
 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

  :نژاد رومانف گوسفند

 هدف:

 اقتصادی کردن پرورش گوسفند در خارج از مراتع. 1

 دام مولد، اسپرم و جنین(مورد نیاز کشور)تولید مواد ژنی . 2

 ترکیب تولید طریق از پرتولید گوسفند پرورش توسعه. 3

 درصد 50 خونی سهم حداقل با ها آمیخته تثبیت و ژنتیکی

 بومی

چندقلوزایی، کاهش دنبه بهبود . افزایش تولید گوشت با 4

 و صفات مادری

 :داریشرایط نگه

 کوهستانی و سرد مناطقپرورش در  مستعد .1

 های آمیخته برای و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2

 توصیه صنعتی نیمه و صنعتی سیستم ژنتیکی ترکیب از حاصل

 .می گردد

 خصوصیات نژادی:

  کشور روسیه  نژاداصلی منشاء  .1

 نژاد گوشتی .2

  ه ایقهو و سیاه اغلب به رنگ های .3

  درصد 290 تا 270 بین چندقلوزایی .4

 کیلوگرم  70 تا 50  بالغ های میش وزن .5

  کیلوگرم 80 تا 70 بالغ های قوچ وزن .6

 (Non seasonal Estrus)فصلیغیر فحلی .7

 بلوغ زودرس  .8

 مادری مناسبصفات  .9

 

گوسفند فضای مسقف و غیرمسقف به همراه میزان سرمایه گذاری موردنیاز جهت احداث واحدهای پرورش  -1جدول

 رومانف

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی( راس به ازای هر
 غیرمسقف مسقف ترکیب گله و تاسیسات

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 ماهگی جایگاه بره تا شش

 5/0 3/0 جایگزینماده 

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 انبار خوراک متراکم)کنسانتره(

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون راس)سرمایه گذاری به ازای هر کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 : الکن نژاد گوسفند
 

 :هدف

 مراتع از خارج در گوسفند پرورش کردن اقتصادی. 1
 (جنین و اسپرم مولد، دام)کشور نیاز مورد ژنی مواد تولید. 2
 در مزارع کشور پرتولید گوسفند پرورش توسعه. 3
 کاهش ،رشدصفات  بهبود باو شیر  گوشت تولید افزایش. 4

 شیرواری صفات و دنبه
 

 :نگهداری شرایط

 کوهستانی ومعتدل  مناطق پرورش در مستعد .1

 صنعتی نیمه و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2
 گرددمی  توصیه

 

 :نژادی خصوصیات

   فرانسه کشور نژاد منشاء .1

   قهوه ای روشن رنگ به اغلب .2

  کیلوگرم 70 بالغ های میش وزن .1

  کیلوگرم 100 بالغ های قوچ وزن .2
 330 روزگی 70تا  30 وزن افزایشمیانگین  .3

 روز در گرم

 9/292 طی یک دوره شیردهی شیر تولید میانگین .4
 لیتر

 روز 168شیردهی  دوره طول .5
 

 
 الکن گوسفند پرورش واحدهای احداث جهت موردنیاز گذاری سرمایه میزان همراه به غیرمسقف و مسقف فضای -1جدول

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی( راس به ازای هر
 غیرمسقف مسقف ترکیب گله و تاسیسات

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 جایگاه بره تا شش  ماهگی

 5/0 3/0 ماده جایگزین

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 انبار خوراک متراکم)کنسانتره(

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون سرمایه گذاری به ازای هر راس)کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 

 : سافولک نژاد گوسفند
 

 :هدف

 مراتع از خارج در گوسفند پرورش کردن اقتصادی. 1
 (جنین و اسپرم مولد، دام)کشور نیاز مورد ژنی مواد تولید. 2
 در مزارع کشور پرتولید پرورش گوسفند توسعه. 3
 و دنبه کاهش ،چندقلوزایی بهبود با گوشت تولید افزایش. 4

 رشد صفات
 

 :نگهداری شرایط

 کوهستانی معتدل و مناطقپرورش در  مستعد .1
 
 

 صنعتی نیمه و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2
 می گردد. توصیه

 

 :نژادی خصوصیات

   انگلستانکشور نژاد منشاء .1

  و سر و صورت سیاه  قهوه ای رنگ به اغلب .2

 قوچ و Norfolk میش میان تالقیحاصل  .3

Southdown 
 درصد 170 قلوزایی چند نرخ میانگین .4

  کیلوگرم 90 – 65 بالغ های میش وزن .5

 کیلوگرم 150-80 بالغ های قوچ وزن .6

 398 روزگی 70تا   30وزن افزایشمیانگین  .7
 روز در گرم

 

 سافولک گوسفند پرورش واحدهای احداث جهت موردنیاز گذاری سرمایه میزان همراه به غیرمسقف و مسقف فضای -1جدول

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی(راس به ازای هر 
 غیرمسقف مسقف و تاسیساتترکیب گله 

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 جایگاه بره تا شش  ماهگی

 5/0 3/0 ماده جایگزین

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 انبار خوراک متراکم)کنسانتره(

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون سرمایه گذاری به ازای هر راس)کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 

 : شاروله نژاد گوسفند
 

 :هدف

 مراتع از خارج در گوسفند پرورش کردن اقتصادی. 1
 (جنین و اسپرم مولد، دام)کشور نیاز مورد ژنی مواد تولید. 2
 در مزارع کشور پرتولید پرورش گوسفند توسعه. 3
 و دنبه کاهش ،چندقلوزایی بهبود با گوشت تولید افزایش. 4

 رشد صفات
 

 :نگهداری شرایط

 کوهستانی معتدل و مناطقپرورش در  مستعد .1
 

 
 صنعتی نیمه و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2

 می گردد. توصیه
 

 :نژادی خصوصیات

  فرانسه نژاد منشاء .1

   قهوه ای روشن رنگ به اغلب .2

 درصد 180 قلوزایی چند نرخ میانگین .3

  کیلوگرم95 - 80 بالغ های میش وزن .4

 کیلوگرم170 - 110بالغ های قوچ وزن .5

 351 روزگی 70تا  30وزن افزایشمیانگین  .6

زرو در گرم

 

 شاروله گوسفند پرورش واحدهای احداث جهت موردنیاز گذاری سرمایه میزان همراه به غیرمسقف و مسقف فضای -1جدول

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی(راس  به ازای هر 
 غیرمسقف مسقف دام در ترکیب گله و تاسیسات

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 ماهگی جایگاه بره تا شش

 5/0 3/0 ماده جایگزین

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 انبار خوراک متراکم)کنسانتره(

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون سرمایه گذاری به ازای هر راس)کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 

 : ایلدو فرانس نژاد گوسفند
 

 :هدف

 مراتع از خارج در گوسفند پرورش کردن اقتصادی. 1
 (جنین و اسپرم مولد، دام)کشور نیاز مورد ژنی مواد تولید. 2
 در مزارع کشور پرتولید پرورش گوسفند توسعه. 3
 و دنبه کاهش ،چندقلوزایی بهبود با گوشت تولید افزایش. 4

 رشد صفات
 

 :نگهداری شرایط

 کوهستانی معتدل و مناطق پرورش در مستعد .1
 
 

 صنعتی نیمه و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2
 توصیه می گردد.

 

 :نژادی خصوصیات

  فرانسهکشور  نژاد منشاء .1

 رنگ شیری  قهوه ای و رنگ به اغلب .2

 بلوغ زود رس همراه با صفات مادری مناسب .3

 یه مرینودیشلی و رامبو حاصل تالقی نژادهای .4

 درصد 170 قلوزایی چند نرخ میانگین .5

  کیلوگرم90 -70 بالغ های میش وزن .6

 کیلوگرم 150 -100بالغ های قوچ وزن .7

 روز در گرم 354 روزگی 70تا  30وزن افزایشمیانگین  .8

 

 گوسفند پرورش واحدهای احداث جهت موردنیاز گذاری سرمایه میزان همراه به غیرمسقف و مسقف فضای -1جدول

 ایلدوفرانس

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی( راس به ازای هر
 غیرمسقف مسقف ترکیب گله و تاسیسات

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 ماهگیجایگاه بره تا شش 

 5/0 3/0 ماده جایگزین

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 متراکم)کنسانتره(انبار خوراک 

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون سرمایه گذاری به ازای هر راس)کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 
 

  : (INRA401)رومننژاد  گوسفند

 :هدف

 مراتع از خارج در گوسفند پرورش کردن اقتصادی. 1
 (جنین و اسپرم مولد، دام)کشور نیاز مورد ژنی مواد تولید. 2
 در مزارع کشور پرتولید پرورش گوسفند توسعه. 3
 و دنبه کاهش ،چندقلوزایی بهبود با گوشت تولید افزایش. 4

 رشد صفات
 

 :نگهداری شرایط

 کوهستانی معتدل و مناطق پرورش در مستعد .1
  

توصیه  صنعتی نیمه و صنعتی سیستم در خالص پرورش .2
 می گردد.

 :نژادی خصوصیات

  روشنقهوه ای  رنگ به اغلب .1

 بلوغ زود رس همراه با صفات مادری مناسب .2

رومانف و قوچ نژاد بریچون دوچر نژاد حاصل تالقی میش  .3
 کشاورزی ملی فرانسه تحقیقات ستیتویسط انیتو

 درصد 210میانگین چند قلوزایی  .4

  کیلوگرم80 -70 بالغ های میش وزن .5

 کیلوگرم100 - 90بالغ های قوچ وزن .6

 روز در گرم 367 روزگی 70تا  30 وزن افزایشمیانگین  .7

 

 
 گوسفند پرورش واحدهای احداث جهت موردنیاز گذاری سرمایه میزان همراه به غیرمسقف و مسقف فضای -1جدول

 ایلدوفرانس

 دام مولد)خالص یا ترکیب ژنتیکی(راس به ازای هر 
 غیرمسقف مسقف ترکیب گله و تاسیسات

 3 5/2 میش مولد

 -- 4/0 زایشگاه

 5/1 2/1 ماهگیجایگاه بره تا شش 

 5/0 3/0 ماده جایگزین

 22/0 11/0 قوچ

 -- 2/0 متراکم)کنسانتره(انبار خوراک 

 -- 4/0 داری علوفهمحل نگه

 -- -- سیلوی علوفه

 -- 08/0 درمانگاه و امور بهداشتی

 -- -- شیردوشی

 -- 3/0 پشتیبانی-کارگری-اداری

 22/5 49/5 کل )متر مربع( جمع

 100 ریال(میلیون سرمایه گذاری به ازای هر راس)کل میزان 

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


 

 

 
 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: 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: 

 منبع:
.html-breeds-Sheep-elevage.org/-genetique-http://en.france 

https://www.sheepbreeders.ca/romanov.html 
 

http://www.abc.org.ir-/
mailto:info@abc.org.ir
http://en.france-genetique-elevage.org/-Sheep-breeds-.html
https://www.sheepbreeders.ca/romanov.html

