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بررسي مشكالت پرورش 
گوسفند در ايران  

1

 گوسفند در اوستا به شكل گوسپنتا �

زبان پهلوي به صورت گوسپند �

به معني جانور اهلي سودمند "گو" �

مقدس معناي به  اسپنتا يا "سپند" �

به معناي جانور اهلي پاك و مقدس  به طور كلي  �

دامپروري در ايـران قـدمتي ديرينـه دارد كـه وجـود مـدارك        �
.تاريخي اين ادعا را ثابت مي كند
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پرورش گوسفند در ايران

موقعيت محلي �

شرايط آب وهوايي �

وجود مراتع مناسب در كشور �

 توجهات روي از نيز برخي و عادت روي از كشورمان ساكنين �
 حيوانات ديگر گوشت به نسبت را گوسفند گوشت از استفادهمذهبي
.دهند مي ترجيح

از اين رو در ايران هدف از گوسفند داري بيشتر توليد گوشت بـوده   �
.و ساير فرآورده هاي آن در درجه دوم اهميت قرار دارند

3

� 
 �گوشتي
پشمي
شيري �

پوستي �

  مهم نژاد اصالح و تغذيه فيزيولوژي،   ژنتيك،   دامپروري در �
.باشند مي دامپزشكي به مربوط كه ها بيماري نه است
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ميليون هكتار164 بيش ازمساحت ايران  �

.دهدميتشكيلمراتعراكشورمساحتدرصد 55ياميليون هكتار  90 �

ميليـون تـن علوفـه خشـك      10كل ميزان علوفه توليدي مراتع كشـور   �
.برآورد مي گردد

روز  240ميليون واحـد دامـي در طـول     27امين كننده غذاي حدودا ت �
.مي باشد

بر اساس آخرين آمارها ايران داراي رتبه پنجم از نظر تعداد گوسـفند   �
.است

دامنه هاي سلسله جبال زاگرس در جنوب غربـي و مركـز و سلسـله     �
جبال البرز در شمال ايران مناطق مناسبي براي پرورش گوسـفند در ايـران   

.هستند

5

محاسن و معايب پرورش گوسفند

:محاسن
گوسفند يك حيوان نسبتاً خوش بنيه اي است كه آب و هواي متغيير و . 1

خشك را تحمل مي كند و با فقيرترين علوفه و غذا ها رشد خود را ادامـه  
.مي دهد

بوسيله گوسفند مي توان زمين هاي نا مرغوبي كه بـراي كشـت و زرع   . 2
.مناسب نيست با ايجاد مرتع مصنوعي مورد استفاده قرار داد

گوسفند در مقايسه با ساير دام ها به جيـره نگهـداري كمتـري احتيـاج     . 3
دارد و بيشتر غذايي را كه دريافت مي كند صرف توليد رشد و نمـو خـود   

. مينمايد
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انواع فرآورده هاي گوسفند را در تمام طول سـال مـي تـوان بـه بـازار      . 4
.عرضه كرد، به همين جهت دامدار كمتر با مشكالت مالي مواجه مي شود

مـاهگي   3برگشت سرمايه نسبتاً سريع است، به عنوان مثـال بـره را در   . 5
.ماه پس از آبستني مي توان فروخت 8يعني 

عادت گوسفند از نظر دفع فضوالت و به ويژه در نقاط مرتفع چراگاه و . 6
.مرتع از نظر تقويت و كود دهي خاك مورد توجه و اهميت است

7

:معايب

گوسفند معموالً از نظر حيوانات مهاجم به ويژه سگ و گـرگ  . 1
.در معرض مخاطره است

گوسفند در برابر آسيب ها و بيماري ها و بـه ويـژه عـوارض    . 2
.انگلي نسبت به ساير دامها بيشتر حساس است

الياف مصنوعي كه از تركيبات شيميايي توليـد مـي شـود مـي     . 3
.تواند به عنوان ماده جايگزين پشم با آن رقابت نمايد

وجود چين هاي متعدد و عدم دسترس به سرويكس  . 4
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مشكالت پرورش گوسفند در كشور

مديريت اداري و اجرايي �

مالي حمايت عدم �

 فعال غير( علمي هاي نيروي بكارگيري عدم و هدفمند و منسجم برنامه نداشتن  �
)روستاها در دامپروري خدمات مراكز بودن

مجرب افراد كمبود و اجتماعي نظر از چوپاني حرفه نامطلوب وضعيت �

كشور در مختلف هاي بيماري شيوع مورد در دقيق رساني اطالع عدم �

  گوسفنداري زمينه در متخصص غير افراد به وام واگذاري �

مراتع به كشور دامي واحد ميليون 60 حدود كامل وابستگي �

  و لبني هاي فرآورده موضوع در دقيقي و مشخص برنامه نداشتن  �
  گوسفند از آمده بدست كشتارگاهي
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مشكالت پرورش گوسفند در كشور

مديريت پژوهشي �

انجام كارهاي علمي و پژوهشي بدون هيچ برنامه مدون �

برگزاري همايش ها و كنگره هاي مختلف بدون داشتن هدف مشخص  �

كثرت مقاالت و چاپ در بهترين مجالت علمي بدون داشتن هيچ برنامه مشخص  �

نداشتن برنامه پژوهشي مشـخص در مـورد فـرآورده هـاي جـانبي بدسـت آمـده از          �
گوسفند 

انجام ندادن طرح پژوهشـي بـر اسـاس نيـاز و مشـكالت واحـد هـاي گوسـفنداري           �
...) اسفنج، سيدر و (

11

مشكالت پرورش گوسفند در كشور

مديريت آموزشي �

ها دانشگاه از شده التحصيل فارغ مجرب افراد كمبود �

  آموزشي هاي كالس برگزاري عدم  �

مديريت واحد گوسفنداري �

گوسفنداري واحدهاي نمودن اداره سنتي �

  آنها از عملي استفاده و علمي افراد بكارگيري در اعتماد عدم  �

 مثلي توليد جديد تكنولوژي از استفاده عدم  �

  گوسفند پرورش هاي واحد گيري آميخته  �
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گوسفند مثلي توليد عملكرد

در كشور گوسفندذخاير ژنتيكي براي وجود  �

استفاده از هورمون هاي مختلف �

استفاده از برنامه هاي مختلف تغذيه اي �

بكارگيري تكنيك هاي جديد توليد مثلي  �

ترويج برنامه هاي مختلـف جهـت بهبـود     �
بازده اقتصدي پرورش گوسفند

13

گوسفند مثلي توليد عملكرد

وضعيت تغذيه 

تغييرات فوليكولي �

ميزان تخمك ريزي �

غلظت متابوليت ها �

ها هورمون غلظت �

ميزان دوقلو زايي �

ميزان بره زايي �

2011 همكاران و اسكارموزي �

2011 همكاران و يانگ �
2013 همكاران و سومچيت �
2014 همكاران و وينولز �
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1899هيپ 

پاسخ به 
 فالشينگ

نژاد �

سن ميش  �

ميزان و كيفيت مكمل هاي تغذيه اي �

وضعيت بدن  �

زمان و مدت فالشينگ  �
  2008 حسن و صابرا  �
2008 همكارن و آكرو  �

2009 بالزو و كريكاري  �

15

مدت بلند هاي اي تغذيه هاي سيستم

 هزينه هاي تغذيه اي
تغذيه براي يك دوره كوتاه  �
تر

تغيير دادن ميزان انرژي جيره �

  1975 همكاران و كنايت �1972 همكاران و تلني  �

 مثل توليد و تغذيه بين ارتباط

 فيدينگ فوكوس
كيفيت مواد غذايي �

زمان و مدت كاربرد �

1986 فرگوسن و رو  �1986 اولدهام و استيوارت  �
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هيپوفيز -هيپوتاالموس عملكردتاثير افزايش سطح تغذيه 

نمايش در طي روزهاي محدود
غلظت گلوكز و انسولين 

 مصرف شروع از بعد روز 3 حدود
كاهش سپس و رسيده پيك به خوراك

 وضعيت در مدت كوتاه تغييرات
متابوليكي ي ها هورمون و گلوكز

فوليكولي جمعيت 

ريزي تخمك ميزان 

2011 همكاران و گالت  �استفاده از مكمل هاي غذايي در يك دوره كوتاه  

2012  همكاران و برلينگوير  �

2014  همكاران و وينولز  �

17

eCGاستفاده از 

ميزان تخمك ريزي �

ميزان دوقلوزايي �

  زايي بره ميزان  �

سيستم تغذيه اي

.اثرات آنها بيشتر آشكار شود: استفاده همزمان

2008 همكاران و شحنه زارع �

  2009 همكاران و سانتوز  �

  2014 همكاران و آمبرين  �
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:فحلي سازيمزاياي همزمان

ه زايش دامهاوركوتاه نمودن د -1

.جايگزيني واربندي پروش، وسال جهت فر وهاي هم سن  توليد بره -2

هـاي   در نتيجـه كـاهش هزينـه    وذف آنهـا از گلـه   ح وتشخيص ميشهاي غير آبستن  -3
.ذيهغت ونگهداري 

.تخمكريزي ميشها در خارج از فصل توليدمثل ودن ومن فحل -4

.چند قلوزايي والسيون وراپان افزايش سوكام -5

.ها ي گلهكنتيژمصنوعي جهت بهبود  نيك تلقيحكان استفاده بهتر از تكفراهم نمودن ام -6

.س از زايمانپ وذيه گله قبل غبهبود در امر مديريت ت -7

 وهـاي د  اجراي برنامه. ها در طول سال براي استفاده بهتر از مراتع كنترل زمان زايش -8
.بار زايش در سال

19

راهكارهاي موثر جهت بهبود وضعيت پرورش گوسفند در ايران

داشتن هدف مشخص و برنامـه ريـزي منسـجم و دقيـق در جهـت      . 1
رسيدن به هدف و يا اهداف مورد نظر

توجه بيشتر دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي به كارهاي عملي . 2
به جاي مباحث تئوري

شناسايي عشاير و چوپانان در كشور و دادن امتيازات خاص به آنها. 3

برگزاري همـايش و يـا ميزگردهـاي مختلـف و شـنيدن مشـكالت       . 4
گوسفنداران
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برگزاري كالس ها و برنامه هاي آموزشي مدون و هدفمند بـا صـرف   . 5
هزينه كمتر براي جوانان عالقمند و جوياي كار در بخش گوسفنداري

برقراي ارتباط مناسب دانشگاه ها با بخش پـرورش گوسـفند جهـت    . 6
اعتمادسازي آنها

استفاده از پروانه هاي چرا و حفظ مراتع از طريق كـوچ بـه موقـع و    . 7
رعايت نسبت بين تعداد دام و مرتع

استفاده از برنامه ها و تكنيك هاي جديـد جهـت بهبـود عملكـرد و     . 8
اقتصادي نمودن پرورش گوسفند


