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  بر عملکرد گوسفند نگهداري دامهاي  جایگاهخصوصیات ارزیابی ومقایسه 
  ییدر سیستم پرورش روستا 

 

  مرتضی کرمی 
  رياستادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیا

 10/12/91؛ تاریخ پذیرش: 1/7/91تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده 
نیمـه    و بهسـازي شـده   سـنتی،  هاي جایگاهدر  بررسی خصوصیات مختلف ساختمانی، تهویهبراي   

 راس گوسـفند  3578گله با  13گوسفند در سیستم پرورش روستائی تعداد  يصنعتی بر عملکرد تولید
، سـطح   سـطح جایگـاه بسـته    در این مطالعه انـدازه . ند استفاده شدبود گله 4و 6،  3 شامل ترتیب  به که

دان و   سـطح انبـار   وخـوراك   ، انبـار  ه موجـود ، درب و پنجـر  بهاربند، مشخصات آخور، آبشخور، انبار
نتـایج نشـان داد کمتـرین مسـاحت     مورد بررسی قرار گرفت.  گوسفندان علوفه، تعداد و درصد زایش

و بیشـترین مربـوط بـه    مربع)  متر 94/0(س گوسفند مربوط به جایگاه سنتی ازاي هر رأ بهجایگاه بسته 
). در مـورد فضـاي   P>05/0( بود مربع متر 75/3و   51/3  ترتیب به صنعتینیمه  بهسازي شده و  جایگاه

میـانگین طـول   . )P>05/0( بـود  بیشترین صنعتینیمه  جایگاه و کمترین هاي سنتی جایگاه بهاربند نیز
هـاي مختلـف داراي تفـاوت     ازاي هر رأس گوسفند در جایگـاه  آبشخور بهطول ع آخور و آخور، ارتفا

داري باالتر از جایگـاه   طور معنی هصنعتی بنیمه   در جایگاهدرصد)  7/93زائی ( درصد برهدار نبود.  معنی
درصـد)   7/11هاي جایگـاه سـنتی (   میانگین درصد تلفات در گله ).>05/0Pبود ( درصد) 1/79(سنتی

دار  تفاوت معنـی درصد)  01/5نیمه صنعتی (جایگاه  با درصد) و 53/8(شده  یشتر از جایگاه بهسازيب
 هـاي سـنتی بهسـازي شـوند و     گردد که در حد امکـان جایگـاه   توصیه میبنابراین  ).>P 05/0. (داشت
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از  شودش برداري صادر شود و تال کامل ساخته و پس از آن مجوز بهرهطور  هصنعتی ب نیمه هاي جایگاه
  ها استفاده گردد.  تمام ظرفیت آن

  
  و پرورش روستائی گوسفند، تلفات  ، بره زائی جایگاه گوسفند، معیارهاي ساختمانی جایگاه :کلیدي  يها واژه

  
  مقدمه

و استان  است هاي اصلی پرورش و نگهداري گوسفند در دنیا بوده کشور ایران یکی از سرزمین  
و تراکم دارد ز مناطقی است که سابقه طوالنی در زمینه پرورش گوسفند یکی ا يو بختیار لچهار محا

 واحد در هکتار) 75( نسبت به دیگر مناطق کشور واحد در هکتار) 254( آن در هکتار واحد دامی
هاي انجام شده در استان و کشور اغلب در مورد  . بررسی)2008(سازمان برنامه و بودجه،  باالتر است

اي در مورد بررسی وضعیت  وصیات تولیدي گوسفند و بز بوده و کمتر مطالعهمسائل پرورش و خص
جایگاه گوسفند در کشور صورت گرفته و از این نظر نگهداري گوسفند مورد توجه قرار نگرفته و 

داران و حتی متخصصین همچنان مبهم باقی مانده  نکات اساسی در این زمینه، براي بسیاري از گله
رش و نگهداري گوسفند و بز عوامل متعددي دخیل هستند و از نظر اهمیت هر است. در زمینه پرو

دلیل وابستگی شدید گوسفند و بز به مرتع، تاکنون کمتر به جایگاه  اي خاص قرار دارند. به کدام در رتبه
و همکاران،  الرنسو  2002، ، موثق2011سفید بخت، نگهداري گوسفند اهمیت داده شده است (

گیرد اما  ، نگهداري گوسفند در محیط آزاد و در فضاي باز صورت میکشورهاي دنیا شتربی). در 2011
کنند که به  در فصل زمستان و شرایط نامساعد غالباً در محیط بسته و در داخل جایگاه نگهداري می

و  2011سفید بخت،برند ( هاي آزاد و بسته نگهداري دام نام می عنوان روش هها ب عبارت دیگر از آن
ط بهداشتی و سالم در شمار یهاي دامی در شرا تقاضا براي مصرف فرآورده ).2011الرنس و همکاران، 

زیادي از کشورهاي در حال توسعه در حال افزایش است. دلیل آن افزایش جمعیت خصوصا در 
 128میزان  هاي اخیر، موجب افزایش تعداد دام به باشد. تغییرات دهه ها می شهردرآمدي طبقات متوسط 

درصد  27هاي روستائی و  درصد دامداري 67میلیون واحد دامی در کشور شده است که تقریبا 
واحد  درصد 55است. گوسفند و بز حدود  نیمه صنعتیدرصد دامداري  7دامداري عشایري و 

هاي  دهدکه به شیوه هاي کشور را تشکیل می ) از دام درصد بز 15درصد گوسفند و  40(حدود دامی
هاي سنتی نقش مهمی  . دامداري)1999نژاد،  عمادي و آقا علی(شوند و عشایري نگهداري می روستائی
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هاي کشور به این روش نگهداري  م هاي دامی دارند و درصد قابل توجهی از دا را در تولید فرآورده
سیستم درصد از گوشت کشور در  78درصد از گوسفند و بز کشورو حدود  75طور مثال  هب، شوند می

  .)1998کرمی، ( شود ی تولید مییامداري روستاد
از این درصد  70که بیشتر ازبوده میلیون واحد دامی  چهارداراي حدودوبختیاري  لاستان چهار محا  

، در این استان پرورش گوسفند و بز به دو صورت دارندگوسفند و بز اختصاص  واحد دامی به
رأس 1740000 تقریباًر سیستم پرورش روستائی جمعیت دام د هشودک  روستائی و عشایري انجام می

شود، در این سیستم پرورش از اواسط پائیز تا  رأس بز و بزغاله را شامل می 520000گوسفند و بره و 
اوایل بهار گوسفند و بز در جایگاه بسته نگهداري و در طول بهار و تابستان در خارج از جایگاه بر 

دلیل وابستگی شدید گوسفند و بز به مرتع،  ). به1999کرمی، ( شوند می يروي مراتع وپس چر نگهدار
تاکنون کمتر به جایگاه وساختمان آن اهمیت داده شده است. هرچند که جایگاه نگهداري و پرورش 

 و بز در مقایسه با جایگاه گاو و طیور صنعتی به تجهیزات مدرن و امکانات کمتري نیازدارد گوسفند
). اما با توجه به 2011و الرنس و همکاران،  1974احی کانادا، سرویس طر؛ 2011سفید بخت، (

بهداشتی مربوط به  به اهمیت لزوم معیارهاي ساختمانی و رتأسیس واحدهاي بزرگ گوسفنداري و نظ
هاي گوسفند  ها اثر قابل توجهی بر عملکرد تولید گله هاي دامپروري، رعایت آن جایگاه دام و ساختمان

گردد.گله دارانی که ازسیستم  وري در امر پرورش گوسفند می موجب افزایش بهره و بز داشته و نهایتاً
کند  ها را در جایگاه بسته نگهداري می نمایند، مدتی از سال دام نگهداري دام استفاده می برايروستائی 

 ها از نظر تیپ ساختمان و مصالح هاي مختلف نوع جایگاه که در مناطق مختلف آب و هوائی و اقلیم
نگهداري  برايکشورهاي دنیا، خصوصاً  بیشترکار رفته و مدت زمان استفاده متفاوت است. در  هب

 ،توماس ؛1974 ،سرویس طراحی کاناداگردد ( هاي مدرن و صنعتی استفاده می هاي بزرگ از جایگاه گله
و واتس ؛ 2011الرنس و همکاران،  ؛1982مریکا، آسرویس طراحی  ؛2001؛ هاسکل و همکاران،  2002
. در ایران نیز استفاده از جایگاه بسته در مناطق مختلف، خصوصاً مناطق کوهستانی و  )1994 ،چارلز

). با توجه 1999کرمی، ؛ 2011سفید بخت، طور نسبی رایج شده است ( ههاي بزرگ ب سردسیر و در گله
و مدرن در  هاي بزرگ ها و پرواربندي به توسعه دامداري و گوسفنداري، خصوصاً ایجاد گوسفنداري

هاي نوسازي و یا صنعتی گردیده که از نظر ساختمانی و اصول  هاي اخیر اقدام به ایجاد جایگاه سال
هاي تیپ تحویلی از طرف اداره بهداشت و مهندسی جایگاه دام معاونت  فنی و مهندسی بر طبق نقشه

ها از ورق  بتون بوده و سقف آن ، سیمان و گردند که مصالح مورد استفاده غالباً از آجر امور دام اجرا می
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ها مسائل فنی مانند تهویه مناسب، نور کافی، پوشش سیمانی کف و  این جایگاه باشد. در گالوانیزه می
سفید بخت، ؛ 1984جزایري، گردد ( بزرگ و مدرن رعایت می هاي پالستر دیوارها خصوصاً دردامداري

هاي سنتی با  وستائی، خصوصا جایگاههاي پرورش گوسفند در شرائط ر در کل جایگاه). 2011
هدف از  .)1999کرمی، ( استانداردهاي تعیین شده براي گوسفند و بز متناسب ساخته نشده است

هاي نگهداري گوسفند در سیستم پرورش روستائی و  مقایسه خصوصیات جایگاه پژوهشاجراي این 
  .بود و تلفات ثیر نوع جایگاه بر برخی صفات تولیديأت

  
  ها روشمواد و 

همـین دلیـل     گیـرد بـه   هاي باز و بسته صورت مـی  پرورش گوسفند در سیستم روستائی درجایگاه  
 مورد ارزیابی قرار گرفت. و نوسازي شده (نیمه صنعتی) هاي بهسازي شده هاي سنتی با جایگاه جایگاه

در منطقـه   شود که از مصالح محلی (در این استان از چوب، خشت و گـل)  به جایگاهی سنتی گفته می
ساخته شده باشد و تقریبا رعایت استانداردهاي الزم از نظر نور، تهویـه و فضـا نشـده باشـد، جایگـاه      

 ها ها و نصب پنجره باشد که با تغییرات جزئی شامل تعریض درب بهسازي شده همان جایگاه سنتی می
دهاي الزم در وضعیت بهتر و ها از نظر استاندار ، شرائط نگهداري دامو پالستر کف و دیوارها با سیمان

گیرند و همچنین جایگاه نیمه صنعتی عبارت است از جایگاهی که نوساز بوده و از  قابل قبولی قرار می
و بـر طبـق   انـد   مصالح جدید شامل آجر، بلوك و سیمان، همراه با درب و پنجره فلـزي سـاخته شـده   

معاونت تولیدات دامـی جهـاد کشـاورزي     هاي ارائه شده از طرف اداره جایگاه و بهداشت دام در نقشه
  شـده اسـت  هـا   ،نور، تهویه و بهداشت نسبت به دیگر جایگـاه ي کافیفضا رعایتساخته شده باشد و 

براي بررسی خصوصیات مختلف  ).2002 ،و موثق 1999  ،کرمی ؛1987 ،سعادت نوري و سیاه منصور (
عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش  نیمه صنعتی برو بهسازي شده سنتی، هاي جایگاه ساختمانی،

هـاي مـورد    تعـداد گلـه   راس گوسفند مورد ارزیابی قـرار گرفـت. در   3578گله با  13روستائی تعداد 
پس از  .بودگله روستایی  4و 6،  3ترتیب  سنتی، بهسازي شده و نیمه صنعتی به هاي جایگاه بررسی در

ـ  هماهنگی و بررسی وضعیت جایگاه برايیابی  مکان مسـئول  ابتـدا  عمـل آمـد و    هدام از محل بازدید ب
 ، بهسازي شده و نیمه صنعتی، سنتیهاي  جایگاه انتخابپس از  .ندشد آشناروند اجراي طرح  با گلههر

از جملـه کلیـه    ، پایـه  هـاي  دادهابتـدا اقـدام بـه برداشـت      ،در هر نوع جایگاهتهیه اطالعات اولیه براي 
ورها، آخعرض مساحت بهاربند، طول، ارتفاع و  حت کل جایگاه،مشخصات ظاهري جایگاه شامل مسا
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دیگر اطالعات مانند جمعیت دام  ، سطح انبار دان و علوفه گردید.آبشخور، انبار، درب و پنجره موجود
درصـد زایـش و برخـی صـفات      همچنین اطالعاتی از قبیل ثبت گردید.اخذ ومستقیماً در هر جایگاه 

در طـول یـک سـال     هـا  دادهدست آوردن کلیـه   هپس از ب ه و ارائه گردید.تولیدي و تولید مثلی محاسب
هاي مختلـف   در زمینه  SAS )2003 ,9.1( افزار آماري توسط نرم و بندي  دسته ها آنتولیدي گوسفند 

  . دست آمد هبهاي مهم  نسبت به فراسنجه فراوانی تجزیه و تحلیل گردیده و
  

  نتایج و بحث  
 05/2 هـر راس گوسـفند  بـراي  مربـع و   متـر  356 گلـه هـر  ازاي  بسته به میانگین کل سطح جایگاه  

ازاي هـر راس   است و میانگین حداقل مربعات مساحت جایگاه سنتی بسته به  مترمربع محاسبه گردیده
ازاي هر راس گوسـفند   صنعتی بهنیمه بهسازي شده و  وجایگاه )1(جدول  بودمترمربع  94/0گوسفند 

ـ    مربع بود که از نظر آماري سطح فضاي بسته در جایگـاه متر 75/3و51/3ترتیب  به طـور   ههـاي سـنتی ب
میانگین کل سـطح بهاربنـد   ). P>05/0( بود نیمه صنعتی هاي بهسازي شده و  داري کمتراز جایگاه معنی

هـاي   داري بـین سـطح بهاربنـد در جایگـاه     مربع بود و تفاوت معنی متر 56/3ازاي هر راس گوسفند  به
داري اسـتان   بررسـی وضـعیت گلـه    بـراي گلـه   405اي کـه بـر روي    درمطالعه اشت.مختلف وجود ند

بودنـد و غالبـاٌ در    ها داراي جایگاه بسته (زمستانی)  درصد گله 36/69چهارمحال و بختیاري انجام شد 
). مقدار فضاي 1999کرمی، ( کردند نگهداري گوسفند استفاده می برايسیستم روستائی از جایگاه بسته 

هاي ترکیـب   م مترمربع توصیه شده است که به تفکیک دا 25/1نیاز هر رأس گوسفند حداقل  موردبسته 
 2تـا   5/1مربع و میش با بـره معـادل    متر 25/1 – 85/1هر رأس میش بالغ معادل براي گله عبارتند از 

در جایگاه  مترمربع 2/1تا  95/0مترمربع و هر رأس بره پرواري  85/2تا  85/1مترمربع و هر رأس قوچ 
ص است خطور که مش همان. )1987منصور،ه سعادت نوري وسیا( بسته با کف معمولی ارائه شده است
هاي فوق بیشتر از سطح مورد استفاده در جایگاه سنتی است و در  فضاي الزم و توصیه شده در بررسی

ه بـود، امـا   نگهداري هر راس گوسفند در اسـتان رعایـت نشـد    براياین نوع جایگاه مساحت مناسب 
بیشتر از حد توصـیه   نیمه صنعتیفضاي اختصاص یافته به هر راس گوسفند در جایگاه بهسازي شده و

میانگین کل  .هاي فوق است شده است که یکی از دالئل عمده آن عدم استفاده کامل از ظرفیت جایگاه
گین حـداقل مربعـات   بود و میـان  متر سانتی 6/37طول آخور اختصاص یافته به هر رأس گوسفند برابر 

 7/28و در جایگاه بهسازي شده  متر سانتی 4/33ازاي هر رأس گوسفند  طول آخور در جایگاه سنتی به
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رغـم تفـاوت قابـل     بـود کـه علـی    متر سانتی 6/48 یا نیمه صنعتی و در جایگاه نوسازي شده متر سانتی
ی که صـورت گرفتـه طـول    یها رسیدار نبود. طبق بر ها، از نظر آماري این تفاوت معنی مالحظه بین آن

هر  برايمیش و بره نیز اندازه فوق کافی است و  برايو  متر سانتی 55تا  40آخور براي هر رأس میش 
اسـت   متـر  سـانتی  40تـا   30هـاي پـرواري    نیاز بره  و طول آخور مورد متر سانتی 60تا  50رأس قوچ 

ها) بـراي هـر    ها و ریشه دانه ) طول آخور(1986انزمینگر و پاکر ( ).1987منصور،ه سعادت نوري وسیا(
) متـر  سـانتی  60-50ایـنچ (  24-20) و براي هر راس قوچ متر سانتی 30اینچ ( 12راس میش و بره را 

) و متـر  سـانتی  15-10ایـنچ (  6-4وطول آخور (کنسانتره یا مواد خشبی) براي هر راس میش و بره را 
دیگر میزان طول اختصاص یافته  پژوهشدر  اند. نموده ) توصیهمتر سانتی15اینچ ( 6براي هر راس قوچ 

 5/40 و براي هر رأس میش بـا بـره   متر سانتی 24/15مصرف کنسانتره  برايازاي هر رأس گوسفند   به
 متر سانتی 5/40ازاي هر رأس میش  مصرف علوفه به برايشود و طول آخور  در نظر گرفته میمتر سانتی

 30تا20 طور انفرادي  هاست. اما براي تغذیه میش و یا میش با بره ب در شرایط تغذیه دستی توصیه شده
 هبررسی طول آخور براي گوسفندانی که بیک در  ).1994واتس و چارلز، ( گیرند در نظر می متر سانتی

ـ      به متر سانتی 30شود صورت گروهی تغذیه می   هازاي هر رأس و طول آخـور بـراي گوسـفندانی کـه ب
هاسـکل و همکـاران،   ( در نظر گرفته شـده اسـت   متر سانتی10شوند  ي تغذیه میصورت تکی یا انفراد 

نیاز  بقت دارد که البته طول آخور مورد دیگر مطالعات مطا با پژوهشدست آمده از این  هنتایج ب ).2001
ستگی دارد که هر کدام از این محیطی و سیستم نگهداري دام نیز بعوامل اقلیمی و  هر راس گوسفند به

هاي  ها ممکن است در یکی از این شرائط انجام شده باشند. میانگین کل ارتفاع آخور در جایگاه سیبرر
،  33/55بود و میانگین حداقل مربعات ارتفاع آخور در جایگاه سـنتی   متر سانتی 76/56مختلف معادل 

داري بـین   عنیبود که تفاوت م متر سانتی 17/63صنعتی  نیمه و در جایگاه 82/54جایگاه بهسازي شده 
هر رأس میش یا  برايهاي مختلف وجود نداشت. در گزارشی ارتفاع آخور را  ارتفاع آخور در جایگاه

سرویس ارائه نموده است ( متر سانتی 30تا  20هاي پرواري  و براي بره متر سانتی 45تا  35قوچ حدود 
و بـراي   متـر  سـانتی 25را  ). در بررسی دیگر ارتفاع آخور براي نژادهاي کوچـک 1974 طراحی کانادا،

). تفـاوت موجـود بـین    2002 سرویس طراحی کانـادا، اند ( گزارش نموده متر سانتی 30نژادهاي بزرگ 
تغذیه گوسفند و انـدازه نـژاد    برايهاي فوق مربوط به نوع آخور مورد استفاده  ارتفاع آخور در بررسی

از گوسفندان این اسـتان را تشـکیل    ددرص 70باشد.گوسفند نژاد لري بختیاري که بیش از  گوسفند می
، کـه   دلیل ارتفـاع بلنـد جـدوگاه    دهد یکی از نژادهاي سنگین و بزرگ گوسفند در کشور است و به می
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آخور با ارتفاع بیشتر براي  ).1999کرمی، است (متر سانتی 6/83و قوچ  متر سانتی 2/74روي بدن میش 
هاي مورد بررسی  مین دلیل ارتفاع آخور در جایگاهه  به در نظر گرفته شده است گوسفند لري بختیاري

ازاي هـر رأس گوسـفند    بیشتر از نتایج ارائه شده توسط دیگران است. میانگین کل سطح انبار علوفه به
میانگین حداقل مربعات مساحت انبـار علوفـه   د. مربع بو متر سانتی 83/36هاي مورد بررسی  در جایگاه

 06/26مربـع و در جایگـاه بهسـازي شـده      متـر   سـانتی  56/22سـنتی  ازاي هر رأس دام در جایگـاه   به
مربـع بـود کـه تفـاوت بـین سـطح انبـار         متـر   سـانتی  05/62صنعتی نیمه مربع و در جایگاه  متر  سانتی

صنعتی با جایگاه بهسازي شـده و سـنتی از نظـر    نیمه اختصاص یافته به هر رأس گوسفند در جایگاه 
نیاز هر راس گوسفند متناسب با  ). که پس از محاسبه مقدار خوراك مورد>05/0P(دار بود  آماري معنی

نیاز نیز قابل محاسبه است. اغلب معیارهاي   ، مواد متراکم یا سیلو فضاي مورد نوع خوراك مانند علوفه
صنعتی و پـس از آن در جایگـاه بهسـازي شـده     نیمه  پرورش و نگهداري دام در جایگاه برايمناسب 

هـاي توصـیه شـده     ها و میـزان  ها کمتر به استاندارد هاي سنتی این شاخص ، اما در جایگاه رعایت شده
  صنعتی استفاده نشده بود. نیمه هاي  ، هر چند که از تمام ظرفیت جایگاه نزدیک است

  

  ازاي هر رأس گوسفند هاي مختلف جایگاه به میانگین و خطاي معیار قسمت -1جدول 

 نوع جایگاه

ه سطح جایگاه بست
ازاي هر رأس  به

 )عمرب گوسفند(متر

ازاي  به دربن سطح بها
  هر رأس گوسفند

 )عمرب (متر

ازاي هر  طول آخور به
  رأس گوسفند

 )متر سانتی(

ازاي  طول آبشخور به
هر رأس 

 )متر سانتیگوسفند(

سطح انبار علوفه و دان 
ازاي هر رأس  به

 )عمرب متر سانتیگوسفند(

 83/36 ±27/16 56/18± 92/14 63/37 ±37/15 56/3 ± 49/2 05/2 ± 33/1 میانگین کل

  a 96/0 ± 94/0  a 39/1± 73/0  a 07/11 ±40/33  a 41/8± 23/14  a52/13±56/22  سنتیجایگاه 
 b 76/0± 51/3 a b89/1± 36/3 a 76/8±76/28 a 65/6± 14/25 a 71/10±06/26  بهسازيجایگاه 

 b 97/0 ±75/3 b 42/1 ±13/5 a 22/11 ±62/48 a 51/8±29/29 b 70/13±05/62  صنعتینیمه جایگاه 

 دار دارند. درصد تفاوت معنی 5که داراي حروف مشابه هستند در سطح  ییها جز آن ههاي هر ستون ب میانگین

  
عبارت دیگر وظیفه تهویه  بر تنظیم هواي داخل جایگاه که به  ها در جایگاه دام عالوه وجود پنجره  

همین دلیل غالباً   تنظیم میزان نور جایگاه در طول روز نیز دخیل بوده به عهده دارند در هسالن را ب
خوبی  هتا عمل تهویه ببودند رو به سمت شمال  شده بودند تنظیم تهویه سالن تعبیه برايهائی که  پنجره

ی ها خیل انجام شود و در فصل تابستان نور زیادي به داخل جایگاه نتابد و در نتیجه سالن نگهداري دام
و هدف  شدههاي دیوار جنوبی جایگاه در مجاور درب ورودي جایگاه ایجاد  گرم نشود. معموالً پنجره

نسبت در گزارشی . بودتر نمودن داخل جایگاه  ها تابش نور آفتاب به داخل جایگاه و روشن از ایجاد آن
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 1974کانادا، سرویس طراحی ( باشد 07/0تا  05/0ها به سطح کف جایگاه باید بین  مساحت پنجره
توان از  صنعتی و مدرن مینیمه هاي  هاي دامداري و یا در جایگاه تهویه بیشتر در سالن براي. )2002و

دستگاه تهویه الکتریکی (فن) و یا حتی از سیستم مدار بسته کامالً الکتریکی کنترل شده استفاده نمود. 
مترمکعب در  3هاي پرواري  بره رايبمترمکعب و  6هر رأس میش  برايطورکلی میزان تهویه هوا  هب

دقیقه در طول زمستان نیاز است که البته در فصل تابستان تهویه باید بیشتر صورت گیرد که با باز 
؛ سرویس طراحی کانادا، 2011سفید بخت،  گیرد ( می ها این عمل صورت ها و درب نمودن پنجره

عدد، میانگین کل مساحت  15/6ها  نجرهمیانگین کل تعداد پ ).1982؛ سرویس طراحی امریکا، 2002
 بود متر سانتی 1/191ها در داخل جایگاه  مربع و میانگین کل ارتفاع پنجره متر سانتی 8/403ها  پنجره

عدد، در جایگاه بهسازي  33/3ها در جایگاه سنتی  . میانگین حداقل مربعات تعداد پنجره)2(جدول 
ها  رغم تفاوت قابل توجه در تعداد پنجره د بود که علیعد 21/8صنعتی نیمه عدد و در جایگاه  99/5

 6/79ها در جایگاه سنتی  ها نبود. میانگین حداقل مربعات مساحت پنجره داري بین آن اما اختالف معنی
 9/560صنعتی نیمه مربع و در جایگاه متر سانتی 7/409مربع، در جایگاه بهسازي متر سانتی
داري بیشتر از  طور معنی هصنعتی بنیمه ها در جایگاه  احت پنجرهمربع بود که میانگین مسمتر سانتی

هاي  ازاي هر رأس گوسفند در تمام جایگاه میانگین کل مساحت پنجره به ).P>05/0( جایگاه سنتی بود
سطح پنجره اختصاص  ). میانگین حداقل مربعات2مربع بود (جدول متر سانتی 37/22مورد بررسی 

 47/13مربع، در جایگاه بهسازي شده متر سانتی 33/6در جایگاه سنتی یافته به هر رأس گوسفند 
مربع بود که سطح پنجره مربوط به هر رأس متر سانتی 30/40صنعتی نیمه مربع و در جایگاه متر سانتی

 صنعتی بسیار باالتر از جایگاه سنتی بود. نیمه دام در جایگاه 
رأس بود و  69/134شوند معادل  گهداري میهاي مختلف ن که در جایگاه  میانگین کل میش گله  

. میانگین )3(جدول  رأس دوقلوزائی بودند 9/0 رأس و داراي میانگین15/120ها  میانگین کل زایش آن
 15/26رأس و  84/3ترتیب  رأس در هر گله و میانگین تعداد شیشک نر و ماده به 4تعداد قوچ معادل 

رأس بود. بین  92/51رأس و  84/53ترتیب  و ماده به رأس در هر گله بود. میانگین تعداد بره نر
میانگین حداقل مربعات جمعیت میش و تعداد زایش، دوقلوزائی، جمعیت قوچ، بره نر و ماده در 

که  داري وجود نداشت. با توجه به این صنعتی تفاوت معنینیمه هاي سنتی، بهسازي شده و  جایگاه
شوند متفاوت است، مقایسه صفات  ي مختلف نگهداري میها که در جایگاه ییها جمعیت میش در گله

  گیرد. باشد صورت می هاي بعدي که مربوط به درصدهاي هر کدام می و پارامترهاي فوق در قسمت
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  هاي مورد بررسی هاي ساختمانی جایگاه در گله میانگین و خطاي معیار قسمت -2جدول 

 تعداد پنجره نوع جایگاه
  ها مساحت پنجره

  مربعمتر سانتی
 ها ارتفاع پنجره

  متر سانتی
  ارتفاع داخل جایگاه

 متر سانتی
  ها مساحت درب

 مربعمتر سانتی

 9/975 ± 1/522 1/291 ± 2/36 1/191 ± 8/47 8/403 ± 4/298 15/6 ± 33/3 میانگین کل

  a84/1 ± 33/3  a 21/147 ± 6/79  a 8/29 ± 0/180  a 9/21 ± 6/296  a8/331 ± 3/782  جایگاه سنتی
 a 45/1 ± 99/5 ab 5/116± 7/409 a 6/23 ± 8/175 a 3/17 ± 4/291 a 7/262 ± 1/1106  گاه بهسازيجای

 a 86/1 ± 21/8 b 1/149 ± 9/560 a 2/30 ± 5/180 a 2/22 ± 8/260 a 2/336 ± 9/1039  جایگاه نیمه صنعتی

 دار دارند. درصد تفاوت معنی 5 که داراي حروف مشابه هستند در سطح هایی جز آن هاي داخل هر ستون به میانگین

  

 06/79شدند  هائی که در جایگاه سنتی نگهداري می زائی گله میانگین حداقل مربعات درصد بره  
. )3(جدول  درصد بود 76/93نیمه صنعتی درصد و در جایگاه 04/83درصد، در جایگاه بهسازي شده 

صنعتی بودند نیمه هائی که داراي جایگاه  لهزائی در گ آید درصد بره طوري که از اعداد فوق بر می همان
هاي جایگاه سنتی تفاوت قابل  زائی گله ها بود و خصوصاً با درصد بره بسیار باالتر از دیگر جایگاه

تفاوت دالئل قابل توجه  یکی از ).P>05/0( دار بود ها معنی اي داشت و این اختالف بین آن مالحظه
تواند وجود فضاي مناسب و کافی در جایگاه بسته و  زائی می برههاي مختلف از نظر درصد  بین جایگاه

. در )1999، (کرمی ها باشد نسبت به دیگر جایگاه در جایگاه نیمه صنعتیهر رأس دام برايبهاربند 
گوسفندان نژادهاي مختلف انجام شده است نشان  یها و مطالعاتی که بر روي صفات تولید مثل بررسی

در سیستم  درصد 104زائی این نژاد  درصد، درصد بره 90نژاد سنگسري  دهد که درصد باروري می
 دیگر که در مورد نژاد مغانی پژوهشی). در 1991بخش تحقیقاتی گوسفند و بز موسسه، بود ( روستائی

درصد برآورد شده است و درصد  93انجام شده است درصد باروري در این نژاد  در جایگاه سنتی
در ). در بررسی که 1988منعم و همکاران، ( بود سیستم پرورش روستائی دردرصد 105تولید بره 

 5/95بر روي نژاد مهربان انجام شده است ضریب باروري گوسفند مهربان را جایگاه بهسازي شده 
درصد بود در همین بررسی درصد باروري نژاد گوسفند لري بختیاري  104زائی  درصد، ضریب بره

درصد ذکر گردیده است  92درصد و بلوچی  89درصد نژاد قزل  1/90درصد، نژاد کلکوهی 8/94
سیستم پرورش روستائی و گله در  405و بررسی که بر روي  پژوهش). در 1984منعم و همکاران، (

لري بختیاري به  گوسفند ها را درصد آن 70بیش از  انجام شد واستان چهارمحال وبختیاري عشایري در
درصد و میانگین تعداد بره متولد  45/84ن تعداد کل زایش گوسفند میانگی داده بود،خود اختصاص 
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که در جایگاه نیمه  ). درصد زایش نژادهاي گوسفند خارجی1999کرمی، درصد بود ( 97/83شده برابر 
درصد زایش  که يطور هب گزارش شده است،اغلب باالتر از نژادهاي ایرانی  شدند، باز نگهداري می

درصد بود  145درصد، رامبویلت  155درصد، دورست  145درصد، همشایر  160بهاره نژاد سافوك 
) گزارش کردند که نوع و سیستم جایگاه بر روي عملکرد  2011کور و همکاران ( .)1996امبرگر، (

همچنین اثر نوع جایگاه بر داري داشت.  اثر معنی ها خصوصیات الشه آنو  سفید نژادي ها غالهپروار بز
 ). 2010ثر بوده است (اندور و همکاران،  ؤت تولید مثلی دیگر حیوانات نیز مروي عملکرد و صفا

هاي داراي جایگاه  درصد) بیشتر از گله 7/11هاي داراي جایگاه سنتی ( میانگین درصد تلفات در گله
هاي داراي  . درصد تلفات در گله)3(جدول  درصد) بود 01/5درصد) و نیمه صنعتی ( 53/8( بهسازي

گردد  توصیه می بنابراین). P>05/0( داري بیشتر از جایگاه نیمه صنعتی بود طور معنی هتی بجایگاه سن
طور کامل ساخته شوند  ههاي نیمه صنعتی ب جایگاه و هاي سنتی در حد امکان  بهسازي شوند که جایگاه

سفند ها براي پرورش گو برداري صادر گردد و سعی شود از تمام ظرفیت آن و پس از آن مجوز بهره
  استفاده گردد.

  
  هاي مختلف ها در جایگاه میانگین و خطاي معیار جمعیت و صفات تولید مثلی و تلفات گله -3جدول 

 جمعیت کل گله نوع جایگاه
تعداد گوسفند 

 (میش)
تعداد زایش 

 گوسفند در هر گله
 زائی درصد  بره

درصد تلفات 
 در گله

  97/8 ±34/4 15/88 ±81/10 15/120 ±51/55 69/134 ±42/59 23/275 ±113/ 56 میانگین کل
  a35/69±0/256  a61/30±33/137  a32/30±66/109  a55/4± 06/79  a 49/2±76/11  جایگاه سنتی

 a90/54± 03/276 a 23/24± 80/140 a 01/24± 73/119 a 60/3± 04/83 ab 97/1± 53/8  جایگاه بهسازي

 a 27/70± 69/272 a 02/31± 86/123 a 73/30± 06/120 b 61/4± 76/93 b 52/2±01/5  جایگاه نیمه صنعتی

  دار دارند. درصد تفاوت معنی 5که داراي حروف مشابه هستند در سطح  ییها جز آن ههاي داخل هر ستون ب میانگین
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Abstract1 
 This study was conducted to compare the traditional, reconstructed and semi-
industrial sheep housing for different characteristics constant: building 
(construction Index), reproductive traits and dead rate on sheep performance in 
village management system, We randomly selected 13 flocks with 3578 sheep for 
recorded more than 100 ewes: 3 flocks on traditional, 6 flocks reconstructed and 4 
flocks semi-industrial sheep house, respectively. The data were used about 
construction and equipment of sheep house.SAS varsion 9.1were used to carry out 
the statistical analyses. The results showed that mean of closed house in traditional 
sheep housing, reconstructed and semi-industrial sheep housing were0.94, 3.51 and 
3.71 m2/head, respectively; and between traditional and two other groups were 
significant difference (P<0.05). The mean of yard area in traditional sheep housing, 
reconstructed sheep housingand semi-industrial sheep housing were0.73,3.36 and 
5.13 m2/head,respectively. The yard area of traditional sheep housing significantly 
was less than semi-industrial (P<0.05). The mean length of feeder and feeding 
trough were same in different sheep housing, but feeds storage semi-industrial 
housing were higher than other housing system (P<0.05). Reproductive of semi-
industrial sheep housing were higher than traditional sheep housing (P<0.05). The 
mean of daed rate in semi-industrial sheep housing significantly was lower than 
traditional (P<0.05). Finally, we have recommended that traditional sheep housing 
be reconstructed and semi-industrial housing be fully rebuilt. 
 
Keyword: Sheep housing; Construction Index; Reproductive; Dead rate; Vilage 
management system. 
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