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بدینوس��یله از تمامي همکاران، کادر فنی و کارگری زحمتکش ایس��تگاه 
پرورش و اصالح نژاد گوسفند قره گل و همکاران معاونت بهبود تولیدات دام 
و مدیریت شهرس��تان س��رخس که حمایت های زیادی در انجام این تحقیق 

داشتند، تشکر و قدردانی می نماییم.





مقدمه 

گوس��فند یکی از قدیمی ترین حیواناتی اس��ت که به دست انسان ها اهلی 
شده است. بر اساس منابع تاریخی اهلی کردن گوسفند به 8 تا 10 هزار سال 
پیش از میالد مس��یح بر می گردد. بر اس��اس گفته برخی محققین، گوسفند 
اولین بار توسط اقوام آریایی در قسمت هایی از آسیای مرکزی اهلی گردیده 
است، برخی دیگر بر این عقیده اند که گوسفند برای اولین بار توسط چینی ها 
اهلی شده است. دانشمندان و محققین زیست شناسی به این نتیجه رسیدند 
که گوس��فند امروزی از نسل گوسفندان وحشی1 اروپایی و آسیایی که تا به 
امروز به صورت گله های وحش��ی در کوه های اروپا و آس��یا زندگی می کنند 
می باش��د. این حیوان در نقاط مختلف دنی��ا و در اقلیم های متفاوت زندگی 
می کند. در حال حاضر بیش از 200 نژاد گوس��فند در دنیا موجود می باشد. 
البته اکثر این نژادها از نظر اقتصادی دارای ارزش زیادی نیس��تند و بیش از 
س��ه چهارم صنعت گوسفندداری دنیا، فقط متکی به 10 تا 20 نژاد شناخته 
شدۀ گوس��فند است )خالداری، 1387(. ایران با توجه به اقلیم های متفاوتی 
که دارد مهد 72  اکوتیپ مختلف قرار گرفته است، به طور معمول گله داران 
انتظار دارند که گوس��فندان همه نوع محصولی مثل گوش��ت، شیر و پشم و 

1- Mouflon
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غیره تولید کنند )غالمی و همکاران، 1395(. بیش تر نژادهای گوس��فند هم 
این محصوالت را تولید می کنند، اما هر نژادی در تولید یک محصول استعداد 
بیشتری دارد. بنابراین گوسفندان را بر این اساس تقسیم بندی می کنند. یک 
گروه از گوس��فندان ایرانی، گوسفند پوستی هستند. یعنی پوست بره بسیار 
زیبایی را تولید می کنند. این گروه، سه نژاد مهم دارند که عبارت هستند از 
نژاد قره گل خراس��ان، نژاد کبوده شیراز و نژاد زندی. نژاد قره گل خراسان از 
جمله نژادهای ایرانی اس��ت که جزو گوسفندان پوستی-گوشتی طبقه بندی 
شده است، دارای زیست بوم های بیابانی بوده و با جمعیتی بالغ بر 130 هزار 

رأس در بیابان های سرخس یافت می شوند )بحری بیناباج، 1392(. 

مبدا و موطن نژاد قره گل
موطن اولیه و منش��ا گوسفندان نژاد قره گل کشور ازبکستان و نام قره گل 
منس��وب به ناحیه قره گل واقع در غرب ش��هر خیو اس��ت. گوسفند قره گل 
قدیمی ترین نژاد اهلی شده گوسفند می باشد. شواهد باستان شناسی حاکی 
از وجود پوس��ت بره های قره گل در اکتش��افات مربوط به 1400 سال قبل از 
میالد مسیح می باشد. این نژاد نام خود را از Kara-kul به معنی دریاچه سیاه 
گرفته است و غالباً به نام بره ایرانی شناخته می شود. زادگاه این نژاد آسیای 
مرکزی و غربی است )خالداری، 1387(. قره گل در حدود 40 کشور پرورش 
داده می شود اما تراکم پرورش آن در آسیای میانه، شمال افغانستان، آفریقای 
جنوب��ی و ایران اس��ت. در ایران پرورش قره گل به صورت عمده در ش��مال 
ش��رقی استان خراسان در شهرستان س��رخس، فارس، قم و ورامین معمول 
است. بیابان ها و شبه بیابان های آسیای مرکزی برای پرورش قره گل مناسب 
هس��تند به طوری که در سطح وسیعی از دو صحرای قره قوم )ترکمنستان( 
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و قزل قوم )ازبکستان( پرورش داده می شوند. این مناطق دارای زمستان های 
س��رد و تابستان های گرم است، به طوری که دمای هوا در تابستان تا 45+ و 
در زمس��تان تا 36- درجه در نواسان است و مقدار بارندگي در آنجا کم تر از 
250 میلي متر در سال می باشد. سرخس که منطقه پرورش قره گل در ایران 
اس��ت، از نظر جغرافیایی در حاشیه بیابان قره قوم آسیای مرکزی  قرار دارد 
و از نظر آب و هوایی ش��بیه آن منطقه است و با داشتن 225 روز خشک در 

سال جزو اقلیم بیابانی گرم می باشد )محرابی، 1382(.  

موقعیت جغرافیايی شهرستان سرخس، محل پرورش نژاد قره گل
شهرستان س��رخس در منتهی الیه شمال شرق اس��تان خراسان رضوی 
با وس��عتی حدود 5447/2 کیلومترمربع در فاصله 185 کیلومتری از ش��هر 
مشهد واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق با کشور ترکمنستان، 
از غرب با شهرس��تان مش��هد و از جنوب با شهرس��تان تربت جام و فریمان 
هم مرز می باش��د. این شهرستان در عرض جغرافیایی 36 درجه تا 36 درجه 
و 40 دقیق��ه و ط��ول جغرافیایی 60 درجه و 30 دقیق��ه تا 61 درجه و 15 
دقیقه قرار گرفته اس��ت. حدود طبیعی منطقه س��رخس در جنوب رودخانه 
کش��ف رود، در ش��رق رودخانه تجن، در غرب و جنوب غربی ارتفاعات کپه 
داغ می باش��د. در فاصله 40 کیلومتری از مرکز س��رخس در جنوب و غرب 
ارتفاعاتی به نام های گرزمه، ش��ورلق و چاله زرد ق��رار گرفته و پس از آن ها 
ارتفاعات مزدوران که امتداد رشته کوه های هزار مسجد بوده و پاره ای از قلل 
آن بالغ بر 3200 متر ارتفاع دارد، مش��اهده می ش��ود. هرچه از داخل دشت 
س��رخس به سمت شمال پیش برویم به نقاط کم ارتفاع می رسیم. عالوه بر 
ای��ن در این منطقه و مناطق مجاور بعض��ی از آبادی های آن تپه های خاکی 
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زیادی به چش��م می خورد ک��ه ارتفاع آن به حدود 30 تا 50 متر می رس��د. 
براس��اس محاس��بات انجام گرفته میانگین بارندگی س��االنه در دوره آماری 
شاخص بیست ساله برای ایستگاه سرخس 191/9 میلی متر محاسبه گردیده 
اس��ت. همچنین نوسانات دراز مدت بارندگی ساالنه نسبت به مقدار متوسط 
یاد ش��ده در نمودار زیر آورده ش��ده اس��ت. پر باران ترین فصل در ایستگاه 
سرخس فصل زمستان به میزان 53/5 درصد بارندگی است. مجموع ساعات 
آفتابی در ایستگاه سرخس حدود 2919/5 ساعت در سال برآورد شده است 
که کم ترین ساعات آفتابی به دی ماه با 128/6 ساعت تعلق دارد و بیشترین 
ساعات آفتابی به ماه تیر با 370/7 ساعت می باشد. اقلیم شهرستان سرخس 
بر اس��اس طبقه بندی بلر، اقلیم خشک و بر اساس طبقه بندی هانسن اقلیم 
معتدله گرم، بر اساس طبقه بندی آمبرژه اقلیم خشک و از نظر دمایی معتدله 

و بر اساس طبقه بندی دومارتن اقلیم خشک می باشد.
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وضعیت کشاورزی و دامپروری شهرستان سرخس 
شهرس��تان سرخس دارای 494461 واحد دامی با بیش از 199 هزار تن 
محصوالت زراعی، باغی، دامی و آبزیان می باشد. آمار دام و تعداد واحد دامی 
شهرس��تان س��رخس براس��اس آمار و اطالعات مدیریت شهرستان در سال 
1398، در جدول 1 آورده ش��ده است. این اطالعات نشان می دهند که این 
شهرستان دارای 416401 رأس گوسفند می باشد که تعداد 138 هزار رأس 
آن مربوط به گوس��فند قره گل می باشد. عالوه بر این هر ساله به مدت چهار 
ماه تعداد 90 هزار رأس از دام عشایر در مراتع این شهرستان حضور دارند. 

جدول 1- خالصه آمار تعداد دام و واحد دامی شهرستان سرخس ) سال 1398(

جمع تولیداتتولید شیرتولید گوشت قرمزواحد دامیتعدادگروهنوع دام

گوسفند
دام سبک

4164014656123790/93554/47345/3

2709728849/6155/9402/6558/5بز

443498494461/63541/139577498/1جمع گروه

وضعیت کنونی پرورش گوسفند قره گل در سرخس
مراتع س��رخس به دلیل چرای مفرط و هجوم گل��ه داران منطقه چناران، 
بخش هایی از قوچان، خراس��ان مرکزی، تربت حیدریه و فریمان به ش��دت 
تخریب شده، از طرفی گسترش کشت دیم سبب فشار بیشتر به مراتع شده 
و دام��داران پرورش دهنده قره گل با مش��کل تعلیف و تغذی��ه دام های خود 
مواجه ش��ده اند. تخریب مراتع، کمبود علوفه، افزایش قیمت گوشت و دالیل 
دیگر س��بب ش��ده برخی دامداران اق��دام به تالقی قره گل ب��ا نژادهای دیگر 
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ش��وند. با این وجود عده ای از ایالت و دام��داران بدقت مراقب حفظ گله های 
خود به صورت خالص و یکدس��ت هس��تند. در این زمین��ه تالش هایی برای 
تالقی قره گل با نژادهای بلقیصی )یک نژاد چینی(، س��نجابی، بلوچی، کردی 
و مغان��ی صورت گرفته اس��ت. تالقی با نژادهای گوش��تی از قبیل بلقیصی و 
س��نجابی موفقیت آمیز نب��وده و آمیخته های حاصل توانایی مقاومت در برابر 
گرما و بادهای سوزان صحرای قره قوم را نداشته اند)محرابی،1382(. تالقی با 
بلوچی در وس��عت زیادی انجام گرفته و آمیخته های حاصل قابل دوام تر بوده 
به طوری که منطقه نفوذ و جایگزینی بلوچی با قره گل همواره گسترش یافته 
اس��ت. احتماال کوچک بودن و کم توقع بودن این نژاد یکی از علل مهم این 
جایگزینی اس��ت. نتاج حاصله کوچک اندام بوده و در نس��ل اول ضمن حفظ 

خصوصیات رنگ و پوست قره گل دارای پوست درجه دو و سه هستند.
 

ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند قره گل سرخس
ایس��تگاه پرورش و اصالح نژاد گوس��فند قره گل سیاه در سال 1345 در 
منطقه س��رخس تاسیس شد. این ایستگاه در جنوب شهر مرزی و در فاصله 
6 کیلومتری سرخس قرار داشته و دارای 120 هکتار اراضی زراعی است که 
به کش��ت علوفه اختصاص دارد. آب مورد نیاز برای مزرعه و سایر استفاده ها 
توس��ط س��ه حلقه چاه عمیق به عمق 90 متر تامین می گردد. همچین این 
ایس��تگاه دارای 650 هکتار مرتع طبیعی است. ایستگاه اصالح نژاد گوسفند 
این شهرستان ساالنه 300 رأس شیشک یک ساله و 300 رأس میش پرورش 
و بی��ن دامداران منطق��ه توزیع مي کند. هم اکنون یک هزار رأس گوس��فند 
قره گل در ایستگاه مزبور و 130 هزار رأس دام قره گل در شهرستان سرخس 
وجود دارد. زمانی که ایس��تگاه اصالح نژاد گوس��فند قره گل در سال 1347 
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ایجاد ش��د، یک قطعه پوس��ت قره گل به اندازه یک رأس دام ارزش داشت و 
این پوست در سرخس فرآوري و به کشورهاي مختلف صادر مي شد. در سه 
دهه اخیر به دلیل برخي کم کاري ها و غفلت ها، ش��مار گوسفندان قره گل در 
خراسان رو به کاهش نهاد و پوست قره گل از گردونه اقتصادي این نژاد خارج 
ش��د و دامداران تولید گوشت از این گوس��فند را بر تولید پوست آن ترجیح 
دادن��د. با توجه به اینکه نژاد قره گل در تولید گوش��ت مرغوب نیز اس��تعداد 
بس��یار دارد، دامداران این منطقه به س��وي تجارت گوش��ت قره گل گرایش 
یافتند و به دلیل عدم استقبال از پوست بره قره گل در عمل جمعیت این نژاد 

رو به کاهش گذاشت و به مرز انقراض رسید.

انواع رنگ در پوست نژاد قره گل
در جهان هفت رنگ اصلی برای این نژاد شناسایی شده است که هر کدام 

به چندین زیر رنگ تقسیم می شوند. 
1- قره گل س�یاه: حدود 60 درصد کل گوس��فندان قره گل، سیاه هستند. 
رنگ س��یاه به رنگ های سیاه تیره، س��یاه متمایل به سرخ، سیاه متمایل به 
خاکستری، سیاه متمایل به سور و سیاه متمایل به نقره ای تقسیم می شوند. 

مرکز پرورش قره گل سیاه، سرخس می باشد )محرابی، 1382(.

                          قوچ قره گل                                           میش قره گل
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4- رنگ قهوه ای: این رنگ با تنوع قهوه ای روشن و طالئی تا قهوه ای تیره 
دیده می شود و نسبت به رنگ سیاه مغلوب است.

5- رنگ قمر: این پوس��ت ها ب��ه رنگ بلوطی بوده و در ایران به نس��واری 
معروف هستند. جمعیت این گوسفندان بسیار کم می باشد.

6- رنگ س�رخ: در این نوع پوس��ت گل هایی به رنگ س��رخ دیده می شود 
 که دارای برخی تارهای س��فید نیز هس��تند. این رنگ ه��م مانند رنگ قمر

نادر است.

2- قره گل خاکس�تری و کبود: که به آن کبود شیراز و در اصطالح فارس 
"چ��ال" نیز می گوین��د. 20 درصد گوس��فندان ق��ره گل دارای چنین رنگی 

هس��تند. رنگ خاکستری دارای تارهای پشم به رنگ خاکستری هستند ولی 
پوس��ت های کبود دارای تارهای س��یاه و س��فید بوده و در گوسفندان کبود 
نسبت تعداد تارهای سیاه و سفید تعیین کننده رنگ های کبود شیری، کبود 

سیاه و کبود نیلی می باشند. 
3- س�ور: این پوست ها از جمله پوس��ت های بسیار جالب و زیبا هستند و 
به دلی��ل اینکه تعداد آن ها خیلی زیاد نیس��ت، ارزش تجاری آن ها 5-2 برابر 

بهترین پوست های سیاه و خاکستری است. 
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7- رنگ گل گز: این نوع پوست ها به پوست های ابریشمین معروف بوده و 
رنگ تارها در بعضی بلوطی و در بعضی دیگر سفید است. این پوست ها بسیار 

گران و کمیاب هستند.
8- رنگ س�فید: تارها در این پوس��ت ها سفید بوده و فاقد رنگدانه هستند 
و اغلب رش��ته های سیاه به صورت پراکنده در آنها دیده می شود. رنگ سفید 

هم کمیاب می باشد.
تعداد گوسفندان قره گل سیاه با جمعیتی حدود 60 درصد کل گوسفندان 
قره گل، نسبت به رنگ های دیگر بیشتر است. هر چند اخیرا بدلیل بازارپسندی 
بیش��تر سعی در پرورش سایر رنگ ها خصوصا سور می شود که ارزش تجاری 
آن اغلب 5-2 برابر بهترین پوس��ت های سیاه و خاکستری است. لذا در چند 
سال گذشته از درصد گوسفندان سیاه کاسته شده است، رنگ سیاه خود به 
رنگ های سیاه تیره، سیاه متمایل به سرخ، سیاه متمایل به خاکستری، سیاه 
متمایل به سور و سیاه متمایل به نقره ای تقسیم می گردد )محرابی، 1382(. 
متاسفانه با توجه به اینکه در بازار ایران پوست جایگاه تجاری مناسبی ندارد، 
پرورش گوس��فند قره گل سیاه و خاکس��تری به دلیل داشتن اندام درشت و 
کشیده، دس��ت و پای بلند و قدرت راهپیمائی زیاد مورد توجه روستائیان و 
عشایران قرار گرفته است. آمار و اطالعات جمعیتی گوسفندان قره گل مربوط 
به قره گل سیاه و خاکستری و کبود است که حدود 80 درصد از جمعیت کل 
گوسفندان قره گل را تش��کیل می دهند و از دیگر رنگ های قره گل یا درصد 
جمعیتی آن ها اطالع دقیق و مکتوبی در دس��ت نیس��ت. به طور معمول در 
همه نژادهای گوس��فند قره گل، موهای روی پوست بره هایی که تازه به دنیا 
آمده اند، دارای پیچیدگی و حتی گل هایی است. تعدادی از این نوع پوست ها 
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هم وارد بازار تجارت می ش��ود. اما پوست بره قره گل ویژگی هایی دارد که در 
پوس��ت بره های دیگر دیده نمی شود. پوست گوس��فند قره گل پر پیچ و گل 
اس��ت. در پوس��ت این نوع بره، موها طوری قرار گرفته اند و به هم تابیده اند 
که نقش و نگارهایی را روی پوس��ت بوجود می آورند. به عالوه کش��ش مو و 
درخشندگی و زیبایی پوست در این بره ها با نژادهای دیگر به طور کلی فرق 
می کند. به همین س��بب از س��ال های دور تاکنون، تجارت پر س��ود پوست 

گوسفند قره گل در تمام جهان وجود داشته است.
رنگ های س��یاه، خاکستری، کبود و س��ور به ترتیب از نظر تعداد بیشتر 
از هم��ه بوده و رنگ های دیگ��ر بندرت و تصادفا و یا در اثر برنامه های خاص 
پرورش دیده می ش��وند. کیفیت پوست این گوسفندان بر اساس میزان جعد 
موها، رنگ، درخش��ندگی و براقی آن ها تعیین می ش��ود و بس��یاری از بره ها 
را در همان ابتدا برای اس��تفاده از پوست درخش��نده و براقی که دارند، ذبح 
می کنند. هر چقدر از عمر بره بگذرد، میزان ارزش پوست نیز کمتر می شود 
به طوری که پس از گذشت 4 هفته پوست از ارزش چندانی برخوردار نیست. 
پوست بره ها تا 4 ماه اول دوران جنینی فاقد پیچش و طرح خاصی است اما 
در ماه پنجم گل هایی بر روی پوس��ت ظاهر می شود که تا زمان تولد تکامل 
پیدا می کنند. پس از تولد این گل ها بازتر می شوند و پس از 4 هفته به دلیل 
باز شدن گل ها و محو تدریجی آن ها، پوست ارزش چندانی نخواهد داشت.

مرغوب بودن و زیبایی پوس��ت بره قره گل به خالص بودن گله بستگی دارد. 
به عالوه، خصوصیت هایی که از پدر و مادر بره می رسد نیز در مرغوب بودن 
و زیبایی پوس��ت نقش زیادی دارد. بهترین پوست آنهایی هستند که نازک، 
درخش��نده و دارای موهای کوتاه و گل های مرتب باش��ند. رنگ پوس��ت هم 
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در قیمت آن بس��یار موثر است. پوس��ت هایی که رنگ های طالیی، نقره ای و 
رنگ های گوناگون دیگر هستند، ارزش بیشتری دارند. 

انواع پوست قره گل
با توجه به اینکه پوس��ت در چه س��نی از بره بدس��ت می آید، به اس��امی 

مختلفی نامیده می شوند:
الف: پوست های نارس

1- پوس�ت تقر2: یا پوس��ت بره مرده، بره هایی که 10 الی 15 روز زودتر از 
حد معمول بدنیا آمده باشند، که گران بهاترین پوست ها هستند.

2- پوست غرپق3: که از بره ای که 2 تا 5 روز قبل از زایمان و به طور سقط 
شده بدست می آید. موها و جعد آن بلندتر و برجسته تر از پوست تقر است.

3- نازکچه: وزن پوست سبک و در بازار خریداران زیادی دارد.
4- لیسه: پوست از ماه سوم و چهارم آبستنی از بره های سقط شده بدست 

می آید. فاقد استحکام، بدون طرح گل و ارزش است.
ب: پوست بره های سالم و متولد شده

1- پوست گل غلطان: این گل ها لوله ای شکل هستند.
2- پوست لوبیايی يا نخودی

3- چپ جمع: گل ها شبیه قلم هستند
4- آق گل يا گل اشرفی: گل ها درشت و غیر منظم هستند.

5- گل حلقه ای: این نوع در قره گل کبود شیراز دیده می شود.
6- گل کنیزی يا گل س�نجاقی: گل ها بس��یار زبر و ش��بیه ته س��نجاق 

هستند.
2- Taqar
3- Ghorpogh
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فرآوری پوست قره گل 
 بره تازه متولد شده از مادر را می کشند و پوست آن را جدا می کنند.

  س��پس ه��ر پوس��ت را ی��ک روز نمک ان��دود می کنند تا تارهای پش��م 
خوب بخوابد.

 روز بعد پوست ها را درآفتاب پهن می کنند تا خوب خشک شود.
 حال نوبت آش کاری پوست قره گل فرا می رسد.

 پوس��ت را برای مدت 18 تا 20 روز نمک و آب جو زده در میان پوس��ت 
گاو می پوشانند.

 برای نرم ش��دن پوس��ت را در آبجو می خوابانن��د و در محیطی مرطوب 
نگهداری می کنند.

 پوست را از میان پوست گاو بیرون کشیده تراش کاری کرده می شویند و 
در آفتاب خشک می کنند.

 پ��س از آن ب��ا چ��وب خ��وب پوس��ت را می تکانند و قس��مت های نازک 
قیچی می شود.

 پس از قیچی کردن قسمت های نازک پوست آماده است.
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انواع کاله قره گل
از پوس��ت قره گل 6 شکل کاله ساخته می شود؛ که هرکدام آن نمایندگی 

از فرهنگ همان ملت می نماید.
آس�تراخانی: در روس��یه، آذربایجان، ایران و ترکیه به ش��کل مدور و بلند 

ساخته می شود. روس ها این کاله را "کره کل پهپاخ " می نامند.
کاله تقری: در ش��مال افغانس��تان و تمام کشورهای آس��یای میانه در بین 
ملیت ترکمن، ازبک و تاجیک معمول اس��ت. این کاله به ش��کل گرد با قد 

کوتاه ساخته می شود؛ که بنام کاله بزکشی نیز یاد می شود.
کاله قره قل: این کاله بس��یار زیاد در افغانس��تان رواج دارد. درگذشته فقط 
کارکنان دولت از کاله قره قلی اس��تفاده می کردند. درمرکز شهر کابل بازاری 
اس��ت مملو از چندین کارگاه که به دوختن کاله و باالپوش قره قل مش��غول 

هستند. این کاله همچنین به نام کاله دوزان معروف است. 
قرغیزی: این کاله به ش��کل مخروطی ساخته می شود. در ساختن این کاله 

نیمی از پوست قره قل استفاده می شود.
نیم دايره: در میان مردم روس استفاده دارد. مانند کاله برژنف.

شپو قره قل: در اروپا به شکل کاله شپو زنانه ساخته می شود.
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ويژگی های گوسفند قره گل
قره گل یکی از مقاوم ترین نژادهاي گوس��فند در ایران می باش��د که قادر 
است در شرایط آب و هوایی بیابانی، نیمه بیابانی و کویري با تغییرات شدید 
دما در طول ش��بانه روز به حیات خود ادامه دهد و به خوبی پرورش یابد. از 
دیگر ویژگی های گوس��فند قره گل می توان ب��ه مقاومت در برابر بیماری های 
مختل��ف از جمله انگل های داخلی و پوس��یدگی پا، تحمل س��رما و گرمای 
شدید اشاره کرد که تقریبا هیچ نژادی از گوسفندان جهان را نمی توان قابل 

مقایسه با این نژاد دانست. 
- مش�خصات ظاهری: نژاد قره گل دارای س��ر متوس��ط و کشیده، ناحیه 
پیشانی و روی بینی کم و بیش برآمده، بینی فشرده و تنگ بوده و غضروف 
داخلی بینی پیچش و خمیدگی بیش��تری نسبت به سایر نژادهای گوسفند 
پیدا کرده که باعث ش��ده است که حیوان بتواند محیط گرم و یا گرد و غبار 
را تحمل کند. گوش ها نسبتا بلند و حدود 15 سانتی متر طول دارند و وجود 
ش��اخ ها در قوچ حتمی است. برجستگی خاص در ناحیه کپل از خصوصیات 
 ویژه این نژاد اس��ت. گوس��فندان قره گل به دو دس��ته تقس��یم می ش��وند:

1- دم دار: ای��ن گوس��فندان دم دارن��د و به دلیل ذخی��ره چربی اطراف دم 
حجیم به نظر می رس��د، دارای س��ر متوس��ط و کش��یده، ناحیه پیش��انی و 
روی بین��ی کم و بیش برآمده، بینی فش��رده و تنگ بوده و غضروف داخلی 
بینی پیچش و خمیدگی بیش��تری نس��بت به س��ایر نژادهای گوسفند پیدا 
کرده که باعث ش��ده اس��ت که حیوان بتواند محیط گرم و یا گرد و غبار را 
تحمل کند. ش��کافی در دم وجود ندارد و در انتها، ش��کل آن ش��بیه S دیده 
 می ش��ود. مرغوبیت پوس��ت قره گل دم دار بیش تر از نوع دنبه دار می باش��د. 
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2- دنبه دار: چربی زیادی در ناحیه خلفی ذخیره می کند که گاهی وزن این 
چربی ها به یک کیلوگرم می رسد. به طور کلی، گوسفند قره گل ناآرام و دارای 
عکس العمل های س��ریع در برابر عوامل خارجی اس��ت. مهم ترین خصوصیت 
این نژاد که به خصوص در ش��رایط کش��ور ایران حائز اهمیت است، مقاومت 
محیطی باالی این نژاد در برابر عوامل تنش زای محیطی و قابلیت زیس��ت و 
تولید در فقر علوفه ای شدید مراتع کویری است که از این نظر تقریباً با هیچ 
نژادی از گوس��فندان جهان قابل مقایسه نیست. این گوسفند عالوه بر تولید 
پش��م، گوشت و شیر از محصول با ارزشی به نام پوست بره قره گل برخوردار 
اس��ت و ش��هرت جهانی قره گل به خاطر زیبایی و ابریش��می بودن پوس��ت 

بره های این نژاد است )توکلیان، 1378(.
- قابلیت مادری: از مشخصه های بارز این نژاد تولید شیر کافی و مواظبت های 
مادرانه عالی از بره ها اس��ت. با وجود این حالت احتمال این مورد هم هست 
که درصد کمی از مادران جوان بدالیلی از قبول بره امتناع ورزند، که می توان 
با مقید کردن مادر و بره در یک محل کوچک بمدت 3-2 روز این مشکل را 
حل کرد. این گوسفند حالت توحش نداشته و خلق و خوی نسبتا آرام دارد. 
در چراگاه بطور باز و انفرادی چرا کرده ولی به سادگی جابجا شده و بصورت 

گله ای حرکت می نمایند.
- میزان تلفات: قره گل نژاد مرتعی بوده و خو یافته به محیط نسبتا خشک 
می باش��د، بنابراین در محیط های بس��ته و آب و ه��وای مرطوب و آغل های 
غیربهداش��تی درص��د مرگ و میر بخصوص در بره ه��ا و زمان زایش افزایش 
می یابد. تلفات بره ها در زمان شیرخوارگی حدود 10- 5 درصد در سال های 
مختلف و وضعیت متفاوت، متغیر اس��ت. چنانچه اپیدمی خاصی در منطقه 
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نباشد، دارای تلفات بسیار پایینی هستند که در ماده ها 3-2 درصد و در نرها 
از یک درصد تجاوز نمی کند)فرزاد، 1379(.

- بل�وغ جنس�ی: نژاد ق��ره گل را می توان از نظر جنس��ی نژادی پیش رس 
معرفی نمود. بره های نر و ماده در س��ن بعد از 6 ماهگی بخوبی جفت گیری 
کرده و بارور می شوند. ولی چون در این سن رشد جثه به نهایت بلوغ جسمی 
نرس��یده اس��ت، گله داران ترجیح می دهند که جفت گیری ماده ها را تا سن 
1/5 سالگی به تعویق بیاندازند. فقر مراتع و تغذیه نیز مستقیما در زمان بلوغ 

و تظاهرات جنسی و درصد باروری میش های گله موثر است.
- فصل جفتگیری: در طول سال می توان فحلی و باروری را در گله مشاهده 
نمود ولی به طور معمول و سنتی جفتگیری عمومی گله ها در اواخر شهریور 
ماه اس��ت که منجر به 95 درصد باروری می شود. اغلب گله داران عالقمندند 
هر چه می توانند زمان جفتگیری گله را به جلو س��وق دهند، بنابراین تالش 

می کنند که در اواخر مرداد ماه قوچ ها را در گله رها کنند.
- عملك�رد تولیدمثل�ی و بره زاي�ی: درصد زایش در گله های گوس��فند 
قره گل رقمی در حدود 95-90 درصد متغیر است. درصد دوقلوزایی در نژاد 
قره گل بسیار کم و از 4-2 درصد تجاوز نمی کند)ساقی و همکاران، 1398(. 
ای��ن عامل یکی از خصوصیات نژاد قره گل بوده و در ش��رایط خوب تغذیه و 
س��ال های پرعلوفه نیز چندان تغییری در دوقلوزایی ایجاد نمی شود. وزن بره 
هنگام تولد نسبت به سایر نژادها ارقام برتری را نشان می دهد. متوسط وزن 
ب��ره در نرها ح��دود 4/5 کیلوگرم و در بره های ماده 4 کیلوگرم در ش��رایط 

تغذیه متوسط مادر می باشد. 
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جدول 2- عملکرد تولیدمثلی میش های قره گل

منبع: ساقی و همکاران، 1398

میانگینگله مردمی قره گلگله قره گل ايستگاهمورد

95/973/285/6راندمان باروری )درصد(

104/8102/7103/2راندمان بره گیری )درصد(

3/67/65/6سقط جنین

2/73/83/1مرده زایی

2/82/12/2دوقلوزایی

1/23/42/1مرگ و میر میش

5/617/412/5تلفات قبل از شیرگیری

3/46/95/1تلفات بعد از شیرگیری



گلههایداشتیگوسفندقرهگل 24

- عملكرد تولیدی 
اولین صفت مهم در گوس��فند راندمان غذایی و سپس سرعت رشد است. 
هر چه سرعت رشد افزایش یابد، هزینه پرورش کاهش می یابد. درصد گوشت 
تولیدی گوس��فند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که تحت تأثیر محیط 
و ژنتی��ک حیوان می باش��د. اگر غذای مطلوب در اختی��ار حیوان قرار گیرد، 
دام ها در دامنه 150 تا 400 گرم در روز رش��د خواهند کرد. ولی اگر محیط 
 خش��ک و غذا کم باش��د، افزایش وزن بین 5 تا 100 گرم در روز خواهد بود 

)یزدی، 1380(.  
- رش�د و نمو: تغییرات و سرعت رشد و نمو در بره های نژاد قره گل در حد 
مطلوب و بس��یار قابل توجه بوده و عامل عمده ایس��ت که پرورش و توسعه و 
گسترش این نژاد و یا آمیخته نمودن آن با سایر نژادهای گوسفند را توجیه 
می نمای��د. اندازه رش��د در م��اه اول تولد در نژاد ق��ره گل روزانه 300-350 
گرم، در ماه دوم 300-250 گرم و در ماه س��وم 250-200 گرم در ش��رایط 
ش��یرخوارگی است. مقدار شیر دوشیده شده در نژاد قره گل به طور متوسط 
از 25 تا 45 کیلوگرم با توجه به وضعیت سال و بره متغییر است. مقدار شیر 
تولیدی میش های قره گل را با احتساب خوراک بره می توان در حدود 150-

110 کیلوگرم با چربی 7-6 درصد ذکر نمود.
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جدول3- میانگین وزن بره ها در سنین مختلف )کیلوگرم(

جدول 4- میانگین وزن بلوغ در گوسفند قره گل )کیلوگرم(

میانگین نر و مادهبره مادهبره نرسن

5/334/95/115تولد

24/2222/6923/455سه ماهگی

33/4930/8332/16شش ماهگی

43/136/7639/93نه ماهگی

51/5441/3746/455یک سالگی

60-5050-6545-60یک و نیم سالگی

75-6060-8055-75بلوغ

5/9 ± 65وزن بلوغ قوچ )1/5 سالگی(

4/8 ± 75وزن قوچ های بالغ )2/5 سالگی(

4/6 ± 55 وزن بلوغ میش

منبع: ساقی و همکاران، 1398

منبع: ساقی و همکاران، 1398
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- ط�ول زمان فحلی: اگر دوره های طوالنی و اس��تثنائی طول زمان فحلی 
78، 84، 90 و 108 ساعت فحلی را در نظر نگیریم، متوسط طول فحلی در 
میش های قره گل از 12 ساعت تا 66 ساعت متغییر است. طول زمان فحلی در 
حدود 70 درصد از میش ها مابین 24-12 ساعت، در 15-13درصد میش ها 
48-36 ساعت می باشد. فقط حدود 2درصد از میش ها فحلی طوالنی نشان 

می دهند )ژیان، 90(.
- سیكل تناسلی: دارای پراکندگی گسترده و از 2 تا 59 روز متغییر است 
ولی عموما سیکل تناسلی نژاد قره  گل را می توان بین 19-15 روز در نوسان 
دانست. تقریبا 65 درصد میش ها در این فاصله قرار می گیرند. متوسط طول 

سیکل تناسلی نژاد قره گل را می توان 18/9 روز تعیین نمود )ژیان، 90(.
- ط�ول دوره آبس�تنی: در میش های ق��ره گل حدود 148 ت��ا 152 روز 
می باش��د، ولی دوره های کوتاه تر تا 144 درص��د در تعداد کمی از میش ها 

مشاهده شده است )ژیان، 1390(.
- تولید پوس�ت: رنگ پش��م در نژاد قره گل در زمان تولد سیاه رنگ همراه 
با جعد و درخش��ندگی خاص اس��ت. در این زمان تارهای پشم که به صورت 
حلقه تابدار اس��ت در گ��روه و ردیف های مجزا تش��کیل حبه های زیبایی را 
می دهد که مرس��وم به گل اس��ت. گل ها بر حس��ب ش��کل به قلم، لوبیایی، 
نخودی، کنیزی، لوله ای، اره گل و اس��امی خاص دیگری تقس��یم بندی شده 
و بر حس��ب خواب فرها از طرف راس��ت به دم، راست گل و معکوس آن چپ 
گل نامیده می ش��ود. معموال بهترین پوست دارای گل های قلم با ردیف های 
موازی و یا همسان بوده طول تار پشم در آن ها 12-8  میلی متر است. پشم 
از الیاف نس��بتا ظریف داخلی و الیاف ضخیم پوشش خارجی تشکیل یافته و 
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قطر متوس��ط الیاف 4 ± 34 میکرون اس��ت. پشم معموال سه نوبت در سال 
چیده می ش��ود: پشم بهاره یا پشم چینی گوسفندان بالغ گله بصورت ناشور، 
پش��م چینی بره ها در تیرماه و پش��م پاییزه در زمان قبل از جفتگیری گله. 
معموال پش��م بره ها حدود 650 تا 750 گرم، پش��م میش ها 2-1/5 کیلوگرم 
و پش��م قوچ ها 2/5 -2 کیلوگرم در س��ال است. صفات مربوط به تولید پشم 

دارای وراثت پذیری باالیی هست )خالداری، 1387(. 

 
- تولید گوش�ت: تولید گوشت و درصد وزن الش��ه به وزن زنده به نسبت 
س��ن و شرایط مدیریت و تغذیه متفاوت است. در بره های نر که حدود 7-8 
ماه س��ن داش��ته و وزن زنده آن ها 40 کیلوگرم اس��ت، نسبت وزن الشه به 
وزن زنده به 49 درصد می رسد. درصد الشه در گوسفندان ماده بالغ همگن 
با وزن زنده از 35 درصد تا 50 درصد متغییر اس��ت. این معیار برای نرهای 
پرواری تا حدود 55 درصد افزایش می یابد. میزان درصد چربی الشه از سایر 
نژادهای موجود در خراس��ان کمتر و در ش��رایطی که گوسفندان قره گل در 
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حدنساب وزن نژادی باشند، چربی داخلی الشه از حدود 7 درصد وزن الشه 
تجاوز نمی نماید. دنبه در نژاد قره گل فاقد کیسه چربی بوده و در گوسفندانی 
که طول دوره پروار را طی کرده باش��ند، چربی در دنبه بصورت غدد متعدد 
ذخیره می شود. معموال مجموع چربی داخلی و دنبه در الشه حدود 12-15 

درصد وزن الشه را تشکیل می دهد )ساقی و همکاران، 1398(.

اندازه های بیومتريک
اندازه های بیومتریک خالص از گوسفندان بالغ قره گل موجود در ایستگاه 
و گله ه��ای مردمی در جدول 5 ارائه ش��ده اس��ت. نتایج نش��ان می دهد که 
میانگین ارتفاع جدوگاه تا زمین، دور س��ینه، ط��ول لگن تا جدوگاه، پهنای 
س��ینه و طول دنبالچه گوس��فند قره گل به ترتی��ب 66/7، 81/45، 58/35، 

21/7 و 19/3 سانتی متر می باشند. 

جدول 5- اندازه های بیومتریک گوسفند بالغ قره گل

منبع: ساقی و همکاران، 1398     

میانگینگله مردمیگله ايستگاهمورد بیومتريک

65/767/866/7ارتفاع جدوگاه تا زمین

82/580/481/45دور سینه

60/955/858/35طول لگن تا جدوگاه

22/820/621/7پهنای سینه

18/420/319/3طول دنبالچه
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با شناخت استعدادهای ژنتیکی و بالقوه در نژاد گوسفند قره گل و با استفاده 
از مناب��ع موجود خوراک دام و مدیریت بهتر، می توان گام موثر در جهت باال 
بردن تولیدات دامی به خصوص تولید گوشت قرمز برداشت. طبق طرح های 
تحقیقاتی انجام ش��ده، وزن کش��تار مناس��ب با توجه به پتانسیل ژنتیکی و 
خصوصیات الش��ه بره های نر قره گل و بازارپسندی آن در حال حاضر 40 تا 
45 کیلوگرم می باش��د. مراتع مهم ترین بخش از منابع تجدیدش��ونده کشور 
اس��ت که بدلیل ناچیز بودن هزینه تامین علوفه از آن ها در مقایسه با هزینه 
تولید علوفه از طریق کشت زراعی، فشار زیادی بر آن ها وارد می شود. یکی از 
اطالع��ات مهم مورد نیاز در جهت مدیریت صحیح و اصولی مراتع، آگاهی از 
کیفیت و ارزش غذایی گونه های موجود در مرتع اس��ت، زیرا عوامل مختلفی 
روی کیفی��ت و ارزش غذایی گونه ها اثر می گذارن��د. از جمله مهمترین این 
عوامل، گونه ها و مراحل فنولوژیک رش��د آن ها می باش��د. تامین مواد غذایی 
مورد نیاز گوس��فند به تنهایی از طری��ق تعلیف علوفه های مرتعی امکان پذیر 
نبوده از این رو نیاز به اس��تفاده از موادغذایی خاص در مقاطع فیزیولوژیک 

حیوان جهت تامین کمبودهای آن ضروری می باشد.

سیستم های پرورش گوسفند داشتی
سیس��تم های نگهداری گوس��فند ب��ه دو صورت پرورش گله داش��تی و 
پرواربن��دی اج��را می ش��ود. در پرورش گله های داش��تی ه��دف از پرورش 
عبارت اس��ت از حداکثر تولید بره نر و ماده در س��ال و همچنین تولید شیر 
و فرآورده های لبنی و پش��م می باش��د. در این سیستم گوسفند را تا حداکثر 
سن اقتصادی در گله نگه می دارند تا بتوانند استفاده بیشتری از میش ببرند. 
در ایران اکثر عش��ایر و برخی روستائیان گوس��فندان داشتی را با این هدف 
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نگهداری می کنند. روش کوچ رو یا عش��ایری، روش نیمه کوچ و روش ثابت 
)سیس��تم پرورشی بسته(، سه روش پرورش مرس��وم گوسفندان داشتی در 

ایران است.

1- سیستم کوچ رو يا عشايری
در این روش گله در تمام طول س��ال از مناطق ییالقی، میان بند و قش��القی 
تعلیف می شوند. از اواسط بهار تا پایان تابستان گله در مناطق ییالقی و در اواسط 
پاییز و زمس��تان در مراتع قش��القی و در بقیه سال در مراتع میان بند )حدفاصل 
ییالق - قش��الق( نگهداری می شوند. در این روش حداقل تغذیه دستی و میزان 

آن هم بستگی به وضع اقتصادی گله دار و وضعیت آب و هوا دارد.

2- سیستم نیمه کوچ
در این روش در فصل ییالق گوس��فندان از مراتع مناسب اطراف روستاها 
تعلیف نموده و ممکن اس��ت در تمام مدت فصل ییالق جهت اس��تراحت به 
آغل در روس��تاها برنگردند و فقط اواخر پاییز و زمس��تان به علت عدم وجود 
علوفه در مراتع به چرا در آغول برگردند و در این مدت در روستاها نگهداری 
شوند. این روش توسط روستائیان معمول است و برخی از ایالت و عشایر هم 

از این شیوه استفاده می نمایند.

3- سیستم ثابت يا زراعی )متراکم(
این روش مخصوص گوس��فنداران مدرن بوده و در طول سال گوسفند در 
مزرعه نگهداری و با تغذیه دستی و تعلیف پس چر نباتات موجود در مزرعه 

تغذیه می گردند.
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بخش اول: گوسفند داشتی
الف- توصیه های تغذيه ای

در مرحله قبل از جفتگیری، زمانی که میش هیچ تولیدی ندارد، می تواند 
با خوراک با کیفیت پائین تغذیه ش��ود. ارزان ترین مواد خوراکی بایس��تی در 
این مرحله مورد اس��تفاده قرار گیرند، به ش��رطی که میش ها وضعیت بدنی 
مناس��بی داشته باشند. الزم است دام ها در مراتع با کیفیت متوسط تا پائین 
نگهداری و تغذیه ش��وند. مکمل ویتامینی و مواد معدنی به ش��کل آزاد و به 
ان��دازه کافی در اختیار حیوان قرار گیرد. کمیت و کیفیت تغذیه میش ها در 
مرحله قبل از جفتگیری ضروری اس��ت. چنانچه گوس��فند در دوران رشد با 
محدودیت غذایی مواجه ش��ود، به خوبی رش��د نمی کند و بلوغش به تاخیر 
می افت��د و حیوان فصل جفتگیری را از دس��ت می دهد. محدودیت تغذیه ای 

می تواند مانع بروز فحلی در میش شده یا طول دوره فحلی را کاهش دهد.

 تغذيه در فصل جفتگیری
میش ه��ا در این زمان در مراتع ضعیف و پس چر می توانند تغذیه ش��وند. 
نکت��ه مهم آن اس��ت که از تغذیه آن ه��ا در مراتعی که بی��ش از 50 درصد 
لگومینه دارد بایس��تی اجتناب ش��وند. تغذیه حیوانات در فصل جفت گیری 
را فالش��ینگ4 یا تغذیه ناگهان��ی می گویند. برای انجام تغذی��ه ناگهانی اگر 
حیوانات ماده در مرتع باش��ند الزم اس��ت به مراتع غن��ی از علوفه تازه برده 
ش��وند یا بسته به وزنشان حدود 0/5 کیلوگرم جیره متراکم یا کنستانتره در 
اختیار هر دام قرار داد. این کار باعث افزایش نرخ بره زایی به واسطه افزایش 
نرخ تخمک گذاری و کاهش از دس��ت رفتن جنین در هنگام النه گزینی در 

4- flashing
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رحم حیوان ماده می شود. تغذیه ناگهانی بستگی به عواملی نظیر سن حیوان 
ماده، نژاد، فصل جفت گیری و وضعیت بدنی دام دارد.

 تغذيه تا اواسط آبستنی
به دلیل اینکه رش��د جنین در این دوره از آبس��تنی کم است کل افزایش 
وزن بدن میش در این دوره در حدود 4/5 کیلوگرم می باشد، به دلیل اینکه 
احتیاجات تغذیه ای بیشتر از نیازهای نگهداری نیست، در این مرحله می توان 

از علوفه های کیفیت پایین و جیره ارزان قیمت استفاده نمود.

 تغذيه در اواخر آبستنی
در 4 تا 6 هفته آخر آبس��تنی حس��اس ترین مرحله زندگی میش  اس��ت 
و بیش��ترین رش��د جنینی در این بازه زمانی صورت می گیرد. در این مرحله 
توس��عه سیستم پس��تانی حیوان اتفاق می افتد. نیازهای غذایی دام در این 
مرحله تحت تاثیر ش��رایط مکان نگهداری، آب و هوا، پوشش بدن، وضعیت 
بدن��ی خواهد بود. نحوه تغذیه حیوان می تواند روی وزن بدن و وزن بره تازه 

متولد شده و همچنین قدرت زنده ماندن آن ها موثر باشد.
 

- توصیه های فنی برای تغذيه در اواخر آبستنی
1- به هر میش 225 تا 450 گرم کنستانتره در روز بدهید.

2- از دادن انرژی بیش از حد به حیوان پرهیز کنید چرا که موجب سخت زایی 
خواهد شد.

 3- دادن ان��ژی کمت��ر از نی��از ه��م باع��ث بیماری مس��مومیت ب��ارداری 
خواهد شد.
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4- دقت کنید میزان کلس��یم جیره بیشتر یا کمتر از نیاز حیوان نباشد زیرا 
در هر دو حالت باعث بروز بیماری تب شیر خواهد شد.

 تغذيه در زمان زايمان
در ای��ن زمان از علوفه ب��ا کیفیت عالی برای حیوان اس��تفاده کنید و به 

تدریج جیره شیردهی را شروع نمائید.

 تغذيه در زمان شیردهی
در دوره ش��یردهی احتیاج��ات انرژی میش 30 درص��د افزایش می یابد. 
روزانه 450 گرم جیره متراکم در اختیار میش قرار دهید. اگر کیفیت علوفه 
مصرفی عالی نیست، حتما از مکمل های پروتئینی استفاده کنید چرا که در 

این دوره احتیاجات پروتئینی حیوان 50 درصد افزایش می یابد.

 تغذيه در زمان از شیرگیری بره ها
7 ت��ا 14 روز قبل از ش��یرگیری مصرف جی��ره متراکم را قطع کنید و به 
مدت چند روز به حیوانات علوفه با کیفیت پایین بدهید، س��پس بره ها را از 

شیر بگیرید و مادرها را جدا کنید تا در عرض 4 تا 7 روز خشک شوند.

 تغذيه میش های داشتی
این مرحله از زمان خشکی میش تا فصل جفتگیری بعدی طول می کشد. 
در این مرحله می توان از خوراک با کیفیت پایین استفاده کرد، به شرطی که 

حیوان وضعیت بدنی مناسبی داشته باشد. 
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ب- مرحله قبل از جفتگیری
1-نمره وضعیت بدنی

از ابزارهای مدیریتی مهم در پرورش گوس��فند است. منظور از نمره بدنی 
دادن امتی��از به چاقی یا الغری میش اس��ت. برای ای��ن کار از نمرات 1 تا 5 
اس��تفاده می ش��ود. بدین صورت که قوچ ها و میش های بسیار الغر نمره 1 و 
قوچ ها و میش های بسیار چاق نمره 5 می گیرند و سایر نمره ها حدواسط این 

دو نمره خواهند بود. 
نمره 1- خار پشتی مهره کامال قابل لمس بوده و نوک آن احساس می شود. 
چربی و گوش��ت کمی در ناحیه لمس وجود دارد. گوس��فند اگرچه قوی به 
نظر می رسد، ولی نحیف می باشد. حالت چهار ضلعی انتهای دنده کوچک در 
لمس احس��اس می شود. با انگش��ت به اندازه یک سانتی متر فاصله بین دنده 

احساس می شود.

نم��ره 2- انتهای خار مهره ای از حالت تیزی خارج ش��ده و مدور می باش��د. 
انتهای دنده های کوچک مثل نوک انگش��ت گرد و مدور اس��ت. با اندازه نیم 

سانتی متر بین دنده فاصله است.

نم��ره 3- خ��ار مهره ای به س��ختی قاب��ل لمس اس��ت. انته��ای دنده های 
 کوچک کامال مدور اس��ت. بخوبی دنده های کوچک توس��ط عضالت پوشیده 

شده است.
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نم��ره 4- عضالت و بافت چربی به خوبی روی خارهای مهره ای را گرفته اند. 
ب��ا فش��ار به ناحیه پش��ت، خار مهره ای به س��ختی احس��اس می ش��ود. در 
 ای��ن حال��ت فقط یک یا دو دن��ده کوچک لمس می ش��ود و انتهای آن قابل 

لمس نمی باشد.

نمره 5- خار مهره پش��ت به سختی قابل لمس اس��ت و روی زوائد مهره ای 
را ماهیچه پوش��انیده و زیر دنده های کوچک لمس نمی ش��ود. مثل تهی گاه 

توسط چربی و عضالت پرگردیده است.

نمره وضعیت بدنی نش��ان دهنده میزان ذخایر چربی و گوش��ت، وضعیت 
متابولی��ک بدن حیوان و وضعیت س��المت و بیماری و پیری اس��ت. در هر 
مرحل��ه از تولیدمثل نیاز به نمره خاصی اس��ت. مثال در زمان جفت دهی اگر 
حیوان چاق باش��د، چربی اطراف تخمدان و رح��م مانع از رفتار صحیح این 
اندام ها می ش��ود. اگر دام خیلی الغر باش��د فاقد ذخایر چربی در بدن است 
و نب��ود چربی ب��ه علت فقدان لپتین که نقش بس��یار مهمی در فعالیت های 

جنسی دارد )تاخیر در بلوغ جنسی( تولیدمثل حیوان را مختل می کند.
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1-1- ساده ترين روش تعیین نمره بدنی
این روش در موسس��ه تحقیقات علوم دام کش��ور در بیش از 5000 رأس 
گوسفند و بز در نژادهای داخلی آزمون شده و کارآمدی آن به اثبات رسیده 

است. مراحل انجام کار به شرح زیر است:
1- پس از مهار دام در سمت پشت یا سمت چپ حیوان بایستید.

2- انگش��ت ش��صت خود را در ناحی��ه مهره های کمری روی زائده پش��تی 
مهره های کمر بگذارید.

3- چهار انگش��ت خود را زیر زوائد عرضی مهره های کمری در سمت راست 
حیوان فرو کنید.

)مهم اس��ت که حتما در سمت چپ یا پشت حیوان بایستید و سمت راست 
حیوان را لمس کنید(

حال به ترتیب زیر نمره وضعیت بدنی حیوان را تعیین کنید:
نمره 1: انگشتان به راحتی و بدون هیچ گونه اعمال زور به زیر مهره ها حرکت 
می کند. به عبارتی بدلیل الغری حیوان پوس��ت بدن حیوان به خودی خود 
به سمت زیر مهره ها متمایل شده و نیازی نیست که با فشار دست آن را به 

زیر مهره ها هل داد.
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نمره 2: انگشتان با فشار و زور متوسط به زیر مهره ها حرکت می کند.
نمره3: انگشتان فقط با زور بسیار زیاد به زیر مهره ها نفوذ می کند.

نمره 4 و 5: انگش��تان به هیچ وجه قادر به نفوذ به زیر مهره ها نیستند. برای 
تش��خیص این دو نم��ره از هم، از قابلیت لمس نوک زوائد عرضی و پش��تی 
اس��تفاده می ش��ود. به طوری که در نمره 4 نوک زوائد عرضی و پشتی هنوز 
قابل لمس اس��ت، اما در نمره 5 به هیچ وجه این زوائد عرضی و پشتی قابل 

لمس نیستند.
نمره وضعیت بدنی شاخص مقیاس خوبی برای ارزیابی برنامه ی تغذیه گله 
است. در زمان جفت گیری و زایمان میش ها اسکور بدنی باید 3 تا 3/5  از 5 
باشد. در زمان شیرگیری این اسکور برای دام های ماده تا 2 نیز افت می کند 
که طبیعی اس��ت. حال اگر در زمان قبل از جفت گیری اسکور ماده ها زیر 3 
باشد می توان از تغذیه ناگهانی کمک گرفت که باعث افزایش تخمک گذاری 
می شود. دام هایی که وضعیت بدن زیر 1/5 را دارند باید جداگانه و با سطوح 

تغذیه باالتری تغذیه شوند تا به وضعیت بدنی مطلوب برسند.

1-2- نم�ره وضعیت بدنی مناس�ب در مراحل مختلف چرخه تولیدمثل 
گوسفند

 مرحل�ه خش�كی: در ای��ن مرحل��ه نم��ره بدن��ی می��ش را از 2 ب��ه 2/5 
افزایش دهید.

دوره جفتگی�ری: در دوره جفتگی��ری نم��ره بدنی بین 2/5 تا 3 مناس��ب 
است.

سه ماه اول آبستنی: با توجه به این که در این دوره زمانی جنین وزن گیری 
زیادی ندارد، همان نمره بدنی 2/5 تا 3 مناسب است اما باید از تغذیه بیش 
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از حد میش جلوگیری شود.
2-1 م�اه اخر آبس�تنی: با تغذی��ه تکمیلی نمره بدنی را ب��ه 3/5 افزایش 

دهید.
طول دوره شیردهی: نمره بدنی میش در دوران شیردهی از 3 به 2 کاهش 

می یابد. مراقبت کنید نمره بدنی به زیر 2 نرسد. 

2- تغذيه ناگهانی و نكات مهم در مورد تغذيه در مرحله جفتگیری
تغذیه ناگهانی یا فالش��ینگ به معنای هر عم��ل ناگهانی و تهییج کردن 
اس��ت. در گوس��فند به تغذیه ناگهانی ماده ها با روزانه 250 تا 300 گرم دانه 
غالت در بازه زمانی دو هفته مانده به قوچ اندازی تا 3-2 هفته بعد آن )جمعا 
21 تا 35 روز( گفته می شود. نحوه اثر به این صورت است که با تغذیه ناگهانی 
ب��ا جیره پرانرژی، س��طح گلوکز خون به یک باره ب��اال می رود و این افزایش 
ناگهانی قند خون به صورت یک شوک روی مغز )هیپوتاالموس-هیپوفیز( و 

خود تخمدان اثر گذاشته موجب افزایش فعالیت محور تولیدمثلی می شود.
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1-2-تاثیر تغذيه ناگهانی بر فرايند تولیدمثلی دام
 افزایش تخمک گذاری و افزایش تعداد فولیکول ها

 افزایش رشد و توسعه فولیکول ها
 کاهش طول فصل جفتگیری

 افزایش برگشت فحلی یا کاهش در میزان گیرایی در اولین سرویس

3- همزمان سازی فحلی 
همزمان س��ازی فحلی از ش��روط اساس��ی موفقیت در برنامه های تلقیح 
مصنوعی گوس��فند اس��ت. در روش دارویی، با اس��تفاده از پروستاگلندین ها 
F2α و پس روی جس��م زرد، چرخه فحلی کوتاه می شود و یا آنکه با استفاده 

از پروژس��ترون ها از بروز فحلی برای مدت معین جلوگیری به عمل می آید. 
با توجه به محدودیت اس��تفاده از پروس��تاگلندین در فصل غیر تولیدمثلی، 
روش های متنوعی برای اس��تفاده از پروژسترون جهت همزمان سازی فحلی 
میش در این شرایط ارائه شده است و تحقیقات مختلفی بر روی ابعاد گوناگون 
این روش ها در نژادهای خارجی صورت گرفته اس��ت. داشتن اطالعات کافی 
بر روی مش��خصات فحلی حاصل از هر ک��دام از این روش ها جهت تخمین 
زمان تخمک ریزی، انجام تلقیح مصنوعی در زمان مش��خص و دس��تیابی به 

حداکثر راندمان آبستنی الزم و ضروری است.

3-1-توصیه ه�ای فنی برای همزمان س�ازی فحلی با اس�تفاده از س�یدر يا 
اسفنج واژنی

 توصیه می شود برای بره میش ها از سیدر استفاده شود.
 بهتر اس��ت در زمان استفاده از سیدر اطراف فرج با استفاده از گاز حاوی 
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بتادین ضدعفونی شود.
 طول دوره استفاده از سیدر و اسفنج 12 الی 14 روز است.

 در زمان برداشت سیدر یا اسفنج 400 واحد PMSG  توصیه می شود )در 
خارج از فصل تولیدمثل حتما تزریق شود(.

 24 الی 48 س��اعت بعد از برداش��ت سیدر یا اسفنج در حدود 98 درصد 
میش ها عالئم فحلی مشاهده می شود.

 در صورت انجام تلقیح مصنوعی 24 س��اعت بعد از برداش��ت سیدر عمل 
فحل یابی با استفاده از قوچ های فحل یاب انجام گیرد. سپس میش های فحل 

از گله جدا شده و 2 بار)با فاصله 12 ساعت( تلقیح شوند.

3-2- مزايای همزمان سازی فحلی
 کوتاه نمودن دوره زایش در میش ها

 امکان انجام تلقیح مصنوعی
 بهبود مدیریت تغذیه ای میش ها و بره ها

 تاثیر بیشتر و بهتر تغذیه ناگهانی یا فالشینگ
 امکان مراقبت بیشتر از میش ها در اواخر آبستنی، زایش و پس از آن

 تولید بره های هم سن برای فروش، پروار یا جایگزین
 امکان اجرای برنامه سه بار زایش در دو سال
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4-مديريت قوچ ها
1- نمره بدنی قوچ ها در زمان جفتگیری باید باالتر از ماده ها باش��د. بهترین 

نمره در این مرحله 3/5 می باشد.
2- 1/5 ماه مانده به قوچ اندازی و در فصل جفتگیری به جیره غذایی قوچ ها 

روزانه 500 گرم جو اضافه کنید.
3- در کنس��تانتره قوچ ها از ویتامین هایی نظیر ویتامین E و مواد معدنی کم 

نیاز بویژه روی )Zinc( استفاده کنید.
 4- قب��ل از ورود قوچ ه��ا از س��المت آن ها بوی��ژه از نظر بیماری بروس��لوز 

)تب مالت( مطمئن شوید.
5- قوچ ها باید س��ن و وزن مناسب داشته باشند و دستگاه تولیدمثلی آن ها 

سالم و طبیعی باشد.
6- وضعیت س��م قوچ ها را بررس��ی کنید در صورت نیاز به س��م چینی، این 
کار را حداقل 30 روز مانده به فصل جفتگیری انجام دهید و آن ها را پش��م 

چینی نمایید.
7- قوچ ه��ای جوان را در اولی��ن تجربه جفت دهی به تنهایی در یک گروه از 

ماده ها استفاده نکنید.
8- برای تشخیص سالمتی قوچ ها بویژه تشخیص عقیم بودن احتمالی نرهای 

جوان از آزمایشات کمی و کیفی اسپرم استفاده کنید.
9- س��ن مناسب جفتگیری قوچ ها 6-2 سالگی و اوج آن 4 سالگی می باشد. 
به همین دلیل ترکیب س��نی گله مولد را طوری انتخاب کنید که بس��ته به 
اندازه گله همیش��ه یک یا چند قوچ  4 س��اله که در اوج فعالیت تولیدمثلی 

هستند، در گله حضور داشته باشند.
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10- قوچ ه��ای بالغ را در تمام طول س��ال به اس��تثنای 45-30 روز قبل از 
جفتگیری با یک جیره نگهداری )چراگاه( تغذیه کنید.

11- اگر هوا گرم اس��ت، قوچ اندازی را در ش��ب انجام دهید و س��عی کنید 
قوچ ها در طول روز در محیط خنک قرار گیرند.

 12- در ص��ورت الغ��ر ب��ودن قوچ ها، ب��ه آنها غ��الت دهید ت��ا حداقل به 
اسکور 3/5 برسند.

13- نس��بت 1 ب��ه 25 قوچ ها در حالت طبیعی و نس��بت 1 به 5 یا 6 را در 
همزمان سازی فحلی رعایت نمایید.

14- فعالیت جفتگیری قوچ ها را مشاهده کنید و پس از 51 روز قوچ ها را از 
گله خارج کنید.

ج- مرحله آبستنی
1- مرحله اول آبستنی )15 هفته اول(

 تغذیه در دوران آبستنی بسیار حائز اهمیت است، چرا که اثرات مستقیم 
بر بره ها تا انتهای آبس��تنی )از طریق کاهش س��قط و مرگ جنین( و بدنبال 

آن بر رشد بره دارد. 
 اگر مرگ جنین در مرحله جایگزینی یعنی 15 روز اول تلقیح اتفاق بیفتد 

فحلی مجدد میش ها با تاخیر بیشتر از 19 روز همراه خواهد بود.
 از دو هفت��ه بع��د از تلقی��ح یعنی مرحله جایگزینی و بع��د از آن تا 100 

روزگی آبستنی، تغذیه میش ها در حد نگهداری توصیه می شود.
 توصیه می ش��ود میش ها در اوایل تا اواس��ط آبستنی )30 تا 100 روزگی 

آبستنی( در حد نگهداری تغذیه شوند.
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 تغذیه 8 هفته آخر آبستنی می تواند بیشترین تاثیر را بر توان تولید بره ها 
داشته باشد.

 فس��فر اضافی در جیره می تواند اثرات نامطلوب و زیان باری روی مرگ و 
میر جنین بگذارد. توصیه می ش��ود کلس��یم و فسفر جیره و نسبت آن ها در 

جیره رعایت شود.
 ثابت ش��ده اس��ت که بقایای جنین در دوره جایگزینی فقط تحت تاثیر 
س��لنیوم واقع می ش��ود. بنابراین اس��تفاده از میکروالمنت ه��ا طی این دوره 

ضروری است.
  تجوی��ز ویتامین E به همراه س��لنیوم و ویتامین های AD3E در 20 روز 
مان��ده به زایش توصیه می ش��ود. اضافه کردن ای��ن مکمل های ویتامینی به 
جیره پرغله در اواخر آبس��تنی س��بب رفع بیماری ماهیچه سفید در نوزادان 

خواهد شد.
 تغذیه مادر بر رشد و ذخایر انرژی جنین و تولید و ترکیب آغوز )کلستروم( 
موثر اس��ت و در نتیجه به عن��وان یک نقش کلیدی روی بق��ای نوزاد موثر 

خواهد بود.
 کمبود تغذیه در اواخر آبستنی سبب کندی و تاخیر در توسعه بافت های 
ترشحی پستان می شود چراکه تولید شیر همبستگی زیادی با وزن بافت های 

ترشحی دارد.
 تغییر ناگهانی جیره باعث س��قط جنین می ش��ود لذا توصیه می ش��ود از 

تغییر ناگهانی جیره پرهیز شود.
 احتیاجات غذایی میش ها در 15 هفته اول آبس��تنی حدود 1/5 کیلوگرم 

خوراک )شامل علوفه و غالت( در روز می باشد.
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2- مرحله دوم آبستنی )6- 4 هفته قبل از زايش(
 6 هفت��ه مان��ده به زایش، روزانه 500 گرم جو به تدریج به جیره میش ها 

اضافه کنید تا از مسمومیت آبستنی پیشگیری شود.
 20 روز مان��ده ب��ه زایش مکمل معدن��ی و ویتامینی به جیره  میش های 

آبستن اضافه کنید.
 30 روز قب��ل از زایش میش ها را بر علیه آنتروتوکس��می و 2 ماه قبل از 

زایش علیه تب برفکی واکسینه کنید.
 برای کنترل انگل های داخلی از داروهای ضد انگل استفاده کنید.

 در تغذی��ه میش ها از م��واد خوراکی مرغوب مثل دانه ه��ا، علوفه هایی با 
کیفیت مناسب و مرتع خوب استفاده کنید.

 در 6 هفته آخر آبس��تنی احتیاجات غذایی میش ها حدود 0/5 کیلوگرم 
افزایش می یابد.

  قس��مت منگول��ه و مح��ل اتص��ال دو ران و جل��وی سرپس��تانک ها را 
اصالح کنید. 
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د- مرحله سوم- زايش
 در میش ه��ای قره گل ح��دود 148 تا 152 روز می باش��د ولی دوره های 
کوتاه تر تا 144 روز در درصد کمی از میش ها مش��اهده ش��ده است. به طور 

متوسط پس از 150 روز خود را برای زایش میش ها آماده کنید.
 میش ها را کنترل کنید، در صورت مشاهده سخت زایی حتما از دامپزشک 

کمک بگیرید.
 ناف بره ها را با محلول 5 درصد تنتورید ضدعفونی کنید.

 حجم پس��تان میش ها را از نظر مصرف آغوز توس��ط بره ها و نیز گرفتگی 
سرپستانک ها بررسی کنید.

 از دریافت آغوز توس��ط بره مطمئن ش��وید )180 الی 210 میلی لیتر به 
ازای هر کیلوگرم وزن زنده بره(.

 بره ها را از لحاظ داشتن عالئم پنومونی و اسهال کنترل کنید.
  E+Se در صورت مش��اهده عالئم عضله س��فید حتما به بره ه��ا ویتامین 

تزریق کنید.
 2 ماه مانده به زایش، میش ها را علیه تب برفکی واکس��ینه کنید و بره ها 



گلههایداشتیگوسفندقرهگل 46

را در سن3 الی 4 ماهگی واکسینه کنید.
 یک ماه قبل از زایش به میش ها واکس��ن آنتروتوکس��می تزریق کنید و 
بره ها را نیز در 3 ماهگی واکسینه کنید و 2 هفته بعد، یادآور آنتروتوکسمی 

را برای بره ها تکرار کنید.
 گوس��فند بالغ که پشم کافی داش��ته و غذای کافی بخورد تحمل 40- را 
 دارد، در صورت��ی ک��ه بره تازه متولد ش��ده تا دمای 25 درج��ه را می تواند 

تحمل کند. 

ه- مرحله شیردهی
1- توصیه های تغذيه ای

1-1-تغذيه خزشی در بره ها  
بره ها تا حدود 6 هفتگی وابستگی کامل به شیر مادر دارند، ولی از حدود 
7 روزگی می توان تغذیه با خوراک جامد را در قالب تغذیه خزشی آغاز نمود. 
غالت مورد استفاده باید کامال خرد شوند. این سیستم باید در محلی نزدیک 
مادران باش��د. در این سیس��تم از نرده هایی با فاصله حدود 16 س��انتی متر 
استفاده می کنند و آخور بره ها در محوطه ای که با این نرده ها جدا شده قرار 
می گیرند. بره ها به راحتی می توانند از این نرده ها عبور کنند و خوراک را به 
لب بکش��ند. این سیستم به بره ها نحوه خوردن خوراک جامد را یاد می دهد 
و تنش زمان از شیرگیری را به حداقل می رساند. شکمبه بره ها در این روش 
زودتر تکامل و توس��عه می یابند. تغذیه خزش��ی، بخصوص پروتئین موجود 
در جیره، س��بب بهبود مقاومت در برابر انگل های داخلی می شود. حدود 10 
روزگی برای ش��روع تغذیه خزشی مناسب اس��ت. کنجاله سویا، ذرت یا جو 
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خرد ش��ده و ویتامین ها و مواد معدنی عمده ترین مواد جیره خزشی هستند. 
خوراک های خزشی باید 18 تا 20 درصد پروتئین داشته باشند و دانه ها باید 

خرد شوند یا بصورت پلت در اختیار بره قرار گیرند.

2-1-تغذيه میش ها در دوره شیردهی
  مکم��ل معدنی و ویتامین��ی را 20روز مانده به زایش ب��ه جیره میش ها 

اضافه کنید.
 از مکمل های ویتامینی و معدنی، اس��یدهای آمینه و چربی های محافظت 
ش��ده 5 روز مانده به زایش اس��تفاده کنید تا میش ها آغوز با کیفیت تولید 
کنند. مکمل های معدنی و ویتامینی س��بب افزایش ایمنوگلوبولین های آغوز 
و رش��د بره ها می شود. بره ها در 18 ساعت اول تولد به 210-180 میلی لیتر 
آغوز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به عنوان منبع تامین انرژی و ایمنی زایی 

نیاز دارند.
 می��زان ایمنوگلوبولین ها با باال رفتن س��ن دام افزای��ش می یابد، بنابراین 
توصیه می ش��ود از آغوز میش های مس��ن برای بره های تازه متولد ش��ده از 

میش های جوان استفاده شود.
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 در اوایل دوره رش��د، تغذیه مناس��ب بره، تاثیر دراز مدت بسیار زیادی بر 
باروری و یا بره زایی در آینده خواهد داشت.

 با توجه به افزایش احتیاجات غذایی میش ها تا 2 ماه پس از زایش، روزانه 
2/5 کیلوگرم خوراک در جیره میش ها منظور نمایید.

 2 الی 3 هفته بعد زایش، پیک تولید ش��یر در میش ها است و حیوان در 
تعادل منف��ی انرژی قرار می گیرد. توصیه می ش��ود در این دوره میش ها به 
اندازه کافی تغذیه شوند. از ماه سوم زایش به بعد، احتیاجات غذایی میش ها 

به تدریج کاسته می شود.
 احتیاجات انرژی در میش های ش��یرده در دوره ش��یردهی تقریبا 2/5 تا 

3/5 برابر احتیاجات نگهداری می باشد.
 استفاده از مکمل های پروتئینی و یا جیره های حاوی پروتئین باال، سبب 

افزایش تولید شیر، مقدار پروتئین شیر و رشد بره ها خواهد شد.
 افزای��ش نیاز ب��ه مواد معدنی، بخصوص برای کلس��یم و فس��فر در دوره 

شیردهی بستگی به ترکیب شیر، تولید شیر و طول دوره شیردهی دارد.
 اس��تفاده از میکروالمنت ه��ا طی دوره ش��یردهی و همچنین ویتامین ها 
توصیه می ش��ود. اگر میش در اوایل دوره ش��یردهی با کمبود کلسیم مواجه 

ش��ود، قادر به جذب کافی آن جهت 
رفع نیازهای دوره شیردهی نخواهد 
بود و درجه منفی تعادل کلس��یم و 
فس��فر بس��تگی به میزان تولید شیر 

میش دارد.
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 فض��ای کافی آخور با توجه به جثه و وزن میش ها در نظر بگیرید تا برای 
دریافت خوراک بین میش ها رقابت رخ ندهد.

ب- توصیه های فنی
1- بعد از زايش

 میش ه��ا را از لحاظ عالئم بیماری ورم پس��تان و بره ه��ا را از نظر عالئم 
گرسنگی کنترل کنید.

 4 ت��ا 6 هفته پس از زایش، میش ها را بر اس��اس دوره ش��یردهی تغذیه 
کنید.

 س��عی کنید از سیستم تغذیه ای خزش��ی برای بره ها استفاده کنید و در 
پایان 2 ماهگی آن ها را از شیر بگیرید.

 در صورتی که میش ها بر علیه آنتروتوکس��می واکس��ینه نش��ده اند، کلیه 
بره ها را در سن 7–5 هفتگی واکسینه کنید.

2- شیرگیری
شیر دادن به بره یکی از قوی ترین عوامل بازدارنده تولیدمثل در گوسفند 
اس��ت. به دلیل اینکه در حیوان ش��یرده سطح هورمون پروالکتین باالست و 
این هورمون تاثیر منفی بر عملکرد تولیدمثل میش دارد. همچنین میش هر 
چه بیشتر به بره شیر دهد الغرتر می شود و نمره بدنی اش پایین آمده و بازده 
تولیدمثلی اش کاهش می یابد. لذا زود از ش��یرگیری باعث می ش��ود آبستنی 

بعدی میش زودتر و با موفقیت بیشتری همراه باشد.
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مديريت از شیرگیری
 در صورتی که از تغذیه خزش��ی برای بره ها اس��تفاده کرده باشید، در این 
سیس��تم تغذی��ه ای بره ها باید در روز قطع ش��یر توانای��ی مصرف 250 گرم 
جیره متراکم در روز را داش��ته باشد. از سن 14 روزگی باید مقادیر بسیارکم 
جی��ره متراکم و برگ نرم علوف��ه )کمتر از 50 گرم بازاء هر رأس( در اختیار 
بره قرار گیرد، س��پس روزانه 20-10 گرم به جیره خزش��ی اضافه شود تا در 
س��ن 2-1 ماهگی بتواند 250 گرم را مصرف کند. اگر هدف از پرورش بره، 
حیوان داشتی بود از ترکیب جیره متراکم و علوفه استفاده کنید اما اگر بره ها 

پرواری بودند فقط جیره متراکم بدهید.
 هنگام از ش��یرگیری وزن بره ها باید حداقل دو برابر وزن تولد باش��د، اگر 
بره ها به این وزن نرس��یدند یا توانایی مصرف 250 گرم خوراک را نداشتند، 

باید به خوردن شیر ادامه دهند.
 پ��س از 10-7 روز پس از ش��یرگیری می توانید ترکی��ب جیره را تغییر 

دهید. همزمانی تغییر جیره با شیرگیری به بره ها استرس وارد می کند.
 ب��رای حداق��ل ک��ردن اس��ترس بع��د از ش��یرگیری بره ه��ا را کنار هم 

گروهی هایشان نگه دارید.
 بره های پس خورده ش��امل مادر قبول نکرده، مادر مبتال به ورم پس��تان، 

مادر تلف شده و ... را جداگانه نگهدارید و دستی تغذیه کنید.
 اسکور بدنی مناسب میش ها در زمان خشک کردن 2 الی 2/5 می باشد.

 در زم��ان از ش��یرگیری میش ها را تحت رژیم غذای��ی فقیر قرار دهید تا 
ترشح شیر قطع شود و مشکالت ورم پستان کاهش یابد.

 بره ها را برای ادامه رشد و پروار، تغذیه کنید.
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3-شیرگیری جهت آماده کردن به تلقیح بعدی
 از لحاظ بیماری و انگل ها میش ها و قوچ ها را واکسینه نمایید.

 میش های اضافه و بره های پروار را از گله جدا کرده و بفروشید.
 خرید میش ها و قوچ های جایگزین را انجام دهید.

 مراق��ب نمره وضعیت بدنی میش ها و قوچ ها باش��ید، به طوری که اجازه 
چاق و الغر شدن را از آن ها بگیرید.
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بخش دوم- پرواربندی بره
پرواربندی با توجه به جمعیت بره ها، برای تولید گوش��ت قرمز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار می باشد. پرواربندی یکی از روش های اصلی و اساسی برای 
اس��تفاده حداکثری از توان تولیدی دام کش��ور است و بایستی از نظر علمی 
ب��ه آن توجه خاص مبذول داش��ت. در پرواربندی، دام ه��ا را باید موقعی به 
فروش رساند که به حداکثر رشد خود رسیده باشند. کشتار بره های کم وزن 
با کاهش ظرفیت تولید گوش��ت قرمز همراه اس��ت و به معنی از دست دادن 
امکانات تولید تلقی می شود. علت این کشتار در وزن کم، عرضه زیاد بره در 
یک فصل بخصوص )بیش��تر بهار( از سال بوده و دامداران به دالیل متعدد از 
جمله ضعف بنیه مالی و ماهیت متحرک بودن گله، قادر به پرواربندی نبوده، 
ب��ه ناچار بره های خ��ود را در اختیار چوبداران قرار می دهند که در نهایت به 
علت کش��تار زودرس خس��ارات فراوانی بر پیکره تولیدات دامی کش��ور وارد 
می سازد و موید این مطلب، میانگین وزن الشه در کشتارگاه ها حدود 18/5 
کیلوگرم می باش��د. در ضمن برخی از پرواربندان هم به علت عدم آشنائی با 
فن پرواربندی مبادرت به نگهداری بره های پرواری به مدت طوالنی تر از حد 
معق��ول )حدود یکس��ال( با تغذیه زیاد و غیرعلم��ی می نمایند که در نهایت 
منجر به تولید بره های سنگین با دنبه و ذخیره چربی بسیار خواهد شد که به 
علت عدم استقبال از گوشت های پرچرب و احیانا به دور انداختن چربی های 
ذخیره شده، باعث اسراف یا به عبارتی ضایع کردن مواد علوفه ای می شوند.
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الف( پرواربندی و روش های آن
 پرواربندی مرتعی

دام ه��ای جوان پ��س از پایان دوره ش��یرخوارگی از مراتع ییالقی تعلیف 
نم��وده و بعد از رس��یدن به وزن م��ورد نظر به بازار عرض��ه می گردند. البته 
به دلیل فقدان کمیت و کیفیت مناس��ب مرات��ع غالبا دام ها به وزن مطلوب 
نمی رس��ند و معموال گله داران یک دوره فش��رده پروار برای این دام ها برای 
رسیدن به وزن مطلوب در نظر می گیرند. این روش توسط دامداران روستائی 

و عشایری که دارای گله های داشتی می باشند صورت می گیرد.
 پرواربندی مرتعی- پس چری

این روش در گله های روس��تائی که امکانات مکفی برای دسترس��ی به انواع 
پس چر دارند صورت می گیرد. در این روش دام ها پس از بازگش��ت از مراتع 
ییالقی بر روی پس چر انواع نباتات زراعی و باغی تا اواس��ط و یا اواخر پائیز 
تعلیف می شوند و پس از رسیدن به وزن مطلوب جهت کشتار یا پروار مجدد 

توسط پرواربندان حرفه ای به بازار عرضه می شوند.
 پروار با تغذيه دستی

در ای��ن روش دام ه��ای نر و ماده مازاد با توجه به نوع دام، نژاد، وزن و س��ن 
بین 70 تا 120 روز با خوراک دس��تی و در سیستم بسته توسط پرواربندان 

حرفه ای تغذیه و پس از اتمام دوره پروار روانه کشتارگاه می گردند.
 پرواربندی با شیر

این روش در بره ها و بیشتر در واحدهائی که به روش صنعتی و نیمه صنعتی مبادرت 
ب��ه پ��رورش و نگهداری می کنند، ص��ورت می گیرد. در ایران ب��ه دلیل غالب بودن 
سیس��تم سنتی پرورش گوس��فند، گران بودن و تولیدات اندک شیر گوسفندان در 

یک دوره شیرواری به ندرت و در تعداد کمی از واحدهای داشتی انجام می شود.
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برای خريد بره های پرواری موارد زير توصیه می گردد:
 برای جلوگیری از ضرر در محاس��به وزن خرید دام، اولین س��اعات صبح 

بهترین زمان برای خرید بره است.
 به س��المتی، شادابی بره ها توجه کنید و از خرید بره های ضعیف و بیمار 

برای پرواربندی خودداری کنید.
 توصیه می ش��ود از بر های حدود س��ه ماهه و در محدوده وزنی 2 ± 24 
کیلوگرم برای ش��روع پرواربندی اس��تفاده کنید، بدلی��ل اینکه بره های نر و 
جوان سرعت رشد بیشتری نسبت به ماده ها دارند. البته از بره های ماده مازاد 

بر نیاز دامداران هم می توان استفاده نمود.

ب( تغذيه بره های پرواری
 بره های پرواری را با غذای با کیفیت خوب تغذیه کنید و برای تهیه جیره 

غذایی مناسب از کارشناسان با تجربه و متخصص استفاده کنید.
  از مناب��ع خ��وراک محل��ی و قابل دس��ترس ب��رای تهیه خ��وراک بره ها 

استفاده کنید. 
 در مواقعی که شروع به تغذیه آزاد با جیره متراکم می کنید بره ها را علیه 

آنتروتوکسمی یا همان بیماری پرخوری واکسینه کنید.
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 اگ��ر بره ها تغذی��ه و افزایش وزن خوبی دارند و وزن آن ها بیش��تر از 18 
کیلوگرم است، بره ها را به مرتع نبرید.

 اگ��ر بدلیل باال بودن کیفیت مرتع قرار ش��د بره ها ب��ه مرتع بروند، حتما 
داروی ضدانگل به آن ها بخورانید. 

 ب��رای از بی��ن بردن انگل های خارجی سمپاش��ی کنید ی��ا از حمام کنه 
استفاده نمایید.

 در پرواربندی در مرتع به بره ها روزانه 450 گرم جیره متراکم بدهید.
 بعلت توان شیردهی باالی میش ها تا 1/5 ماه پس از زایش، افزایش وزن 

روزانه بره های قره گل در این مدت 350-300 گرم در روز است.
  ب��ه بره های ب��ا وزن 35 کیلوگ��رم روزان��ه 2 – 1/5 کیلوگ��رم خوراک 

اضافه شود.
  اگ��ر بره ه��ا در دوره پ��روار 45 کیلوگ��رم وزن داش��تند، آن ه��ا را روانه 

بازار کنید.
  میانگی��ن افزای��ش وزن روزان��ه بره ه��ای ق��ره گل ت��ا 100 روزگی باید

300-250 گرم در روز باشد.

ج( طول مدت پرواربندی
مدت پرواربندی بره ها با توجه به نژادهای آن ها متفاوت است و معموال یک 
دوره 100 روزه در نظر گرفته می ش��ود. مناسب ترین مدت دوره پرواربندی 

حداکثر80-100روز توصیه می شود.
مناس��ب ترین وزن نهایی برای الش��ه ای بازارپسند و کم چرب حدود 55 

کیلوگرم می باشد.
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د( اصول بهداشت در پرواربندی
  ضدعفونی جایگاه قبل از ورود و پذیرش دام

 قرنطینه دام های خریداری شده مطابق با دستورالعمل و ضوابط مشخص 
سازمان دامپزشکی

  انجام واکسیناسیون های ضروری و الزم در دام ها
 خوراندن داروهای ضدانگل داخلی

  ضدعفونی کردن دام ها با ضدانگل های خارجی و حمام ضد کنه در طول 
دوره پروار

 بررسی خوراک دام ها از لحاظ شرایط نگهداری و انبارداری و عاری بودن 
از عوامل ضد تغذیه ای
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