بسمه تعالی

نت
مباني واصول ربانهم رزيي بهبود ساختار ژ يكي وتوليدات دام سبك عشاري
امیر طاهری یگانه – کارشناس مسئول اصالح نژاد بز

مقدمه:
كشور ايران با در اختيار داشتن بيش از  56ميليون راس گوسفند و بز يكي از كشورهاي برتر دنيا به لحاظ
جمعيت دام سبك به شمار مي رود و در حال حاضر با پرورش اين تعداد از جمعيت دامي ،بخش مهمي از نياز
گوشت قرمز ،بخشي از فرآورده هاي لبني ،پوست و الياف كشور را تامين مي نمايد .بهره گيري از علوفه مراتع
و مزارع ،ضايعات كشاورزي مزارع در تغذيه دام سبك كه عمدتأ براي دام ديگري قابل استفاده نيستند
همچنين ذائقه مصرف گوشت و لبنيات گوسفند و بز براي مردم كشور به همراه نياز گوسفند قرباني در مراسم
مذهبي و اعياد ملي در ايران از مهمترين ضرورت هاي توسعه و ثبات توليد درپرورش اين دوگونه دامي در
كشور محسوب مي گردد.
از سوي ديگر ،با توجه به اينكه بخش مهمي از توليدات دام سبك كشور ،انحصارأ توسط جامعه عشايري
توليد مي گردد؛ برنامه ريزي و سياستگذاري بخش دولتي و تشكل هاي غير دولتي در ارتقاء راندمان اقتصادي و
ثبات توليد در جامعه عشايري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
تعاریف سامانه های پرورشی گوسفند و بز:
به دليل نياز برنامه ريزي دقيق تر براي جمعيت دام متناسب با سامانه هاي پرورشي موجود ،تعاريف اين
سامانه ها به طور خالصه به شرح زير ارائه شده است:
الف -سامانه مرتعی(کوچ رو):
دام سبك پرورش يافته در اين سامانه به مدت  7تا  9ماه از سال متكي به تغذيه از علوفه مراتع است و تنها
در طول مدت دوره زمستان از تغذيه كمكي بهر مند خواهد بود .در ارتباط با دام عشاير كه به طور عمده از دو
گونه دامي گوسفند و بز تشكيل شده اند ،بيشترين جمعيت دامي اين سامانه را به خود اختصاص داده است.
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ب -سامانه مرتعی – مزرعه ای یا روستایی:
دام سبك پرورش يافته در اين سامانه به مدت كمتر از  7ماه (حداقل يك ماه از سال) متكي به تغذيه از
علوفه مراتع است و در ساير ماه هاي سال از ضايعات كشاورزي و باقيمانده هاي باغي به عنوان علوفه استفاده
مي نمايد .تعذيه دستي و تغذيه كمكي از ساير منابع علوفه ا ي در طول زمستان و حتي ساير ماه هاي سال نيز در
اين سامانه مشاهده مي شود.
ج -سامانه غیر مرتعی:
دام سبك پرورش يافته در اين سامانه متكي به تغذيه علوفه مراتع نبوده ،تنها چند ماه از سال از ضايعات
كشاورزي مزارع و باقيمانده هاي باغي ،به همراه تعذيه كمكي از ساير منابع علوفه اي استفاده مي كند و در
ساير ماه هاي سال كه اين ضايعات موجود نيست كامأل به روش بسته تغذيه مي گردند.
با توجه به توضيحات پيشگفته برنامه ريزي براي اصالح ساختار ژنتيكي دام سبك در هريك از اين
سامانه ها متقاوت خواهد بود.
شايان توجه است كه تمركز دام سبك مورد پرورش در جامعه عشايري در بخش سامانه مرتعي يا همان
كوچ رو است.
اهم موضوعاتي كه در مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي كشور به عنوان پروژه هاي اجرايي و ميداني
در بخش دام سبك كشور درحال پيگيري است عبارتند از:
 -1ارائه برنامه ها و سياست هاي الزم براي توسعه پرورش و اصالح نژاد دام سبك كشور در سه سامانه پرورش
مرتعي(كوچ رو) ،مرتعي -مزرعه اي يا روستايي  -مزرعه اي.
 -2حفظ ،حراست و اصالح نژاد گوسفند و بز بومي كشور در سامانه مرتعي.
 -3توليد تركيب هاي ژنتيكي جديد براي سامانه هاي غيرمرتعي (مرتعي – مزرعه اي يا روستايي  -مزرعه اي).
 -4ايجاد بانك اطالعاتي  ،تأمين و توليد داده هاي مورد نياز آماري براي اجراي صحيح عمليات اصالح نژادي.
 -6توسعه تكنيك هاي توليد مثلي نظير تلقيح مصنوعي به روش سرويكال و الپراسكوپي ،انتقال جنين و....
 -5برنامه ريزي براي اجراي بند ب ماده  14قانون افزايش بهره وري كشاورزي مبني بر خروج  33ميليون
واحد دامي از دام متكي به مراتع كشور و برنامه ريزي براي پرورش  31ميليون واحد دامي خارج از مراتع
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در طي  13سال ،همچنين ماده  17قانون نظام جامع دامپروري كشور وتكليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي
به منظور برنامه ريزي براي حفظ وحراست از نژاد هاي بومي كشور.
جدول وسعت و طبقه بندی مراتع کشور و ظرفیت پذیرش دام در مراتع

وضعیت

متراكم بيش از633كيلوگرم در هكتار

نيمه متراكم  363تا 463كيلوگرم در
هكتار
كم تراكم كمتر از  263كيلوگرم در
هكتار(ميانگين 123كيلو)
جمــــع كـــل

مساحت
(میلیون هکتار)

درصد

7/1

3/4

21/4

26/3

65/2

55/3

34/7

133

تعداد واحد دامی در هکتار
يك واحد دامي در تمام مدت سال يا 2واحد دامي درصد
روز
يك واحد دامي در صد روز يا نيم واحد دامي در تمام مدت
سال

يك واحد دامي در چهار هكتار براي صد روز

براساس نتايج سرشماري سال 1337جامعه عشايري در  22استان پراكنده اند و از كل مراتع كشور ،حدود
 33ميليون هكتار در اختيار پرورش دهندگان جامعه عشايري و بيشترين تراكم خانوار عشايري در حوزه
زاگرس است.
براساس جمعيت دام موجود در جامعه عشايري  ،سرانه نسبت دام در جامعه عشايري به ازاء هر خانوار
عشايري براي گوسفند و بز حدود  133رأس و براي گاو گوساله حدود  3/1رأس برآورد شده است .به همين
دليل تمركز برنامه ريزي اصالح ساختار ژنتيكي براي دام سبك عشاير عنوان مي شود.
عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد پرورش دام کوچ رو در جامعه عشایری:
-1اهميت انتخاب نوع وگونه دامي براي پرورش در مرتع متناسب با نوع و شرايط مرتع.
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-2بكارگيري شيوه هاي علمي احياء؛ تكثير و پرورش گياهان مرتعي :دستيابي به اين موضوع عالوه بر نياز
مديريتي شخص بهره بردار از علوفه مراتع؛ به همكاري و تعامل هدفمند تمام ارگانها و سازمانهاي دولتي و
خصوصي ( سازمان جنگلها و مراتع كشور ،سازمان امور عشايري ،اتحاديه امور عشايري كشور ،انجمن ملي
مرتعداران) نيازمند است.
 -3مديريت چرا (فصل چرا ،دوام چرا) به منظور جلوگيري ازچراي بي موقع در براشت ناموزون از علوفه
مراتع.
 -4تناسب تعداد دام با ميزان توليد علوفه توليدي در مراتع.
 -6رعايت تناوب چرا در مراتع با رعايت پراكنش احشام.
 -5رعايت تمام مسايلي كه به مديريت چراي يك نواخت كمك مي نمايد؛ نظير رفع كمبود آب شرب دام و
عدم پراكنش متوازن منابع آب در مناطق مختلف مرتعي.
البته يادآوري اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه اساساً ارزش غير علوفه اي مراتع در تمام دنيا بسيار
بيش از ارزش توليد علوفه اي آن برآورد مي گردد و تقريباً ارزش غير علوفه اي در كشورهاي پيش رو ،حدود
 3برابر ارزش علوفه اي مراتع است و از اين نظر ساير بهره برداري ها از مراتع نظير :تنظيم گاز ها و آب و
هوا ،تنظيم اختالالت جوي ،جلوگيري از فرسايش خاک ،تشكيل خاک ،گرده افشاني ،پناهگاه و زيستگاه
منطقه اي ،جنبه هاي تفريحي ،اكوتوريسم ،ورزشي و توليد گياهان دارويي بسيار ارزشمند تر از توليد علوفه آن
اعالم مي گردد .بنابراين برنامه ريزي براي تأمين معيشت پرورش دهندگان دام سبك در جامعه عشايري
نيازمند شناسايي دقيق نيازهاي اين قشر زحمتكش و به خدمت گرفتن كليه توانايي هاي آموزشي و ترويجي
صحيح كه معيشت خانوار عشايري بدان نيازمند است خواهد بود.
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جدول طبقه بندی استانها بر اساس وضعیت مراتع ،دام مجاز و دام موجود
(آمار سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)

شرح موضوع
تعداد استان
وسعت مراتع
(ميليون هكتار)
دام موجود
(ميليون راس)
دام مجاز
(ميليون راس)
دام غير مجاز
(ميليون راس)
درصد غير
مجاز

استانهای بحرانی
گروه 1

استانهای نیمه بحرانی
گروه 2

استانهای نسبتاً بحرانی
گروه 3

جمع

19

3

6

32

33

17

17

72

45

15

6

53

19

13

4

33

23

5

1

36
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طبقه بندی استانها بر اساس وضعیت مراتع ،دام مجاز و دام موجود
كشورها متناسب با نياز و مصالح ملي و ضرورت هاي منطقه اي برنامه ريزي هاي متفاوتي براي حفظ و
حراست از ميراث منابع طبيعي و مراتع ارائه مي نمايند .با عنايت به اينكه معيشت بيش از يك ميليون از جمعيت
انساني عشايري موجود در كشور از محل پرورش گوسفند ،بز و متكي بر تغذيه علوفه به مدت حداقل  7تا 9
ماه ازمراتع كشور تأمين مي شود ،ضروري است برنامه ريزي هاي الزم به منظور حذف ثبات در ظرفيت چراي
دام مجاز ،حفظ و حراست از منابع علوفه اي مراتع ،آب وخاک ،با در نظر گرفتن ضرورت هاي منطقه اي انجام
پذيرد .در جدول برآورد ميزان وابستگي انواع دام به علوفه مراتع مشخص گرديده است.
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جدول برآورد میزان وابستگی انواع دام به علوفه مراتع

نوع دام

درصد وابستگی به مراتع

گوسفند روستايي

 64نياز علوفه ساليانه

گوسفند عشايري

 73نياز علوفه ساليانه

بز روستايي

 56نياز علوفه ساليانه

بز عشايري

 33نياز علوفه ساليانه

گاو بومي روستايي

 13نياز علوفه ساليانه

شتر روستايي و عشايري

 93نياز علوفه ساليانه

تك سميان روستايي و عشايري

 23نياز علوفه ساليانه

ميزان وابستگي هريك از گونه هاي دامي كشور به لحاظ تغذيه اي به علوفه مراتع كشور برآورد مناسبي را
از كل نياز علوفه اي كشور در اختيارمان قرار مي دهد.بر اساس برآوردهاي كارشناسي كل ظرفيت علوفه اي
مراتع كشور حدود  33تا  34ميليون واحد دامي است كه در حال حاضر تقريبامعادل آن بصورت غير مجاز؛ از
منابع علوفه اي مرتعي كشور استفاده مي كنند.
برنامه ريزي براي حذف يا به حداقل رسانيدن واحد دامي غير مجاز بهره بردار از سطح مراتع كشور در صدر
سياست هاي وزارت جهادكشاورزي قرارگرفته است.
در مرحله بعد برنامه ريزي و سياستگذا ري به منظور بهره گيري حداكثر از ويژگيهاي نژادهاي گوسفند و بز
بومي در سامانه هاي پرورشي متكي به مراتع نظير سازگاري كامل با شرايط محيطي منطقه پرورشي بويژه
توانايي مصرف علوفه خشبي تر اهميت پيدا مي كند .اصالح ساير صفات مطلوب واقتصادي موجود شامل به
حداقل رساني دن وجود دنبه به عنوان يك منبع ذخيره انرژي و تامين آب متابوليكي مورد نياز ،اصالح صفت
فحلي فصلي ) (Seasonal Estrusبه مفهوم يكبار زايش در سال و تك قلو زايي  ،اصالح صفات مربوط به كميت
و كيفيت الشه و ضرايب تبديل خوراک ،كاهش درصد قصري در گله ها (ميانگين كشورتا  33درصد گزارش
شده است) نيز براي بهره برداري اقتصادي از دام عشاير از اهميت ويژه برخوردار است.
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تهدیدهای موجود برای ایجاد بی ثباتی و غیراقتصادی شدن تولید دربخش پرورش گوسفند و بز کشور:
اهم خطراتي كه اساس حرفه پرورش گوسفند و بز كشور را تهديد مي نمايد و طبيعتاً جامعه عشايري نيز از
آن بي نصيب نيست به شرح زير ارائه شده است:
 -1كاهش توجيه اقتصادي پرورش دام سبك متكي به مراتع.
 -2عدم توجيه اقتصادي پرورش دام سبك مرتعي ،در سامانه هاي غير مرتعي (به دليل تفاوت صفات مورد
نياز در دو سامانه).
 -3باال بودن ميانگين سن پرورش دهندگان(عدم تمايل نسل جوان به ادامه اين حرفه).
 -4مشكالت فراوان براي تأمين نيروي انساني وكارگري موردنياز در سامانه پرورش مرتعي.
 -6باال رفتن هزينه پرورش (حمل ونقل ،خوراک ،دارو ودرمان ،دستمزد و )...بويژه در جامعه عشايري.
-5ضعف بكارگيري و ترويج فناوري هاي نوين در ارتقاء راندمان اقتصادي پرورش گوسفند و بز.
 -7انجام آميخته گيري هاي بي رويه و بدون مطالعه در سامانه هاي پرورشي متكي به مرتع و غير متكي به
مرتع.
با توجه به اينكه سهم توليد گوشت قرمز جمعيت دامي درحال پرورش درجامعه عشايري ،بسيار بيشتر از
سهم توليد شير خام اين جمعيت دامي است از يك سو و اين موضوع كه بيش از  99درصدجمعيت دام عشاير
را گوسفند و بز تشكيل مي دهد از سوي ديگر ،كانون توجه برنامه ريزي و سياستگذاري براي ارتقاء راندمان
اقتصادي و ثبات توليد در اين بخش ،بر توسعه پرورش گوسفند و بز متمركز بوده و عمدتاً براي ارتقاء صفات
الشه نظير مجموع وزن بره از شير گيري به ازاء هر رأس مولد ،راندمان كمي و كيفي الشه و ضرايب تبديل
خوراک براي اين دوگونه دامي خواهد بود .
عدم توجه به موضوعات پيشگفته در نهايت به كاهش راندمان اقتصادي حرفه پرورش گوسفند و بز خواهد
انجاميد و نتيجه اي جزحذف تدريجي از چرخه توليد ،اشتغال زايي و توليد ثروت ملي نخواهد داشت.
برنامه ريزي و سياستگذاري الزم در حد توان اجرايي موجود به منظور مرتفع نمودن هر يك از موارد ياد
شده انجام پذيرفته است؛ به عنوان مثال :پروژه ايجاد توليدتركيب ژنتيكي جديد گوسفند گوشتي به منظور
ارتقاء عملكرد صفات توليدي گوسفندان بومي براي پرورش در سامانه غيرمرتعي «خارج از مراتع» به عنوان
يكي از مهمترين پروژه هاي بخش دام سبك از سال  1391ارائه و در حال انجام است.
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اجراي پروژه آزمون عملكرد و توسعه روش اصالحي هسته هاي باز ( )Open Nucleusبراي دام سبك
متكي به مراتع و انتقال شيوه هاي نوين مديريت توليدمثل و بكار گيري روش هاي جديد تكنيك هاي مديريت
توليد مثلي نيز كه هريك در بخش هايي از كشور در حال انجام مي باشند ،مي توانند در ارتقاء راندمان اقتصادي
دام سبك عشايري تاثير گذار باشند.
در حال حاضر  13ايستگاه توسعه پرورش و اصالح نژاد گوسفند و بز شامل 12ايستگاه گوسفندي و 5
ايستگاه بزي تحت روش اصالحي هسته هاي باز ( )Open Nucleusدر  15استان كشور عمليات ثبت
مشخصات و ركورد گيري هاي الزم براي اصالح نژاد گوسفند و بز بومي كشور را انجام مي دهند.

*مقاله ارائه شده به همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان امور عشایر ایران  ،مهر ماه1333
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