ثیوِ ًوَدى دام:
ثیوِ دام ینی اص هٌبست تشیي ساّنبسّب جْت مبّص خغشات
ًبضی اص حَادث عجیؼی ٍ تؼذادی اص ثیوبسیّبی داخلی ،ػفًَی
ٍ اختالالت ػوَهی اًذام ّبی حشمتی است .دام ّبی پشٍاسی
ثِ هذت  120سٍص ثیوِ هی ضًَذ مِ هی تَاًذ تب حذٍدی
خسبسات سا ججشاى ًوَد.
ٍصى مطی ٍ یبدداضت ثشداسی:

تغذیه دامهای پزواری
جیشُ غزایی ،هخلَعی اص چٌذ هبدُ خَسامی است مِ ًیبصّبی
دام (اًشطی ،پشٍتئیي ،هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیي) سا تبهیي هیمٌذ.
مٌسبًتشُ ،هبدُ خَسامی فطشدُ ٍ هتشاموی است مِ اًشطی ٍ

وزارت جهاد کشاورزی

پشٍتئیي ثبالیی داسد .مٌسبًتشُ هَاد هغزی هَسد ًیبص دام جْت

سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

حفظ سالهتی ،سضذ ٍ تَلیذ سا فشاّن هیمٌذّ ،وچٌیي خَش
خَساك ٍ سْلالْضن است .تَصیِ هی ضَد جْت تغزیِ
دامّبی پشٍاسی ًسجت  40دسصذ ػلَفِ ٍ  60دسصذ مٌسبًتشُ
ال هخلَط
سػبیت ضَد .ثْتش است هَاد خَسامی ثِ صَست مبه ً

قجل اص ضشٍع پشٍاسثٌذی ملیِ دامّب ٍصى مطی ضًَذ ٍ ٍصى

تغزیِ ضَد ٍ مٌسبًتشُ ثب ػلَفِ هخلَط گشدد ،صیشا قذست

آىّب یبدداضت ضَد ٍ ّشّفتِ ثِ صَست ًوًَِ ثشداسی 10

اًتخبة ٍ هصشف مٌسبًتشُ ثشای ملیِ دامّب ینسبى ثَدُ ٍ اص

دسصذ دامّب ٍصىمطی ٍ هیضاى اضبفِ ٍصى هحبسجِ ضَد .ملیِ

هصشف ثیص اص حذ مٌسبًتشُ ًیض جلَگیشی هیضَد .تغییش جیشُ

ّضیٌِّبی هشتجظ ثِ صَست سٍصاًِ حجت گشدد.

یب خَساك هصشفی ثِ صَست تذسیجی ثب ػبدت پزیشی عی یل

پرواربندی دام عشایر
با اصالح و افسایش بهره وری زنجیره تولید

تب دٍ ّفتِ تَصیِ هیضَد .ثْتش است غزادّی دس سِ ًَثت ثب

طول مذت و تعذاد دوره پزوار
عَل هذت هٌبست پشٍاس  00تب100سٍص تَصیِ ضذُ است مِ

فَاصل صهبًی هسبٍی اًجبم ضَد ٍ آة مبفی ٍ تویض ًیض
ّویطِ دس اختیبس دام قشاس گیشد.

ػوذتبً ثب تَجِ ثِ ثبصدُ خَساك (هقذاس افضایص ٍصى ًسجت ثِ
خَساك هصشفی) ثشُ ّبی پشٍاسی است.
توبیل ثِ افضایص هذت پشٍاس (4تب 5هبُ) هَجت افضایص
ضشیتتجذیلغزایی هیضَد مِ سجت ػذم استفبدُ ثْیٌِ اص
هَاد غزایی است ٍ هیضاى چشثی الضِ ًیض افضایص هییبثذ.
ثشای پشٍاسثٌذی ،سِ دٍسُ سبلیبًِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد ٍلی
ٌّگبم افضایص دهب اص اٍاسظ ثْبس تب اٍاسظ تبثستبى هطنالتی
سا داسد ثٌبثشایي پشٍاسثٌذی دس ثْبس هٌبست ًیست .ثشای
استفبدُ ثْتش اص اهنبًبت دٍ دٍسُ فؼبلیت دس سبل (اٍاسظ
هشداد تب اٍاسظ آرسهبُ ٍ اٍایل دی هبُ تب اٍاخش فشٍسدیي)
تَصیِ هی ضَد.

متن فنی:

مهندس حسین تحسیری

کارشناس ارشد علوم دامی

دفتر مطالعات مدیریت امور عشایر استان اصفهان

مدیریت امور عشایر استان اصفهان
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

مقذمه

جایگاه وفضای موردنیاس بزه های پزواری

هذیشیت اهَس ػطبیش استبى اصفْبى ثِ هٌظَس حوبیت اص تَلیذ

جبیگبُ دام ثبیذ ثِ گًَِای عشاحی ضَد مِ دام سا دس هقدبثدل

ٍ دسآهذ ػطبیش ٍ ّوچٌیي ایجبد صهیٌِ هطبسمدت ثدیدطدتدش

ضشایظ ًبهسبػذ هحیغی آة ٍ َّا حفظ مٌذ ٍ ثشخالف ٍصش

تطنل ّبی ػطبیشی دس تبهیي هٌبثغ هبلی ٍ اًجبم تدَلدیدذ،

اقذامات السم پزواربنذیها
ضذػفًَی جبیگبُ:
قجل اص ضشٍع پشٍاسثٌذی ،هحل ًگِداسی ثِ عَس هٌبست تویض ٍ

ثبدّبی هَسوی ٍ سٍ ثِ آفتبة قشاس گیشد ،ضوٌبٌ فضدبی هدَسد

ضؼلِ دّی ضَد ٍ ثب ینی اص سوَم ضدذػدفدًَدی مدٌدٌدذُ،

پشٍاسثٌذی دام ػطبیش ٍثب ّذف اصال ٍ افضایص ثدْدشٍُسی

ًیبص هیثبیست هتٌبست ثب ٍصى ًْبیی ثشُ ّب دس پدبیدبى دٍسُ

سنپبضی گشدد.

صًجیشُ تَلیذ گَضت قشهض ،ضشایغی سا فشاّن هی ًوبیذ مِ اص

پشٍاسثٌذی ثبضذ .مبّص تشامن دامّبی پشٍاسی دس ٍاحذ سغح

توبم ظشفیت ّبی ثبلقَُ دام ػطبیش استبى اصفْبى استفدبدُ

هَجت افضایص هیضاى سضذ ٍ سَددّی هیضَد .دس جبیگبُ ثبص

ًگِداسی ٍ ثبصاسیبثی هحصَالت تَلیذی ،ثدب اجدشای عدش

ضَد.

پزواربنذی چیست؟

ٍ ثستِ ثِ تشتیت  1 ٍ 0/0هتش هشثغ ثشای ّش ساع دام تَصیِ
هیضَد .حذٍد یل ّفتِ قجل اص اًتقبل دام ٍ ضشٍع پشٍاسثٌذی،

پشٍاسثٌذی ػجبست است اص هذیشیت ٍ تغزیِ هٌبست دام جْت

جبیگبُ اص ًظش ٍضؼیت آخَس ،آثطخَس ،فضدبی هدَسد ًدیدبص،

اضبفِ ٍصى دس یل هذت هؼیي ثب حذاقل ّضیٌِ.

سبیجبى ( دس فصل تبثستبى ) ٍ غیشُ ثشسسی ٍ ًَاقص ثش عشف

هْوتشیي هضایبی پشٍاسثٌذی :
 -تَلیذ پشٍتئیي حیَاًی هَسد ًیبص جبهؼِ.

ضَد.

مشخصات گوسفنذ پزواری

ٍامسیٌبسیَى:
ثشای جلَگیشی اص تلف ضذى احتودبلدی ،دامّدب ثدشػدلدیدِ
آًتشٍتَمسوی (صّشُ دسد) ٍامسیٌِ ضًَذ.
هجبسصُ ثب اًگل ّب:
اغلت دامّبی مطَس ثِ اًگل ّبی داخلی ٍ خبسجی آلَدُ
ّستٌذ .جْت هجبسصُ ثب اًگل داخلی اص یل داسٍی ضذ اًگل
ٍسیغ الغیف جذیذ دس اثتذای پشٍاسثٌذی ٍ دس اٍاسظ دٍسُ ًیض
اص یل داسٍی ضذ اًگل دیگش (جْت جلَگیشی اص هقبٍهت دس
اًگل ّب) استفبدُ ضَد.

 -استفبدُ اص حذامخش ظشفیت تَلیذ دامّب.

ثشُّبی دسضت اًذام ًسجت ثِ ثشُ ّبی سجل ٍصى ٍ مَچل

 -ثشگطت اصل سشهبیِ ٍ سَد دس هذت صهبى من.

اًذام ثب صشفِتش هیثبضٌذ .ثشُ ّب ثبیذ دسضت ،داسای دست ٍ

 -حفبظت اص هشاتغ مطَس دس جْت تؼبدل دام ٍ هشتغ.

پبی ثلٌذ ٍ ثذى مطیذُ ،ضنن جوغ ٍ جَس ٍ فبقذ افتبدگی،

 -مبّص ّضیٌِ ّبی تَلیذ ٍ ػشضِ هستقین گَضت قشهض ثدب

ػذم لٌگص ٍ سیختگی هَ ٍ اسْبل ٍ فبقذ تشضحبت ثیٌی ٍ

پطن چیٌی دامّبی پشٍاسی:

میفیت ثِ ثبصاس (حزف ٍاسغِگشی).

چطوی ثبضٌذ .ثشُ ّب اص ًظش ٍصى ،ظبّش ،جٌسیت ،سي ٍ ًظاد

ػذم تَجِ ثِ صهبى هٌبست پطن چیٌی ٍ یب ػذم پطن چیدٌدی

 -ایجبد اضتغبل ٍ ثْجَد ٍضؼیت هؼیطتی ػطبیش.

ینٌَاخت اًتخبة ضًَذ .ثشُ ّب ثِ عَس ًسجی الغش ثبضٌذ ٍلی

ثبػج هیضَد مِ افضایص ٍصى هٌبست حبصل ًطَد ،صیشا ثدبال

پظهشدُ ،ثیوبسٍثشُّبییمِ ثِ دلیل ًذاضتي هبدس ثب هَاد خَسامی

ثَدى سَخت ٍ سبص پبیِ دس دامّب ٍ استفبدُ اص هَاد پش اًشطی،

غیش اص ضیشثضسه ضذُ اًذ (ضیش سَص) ًجبضٌذ .الغش ثَدى تَام

گشهبی صیبدی دس ثذى دام تَلیذ مشدُ ٍّوچٌیي پَضص پطن

ثب قذست ٍ سالهت حیَاى ثبضذ .ثْتشیي ٍصى پشٍاسثٌذی ثشُ

ًیض ایي ػول سا تطذیذ هیمٌذ .دسایي ساستب تَصیِ هدیضدَد

ٌّگبهی است مِ ثشُ 20تب 30میلَگشم ٍصى داسد.

پطن چیٌی تَسظ مبسگشاى هبّش اًجبم ضَد.

ثشای هجبسصُ ثب اًگلّبی خبسجی ًظیش مٌِ ،جدشة ،هدبیدت ٍ
ضپص اص حوبم ضذ مٌِ استفبدُ ضَد.

