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 جنبه حقوقی طرح -2

 محل اجرای طرح:

 اصلی 65فرعی از  184زرندیه، بخش مرکزی، دهستان خشکرود، روستای حسین آباد، پالك  شهرستان ،استان مرکزی

 مشخصات زمین محل اجرای طرح

 مساحت ) متر مربع( شماره و تاریخ مربوطه مالکیتنوع  آدرس محل شماره پالك

فرعی  184پالك 

 اصلی 65از 

 ه،یشهرستان زرند ،یاستان مرکز

  روستای حسین آباد ،یبخش مرکز
 200 - رسمی

 : منبع آب مورد نیاز میزان و

تأمین می گردد.  شبانه روز 10با مالکیت یک ساعت و نیم آب در گردش  روستای حسین آباد چاه آب کشاورزیآب مورد نیاز پروژه از طریق 

شور میزان آب  صنعتی م شرببا توجه به نظام جامع دامپرورری ک شتی  سفند دا لیتر در  10 اقلدحبه ازای هر رأس صرفی در واحدهای گو

 .خواهد شدتامین  حقابه چاه مذکورتوسط که  داردروز لیتر آب در شبانه  2000در مجموع این واحد نیاز به  باشد.شبانه روز می

 : مجوزهای قانونی

و مجوزهای اخذ شده  مهندسی کشاورزی استان صورت پذیردبایست طی روال صدور پروانه از طریق سازمان نظام کلیه مجوزهای قانونی می

 بدین شرح می باشد:

 مجوزهای اخذ شده

 توضیحات تاریخشماره و  سازمان صادر کننده نام مجوز ردیف

1 
موافقت اصولی یک واحد پرورش 

 رأس200گوسفند داشتی به ظرفیت 

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی 

  استان مرکزی
810312998-99/8/12   

     نظام دامپزشکی استان مرکزی  پروانه بهداشتی موافقت اصولی 2

 مطالعات مکان یابی -3

 : خصوصیات محل اجرای پروژه

 جغرافیاییموقعیت 

شهر  یلومتریک 40تهران، یلومتریک 80شهر در فاصله  نیاست. ا یاستان مرکز یاز شهرستانها یکی هیشهر مامون تیبا مرکز هیزرند شهرستان

 دارد. قرار ایمتر از سطح در 1256در ارتفاع  هیاست. شهرستان زرنداز مرکز استان)اراك( واقع شده یلومتریک 220ساوه و  یلومتریک 30پرند و 

 کیلومتر است. 7محل اجرای طرح با مرکز شهرستان حدود 

کیلومتر مربع وسعت 4150این شهرستان در جنوب غربی تهران قرار گرفته و در سالهای اخیر از شهرستان ساوه جدا شد. شهرستان زرندیه با 

زرندیه در مسیر ورودی باد  باشد.ظر جمعیت مینفر جمعیت سومین شهرستان استان از نظر وسعت و پنجمین شهرستان از ن 85000و حدود 

دارای مرز مشترك با استانهای تهران،  شهریاری تهران است و تنها نقطه در اطراف پایتخت است که همیشه از هوای پاك برخوردار خواهد بود.
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کیلومتر از مرکز استان واقع شده است. هم 240کیلومتر از پایتخت وآخرین شهرستان استان با فاصله 80قزوین، همدان، البرز و قم، و با فاصله 

ست. ستان ا شهر ست. این رود یکی از بزرگترین رودهای  اکنون محمد کردی فرماندار این  ستان زرندیه ا شهر شمال  شور نام رودی در  رود 

د تا دریاچه نمک در کویر گیرهای البرز در نزدیکی قزوین ســرچشــمه میحوضــه آبریز دریاچه نمک قم اســت. این رودخانه که از رشــته کوه

سلطان تخلیه میمرکزی ایران امتداد می ستان زرندیه دارای دو بخش به نام گردد.یابد و در نهایت به دریاچه حوض  های بخش مرکزی و شهر

 است. بخش خرقان است. این شهرستان دارای شش دهستان 

 یبارندگ

 متر است. یلیم 216 یسال زراع یبارندگ متوسط

 ایسطح در از ارتفاع

 قرار گرفته است. ایاز سطح در یمتر 1310طرح به ارتفاع  یاجرا محل

 دما

 یدرجه سانت 9.5 یماه و ماه د نیگراد گرمتر یدرجه سانت 37 نیانگیکه ماه مرداد با م باشدیگراد م یدرجه سانت 25ساالنه منطقه  یدما متوسط

 .باشدیماه سال م نیگراد سردتر

 باد

 در ساعت ثبت و گزارش شده است. لومتریک 95 زانیشده به م دهیسرعت باد وز نیشتریو ب باشدیدرجه( م 360) یغالب منطقه غرب باد

 رطوبت

 .باشدیماه سال م نیخشک تر %26 نیانگیو مرداد با م ریو ماه ت نیمرطوبتر %58 نیانگیبا م یکه ماه د باشدیم 39رطوبت ساالنه % نیانگیم

 

 هیرستان زرندشه میاقل

 .باشدیخشک معتدل م مهیآمبروژه ن یدمارتن خشک و بر اساس طبقه بند یمنطقه بر اساس طبقه بند میاقل

 مکان یابی پروژه

 اجرای طرح در ادامه نمایش داده شده است:محل عکس هوایی زمین  و UTM بر حسب مختصات جعرافیایی 

ن بر اساس   UTMمشخصات جغرافیایی زمی 

 عرض طول منطقه نقطه

1 39 S 446283 3909007 

2 39 S 446274 3908990 

3 39 S 446178 3909044 

4 39 S 446188 3909062 
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 وضعیت دسترسی به امکانات

 آب

o  سی  200جهت این واحد آب مورد نیاز شد و این میزان آب ت 2رأ شبانه روز میبا حقابه وسط مجری طرح و از طریق متر مکعب در 

 است. قابل دسترسی موجود کانالتوسط  طرح محل اجرای متری 200 آب تا فاصله. خواهد شدتامین  اه کشاورزیچ

 برق 

o  شد. فاصله محل اجرای طرح تا شبکه برق تأمین خواهد  برق واحد از طریق ترانس با کاربری دامداری قابل تأمین خواهد بودکه از 

 . متر می باشد 500نزدیکترین خط انتقال برق حدود 

 گاز

o متر فاصله دارد. 200حدود  محل اجرای طرح تا لوله گاز 

o  

 و فرودگاه راه آهن بزرگراه، جاده،

o متر 200حدود فرعی تا جاده  محل اجرای طرح فاصله زمین  

o ترکیلوم 1.5حدود  آسفالتطرح تا جاده  یفاصله زمین محل اجرا 
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o کیلومتر 17تا بزرگراه تهران ساوه حدود  طرح یفاصله زمین محل اجرا 

o لومتریک 25حدود  راه آهن پرندكطرح تا  یفاصله زمین محل اجرا 

o لومتریک 65)ره( حدود ینیامام خم یالملل نیطرح تا فرودگاه ب یفاصله محل اجرا 

 روستا  شهر و

o کیلومتر 3روستای حسین آباد حدود  طرح تا یفاصله زمین محل اجرا 

o کیلومتر 7شهر مأمونیه )مرکز شهرستان زرندیه(  طرح تا یفاصله زمین محل اجرا 

 بررسی های فنی و تکنولوژیکی طرح -4

 انتخاب نوع محصول و سیستم پرورش

شتی پرورش گوسفند نوع و سیستم پرورش با توجه به نظر متقاضی و مطالعات امکان سنجی تولید،   باشد.به روش صنعتی میرأسی  200دا

بومی  گوسفنداندو قلو زایی و سه قلو زایی در  تعددبا توجه به روز( است.  150روز )به طور متوسط  155تا  145 گوسفند یطول دوره آبستن

  خواهد شد. استفاده  تهیه و خرید گله در ابتدای شروع و بهره برداری طرح از نژادهای برتر جهت پرورشمنطقه جهت 

 تعداد دوره تولید در سال

در طول  باشد. یمصرف جامعه م ازیمورد ن  یوانیح نیپروتئ نیتأم تیگوشت قرمز و در نها دیو تول بره دیبجهت تول یداشت گوسفندپرورش 

دو  در سال امکان پذیر است. همچنین در میشهای یکبار زایشتعداد زایمان یک تا دو بار بسته به نژاد گوسفند داشتی یکسال پرورش گوسفند 

 گوسفند وجود دارد. نژادبا در نظر گرفتن قلو و سه قلو زایی 

 اهداف طرح :

 وپشم ری، شتولید گوشت قرمز -1

 اشتغالزایی بطور مستقیم و غیر مستقیم و اشتغال جانبی و امنیت شغلی -2

 ایجاد یک فعالیت اقتصادی سالم و کسب درآمد -3

 ایجاد یک مجموعه تولیدی و اقتصادی که با بهره دهی کامل بتواند ادامة کار خود را تضمین نماید. -4

وچربی  %20که از فروش بره های نر تولید شده و پروار کردن آن است. درصد پروتئین گوشت گوسفند تولید گوشت قرمز  هدف از این طرح

 اهمیت خاصی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد.% است لذا پرورش گوسفند  4.2آن 

 باشد:رعایت مواردی که در زیر گفته شده است می رش گوسفندشرایط موفقیت در پرو

 امنیت -1

 جایگاه و فضای مورد نیاز دام -2

 خرید خوراك در زمان مناسب -3

   در مناسب ترین اوقات سال خرید میش مادر -4
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 محل مناسب خرید دام -5

 بره هاروش فروش  -6

 انتخاب نژاد مناسب -7

 (یی) دوقلوزا نگیشو فال یاصالح نژاد یبرنامه ها یمثل و اجرا دیتول حیصح تیریمد -8

 عرضه بازار یبررس

. گرچه در ندینما نیرا تام یو ییغذا ازیاز ن یو بخش افتهیو پرورش  یتوسط بشر نگهدار یاهل یموجب شده که دامها نیانسان به پروتئ ازین

شت قرمز معرف یبرا ییهانیگزیجا ریاخ یسالها ست ول یگو شت کماکان ا کنیشده ا صول را بدون رق نیطعم ومزة گو شته  بیمح نگه دا

 یاتیآن ح یهااز فرآورده حیو اســتفاده صــح دیتداوم تول گرددیمحســوب م یمل هیکشــور ســرما کی یدام تیجمع نکهیبه ا تیاســت. با عنا

 یمل ةیسرما کیکشور را بعنوان  یدام تیاز جمع انتیص د،یچنان باشد که عالوه بر امکان تداوم تول دیگوشت قرمز با دیتول نی. بنابراباشدیم

 سازد. سریآن را م یهاهاز فرآورد نهیو استفادة به

استحصال مواد  یسنت یهاموجب شده است که روش ییغذا یهامصرف فرآورده شیو به تبع آن افزا ریاخ یهاکشور در سال تیجمع شیافزا

ـــاورز ییغذا ـــو ییکارآ یو دامدار یاعم از کش ـــت بدهند .از س ـــان به پروتئ یاتیح ازیبا توجه به ن گرید یخود را از دس  نیو همچن نیانس

شهروندان،  ازیمورد ن یاساس ییمواد غذا نیدر تام گانگانیبه ب یو عدم وابستگ ییبر لزوم خودکفا یمبن یاسالم یردولت جمهو یهااستیس

 افتهی یروزافزون تیاهم نینو یعلم یهاروش یریبکارگ ،یدر گام بعد ،یاو فرا منطقه یامنطقه یخارج یبه بازارها یابیدرگام نخست و دست

 است.

ستان زرند یدیواحد تول نیو تمرکز ا یریقرارگ شهر  ستراتژ هیدر  شهر تهران و قرار  یکیآن به جهت نزد ییایجغراف تیبودن موقع کیو ا به 

 100ها روزانه آمار براساس .ردیانجام پذ یطرح با اهتمام بشتر یسبب شده تا اجرابه چهار گوشه کشور  یاصل یمواصالت یرهایگرفتن در مس

 .شودیبازار کشور است عرضه م نیترتن گوشت قرمز در استان تهران که پر مصرف

 رانیآمار تعداد دام سبک در اوضعیت و  -5

ساس نتا بر سفند  راتییتغ یریاندازه گ یریطرح آمارگ 1397در بهمن ماه  رانیبدست آمده از مرکز آمار ا جیا سبک، تعداد گو ماهانه تعداد دام 

 است. دهیرأس رس ونیلیم  62.7به  ،ینسبت به مهر ماه سال جار یدرصد 20کشور با رشد  یهایو بز موجود در دامدار

 است: ریبه شرح ز یریطرح آمارگ نیا یلیتفص گزارش

در کشور ما از رونق   شوندیم دهیقه مردم، پرورش گوسفند و بز که اصطالحاً دام سبک نامکشور و ذائ یمیاقل طیمختلف، از جمله شرا لیداال به

ست. مطابق نتا یادیز شمار جیبرخوردار ا شاورز یعموم یسر شاورز ونیلیم 1.2به  کی، نزد1393در مهر ماه  یک به پرورش  یبهره بردار ک

سبک م ونیلیم 43.8 ص یریپنج دوره آمارگ جیبه عمل آمده و نتا قاتیتحق پرداختند. یرأس دام  ص شان م یدامدار تیاز فعال یتخ که  دهدین

سال در حال تغ تیجمع سبک در طول  ست. با افزا رییدام  صلها شیزا شیبوده ا سفند و بز در ف ستان، جمع زییپا یگو نوع دامها  نیا تیو زم

 .ابدییدام سبک کاهش م تیجمع ،یپروار یخروج دامها نیمچنو ه شیابهار و تابستان، با کاهش ز یو در فصلها ابدییم شیافزا

سبک در مرکز آمار ا راتییتغ یریاندازه گ یریطرح آمارگ رات،ییتغ نیماهانه ا یریهدف اندازه گ با شد و از مهر  یطراح رانیماهانه تعداد دام 
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سازمان مد سان آمار  شنا سال با کمک کار شور به اجرا درآمد. 31 یزیو برنامهر تیریماه ام ستان ک ش یریطرح آمارگ نیا جینتا ا  یها وهیکه با 

که تعداد گوسفند و بره موجود  دهدیاجرا شد، نشان م تلفنی–یحضور یبیترک وهیثابت و ش یاستفاده از نمونه مؤثر، نمونه ها یریآمارگ دیجد

 21.9 بیکه نسبت به مهر ماه، به ترت وده،رأس ب ونیلیم 16.7رأس و تعداد بز و بزغاله  ونیلیم 46، 97کشور در بهمن ماه سال  یهایدر دامدار

 است. افتهی شیدرصد افزا 15.4و 

شــده در مهر  دهییرأس بوده، که نســبت به تعداد بره و بزغاله زا ونیلیم 1.6و  5.4 بیشــده بهترت دهیی، تعداد بره و بزغاله زا1397بهمن ماه  در

 است. افتهی شیدرصد افزا 54.8و  107.1ماه 
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 : یگوسفندان داشت انتخاب نژاد -6

گوشت و پشم از آنها  یدو تول یرش یدبره و تول یدکه به عنوان تول یگوسفند ها یاها و  یشکه م یندگو یم یبه گله ها یگوسفند داشت یها گله

 شود. یاستفاده م

درصد  یشکار افزا ینشود که هدف از ا یم یقوچ نگه دار یمادر و والد به همراه تعداد کمتر یشم یادینوع از پرورش گوسقند تعداد ز ینا در

 اشود. ام یم یراس قوچ در گله نگه دار یک) مولدراس گوسفند ماده  50هر  یبه ازا یداشت یدر گوسفندان است. معموالً در گله ها یشزا

 باشد. یم ییرژاد و جثه دام قابل تغماده بسته به نوع ن ینسبت از تعداد قوچ و بره ها ینا

آب  یطبا شرا یریعادت پذ یط،با مح یعسر یمطلوب، سازگار یرش یدسرعت رشد باال، تول یراخوب است ز یکار گوسفند نژاد افشار ینا برای

 افشار است. یژن گوسفند یژگیهایو مقاومت باال در مقابل امراض، و ییمناسب، توان چند قلوزا یماییمناطق سرد، قدرت راهپ یو هوا

 :ینژاد داخل نیبهتر -الف

گوشت در کشور ممتاز  دیو تول یبه لحاظ پرواربند یو بهمئ یسنگسر ،یقزل، مهربان، مغان ،یشال، افشار یرانیگوسفندان ا ینژادها نیاز بهتر 

پروران برخوردار دام نیدر ب یاگسترده تیگوشت هستند که از درجه مقبول دیتول یبرا یرانینژاد گوسفندان ا نیمذکور از بهتر ینژادهاهستند. 

 .باشندیم

 :ینژاد خارج نیبهتر -ب

سفند ینژادها نیتراز مهم  ستفاده قرار م یکه جهت پرواربند یخارج گو ستر،یال نکلن،یشامل ل رندیگیموردا سافولک و  ا،یکلمب س رومانوف، 

 .باشندیم یآواس

صل پرواربند یموارد ،نژاد  نیبهتر بر انتخاب عالوه سالم، ف ستفاده از دام  سب خر ،یمانند ا دام،  یشکل ظاهر ،رورشپ یدام برا دیزمان منا

  .هستند پرورش تیریدر مد لیدخ یمطلوب و... از فاکتورها هیو تغذ رهیونقل دام، بهداشت دام، استفاده از جحمل
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 گوسفندو خرید  نحوة انتخاب -7

 برای این که چه نژاد یا نژادهایی را پرورش دهیم، بسیار مهم است. بنابراین اولین و مهم ترین توجه هر گله دار برای انتخاب نژاد باید تصمیم

انگیزه و هدف او از پرورش گوسفند و بز باشد، آیا هدف تولید الیاف پشمی یا کرك هست یا منظور دامدار تولید شیر و گوشت و فروش آن 

ت دامدار را در انتخاب نژاد پرورشی هدایت می کند و نژاد مناسب برای مزرعه و گله را می تواند از این الاست. نوع پاسخ به این سؤا در بازار

کند. در مرحلة دوم قیمت نژاد و در دسترس بودن آن تأثیرگذار است، همچنین در انتخاب نژاد سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه  طریق انتخاب

اگر هدف از پرورش گوسفند و بز به صورت داشتی است، نژادهای موجود در منطقة خود را مطالعه کنید و هر  .مورد توجه قرار گیرد هم باید

اگر  .دست و یکنواخت با مشخصات نظیر هم انتخاب کنید کدام را که با شرایط منطقة شما سازگار بود، خریداری کنید. حتماً گوسفندان یک

دی است، با توجه به مطالب بخش نژادهای گوسفند ایران، نژادهای گوشتی را که با شرایط منطقة شما سازگاری دارند، تهیه هدف شما پرواربن

 .کنید

 خرید میش:

 عبارتند از: مواردی که در زمان خرید میش و بز ماده باید رعایت شود

 گردن دام نباید خیلی بلند و شل باشد -1

 شانه کم باشد، نشانة آن است که حیوان ریه و قلب کوچکی دارد و چنین حیوانی ناسالم استوقتی فاصلة بین دو دست و سینه و  -2

 و میش چنین برة ٔەکپل و تهی گاه کم عرض با پاهای بلند، نشان می دهد که اتاقک رشد جنین کوچک است و در نتیجه اندازة جث -3

 .کند تولید تواند نمی خوبی گوشت و شیر و شد خواهد کوچک بزی

 .اگر کوتاه باشد، حیوان نمی تواند خوب چرا کند و این عیب می تواند ارثی باشد الپایین یا بافک  -4

 دندان های از هم بازشده یا شکسته یا ریخته عالمت پیری دام است -5

سالم،  -6 شم حیوان  ست، پلک چ شم عالمت ابتال به انگل های داخلی ا ستی حیوان و ریختن پ س شم کم رنگ و زرد توأم با  پلک چ

 ورتی رنگ استص

شند -7 ست و یکرنگ نبا سفند  ، عالمت گله ای که حیوانات آن یکد ستند و از چنین گله ای نمی توان گو ست که از یک نژاد نی این ا

 .خوب انتخاب نمود

دام به انگل های  نشانه ابتالیوجود کنه در داخل پشم و مو، پستان و گوش و یا ریختن پشم قسمتی از بدن و ضخیم شدن پوست  -8

 .خارجی است

ست.    -9 ست زیر شکم چسبیده ا ستان میش و بزی که نزاییده ا شود. پ شما  ست نباید وارد گلة  ستان کور و سفت، عالمت بیماری ا پ

 پستان دام شیرده بزرگ، نرم و کمی آویزان است

 د شاید یک سال آبستن نشده ان و بزهایی که نسبت به سایرین خیلی چاق هستند، میش  -10

 .دنبه های آویزان و خیلی سنگین باعث قصر ماندن میش ها می شود  -11

  قوچ خرید

 قوچ و بز نر را بهتر است تا حد امکان از ایستگاه های اصالح نژاد یا از گله های تحت پوشش طرح محوری بهبود مدیریت و اصالح نژاد جهاد
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 :نکات مهم در انتخاب قوچ و بز نر .کشاورزی تهیه کنید

 و بز نر خوب دارای ظاهری نرینه و خشن است یک قوچ -1

  .سینه اش پهن و فاصلة دو دست در محل اتصال به سینه زیاد است -2

 .کمر و پشت آن قوی و بدون انحنا است -3

 .خط زیر شکم مستقیم و فاصلة آن تا خط پشت زیاد است -4

 ر گوشت است.مت داشتن راستة خوب و پالکمری بلند و پهن دارد که خود ع -5

  .خوب، پهن و عضالنی است کپل قوچ -6

 ران ها قوی، کلفت و پر گوشت است که گوشت آن به قیمت بیشتری فروخته می شود -7

 .هر دو بیضة دام مساوی و دارای رشد کامل باشد -8

 .بدن به طور یکنواخت پوشیده از پشم است. قوچ با پشم ظریف تر، بلندتر، فشرده تر و بدون مو، پشم گله شما را بهبود می بخشد -9

سعی کنید قوچ شما تمام صفات نژاد مورد پرورش را داشته باشد و از نژاد خالص باشد. همیشه صفات گوشتی را در اولویت اول و  -10

 .صفات شیری، پشمی، پوستی را در اولویت های بعدی قرار دهید

 سایر نکات ضروری هنگام خرید گوسفندان داشتی:

 خوبی خوراك مصرف کند.  ار کند. نشخوار خوب نشانه این است که دام می تواند بهاگر دام سالم باشد باید بتواند به درستی نشخو

   .نشخوار باشند حال در شما گلة نصف باید میکنید، نگاه بز و گوسفند لهوقتی به گ

 رست و خرید توجه خرید دام باید زیر نظر کارشناس هاى ادارة دامپزشکى و دامپرورى انجام شود. به این ترتیب از خطر انتخاب ناد

دام هاى بیمار، جلوگیرى می شود. این کار براى حفظ بهداشت دام ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها در منطقه و از دیدگاه اقتصاد 

 . ملی حائز اهمیت است

 شبی ُر الاخ شود. علوفة خ صادی  ضرر اقت شنده هم می تواند باعث  ست فرو بودن ق حرفهای خوراندن کاه و آب نمک به دام به د

شکم و کاه به مدت زیادی در شکمبه توقف دارند، بنابراین موقع خرید می توان با توجه به پ دام پی برد که خوراك خشبی زیادی 

 .کیلوگرم از وزن گوسفند را بابت آن کم کنند 1ـ2به دام خورانده شده است و باید موقع خرید 

 دام  خرید مناسب زمان

سب از  سودخرید دام با قیمت منا ست که در کاهش هزینه و  ضعیت دام می توان زمان  جمله عواملی ا ست. با آگاهی از و شتر مؤثر ا دهی بی

و بزهاست. هر  میش شیردهی فصل خرید، موقع بهترین دهید، تشکیل شیری لهاگر می خواهید گ .عرضة آنها را به بازار فروش پیش بینی کرد

ستان بزرگ تر و بره های شت، انتخاب کنید میش و بزی را که پ سبتاً قوی تری دا شید، بهترین موقع  .ن شته با ستی دا اگر می خواهید گلة پو

صورت باید به مرکز پرورش نژاد رفته و بره های کمتر از یک هفته را از نزدیک دید و آنهایی را انتخاب  ست و در این  صل زایمان ا خرید، ف

شان قوی و پر ست مرغوب تری دارند و مادر صل جفت کنید که پو ست. همچنین بهترین زمان برای خرید قوچ یک تا دو ماه قبل از ف شیر ا

 .گیری است

سن بین  شتی بهترین  سفند یک 18تا  12برای گلة دا ضی ترجیح می دهند که گو ست. بع صورت ارزان تر تمام  ماه ا ساله بخرند که در این 
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اشاره شد برای خرید گوسفند  الباشند یا نه؛ همان طورکه در با  مادران خوبیخواهد شد، ولی معلوم نیست که این گوسفند و بزها می توانند ً

 شیری یا پوستی حتما گوسفند باید حداقل یک شکم زاییده باشد تا مشخصات مورد نظر را بتوانیم مشاهده کنیم

سبز مراتع در دسترس دام قرار می گیرد و دام در کشور ایران زمان زایش گوسفندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار است. در این زمان علوفة 

ستان به این ک ست از تاب شد، الزم ا صر به امر پرواربندی با ستفاده کند. اگر فعالیت یک دامپرور منح ار اقدام می تواند به اندازة کافی از مراتع ا

 .نماید تا بتواند حداقل دو دوره در طول سال، بره پروار نماید

 دام  خرید مناسب محل های

مکان های موجود برای خرید  و مراکز جمله از روستایی، دهندگان پرورش و گوسفندداری داشتی واحدهای دام،ضه کاروانسراها و میادین عر

  :مناسبی برای خرید گوسفند و بز است، زیرا دام هستند. برای افراد کم تجربه میادین دام محل

 . و بز منطقه وجود داشته و خریدار می تواند نژاد دلخواه خود را انتخاب کنددر میادین دام، اغلب نژادهای گوسفند  -الف 

 .می دام مورد نیاز خود را از یک محل خریداری نمایدتما تواند می خریدار دام، زیاد تعداد ضهبه علت عر -ب 

 دام  متسال و بهداشت گواهی

ی خوراکی، دامی و پوست دام است، معموال می گردد و درستی آن باید االاز سوی خریدار درخواست این نوع گواهی نامه که برای خرید ک 

 .دامپزشکی منطقه تأیید شده باشد به وسیلة سازمان

 مدیریت تولید مثل گوسفند داشتی -8

موجب  یتو در نها یدتول یشقِصِر، افزا یها یشکاهش تعداد م یی،زادرصد بره یشباعث افزا یداشت یهادر گله ید مثلتول یریتبا مد آشنایی

مدت  یه،آنها عبارتند از: تغذ یندارد که مهمتر یرتأث یداشت یها یشم یدمثلبر تول ی. عوامل متعددشودیگوسفندداران م یبرا یشترکسب درآمد ب

 .یمارینژاد و ب یط،هوا، درجه حرارت مح یرطوبت نسب وشنایی،ر

. شودیها م یشدر م یو نا منظم بودن دوره جنس یآبستن یزانباعث کاهش م یمبود انرژگله دارد. ک یدمثلرا بر بازده تول یرتأث یشترینب تغذیه

 یتامینها،و فسفر و از و یمکلس یمواد معدن ین. از بگرددیم ییو دوقلوزا ییزادرصد بره یشها باعث افزا یشم یرهدر ج یکاف ینپروتئ ینتأم

 گوسفند دارند. یدمثلرا بر تول یرتأث یشترینب Aو  E ،D یتامینهایو

 یزبهاره و ن یهااز بره یرترد ییزهپا یهادارد. تجربه نشان داده است که بره یبستگ یهبه وزن، سن، نژاد، آب و هوا، فصل تولد و تغذ یبلوغ جنس

و  وارث. تشوندیبالغ م یماهگ  5 -12ماده معموالً در سن  یها. برهرسندیاندام به سن بلوغ مکوچک یاز نژادها یرتراندام ددرشت ینژادها

 برخوردار هستند. ترییطوالن یدمثلدارند، از دوره تول یینیکه سن بلوغ پا ییها یشبر سن بلوغ آنها دارد. م یادیاثر ز یهتغذ

 یمرا دارند. عال یو آبستن یریگجفت یها آمادگ یشهنگام م ینو در ا کندیبالغ بروز م یها یشاست که در م یحالت یطلب جنس یا فحلی

 یعبه قوچ نر، پرخون و متورم شدن مخاط فرج، خروج ما یل. تماشودیو با حضور قوچ بهتر مشخص م یستواضح ن یادها ز یشدر م یفحل

است و به طور  یردر گوسفند از چند ساعت تا چند روز متغ یاست. مدت فحل یشدر م یفحل یهانشانه ینبارزتر رجشفاف و چسبناك از ف
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معموالً در اواخر  یاندازسبک است. تخمک یتر از نژادها( کوتاهی)گوشت ینسنگ یدر نژادها ی. مدت فحلکشدیطول مساعت  24 -48متوسط 

از سال )بهار  ینیاست و تنها در فصول مع یفصل یفحل یدارا یشم شود،یسال فحل م یامکه در تمام ا او. بر خالف گافتدیاتفاق م یزمان فحل

 یکه گوسفندداران برا یریتیمد یاز ابزارها یکی. گرددیها تکرار م یشم یفحل یکبارروز  17هر  یریگفصل جفت. در شودی( فحل مییزو پا

 است. یهمزمان کردن فحل کنند،یهمسن از آن استفاده م یهابره یدو تول یشکوتاه کردن طول دورة زا

باشد  یوانح یاردر اخت یمیکه علوفه به صورت دا یاست. در مناطق ییزپا یلمعموالً اوا یران،در گله در ا یاندازو قوچ یعیطب یریگجفت فصل

 یتو در نها یوندرصد اووالس یشباعث افزا ی،اندازها در هنگام قوچ یشمتعادل م یهکرد. تغذ یانداز( قوچییزدو نوبت )بهار و پا یسال توانیم

 .گرددیم ییباال رفتن درصد دوقلوزا

ها منطقه دارد. قوچ یآب و هوا یطمناسب و شرا یرهبه ج یبستگ شودیهر قوچ در نظر گرفته م یبرا یعیطب ییرگکه در جفت ییها یشم تعداد

 دارد. در گله وجود یمیها قوچ به صورت دااز گله ی. البته در بعضمانندیروز در گله م 50 -60و به مدت  یریگدر فصل جفت

 یدارد. نژادها یمنف یهمبستگ ییبا دوقلوزا یروز( است. طول دوره آبستن 145روز )به طور متوسط  155تا  145گوسفند  یدوره آبستن طول

 یزانبه م یشدن مدت آبستن برخوردار هستند. درجه حرارت باال باعث کوتاه یکوتاه تر یاز طول دوره آبستن یپشم ینسبت به نژادها یگوشت

 دارند.  یرتأث یت آبستنبر طول مد یزن یکی. عوامل ژنتشودیروز م 2 -3

 یداشت یها شیم ینگهدار تیریمد -9

شراگله تیریمد ستگ طیها به امکانات و  صول علم دارد. چنانچه در ادارة گله یموجود ب شود، نگهدار یاز ا ستفاده  شت یها شیم یا به  یدا

 است. یاقتصاد اریخاطر دو محصول )بره و پشم( بس

ـــت یها شیم اجاتیاحت یریمرحله قبل از جفت گ در ها الغر به نظر  شیدوره م نیکرد و معموالً در ا نیتوان فقط از مرتع تأم یرا م یداش

جلو افتادن فصــل  ،یتخمک انداز زانیم شی( باعث افزانگی)فالشــ یریگها در مرحله قبل از جفت شیم ییغذا تی. بهبود وضــعرســندیم

ــد یطوالن ،یریگجفت ــر )غ یها شیکاهش تعداد م نیو همچن ییو دوقلوزا ییزابره شیافزا ،یدورة فحل نش ــتن( م ریقص  ةی. تغذگرددیآبس

 برخوردار است. یخاص تیدارد از اهم ییزاو بره یبر نسبت آبستن یمهم ریتأث لیبه دل یریگمتعادل در دوره جفت

ستن شیم سه ماهگ ژهی)بو یها در دوره آب ستن 4در  یمواد مغذ نیدارند. تأم ازین یشتریبه بعد( به مراقبت ب یاز  شد  یهفته آخر، آب به خاطر ر

سموم یکیمتابول یها یماریمواد باعث بروز ب نیدارد و کمبود ا تیاهم نیجن عیسر ستن تیاز جمله م با علوفه مرغوب و  هی. تغذشودیم یآب

 .کندیم نیها را تأم شیم یو آبستن ینگهدار اجاتیاحت ترهکنسان

به کار گرفت و به صــورت  یکارگر کمک یتعداد دیزمان با نیاســت در ا شیدر فصــل زا ،یداشــت یها شیاز م یدوره نگهدار نیپرکارتر

 .شودیم دیشد یاقتصاد یتازه متولد شده سبب بروز خسارتها یهاها و بره شیبه م یها مراقبت نمود. عدم توجه کاف شیاز م یروزشبانه

 آشنایی با نیازهای فیزیولوژیک گوسفند و بز - 10

د نیازهای فیزیولوژیک درواقع شامل تمام نیازهـایی اسـت کـه برای زنده ماندن، تولید مثل و رشد موجودات زنـده بایـد تـأمین شود. گوسفن 

ـد و نوع محصول تولیدی  ـابع عوامل متعددی ازجمله سن دام، جنس، نوع نژاد، میزان تولی ـه ت ـد ک ـی دارن و بز نیازهای فیزیولوژیک خاص
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گوشت، پشم یا کرك( آنهـا اسـت و بسیاری از این نیازها با سـاخت و طراحـی یـک جایگـاه پـرورش مناسب برطرف میشود. برخی )شیر، 

 :از مهمترین نیازهای فیزیولوژیـک گوسفند و بز به شرح ذیل است

 ـب، امنی ـت مناس ـوب، رطوب ـب، نور مطل ـای مناس ـه درندگان، مهمترین نیازهای اولیه گوسفند و بز شامل دم ـت از حمل ـت و حفاظ

است. گوسفند و بز در طـول شـبانه روز نیـاز بـه آب کـافی، سالم و  بهداشت و تأمین آب و خوراك کافی و بـا کیفیـت راهنامی احداث

 .بهداشتی دارنـد و تـأمین آب بـرای آنهـا بـه انـدازه تأمین خوراك اهمیت دارد

 انات برای حفظ دامها از شرایط نامساعد و تهـاجم حیوانـات درنـده و یـا سـارقین از ضـروریات در تأمین محوطه محصور با حداقل امک

ـد هوای سرد را تا دمای  ـک باش ـان خش ـه گوسفندان بالغ دارای پشم کافی و بسترش ـورتیک ـت. درص ـز اس ـفند و ب ـرورش گوس  30پ

ـای مناسـب  ـد. دم ـیکنن ـل م ـین درجه سانتیگراد زیر صفر تحم ـوالً ب ـز معم ـرورش ب ـرای پ درجه سانتیگراد است. هرچند  21تا  12ب

درجــه سانتیگـراد تحـت تـأثیر قـرار نگیـرد، ولـی دمـای  27تــا - 17ممکن است سطح تولیــد و ســالمت بزهــا در دمــای بــین 

 .میشود درجه سانتیگراد باعث کاهش مصرف خوراك و کـاهش تولید شیر آنها 27بـیش از 

 ـه یک ساختمان نسبتًا  توجه داشته باشید که دمای مطلوب برای برهها و بزغاله ـتان ب ها با دامهای بالغ متفاوت است، و آنها در فصل زمس

ـک جایگـاه خنکتر از دامهای بالغ نیاز دارند و بهتر اسـت در شـرایط دمایی  ـه ی اد درجه سانتیگر 25تا حداکثر  10گرمتر و در تابستان ب

ـتی نسبت به تغییرات دما و سرما و گرمای شدید حساسترند .نگهداری شوند ـذا  .بزهای نژاد شیری در مقایسه با نژادهای کرکی یا گوش ل

و  گوسفند ورشپر ایبر بمطلو طوبتو ر ماد ارمقدولجد .بیشتری اعمال شود در مـورد طراحـی جایگـاه بزهـای شـیری بایـد دقـت 

 :بز

 (ادسانتیگر) ماد صد()درطوبت ر 

 قلاحد کثراحد قلاحد کثراحد نوع دام

 30- 27 25 75 گوسفند

 17- 27 25 75 بز

به یک  ا لذو ظ شوند ـحفن تاـتابسدر ید ـشرتقیم خوـابش مسـیا تل و ساد سرل وـفصف در رـبران و اـمستقیم برش بااز بز باید و گوسفند 

ر  ـــبابردر ها آنتحمل ان ا میزـــهدامن ـــیام ـــسو و ـــمو پشم ن خیس شدرت صودر ند. دارز اـــب نیـــمناسدار قفـــسن اـــا مکـــین سایبا

بز  و حت گوسفند استره اجایگادر کافی ر نوو ه ـتهوید وـجومیکند. ا لنگش کاهش پیدو گندیدگی سم ، تیـف پوسـمختلی اـهریاـبیم

 د.شوری بیمای از پیشگیرو ر بستر ـریعتـسن دـک شـث خشـند باعاشنایی میتون و روکسیژاأمین ـر تـبوه عال

مترمکعب   0/25قل ادــحن تاــمسو در زه ــقیقدر ــب بــمترمکع 0/5ا ــت 0/4ین ـبن تابستادر گوسفند یا بز رأس یک ازای تهویه به ار مقد

باید  اری مدن داحی ساختمااطرو در هستند س حساا هوران کوو شدید د باوزش نسبت به ت بز به شدو ست. گوسفند اقیقه قابل توصیه دبر 

ه  ـــاطق بـــمنم در رـــمحتاران مدد. داحی شواطرد ت به باـــپشب و فتاآبه رو بز و گوسفند اری نگهده جایگاز باف ه طرـــشته باشید کداتوجه 

سرمایشی   اـی یـایل گرمایشـسور ـنظیآن انبی ـجت مکانان و اساختماری اـایقکـعف رـصی ترـت بیشـقدسیر یا گرمسیر باید دسرت دـش

 شته باشند.دامطلوبی ی تولیدزده کنند تا با

 بز و گوسفندورشپرهساختجایگاایمحلمناسببربنتخاا

در ل مناسب ـمحب اـنتخو ای ـیشبینـپا ذـل، دـیپذیرنـتأثیر مد ندگی خوزیط ـمحه از دـندات زوـموجم بز مانند تماو نجاکه گوسفند ازآ
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ت خصوصیادارای ز باید ـبورش یا پرداری ساخت گوسفندای ست. محل مناسب براها ورش آنرـپد ـینآفردر ت ـمه موفقیزالب مطلوای منطقه

 ست:ه اشدره شات این نکاامهمترین از ی ـه برخـل بـیدر ذه ـد کـباشدی متعد

 حتماً  و باشد  تهـشداانونی ـع قـه منـنباید هیچ گونه شدب نتخاات که محل ـسان ـیاری امددامحل ب نتخادر امهمترین نکته و لین او

 محلی باشد.و جع قانونی اتأیید مررد مو

 ی مادکثر احدو قل انظر گرفتن حد، در ئمیی داهادباوزش سرعت و ست. توجه به جهت امنطقه ای هوو آبیط اتوجه به شرع دوم موضو

 ست. ام ـهماری دـمدال ـمحب نتخادر افصلی و ئمی ی داهابتوجه به مسیر سیالو ندگی سالیانه رباان میز، نهروزا

 در ها نیز آن تـــا موقـــم یـــئاری دادـــست محل نگهابهتر ا لذ، متکی به مرتع هستندی هااز دامگوسفند( ه یژوبز )بهو نجاکه گوسفند ازآ

 د.هد بوانخواری مددامساحت ای برهای کنندود ل محدـع عامـمرت، تهـبسد. وـشاث دـحارع ازـر مـسچـتع یا پایکی مردنز

 ن و نساف دام و ارـت مصـتی جهـشابهدآب ه ـسترسی بات و دمخابرق و رـت بـه پسـی بـیکدنز، اطی مناسبتبراه ارسترسی به د

 ست.اری امددامحل ب اـنتخدر امهم ارد مواز شتی ابهدرف همچنین مصا

 د و وــع شــقب وایالــسو ت ــبرفآیر ــمسدر د ــنباید وــیشــمب اـنتخاز ـبورش رـپداری و فندـاخت گوسـسای رـمحلی که ب

ون حتی به بیررابهاری مدب دافاضالب، تجمع سیالی از بر جلوگیروه ا عالـد تـاالتر باشـباف طری امینهازندکی نسبت به ن االمکااحتی

مشکلی  ب تم فاضالـی سیسـحاطره و اـر چـحفم اـی نباید خیلی باال باشد تا هنگـمینزیری زاـهآبطح ـسد. وـیت شادـهاری مداز دا

ـــشنی یا شی هاكکند. خاذ نفوك خادر حتی رابهآب باشد که ای باید بهگونهك شی خاهکزپیش نیاید.  ـــ رنی ـ ی پذیرذسی قابلیت نفوـ

 مناسبترند.اری مدداساخت ای برو د ـندارها كنسبت به سایر خای بهتر

  و وزن ت سبکی ـه علـا بـهدامین ا ایری دارد زهمیت بیشترابز و ر گوسفند ـبک نظیـسی اـهورش دامرـپاری در دـمدامنیت اتوجه به

یش  افزای احل مناسب برراهستایی یک رویک مناطق مسکونی دنزاری مدداتند. شاید تأسیس ـرقت هسـر سـخطض رـمعدر تر ـکم بیش

 دارد.همیت ره این بادر امناطق مسکونی نیز از ت فاصله ـعایرا ـم، ادـها باشداممنیت ا

 با هیندآن در آ ظرفیت یشافزو ا اریمددا عهـتوس هـب لـتمای رتوـصدر  هـک باید کرد یـحاطر ریوـطرا  بزو  گوسفند ورشپر هجایگا  

 .نشوند جهامو مشکلی

 بزو گوسفند ورش بسته پرز و باه عمومی جایگات خصوصیا

معموالً ز باه جایگادر بز و حت گوسفند استراست. محل اها دامحت استرال ـی محـحاعیت طرـضه واـجایگع وـندو ین اری اعلت نامگذ-

ست  ا حتی ممکنو ست اجانبی ار یودفاقد ف، یک یا چند طردر یی اهوآبویط اا شرـابق بـه مطـت کـسای ـئمدار و داسقفن شامل یک مکا

ه  ـبد که باریهستند بهطوظ محفوه رـا پنجـیار، در و وـیدا ـحت باترـسال ـب محـنابسته جوه جایگادر رعکس ـبد. ـباشز جهت بار چهااز 

ی  ـفنت اـی نکـه برخـبسته توجه بز و باه حی جایگااطردر  .ستل اتحت کنترارد و ندن جریاها دامحت استرال ـل محـخداه ـبآزاد رت وـص

 ست:زم اال

سیر  دمناطق سردر والً ـته معمـبسه جایگاده از ستفال و امعتدو مناطق گرمسیر در والً ـز معمـبو گوسفند ورش پرای برز باه جایگاده از ستفاا -

 ست.ایج را

ان یرر اب مناطق کشوـغلای ارـبه اـجایگع ین نوا الذد میگیرار قرده ستفارد اگرمسیر مول و مناطق معتددر بیشتر ز باه ینکه جایگاالیل دبه -
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د رـهفربـک منحصـیژیط فیزیولوالیل شرده ـفند بـت. گوسـسایه ـل توصـقابر کشوب غرل شماب و سیر غردسرو مناطق کوهستانی ی ستثناابه 

از ر ـه غیـد. بـل کنـتحمرا فر ـیر صاد زجه سانتیگردر 30-ا ـی تـحتد سرر بسیاای ند هوامیتو، محیطدر طوبت کافی د روـجرت ووـصدر 

بز  ی هاادغلب نژا ارد.می ندولزان یرط اغلب نقادر اگوسفند ورش پرای بسته بره اـجایگده از تفاـساتوصیه ر کشوب غرل شماو مناطق غربی 

ه جایگا، حداز بیش ی سرماو به گرما ی یرـشی اـلیل حساسیت بیشتر بزهدما به ، اندوماا نسبتاً مقاـمات درـر تغییـبابردر فند ـمانند گوسنیز 

 شته باشد.ی دارـبهتی دـایقبنـد عـگوشتی یا کرکی بایی نسبت به بزهای شیری بزهااری نگهد

ی با بستههارا بالغ ی اـهدامحت استرامحل ه جایگاز بای هاارهیودست تا اع کافی ـقاموری ابسیز در باه جایگادر ها دامنی راگذن مستاای زبر-

و د ـتولو دـبدر د ـاً بایـحتمه د شدـمتولزه تای هاهنیز برز باه جایگادر ما حتی د، اشوه تیکی پوشاندـپالسی اـهنیا نایلوو نت زیا بره کا

ساله   50ی مادکثر اکه متوسط حدم گرر مناطق بسیادر وند. ـشاری دـنگهل رـل کنتـقابو مناسب ی مادبا ه ک جایگاـیاز آن در س ـدتی پـم

ی عایق بند، ستاد ارـجه سانتیگدر 10-از ها کمتر آنساله  50ی مادقل اط حدـکه متوسد سرر مناطق بسیاو در ست اجه در 35از ا باالتر ـهآن

 د.توصیه میشواران مددابه ای آن سرمایش برو مایش سایل گروتهیه  دام وحت استراسقف محل ص بهخصوو ها اریود

یچ گونه مانعی )مثل  ـهون دـبا هوار دارد و ضلع شرقی یا جنوبی قردر ا معموالً ـا بزهـفندها یـحت گوساسترامحل ز باف طرز، باه جایگادر  -

ه  ـتهوید. وـیشـاخته مـحت ساسترال ـمحاز لع ـض ینـهمدر والً ـز معمـد نیـبنربهاو د ـیکنـما دـپین اـجریدرون آن ه ـبه( رـیا پنجدر و 

 د.ئمی یا فصلی تأمین میشوی داهادباا و وزش سطه جابهجایی هوواها بهز دامنیارد موای هوو ست اطبیعی ع وـناز والً ـمعمه اـجایگ

دش یا محل گرد ـبنرا بهاـبد دـمتع اطیـتبری ااـهراه ق ـطریاز ل( ـغ)آبزها و حت گوسفندها استرابسته محل ز و باه جایگاع نودو هر در -

بزها و بند گوسفندها ربهادر ست. زم اها الدامی ـطبیعی اـهرفتام راـنجراك و اوـخف مصرم زدن، قدای بردش رـل گـت. محـساها مرتبط دام

 ست.امؤثر ر بسیادام یش سالمت افزو اها ریاهش بیماـکدر ر ـمان ـیاه ـد کـیکننـمده تفاـسزه ااـتای وـهو شید رخور نواز 

. دشو دهستفاا اـهآن اختـسدر  دواماـب الحـمصو از  وندـش یـحاطر تـثاب رتبهصو بستهو  زبا هجایگادر  هاربشخوو آ هارخوآ ستا بهتر-

ت روز ساعاها بیشتر دامتا د ث میشوـئله باعـین مسابند پیشبینی میکنند. ربهاز در باه جایگا را در هاربشخوو آ هارخوآ ارستقرا محل معموالً

ر در وـخآی ـیشبینـسیر پدمناطق سرو بسته ه جایگادر ا ـمد. اوـشی وگیرـحت جلاسترامحل در ها آنکم اترو از  کنندی بند سپرربهارا در 

 ست.وری اسرما ضراز ها داممحافظت راك و وـخزدن آب و خ ـیی از جلوگیرای ها بردامحت استرال ـمح

ـــیا بسته( گوسفندها یا بزها بیشتر سز سیستم بااز عم )ابز  وگوسفند ورش ئمی پره داجایگادر ینکه الیل دبه - ـــمت روز را در دااعاـ اری دـ

ها باید  د دامکوآوری جمعای رـبو ت ـسردار اوـی برخـمرتعه اـنسبت به جایگی ت بیشترـهمید از اوـکآوری عـجما ذـل، دـننرایگذـم

 د.گیررت صود کوآوری جمعای ب برـمناسار زـباه ـتهیو مناسب کف  شیبب، فاضالی هالاخت کاناـر سـنظیزم الی پیشبینیها

نیز ع ن موضوـــیاکه د شوم نجاامصنوعی رت بهصوو لکتریکی ی اکشهااهوده از تفاـــساطبیعی باید با روش بر وه بسته عاله جایگادر تهویه -

 هد.دیش میافزه را اجایگااری نگهدو هزینه ساخت 

 :باشد رـیز اردوـم شامل نندامیتو بز یا گوسفند ورشپر حدوا یک صلیا یاـبخشه داری،برهبهر عنوو  ورشپر فهد گرفتن نظردر  با

 علوفه رنباا 

 (غل)آ دارسقف بخش یا هادام حتاسترا محل 
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 (بندربها) هادام دشگر محل 

 هاربشخوو آ هارخوآ 

 دکو هخیرذ رنباا 

 قرنطینه 

 پشمچینی سالن 

 شیدوشیر محل 

 دام تخلیهو  یگیرربا یسکو 

 آن. جانبی اتتجهیزو  مدیریتو  یگررکا اتاق 

ضوابط نظام دامپروری  ستناد   ییربناز مساحت متوسط.ست.ا هشد تعیین درما میشراس  یک حسب بر هشد ها تهیه نقشه محاسباتی مبانیبه ا

 مترمربع غیر مسقف به شرح ذیل می باشد.  65/2و مسقف  مترمربع 3/2 ردما میشراس  هرازای  به زنیا ردمو

 بزو غل( گوسفند )آحت استرامحل 

ای حت براسترااخت محل ـه سـباری دـمداین ـماز زی ـوالً بخشـمعماری، مددات ـبز با توجه به ظرفیورش پری حدهاو واها داریگوسفنددر 

ــبخشی به محل گو ها دام ن از ماندن ماا ای درها بردامست که دار اسقفن حت معموالً یک مکااسترامیکند. محل ا پیدص ختصااها دش آنرـ

ــهدر روزشید رتابش مستقیم خو کیفیت ساخت  ا لذ ،میبرنده پناآن به د سری هاف در روزبرران و بارش بادن از بوظ یا محفول و سام گری اـ

سطح  مستقیم بر ر ین محل به طودر اتهویه کافی  ر ونو، مادنظر گرفتن در ست. ردار ابرخوهای یژوهمیت از احت اترـساحی محل اطره نحوو 

 .ستاتولید گوسفندها یا بزها مؤثر و سالمت 

باشد  ای باید به گونهاری دـمدایک در ست. تعیین جهت الیه ل اوصوابدیهیترین از یکی وری مپرن داحی ساختمااطردر عایت جهت مناسب ر

ب و وـبه سمت جنرو ها آن دشل گرـمحل اـین حـعو درباشند ن مادر امستانی ی زهادباب از وزش رـمغل و ماـمت شـساز ا ـهدام که 

و از د ـیبرنـمه رـبهل روز وـطی در طبیعی بیشترر وـنب از اـفتآابش ـر تـثدر اها دامغل دن آگیر بورنورت صود. در وـاخته شـسق رـش

 د.میشوده ستفاه ابهتر کف جایگان ک شدـخشو ی ـبومیکرر اـکاهش بای برآن یت ضدعفونی کنندگی ـخاص

 1- :شاملد متعدی اـهوهرـگو در ند ـتی باشویط تولید متفااشرو سن مختلف دارای ست اها ممکن ، دامفند یا بزگوسورش حد پروایک در 

فالشینگ )تنظیم برنامه  و از میشوند ده اـمی آرـتگیـجفای رـه بـمیشها یا بزهایی ک 3-ا کلها. ـها یچقو 2-بستن. آخشک یا غیر ی هادام

ا  ـههرـب 6-بستن. ی آهادام 5-ه. با براه همرزا  زهتای ا بزهاـا یـیشهـم 4-میکنند. ده ستفاایی( زاقلودوصد دریش افزای ابران تغذیه گوسفند

، گررکااد تعدد، موجوت مکاناا وندـشی دـتهبنـسدگله در جایگزین ده ماو نر ی ههاناجو 7-سنین مختلف. واری در وزن و پری ا بزغالههاـی

و بهتر رت نظاای برد ست. توصیه میشوامؤثر اری دـــمداک ـــیدر ها ی دامبندوهگراد تعدورش در سیستم پرو دیریت ـــمع نودی، قتصاان اتو

ن  ـیالبته اشوند. اری میش یا بز نگهداز عم اسی رأ 70تا  50ی اـهوهرـگدر ا ـههاـجایگاز ک ـر یـهدر ا ـه، دامرـی مناسبتـهدیسوسر

 دارد.نیز بستگی ار مدت دامکاناابه ع موضو

ـــگوسفند یاد حت متناسب با تعداستراسعت محل و ـــا بز تحـ ها داممناسبتر باشد دش هر چه مساحت محل گرد. تعیین میشوورش ت پرـ

جمله  دی ازمل متعداعو، زـا بـفند یـگوسرأس ک ـیازای ه ـحت باترـسامحل ای برز انیرد تعیین مساحت مودر حت میکنند. استراحتتر را

ها باید  دامسن اد و نژدام، جنس ، یی منطقهاوـهآبویط ارـش، هـتهویان میزع و نود، سیستم مدیریت کوه، اـف جایگـکع نودام، جثه ن و بدوزن 
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 د.گیرار مد نظر قر

 12ض عرو کوچک ی اـههاـجایگای رـر بـمت 8ا ـت 7ض رـمعموالً عد. نظر گرفته شودرمتر  16 تا 7حت میشها استرامحل ض ست عرابهتر 

ــهراکدبه سیستم خوع ین موضود و اتوصیه میشورگ بزی هاهجایگاای متر بر 16تا  ــبع، ایـ ــمد زاـ بستگی  ه حی جایگااطرع نود و ین موجوـ

 دارد.

 نور و تهویه

ــــباید مع، هر منطقهای هوو آببا توجه به و حت استرامحل در کافی  تهویهاری برقرای کلی بره یک قاعدس ساابر از صد در 10تا  7دل اـ

بر  وه حی شوند تا عالاطرب فتاآه ـبرو ا ـههرـت پنجـسار ـیابد. بهتص ختصاه اه ساخت پنجرـا بـهدامحت اترـسال ـف محـاحت کـمس

های تهویه به طرف شمال باز شوند تا هم عمل تهویه بهتر صورت پذیرد و و پنجره  دشووارد حت استراز به محل ــــفی نیکار نو، تأمین تهویه

پنجره ها بهتر است بزرگ و نزدیک به سقف قرار گیرند و برای جلوگیری  بماند. ظوهم در فصل تابستان، گوسفند از حرارت زیاد آفتاب محف

 نسب شود.از ورود حشرات، بهتر است توری فلزی در جلوی پنجره ها و درب آغل تعبه و 

را ا ـهآنت ـسابهتر و د ـگیرنار رـم قـهروی هـبدو روبه دو مستقیم ر نباید بهطو، تـساه ـگرفتار حت قراستراسالن ف طردر دو ها هگر پنجرا

ه جایگاا در منظمتر هوو بهتر دش ث گرـر باعـمان ـیاگ(. ایگزز)حالت د طولی تعبیه کری هااریوف درـطن در دو اـمیدر ک ـیرت وـهصـب

  د.میشودام 

ستفاده کرد. ستگاه تهویه نیز ا نیروی انتقال یا قدرت داخل و خارج کردن هوا  برای تهویه جایگاه، عالوه بر پنجره ها میتوان از ونتیالتور و یا د

باید باشد. در  متر مکعب در دققه 3ای بره های پرواری رمتر مکعب و ب 6در این نوع دستگاه ها، در فصل زمستان برای هر رأس میش حدود 

صطبل باز بماند تا  شود درب ا سعی  شد. بعالوه باید  شتر با ست نیروی انتقال تهویه ها باید بی شتری نیاز ا ستان، چون به هوای ب صل تاب ف

ــفندان د ــت و توجه نمود که گوس ــتفاده کنند. به هر حال درتهویه جایگاه، دقت کافی بای مبذول داش ــفندان بتوانند از هوای آزاد اس اخل گوس

 اصطبل و بویژه بره ها هیچگاه در معرض جریان شدید هوا قرار نگیرند.

کشها  اایر هوـسو د ـکنر اـکاوم دـمرت وـهصـی بـجوکش خراوـت یک هـسار ـبهتن، مستازفصل در تهویه مصنوعی اری برقرای بر

در که را دارد ین مزیت رگ ازـکش باوـک هـیی اـکش کوچک بهجاچند هوده از ستفااد. ـعمل کننر هر ساعت چند باوب در متنارت بهصو

ین ترتیب تهویه سالن  ابه د و کرده ستفااه ـیم تهویـتنظای رـبد وـموجی اـکشهاوـایر هـسان از کش میتواوـک هـین دـشاب رـخرت وـص

 د.متوقف نمیشو

 بزو بند( گوسفند ر)بهادش محل گر

حت  استرال ـمحی وـجلدر ت ـسدره ـست کاسقف ون بدز و یک محوطه با والًـز معمـبو فند ـگوسدش محل گروزی مری اهااریمددر دا

و از د ـندازیپرـمدش رـه گـا بـهدامل ـن محـیدر ات. ـسر امتر محصو 1/5تا  1/2ع اـتفاره ـایی بـهدهرـا نـا یـهاریودط ـتوسار دارد و رـق

یر  ح زبز به شرو گوسفند دش رـساخت محل گو حی اطررد مور دکر ذقابل ت میکنند. نکاده تفاـسای آزاد اوـهو ید ـشرتقیم خوـمسر وـن

 ست:ا

شید  رخوی گرمار و نواز بزها و بیشتر گوسفندها ه حت باشد تا باعث بهراستراضلع جنوبی یا شرقی محل در ها دش دامست محل گرابهتر  -
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 د.شون مستاد زسری هاص در روزبهخصو

ها نیز مؤثر  دامالمت ـــبر سع ین موضواکه د میشوه ضدعفونی جایگاو بستر ن دـــک شـــباعث خشی مؤثررت شید بهصورخور همچنین نو-

 .ستوری اها ضرز دامنیارد موراك و آب تأمین خوای بند( برر)بهادش محل گرر در بشخور و آخود آجووست. ا

بهتر  ، باشد بیشتردش رـل گهر چه مساحت محار، مدت دامکاناابا توجه به و ست ورش اتحت پراد دام متناسب با تعددش سعت محل گرو -

 .گردد یمتر منظور م 3 دورود و خروج بهاربند حدو ی. دربهاشودی% ساخت م 3 -5/1 بیکف بهاربند با ش ست. ا

 

 تفاع سقف رو ا صطبلو ابند رتباطی بین بهای ارهاو و درهرراحی اطر

عبور تراکتور  یبرا یوسط یمتر و راهرو 1.5و فرغون  گررکا رعبو ایبر وهررا ضعر. دمیشو دهستفاا هاوهراز را علوفه یعزتوو  حمل جهت

 .  رندیگ یمتر در نظر م 5تا  3

ها باید به  و درا ـهوهرض رارـست. عردار ابرخوه ای یژوهمیت دش از امحل گرو حت استرابین محل د تباطی موجوی ارهاو راهها درحی اطر

ــسایل مکن ورود ومکااثانیاً و کنند ر عبور از آن تحمل فشاون بدو سانی آها به دامالً اوباشد که ازهای ندا ــمثهای انیزـ سایل  ویا ر و کتوال ترـ

 شته باشد.  د داجودش وگرو حت استرال ـل محـخداه ـبد کوآوری جمع 

  1/5تا  1/2بین ان وـیتـمرا ها وهرو راها ض درنباشد عردش گرو حت استرال ـمحر در وـکتاترو ه ـایل نقلیـسر وبه عبوز تی که نیارصودر-

ع تفاو ارمتر  3تا  2/5بین را ها ض دررـــع، اـــین بخشهر در اکتواترو سایل نقلیه ور ومرر و عبو پیشبینیرت صودر لی ونظر گرفت در متر 

 نظر گرفت.ان در ز میتوـر نیـمت 2/7ا ـترا ا ـهآن

ــتفارسیر دمناطق سردر  حتاستراسقف محل ع تفاار ــسع اـ ــقف تـ  سد.رمتر نیز می 3/5تا م مناطق گرو در متر  3ل مناطق معتددر متر  2/7ا ـ

 در ادامه آمده است: بز )متر(و گوسفند دش گر وحت استره اساخت جایگاد بعاابرخی  ولجد

 جدول برخی ابعاد ساخت جایگاه و بهاربند گوسفندان )متر(

 ارتفاع نرده ها یعرض در اصل یعرض در فرع عرض محل استراحت ارتفاع سقف ارتفاع دیوار نوع دام

 1-5/1 3-2/5 1/5-1 12-8 3/5-3 3-2/5 گوسفند

 1/7-1/5 3-2/5 1/2-1 12-8 3/5-3 3-2/5 بز

دارای فندها ـد گوسـبنربهادش و رـل گـمح، تـسامتر  3تا  2/5ع تفاارانبی بلند به ـجی اـهاریودارای دحت که معموالً استرامحل ف برخال

با  آن جنس و ست ه اشده کشیددش رــل گــمحدور ا ــتدور ه ــت کــسار ــمت 1/5ا ــت 1/2ع اـتفاره ـبه اـکوتی اـهدهرـا نـا یـهاریود

 د.شوب نتخااچوبی ده یا نری و فلزده نر، جرده، آمای آهاكبلواز ست اممکن آن قیمت و الح محلی ـی مصـناواه فرـه بـتوج

نظر گرفته  در بیشتر ی فندـگوسی اـههاـسانتیمتر نسبت به جایگ 30تا  20بزها باید ای برور، مجاه جایگادو بین ه کنندا جدی هااریوع دتفاار

حت  استرامحل رج از به خار و ا عبوـهدهرـناز روی معموالً و ست انع نسبت به گوسفند بهتر امواز روی ا ـبزهش رـت پـابلیقا رـید زوـش

 ند.رومی
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 :  آخور، علف خور

دو نوع و  یغذاخور لیساخته شود. درشکل مدرن وسا یگوسفند ممکن است به دو صورت مدرن و سنت یغذاخور لیوسا ایخوراك و  یجا

ست. علف، کاه،  شتمل بر علف خور وآخور ا شک و بطور کل ونجهیم را در علف خور، و کنجاله و آرد  یپرحجم و مواد علوفه ا یغذاها یخ

 یکطرفیمتحرك و بصورت  ایممکن است بشکل ثابت و  یغذاخور لیوسا .زندیر یفشرده را در آخور م یا غذاهایمواد کنسانتره  ریجو و سا

شند. نوع ثابت را م یطرفدو  ایو  ساختمان یبا صالح  صطبل و در کنار د یتوان از م صل یها واریدر داخل ا صطبل تعب یانیم ایو  یا نمود.  هیا

اصطبل ،  کیتوان در درون  یم وارهاید نیا هیو با تعب کندیم میرا به چند محوطه کوچکتر تقس گاهیداخل اصطبل و جا یفضا ،یانیم یوارهاید

 طبقات مختلف گله بوجود آورد. ینگهدار یبرا یکوچکتر یاصطبل ها

ساحت ضا %25معادل  شیهر راس م یبرا ازیآخور مورد ن م سه بعد ارتفاع ،عمق و عرض آخور مهم  یف ساخت آخور  ست.در صطبل ا کف ا

آن از دسترس دام  یدر انتها باشد که خوراك یطور دیدر آن حرکت کند.عرض نبا یبراحت وانیباشد که سر و بدن ح یطور دیاست. ارتفاع با

شد.ارتفاع آخور ب سمت شهایم یراخارج با ست  شیکه بطرف م یدر  شت  یسانت 45تا  40ا ست.عرض  یسانت 70تا  60متر و ارتفاع از پ متر ا

شد.طول مف یسانت 50 گریو در طرف د 35 شهایدر کف آخور در طرف م دیمف شد.  یسانت 50 دیبا شیهر راس م یآخور برا دیمتر با متر با

سفند معموال   ست .ارتفاع و عرض مف یسانت 15عمق آخور درطرف گو متر و عرض کل  یسانت 40تا  30بره  یپرواربند یآخور برا دیمتر ا

 باشد ( یبه شکل گرده ماه دی) لبه ها با متر باشد. یسانت 45 دیبا

س در سفنددار یها تیاز فعال یاریب سفندان را در  دیرك بامتح یانواع علف خورها و آخورها ،یگو شد تا هرگاه بخواهند گو سترس با در د

ــرده به ح یآزاد خوراك دهند، ارائه علوفه و غذاها یدر هوا ایبهاربند و  ــریم وانیفش توان به گونه  یم زیمتحرك را ن یها یگردد. غذاخور س

مخصوص  یتوان درآخورها یپودر نمک و آرد استخوان را م ایفشرده و یه کرد که هم آخور و هم علف خور باشد. بعالوه غذاهایتعب زین یا

در  بماند و موجبات فســاد آنها فراهم نگردد. یتا در هنگام باران و باد، مواد مزبور همچنان در محل باق ختیر یا دهیو کوچک و ســرپوشــ

 مشخص شده است.  بز )سانتیمتر(و گوسفند ای برر خوآساخت د بعااجدول بعد 

 ندارد آخور در گوسفندداری داشتی )سانتی متر(جدول ابعاد استا

 قوچ یا بز نر میش یا بز بالغ بره یا بزغاله شیشک یا بز یکساله نوع دام

40-45 30-25 35-30 طول به ازای یک رأس  50 

 40 40 30-25 40-30 ارتفاع لبه داخلی

60-70 50 60-50 جیرلبه خاع تفاار  70-60  

 50 50 30 40-30 رخوض آعر

18-25 20-15 رخوآ عمق  25-18  25-18  

 

 گوسفندان : یآبشخور برا

شخور ساختمان یآب خور یجا ای آب صالح  ست از م سفند ممکن ا سف ایو  یگو صطبل و در کنار آخور،  دیاز آهن  شود. معموالً در ا ساخته 

 هیدر آن تعب یاندود تا کامالً آب را نگهدارد و بعالوه منفذ مانیبا س دیرا با آبشخوردرنظر گرفت. کف  دیگوسفند با یآب خور یرا برا یمحل

 پر کرد. یو شستشو و سپس از آب سالم و بهداشت ینمود تا در فواصل الزم بتوان آبشخور را خال
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 .قرار داد گاهیکف جا ینوع آبشــخورها را ممکن اســت در کنار آخور و رو نیکرد. ا هیته زیمحکم ن دیتوان از آهن ســف یآبشــخور را م انواع

 انتقال داد. گریمحوطه به محوطه د کیرا از  هابه دلخواه آن توانیمتحرك هستند و م یمانیآبشخورها بر خالف آبشخور س نگونهیا

صالح محل رانیا طیشرا در ستاده از م شخور با ا شکال مختلف ته یکه انواع آب ستفاده قرار م هیو به ا  یدقت کرد که محتوا دیبا ردیگیو مورد ا

به آن توجه داشت  دیکه با یگریپر شود. نکته د یو از آب سالم وبهداشت یراکد نماند و در فواصل الزم آبشخور خال یآبشخور به مدت طوالن

آب در  تریل 10تا  5 نیباشد.هر راس گوسفند ب یآب وهوا متفاوت م طیمقدار آن برحسب فصل و شرا ژهیگله است که بو یدنین آب آشامیتام

متر اســت و معموال در محوطه بهاربند ســاخته  یســانت 60و عرض آن  باشــدیو دو طرفه م لیطو پرورش گوســفند. آبشــخور در داردازیروز ن

را نشان  بز )سانتیمتر(و گوسفند ای یکطرفه برر بشخوه آتوصیه شدد بعااجدول بعد  .شودیکنار آخور ساخنه م ر.ودر اصطبل معموال دشودیم

 میدهد.

 (سانتیمتر) بزو  گوسفند ایبر یکطرفه ربشخوآ هشد توصیه دبعاا

 قوچ یا بزنر میش یا بز ماده بره یا بزغاله شیشک و بز یکساله ابعاد

1-2 3 طول آبشخور  5-3  10 

30-40 40 ارتفاع آبشخور  50-40  50-40  

20-30 عمق آبشخور  30-20  50-30  50-30  

 راك خو، علوفهر نبااساخت و حی اطر

راك در خور نبااجانمایی محل د. ئه میشواراستی رت دوـهصـا بـهز داماـنیرد وـمراك وـبز بیشتر خو گوسفند ورش پر نعتیـز صـکامردر 

ی  ـهدیسوسرو سترسی ای درـگرها بره کاـباشد کان دور دـها چناری داممحل نگهداز نباید راك خور نباات. محل ـسامهم ر بسیااری دـمدا

به  راك خور اـنباحتمالی زی اتشسورت آصودر تا ، ها باشداری دامل نگهدـمحورت اـمجدر ت ـسدرباید طرفی ناز ما ، امشقت شوندر اـچد

آن حتی به راسایل نقلیه بهوباشد که ای بهگونهآن جی وخری ورودی و اـهد دربعاو اکافی ازه نداباید به راك خور نبااتهویه  سیبی نرسد.آها دام

 شوندرج خااز آن یا و خل دا

ظ  ـحفی وـجت الومستقیم نزرش باو شید رخور تابش مستقیم نوراك را از که خودار سقفن علوفه پیشبینی یک مکااری نگهدای معموالً بر

ل  ـدگانی مثـه جونـر حملـب خطـقف مناسـاخت سـبر سوه باید عالای نهی داهاراكخوه و کنستانتر هرـخیای ذرـد. بـیکنـت مـد کفایـکن

 د. شواث حدو احی ابی طرـمناسی اـهاریور داـنبای ارـبو ت ـنظر گرفن را در ین پرندگاـهمچنش و وـم

توسط  راك ت خوـشدابرای رـبی یگرراك و دتخلیه خون و کامیوای ورود ی برـیکا، زـمجر دارای دو درب اـنباست که ابهتر ن المکااحتی

 بزها باشد.  و گر جهت تغذیه گوسفندها رکا

تقسیم میکنند.  ه انترـکنسای و هـنی دااـهراكوـخه رـخیای ذرـر بـیگدبخش و ه ـعلوفه رـخیای ذبربخش یکی دو به راك را خور نباامعموالً 

 ار داد. نیز مدنظر قرر را نبادر اتر ـبسه خیرذجهت زم الی باید فضاراك بر خووه عال، هادامحت استرامحل در بستر ده از ستفارت اصودر 

، باشدراك خوت دـــیا طوالنیمت و مدهکوتاه خیرای ذیمنی برو اباید محل خشک ، شته باشددامناسبی د بعااباید راك خور نبااینکه ابر وه عال

 کنند.ذ نفور نباانند به انتون مکااتا حد ن پرندگان و جوندگااز ی ـبرخران و اـبد و اـب، تـطوبره ـکریوـهطـب
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ها دامستی ده تغذیه ـبز اـد نیـر باشـیا مرتع فقیرتو تر طوالنیل ساد سرل فصو، رـگتره بزـگلازه دـناه ـبز هرچو شتی گوسفند ورش داپردر 

 نظر گرفت.در گتر رد بزـبایراك را وـخر اـنبا اذـلو ست ابیشتر 

ورش سیستم پرد، مین موجوار زمقدراك، خوو نی علوفه اوافر، یی منطقهاوـهآبویط ارـشاز تابعی آن حی اطره نحوراك و خور نباد ابعاازه و اندا

ین مهمترین عامل یعنی ـــهمچنو رفی ـــمصراك وـــب خـــترکیع و تنوار، مدداه توسط ـــد علوفـــخریان توو لگو ، اشتی(دایا ی بندوار)پردام 

 دارد.بستگی ورش ت پرـتحاد دام دـتعاری و دـمدات ـظرفی

ت و به علت نقش مهم غال هایبندوارپردر لی وست ابیشتر ه ه نسبت به کنستانترـعلوفف رـشتی معموالً سهم مصدابز و گوسفند ورش پردر 

ر نبای از ابخش بیشترو ست اب بیشتر ـتاه مرـه بـه علوفـها نسبت براك ین خوده از استفاار امقد، اـهراك داموـخای در هـنی دااـهراكوـخ

 ص داد.ختصاای انهی دااـهراكوـباید به خرا 

نظر در متر  8ع اـــتفارا ـــترگ زـــبی هااریمدو در دامتر  6کثر امتر تا حد 4قل احداز کوچک معموالً ی هااری مدراك در داخور نباع اتفاار

 د.شوم نجای اا سهولت بیشترـبر اـنباسایل نقلیه به ومد وآفترمیگیرند تا 

 از آنیا ر وارد و نبااه ـه بـکای دارد هـسایل نقلیع وبستگی به نوار ین مقدار باشد. ـمت 6ا ـت 3بین راك خور نباض درب ورودی است عرابهتر 

ه  ـه بـا توجـنیز براك خور نباض ات. عرـر گرفـنظدر متر  6ض درِ ورودی را ست عرابهتر ر نباابه ن امیوـد کـموآفتای رمیشوند. بررج خا

ها  دهبه راك خور نباض اعررگ بزو صنعتی ی هااریمددا یـبرخدر ه ـلبتاد. ـر تغییرکنـمت 15ا ـت 8از ت ـسان ـممکوت و اـمتفآن احت ـمس

 سد.رمی متر نیز

ل و ت. بین طوـساقابل محاسبه ض آن بر عرراك خور نبااتقسیم مساحت ض آن و از رـعر و اـنبااحت ـه مسـبا توجه براك خور نبال اطو

ل حتماراك و اخوه خیراری ذوـشدر ـبوه الـعد اـیل زوـطو م ـکض رـبا عی هارنبادر اشته باشد. د داجووباید تناسب راك خور نباض اعر

 15ی هاضعرو کوچکتر ی هارنباای ابررا ر ـمت 8ض رـوالً عـست. معمانیز مشکل ر نبادای از ابرهبهرراك، وـخت ایعاـد ضـصردیش ازـفا

ورش رـپی حدهاراك واوـخر اـنبااخت ـسای رـبه دـیه شـتوصد بعاا بعد  ولجددر  نظر میگیرند.رگ در بزی هارنباای ارـبرا بیشتر و متر 

 .  سته اشدو ز ـبو فند ـگوس

 (متر) بزو  گوسفند ارعمزدر  راكخو رنباا ساخت دبعاا ولجد

 شیب سقف عرض انبار ارتفاع در ورودی عرض در ورودی سقف عتفاار عهرمز

 10-15 و بیشتر 15 5 6 6-8 بزرگ

 10-15 8 3 4 3-4 کوچک

 

 هیشگاو زاقرنطینه ه، مانگادرساخت و حی اطر

م هنگااران مددای ـطرفد. از رـیبـمن اـمزه ـد هفتـیا چنروز معموالً چند ن ماد و دروـبهبو دوره ت ـساذیر ـناپباـجتناز ـبو گوسفند ری بیما

پیشبینی یک قرنطینه ا کنند. لذا پیدن طمیناایط جدید اها به شری آنپذیردتیا عاو ها آنالمت ـــساز د ـــبایاری دـــمداجدید به ی هاورود دام

اخت  ـسدر ت. ـسوری اضرزم و ه الـد هفتـا چنـیروز چند ت مدای ها بردامینگونه اری انگهدای افی برـکی اـا فضـتی بـشابهدو ناسب م
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 دارد:همیت ایل ت ذتوجه به نکاه گاـیشو زاه ـقرنطینه، اـمانگدر

ه مانگاو دره ـقرنطیند. گوسفندها یا بزها ساخته شودش گرو حت استرال ــمحا از زــی مجــبخشه در اــمانگو دره ــت قرنطینــسار ــبهت-

برخی  در ست البته ممکن د دارد. اجوزم والاد به تعدر بشخور و آخودر آن آست که دش ایک محل گردار و یک بخش سقفدارای معموالً 

، نظافتن مکااباشد که ای بهگونهین محل باید در اها اریوو دکف ، سقفدر فته ر رد. جنس مصالح بهکاـــباشدش قرنطینه فاقد محل گرارد مو

 هم باشد.اها فرای داممناسب برر نوو ه کافی ـأمین تهویـت، شستشو

ازای ه ـبادی رـنفه ااـمانگو در مساحت مناسب قرنطینهد. حی شواطرادی نفراا ـی یـهوگررت وـهصـه بـا قرنطینـیه و اـمانگدرست اممکن -

   .ستامترمربع  2تا  1/5بر با ابرهاش برو یش ـک مـیا یچ قورأس هر ازای به و مربع متر 1/4تا  1/2ده اـز مـا بـیش یـمرأس ر ـه

 30تا  20دل اــاحتی معــمس، دــباشرأس  200از ر ــکمتاد آن دــه تعــگلههایی ک، در هیوگره مانگادرقرنطینه یا ده از ستفارت اصودر -

دل اــاحتی معــمسرأس  500از یش ـباد دـگلههایی با تعو در مترمربع  60تا  30مساحت رأس،  500ا ـت 200ازه دـناگلههایی با ، در مترمربع

 جدول بعد(.).نظر میگیرنده در مانگاو در ساخت قرنطینهای رــبرا ع ــمترمرب 100اــت 60

 (مترمربع) همانگاو در قرنطینه ساخت ایبر زمال مساحت ولجد

 گروهی انفرادی نوع دام

 رأس 500بیش از  رأس 500تا  200 رأس 200کمتر از  یک رأس 

 100-60 60-30 30-20 2- 1/5 گوسفند

 80-60 50-30 30-20 1/4- 1/2 بز

را والً یک بخش ـمعمه مانگادر درست. وری اضرزم و ین محل الادی در انفرااکس ـبو ب ـتر مناسـبسم، رـگد و سرآب نظر گرفتن شیر در 

 هند.دمیص ختصاالیه ی اوکمکهاو حی اجرار بز، اد سرنگـماننزم الار زـبو اف ـمختلی هااری داروبه نگهد

د. ها کاسته شوس آنترـساز اا ـد تـببینند را خون نند سایر همنوعاابستن بتوی آاـهدامه ـنظر گرفت کدر جایی ه را یشگازاست محل ابهتر -

زادان نودر از تر ماقبت بهاه جهت مرـبادی نفری اهاهیشگازاما ساخت ای باشد هویا گرادی و نفررت اوـهصـد بـنابز میتوو گوسفند ه یشگازا

 .ستابهتر 

ه  ـد بـیش میکننزایج ردـهتـا بـهو دامد ـیکننـنمده ستفاافحلی زی سانه همزماـبرناماز ه ـایی کـههـگلادی در رـنفه اگاـیشزااخت ـسای بر-

 د.مترمربع باید پیشبینی شو 2 احتــه مســک بــر یــهادی رــنفه اگاــیشد زادــع 4قل ادــح دـز مولـا بـیش یـمرأس  100ر ـهازای 

تولید و یش دن دوره زارـکه اـکوتر وـه منظـگوسفند بدر فحلی دن کرن ی )همزماـفحلزی اـسناـتم همزمـسیساز ه ـایی کـههـگلرد وـمدر -

ا  ـبده اـمی اـهدی از داماـیاد زین سیستم تعددر اینکه امیکنند به جهت  دهستفاد( اتغذیه بهتر میشول رـب کنتـست که موجاهمسن ی هاهبر

د. در وـشر وـمنظه گاـیشای زاکافی بری مولد فضای د میشهاـصدر 20ای رـقل بادـد حـد بایـیکننـش مـین زااـهمزمرت وـهصـبو م ـه

 نظر بگیرند.ادی در نفره ایشگازامتر مربع  2 ،یـسرأ 100ه ـیک گلای باید برم محتراران مدرت داین صوا

 تغذیه -11

ستفاده م یهر ماده ا یبرا یغذا به طور کل ایاز کلمة خوراك  سمت یا شد. ق که پس از خوردن هضم  یخوراک از مادة یشود که قابل خوردن با
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 است: ریگوسفند و بز شامل موارد ز ازیمورد ن یمواد مغذ نیتر مهم شود. یگفته م یرسد، مواد مغذ یم وانیح یشده و به مصرف واقع

 ـ آب 1

موجود در بدن دام براساس سن متفاوت است. در زمان تولد بره یا بزغاله، به طور میانگین  آب میزان. است دسترس در مغذی ٔەارزان ترین ماد 

ــیدن به زمان بلوغ، این مقدار ت 75 ــد دام و رس  .درصــد کاهش می یابد 50ا حدود درصــد وزن کل بدن آن را آب تشــکیل می دهد که با رش

 آورد: یبه دست م ریز قیخود را از سه طر ازیگوسفند آب مورد ن

 یدنیآب آشام 

 آب موجود در خوراك 

 یکیآب متابول. 

 ـ کربوهیدراتها یا مواد قندی انرژیزا2

ــود.   ــرف تأمین فعالیت های حیاتی مختلف بدن آنها می ش ــفند و بز را تأمین کرده و این انرژی ص ــتند که انرژی مورد نیاز گوس موادی هس

مثال گوسفند و بز برای تولید شیر، گوشت، پشم، کرك و نیز حرکت،  مغذی برای گوسفند و بز هستندکربوهیدرات ها اولین و مهم ترین مادة 

 .هستند انرژی از ییاالب میزان حاوی قند چغندرله د. موادی مانند غالت، مالس و تفافعالیت های روزانه به انرژی نیاز دار خوردن و سایر

 پروتئینها  -3

سالمت دام و  شد و تولید، اختالل در  شیر اهمیت دارد و کمبود آن موجب کاهش ر شم، مو، کرك و تولید  ضالت، پ شکل گیری ع پروتئین در 

 .گوسفند و بز می شود. کنجالة دانه های روغنی و یونجه از مهم ترین منابع تأمین پروتئین هستند تولید مثل

  )چربیها)لیپیدها   -4

اکثر مواد غذایی، دارای مقداری چربی هســـتند. چربی نیز در تأمین انرژی بدن گوســـفند و بز نقش حیاتی دارد و بعضـــی از ویتامین ها مثل  

 .یز به وسیلة چربی ها به بدن گوسفند و بز منتقل می شوندن E و K ،A ،D ویتامین

 مواد معدنی -5

شامل   صر مورد نیاز دام  شت و مانند آن به کار می روند. مهم ترین عنا شیر، گو سکلت بدن دام و در ترکیب تولیدات دام مانند  ساختمان ا در 

ده که کمبود هر یک از آنها موجب کاهش رشد، تولید و باروری گوسفند کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، کلر، گوگرد، منگنز، روی، ید و آهن بو

 .و بز می شود

 ویتامینها   -6

ــی از  ــود. کمبود بعض ــتند، ولی این میزان اندك نیز باید حتما تأمین ش ــفند و بز هس در جیرة غذایی این مواد به مقدار کمتری مورد نیاز گوس

ضی مثل کوری، نابارو ستم ایمنی (کمبود ویتامینویتامین ها، باعث عوار سی ضعف  شد و  سقط جنین و کاهش ر و مانند آن می ( Eو A ری، 

سانتره اضافه شوند عبارت اند از و سایر ویتامین ها به وسیلة میکروب های موجود  A و C ،E ،D :شوند. ویتامین های مورد نیاز که باید به کن

 .جیره افزوده می شود در شکمبة حیوان تولید می شود و به همین دلیل کمتر به
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 ویژگی و خصوصیات جیره:

 گیرد.جیره عبارت اســـت از مقدار معینی از خوراك که در طی روز جهت وزن گیری و تأمین احتیاجات انرژی و... در دســـترس دام قرار می

 طورکلی جیره بره پرواری بایستی دارای خصوصیات زیر باشد:به

 صرفه باشد.بهازنظر اقتصادی مقرون 

 .توانایی در برآورده کردن احتیاجات دام 

 .در دسترس بودن منابع جیره 

 خوراك بودن جیره.خوش 

 .قابلیت هضم باال 

 .توانایی در افزایش وزن بره 

 های گوارشی.له اسید وز و بیماریعدم اختالالت متابولیکی ازجم 

 خوراك مورداستفاده در جیره:

ـــتفاده در جیره ، از دو ب ـــامل: علوفهخش مرتع و غیر مرتع تأمین میمنابع خوراك مورداس های مرتع، گردد. منابع خوراك در بخش مرتع ش

ای، محصــوالت زراعی و باغی، مواد متراکم محصــوالت فرعی ها اســت، منابع خوراك غیر مرتع هم شــامل: گیاهان علوفهها و بیابانجنگل

 : گیرندداستفاده قرار میترین اقالم خوراکی که در جیره مورمهم کارخانجات و ... است.

 ترین علوفه مورداستفاده در جیره است.عنوان مهمعلوفه: شامل یونجه، شبدر، کاه و سیلو )سیلوی ذرت و غیره(؛ که در این بخش، یونجه به

های واع تفاله )چغندر و نیشکر(، مکملها )جو، گندم و...( انواع کنجاله ها )کنجاله سویا، تخم پنبه، آفتابگردان و...(، انکنسانتره: شامل انواع دانه

آهک، آجرهای لیسیدنی و نمک(، مکمل ویتامینی پودر خون، پودر پر، پودر ماهی و غیره؛ که معدنی )دی کلسیم فسفات، پودر استخوان سنگ

 ترین اقالم خوراکی مورداستفاده جهت رشد در جیره است.عنوان باارزشدر بخش کنسانتره، جو به

ها بندی کرد: اقالم حجیم شـــامل علوفهروند را به دودســـته حجیم و غیر حجیم تقســـیمتوان اقالمی که در جیره به کار میر میاز طرفی دیگ

ــته دوم )علوفه های مرتع، غالت، حبوبات، یونجه و...( هســتند که این گروه ازنظر فیبر خام غنی ولی ازنظر انرژی و پروتئین فقیر هســتند. دس

سته اول، یعنی اقالم غیر ح سته از اقالم برعکس د شامل انواع دانه، کنجاله و... . این د ستند  سانتره ها ه شامل مواد متراکم یعنی کن شامل:  جیم 

 ها پایین اما انرژی و پروتئین باالیی دارند.میزان فیبر در آن

 چگونه است؟ ییغذا رهینحوة ساخت ج

مختلف بوده و چنانچه روزانه و به  مغذی مواد و انرژی از صحیحی نسبت و مقدار دارای که است خوراکی مادة چند از مخلوطی غذایی ٔەجیر

ـــایر مواد مغذی در این مدت تأمین می کند به  .میزان کافی در اختیار دام قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی، پروتئین، مواد معدنی و س

 :دارد وجود غذایی ٔەانند آن سه نوع جیرطور کلی با توجه به نژاد، جنس، وزن، وضعیت دام و م
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 جیرة نگهداری:  -الف  

س  سرزندگی،  شرایط دام را از نظر  شت و  صرف آن هیچ نوع تولید و افزایش یا کاهش وزنی نخواهد دا ست که دام با م مت و الجیره ای ا

 .وضعیت طبیعی حفظ میکند. جیرة مذکور در حقیقت حداقل نیاز یک حیوان است

 آبستنی: جیرة   -ب

اول )دورة آبستنی(ابتدا، اواسط یا دو ماه آخر)این جیره برای میش یا بز آبستن در نظر گرفته می شود که بر حسب مدت آبستنی، مرحلة آبستنی 

 .تنظیم می شود( یک قلو یا چندقلو)و وضعیت بارداری (  ترال یا با

 جیرة تولید:  -ج

 .تنظیم می شود )این جیره براساس تولیدات گوسفند و بز (شیر، گوشت، پشم، پوست، کرك، مو و مانند آن 

 روش تهیه و تنظیم جیره های غذایی متعادل 

ـــفند و بز به مقدار مادة خشـــک، انرژی، پروتئین و مواد مغذی انواع خوراك اط  العبرای تهیة یک جیرة متعادل باید از میزان احتیاجات گوس

 :برای تنظیم یک جیرة متعادل باید به ترتیب زیر عمل شود .داشت

احتیاجات غذایی بیانگر حداقل  المعمو. شــود نوشــته و تعیین تولید چرخة به توجه با بز و گوســفند یهاحتیاجات غذایی یا حد مجاز تغذ  -1 

ـــن، جنس، وزن بدن، نوع تولید  ـــود. عوامل مؤثر در تعیین احتیاجات غذایی عبارت از س ـــت که باید از جیرة غذایی تأمین ش مواد مغذی اس

 نگهداری، رشد، پرواری، تولید مثل، تولید پشم و مانند آن و میزان تولید می باشند

 آنها تعیین شودخوراك های در دسترس و ترکیب  - 2

ــتفاده را باید در نظر گرفت. زیرا یک جیرة غذایی متعادل باید حداقل قیمت و حداکثر میزان تولید  - 3 قیمت هر یک از مواد خوراکی مورد اس

 را داشته باشد

 د.شو یریجلوگ حد مجاز مصرف هر یک از اجزای جیره در نظر گرفته شود تا از بروز بیماری های ناشی از تغذیه  -4

 .هستند متفاوت رطوبت ریمقاد یشود، چون خوراك ها دارا میدر حد مناسب تنظ رهیمقدار مادة خشک ج 5

بندی گله برای تغذیه برای هر گروه گوســفند و بز جیرة جداگانه ای تنظیم شــده و در اختیار همان گروه قرار می گیرد. تغذیة دام های  دســته

 تغذیة قوچ و بز نر  -3تغذیة میش و بز ماده  -2بره و بزغاله  تغذیه -1 :شودسبک داشتی به سه دسته زیر تقسیم می 

 تغذیه بره ها:-1

باید به آنها مقداری علوفه  الاصو بعد هفته فقط از شیر مادر تغذیه می کنند. از هفتة دوم و سوم به 3تا  2بره ها و بزغاله ها از بدو تولد حدود 

درصد  10نیاز اولیه به شیر مادر ) وه بر شیر مادرالبره و بزغاله از هفتة دوم یا سوم به بعد ع .ای عادت کنند داد تا کم کم به خوردن مواد علوفه

شیرگیری 8تا  7وزن بدن نوزاد در ابتدای تولد و  صد وزن بدن در پایان از  شتم به  50تا  25باید روزانه حدود  (در سانتره و از هفتة ه گرم کن

ـــبدر) به مقدار کافی در اختیار بره ها (گرم در اختیار بره و بزغاله قرار داد. در این مدت باید علوفه های مرغوب  500تا  400بعد  یونجه و ش

شبی زیادتر و در مورد بره های پرواری باید تغذیه با کنسانتره در مورد بره های داشتی مصرف کنسانترة کمتر ولی مصرف علوفة خ .قرار گیرد

 .بیشتر و مصرف علوفة خشبی کمتر شود
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 از شیر گیری بره ها:

شیرگیری بره و بزغاله  شیر میش ها به صورت دستی دوشیده  3تا  2تاریخ از  شیرگیری باید  ست. چند روز مانده به زمان از  ماه بعد از تولد ا

کمی اجازه داده شــود تا بره ها در کنار مادرهای خود بمانند. در این زمان چون شــیر میش ها کاهش می یابد و بره و  شــود و ســپس به مدت

 .بزغاله ناچار است برای سیر کردن شکم خود از علوفه و کنسانتره بیشتری استفاده نماید؛ بنابراین بره به استفاده از علوفه عادت می کند

 بره ها شرایط از شیرگیری

  هفته باشد 15تا  8سن بره ها حدود.  

  گرم کنسانتره مصرف نمایند 250تا  200بره یا بزغاله در زمان از شیرگیری باید روزانه.  

  برابر وزن تولد آنها باشد 4تا  3وزن شیرگیری حداقل 

 باید نوزادان از هفتة دوم به بعد به خوردن علوفه و مواد کنسانتره عادت کرده باشند. 

 تغذیة بره و بزغاله پس از شیرگیری: 

پس از شـیرگیری، بره ها به دو قسـمت نر و ماده تقسـیم می شـوند و به طور جداگانه نگه داری می گردند. خود این گروه ها نیز به دو گروه 

ــتی جایگزین گلهیا حذفی  ــوند که هر کدام تغذیة جداگانه دارند )پرواری و داش ــیم می ش در مدیریت تغذیة بره های  یکی از نکات مهم .تقس

پرواری جلوگیری از بیماری اســیدوز اســت. برای جلوگیری از بیماری اســیدوز و تلف شــدن ناگهانی، تغذیة روزانه بر ه ها با کنســانتره را با 

 .گرم شروع کنید و به تدریج افزایش دهید 200حدود 

 

 ـ تغذیة میش و بز ماده2

ــ 80بره ها و بزغاله های یک ساله باید قبل از آمیزش رشد مناسبی داشته باشند. وزن بره ها و بزغاله ها در زمان آمیزش    بلوغ وزن درصد 60ـ

ست نژاد آن شود. میش ها و بزهای افزا سبب دوران این در تغذیه سوء. ا ستنی در بره میش ها می  یش تلفات جنین در ابتدا و انتهای دورة آب

 ساله 3ـ 8ده، به منزلة رکن اصلی صنعت گوسفندداری هستند. تغذیه و اعمال مدیریت صحیح اثر سریع بر تولید دارند. از میش و بزهای بالغ ما

 : صه می شودالتغذیة میش و بز ماده به پنج مرحلة زیر خ .برای نگه داری تغذیه نمود فقط باید

o  الف ـ خوراك دهی به هنگام جفت گیری 

o  خوراك دهی به هنگام آبستنیب ـ 



     

[AUTHOR NAME] 31 

 

 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
o ج ـ خوراك دهی به هنگام بره زایی 

o د ـ خوراك دهی به هنگام شیردهی 

o هـ ـ خوراك دهی به هنگام خشکی 

 تغذیه به هنگام جفتگیری -الف

مترشحه از لوزالمعده انسولین  ن هورمو        و هیپوفیز مترشحه از غده  LH       هورمون  تغذیه بر بازده تولید مثل از طریق ترشح هورمون ها به ویژه 

زم برای تولید الاثرگذار بوده و با افزایش ســطح تغذیة مناســب تولید انســولین افزایش یافته و باعث برداشــت گلوکز شــده و در نتیجه انرژی 

ــیردهی تا حدود  ز قوچ اندازی، تغذیة هفته قبل ا 3هورمون های جنســی و افزایش تخمک ریزی فراهم می گردد. بدین منظور پس از پایان ش

گویند. با این  )میش و بزهای ماده درسـطح جیرة نگه داری اسـت تا میش ها قدری الغر شـوند. سـپس تا قوچ اندازی، میش ها را با کنسـانتره 

ره دهی شـــینگ تغذیه ای، درصـــد آبســـتنی و بازده بالو علوفه های مرغوب تغذیه می نمایند. این عمل را تغذیه با جیرة تکمیلی ف 1روش 

 .افزایش می یابد

 

 میش بالغ ماده به هنگام آبستنییه ب ـ تغذ

بافت های همراه و مایعات جنینی  جهشــود که ناشــی از وزن جنین در نتی کیلوگرم اضــافه می 15تا  10زن میش ها و بزها طی دورة آبســتنی 

شت سئله توجه دا سخت زایی و چاقی دام، باید به این م ست، بنابراین برای جلوگیری از  ستنی حدود  .ا سوم انتهای آب درصد وزن  75در یک 

ظات ویژة تغذیه ای حالجنین شکل می گیرد، بنابراین یک سوم آخرآبستنی با توجه به کاهش حجم شکمبه در نتیجة افزایش وزن جنین باید م

 :اعمال شود. بنابراین دورة آبستنی را به دو بخش می توان تقسیم کرد

همان احتیاجات نگه داری است. در  در حقیقت ران کننده نیست.نگ سه و نیم ماه اول آبستنی: تغذیة میش ها در این دوره زیاد حساس والف: 

 .این دوره تغذیه از چراگاه احتیاجات غذایی میش ها در این دوره تقریبا کافی است

شمار می  ب: شود و تأمین مواد مغذی در این زمان امری حیاتی به  سوب می  ساس برای میش ها مح ستنی: از مراحل ح یک و نیم ماه آخر آب

مورد نیاز تأمین نشــود ممکن اســت دچار مســمومیت آبســتنی شــود که در این صــورت می توان با افزایش  آید؛ به طوری که اگر مواد مغذی

سانتره در  سهولت و از طریق افزایش  6تدریجی مصرف کن شگیری کرد. این احتیاجات را می توان به  ستنی از بروز این بیماری پی هفته آخر آب

 .دتدریجی مقدار خوراك مصرفی تأمین نمو
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 به هنگام زایمان میشها غذیه ج ـ ت

دادن سبوس با یونجة خشک  تغذیه شوند. المیش و بز ماده هنگام زایمان باید میش ها را از سایر گله جدا نگه داری کردتا با علوفة باکیفیت با

ست دام جلوگیری می کند. الو مواد ملین مثل گندم و م ست؛ زیرا از یبو سیار ثمربخش ا نیاز میش به آب پس از زایمان س در ابتدای زایش ب

ــب در اختیار میش قرار گیرد ــطل آب با دمای مناس ــ اجاتیتک قلوزا و دوقلوزا به لحاظ احت یمادرها .افزایش می یابد. لذا باید یک س  اریبس

 د.جبران شو یردهیدوران ش یشود تا کاهش وزن مادر در ط نیتأم یگونه ا به آنها ییغذا اجاتیاحت دیمتفاوت هستند، با

 

 درحالت نگهداری و خشکیمیش ها تغذیه   -د

میش ها پس از دورة جفت گیری تا یک سوم انتهای آبستنی در حالت نگه داری تغذیه می شوند، سپس جیرة آبستنی دریافت می دارند. برای  

جیرة نگه داری گوسفند و بز، چراگاه کافی است. در صورت استفاده از چراگاه هزینة تغذیه بسیار کاهش می یابد. در صورت تغذیة دستی می 

ستفاده کرد. همچنین، برای افزایش سود توان از عل ف خشک، سیلوی کم رطوبت، سیلوی ذرت و سورگوم و غالت به عنوان خوراك اصلی ا

 .میتوان بخشی از نیاز این حیوانات را با پسماندهای کشاورزی ـ صنعتی فراهم نمود
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 یه قوچتغذ -3

 .نگه داری تغذیه می نمایند والمعم با جیرة در فصل غیر جفتگیریغر شده اند القوچ ها را پس از دورة جفت گیری که اندکی هم 

 

 

 :شینگالفیا تغذیه قوچها به هنگام جفتگیری  -

شد، باید روزانه  ضعیف با صل جفت گیرى اگر قوچ  ستفاده از چراگاه احتیاجات غذایى قوچ را برطرف مى کند، در ف تا قبل از جفت گیرى، ا

ــــ7/0 شود. برة کیلوگرم دانة ذرت یا  4/0ـ شترى مواد دانه اى نیاز دارند. درجو یا مخلوط دانه هاى دیگر خورانیده   اللخقوچ ها به مقدار بی

 .کیلوگرم یونجه به بره قوچ ها داده شود. بره هاى نر سنگین به مواد خوراکی بیشتری نیاز دارند 5/2تا  5/1زمستان باید روزانه 

 

 دفعات و روش خوراکدهی

روزانة گوسفند و بز بر پایة مخلوطی از یونجة خشک و کاه گندم برنامه ریزی شده و لذا توصیه می شود که در کنار کنسانتره، اساس خوراك 

 رهیگردد، حال نوبت به در نظر گرفتن ج نییتع ییغذا اجاتیکه احت یزمان .روزانه مخلوط یونجة خشــک و کاه گندم نیز در جیره لحاظ شــود

طورمعمول در هر . بهردیدام قرار گ اریمشـــخص خوراك در اخت ریو مقاد یزمان یهافاصـــله یط یســـتیبا رهیج نیا متعادل و متوازن اســـت.

مصرف خوراك  زانیم ها و کنسانتره است.از علوفه یبیصورت ترککه به شودیروز سه وعده )صبح، ظهر و شب( خوراك به دام داده مشبانه

درصــد وزن بدن خود  4تا  3 یســتیروزانه با بزهر  یقاعده کل کیعنوان اما به شــود،یدر نظر گرفته م دامروزانه با توجه به ســن، نژاد و وزن 

 خوراك مصرف کند.

 : تغییر جیره

شاره گرد نیاز ا شیکه ب طورهمان س یپرواربندپرورش و  در مبحث  رگذاریتأث یاز فاکتورها یکیعنوان  به رهیج دیا ست و نقش ب  یمهم اریا

 هندارد بلک یدر پ یو سود یتنها بازده شود نه مینامناسب تنظ رهیج یلیاگر به هر دل رایکند؛ ز فایا تواندیم هانهیو کاهش هز یودآوررا در س

ست که ج بهتر. میگردد دیو کاهش تول انیسبب ز سفندعوض گردد تا  جیتدربه رهیا روز  14 یریپذبه آن عادت کنند )معموالً دوره عادت گو
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ست( ز سانتره تغذ یطور ناگهاناگر به رایا س هیبا کن ضه ا ست دچار عار سا دیشوند ممکن ا ش یهایماریب ریوز و  بهتر  نیشوند. همچن یگوار

 شوند.  نهی( واکسی)پرخور یآنتروتوکسم یماریدر برابر ب ها رهب ،دوره  لیاست در اوا

 آب مورد نیاز گوسفندان

سلول وانیآب موجود در بدن ح سلول یدر دو بخش داخل  شد  زانیوجود دارد که م یو خارج  سن و مرحله ر ساس نوع دام ، آن در بدن بر ا

صرف آب در دام و ط ست . مقدار م سن ، دما یبه عوامل مختلف وریمتفاوت ا س طیمح یاز جمله نژاد ، وزن ،  ستر به آب ،  ی، مدت زمان د

 دارد . یدار مصرف غذا و ... بستگتحرك دام ، مق زانیم ، دیآب ، نوع تول یدما

، طعم و بو ، وجود امالح  PHاز جمله  یمهم است که بر اساس عوامل اریبس وانیح یدیسالمت و توان تول یآب برا تیفیو ک یدسترس تیقابل

گذار هستند  ریآن تاث دیو رشد و تول وانیمصرف و جذب و دفع آب در بدن ح زانیبه نوبه خود در م کیشده و هر  دهیسنج یسم باتیترک ای

و تحت  وستهیو پ یدفع آب از راه ادرار ، مدفوع ، ششها ، عرق بصورت دوره ا نیمختلف دستگاه گوارش و همچن ی. جذب آب در قسمتها

 یاز آلودگ یوجود بعض یستیمصرف آب با در.ردیگ ی، و بسته به نوع خوراك مصرف شده صورت م طیمح ی، دما هیمختلف تغذ طیشرا ریتاث

سالم  ینمود آب یگرفته و سع یرا جد زایماریو ب یکروبیعوامل م نیو همچن میزیو من میو سولفاتها ، امالح کلس می، کلرور سد تراتین ریها نظ

دارد ،  وانیح یدیتوان تول یاثر ناشــناخته و نامحســوس رو کیآب،  یها یدام قرار داد اکثر آلودگ اریمناســب و قابل قبول را در اخت یبا دما

صورت صا در  صو شد و بمدت طوالن نیپائ یآب در غلظتها یآلودگ زانیم کهیمخ صرف دام قرار گ یبا سالمت و تول ردیمورد م دام کامال  دیدر 

  در جدول ذیل کیفیت آب آشامیدنی دام ها بر اساس میزان کل مواد جامد محلول و تاثیرات ناشی از آن آمده است. گذر است. ریتاث

 

 بیماری ها و واکسیناسیون -12

 : گوسفندبیماری های شایع در 

از شایع ترین ، آگاالکسی ، شاربن ، آبله ، طاعون ، نفخ شکمی آبسه کبدی ، تب برفکی ، زردی ) هپاتیت (  آنترو توکسمیبیماری هایی نظیر 

از یک برنامه مناســب غذایی و مدیریت صــحیح گله و  شــد. دامدار با اســتفادهباباشــد که در این جا مجال توضــیح نمیبیماری های منطقه می

تواند از این بیماری ها پیشــگیری های الزم را انجام دهد و حد اقل حضــور بموقع دامپزشــک و اســتفاده بجا از دارو ها  و واکســیناســیون می

 خسارت و تلفات را متوجه گله خود ببیند.
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 جدول واکسیناسیون:

 

 دارو ها: 

بیوتیک ها و دیگر دارو ها بمنظور جلوگیری از مقاوم شــدن عوامل بیماریزا در برابر آنها، باید تا حد امکان محدود شــود. با بطور کلی از آنتی 

رعایت کردن این امر در صــورت بروز بیماری و ضــرورت مصــرف دارو نتیجه بهتری در جهت کنترل بیماری بدســت خواهد آمد. باید توجه 

صرف بی رویه آنتی ب شت که م شت. دا صرف کننده بدنبال خواهد دا شده و مخاطراتی برای م شت تولیدی  یوتیک ها باعث تجمع آنها در گو

بدیهی است مصرف بی رویه دارو ها باعث افزایش هزینه های تولید نیز خواهد شد.چنانچه ناگزیر به مصرف دارو هستید باید موارد زیر مورد 

 توجه دقیق قرار گیرد:

 وی صحیحاطمینان از انتخاب دار

 اطمینان از مقدار صحیح داروی مصرفی

 اطمینان از زمان صحیح مصرف دارو

 اجتناب از تغییرات در طرز عمل، نحوه اجرا و قطع نا بهنگام
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 برنامه زمان بندی -13

الزم و عقد قرارداد ها، جهت اجرای طرح به طور هماهنگ، منظم و پیوســته الزم در مورد هر یک از عملیات اجرایی مانند کســب مجوز های 

ستخدام  سات، ا سی صب راه اندازی تا شین آالت، ن سفارش خرید و حمل ما سازی،  ساختمانی و محوطه  سازی زمین، عملیات  خرید و آماده 

و  آموزش کارکنان، بهره برداری آزمایشــی، تأخیر های پیش بینی نشــده و غیره، برنامه زمان بندی خاصــی تهیه گردیده اســت. عملیات اصــلی

 تاریخ شروع و خاتمه واقعی آنها در نموداری به شکل ذیل ارائه می گردد.

 

 

به پیش بینی زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوزها و ساخت و راه اندازی پروژه همچنین دوره و دوره های تولید محصول اقدام به تعیین با توجه 

 برنامه زمان بندی ) فاز ساخت و شروع بهره برداری ( نموده و در بخش مربوطه نرم افزار کامفار وارد می شود.

 1400فاز بهره برداری: نیمه دوم سال                                                       1400سالفاز ساخت: نیمه اول 

 

 

 

 

 

 

 جدول پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح

 ردیف
شرح عملیات/ مدت 

 بر حسب ماه

 1400سال   1399سال  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                         دریافت جواز تأسیس 1

                         اخذ مجوزها 2

                         دریافت وام 3

                         خاکبرداری و تسطیح 4

                         ساختمان سازی 5

6 
انشعاب آب و برق و 

 گاز
                        

                         تأسیسات 7

                         ماشین آالت 8

9 

نصب و راه انداری 

ماشین آالت و 

 تأسیسات

           
 

 
            

10 
سفارش خرید مواد 

 اولیه
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 مبانی محاسباتی به همراه مطالعات فنی طرح -14

 زمین:

 باشد.متر مربع می 2200 ،رأس 200ظرفیت  بهپرورش گوسفند داشتی  مساحت زمین مورد نیاز جهت احداث  واحد 

 محوطه سازی : 

 محوطه سازی شامل : 

  متر مربع 2200مین به میزان زتسطیح  -1

 متر  3و ارتفاع  مربع متر 410به طول  یکش وارید -2

  .متر 2.5متر و ارتفاع  5درب ورودی مجموعه به عرض  -3

 مترمربع 150 جمعاً به مساحت و ایجاد فضای سبز جدول بندی و خیابان کشی -4

 ساختمان ها:

مساحت و ابعاد ساختمانهای مورد نیاز پرورش دام بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابالغی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی 

سقف به ازای هر رأس  ساحت جایگاه م ساس م ست. بر این ا ساحت 2.3 میش مادرتعیین گردیده ا سقف جایگاه  متر مربع و م متر  2.6غیر م

ش ست. مربع پیش بینی  شتی 100هر جهت  بعالوهده ا سفند دا ساختمان اداری و کارگری منظور میگردد. 30 رأس گو در این  متر مربع جهت 

شترطرح  سمت بی ساختمانهای موجود و مورد ق شده و در مجموع  ساخته  ساختمان با نیاز  ساختمانها و ابنیه از قبل  جزئیات آنها در جدول 

 مشخص گردیده است.

 سیستم روشنایی: 

ضای جایگاه، باعث باال رفتن کیفیت محیط کار می سالن ها و ف سب در  شنایی منا شود و موجب بهبود بازده کار و راحتی کارگر میگردد. رو

 باشد:برای طراحی سیستم روشنایی جایگاه نیاز به اطالعات و اقداماتی به شرح زیر می

  تعیین شدت روشنایی مورد نیاز برای فضا و کار 

  نوع المپ مناسب با فضای مربوطهانتخابات 

 تعیین قدرت المپ مورد استفاده و چگونگی نصب آنها 

 تعیین احتیاجات روشنایی فضاها -الف

ـــید با واحد تابش لومن اندازه گیری می ـــنایی مانند المپ و یا خورش ـــنایی)میزان جریان نور از یک منبع روش ـــدت روش ـــود. ش ( یا Eش

i l l umi nance شا ست از میزان  سی و متریک به ترتیب   رعبارت ستم انگلی سی شنایی در  سطح. واحد رو سط واحد  شده تو نورانی دریافت 

 باشد.فوت کندل و لوکس می

شود )برآن سطح : شدت روشنایی است که از یک شمع استاندارد در فاصله یک متری توسط سطح یک متر مربعی دریافت می(LUX) لوکس

 تابیده میشود( .
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 روشنایی است که از یک شمع استاندارد در فاصله یک فوتی توسط یک فوت مربعی دریافت شود. ( : شدتfcفوت کندل)

 انتخاب المپ مناسب  -ب

 باشد.می SMDو  LEDالمپ های موجود در بازار شامل رشته ای، مهتابی ، هالوژنی، فشار باالی سدیمی و کم مصرف 

 :موردنیاز المپ تعداد محاسبه نحوه

 

18=5*60/20*270 

سقف به میزان برای یعنی سمتهای م شدت  18حدود  احتیاجمورد  وات 60المپ  تعداد 20لوکس مورد تیاز  با مترمربع 270 ق شد.  عدد می با

المپهای مورد نیاز  در ادامه تعداداســت.  5وات یا کم مصــرف برابر  60المپ  MFلوکس و ضــریب  20 مربوطه ولانور مورد نیاز طبق جد

 محاسبه شده است. جایگاههای دامداری

 محاسبه تعداد المپ مورد نیاز

 ساختمانها
شدت روشنایی مورد نیاز هر 

 متر مربع )لوکس(

مساحت  

 )متر مربع(

میزان جریان مورد نیاز 

 روشنایی استاندارد )لومن(

مصرف المپ 

 )وات(

تعداد المپ مورد 

 نیاز )وات(

مقدار روشنایی مورد نیاز جایگاه 

راهرو ها و ها و درمانگاه و 

 بهاربند و حمام و ..

50 896/5 44825 18 28 

ساختمان اداری و کارگری و   

 انبارها
100 151/5 15150 30 7 

 

 تعمیر و نگهداری:

شود. این درصد در رشته های هزینه های ساالنه تعمیر و نگهداری معموال به صورت درصدی از ارزش دارایی عمده مربوطه در نظر گرفته می

 زیر در نظر گرفته شده است:به صورت ضرایب مختلف صنایع متفاوت است. برای ساختمان ها و تاسیسات و ماشین آالت 

  درصد 25ضریب تعمیر و نگهداری ساختمانها 

  درصد 25ضریب تعمیر و نگهداری تاسیسات عمومی 

  درصد 25 ماشین آالت و تجهیزاتضریب تعمیر و نگهداری 

  درصد 10تجهیزان اداری ضریب تعمیر و نگهداری 

 کارکنان: حقوق و دستمزد

 -هزینه های پرسنلی هزینه هایی هستند که در برابر انجام خدمت و یا به واسطه آن مستقیم و یا غیر مستقیم تحت عناوین مختلف مانند حقوق
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عیدی و امثال آنها به دو گروه پرسنل غیر تولیدی)مدیریت و حسابداری( و پرسنل تولیدی)دامپزشک،کارشناس  -اضافه کار –مزایا  -دستمزد

 نفر و بدین شرح می باشد: 5شود. تعداد کارکنان این طرح و کارگر( پرداخت می

 نفر 3 کارگر دائم 

  بصورت پاره وقتنفر  1کارشناس دامپروری 

 وردی م بصورت نفر 1 دامپزشک  

ــت  ــال بودجه قانون واحده ماده 100بند  اجرای در الزم به ذکر اس ــور، 1390 س ــاورز هایکارگاه کش ــمول قانون  5تا  یکش نفر کارگر در ش

ـــهم کارفرما قرار م مهیباز پرداخت حق تیمعاف ـــاسبر  .رندیگیس ـــاورز دیتول یکارگاه ها ،یدیتول یکارگاه ها هیکل این اس و  یادوات کش

درصد 20 تینفر از معاف رپنجیز یکشاورز یدیتول یهستند و کارگاه ها یدولت یها تیمشمول حما یکشاورز یها یآن ها و تعاون راتیتعم

ـــهم کارفرما ـــده  2همچنین طبق قانون کار جهت عیدی و پاداش کارکنان دائم معادل  .برخوردارند انیس ماه عیدی و پاداش در نظر گرفته ش

      است.

 انرژی:هزینه های 
 مصرفی آورده شده است. انرژیدر قسمت محاسبات مالی میزان مصرف و هزینه های 

  کیلووات ساعت پیش بینی گردیده است 17578 یجدول برآورد برق مصرفمیزان برق مصرفی ساالنه بر اساس. 

  لیتر در نظر گرفته شده است. 7200لیتر  و ساالنه  20مصرف بنزین جهت کارکرد یکدستگاه وانت در دامداری روزانه 

  جهت گرمایش کارگری و ... منظور گردیده است.مترمکعب در سال  6000به میزان مصرف گاز 
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 نتایج مالی و جداول طرح -15

 خرید و تهیه زمین اجرای طرح )هزار ریال( -1جدول شماره       

 واحد مقدار شرح ردیف
قیمت 

 واحد
 انجام شده ارزش کل

انجام 

 نشده

 0 440،000 440،000 200 متر مربع 2200 زمین طرح 1

 0 440،000         جمع

 

 هزینه های مقدماتی)هزار ریال( -2جدول شماره 

 مشخصات فنی واحد شرح ردیف
قیمت 

 واحد

مبلغ 

 کل

انجام 

 شده

انجام 

 نشده

 30،000 0 30،000       طرح نویسی 2

   اخذ مجوزها 3
 مجوز ادارات و

 سازمانها
  20،000 0 20،000 

 20،000 0 20،000       هزینه ناظر 4

5 
 5پیش بینی نشده 

 درصد
      3500 0 3،500 

 73500 0 73،500       جمع کل

 

 برآورد هزینه های عملیات زیربنائی)هزار ریال( -3جدول شماره       

 نشده انجام انجام شده ارزش کل قیمت واحد واحد مقدار شرح ردیف

 66،000 0 66،000 30 متر مربع 2،200 تسطیح زمین 1

 1،230،000 0 1،230،000 3،000 مترمربع 410 دیوار کشی  2

 100،000 0 100،000 100،000 باب 1 درب ورودی 3

4 
جدول بندی و خیابان کشی و فضای 

 سبز
 75،000 0 75،000 500 متر مربع 150

 10،000 0 10،000 200 متر مربع 50 درختکاری  5

 74،050 0 74،050 0 درصد 5 پیش بینی نشده 6

 1،555،050 0 1،555،050     2،816 جمع
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 هزینه های ساختمانی)هزار ریال( -4جدول شماره 

 مالحضات انجام نشده انجام شده  قیمت کل فی واحد مقدار شرح کاال ردیف

 999،000 0 999،000 5،000 متر مربع 199/8 اصطبل میش مادر 1

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

متر، کف بتن و دیوارها  3به ارتفاع 

 سیمان و...

 240،000 0 240،000 5،000 متر مربع 48 اصطبل ماده جایگزین 2

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

متر، کف بتن و دیوارها  3به ارتفاع 

 سیمان و...

 102،000 0 102،000 5،000 متر مربع 20/4 اصطبل قوچ 3

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

متر، کف بتن و دیوارها  3به ارتفاع 

 سیمان و...

 396،400 0 396،400 1،000 متر مربع 396/4 بهاربند میش مادر 4
آجر، سیمان، کف بتن، دیوارها 

 سیمان،آخوربندی

 72،000 0 72،000 1،000 متر مربع 72 بهاربند ماده جایگزین 5
آجر، سیمان، کف بتن، دیوارها 

 سیمان،آخوربندی

 60،000 0 60،000 1،000 متر مربع 60 بهاربند قوچ 6
آجر، سیمان، کف بتن، دیوارها 

 سیمان،آخوربندی

 390،000 0 390،000 5،000 متر مربع 78 زایشگاه و جایگاه بره 7

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

و دیوارها  متر، کف بتن 3به ارتفاع 

 سیمان و...

 564،000 0 564،000 6،000 متر مربع 94 انبار علوفه وکنسانتره 8

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

متر، کف بتن و دیوارها  7به ارتفاع 

 سیمان و...

 60،000 0 60،000 5،000 متر مربع 12 انبار وسایل 9

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

کف بتن و دیوارها متر،  7به ارتفاع 

 سیمان و...

10 
ساختمان اداری و 

 کارگری 
 1،137،500 0 1،137،500 25،000 متر مربع 45/5

دیوارها آجر و سیمان، سقف 

متر، کف  3شیروانی، به ارتفاع 

 سرامیک و دیوارها سفید کاری و..

11 
مرحله  3حمام قرنطینه 

 ای
 27،000 0 27،000 6،000 متر مربع 4/5

آجر و سیمان، سقف دیوارها 

متر، کف  3شیروانی، به ارتفاع 

 سرامیک و دیوارها کاشی

 87،000 0 87،000 5،000 متر مربع 17/4 درمانگاه و امور بهداشتی 12

دیوارها بلوك سیمان، سقف تیرچه، 

متر، کف بتن و دیوارها  3به ارتفاع 

 سیمان و...

   206،745 0 206،745 - - - %5پیش بینی نشده  13

   4،341،645 0 4،341،645 جمع کل
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 ای تاسیسات عمومی)هزار ریال(های سرمایههزینه -5جدول شماره 

 مشخصات فنی واحد مقدار شرح ردیف
ارزش 

 واحد
 انجام نشده انجام شده  ارزش کل

 خط 1 انشعاب برق  1

خرید انشعاب، ترانس 

آمپر، طول  50فاز 3

 متر، کنتور 200خط 

700،000 700،000 0 700،000 

 خط 1 انشعاب گاز 2
خرید انشعاب، کنتور 

 و ...
200،000 200،000 0 200،000 

3 
لوله کشی از کانال تا 

 مجموعه 
 40،000 0 40،000 200 حفاری و لوله گذاری متر 200

 100،000 0 100،000 100،000 لیتر 10000ورق سیاه، دستگاه 1 مخزن سوخت 4

 150،000 0 150،000 150،000 20،000 دستگاه 1 مخزن آب 5

6 
هزینه روشنایی 

 مجموعه
 131،850 0 131،850 131،850 المپ، کابل، تابلو و... سری 1

 145،600 0 145،600 200   مترمربع 728 عایق 7

 73،373 0 73،373     درصد 5 پیش بینی نشده  8

 1،540،823 0 1،540،823         جمع
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 ای ماشین آالت و تجهیزات)هزار ریال(های سرمایههزینه -6جدول شماره 

 ارزش کل ارزش واحد مشخصات فنی واحد مقدار شرح ردیف
انجام 

 شده 
 انجام نشده

 50،000 0 50،000 50،000 کیلویی حفاظ دار 500 دستگاه 1 باسکول 1

 دستگاه 1 آسیاب 2

فاز با دینام  3تنی  1

 7.5اسب بخار ) 10

 کیلووات( پویا صنعت

160،000 160،000 0 160،000 

 دستگاه 1 میکسر 3

 4فاز با دینام  3تنی  1

 3اسب بخار )

 کیلووات( پویا صنعت

175،000 250،000 0 250،000 

 دستگاه 1 باالبر 4

فاز با دینام  3متری  4

 3اسب بخار ) 4

 کیلووات(

50،000 50،000 0 50،000 

 5،000 0 5،000 5،000 رایج بازار سری 1 وسایل و لوازم دامپزشکی 5

 دستگاه 1 یونجه خرد کن  6

فاز شرکت  3ا تنی 

اسب  4پویا صنعت، 

 کیلووات( 3)

65،000 65،000 0 65،000 

 25،000 0 25،000 25،000 چهارشعله –فرغونی  دستگاه 1 شعله افکن 7

 30،000 0 30،000 30،000 فرغونی دستگاه 1 سم پاش 8

 10،000 0 10،000 5000 شاسی قوطی پروفیل دستگاه 2 فرغون 9

 2،800 0 2،800 700 ایرانی عدد 4 بیل و چهار شاخ 10

 4،000 0 4،000 2،000 لیتری 12 عدد 2 کپسول اطفا ء حریق 11

 دستگاه 0 تراکتور 12
ساخت داخل شرکت 

 معتبر
1،400،000 0 0 0 

 0 0 0 130،000 چهارچرخ دستگاه 0 تریلر 13

 دستگاه 0 بیل جلوی تراکتور 14
ساخت داخل شرکت 

 معتبر
60،000 0 0 0 

 1،100،000 0 1،100،000 1،100،000 سایپا دستگاه  1 وانت  15

 25،000 0 25،000 25،000 مدل کرشر دستگاه 1 کارواش سیار 16

 30،000 0 30،000 15،000 بوتان دستگاه 2 آبگرمکن 17

 دستگاه 1 دیزل ژنراتور  18
 54سیلندر  4 کمنز

 کاوا
2،000،000 2،000،000 0 2،000،000 

19 
سکوی تخلیه و بارگیری 

 سیار
 دستگاه 1

فلزی جرخدار قابل 

 حمل
30،000 30،000 0 30،000 

 88،840 0 88،840   0 درصد 5 پیش بینی نشده  20

 3،925،640 0 3،925،640         جمع
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 )هزار ریال( -اثاثیه و ملزومات  -7جدول شماره       

 مشخصات فنی واحد مقدار شرح ردیف
ارزش 

 واحد
 انجام نشده انجام شده ارزش کل

 200000 0 200000 200000 یک سری کامل سری 1 ملزومات اداری 1

 دستگاه 1 کامپیوتر و تلفن و وسایل جانبی 2
موجود در بازار 

 داخلی
200000 200000 0 200000 

 150000 0 150000 150000 فوت 12  دستگاه 1 یخچال 3

 70000 0 70000 70000 اینچ ال ای دی40 دستگاه 1 تلوزیون 4

 31000 0 31000     درصد 5 پیش بینی نشده  5

 651000 0 651،000         جمع

 

 های خرید دام)هزار ریال(هزینه -8جدول شماره 

 ارزش کل ریال(ارزش واحد )هزار واحد مقدار شرح هزینه ردیف

 4،400،000 22000 رأس 200 میش جوان 1

 210،000 35000 رأس 6 قوچ 2

 4،610،000 - - - جمع کل

 

 )هزار ریال(-مواد اولیه )ورودی های کشاورزی( -9جدول شماره 

 واحد مقدار شرح ردیف
ارزش 

 واحد 
 ارزش کل 

سرمایه 

گذاری 

 قبلی

مورد سرمایه گذاری 

 نیاز

 4،000،524 0 4،000،524 22 کیلوگرم 181842 خوراك مصرفی 1

 4،120 0 4،120 20 رأس 206 بیمه گوسفندان درطول دوره 2

 15،450 0 15،450 500 رأس 31 هزینه درمان 3

 8،000 0 8،000 400 لیتر 20 ضدعفونی کننده ها 4

 41،200 0 41،200 100 دوز 412 واکسیناسیون 6

 203،465 0 203،465   درصد 5 بینی نشدهپیش  7

 4،272،759   4،272،759       جمع

 گله پیش بینی شده است. %15هزینه درمان جهت 

 بار در طول سال در نظر گرفته شده است. 2واکسیناسیون 
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 برآورد هزینه های انرژی و ...)هزار ریال( -10جدول شماره 

 هزینه کل هزینه واحد واحد مقدار شرح هزینه ها ردیف

 7،920 11 متر مکعب 720 آب مصرفی * 1

 21،094 1/2 کیلو وات 17578/4 برق 2

 5،000 1 متر مکعب 5000 گاز 3

 216،000 30 لیتر 7200 بنزین 4

 250،014  جمع کل

 *تامین آب از طریق چاه هزینه ها جهت سرویس در نظر گرفته شده است با توجه به*

 لیتر بصورت روزانه 20تردد وانت روزانه بطور میانگین بنزین جهت 

 

 هزینه های تعمیر و نگهداری)هزار ریال( -11جدول شماره   

 هزینه کل  ضریب)%( قیمت شرح ردیف 

 10،854 0/25 4،341،645 ساختمان ها 1

 3،852 0/25 1،540،823 تاسیسات عمومی 2

 9،814 0/25 3،925،640 ماشین آالت و تجهیزات 3

 3،888 0/25 1،555،050 عملیات زیر بنایی 4

 651 0/1 651،000 تجهیزات اداری  5

 29،059 جمع کل

 

 برآورد هزینه نیروی انسانی مورد نیاز)هزار ریال( -12جدول شماره 

 ارزش کل ساالنه  ارزش واحد  واحد تعداد شرح ردیف

 936،000 26000 نفر 3 %10کارگر دائم با سهم بیمه   1

 180،000 15000 نفر 1 کارشناس فارم )پاره وقت( 2

 120،000 10000 نفر 1 دامپزشک )پاره وقت( 3

 1،236،000   نفر 5 جمع   

 93،600 درصد  10    نفر 3 بیمه تامین اجتماعی * 

 156،000 ماه حقوق 2برابر  نفر 8 عیدی و پاداش   

 1،485،600       جمع کل
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 

 برآورد هزینه های جاری سالیانه)هزار ریال( -13جدول شماره 

 ارزش کل  ارزش واحد  مقدار/ واحد  شرح ردیف
سرمایه گذاری 

 قبلی

سرمایه گذاری 

 مورد نیاز

 1،485،600   1،485،600 1،485،600 12طبق جدول شماره  پرسنلی 1

 29،059   29،059 29،059 11طبق جدول شماره  تعمیرات و نگهداری 2

 250،014   250،014 250،014 10طبق جدول شماره  سوخت و انرژی 3

 4،272،759   4،272،759 4،272،758/7 9طبق جدول شماره  مواد اولیه 4

 6،037،432   6،037،432 6،037،432   جمع

 

 سهم سرمایه گذار در گردش مورد نیاز )هزار ریال( -14جدول شماره       

 (%20متقاضی ) (%80بانک) سرمایه در گردش  سال

1 6،037،431/7 4،829،945/3 1،207،486/3 

 

 ارزش تولیدات و درآمد های حاصله)هزار ریال( -15جدول شماره 

 میانگین تعداد نوع محصول ردیف
مقدار 

 تولیدات
 واحد

ارزش 

 واحد
 ارزش کل

1 
میش پیر حذفی 

 پروار
 1،040،000 400 کیلوگرم 0 65 40

 5،083،650 550 کیلوگرم 0 65 142 مازادبره ماده  2

 6،656،650 550 کیلوگرم 0 65 186 بره نر پرواری 3

 1،091،052 20 کیلو گرم 0 1 54552/6 کود حیوانی 4

 90،000 150 کیلو گرم 0 1/5 400 پشم 5

 13،961،352 - - -     جمع

 کیلو گرم 60بره پروار آماده کشتار با میانگین وزن 

 درصد خوراك مصرفی 30معادل  مقدار کود

 درصد 2تلفات دوره 
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 ارقام )هزار ریال( -برآورد استهالك  -16جدول شماره 

 شرح

ید
 مف

مر
ع

 

 ارزش فعلی

ده
مان

ر 
عم

 

 5سال  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 217،082 217،082 217،082 217،082 217،082 20 4،341،645 20 ساختمانها

 217،082 217،082 217،082 217،082 217،082   4،341،645 ساختمانهاجمع استهالك 

 155،505 155،505 155،505 155،505 155،505 10 1،555،050 10 ساله 10زیربنایی 

 155،505 155،505 155،505 155،505 155،505   1،555،050 جمع استهالك زیربنایی

 392،564 392،564 392،564 392،564 392،564 10 3،925،640 10 ساله10ماشین آالت 

 77،041 77،041 77،041 77،041 77،041 20 1،540،823 20 ساله20تاسیسات 

 469،605 469،605 469،605 469،605 469،605   5،466،463 جمع استهالك تاسیسات

               10 اثاثیه و ملزومات اداری موجود

 65،100 65،100 65،100 65،100 65،100 10 651،000 10 اثاثیه و ملزومات اداری جدید

 65،100 65،100 65،100 65،100 65،100   651،000 جمع استهالك اثاثیه و ملزومات اداری

       0   0 73،500 0 هزینه های مقدماتی

 907،292 907،292 907،292 907،292 907،292 جمع کل استهالك 

 

 جایگزینی )هزار ریال(  -17جدول شماره 

 10سال  عمر مانده  ارزش اولیه شرح ردیف

 1،555،050 10 1،555،050 زیربنائی 1

 651،000 10 651،000 اداری 2

 3،925،640 10 3،925،640 ماشین آالت 3

 6،131،690   جمع

 

 موارد مشمول مشارکت مدنی)هزار ریال( -18جدول شماره 

 جمع کل جدید قبلی شرح ردیف

 4،341،645 4،341،645 0 ساختمانها  1

 1،540،823 1،540،823 0 تاسیسات 2

 3،925،640 3،925،640 0 ماشین آالت 3

 1،555،050 1،555،050 0 عملیات زیر بنایی 4

 651،000 651،000 0 اثاثیه و ملزومات اداری 5

 73،500 73،500 0 هزینه های مقدماتی 6

 4،610،000 4،610،000 0 خرید دام 7

 12،087،658 12،087،658 0 جمع
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 

 

 منابع تامین سرمایه گذاری مشارکت مدنی)هزار ریال( -19جدول شماره 

 درصد جدید قبلی عنوان

 80 9،670،126/0   تسهیالت بانک       

 20 2،417،532   سهم الشرکه شریک 

 100 12،087،658 0 جمع کل سرمایه گذاری

 

 ارزش سهم الشرکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی)هزار ریال( -20شماره جدول 

 مبلغ شرح

 9،670،126 سهم الشرکه نقدی بانک در مشارکت مدنی    

 1،450،519 ماه 12مدت  درصد و به 15سود دوران مشارکت مدنی با پیش بینی نرخ    

 11،120،645 جمع ارزش سهم الشرکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی   

 

 منابع سرمایه گذاری)هزار ریال(  -21جدول 

 جمع کل فاز تولید فاز ساخت   ردیف

 440،000   440،000 زمین 1

 0   0 سرمایه گذاری قبلی 2

 2،417،532   2،417،532 سهم الشرکه نقدی در مشارکت مدنی 3

 1،450،519   1،450،519 سود دوران مشارکت 4

 1،207،486 1،207،486 0 سهم الشرکه نقدی در سرمایه در گردش 5

 5،515،537 1،207،486 4،308،050 جمع آورده متقاصی  6

 9،670،126 0 9،670،126 وام بلند مدت 7

 4،829،945 4،829،945 0 وام کوتاه مدت 8

 20،015،608 6،037،432 13،978،176 جمع کل
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 باز پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی و فروش اقساطی)هزار ریال(  -22جدول شماره    

 اصل + سود %15سود وام اصل وام کل بدهی تاریخ ردیف

 3،602،122 1،668،097 1،934،025 11،120،645 سال اول 1

 3،312،018 1،377،993 1،934،025 9،186،620 سال دوم 2

 3،021،914 1،087،889 1،934،025 7،252،595 سال سوم 3

 2،731،811 797،785 1،934،025 5،318،569 سال چهارم 4

 2،441،707 507،682 1،934،025 3،384،544 سال پنجم 5

 15،109،572 5،439،446 9،670،126 جمع

 

 بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش)هزار ریال(  -23جدول شماره 

 اصل + سود %15سود وام  اصل وام بدهیکل  تاریخ ردیف

1 
سال 

 اول
4،829،945 4،829،945 724،492 5،554،437 

 5،554،437 724،492 4،829،945 4،829،945 جمع

 

 محاسبه هزینه های ثابت و متغیر)هزار ریال( -24جدول شماره 

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  درصد متغیر درصد ثابت شرح ردیف

 4610000 4610000 4610000 4610000 4610000   100 دامخرید  1

 4272759 4272759 4272759 4272759 4272759 100   خرید مواد اولیه 2

 50003 50003 50003 50003 50003   20 انرژی 3

 200011 200011 200011 200011 200011 80   انرژی 4

 5812 5812 5812 5812 5812   20 تعمیر و نگهداری 5

 23247 23247 23247 23247 23247 80   تعمیر و نگهداری 6

 297120 297120 297120 297120 297120   20 پرسنلی 7

 1188480 1188480 1188480 1188480 1188480 80   پرسنلی 8

 907292 907292 907292 907292 907292   100 استهالك 9

 5870227 5870227 5870227 5870227 5870227 - - جمع هزینه های ثابت 10

 5684497 5684497 5684497 5684497 5684497 - - جمع هزینه های متغیر 11
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 هزینه های تولید)هزار ریال( -25جدول شماره 

 5سال  4سال  3سال  2سال    1سال  شرح ردیف

 4272759 4272759 4272759 4272759 4272759 هزینه مواداولیه 1

 250014 250014 250014 250014 250014 هزینه انرژِی 2

 4610000 4610000 4610000 4610000 4610000 هزینه خریددام 3

 29059 29059 29059 29059 29059 هزینه تعمیرونگهداری 4

 1485600 1485600 1485600 1485600 1485600 هزینه حقوق ودستمزد 5

 10647432 10647432 10647432 10647432 10647432 هرینه های تولید 6

 907292 907292 907292 907292 907292 هزینه استهالك سرمایه ثابت 7

 507682 797785 1087889 1377993 2392589 هزینه های مالی)بهره(مخارج پیش ازتولید 8

 12062406 12352509 12642613 12932717 13947313 مجوع هزینه های تولید 9

 0 0 0 0 0 فروش  10

 12062406 12352509 12642613 12932717 13947313 جمع کل  11

 

 سود و زیان بر اساس هزینه های ثابت و متغیر)هزار ریال(  -26جدول شماره 

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  شرح

 13961352 13961352 13961352 13961352 13961352 درآمد نقدی

 5684497 5684497 5684497 5684497 5684497 هزینه های متغیر

 5870227 5870227 5870227 5870227 5870227 هزینه های ثابت

 11554724 11554724 11554724 11554724 11554724 مجموع هزینه های تولید

 2406628 2406628 2406628 2406628 2406628 مازاد نقدی عملیات

 507682 797785 1087889 1377993 2392589 کسر میشود بهره

 1898946 1608843 1318739 1028635 14039 سود یا زیان خالص
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 پیش بینی سود و زیان)هزار ریال( -27جدول شماره   

 سال پنجم تولید سال چهارم تولید سال سوم تولید سال دوم تولید سال اول تولید فاز شرح

 13،961،352 13،961،352 13،961،352 13،961،352 13،961،352 0 درآمد نقدی

 6،037،432 6،037،432 6،037،432 6،037،432 6،037،432 0 کسر میشود هزینه های جاری سالیانه 

 7،923،920 7،923،920 7،923،920 7،923،920 7،923،920 0 مازاد نقدی عملیات

 907،292 907،292 907،292 907،292 907،292 0 کسر می شود استهالك

 7،016،628 7،016،628 7،016،628 7،016،628 7،016،628 0 سود)زیان( ناویژه

 507،682 797،785 1،087،889 1،377،993 1،668،097 0 یاز پرداخت سود تسهیالت سرمایه ای

یاز پرداخت سود تسهیالت سرمایه در 

 گردش
0 724،492 0 0 0 0 

 6،508،946 6،218،843 5،928،739 5،638،635 4،624،039 0 سود)زیان( ویژه

 

 گردش وجوه نقد )هزار ریال( -28جدول شماره 

 سال پنجم تولید سال چهارم تولید سال سوم تولید سال دوم تولید سال اول تولید فاز ساخت عنوان

             منابع :       

 6508946/34 6218842/56 5928738/78 5638635/00 4624039/42   سود یا زیان ویژه

 907292/38 907292/38 907292/38 907292/38 907292/38   استهالکبر گشت می شود 

 7416238/71 7126134/93 6836031/15 6545927/37 5531331/79 0/00 نتیجه نقدی عملیات
سرمایه گذاری جدید 

 متقاضی
4308050/40 1207486/33         

           9670126/00 تسهیالت سرمایه ای

         4829945/34   تسهیالت درگردش

 7416238/71 7126134/93 6836031/15 6545927/37 11568763/46 13978176/40 جمع منابع
             مصارف :          

   0/00       12527657/50 هزینه های سرمایه ای

           1450518/90 سود دوران مشارکت

پرداخت تسهیالت فروش 
 اقساطی

  1934025/20 1934025/20 1934025/20 1934025/20 1934025/20 

پرداخت تسهیالت سرمایه 
 در گردش

  4829945/34 0/00 0/00 0/00 0/00 

         6037431/67   پرداخت سرمایه در گردش

             برداشت سود

 1934025/20 1934025/20 1934025/20 1934025/20 12801402/21 13978176/40 جمع مصارف
 5482213/51 5192109/73 4902005/95 4611902/17 1232638/75- 0/00 خالص مازاد )کمبود( نقدی

 18955592/62 13473379/11 8281269/37 3379263/42 1232638/75- 0/00 مازاد نقدی انباشته
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 

 پیش بینی ترازنامه)هزار ریال( -29جدول شماره       

 فاز ساخت شرح
سال اول 

 تولید
 سال پنجم تولید سال چهارم تولید سال سوم تولید تولیدسال دوم 

 0 0 0 0 0   موجودی کاال
 0 0 0 0 0   ذخیره مواد

 0 0 0 0 0   تنخواه گردان
 18,955,593 13,473,379 8,281,269 3,379,263 1,232,639-   موجودی نقد و بانک

 18,955,593 13,473,379 8,281,269 3,379,263 1,232,639- 0 دارائیهای جاری : 

           440,000 زمین

           4,341,645 ساختمان 

   0       1,540,823 تاسیسات

           3,925,640 ماشین آالت و تجهیزات 

           1,555,050 عملیات زیربنایی

           651,000 اثاثیه و ملزومات اداری

           73,500 هزینه های مقدماتی

           1,450,519 سود دوران مشارکت

 9,441,715 10,349,007 11,256,299 12,163,592 13,070,884 13,978,176 دارائیهای غیر جاری :

 28,397,307 23,822,386 19,537,569 15,542,855 11,838,245 13,978,176 جمع دارائیها

تسهیالت سرمایه ای بلند مدت)حسابهای 
 پرداختنی(

11,120,645 9,186,620 7,252,595 5,318,569 3,384,544   

تسهیالت سرمایه ای کوتاه 
 مدت)حسابهای پرداختنی(

  0 0 0     

   3,384,544 5,318,569 7,252,595 9,186,620 11,120,645 بدهی :

 5,515,537 5,515,537 5,515,537 5,515,537 5,515,537 4,308,050 آورده متقاضی)سرمایه(

 6,508,946 6,218,843 5,928,739 5,638,635 4,624,039   سود یا زیان

 22,410,256 16,191,413 10,262,674 4,624,039     سود یا زیان انباشته

 34,434,739 27,925,792 21,706,950 15,778,211 10,139,576 4,308,050 حقوق صاحبان سهام :

 34,434,739 31,310,337 27,025,519 23,030,806 19,326,196 15,428,695 سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان 
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 نقطه سر به سر)هزار ریال( -30جدول شماره 

 فاز تولید شرح

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال   

 13،961،352 13،961،352 13،961،352 13،961،352 13،961،352 فروش

 5684497/079 5684497/079 5684497/079 5684497/079 5684497/079 هزینه های متغیر

 8،276،855 8،276،855 8،276،855 8،276،855 8،276،855 حاشیه متغیر)سود ناویژه متغیر(

 59/28 59/28 59/28 59/28 59/28 نسبت حاشیه متغیر)%(

           به اضافه هزینه های مالی

 5870226/97 5870226/97 5870226/97 5870226/97 5870226/97 هزینه های ثابت

 507،682 797،785 1،087،889 1،377،993 2،392،589 هزینه های مالی)بهره +لیزینگ(

 10758220/08 11247565/49 11736910/9 12226256/31 13937670/39 میزان فروش در نقطه سربه سر

 %77/06 %80/56 %84/07 %87/57 %99/83 نسبت نقطه سربه سر)%(

 1/30 1/24 1/19 1/14 1/00 نسبت پوشش هزینه های ثابت

           به استثنای هزینه های مالی

 5870226/97 5870226/97 5870226/97 5870226/97 5870226/97 هزینه های ثابت

 9901865/603 9901865/603 9901865/603 9901865/603 9901865/603 میزان فروش در نقطه سربه سر

 %70/92 %70/92 %70/92 %70/92 %70/92 سربه سر)%( نسبت نقطه

 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 نسبت پوشش هزینه های ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

[AUTHOR NAME] 54 

 

 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 

 )هزار ریال( NPVمحاسبه  - 31جدول شماره 

 فاز ساخت شرح
 فازتولید

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال 
             جریانات نقدی ورودی

 13,961,352 13,961,352 13,961,352 13,961,352 13,961,352 0 فروش

 0 0 0 0 0 0 سودحاصل از سرمایه های کوتاه مدت
 0 0 0 0 0 0 درآمدهای دیگر

 13961352 13961352 13961352 13961352 13961352 0 مجموع جریانات نقدی ورودی

             جریانات نقدی خروجی

             ثابت( افزایش در دارایی ثابت)سرمایه گذاری

 0 0 0 0 0 12,454,158 هزینه های سرمایه گذاری ثابت
 0 0 0 0 0 73,500 هزینه های قبل از بهره برداری

 0 0 0 0 0 0 افزایش سرمایه درگردش
 10,647,432 10,647,432 10,647,432 10,647,432 10,647,432 0 هزینه های عملیاتی)هزینه های تولید(

 0 0 0 0 0 0 بازاریابیهزینه های 
 0 0 0 0 0 0 مالیات بردرآمد

 10,647,432 10,647,432 10,647,432 10,647,432 10,647,432 12,527,658 مجموع جریانات نقدی خروجی

 3,313,920 3,313,920 3,313,920 3,313,920 3,313,920 12,527,658- جریان نقدی فعلی
 4,041,944 728,024 2,585,897- 5,899,817- 9,213,737- 12,527,658- انباشته جریان نقدی فعلی

 2009560/587 416249/9734 1700268/94- 4461109/15- 8011945/37- 12527657/5- خالص ارزش فعلی

 24275170/4- 26284731- 26700981- 25000712- 20539602/9- 12527657/5- انباشته خالص ارزش فعلی

(15%)NPV 24,521,468           

           %25 نرخ بازده داخلی

           %25 نرخ بازده داخلی تعدیل شده

           5/02 دوره بازگشت نرمال

           9/05 دوره بازگشت پویا

 

 شاخصهای برگشت سرمایه)هزار ریال( -32جدول شماره 

 اندازه معیار نحوه محاسبه شرح معیار

 6،691،133 سال 5متوسط )سود خالص + استهالك( در  نتیجه نقدی عملیاتمتوسط  

 20،015،608 جمع کل سرمایه  قدیم و سرمایه  گذاری مورد نیاز مبلغ سرمایه گذاری

 33 مبلغ سرمایه گذاری / متوسط  نتیجه نقدی عملیات نرخ برگشت سرمایه

 3 سرمایه گذاریمتوسط  نتیجه نقدی عملیات /مبلغ  دوره برگشت سرمایه
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 رأس    200   هب ظرفیت  داشتی        رپورش گوسفند 

 
 

 (   IRRنرخ بازده سرمایه گذاری داخلی )  - 33جدول 

 مقدار شرح ردیف

 %25 نرخ بازه داخلی 1

 %25 نرخ بازه داخلی تعدیل شده 2

3 (15% ) NPV 24،521،468 

 33 نرخ بازگشت سرمایه 4

 3 دوره برگشت سرمایه 5

 5 دوره بازگشت نرمال 6

 9 دوره بازگشت پویا 7

 %71 نقطه سر به سر 8

 

 نتیجه گیری، بررسی و پیشنهاد

. باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی قابل توجیه می آیدبه نظر  توجیه پذیرفنی و مدیریتی  یطرح پیشنهادی از نقطه نظر امکان اجرا

کامال موجه به  است، بخشی از نیاز جامعه به پروتئین حیوانی کننده تامینکه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد و فرآورده های تولیدی 

نظر می رسد. موفقیت اجرای طرح مستلزم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و اعمال مدیریت صحیح پرورش به منظور کاهش قیمت تمام شده 

 تولید و کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

 تهیه و تنظیم                                                       

                             
                              


