خصوصیات نژادهای بومی گوسفند:

گوسفندان اهلي متعلق به سلسله جانوران ،شاخه طنابداران ،زير شاخه مهرهداران ،رده پستانداران ،زير رده جفت-
داران ،راسته سمداران ،زير راسته زوجسمان ،دسته نشخواركنندگان ،خانواده تهيشاخان ،جنس گوسفندسانان 1و گونه
گوسفندان اهلي 2ميباشند .بيشتر گوسفندان دنيا در نيمكره جنوبي پراكندهاند .هر چند در برخي كشورهاي نيمكره
شمالي مانند روسيه نيز گلههاي بزرگ گوسفند مشاهده ميشود.
براي دستهبندي نژادهاي گوسفند از ويژگيهايي مانند بهرهدهي (گوشتي ،پشمي ،شيري و پوستي) ،داشتن يا نداشتن
شاخ ،ناهمواري زمين در زيستگاه آن نژاد (كوهستاني ،بلند ،پست) ،رنگ چهره ،داشتن يا نداشتن دنبه ،كاربريهاي
بهنژادي و فرآورده پشم بدست آمده استفاده ميشود.
براساس نوع پشم گوسفندان در شش گروه پشم نازك ،پشم ميانه ،پشم بلند ،پشم آميخته ،پشم ويژه قاليبافي و
خزدار (نژاد قرهگل) دستهبندي ميشوند .گوسفندان بومي ايران از نظر كيفيت پشم در گروه پشم ويژه قاليبافي قرار
ميگيرند .تمام گوسفندان بومي ايران به استثناي زل (بدون دنبه) و قرهگل (نيم دنبه) از جمله گوسفندان دنبهدار
هستند .هنوز روشي فراگير براي دستهبندي همه نژادهاي گوسفند ايراني پيشنهاد نشده است.

-Ovis
-Ovis Aris
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گوسفند نژاد لریبختیاری

مهمترين زيستگاه گوسفند لريبختياري استان چهارمحال بختياري ميباشد.گوسفند لريبختياري با جمعيتي بيش از
 1011111رأس يكي از نژادهاي درشتجثه كشور است كه عمدتا در استان چهارمحال و بختياري و تحت
سيستمهاي عشايري ( 021111رأس) و روستايي ( 1112111رأس) پرورش مييابد و ساليانه با توليد بيش از  22هزار
تن گوشت قرمز نقش بهسزايي در توليد پروتئين حيواني دارا ميباشد برخي خصوصيات توليدي اين توده بدين شرح
است :ميانگين وزن بدن ميش  60/2كيلوگرم ،ميانگين وزن پشم  1/9كيلوگرم ،متوسط ميزان آبستني 91/2درصد،
ميانگين كل وزن تولد به ازاي هر ميش تحت آميزش  6كيلوگرم ،ميانگين كل وزن شيرگيري به ازاي هر ميش تحت
آميزش  20/8كيلوگرم و تعداد برههاي شيرگيري شده در هر زايش ميش  1/1رأس ميباشد.
گوسفند نژاد مغانی

از لحاظ گسترش و پراكندگي گوسفند مغاني بايد گفت كه مركز اصلي پرورش و نگهداري اين گوسفند دشت مغان
بوده كه توسط عشاير و خصوصا ايل شاهسون پرورش داده ميشوند ولي در نقاطي چون مشكين شهر ،سراب ،اردبيل
و حتي در استانهاي ديگر نيز يافت ميشود .گوسفند مغاني ،جزء گوسفندان دنبهدار و متوسط وزن ،و همانند بيشتر
نژادهاي گوسفندان ايراني داراي پشمي ضخيم ميباشد .اين گوسفندان بيشتر از لحاظ توليد گوشت اهميت داشته و يا
به عبارت ديگر توليد گوشت در اين نژاد هدف اصلي پرورش ميباشد ولي ميزان توليد پشم در آن نيز ميتواند به
عنوان يک هدف ثانويه جهت كسب درآمد بيشتر مدنظر قرار گيرد .رنگ بدن در گوسفند مغاني سفيد نخودي است
صورت و دست و پا به رنگ قهوه اي يا خرمايي هستند .قسمت زيرين گردن ،دست و پا و صورت فاقد پشم و از
الياف ضخيم موئي پوشيده شده است .روي پيشاني و پشتسر موهاي قهوهاي رنگ ديده ميشود .عمدهترين
مش خصات فنوتيپي گوسفندان مغاني عبارت است از سر نسبتا كوچک و ظريف ،حدقه صاف با انحناي مختصر،
پيشاني مسطح و كوتاه ،فقدان شاخ در هر دو جنس ،گوشهاي با اندازه متوسط نيمه افتاده كه تعداد نيمگوش و بي-
گوش نيز در بين گلهها زياد است ،گردن متوسط و عضالني و داراي رشد متناسب ،شانه متوسط ،عضالت پشت
مستقيم و مسطح و عريض ،دنبه متوسط ،ران عضالني و از مقاومت خوبي در مقابل شرايط محيطي برخوردارند.
ميانگين وزن تولد بره ها  4كيلوگرم و ميانگين وزن از شيرگيري  22كيلوگرم مي باشد .افزايش وزن روزانه  221تا
 261گرم در روز گزارش شده است .ميانگين درصد باروري اين نژاد  90/16درصد و درصد زايش  92/4درصد مي
باشد.
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گوسفند عربی

از نظر پراكندگي ،گوسفند نژاد عربي بومي حاشيه غربي و جنوبي استان خوزستان است .جمعيت اين دام اهلي
حدود  411111راس است .رنگ بدن اين نژاد سفيد است ولي به رنگهاي قهوهاي ،سياه و خاكستري نيز مشاهده
ميشود .دنبه ،كوتاه و به شكل نيم دايره بوده و دنبالچهي باريک و بلندي نيز بر روي آن وجود دارد .اندازه دنبه نسبت
به ساير نژادها كوچكتر استووزن آن  2تا 6كيلوگرم ميباشد .قد كوتاه و بدن نسبتاً طويل و عضالني است .لذا براي
پرواربندي مناسب ميباشد .در اين نژاد ،قوچها داراي شاخ ولي ميشها بدون شاخ هستند.

شكل -1گوسفند عربي

جدول  -1مشخصات ظاهري و توليدي گوسفند عربي
صفت
قد (سانتيمتر)
طول بدن (سانتيمتر)

ماده

نر

56-07

07-06

66-57

57-56

3/9

4/2

وزن بلوغ جنسي (کيلوگرم)

46-67

57-56

توليد پشم ساليانه (کيلوگرم)

1/8

2/6

طول دورهي شيردهي (ماه)

3/6

---

36-47

---
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وزن تولد (کيلوگرم)

مقدار شير در یک دوره (کيلوگرم)
دوقلوزایي (درصد)

گوسفند بلوچی

گوسفند بلوچي از شاخصترين نژادهاي بومي ايران است .به گونهاي كه %21از جمعيت گوسفندان ايراني را در بر
ميگيرد و در بخشهاي وسيعي از كشور شامل نواحي مركزي و جنوبي خراسان ،سيستان و بلوچستان ،يزد وكرمان
پرورش داده ميشود .اين نژاد در مقايسه با ساير نژادها داراي سري كوچک و همراه با لكه هاي اختصاصي نژاد مي-
باشد .گوسفند بلوچي داراي استخوان بندي قوي و بدن مستقيم بوده و به دليل برخورداري از خصوصياتي چون
قدرت راهپيمايي مناسب ،كم توقع بودن و مقاومت در برابر كم آبي ،قابليت زيست در مناطق كويري را دارد .گوسفند
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بلوچي همچنين به خاطر سبكي وزن و كوچكي نسبي دنبه از سرعت مناسبي جهت صعود به مراتع كوهستاني
برخوردار مي باشد .با توجه به دوقلوزايي باالتر نژاد بلوچي نسبت به ديگر نژادهاي ايراني و سرعت رشد مناسب اين
نژاد مي تواند نقش مهمي در تامين گوشت قرمز مورد نياز ايران داشته باشد .گوسفند بلوچي بدليل كيفيت و كميت
مطلوب پشم در دسته گوسفندان گوشتي پشمي قرار ميگيرد .خصوصيات توليدي اين نژاد در زير آورده شده است:
-1وزن پايان شيرخوارگي بره هاي نر و ماده در اين نژاد به ترتيب  10و  12كيلوگرم
 -2وزن شش ماهگي بره هاي نر و ماده در اين نژاد به ترتيب  24و  18كيلوگرم
-2وزن يک سالگي گوسفند نر و ماده به ترتيب  46و  20كيلوگرم
 -4افزايش وزن روزانه برهاي نر و ماده به ترتيب  121و  111گرم در روز.
-6درصد باروري  8تا  91درصد و درصد زايش  81تا  82درصد.
 -0درصد دوقلوزايي  6تا  0درصد مي باشد.
گوسفند کردی

 .اين گوسفند در نواحي كوهستاني مثل ايالم ،كرمانشاه ،كردستان و خراسان شمالي پراكنش دارد .گوسفند كردي با
دست و پاي ظريفي كه دارد در مناطق كوهستاني به راحتي حركت كرده و نسبت به راهپيمايي طوالني مقاوم است.
بره هاي نژاد كردي در دوران شيرخورگي داراي سرعت رشد بسيار بااليي هستند كه اصطالحا به آن نژاد پيشرس
گفته ميشود .اين نژاد  %26جمعيت گوسفندان خراسان بزرگ را تشكيل ميدهد.اين نژاد از نظر توليد جزء نژادهاي
گوشتي شيري محسوب ميشود .رنگ بدن در بره هاي اين نژاد از قهوهاي روشن تا تيره متفاوت است كه با افزايش
سن رنگ پشم روشنتر ميشود .متوسط وزن تولد در اين نژاد  4/6كيلوگرم و وزن از شيرگيري براي بره هاي نر و
ماده به ترتيب  22و  21كيلوگرم مي باشد .درصد دوقلوزايي در گوسفندان كردي  11درصد گزارش شده است.
گوسفند ماکوئی

گوسفند ماكوئي به طور كلي از لحاظ نوع محصول توليدي جزو گوسفندان پشمي ايران به شمار ميرود .پرورش
گوسفند ماكوئي به طور عمده در استان آذربايجان غربي و در اطراف شهرهاي ماكو ،خوي و سلماس انجام ميگيرد.
گوسفند نژاد ماكويي به جهت راندمان باالي توليد گوشت ودارا بودن پشم سفيد مرغوب با تارهاي بلند است .مقدار
توليد پشم از اين نوع نژاد براي قوچ از 2/6تا  2كيلوگرم،بيش از 1/6تا  2/6كيلوگرم و براي بره از 861تا  1111گرم
بر اساس سن و نر و ماده بودن آنها توليد ميشود.قوچهاي داراي سن چها تا پنج ساله تا  141كيلوگرم )وزن زنده)
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ووزن الشه آنها تا  06كيلوگرم ميرسد و بره هاي نر كه صرفا جهت پروار بندي هستند ،در يک سالگي و در بهترين
مو قعييت پروار بندي،وزنشان تا 111كيلوگرم ميرسد.

شكل -2گوسفند ماكوئي
گوسفند سنجابی

گوسفند سنجابي كه نام آن از ايل سنجابي (يكي از ايالت استان كرمانشاه) گرفته شده است ،بيش از  61در صد
جميعت گوسفند استان را در بر ميگيرد .اين نژاد بعد از گوسفند بلوچي داراي بيشترين جمعيت در بين گوسفندان
ايران بوده و در اكثر نقاط استان شامل اسالم آباد غرب ،گيالنغرب ،سرپل ذهاب و قصر شيرين پراكنده است .گوسفند
سنجابي نژادي دنبه دار با جثهاي بزرگ و دست و پايي بلند است .صورت آن قهوهاي تا قهوهاي كمرنگ و بدن آن
پشمي بلند ،نسبتا سفيد و ضخيم پوشيده شده است .از لحاظ توليد جزء گوسفندان گوشتي و گوشتي -پشمي بوده،
داراي توليد شير مناسب ،مقاوم نسبت به شرايط محيطي و سرعت رشد و كيفيت پشم مناسبي دارد .ميانگين وزن تولد
بره ها  4/6و ميانگين وزن پشم  2/6كيلوگرم مي باشد.

شكل -2گوسفند سنجابي
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گوسفند شال

گوسفند شال كه بومي منطقه بوئين زهراي استان قزوين است اين نژاد سرعت رشد بااليي دارد و از نظر توليد شير
نيز از توانايي كمي و كيفي خوبي برخوردار است .درصد وزن الشه سرد به وزن زنده در برههاي پرواري اين نژاد
 49/99درصد و وزن چربي الشه به وزن زنده حدود  12/40درصد است.همچنين مقدار توليد پشم ساليانه قوچ يک
الي  1/2كيلوگرم و ميزان ميش ساليانه  1/8تا يک كيلوگرم است.

شكل -4گوسفند شال
گوسفند نژاد قره گل

گوسفندان اين نژاد پوستي نرم و لطيف داشته و داراي پشم هايي مجعد و ظريف هستند .پشم اين گوسفندان به
دليل نرم بودن تارهايش براي توليد پالتو و كاله و … استفاده مي شود .نژاد پوستي داراي دست و پاي كشيده ،باريک
و ظريف است و پشمهايي داراي رنگ خاص با تارنازك و بلند اما كم پشت دارد و بره هاي جوان تر اين نژاد پوست
مرغوب تري دارند .ميانگين وزن تولد در اين نژاد  2كيلوگرم مي باشد

شكل -6گوسفند قره گل
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گوسفند نژاد افشاری

گوسفند افشاري در وسعتي قريب به  21111كيلومتر مربع در بين استان زنجان و قسمتي از استانهاي
آذربايجانغربي و آذربايجان شرقي و كردستان پراكنده است .جمعیت بالغ بر يک ميليون رأس ميباشد .رنگ غالب
در گوسفندان بالغ قهوهاي متمايل به قرمز يكدست ،بدون لكه با دامنه تغييرات از قهوهاي روشن تا قهوهاي تيره متمايل
به سياه و به ندرت به رنگ سفيد مشاهده مي شود .رنگ بدن برهها در بدو تولد قهوهاي متمايل به سياه بوده و به
تدريج با افزايش سن رنگ بدن روشنتر ميگردد .گوشها معموال به صورت افتاده و بزرگ بوده ،ليكن گوسفند
افشاري نيم گوش و بدون گوش نيز ديده ميشود .قوچ و ميش هر دو فاقد شاخ ميباشند .دنبه در گوسفند افشاري
دو لپي بوده و به صورت سفرهاي و پهن ميباشد .گوسفند افشاري جزو گوسفندان سنگين دنبه كشور محسوب
ميگردد .برخي از خصوصيات توليدي اين نژاد همانند ميانگين وزن تولد بره نر  4/26كيلوگرم ،ميانگين وزن تولد بره
ماده  4كيلوگرم ،ميانگين وزن پايان شيرخوارگي بره نر  29/6كيلوگرم ،ميانگين وزن پايان شيرخوارگي بره ماده 20/6
كيلوگرم ،ميانگين وزن شش ماهگي بره نر  41/24كيلوگرم ،ميانگين وزن شش ماهگي بره ماده  28/0كيلوگرم،
ميانگين وزن در قوچ بالغ  88/06كيلوگرم و در ميش بالغ  01/62كيلوگرم ميباشد.
گوسفند نژاد قزل

گوسفندان نژاد شيري داراي توليد شير بيشتري نسبت به ساير نژادها هستند و اغلب داراي لگني عريض و پهن و
بدني ظريف هستند .در اين دام ها ،پستان ها پرشير و شكلي كامال قرينه دارند .مهمترين نژاد شيري ايران نژاد قزل
است .وزن تولد و وزن شيرگيري در بره هاي نر به ترتيب  22/2 ،4/02و ماده اين نژاد به ترتيب  21/9 ،4/26كيلوگرم
مي باشد .ضمن اينكه درصد دوقلوزايي و درصد باروري در نژاد قزل به ترتيب  11و  94درصد گزارش شده است.

شكل -0گوسفند قزل
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