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  9311سال پربازده گوشتی تولید ترکیب ژنتیکی گوسفندپروژه اجرایی *دستور العمل 

توجه: مطالعه اين دستور العمل براي مسئولین پروژه وكارشناسان استانی؛ پیمانكاران و گله داران تحت پوشش ضروري  
 وعدم اطالع از مفاد آن تحت هیچ شرايطی قابل توجیه نیست. بوده

 مقدمه:

و همچنین اهمیت  در فرمايشات مقام معظم رهبري درراستاي نامگذاري سالجاري رونق تولیدبا عنايت به اهمیت بحث 
با هدف كاهش وابستگی محصوالت كشاورزي و مواد ژنتیكی وارداتی، ضروري است تولید نژاد هاي  ،اقتصاد مقاومتی

توجه به شرايط فعلی و تجربه موجود در  تركیبی جديد گوسفند گوشتی تا تثبیت آنها انجام پذيرد. از سوي ديگر  با
بايد تنها با اتكا به اعتبارات ملی درنظر گرفته سالهاي اخیر و روند كاهشی اعتبارات، دستیابی به برنامه هاي توسعه اي ن

؛ لذا جهت تداوم اجراي پروژه ها تا حصول نتیجه؛ تالش و همكاري معاونین محترم بهبود تولیدات دامی در كلیه  شود
ن و توان كارشناسان دام سبک  استا  و بهره گیري از تجربیات عملی و ساير منابع استانها براي جذب اعتبارات استانی

 ضروري است. 

 ضرورت و اهمیت پروژه:

در حال حاضرمناسبترين دام جهت تامین بخش مهمی از نیاز گوشت قرمز كشور؛ گوسفند می باشد. بهره گیري از علوفه 
مراتع و ضايعات كشاورزي مزارع كه عمدتا براي دام ديگري قابل استفاده نیست و همچنین ذائقه مصرف گوشت گوسفند 

 ويژگی هاي مهم پرورش اين دام محسوب می گردد.ر اعیاد و مراسم مذهبی در ايران؛ از مهمترين و نیاز قربانی د

نمیتواند بازدهی براي پرورش دهنده  ؛پرورش در سامانه غیرمرتعیتولید مثلی گوسفندان بومی براي  عملكرد تولیدي و
بعبارت ديگر مجموع صفات مورد نیاز براي گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غیر  .را ايجاد نمايداقتصادي مناسبی 

مرتعی؛ در گوسفندان بومی كشور وجود ندارد وچاره اي جز تولید نژادهاي جديد با صفات مطلوب نیست؛ لذا اين پروژه 
 يكی از مهمترين پروژه هاي بخش دام سبک كشور محسوب میشود.

 ركیب ژنتیكی جديد گوسفند پر تولید براي معاونت امور بهبود تولیدات دامی به شرح زير:الزام  قانونی ايجاد ت 

میلیون واحد دامی متكی به مراتع  3قانون افزايش بهره وري كشاورزي؛ مبنی بر خروج سالیانه  11بند ب ماده  -1
طبیعتا نیاز مقدماتی میلیون واحد دامی در خارج از مرتع.  3.1كشور از عرصه مراتع و ظرفیت سازي پرورش 

تحقق اين قانون؛ تولید گوسفندانی است كه راندمان اقتصادي مناسبی را براي پرورش دهندگان در سامانه غیر 
 مرتعی ايجاد نمايند.

 قانون نظام جامع دامپروري كشور به منظورحفظ و حراست از منابع ژنی دامهاي بومی كشور. 11ماده   -2

 د ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی:اهداف مهم و محوري پروژه ایجا

  كاهش فشارچرا بر مراتعدر جهت  بستر سازي جهت كاهش پرورش گوسفند در مراتع  -1
ها و  هزينه غیر مرتعی از طريق اقتصادي نمودن تولید با كاهشساماندهی حرفه گوسفندداري در سامانه هاي  -2

 با بهبود شاخص هايی مانند:   (1هرراس مولد )همپوشانی با بند  افزايش بهره وري  به ازاءودر نتیجه  افزايش درآمد
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؛ غیر فصلی نمودن تولید مثل و داشتن سرعت رشد و ضريب تبديل مناسب ؛ بهبود صفات مادري ؛  افزايش چندقلوزايی 
ربلینگ(، ، توزيع مناسب چربی در گوشت )مازايش؛ بهبود كیفیت الشه: حذف و يا كاهش دنبه بدون افزايش چربی الشه

 افزايش متوسط تعداد زايمان در سال.

 نتیجه مورد انتظار پس از انجام پروژه ایجاد ترکیب ژنتیکی جدید گوسفند گوشتی:

حفظ ذخاير ژنتیكی گوسفندان بومی به تركیب يا تركیب هاي ژنتیكی جديد بر پايه نژادهاي بومی كشور ) ايجاد -1
  . متناسب با نیاز بازار صفات مطلوب نژادهاي گوسفند خارجیو بهره گیري ازبرخی ( شكل پايدار و اقتصادي

  محیطی گوسفند سازگاريارتقاء صفات تولیدي و تولید مثلی با حفظ  -2

  و كمک به خروج دام مازاد از مراتع  جلوگیري از آمیخته گري هاي بی هدف و بدون برنامه -3

و تائید سازمان جهاد كشاورزي استان جهت اجراي و انعقاد قرارداد با مهر  انتخاب صحیح پیمانكار: شیوه اجرا

عملیات پروژه اعم از ثبت مشخصات، همزمانسازي فحلی، تلقیح مصنوعی، ثبت ركوردهاي زايش و اوزان مختلف 
 در سامانه نرم افزاري جامع اصالح نژادي

 :کیب ژنتیکی گوسفند پربازده:  شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی استان در پروژه تولید تر 9ماده           

توجیه بودن معاون بهبود تولیدات دامی؛ مسئوالن و كارشناسان دام سبک در خصوص برنامه؛ اهداف ؛ ضرورت -1
 .و شیوه اجراي پروژه  تولید تركیب ژنتیكی گوسفند پر بازده

در صورت نیاز به آموزش يا برگزاري جلسه توجیهی در اسرع وقت با مركز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی  :تبصره
مكاتبه شود. عدم مكاتبه به مفهوم عدم نیاز آموزشی تلقی می گردد. پیگیري در اين خصوص از وظايف مسئولین 

 .)بازنويسی(دام سبک استان می باشد

راس میش مولد بومی؛ تحت  252ملیات تعیین شده، ازگله هايی با حداقل ضرورت دارد به تعداد حجم ع-2
پوشش قرار گیرند و گله داران ؛ ضمن برخورداري از دانش كافی پرورش گوسفند در ارتباط با عملیات اصالح 
نژاد تولید تركیب ژنتیكی كامال مطلع باشند. لذا در قدم اول بايد اطالعات میش هاي مولد بومی گله هاي 
متقاضی اجراي طرح، توسط پیمانكاران يا شخص معرفی شده از طرف گله دار، در سامانه نرم افزاري اصالح نژاد 
ثبت گردد؛ در غیر اين صورت از ادامه همكاري باز خواهند ماند. همچنین بهره گیري از خويش پیمانكاري براي 

 . نجام عملیات امكان پذير می باشدگله داران توانمند در ورود اطالعات در سامانه نرم افزاري و ا

( و انعقاد قرارداد با مهر و و داراي سوابق اجراي عملیات اصالح نژادي انتخاب صحیح پیمانكار)تحصیلكرده دامپروري-3
 تائید سازمان جهاد كشاورزي استان.   

 رد ذكر شده ذيل می باشد:پروژه تولید تركیب ژنتیكی گوسفند پر بازده شامل كلیه موااجرايی بر عملیات  نظارت-1

انتخاب گله دار؛ مديريت پرورش گله اعم از تغذيه، بهداشت و جايگاه؛ انتخاب مناسب ترين میش ها براي همزماانی؛    
نصب پالك گوش و ثبت مشخصات میش ها در سامانه برنامه جامع اصالح نژاد ،ثبت ركورد وزن میشاها قبال از   

مان سازي فحلی؛ انجام عملیات تلقیح يا جفت گیري؛ نظاارت جهات باه    همزمانسازي فحلی، انجام عملیات همز
درصد زايش  12حداقل رسانیدن استرس هاي موجود در دوره پرورش بمنظور استحصال حداكثر آبستنی و حداقل 

 از میش هاي تلقیح شده  و ثبت اطالعات زايش در سامانه نرم افزاري .

وش دامها توسط معاونت بهبود تولیدات دامی اساتانها مطاابق باا دساتور     رقمی پالك گ 15سريال شماره هاي  تبصره: 
 العمل هويت گذاري از مركز اصالح نژاد بايد دريافت گردد.
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با عنايت به راه اندازي واحدهاي  تولید مواد ژنی بخش خصوصی؛ تامین مواد ژنی مورد نیاز می تواند با تبصره :  
 ام پذيرد . همكاري پیمانكاران از اين واحدها انج

گله دارانی كه داراي شركت حقوقی می باشند و امكان عقد قرارداد پیمانكاري را با تائید جهاد استان داشته  :تبصره
  پیمانكار گله خود انتخاب شوند. بعنوان باشند می توانند

 بدون چراي مراتع(. نظارت بر انتخاب صحیح سامانه پرورشی گله دار توسط پیمانكار)سامانه مزرعه اي يا بسته  -5

تبصره: توضیح اينكه گله هاي منتخب نبايد گله كوچ رو ؛ چرا كننده از مراتع باشد درغیر اينصورت بايد امكان پرورش 
 نتاج آمیخته را در سامانه مزرعه اي دارا باشند.  

 .مسئول ناظر كلیه مراحل انجام صحیح عملیات پروژه  -6

مسئولین پروژه در مركز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی به عنوان ناظر عالی وظیفه بازرسی و نظارت در  :تبصره
هر مرحله از كار را خواهد داشت و چنانچه روند صحیح انجام اين پروژه را در هر مرحله از كار و به هر دلیلی 

  .مردود دانستند استان مربوطه از اجراي پروژه حذف خواهد گرديد

 

 : شرح وظایف و دستورالعمل پیمانکاران استانی براي پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده:2ماده 

پیمانكاران بايد كارشناس دامپروري با دانش فنی كافی جهت انجام امور اجرائی پروژه در اختیار داشته باشند.  -1
روژه  تولید تركیب ژنتیكی گوسفند پر بازده بصورت كامل پیمانكاران بايد از برنامه؛ اهداف ؛ ضرورت و شیوه اجراي پ

 اطالع داشته باشند. 

توجه: در صورت نیاز به آموزش يا برگزاري جلسه توجیهی در اسرع وقت با مركز اصالح نژاد و بهبود تولیدات             
 دامی مكاتبه شود. عدم مكاتبه به مفهوم عدم نیاز آموزشی تلقی می گردد. 

اران بايد انجام كلیه مراحل عملیات مربوط به پروژه تولید تركیب ژنتیكی گوسفند پربازده از مرحله نخست پیمانك -2
 تا پايان زايش و ركورد وزن پايان شیر خوارگی گله را تقبل نمايند.

بهداشت و عملیات پروژه تولید تركیب ژنتیكی شامل : انتخاب گله دار؛ نظارت بر مديريت پرورش گله اعم از تغذيه، 
جايگاه؛ انتخاب مناسب ترين میش ها براي همزمانی از حداقل يک ماه قبل از شروع عملیات همزمانی؛ خريداري 

رقمی باتوجه به دستور العمل برنامه نرم افزاري جامع مركز اصالح نژاد همچنین ثبت 15ونصب شماره گوشهاي
جام عملیات همزمان سازي فحلی؛ انجام اطالعات و مشخصات میش هاي تحت پوشش براي همزمانسازي؛ ان

حداقل رسانیدن استرس هاي موجود در دوره پرورش و استحصال به  عملیات تلقیح يا جفت گیري؛ نظارت بمنظور
درصد زايش از میش هاي تلقیح شده( ؛ ثبت اطالعات زايش و ركورد وزن پايان  12حداكثر آبستنی)حداقل 

 ر جامع اصالح نژاد مركز.شیرخوارگی نتاج در برنامه نرم افزا
تذكر: به منظور افزايش باروري و عدم زيان مالی گله دار، مولدينی كه از طريق تلقیح مصنوعی بارور نشده اند در دوره 

 موجود در گله جفتگیري نمايند.  برتر قوچ هايبعدي فحلی با 

 
تولیدات دامی استانها مطابق با دساتور  رقمی پالك گوش دامها توسط معاونت بهبود  15تبصره: سريال شماره هاي 

 العمل هويت گذاري از مركز اصالح نژاد بايد دريافت گردد.

پیمانكاران مسئولیت شناسائی گله داران توانمند جهت همكاري دراجراي پروژه، متناسب با توضیحات ارائه شده  -3
رداد با ايشان را خواهند داشت. اين در شرح وظايف گله داران، با همكاري كارشناسان دام سبک استان و عقد قرا

http://www.abc.org.ir-/
mailto:info@abc.org.ir


 

 

 99840980ـ دورنگار:  420 -4004444خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: آدرس: تهران ـ 

 428 -08660960دورنگار:   428-08660964 -0تلفن:   – 00090-880پستي: صندوق -مركز اصالح نژاد  وبهبود توليدات دامي -دشت ـبعد از رزكان نوكرج ـ جاده مشكين

 info@abc.org.ir: آدرس پست الكترونيكي-www.abc.org.irوب سايت: 

گله داران بايد از دانش فنی كافی، درارتباط با موضوع قرارداد و تاثیر انجام صحیح پروژه در موفقیت اقتصادي 
خودشان وساير گله داران كشور برخوردار باشند، يا آموزش كافی توسط پیمانكار در اين خصوص به ايشان داده 

 شود.

هاي میدانی توسط ناظران عالی مركز اصالح نژاد؛ تشخیص داده شود پیمانكار اطالعات فنی  چنانچه در بازديد -1
الزم در ارتباط با اجراي پروژه را ندارد؛ در هر مرحله از اجراي پروژه ؛ از ادامه همكاري حذف خواهد شد و 

تولیدات دامی استان در اين مسئولیت ضرر و زيان ناشی از اين موضوع متوجه پیمانكاران بوده و معاونت بهبود 
 خصوص پاسخ گو خواهند بود. 

وظیفه تهیه اسپرم نژاد رومانف برعهده پیمانكار پروژه با نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی استان خواهد بود.   -5
محل تهیه اسپرم منجمد شركت هاي بخش خصوصی مورد تائید در سايت مركز می باشد .دامهاي بومی از 

تلقیح مصنوعی الپاراسكوپی)اسپرم منجمد( يا سرويكال )اسپرم تازه( يا جفت گیري طبیعی )در طريق عملیات 
 صورت موجود بودن قوچ خالص ثبت شده رومانف( بارور خواهند گرديد.

از میش هاي تلقیح شده از گله  درصد زايش 12حداقل پیمانكاران در روش الپاراسكوپی و سرويكال ؛ متعهد  -6
هند بود. نظارت پیمانكار بر عملكرد گله داران از يک ماه قبل از همزمانی و تائید میش هاي تحت پوشش خوا

شروع و تا مرحله زايش و ثبت ركورد هاي سه ماهگی ادامه  3تا  2.5هاي سالم  با اسكور بدنی مناسب حدود 
  خواهد يافت.

پیمانكاران موظف هستند رايانه وهمچنین لوازم استاندارد مورد نیاز براي تلقیح مصنوعی، ثبت مشخصات و  -1
 ركوردگیري اعم از ترازوي توزين بره و باسكول را در اختیار داشته باشند. 

صالح جامع اپیمانكاران موظف هستند كلیه اطالعات و صفات ركوردگیري شده را ثبت و در سیستم نرم افزاري  -8
  وارد نمايند.نژادي 

صفات مندرج در سامانه برنامه جامع نرم افزار اصالح نژاد دام شامل: تاريخ تولد ، وزن تولد، تاريخ شیر گیري ،   
تاريخ زايش، سن زايش وزن میش هنگام از شیرگیري بره، وزن شیر گیري، تاريخ تلقیح، وزن زمان تلقیح میش ، 

 بره ها درهر زايش، تعداد بره هاي شیر گیري شده به ازاي هر راس مولد می باشد.  اول، تاريخ و علت حذف، تعداد
 

 و شرح وظایف گله داران طرف قرارداد پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده: شرایط: 3ماده 

  گوسفند پر بازده.توجیه بودن گله داران از برنامه؛ اهداف ؛ ضرورت و شیوه اجراي پروژه  تولید تركیب ژنتیكی  -1

 .راس دام مولد بومی دراختیار داشته باشند 252تعداد حجم عملیات تعیین شده، گله داران بايد حداقل به  -2

زايش از میش هاي تلقیح شده را  از  %12گله داران طرف قرارداد بايد ضمانت هاي الزم براي دستیابی به  -3
استان، دريافت دارند. ضرر و زيان ناشی از عدم دستیابی به اين میزان پیمانكاران طرف قرارداد با تائید مسئولین دام 

  زايش متوجه پیمانكاران خواهد بود و مركز اصالح نژاد به عنوان ناظر عالی مسئولیتی در اين خصوص ندارد.

وسفند ؛ گله داران متقاضی همكاري با اين پروژه بايد پروانه بهره برداري يا تاسیس ) در حال اجرا( پرورش گ  -1
مناسب براي روش پرورش مزرعه اي)بدون اتكاء به علوفه مرتع( را در اختیار داشته ؛ بعبارت ديگر بايد مالک 

  ساختمان و تاسیسات با توجه به ظرفیت پیشنهادي و مورد تقاضا باشند.
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سال تجربه  5 باشند و حداقل حداقل مدرك تحصیلی ديپلم متوسطهگله دار يا يكی از اعضاء خانواده داراي    -5
 عملی در زمینه پرورش گوسفند داشته باشد.

گله دارانی كه داراي زمین مناسب براي علوفه كاري در اختیار داشته باشند در الويت هستند. هرهكتار كشت   -6
  راس میش مولد در نظر گرفته میشود. 25راس میش مولد و هرهكتار كشت ديم براي  52آبی به ازاء 

شركت  ازات تلقیح  مصنوعی به روش الپاراسكوپی و سرويكال قبل از اجراي عملیات پروتكل اجراي عملی  -1
گله داران موظف به تائید و  گله ها بر اساس پروتكل ارائه شده آماده و انتخاب گرديده اند.پیمانكار دريافت شده؛ و 

انی مناسب ) داخل فصل رعايت بندهاي پروتكل عملیات همزمانی و تلقیح مصنوعی طبق برنامه و در مقاطع زم
 تولید مثلی( خواهند بود.

گله داران بر اطالعات ارسالی گله خويش توسط پیمانكار؛ در پايان هرمرحله از اجراي عملیات ؛ جهت ثبت  تائید -8
 در نرم افزار جامع مركزاصالح نژاد بايد انجام پذيرد.

 تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده: دستور العملهاي ادامه  جفت گیري برنامهنکته بسیار مهم :            

پر بازده از استانهاي مختلف، گله پرديس دانشكده  با توجه به بازخورد نتايج پروژه تولید تركیب ژنتیكی گوسفند

و   11/5/55كشاورزي دانشگاه تهران، همچنین مصوبه صورتجلسه كارگروه اصالح نژاد دام سبک كشور مورخ 

ات عینی، داده ها و اطالعات گله هاي الگو و پیشرو به نظر می رسد در اكثر موارد آمیخته هاي نسل براساس مشاهد

اهداف مورد نظر پروژه تركیب ژنتیكی گوسفند پربازده از جمله چندقلوزايی، صفات  ؛بومی –( رومانف F1اول )

امین می نمايد؛ لذا مقرر گرديد ادامه مادري،كاهش سن بلوغ مولدين، حذف يا كاهش دنبه، تركیب الشه، و ... را ت

 -عملیات تولید نژاد تركیبی گوسفند پربازده در سطح گله هاي مردمی فقط تا تولید نسل اول آمیخته هاي رومانف

(  به منظور تثبیت تركیب دو نژادي F1نسل اول )نرها و ماده هاي  از بومی و سپس انتخاب و آمیزش داخل نژادي

 پذيرد. بومی انجام -رومانف 

با معاونت بهبود  (F3)نسل سوم  (F2)نسل دوم  (F1)مسئولیت پیگیري ثبت زايش هاي نر وماده هاي نسل اول 

تولیدات دامی استان مجري میباشد و بايد به گونه اي گله داران را متقاعد كنند كه از فروش مولدين حتی المقدور 

  كه بره اي تثبیت شده است برسند. (F3)تا به تولید نسل پرهیز نمايند 
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پایه پدري چندقلوزا ی، بوم مادري نژاد پایهدول برنامه جفت گیري دستور العمل اجرایی ترکیب دو نژادي گوسفند پر بازده  ج

 (رومانف)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

اجراي  مرحله
عمليات پروژه 

 توليد تركيب
 فندژنتيكي گوس

 پربازده

تركيب سه 

 نژادي

اج نت تثبيت مرحله
 آميخته
(F1 ) 

 به روش انتخاب 
بر اساس شاخص 

 انتخاب
 مرحله ادامه عمليات 

 پروژه

مرحله اجراي 

عمليات پروژه 

 توليد تركيب

فند ژنتيكي گوس

 پربازده

يتركيب دو  نژاد  

اجراي  مرحله  

 ادامه عمليات پروژه 

يكي توليد تركيب ژنت

 گوسفند پربازده

نژاديتركيب سه   
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بر اساس برنامه جفت گیري اعالم شده در دستور العمل پروژه تولید تركیب ژنتیكی جديد گوسفند پربازده؛ اين   -1
ساله می باشد. در سال اول بر اساس حجم  1داراي پروسه تركیب دو نژادي پروژه براي استانهاي متقاضی تولید 

با اسپرم نژاد رومانف براي تولید  درصد مولدين بومی 122عملیات و موفقیت هاي بدست آمده از برنامه جفت گیري؛ 
  نموده اند.پايه مادري و پدري جفت گیري 

-( بومیF1در سال هاي بعد، ماده هاي آمیخته انتخاب شده ) تركیب هاي دو نژاديدر ادامه عملیات تولید -2

رومانف به عنوان خط خونی پدري ؛ -( انتخاب شده بومیF1رومانف به عنوان خط خونی مادري ؛ با نرهاي آمیخته )

رومانف ؛  –( از تركیب هاي دو نژادي بومی F2تالقی يافته و در سالهاي بعدي با انتخاب برترينهاي نسل دوم )
جمعیت مورد  ژنتیكی و اندازه موثر؛و در صورت تايید پتانسیل هاي تولیدي و  و تثبیت انجامیزش درون گروهی آم

 نیاز تكثیر و قابل توزيع بین متقاضیان خواهد بود .

در برنامه دوم  ترمینال كراس ، تالقی با نر هاي سنگین وزن خارجی به عنوان پايه پدري تولید آمیخته اي چند -3
اي  تثبیت شده پايه بومی براي تامین مولد ماده پروژه ترمینال كراس تالقی داده شده تمامی نتاج نر و ماده قلو ز

  راهی كشتارگاه میشوند.

موضوع اين دستور العمل براي يكسال در نظر گرفته شده است؛ لذا تنها پرورش دهندگانی كه داراي  - 1تبصره 
پروسه تثبیت تركیب دو نژادي ؛ طبق اين دستور العمل طرف قرارداد می باشند يا در  F2و   F1آمیخته هاي 

  معاونت بهبود تولیدات دامی استان قرار می گیرند.

توجه به اهمیت ثبت دقیق مشخصات و ركورد، دقت در ركورد برداري ضروري می باشد و انتخاب دامهاي برتر  -1
ق دام و ركوردهاي اخذ شده به شرح ذيل قابل به منظور آمیزش و تولید نسل بعد بر اساس ثبت مشخصات دقی

  انجام خواهد بود:

داراي حداكثر تنوع از لحاظ والدين به منظور جلوگیري از هم خونی باشند ؛ يعنی بره هاي انتخابی از والدين  -5
نر و ماده محدود نباشند. بدين معنی كه حداقل از يک پدر و مادر نباشند )تا حد امكان خواهر برادر تنی يا ناتنی 

 نباشند(.
 زان چند قلوزايی برخوردار باشند.والدين بره هاي انتخاب شده از حداكثر می -6
 بره هاي با وزن شیرگیري باالتر با مادران داراي وزن تلقیح كمتر، در اولويت هستند.   -1
مادر بره هاي انتخابی بايد داراي حداكثر صفات بهینه مادري )بخصوص به عنوان والدين بره هاي   -8

 (. Total Weaning Weight) شیرگیري ( باشند؛ از جمله در مورد صفت مجموع وزن ازF2آمیخته
 كیلوگرم باشد.  3وزن تولد بره ها باالي  -5

، حداقل متوسط نژاد ماادري باومی و پادري     F1وزن پايان شیر خوارگی بره ها در بره هاي آمیخته نسل  -12
كیلو  3وزن تولد  كیلو و متوسط وزن بره هاي نژاد رومانف با 18.5رومانف باشد. بعنوان مثال اگر وزن بره بومی 

كیلوگرم باشد؛ در نتیجه میاانگین وزن باره هااي     25.5روز برابر حدود  52گرم، در  252و افزايش وزن روزانه  
 كیلوگرم به باال باشد. در غیراينصورت بهتر است بعنوان بره مازاد ازگله حذف گردد.  22آمیخته 

از لحاظ سالمت بايستی فاقد هرگونه بیماري بوده؛ ظاهري شاداب داشته باشند و كلیه باره هاا تاا زماان      -11
 شیرگیري، زنده مانی داشته باشند.
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داراي سالمت دستگاه تناسلی از لحاظ بیماري هاي بیضه، اسكروتوم، ساالمت قضایب و همچناین میال      -12
 بااليی در بین نر ها باشد.(  LIBIDO) جنسی

 در خصوص ماده ها، فاقد بیماري هاي تولید مثلی ، داراي تیپ و اسكور بدنی مناسب باشند.   -13

بر اساس افزايش وزن روزانه فردي و پدري و خصوصیات مادري شامل مجموع وزن   F2بره هاي  -11
 میش تحت آمیزش، ارزيابی می شوند.( TWW) شیرگیري

مرحله؛ توسط پیمانكاران در برنامه نرم افزار جامع اصالح نژاد كشور ثبت ركوردهاي اخذ شده در پايان هر  -15
 انجام گردد.شامل ركورد اوزان سنین مختلف، چندقلوزايی، تلفات جنینی و تلفات در دوران مختلف و .... 

: با توجه به اينكه ارزيابی ژنتیكی ركن اصلی اصالح نژاد می باشد، در نسل هاي بعدي با عمیق شدن نكته
شجره ها )مشخص بودن والدين نسل هاي متوالی همپوشان( و افزايش ركوردهاي صحیح والدين و نتاج، اين 
امر میسر خواهد بود. لذا ضروري است از تلقیح مصنوعی يا جفتگیري كامالً كنترل شده براي ثبت مشخصات 

 صحیح و كامل دام هاي تحت پوشش استفاده گردد.
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