گوسفندان ایرانی براساس نوع تولید
گوشتی

لری،مغانی ،افشاری و شال

پشمی

بلوچی ،کلکوهی ،ماکویی

شیری

قزل

نژاد پوستی

قره گل

گوسفند افشاری:

ًژادی است گْضتی ،رًگ تذى قٍِْ ای رّضي ،تا تیرٍ ّ تٌذرت سفیذ هطاُذٍ
هی ضْد .هیاًگیي ّزى :قْچ  88 /65کیلْگرم ّ هیص  70/52کیلْگرم

گوسفند افشاری

گوسفند شال:
ًژادی است گْضتی تا گرایص تْلیذ ضیر هٌاسة ،رًگ تذى در تذّ تْلیذ
خاکستری سیاٍ ّ در تلْغ ضکری هتوایل تَ خاکستری است .هیاًگیي ّزى قْچ
 85کیلْگرم ّ هیص  65کیلْگرم
فرآّردٍ ُای گْسفٌذ ضال:

الف -گْضت:

 -درصذ ّزى الضَ سر د تَ ّزى زًذٍ درترٍ ُای پرّارضذٍ

49 /99درصذ -درصذ ّزى گْضت تَ ّزى زًذٍ درترٍ ُای پرّارضذٍ

47 /562

درصذ  -درصذ ّزى استخْاى تَ ّزى زًذٍ درترٍ ُای پرّارضذٍ

17 /838

درصذ
درصذ

 -درصذ ّزى چرتی الضَ تَ ّزى زًذٍ درترٍ ُای پرّارضذٍ

13 /463

ب :پطن - :هقذار تْلیذ پطن سالیاًَ قْچ  1الی  1/3کیلْم گرم  -هقذار
تْلیذ پطن سالیاًَ هیص  0/8الی  1کیلْم گرم
ج :ضیر  :هقذار تْلیذ ضیر سالیاًَ:
هذت  150رّزهی تاضذ -

در ضرایط هٌاسة  90الی  120لیتر در

هیساى چرتی ضیر  5/5 :الی  6در صذ

گوسفند شال

گوسفند داالق :
ًژادی است گْضتی ،رًگ تذى در تذّ تْلذ سیاٍ ّ قٍِْ ای تیرٍ ّ در ٌُگام
تلْغ تَ رًگ ضکری هتوایل هی گردد .هیاًگیي ّزى:قْچ  56 /52کیلْگرم ّهیص
37 /48کیلْگرم.
هیاًگیي ّزى تْلذ ترٍ ُا  4/8كیلْگرم
پراکنش :در استاى گلستاى
خصوصیات ظاهری :تذى كطیذٍ ,دست ّ پا تلٌذ ,تذّى ضاخ ّ گْضِا تلٌذ
است  ،رّي تیٌي قْش دار ,حذقَ چطن ترجستَ ,پیطاًي پْضیذٍ از پطن ،

تاالي جوجوَ كوي ترجستَ ً,یورخ هحذب ,گردى پْضیذٍ از پطن ،دست ّ پا
داراي قلن درضت است ّ دًثَ هتْسط ,دًثالچَ كْتاٍ تا خویذگي  Sهاًٌذ
است.

گوسفند مغانی:
ًژادی است گْضتی – ضیری ،رًگ ترٍ در تذّ تْلذ قٍِْ ای ّ در دّراى تلْغ تَ
رًگ ضکری یا ًخْدی تثذیل هی ضْد .هیاًگیي ّزى :قْچ

 63کیلْگرم ّ هیص

 42 /6کیلْگرم

گوسفند مغانی

قره گل خاکستری شیراز (کبوده شیراز)
ًژادی است پْستی-گْضتی،رًگ تذى خاکستری تاسفیذّتٌْع رًگ ُای قٍِْ
ای،سیاٍ،خاکستری ّتْر دیذٍ هی ضْد.هیاًگیي ّزى قْچ
49 /5کیلْ گرم است.

62کیلْگرم ّهیص

قره گل خاکستری شیراز (کبوده شیراز)

گوسفند نائینی:
ًژادی است پطوی – گْضتی رًگ تذى سفیذ یکذست تا لکَ ُای سیاٍ دّر
چطن ،پْزٍ ،اًتِای گْش ّ هفاصل دست ّ پا .هیاًگیي ّزى قْچ
هیص  35کیلْگرم

42کیلْگرم ّ

گوسفند نائینی

گوسفند زندی:
ًژادی است پْستی – گْضتی تا رًگِای کثْد تا سیاٍ هیاًگیي ّزى :قْچ 63 /3
کیلْگرم ّ هیص  46 /5کیلْگرم

گوسفند مهربان:

ًژادی است گْضتی تا گرایص تْلیذ ضیر ،رًگ غالة عوْهی تذى دام قٍِْ ای،
طیف ُای رّضي تا تیرٍ ّ سیاٍ ًیس هطاُذٍ هی ضْد .هیاًگیي ّزى :قْچ

76

کیلْگرم ّ هیص  62 /6کیلْگرم

گوسفند مهربان

گوسفند ماکویی:
ًژادی است پطوی – گْضتی رًگ تذى سفیذ ،گْضِا ،پْزٍ ّ اًتِای چِارقلن
دست ّ پا ،دّر چطن دارای لکَ ُای اختصاصی سیاٍ ،هیاًگیي ّزى :قْچ 49
کیلْگرم ّهیص  38 /5کیلْگرم

گوسفند ماکویی

گوسفند کلکوهی:
ًژادی است گْضتی ،رًگ عوْهی تذى سفیذ هتوایل تَ کرم ّ رًگ سر ّ
صْرت خرهایی ،سیاٍ ّ ،تْر.هعوْالدست ّپادارای لکَ ُایی تاُواى رًگ
سرّصْرت هی تاضذ .هیاًگیي ّزى :قْچ  75 /6کیلْگرم ّ هیص 43 /7کیلْگرم

گوسفند کلکوهی

گوسفند بلوچی:
ًژ ادی است پطوی – گْضتی -رًگ تذى سفیذ یکذست تا لکَ ُای سیاٍ دّر
چطن ،پْزٍ ّ هفاصل دست ّ پا .هیاًگیي ّزى :قْچ
کیلْگرم

گوسفند بلوچی

 43کیلْگرم ّ هیص 39 /6

گوسفند قسل:
ًژادی است گْضتی – ضیری رًگ عوْهی تذى قٍِْ ای رّضي تا قٍِْ ای تیرٍ
تا تٌْع رًگ قرهس ،هیاًگیي ّزى :قْچ  ّ 81 /6هیص  53 /6کیلْگرم

گوسفند قسل

گوسفند قره گل سرخسی:
ًژادی است پْستی – گْضتی،رًگ تذى در تذّ تْلذ سیاٍ ّ در تلْغ تَ رًگ
خاکستری تغییر هی یاتذ .هیاًگیي ّزى :قْچ
کیلْگرم

گوسفند قره گل

 72 /5کیلْگرم ّ هیص

52 /5

گوسفند لری:
ًژادی است گْضتی ،رًگ عوْهی تذى سفیذ هتوایل تَ کرم ّ رًگ سر ّ
صْرت خرهایی ،سیاٍ ّ تْر .هیاًگیي ّزى :قْچ

 75 /6کیلْگرم ّ هیص 55 /5

کیلْگرم ،درصذ دّقلْزایی تیص از ،%25تْلیذ ضیر در  6هاٍ 100 -85لیتر،تْلیذ
پطن سالیاًَ  3-2کیلْگرم

