
بسمه تعالی

گروه علوم دامی

پرورش گوسفند و بز

و  مدیریت پرورشی بره-3
بزغاله ها

ابراهیم قاسمی



مطالب
qمدیریت:

بره و بزغاله هاي شیرخوار◄
ها در دوره رشد و یا جایگزینو بزغاله بره ◄
)پایانی(بره هاي پرواري ◄
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شیرخوارگی -1
رشد مناسب و کاهش تلفات1.
مقاومت کافیجایگاه و تغذیه آغوز، مسائل بهداشتی1.

رشد بهینه  شیر2.

رشد بره و همچنین توسعه شکمبه علوفهآغازین و تغذیه 3.

تنش شیرگیريکاهش    شیرگیري4.
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مسائل بهداشتی و جایگاه
)میش یا حوله(خشک شدن و تمیزي بره ◄
و شیردوشی میش) 7%تنتور ید (ضد عفونی نمودن بند ناف ◄
روز اولیه 3-4عدم جداسازي میش از بره طی ◄
)متر مربع 1×2(میش  10جایگاه به ازاي  1زایش جایگاه ) روز 2-1(جایگاه انفرادي ◄
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بهداشت و جایگاهمسائل ...
تهویه مناسب گازها، رطوبت و ذرات معلق 1.
)  درجه 25-20منطقه خنثی بره و بزغاله (دما 2.
بستر خشک3.
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آغوز
qکیفیت آغوز
و ملین) محیط و واکسن(ایمنوگلوبین ها تامین ، )A, E ،Feانرژي، ویتامین (مغذي ◄
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آغوز...
:  زمانبندي1.
ساعت متوقف 36-24ساعت کاهش و بعد از  12جذب ایمنوگلوبین ها بعد از ◦
)ساعت 18و  12، 6تولد، (ساعت اول بعد از تولد  24بار در  3-4: اگر تغذیه دستی◦
روز  3◦

مقدار2.
)گرم 600(درصد وزن بدن و یا بر اساس اشتها  20-15◦
)آغوز گاو باعث کم خونی در بره ها(بیشتر  30%آغوز گاو ◦

:  کیفیت و بیماري ها3.
)در لیتر IgGگرم  100بیش از (وضعیت میش و واکسیناسیون ◦
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آغوز...
q ذخیره آغوز
مصرف در مواقع کمبود آغوز◄
تعیین کیفیت آن◄
پاستوریزاسیون◄
ذخیره بصورت یخ زده◄
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آغوز...
qتغذیه آغوز

)درجه 40دماي (درجه  50آب گرم آغوز در گشایی یخ ◄
تغذیه با بطري شیر◄
)Stomach tube(هاي ضعیف لوله معده اي بره ◄
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Tube feeding
A skill all shepherds should master.

Means of placing milk directly into 
lamb/kid’s stomach. 

Quickest way to feed lamb/kid 
that can hold its head up.

If lamb/kid is nursing or can take a 
bottle, you have to tube feed it.

Some experts recommend tube 
feeding over bottle feeding if 
lamb will be dam raised.

1. Need flexible tube and catheter 
tip 60 cc syringe

2. Measure tube along outside of 
lamb/kid.

3. Wet tube with warm water.
4. Insert tube into left side of 

mouth, over tongue and back 
into mouth and throat.

5. Let lamb swallow tube or 
move gently down throat

6. Attach syringe.
7. Let warm milk flow via gravity.
8. Pinch end of tube when 

removing.
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شیر
روش شیردهی1.

منبع شیر2.

مقدار شیر 3.

سن شیرگیري4.
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شیر...
q شیردهیروش
میش و بزخوردن کنار شیر ◄

روز کامل ◦
نصف روز◦

تغذیه دستی شیر◄
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شیر...
q شیر؟؟؟منبع
و یا جایگزین شیر -شیر گاو  -شیر بز   -شیر میش ◄
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شیر...
q بره؟؟جایگزین شیر براي
الکتوز 25%پروتئین و  24-22چربی،  32-30: بره◄
درصد 22چربی حداکثر : بزغاله◄
)با آببرابر  5(براي بره  DM 18%رقیق سازي تا ◄
)درجه 40(گرم کردن در آب داغ ◄
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شیر... 

Table 1. Proportions for milk feed mixture

Percent solids Parts powder by 
weight

Parts water by 
weight

12 1 7.3
13 1 6.7
14 1 6.1
15 1 5.7
16 1 5.3
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رقیق سازي جایگزین شیر◄



شیر...
qشیردهی دستی
)لیتر 1میلی لیتر و هفته هاي بعد  600هفته اول (بدن وزن درصد  15-10  ◄

qدفعات شیردهی
مانع پرخوري، اسهال و بیماري هاي گوارشی) درجه 20(دفعات بیشتر و دماي کمتر ◄
بار در روز  3روزگی تا یک ماهگی  2◄
بار در روز 2یک ماهگی تا شیرگیري ◄
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تغذیه با پستانک یا سطل
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شیر... 
qزود از شیرگیري
باروري زودتر میش ها◄
...شیر و گرانی جایگزین شیر و فروش ◄
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شیر... 
qحداقل سن
ماهگی  1شیرگیري  ◄
کیلوگرم 10حدود  : تولدبرابر وزن  2-3وزن ◄
گرم در روز 250مصرف آغازین ◄

qشیرگیري مناسب
ماهگی 2حداقل سن ◄
کیلوگرم باعث کاهش تلفات بعد از شیرگیري 20 >وزن◄

q شیرگیري در مراتع
ماهگی 3-5◄
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شیر..
qسن شیرگیري مناسب
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آغازین
qآغازین
تعرف و اهمیت◄
زمان شروع◄
شیمیایی و اجزاترکیب ◄
کیفیت اجزاي تشکیل دهنده◄
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آغازین... 
q کریپ فیدینگ(تغذیه خزشی(
مکمل کنسانتره اي جداي از مادربه تغذیه اضافی ◄
تغذیه جداگانه به خوراك جامد یا آغازین◄
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آغازین... 
q اهداف تغذیه
توسعه شکمبه◄

شیرگیري زودتر ◦
و زنده مانی بهتر) عدم کاهش وزن بعد از شیرگیري(تنش کمتر شیرگیري ◦

رشد بهتر◄
)  30%(رشد بیشتر ◦
)بره زایی در فصول کم علوفه(تولید شیر میش کم باشد یا بره هاي دوقلو ◦
و کاهش سن تحویل به بازار) 1به  7درمقایسه با  1به  3 <ضریب تبدیل(هزینه غذایی کمتر ◦

اکاهش آلودگی به انگل ها در اثر چرا و مقاومت باالتر به بیماري ها بخصوص انگل ه◄
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آغازین... 

31

تغذیه خزشی و بدون آن◄



آغازین... 
q3ا ت) بخصوص در هنگام زود از شیرگیري(هفتگی یک الی دو سن شروع : زمان 

ماهگی
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آغازین... 
q شیمیاییترکیب

)Mcal/kg 2/85 )%79=TDNانرژي قابل متابولیسم  ◄
تغذیه بدون شیر یا زود از ( 20%تا ) تغذیه همراه شیر( 14%پروتئین خام ◄

)شیرگیري
)بعد از شیرگیري(درصد  16پروتئین خام ◄
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آغازین... 
qاجزاي آغازین

غله ◄
کنجاله هاي پروتئینی◄
سبوس، مالس ◄
یونجهتفاله و ◄
مغذي ها و افزودنی هاریز ◄
یا دیکاکس) بزغاله موننسین( الزالوسید: کوکسیدواستات ◦
%)  0/4(کلرید آمونیوم : اسیدي کننده ادرار◦
◦Ca  بهP  0/5(و نمک  1به  2با نسبت(%
)Cuو بدون  Seحاوي (و مواد معدنی ) A, D, E(ویتامین ◦
تتراسایکلینآنتی بیوتیک اکسی : از آنتروتوکسمیپیشگیري ◦
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نمونه جیره آغازین
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نکات دیگر
روزگی 14-3شاخ سوزي و اخته کردن در سن ◄

ماه نگهداري می شوند 2اخته کردن در صورتیکه دام هاي نر بیش از ◄
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اري هاتلفات بره و بزغاله شیرخوار و بیم
q ماهگی 6قبل از  35%-10مرگ و میر در این دوران

q تاثیر مهمی بر کاهش مرگ و میر در هفته اول(تغذیه آغوز(

qنصف مرگ و میر در هفته اول
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ببیماري ها
.Iورم بند ناف

.IIهیپوترما

.III اسهال(کوکسیدیوز(

.IVانتروتوکسمی

.Vپنومونی

.VIعضله سفید
39



ورم بند ناف -1
بیماري ناف. 2

تورم مفاصل پا و سفتی حرکت◄
)7%تنتور ید (ضد عفونی نمودن بند ناف ◄
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هیپوترما -2
qنشانه
درجه، دماي پائین زبان و دهان، ضعف 38دماي بدن به کاهش ◄

qعلت
)  جایگاه نگهداري(فصل زایش زمستان و سرما ◄
)مواد مغذي(عدم دریافت آغوز و شیر کافی ◄
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هیپوترما... 
qدرمان:
زیر پوستی 5%گلوکز  cc 25-50جایگاه گرم، تغذیه آغوز و شیر اجباري، ◄
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هیپوترما... 

43

Intraperitoneal (IP) injection
Injecting dextrose directly into abdomen to give energy boost

If a lamb/kid is more than 5 hours old and suffering from 
hypothermia, it is essential to provide it with an energy source  
(glucose) prior to warming.

20% warm dextrose solution, 4-5 ml per lb. 
[20 ml 50% dextrose + 30 ml freshly boiled water]

Procedure
◦ Hold lamb/kid by forelegs 
◦ Spray area to be injected with iodine

Injection site is 1 in. below and ½ in. to side of navel
◦ Slowly insert needle (20 gauge x 1.5”), pointing towards tail head
◦ Slowly inject solution



کوکسیدیوز. 3
Eimeria(گونه هاي ایمریا : زابیماري عامل ◄ spp( ،
مرطوب، نور ناکافی و تعداد زیاد بستر ◄
هفته به  2با موکوس در بره یا بزغاله هاي همراه خونی تخریب اپیتلیال روده و اسهال ◄

)رودهبه سلول هاي آسیب (بعد 
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کوکسیدیوز... 
qدرمان
سولفانامیدها از داروهاي استفاده ◄
نمکی-محلول قندي◄
یونوفر◄
◄Bovatec® - sheep
◄Rumensin ® - goats   N (toxic to equines)
◄Deccox® - sheep, goats
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انتروتوکسمی . 4
qClostridium perfringens C and D 

بره هاي ، )ماه 2کمتر از (یا جیره خزشی شیرخوار بیماري شایع در بره هاي ◄
، چراي مراتع تازه)Dنوع (پرواري با رشد سریع 

تولید سم و جذب از روده و مرگ طی چند ساعت بدون عالمت◄
زخم روده، اسهال خونی، مرگ ناگهانی◄
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انتروتوکسمی...
q گیريپیش

روز قبل از زایش هر سال 30میش واکسیناسیون  ◄
در صورت عدم (هفته بعد  4-3بوستر ماهگی و  2واکسیناسیون بره در سن ◄

)هفتگی 4واکسیناسیون مادر 
افزودنی آنتی بیوتیک به جیره ◄
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پنومونی. 5
انگل، ویروس و پاستوروالباکتري ◄
باال، تهویه نامساعد و باد و بارانتراکم ◄
تنفس سرفه و سختی و ) درجه 40باالي (تب ◄
درمان با آنتی بیوتیک◄

49



بیماري عضله سفید. 6
q سلنیوم کمبود

یت شده باکیفمرتع آبیاري ، )یونجه(لگوم با تغذیه شده بره ها بخصوص ◄
تخریب عضالت قلبی و اسکلتی و فلجی عضالت پاي عقب◄
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جایگزین دام -دوره رشد
)Replacement ewe/ram lamb(
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دوره رشد...
q ماهگی به  3از ) جایگزین(و ماده ) پروار یا جایگزینی(جداسازي بره هاي نر

بعد

q بین شیرگیري تا وزن (بره نر جهت پروارkg 30(
)بسته به وزن بره و تغذیه(ماه  3تا  0طول دوره ◄
تغذیه◄
چرا بعالوه مکمل1.

)گرم در روز 400(مقداري کنسانتره +دسترسی به مرتع یا پس چر تا آخر تابستان◦
جیره دستی2.

)پروتئین خام% 16(رشد جیره ◦
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)Replacement ewe/ram lamb(دام جایگزین 

qشیرگیري تا آبستن شدن
)زایش در دوسالگی(ماهگی  19-18در روش چرا در مرتع آبستنی ◄
)پروتئین 12%(معمولی چراي ◦

)زایش یکسالگی(ماهگی  8-7آبستنی در ◄
ریعتریکسال هزینه نگهداري کمتر، طول عمر تولیدي بیشتر، انتخاب و اصالح ژنتیکی س◦
)نه کم و نه زیاد(تغذیه مناسب ◦
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ماهگی 7سن تغذیه بره جایگزین تا آبستنی در 

qتغذیه قبل از آبستنی
)روزگرم در  200روزانه حدود رشد (دوره رشد ◄
گرم 450پروتئین یا چرا بهمراه مکمل کنسانتره  16%-14جیره ◄
)کیلوگرم 40-35(وزن میش بالغ  70-60%تلقیح یا آبستنی در وزن ◄

qتغذیه بعد از آبستنی
کنسانتره جهت تامین نیاز رشد و آبستنی  50%علوفه و  50%جیره ◄
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)Replacement Ewe Lambs(تقلی 

56

احتیاجات بره هاي ماده جایگزین
kg 30 وزن

1/2 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
72 TDN  %)جیره(

2/6 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
15 )جیره(% خام  پروتئین

0/5-0/25 فسفر-کلسیم



)پرواربندي(دوره پایانی 
qپرواربندي:
عینمدام نر جوان به منظور تامین گوشت به مدت مشخص و وزن ) بسته(دستی غذیه ت◄
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مدیریت پرورشی دوره پروار
qآماده سازي
انتقال، ورود دام و جایگاهو نقل  ◄
واکسیناسیون و ضد انگل◄

qرشد باال
)بره و دوره پروار مناسب، جنس، سن نژاد(ویژگی هاي بره ◄
)باال و عادت دهی به کنسانترهکنسانتره (جیره دوره پروار ◄

q و تلفاتبیماري ها
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آماده سازي
qنقل و انتقال
حمل و نقل در هواي خنک ◄
)چند ساعت(محدودیت مصرف خوراك قبل از حرکت ◄
مولتی ویتامین قبل از انتقال◄
آب دادن در مسیرهاي طوالنی و گرم◄
تازه خریداري شدهو انجام امور بهداشتی بر روي دامهاي قرنطینه ◄
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آماده سازي... 
q ورود دام

ک و ساعت آب و مولتی ویتامین، سپس در آخور فقط یونجه خش 2بعد از ورود تا ◄
) (TMRاز روز دوم به بعد خوراك مخلوط 

A, D, E, B12تزریق ویتامین ◄

پشم چینی بخصوص قبل از فصل گرما◄
)Shy feeders(فروش بره هاي کم رو ◄
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آماده سازي... 
qجایگاه ساده حاوي سایبان

مربعمتر  2و غیر مسقف  1پرواري مسقف بره : بازنیمه جایگاه ◄
متر مربع به ازاي هر بره 10-5: جایگاه باز◄
سانتیمتر فضاي آخور 35◄

qنحوه تغذیه
)Hand feeding(تغذیه دستی در آخور ◄
)Self feeding(تغذیه خودي ◄
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جایگاه باز
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سیستم بسته
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آخور
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آماده سازي... 
qشعله دهی
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تغذیه دستی و تغذیه مداوم
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آماده سازي...
q هاخوراندن ضد انگل به تمامی بره

آلبندازول، لوامیزول، ایورمکتین و رافوکساناید◄

q واکسیناسیون
بار و بیماري هاي شایع دیگر 2-1انتروتوکسمی ◄
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ویژگی هاي بره
qجنس بره
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ویژگی هاي بره... 
qنژادهاي درشت جثه
مغانی، مهربان، قزل، افشاري، شال، لري بختیاري ◄
گرم در روز 350-200رشد ◄

q رشد سریعتر و الشه بهتر(پذیرد نژادي صورت تالقی(
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مغانی
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مهربان
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قزل
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افشاري
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لري بختیاري
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ویژگی هاي بره... 
q پروارو زمان خرید بره براي سن

)ماهگی 6(از دوران رشد در مرتع یا بعد ) ماهگی 3(بره شیرگیري شده ◄
کیلوگرم 30-20بره خریداري شده وزن ◄
8:1ماهه ضریب تبدیل  6و بره  4:1ماهه ضریب تبدیل  3بره ◄

78



دوره پروار
q ماه 4- 3حدود

qوزن پایانی
وزن بالغ  %70◄
کیلوگرم براي بره هاي نژاد درشت 50-40حدود ◄

q قیمت گوشت یا بره: بازار
79



دوره  پروار... 
q3 ماه بعد
نوروز◄
ماه رمضان◄
ماه محرم◄
عید قربان◄
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دوره پروار...
qاثر وزن کشتار بر درصد و ترکیبات الشه
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دوره پروار... 
qالشه
کمترین مقدار استخوان، بیشترین مقدار عضله و مقدار متعادلی از چربی◄

◄  palatability of meat include tenderness, flavor and juiciness

چربی زیرپوستی باعث نرمی و مانع از خشکی گوشت◄
)درصد وزن عضله بین الیاف ماهیچه اي، چربی ماربلینگ 1-15(چربی داخل ماهیچه اي ◄
)اطراف عروق خونی و اعصاب(چربی بین عضله اي ◄
چربی اطراف کلیه، دستگاه گوارش◄
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دوره پروار...
qماربلینگ گوشت
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دوره پروار... 
qConformation
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پرواردوره ... 
qکیفیت الشه
الشهتولید  3یا  2امتیاز ◄

88

Yield Grade Backfat  Range

1 0.15 inch and less

2 0.16 to 0.25 inch

3 0.26 to 0.35 inch

4 0.36 to 0.45 inch

5 0.46 inch and greater



جیره
qمصرف خوراك
وزن بدن %4  ◄
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جیره... 

90

qاحتیاجات
احتیاجات بره هاي پرواري

kg 50-35 kg 35-25
1/6 1/3 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
77 72 TDN  %)جیره(

2/75 2/6 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
13 15 )جیره(% خام  پروتئین

0/4-0/2 0/5-0/25 فسفر-کلسیم



احتیاجات معدنی ماکرو
Table 1: Recommended nutrient levels for 70-pound finishing 
lambs (dry-matter basis).

%

Crude protein 12-14

Sodium .04-.10

Calcium .21-.52

Phosphorus .16-.37

Magnesium .04-.08

Potassium .50

Sulfur .14-.16
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حتیاجات مواد معدنیا
Table 2: Trace minerals for 70-pound finishing lambs (dry-matter basis).

ppm

Copper 5

Iron 30-50

Manganese 20-40

Zinc 35-50

Cobalt .1

Iodine .1-.8

Molybdenum >.5

Selenium .1
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احتیاجات ویتامین بره پرواري

Table 3: Vitamins for 70-pound finishing lambs.

Vitamin per head per day

A 1500 IU

D 300 IU

E 15 IU 
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جیره... 

94

qضریب تبدیل و مقدار کنسانتره



جیره... 

Table 5: Energy levels and performance of lambs.
1

Concentrate, %

100 90 75 50

ADG (lbs) .66
a

.77
b

.79
b

.70
a

FE 4.60 4.76 5.24 5.95
1
Colby Sheep Day, 1979. 

ab
P<.05
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qدرصد کنسانتره در جیره پروار



جیره... 
qعادت دهی
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جیره... 
qعلوفه
ذرتگندم یا کاه جو ، یونجه و سیلو کاه ترین علوفه اي مرسوم ◄
کیلوگرم 30سیالژ ذرت بعد از وزن ◄
ذرت و سیلوي حالت استفاده از یونجه بهترین ◄
کرداستفاده توان از کاه نیز می یونجه، صورت گران بدون در ◄
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جیره... 
q کنسانتره

)بخش اصلی(غله جو و ذرت ◄
و پودر گوشت و استخوانکنجاله ◄
سبوس، کود مرغی، تفاله◄
درصد 0/5اوره ◄
)با آب مخلوط 4به  1(مالس جهت خوش خوراکی ◄
مواد معدنی درشت و ریز، نمک و کربنات کلسیم و ویتامین، افزودنی◄
آنیونی نمک هاي ◄
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جیره... 
qخوراك بصورتTMR    بار در روز غذادهی 3-2تمامی ساعات و در
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Feed whole grain(s)

q Once lambs/kids have functioning rumens, they are able to utilize whole 

grains.

q There is no benefit to processing grains for small ruminants.

q There are less digestive upsets when whole grain is fed.

q Feed efficiency is improved with whole grains.

q No forage source is necessary when whole grain finishing diets are fed to 

lambs (goats ?)

q You can balance simple, cost-effective rations utilizing whole grains and 

supplements.

q Some grains will pass through digestive system whole, but loss is minimal, 

compared to cost savings.



و فرآوري شدهجو کامل 

Table 9: Effect of barley processing on lamb performance.
1

Item Whole Rolled Pelleted

ADG (lbs) .64 .55 .48

FE 3.85 4.43 3.98

1
Can. Journal of Animal Science 53:89.
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و فرآوري شدهذرت کامل 

Table 10: Effect of corn processing on 56-day lamb performance.
1

Cracked corn Shelled corn

ADG (lbs) .50 .58

FE 6.62 6.06

1
Missouri Sheep Day, 1980.
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بیماري ها
qانتروتوکسمی

qاسیدوز

qپلی انسفالوماالسیا
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بیماري هاي دوره پروار... 
اسیدوز و لنگش

)تولید اسید الکتیک(مصرف یکباره و یا زیاد غله ◄
افسردگی: نشانه◄
علوفه، یونوفر، بافر بیکربنات یا کربنات منیزیم 10%حداقل ◄
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هاي دوره پرواربیماري ...
پلی انسفالوماالسیا

، کوري)گیجی حیوان(نکروز مغز و نخاع ◄
ماه 8-5در بره هاي پرواري ◄
)تیامیناز(کمبود تیامین در اثر اختالالت گوارشی ◄
یا آب) پودر ماهی، دانه هاي تقطیري(مصرف سولفور در غذا ◄
)میلی گرم 400تزریق تیامین (تزریق تیامین طی چند روز ◄
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بیماري هاي دوره پروار
)شکم آبی(مثانه ادراري یا سنگ 
و گرفتگی و نهایتا پارگی مثانه) گوسفندان نر(در میزراه سنگ تجمع ◄
)کاهش مصرف آب(در دام هاي پرواري جنس نر بخصوص در فصل زمستان ◄
رسوبات فسفر با منیزیم◄
شکم افتاده، درد در هنگام ادرار نمودن، ادرار مکرر◄
ادرار قلیایی و حاوي فسفر زیاد◄
 و استفاده از سولفات یا کلرات آمونیوم، افزایش نمک 1به  2نسبت کلسیم به فسفر : جلوگیري◄

جیره و تحریک مصرف آب
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مواد معدنی مورد نیاز
)ضایعات طیور، مکمل هاي معدنی(مسمومیت مس 

)PPM 25حد مسمومیت (برابر حساس تر از گاو  10گوسفند ◄
تجمع مس در کبد و تخریب گلبول هاي قرمز، ادرار قرمز یا قهوه اي◄
)10:1(مس باال یا افزایش نسبت مس به مولیبدن ◄
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)ارپرو(نمونه جیره خزشی، رشد و پایانی 
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نمونه جیره
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