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انواع نژاد گوسفند به تفکیک محصول تولیدی

درصد دوقلوزایینوعنژاددرصد دوقلوزایینوعنژاد

10 - 15گوشتی ـ پشمیبلوچی11گوشیافشاری
17گوشتی ـ پشمیسنجابی7گوشیداالق
3.5گوشتی ـ پشمیفراهانی10گوشیزل

4گوشتی ـ پشمیکرمانی10گوشیکردی
7 - 9گوشتی ـ پشمیزندی2گوشیطالشی
3گوشتی ـ پشمیقره گل---گوشیقشقایی

40گوشتی ـ پشمیشال30گوشیلری
2.5گوشتی ـ پشمیقزل7گوشیبختیاری
16گوشتی ـ پشمیمقانی17گوشتی ـ پشمیمهربان

انواع نژاد بز به تفکیک محصول تولیدی

درصد دوقلوزایینوعنژاددرصد دوقلوزایینوعنژاد

33موئیمرخز )مرغز(46شیرینجدی
30موئی ـ شیریبلوچی27شیریتالی

0موئی ـ شیریعدتی3موئیرانینی



معـــرفـــی

اتحادیـه مرکـزی تعاونی های کشـاورزی دام سـبک کشـور در تاریـخ 1397/4/23 به اسـتناد قانون 
شـرکت های تعاونـی مصـوب 1350 با مجوز سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایـران به منظور تالش 
در پیشـبرد سیاسـت ها و برنامه هـای بخـش دام سـبک، ارائـه آموزش هـا و خدمـات تخصصـی بـه 
بهره بـرداران ایـن بخش، افزایـش بهره وری تولید، انسـجام و هماهنگـی در فعالیت هـای تولیدی دام 
سـبک بنا به درخواسـت شـرکت های تعاونی گوسـفندداران کشـور و با تائید معاونت امور دام وزارت 

جهاد کشـاورزی تشـکیل گردیده است.

بـر اسـاس گزارش مرکز آمـار ایران در بهمن ماه 1397 تعداد 62/7 میلیون راس دام سـبک در کشـور 
وجـود دارد کـه 75 درصـد آن در قالـب تعاونی هـای گوسـفندداران و مرتعـداران تحت پوشـش این 

اتحادیـه قرار مـی گیرد.

مـأمـوریـتهـا
1. آموزش اعضاء و بهره برداران و آشنایی آنها با شیوه های نوین تولید در جهت ارتقاء بهره وری دام سبک

2. تهیه و تامین نهاده ها ، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز اعضاء 
3. فرآوری، بسته بندی و عرضه محصوالت تولیدی اعضاء

4. احداث و مشارکت و یا سرمایه گذاری در ایجاد فروشگاه ها ، میادین دام، کشتارگاه ها، سردخانه ها، 
کارخانجات صنایع تبدیلی، مراکز اصالح نژاد و مراکز تحقیقاتی دام سبک

5. مشاوره و ارائه خدمات فنی و تخصصی به اعضاء

بـرنــامههـا
1. هویت گذاری دام های سبک
2. توسعه دامداری های داشتی 

3. توسعه پرواربندی ها و تالش در جهت افزایش تولید گوشت
4. تامین و توزیع نهاده های دامی مورد نیاز، دارو، واکسن و سموم

5. تغییر شیوه تغذیه دام های سبک و ترویج مصرف کنسانتره
6. تولید سه بره در دو سال و ازدیاد دو قلوزایی به منظور افزایش راندمان تولید مثلی دام سبک در کشور

7. همکاری با مراکز اصالح نژاد دام و تحقیقات علوم دامی کشور 
8. بهسازی و نوسازی آغل ها و جایگاه های نگهداری دام

9. مبارزه با انگل های خارجی دام و بهداشت جایگاه ها
10. پیگیری تامین تسهیالت ارزان قیمت

11.  پیگیری تامین تسهیالت مقابله با خشکسالی
12. توسعه و مشارکت در اجرای طرحهای مرتعداری

13. بیمه دام سبک


