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  گفتار مؤلف پيش
 ازجملـه و  ياهل يها ر پرورش داميپذ نا از الزامات اجتناب يكي

و  ينگهــدار يبــرا يگوســفند و بــز فــراهم آوردن محــل مناســب
اسـت. در   يطـ يط نامسـاعد مح يدر برابـر شـرا  هـا   آن محافظت از

وچ كـ ها مجبور به   دام ييهواو ط آبيفصول و شرا رييعت با تغيطب
 يافتن علوفه، آب و دمـا ي يگر برايبه نقطه د يا ت از نقطهكو حر

ترند، اما در پرورش گوسفند و بز انسان با ساخت سـرپناه   مطلوب
نــد. ك يپــرورش دام را فــراهم مــ يط مطلــوب بــرايمناســب شــرا

گـاه  يبـه جا  وريـ و ط ياهلـ  يهـا  ر داميگوسفند و بز نسبت به سا
گـاه سـاده بـا    يجا يـك از ندارند و ين يمت و تجمليق پرورش گران

و  يـك ولوژيزيف يازهـا ياغلـب ن  يگـو  ز پاسـخ يـ انـات ن كحداقل ام
در سـاخت و احـداث    يها است. اما از طرفـ   دام يرفتار يها عادت

و  يمـوارد فنـ   يسـر  يكت يز رعايگاه به ظاهر ساده نين جايهم
اسـت.   يد ضـرور يو بازده تول يياراكش يافزا يبرا ياربردكات كن

 يلـ يو خ ياربردكـ   صـورت  شده است تا به ين دستنامه سعيدر ا
از يـ و ن يقـات يتحق يهـا  ج گـزارش طـرح  يت بـه نتـا  يموجز با عنا

الزم در احـداث   يات فنـ كـ بـرداران محتـرم ن   ارشناسان و بهـره ك
 ياريـ ه بـه  كـ د اسـت  يگاه پرورش گوسفند و بز ارائه شود. اميجا

  د واقع شود.يخداوند سبحان مف





  
  
  
  گوسفند و بز  يعموم يها با رفتار و عادت ييآشنا -1

 ييآشـنا  يگوسفند و بـز بـرا   يعيطب يها عادت شناخت رفتار و
فرد  همنحصرب يها يژگيو يارشناسان و دامداران محترم با برخكبهتر 

از  يل برخـ يـ اسـت. در ذ  يضـرور هـا   آن موفقها و پرورش   ن داميا
   فهرست شده است: يادآوري يگوسفند و بز برا يرفتار يها عادت

گر يديكـ مشـابه   ياديگوسفند و بز تا حد ز يعيطب يرفتارها -
كـامالً  هـا    ن داميـ مـوارد ا  يشدن با برخـ  است اما در مواجه

 نند. عالوه بر تشابه در اندازه جثـه و نـوع  ك يمتفاوت رفتار م
ن يـ ه اكـ گر گوسفند و بز آن اسـت  يد كوجه مشتر كخورا
وانـات درنـده   يندارند و در برابر ح يمناسب يها ابزار دفاع  دام

و  يخـارج  يهـا  و انگـل  يوحشـ  يهـا  ا سـگ يمثل گرگ و 
از بـه مراقبـت و   يـ هـا ن  هـا و زالـو    نـه كها،   مثل مگس يداخل

 د دارند.يمحافظت شد

ط بسـته  يك محـ يمحصور بودن در  بز خصوص به گوسفند و -
. كننـد  يتحمـل نمـ  دوسـت ندارنـد و   را  يمدت طـوالن  يبرا

 يـك پرورش گوسفند و بز بـدون در نظـر گـرفتن چراگـاه و     
ن اســت. كرمميــغعمــالً دام  ييمــايراهپ يمحوطــه بــاز بــرا

ت كـ حر يدارند و برا يت دسته جمعكها حر ها و بز گوسفند
كـه   هـايي   داممثـال   يرنـد. بـرا  يگ ياز همنوعان خود الگو م

گـران بـه حركـت    ياند در صورت مشـاهده حركـت د   ستادهيا
در جهـت  را  گـر يد يها دامحركت  كه درصورتيند و يآ يم در



 راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  ٨

ــتوقـــف  ،ننـــديعكـــس بب ــاو  ننـــدك يمـ خـــود  يدر جـ
تـر   يتر و قـو  ك دام مسنيپشت سر معموالً  ها آن.ستنديا يم

  كنند. يت ميو از او تبعنند ك يمحركت 

شدن  هستند و هنگام مواجه ييترسو يها ها دام و بز ها گوسفند - 
د. گوسفند و يشو يكنزدها  آن به يباره و ناگهانيكد ينباها  آن با

در  و هسـتند  يهـا فـرار   كارگر يبه و حتي، افراد غرها  از سگبز 
 .شوند يطه دور هم جمع مقك ني درصورت احساس خطر 

ا دو بـار  يـ  يكاست و با  يگوسفند و بز قوحافظه درازمدت  -
بــه ذهــن  يخــوب ر مشــخص آن را بــهيمســ يــكت در كــحر
عبـور دادن گلـه از رودخانـه،     يحـال بـرا   نيـ با ا .سپارند يم
حتماً  ديگر بايد كا هرگونه معبر خطرنايا بزرگراه و يابان يخ
د. يـ نكا چند سگ گله استفاده ي يكچوپان مجرب و  يكاز 

ن يـ ر از ان بـا يشما قبال چند يها ن است دامكه ممكهرچند 
 ).1لكها عبور و با آن آشنا باشند (ش  محل

  

  
  در عبور گله از جاده و تلفات گوسفندان ياطياحت يب -1لكش



  ٩  راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  

ــز حر - ــبار يرها و راهروهــايمســ در تكــگوســفند و ب ك و ي
و  دهنـد  يح مـ يتـرج ض يعـر  ينسبت به راهروهـا را  يطوالن

از هـم  ننـد  يخـود نب  يش رويس گـروه را پـ  ياگر رئمعموالً 
ن يـ ا .ننـد ك مـي ت كـ صورت نامنظم حر بهو  رنديگ يم يشيپ

ل يـ تماو پر نـور  باز  هطومح يكبه سمت ت كحر يها برا دام
 بسـته و  يهـا  طيو از حركـت بـه سـمت محـ    دارند  يشتريب

 كنند. يم زيپره يكتار

 كه درصورتير خاص يمس يكرفتن در  يبرا ها ها و بره بزغاله -
ر را يكننـد مسـ  تـر حركـت    مسنهاي  ن بار پشت سر داميولا

عبـور  تـر از آن   عيبعـد سـر   يهـا  نوبـت  درو  آموزنـد  ميبهتر 
 يشـتر يت گله اسـتعداد ب يو هدا يابيريبزها در مس كنند. يم

ت گله گوسفند بر يفه هداينسبت به گوسفند دارند و اگر وظ
ت گلـه در مرتـع و   يرينتـرل و مـد  كبز نـر باشـد،    يكعهده 

  شود. ميتر و بهتر انجام  چراگاه آسان
 يدن رويـ شـتر بـه چر  يبگوسفند  يارياخت يچرادر صورت  -

خوردن  ين است براكاما بز مم رددا ليتمامسطح هاي  نيزم
سخت هم هاي  درختان و صخرههاي  از سرشاخه يعلوفه حت
معمـوالً  گوسفند و بز محـدود اسـت و    يمدت چرا .باال برود

ا مصـرف  يخوردن از مرتع  دن و علفيپس از چند ساعت چر
به اسـتراحت   كو خن كمحل خش يكآخور در  ياپ كخورا
گوسفندها معموالً پردازند. در مرتع و در فصول گرم سال  مي

ها  ه درختان، درختچهينشخوار و استراحت به سا يو بزها برا
 يـك  بينـي  پـيش  يبرنـد، امـا در دامـدار    ميپناه ها  وهكا يو 

  ).2لكند (شك ميت يفاكن منظور يا يدار برا محوطه سقف



 راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  ١٠

  
  فصل تابستان يدر امان ماندن از گرما يوار برايه ديپناه بردن دام به سا - 2لكش
  
  ك گوسفند و بزيولوژيزيف يازهاينبا  ييآشنا -2

ه كـ اسـت   هـايي  ازيشامل تمام ن درواقع يكولوژيزيف يازهاين
تـأمين   ديـ د مثل و رشد موجودات زنـده با يزنده ماندن، تول يبرا

تـابع  ه كـ دارنـد   يخاصـ  يكولوژيزيف يازهايشود. گوسفند و بز ن
د و يـ زان توليم جنس، نوع نژاد، دام، سن ازجمله يعوامل متعدد

اسـت و  هـا   آن )كركا ير، گوشت، پشم ي(ش يدينوع محصول تول
گـاه پـرورش   يجا يـك  يازها با سـاخت و طراحـ  ين نياز ا ياريبس

 يـك ولوژيزيف يازهاين نيتر مهماز  يشود. برخ ميمناسب برطرف 
  ل است:يبه شرح ذ بزگوسفند و 

مناسـب،   يه گوسفند و بز شامل دمـا ياول يازهاين نيتر مهم -
ت و حفاظـت از حملـه   يـ نور مطلـوب، رطوبـت مناسـب، امن   

ت يـ فكيو بـا   يافك كآب و خوراتأمين  درندگان، بهداشت و



  ١١  راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  

 ،ياز بـه آب كـاف  يـ ن شـبانه روز گوسفند و بز در طـول   است.
 بـه انـدازه  هـا   آن يبـرا آب تـأمين   ودارنـد   يسالم و بهداشت

  ت دارد.يخوراك اهمتأمين 

از ها  دامحفظ  يحداقل امكانات برامحوطه محصور با تأمين  -
ن از يا سـارق يـ وانـات درنـده و   يو تهـاجم ح ط نامساعد يشرا

 كــه درصــورتي .ات در پــرورش گوســفند و بــز اســتيضــرور
باشـد   كشـان خشـ  و بستر يكاف پشم يدارا گوسفندان بالغ

تحمـل  ر صفر يز گراد سانتيرجه د 30 يسرد را تا دما يهوا
  نيبــمعمــوالً  بــزپــرورش  يبــرامناســب  يدمــا .نــدنك مــي 

ن است سطح كهرچند مماست.  گراد سانتيدرجه  21تا  12
ــ يدر دمــاد و ســالمت بزهــا يــتول ــا  -17ن يب درجــه  27ت

ـ  ،رديـ قـرار نگ  تـأثير تحـت   گـراد  سانتي ـ  يدمـا  يول   ش ازيب
باعث كاهش مصرف خوراك و كـاهش   گراد سانتيدرجه  27
 شود.  يمها  آن ريد شيتول

ها  و بزغالهها  بره يمطلوب برا يه دماكد يتوجه داشته باش - 
در فصل زمسـتان بـه   ها  آن و بالغ متفاوت است، يها با دام

 گـاه يجاك يـ و در تابستان بـه   تر گرمنسبتاً  ساختمانك ي
ط يو بهتر اسـت در شـرا   دارنداز ين بالغهاي  تر از دام خنك
 شوند. ينگهدار گراد سانتيدرجه  25ثر كتا حدا 10 ييدما
 يا گوشـت ي كيرك يسه با نژادهايدر مقا يرينژاد ش يبزها

ترند.  د حساسيشد يسرما و گرمارات دما و يينسبت به تغ
د دقــت يــبا يريشــ يگــاه بزهــايجا يلــذا در مــورد طراحــ

 .)1اعمال شود (جدول يشتريب
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  پرورش گوسفند و بز يمقدار دما و رطوبت مطلوب برا - 1جدول

 نوع دام
  )گراد سانتي( دما رطوبت (درصد)

 حداقل ثركحدا حداقل حداكثر

 -30 27 25 75 گوسفند

 -17 27 25 75 بز
  

م بـاران و بـرف در فصـول    يد از بارش مستقيگوسفند و بز با -
حفـظ  تابسـتان  د در يم خورشـ يا تـابش مسـتق  يسرد سال و 
از يـ نمناسـب  دار  ان سـقف كـ ا ميـ بان يك سايبه شوند و لذا 

هـا   ن داميـ س شدن پشم و مـو و سـم ا  يدارند. در صورت خ
، يمختلـف پوسـت  هـاي   يمـار يدر برابـر ب ها  آن زان تحمليم

و ه يـ تهوند. وجـود  ك ميدا ياهش پكسم و لنگش  يدگيگند
تـأمين   استراحت گوسفند و بز عالوه بـر گاه يدر جا يكافنور 

تـر   عيشـدن سـر   كتواند باعـث خشـ   مي ييژن و روشنايسكا
 .شود يمارياز ب يريگ شيو پبستر 

ـ  ا بزيس گوسفند أر يك يبه ازاه يتهومقدار  - ن يدر تابستان ب
ــا  4/0 ــر دقكمترم 5/0ت ــب ب ــهيع ــتان ق ــداقل و در زمس   ح

به  گوسفند و بز ه است.يقابل توص قهيعب بر دقكممتر 25/0
 هستند و كوران هوا حساسد يوزش باد شدنسبت به شدت 
كـه   ديه باشد توجه داشتيبا يدامدار ساختمان يطراح و در

رو به آفتاب و پشـت   گوسفند و بز يگاه نگهداريجاطرف باز 
دامداران محتـرم در منـاطق بـه شـدت     د. وش يطراحبه باد 
 ياركـ  قيصـرف عـا   يشـتر يد دقـت ب ير بايا گرمسير يسردس

ا يـ  يشـ يل گرماير وسـا يـ آن نظ يانات جـانب كساختمان و ام
 .داشته باشند يمطلوب يدينند تا بازده تولك يشيسرما
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  گاه پرورش گوسفند و بزيساخت جا يمناسب براانتخاب محل  - 3
ط يگوسفند و بز مانند تمام موجـودات زنـده از محـ    ازآنجاكه

و انتخـاب محـل    بينـي  پـيش رنـد، لـذا   يپذ مـي  تأثيرخود  يزندگ
 نـد پـرورش  يت در فرآيـ مطلوب الزمه موفق يا مناسب در منطقه

ا پرورش بـز  ي يساخت گوسفنددار يمناسب برا محلاست. ها  آن
از  يل بـه برخـ  يـ ه در ذكـ  باشـد  يات متعدديخصوص يد دارايبا

  ات اشاره شده است:كن نين ايتر مهم
ن اسـت  يـ ا يته در انتخاب محل دامداركن نيتر مهمن و ياول -

داشـته   يگونـه منـع قـانون   چ يد هيانتخاب شده نبامحل ه ك
  .باشد يو محل ينوقانمراجع تأييد  موردحتماً  باشد و

منطقه است. توجه به  يهواو ط آبيموضوع دوم توجه به شرا -
در نظر گرفتن حداقل و ، يدائم يبادهاوزش جهت و سرعت 

ر يو توجه به مس انهيسال يزان بارندگيم ه،روزان يحداكثر دما
مهـم   يدر انتخاب محـل دامـدار   يو فصل يدائمهاي  البيس

ط ينـان از شـرا  ياطم يشود بـرا  ميه يبه دامداران توص .است
سال گذشـته منطقـه    50 يآمار هواشناس ييوهوا مناسب آب

 نند.كسب كصالح يرا از مراجع ذ

به  يمتكهاي  داماز  )گوسفند ويژه به( گوسفند و بز ازآنجاكه  -
 ا موقـت يـ دائـم   يمحل نگهـدار  لذا بهتر است ند،ستهمرتع 

 احـداث شـود.  چـر مـزارع    ا پـس يتع امر يكيدر نزد زينها  آن
ه در پـرورش  كـ د توجـه داشـته باشـند    يـ دامداران محترم با

ت يـ ظرفن يـ ه بـر مرتـع، ا  كيـ گوسفند و بز به روش باز و با ت
از  كنـد.  ين مـ يـي را تع يتعداد مجاز دام داشته كاست مرتع 
كننــده  نيــيز خــود تعيــن يتعــداد دام مجــاز داشــت يطرفــ
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گاه و آغل گوسفند و بز يد به ساخت جاياست كه با يمساحت
و پرورش  يگاه نگهداريجاساخت ابد. اما در مورد ياختصاص 

سـتم بسـته، مرتـع عامـل     يدر س يريا بز شـ يگوسفند پروار 
 نخواهد بود. يدامدار مساحت يبرا يا محدود كننده

ق و بـر   بـه پسـت   يكـ يمناسب، نزد يبه راه ارتباط يدسترس -
دام و  مصـرف جهـت   يبـه آب بهداشـت   يات و دسترسمخابر

انتخـاب   دراز موارد مهم  ين مصارف بهداشتيهمچن وانسان 
 است. يمحل دامدار

و پـرورش بـز انتخـاب     يسـاخت گوسـفنددار   يه بـرا ك يمحل - 
ــي ــود نبا م ــش ــي ــيد در مس ــت و س ــود و ير آبرف ــع ش الب واق
بـاالتر باشـد تـا    اطراف هاي  نينسبت به زم كيان اندكاالم يحت

 راحتي به يالب، فاضالب دامدارياز تجمع س يريعالوه بر جلوگ
 ينـ يرزميزهـاي   ت شـود. سـطح آب  يهـدا  يرون از دامداريبه ب
سـتم  يس يباال باشد تا هنگـام حفـر چـاه و طراحـ     يليد خينبا

باشد  يا گونه هد بيبا كخا يشكد. زهياين شيپ يلكفاضالب مش
ـ   يا شـن ي يشن يها خاكند. كنفوذ  كدر خا يراحت ه آب بهك

و  دارنـد  ها خاكر يسا نسبت به يبهتر يريت نفوذپذيقابل يرس
   ترند. مناسب يساخت دامدار يبرا

ر يـ نظ كسـب هـاي   در پـرورش دام  يت دامـدار يامن توجه به -
بـه علـت   هـا   ن داميرا ايدارد ز يشتريت بيگوسفند و بز اهم

 شـتر در معـرض خطـر سـرقت هسـتند.     يم بكو وزن  كيسب
 يك ييروستا يونكمناطق مس يكنزد يدامدار تأسيس ديشا
ت يـ رعا باشـد، امـا  ها  ت داميش امنيافزا يحل مناسب برا راه

 .ت داردياهم ن بارهيدر ا زين ياز مناطق مسكون فاصله
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گاه پرورش گوسفند و يه جاكشود  ميه يبه دامداران محترم توص - 
توسـعه  ل بـه  يـ ه در صـورت تما كـ ننـد  ك يطراحـ  يبز را طـور 

 مواجه نشوند. يلكنده با مشيت آن در آيش ظرفيو افزا يدامدار
  
  گوسفند و بزپرورش  گاهيجا يانتخاب نوع طراح -4

 يـك سـاخت   يبـرا  گـام ن يدر نظر گرفتن محل مناسب نخست
پس از انتخاب محل مناسب، نوبـت بـه    .استآن  يو طراح يدامدار

مختلف آن هاي  بخش ييگاه پرورش و جانمايجا يانتخاب نوع طراح
اسـت.   يضـرور  ياربردكته مهم و كر چند نكن باره ذيرسد. در ا مي

 در ميمسـتق  صـورت  بـه گوسفند و بز  يگاه نگهداريجا يطراحنحوه 
دامدار ممكن اسـت  يك  است. مؤثردامدار  يو سود اقتصادت يموفق

و گسترش آن طول عمر خود بسازد  بار در كيات را فقط تأسيس نيا
مـد  ه ياول يطراحد در يه باكاست  هايي  بيني پيشنده منوط به يدر آ

ك يـ  مختلـف هـاي   قسـمت  ييو جانمـا  يطراحنظر قرار دهد. نحوه 
 دارد: يسه عامل مهم بستگ به ا بزي گوسفندگاه پرورش يجا

 محل مورد نظر ييوهوا ط آبيشرا  
 بسته)ي، مزرعه ايستم پرورش (مرتعيس ، 

 يري، گله شيگله پروار ،يد (گله داشتيهدف پرورش وتول.(  
  

پـرورش گوسـفند و    يگاه برايدو نوع جامعموالً ن اساس يبر ا
گـاه پـرورش موقـت (مـورد     يه شـامل جا كـ است  يبز قابل طراح

 يوهــوا آب يو نقــاط دارا يســتم پــرورش مرتعــياســتفاده در س
ســتم پــرورش ي(مــورد اســتفاده در س يگــاه دائمــيمعتــدل) و جا

ر) اسـت  ير و گرمسيسردس ييايمناطق جغرافا يباز و بسته و  مهين
  آمده است. يكح هر يه در ادامه توضك
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  گاه موقت پرورش گوسفند و بزيجا
ارشناسان و دامداران محترم اطالع دارند احـداث  كه كطور همان

ن نـوع  يـ شـود امـا ا   مـي نه انجام يبا حداقل هزمعموالً گاه موقت يجا
ن يگوسـفند و بـز و همچنـ    يشتر در روش پـرورش مرتعـ  يگاه بيجا

ه يندارند قابـل توصـ   يچندان ييوهوا رات آبييه تغك يمناطق معتدل
تـاب  كن يـ ا يگاه موقت موضوع بحث اصـل ياست. هرچند احداث جا

  ر است:كقابل ذ ياربردكات كن ين خصوص برخيست اما در اين
ز و كـ پـرورش متمر هـاي   ستميس يگاه موقت براياستفاده از جا - 

بخش عمـده   ياز طرفست. يه نيگوسفند قابل توصز كمتمر مهين
 يستم مرتعـ ير و در سيران توسط عشايشور اكگوسفند و بز در 

ر يگـاه موقـت توسـط عشـا    يشوند و اسـتفاده از جا  مي ينگهدار
ام سال را در يشتر ايبها  دام يستم مرتعيج است. در سيرا يامر
 يبـرا  يو صـنعت  يگـاه دائمـ  يبرند و احـداث جا  ميبه سر  وچك

گوسـفند   از سال يوتاهكمقاطع  يه ندارد و تنها برايتوجها  آن
ن روش پـرورش  يـ گاه محفوظ و مناسب دارند. اياز به جايو بز ن

 هـايي   ه دامكعت گوسفند و بز ي، با طبيو ارزان يعالوه بر سادگ
سـتم بهتـر   ين سيـ در اهـا   چراگر هسـتند مطابقـت دارد و دام  

 هستند.  تر  ابند و سالمي ميپرورش 

وانات درنده مثـل گـرگ،   يالت مرتع خطر حمله حكاز مش يكي - 
د از آن غافـل  يـ گـاه نبا  چيه هكاست  يوحشهاي  شغال و سگ

 يگذران بحث زمستان يستم مرتعيالت سكگر از مشيد يكيبود. 
ن مـدت دام را  يا يه دامداران محترم الزم است طكاست ها  دام
 يجبران كو خورا يده و سقف دار نگهداريمحل سرپوش يكدر 

شتر سـاعات روز را  يا بزها بيارش قرار دهند. گوسفندها يدر اخت
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استراحت در هنگام شـب در   ينند و تنها براك ميدر مرتع چرا 
 يگـاه نگهـدار  يشـوند. لـذا جا   مـي  يمحل محصور نگهدار يك

 يا دائمـ يسقف موقت  يكشامل معموالً گوسفند و بز در مرتع 
نـرده   يسـر  يـك از بارش باران و بـرف و  ها  محافظت دام يبرا
بـا  معمـوالً  ه كـ اسـت  هـا   آن ردنكمحصور  يبرا يو فلز يچوب

 ).3لكه است (شينه قابل تهيحداقل هز

ن اسـت از مصـالح   كـ ، مميگـاه مرتعـ  يدار در جا بخش سقف -
و  يا از مصالح محليو بتن و  يمانيس كبادوام مثل آهن، بلو

آمـاده سـاخته شـود.    هاي  ا سقفير چوب، گل و ينظتر  ارزان
معمـوالً  گوسـفند و بـز    ينگهـدار  يحصار مورد استفاده بـرا 

و ثابـت   يل دائمـ كشـ  ا بـه يـ موقت و قابل حمل و  صورت به
 يامـل آن در نحـوه حصـاربند   كه شـرح  كـ شـود   ميساخته 

 شود. يارائه م يبعدهاي  گاه در بخشيجا
  

  
  گوسفند و بز در مرتع يگاه موقت نگهدارينمونه جا -3لكش
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خود را از مرتع  كا بزها بخش عمده خورايگوسفند  ازآنجاكه -
و  ينند، لذا ساخت آخور و آبشـخور ثابـت و دائمـ   ك ميه يته

سـت.  ين منظـور الزم ن يـ ا يمت برايق استفاده از مصالح گران
هـاي   ها، چشمه شامل رودخانهمعموالً در مرتع ها  آبشخور دام

 يقابـل حملـ   يكيا ظروف پالسـت يآب و هاي  ، گوداليعيطب
بخـش مرتـع بـه     يـك از  راحتـي  بهرا ها  آن توان ميه كاست 

دادن  يبـرا معمـوالً  رد. در مرتـع  كـ گـر آن منتقـل   يبخش د
ار يا سيثابت  ينستانتره و غالت به گوسفند و بز از آخورهاك

 ).4لكنند (شك مياستفاده 
 

  
  ار در مرتعيس ياستفاده از آخورها -4لكش

  

  پرورش گوسفند و بز يگاه دائميجا
در معمـوالً  پـرورش گوسـفند و بـز     يگاه دائمـ ياستفاده از جا

ن مناطق به يشور متداول است. در اكر يا گرمسير يمناطق سردس
ر دما، رطوبت، نـور و  يط پرورش نظيط محينترل بهتر شراكل يدل

، يگـاه دائمـ  يز گوسـفند و بـز سـاخت جا   كـ مـار متمر يه و تيتهو
گـاه  ياست. البتـه جا  يگوسفند و بز ضرور يمقاوم برا م وكمستح
ا بسـته  يـ بـاز   صـورت  ن است بهكپرورش گوسفند و بز مم يدائم
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 ين دو نـوع طراحـ  يـ ا يلـ كات يشـود. در ادامـه خصوصـ    يطراح
  ح داده شده است.يتوض مختصراً

  
  گاه باز و بسته پرورش گوسفند و بزيجا يات عموميخصوص - 5

محـل   يت طراحـ يگـاه وضـع  يجان دو نـوع  يا يعلت نامگذار
گاه باز يگوسفند و بز در جامحل استراحت ها است.  استراحت دام

 مطـابق بـا  اسـت كـه    يو دائمـ  دار سقفمكان  يكشامل معموالً 
و  است يجانب واريدا چند طرف، فاقد ي يكدر  ييوهوا ط آبيشرا
س در ك). بـرع 5لكد (شـ باشـ باز  جهتچهار ن است از كمم يحت
ا پنجـره  يـ وار، در و يـ جوانـب محـل اسـتراحت بـا د    گاه بسته يجا

باد بـه صـورت آزاد بـه داخـل محـل       كه طوري محفوظ هستند به
   ).6لكنترل است (شكان ندارد و تحت يجرها  استراحت دام

  

  
  در سمت مقابل يوار جانبيگاه باز پرورش گوسفند فاقد ديجا -5لكش
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  پرورش بزگاه بسته و محصور در ينمونه جا يكر يتصو - 6لكش

  
 يات فنـ كـ ن يگاه باز و بسته توجه بـه برخـ  يجا يدر طراح

  الزم است:
در معمـوالً  پرورش گوسفند و بـز   يگاه باز براياستفاده از جا -

معمـوالً  گاه بسـته  ير و معتدل و استفاده از جايمناطق گرمس
  ج است.ير رايدر مناطق سردس

ر يگرمسشتر در مناطق معتدل و يگاه باز بيجاكه  اين ليبه دل -
اغلـب   يگـاه بـرا  ين نوع جايرد لذا ايگ يقرار م استفادهمورد 

ر يو سردس يوهستانكمناطق  يران به استثنايشور اكمناطق 
گوسـفند بـه   ه اسـت.  يشور قابـل توصـ  كغرب و شمال غرب 

در صـورت وجـود    فـرد  منحصـربه  يـك ولوژيزيط فيل شرايدل
تـا   يار سرد حتـ يبس يتواند هوا يط، ميدر مح يافكرطوبت 

ر از يـ نـد. بـه غ  كر صـفر را تحمـل   يز گراد سانتيدرجه  -30
گـاه  يه اسـتفاده از جا يشور توصكو شمال غرب  يمناطق غرب
ندارد.  يران لزوميپرورش گوسفند در اغلب نقاط ا يبسته برا
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رات دمـا  ييـ ز مانند گوسـفند در برابـر تغ  يبز ن ياغلب نژادها
 يريشـ  يشتر بزهـا يت بيل حساسياند، اما به دل مقاومنسبتاً 

 يريش يبزها يگاه نگهداريش از حد، جايب يبه گرما و سرما
 يبهتـر  يبنـد  قيد عـا يـ با كيركا ي يگوشت ينسبت به بزها
 داشته باشد. 

مواقـع   ياريگاه باز در بسيدر جاها  دام يزمستان گذران يبرا -
هـاي   گاه محل استراحت داميباز جا يها وارهياست تا د يافك

 يكيپالسـت هـاي   لونيا نايا برزنت و ياه ك هاي بستهبالغ را با 
تازه متولـد   يها برهز يگاه باز نيدر جا يپوشانده شود، اما حت

 يـك پـس از آن در   يد در بـدو تولـد و مـدت   يـ باحتمـاً   شده
در . شـوند  ينتـرل نگهـدار  كمناسب و قابـل   يگاه با دمايجا

هـا   آن ساله 50 يثر دماكه متوسط حداكار گرم يمناطق بس
ه متوسـط  كار سرد يدرجه است و در مناطق بس 35باالتر از 

 گـراد  سانتيدرجه  -10متر از كها  آن ساله 50 يحداقل دما
سقف محل استراحت  خصوص بهوارها و يد يق بندياست، عا

آن به  يش برايش و سرمايل گرمايه وسايو ته يريش يبزها
 شود. ميه يدامداران توص

ا بزهـا  يـ گاه باز، طرف باز محل استراحت گوسـفندها  يدر جا -
چ يقرار دارد و هوا بـدون هـ   يا جنوبي يدر ضلع شرقمعموالً 

دا يـ ان پيـ ا پنجـره) بـه درون آن جر  ي(مثل در و  يگونه مانع
ن ضــلع از محــل يدر همــمعمــوالً ز يــنــد و بهاربنــد نك مــي

از نـوع  معمـوالً  گـاه  يه جايـ شـود. تهو  مـي استراحت سـاخته  
هوا  ييجا جابهواسطه  بهها  از داميمورد ن ياست و هوا يعيطب

 شود.  ميتأمين  يا فصلي يدائم يو وزش بادها
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گاه باز و بسته محل استراحت گوسفندها و يدر هر دو نوع جا -
بهاربنـد  بـا  متعـدد   يارتبـاط هـاي   ق راهيـ از طر بزها (آغـل) 

محـل گـردش    .ها مرتبط اسـت  داممحل گردش ا ي) 7لك(ش
 يعـ يطب يو انجـام رفتارهـا   كقدم زدن، مصرف خـورا  يبرا
د يالزم است. در بهاربند گوسفندها و بزها از نور خورشها  دام

اهش كــن امــر در يــه اكــننــد ك مــيتــازه اســتفاده  يو هــوا
 است.  مؤثرار يش سالمت دام بسيو افزاها  يماريب

 

  
  گاه گوسفندانيبهاربند در دوطرف جا -7لكش

  

گاه باز تا حد يگاه بسته و جاياستفاده در جانوع مصالح مورد  -
بـه   ين است مشـابه باشـد و انتخـاب آن بسـتگ    كمم ياديز

 يا منطقـه  ييوهوا ط آبيو شرا يانات محلكدار، ام قه داميسل
 شود.  ميدر آن بنا  يه دامداركدارد 

 صورت بهگاه باز و بسته يبهتر است آخورها و آبشخورها در جا -
هــا  آن شــوند و از مصــالح بــادوام در ســاخت يثابــت طراحــ

محل استقرار آخورها و آبشخورها را در معموالً استفاده شود. 
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ن مسـئله باعـث   ينند. اك مي بيني پيشگاه باز در بهاربند يجا
نند ك يشتر ساعات روز را در بهاربند سپريبها  شود تا دام مي

در شـود. امـا    يريدر محل استراحت جلـوگ ها  آن مكو از ترا
آخـور در محـل    بينـي  پـيش ر يگاه بسته و مناطق سردسيجا

و  كخ زدن آب و خـورا يـ از  يريجلوگ يبراها  استراحت دام
  است. ياز سرما ضرورها  محافظت دام

پرورش گوسفند وبز (اعم از  يگاه دائميدر جاكه  اين ليبه دل -
شتر سـاعات روز را  يا بزها بيا بسته) گوسفندها يستم باز يس

ت يــود از اهمكــ يآور گذراننــد، لــذا جمــع مــي يدر دامــدار
 يبرخـوردار اسـت و بـرا    يگـاه مرتعـ  ينسبت به جا يشتريب

ر سـاخت  يـ الزم نظهاي  بيني پيشد يباها  ود دامك يآور جمع
ه ابـزار مناسـب   يـ ف و تهكب مناسب يفاضالب، شهاي  انالك
  رد.يدامدار صورت گ يود از سوك يآور جمع يبرا

د با اسـتفاده از  يبا يعيعالوه بر روش طبگاه بسته يه در جايتهو - 
ن يـ ه اكانجام شود  يمصنوع صورت بهو  يكيتركالهاي  شكهوا

  دهد. ميش يگاه را افزايجا ينه ساخت و نگهداريز هزيموضوع ن
  

  و بز گوسفندپرورش گاه يجامختلف  يها ساخت بخش -6
  :شامل پرورش گوسفند و بز جيراي ها روششور ما كدر 
 ر و يد بره، شـ ي(به منظور تول يا داشتيگله مولد  ينگهدار

 )ياف داميال

 د گوشت)ي(به منظور تول يستم پرواربنديس  

  است. روش از هر دو يقيا تلفيو  
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هـاي   بخش، يبردار با در نظر گرفتن هدف پرورش و نوع بهره
ر يـ ند شامل مـوارد ز توان يم ا بزي گوسفند شپرورواحد  يك ياصل

  باشد:
  علوفه انبار -1
 دار (آغل) ا بخش سقفيها  دام محل استراحت -2

 (بهاربند)ها  دام محل گردش -3

  آبشخورهاآخورها و  -4
 ره كوديانبار ذخ -5

 هنيقرنط -6

 ينيچ سالن پشم  -7

 يردوشيمحل ش -8

 ه داميو تخل يريبارگ يسكو -9

  .آن يزات جانبيت و تجهيريو مد يكارگراتاق -10
ر يگاه دام توجه به موارد زيمختلف جاهاي  ساخت بخش يبرا
 است: يضرور

به  يتا حد يمختلف دامدارهاي  بخش ييه جانماكنخست آن -
ن يانتخـاب بهتـر   يدارد و بـرا  يقه و نظر دامـدار بسـتگ  يسل
ن يـ در ا يافكـ مطالعـه   يد قبل از ساخت دامـدار يب باكيتر
مختلـف مـورد    ين دامـدار ينه انجام شود و حداقل چنديزم

  رد. يد قرار گيبازد
باشـد كـه    يا گونـه  هد بيبا گاهيمختلف جاهاي  بخش يطراح -

بـه  انجام و  يراحت هب يدات داميدام، خوراك و تول ييجا جابه
 هـا  گاهيجا ينحوه طراح. د باشدمنازين يكارگر يرويحداقل ن

مثـل  معمـول   يارهـا ك يباشـد كـه پاسـخگو    يا گونه هبد يبا
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سـم،   يها، شستشو ون، مبارزه با انگليناسي، واكسينيچ پشم
ـ هـا   دام ييجـا  جابـه كنـه،   حمام ضد  ،ين مرتـع و دامـدار  يب

ــه ــا جاب ــا  دام ييج ــدار ه ــل دام ــع ،يداخ ــود، يآور جم   ك
 .باشدها  و فروش دام يريبارگ ،يده خوراك

ت يـ از اهمگاه يجا يدر طراحز ين يافك يريپذ ت انعطافيرعا -
ــذ برخــوردار اســت. منظــور از انعطــاف  يا العــاده فــوق  يريپ

، يمختلـف دامـدار  هـاي   بـه بخـش   هاآسان كارگر يدسترس
هـاي   ل بخـش يمناسـب دام در آن و امكـان تبـد    ييجـا  جابه

د رمـو هـاي   بخش ردنكا اضافه يگر يكديبه  يدامدارمختلف 
 نده است.ياز در آين

 گر و نحـوه ارتبـاط  يكدياز  يمختلف دامدارهاي  فاصله بخش -
 ت دارد.يـ ار اهميبسـ  يدامـدار  يريپذ با هم در انعطافها  آن
انبار كـود و...   ،، محل استراحت، درمانگاهكخورا انباركه  اين

را  يطراحـ  تيـ فكيداشته باشند،  يتينسبت به هم چه موقع
 ند.ك ميمشخص 

 
  (آغل) گوسفند و بز محل استراحت

ت يـ با توجه به ظرفپرورش بز  يو واحدهاها  يسفنددارگودر 
محـل   بـه سـاخت   ين دامـدار ياز زمـ  يبخشـ معمـوالً   ،يدامدار

اختصـاص  هـا   آن گـردش به محل  يبخشو ها  دام يبرااستراحت 
ه كـ دار است  ان سقفكم يكمعموالً استراحت . محل ندك يدا ميپ

 يد در روزهـا يم خورشيدر امان ماندن از تابش مستق يبراها  دام
سرد  يا محفوظ بودن از بارش باران و برف در روزهايگرم سال و 
ران يـ ااز نقـاط   ياريسـ ام در بيـ م االيدر قـد برنـد.   يبه آن پناه م
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موسـوم بـه زاغـه     ينيرزميز يها گودالرا در  يداشت يگوسفندها
 يه مناسـب و نـور كـاف   يـ كه به علت عـدم تهو ردندك يم ينگهدار

به و  بود يو خارج يداخلهاي  شد و نمو انواع انگلرمحل معموالً 
اسـتفاده  . انـداخت  يخطر مسالمت دام را به ه نامطلوب يعلت تهو

چ وجـه بـه   يگوسفند و بز بـه هـ   ينگهدار يبراها  ن نوع زاغهياز ا
  ).8لكشود (ش يه نميدامداران توص

  

  
  گوسفند و بز (زاغه) ينگهدار يوه براكتونل حفر شده در  -8لكش

  

ط يامروزه محل استراحت گوسـفند و بـز بـا توجـه بـه شـرا       -
 صـورت  بـه ن اسـت  كـ مم يساز و روش ساختمان ييوهوا آب
 يا داشتيشود. گوسفند و بز مولد  يا باز طراحيگاه بسته يجا

از وقــت خـود را اســتراحت   يمـ يبــه ن يـك در طـول روز نزد 
محل اسـتراحت   يت ساخت و نحوه طراحيفكينند، لذا ك مي

برخوردار است. در نظر گرفتن دمـا، نـور و    يا ژهيت وياز اهم
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م بر سطح سالمت و ين محل به طور مستقيدر ا يافكه يتهو
 ).9لكاست (ش مؤثرا بزها يد گوسفندها يتول

 

  
  گوسفند و بز ينگهدار يبرا يامروز يگاه صنعتيجا -9لكش

 

از  يكي يساختمان دامپرور يمناسب در طراحت جهت يرعا -
 يدامـدار  يك در جهتن ييتعه است. ياول ن اصوليتر يهيبد
غـرب از  مسـمت شـمال و   از هـا   دامكه  باشد يا د به گونهيبا

  محـل  ن حـال يو درعـ  دندر امان باش يزمستان يوزش بادها
. در شـود  سـاخته سمت جنـوب و شـرق    رو بهها  آن گردش

در اثـر تـابش آفتـاب از نـور     ها  ر بودن آغل داميصورت نورگ
ت يبرنـد و از خاصـ   مـي در طـول روز بهـره    يشتريب يعيطب

ـ يكاهش بـار م ك يآن برا ينندگك يضدعفون خشـك  و  يروب
 .ودش ميگاه استفاده يف جاكبهتر  نشد
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 يداراممكن است ها  دام ا بز،يواحد پرورش گوسفند  يكدر  -
هـاي   باشـند و در گـروه   يد متفاوتيط توليسن مختلف و شرا

ا يـ  ها قوچ -2 .ر آبستنيا غيخشك هاي  دام -1متعدد شامل 
آمـاده   يريـ گ جفـت  يكـه بـرا   هايي ا بزيها  شيم  -3 ها.  لك
 يگوسفندان براه يم برنامه تغذي(تنظ نگيشوند و از فالش يم

ا يـ هـا   شيمـ   -4 . كنند ياستفاده م )ييش درصد دوقلوزايافزا
ا يـ  هـا  بـره  -6 .آبستن يها دام -5 همراه با بره.  زا تازه يبزها

نر هاي  جوانه -7 ن مختلف. يوزن و سن در يپروارهاي  بزغاله
ر ير تصـو يـ در ز. شـوند  يبنـد  دسـته  ن در گلهيگزيو ماده جا

محل استراحت گوسفند با اسـتفاده از   يبند ميمربوط به تقس
 ).10لكنرده نشان داده شده است (ش

 

  
  محل استراحت گوسفند با استفاده از نرده يبند ميتقس - 10لكش
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ت و يريمـد  ، نوعيكارگر، توان اقتصادتعداد   ،موجود امكانات -
 يدامـدار  يـك ها در  دام يبند در تعداد گروهستم پرورش يس

 يدهـ  سينظارت بهتر و سرو يبرا شود يه مي. توصاست مؤثر
  يهـا  در گـروه هـا   گـاه يك از جايـ در هـر  هـا   دام ،تـر  مناسب

ن يـ ا. البته دنشو يا بز نگهداريش يماعم از  يرأس 70تا  50
 .دارد يبستگ زينبه امكانات دامدار وضوع م

ا بـز تحـت   يـ وسعت محل استراحت متناسب با تعداد گوسفند  - 
تر  محل گردش مناسب شود. هر چه مساحت ين مييپرورش تع
ن مساحت مورد ييدر تعنند. ك يتر استراحت م ها راحت باشد دام

ا بـز،  يـ گوسـفند   رأس يـك  يبـه ازا  اسـتراحت محل  يبرااز ين
، گـاه ينوع كـف جا  ،وزن بدن و جثه دام  ازجمله يمتعدد عوامل

 ييوهـوا  ط آبيشـرا  ،هيـ زان تهوينوع و م ، ت كوديريستم مديس 
  رد.يد مد نظر قرار گيباها  و سن دام دام، نژاد جنس ،منطقه

ساخت محل استراحت گوسفندها و بزهـا   يابعاد مناسب برا -
شـنهاد  يپ بعـاد ا ولاجـد ن يا آمده است. در 3و  2در جداول 

و  گوسفند يسنمختلف هاي  گروهمحل استراحت  يبرا شده
و  ر گرفتـه ياز شـ  ينـر و مـاده، نوزادهـا   هـاي   داماعـم از   بز

انـدازه   ه علت آن تفاوت درك فاوت استن متيگزيجاهاي  دام
ــه هــاي  دامو وزن بــدن  . اســت يســن گــروه يــكمتعلــق ب

مسـاحت  دام  يـك ش وزن و انـدازه جثـه   يبا افـزا  يلكطور به
 .در نظر گرفتشتر يبد يباز ينرا  آنافته به ياختصاص 

 يديمقداركود تول ،يعالوه بر اندازه بدن دام، نوع كف دامدار -
ابعاد محل  نييدر تع زيكود ن تيريو مد يآور جمع ستميو س

 استراحت گوسفند و بز مؤثرند. 
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  (مترمربع) گوسفند محل گردش و استراحتتوصيه شده براي  مساحت - 2جدول

 گاهينوع جا
  بره

 ماه 3-12

بره 
 قوچ بالغ كشيش بالغ شيمرخواريش

يمعمولكف استراحت با
كمشبكف استراحت با 

1-8/0  
7/0 -5/0 

6/0-4/0 
4/0 -3/0 

7/1 -1/1  
2/1 -8/0 

2/1 -8/0  
7/0  

5/3 -2  
5/2 -8/1

  فكبهاربند با 
 يمعمول

2-5/1 2/1 -1  3-3/2 2  5/3 -5/2

  
  محل گردش و استراحت بز (مترمربع)توصيه شده براي  مساحت - 3جدول

 گاهينوع جا
  بزغاله

 ماه 3-12

  بزغاله
  بز نر بالغ كشيش بز مادهرخواريش

 يمعمولكف استراحت با
 كمشبكف استراحت با 

9/0 -7/0  
7/0 -5/0 

4/0  
4/0 -3/0  

5/1 - 1  
1/1 - 8/0 

1-8/0  
7/0  

3-2  
2 

 5/2- 5/3  6/1-2 2-3  1 2/1-2 يف معمولكبهاربند با 

 

محـل اسـتراحت در    يبـرا  ازيبه عنوان مثال مساحت مورد ن -
ه كـ اسـت   يمتر از حـالت ككه نوع كف مشبك باشد،  يحالت

ف كـ در حالت استفاده از  راياز جنس بتن باشد ز گاهيكف جا
 قيـ از طر عيسـر  گـاه يف جاك، كود پس از افتادن در كمشب

ـ  ميدفع  گاهيف جاكموجود در  يها شبكه ف كـ در  يشود ول
ها  و لذا بستر دام شود ميجمع  گاهيف جاك يبر رو دكو يبتن
  شود. مي فيثك تر عيسر

در محل  يافكه يتهو يبرقرار يبرا يلكقاعده  يك براساس - 
 7 د معـادل ي، بامنطقههر  يوهوا به آب استراحت و با توجه

 بـه هـا   محـل اسـتراحت دام  درصد از مسـاحت كـف    10تا 
هـا رو بـه    پنجـره بهتـر اسـت    .دابيپنجره اختصاص  ساخت
 زيـ ن يافك نور ،هيتهوتأمين  تا عالوه بر شوند يطراحآفتاب 

 . شودوارد به محل استراحت 
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 گرفتـه اسـت،   استراحت قرار سالنها در دو طرف  پنجره اگر -
و  رنـد يگهـم قـرار    روي روبـه دو به دو م يمستقطور  هب دينبا

ان در دو طـرف  يـ ك در ميـ  صـورت  بـه را هـا   آن بهتر اسـت 
باعـث   امـر ن يـ ا گزاگ).يرد (حالت زكه يتعب يطول يوارهايد

 .شود يمدام گاه يهوا در جاتر  گردش بهتر و منظم

 بهتـر اسـت   فصل زمستان،در  يمصنوع هيتهو يبرقرار يارب -
ر يسـا كـار كنـد و    مـداوم  صـورت  بـه  يخروجـ  شكهـوا ك ي

 .ننـد كعمل  بار چنددر هر ساعت متناوب  صورت بهها  شكهوا
ش بـزرگ  كهـوا  يـك  يجـا  هب كوچكش كاستفاده از چند هوا

ش كهـوا  يـك ه در صـورت خـراب شـدن    كت را دارد ين مزيا
ه يـ م تهويتنظـ  يموجـود بـرا   يهـا  شكر هـوا يتوان از سـا  يم

   شود. يه سالن متوقف نميب تهوين ترتيرد و به اكاستفاده 

متر درنظر  16تا  7ها  شيمعرض محل استراحت  بهتر است  -
 يهـا  گـاه يجا يمتـر بـرا   8تـا   7عـرض  معموالً  .گرفته شود

ه يبزرگ توص يها گاهيجا يمتر برا 16تا  12و عرض  كوچك
ن ي، ابعـاد زمـ  يدهـ  كستم خورايس ن موضوع بهيشود و ا يم

 دارد.  يگاه بستگيجا يموجود و نوع طراح

ه ا اسـتفاد ي يعينور طبتأمين  در محل استراحت گوسفند و بز -
 يالزم و ضرور يكارگر يها تيانجام فعال يبرا ياز نور مصنوع

از  يبرخــ ياز بــرايــ) شــدت نــور مــورد ن4. در (جــدولاســت
 .بـز آورده شـده اسـت    گاه پرورش گوسفند ويها در جا قسمت

الزم است تـا محـل    ،عالوه بر نصب المپ در محل استراحت
ن يا .برخوردار باشد يز هنگام شب از نور كافين ها دامگردش 

و ن يا سـارق يـ وانات درنده و يها از شر ح حفظ دام به وضوعم
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 كمـ ك در هنگام شب،ها  آن تر راحت يده كو خورا يشكسر
 يعـ ينور طبتأمين  يبرا يه عموميتوص يكبراساس ند. ك يم

ه يتوصـ هـا   سـالن پـرورش دام   ييروشنا يد) براي(نور خورش
ف) كـ ا يسقف (درصد از مساحت  10تا  5 معادل د كهشو  يم

 يجـانب  يوارهـا يپنجـره در د  محل استراحت را بـه سـاخت  
 يـك اگر مساحت محـل اسـتراحت در   مثالً  .اختصاص دهند

معـادل  كـه   اين باشد، با فرض مترمربع 300واحد پرورش بز 
ف را بــه پنجــره اختصــاص دهنــد، كــدرصــد مســاحت  10

ــ  ــره پ ــاحت پنج ــيب شيمس ــقف و د  ين ــده در س ــايش   واره
  ).11لكاست (ش مترمربع 30

  
  مختلف واحد پرورش گوسفند و بز يها از بخشينور مورد ن - 4جدول

  ندلكفوت   (lux) ينورده هدف/مكان
  8/27 300 نه داميمعا

  65/4 50 نهياتاق قرنط
  58/18 200 گاه استراحتيجا

  45/20 220  شگاهيزا
  85/1 20 محل گردش

  23/23 250  يردوشيسالن ش
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  يجانب يوارهايمتعدد در د يها استفاده از پنجره - 11لكش

  سالن پرورش بز ييروشناتأمين  يبرا
  

برابـر ارتفـاع    2تـا   5/1تواند  يها در سقف م ن المپيفاصله ب -
متر باشد، بهتـر   4ن يارتفاع المپ از زمباشد. اگر ها  آن نصب

متر، در محل  4ي ردوشين دو المپ در اتاق شياست فاصله ب
متـر در نظـر    8 متـر و در انبـار خـوراك    6هـا   استراحت دام
 گرفته شود. 

گاه يف جاكاز  يمتر 5/3تا  5/2ها در ارتفاع  بهتر است المپ -
ف يـ ن فاصـله رد يپرورش گوسفند و بز نصب شوند. و همچنـ 

ها باشد  برابر ارتفاع نصب المپ 2تا  5/1در طول سالن  المپ
بهتـر   يجـانب  يوارهايها تا د ف المپيمتر). فاصله رد 5تا  3(

  متر منظور شود. 5/1تا  1است 
اهش كـ درصـد   60تـا  ها  آن يياراكرند يها غبار بگ اگر المپ -

ها هر دوره نظافت شوند. اسـتفاده   د المپيند لذا باك يدا ميپ
تواند شدت  ميها  المپ ياس دهنده مناسب بر روكانع يكاز 
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ش دهـد. نصـب   يدرصـد افـزا   40را تـا  هـا   آن نـور  ييروشنا
انجـام شـود تـا     يمثلثـ  صورت بهد يف بايها در چند رد المپ

 ).12لكجاد نشود (شيدر سالن ا يكنقطه تار

 

  
  يمثلث صورت بهف يها در سه رد نحوه نصب المپ - 12لكش

 
، ييهـالوژن، گرمـا   هـاي  بازار شامل المـپ  ج دريراهاي  المپ -

م با فشار باال و متال هالوژن است يوه، سديفلورسنت، بخار ج
 رند. يگ يمورد استفاده قرار م يك با اهداف خاصيه هر ك

  
  يج مورد استفاده در دامداريرا يها مشخصات المپ - 5جدول

 مقدار وات عمر المپ (ساعت) نوع المپ

 60 -200 750-1000 يارشته

 150 2000-3000 هالوژن

 32-95 15000-20000 فلورسنت

 5 -50 10000 فلورسنت متراكم

 50 -250 16000-24000 وهيبخار ج

 100 -250 7500-10000 متال هالوژن

 100 -250 15000-24000 م با فشار بااليسد
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ها  يمورد استفاده در دامدار يها المپ نيتر جيدر حال حاضر را - 
 يهـا  ز پرورش گوسفند و بز شـامل المـپ  كدر مرا خصوص بهو 

خالء هسـتند كـه    يها همان المپ اي HIDفلورسنت و  ،يحباب
مشخصـات   )5خاص خود را دارنـد. در (جـدول   يژگيو كيهر 

  آمده است. يمورد استفاده در دامدار جيرا يها المپ
مورد استفاده قـرار   هايي شتر در جايتنگستن ب يحباب يها المپ - 

صورت  المپ به يكاز به خاموش و روشن شدن يرند كه نيگ يم
ا كـوارتز از  يـ هـالوژن   يهـا  مكرر و در فواصل كوتاه است. المپ

صـورت   بـه هـا   يهستند كه امروزه در دامـدار  يحباب يها المپ
هـا   ن المـپ يـ رند. اما طول عمر ايگ يع مورد استفاده قرار ميوس
 ست.يصرفه ن چندان مقرون بهها  آن وتاه و استفاده ازك

 يها نسبت به المپ ينه نصب باالتريفلورسنت هز يها المپ -
، يحبـاب  يهـا  برابـر المـپ   4تا  3 ياز طرف يدارند ول يحباب
ن يـ و عملكرد دارند. روشن و خاموش كـردن مكـرر ا   ييكارا

ان عمــر يــدهــد و در پا يرا كـاهش مــ هــا  آن عمــرهــا  المـپ 
ه اســت. يــاول ييدرصــد كــارا 80تــا  60هــا  آن ييد،كارايــمف

و  گـراد  سـانتي درجه  10ر يز يفلورسنت در دماها يها المپ
هـوا سـرد    كـه  درصورتيكنند و  ينقاط مرطوب خوب كار نم

 محافظـت  يمخصوص بـرا  يها ها و حفاظ د از حبابيباشد با
در معمـوالً  فلورسـنت  هـاي   از سرما استفاده كرد. المپها  آن
و محـل اسـتراحت    يردوشيمثل اتاق ش يا بسته يها گاهيجا
  در ارتفـاع معمـوالً  هـا   ن المـپ يـ شـوند. ا  يها استفاده مـ  دام
 شوند.  مي ن نصبيزم يمتر 3



 راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  ٣٦

و در  يمتـر  6تـا   3در ارتفـاع   HIDا همان يخال  يها المپ -
شوند.  ينصب م يا محوطه دامداريها و  گاه استراحت داميجا

ـ    د از يـ متـر باشـد، هرگـز نبا    5/4ش از ياگر ارتفـاع سـقف ب
شـود   يه ميا فلورسنت استفاده كرد و توصي يحباب يها المپ

هـاي   ر المـپ يـ م پرفشـار نظ يا سديد يمتال هال يها از المپ
 وات استفاده شود.  4000

 

  محل گردش (بهاربند) گوسفند و بز
معمـوالً  گوسـفند و بـز   گردش محل  يامروزهاي  يدر دامدار

محـل   يو بدون سقف است كـه درسـت در جلـو    باز محوطه يك
  بـه ارتفـاع   هـايي   ا نـرده يـ وارهـا  يو توسـط د  قـرار دارد استراحت 

بـه گـردش   هـا   داممحـل  ن يـ امتر محصور اسـت. در   5/1تا  2/1
اســتفاده  آزاد يهــواد و يم خورشــيو از نــور مســتق پردازنــد مــي

و ساخت محل گـردش   ير در مورد طراحكات قابل ذك. نندنك يم
  ر است:يگوسفند و بز به شرح ز

محل  يا شرقي يجنوب ضلعدر ها  دامبهتر است محل گردش  -
شتر گوسفندها و بزها از نور و يباشد تا باعث بهره باستراحت 

 .سرد زمستان شود يخصوص در روزها د بهيخورش يگرما

باعث خشـك شـدن    يصورت مؤثر بهد ينور خورش نيهمچن -
ر سـالمت  ب ن موضوعيا هكد وش يم گاهيجا يبستر و ضدعفون

وجود آخور و آبشخور در محل گـردش   .است مؤثرز ينها  دام
 يها ضـرور  از داميو آب مورد ن كخوراتأمين  ي(بهاربند) برا

 ). 13لكاست (ش
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  ريمحل گردش (بهاربند) بز در مناطق گرمس ريتصو - 13لكش

  
ــواح - ــ يدر ن ــاران مميسردس ــر ب ــا و كــر و پ ن اســت آخوره

شـود    سـاخته ز يآبشخورها در محل استراحت گوسفند و بز ن
هـوا   يدن آب از سرمايا نوشي كهنگام مصرف خوراها  تا دام

). وسـعت محـل   14لكا بارش باران محافظت شـوند (شـ  يو 
گردش متناسب با تعداد دام تحت پرورش است و با توجه به 

شـتر باشـد،   يانات دامدار، هر چه مساحت محل گـردش ب كام
سـاخت محـل گـردش در     يبهتر اسـت. ابعـاد مناسـب بـرا    

 آمده است. يقبل يها در بخش 3و2داولج
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  ريمحل گردش بز در مناطق سردس ريتصو - 14لكش

  
 ن بهاربند و اصطبليب يارتباط يراهرو و درها يطراح -7

 محل استراحت و نيموجود ب يارتباطهاي  درها و راه يطراح
است. عـرض راهروهـا و    برخوردار يژه ايت وياز اهمگردش  محل
و بدون تحمـل   يها به آسان باشد كه اوالً دام يا اندازهبه د يبادرها 

مثـل   يا زهيل مكـان يامكان ورود وساثانياً و  نندكفشار از آن عبور 
كود بـه داخـل محـل اسـتراحت و      يآور جمعل يوساا يو تراكتور 

ه ي) عـرض مناسـب توصـ   6در (جـدول  گردش وجود داشته باشد.
رورش گوسفند و بـز  ز پكساخت راهروها و درها در مرا يشده برا

 ارائه شده است.

ه و تراكتـور در محـل   يـ ل نقلياز به عبور وسـا ين كه درصورتي -
تـوان   مـي  استراحت و گردش نباشد عرض درها و راهروها را

 ينيب شيدر صورت پ يفت ولگر  متر در نظر 5/1تا  2/1 نيب
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عـرض   هـا،  ن بخـش يدر اه و تراكتور يل نقليعبور و مرور وسا
ز يـ ن متـر  7/2تـا  را هـا   آن و ارتفاع متر 3 تا 5/2 نيرا بدرها 

 در نظر گرفت. توان يم

و  ييوهـوا  آب طيارتفاع سقف محل استراحت با توجه بـه شـرا   - 
ارتفـاع سـقف تـا     رياندازه گله متفاوت است. در مناطق سردس

متر  5/3 مناطق گرم تا متر و در 3متر در مناطق معتدل  7/2
  .رسد يم زين

  

  استراحت و گردش گوسفند و بز (متر) گاهيابعاد ساخت جا يبرخ - 6جدول

 نوع دام
 ارتفاع

 واريد

  ارتفاع
  سقف

  عرض محل
 استراحت

  عرض
 يفرع در

  عرض
 ياصل در

  ارتفاع
  ها نرده

  گوسفند
  بز

3-5/2  
3-5/2 

5/3 -3  
5/3 -3  

12-8  
12-8  

5/1 - 1  
2/1 -1 

3-5/2  
3-5/2  

5/1/1  
7/1 -5/1 

 

 يجـانب  يهـا روايد يدارا معموالً خالف محل استراحت كه رب -
متر اسـت، محـل گـردش و بهاربنـد      3تا  5/2بلند به ارتفاع 

  كوتــاه بــه ارتفــاعهــاي  ا نــردهيــ وارهــايد يداراگوســفندها 
ــا  2/1 ــر 5/1ت ــت  مت ــاس ــردش   هك ــل گ ــا دور مح   دور ت

ـ بـه  آن با توجـه  جنس  است و شده دهيكش مصـالح   يفراوان
نرده آجر، ، آمادههاي  كاز بلوممكن است آن مت يو ق يمحل
 د.وشانتخاب  يچوبا نرده يو  يفلز

بزها  يبرا گاه مجاور،ين دو جايب كننده جدا يوارهايارتفاع د -
 يگوسـفند  يهـا  گـاه ينسبت به جا متر سانتي 30تا  20د يبا
 ياز روپـرش بزهـا    تيـ قابل رايـ ز شتر در نظر گرفته شـود يب

هـا   نـرده  ياز رومعموالً است و  بهترموانع نسبت به گوسفند 
 .روند يعبور و به خارج از محل استراحت م



 راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  ٤٠

ساخت محل اسـتراحت و گـردش    يمناسب برامصالح  -8
  گوسفند و بز

 گـاه يساخت جا يه دامداران محترم اطالع دارند براكطور همان
 يمـت تمـام شـده سـاختمان تـا جـا      ين است كه قيبر ا يسع دام،

در  .حفظ شودام آن كت و استحيفكيه ك يدرحال ابديممكن كاهش 
ن يتـر  صـرفه  بـه ن و مقرون يات الزم در انتخاب بهتركن ادامه مطلب

  ح داده شده است.يتوض يمصالح ساختمان
بـا امكانـات    يگـاه لـوكس و تجملـ   ياز بـه جا يگوسفند و بز ن -

ت يدر صورت رعا. شرفته ندارنديون پيزاسيو مكانمت يق گران
 يافكه و نور ي، تهويافكمساحت تأمين  ريالزم نظ ينكات فن

از هـر  بـا  ي، تقرگاه گوسفند و بزيدر جا ودكنه يت بهيريو مد
 ،تر اسـت  و ارزان باشدكه در دسترس  يساختماننوع مصالح 

 استفاده كرد. يساخت دامدار يبراتوان  يم

 ،يجنگلـ  منـاطق در گاه پرورش گوسفند و بز يساخت جا يبرا - 
هـاي   بلوكز ينقاط ن يآجر و در برخ ،يريكومناطق در  ،چوب

شتر در دسترس اسـت و  يبساخته  شيپ يوارهايا ديو  يمانيس
رد. انتخـاب نـوع مصـالح بـه عوامـل      يـ گ يممورد استفاده قرار 

 يوهـوا  توان بـه آب  يمها  آن ازجملهكه  دارد يبستگ يمتعدد
ـ  ،دامـدار، هـدف پـرورش    يمنطقه، توان اقتصـاد  و در  يفراوان

 دامـدار اشـاره كـرد.   قه يسـل  درنهايـت مصالح و دسترس بودن 
و  گرمـا  ش،يرطوبـت، فرسـا   در برابرد يمصالح مورد استفاده با

، فشارها و ديخورش نورتابش  ،باد و طوفاننفوذ ، ديشد يسرما
 د.نداشـته باشـ   يو تحمل بـار مقاومـت كـاف    يكيزيفصدمات 

صـرفه   و مقـرون بـه   د مناسـب يمت مصالح مورد استفاده بايق
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مصـالح ارزان بـودن،    بـودن  مناسـب  يهـا  از مالك يكيباشد. 
شـما   منطقه اسـت.  يكآن در  يد باال و فراوانيداشتن عمر مف

اب و يـ معمـول، نا  ريـ غ يد استفاده از مصالح ساختمانيتوان ينم
  د.ينكه يمنطقه توص يكمت را به دامداران يق گران

مثالً ت دارد. يز در انتخاب آن اهمينسهولت استفاده از مصالح  - 
ن يهمچنـ كـار بـا سـنگ اسـت.      تـر از  آجر آسانكار با معموالً 

 يبـرا  .ن اسـت يرياز سـا  ترشـ ياز مصالح ب يسرعت كار با برخ
ا مصـالح  يـ و  يمانيس كبلواستفاده از با  يساخت دامدارمثال 

انجـام   يسرعت بـاالتر  آجر باساخته نسبت به استفاده از  شيپ
 ينه كارگريكه هز يقطانمدر خصوص  بهن موضوع يا. شود يم

 دارد. يشتريت بياهم ،كار كم است يرويو ن ستباال
  

  هاواريدساخت  يانتخاب مصالح برا -9
گوسـفند و  پـرورش   گاهيجادر  واريساخت د يج برايمصالح را

سـاخته   شيپـ  يوارهاي، ديمانيسهاي  بلوك ،آجر ،شامل چوب ،بز
اما در . )16و15لك(ش ا خشت و گل استي و سنگ ،يا بتني يفلز
دارد. از  يشـتر يرواج ب يمانيسـ  كاز آجر و بلـو شور ما استفاده ك

در منـاطق   يمانيسـ  كو از بلـو  كو خشـ  يريوكآجر در مناطق 
 شود.  ميمرطوب و معتدل استفاده 

و طول عمر مناسب  ياستحكام كاف از يمانيس كا بلويآجر  - 
ممكـن اسـت از    يجـانب  يوارهايارتفاع دهستند.  برخوردار

از مناطق به علـت   يالبته در بعض ر كند.ييمتر تغ 3تا  5/2
بـه   ي، لزومـ يافكـ ت يـ و وجـود امن  يطـ يط خاص محيشرا

بـا   هـايي  واريـ ا ديست و ين يوار در اطراف دامداريساخت د
  ند.ك يت ميفاكز يمتر ن 5/2متر از كارتفاع 
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و عــرض  متــر ســانتي 30را  يخــارج يوارهــايعــرض دمعمــوالً  -
 متر سانتي 20ا ي 10 ،استفادهمحل  با توجه بهرا  يداخل يوارهايد

كار با آن آسان و ابعاد مشخص  يآجر دارا رند.يگ يدر نظر م
ار يخوب پخته شده باشد مقاومت آن بس كه درصورتياست و 

از نقـاط   يز در بعضـ يـ ن يمانيس كاستفاده از بلو اد است.يز
شـور مرسـوم اسـت و سـرعت و     ك يخصوص مناطق شمال به

ـ   ينسبت به آجر بها  كن بلويار با اكسهولت   يشـتر اسـت ول
ن كـ منطقـه مم  يكمان در يس يمت آن با توجه به فراوانيق

ل خطـر  يـ متر باشد. استفاده از چوب به دلكا يشتر و ياست ب
وار بـه  يـ ساخت د يو استفاده از خشت و گل برا يسوز آتش

ارشناسـان محتـرم   كبه دامـداران و   يالت بهداشتكل مشيدل
 شود.  ميه نيتوص

 

  
  گاه پرورش گوسفند ياستفاده از خشت و گل در ساخت جا - 15لكش
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 ي(راست) واستفاده از سنگ (چپ) برا يمانيس كاستفاده از بلو - 16لكش

  گاه پرورش گوسفند و بزيساخت جا
  

  سقفمصالح مورد استفاده در ساخت 
مقـاوم و  د يباد نشو يساخت سقف استفاده م يكه برا يمصالح - 

ر قابل نفـوذ  يغ ينزوالت آسمانك و نسبت به ن حال سبيدر ع
را در زمستان و  دما وباشد ق يعادر برابر حرارت و سرما  ،باشد

ننـد.  كگوسفندها و بزها حفظ  يدر دامنه مطلوب براتابستان 
گوسـفند و بـز و مقاومـت     يكيولـوژ يزيط فيالبته به علت شـرا 

وارهـا  يسـقف و د  يارك قيدر برابر سرما، عاها  آن مناسبنسبتاً 
 يد چنــدان الزم نباشــد، امــا مطمئنــا گرمــايســتان شــادر زم

   دهد. يها را آزار م ن دامير ايتابستان در مناطق گرمس

 يها يروانيشو  )ي(ضرب يآجر يها سقفاستفاده از ران يدر ا -
ها  يها و بزدار يدر گوسفنددار ،يمانيا سي يساخته فلز شيپ
 يروانيشـ هـاي   استفاده از سقف ،. در حال حاضراست تر جيرا
رواج شـتر  يها ب يدر دامدار ،يمانيا سي يا دو طرفه فلزيك ي
 و سـرعت نصـب  اسـتفاده  كه علـت آن سـهولت    ،افته استي

ــودن ي، اقتصــادمناســب ــه  مــتيق ب ــر نســبت ب ، وزن كمت
، ييجـا  جابـه شـتر در  يب يريپـذ  و انعطـاف  يآجـر  يها سقف
 .)18و17لك(ش ستاها  ن نوع سقفير ايا تعميض و يتعو
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  گاه بازيت) در جايراني(ا يمانيس يروانينمونه سقف ش يك - 17لكش

  

  
  ت نامناسبيفكيبا  ياهگلكو  ير چوبياستفاده از سقف ت - 18لكش

  

 يا العاده ت فوقياهمسقف  يمناسب براب يشدر نظر گرفتن  -
 يرو يشـتر باشـد نـزوالت آسـمان    يب بين شـ يهرچه ا دارد.

 يهـا  در سقفزد. ير يم پايينابد و به ي ميان يسقف بهتر جر
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آب بهتـر  ت يباعـث هـدا   يدرصد 3تا  2ب يك شي، يمعمول
و مــانع از نفــوذ آب بــه محــل ســقف  ياز رو بــاران و بــرف
معمـوالً   يروانيشـ  يهـا  ب سقفيش شود. يها م استراحت دام

شـتر  يهـا ب  ن نوع سقفيب ايدرصد است. هرچه ش 15تا  10
بهتـر  گـاه  يز در جايـ ت بهتـر آب، هـوا ن  يباشد، عالوه بر هـدا 

  شود. يتر م ه مناسبيت تهويافته و وضعي انيجر

هنگام  ها از مرطوب شدن محوطه گردش دام يريجلوگ يبرا -
 قيـ د از طريـ ابمحل استراحت آب سقف  بارش باران و برف،

آب  يآور جمـع  يا اسـتخرها يـ كانـال فاضـالب و   ناودان بـه  
س بـودن بسـتر   ينسبت به خو بز را گوسفند يزمنتقل شود، 

 ،بيجهت ش نييتع يبرا. ندستهر يپذ بيآسار يبسحساس و 
ب بـه سـمت پشـت محـل گـردش      يان شـ كـ د در حـد ام يبا

سقف به داخل  از يجار يها آب م شود تايگوسفند و بز تنظ
  .زديها نر محل گردش دام

  

 گاهيكف جاپوشش  يمصالح مورد استفاده برا

جامـد   صورت بهن است كگاه پرورش گوسفند و بز مميف جاك
 يبـرا  يجـ يرا مصـالح شـود.   يطراحـ  كا مشـب يـ (بدون روزنه) و 

و اسـت   نـوع مت جامد در پرورش گوسـفند و بـز   يها كفپوشش 
و در  ،اسـت  آجـر فـرش  ا يـ و  دهيـ خاك كوب مان،يبتن و س شامل
ن است از كمم كرمشبيا غيو ش ساخته مشبك يپ يها كف مورد 

از  يـك ات هـر  يدر ادامه خصوصـ  .باشد ا فلزي، چوب و بتنجنس 
  ح شده است.يتشر يكب هر يا و معايها و مزا فپوشكن يا
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 كيخا يها فپوشك

 يمصالح بران نوع يبهتراز  يكي دهيخاك كوب يده بعضيبه عق
 يريرا نفوذپـذ يـ ز است، گوسفند و بز گاه پرورشيجاكف پوشش 

ده از يـ وبك كنـد. خـا  ك يجذب م يخوب رطوبت را به ومناسب آن 
ر مصـالح برخـوردار و   ينسبت به سا يباالتر يريپذ و انعطاف ينرم

 يمـار يو احتمـال ب است  مؤثردر سالمت پاها و سم گوسفند و بز 
مـت تمـام شـده    ي. قدهد يسم در گوسفند را كاهش م يدگيگند

در صـورت   وتر  ر مصالح، مناسبيسه با سايدر مقا كيخا يها فك
 يدارا يخـاك  يهـا  كـف هرچنـد   .اسـت ر يـ قابل تعم ياز براحتين

هـا   آن يو ضـدعفون نظافت ، يهستند اما نگهدار يمتعدد يايمزا
، بـه لحـاظ   كوچـ ك يهـا  يخصـوص در دامـدار   بهو  مشكل است

  .)19(شكل ستنديه نيقابل توص يبهداشت
  

  
  در پرورش گوسفند و بز كياستفاده از بستر خا - 19لكش
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 مان و بتنيفپوش سك

ـ  ران اسـتفاده از بـتن بـه جهـت    يشور اكدر  مـت  يو ق يفراوان
مناطق  ياريدر بس گاه گوسفند و بزيجاف كپوشش  يبرامناسب 
ف كـ گوسفندها و  ينيچ سالن پشمف ك ياستثنابه . استمرسوم 
گـاه در  يف جاكـ  پوشـش  يبـرا  استفاده از بتن ،يردوشيسالن ش
در  نـدارد.  يلزومواحد پرورش گوسفند و بز  يكگر يدهاي  بخش

ود كباشد تا  كگاه مشبيف جاكصورت استفاده از بتن بهتر است 
 را بـه يدفع شود، زها  آن يها به سرعت از محل نگهدار و ادرار دام

نامناسب بتن، در صورت اسـتفاده از بـتن سـاده     يريعلت نفوذپذ
 يف دامـدار كـ هـا در   گـاه، آب و ادرار دام يف جاك) در ك(نه مشب

  اندازد. ميا را به خطر ه شود و سالمت دام ميجمع 
 
  يفپوش آجرك

دامـداران از   ،مت آجر مناسب اسـت ياز مناطق كه ق يدر برخ
اسـتفاده  گاه پـرورش بـز   يا جايو  يگوسفنددار پوشكف يآجر برا

 يري. نفوذپـذ دنناشـ وپ يماسـه نـرم مـ   را با ن آجرها يو ب نندك يم
متر كآجرفرش، نسبت به بتن بهتر است، اما دوام آن هاي  فپوشك

تـور و  كت تراكـ از حر يبر اثـر تحمـل فشـار ناشـ     يو پس از مدت
جـاد  يآن ا يبـر رو  يمتعـدد هـاي   يو بلنـد  يآالت، پسـت  نيماش
گـاه در صـورت   يف جاكـ مناسـب در   يبنـد  بيم شيشود. تنظ يم

ــه همــ يار دشــواركــاســتفاده از آجرفــرش،  ل، يــن دلياســت. ب
دشـوار  ن حالت، يز در ايگاه نيف جاك يود و ضدعفونك يآور جمع
 يـك در  كـه  درصـورتي دارد.  ينه باالترياز به صرف وقت و هزيو ن

ها  فپوشكر انواع يمت تمام شده آجرفرش نسبت به سايمنطقه، ق
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اسـتفاده از  مناسـب،   يبنـد  بيت شيباشد، و به شرط رعاتر  پايين
  . استه يقابل توصگاه گوسفند و بز يدر جاز ين يآجر يها كف

  
  كمه مشبيو ن كفپوش مشبك

ه كـ انـد   شده يطراح يا گونه به كمشب مهيو ن كمشب يها فك
بـه كانـال    گـاه يجاكـف   يها ز شبكهگوسفند و بز او ادرار  مدفوع

جـنس   شـود.  ياستراحت خارج مـ  لاز مح وفاضالب منتقل شده 
ه در هـر  كـ باشد  يا بتنيو  ي، چوبين است فلزكمم كف مشبك

ـ  يمنطقه با توجـه بـه ق   و مقاومـت در برابـر عوامـل     يمـت، فراوان
و  سـهولت نظافـت  تـر اسـت.    جيـ ها را فپوشكن ياز ا يكي يعيطب

صـرف  و تـر   ه مناسبيتهو يبرقرار ،بهداشتبهتر ت يرعا شستشو،
 يايـ از مزا يبرخـ ها  مار دامينظافت و ت يبرا كمتر ينه كارگريهز

در مناطق معتدل  .)20لكاست (شها  فپوشكن گونه ياستفاده از ا
باالست استفاده  ينزوالت جو زانيه مكشور كشمال  رينظ پرباران
 بيـ اسـت. از معا  هيقابـل توصـ   كمشـب  مهيمشبك و نهاي  از كف

هـا و   دام يبـه سـم و پـا    دنيرس بياحتمال آس كمشبهاي  فك
در  كمشـب  يهـا  فكـ سـاخت و احـداث    يبـاال  نـه يهز نيهمچن

  .است يمعمولهاي  فكبا  سهيمقا
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  در پرورش بز يفلز كمشبهاي  فكاستفاده از  - 20لكش

  

   يبندنرده و حصارساخت  يمصالح مورد استفاده برا
ــرا ــدا يب ــا  ت داميه ــده ــريريو م ــا  آن ت بهت ــداره  يدر دام

 پــرورش گــاهيجامختلــف هــاي  بخــش يشــكو حصار يكشــ نـرده 
 ياربردكـ ات كاز ن ير برخير است. در زيناپذ اجتناب گوسفند و بز

گاه استراحت و يانتخاب مصالح و ساخت نرده و حصار جا در مورد
  بهاربند ارائه شده است:

مثـل چـوب،    مختلـف  تـوان از مصـالح   يمـ  يشـ ك نرده يبرا -
 دار، بـرق هـاي   ميم ساده، سـ يم خاردار، سيس ،يفلزهاي  لوله

ن نـوع  يبهتـر امـا   گل استفاده كـرد. خشت و  يحتا يآجر و 
گـاه گوسـفند و بـز،    يدر جا يداخلهاي  ن بخشيب يشك نرده

 راحتي به يفلزهاي  را نردهي، زستا يفلزهاي  استفاده از نرده
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). آهـن در  21لكآسان است (شها  آن شوند و كار با مينصب 
گـاه دام  ين استفاده را در سـاخت جا يشترين تمام فلزات بيب

ــتح  ــر و اس ــردهكدارد. طــول عم ــاي  ام ن ــه ــت،  يآهن باالس
و نصـب در   ييجـا  جابهآن آسان و به دفعات قابل  يضدعفون
 هستند. ياز دامدار يگريمحل د

 يبـرا  ياز مصـالح سـاختمان   يـك نظـر از انتخـاب هـر     صرف -
 گـاه يجا درهـا   ارتفـاع نـرده   هـا،  دام يو حصـاربند  يشك نرده

گـاه  يجا درو  متـر  سانتي 120كمتر از د ينباگوسفند  پرورش
   باشد. متر سانتي 150كمتر از د ينبابز پرورش 

ز يـ تهاي  بخشها  ه نردهكد توجه داشت يبا يفلز يشك در نرده - 
 يبـرا  يفلـز  يهـا  دار نداشته باشند و بهتر است از لوله هيو زاو
 دنياز پوس يفلزهاي  ردن نردهكشود. رنگ  استفاده يشك نرده
 يد تـا جـا  يـ با يزيـ آم ند اما هنگام رنـگ ك مي يريجلوگها  آن
 استفاده شود. پايينت يبا درجه سم هايي  ان از رنگكام

نـرده بـا    يبهتر است بخـش فلـز  ها  نرده پايينهاي  در بخش -
 متـر  سـانتي  10م نداشته باشد و حداقل ين تماس مستقيزم

 يگرفته شـود تـا عمـر اقتصـاد     نظرن در يباالتر از سطح زم
 شتر شود.يبها  نرده

محســوب  يفلــز يشــك نــرده يز نــوعيــندار  بــرق يهــا ميســ -
ها  محصور كردن دام يبرا غالبا ين نوع حصاربنديشوند. ا مي

 يگاهاما  رد،يگ ميمورد استفاده قرار  مراتعدر باز و  در نقاط
 يشــكحصار يبــراز يــو بــزرگ ن يصــنعتهــاي  يدر دامــدار

  .شوند مياستفاده 
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  ردن محل گردشكمحصور  يبرا واريو د يفلز يها نرده - 21لكش

  

ــرا  - ــل ب ــر و گ ــتفاده از آج ــاربند ياس ــدا  يحص ــو ج ردن ك
سـت.  يه نيچندان قابل توصـ  يدامدار يكمختلف هاي  بخش

ــرا  نــه تمــاميهز ــرده يشــده در اســتفاده از آجــر ب    كشــي ن
هـاي   سه با نردهيقابل توجه است و نصب و احداث آن در مقا

 ي). برا22لكاست (ش يشترينه بيازمند هزي، نيو فلز يچوب
ب يـ بـه تخر  زايـ ن ،يآجر يحصارهاو نصب مجدد  ييجا جابه

  د است.يوار جديو ساخت د يوار قبليد

كاهگـل و   گـاه بـا اسـتفاده از   يجابنـدي   ميو تقس يشكحصار -
ج اسـت.  يرا ييا روستايو  يشتر در مناطق كوهستانيب ،سنگ

سـت،  ينتأييـد   مـورد  ياز لحاظ بهداشـت  ين نوع حصاربنديا
ا يـ و  يفلـز  ين حصـارها نسـبت بـه حصـارها    يرا ساخت ايز
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آن بـه علـت نـوع     يو شستشـو  يو ضدعفونتر  لكمش يچوب
شـود. چـون    مـي مصالح مورد استفاده به نحو مطلوب انجام ن

ن است بـر  كدارند، مم كعادت به خوردن خاها  از دام يبعض
 يها يمارياز ب ي، به برخيا سنگي يگل يوارهايدن ديسياثر ل

ــرا آجــردرصــورت اســتفاده از  ، مبــتال شــوند.يگوارشــ  يب
ـ يـ وار بايـ دضخامت  ،گاه گوسفند و بزيجابندي  ميتقس ن يد ب
 يم، بـرا يضخ يوارهايدن ديباشد و چ متر سانتي 15 يال 10
 ندارد.  يضرورتها  بخشبندي  ميتقس

دسـترس  چوب در كه  يدر مناطق يچوب يها نردهاستفاده از  -
نـه  ين گزيبهتـر ) ير منـاطق جنگلـ  يمت است (نظيو ارزان ق

بـا   كشي نرده يضخامت چوب مورد استفاده برا .ن استكمم
ـ      ن ضـخامت  يـ د ايـ با يتوجه بـه نـوع دام متفـاوت اسـت ول

ه در برابــر فشــارها و صــدمات كــانتخــاب شــود اي  گونــه بــه
بـرش   يراحتـ  بـه داشته باشد. چـوب   يافكمقاومت  ياحتمال

ر مصـالح از  ينسبت به سا يار با آن آسان است ولكخورده و 
از  ت اشـتعال دارد. يـ ردار اسـت و قابل برخو يمتركام كاستح
توسـط گوسـفندها و    ،يچوبهاي  ه نردهكن است كمم يطرف
در استفاده از  ديموارد با نيه اكشوند  دهيبزها جو خصوص به

 .رديچوب مد نظر قرار بگ
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  ها ردن محل گردش دامكجدا  يبرا يوار آجرياستفاده از د - 22لكش

  

   ها پنجره درها ومصالح مورد استفاده در ساخت 
 يا فلزي يچوبها  يمورد استفاده در دامدار يها پنجرهمعموالً 

و  يخارجدر برابر عوامل  امكاستحبه علت آن،  ينوع فلز .هستند
 يوبچـ نسـبت بـه نـوع     يشـتر يت بيمز يدارا ياحتمال يفشارها
 ر است:كل قابل ذيات ذكنها  و پنجرهها  درب يدر طراحاست. 

 يوارهـا يد يو محل قرار گرفتن آن روها  ابعاد پنجرهمعموالً  -
 يبـرا شـود   يه مـ يتوصـ  .متفـاوت اسـت   ،يا جنـوب يـ  يشمال

ــه د يهــا پنجــره متــر  8/1×2/1 يجنــوب يوارهــايمربــوط ب
 ن نصـب شـوند.  ياز سطح زم يمتر 2/1مساحت و در ارتفاع 

ــت   ــر اس ــرهبهت ــا پنج ــايد يه ــمال يواره ــاد  يدارا يش ابع
از سـطح   يمتـر  2و در ارتفـاع   ،)متـر  2/1 ×5/1( يكوچكتر
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ان بهتـر هـوا   ين مسئله باعث جريات يرعا .شوند ن نصب يزم
از سـمت جنـوب   شتر يبو ورود نور ها  محل استراحت دامدر 
 شود. مين محل يبه ا

در محـل اسـتراحت،    يافكـ نور تأمين  ه ويتهو يبرقرار يبرا -
ــره يگــاه نگهــداري، جايردوشــيمحــل ش ــههــا  ب  هــا، و بزغال
 يه در دامداركهايي  تمام ساختمان يلكطور بهو  كانبارخورا

معمـوالً  شـود.   بيني پيش يافكد تعداد پنجره يشود با ميبنا 
ف سـالن  كـ درصـد مسـاحت    5را معـادل  ها  مساحت پنجره
موجـود در   يرند. به علت رطوبـت بـاال  يگ ميپرورش در نظر 

از  يريجلــوگ ي، بهتــر اســت بــرايا بــزداريــ يگوســفنددار
ـ كـ را رنگ ها  آن يفلز يدن درهايو پوس يزدگ زنگ  يرد، ول

استفاده شود هايي  رد تا رنگكد دقت يدر انتخاب نوع رنگ با
 متر باشد.كآن  يا غلظت مواد سمينداشته و  يه مواد سمك

شـتر از  يپرورش گوسفند و بز ب يدر واحدها يارتباط يدرها -
مناطق از جنس چوب هستند. استفاده  يو در برخ ينوع فلز
هـا   يطرفه و دوطرفـه در دامـدار   يك ي، درهايلير ياز درها

به جهت سـهولت اسـتفاده و    يلير يج است. ساخت درهايرا
ت يـ مز ياد هنگـام بـاز و بسـته شـدن دارا    يز ينگرفتن فضا

ل رطوبت يبه دل يردوشيمثل سالن شهايي  هستند. در محل
وم باشـد  يـ نيجنس درهـا از آلوم اد بهتر است يز يو شستشو
 يآهنـ  ياسـتفاده از درهـا   يدامـدار هاي  بخش ياما در مابق
  ه است.يقابل توص

 يمتر و عرض درهـا  3حداقل  ياصل يبهتر است عرض درها -
ارگرها هنگـام  كو ها  متر در نظر گرفته شود تا دام 2/1 يفرع
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روبرو شوند. بهتـر اسـت    يمتركل كبا مش ييجا جابهعبور و 
گاه فاصله يف جاكبا  متر سانتي 10درها حداقل  پايينبخش 

ود گوسفند نباشد و كداشته باشد تا اوال در معرض رطوبت و 
ود در پشت در باز و بسته، در بـا  كبر اثر تجمع ثانياً نپوسد و 

 ). 23لكل مواجه نشود (شكمش
  

  
  آالت نيارگر و ماشك ييجا جابه يبا عرض مناسب برا يه در ارتباطيتعب - 23لكش
  

  يارتباط يرهايراهروها و مسمصالح مورد استفاده در ساخت 
گاه پـرورش گوسـفند و بـز    يمختلف جاهاي  ن بخشيارتباط ب

 يرها و راهروهايق مسيآالت و دام از طر نيارگر، ماشكعبور  يبرا
د يـ رها باين مسـ يـ شـود. ا  مـي جـاد  يا يمتعدد در محوطه دامدار

ان كـ عـرض مناسـب باشـد و ام    يه داراكشوند  يطراحاي  گونه به
 يبرقـرار باشـد. راهروهـا    يمختلف دامـدار هاي  استفاده از بخش
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شـوند.   مـي م يتقس يو فرع ي، به دو دسته اصليموجود در دامدار
 شود: ميه ير توصين راهروها توجه به موارد زيا يدر طراح

ل ي، مخصـوص عبـور وسـا   يدامدار ياصل يراهروها و معبرها -
متر است تا  3حداقل ها  آن است و عرض آالت ماشينه و ينقل
 نند.كاز آن عبور  يراحت به كه سبيل نقليوسا

د يـ با يموجـود در محوطـه دامـدار    ياصـل  يرهايعرض مسـ  -
ون را يامكـ ن مثـل  يه سـنگ يـ ل نقليت عبور و مرور وسايقابل

متر  6رها حداقل ين مسيداشته باشد و لذا بهتر است عرض ا
 در نظر گرفته شود.

 هاست و عرض ارگرها و دامكمخصوص عبور  يعفر يراهروها -
ارتبـاط   يفرعـ  يمتر است. راهروهـا  3متر از كمعموالً ها  آن

اصـطبل بـا    يا ارتباط داخلـ ين بهاربند و اصطبل و يب يداخل
 ند. ك ميرا برقرار ها  دام يردوشيسالن ش

د يبا يارتباط يرهايسطح مسپوشش  يكار رفته برا همصالح ب -
اشد. بهتـر اسـت كـف    ب مقاومفشار در برابر بادوام و  و محكم

 كا خـا يـ و  آسـفالت  بـا  ياصـل  يارتباط يرهايراهروها و مس
 زيـ ن يفرعـ  يارتبـاط  يرهايف مسـ كـ  ده شـود. يپوشده يوبك

ا يـ ده و يوبك كفرش، خا ، سنگيكتواند با آسفالت، موزائ مي
ن نـوع  يبهتـر  ،در صورت ارزان بودن ،بتن ده شود.يبتن پوش

، مناسـب  چون عـالوه بـر دوام و اسـتحكام   ن مصالح است. يا
 حالتو در تابستان و زمستان  اردت نظافت و شستشو ديقابل

 ). 24لك(ش كند يخود را حفظ م
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  با آسفالت يدامدار ياصل يرهايپوشش مس - 24لكش

  
بـر   ني. همچنـ ستين يو ضدعفونقابل نظافت  ،كيخاهاي  فك - 

غبـار و ذرات معلـق   گـرد و  ها  ا داميو  آالت ماشين وآمد رفتاثر 
جـاد  يبـر اثـر ا   يو در مواقـع بارنـدگ   دشـو  يمـ د يـ تول يشتريب

رها دشـوار  ين مسـ يدر ا آالت ماشينافراد و  وآمد رفت، يوال گل
  .شود يه نميچندان توصها  آن ن سبب استفاده ازياست و به ا

  
  در پرورش گوسفند و بز آخورو ساخت  يطراح -10

ن بعد از يخورند بنابرا مي كخوراگوسفند و بز در روز چند بار 
آخور و آبشخور  يسرپناه و محل استراحت مناسب، طراح يطراح

بـه نـوع   ا توجـه  بت دارد. ياهم يگريش از هر قسمت ديمناسب ب
، يون دامـدار يزاسـ يقه دامـدار، سـطح مكان  ي، سـل موجـود مصالح 
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انـواع   ،منطقـه  يكموجود در  يمحل عاداتو  دامدار يامكانات مال
اسـتفاده از   است.ه يقابل توصو بز  گوسفند يبرااز آخور  يمختلف
 يآخورهـا اسـتفاده از  دو طرفه، ا ي يك يچوبا يو  يفلز يآخورها
م يخـتن مسـتق  ير يمان و حتـ يسـاخته شـده از آجـر و سـ    ثابت 

بــه  يدهــ متــداول در خــوراك يهــا روشبســتر از  يخــوراك رو
ته مهم كت چند نين خصوص توجه و رعايدر ااست.  و بز گوسفند
  است: يو ضرور

 انجام شـود  يه نحوبو بز به گوسفند  يهد خوراكبهتر است  -
و تمـاس  دام  ينگهـدار محـل  ارگرها بـه  كبه ورود  يازينكه 

در  گوسفند و بـز  آخور چنانچه د.نباشداشته ن دامم با يمستق
، بهتر اسـت  ه شونديدر محل گردش تعبا يو محل استراحت 

در هـا   دام ينگهدارمحل  يرونيبخش باز را  كخورا ارگرهاك
م بـا دام  يبه ارتبـاط مسـتق   يدهند تا لزومقرار ها  ار دامياخت

 . )25لكنداشته باشند (ش

پـرورش  ا ي يبندستم پرواريدر س شده ينيب شيپ آخور مقدار -
زمان امكان همباشد كه  يا د به اندازهيباگوسفند و بز ي داشت

در صـورت  . فـراهم باشـد  هـا   تمـام دام  يمصرف خوراك بـرا 
 ن گوسـفندها يرقابت ب، بر اثر يمحدود بودن آخور در دامدار

ف يضـع هاي  تر نسبت به دام يقوهاي  دامن است كمم ا بزهاي
 ين مسئله باعث پرخـور يا هكمصرف كنند  يشتريخوراك ب

ه در يو سـوءتغذ هـا   دام يدر برخـ  يجاد مشكالت گوارشيو ا
  .شود  گريد يبرخ

 ينتواننـد رو هـا   باشد كـه دام  يا گونه به ديآخورها با يطراح -
ـ كمش نياز ا يريجلوگ يبرامعموالً خوراك راه بروند.   نيل، ب
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 كه طوريكنند به  مي كشي نردهدام را  ستادنيآخور و محل ا
بـه خـوراك    قيـ طر نيـ هـا عبـور و از ا   فقط سر دام از نـرده 

آخـور و باعـث    اردو ميمسـتق  تواند يو نم ندك دايپ يدسترس
 .)26لك(ش اتالف خوراك شود

  

  
ارگر ك هك يلكاستقرار نامناسب آخورها در بهاربند گوسفند به ش - 25لكش

  د وارد محل شوديدادن با كخورا يبرا
  

و قابل شستشو باشد. در نظر گـرفتن   زهيپاككامالً  ديآخور با -
 يمناسب بـرا بندي  بيش بيني پيش ايفاضالب  يخروج كي

ف آخورهـا بـه   كآب حاصل از شستشو از  اي كدفع آب خورا
 ند.ك مي كمكها  آن شترينظافت ب
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از راه رفتن گوسفند  يريجلوگ يآخور برا ياستفاده از نرده در جلو - 26لكش

  كخورا يو بز رو
  

باشد كه هنگام مصرف خـوراك   يا گونه بهد يباآخور  يطراح -
و به هـدر نـرود. در    زديرون نري، خوراك از آخور بدامتوسط 

توانـد تـا    يم آخور يبرا مناسب يجانب يوارهاينظر گرفتن د
 مانع از اتالف خوراك شود. يودحد

 كخـورا  يا بـرف رو يـ د از بـارش بـاران   يـ آخور با يدر طراح - 
گيـري   شيآخورها در پ يبان رويرد. استفاده از ساك يريجلوگ
بان يسا ر استفاده ازياست. در مناطق گرمس مؤثرن مسئله ياز ا

د حفظ يم نور خورشيآخور، دام را در برابر تابش مستق يبر رو
را از هـا   بان در منـاطق معتـدل و پربـاران دام   ين سايند. اك مي

 ند.ك ميم باران حفظ يبارش مستق

ن اسـت  كـ اد باشـد مم يز يليا خيم ك يلياگر عرض آخور خ -
نـد. عـرض مناسـب    كدا يش پيش اندازه افزايب كاتالف خورا

دو  يآخورها يو برا متر سانتي 50طرفه  يك يآخورها يبرا
ه است. ارتفاع مناسـب  يقابل توص متر سانتي 80تا  70طرفه 



  ٦١  راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  

 يآخور) برا يستادن دام در پايآخور (محل ا يلبه داخل يبرا
  يو ارتفـاع لبـه خـارج    متـر  سـانتي  40تـا   30گوسفند و بز 

 ه اسـت. اگـر ارتفـاع آخـور    يقابـل توصـ   متر سانتي 70تا  60
 كود و گـرد و خـا  كـ با  كن است خوراكم باشد ممك يليخ

ن اسـت  كـ اد باشـد مم يز يليآلوده شود و اگر ارتفاع آخور خ
 ل مواجه شوند.كاستفاده از آن با مش يبراها  دام

محـل   يجـانب  يوارهـا يه ديدر حاشمعموالً  طرفه يك يآخورها - 
ها  دام و شوند يساخته مو بز  ا محل گردش گوسفندياستراحت 

مصرف خوراك اسـتفاده   يبرا خورك طرف آياز توانند  ميفقط 
دوطرفه است  ين آخورها كمتر از عرض آخورهايعرض ا كنند.

مخصوص  متر 1به عرض حداقل  راهرو يكك طرف آن يدر و 
به  يده كخورا يبراكارگر  تاد وش ميدر نظر گرفته  عبور كارگر

 .)27لك(ش دونش يگاه نگهداريجام وارد يمستقطور  بهدام 
  

  
  ه بهاربنديطرفه در حاش يكنمونه آخور  يك - 27لكش
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از  يتوان بخشـ  مي سطح همطرفه  يك يساخت آخورها يبرا -
را با نرده و  ا بزهايها ا محل گردش گوسفنديمحل استراحت 

ا محل گـردش  يو به طول محل استراحت متر  يكبه عرض 
 قـرار داد. ار دام يـ ن محـل در اخت يرا در ا كرد و خوراكجدا 

بـه عنـوان   شـود و   يمـ فـرش  بتن با  سطح هم يف آخورهاك
ن نوع آخورها فاقد لبـه و  يرد. ايگ ميآخور مورد استفاده قرار 

ـ يدر قسمت ب يواره خاصيد هسـتند و فقـط در بخـش     يرون
ف كـ ) از متـر  سانتي 15(به ارتفاع  كين است اندكمم يداخل
گـاه  يف جاكاز  كود دام و گرد و خاكباشند تا تر  گاه بلنديجا

  ). 28لكزد (شيبه داخل آخور نر
بـه  آخـور   يرونيبقسمت  از سطح هم يبهتر است در آخورها -

در م يـ ب ماليك شـ يـ  )ها محل گردش دامداخل آن (سمت 
شود خوراك بـه سـمت    يباعث م بين شينظر گرفته شود. ا

 آخـور  رونيـ ببـه   متـر ك و نـد كحركت ها  دام ستادنيامحل 
  .انجام شودتر  ز راحتينظافت آخور ن يو از طرف زديرب

  

  
  سطح همبه بزها در آخور  يده كاز خورا يريتصو - 28لكش
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حـدود  طرفـه   كي يدوطرفه نسبت به آخورها يعرض آخورها - 
هـا   دامه كـ ن اسـت  ين موضوع اياست. علت ا شتريبدرصد  20

جـاد  يا يمزاحمـت كمتـر   گريديك يهنگام مصرف خوراك برا
 يآخورهــاســه بــا يدر مقادوطرفــه  يآخورهــاســاخت  كننــد.

دامــدار و نــه يدر وقــت و هز ييجــو باعــث صــرفه ،طرفــه كيــ
 يب آخورهـا ياز معا يكي. اما دشو مي يكارگرنه ين هزيهمچن

زه يل مكانيدر صورت عدم استفاده از وسا هكدوطرفه آن است 
ختن خوراك ير يبراارگرها كمعموالً  ،كياتومات يده و خوراك

ا بـز  ي و استراحت گوسفند يمحل نگهدار بهمجبورند ، آخوردر
 مرتبط با يارگرهاكا يها  ن موضوع سالمت داميه اك دنشووارد 
  .)29لكند (شك ميد يرا تهدها  آن

  

  
  نمونه آخور دو طرفه در پرورش گوسفند و بز يك - 29لكش

 

رو  وچكـ ا يو  كوچكهاي  يار در دامداركسهولت  يامروزه برا -
 يل حمل در ابعـاد و طراحـ  بساخته و قا شيپ يانواع آخورها
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قابـل   هكـ شـود   مـي ا فلز سـاخته  يمختلف از جنس چوب و 
 ).30لكگر است (شينقطه به نقطه د يكاز  ييجا جابه

  

  
  ييروستا يقابل حمل در دامدار ينمونه آخور فلز يك - 30لكش

  

 يه آخورهـا كن است يا ثابت ين آخورها به آخورهايت ايمز -
اهش كـ و قابل حمل هستند و با توجه به  كساخته سب شيپ
ا اضافه يم و كرا ها  آن يراحت بهتوان  ميش اندازه گله يا افزاي
ل و بـا  كثابت مشـ  يار در مورد آخورهاكن يه اك يرد درحالك

ساخته و قابـل   شيپ يهمراه است. استفاده از آخورها يسخت
بـزرگ چنـدان مقـرون بـه صـرفه و       يواحـدها  يحمل بـرا 

 ين واحـدها از آخورهـا  يـ ست و بهتـر اسـت در ا  ين ياربردك
  نند. كا دوطرفه استفاده يو  يكثابت 
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و  يصنعتهاي  يدر دامدارمعموالً  يكاتوماتهاي  دهنده كخورا - 
 يداراهـا   دهنـده  كخوران يرند. ايگ يبزرگ مورد استفاده قرار م

 هكـ  هستندكنستانتره  اي علوفه وره يذخ يك مخزن بزرگ براي
 يبرنامه زمان يك(طبق  بار كيخودكار هر چند ساعت  صورت به
ار يـ در اختنـازل   يـك ق ياز طرخوراك را  ن شده)ييش تعياز پ
 يدهـ  كروش خـورا ن يـ ت استفاده از ايد. مزنده يقرار مها  دام

 ،كنواخت و مـنظم خـوراك  ي، پخش يكارگر يها نهيكاهش هز
 است. يده كدر زمان خورا ييجو و صرفه كخورا كمتر يآلودگ
 يو نگهدار يانداز نه راهيهز يكاتوماتهاي  دهنده كل خوراكمش

و  يدهـ  كخـورا ي هـا  روشر انـواع  يسه با سـا يباالتر آن در مقا
  ).31لكرات است (شياز به تعميو ن ياحتمال خراب

  

   
  نستانتره در مرتعكتأمين  يبرا يكدهنده اتومات كخورا - 31لكش

  

 يـك ا يـ گوسـفند   رأس يك ياز برايابعاد ساخت آخور مورد ن - 
هاي  دام يآورده شده است. طول آخور برا 7بز در جدول رأس

متـر اسـت. در   كنـوزاد و جـوان   هاي  بالغ و مسن نسبت به دام
دار فرض شـده،   بهطرفه و ل يك ياستفاده از آخورها )7(جدول

دوطرفـه، عـرض آخـور     يسـاخت آخورهـا   يتـوان بـرا   مياما 
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طرفـه و طـول    يـك شتر از عرض آخور يدرصد ب 50دوطرفه را 
ه شده در يمتر از طول آخور توصكدرصد  50آخور دوطرفه را 

شـود   مـي ه يدر نظر گرفت. به دامداران محتـرم توصـ   7جدول
ش يا افـزا يـ  ياط و احتمـال توسـعه دامـدار   يـ ت احتيرعا يبرا

شـتر از  يدرصـد ب  20تا  10نده طول آخور را يدر آها  تعداد دام
آخـور   يهـا  رنمونهير تصـو يـ در ز ننـد. كنظور طول استاندارد م

 ).32لك(شطرفه و دوطرفه آمده است  يك
  

   
  (چپ) (راست) و دوطرفه طرفه يكآخور  - 32لكش

 

 كبخش اعظم خوراكه  اين ليرخوار به دليش يها برهمعموالً  -
  رند. يگ مين آخور در نظر شود ميل كير تشياز شها  آن

  

  )متر سانتي( و بز گوسفند يآخور برا ابعاد ساخت - 7جدول

 
  اي شكيش
 ساله يكبز 

  اي بره
 بزغاله

  ايش يم
 بالغبز 

  اي قوچ
 بز نر

 50 40-45 25-30 30-35 رأس يك يبه ازا طول

 40 40 25 -30 30 -40 يارتفاع لبه داخل

 60 -70 60-70 50 50-60 يارتفاع لبه خارج

 50 50 30 30 -40 عرض آخور

 18-25 18-25 15-20 15-20 عمق آخور
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ـ سـاخت آبشـخور مـورد ن    يبـرا  ياربردكه يتوص -11 از ي
  گوسفند و بز

عـت و  يدر طباسـت.   و بز گوسفند يمصرف مادهن يتر مهمآب 
 هـا،  هكـ مصرف آب به سمت بر يگله را براها  چوپانمعموالً مرتع 

 يامـا در دامـدار  ) 33لكبرند (ش يم كوچكهاي  و نهرها  رودخانه
دام در نظر گرفـت. در   يبه عنوان آبشخور برا يان مناسبكد ميبا

ات كن يگوسفند و بز توجه به برخ يو ساخت آبشخور برا يطراح
  است: يضرور ياربردك
  

  
  ردن گوسفند و بز در مرتعكراب يس ياستفاده از نهر آب برا - 33لكش

  

ـ ف را دوسـت ندار يـ آب آلـوده و كث  گوسفند و بز مصـرف  - د. ن
 يو صـنعت  يشـهر هاي  انگل و آلوده به پساب يداراهاي  آب
ز يـ ن) ي(مزه، دمـا و شـور   ت آبيفيكد به دام داده شود. ينبا
ا تلـخ  يـ شور و  يلياست. آب خت ياهمحائز ار يبزها بس يبرا
 يداراآب  هكـ نـد  قادر هـا بزرد. يـ ار دام قرار بگيد در اختينبا
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 ،دنـ تر را تحمل كنيدر ل كنمگرم  يليم 5000 يشوردرجه 
گرم در  يليم 2000كمتر از ها  آن ياما عموماً آب مطلوب برا

 .داردتر نمك يل

آب تـر  يل 5تـا   4 روز يـك در  ك گوسفند بالغ ممكن استي -
بـالغ  هـاي   از داميـ بـاً نصـف ن  يها تقر برهآب از ين. دنكمصرف 

تـر آب  يل 10ممكـن اسـت روزانـه تـا      يريشـ  ياست. بزهـا 
 بـر مقـدار   يخنك و بهداشت ،آب سالمتأمين  و مصرف كنند

ـ   ياگر دما است. مؤثر اريها بس آن ريد شيتول   ش ازيهوا بـه ب
ــه برســد مصــرف آب  گــراد ســانتيدرجــه  40 و  بزهــاروزان

ه كاست  ين موضوعيو ا ممكن است دو برابر شود گوسفندها
   رد.يد مد نظر قرار بگيآبشخور با بيني پيشدر 

ثابـت و   يآبشخورهااستفاده از  و پرورش بز يدر گوسفنددار -
 ياز مصـالح معمـوالً  ثابـت   يار متداول است. آبشـخورها يس

و  يصنعت صورت بها يساخته شده است و  مانيمثل آجر و س
معمـوالً  ز يـ ار نيسـ  يآبشـخورها شوند.  مي يطراح يكاتومات
نقـاط   يدر برخـ  اي و ي، فلزيكيمخزن پالستظروف و  شامل

بـه   ياز بخشها  آن ييجا جابهان كه امكاز جنس چوب است 
   وجود دارد. يگر دامداريبخش د

صـورت   بـه مان و يه از آجـر و سـ  كـ هايي  ساخت آبشخوردر  -
 يخروجـ ك يـ نظـر گـرفتن   شـوند در   مـي حوضچه سـاخته  

 اسـت  يمانده الزم و ضـرور يباقهاي  خروج آب يفاضالب برا
گوسفند بـالغ   رأس 10هر  يطول آبشخور به ازا .)34لك(ش
ـ  30د يبره با رأس 50تا  40ا ي در نظـر   متـر  سـانتي  50 يال

گلـه   يه به بزرگـ وجتااز بيگرفته شود و تعداد آبشخور مورد ن
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آبشـخور در محـل    3ا يـ  2حـداقل  ت است. بهتر است ومتفا
ـ  شود بيني پيشو بزها گردش گوسفندها  ش از يتا از تراكم ب

س شدن محـل  يخن از يهمچنو  مصرف آب يابرها  حد دام
 شود.  يريجلوگها  آن استراحت

  

  
  يا آبشخور حوضچه - 34لكش

 

ن يحداقل ارتفـاع آبشـخور از سـطح زمـ    ، 8با توجه به جدول -
بالغ هاي  دام يو برا متر سانتي 30د يباها  و بزغالهها  بره يبرا

بتواننـد   يراحت بهها  . تا دامشود در نظر گرفته  متر سانتي 40
نتواننـد وارد   يننـد و از طرفـ  كاز آب داخل آبشخور استفاده 
 .نندكآبشخور شوند و آب را آلوده 

ــنعت يدر آبشــخورها - ــكو اتومات يص ــوالً  ي ــجرمعم ان آب ي
 يگرهــا ا حــسيــ اســتفاده از شــناور بــه آبشــخور بــا يورود
ن موضـوع  يـ ه اكـ شـود   مـي م يان آب تنظـ يننده جرك ميتنظ

و تازه مانـدن آب   يكارگر يها نهيبه كاهش هز ياديكمك ز
 ل دامـداران يـ در صورت تما. )35لك(ش دنك ميداخل آبشخور 
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  بـاً هـر  يتقر يدر دامـدار ك يـ اتومات ياز آبشـخورها به استفاده 
 رأس 70تـا   50ا ي ا بز نري قوچ رأس 10، ا بز مادهي شيم رأس 40
ك يـ اتومات يك آبخـور يـ از  يراحتـ  بهتوانند  يم ا بزغالهي بره

 نند.كاستفاده 
  

  
  يكآبشخور اتو مات - 35لكش

  

در نقـاط  معمـوالً  ه كـ بسته پرورش گوسفند و بز(گاه يدر جا -
 ييوهـوا  ط سـخت آب ير متداول است) به علـت شـرا  يسردس

سازند، تـا   ميدار)  آخور وآبشخور را در محل استراحت (سقف
سـرد   يرون و در تماس با هوايط بيدر مح كآب و خورا اوالً

ا وزش يبر اثر بارش باران و برف و ها  دامثانياً منجمد نشود و 
 نند. يب ببيمتر آسكد يشد يبادها

خ زدن آب در يـ د از يـ با بهاربندآبشخور در وجود در صورت  -
كـرد. اسـتفاده از    يريجلـوگ  يفصل زمستان بر اثـر بارنـدگ  

ق يهـا بـا عـا    مخصوص و پوشاندن سطح لولـه  يها كننده گرم
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. نصـب  نـد ك يمـ ن مشـكل را حـل   يـ ا ياديـ مناسب تا حد ز
بــر اثــر  دامس شــدن يخــخورها مــانع از بشــآ يبان رويســا

ــدگ ــي يبارن ــتان ن م ــود و در تابس ــش ــرم شــدن آب ي ز از گ
ن است از مواد سـاده و ارزان  كبان مميسا .ندك مي يريجلوگ

ا مصالح مقاوم و گران تر مثـل  يمثل چوب، پوشال و  يمتيق
  ه شود.يته يفلزهاي  يروانيت و شيرانيا

سـاخت آبشـخور ثابـت در     ي) ابعاد مناسب برا8در (جدول - 
ه در آن كـ پرورش گوسفند و بز ارائه شده اسـت.   ياحدهاو

سـان فـرض   يكگوسفند و بـز   ياز برايطول آبشخور مورد ن
 ين جدول قطعـ يه اعداد اكن است يته مهم اكشده است. ن

 كيتوانـد انـد   مـي جثه دام  يست و بر حسب نژاد و بزرگين
ن يـ درشـت جثـه اعـداد ا    ينژادها يبرا طبيعتاًند. كر ييتغ

 ينژادهـا  يابد و بـرا يش يدرصد افزا 20تواند تا  ميجدول 
 ابد.ياهش كدرصد  20تواند تا  مي ن اعداديجثه ا كوچك

ــرا  - ــالغ  يبزهــا و گوســفندها يارتفــاع مناســب آبشــخور ب   ب
اسـت.   متـر  سانتي 50تا  30و عمق آن  متر سانتي 50تا  40

و عـرض   متـر  سانتي 50طرفه حداقل  يك يعرض آبشخورها
شـود   يه مـ يتوص متر سانتي 70دوطرفه حداقل  يآبشخورها

ننـد.  كتا دو گروه بز در مقابل هم بتوانند از آن آب اسـتفاده  
هـاي   دام ياز برايطول آبشخور مورد ن 8اعداد جدول براساس

 ين اعـداد بـرا  يـ جوان و نوزاد اسـت و ا هاي  ش از داميبالغ ب
 طرفه ارائه شده است. يكآبشخور  يطراح

و هـا   تعـداد دام  شيظر گرفتن احتمال افـزا بهتر است با در ن -
درصـد   20تا  10را  ازيمقدار آبشخور مورد ن يتوسعه دامدار
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صـورت   بـه استاندارد در نظر گرفت. اگر آبشخور  ازيباالتر از ن
طول محاسبه شده در باال را نصف  ديشود با يدوطرفه طراح

 يبـرا  شـخور توانند از دو طـرف آب  ها مي چون گوسفند مينك
  نند. كمصرف آب استفاده 

  

  )متر سانتي( بزگوسفند و  يبرا طرفه يك آبشخوره شده يابعاد توص - 8جدول

 
 ساله يك بز
 كشيش اي

 ايبره
  پروار بزغاله

  ايش يم
 بز ماده

  ايقوچ 
 نر بز

 10 3 -5 1-2 3 آبشخورطول

 40-50 40-50 30-40 40 آبشخورارتفاع

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

بخـش اعظـم   كـه   اين ليز به دليرخوار نيشهاي  بره در مورد -
رنـد.  يگ مـي ن  آبشخور در نظرمعموالً ر است يشها  آن كخورا

 يدو عـدد آبخـور   يـك اتومات يدر صورت اسـتفاده از آبخـور  
 سأر 200 يبـرا  يعـدد آبخـور   5بره پـروار،   سأر 70 يبرا
  ست.يافكقوچ  سأر 5 يبرا يآبخور يكو  كشيا شيش يم

  
  لويو س ك، خوراانبار علوفهو ساخت  يطراح -12

 يه شده بـرا يتوص يانبار خوراك در ابعاد و استانداردهاساخت 
گوسـفند و   يستم پرورش مرتعي، در سيپروارگوساله ا ي يريگاو ش

 يز صـنعت كـ مرادر  ندارد. امـا  ياند، ضرورت رونده چرا هايي  ه دامكبز 
 صـورت  بـه هـا   از داميـ مـورد ن  كشتر خـورا يو بز ب گوسفند پرورش

 يدر واحدها كو ساخت انبار خورا يشود. در طراح يم ارائه يدست
  است: ير ضروريات زكپرورش گوسفند و بز توجه ن
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ار مهـم اسـت.   يبسـ  يدر دامـدار  كمحل انبار خورا ييجانما -
چنـدان دور  ها  دام يد از محل نگهدارينبا كمحل انبار خورا

دچـار   يدهـ  سيو سـرو  يدسترسـ  يبـرا ارگرهـا  كه كـ باشد 
د درسـت در مجـاورت محـل    ينبا يمشقت شوند، اما از طرف

انبـار   ياحتمال يسوز باشد، تا در صورت آتشها  دام ينگهدار
 نرسد. يبيآسها  به دام كخورا

 يورود يو ابعاد درهـا  يكافد به اندازه يبا كانبار خوراه يتهو -
به آن  يراحت بهه ينقلل يباشد كه وسا يا گونه بهآن  يو خروج
 .)36لك(ش خارج شوندا از آن يداخل و 

  

  
  ساده  يبا طراح كانبار خورا يك - 36لكش

  

دار  ان سـقف كـ م يك بيني پيشعلوفه  ينگهدار يبرامعموالً  -
م يد و بارش مستقيم نور خورشيرا از تابش مستق كه خوراك

ره يـ ذخ ينـد. بـرا  ك مـي ت يـ فاكنـد  كحفـظ   ينزوالت جـو 
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د عالوه بر سـاخت سـقف   يبااي  دانههاي  كخورا نستانتره وك
ن يمثــل مــوش و همچنــ يمناســب خطــر حملــه جونــدگان
 يمناسـب  يوارهـا يانبـار د  يپرندگان را در نظر گرفـت و بـرا  

حفظ غـالت   يحل مناسب برا راه يك و احداث شود. يطراح
ــده كو  ــاجم پرن ــتانتره از ته ــا  نس ــتفاده از ه ــدگان اس و جون
  ).37لكاست (ش كره خورايذخ يستاده برايا يلوهايس

  

  
  يا دانههاي  كره خورايستاده ذخيا يلوهايس - 37لكش

  

 يكـ ي ،مجـزا  بدر دو يداراه انبـار  كاست  بهتراالمكان  يحت -
برداشـت   يبـرا  يگريخوراك و ده يون و تخليامكورود  يبرا

. در ه گوسفندها و بزها باشديارگر جهت تغذكتوسط خوراك 
قـرار داد   يانبار را در جهتـ  يورودتوان درب  ين صورت ميا

ا يـ گوسفندها مزاحم  ،ن و باركشيل سنگيوسا وآمد رفتكه 
جاد تـرس و  ياباعث ها  آن حاصل از يو سر و صدانشود  بزها

 .نشودها  استرس دام
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 در انبار مناسب هيتهو يجهت برقرارمتعدد  يها نصب پنجره -
بـه   وارد شـده هـاي   خوراكمعموالً است.  مؤثرار يبس كخورا

آب ر يتبخ يو گاه هستند يدرصد رطوبت متفاوت يانبار دارا
جـه  يجاد حـرارت و در نت يخوراك باعث ا يها داخل بستهدر 

ه مناسب باعث خشك شـدن  يشود. وجود تهو يم يسوز آتش
  شود. مي يسوز از آتش يريو جلوگها  خوراكبهتر 

ره علوفـه و  يـ ذخ يبرا يكيدو بخش به را  كخورا انبارمعموالً  - 
 و كنسـانتره  يا دانـه هـاي   ره خـوراك يـ ذخ يگـر بـرا  يد بخش
در صورت استفاده از بستر در محل استراحت  كنند. ميم يتقس
ره بسـتر در  يالزم جهت ذخ يد فضايعالوه بر خوراك با ها، دام
انبـار   يدر منـاطق كـم بـاران گـاه     مدنظر قرار داد. زيرا ن انبار

جهـت   يمحلـ ( صـورت هانگـار   بـه صـورت روبـاز و    بهعلوفه را 
م بـاران  كـ م و در مناطق يف آن بتن ضخكه كعلوفه  ينگهدار

ــا ــاران ب ــاز و در منــاطق پرب  شــود) مــيده يت پوشــيــرانيا روب
د يباز يدر مناطق مرطوب و پرباران انبار علوفه ن ي. ولسازند يم

 .باشدده يو سر پوش دار سقفمانند انبار كنستانتره 

د يباداشته باشد،  يابعاد مناسبد يبا كانبار خوراكه  اين عالوه بر - 
مـدت   يا طوالنيمدت و  ره كوتاهيذخ يبرا يمنيمحل خشك و ا

از  يرطوبـت، بـاد و بـاران و برخـ     كـه  طـوري  بـه ، خوراك باشد
 .نندكان نتوانند به انبار نفوذ كجوندگان و پرندگان تا حد ام

هرچـه انـدازه گلـه بزرگتـر،     گوسفند و بز  يدر پرورش داشت -
 از بـه يـ نرتـر باشـد   يا مرتع فقيو تر  يطوالن فصول سرد سال

د يـ را با كخـورا  انبـار لـذا  و  استشتر يبها  دام يه دستيتغذ
 .بزرگتر در نظر گرفت
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بـه   يبستگ كخورا مساحت انبارگوسفند و بز  يبنددر پروار -
اندازه و ابعاد دارد. ها  دامو مدت زمان پروار  يت دامداريظرف

 ييوهـوا  ط آبياز شـرا  يبعآن تا يو نحوه طراح كانبار خورا
ستم ين موجود، سي، مقدار زمكعلوفه و خورا يمنطقه، فراوان

د علوفـه  يـ )، الگو و توان خريا داشتي يپرورش دام (پرواربند
ن يو همچنـ  يمصـرف  كب خـورا كيـ توسط دامدار، تنوع و تر

و تعـداد دام تحـت    يت دامـدار يـ ظرف يعنين عامل يتر مهم
 دارد. يپرورش بستگ

علوفـه  مصـرف  سهم معموالً  يداشتو بز  گوسفندپرورش در  -
به علت ها  يدر پرواربند يلشتر است وينسبت به كنستانتره ب

 هـا،  دام كخـورا در  يا دانـه هـاي   نقش مهم غالت و خـوراك 
مراتـب  علوفـه بـه   نسبت بـه  ها  ن خوراكيمقدار استفاده از ا

هـاي   كد به خـورا ياز انبار را با يشترياست و بخش ب شتريب
  .اختصاص داداي  دانه

 حداقل ازمعموالً  كوچكهاي  يدر دامدار كخورا ارتفاع انبار -
  بـزرگ تـا ارتفـاع   هاي  يو در دامدارمتر  6ثر كحداتا متر  4
انبـار بـا   به  هيل نقليوسا وآمد رفترند تا يگ يدر نظر ممتر  8

 .انجام شود يشتريبسهولت 

متـر   6 تـا  3 نيب كخوراانبار  يدرب ورودعرض  بهتر است  -
دارد كـه بـه    يا هيـ ل نقليبه نوع وسا يبستگ ن مقداريا باشد.

ون يامكـ وآمـد   رفت يبرا د.نشو يا از آن خارج ميانبار وارد و 
 متر در نظـر گرفـت.   6را  يورود به انبار بهتر است عرض درِ

مسـاحت آن متفـاوت و   بـه  بـا توجـه    زين كخورا عرض انبار
 يالبتــه در برخــ نــد.كرييتغمتــر  15تــا  8 از ن اســتكــمم
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متر ها  به ده كو بزرگ عرض انبار خورا يصنعتهاي  يدامدار
 رسد. ميز ين

از انبـار و عـرض آن و    با توجه بـه مسـاحت   كطول انبار خورا -
 .قابل محاسبه اسـت بر عرض آن  كمساحت انبار خورام يتقس

د تناسب وجود داشته باشد. يبا كن طول و عرض انبار خورايب
 ياد عـالوه بـر دشـوار   يـ م و طـول ز كـ با عـرض   يدر انبارها

، كعات خـورا يش درصـد ضـا  يو احتمال افـزا  كره خورايذخ
را متـر   8عـرض  معمـوالً  ل است. كز مشياز انبار ن يبردا بهره
 يبـرا را  شتريو ب متر 15هاي  كوچكتر و عرض يانبارها يبرا

 رند.يگ يبزرگ در نظر م يانبارها

 كسـاخت انبـار خـورا    يه شـده بـرا  يابعاد توصـ  9در جدول -
 يـك وزن  10پـرورش گوسـفند و بـز و در جـدول     يواحدها

آورده شده است. براسـاس   كياقالم خورا ياز برخ مترمكعب
 يـك  كم مساحت انبار خوراين جداول اگر بخواهياطالعات ا

د يم ابتدا باينكن ييت دام مشخص را تعيگله گوسفند با ظرف
را  يقطـع زمـان  م يـك ا يـ سال  يكاز گله در يمورد ن كخورا

از را يـ نستانتره مورد نكمحاسبه و سپس حجم انبار علوفه و 
 م.ينكمحاسبه  10و  9با توجه به اعداد جداول 

 
  در مزارع گوسفند و بز (متر) كابعاد ساخت انبار خورا - 9جدول

 ارتفاع سقف مزرعه
عرض در 

  يورود
ارتفاع در 

 يورود
ب سقف يش عرض انبار

 (درصد)

 10 -15 شتريو ب 15 5  6 8-6 بزرگ

 10 -15  8 3  4  3-4 كوچك

  
  



 راهنامی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز  ٧٨

  لوگرم)كي( كياقالم خورا يبرخ از مترمكعب يكوزن  - 10جدول
  وزن كينوع ماده خورا

  750-800 ذرت يلويس
  350-400  دانه جو
  700-720  دانه ذرت

  600- 630 والفيدانه 
  700-720 دانه سورگوم و چاودار

  200-210 سبوس گندم
  65-75 يبند اه گندم بستهك
  100-130 اه گندم خرد شدهك

  100-110 يندبونجه و شبدر بستهي
  150- 160 ونجه و شبدر خرد شدهي

 
ه گوســفند و بــز در يــلو شــده در تغذياســتفاده از علوفــه ســ -

ارمقرون يلو وجــود دارد بســيه ســيــان تهكــه امكــ يمنــاطق
ن منـاطق اقـدام   ياست. لذا دامداران در ا يصرفه و اقتصاد به

از  يننـد و بخشـ  ك مـي لو يه سـ يته يبرا يگاهيساخت جابه 
  دهند.  مين امر اختصاص يرا به ا يمحوطه دامدار

ا بـز  يـ واحـد پـرورش گوسـفند     يـك از يمورد ن يلويه سيته -
 ايـ ) و ينـ يرزمي(ز يخنـدق  يلوهاين است با ساخت سـ كمم

ز كـ شده از مرابندي  آماده و بسته يلويد سيا خريو  ينيروزم
ه كـ  يا منـاطق يـ  كوچـ كهاي  يشود. در دامدارد انجام يتول
دامداران علوفـه   يوجود ندارد برخها  آن لو دريه سيان تهكام
 يا چند تنـ ي يكهاي  صورت آماده و در بسته بهلو شده را يس
 نند. ك مي يداريخر
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ل كشـ  ليمحوطه مسـتط  يك يبا گودبردار يخندق يلوهايس -
متـر و بـه ابعـاد مشـخص در محـل       6تـا   4 يبيبه عمق تقر
زنـد و  ير مين گودال يشود و علوفه را در ا ميجاد يموردنظر ا

 ). 38لكنند (شك ميلو يس

 يلوهايف سـ كـ در  لويشده از س ديتولهاي  رابهيدفع ش يبرا -
ننـد. تعـداد و   ك مـي انـال فاضـالب حفـر    ك ايچاه  ،ينيرزميز

 لويو حجـم سـ   يفاضالب با توجه بـه بزرگـ  هاي  چاه تيظرف
بـردن از   اهش اتالف علوفه و بهـره كمتفاوت است. به منظور 

 زشيـ از ر يريجلـوگ  يبرا نيو همچن لويس تيثر ظرفكحدا
را ابتــدا  لويســ يوارهــايف و دكــمعمــوالً  يجــانب يوارهــايد

 پوشانند.  يم مانيرا با س آن يو سپس رو ينيآجرچ
 

  
  )ينيرزمي(ز يخندق يلوينمونه س يك - 38لكش

  

وارهـا و  يپوشش د ير مسلح برايا غياستفاده از بتن مسلح و  -
د يام و عمر مفكن صورت استحيلو مناسب است. در ايف سك
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 ينه نگهدارير و هزياز به تعميشتر و نيساخته شده ب يلويس
 ند.ك يدا مياهش پكآن 

اسـت.   ينـ يروزم يلوهايمـورد اسـتفاده سـ   هاي  لوينوع دوم س - 
 ينـ يرزميز يلوهايسـاخت سـ  ه يلوها شـب ين سياصول ساخت ا

شود  ميحفر ن يلوها گودالين نوع سيه در اكن تفاوت ياست با ا
 يلوهايساخت سـ  يشود. برا مين احداث يلو در سطح زميو س
ا آجر در سه طـرف محـل   ياز جنس بتن و  هايي واريد ينيروزم

ت يوارها با توجه به ظرفين ديشود. ارتفاع ا ميمورد نظر ساخته 
ن يـ لو از سـه طـرف بـا ا   يرسـد. سـ   مـي ز يمتر ن 6تا  3 لو بهيس
ل يورود وسـا  يطـرف آن بـرا   يكوارها محدود شده است و يد
 ).39لكوار است (شيردن علوفه فاقد دكه و وارد ينقل

 

  
  ينيروزم يلوينمونه س يك - 39لكش
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م كانباشـته و متـرا   واريـ سـه د  نيوارد و ب لويسبه  ازيعلوفه موردن - 
با اسـتفاده از  معموالً  لويم شدن سكو مترا دنيوبكشود. چون  مي
 شيافـزا  يشود لـذا بـرا   ميانجام  نيسنگهاي  كغلط ايتور و كترا

  سازند. ميل ذوزنقه كش بهرا  وارهايسطح مقطع دمعموالً ام كاستح
حـل   دو راه ينـ يروزم يلوهايلو در سـ يرابه سـ يدفع شـ  يبرا -

 يخنـدق  يلوهايه مشـابه سـ  كـ ن است يوجود دارد. راه اول ا
بـه آن  هـا   رابهيه شـ كنند ك ميلو حفر يف سكرا در هايي  چاه

لو را يف سـ كب يه شكشود. راه حل دوم آن است  ميمنتقل 
ر يـ اد از زيـ ب زيبر اثـر شـ  ها  رابهيه شكنند ك يطراح يطور

 انال فاضالب دفع شود. كق يخارج و از طرها  علوفه

ه يبهتر است زاو ينيا روزميو  ينيرزميز يلوهايساخت س يبرا - 
ه كـ قائمه نباشـد بل كامالً ن يلو با سطح زميس يجانب يوارهايد
ه يـ زاو كـه  طـوري  بهل باشند يما كين انديوارها نسبت به زميد
ـ  ين حالت زاويبا سطح زم يجانب يوارهاين ديب ش از يه بـاز (ب

تـر   راحت وآمد رفتته در كن نيت ايدرجه) داشته باشد. رعا 90
تر  دن مناسبيوبكن يه علوفه و همچنيه هنگام تخليل نقليوسا

 است.  مؤثرار يآن بس يلويعلوفه قبل از س

 يلوهاينسـبت بـه سـ    ينيروزم يلوهايس يانداز ساخت و راه -
تـر   وتـاه كسـاخت آن   ياز برايو زمان مورد نتر  ارزان يخندق

نسـبت   ينيروزم يلوهايه سيردن و تخلكن پر ياست. همچن
از دارد. يـ ن يمتـر كو بـه وقـت   تر  آسان يخندق يلوهايبه س
انجـام  تر  لو راحتيز به سيه نيل نقليارگرها و وساك وآمد رفت
صورت  به) را يني(روزم يسطح يلوهاي). س40لكشود (ش مي
رفـه  وطد يسطح يلوهايس يسازند. طراح ميا دوطرفه ي يك
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طرفـه   يك يلويصورت دو س بهلوها ين سيه اكاست  يلكش به
صورت پشت به پشـت بـا    بهضلع  يكه در كشوند  ميساخته 

طـور   بـه لو ياز دو طرف س يكهستند و هر  كگر مشتريديك
 است.  يبردار جداگانه قابل بهره

  

 
  ينيروزم يلويردن سكنحوه پر  - 40لكش

  

  شگاهيو زا نهيقرنط ،درمانگاهو ساخت  يطراح -13
بهبـود و   هر اسـت و دور يناپـذ  اجتنـاب گوسفند و بـز   يماريب

 ي. از طرفـ بـرد  مـي زمـان  ا چنـد هفتـه   يچند روز معموالً درمان 
 د از سـالمت يـ با يبه دامـدار د يجدهاي  ورود دام دامداران هنگام

 نند.كدا ينان پياطم ديط جديبه شراها  آن يريپذ ا عادتيو ها  آن
 يكـاف  يبـا فضـا   يو بهداشـت  مناسبنه يقرنط يك بيني پيش لذا
چنـد هفتـه   ا يـ چند روز مدت  يبراها  دامگونه  نيا ينگهدار يبرا

شـگاه  ينـه و زا يدر سـاخت درمانگـاه، قرنط  اسـت.   يالزم و ضرور
  ت دارد:يل اهميات ذكتوجه به ن
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از محــل  مجــزا ينــه و درمانگــاه در بخشــيقرنطبهتــر اســت  - 
نـه و  ي. قرنطشود ا بزها ساختهياستراحت و گردش گوسفندها 

ك محل گردش يو  دار سقفك بخش ي يدارامعموالً  درمانگاه
وجود دارد. البته الزم  تعداددر آن آخور و آبشخور به ه كاست 

نه فاقد محل گردش باشـد.  يموارد قرنط ين است در برخكمم
ن محل يدر ا وارهايكف و د ،در سقفار رفته ك هبجنس مصالح 

ه يـ تهوتـأمين   شستشو، ،امكان نظافته كباشد اي  گونه به ديبا
  فراهم باشد.ها  دام يبراو نور مناسب  يكاف

ا يـ  يصـورت گروهـ   بـه نـه  يا قرنطيـ ممكن است درمانگـاه و   -
نه يساخت قرنط يمساحت مناسب برا .شود يطراح يانفراد

  ا بــز مــادهيــش يمــ سأرهــر  يبــه ازا يانفــرادو درمانگــاه 
ش و يك مـ يـ ا يقوچ  سأر هر يمترمربع و به ازا 4/1تا  2/1

  .)41لكاست (ش مترمربع 2تا  5/1 برابر با اش بره
  

  
  برگالسيه شده از فايته ينه انفرادياز قرنط يا نمونه - 41لكش
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هايي  گله ، دريگروها درمانگاه ينه يدر صورت استفاده از قرنط -
  معــادل ي، مســاحتباشــد رأس 200 متــر ازك ه تعــداد آنكــ
  ،رأس 500تـا   200با انـدازه  هايي  ، در گلهمترمربع 30تا  20

ـ با تعـداد  هايي  در گلهو  مربعمتر 60تا  30 مساحت ش از يب
ــا 60 معــادل يمســاحت رأس 500 ــرا رامترمربــع  100ت  يب

 . )11(جدول رنديگ يدر نظر مو درمانگاه  نهيقرنطساخت 
 

  )مترمربعنه و درمانگاه (يساخت قرنط يمساحت الزم برا - 11جدول

 نوع دام

 گروهي انفرادي

 (يك رأس)
200(كمتر از

  رأس)
 500تا200(

 رأس)

 500(بيش از 
 رأس)

 60-100 30-60 20-30  5/1 -2 گوسفند

 60-80 30-50 20-30 2/1 -4/1 بز

 

و بـاكس  سرد و گـرم، بسـتر مناسـب    ر آب يدر نظر گرفتن ش - 
معمـوالً  درمانگاه است. در  يمحل الزم و ضرورن يادر  يانفراد
مختلـف و ابـزار الزم ماننـد     يداروها يبخش را به نگهدار يك

    .دهند ياختصاص م هياولهاي  كمك و يسرنگ، ابزار جراح
هـاي   ه دامكـ در نظر گرفت  ييشگاه را جايبهتر است محل زا -

 ننـد تـا از اسـترس   ير همنوعان خود را ببيآبستن بتوانند سا
صـورت   بـه توانـد   ميشگاه گوسفند و بز ياسته شود. زاكها  آن

بـه   يانفرادهاي  شگاهيباشد اما ساخت زا يا گروهيو  يانفراد
 ). 42لكجهت مراقبت بهتر مادر از نوزادان بهتر است (ش

ه از برنامـه  كـ هـايي   در گلـه  يشـگاه انفـراد  يسـاخت زا  يبرا -
 تـدريج  بـه هـا   ننـد و دام ك مـي استفاده ن يفحل يساز همزمان

ا بـز مولـد   يـ ش يمـ  سأر 100هـر   يننـد بـه ازا  ك ميش يزا
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ــراديعــدد زا 4حــداقل  ــه مســاحت يــكهــر  يشــگاه انف   ب
 شود. بيني پيشد يبا مترمربع 2

 يفحلــ يســاز ســتم همزمــانيه از سكــهــايي  در مــورد گلــه -
ردن كـ وتـاه  كدر گوسفند بـه منظـور    يردن فحلك (همزمان
نتـرل  كه موجـب  كهمسن است  يها د برهيش و توليدوره زا

ن يدر اكه  اين نند به جهتك ميشود) استفاده  ميه بهتر يتغذ
صـورت   بـه مـاده بـا هـم و    هـاي   از دام ياديـ ستم تعداد زيس

درصــد  20 يد حــداقل بــرايــننــد باك مــيش يــهمزمــان زا
 شـگاه منظـور شـود. در   يزا يبرا يافك يمولد فضاهاي  شيم
، يسـ أر 100گلـه   يك يد برايصورت دامداران محترم با نيا

  رند.يدر نظر بگ يشگاه انفراديزا 20
  

   
  بستهگاه يبزها در جا يشگاه انفراديدو نمونه زا - 42لكش

  
هايي  شود در گله ميه يز توصين يشگاه گروهيساخت زا يبرا -

ا بـز  يـ ش يم سأرهر  يدام مولد به ازا سأر 150متر از كبا 
ـ هايي  مترمربع و در گله 2/0معادل  يمولد مساحت ش از يبا ب
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 يمترمربـع بـه ازا   1/0معادل  يدام مولد، مساحت سأر 150
 دام در نظر گرفته شود.  سأرهر 

ر محاسـبه شـده فـوق حـداقل     يه مقـاد كـ د يداشته باشتوجه  - 
تواننـد در صـورت    مـي ه اسـت و دامـداران   يمساحت قابل توص

 ش دهند.يبرابر افزا 5/1محاسبه شده را تا هاي  ل مساحتيتما
  

  گوسفند و بز يردوشياصول ساخت سالن ش -14
  يردوشيگاه شيجا

پــرورش بــز  گــاهيدر جامعمــوالً  يردوشــيش ســالن ســاخت
د يـ توله كز وجود دارد ياز گوسفند ن هايي نژاداما  ،استمتداول 

ده يدوشـ  يمصـرف انسـان   يبراها  آن ريو ش دارند ير مناسبيش
د گوشت و يتول يرادر درجه اول برا ران گوسفند يا درشود.  مي

 يوارداتمختلف بز  ي. اما نژادهادهند يپشم پرورش مد يبعد تول
ر يد شـ يتول يداخل ياز نژادها ين و البته برخيآلپا ر سانن وينظ

صـورت روزانـه    بـه هـا   آن ريشـ دن يدوش انكامدارند و  يمناسب
ر گوسفند و بـز  يدن شين حال در خصوص دوشيوجود دارد. با ا

الزم و  ياربردكـ ات كـ ن يت برخيرعا يردوشيو احداث سالن ش
  است: يضرور

  

بـا   يردوشيشمعموالً دام كم تعداد با  يسنتهاي  يدر دامدار -
ا دو يـ  يـك ردوش يشـ هـاي   ا با استفاده از دسـتگاه يو دست 
بـزرگ  هاي  يدر دامدار يول )،43لك(ش شود يانجام مواحده 

اهش زمــان دوشــش كــســهولت و  يبــرامعمــوالً  يو صــنعت
 .شود ميه يمجهز توص يردوشيساخت سالن ش
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  ارير دوش دو واحده سينوع ش يك - 43لكش

 

دوشش بز و گوسفند  يگروها ي يگاه انفراديجا ينحوه طراح -
 يامكـان دسترسـ   هكـ باشد  ينحو بهد يو محل استقرار دام با

س كا بـا يـ جعبـه   د.وشـ  فراهم يبه آسان دامبه پستان ارگر ك
باشد كه امكان چـرخش   يا گونه بهد يبز باگوسفند و  يانفراد
 ديـ ان باكـ ن ميـ ن اي. همچنـ در آن وجود نداشـته باشـد  دام 

 اشد.برخوردار ب يافكاز استحكام  وو قابل شستشو  يبهداشت

 يبـرا معموالً وتاه بودن ارتفاع بدن گوسفند و بز كبا توجه به  -
ت يهـدا  يردوشـ يش يوكسـ  يـك  يرا بـه رو ها  آن يردوشيش

ارگر بـه پسـتان دام   كـ  رد ويـ بـاالتر قـرار گ   كينند تا اندك مي
موارد هم  ي). در برخ44لكداشته باشد (ش يدسترس يراحت به
چالـه   يدر بـاال هـا   روند و دام مي يشورديچاله شارگر داخل ك
ـ يگ ميقرار  يردوشيش ن محـل اسـتقرار   يرند. اختالف ارتفاع ب

 متـر  سـانتي  40 تـا  35د حداقل يارگر باكستادن يدام و محل ا
  افتد.يدوشش دام خم نشود و به زحمت ن يارگر براكباشد تا 
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  ر بزيشدن يدوش يت محدود برايبا ظرف يردوشيش يوكس - 44لكش

 

 از را گوسفند و بز يردوشيش يانفراد گاهيجاعرض معموالً  - 
در نظـر   متر سانتي 100را  و طول آن متر سانتي 50تا  40
 مقابـل در ل بـه سـاخت آخـور    يـ در صـورت تما  .رنديگ يم

راهـرو بـه    يـك د يـ ا گوسفندها، بايبزها  يردوشيگاه شيجا
 يدهــ كخــورا يگــاه بــرايمتــر در مقابــل هــر جا 1عــرض 
 .)12شود (جدول بيني پيش

  

  (متر) يانفراد يردوشيگاه شيجا يه شده برايابعاد توص - 12جدول
ف (درصد)كب يشارتفاع نرده يردوشيعمق چاله شگاهيطول جاگاهيعرض جا

6/0-4/0 1 35/0-4/0  1-8/0 2-1 
  

گـاه  يف جاكـ در  )درصـد  2تـا   1( ميـ ب ماليك شـ يـ وجود  -
قرار گرفتن دسـتگاه  (محل گاه يجا به سمت عقب يردوشيش
از دام آب و فضـوالت   ت بهتـر يباعث هدا ا كارگر)يردوش يش

در صــورت  .شــود مــيو كو نظافــت ســ يردوشــيش يســكو
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 مجـاور  يردوشـ يشهاي  گاهيجان يبد ي، بايانفراد يردوشيش
ساخته  متر سانتي 100 تا 80به ارتفاع  يفلز ايو  يچوب  هنرد

از  يردوشــيش اگـر  .شــوندگر نيديكـ مــزاحم هـا   دامتــا  شـود 
انتقـال آسـان    يو انجـام شـود، بـرا   كس يگوسفند و بز بر رو

بدار مناسـب  يسطح شـ  يكو الزم است تا كس يبه روها  دام
 ). 45لكشود (ش يطراح يردوشيش يوكدر دو طرف س

 

 
  يردوشيش يوكه شده در دو طرف سيدار تعب بيسطح ش - 45لكش

  

در سـالن  بـزرگ  هاي  يدامداردر از گوسفند و بز  يردوشيش -
 انجــامشــرفته يپهــاي  و بــا اســتفاده از دســتگاه يردوشــيش
بـه   يبسـتگ  يردوشـ يشسـالن  ت يـ ظرف ).46لك(ش شود يم

و  ارددوشـا د هـاي   شيا مـ يـ  و تعداد بزهـا  يت دامداريظرف
سـاختمان   ابعـاد ، ياقتصـاد  تـوان بـه   دسـتگاه نـوع  انتخاب 
ــار كدر معمــوالً  دارد. يقه دامــدار بســتگيو ســل يدامــدار ن
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ر محـل  يـ نظهايي  بزرگ و مجهز بخش يردوشيشهاي  سالن
ره و يــو محــل ذخ يارتبــاط ي، راهروهــايردوشــيانتظــار ش

  شود. مي بيني پيشر يش ينگهدار
  

  
  سالن مدرن يكردوش در يدن گوسفند با دستگاه شيدوش - 46لكش

  

 يورود ك دريـ  يردوشـ ين محل انتظار و محـل ش يبمعموالً  -
نتـرل  كق يـ طرن يـ ااز هـا   دامشود تا ورود و خروج  يه ميتعب

بـه   ييشـو كا يـ  يلـ ير ك دريـ شكل  هتواند ب يم ن درياشود. 
 ساخته شود. متر  يكثر كو عرض حدا متر 5/1تا  2/1ارتفاع 

برابـر   2معـادل   يتـ يظرف يدارامعمـوالً  ها  محل انتظار دام - 
 يبـه ازا  ن سالنياست. در ا يردوشيشهاي  گاهيجات يظرف

 .رنـد يگ يمترمربع فضا در نظر م 5/1تا  1ا گوسفند ي هر بز
محل  باشد رأس 8 يردوشيشسالن ت يمثال اگر ظرف يبرا
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داشـته  مسـاحت  مترمربـع   8×2معـادل  د حداقل يباانتظار 
دن بزهـا  يدوشـ  يسـالن مـدور بـرا    يكل كر شيدر ز باشد.

 ).47لكشده است (ش نشان داده

 ايـ  كيـ  درمعموالً شده  دهيدوش ريبزرگ شهاي  يدر دامدار -
سردكننده هاي  همراه با دستگاه ليچند مخزن از جنس است

 ريبا توجه به ش ريش رهيشود. حجم مخزن ذخ مي يآور جمع
واحـد   كيـ روزانه در  ريمجموع ش ايشده در هر نوبت  ديتول

 ).48لك(ش است نييپرورش گوسفند و بز قابل تع
  

  
  سالن مدور يكدن بزها در ير دوشيتصو - 47لكش

 

ر بـا  يره شـ يـ اتـاق ذخ  ياز بـرا يمساحت مورد ن 13در جدول
  دام ارائه شده است. سأرتوجه به تعداد 
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  پرورش بز يو واحدهاها  ير در گوسفندداريره شيمساحت اتاق ذخ - 13جدول
 

رأس 100تا  50 رأس 100تر از  شيب رأس 50كمتر از   

ز يمترمربع ن 50تا
 رسد يم

20تا15
 مترمربع

مترمربع 15تا  12
مساحت

(مترمربع)

 

  
  يردوشيش ير در سالن اصليره شياستقرار مخازن ذخ - 48لكش

  

ره يردوش و اتاق ذخيجنس مصالح مورد استفاده در سالن ش -
آن  يباشد كه امكان شستشو و ضـدعفون اي  گونه بهد ير بايش
 ياشـ كرر و روزانه وجود داشته باشد. استفاده از كصورت م به

اسـتفاده از بـتن، سـنگ و    وارها و يپوشش د يبرا يكو سرام
ن يه اسـت. همچنـ  يقابـل توصـ  ها  ن محليف اكدر  يكموزائ
ستم فاضالب مناسب در ير آب سرد و گرم و سيش بيني پيش

 يفلـز هـاي   ياستفاده از توراست.  ين بخش الزم و ضروريا
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ره يـ اتـاق ذخ ها مانع از ورود حشرات بـه داخـل    پشت پنجره
   .شود يمر يو آلوده شدن ش ريش

ــاس -  ــك براس ــوميپ ي ــنهاد عم ــوالً  يش ــالن معم ــاحت س مس
درصـد   15تـا   10به اندازه گلـه) معـادل    ا توجه(ب يردوشيش

ن يـ بـر ا  .شود مين ييمولد تعهاي  داممحل استراحت مساحت 
بـا   يدامـدار  يـك اساس اگر مساحت محل استراحت بزهـا در  

باشد مساحت سالن  مترمربع 300دام مولد معادل  رأس 200
مترمربع است.  45تا  30با برابر باين گله تقريا يبرا يردوشيش
تواند به  ميند و ك مياز را ارائه ين عدد حداقل مساحت موردنيا

 ند.كدا يش پياز دامدار افزايفراخور ن

  
  نهكو ساخت حمام ضد  يطراح -15

از  يخـارج هـاي   مقابله با انگـل  و پرورش بز يدر گوسفنددار
استفاده از ها  آن نيترمؤثراز  يكيه كر است يپذ انكق اميچند طر

خصوص در فصـل   بهفصول سال و  ينه است. در برخكحمام ضد 
را در هـا   دام يخـارج هـاي   مقابلـه بـا انگـل    يبهار دامـداران بـرا  

ن موضـوع باعـث از   ينند و اك ميور  غوطه يضدعفونهاي  حوضچه
شـود. در   مـي موجـود در سـطح پوسـت دام    هـاي   نهكن رفتن يب

  شود: ميه يات توصكن يت برخينه رعاكد ساخت حمام ض
بادوام  ين است با استفاده از مصالح ساختمانكنه ممكحمام ضد - 

 يـك شود.  يار و موقت طراحيصورت س بها يصورت ثابت و  بهو 
 ل شده است. كيتش ريزهاي  نه از بخشكحوضچه ضد

 يورود يالف) راهرو

 يب) حوضچه ضدعفون
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پـس از شستشـو   هـا   و محـل تجمـع دام   يخروج يج) راهرو
 ).50و49لك(ش

ق يـ رنـد و از طر يگ مـي گر قـرار  يديكن سه قسمت در طول يا
معمـوالً   يورود يبه هم ارتباط دارنـد. قبـل از راهـرو    هايي راهرو
ت ينـه هـدا  كف مانند به سمت حمام ضـد  ير قيمس يكدر ها  دام
 يراهـرو  يـك بـه   يورود يپس از عبور از راهـرو ها  شوند. دام مي
را بـه سـمت حوضـچه    ها  آن هكرسند  ميم يب ماليش دار با بيش

نـد.  ك مـي ت يانـد هـدا   ختـه ير يع ضـدعفون يه در آن مـا كـ  ياصل
افتند و در  مين راهرو در حوضچه يگوسفند و بز بالفاصله پس از ا

  شوند. ميور  آب غوطه
  :يابعاد حوضچه ضدعفون

  متر 4/1متر تا  2/1عمق حوضچه از 

 متر 8/0ز يعرض آن ن 

 متر 5از ابتدا تا انتها  طول حوضچه  
 

طـور   بـه ان برگشت ندارنـد و  كن حوضچه اميگوسفندان در ا -
 يافكـ ن فاصـله زمـان   يـ شوند. در ا ميور  امل در آب غوطهك
 يامل پشـم گوسـفند بـا مـواد ضـدعفون     كآغشته شدن  يبرا
بدار يسطح شها  حوضچه هاييننده وجود دارد. در بخش انتك

دن بـه آن  يگوسفندان با رسشود تا  ميساخته  يو پله مانند
 ينـد و در محـل تجمـع انتهـا    يايرون بيبتوانند از حوضچه ب

 حوضچه جمع شوند. 

 يحوضـچه دارا  يگوسـفندان در انتهـا   يآور ف محل جمعك -
خته شده از پشـم و  يه آب ركبه سمت حوضچه است  يبيش
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گردانـد و   مـي به داخل حوضـچه بر مجدداً بدن گوسفندان را 
  شدن دارند. كت فرصت خشن قسميگوسفندان در ا

به سمت حمام ضد ها  ت بهتر داميهدا ير و برايدر طول مس -
 درنهايـت ننـد تـا   ك ميار استفاده يا سيثابت هاي  نه از نردهك

ن يـ ا يرند. بـرا يداخل حوضچه قرار بگ يكي يكيگوسفندان 
ه از هـم بـه   كمتر  2/1به ارتفاع  يف نرده موازيار از دو ردك

  شود. ميمتر فاصله دارند استفاده  9/0اندازه 
  

  
  نه كحمام ضد  يك يفوقان ينما - 49لكش

  
  

  
  نهكحمام ضد  يكاز  يجانب ينما - 50لكش
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  در پرورش گوسفند و بز ودك تيريمد -16
از محـل گـردش و    و دفـع آن  كـود  يآور ح جمعيت صحيريمد

 مـؤثر هـا   سالمت دامو ت پرورش يدر موفق و بز، استراحت گوسفند
رطوبـت   يدارا ،نسبت به كود گاوو بز كود گوسفند  ازآنجاكه. است
  و انبار آن به مراتب آسانتر است.   يآور لذا جمع ،است يكمتر
پـرورش   ود دركو انبار  يآور در خصوص جمع ياربردكات كن

  گوسفند و بز:
ود كـ ره يـ ذخ يانبـار موقـت بـرا    يك يد دارايبا يهر دامدار

ود به نوع دام، تعـداد دام  كمساحت و حجم انبار  بيني پيشباشد. 
معموالً  بز وگوسفند دارد. يود بستگكه انبار يتخل يو فواصل زمان

به  باًيجامد و تقرزن زنده خود در طول روز كود ودرصد  5 معادل
 .ندنك يمد يز ادرار تولين مقدار نيهم

 هن زنـد زلـوگرم و يك 45 هـر  يبـه ازا شـنهاد  يپ يكبراساس  -
لـوگرم  يك 45هـر   يبه ازاو مترمكعب  02/0حدود  گوسفند،
 ايـ در هر روز حجم انبار كود  مترمكعب 022/0بز  هوزن زند

 از است.يماه مورد ن يكدر مترمكعب انبار كود  6/0

هـا   دام و كـود باشـد  مشـبك  گاه از نوع يجاكف  كه درصورتي -
بـه   ديـ با شـود،  مـي انبار  ينيرزميع در مخازن زيصورت ما به
ــر  يازا ــهـ ــعك يـ ــدار   مترمربـ ــف دامـ ــاحت كـ   ،يمسـ

ود بـه  كره يذخ يبرا ينيرزميمترمكعب حجم مخزن ز 55/0
ن محـل مخـزن كـود    يي. در تعشود بيني پيشماه  يكمدت 

آب  ينـ يرزمير منـابع ز يا سـا ي، توجه به چاه آب و ينيرزميز
 بتـا از آلـوده شـدن آ    ،است يضرور يدر دامدار يدنيآشام

  شود.گيري  شيپ
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 و از منـاطق از كـاه   يدر برخـ ود كـ تر  راحت يآور جمع يبرا -
. )51لك(شـ  شـود  ياستفاده مها  دام خاك اره به عنوان بستر

 يتـر  يطوالن يكود در فواصل زمان يآور جمع ،ن صورتيدر ا
 . شود ميرتر آلوده يدها  بستر دامو انجام 

ـ  بستر يجمع شدن كود بر رو - عـالوه بـر    ،يمـدت طـوالن   هب
و جمع شدن حشرات  يط دامدارينامطبوع در مح يد بويتول
وع يو شـ هـا   مثل مگس، باعـث آلـوده شـدن سـم دام     يموذ

. از )53و52لك(ش شود يسم در گوسفند م يدگيگند يماريب
 يس شـدن كـود و متصـاعد شـدن گازهـا     يبر اثر خـ  يطرف

ا يـ بسته هاي  گاهيجادر ها  استراحت دام محله يگوناگون تهو
 شود.  ميمه بسته با مشكل روبرو ين

  

  
  بستر دام ياه براكاستفاده از  - 51لكش
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  دام يدر محل نگهدار يتجمع حشرات موذ - 52لكش

  

   
  يو فضوالت دام كسم در اثر تماس با خا يدگيگند يماريب - 53لكش

  
و پوشش به نوع و بز با توجه د شده توسط گوسفند يكود تول -

 منطقـه  ييوهـوا  ط آبيو شرا ، تعداد داميجنس كف دامدار
س شـدن  يبه علـت خـ   شود. يآور بار جمع كيد چند روز يبا

فصـل   نيا كود در يآور جمعبستر در فصل زمستان تر  عيسر
 شود.  يانجام م يشتريبه دفعات ب نسبت به فصل تابستان
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 صـورت  بـه گـاه  يكـود بـا جـنس كـف جا     يآور جمـع دفعات  -
شـرفته از  يپهـاي   ياز دامـدار  يدارد. در برخم ارتباط يمستق
ن يــكننــد. در ا يگــاه اســتفاده مــيجا درمشــبك  يهــا كــف
ق منافذ موجـود در  يع از طريسر ،ديكود پس از تولها  گاهيجا

و  يز محل نگهدارات و يهدامخصوص  يكف بستر به كانالها
كـه   ايـن  نيدر عـ ن روش يـ شـود. ا  مـي  دفعها  استراحت دام

نـه  ياز بـه هز يـ ناست اما  يباالتره ياول يگذار هيازمند سرماين
 نحـو  بـه هـا   و بهداشـت و سـالمت دام   اردد يكمتر يكارگر

 شود.  ميحفظ  يتر مناسب

 بـتن)  ك، آجرفـرش و (خـا  كف جامداز كه  هايي  يدامداردر  -
ــ ــكــود با ،كننــد ياســتفاده م ــد توســط كــارگر ي ا توســط ي

كننـده از بسـتر    جمع يها غهيا تيمثل تراكتور و  يآالت ماشين
وقـت و  صـرف  ن روش مستلزم يا استفاده از شود. يآور عجم
ه ياول يگذار هياز به سرماين ياست ول يشتريب ينه كارگريهز

 .)54لك(ش دارد يكمتر

  

   
از  ) و با استفادهراست( يود گوسفند و بز به روش دستك يآور جمع - 54لكش

  )چپتور (كترا
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از محوطـه   تـر دور يدر محلـ د يـ بارا  ره آنيانبار كود و محل ذخ - 
 يجهت بادهاحتماً  و فتدر نظر گر يكارگر يها و خانه يدامدار
ت انبـار  يـ وقعم. رديـ د مد نظر قرار بگيخصوص بان يدر ا يموسم
بـه   يباشد كه جهت وزش باد از سمت دامدار يا گونه بهد يباكود 

ا حركـت كـود   يـ بوع و نامط يبوانتقال از  اشد وسمت انبار كود ب
 .)55لكشود (شگيري  شيپ يدامدارخشك به سمت محوطه 

 

  
  ود دامكنمونه انبار  يك - 55لكش

  
  گوسفند و بز يو گروه يستم مهار انفراديس يطراح -17

ــرا ــره در امــورانجــام  يب ــرورش  روزم ــز پ ــنظگوســفند و ب ر ي
ــيچ ، پشــمو درمــان ونيناســيواكس ــيچ ، ســميكشــ ، وزنين  و ين

را در ات الزم يـ عملسـپس  و  ردكرا مهارها  د ابتدا داميبا يدوشريش
ا بزهـا كـار   يك گوسفندها ت كتد. گرفتن و مهار داانجام ها  آن مورد

ن يـ اخواهد. لذا در  يم يكار فراوان يروياست و ن يبر سخت و زمان
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را هـا   آن بتـوان دام  كمك كه به شود بيني پيش يد امكاناتيبا مواقع
 .ردكـ مـار  يرا تهـا   آن ههم يك جا جمع كرد و در مدت كوتاهيدر 
  الزم است: ياربردكته كت چند نين خصوص توجه به رعايدر ا
در  گوسـفند و بـز   ييجـا  جابـه مـار و  يات مربـوط بـه ت  انكام -

 يســكو يــكمتعــدد،  يهــاشــامل راهرومعمــوالً  يدامــدار
محـل تجمـع   ، دام ع با تراكم كميوستجمع ، منطقه يريبارگ
 است. يباكس انفراد يكو  دام يبا تراكم باال كوچك

 محلبه  متعدد ياهروهارن يق اياز طرابتدا  ،ا بزهايگوسفندها  - 
هـاي   به محـل  تدريج بهشوند. سپس  ميت يهدا يعيتجمع وس

بـه   يكـ ي يكي درنهايتروند تا  ميتر  مكو متراتر  كوچكتجمع 
ــراد ــاكس انف ــ وارد يب ــس از ت وندش ــار (يو پ ــمم ــي س ، چين

 .شوند ميخارج  آنو...) از  يكش ون وزنيناسي، واكسچيني پشم

ــه ازا در منطقــه كــم - ــراكم ب ــگوســفند  سأر هــر يت ــز،ي   ا ب
ا يگوسفند  سأرك ي يمترمربع و در منطقه پرتراكم به ازا 1

 .رنديگ يدر نظر م مساحتمترمربع  5/0بز 

عنـوان   بـه ها  ا محل گردش دامياز دامداران از مرتع  ياريبس -
انـدازه  د بـه  يـ ن محـل با يا .كنند يتراكم استفاده م مكبخش 

 گاهيجانتوانند از آن خارج شوند. ها  محصور باشد تا دام يكاف
 يداراو  قـرار دارد م كتـرا  مكـ گـاه  يجااز درست بعـد  تراكم م

ن يـ در اهـا   نسبت به منطقه اول است و دام يمساحت كمتر
نند. ك ميدا ياستقرار پ در واحد سطح يشتريبا تراكم ب محل

ا يـ ت بهتـر گوسـفندها   يشتر و هداين موضوع باعث مهار بيا
  شود. مي يس انفرادكبزها به سمت با
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در آن هـا   م دامكه تـرا كـ  يمحلـ  در مورد استفاده يشك نرده -
 ،باشـد تـر   مكـ محتـراكم   مك بخش نسبت بهد يبا شتر استيب
در منطقـه   يجـانب  يهـا  وارهيـ هـا و د  به نردهها  فشار دام رايز

  است.  شتريم به مراتب بكپرترا
عـرض آن  كه  اردك راهرو قرار دي م،كگاه مترايجااز درست بعد  - 

ان عبـور  كـ اما بز يد نك گوسفيفقط  ه از آنكاست اي  به اندازه
كـه   ،واقـع شـده اسـت    يك باكس انفرادي آن يو در انتها دارد
ون يناسي، واكسينيچ ، پشمينيچ (سمدامدار  نظر ات مورديعمل
 شود. يانجام مس كبان يدام در ا يو...) بر رو يكش وزن

اد شـده را  يهاي  ت بخشيظرفاگر دامداران محترم بخواهند  -
د تـا  نـ ش دهيرا افـزا  بهتر است طـول بخشـها   ش دهد،يافزا

ت يردن و هـدا كـ ن صـورت مهـار   يـ را در ايـ را، زها  آن عرض
  تر است. ها، آسان دام

 داشـته باشـد و   يار محكمـ يبس يها وارهيدد يبا يباكس انفراد - 
   ا بزها وجود داشته باشد.يگوسفندها مهار  يدرآن ابزار الزم برا

باشـد كـه   اي  د به انـدازه يبا ،يباكس انفراد يها وارهيدارتفاع  -
ك يـ باراي  بـه انـدازه   عرض آن خارج شود وآن نتواند از  دام

ارتفـاع   .نـد كو چـرخش   ردددام نتواند به عقب برگ هكباشد 
و  هـايي ر انتيمسـ  كشـي  نرده يمتر برا 9/0متر و عرض  2/1
  مناسب است.  يانفرادس كبا

گوسفندها و بزها،  ييجا جابهستم يمختلف سهاي  ن بخشيب -
 واسطه آن بهقرار دارد كه ورود و خروج دام  يمتحرك يدرها

د يـ نبا هـا،  ت دامكـ ر حريو مسـ  ف راهروهاك .شود يكنترل م
ه كـ انتخاب شـود   يد طوريف باكجنس و باشد ز يلغزنده و ل

  .)57و56لكباشد (ش نظافت آن آسان
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  مار مورد استفاده در پرورش گوسفنديو ت ييجا جابهزات يتجه - 56لكش

  

  
  گوسفند و بز در مزرعه ييجا جابهستم ياز س يكشمات ريتصو - 57لكش

  

در مزرعـه،   هـا  ها و بزغالـه  ا برهيآبستن و هاي  دام ييجا جابه -
گلـه را   وم،زلانجام شود و در صورت  يشترياط بيد با احتيبا

مـار  يم و هر دسته را جداگانـه ت يتقستر  كوچك گروهبه چند 
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هـاي   در راهروهـا و بخـش  هـا   دام ردنكـ  جـا  جابه يبرا .ردك
ز يـ ل سـخت پره يبا وسـا ها  آن د از ضربه زدن بهيبا ،مختلف

  شود. يريجلوگها  ب به داميرد تا از هر گونه صدمه و آسك
و  يانفـراد هـاي   سكمار گوسفند و بز بايسهولت ت يامروزه برا - 

توانـد از آن در هـر    ميه دامدار كشده  يطراح ييجا جابهقابل 
ن يا يند. طراحكمار دام استفاده يت يبرا يطيمنطقه و هر شرا

مـار گوسـفند و   يمهار و تهاي  نهيقابل حمل هزهاي  سكنوع با
  ).  58لكند (شك يل ميرا تسهها  مار داميارتكاهش و كبز را 

ار ينرده قابل حمـل و سـ   يشه تعداديهم هك شود ميه يوصت -
 يمهار انفراد يشود تا در موقع لزوم برا بيني پيشگاه يدر جا

 رد.يمورد استفاده قرار گها  دام
 

  
  مار گوسفند و بزيمهار و ت يقابل حمل برا يانفراد سكبا - 58لكش
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 كمكاز به يو بدون ن هاييتن ارگر بهك يككه  اين يامروزه برا -
 يمار مـورد نظـر را بـر رو   يدام ت گران بتواند عالوه بر مهاريد

ه گوسفند و بـز را در  كاند  ابداع شده هايي ند ابزاركآن اعمال 
مدت  يمار طوالنيان تكارگر امك يط مطلوب مهار و برايشرا

ر يـ ل زكن ابزارهـا در شـ  ياز ااي  نند. نمونهك ميدام را فراهم 
 ).59لكارائه شده است (ش

  

  
  گوسفند و بز يمهار انفراد يبراد ابداع شده يجد يابزارها - 59لكش
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