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 بز شیری  ژنتیكي تولید ترکیبدستور العمل پروژه 

استانی؛ پیمانكاران و گله داران تحت پوشش ضروري بوده و موفق نشدن در توجه: مطالعه اين دستور العمل براي مسئولین پروژه وكارشناسان 

 اجراي صحیح پروژه به دلیل عدم اطالع از مفاد آن تحت هیچ شرايطی قابل توجیه نیست.

نها با با توجه به شرایط فعلی و تجربه موجود در سالهای اخیر و روند کاهشی اعتبارات، دستیابی به برنامه های توسعه ای نباید ت
اتکا به اعتبارات ملی درنظر گرفته شود؛ لذا جهت تداوم اجرای پروژه ها تا حصول نتیجه؛ تالش و همکاری معاونین محترم 

و توان کارشناسان دام سبک    بهبود تولیدات دامی در کلیه استانها برای جذب اعتبارات استانی و بهره گیری از تجربیات عملی
ضروری است. از سوی دیگر با توجه به نظر معاون محترم وزیر، اعتبارات ملی تخصیصی به استان،  استان در اجرای پروژه ها 

صرفا در راستای مساعدت در تحقق حجم عملیات ابالغی بوده و استان در انجام این وظیفه باید از سایر منابع اعتباری خود 
 استفاده نماید.

ام سبک با مشارکت هزینه ای گله داران توانمند)بدون  اعتبار دولتی(، بخشی از پیرو اتخاذ سیاست توسعه عملیات اصالح نژاد د 
پیگیری های همکاران استان می تواند معطوف به شناسایی و جلب مشارکت این گله داران در سطح کشور گردد . مرکز اصالح 

آشنایی دقیق تر گله داران از اهداف و  نظوربمنژاد و بهبود تولیدات دامی کشور همکاری الزم جهت ارائه آموزش های مورد نیاز 
 ضرورت های اجرای پروژه ها را ارائه می نماید.  

 مقدمه:

از لحاظ جمعیت در دنیا می باشد و همچنین بز یکک دام نسکبتا   کشور بزرگ پرورش دهنده  بز 9با توجه به اینکه ایران یکی از 
د، زنده بماند و به تولید خود ادامه دهد، نزنده مانی و تولید ندار توان گرتواند در شرایط سخت که گونه های دی مقاوم است و می

نیاز است که با بهره گیری از شیوه های نوین اصالح نژادی مانند تولید نژادهکای ترکیبکی بکز و بککارگیری مکدیریت پکرورش 
کم نظیر واحد هکای پرورشکی بکز در  متناسب با اقلیم و اکوسیستم هر یک از مناطق کشور، شاهد ارتقاء تولیدات و محصوالت

مناطق مستعد کشور با هدف تامین بخشی از نیاز شیر و گوشت کشور و همچنین ارتقاء در آمکد پکرورش دهنکدگان در راسکتای 
اهداف اقتصاد مقاومتی باشیم. از آنجاییکه مزارع پرورش نژاد ترکیبی بز شیری به عنوان پایگاه های تولید نتاج بزهکای مولکد از 

یه پدری بز شیری اصیل )سانن و آلپاین( و پایه مادری بز بومی کشور می باشد، لذا انتخکاب مککان اجکرا )خکارج از مراتکع(، پا
الزامات قانونی ایجاد ترکیب  انتخاب گله، انتخاب دام مولد و مدیریت پرورش مناسب، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین

 ور بهبود تولیدات دامی؛ همانند دوره های گذشته به شرح زیرمی باشد:ژنتیکی جدید بز شیری برای معاونت ام

میلیون واحد دامی متکی به مراتکع کشکور از  3قانون افزایش بهره وری کشاورزی؛ مبنی بر خروج سالیانه  14بند ب ماده  -1
 میلیون واحد دامی در خارج از مرتع. 3.1مراتع و ظرفیت سازی پرورش  عرصه

این قانون؛ تولید بزهای شیری است که راندمان اقتصکادی مناسکبی را بکرای پکرورش در  از ماتی تحقق بخشیطبیعتا  نیاز مقد 
 .نمایدسامانه غیر مرتعی ایجاد 
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قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفظ و حراست از منابع ژنی دامهای بومی کشور؛ اصالح نژاد و تولید  17ماده   -2
 مواد ژنتیکی.

 
 
 

 توليد تركيب ژنتيكی بز شيري به شرح ذیل می باشد:برنامه 

غیرمرتعی، آگاه و عالقمند به سرمایه گذاری در بخش پرورش بز متمرکز و نیمه  دار انتخاب پرورش دهنده واجد شرایط )گله -
تان( و سالمت متمرکز و با مشارکت حداکثری دامدار( و بزهای مولد ماده بومی که از لحاظ خلوص، تیپ )به ویژه در تیپ پس

 (.نیم لیترظاهری و جثه مناسب بوده و میانگین تولید شیر آن قابل قبول باشد )روزانه حداقل 

در سال اول اجرای پروژه، آمیخته گری بز مولد ماده بومی واجد شرایط با اسپرم بز نر خالص خارجی )سانن یا آلپاین( تولید  -
توان از بز مولد نر خارجی )آلپاین و سانن( و یا تلقیح با اسپرم تازه نیز در این داخل یا وارداتی انجام می پذیرد؛ همچنین می 

 مرحله استفاده نمایند. 

از سال دوم به بعد با توجه پیش بینی سهم ژنتیکی مورد نیاز بر اساس مدیریت پرورش دهنده و اقلیم هر منطقکه تالقکی هکا  -
بز بکومی در   %50بز خالص  خارجی و  %50( با سهم خونی F1آمیخته های )ادامه خواهد یافت. در مرحله اول پیشنهاد تثبیت 

این دستورالعمل ارائه می گردد؛ اما بر اساس اقلیم و شرایط مدیریت پرورش دهنده )جایگاه؛ تغذیه؛ شیردوشی؛ بازار محصوالت 
 بز های خالص خارجی را در نظر گرفت.   به سمت و ...( می توان بر اساس جدول زیر ارتقاء سهم خونی

    معیار تعیین سهم ژنتیکی برای تولید مولدین براساس جدول ذیل تعیین می گردد:

 نوع دامداري )میلیمتر(متوسط بارندگی  منطقه سهم ژنتیكی

 واحدهاي كوچک روستايی 250 - 100 خشک درصد خارجی 50 -درصد بومی 50

 واحدهاي صنعتی 490 -250 نیمه خشک درصدخارجی 75 -درصد بومی25

 واحدهاي صنعتی 500بیش از  معتدل و مرطوب درصدخارجی به باال 75

 الف : شرح وظايف پیمانكاران :

برگزاری جلسکه تکوجیهی در امور اجرائی پروژه برخوردار باشند و  انجامکارشناس دامپروری بوده و از دانش فنی کافی جهت  .1

 ر فعال داشته باشند. پروژه برای دامداران، حضو

 همکاری با معاونت بهبود تولیدات دامی استان در شناسائی گله داران توانمند جهت اجرای پروژه. .2

پیمانکاران موظف هستند لوازم مورد نیاز برای تلقیح مصنوعی ، ثبت مشخصات ، رکوردگیری اعم از باسکول ، ترازوی تکوزین  .3

 در اختیار داشته باشند.بزغاله و ظرف مدرج اندازه گیری شیر را 
انجام کلیه عملیات ثبت مشخصات )خرید و نصب پالک گوش و ثبت شجره دام شامل مولدین و بزغالکه هکا در برنامکه نکرم  .4

 افزاری و آموزش پالک کوبی به دامدار( برای کلیه دام های تحت پوشش قبل از عملیات اصالح نژادی را بر عهده دارند.
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رقمی باتوجه به دستور العمل برنامه نرم افزاری جامع مرککز 15ماده وکلیه نتاج ، شماره گوشهای : برای مولدین نر و تذکر
 اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی خریداری و نصب گردد.

 زمان فحلی را در کلیه دامهای ماده تحت پوشش همزمان سازی نموده و کلیه ضوابط بهداشتی را در این زمینه رعایت نمایند. .5

کلیه دامهای تحت پوشکش مکی باشکند؛ بنکابراین در  رکورد گیری وزنو  ثبت مشخصاتکاران موظف به انجام عملیات پیمان .6

نماینکد. در  زمان زایش دامها باید به گله تحت پوشش مراجعه نموده و دامهای متولد شده را ثبکت و رککوردگیری

ه و نصب پالک گوش باشد مقتضی است پیمانککارآموزش صورتی که دامدار خود عهده دار توزین بزغاله های تازه متولد شد
الزم و لوازم مورد نیاز اعم از پالک گوش، پنس پالک کوب و ترازوی توزین بزغاله را قبل از شروع زایکش بطکور امکانی در 

 رکز نماید.اختیار دامدار قرار دهد و پس از دریافت اطالعات و رکورد از دامدار ، اقدام به ثبت در برنامه نرم افزاری م

پیمانکاران موظف هستند در مراحل مختلف عملیات، کلیه اطالعات و صفات رکوردگیری شده را ثبت و در سیستم نرم افزاری  .7
 مرکز وارد نمایند.

بکرای  فقط از مامورینی که دارای مجوز تلقیح مصنوعی معتبر و مورد تائید مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی می باشکند .8

 مصنوعی استفاده نمایند.تلقیح 

 رکورد گیری صحیح از کلیه بزهای ماده و بزغاله های متولد شده تحت پوشش به شرح ذیل: .9

پنج نوبکت رککوردگیری شکیر از ؛  وزن تولد بزغاله ها ؛  وزن پایان شیر خوارگی بزغاله ها؛   قبل از سیدر گذاریوزن بز مولد       

ضکمنا    پانزده روز بعد از زایکش. ل دوم ، سوم و... هر ماه یکبار؛ شروع رکوردگیری بزهای ماده بومی نسل اول وآمیخته نس

 ساعت از شیر مادر تغذیه کند. 12روز رکورد گیری نباید بزغاله 

 روز پس از اخذ در سامانه نرم افزار جامع ثبت گردیده باشد.15: اطالعات و رکوردهای پیش بینی شده حد اکثر 1تذکر 

وجه به اهمیت طول دوره شیردهی به عنوان یک معیار با اهمیت اقتصادی و مبنای انتخاب، ثبت تاریخ با ت: 1تبصره 

تاریخ خشکی را می توان زمانی در نظر گرفت که تولید شیر روزانه در دامداریهای دوبار خشکی الزامی می باشد. 

 باشد. گرم 150گرم باشد و در دامداریهای یک بار دوشش حداقل  300دوشش حداقل 

نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی و تغذیه ای بز های ماده مولد از یک ماه قبل از شروع همزمکان سکازی فحلکی تکا پایکان   .10

زایش؛ و حذف عوامل کاهش دهنده درصد باروری از بزها با همکاری گله دار از مسئولیت های پیمانکاران می باشد. توضیح 
و نظارت پیمانکاران را نپذیرند بهتر است انتخاب نشوند، یا از ادامه پروژه کنار گذاشته  اینکه گله دارانی که این شیوه مدیریت

شوند. مسئولیت کاهش باروری یا عدم باروری مناسب در گله ها و ثبت نشدن اطالعات، متوجه پیمانکاران و مسکئولین دام 
 سبک استان به عنوان ناظر خواهد بود

ان گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل پروژه تهیه و به معاونت بهبکود تولیکدات دامکی پیشرفت فیزیکی پروژه را تحت عنو  .11

 استان ارسال نماید. 

توجیهی  برای دامکداران    -نسبت به انجام همکاری و هماهنگی الزم با کارفرما در  تشکیل و برگزاری کالسهای  آموزشی   .12
 و کارشناسان  ذیربط و تحت پوشش اقدام نماید. 

ولیت صحت و دقت  انجام کامل شرح عملیات پروژه و ثبت نتایج آنها بر عهده پیمانکاران می باشد. پیمانککاران بایکد از مسئ  .13

اهداف ، ضرورت های اجرای پروژه و شیوه عملیاتی اجرای پروژه کامال  مطلع باشند. چنانچه در بازدید های میدانی توسکط 
یقات علوم دامی؛ تشخیص داده شود پیمانکار اطالعات فنی ومهکارت الزم در ناظران عالی مرکز اصالح نژاد و موسسه تحق

ارتباط با اجرای پروژه را ندارد؛ در هر مرحله از اجرای پروژه از ادامه همکاری حذف خواهد شد و مسئولیت ضرر و زیان ناشی 
 گو خواهند بود. از این موضوع متوجه پیمانکاران بوده ومسئولین امور دام استان در این خصوص پاسخ
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پیمانکاران تعهد می دهند که مسئولیت کامل اجرای پروژه از انتخاب گله و دامهای آن تا ثبت رککورد پایکان شکیر خکوارگی   .14
 بزغاله ها و تولید شیر درسامانه نرم افزار جامع دام سبک را به عهده داشته باشند.

 ین همزمان شده از طریق تلقیح مصنوعی بارور و زایش نمایند؛ ( مولد% 40پیمانکاران متعهد می گردند حداقل چهل درصد )  .15

تذکر: به منظور افزایش باروری و عدم زیان مالی گله دار، مولدینی که از طریق تلقیح مصنوعی بارور نشده اند در دوره بعدی 
زهای نر دارای شماره ثبت روز پس از تلقیح؛  ب 10فحلی با بزهای نر موجود در گله جفتگیری نمایند. ضرورت دارد حداقل 

داخلی  با روش جفت گیری کنترل شده استفاده و ثبت اطالعات شجره )والدین بزغاله ها( در برنامه جامع اصالح نژادی انجام 
 پذیرد.

 ب: شرح وظايف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزي استان :

 شیری پروژه تولید ترکیب ژنتیکی بزامه؛ اهداف ؛ ضرورت و شیوه اجرای توجیه کامل مسئول و کارشناسان دام سبک از برن -1

انتخاب پیمانکار توانمند، عالقمند و تحصیلکرده دامپروری و عقد قرارداد همکاری با ایشان )ترجیحا  تشکل های دامپروری   -2
اجرای پروژه و کلیه روش های عملیات  ضروری است پیمانکاران از اهداف ، ضرورت های که در زمینه دام سبک فعالیت دارند(.

اجرای پروژه کامال مطلع باشند؛ چنانچه پیمانکاران نیاز به گذراندن دوره های آموزشی الزم در ارتباط با هریک از مراحل اجرای 
توسط مسئولین پروژه از ضرورت انجام تا اهداف و شیوه های اجرائی پروژه داشته باشند؛ قبل از عقد قراردادهای استانی ؛ باید 

دام سبک استان جهت گذراندن آموزش های الزم به گروه اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام سبک مرککز معرفکی گردنکد. عکدم 

 . معرفی به منزله تائید دانش فنی پیمانکاران استانی خواهد بود

گله به منظوور افوزايش حوداك ري در پیشورفت عملیات پروژه تولید تركیب ژنتیكی بز شامل : انتخاب گله دار و بهترين دامهاي مولد

ژنتیكی نسل نتاج؛ نظارت بر مديريت پرورش گله اعم از تغذيه، بهداشت و جايگاه؛ انتخاب مناسب ترين بز ها براي همزمانی؛ انجوام 
ه پورورش عملیات همزمان سازي فحلی؛ انجام عملیات تلقیح مصنوعی؛ نظارت جهت به حداقل رساندن استرس هاي موجود در دور

بمنظور استحصال حداك ر آبستنی ؛ نصب پالك گوش و ثبت مشخصات و اطالعات زايش بزها و ركوردهوا در سوامانه برناموه جوام  
 اصالح نژاد؛ 

تهیه قرارداد با مهر و مورد تائید سازمان جهاد کشاورزی استان با پیمانکاران وگله داران به همراه کلیه مشخصات شرکتی  -3
 ت، مدیر عامل، سوابق، آدرس ، نیروی انسانی و غیرهنظیر نوع شرک

انتخاب صحیح گله دار و دامهای تحت پوشش با همکاری پیمانکار. توجه به این نکته ضروری است که پیمانکارانی بایکد  -4
تان را به سازمان جهاد کشاورزی اسک از مولدین تحت پوشش همزمانی فحلیدرصد باروری  40انتخاب شوند که تعهد حداقل

 بسپارند.

 نظارت بر کلیه شرح وظایف پیمانکار وگله داران تحت پوشش ومسئولیت های مربوطه. -5

 

  دستورالعمل اجرايی:

کافی پرورش بز شیری در ارتبکاط بکا عملیکات و مهارت تنها دامدارانی که از دانش  به منظور اجرای کامل و صحیح پروژه -1
ار بوده و از ضرورت اجرای پروژه و تاثیر آن در ارتقاء رانکدمان اقتصکادی گلکه خکویش ترکیب ژنتیکی برخورد اصالح نژاد تولید

 ایکن و مزایای آتی اعم از استفاده از تسهیالت بانکی کم بهره و اعتبارات دولتی هستند تحت پوشش قرار خواهند گرفت مطلع
 ی جایگزین خواهد شد.در غیر این صورت از پروژه حذف و دامدار دیگر پروژه بهره مند خواهند بود
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راس دام مولد ماده بومی بوده که پس از بررسکی و انتخکاب ژنتیککی و  50حجم عملیات تعیین شده هر گله حداقل تعداد  -2
    سالمت، تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

 گله های انتخاب شده بایستی دارای شرایط زیر باشند: -3
تاسیس )در حال اجرا( پرورش بز شیری در روشهای پرورش بسته و یا نیمه بسکته  متقاضی بایستی پروانه بهره برداری و یا -4

 را در اختیار داشته باشد.       بدون اتکاء به مرتع)مزرعه ای( و 

 روش پرورش بدون اتکاء به مرتع )به صورت بسته  یا مزرعه ای ( باشد. -5

در ناحیه پستانها( برخوردار باشند و باید میزان تولید شکیر روزانکه   بز های مولد گله ، خالص و از تیپ و جثه مناسبی )بویژه  -6

 باشد. حداقل نیم  لیتر در زمان پیک تولید

راس بز مولد در کشت آبی و یکک  50اولویت با متقاضیان دارای زمین مناسب جهت علوفه کاری به ازای یک هکتار برای  -7

 راس در کشت دیم می باشد. 25هکتار برای 

لکیت ساختمان و تاسیسات حداقل به صورت نیمه صنعتی با توجه به ظرفیت پیشنهادی و مناسب از نظر بهداشتی بکرای ما - 8

 پرورش بز در روشهای بسته مزرعه ای بوده و دارای دستگاه شیردوش نیز باشد.

 سال تجربه عملی در زمینه پرورش بز داشته باشد . 5متقاضی بایستی حداقل   -9

 یا یکی از اعضاء خانواده دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه باشند. دامدار و -10

 اسپرم بز نژاد پر شیر مانند سانن و آلپاین توسط  پیمانکار خریداری و به روش سرویکال تلقیح خواهد گردید.  -11
در سالهای آتی،  توجکه و دقکت در با توجه به اهمیت ثبت دقیق رکورد در اجرا و پیشبرد اهداف برنامه های اصالح نژادی  -12

رکورد برداری ضروری می باشد و انتخاب دامهای برتر بر اساس رکورد اخذ شده صورت می گیرد و ثبت رکورد در مکوارد ذیکل 

 ضروری می باشد:

  قبل از سیدر گذاریوزن بز ماده بومی نسل اول  --

 وزن تولد بزغاله ها)با همکاری دامدار(  --

 ر خوارگی بزغاله هاوزن پایان شی --

 حداقل پنج نوبت رکوردگیری شیر پانزده روز پس از زایش و هر ماه یکبار؛ به همراه ثبت تاریخ خشکی. --

تنظیم صورتجلسه انجام  عملیات تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرمهای مصرفی که به امضکای نماینکده معاونکت بهبکود -13

رارداد و دامدارتحت پوشش رسیده باشد و یک نسکخه از آن بهمکراه پایوتهکای اسکپرم پیمانکار طرف ق –تولیدات دامی استان 

 مصرف شده به مرکز اصالح نژاد وبهبود تولیدات دامی ارسال گردد.

 

نظارت بر نحوه اجرا و عملکرد استان و پیمانکاران توسط کارشناسان مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی و موسسکه  – 14

وم دامی انجام می پذیرد و در صورت عدم تایید عملکرد مطلوب ، استان  از پروژه حذف و مسئولین جوابگو خواهند تحقیقات عل

 بود.

( باالتر از میانگین والدین می باشد؛ لذا ضروری است به منظور بیشتر شدن f1هدف این پروژه تولید بزغاله های نسل اول ) -15

 از مولدین برتر گله بر اساس عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و سالمت باشند.میانگین فرزندان، مولدین ماده بومی 
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وظیفه تهیه اسپرم برعهده پیمانکار پروژه با نظارت مسئول دام سبک استان مربوطه خواهد بود و دامهای بکومی از طریکق  -16

 تولیدات دامی و اکیپ انجکام عملیکات عملیات تلقیح مصنوعی بارور خواهند گردید. محل خرید اسپرم مرکز اصالح نژاد و بهبود

 تلقیح مصنوعی با تائید مسئولین دام سبک استان و اطالع وتائید گله داران خواهد بود.

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور حذف مالی سهم دامدار مجاز به  :تذکر مهم

 کاهش حجم عملیات پروژه نمی باشد.

بدلیل لزوم مشاركت دامداردر هزينه ها و بهتر اجرا شدن پروژه، تامین مابقی هزينه ها، نظیر همزموان سوازي  شايان ذكر است
فحلی و ... به عهده دامدار می باشد و در صورت عدم موافقت دامداردر تامین هزينه از پروژه حذف و دامودار ديگوري جوايگزين 

 ري دامدار انجام می گردد.گردد. همچنین ركوردگیري تولد بزغاله ها با همكا
 

توجه: چنانچه عملكرد مسئولین دام سبک استان، در تحقق هر يک از بندهاي دستورالعمل اجرايی، مورد تائید قرار 

 نگیرد، استان مربوطه از اجراي پروژه در سالهاي آتی حذف خواهد گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


