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دامداري وابسته به و اقتصادي كردن  براي افزايش بهره وري  پرواري بندي دام سبكاستفاده از : دستور جلسه
   نظام دامداري عشايري در  مرتع

ي، دكتر ...مهندس والي، دكتر نعمت ا دكتر ارزاني، مهندس خادمي، مهندس صفرزاده، مهندس فياض،: آقايان: اضرينح
  ر  افتخاري و آقاي پهلوان، انصاري، مهندس سلحشور، دكت

  .آقاي مهندس اسكندري، مهندس مقيمي، دكتر صادق پناه و دكتر رزاقي: غائبين

  :مطرح شدبه شرح زير در مورد پرواربندي نظرات 

 : از نظر تقويم پروار بايد مالحظات زير ديده شود بره پروار براي .1

پروار بره در شرايط قشالقي در فصل گرما  از نظر آب و هوايي محيط پروار نبايد گرم باشد از اين رو .1
 .مناسب نيست

كه متناسب با كشش و  بايد به بازار عرضه گردد ياز نظر بازرگاني محصول به گونه اي بره هاي پروار .2
شد، تا قيمت استمرار تدريجي درعرضه به بازار با هدف مديريت پروار بايد تقاضاي بازار باشد از اين رو

 . يابدنده ازآستانه اقتصادي كاهش نبراي توليد كن محصول

در شرايط جامعه عشايري با ميانگين  .بوده است يراس تجربه موفق 300براي گله داران بزرگ  ،تعداد بره مورد پروار .2
با توجه به اينكه  كشور برنامه ريزي و نظارت مي كندراس در شيوه اي كه سازمان امور عشاير  50تعداد بره كمتر از 

از طريق تشكلهاي عشايري برپايه دستورالعملي كه  نيز ي از خانوار عشاير صاحب دام تامين، نهاده هاهزينه كارگر
سازمان عشاير آن را تهيه و اجراي آن را نظارت ميكند، تامين مي گردد و منابع مالي مورد نياز نيز از طريق 

 .وده استتسهيالتي كه در چارچوب ضوابط هدفمند دراختيار قرار مي گيرد، موفق ب
سن از شير گيري بره براي پروار سه ماه و نيم تا چهار ماه و سن عرضه به بازار براي رسيدن به حداكثر وزن با الشه  .3

 .بوده است يماهگي تجربه موفق 8تا  7مطلوب 
سيستم ، بره هاي در سن يك ماه و نيم وارد توام با پروار بره تجربه شده است ،در شيوه اي كه استمرار شيردهي بره .4

 .ماهگي به وزن مطلوب براي عرضه به بازار مي رسند 5پروار مي شوند و 
در شرايطي كه تعليف بره در دوره پروار از محل علوفه مرتع برنامه ريزي شود در شرايطي كه مرتع خوب و داراي  .5

ف در مرتع گياهان مطلوب به خصوص گياهان فورب كافي باشد، اقتصادي است در غير اينصورت در شرايط تعلي
 .پروار بره اقتصادي نيست

استفاده را روشهايي كه سيستم گوارش بره را براي وارد شدن به تغذيه پرواري آماده كند مي تواند سن بره براي  .6
 ورود به سيستم پروار را كاهش دهد

فكر اقتصادي بايد توجه شود بره اي كه به سيستم پروار وارد مي شود، گوشت آن ارگانيك نيست و در صورتي كه ت .7
آن مورد نظر باشد بايد از علوفه مرتعي استفاده  نكردن توليد برپايه محصول با قيمت بيشتر از نظر ارگانيك بود

 .شود
  ا:ساير نقطه نظراتي كه پيرامون پروار بره و گله داري مطرح شد به شرح زير است .8
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درصد  75(توليد گوشت  و كمك به اقتصاد عشاير هدفكرده ي آن را هدايت اجرا   كشور عشايرسازمان امور در طرحي كه 
وارد  و خروج بره نر از مرتع بعد از شيرگيري از طريق )تغذيه توام با استمرار شيردهي از دو ماهگي  ،بره ها كمتر از شش ماه
  .بوده است شدن به سيستم پروار

كيلو پتانسيل افزايش وزن  80ي، بختياري تا دامهاي كردي سنجاب در پروار هدف بايد حداكثر وزن مطلوب باشد براين مبنا
  .كيلو اقتصادي نيست 50بيش از  افزايش وزن بايد توج داشت كهدارد 

در . در خانوارهاي عشاير در خراسان به صورت فاميلي بره هاي پرواري را تجميع كرده اند تا باتعداد بيشتر اقتصادي شود 
عالوه بر اين خواب . تلفات  افزايش مي يابدپروار دوره شدن  در طوالني. ستسيستم پروار خانوادگي هزينه هاي كارگري كم ا

  موضوعيت مي يابد همعلوفه  ضرب تبديل يتدريج وكاهش  سرمايه

برآوردي  90در سال . بهتر است امكاناتي براي افراد باتعداد كم بره فراهم شود و براي بخش بازاريابي آن هم بايد كمك كرد 
سال  و اين مبلغداشته بره  از سيستم پروار و نيم ميليون درآمد4افزايش  عشاير ن داد متوسط هر خانواركه صورت گرفت نشا

  .رسيده اند كيلوگرم 50متوسط وزن با بره هاي پروار شده اي كه به  ،هميليون تومان افزايش يافت 6به  93

صورت كنسانتره توسط تشكلها در اختيار عشاير قرار علوفه عمدتا به در سيستم پروار تحت مديريت سازمان امور عشاير كشور 
  .در تابستان كه هوا گرم است سايبان به صورت چادر براي دام ايجاد ميكنند. مي گيرد

اهميت دام مازاد از نظر . در شرايط فعلي كه دام مازاد داريم نبايد چند قلو زايي را توصيه كرد. بايد اصل بر حفظ مراتع باشد
اين افراد  .نگه مي دارند نظر بعد فرهنگي يك مشكل است، چنين افرادي دامهاي با سن زياد در جمعيت گله وجه اجتماعي از

بدين روش گله غير اقتصادي و تركيب گله هم  . مي فروشند دام را  معموال براي رفع نياز و يا در شرايط مشكالت خشكسالي
  .تلفات دام بيشتر مي شود دام، عالوه براين باافزايش سن. است تعداد دامهاي نر در گله بيش از حد نياز. نامناسب است

پروار بندي براي شرايط عشاير . تركيب مناسب و اقتصادي گله را بايد مورد توجه قرار داد ،پروارپرداختن به موضوع قبل از 
نيوزلند بره هاي نر را خارج از گله  استراليا ودر. ايري برنامه ريزي و اجرا شودبايد پروار بندي خارج از سيستم عش. دشوار است

سال غير  5از دام بعد . فقط به پروار نگاه نكنيم ما مزيتهاي ديگري داريم.گله هاي ويژه پروار بايد ايجاد كرد. پروار مي كنند
ش  زاي 5 سال هم مي شود دام بيش از  7تا  5دي تا در مراتعي كه گياهان علفي دارد سن اقتصا البته اقتصادي مي شود

  .اقتصادي نيست

  : تجربه اي در استان مازندران

 وبه شدت مراتع تخريب  راس، هزار 6با افزايش دام به  82بهره بردار در سال  11هزار راس پروانه تعداد  3در مرتعي مشاعي با 
زمان زائي و چند قلو در ادامه هم . هزار راس كاهش دادند 3دامداران تحت شرايطي تعداد دام را كم و به  .مشكالتي ايجاد شد
بره  .فتهزينه كارگري با استفاده از اعضاي خانوار كاهش يا. بره گرفته شد 3120راس ميش 1500از  .ندزايي را پيگيري كرد

قبال  ولي . رسيدكيلوگرم  50و  45 و به وزن زل و داالق دام نژاد .شد ماه نيم پروار 3 يرگرفته شد و به مدتماهگي از ش 4ها 
 درصد بره گيري 80. شد استفاده براي پروار  28از تسهيالت تبصره  .بيشتر نبودكيلوگرم  35تا  30 زن بره هاي ازو در مرتع

  . يونجه و كاه استفاده شد ،از جوبراي پروار  كنسانتره كارخانه ها به دليل عدم كيفيت. بدست آمد
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  غربي. تجربه اي در استان آ

ي دانشگاه اروميه و كارشناسان امور دام  و جهاد كشاورز همكاري بادامداران . بودي بره اقتصادي ترين كاردرگله داري پرواربند
بود بعد از بحث هاي كارشناسي اين گونه نتيجه گيري شد كه مشكل دانش فني قبال كاري را شروع كرديم،  87استان سال 
 4كسي كه براي  اگر دانش تغذيه داشته باشد بايد .نيست نياز به پول داده شود،به دامدار  فني اگر دانش غربي. در استان آ

كسي كه از كنسانتره استفاده كرده ميانگين . گرم غذا مي خورد 700تا  600ماهگي  4 بره در. بايد بدهد درصد ماده خشك
ن روزانه گرم ميانگين افزايش وز 300گرم بود كساني كه خودشان كنسانتره درست كردند تا  150تا  130افزايش وزن روزانه 
تا شش ماهگي . تجربه شد گرم 190حداقل و  گرم   416 افزايش وزن روزانه  حداكثر. روز پروار 105در  .بدست آمده است

درصد 30به مرتع ره نر با جلوگيري از ورد ب. گرم در روز رسيد است 100از ماهگي به كمتر 7و  6 و ازگرم  200تا افزايش وزن 
  . يافت فشار به مرتع كاهش

درصد شير استان را  15در استان آ غربي دامداري هاي صنعتي . اختصاس مي يابد به دامداران صنعتي.... تسهيالت، يارانه و  .
. بيشتر مشكالت كمبود مواد معدني، بهداشت، مديريت است. درصد مربوط به دام غير صنعتي دارد 85تامين مي كند 

  . دام صنعتي است ولي مديريت آن سنتي است. هلند است هولشتاين بهره وري آن در ايران خيلي كمتر از

بايد اول افزايش و حفظ تعداد بره ها را . كاري كه سازمان عشاير كرده نمونه است : ارزيابي اقدامات سازمان عشاير در پروار بره 
امد دامدار و افزايش توليد ملي هدف كمك به مراتع، افزايش دربايد  .شرايط گله داران در برنامه ديده شود بايد. داشته باشيم

مراتع خيلي  و رشد كم در مرتع اتفاق مي افتد به جززمان طوالني . پرورش بره در مرتع و پرواربندي متفاوت هستند. باشد
عرضه بره در . كلمه پروابندي به مفهوم بستن بره در فضاي بسته با تغذيه دستي به حداكثر وزن مطلوب در زمان كمتر. خوب

به نسل جديد  ،دانش بومي با تغيير نسل. بايد برنامه ريزي كنيم بره در تمام سال در دسترس باشد. ال يكسان نيستتمام س
ماه است كه  5بره را از شير ميگيريم كه بره دو ماهه تا  : الفي داريم دسه نوع پروار بن. .منتقل و به روز رساني نمي شود 

كامل كرده  را ماه رشد اسكلتي 12تا  10وپروار بره اي كه رشد اسكلتي حدود  :ي جحذف پروار دام: ب بالفاصه در پروار مي رود
  .اين روش پر سودتر است. از اين نوع بره ها استفاده مي كنند ،پروار بندي ها .است

گاه تاركش آماده براي عرضه بهتا هشت ماهگي  7در سن  و براي پروار استآن سه تا چهار ماهگي بعد از شير گيري مطلوب 
. شود 32و سنگسري نبايد كمتر از  بيشتر كيلو 55افشاري نبايد از بايد انتظار داشت، در نژاد  متناسب با نژاد نژاد. مي شود

ماهه به زمان كشتار  5كه بره  تنظيم شودپروار بندي در حين شيرخوارگي  بهترين حالت است برنامه تغذيه را طوري 
نياز  يدر سطح بهره برداري تشكلهاي علم.شود بايد ترويج . و چيز جديدي نيست نجام داده اندتمام اين موارد را عشاير ا.برسد

  . متمركز نشويمتشكلهاي تامين نهاده  زياد در داريم 

نياز به كميته مشترك درسطح امور دام سازمان عشاير، . نژاد لري انجمن پرورش دهندگانمانندمطلوب تشكلهاي نژادي است 
با انجمن هاي مواد غذايي . است ام، تحقيقات دام، تحقيقات مرتع، انجمن علمي و صنفي مرتع و دامپزشكيمعاونت امور د

اين كار را سازمان عشاير شروع كرده . توليد ارگانيك دام مرتعي را به قيمت مناسب عرضه كرد وارگانيك بايد رابطه برقرار 
  .طرح مراكز خدمات فني دامپروري در حال تهيه است. است
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اگر پروار تعداد كم بره در شرايط عشاير بخواهد .  كاهش تعداد دام مولد افزايش دوقلو زايي و خروج بره از مرتع و پرواربندي
  .عملي شود، كداميك از نهادهاي دولتي و با چه نوع تعهداتي بايد ورود پيدا كنند

هزار تومان ميانگين هزينه كرده ايم و  150د حدود وقتي ميش يك بره به ما مي ده. اگر هزينه برداشت يك گله را بنويسيم
پروار بندي بايد متعلق به گله دار داشتي . بايد پرواربندي مجزا ازصاحب گله نشود. هزار تومان درآمد بدست آورده ايم 300
نمي كند و اسباب اندازه اقتصادي از ديد سرمايه گذاري فرد سرمايه گذار تا يك فرد گله دار كه نيروي كار استخدام . باشد

حذف راسي ها را  100كنيم و  300را  150تا  100اگر بخواهيم . راس گوسفند است كه عمال شغلش است 100معيشت آن 
  .يك شغل را كم كرده ايمكنيم، 

اگر كسي فقط شغل دامداري داشته باشد . و نيم تا شش ميليون درآمد در شرايط عدم محاسبه هزينه كارگر است 4در آمد 
درآمدي مطرح . در اين شرايط شغل گله دار همان حقوق كارگري را بدست مي آورد . د اين مبلغ را حقوق كارگري بدهدباي

تا شش ميليون اضافه شود شرايط مناسبي نسبت به وضع موجود  4ميليون است اگر 8كل درآمد ساالنه عشاير حدود .نيست
شيوه استاد و شاگردي در حال از بين رفتن . گاهي و كار و دانش استانتقال دانش به صورتهاي استاد و شاگردي، دانش. است
آموزش از طريق مرتعداري بايد انجام شود، . بايد نمونه هاي الگو داشته باشيم. درصد يادگيري استاد و شاگردي است 70. است

ت گيرد در دراز مدت هزينه اگر آموزش ازسيستم نظام مهندسي صور .مرتعدار بايد خودش آموزش دهنده را به خدمت بگيرد
سه ماه و نيم  .آموزش از طريق الگو بايد صورت گيرد. هاي آن به دامدار تحميل مي شودكه هزينه هاي توليد را افزايش ميدهد
  . كيلوگرم وزن پيدا مي كند 43ماه بره من  5بره را از شير مي گيرم بعد از شير گيري يك ماه و نيم نگه مي دارم در 

آموزش، فرموله كردن تغذيه، توليد كنسانتره، خريد . منابع مالي و فروش دام پرواري بايد مورد توجه قرار گيرد ،رواربا توسعه پ
كار توسط تشكلها . كه محدوديت منابع آب دارد،  كنسانتره مشكل دارد مناطقيدر . از كارخانه در قالب سيستم نظارت شده

  .دستورالعمل ها توسط سازمان امور عشاير انجام شده است. الي استصندوق عشاير تامين كننده م. انجام مي شود

ميدان دام به عنوان محلي براي عرضه دام در . بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد بخشي مربوط به بازرگاني محصول است 
. است و در حال پيگيري  پيشنهادجنوب حسن آباد براي مديريت عرضه و فروش دام با توجه به دسترسي به جاده و بزرگراهها 

، اصالح ساختار گله هرميش داشتي در ، مسئله قبل از شير گيريصارمي پرواربندي مقدسي نماينده صنف دامدارهاي صنعتي
هزار تومان منفي  50كيلويي از آن گرفته مي شود،  30هزار تومان هزينه دارد از اين ميش يك بره  350يك گله داشتي 

اگر بره را هم خارج كنيم نبايد تصور كرد فشار بر .سود كل گله را مي خورد. ت و قصري در گله استدرصد جمع تلفا 25. است
مسائل اجاره مرتع، ساختار گله، بهره برداري . عدم آگاهي مشكل اصلي است. مراتع كم مي شود به هر حال علوفه چرا مي شود
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