lymphadenitis 
 

2  Corynebacterium pseudotuberculosis (ovis( 

 
 شکل  : پماد پرمترین  برای درمان جرب در انسان
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 تواند آبسه می مشخصه این بیماری است. ایورقه. این الیه بندی می شود واقع الیه های پیاز
 
 
 

دهد. ها و معده را تحت تاثیر قرارغدد لنفاوی ریه منتشر شده و لی بدنبه ارگان های داخ
رینه وک چون برای مصرف انسان نامناسب است. ؛شودضبط می لنفادنیت پنیری الشه با

 کند.ایجاد بیماری مشترک بین انسان و دام  می ستوبرکلوزی باکتریوم سودو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان :

گردد. بهتر است در سبب تحلیل بافت  غده چرکی میسترپ محلول پن اتزریق یک هفته 
نیز استفاده کنید. در صورتی که  E3ADاز محلول تزریقی ویتامین  استرپ کنار تزریق پن

  گردد.غده چرکی مزمن شده باشد، بعد از تزریق پنی سیلین و کشتار بره محل غده سیاه می
پ داخل خود غده سبب حذف  این در یک روش دیگر تزریق دو مرتبه  محلول پن استر

 غده می گردد.
 مالیده و بعد از این)پماد اکتیول( تا چند روز روی غده را مرهم سیاه  در یک روش دیگر

 
 لنفادنیتیت -:  غده چرکی کنار گردن 18-5شکل

 

 
 17-5شکل
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را شکافته و چرک داخل غده را تخلیه کنید. تا چند روز  توسط تیغ  آن ؛کامال نرم شدکه غده 
اکسی تتراسایکلین اسپری را توسط   روی زخمکنید. تزریق یا پنی سیلین اکسی تتراساکلین 

 کنید.ضد عفونی 
های داخل غده را بر روی پالستیکی تخلیه کنید و از دستکش دست داشته و چرک حتماً     

)هیپوکلریت سدیم( ضد عفونی  انتشار آن خودداری کنید. محل تخلیه را نیز توسط وایتکس
 کنید.
چرک داخل غده را مکش و  16نیدل نمره در روش دیگر می توانید با  سرنگ مجهز به     

 تخلیه کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کراتوکونژوکتویتیت ) چشم کدر(

های مبتال دارای چشمانی کدر رنگ ایجاد شده و بره باکتری مایکوپالسمااین بیماری توسط یک 
این . قی نموده و  مایعات  چسبناکی در اطراف پلک دام  جمع می گردد  چشم بره  معموال هستند.

 بیماری  مشترک  بین انسان و دام هست.  

 درمان:
با استفاده از پماد ویتامین آ استریل چشمی و محلول لینکو اسپکتین این بیماری قابل درمان است. 

 
 سترپمحلول تزریقی پن ا
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روز در چشم مبتال پماد ویتامین آ استریل چشمی تزریق کنید. در صورت عدم دسترسی  4به مدت 
 روز در چشم دام مبتال محلول 4تا  3انسانی موجود است به مدت های به این پماد که در داروخانه

 
 
در صورت  ابتالی  افراد  مرتبط با دام، چشم  افراد  قی کرده ویا   لینکواسپکتین تزریق کنید. 

صبح زود بعد از خواب  پلک افراد  می چسبد. درمان آن  نیز تزریق  پماد  ویتامین آ در داخل چشم 
 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 :20-5شکل 

  
 :19-5شکل 

 

 
 :22-5شکل 

 

 
 :21-5شکل 
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 مولتی ویتامین
 یحاو مولتی ویتامین تریل یلیم هر
 E نیتامیو؛واحد 7500( فرولی)کوله کلس 3D نیتامیو ؛واحد 15000( نولیرت تاتی)پالم A نیتامیو

 2B نیتامیو؛گرم یلیم 10( نیامیت دیکلرا دروی)ه 1B نیتامیو؛گرم یلیم 20)استات توکوفرول( 
؛ گرمیلیم 3( نیدوکسیپر دیکلرا دروی)ه 6B نیتامیو؛گرم یلیم 5( نیبوفالویر می)فسفات سد

 ؛گرمیلیم 50   دیآم نیکوتین؛ گرمیلیم 25 پنتول Dم؛ کروگریم 60( نیانوکوباالمی)س12B نیتامیو
  نهیآم یدهایاس ؛گرمیلیم 12/5  دیکلرا نیکول ؛کروگرمیم 125 نیوتیب ؛کروگرمیم 150 کیفول دیاس
 .تریل یلیم 1حجم حالل تا  گرم یلیم 12
 

 اثر  سمیمکان
و  هانیتامی. وباشندیم یدر بدن ضرور کیولوژیزیف یهاتیعملکرد مناسب فعال یبرا هانیتامیو
حال  نینقش دارند. در ع یو دفع مواد سم هانیپروتئ دیو تول یسلول سمیدر متابول نهیآم یدهایاس

 .ثرندمو اریه، در سنتز و سوخت و ساز بدن بسنمود فایبدن ا یو نگهدار دیرا در رشد، تول ینقش مهم
 مصرف موارد

و  یضرور یهانیتامیمتعادل از و کامالً یبیترک مولتی ویتامین ) اینروویت یا مولتی آمینوجکت(
کم  ،ییدرمان کم اشتها؛ بدن یمنیا ستمیس تیاست که در گوسفند در موارد تقو نهیآم یدهایاس
و  هانیتامیدرمان کمبود و ای یریشگیدپیتول شیو افزا ییاغذ لیتبد بیبهبود ضر، و ضعف یخون
حمل  ها،یماریب ون،یناسیاز واکس یدرمان استرس ناش ای یریشگیپ یاهل واناتیدر ح نهیآم یدهایاس

و سالمت بدن در دوره  یدر بهبود عیتسر ییغذا میرژ رییونقل، رطوبت باالدرجه حرارت باال و تغ
 .کاربرد دارد هاکیوتیب یراه مصرف آنتبه هم یعفون یهایمارینقاهت ب

 قبل از حمل ونقل بره به تک تک بره ها مولتی ویتامین تزریق کنید.  دقیقا گردد توصیه می
 مصرف روش

 شود.ی( مصرف مIM) یداخل عضالن ای( SC) یجلد ریروش ز به

 مصرف زانیم
 تریلیلیم 5-8: بره      تریلیلیم 5-10گوسفند:  
کننده اجتناب  قیاز تماس دارو با پوست فرد تزر استفاده نگردد. یه بصورت متوالهفت کیاز  شیب

 شود
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 ییتداخل دارو
 قیداروها در هنگام تزر رین دارو با سایمخلوط نمودن ا ولیوجود ندارد.  ییگونه تداخل دارو چیه

 .شودینم هیتوص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و خارجی مولتی ویتامین  دقیقا قبل از حرکت،  تجربه  های مکرر نشان داد تزریق هر دو نوع ایرانی
راس بره از دشت مغان  89مانع کاهش وزن  ناشی از تنش حمل و نقل شد. در یک تجربه  حمل 

 تا همدان  تنها یک راس کاهش وزن نشان داد ) اینتروویت خارجی(.
استفاده از مولتی  بره از سمنان تا ورامین و معطلی بسیار بین راهی و 70در یک تجربه دیگر حمل  

 گرم کاهش نشان دادند 300امینو جکت رویان دارو  ، تنها هر بره 

 

 

 

 :) ذات الریه(  پنومونی
 درمان:

 مصرف شربت  تئوفیلین جی انسانی  
 برم منتول  دامی

 تزریق یک هفته ای :
 اکسی تتراساکلین ده درصد

 
 :23-5شکل 
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 تایلوزین
 یا تزریق تیل مایکوزین یک  سی سی زیر پوستی

 

 :)آبله(  کتیمای مسریا
 
 
 
 
 
 
 
 

 تزریق پن استرپ 
 
 
 
 

 

 

 :)تب حمل و نقل( پاستورولوزیس
... 

 تب در بره :تشخیص 
 
 
 
 
 
 
  

 
:  اکتیمای مسری در بره 25-5شکل 

 پرواری.عکس از پوریا میر علی

 

 
:  اکتیمای مسری در بره پرواری.عکس  24-5شکل

 از نوریان سرور
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 اسیدوزیس:
های پرواری است که ناشی از مصرف باالی در بره و بزغالهای تغذیهاز اختالالت یکی    

 Phنرمال سید الکتیک در محیط شکمبه است. شاخص تجمع  او   pH، کاهش کنسانتره 
گردد  9/5علتی که  سبب کاهش این شاخص به کمتر از است.  هر  8/6تا  9/5شکمبه بین 

 اسیدوزیس بروز می کند.
به دلیل تجمع   (Subacute ruminal acidosis SARAدر زمان بروز اسیدوز تحت حاد  )

فرینگ شکمبه ؛ شاخص اسیدهای چرب فرار و  کمبود  بافر در شکمبه یا عدم خاصیت  با
pH یابد. مطالعات نشان داده است که در شکمبه برای چندین ساعت در روز کاهش می

شرایطی که دام کنسانتره زیاد و یک باره و  یا کنسانتره زیاد بدون  سازگاری دریافت کند 
درصد است. علت بروز اسیدوز تحت حاد  26تا  19شیوع  اختال متابولیکی اسیدوزیس بین 

های با قابلیت تخمیر باال و  رف بیش از حد  کربوهیدرات های غیر فیبری و  علوفه مص
 مقادیر غیر کافی از فیبر جیره است.

 پیامدهای ناشی از بروز اسیدوز تحت حاد شامل کاهش مصرف خوراک، کاهش هضم فیبر،
 .است هابهای باکتریایی و التلنگش، آبسه های کبدی، افزایش تولید اندوتوکسین اسهال،

شکمبه  pHشکمبه گردد. وقتی  pHترکیبی از این تغییرات می تواند سبب بروز کاهش در 
برای مدت بیش از سه   6/5) یعنی کمتر از  برای مدت زمان طوالنی در روز کاهش یابد
 Kleen et al., 2003; Stone, 2004; Gozho)ساعت  در روز( اسیدوز تحت حاد بروز می کند

et al., 2005). 
ای این اختالل متابولیکی مقدار خوراک مصرفی، تولید شیر، میکروفلورا شکمبه، هضم شکمبه

لنگش،  ای،را تحت تاثیر قرار داده و می تواند سبب بروز اسهال، آسیب به موکوسال شکمبه
 Nocek, 1997; Kleen etگردد ) دام های با جیره پر کنسانترههای کبدی در التهاب و آبسه

al., 2003; Stone, 2004; Alzahal et al., 2007.) 
 

Causes of rumen pH depression  علت کاهشpH شکمبه 

(و اسید الکتیک در شکمبه  تجمع  VFAزمانی که  اسیدهای آلی مانند  اسیدهای چرب فرار )
می کنند  و اگر بافرهای شکمبه هم نتوانند  این سرعت  تجمع  اسیدهای را  متوقف کنند، 
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شکمبه  کاهش می یابد. تغذیه دام با جیره  حاوی غالت باال و علوفه کم  نیز  pHشاخص 
در شکمبه  شده  چون که  غالت  معموال  قابلیت هضم بیشتری  VFAسبب افزایش تولید 
 (. National Research Council  2001از علوفه ها دارند)

هش اندازه ذرات  علوفه ،  مقدار تغذیه  با کنسانتره و غله بیشتر و  فیبر کمتر، همچنین کا
 Fairfield et al.,2007 Yang and))زمان  جویدن  را  کاهش می دهد 

Beauchemin,2006). 
خوارکردن، چنین  فرض شده است که  افزایش زمان جویدن  خوراک یعنی خوردن و  نش

بزاق دارای بافرهای غیر آلی  مانند  بی  (.Church  ،1988تولید بزاق را  افزایش می دهد )
کربنات  سدیم بوده که  سبب خنثی سازی اسیدهای الی تولید شده  در طی تخمیر در شکمبه 

تفاوتی هایی بین  منابع  فیبر وجود دارد شامل تفاوت های بین   (.Church  ،1988است )
ابع  فیبر علوفه در توانایی انها در تحریک  جویدن  وجوددارد و  این ظرفیت  تحت تاثیر من

 (.Mertens  ،1997خصوصیات  شیمیایی وفیزیکی خود خوراک است )
(  physically effective fiber (peNDF)برای غلبه بر این  مشکل، مفهوم اندازه فیبر موثر  )

س کننده  توانایی و تاثیر تحریک کننده خوراک بر جویدن ارایه  شده است. این اندازه منعک
ای در خصوص تاثیر مطالعات گسترده(.  Mertens ،1997و بافرینگ بزاق در شکمبه است )

 شکمبه منتشر شده است. pHبر  (peNDF)اندازه ذرات علوفه و اندازه فیبر موثر 
Yang ( در مطالعه2001و همکاران )و  8فیبر موثر از غربال با اندازه   ای برای تعیین  اندازه

( بوده که  ایشان نیز 1997این یافته ها  موافق با  نظرات  مرتنز  ).میلی متر استفاده نمود 19
موثر از لحاظ فیزیکی وجود دارد.  NDFشکمبه و  pHاند که یک ارتباطی بین مشاهده کرده

شکمبه در جیره های  pHبر  موثر از لحاظ فیزیکی NDFهمچنین بی تاثیر بودن مقادیر 
 تر را نیز گزارش کرده است.خشبی

شکمبه  به خاطر عوامل متعدد  دام   pHموثر از لحاظ فیزیکی و  NDFارتباط محدود بین  
( بر peNDFموثر از لحاظ فیزیکی ) NDFای و دیگر عوامل بوده که تاثیر بیشتری از و تغذیه

pH  چند عامل  منبع علوفه ، منبع کنسانتره، اسیدوژنیک  شکمبه دارند. در بین عوامل ذکر شده
 تری دارند بودن  خوراک ، تعداد  وعده غذا دهی و استفاده از ترکیبات بافری نقش برجسته

(Mertens, 1997; Oetzel, 2003; Kleen et al., 2003; Stone, 2004; Rustomo et 

al.,2006, ) 
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های تولید کننده الکتات اغلب گونه های استرپتوکوکوس بوویس  و الکتوباسیلوس باکتری 
است که معموالدر شکمبه  هستند .استرپتوکوکوس بوویس میکروارگانیسم بی هوازی اختیاری

ی  که  جیره علوفه باال داشته باشد ط، سکوم و کولون نشخوارکنندگان یافت می شود.در شرای
در هر میلی لیتر مایع شکمبه  بوده و در صورتی کع در جیره دا  10 7 -4 ی جمعیت این باکتر

می رسد  10 11کربوهیدرات سریع التخمیر ) جو وذرت (  با درصد باالیی باشد جمعیت ان  به 
 برابر می شود . 5به عبارتی 

این باکتری  از گلوکز تولید استات ، فورمات و شکمبه نزدیک به خنثی است   pHوقتی 
می رسد و مقادیر زیادی  6/5کمتر از  pHاتانول می کنند ولی  در صورتی که  شاخص

این باکتری های اسید الکتیک تولید نموده که  سبب روز  کربوهیدرات در دسترس باشد
      اسیدوزیس  و در نهایت  اسهال بدون تب در دام می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصلی بروز اسیدوزیسعلل 
 تجمع باالی اسیدهای چرب فرار زنجیر کوتاه-1
 عتخمیر شکمبه ای سری-2

 
 پروپیونات و الکتات،   شکمبه با نسبت های استات pHارتباط خمیر و تالگو 

Enemark et al  2002 
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 تغییر ناگهانی جیره به جیره با الیاف کم-3
 ی جیرهچربی باال-4
 توزیه نامناسب جیره در روز-5

 () کل خرواک با هم مخلوط شوند TMRعدم  مصرف به روش -6
 مصرف مکمل بافری مناسب یا به مقدار  کمعدم -7
  

 درمان :
سریع ترین حالت شربت جوش شیرین به دام قرنطینه کنید.  در  بتال را بره وبزغاله مابتدا 

 بخورانید . بهتر است چند مرتبه تکرار کنید.

 .وعده ای به دام یونجه خالی و کاه بدهیدبین 
  زریق کنید.ت   )آنتی هیستامین(کلرفنیل آمین   هر دام مبتال  یک  سی سی عضالنی  به 

 قرار دهید. مکانی غیر از آخور( در سالن ) سنگ نمکزیادی تعداد 
 

 

 ها:پشم خواری بره
دچار عارضه پشم خواری بره های شیرخوار و یا بره های نری که برای پروار خریداری شده اند  

هستند.  در منابع مختلف علمی کمبود  روی  و مس را علل این عارضه گزارش کرده اند که در 
ز مکمل های فسفر، روی و مس در بهبود این  عارضه بی تاثیر  بود.  انواع مواد معدنی عمل استفاده ا

با  یکدیگر اثرات هم افزایی دارند  و لذا  به نظر می رسد تنها یک عارضه  سبب بروز این اختالل  
 تغذیه ای نیست

ب در روز سی سی آ 40بعالوه  محلول مینرالکیس سی سی 10مصرف تجربه میدانی نشان داد که 
 روز این عارضه را  برطف می کند. 5-4به مدت 

اما برای درمان  اساسی که همان پیشگیری است  توصیه می گردد  از مکمل معدنی هپتامیکس 
 گرم در روز مصرف کنید. 2-1)مکمل کیالته ( شرکت آرایانا مشهد  روزانه  برای هر بره و بزغاله 
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 :ترکیبات مینرالیکس

لیکس یک محلول حمایتی حاوی مواد معدنی ماکرو شامل کلسیم، فسفر، منیزیم و مینرا
عناصر کمیاب شامل منگنز، آهن، روی، مس و کبالت می باشد که به منظور پیشگیری و 

 .گردداستفاده می بره و بزغاله درمان کمبودهای مواد معدنی در 

 Mineramix | مینرامیکس رکیبت

 :حاوی  Mineramix | رامیکسر لیتر از محلول مینه

 گرم 100 کلسیم )کلراید(

 گرم 50 اسید فسفریک

 گرم 10 منیزیم )کلراید(

 گرم 227 آهن )کلراید(

 گرم 333 روی )کلراید(

 گرم 224 منگنز )کلراید(

 گرممیلی 925 مس )کلراید(

 گرممیلی 14 کبالت )کلراید(

ه فرم کلراید می باشند. قدرت جذب زیستی مواد ب Mineramix | معدنی در مینرامیکس مواد
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معدنی در فرم های سولفات، اکساید و کربنات پایین بوده، درصورتی که مواد معدنی درفرم 
 .کلراید ازقدرت جذب زیستی باالتری برخوردارمی باشند

 .درمان استفاده از مکمل معدنی هپتامیکس در کنسانتره استبهترین 

 درمان پشم خوری و  تداوم ان سبب مرگ بره می گردد و درمان ندارد.عدم 

 

 نفخ :
اختالل  تغذیه ای مصرف  تجمع  گاز در شکمبه  سبب بروز نفخ گازی می گردد.  درمان  سریع این

 شربت  بلو ترول است
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : شربت ضد نفخ بلوترول  4-5شکل
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 قارچ :

در صورت بروز قارچ در بره و بزغاله ها  استفاده از محلول لیکودرم  سبب بهبود ان می 
 گردد. این بیماری مشترک انسان و دام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 شکل :  بیماری پوستی قارچ

 

 
 شکل :   درمان بیماری قارچ
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