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سخن آغازین
يکــي از مهم تریــن اهــداف کالن توســعه، رشــد اقتصــادی، ایجــاد رفــاه اجتماعــی و افزایــش درآمــد ســرانه مــردم 
و کاهــش بيــکاري اســت. بــا توجــه بــه شــرایط، پتانســیل و اهمیتــی کــه روســتاها دارا می باشــند، توســعه و عمــران 
روســتايي در دهه هــای اخيــر، همــواره يکــي از دغدغه هــای اصلــي در ايــران و اکثــر کشــورهاي در حــال توســعه بــوده 
اســت. در بســياري از کشــورها، توســعه روســتایي بــه مثابــه راهبــردي بــا اهميــت بــراي تأميــن نيازهــاي اساســي و 
توزيــع عادالنــه ثــروت تلقــي شــده و بــر ایــن اســاس از شــیوه ها و الگوهــای متنوعــی بــرای توســعه روســتایی اســتفاده 
ً از دســتاورد مطلوبــي برخــوردار نبوده انــد، به طــوری کــه هنــوز هــم ســهم جوامــع روســتايي  شــده اســت کــه عمدتــ
در بســیاری از کشــورها از توســعه و پيشــرفت، بســيار انــدک اســت و اکثــر فقــراي ايــن کشــورها يــا در روســتاها به ســر 

ً حاشيه نشــين بــا منشــاء روســتايي هســتند. مي برنــد و يــا شهرنشــيناني عمدتــ
ــدون در  ــعه ب ــای توس ــک از الگوه ــر ی ــه ه ــت ک ــر آن اس ــر، بیانگ ــای اخی ــده در د هه ه ــام ش ــات انج مطالع
نظرگرفتــن شــرایط اجتماعــی - اقتصــادی جوامــع و بــا اعمــال مدیریــت بــا رویکــردی از بــاال بــه پاییــن به اجــرا در 
می آینــد؛ بــه دلیــل نادیــده انگاشــتن نقــش مــردم و جوامــع محلــی در تصمیم گیری هــا معمــواًل بــا چالش هــای 
زیــادی مواجــه می شــوند کــه هــم از نظــر اقتصــادی پرهزینه انــد و هــم از نظــر اجتماعــی ناپایــدار و غالبــً حتــی بــه 

هدف هــای از پیــش تعییــن شــده نیــز نمی رســند.
الگوهــای توســعه اقتصــادی- اجتماعــی جامعــه محــور، ضمــن توانمندســازی مــردم، زمینه های مشــارکت فعال 
آنــان را در برنامه هــای توســعه فراهــم می آورنــد. مســئولیت پذیری اجتماعــی آحــاد مــردم و مشــارکت ســازمان های 
ــدی از  ــطه بهره من ــی، بواس ــازمان یافته مردم ــای س ــت. گروه ه ــرد اس ــن رویک ــی ای ــاکله اصل ــاد، ش ــردم نه م
ظرفیت هــای نــوآوری، خوداتکایــی در پاســخگویی بــه نیازهــای محلــی و ارائــه خدمــات مناســب از مزیت نســبی در 

مســیر پیشــبرد توســعه در ســطح محلــی، برخــوردار هســتند.
بکارگیــری رویکــرد مشــارکتی در امــر توســعه و اجــرای برنامه هــای توانمندســازی در ســطح محلی از یک ســو روند 
اجــرای طرح هــا را تســهیل می کنــد و مقبولیــت اجتماعی را در پی داشــته و از ســوی دیگــر منافع طرح هــا و برنامه ها 
به صــورت مســتقیم بــه جامعه محلــی برمی گــردد. در حالیکــه، برنامه هــا و پروژه های توســعه متکی بــه رهیافت های 
تمرکزگــرا و یکســویه هــر چنــد ممکــن اســت در ابتــدا بــا تحــوالت قابل توجهــی در مقطعــی از زمــان همراه باشــد، 
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ولــی عمــاًل بــه کنــار مانــدن مــردم از جریــان توســعه و حتــی گرفتــار آمــدن آنــان در دام وابســتگی منجــر می شــود 
کــه در بســیاری از مــوارد میــزان اعتمــاد بــه نفــس، قــدرت تصمیم گیــری و ظرفیــت مدیریــت جوامــع نیــز تحلیــل 

می رود.
مطالعــات و بررســی های انجــام شــده توســط کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد، بــا محوریــت مبانــی نظــری، 
ــه و در حــال توســعه، حاکــی از آن  ــات کشــورهای توســعه یافت ــی و تجربی ــی و بین الملل مطالعــات تطبیقــی مل
اســت کــه در دوران صنعتــی و مــدرن شــدن، کشــورهای پیشــرفته از فرصت هــای بکــری در بخش هــای صنعــت، 
کشــاورزی و خدمــات برخــوردار بــوده و بواســطه فنــاوری حاصــل از عصــر صنعتــی شــدن، در یــک فضــای رقابتــی، 
ــن مســیر اســتفاده از بازارهــای  ــد. در ای ــزرگ و تولیــد انبــوه پرداخته ان ــه تشــویق ســرمایه گذاری در مقیــاس ب ب
جهانــی، تأمیــن منابــع از کشــورهای مختلــف و مدیریــت قیمــت تمــام شــده نیز، خــود گامــی مؤثر در حل مشــکل 
اشــتغال بــوده اســت. در ادامــه اقداماتــی ماننــد استانداردســازی، بهبــود فناوری هــا و .... موجــب شــده اســت تــا آن 
کشــورها عهــده دار نقــش اصلــی و پیشــرو در بازارهــا گردیــده و بدیــن ترتیــب زمینــه توســعه کســب و کار و بــه تبع 

آن توســعه اشــتغال، بــرای آن کشــورها فراهــم شــده اســت.
ــازار، فضــا و  ــد و نقش پذیــری کشــورها در بازارهــا و تصــرف ســهم های اصلــی ب ــا گذشــت ایــن رون متأســفانه ب
موقعیــت بــرای کشــورهای در حــال توســعه محــدود و کــم شــده اســت. در ایــن راســتا کشــورهای در حــال توســعه از 
یــک طــرف بــا اشــباع نســبی بازارهــای جهانــی، عــدم برخــورداری از قــدرت سیاســی- اقتصــادی و عــدم دسترســی به 
فناوری هــای پیشــرفته مواجــه شــده و از طــرف دیگــر فرهنــگ مصــرف در ایــن کشــورها نفــوذ یافتــه اســت. بنابرایــن، 
ً از همــان رو ش هــای تجربــه  بــرای کشــورهای در حــال توســعه، دیگــر ایــن امــکان فراهــم نمی شــود تــا بتواننــد صرفــ
شــده، بــه تولیــد و رشــد اشــتغال بپردازنــد. چراکــه مختصــات محیــط و ویژگی هــای عرضــه و تقاضــا تغییــر کــرده 
اســت و بدیــن ترتیــب طراحــی و مدیریــت فراینــد تولیــد و توســعه اشــتغال، در ایــن دوره ســخت تر و پیچیده تــر 

از قبــل خواهــد بــود.
در همیــن رابطــه، ایــران نیــز به عنــوان یــک کشــور در حــال توســعه، قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی به عنوان 
ــا اعمــال سیاســت های توســعه ای نظیــر کشــورهای پیشــرفته و  عنصــری از زیرمجموعــه قدرت هــای حاکــم و ب
توســعه یافتــه، اقــدام بــه حمایــت از توســعه ســرمایه گذاری در فضــای رقابتــی نمــوده اســت. نتیجــه اجــرای ایــن نــوع 
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سیاســت ها، تمرکــز ســرمایه ها در شــهرهای بــزرگ و مرفــه شــدن شــهرهای برخــوردار بــوده و همیــن سیاســت از 
ســویی دیگــر موجــب افزایــش مهاجــرت از روســتاها و شــهرهای محــروم بــا هــدف اســتفاده از فرصت هــای شــغلی 
ایجــاد شــده در شــهرهای بــزرگ گردیــده اســت. بــه نحوی کــه در برابــر رشــد و توســعه برخــی از شــهرهای بــزرگ، 
بســیاری از دیگــر شــهرها و نیــز روســتاها، ســرانجامی غیــر از حرکــت بــه ســمت فقــر، فالکــت و محرومیت بیشــتر 

ــته اند. نداش
توســعه اجــرای ایــن سیاســت و تمرکــز بر ســرمایه گذاری در شــهرهای بــزرگ و فراموش کردن ســایر شــهرهای 
کوچــک و بویــژه روســتاها، موجــب شــده اســت کــه نســبت روستانشــینی جمعیــت از حــدود 61 درصــد در ســال 
1335 بــه حــدود 25.9 درصــد در ســال 1395 کاهــش یابــد. در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــت ایــن روند کاهشــی 
و تغییــر بافــت جمعیتــی و نیــز آمایشــی، علیرغــم تالش هــای مؤثــر دولت هــا در دوران پــس از انقــالب اســالمی در 
حــوزه تأمیــن زیرســاخت ها نظیــر ایجــاد و توســعه راه، آب، بــرق، مدرســه و درمانگاه و همچنین ســاماندهی شــوراها 
و ســایر مجموعــه اقدامــات اجتماعــی، رخ داده اســت. هــم اکنــون روســتاهای بســیاری در ایــران وجــود دارنــد کــه 
از امکانــات زیربنایــی مناســب بــرای زندگــی و ســکونت دائمــی، بهره منــد هســتند امــا روســتاییان بــه دلیــل عــدم 
برخــورداری از شــغل مناســب )درآمــدزا( و محدودیــت تولیــد، به شــهرها مهاجــرت نمــوده و آن روســتاهای بهره مند 

از زیرســاخت ها، خالــی از ســکنه شــده اند.
ــام)ره(، توســعه  ــان حضــرت ام ــی فرم ــه ســتاد اجرای ــت وابســته ب ــاد برک ــی بنی ــای اصل یکــی از مأموریت ه
ــبی  ــای نس ــر مزیت ه ــی ب ــروم مبتن ــع مح ــی جوام ــادی و اجتماع ــازی اقتص ــدار و توانمندس ــب و کار پای کس
ــب مشــارکت  ــور جل ــه منظ ــه ب ــای نوآوران ــن راه کاره ــت، تدوی ــن مأموری ــق ای ــتای تحق ــق اســت. در راس مناط
فراگیــر جامعــه محلــی و توان افزایــی آنــان بــه منظــور ارتقــای ســطح رفــاه مــردم و ایجــاد زمینــه توســعه پایــدار 
در مناطــق هــدف، در اولویــت کار بنیــاد برکــت قــرار گرفــت. نتیجــه ایــن تمرکــز، طراحــی الگوهــای مختلــف 
ــی،  ــی و میدان ــات پژوهش ــله مطالع ــرای سلس ــف و اج ــای تعری ــر مبن ــی ب ــی و محرومیت زدای ــرای فقرزدای ب
ــر  ــه در ه ــوده اســت ک ــی ب ــوزه محرومیت زدای ــی در ح ــی و بین الملل ــون مل ــات گوناگ ــد تجربی بررســی هدفمن
ــی  ــازماندهی و چگونگ ــوه س ــه نح ــیر، ب ــیم مس ــر ترس ــالوه ب ــی، ع ــای تدوین ــا و روش ه ــن الگوه ــک از ای ی
ــر  ــش ه ــف نق ــاد، تعری ــردم نه ــازمان های م ــی، خصوصــی، س ــم از بخــش عموم ــا، اع ــایر بخش ه ــارکت س مش



- گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

4

سخن آغازین

یــک از ذینفعــان، تکمیــل زنجیــره تأمیــن هــر فعالیــت و نقــش مــردم جامعــه محلــی توجــه ویــژه شــده اســت. 
در همیــن راســتا، بنیــاد برکــت الگویــی را بــا توجــه بــه شــرایط و ویژگی هــای مناطــق مختلــف کشــور بــا تمرکــز 
بــر ســطحی گســترده تر، تدویــن کــرده اســت. ایــن الگــو تحــت عنــوان »آیین نامــه ســرمایه گذاری مردمــی و اشــتغال 
نیــروی انســانی - آســمان « بــه دنبــال ایجــاد رشــد فراگیــر در مناطــق محــروم و توســعه کســب و کار و اشــتغال، تحــت 
رویکــرد اصلــی معیشــت پایــدار اســت. » آســمان « راهــی برای ایجــاد پیوند میان ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی در یک 
جامعــه بــا تمــام فرصت هــا و محدودیت هــای دنیــای واقعــی اســت کــه میــان توانمنــدی جامعــه و بازارهای محلــی، پلی 
از جنــس مشــارکت، توســعه اجتماعــی و اقتصــادی می زنــد و زمینــه تقویــت چرخه عرضــه و تقاضــا را به عنــوان زیربنای 

در آمدزایــی و اشــتغال، در ســطحی نظیــر یــک شهرســتان فراهم مــی آورد.
»آیین نامــه فقرزدایــی و توان افزایــی برکــت - آفتــاب « یکــی دیگــر از الگوهــای مــورد عمــل بنیــاد اســت کــه 
بــا هــدف كمــك بــه تســريع فراينــد فقرزدايــي از طریــق توانمندســازی جوامــع محلی مبتنــی بــر بهره گیــری از رویکرد 
مشــارکتی و اقــدام اجتماعــی بــه جــاي تصدي گــري، تدویــن شــده اســت. تحــت گســتره » آفتــاب «، قبــل از تعییــن 
ظرفیت هــای محلــی بــرای انجــام و توســعه کســب و کار، فراینــد توانمندســازی آغــاز می شــود تــا مــردم جامعــه 
محلــی بتواننــد به صــورت فعــال در تصمیم گیری هــا و پذیــرش مســئولیت، ایفــای نقــش نماینــد. بی تردید بنیــاد برکت 
بــر ایــن بــاور اســت کــه غلبــه بــر فقــر و محرومیــت، نیازمنــد آن اســت کــه مــردم، خــود از توانمنــدی الزم بــرای 
شــناخت فرصت هــا و محدودیت هــای محیطــی برخــوردار گردیــده و مهــارت و دانــش زندگــی در شــرایط محیطــی 

ــب نمایند. را کس
و در نهایــت »مهتــاب« یــا » مــدل هــادی تــالش اقتصــادی برکــت« به عنــوان ضلــع ســوم و حلقــه تکمیــل کننده 
»مــدل توســعه روســتا « تلقــی می شــود. »مهتــاب« در پــی آن اســت تــا بــا ارائــه طرح هــا و مدل هــای کســب و 
کار خــرد بــا توجــه بــه زمینه هــا و ظرفیت هــای روســتایی، پیونــد دهنــده مجموعه هــای »آســمان« و »آفتاب« باشــد. 
اگــر در آســمان بــه دنبــال تولیــد خانگی و خرد هســتیم و در آفتاب در جســتجوی پشــتیبانی و تأمین چرخه تولیــد، در 
مهتــاب مدل هــای کســب و کار را بــه منصــه ظهــور می گذاریــم. )شــمای کلــی مــدل توســعه اقتصــادی روســتا در 

پایــان همیــن بخــش ارائه شــده اســت(.
 کســب و کارهــای کوچــک روســتایی از قابلیت هــای خاصــی برخوردارنــد کــه بــا اســتفاده از آن هــا می تــوان تأثیــر 
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قابــل توجهــی بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی روســتا گذاشــت. بــا ایــن حــال فقــدان مــدل و طرح مناســب یکی 
از عوامــل مهمــی اســت کــه مانــع از رونــق ایــن قبیــل کســب و کارهــا و توجه مناســب روستانشــینان به آن ها شــده 
اســت. از ایــن رو، کمیتــه تحقیــق و توســعه بنیــاد برکت ســعی کرده اســت تــا بــا فراهــم آوردن مجموعه »مهتــاب« این 
مانــع را برطــرف کــرده و بــا ارائــه مدل هــا و طرح هــای متناســب بــا شــرایط محلــی و روســتایی گام مؤثرتــری در 

راســتای رونــق و شــکوفایی کســب و کارهــای مذکــور بــردارد.
ــه و  ــک مجموع ــورت ی ــاب« به ص ــتاها، »مهت ــب و کار در روس ــای کس ــوع زمینه ه ــدد و تن ــه تع ــه ب ــا توج ب
سلســله وار منتشــر خواهــد شــد. از آنجــا کــه دامپــروری از حوزه هــای مهــم اشــتغال روســتایی به شــمار می آیــد و از 
نقطــه نظــر بازاریابــی از وضعیــت مناســبی نیــز برخــوردار اســت، اولین نســخه از »مهتاب« به دام های ســبک شــامل 
گوســفندداری و پــرورش بــز اختصــاص داده شــده اســت. بــر همیــن اســاس، در ایــن مجلــد ســعی شــده اســت بــا 
اســتفاده از مطالعــات و تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط مؤسســات ذیربــط و اســتفاده از کارشناســان متخصــص 
پــرورش گوســفند و بــز، مباحــث مربــوط بــه آن هــا به طــور همــه جانبــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا بیانــی 
روشــن و ســاده، در قالــب مدلــی قابــل اجــرا تهیــه و در اختیــار خانوارهــای روســتایی عالقمنــد بــه ایــن حرفــه قــرار 

گیــرد تــا گامــی هــر چنــد کوچــک بــرای رســیدن بــه زندگــی بهتــر برداشــته شــود.

ومن اهلل التوفیق
محمود عسکری آزاد

رئیس کمیته تحقیق و توسعه 
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مقدمه
شــروع و ایجــاد هــر کســب و کاری نیازمنــد فراگیــری مقدمــات و آگاهــی از عوامــل اثرگــذار و زمینه هــای 
شــکل گیری آن اســت. دامپــروری بــه طــور عــام و پــرورش گوســفند و بــز بــه طــور خــاص نیــز به عنــوان یــک 
حرفــه متأثــر از عوامــل و زمینه هایــی اســت کــه دانســتن آن هــا بــرای افــرادی کــه بــه ایــن حــوزه ورود می کننــد 
و بــه دنبــال ایجــاد اشــتغال از ایــن طریــق هســتند، ضــروری و حتــی حیاتــی اســت. بــر همیــن اســاس در اینجــا 
بــه بررســی مهم تریــن موضوعــات و عوامــل تعییــن کننــده ای کــه الزمــه تشــکیل و ایجــاد یک واحــد پــرورش دام 

سبک)گوســفند و بــز( اســت، می پردازیــم.

1. شرایط اقلیمی منطقه
ــه  ــک منطق ــرورش دام در ی ــد دوره پ ــی( در فراین ــت و بارندگ ــاد، رطوب ــرارت، ب ــور، ح ــی )ن ــرایط آب و هوای ش
تأثیــر به ســزایی دارد. از طــرف دیگــر، بــا شــناخت اقلیــم یــک منطقــه می تــوان مقدمــات الزم بــرای پــرورش دام را 
پیش بینــی نمــود. اقلیــم بــه شــرایط آب و هوایــی یــک منطقــه جغرافیایــی نظیر دمــا، رطوبت، فشــار هــوا، باد، بــارش و 
ً طوالنــی می گویند. در هواشناســی معموالً شــرایط حــال حاضر  سایرمشــخصه های هواشناســی در مــدت زمانــی نســبت
آب و هــوا مــورد بررســی قــرار می گیــرد، در حالیکــه در اقلیم شناســی مشــخصه های درازمــدت آب و هــوای منطقــه 

مــورد توجــه اســت.
نمودار)1(: عوامل تأثیر گذار بر آرامش دام
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انواع ا قلیم:
به طور کلی اقلیم ها را می توانیم به پنج دسته زیر تقسیم نمائیم:

 اقلیم های بارانی حاره
 اقلیم های خشک

 اقلیم های بارانی معتدل گرم
 اقلیم های جنگلی سرد برفی

 اقلیم های قطبی
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه شــرایط آب و هوایــی متنوعــی دارد و از آنجــا کــه بازدهــی دام تحــت 
تأثیــر محیــط پــرورش و ژنتیــک دام اســت بنابرایــن اطــالع از شــرایط اقلیمی منطقــه مورد نظــر برای پــرورش دام 
و نــوع دام مناســب آن شــرایط آب و هوایــی، بســیار مهــم اســت. بنابرایــن ســعي مي شــود آنچــه در تقســيم بندي 
اقليمــي ايــران در رابطــه بــا پــرورش گوســفند و بــز اهميــت دارد، بيــان شــود. بــر ايــن اســاس كشــور بــه چهــار 

اقلیــم زیــر تقســيم می شــود. )ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، 1396 : 4- 3(

1( معتدل و مرطوب)سواحل جنوبی دريای خزر(:
بــا اعتــدال هــوا و بارندگــی فــراوان جــزء مناطــق معتــدل کشــور بــه حســاب می آیــد. مشــخصه بــارز آب و 
هوایــی در اقلیــم معتــدل و مرطــوب، میــزان بــارش بــاران در اغلــب فصــول ســال در ایــن ناحیــه می باشــد. معمواًل 
دمــای هــوا در تابســتان بیــن 25 تــا 30 درجــه در روز و بیــن 20 تــا 23 درجــه هنــگام شــب اســت. رطوبت هــوا در 
منطقــه بســیار باالســت و بــارش بــاران، موجــب بــاال بــردن ســطح پوشــش گیاهــی و رویــش جنگل هــا در منطقــه 
معتــدل و مرطــوب جنــوب دریــای خــزر شــده اســت. میــزان بــارش و رطوبــت در ناحیــه معتــدل و مرطــوب در 

امتــداد نــوار حاشــیه دریــا، از شــرق بــه غــرب افزایــش می یابــد.

2( سرد )کوهستان های غربی(:
سلســله جبــال البــرز و زاگــرس نواحــی مرکــزی ایــران را از دریــای خــزر در شــمال و جلگــه بین النهریــن در
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ــوه  ــه ک ــد از جمل ــران وجــود دارن ــز و شــرق ای ــرد در مرک ــز به صــورت منف ــی نی ــد. کوه های ــرب جــدا می کنن غ
ــران و  ــالت مرکــزی ای ــی رشــته کوه هــای ف ــی کــه دامنه هــای غرب ــان، شــیر کــوه و ... .کوهســتان های غرب تفت
سراســر کوه هــای زاگــرس را در بــر می گیــرد از مناطــق سردســیر کشــور بــه شــمار می آینــد. از مشــخصه بــارز 
اقلیــم ســرد و کوهســتانی، ســرمای شــدید زمســتان و هــوای معتــدل تابســتان های ایــن ناحیــه اســت. میــزان 
بــارش بــرف در اقلیــم ســرد و کوهســتانی بســیار باالســت. اختــالف دمــای شــب و روز بســیار زیــاد اســت. خشــکی 
هــوا در مناطــق ســرد و کوهســتانی آزاردهنــده اســت. در ایــن نواحــی، میــزان بارندگــی در تابســتان کــم و در 
زمســتان زیــاد اســت و بیشــتر به صــورت ریــزش بــرف می باشــد. برف هــای پیاپــی بیشــتر قله هــا را می پوشــاند.

3( گرم و خشک )فالت مرکزی(: 
بخــش قابــل توجهــی از مســاحت ایــران را مناطــق گــرم و خشــک اشــغال نمــوده اســت. بادهــای خشــک 
ایــن مناطــق، بســیار آزاردهنــده اســت. آســمان کویــر در بیشــتر ایــام ســال صــاف و بــدون ابــر می باشــد. میــزان 
بارندگــی کــم و مــه و طوفــان بســیار زیــاد اتفــاق می افتــد. بارندگــی کــم موجــب کاهــش ســطح پوشــش گیاهــی 
در ایــن ناحیــه شــده اســت. اختــالف دمــای شــب و روز در مناطــق اقلیمــی گــرم و خشــک زیــاد اســت. بارندگــی 
بســیار شــدید و اغلــب به صــورت رگبــار رخ می دهــد. میــزان تعریــق و تبخیــر نســبت بــه بــارش ســالیانه باالســت 
مشــخصه بــارز آب و هوایــی این اقلیــم، روزهای گرم و شب های بسيار سرد و زمستان های سرد و سخت و تابستان های 

گرم و خشک می باشــد.

4( گرم و مرطوب)سواحل جنوبی(:
ایــن منطقــه اقلیمــی، در امتــداد یــک نــوار ســاحلی باریــک و نســبتً طوالنــی اســت کــه بیــش از دو هــزار 
کیلومتــر طــول آن می باشــد و از ارونــد رود در جنــوب غربــی اســتان خوزســتان شــروع شــده و بــه خلیــج گواتر در 
جنــوب شــرقی اســتان سیســتان و بلوچســتان ختــم می شــود. مشــخصه بــارز آب و هوایــی ناحیــه گــرم و مرطوب، 
گرمــای شــدید و رطوبــت بــاالی هواســت. میــزان بارندگــی در ایــن منطقــه بســیار پاییــن اســت، اغلــب بارندگــی 
در فصــول پاییــز و خصوصــً زمســتان رخ می دهــد. هــوا در زمســتان، معتــدل و مطبــوع اســت. میــزان اختــالف 
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دمــا بیــن شــب و روز کــم اســت. بــارش کــم بــاران به ویــژه در فصــل تابســتان، موجــب کاهــش ســطح پوشــش 
گیاهــی در منطقــه گــرم و مرطــوب، شــده اســت. آب هــای زیرزمینــی در ایــن منطقــه، اغلــب شــور هســتند. بــه 

دلیــل تابــش مســتقیم آفتــاب و گرمــای شــدید، میــزان تبخیــر آب بســیار باالســت.

بــا توجــه بــه وجــود چهــار نــوع اقلیــم فــوق در ایــران، کســانی کــه مایــل بــه ایجــاد و تشــکیل دامداری ســبک 
هســتند بایــد وضعیــت اقلیمــی و آب و هوایــی منطقــه خــود را مــد نظر داشــته باشــند و جایــگاه پــرورش دام را به 

گونــه ای طراحــی کننــد کــه قــادر بــه حفاظــت از دام و تأمیــن دمــای مناســب برای پــرورش آن باشــند.

نقشه آب  و هوایی ایران
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2. اهداف پرورش گوسفند و بز
نخســتین اقــدام در شــروع پــرورش گوســفند و بــز، مســتقل از شــناخت اقلیــم، تعییــن ایــن موضــوع اســت که 
هــدف از پــرورش آن هــا چیســت؟ به طــور کلــی گوســفند و بــز را می تــوان بــر اســاس دســتیابی بــه محصــوالت و 
تولیداتــی کــه ارائــه می کننــد، نگهــداری کــرد و آن هــا را پــرورش داد. از جملــه ایــن تولیــدات می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
 گوشت

 پشم)کرک(
 شیر

 باروری)زاد و ولد(
 کود

با توجه به این محصوالت، هدف از پرورش این دام ها را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی کرد:
1( پــرورش دام داشــتي: در دام داشــتي هــدف و منظــور از نگهــداري و پــرورش عبــارت اســت از حداكثــر توليــد 
ــا توجــه  بره )بزغالــه( در ســال و نیــز توليــد شــير، فرآورده هــاي لبنــي و پشــم)کرک(. در روش داشــتي معمــواًل ب
بــه ســالمتي و خصوصيــات ژنو تيپــي و فنوتيپــي، دام را تــا حداكثــر ســن اقتصــادي در گلــه نگهــداري نمــوده 
تــا بتواننــد اســتفاده بيشــتري را در طــي دوران عمــر اقتصــادي از آن داشــته باشــند. معمــواًل در ايــن روش دام 
را تــا 4 الــي 5 شــكم زايــش در مــدت عمــر نگهــداري مي نمايند)طــول عمــر اقتصــادي(. دامــدار از فــروش بره هــا 
ــير و  ــم، ش ــروش پش ــد(، ف ــه مي گردن ــن در گل ــه جايگزي ــای( ماده )بقي ــه بره ها)بزغاله ه ــر و اضاف ــای ن ــا بزغاله ه ی
فرآورده هــاي آن درآمــد كســب مي نمايــد. در ايــران اكثــر عشــاير و برخــي از روســتاييان گوســفند و بــز داشــتي 

ــا ايــن هــدف نگهــداري مي كننــد. را ب
2( پــرورش دام پــرواری: پرواربنــدي دام بــه حرفــه و فنــي از دامــداري اطــالق مي گــردد، كــه درآن بــا تنظيــم 
يــك جيــره غذايــي متناســب و متــوازن در طــي يــك دوره زمانــي مشــخص، اســتعداد و تــوان توليــد گوشــت در 
دام بــروز مي كنــد. بعبارتــي پرواربنــدي دام بــه معنــي چــاق كــردن دام هــاي الغر)خصوصــً نــژاد گوشــتي( تــا تــوان 
توليــد نهايــي دام بــراي توليــد عضلــه اســت. اصــواًل دامــداري حرفــه اي، ايجــاب مي نمايــد تــا بــراي كســب حداكثر 
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مطلوبيــت اقتصادي)یعنــی ســود(، كــه هــدف توليــد كننــده اســت، از نهايــت پتانســيل و تــوان دام جهــت توليــد 
اســتفاده شــود. در ایــران مــدت پرواربنــدی دام ســبک از 75 تــا 120 روز و بــه طــور متوســط 100 روز مي باشــد. 
اصــواًل هــر زمــان كــه اضافــه وزن را بيشــتر چربــي تشــكيل دهــد بايــد خاتمــه دوره پرواربنــدي اعالم شــود. بديهي 
اســت كــه ايــن امــر بــه عوامــل مختلفــي از جملــه چگونگــي خريــد دام مناســب و ســالم و ارزان قيمــت، تهيــه 
علوفــه ارزان قيمــت در فصــول مناســب و انباركــردن آن، تأميــن جايــگاه مناســب و بهداشــتي و دارا بــودن اطالعات 
فنــي در مــورد تهيــه جيره هــاي متعــادل، ســن و انتخــاب نژادهــاي گوشــتي، وضعيــت بــازار و غيــره بســتگي دارد.

3.  انواع نژاد  
ــن اولیــن و  ــرورش دهیــم، بســیار مهــم اســت. بنابرای ــی را پ ــا نژادهای ــژاد ی ــن کــه چــه ن ــرای ای تصمیــم ب
مهم تریــن توجــه هــر دامــداری بــرای انتخــاب نــژاد، مشــخص شــدن انگیــزه و هــدف او از پــرورش دام اســت؛ آیــا 
هــدف تولیــد الیــاف پشــمی یــا کــرک اســت؟ یا منظــور دامــدار تولیــد شــیر و گوشــت و فــروش آن در بازار اســت؟ 

نــوع پاســخ بــه ایــن ســؤاالت دامــدار را در انتخــاب نــژاد پرورشــی هدایــت می کنــد. 
در مرحله دوم قیمت نژاد و در دسترس بودن آن تأثیرگذار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته: 
 اگــر هــدف از پــرورش دام به صــورت داشــتی اســت بایــد نژادهــای موجــود را مطالعــه کنیــد و هــر کــدام بــا 

    شرایط منطقه سازگارتر و امکان دوقلو زایی و چندقلوزایی آن ها بیشتر است، خریداری شود.
  اگر هدف از پرورش گوسفند پرواربندی است باید از نژادهای گوشتی که با شرایط منطقه سازگارترند استفاده نمائید.
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 الف( نژادهاي گوسفندان ايران
نژادهــا را می تــوان براســاس معیارهایــی نظیــر نــوع تولیــد، نــوع منطقــه پــرورش، وجــود یــا نبــود دنبــه، انــدازه 
جثــه، نــوع پشــم و مــواردی ماننــد آن طبقه بنــدی نمــود. هــم اكنــون مشــخصات 27 نــژاد گوســفند در کشــور 
شناســایی شــده اســت. تعییــن نــژاد و گروه بنــدی آن هــا كار آســانی نبــوده، زیــرا در ایــن مــورد عوامــل ارثــی و 
محیطــی دخالــت دارد. گوســفندان ایــران را بــر حســب داشــتن دنبــه، وزن بلوغ)ســنگین، متوســط و ســبک( و رنــگ 

ــزی آموزشــی،1396 :25(: ــرد )ســازمان پژوهــش و برنامه ری ــدی ک ــر طبقه بن ــوان به صــورت زی ــدن می ت ب

جدول زیر به صورت جزئی تر به تشریح انواع نژادهای گوسفند موجود در ایران پرداخته است:

نمودار)2(: طبقه بندي نژادهاي گوسفندان ايران
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ژاد
ع ن

نو

قه
نط

م

ار(
هز

به 
ت)

عی
جم

گ
رن

 وزن پایانوزن تولد
وزن دام بالغوزن6ماهگیشیرخوارگی

زن
ش و

زای
اف

م(
گر

ه)
وزان

 ر

د 
رص

د
یی

وزا
وقل

د

نر

ده
نرما

ده
نرما

ده
نرما

ده
ما

ری
شا

اف

زنجان
 آذربایجان
 غربی و
شرقی

13611تا3.93.7252436336651241قهوه ای800

چی
بلو

خراسان
یزد

اصفهان
 سیستان و
بلوچستان

10تا3.93.625233128484317715سفید2500

یی
شقا

ک ق
ل

 کهکیلویه و
 سفیدتا500فارس

--43.828273432.57450187خرمایی

الق
100گلستاندا

 نخودی تا
4.13.83128444051451407خرمایی

 مازندران وزل
32.718172623523714510متنوع1000گلستان

گل
ره 

 خراسانق
 سیاه تا50رضوی

813 تا5.25252335314841135خاکستری

راز
شی

ود 
کب

500فارس
خاکستری

سیاه 
قهوه ای

1275تا4.24242229275045158

یی
شقا

ی ق
رک

ت
 فارس و
 نخودی و500بوشهر

-3.93.8222132307451187قهوه ای

جدول )1(: انواع نژاد و خصوصیات گوسفندان ایران
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ژاد
ع ن

نو

قه
نط

م

ار(
هز

به 
ت)

عی
جم

گ
رن

 وزن پایانوزن تولد
شیرخوارگی

وزن دام بالغوزن6ماهگی
زن

ش و
زای

اف
م(

گر
ه)

وزان
 ر

د 
رص

د
یی

وزا
وقل

د

نر

ده
نرما

ده
نرما

ده
نرما

ده
ما

دی
زن

تهران- قم
 مرکزی
سمنان

1000
سیاه-

خاکستری-
سفید

7تا4.44.23128353266552209

ال
 سیاه و150قزوینش

13040تا4.84.5262434317267240خاکستری

بی
عر

ایالم
خوزستان
بوشهر

 سفید تا200
1505تا3.73.5222131285855200نخودی

نی
اها

400مرکزیفر
 سفید با
 لکه های
سیاه

3.63.525.525282752422163.5

دی
کردستانکر

 قهوه ای و1000ایالم
43.824223129524516010سفید

نی
ائی

ن

1001تا3.53.3232128264436190سفید سیاه400اصفهان

یی
کو

 آذربایجانما
غربی
شرقی 

500
سفیدبا
 لکه های 

سیاه
4.43.823223229655524011

زل
ق

 آذربایجان
غربی
شرقی 

1202.5تا4.44242333315249185قهوه ای1000
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ژاد
ع ن

نو

قه
نط

م

ار(
هز

به 
ت)

عی
جم

گ
رن

 وزن پایانوزن تولد
وزن دام بالغوزن6ماهگیشیرخوارگی

زن
ش و

زای
اف

م(
گر

ه)
وزان

 ر

د 
رص

د
یی

وزا
وقل

د

نر

ده
نرما

ده
نرما

ده
نرما

ده
ما

ان
هرب

م

همدان
زنجان

کردستان
مرکزی

 سفید1000
12014تا3.83.6232335346454250تاخرمایی

نی
مغا

اردبیل
 آذربایجان

شرقی
 خراسان
شمالی

 سفید تا1400
13016تا4.44242333306052240نخودی

نی
رما

ک

1000کرمان
 سفید با
 لکه های
سیاه

3.43.22321292550462164

ری
تیا

چهارمحالبخ
خوزستان
لرستان

1500
 سفید با
 لکه های
سیاه

4.74.42931423777572307

ری
لرستانل

1000ایالم 
 سفید با
 لکه های
سیاه

3.63.324233635655017030

بی
جا

1200کرمانشاهسن
 سفید با
 لکه های
قهوه ای

43.626233232575420817

شی
 از نخودی400گیالنطال

1002تا3.23.1161520194743120تا سیاه

4.003.7524.4123.0432.4329.9858.4348.8319210.47میانگین

)منبع: غالمی و دیگران،1394 :48-74(
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می توانیــم در نمــودار زیــر نیــز میانگیــن وزن دام)نــر( را در زمــان بلــوغ بــه تفکیــک نــوع نــژاد، مالحظــه کنیــم. 
بــا توجــه بــه نمــودار، نژادهــای لــک قشــقایی، بختیــاری، شــال، ترکــی قشــقایی، افشــار، زنــدی و مهربــان باالترین 

میانگیــن وزنــی را در هنــگام بلــوغ دارنــد و از ایــن حیــث جهــت پــروار، گوســفندان مناســب تری هســتند.

نمودار )3(:میانگین وزن بلوغ نژادهای مختلف گوسفند
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جدول زیر نیز مهم ترین نژادها را از نظر نوع گوشتی، پوستی و شیری بودن، نمایش می دهد:

نکته: 
ــا توجــه بــه جــدول فــوق، بــرای پــرورش گوســفند به صــورت داشــتی، آن هایــی مناســب ترند کــه درصــد  ب

دوقلوزایــی باالتــری دارنــد.

جدول)2(: انواع نژاد گوسفند به تفکیک محصول تولیدی

درصد دوقلوزایینوعنژاددرصد دوقلوزایینوعنژاد

10-15گوشتی-پشمیبلوچی11گوشتیافشاری

17گوشتی-پشمیسنجابی7گوشتیداالق

3.5گوشتی-پشمیفراهانی10گوشتیزل

4گوشتی-پشمیکرمانی10گوشتیکردی

7-9گوشتی-پشمیزندی2گوشتیطالشی

3گوشتی-پشمیقره گل--گوشتیقشقایی

40گوشتی-شیریشال30گوشتیلری

2.5گوشتی-شیریقزل7گوشتیبختیاری

16گوشتی-شیریمغانی14گوشتی- شیریمهربان
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ژاد
ع ن

نو

قه
نط

م

ار(
هز

به 
ت)

عی
 وزن پایانوزن تولدجم

وزن دام بالغشیرخوارگی

ل 
طو

ط 
وس

مت
ی 

ده
یر

 ش
وره

د
وز(

)ر

ک 
ر ی

شی
ار 

قد
م

م(
گر

لو
)کی

وره
د

د 
رص

د
یی

وزا
وقل

د

نر

ده
نرما

ده
نرما

ده
ما

لی
تا

 هرمزگان و
 سواحل خلیج

فارس
4002.11.9993727105-12085-9527

نی
10002.52.212114535150503استان کرمانرائی

چی
بلو

 سیستان و
بلوچستان
خراسان

16561.871.6913.9113527.690-12027-4230

رغز
کرمانشاهم

آذربایجان غربی
کردستان

242.32.1161355451504532

نی
مس

م

--80-14570-32.514134530130استان فارس

دی
 خوزستان ونج

21413446-100032.414123427140استان های غربی

دی
--1002.22161430.526.218045استان یزدیز

جدول )3(: انواع نژاد و خصوصیات بزهای ایران
ب( نژاد بزهای  ایران:
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ژاد
ع ن

نو

قه
نط

م

ار(
هز

به 
ت)

عی
 وزن پایانوزن تولدجم

شیرخوارگی
وزن دام بالغ

ل 
طو

ط 
وس

مت
ی 

ده
یر

 ش
وره

د
وز(

)ر

ک 
ر ی

شی
ار 

قد
م

م(
گر

لو
)کی

وره
د

د 
رص

د
یی

وزا
وقل

د

نر

ده
نرما

ده
نرما

ده
ما

ری
 استان لرستان ول

--90-21060-3.5316145340150شهرهای همجوار

بی
--90-15580-21.512114030130استان فارسعر

بی
--12070-21.512113830100استان فارسدارا

ــر از گوســفندان می باشــد و از نظــر  ــران کم ت ــز در ای ــه کــه از جــدول پیداســت تنــوع گونه هــای ب همان گون
ــر اســاس برخــی آمارهــای  ــز تعــداد آن هــا حــدودًا نصــف تعــداد گوســفندان اســت. به طــوری کــه ب تعــداد نی
موجــود، تقریبــً 48 میلیــون رأس گوســفند و حــدود 20 میلیــون رأس بــز در ایــران وجــود دارد. بــا ایــن حــال 
تحقیقــات کم تــری دربــاره بزهــا صــورت گرفتــه و بــه نســبت اطالعــات کم تــری در ایــن خصــوص وجــود دارد تــا 

جایی کــه آمــار چندانــی بــه تفکیــک نــوع نــژاد آن هــا موجــود نیســت.

)منبع: یوسف نژادیان،1393(
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از آن جایی کــه بــز جــدای از گوشــت، بــه خاطــر شــیر و مو)کــرک( نیــز دارای اهمیــت اســت، می توانیــم آن هــا 
ــه شــرح  ــران ب را از ایــن حیــث نیــز دســته بندی نمائیــم کــه مهم تریــن آن هــا در بیــن نژادهــای موجــود در ای

ــر می باشــد:  جــدول زی

نکته:
بزهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه از کشــورهای دیگــر وارد ایــران شــده اند کــه از نظــر حجــم شــیردهی و درصــد 
دوقلوزایــی فراتــر از بزهــای بومــی ایــران عمــل می کننــد. مهم تریــن ایــن بزهــا، بــز ســانن و آلپایــن هســتند کــه 
طــول دوره شــیردهی آن هــا حــدود 300 روز و میــزان شــیر تولیــدی آن هــا در دوره شــیردهی بالــغ بــر 700 لیتــر 
می باشــد. اگــر چــه نگهــداری از ایــن نــوع بزهــا توجیــه اقتصــادی باالیــی دارد بــا ایــن حــال از آنجــا کــه هزینــه 

نمودار)4(: میانگین وزن بلوغ نژادهای مختلف بز

جدول)4(: انواع نژاد بز به تفکیک محصول تولیدی

درصد دوقلوزایینوعنژاددرصد دوقلوزایینوعنژاد

33موئیمرخز)مرغز(46شیرینجدی

30موئی-شیریبلوچی27شیریتالی

-موئی-شیریعدنی3موئیرائینی
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4. ساختمان و تأسیسات نگهداری دام
ساختمان پرورش گوسفند و بز از قسمت های مختلفی به شرح جدول زیر تشکیل می شود:

قرنطینهبیمارستانزایشگاهبهاربندآغل

سکوی بارگیری و تخلیهمخزن جمع آوری کودسیلوانبار علوفهانبار کنسانتره

 انبار تجهیزات و
ماشین آالت

اتاق پشم چینیحمام ضد کنهحوضچه های ضدعفونیدفترکار و خانه کارگری

جدول)5(: بخش های مختلف ساختمان نگهداری دام

نکته: 
ــد.  ــادی دام نگهــداری می کنن ــرای دامداری هــای صنعتــی اســت کــه از تعــداد زی ــاد شــده ب قســمت های ی
ــرای دامداری هــای کوچــک روســتایی شــاید ضرورتــی نداشــته باشــد کــه ســاختمان آن هــا، تــک تــک ایــن  ب
بخش هــا را در خــود جــای دهــد اگــر چــه نزدیــک شــدن بــه ایــن الگــو می توانــد بازدهــی دامــداری در روســتا و 

مزرعــه را افزایــش دهــد.

 برخي از شرایط محل جایگاه گوسفند به شرح زير می باشد: 
 محــل جایــگاه دام بایــد از زمین هــای اطــراف آن بلندتــر باشــد تــا از ورود آب هــای جــاری بــه محــل نگهــداری 

     دام ها جلوگیری شود.
 محــل جایــگاه بایــد از خانه هــای مســکونی فاصلــه داشــته باشــد، امــا ایــن فاصلــه نبایــد بــه انــدازه ای باشــد که 

     دامدار در نگهداری دام دچار مشکل شود.

خریــد و نگهــداری ایــن دام هــا باالســت و نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری دارنــد و البتــه تهیــه بزغاله هــای مــاده ایــن 
نــژاد نیــز کار ســاده ای نیســت، پــرورش آن هــا بــرای افــراد بی تجربــه و دارای ســرمایه انــدک، توصیــه نمی شــود. 

)منبع: علیپور،1395 :41(
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توجه: 
شــیوع ناگهانــی بیمــاری بیــن حیوانــات اهلــی می توانــد موجــب بیمــاری انســان و حتــی منجــر بــه 
ــت  ــاری، کیس ــا، ه ــور م ــان و دام در کش ــن انس ــترک بی ــای مش ــن بیماری ه ــود. متداول تری ــرگ ش م
هیداتیــک، تــب مالــت، ســیاه زخم، ســل و برخــی بیماری هــای عفونــی دســتگاه تنفــس اســت. بنابرایــن 

بایــد نســبت بــه رعایــت بهداشــت و واکســینه کــردن دام هــا، حساســیت ویــژه ای بــه خــرج داد.

 در مناطق سردسير جايگاه بايد رو به آفتاب و بر خالف جهت وزش بادهاي غالب منطقه باشد.
 جهت وزش بادهای فصلی باید از مناطق مسکونی به سمت دامداری باشد.

 زمین باید دارای یک شیب مناسب برای هدایت آب های جاری و فاضالب های تولیدشده از دامداری باشد.
 ساختمان جایگاه دام باید طوری باشد که از نور خورشید به مقدار زیادی استفاده شود.

 ظرفيت مورد نظر بر اساس مساحت آغل تعيين مي شود.
 دیوار، سقف و کف جایگاه باید محکم و بادوام، غیر قابل نفوذ، غیر لغزنده، قابل شست وشو و ضدعفونی باشد.

 مساحت بهاربند معمواًل دو برابر فضای مسقف است.
 درب آغل باید عریض و پهن باشد تا دام ها راحت رفت و آمد کنند)حداقل230 سانتی متر(.

ــائل  ــت مس ــی رعای ــاری و از طرف ــیوع بیم ــال ش ــش احتم ــترس زا و کاه ــل اس ــش عوام ــرای کاه  ب
      زیســت محیطی بایــد فاصلــه محــل اجــرای طــرح بــا عــوارض طبیعی)رودخانه هــا( تأسیســاتی)جاده و صنایع( 
      مناطــق مســکونی)محدوده شــهر و روســتا( و واحدهــای دامپــروری و یــا مرغــداری بــر اســاس ضوابــط مندرج 
      در نظــام دامپــروری کشــور رعایــت گــردد. جــدول زیــر حداقــل فواصــل مــکان احــداث یــک واحــد پرورش 

     دام سبک با عوارض و مناطق مسکونی را نشان می دهد:
جدول)6(: حداقل فواصل مجاز مکان احداث پرورش دام سبک)برحسب متر(

مناطق مسکونیعوارض تأسیساتیعوارض طبیعی

 حریم
رودخانه

 حریم
دریا

محدوده روستا)خانوار(صنایعحریم جاده

کمتر از 25بین 100 تا 25بیش از100بزرگمتوسطکوچکغذاییاصلیفرعی

100-50100050150100020020050025015080
)منبع: تقی زاده، 1395 :117(
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  انواع جایگاه پرورش دام:
اصواًل سه نوع جایگاه برای گوسفند و بز در نظر می گیرند:

جایــگاه بــاز: ايــن جايــگاه از چهــار طــرف بــاز و فقــط دارای ســقف به صــورت ســایه بان اســت و بــرای مناطق 
گــرم و خشــک مناســب اســت)در ایــران نواحــی فــالت مرکزی و اســتان های شــرقی( 

جایــگاه نیمه بــاز: جايــگاه نيمه بــاز داراي ســه ديــواره جانبــي بــوده و مســقف اســت، معمــواًل ســمت جنوبی 
آن کامــاًل بــاز و بــه بهاربنــد متصــل اســت، ایــن نــوع جایــگاه بــراي مناطــق معتــدل و گــرم و مرطــوب مناســب 

اســت)نواحی اطــراف دریــای خــزر و ســواحل جنوبــی(.
جایــگاه بســته: ايــن جایــگاه کاماًل بســته و مســقف اســت، جایــگاه بســته توســط درب و پنجره ها بــه فضاي 
آزاد راه پيــدا مي کنــد و بــراي مناطــق سردســير مناســب اســت)محدوده رشــته کوه هــای البــرز و زاگــرس و برخــی 

نقــاط پراکنــده در نواحــی مرکــزی(. )علیپــور،1395 :38 و خجســته کی، 1396(
الزم بــه گفتــن اســت کــه جایــگاه بســته را می تــوان در مناطــق آب و هوایــی مختلــف مــورد اســتفاده 

قــرار داد. جایــگاه مدنظــر مــا بــرای پــرورش دام نیــز همیــن جایگاه بســته اســت.

توجه: 
 در جايگاه هاي باز و نيمه باز، فضاي الزم براي هر رأس دام بيش از جايگاه بسته است.

 در جایگاه هــای بســته بایــد بــه شــرایط تهویــه ســالن توجــه بیشــتری داشــت و از دریچه هــا و فــن مناســب 
     برای تهویه آن استفاده نمود.



بخش اول: طرح کسب و کار دام سبک-نگهداری و پرورش گوسفند و بز- - گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

26

  مساحت و زیربنای الزم برای هر رأس دام)میش یا بز ماده(:

  مساحت و زیربنای الزم برای هر رأس بره)بزغاله( پرواری:

جدول)7(: مساحت و زیربنای الزم برای دام داشتی

جدول)8(: مساحت و زیربنای الزم برای دام پرواری

فضای مسقفعنوانردیف
 )به مترمربع(

فضای غیر مسقف
جمع کل)به مترمربع(

123دام مادر1

0.4--0.4زایشگاه و جایگاه بره)بزغاله(2

0.250.350.6ماده جایگزین3

0.12--0.12انبار کنسانتره4

0.35--0.35محل نگهداری علوفه5

0.08--0.08درمانگاه و اموربهداشتی6

2.22.354.55جمع ستون

فضای مسقفعنوانردیف
 )به مترمربع(

فضای غیر مسقف
جمع کل)به مترمربع(

0.81.62.4بره)بزغاله(1

0.13--0.13انبار کنسانتره2

0.38--0.38محل نگهداری علوفه3

1.311.62.91 جمع

)منبع: وزارت جهاد کشاورزی، 1386 :40(

)منبع: همان :41(
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آغل:
فضــای مســقف نگهــداری دام می باشــد. کــف آغــل می توانــد خاکــی باشــد امــا بهتر اســت از ســیمان اســتفاده 
شــود تــا بتــوان بهتــر ضدعفونــی کــرد. ســقف آن، هــم می توانــد ســیمانی باشــد و هــم می توانــد از چــوب ســاخته 

شــود امــا بایــد طــوری ســاخته شــود کــه در هنــگام وزش بــاد یــا بــارش بــرف و بــاران خراب نشــود.

بهاربند:
محوطــه حصاربنــدی شــده ای در کنــار آغــل سرپوشــیده کــه بــرای گــردش روزانــه دام هــا احــداث می شــود را 
بهاربنــد می گوینــد. بهاربنــد در مناطــق سردســیر رو بــه جنــوب و در مناطــق گرمســیر در جهتــی غیــر از جنــوب 

ســاخته می شــود. همچنیــن بهتــر اســت کــف بهاربنــد از خــاک باشــد و کوبیــده شــود.

مکان تغذیه:
 مــکان غذاخــوری گوســفند یــا بــز بــه دو شــکل مــدرن و ســنتی ســاخته می شــود. در شــکل مــدرن 
ــم  ــای پرحج ــه و خوراک ه ــف، کاه، یونج ــد. عل ــور می باش ــور و آخ ــامل علف خ ــوری ش ــل غذاخ     مح
     در علف خــور و کنجالــه و آرد جــو و ســایر مــواد کنســانتره یــا غذاهــای فشــرده)پلت( شــده در آخــور قــرار 

     داده می شوند.
 آخورها را باید در پایین و علف خورها را به صورت نرده ای در باالی آخورها احداث کرد.

 ارتفــاع دیــوار جلــو آخورهــا بایــد از ســطح زمیــن 30 تــا 40 ســانتی متر و ارتفــاع دیــوار عقــب 1 تــا 1.5 
    متر باشد تا حیوان غذا را با پوزه به بیرون نریزد.

 باالی آخور بهتر است یک میله سرتاسری نصب شود تا دام وارد آخور نشود و در آن ادرار نکند.
 کــف آخــور به صــورت گــرده ماهــی ســاخته شــود تــا مــواد غذایــی در کناره هــای آخــور نمانــده، فاســد 

     و کپک زده نشود و سبب مسمومیت دام نگردد.
 آخــور می توانــد ثابــت یــا متحرک باشــد. آخــور ثابت می تواند از کاهگل یا حتی از ســیمان ســاخته شــود اما 
     ساخت با سیمان بهترین گزینه است زیرا می توان آن را به خوبی تمیز کرد.)پورمحمدی و رازکی منش 12:1390(
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آبشخور:
هــر رأس دام بیــن 10-5 لیتــر آب نیــاز دارد. در دســترس بــودن همیشــگی آب بــرای جــذب بیشــتر و هضــم 
بهتــر مــواد غذایــی بســیار مهــم می باشــد. جــدول زیــر ابعــاد آبشــخور مــورد نیــاز یــک رأس دام را نشــان می دهــد:

دما در ساختمان های پرورش گوسفند و بز:
گوســفند نســبت بــه هــوای گــرم حساســیت بیشــتری دارد و در مقابــل هوای ســرد تا حــدودی مقاوم اســت. در 

جــدول زیــر می توانیــم اثــر دامنه هــای مختلــف دمــا بــر افزایــش وزن روزانــه بره هــای پــرواری را مشــاهده کنیــم:

جدول)9(: ابعاد آبشخور

طول)سانتی متر(ابعاد

65-55عرض

40-35ارتفاع

30عمق

3طول مفید برای هر رأس

نکته:
آبشــخور می توانــد بــا ســیمان یــا آهــن ســفید ســاخته شــود. بایــد توجــه شــود کــه هنــگام ســاخت آبشــخور، 
محلــی بــرای خالــی کــردن کامــل آب بگذاریــد زیــرا در طوالنــی مــدت اگــر آبشــخور تمیــز نشــود محــل وجــود 

ــود. ــا می ش ــا و میکروب ه باکتری ه

)منبع: حسینی، 1390 :172(
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جدول)10(: رابطه دما و افزایش وزن روزانه

افزایش وزن روزانهدرجه حرارت

73 گرم5-

130 گرم0

170 گرم5

192 گرم10

197 گرم15

107 گرم30

بــر اســاس جــدول فــوق بهتریــن دمــا بــرای پــرورش گوســفند حــدود 15 درجــه ســانتی گراد می باشــد. در 
نتیجــه هــر چقــدر بتوانیــم دمــای محــل نگهــداری گوســفندان را بــه 15 درجــه ســانتی گراد نزدیک تر کنیــم بازدهی 

بیشــتری دریافــت خواهیــم کرد. 
دمای مناسب برای بزها نیز بین 12 تا 21 درجه سانتی گراد می باشد و در این دما بازدهی به مراتب باالتری خواهند داشت.

5. جیره غذایی
جیــره دام یکــی از عوامــل مهــم ســودآوری و کاهــش هزینه هــا می باشــد. در صــورت اســتفاده نامناســب از جیــره، 
بازدهــی و در نتیجــه ســودآوری پــرورش دام کاهــش می یابــد. برخــی از افــراد بــرای پــروار کــردن ســریع تر مقــدار جیــره 
غذایــی را افزایــش می دهنــد کــه ایــن عمــل جــز هــدر دادن ســرمایه و افزایش هزینه هــا حاصل دیگری بــه همراه نــدارد. 

چــرا کــه هــر دام روزانه بــه مقــدار معینــی افزایــش وزن دارد.
به طــور کلــی بــرای هــر رأس بــا توجــه بــه ســن و وزن دام، مقــدار خــوراک مصرفــی در روز 1100 تــا 1800 گــرم 
ً به ترتیــب 780 گــرم و 520 گرم  اســت. نســبت ترکیــب کنســانتره و علوفــه در اوایل پرواربندی یعنــی دو مــاه اول، تقریب
می باشــد به طــوری کــه کنســانتره و علوفــه را بــا هــم مخلــوط می کنیــم و بهتــر اســت در ســه نوبت)صبح-ظهر و غــروب( 
در اختیــار دام قــرار دهیــم. در مــاه ســوم مقــدار خــوراک مصرفــی 1600 گــرم اســت به طــوری کــه بــرای هــر بره)بزغالــه( 

1300 گــرم کنســانتره و 300 گــرم یونجــه به صــورت مخلــوط در ســه نوبــت در اختیــار دام قــرار داده می شــود.

)منبع: حسینی، 1390 :167(
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نکته:
بــرای جلوگیــری از مشــکالت گوارشــی در هنــگام تغییــر جیــره غذایــی، ایــن تغییــر باید بــه تدریــج و طی 10 

روز انجــام گیرد)هــر روز 10 درصــد تغییر(.

به طور جزئی تر و تخصصی تر مقدار خوراک روزانه یک بره)بزغاله( 30 کیلوگرمی به شرح جدول زیر می باشد:

جــدول فــوق خــوراک روزانــه بــرای بره)بزغالــه( 30 کیلویــی اســت. همان طــور کــه بره)بزغالــه( رشــد می کنــد 
ــه 40  ــره ب ــه وزن ب ــاه دوم ک ــرای م ــال ب ــوان مث ــر می شــود. به عن ــدار خــوراک اضافه ت ــد مق ــدا می کن و وزن پی
کیلــو می رســد خــوراک نیــز بــه 1400 تــا 1500 گــرم افزایــش پیــدا می کنــد و بــه همیــن ترتیــب متناســب بــا 

جدول)11(: جیره تخصصی برای یک بره)بزغاله( پرواری 30کیلویی

هزینه)ریال(قیمت)کیلوگرم-ریال(مصرف روزانه)گرم(نوع خوراک

25311.0002.783یونجه

30011.3003.390ذرت

114.46249سبوس

30011.0003.300جو

13019.0002.470کنجاله سویا

230بی کربنات سدیم

67.50045کربنات کلسیم

0-20مکمل ویتامین و مواد معدنی

0-4نمک

1.04712.037جمع
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وزن گوســفند خــوراک بــه 1800 گــرم می رســد.

و امــا جیــره ســاده تری هــم وجــود دارد کــه اگــر چــه کارایــی آن اندکــی کم تــر از جیــره قبلــی اســت امــا 
ــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد: می توان

بر اساس جیره فوق هر رأس دام به خوراک روزانه ای به شرح ذیل نیاز دارد:

 در وزن 25 کیلو: 1000 تا 1050گرم در روز
 در وزن 30 کیلو: 1200 تا 1250گرم در روز
 در وزن 35کیلو: 1300 تا 1350 گرم در روز
 در وزن 40 کیلو: 1400 تا 1500 گرم در روز
 در وزن 45 کیلو: 1600 تا 1700 گرم در روز
 در وزن 50 کیلو: حدود 1800 گرم در روز  

توجه: 
می توان برای تهیه مکمل به داروخانه های دام و طیور مراجعه کرد.

جدول)12(: جیره عمومی برای یک بره)بزغاله(پرواری 30 کیلویی

هزینهقیمت )ریال(مقدار الزم)به گرم(نوع خوراک

30011.0003.300یونجه

30011.0003.300جو

30013.5004.050کنسانتره

3005.0001.500کاه

120012.150جمع
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به طــور کلــی بــر اســاس مطالــب فــوق، یــک رأس گوســفند)بز( در طــول دوره پرواربنــدی بــه 
طــور میانگیــن روزانــه بــه 1540 گــرم خــوراک نیــاز دارد.

فرمول کلی برای تعیین میزان خوراک یک دام:
)وزن دام)به گرم( ×0/03 (+ )250 تا 300(= مقدار خوراک الزم برای یک روز دام

بهترین روش تغذیه در سه وعده صبح ساعت 6 ، ظهر ساعت 1 الی 2 و شب ساعت 7 الی 8 می باشد.  
قیمت روز نهاده های دامی را می توانید در این سایت مالحظه کنید:

https://www.bbk-iran.com/price.html

توجه:
 میزان خوراکی که در جداول فوق توضیح داده شد، برای دام پرواری است. 

 بــرای هــر رأس دام داشــتی بــا توجــه بــه دوران آبســتنی و دوران شــیردهی به طــور میانگیــن حــدود 500 
    گــرم بــه میــزان خــوراک روزانــه افــزوده می شــود. یعنــی ســرانه خــوراک روزانــه هــر رأس میــش یــا بــز 

     ماده حدود 2000 گرم)2 کیلوگرم( می باشد.

علوفه های هیدرو پونیک: 
سیســتم هیدروپونیــک، اتاقکــی اســت دارای قفســه های طبقاتــی کــه بــرای رشــد دانه هــای مغــذی ماننــد 
جــو، گنــدم و... در دمــا و رطوبــت مناســب بــدون نیــاز بــه خــاک طراحــی و اســتفاده می شــود. در ایــن سیســتم 
دانه هــا درون ســینی هایی بــدون خــاک قــرار داده می شــوند و پــس از 7 روز تبدیــل بــه جوانه هایــی بــه ارتفــاع 
تقریبــً 20 ســانتی متر می شــوند تــا به عنــوان علوفــه بــرای دام مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ایــن سیســتم بــرای 
تولیــد هــر کیلــو علوفــه تقریبــً یــک و نیــم لیتــر آب مصــرف می کنــد و از هــر کیلوگــرم بــذر، حــدود 5 کیلوگــرم 
علوفــه طــی 7 روز بــه عمــل می آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه جوانه هــای ســبز بــرای دام بســیار خوشــمزه هســتند 

می تــوان از آن هــا در خــوراک دام اســتفاده کــرد. 
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6. زمان مناسب خرید گوسفند و بز
یکــی از مســائل مهــم و ســودده بــرای دامــدار، خریــد دام بــا قیمــت پاییــن می باشــد. بــا توجــه بــه هــدف 

دامــدار از پــرورش، زمــان مناســب خریــد بــره را می تــوان پیش بینــی کــرد:
 اگــر هــدف از پــرورش دام فــروش شــیر و فرآورده هــای آن اســت بهتریــن زمــان خریــد، فصــل شــیردهی 
     اســت. بــرای تشــکیل گلــه شــیری بهتریــن دام هــا، میش هــا یــا بزهــای مــاده ای اســت کــه پســتان بزرگ تــر 

     و بره ها)بزغاله های( قوی تری دارند.
 اگــر هــدف از پــرورش دام فــروش پوســت آن اســت بهتر اســت دام هایــی از نژاد پوســتی بخریــد و بهترین 

    زمان برای خرید این دام ها فصل زایمان آن ها است)اواخر زمستان و اوایل بهار(.

ــا سیســتم  ــه علوفه هــای تولیــد شــده ب ــه ای نســبت ب ــگاه منتقدان ــب گفتــه شــده، برخــی ن علیرغــم مطال
هیدروپونیــک دارنــد. ایــن عــده معتقدنــد بخــش اعظــم وزن ایــن علوفه هــا را آب تشــکیل می دهــد به طوری کــه 
هنگامــی کــه ایــن علوفه هــا خشــک می شــوند و بــه مــاده خشــک تبدیــل می گردنــد، وزن آن هــا از وزن بــذری 
کــه بــرای تولیــد آن هــا اســتفاده شــده اســت حــدود 20 تــا 30 درصــد کم تــر اســت. بــه عبارتــی اگــر بــرای تهیــه 
500 کیلوگــرم علوفــه از 100 کیلــو بــذر اســتفاده شــده باشــد ایــن علوفه هــا پــس از خشــک شــدن وزنــی معــادل 
70 تــا 80 کیلــو خواهنــد داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه آب بــدن حیوانــات به طــور جداگانــه تأمیــن می شــود لــذا 
تمــام مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــرای رشــد و نمــو حیــوان در قســمت مــاده خشــک قــرار دارد. بنابرایــن اســتفاده 
از علوفه هــای بدســت آمــده از ایــن طریــق، اقتصــادی نبــوده و بهتــر اســت بــه جــای علوفه هــای هیدروپونیــک 

همــان مــاده خشــک یــا بــذر اولیــه بــه حیــوان خورانــده شــود.
ــه تنهایــی پاســخگوی نیــاز  ــد ب آنچــه روشــن اســت ایــن مطلــب اســت کــه قطعــً ایــن علوفه هــا نمی توان
غذایــی دام باشــد، شــاید در بهتریــن حالــت بتوانــد به عنــوان مکمــل غذایــی و خوشــمزه کــردن نهاده های خشــک 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه هزینه هایــی کــه یــک دامــدار بــرای تولیــد ایــن علوفه هــا 
ــه  ــه ای ب ــا توصی ــم در اینج ــا، نمی توانی ــن  علوفه ه ــی ای ــت در بازدهــی نهای ــدم قطعی ــد متحمــل شــود و ع بای

اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از ایــن علوفه هــا داشــته باشــیم.
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 بهتریــن زمــان بــرای خریــد گوســفند نــر یــا قــوچ، دو مــاه پیــش از فصــل جفتگیــری اســت و بهتر اســت 
    تا حد امکان آن ها را از ایستگاه های اصالح نژاد جهاد کشاورزی تهیه نمائید.

 بــرای تشــکیل گلــه داشــتی خریــد دام هایــی بــا ســن ۱۲ تــا ۱۸ مــاه توصیــه می شــود. معمــواًل دامــدار 
ــوز  ــه گوســفندان یکســاله هن ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــد ام ــح می ده ــد گوســفندان یکســاله را ترجی     خری
    تجربــه زایمــان را نداشــته اند نمی تــوان خصوصیــات آن هــا را بــه خوبــی شــناخت. بــرای بزهــا نیــز همین 

    قاعده برقرار است.
 دامدارانــی کــه قصــد پرواربنــدی و تولیــد گوشــت دارنــد بهتــر اســت در اواخــر بهــار و اوایــل تابســتان اقدام 
     بــه خریــد بره ها)بزغاله هــای( شــیری از نــژاد گوشــتی نماینــد تــا بتواننــد در طــول ســال دو دوره بره)بزغالــه( 

    پرواری به فروش برسانند.)سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1396 :38-39(
ــر نژادهــای کشــور، حــدود  ــروار در اکث ــرای شــروع پ به طــور کلــی ســن مناســب بره ها)بزغاله هــا( ب
ــی 9  ــا 120 روزه، در ســن حــدود 8 ال ــروار 90 ت ــا 5 ماهگــی اســت به طــوری کــه بعــد از یــک دوره پ 4 ت

ماهگــی بــه بــازار عرضــه شــوند.

7. مشخصات ظاهری دام مناسب پروار
الزم اســت پرواربنــد بــه هنــگام خريــد بره)بزغالــه( پــرواري اطالعاتــي از وضعيــت و تيــپ بدنــي دام هــاي 
گوشــتي و برخــي خصوصيــات ظاهــري ايــن دام هــا داشــته باشــد تــا انتخــاب او منجــر بــه خريــد دام هايي بــا توان 

پــرواري بهتــر و ســالم تر گــردد. بــره مناســب بــراي پرواربنــدي بايــد داراي:
 دست و پاي كوتاه

 ران هاي قوي
 گردن تا حد ممكن كوتاه

 بدن بدون زاويه و فشرده و تا حد ممكن طويل 
 عرض سينه پهن

 پاهاي جلو بهم نزديك نبوده و دست ها و پاها به صورت چهار ستون مستقيم و متقارن زير بدن قرار گرفته باشند.
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 همچنيــن بــراي مقايســه و مشــاهده گوســفند و بز پــرواري بايــد آن هــا را بــراي مســافت كوتاهــي در يــك 
     محيــط روشــن و بــاز حركــت داد و ســرزنده بــودن آن هــا را مشــاهده نمــود و از لحــاظ ظاهري تشــخيص 
     داد كــه دام مــورد نظــر مريــض نباشــد. ســپس از چــپ و راســت بره)بزغالــه( را بــه لحــاظ وضعيــت ارتفــاع و 
     وســعت ســينه و از بــاال بــه لحــاظ وضعيــت ناحيــه پشــت، كمــر و كپل بررســي نمود. همچنيــن وضعيت 

     چشمان دام را از نظر بيماري و سر زندگي باید مورد بررسی قرار داد.

توجه: 
الزم اســت افــراد کــم تجربــه هنــگام خریــد بره)بزغالــه( پــرواری از کارشناســان جهادکشــاورزی و یــا از افــراد 

متخصــص، بــا تجربــه و مــورد اعتمــاد مشــاوره بگیرنــد.

8. بیمه
گوســفند و بــز از جملــه دام هایــی اســت کــه در تمامــی نقــاط کشــور تحــت پوشــش بیمــه قــرار می گیــرد. 
ــز 120 روز محاســبه می شــود.  ــرای گوســفند و ب مــدت زمــان بیمــه طــول دوره پــروار می باشــد کــه معمــواًل ب
پوشــش دهی بیمــه دام صرفــً در محــدوده  جغرافیایــی کــه در بیمه نامــه  درج گردیــده و بــه  بیمه گــذار ارائــه  شــده ، 

صــورت می گیــرد. شــروع تعهــدات صنــدوق بیمــه، 24 ســاعت پــس از امضــاء قــرارداد بیمــه می باشــد.

خطراتی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند:
 تلف شدن دام در اثر خشکسالی

 حمله و حوش
 سیل

 تگرگ
 سرما و یخ زدگی
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 صاعقه
 زلزله

 حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین کوچ
 آتش سوزی غیر عمد

 مارگزیدگی)با تأیید سازمان دامپزشکی(
 پرت شدن از کوه

ــا  ــاد ی ــوق ح ــه ف ــالمونلوز، ذات الری ــی، آنتروتوکســمی، س ــب برفک ــیاه زخم، ت ــا س ــاربن ی ــای: ش  بیماری ه
   پنومونی آنزئوتیک، شاربن عالمتی، طاعون و نفخ کفی.

اســتثنائات شــامل: ســرقت، اختالفــات محلــی، توقیــف و مصــادره، شــورش و بلــوا، جنــگ، آتش ســوزی عمدی 
و عــدم مراقبــت صحیــح از دام می باشــد.

جدول)13(: تعرفه حق بیمه گوسفند و بز سال زراعی 96-97

گزینه2 تکمیلیگزینه1 تکمیلیبیمه پایهنوع بیمه
مبلغ غرامتسهم بیمه گذارمبلغ غرامتسهم بیمه گذارمبلغ غرامتسهم بیمه گذارنوع دام

11.9903.500.00038.6952.000.00054.5002.800.000گوسفند بالغ

گوسفند نابالغ
------5.9951.750.00019.2931.000.000)6-12 ماهه(

8.7202.500.00028.9941.500.00045.7802.300.000بز بالغ

 بز نابالغ
------4.3601.250.00015.478800.000)12-6 ماهه(

)منبع: صندوق بیمه کشاورزی، 1396(
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9. مراحل شکل گیری دامداری)گوسفند و بز(:
بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده، گام هــا و مراحــل شــکل گیری یــک واحــد پــرورش دام ســبک بــه صــورت 

ــر می باشــد: زی
1( نخســتین اقــدام بــرای تأســیس و اســتقرار یــک واحــد پــرورش دام، به عنــوان یــک کســب و کار، تعییــن 

    کردن هدف خود از پرورش دام است.
2( پــس از تعییــن هــدف، گام دوم انتخــاب نــژاد اســت. ایــن مرحلــه بایــد متناســب بــا هــدف تعییــن شــده 
     باشــد. بــا ایــن حــال مــواردی ماننــد شــرایط آب و هوایــی و اقلیــم منطقــه، قیمــت و قابــل دســترس بــودن 

     عالوه بر نوع هدف می تواند در انتخاب نژاد تأثیرگذار باشند.
3( مرحلــه ســوم، تعییــن تعــداد دامــی اســت کــه بــرای پــرورش مورد نیــاز اســت. تعــداد دام تحــت تأثیر عواملــی از 
ــرار دارد. ــی ق ــی مدیریت ــازار و توانای ــروی کار، ب ــه و آگاهــی، نی ــات موجــود، تجرب ــزان بودجــه، امکان ــل می     قبی
4( مرحلــه چهــارم، بــا توجــه بــه هــدف و تعــداد دامــی کــه در مرحلــه قبل تعیین شــده اســت، تهیــه و تجهیز 

     مکان و جایگاه نگهداری دام است.
5( پــس از فراهــم کــردن جایــگاه، مهم تریــن کار، تهیــه خــوراک و برنامــه غذایی برای تغذیه دام هاســت. متناســب 

     با تجربه و آگاهی که بدست می آوریم، می توان از جیره های عمومی تا تخصصی استفاده کرد.
6( گام بعــدی اقــدام بــرای خریــد دام اســت. در ایــن مرحلــه بهتر اســت از مشــاوره افــراد با تجربه، کارشناســان 

     جهاد کشاورزی و یا کسانی که در تشخیص بره های سالم توانمند هستند، استفاده کرد. 
7( در نهایــت پــس از اینکــه دام هــای خریــداری شــده در بــازه زمانــی تعییــن شــده، پــرورش پیــدا کردنــد، 

     محصول تولیدی به بازار عرضه و درآمد ایجاد می شود.
مراحل گفته شده را می توانیم به صورت شماتیک در نمودار زیر مالحظه نمائیم:
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نمودار)5(: مراحل مختلف شکل گیری یک واحد پرورش دام سبک
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10. پیشنهادات: 
1. بــا توجــه بــه اینکــه پــرورش دام بــا هــدف پــرواری، نیازمنــد مهــارت و تجربــه کم تــری نســبت بــه 
پــرورش دام بــا هــدف داشــتی اســت و نیــز دوره بازگشــت ســرمایه در آن کوتاه تــر اســت، بهتــر اســت افــرادی 

کــه از تجربــه کم تــری برخوردارنــد، پــرورش دام را بــا هــدف پــرواری انجــام دهنــد.
2. در صورتی کــه بــه نژادهــای مختلــف دسترســی دارنــد از نــژادی اســتفاده کننــد کــه در هنــگام بلــوغ 
وزن باالتــری بدســت می آورنــد. ماننــد نــژاد لــری، بختیــاری، شــال، مهربــان بــرای پــرورش گوســفند و بــرای 

پــرورش بــز لــری، ممســنی، رائینــی، عربــی.
3. تــا جایــی کــه امــکان دارد، بره هــا و بزغاله هایــی خریداری شــود که یکدســت و یکنواخــت بــوده و دارای 

خصوصیاتــی نظیر هم باشــند.
4. جیــره غذایــی هــر چــه تخصصی تــر باشــد بازدهــی بیشــتری بوجــود خواهــد آورد. بنابراین، بهتر اســت 
بــه خــوراک و تغذیــه دام توجــه بیشــتری نشــان داد و از مشــورت کارشناســان جهــاد کشــاورزی و ســایر افــراد 
متخصــص بهره جســت و متناســب بــا افزایش آگاهــی از جیره هــای تخصصی)که یــک نمونــه آن در متــن آورده 

شــده اســت( اســتفاده کــرد تــا بازدهــی باالتــری بوجــود آید.
5. تغذیــه بره هــا و بزغاله هــا هــر چــه دقیق تــر باشــد، باعــث صرفه جویــی در خــوراک و در نتیجــه کاهش 

هزینه هــا می شــود، از ایــن رو بــه هیــچ وجــه خــوراک آن هــا را بیــش از حــد اســتاندارد افزایــش ندهید.
6. از آنجــا کــه هــر شــغلی بــرای پایــداری و افزایــش درآمــد نیازمنــد توســعه در طــول زمــان اســت، بهتــر 
اســت زمیــن و جایگاهــی کــه بــرای نگهــداری دام در نظــر گرفتــه می شــود بــه گونــه ای باشــد کــه بتــوان 
در آینــده آن را گســترش داد و از تعــداد دام بیشــتری نگهــداری کرد)بــه عنــوان مثــال، اگــر بــا 25 رأس شــروع 
می کنیــد ســعی کنیــد جایگاهــی متناســب بــا 50 رأس تأســیس کنید تا بــرای توســعه دام هایتــان در آینده با مشــکل 

روبــه رو نشــوید(.
7. بــه دليــل كاهــش هزينه هــای حمــل و نقــل دام و ممانعــت از آلودگــي احتمالــي، بهتر اســت در صورت 

وجــود دام مناســب پــروار، خريــد دام از همــان منطقــه اطــراف محل ســكونت و نگهــداري دام صــورت گيرد.
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توجیـهی طرح  دوم:  بخش 
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1. طرح توجیهی فنی 25 رأس گوسفند پرواری برای خانوارهای روستایی

مشخصات فنی:
زمیــن: زمیــن محــل اجــرای طــرح الزم اســت ضمــن داشــتن شــرایط الزم بــرای صــدور پروانــه، مســطح و 
عــاری از موانــع جهــت ســاختمان و تأسیســات بــه گونــه ای باشــد تــا امــکان ســاخت و ســاز بــر اســاس جهــات 
اربعــه و وزش بــاد غالــب منطقــه نیــز میســر باشــد. بســته بــه نــوع خــاک زمیــن، پی ریــزی در زمیــن متفــاوت 

ــود. ــع خواهــد ب ــرواری حــدود 72 متر مرب ــرای 25رأس بره پ ــاز ب ــورد نی ــراژ م ــود و مت خواهــد ب
ســاختمان: بــر اســاس شــرایط صــدور پروانــه و نــوع مصالــح موجــود در منطقــه صــورت می پذیــرد. در هــر 

صــورت دیوارهــا بایــد بــر روی پی ریــزی مناســبی کــه می توانــد بتــن، ســنگ، شــفته و ... باشــد، بناگــردد.
ــد از طریــق قنــات،  ــرق و ســایر ادوات مــورد نیــاز می باشــد. آب می توان تأسیســات: شــامل تأمیــن آب و ب

چــاه یــا تانکــر تأمیــن گــردد.

مفروضات طرح بره پرواری:

جدول)14(: مفروضات طرح

مقدارواحدموضوعردیف
25رأسظرفیت طرح1
100روزطول دوره پرواری2
2دورهتعداد دوره در سال3
25کیلوگرموزن بره در زمان خرید4
250گرماضافه وزن بره در روز5
45کیلوگرموزن بره در زمان فروش6
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مقدارواحدموضوعردیف
210.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید بره7
205.000کیلوگرم-ریالنرخ فروش بره8
400روزانه-گرممصرف کنسانتره و مکمل غذایی9
400روزانه-گرممصرف یونجه10
400روزانه-گرممصرف کاه11
400روزانه-گرممصرف جو12
13.500کیلوگرم-ریالنرخ خرید کنسانتره13
11.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید یونجه14
5.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید کاه15
11.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید جو16
50.000دوره-هزینهدارو17
5درصدهزینه های عمومی و فروش18

هزینه های طرح:
هزینه های ثابت:

الف(زمین:
 زمیــن مــورد نیــاز حــدود 70 متــر مربــع می باشــد کــه متناســب بــا منطقــه ارزش ریالــی آن تغیــر می کنــد 
ــن در  ــود و بنابرای ــه می ش ــگان تهی ــن به صــورت رای ــه زمی ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــتایی ف ــا در مناطــق روس ام

محاســبات نیامــده اســت.
ب( ساختمان:

 با توجه به مصالح و منطقه جغرافیایی جدول زیر تکمیل و هزینه های مربوط به ساختمان مشخص می گردد.



بخش دوم: طرح توجیهی

43

- گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

ــه  ــد ب ــً ظرفیت هــای پاییــن دارن ــه اینکــه ســاخت دامداری هــای کوچــک روســتایی کــه عمدت ــا توجــه ب ب
دالیــل امنیتــی در کنــار و مشــرف بــه محــل ســکونت دامــدار ســاخته می شــود لــذا آب و بــرق مــورد نیاز از شــبکه 
روســتا تأمیــن می شــود. در نتیجــه هزینه هــای مربــوط بــه تأسیســات کــه شــامل حفــر چــاه، آبرســانی، نصــب 

ترانــس و غیــره می باشــد در اینجــا از محاســبات خــارج شــده اســت.

ج( ماشین آالت و تجهیزات:
جدول)16(: ماشین آالت و تجهیزات

جدول)15(: ساختمان های مورد نیاز

جمع کلقیمت واحد)ریال(مقدارشرحردیف

4.500.0004.500.000-آبرسانی و برق کشی1

18.200.0008.200.000مخزن ذخیره آب)پلی اتیلن1500لیتری(2

110.000.00010.000.000باسکول3

11.000.0001.000.000سمپاش4

11.500.0001.500.000فرغون5

1300.000300.000بیل6

قیمت واحدمقدارواحدنوع هزینهردیف
)هزار ریال(

جمع کل
)هزار ریال(

  32.5متر مربعجایگاه مسقف)آغل(1
  40متر مربعجایگاه غیر مسقف)بهاربند(2
  متر مربعحصارکشی بهاربند3
پیش بینی نشده )5 درصد( 4

جمع کل
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جمع کلقیمت واحد)ریال(مقدارشرحردیف

1200.000200.000چهارشاخ7

12.000.0002.000.000بخاری نفتی8

12.200.0002.200.000مخزن سوخت)پلی اتیلن 250لیتری(9

1200.000200.000پاروی تنظیف10

11.000.0001.000.000لباس، دستکش و سایر ملزومات11

1.555.000هزینه های پیش بینی نشده12

32.655.000جمع کل

  با توجه به جداول فوق، کل هزینه های ثابت طرح به شرح زیر می باشد:

با تکمیل جدول فوق کل هزینه های ثابت طرح به دست می آید.

جدول)17(: کل هزینه های ثابت طرح

مبلغ مورد نیاز)ریال(شرح

 زمین)با انجام عملیات تسطیح(

 ساختمان ها و تاسیسات

32.655.000ماشین آالت، تجهیزات و ادوات

 جمع کل
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هزینه های جاری:
پــس از تکمیــل ســاختمان ها، تأسیســات و ماشــین آالت نســبت بــه خریــد تعــداد 25 رأس بــره نر به وزن متوســط 

25 کیلوگــرم اقــدام می شــود.
بره هــا بــه مــدت 100 روز پــروار می شــوند و ســپس بــه فــروش می رســند و مجــددًا 25 رأس دیگــر خریــداری و 
پــرورش داده می شــوند. در آغــاز بــرای شــروع، ســال اول را دو دوره پــروار در نظــر می گیریــم کــه می توانــد بــا توجــه 
بــه افزایــش آگاهــی و کســب تجربــه بــرای ســال های بعــد بــه ازای هــر ســال 3 دوره پــروار در نظــر گرفــت. هزینه هــای 

خریــد دام جــزو هزینه هــای متغیــر بــه حســاب می آیــد. ایــن هزینــه مطابــق جــدول زیــر می باشــد:

الف( هزینه خرید دام
جدول)18(: بهای خرید بره پرواری

جدول)19(: بهای مواد مصرفی در یک دوره پرواربندی 100 روزه

مبلغ کل خرید)ریال(نرخ هر کیلوگرم-ریالوزن کلوزن هر واحد)کیلوگرم(تعداد)رأس(شرح

2525625210.000131.250.000 بره نر پرواری

مصرف روزانه 25 رأس شرح
بر حسب کیلو گرم

مصرف 100 روزه 25 رأس بر 
قیمت کل)ریال(قیمت هر کیلوگرم)ریال(حسب کیلوگرم

9.696011.00010.560.000یونجه

9.696011.00010.560.000جو

9.696013.50012.960.000کنسانتره

9.69605.0004.800.000کاه

38.880.000----38.43.840جمع کل یک دوره

ب( هزینه خوراک:
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جدول)20(: بهای حق بیمه 25 رأس بره پرواری

کل حق بیمهحق بیمه واحد)ریال(تعداد)راس(شرح

2525.288632.200گوسفند نابالغ 6 ماه تا یکسال

2525.288632.200جمع کل

ج( هزینه بیمه:

 مبلغ در نظر گرفته شده برای بیمه، بیمه پایه به اضافه بیمه تکمیلی می باشد.
  با توجه به جداول فوق، کل هزینه های جاری طرح به شرح زیر می باشد:

هزینه های مالی:
در صورتی کــه بخشــی از هزینه هــای طــرح از طریــق اخــذ وام تأمیــن مالــی شــود، بــا توجــه بــه بهــره ای کــه 
بــه وام مذکــور تعلــق می گیــرد، هزینه هــای مالــی نیــز بــه ســایر هزینه هایــی کــه در بــاال بررســی شــد، اضافــه 

ــد: ــر می آی ــه شــرح آن در جــدول زی می شــود ک

جدول)21(: کل هزینه های جاری طرح

مبلغ مورد نیاز )ریال(عنوان هزینه

131.250.000خرید دام

38.880.000خوراک

632.200بیمه

8.538.110سایر هزینه ها )5درصد(

179.300.310جمع کل



بخش دوم: طرح توجیهی

47

- گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

جدول)22(: هزینه های مالی

مبلغ)ریال(شرح

150.000.000کل مبلغ وام

4%نرخ کارمزد ساالنه

165.748.691کل مبلغ بازپرداخت

15.748.691کارمزد کل دوره

2.762.478اقساط ماهانه

33.149.738اقساط ساالنه

5 )سال(مدت بازپرداخت

3.149.738کارمزد ساالنه

2 )دوره(تعداد دوره در سال

1.574.869هزینه هر دوره

درآمد فروش:

جدول)23(: بهای فروش بره پرواری

مبلغ کل فروشقیمت هر کیلو)ریال(وزن کل)کیلوگرم(وزن هر واحد)کیلوگرم(تعداد)راس(شرح

25451.125205.000230.625.000فروش بره
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جدول)24(: صورت سود و زیان یک دوره

جدول)25(: صورت سود و زیان ساالنه

مبلغ)ریال(شرح

230.625.000درآمد فروش

بهای تمام شده

-170.762.200
131.250.000-  خرید بره

38.880.000- خوراک

632.200- بیمه

59.862.800سود ناخالص

8.538.110-هزینه های عمومی

51.324.690سود خالص قبل از کسر کارمزد

1.574.869-هزینه های مالی

49.749.821سود خالص بعد از کسر کارمزد

مبلغ)ریال(شرح

461.250.000درآمد فروش

بهای تمام شده

-341.524.400
262.500.000- خرید بره

77.760.000- خوراک

1.264.400- بیمه

سود و زیان یک دوره:

سود و زیان ساالنه:
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مبلغ)ریال(شرح

119.725.600سود ناخالص

17.076.220-هزینه های عمومی

102.649.380سود خالص قبل از کسر کارمزد

3.149.738-هزینه های مالی

99.499.642سود خالص بعد از کسر کارمزد

خالص مانده ساالنه:
ــا کــم کــردن مبلــغ اقســاط ســاالنه از ســود خالــص  ــه اخــذ وام و پرداخــت اقســاط، می تــوان ب ــا توجــه ب ب

ســاالنه؛ مبلــغ خالــص مانــده ســاالنه را بــه شــرح زیــر محاســبه کــرد:

جدول)26(: خالص مانده یک سال

مبلغ)ریال(شرح

99.499.642سود)زیان( ساالنه

30.000.000اقساط ساالنه)اصل وام(

69.499.642خالص مانده سال

چنانچــه ایــن طــرح توســط یــک خانــوار روســتایی بــر اســاس مباحثــی کــه بیــان شــد و بــا ارقــام بــرآوردی 
مطــرح شــده پیــش رود، انتظــار داریــم بــه طــور میانگیــن در ســال اول ماهیانــه مبلــغ 579 هزارتومــان بــرای 
خانــوار مذکــور عایــدی ایجــاد کنــد. و بــا اتمــام اقســاط تســهیالت، 250 هزارتومــان بــه مبلــغ فــوق افــزوده 
ــورت  ــه ص ــان ب ــزار توم ــی ه ــتصد و س ــدود هش ــی ح ــد مبلغ ــوق می توان ــرح ف ــی ط ــردد. به عبارت می گ

ماهیانــه، بــرای یــک خانــوار روســتایی درآمــد ایجــاد کنــد.
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2. طرح توجیهی فنی 25 رأس بز پرواری برای خانوارهای روستایی

مشخصات فنی:
زمیــن: زمیــن محــل اجــرای طــرح الزم اســت ضمن داشــتن شــرایط الزم بــرای صــدور پروانه، مســطح و عاری 
از موانــع جهــت ســاختمان و تأسیســات بــه گونــه ای باشــد تــا امــکان ســاخت و ســاز بــر اســاس جهــات اربعــه و 
وزش بــاد غالــب منطقــه نیــز میســر باشــد. بســته بــه نــوع خــاک زمیــن، پی ریــزی در زمیــن متفــاوت خواهــد بود 

و متــراژ مــورد نیــاز بــرای 25رأس بز پــرواری حــدود 72 متر مربــع خواهــد بــود.
ســاختمان: بــر اســاس شــرایط صــدور پروانــه و نــوع مصالــح موجــود در منطقــه صــورت می پذیــرد. در هــر 

صــورت دیوارهــا بایــد بــر روی پی ریــزی مناســبی کــه می توانــد بتــن، ســنگ، شــفته و ...باشــد، بناگــردد.
تأسیســات: شــامل تأمیــن آب و بــرق و ســایر ادوات مــورد نیــاز می باشــد. آب می توانــد از طریــق قنــات، چــاه 

یــا تانکــر تأمین گــردد.

مفروضات طرح بز  پرواری:

جدول)27(: مفروضات طرح

مقدارواحدموضوعردیف
25رأسظرفیت طرح1
120روزطول دوره پرواری2
2دورهتعداد دوره در سال3
20کیلوگرموزن بزغاله در زمان خرید4
170گرماضافه وزن بزغاله در روز5
40کیلوگرموزن بز در زمان فروش6
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مقدارواحدموضوعردیف
200.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید بز7
195.000کیلوگرم-ریالنرخ فروش بز8
400روزانه-گرممصرف کنسانتره و مکمل غذایی9
400روزانه-گرممصرف یونجه10
400روزانه-گرممصرف کاه11
400روزانه-گرممصرف جو12
13.500کیلوگرم-ریالنرخ خرید کنسانتره13
11.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید یونجه14
5.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید کاه15
11.000کیلوگرم-ریالنرخ خرید جو16
50.000دوره-هزینهدارو17
5درصدهزینه های عمومی و فروش18

هزینه های طرح:
هزینه های ثابت:

الف(زمین:
 زمیــن مــورد نیــاز حــدود 72 متــر مربــع می باشــد کــه متناســب بــا منطقــه ارزش ریالــی آن تغیــر می کنــد 
ــن در  ــود و بنابرای ــه می ش ــگان تهی ــن به صــورت رای ــه زمی ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــتایی ف ــا در مناطــق روس ام

محاســبات نیامــده اســت.
ب( ساختمان:

با توجه به مصالح و منطقه جغرافیایی جدول زیر تکمیل و هزینه های مربوط به ساختمان مشخص می گردد.
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ــه  ــد ب ــً ظرفیت هــای پاییــن دارن ــه اینکــه ســاخت دامداری هــای کوچــک روســتایی کــه عمدت ــا توجــه ب ب
دالیــل امنیتــی در کنــار و مشــرف بــه محــل ســکونت دامــدار ســاخته می شــود لــذا آب و بــرق مــورد نیاز از شــبکه 
روســتا تأمیــن می شــود. در نتیجــه هزینه هــای مربــوط بــه تأسیســات کــه شــامل حفــر چــاه، آبرســانی، نصــب 

ترانــس و غیــره می باشــد در اینجــا از محاســبات خــارج شــده اســت.

ج( ماشین آالت و تجهیزات:
جدول)29(: ماشین آالت و تجهیزات

جدول)28(: ساختمان های مورد نیاز

جمع کلقیمت واحد)ریال(مقدارشرحردیف

4.500.0004.500.000-آبرسانی و برق کشی1

18.200.0008.200.000مخزن ذخیره آب)پلی اتیلن1500لیتری(2

110.000.00010.000.000باسکول3

11.000.0001.000.000سمپاش4

11.500.0001.500.000فرغون5

1300.000300.000بیل6

قیمت واحدمقدارواحدنوع هزینهردیف
)هزار ریال(

جمع کل
)هزار ریال(

  32.5متر مربعجایگاه مسقف)آغل(1
  40متر مربعجایگاه غیر مسقف)بهاربند(2
  متر مربعحصارکشی بهاربند3
پیش بینی نشده )5 درصد( 4

جمع کل
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جمع کلقیمت واحد)ریال(مقدارشرحردیف

1200.000200.000چهارشاخ7

12.000.0002.000.000بخاری نفتی8

12.200.0002.200.000مخزن سوخت)پلی اتیلن 250لیتری(9

1200.000200.000پاروی تنظیف10

11.000.0001.000.000لباس، دستکش و سایر ملزومات11

1.555.000هزینه های پیش بینی نشده12

32.655.000جمع کل

  با توجه به جداول فوق، کل هزینه های ثابت طرح به شرح زیر می باشد:

با تکمیل جدول فوق کل هزینه های ثابت طرح به دست می آید.

جدول)30(: کل هزینه های ثابت طرح

مبلغ مورد نیاز)ریال(شرح

 زمین)با انجام عملیات تسطیح(

 ساختمان ها و تاسیسات

32.655.000ماشین آالت، تجهیزات و ادوات

 جمع کل



بخش دوم: طرح توجیهی

54

- گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

هزینه های جاری:
پــس از تکمیــل ســاختمان ها، تأسیســات و ماشــین آالت نســبت بــه خریــد تعــداد 25 رأس بزغالــه نــر بــه وزن 

ــدام می شــود. ــرم اق متوســط 20 کیلوگ
بزغاله هــا بــه مــدت 120 روز پــروار می شــوند و ســپس بــه فــروش می رســند و مجــددًا 25 رأس دیگــر خریــداری 
و پــرورش داده می شــوند. در آغــاز بــرای شــروع، ســال اول را دو دوره پــروار در نظــر می گیریــم کــه می توانــد بــا توجــه 
بــه افزایــش آگاهــی و کســب تجربــه بــرای ســال های بعــد بــه ازای هــر ســال 3 دوره پــروار در نظــر گرفــت. هزینه هــای 

خریــد دام جــزو هزینه هــای متغیــر بــه حســاب می آیــد. ایــن هزینــه مطابــق جــدول زیــر می باشــد:

الف( هزینه خرید دام
جدول)31(: بهای خرید بزغاله پرواری

جدول)32(: بهای مواد مصرفی در یک دوره پرواربندی 120 روزه

مبلغ کل نرخ هر کیلوگرم-ریالوزن کلوزن هر واحد)کیلوگرم(تعداد)رأس(شرح
خرید)ریال(

2520500200.000100.000.000بزغاله نر پرواری

مصرف روزانه 25 رأس شرح
بر حسب کیلو گرم

مصرف 120 روزه 25 رأس 
قیمت کل)ریال(قیمت هر کیلوگرم)ریال(بر حسب کیلوگرم

9.6115211.00012.672.000یونجه

9.6115211.00012.672.000جو

9.6115213.50015.552.000کنسانتره

9.611525.0005.760.000کاه

46.656.000----38.44.608جمع کل یک دوره

ب( هزینه خوراک:
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جدول)33(: بهای حق بیمه 25 رأس بز پرواری

کل حق بیمهحق بیمه واحد)ریال(تعداد)راس(شرح

2519.838495.950بز نابالغ 6 ماه تا یکسال

2519.838495.950جمع کل

ج( هزینه بیمه:

 مبلغ در نظر گرفته شده برای بیمه، بیمه پایه به اضافه بیمه تکمیلی می باشد.
  با توجه به جداول فوق، کل هزینه های جاری طرح به شرح زیر می باشد:

هزینه های مالی:
در صورتی کــه بخشــی از هزینه هــای طــرح از طریــق اخــذ وام تأمیــن مالــی شــود، بــا توجــه بــه بهــره ای کــه 
بــه وام مذکــور تعلــق می گیــرد، هزینه هــای مالــی نیــز بــه ســایر هزینه هایــی کــه در بــاال بررســی شــد، اضافــه 

ــد: ــر می آی ــه شــرح آن در جــدول زی می شــود ک

جدول)34(: کل هزینه های جاری طرح

مبلغ مورد نیاز)ریال(عنوان هزینه

100.000.000خرید دام

46.656.000خوراک

495.950بیمه

7.357.598سایر هزینه ها )5 درصد(

154.509.548جمع کل
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جدول)35(: هزینه های مالی

مبلغ)ریال(شرح

150.000.000کل مبلغ وام

4%نرخ کارمزد ساالنه

165.748.691کل مبلغ بازپرداخت

15.748.691کارمزد کل دوره

2.762.478اقساط ماهانه

33.149.738اقساط ساالنه

5 )سال(مدت بازپرداخت

3.149.738کارمزد ساالنه

2 )دوره(تعداد دوره در سال

1.574.869هزینه هر دوره

درآمد فروش:

جدول)36(: بهای فروش بره پرواری

مبلغ کل فروشقیمت هر کیلو)ریال(وزن کل)کیلوگرم(وزن هر واحد)کیلوگرم(تعداد)راس(شرح

25401.000195.000195.000.000فروش بز
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جدول)37(: صورت سود و زیان یک دوره

جدول)38(: صورت سود و زیان ساالنه

مبلغ)ریال(شرح

195.000.000درآمد فروش

بهای تمام شده

147.151.950
100.000.000خرید بز

.46خوراک 656.000

495.950بیمه

47.848.050سود ناخالص

8.538.110هزینه های عمومی

39.309.940سود خالص قبل از کسر کارمزد

1.574.869هزینه های مالی

37.735.071سود خالص بعد از کسر کارمزد

مبلغ)ریال(شرح

390.000.000درآمد فروش

بهای تمام شده

294.303.900
200.000.000خرید بز

93.312.000خوراک

991.900بیمه

سود و زیان یک دوره:

سود و زیان ساالنه:
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مبلغ)ریال(شرح

95.696.100سود ناخالص

17.076.220هزینه های عمومی

78.619.880سود خالص قبل از کسر کارمزد

3.149.738هزینه های مالی

75.470.142سود خالص بعد از کسر کارمزد

خالص مانده ساالنه:
ــا کــم کــردن مبلــغ اقســاط ســاالنه از ســود خالــص  ــه اخــذ وام و پرداخــت اقســاط، می تــوان ب ــا توجــه ب ب

ســاالنه؛ مبلــغ خالــص مانــده ســاالنه را بــه شــرح زیــر محاســبه کــرد:

جدول)39(: خالص مانده یک سال

مبلغ)ریال(شرح

75.470.142سود)زیان( ساالنه

30.000.000اقساط ساالنه)اصل وام(

45.470.142خالص مانده سال

چنانچــه ایــن طــرح توســط یــک خانــوار روســتایی بــر اســاس مباحثــی کــه بیــان شــد و بــا ارقــام بــرآوردی 
مطــرح شــده پیــش رود، انتظــار داریــم به طــور میانگیــن در ســال اول ماهیانــه مبلــغ 379 هزارتومــان بــرای 
خانــوار مذکــور عایــدی ایجــاد کنــد. و بــا اتمــام اقســاط تســهیالت، 250 هزارتومــان بــه مبلــغ فــوق افــزوده 
می گــردد. بــه عبارتــی طــرح فــوق می توانــد مبلغــی حــدود ششــصد و ســی هــزار تومــان به صــورت ماهیانــه، 

بــرای یــک خانــوار روســتایی درآمــد ایجــاد کنــد.
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پیوست سوم:  بخش 
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پیوست
 نقشه های الگویی جایگاه گوسفند و بز 

در ادامــه، به عنــوان نمونــه، نقشــه های الگویــی بــرای تأســیس و ســاخت جایــگاه گوســفند و بــز ارائــه می شــود. 
ایــن نقشــه ها بــرای ســاخت جایگاهــی بــه ظرفیــت 50 رأس دام پــرواری می باشــد کــه توســط معاونــت امــور دام 

جهــاد کشــاورزی اســتان زنجــان تهیــه شــده و در اینجــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

1( آغل
2( بهاربند

3( انبار
4( سیلو

5( بیمارستان)قرنطینه(
6( چاله ضدعفونی

7( ورودی
8( دریچه های هوا

)1(: پالن موقعیت
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توضیحات:
  ارتفاع درب های سالن اصطبل 2/2 متر می باشد.

  ایــن نقشــه سیســتم بــا آخوربنــدی داخلــی می باشــد و در صــورت اجــرا بــدون آخوربنــدی داخلــی، بایــد در 
   آخوِر بهاربند از سایبان استفاده گردد.

ــا پلیــکا می باشــد کــه در ارتفــاع 170  ــه ســیمانی ی ــه کــه در دیوارهــا پیش بینــی گردیــده لول   لوله هــای تهوی
ــا از ســقف اصطبــل  ــوار به صــورت عرضــی  و ی ــد از دی    ســانتی متری از کــف اصطبــل گذاشــته شــده و می توان

   خارج گردد و جهت تهویه طبیعی و یا نصب هواکش استفاده گردد.
  عرض آخورها در پرواربندی با احتساب تیغه های 10 سانتی آخور، 55 سانتی متر و به صورت مفید 35 سانتی متر می باشد.

  ارتفاع آخور در سمت حیوان)داخل بهاربند( 40 سانتی متر و سمت محوطه 70 سانتی متر می باشد.
  احداث چاله ضدعفونی در قسمت ورودی به دامداری اجباری می باشد.

  پنجره ها در ارتفاع )1/5( متری از کف اصطبل نصب شده و ارتفاع خود پنجره ها )1( متر می باشد.
  کــف آغــل بره هــا خــاک کوبیــده شــده و یــا شــفته آهکــی می باشــد و کــف بهاربنــد بــه صــورت اختیاری شــفته 

    آهکی و یا بتن ریزی اجرا می گردد.
  برای جلوگیری از ورود حیوان به داخل آخور از تیرهای چوبی رنگ شده و یا لوله استفاده می گردد.
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)2(: پالن مجموعه)اندازه گیری(
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)3(: فونداسیون آغل

)3-1(: مقطع پی  
A-A
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F1                              
SC   1:10  

)3-3(:     مقطع

   :)2-3(DET B.P.1
SC      1:10
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:)4-3(
مقطع تیرریزی

در محور شماره)4-3-2(

:)5-3(
مقطع تیرریزی

در محورهای )1-5(
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)3-6(: پالن تیرریزی

 )3-7(: جزئیات آخور در آغل
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 )4(: جزئیات آخور در بهاربند

)5(: پالن انبار
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)5-1(: پالن فونداسیون انبار

)5-2(: پالن تیر ریزی انبار
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:)3-5(
مقطع پی

A-A

:)4-5(
SC       1:10
DET B.P.1
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:)5-5(
F1    مقطع

SC    1:10

)5-6(: مقطع تیرریزی انبار



بخش سوم: پیوست

71

- گوســفند داری و پرورش بز - ش اقتصادی برکت مــدل هادی تال

)6(: پالن بیمارستان

)6-1(: پالن پی کنی بیمارستان
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)7(: پالن سیلو

)7-1(: مقطع سیلو
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توضیحات:
  دیوارها با سنگ و مالت و با عیار 300 کیلوگرم سیمان و ضخامت 40 سانتی متر اجرا می گردد.

  ارتفاع کل سیلو 2/5 متر بوده که 1 متر آن پایین تر از کف طبیعی زمین قرار می گیرد.
  در کــف ســیلو چاهــی بــه عمــق متوســط 3 متــر حفــر و بــا درپــوش بســته شــده و بوســیله لولــه پلیــکا و کــف 

   شور، آب موجود در کف سیلو به چاه هدایت می شود.
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فهرست منابع:

1( پورمحمــدی، حســن، رزاقی منــش، محــرم)1390( نشــریه ترویجــی اصــول صحیــح پرواربنــدی گوســفند، 
      انتشارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم.

2( تقــی زاده، مهــرداد)1395( پرواربنــدی بــره در شــرایط صنعتــی و روســتایی، تهــران: انتشــارات تحقیقــات 
     آموزش کشاورزی.

3( حسینی، سعید)1390( اصول کاربردی پرورش گوسفند، تهران: انتشارات مرز دانش.
4( خالداری، مجید)1390( اصول پرورش گوسفند و بز، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

5( خجسته کی، مهدی)1396( راهنمای احداث جایگاه گوسفند و بز، کرج: انتشارات نشر آموزش کشاورزی
ــرورش دام هــای ســبک، تهــران: انتشــارات  ــد و پ ــزی آموزشــی)1396( تولی 6( ســازمان پژوهــش و برنامه ری

     شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
https://www.bbk-iran.com 7( سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران قابل دسترس به آدرس

http://www.sbkiran.ir 8( سایت صندوق بیمه کشاورزی قابل دسترس به آدرس
9( عطریان، پژمان)1388( تغذیه گوسفند، تهران: انتشارات آییژ.

10( علیپور، بهزاد)1395( اصول پرورش بز، تهران: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی.
11( غالمی، حسین، صیدی، داود)1395( راهنماي پرورش گوسفند و بز، کرج: انتشارات نشر آموزش کشاورزی

12( مصاحبه و گفتگو با کارشناسان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
13( مصاحبه و گفتگو با کارشناسان جهاد کشاورزی

14( مصاحبه و گفتگو با برخی از پرورش دهندگان گوسفند و بز
15( وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور دام)1386( نظام دامپروری کشور، جلد اول
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