روش های پرواربندی گوسفند
پرواربندي عبارت از تغذيه متعادل دام هاي نر داراي سن کمتر از يکسال به منظور تامين سرعت رشد کافي در
جهت توليد گوشت است که براي مدت زمان و وزن مشخص انجام مي شود .البته در دامپروري سنتي قبل از
حذف ،دام هاي ماده غير جايگزين  ،نرهاي حذفي و ماده هاي پير و حذفي براي مدت کوتاهي به صورت دستي
تغذيه مي شوند ،ولي چون افزايش وزن حاصل بيشتر به صورت ذخيره چربي است ،توصيه نمي شود .لذا در
پرواربندي حيوانات بايد تمام امکانات براي دام هاي جوان و نر متمرکز شود اين امر به داليل زير مي باشد:
 .1ضريب تبديل غذا در حيوانات جوان کمتر از حيوانات پير و ماده است.
 .2سرعت رشد حيوانات نر جوان بيشتر از دام هاي ماده جوان و همچنين ماده و نرهاي پير حذفي مي باشد.
 .3افزايش وزن در دام هاي پير و حذفي و با نسبت کمتري در ماده هاي جوان ناشي از ذخيره چربي است ولي
افزايش وزن در دام هاي نر جوان به صورت ذخيره پروتئين(عضله و ماهيچه) است .
 .4بازار پسندي گوشت حيوانات پير کم است .در حالي که در دام هاي جوان پرواري گوشت خوش
رنگ(سفيد روشن) بوده و به علت نفوذ چربي در آن آبدار ،ترد و خوشمزه مي باشد.
 .5ارزش ريالي وزن زنده و يا الشه دام هاي نر جوان نسبت به دام هاي ماده و پير بيشتر است .به عبارت ديگر
قيمت هر واحد وزن دام هاي پير حدود  08-08درصد دام هاي نر جوان است .
 .6پروار بره هاي شيري ممکن است همزمان با شروع تغذيه آنها(حدود  2-3هفتگي) از مواد غذايي خشبي و
کنسانتره برنامه ريزي شود.
البته انتخاب يکي از روش هاي مختلف پرواربندي به اهداف و امکانات دامپرور بستگي دارد که در مورد هر
يک از آنها توضيحاتي داده مي شود.
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الف) پرواربندي کوتاه مدت بره هاي شيرخوار
اين نوع پرواربندي از سن دو هفتگي و همزمان با شروع تغذيه بره ها با مواد کنسانتره و علوفه تا سن چهار
ماهگي انجام مي شود .در اين روش براي تغذيه بره ها عالوه بر شير ماده از کنسانتره و همچنين علوفه داراي
ضريب هضمي و پروتئين زياد است(گل يونجه) استفاده مي شود  .در مدت پرواربندي علوفه به صورت آزاد در
اختيار بره ها قرار مي گيرد ولي مصرف کنسانتره به صورت جدول ذيل مي باشد  .براي کنترل تغذيه بره ها و
ممانعت مادرها از تغذيه با کنسانتره يک ديواره جدا کننده که فقط بره ها مي توانند از آن عبور کنند در آغل
قرار داده مي شود .اين روش تغذيه را اصطالحاً  Creep Feedingمي گويند .کنسانتره مصرفي براي بره ها
بايد تا سن  48روزگي حاوي حدود  28درصد پروتئين خام باشد و سپس به حدود  16درصد کاهش يابد.
تجربه نشان مي دهد افزايش وزن روزانه بره ها در اين روش تغذيه (به جز نژادهاي زل و سنگسري) حدود
 258-388گرم مي باشد .به طوري که وزن بره ها به دليل رشد سريع در پايان مدت مذکور به  35-48کيلوگرم
افزايش مي يابد .پروار بره هاي شيرخوار در چراگاه نيز قابل اجرا است  .دراين روش مرتع يا چراگاه را با
استفاده از ميله هاي عمودي يا افقي به چند قسمت تقسيم مي کنند .ارتفاع اولين ميله افقي از سطح زمين و يا
فاصله دو ميله عمودي به اندازه اي است که فقط بره ها مي توانند از آن عبور کرده و تغذيه کنند.
جدول :مصرف روزانه کنسانتره در پرواربندي بره هاي شيرخوار
هفته

مقدارکنسانتره(گرم)

گل و برگ يونجه (گرم)

1

-

-

3

58

تغذيه آزاد

5

288

-

0

488

-

9

688

-

11

088

488

13

1888

488

15

1288

488
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ب) پرواربندي طوالني مدت بره هاي شيرخوار
در اين روش پس از آنکه بره ها به مدت  0-0هفته با شير مادر تغذيه شدند به تدريج از شيرگيري شده و تغذيه
آنها با کنستانتره و علوفه شروع مي شود .وزن بره ها در زمان شروع تغذيه حدود  10-22کيلوگرم مي باشد.
وزن نهايي در اين روش  45-58کيلوگرم بوده و طول مدت پرواربندي با احتساب دوران شيرخوارگي  0ماه مي
باشد .در هر دو روش فوق ممکن است بره هاي ماده مازاد نيز همراه بره هاي نر پروار شوند به طور کلي سرعت
رشد بره هاي نر  15-28درصد بيشتر از بره هاي ماده است.
پرواربندي طوالني مدت نسبت به کوتاه مدت دو مزيت دارد:
 )1در اثر محدود شدن دوره شيرخوارگي به  5-6هفته گوسفند مادر زودتر بارور مي شود .زيرا مدت تاخير در
فحلي که ناشي از شيردهي است ،کم مي شود .لذا فاصله بين دو زايمان کم و نرخ توليد مثل زياد مي شود.
 )2مصرف غذا در مقايسه با روش کوتاه مدت کمتر است .زيرا تامين مستقيم مواد مغذي براي بره از اتالف
انتقال مواد مغذي در شير جلوگيري مي کند.

ج) پرواربندي با شير(بره هاي شير پروار)
در اين نوع پرواربندي بيشتر مواد مغذي مورد نياز بره ها از طريق شيرمادر و يا جانشين شير تامين مي گردد و بره
ها در وزن معادل  28کيلوگرم کشتار مي شوند .گوشت اين بره ها سفيد رنگ بوده و رنگ چربي زير بشره اي
سفيد تا صورتي روشن است .مقدار آهن در گوشت اين بره ها به علت آنکه بيشتر توسط شير تغذيه مي شوند
بسيار کم است .در اصطالح فرانسوي اين بره ها را بره هاي سفيد مي گويند .اين روش پرواربندي در کشور
ايران انجام نمي گيرد.
د) پرواربندي تجاري
هر سه روش پرواربندي مذکور در صورتي قابل انجام هستند که دامپرور داراي گوسفند داشتي بوده و خود
قادر به توليد بره هاي شيري باشد .در پرواربندي تجاري دامپرور فاقد گله داشتي بوده و بره هاي مورد نياز از
واحدهاي توليدي خريداري مي شود.
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مزاياي پرواربندي
عالوه بر مزاياي اقتصادي و اجتماعي(نظير ايجاد فرصت هاي شغلي ،کسب درآمد ،تامين گوشت براي مصارف
خانگي و غيره) فعاليت هاي پرواربندي داراي مزاياي ديگري به شرح زير است:
الف) استفاده حداکثر از ظرفيت توليد گوشت دام ها
طبق محاسبات انجام شده تراکم دام(به خصوص گوسفند) نسبت به پوشش گياهي مراتع قابل استفاده کشور
بسيار زياد است که سبب تخريب و فرسايش تدريجي مراتع مي شود .در ضمن در اثر چراي بيش از حد دام ها
ميزان گياهان پر ارزش و خوش خوراک کاهش يافته است .لذا براي ايجاد تعادل بين مراتع موجود و تعداد
واحد دامي در کشور بايد حتي االمکان از افزايش غير اصولي تعداد دام جلوگيري شود .با کاهش دام هاي
موجود و پرورش صحيح آنها ميزان توليد همچنان ثابت باقي مي ماند ،به نحوي که در تغذيه متعادل ،يک بره با
وزن  68کيلوگرم به جاي دو بره با وزن  38کيلوگرم(با تغذيه غير اصولي) به بازار ارائه مي شود .در روش
پرورش داشتي دام ها به منظور توليد گوشت ،اين امر از طريق افزايش تعداد نتايج به ازاي هر راس دام امکان
پذير است .در پرواربندي استفاده از حداکثر ظرفيت بالقوه دام ها از نظر توليد گوشت امکان پذير است.

ب) افزايش مرغوبيت گوشت
در فعاليت هاي پرواربندي تغذيه مناسب و متعادل گوسفندان عالوه بر افزايش سرعت رشد حيوان سبب بهتر
شدن کيفيت گوشت توليدي مي شود .براي روشن شدن موضوع ترکيب شيميايي چند نوع گوشت حاصل از
گوسفند آن در مراحل مختلف پرورش در جدول ذيل ارائه شده است .
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جدول :ترکيب شيميايي الشه گوسفند در مراحل مختلف پرورش
ترکيب شيميايي

گوسفند پروار

گوسفند چاق
(علف پرو ار)

آب(درصد)

گوسفند

گوسفند الغر

معمولي

46

54

65/2

02/0

چربي (درصد)

43/2

33/6

19/5

9

پروتئين (درصد)

18/2

11/0

14/5

10/1

خاکستر(درصد)

1/2

8/6

8/0

8/0

معموالً ميزان مواد مغذي در دام هاي پرواري به علت استفاده از مواد متراکم ،زيادتر است  .لذا وزن دام هاي
پرواري در نمره وضعيت و جثه مشابه نسبت به دام هاي علف پروار در مرتع بيشتر است که در اصطالح دامداران
به اين امر سنّگ کردن مي گويند .از اين اصطالح در مواردي استفاده مي شود که وزن دام ها از وزن پيش بيني
شده توسط دامدار بيشتر باشد .با توجه به جدول  2-1ظاهرا ميزان پروتئين گوسفند الغر نسبت به گوسفند پروار
بيشتر است ولي با کسر کردن کل آب از وزن حيوان در گوسفند الغر ،نسبت پروتئين  10/1فقط در  20/2ماده
خشک و در گوسفندان پروار نسبت پروتئين  18/2درصد در  54درصد ماده خشک محاسبه مي شود .به عنوان
مثال در يک گوسفند پروار با وزن  38کيلوگرم با کسر مقدار آب بدن آن ،مقدار پروتئين در حدود 1/6
کيلوگرم مي باشد ولي در يک گوسفند الغر با همين وزن که داراي  0کيلوگرم ماده خشک مي باشد ,مقدار
پروتئين حدود  1/3کيلوگرم است .همچنين مقدار چربي داخل عضالني در گوشت هاي الغر کم است و به
جاي آن بافت پيوندي ذخيره مي شود .به طوري که گوشت گوسفندان الغر در اثر وجود الياف بافت پيوندي
سفت تر و تيره تر از حد معمول مي باشد .ولي بسياري از عضالت دام هاي پرواري از الياف ظريف تشکيل شده
و طعم گوشت به خاطر متناسب بودن ميزان چربي بافت ها لذيذتر و بهتر است .
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ج) برگشت سريع سرمايه
بخش اعظم فعاليت هاي پرواربندي توسط دامپروران محلي و خانوادگي با سرمايه هاي نسبتا کم انجام مي گيرد.
لذا با توجه به قدرت مالي محدود اين توليد کنندگان برگشت سرمايه سريع بوده و سود حاصل به طور نسبي
مناسب است .اين امر سبب مي شود دامپرور ضمن تشويق به کار توليد به تدريج فعاليت هاي ديگري را آغاز
کرده و از سرمايه موجود به خوبي استفاده نمايد .لذا چنانچه سرمايه گذاري منحصرا در زمينه پرواربندي انجام
شود ،حداکثر بعد از پايان دوره پرواربندي که مدت آن حدود  3-4ماه براي گوسفند و  6-9ماه براي گوساله
مي باشد ،بعد از فروش دام هاي پروار ،برگشت اصل سرمايه و سود حاصل از آن موجبات دلگرمي و تداوم
فعاليت براي دامپروران مي شود .

گروه تحقيق و توسعه گهر دانه شرق
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