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تعداد گوسفند
Country Number of 

Sheep
% of World 

Total
1 China 187,000,000 15.9%
2 India 75,000,000 6.4%
3 Australia 74,721,551 6.3%
4 Sudan 52,500,000 4.4%
5 Iran 48,750,000 4.1%
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Sources: FAOSTAT data, 2014 (last accessed by Top 5 of Anything: February 2014).



Numbers of goats in the top ten countries 
((FAOSTAT, 2008))
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درصد مصرف گوشت



کیلوگرم گوشت مصرفی
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محصوالت دامی تولیدي
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گوشت قرمز
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مصرف سرانه
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قیمت گوشت
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قیمت گوشت
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محصوالت فرعی
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ست؟آیا پرورش گوسفند و بز به صرفه ا
q عشایري و روستایی(پرورش سنتی(
 و خشکسالی ها، گوسفند و) عدم توجه به ظرفیت چرا(بعلت تعداد دام باال ◄

.بخصوص بز تخریب کننده مراتع است

qپرورش صنعتی
ومیتقریبا پائین اغلب گوسفندان و بزهاي ب) پتانسیل ژنتیکی(عملکرد ◄
)شیر و یا بره پائین(طول و مقدار تولید پائین گوسفند در طول سال ◄
)وشتتولید گ(سرعت رشد نسبتا پائین و ضریب تبدیل غذایی نسبتا باال ◄
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ت؟پرورش گوسفند و بز به صرفه اسآیا ...
qهمچنین:
ابتال به بیماري انگلی هنگام چرا◄
خطر حیوانات مهاجم◄
)چوپانی(حرفه پرورش گوسفند از نظر اجتماعی ◄
سیاست گذاري نامناسب و دالل گري◄
عدم ثبت مشخصات و رکورد◄
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)مزایاي پرورش(گوسفند و بز چرا پرورش 
q سرمایه گذاري و نهاده کمتر در مقایسه با پرورش دیگر دام ها

)مقایسه بره با گوساله(خرید گوسفند 1.

)مقایسه با طیور و گاو(جایگاه و تاسیسات ساده 2.

)تابستان(و پس چر مزارع ) خصوصا بهار(بهره گیري از مراتع 3.

)مرغ و گاو هر دو وارداتی(مقاومت گوسفند در مقایسه با حساسیت سایر دام ها 4.

تطابق حیوان با اقلیم هاي مختلف حتی بیابانی، استوایی5.

)توقع کم(امکان تولید با کم بودن کیفیت خوراك مصرفی 6.

20



)مزایاي پرورش(چرا پرورش گوسفند ...
qهمچنین
چراي گیاهان هرز◄
یع بخصوص جثه کوچک و استفاده از منابع علوفه بسیار وس(محدود خانواده ها و کشاورزان با منابع استقالل ◄
)بز
)گوشت و شیر طبیعی و با طعم و کیفیت(تولیدات ویژه گوسفند ◄
)گوشت و شیر(تولیدات ویژه بز و تاثیر آن بر سالمتی و درمان در انسان ◄
)قالی(تولید پشم ◄
بازچرخ محصوالت جانبی و پسماندهاي کشاورزي و علف هاي هرز به خاك◄
ذائقه ایرانی و مصارف مذهبی◄
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ودچطور در حرفه گوسفندداري موفق ب
؟؟)رکوردثبت (نژاد خوب نژادي جهت یک اصالح برنامه 1.
سیستم پرورشی و مدیریت تغذیه؟؟2.
برنامه تولید مثلی؟؟3.
؟؟)بهداشت، واکسن، داروها(برنامه دامپزشکی 4.
خرید و فروش؟؟؟5.
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برنامه اصالح نژاد. 1
qبرخی صفات تولیدي در گوسفند ایرانی
10%-5دوقلوزایی ◄
)روزگرم در  200حدود (وزن روزانه افزایش ◄
)وجود دنبه(و کیفیت الشه کمیت ◄
تولید مثل فصلی◄

q ي یا نژاد برتر بومی، نژاد خالص و یا دورگ گیر(نژاد و برنامه اصالح نژاد
)آمیخته گري
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یمدیریت تغذیه و سیستم پرورش -2
qتغذیه بخش اصلی هزینه ها را شامل می شود
ر دو باشدخوراك می تواند کامال دستی یا کامال از چرا تامین شود و یا تلفیقی از ه◄
یم بندي می سیستم یا روش هاي پرورشی گوسفند اساسا بر اساس نوع تغذیه تقس◄

شوند
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نروش هاي پرورش گوسفند در ایرا
.Iروش گسترده

.IIروش نیمه متمرکز

.IIIروش متمرکز
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)extensive(سامانه پرورشی گسترده . 1
qپرورش اساسا بر مراتع

q نیوزلندو اساسا سامانه غیرمتمرکز استرالیا
)گوسفند 2هکتار هر (تولید پشم و بره هدف ◄

q سامانه کوچ رو یا عشایري)Nomadic system(
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جامعه عشایري
qبیش از یک میلیون از جمعیت عشایري در کشور

qبیشتر در زاگرس

q30  هکتارمیلیون

qتقرار در اس(و قشالق یا گرمسیر ) استقرار در تابستان(سردسیر : ییالق
)زمستان

q9-7  مراتعماه متکی بر علوفه

q حال کاهشدر
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جامعه عشایري
q مدیریت چرا(مهمترین موضوع(
عبارت از تعداد واحد دامی که طبق برآورد سازمان ): ظرفیت مرتع(ظرفیت چرا ◄

را در یک در یک فصل چ) ادارات کل منابع طبیعی(جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور 
واند یا طرح مرتعداري می ت) پروانه چراي دام( هکتار مرتع، موضوع پروانه مرتعداري 

تعلیف نماید
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اهمیت مراتع
.I اي ارزش علوفه

.II جويگاز ها و آب و هوا، تنظیم اختالالت تنظیم

.III افشانیاز فرسایش خاك، تشکیل خاك، گرده جلوگیري

.IV ايو زیستگاه منطقه پناهگاه

.V اکوتوریسمهاي تفریحی، جنبه

.VI داروییگیاهان تولید
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Semi-intensiveنیمه متمرکز سیستم . 2

qسامانه روستایی یا مزرعه اي
معموال شغل اصلی عمدتا کشاورزي◄
چرا کمتر مرتع و بیشتر پس چر◄
)  روز 300تا  200(بخش اعظم سال از جمله بهار و تابستان و پائیز چرا ◄
)فصل زمستان(دستی هم تغذیه مقداري ◄
هدف تولید بره پرواري◄

32



)intensive(متمرکزپرورشی هاي سیستم . 3
q غیرمرتعی(سامانه پرورشی بسته یا صنعتی(
تغذیه کامال یا عمدتا بصورت دستی◄
)stubble grazing( چرا در صورت وجود کمی پس چر◄
سیستم بسیار سیستم پرنهاده◄
مدیریت و کارشناسی باالتر جهت سودآوري◄
درصد کم براي پرورش گوسفند◄
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مدیریت تغذیه بهینه
q تغذیه دستیو تلفیق چرا (سیستم پرورش مزرعه اي(

qش در تمام دنیا مرتع و پس چر مهمترین خوراك مورد استفاده در پرور
)نهاده ارزان یا رایگان(گوسفند و بز است 

متناسب با ظرفیت مراتع و پس چر مزارعدام چرا ◄
)جیره نویسی(دستی بر اساس نیاز تغذیه ◄

یردهی، بره ش، آبستنی سنگین، فالشینگ(تغذیه مکمل بر اساس احتیاجات و شرایط اقتصادي ◦
)پرواريهاي و بره هاي شیرخوار 
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باروري و مرتع
qترکیب گله گوسفند و بز در ایران

qافزایش تعداد بره یا بزغاله بدون افزایش دام هاي مولد
35

ترکیب گله گوسفند و بز 
درصد ترکیب ترکیب گله

50 میش یا بز مولد
2 قوچ یا بز نر مولد
10 جایگزینبز ماده  بره یا
1 نبزغاله نر جایگزی بره یا

37 بره  و بزغاله پرواري



مدیریت تولید مثلی. 3
q و  )دوقلوزایی(راهکارهاي فیزیولوژیک جهت افزایش بره یا بزغاله

باروري در طول سال 
روش طبیعی◄

نور مصنوعی و دام نر◦

روش مصنوعی◄
استفاده از هورمون ها جهت همزمان کردن فحلی و افزایش تخمک گذاري◦
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...برنامه هاي دامپزشکی و . 4
qبهداشت جایگاه

qقهواکسیناسیون و درمان بیماري ها مشترك، واگیر و شایع منط

qانگل ها و مبارزه صحیح داروهاي ضد انگل
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خرید و فروش بره. 5
qخرید در مواقع وفور یا ارزانی
شهریورو اردیبهشت ◄

q مواقعی فروش در
محرمو / و عید قربان /    ماه رمضان/ نوروز عید ◄
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