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 8008سال بز شيري بومي براي پرورش در شرايط متمركز و نيمه متمركز واحدهاي ايجاددستور العمل اجرايي 

تحت پوشش توجه: مطالعه اين دستور العمل براي مسئولین پروژه وكارشناسان استانی؛ پیمانكاران و گله داران 

 ضروري بوده وعدم اطالع از مفاد آن تحت هیچ شرايطی قابل توجیه نیست.

 مقدمه :

جمعیت بز بومي کشور سهم قابل توجهي از تولیدات  فرآورده های لبني، گوشت قرمز ، الیاا  داماي و اشالزالزاري را در    

صورت انجام صحیح اصالح نژاد  بزهای بومي کشور به خود اخلصاص داده است. در ارن پروژه اعلقاد بر ارن است که در 

به روش انلخاب، در آرنده ای نزدرك امكان دسلیابي به بزهای بومي با توان شیرواری باال بهمراه سارر صفات تولیادی و  

تولید مثلي مناسب همچنین تطابق پذرری باال جهت پرورش در بسیاری ازمناطق کشورکه امكان پرورش نژادهای خالص 

 بزهای خارجي را ندارند فراهم آرد.وآمیخله 

رورش بزهای بومي شایری در برخاي از اسالانها باا تولیاد      حفظ ذخارر ژنلیكي جمعیت بز کشور و مسلعد بودن شرارط پ 

مناسب مقدار و کیفیت شیر مزرت دار ؛ بهمراه سارر صفات ارزشمند نظیر  ماندگاری و دوقلاوزايي، رارورت اجارای اران     

فزارش کمي و کیفي تولیدات و فرآوری شیر بز و اقلصادی نمودن پارورش باز هاای شایری باومي را      پروژه را با هد  ا

 دوچندان نموده است.

با توجه به شرارط فعلي و تجربه موجود در سالهای اخیر و روند کاهشي اعلبارات، دسلیابي به برنامه های توسعه ای نبارد 

د؛ لذا جهت تداوم اجرای پروژه ها تا حصول نلیجه؛ تالش و همكاری تنها با اتكا به اعلبارات ملي درنظر گرفله شو

و توان   معاونین محلرم بهبود تولیدات دامي در کلیه اسلانها برای جذب اعلبارات اسلاني و بهره گیری از تجربیات عملي

 کارشناسان دام سبك  اسلان در اجرای پروژه ها  رروری است. 

 اهداف مهم و محوري پروژه:

 اء بهره وری به ازای هر راس بز ماده مولد بوسیله افزارش تولید شیرروزانه، افزارش دوره شیردهي، بهبود ارتق
 راندمان تولید مثلي و...

 بخش. ارن در تولید پارداری نلیجه در و داری گله حرفه شدن اقلصادی 

 بومي بزهای از ژنلیكي حفاظت 

 

 نتايج مورد انتظار پس از انجام پروژه:

  صفات تولیدی و تولید مثلي و در نلیجه ارتقاء بهره وری به ازای هر راس بز ماده مولد.ارتقاء 

 .حفظ ذخارر ژنلیكي بزهای بومي کشور به شكل پاردار و اقلصادی 

 

 شرح عملیات:

 برنامه اصالح نژاد بزهای بومي شیری تحت پوشش ارن پروژه؛ روش اصالح نژادی هسله باز مي باشد 
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هد  سرعت بخشیدن به انلقال پیشرفت های  ین و کارشناسان اموردام اسلانهای تحت پوشش بابا همكاری مسئول 
؛ رروری است انلخاب گله ها اسلانهای شمالزرب و غرب کشور  ژنلیكي بدست آمده از گله هسله به گله های منلخب
ار باشند. لذا دامهاري که تحت پلانسیل تولیدی مناسبي برخورد بادقت بیشلری انجام گیرد. ومولدرن بزهای بومي از

  .باشد روز در گرم  055 از باالتر تولید، پیك در آنها روزانه شیر پوشش قرار مي گیرند بارد رکورد

بمنظور انجام عملیات تلقیح مصنوعي برای کلیه دامهای تحت پوشش ثبت مشخصات و همزمان سازی فحلي انجام مي 
اسپرم برای اسلانهای شمالزرب و غرب کشور اعم از آذربارجانزربي ، آذربارجانشرقي ، اردبیل ، البرز، لرسلان و... گردد. 

مورد نیاز جهت تلقیح مصنوعي دامهای تحت پوشش توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي از گله هسله تهیه و 
پرمها از برتررن بزهای بومي نر ازگله هسله با میانگین تولید بیش از به پیمانكاران مجری پروژه تحورل مي گردد. ارن اس

بزهاري که از طررق تلقیح مصنوعي بارور  لیلر شیر بر اساس رکورد والدرن و خورشاوندان نزدرك اخذ گردرده است. 055
د نمود تا درصد نمي گردند در سیكل فحلي آتي با بهلررن بزهای نر موجود در گله بصورت طبیعي جفت گیری خواهن

 بزغاله گیری در گله های تحت پوشش کاهش نیابد.

برای اسلانهاري که اقلیم گرم و خشك دارند و  از اسپرم بز مهابادی اسلفاده نخواهند کرد،مي بارست از نر بزهای برتر 
هبود راندمان تولید شیر با توجه به ارنكه ركي از اهدا  ارن پروژه ببومي اسپرم گیری شود و تلقیح مصنوعي انجام گردد. 

مي باشد لذا انجام رکوردگیری شیر و دقت در رکوردگیری شیر مولدرن پس از زارش رروری بوده، همچنین رکوردگیری 
 اوزان بدو تولد و وزن از شیرگیری نیز از مهملررن رکوردهای مورد نیاز مي باشد. 

شیر مادران بومي و اطالعات پدر انلخاب و جارگزرن دامهای در سالهای آتي بزغاله های ماده بدنیا آمده، براساس رکورد 
شاهد ارتقاء تولید قابل توجه خواهند بود. ارن گله ها  در صورت تارید  و کم تولید گله های تحت پوشش خواهند گردرد

ه بوده و مرکز ) بر اساس اطالعات و رکوردهای ارسال شده  و تجزره و تحلیل آنها( محل تولید مواد ژني برتر منطق
 د داشت. نامكان توزرع مولدرن نر و ماده و حلي مواد ژني را خواه

 الف : شرح وظايف پیمانكاران :

پیمانكار بارسلي کارشناس دامپروری بوده و از دانش فني کافي جهت انجام امور اجرايي پروژه برخوردار باشد و  .1
 در جلسات توجیهي شرکت نمارند.

 تولیدات دامي اسلان در شناسايي گله داران توانمند جهت اجرای پروژه.همكاری با معاونت بهبود  .2

رقماي ،   10پیمانكاران موظف هسلند لوازم مورد نیاز برای تلقیح مصنوعي ، ثبات مشخصاات )شاماره گاوش      .3
مطابق با دسلورالعمل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي(، رکوردگیری اعام از باساكول ، تارازوی تاوزرن     

 اله و ظر  مدرج اندازه گیری شیر را در اخلیار داشله باشند.بزغ

پیمانكار موظف به انجام کلیه عملیات ثبت مشخصات برای کلیه دام های تحت پوشاش قبال از عملیاات اصاالح       .4
 نژادی مي باشد.

مطابق با دسالور  رقمي پالك گوش دامها توسط معاونت بهبود تولیدات دامي اسلانها  10تبصره: سررال شماره های  
 العمل هورت گذاری از مرکز اصالح نژاد بارد دررافت گردد.

 همزمان سازی فحلي برای کلیه دامهای ماده تحت پوشش  با رعارت روابط بهداشلي انجام گردد.  .0
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پیمانكاران موظف به انجام عملیات ثبت مشخصات و رکورد گیری دامهای تحت پوشش ماي باشاند و باراد در هنگاام      .6
دامها به گله تحت پوشش مراجعه نموده و با همكاری دامدار ، دامهای ملولد شده را ثبت ، رکاورد گیاری و در   زارش 

در صورتي که دامدار خود عهده دار توزرن بزغاله های تازه ملولد شده و نصب پاالك   سیسلم نرم افزاری وارد نمارند.
از اعم از پالك گوش، پنس پالك کوب و ترازوی توزرن گوش باشد مقلضي است پیمانكارآموزش الزم و لوازم مورد نی

بزغاله را قبل از شروع زارش بطور اماني در اخلیار دامدار قرار دهد و پس از دررافت اطالعات و رکورد از دامدار ، اقدام 

 .به ثبت در برنامه نرم افزاری مرکز نمارد

 
اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي مطابق با حجم  پیمانكار موظف به تهیه اسپرم بز اصالح شده بومي از مرکز .7

 عملیات پروژه مي باشد.

فقط از ماموررني که دارای مجوز تلقیح مصنوعي معلبر و مورد تايید مرکز اصالح نژاد و بهبودتولیدات دامي مي   .8
 باشند برای تلقیح مصنوعي اسلفاده نمارد.

 را طبق موارد ذرل رکورد برداری نمارد:کلیه بزهای ماده و بزغاله های ملولدشده تحت پوشش  .9

 وزن بز مولد  قبل از همزمانسازی فحلي  -

 وزن تولد بزغاله ها  -

 وزن پاران شیر خوارگي بزغاله ها -

 12چهار نوبت رکوردگیری شیر از بز ماده، رك ماه بعد از زارش،  هر پانزده روز ركبار )روز رکورد گیری نبارد بزغاله  -

در تزذره کند(.شاران ذکراست انجام عملیات رکوردگیری اوزان و شیر مي تواند توسط خود دامدار ساعت از شیر ما

 انجام پذررد.

تبصره: با توجه به اهمیت طول دوره شیردهي به عنوان رك معیار با اهمیت اقلصادی و مبنای انلخاب، ثبت تاررخ خشكي  

 الزامي مي باشد.

پیشرفت فیزركي پروژه را تحت عنوان گزارش عملكرد مطابق با دسلورالعمل پروژه تهیه و است  .  پیمانكار موظف15

 به معاونت بهبودتولیدات دامي اسلان ارسال نمارد. 

تاوجیهي     -. نسبت به انجام همكاری و هماهنگي الزم با کارفرما در  تشكیل و برگزاری کالساهای  آموزشاي   11
 سان  ذرربط اقدام نمارد. برای دامداران تحت پوشش و کارشنا

 . مسئولیت صحت و دقت  انجام کامل شرح عملیات پروژه و ثبت نلارج آنها بر عهده پیمانكاران مي باشد.12
 

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

 قرارداد همكاری با ارشان.انلخاب  پیمانكار توانمند، عالقمند و تحصیلكرده دامپروری و عقد  (1

 انلخاب صحیح گله دار و دامهای تحت پوشش با همكاری پیمانكار.  (2

رقمي پالك گوش دامها توسط معاونت بهبود تولیدات دامي اسلانها مطابق با دسلور  10سررال شماره های  (3
 العمل هورت گذاری از مرکز اصالح نژاد بارد دررافت گردد.

 یمانكار وگله داران تحت پوشش ومسئولیت های مربوطه. نظارت بر کلیه شرح وظارف پ (4
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هماهنگي و معرفي پیمانكار به مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامي برای دررافت اسپرم بز بومي اصالح  (0
 شده.

همكاری و انجام هماهنگي های الزم برای نظارت توسط ناظر ملي )موسسه تحقیقات علوم دامي کشور(که  (6
 اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامي مشخص گردرده است.توسط مرکز 

مسئول دام سبك معاونت بهبود تولیدات دامي اسلانها موظف خواهند بود پاروت اسپرم های تلقیح شده راپس  (7
از پاران عملیات تلقیح از پیمانكاران طر  قرارداد تحورل گرفله و با ذکر دقیق تعداد و شماره های اسپرم 

 نمارند .صورتجلسه 

 به منظور بهره برداری از سارر روش های جفت گیری، معاونت بهبود تولیدات دامي اسلان های مجری مي     (8

از گله داران توانمند بخش های خصوصي که در زمینه پرورش بز فعالیت مي نمارند، بورژه شرکت های  توانند 
ازه مورد نیاز پروژه در اسلان را منطقه معرفي نمارند و تعاوني بزداران را به عنوان پیمانكار تامین کننده اسپرم ت

با تايید توانايي عملكرد آنها توسط مسئولین دام اسلان؛ فقط از سهم وجه هزرنه خررد اسپرم ارن دسلور العمل؛ 
 مي توانند به عنوان کمك هزرنه خررد بزهای نر خالص مورد تايید مرکز اصالح نژاد بهره مند گردند.

 

 

 ب پرورش دهنده واجد شرايط:ج: انتخا

. اولورت با پرورش دهندگاني مي باشد که زمین کشاورزی جهت تامین بخشي و را تمام علوفه مورد نیاز گله  1
 پرورشي خود را دارا مي باشند. 

 اولورت با پرورش دهندگاني است که قبال تحت پوشش ارن پروژه بوده اند. .2

 لحاظ بهداشلي، ظرفیت دام مولد و ترکیب گله مناسب باشد.ساخلمان و تاسیسات گله دار بارد از  .3

بز های مولد گله بارسلي خالص و از تیپ ) بورژه در ناحیه پسلانها( و جثه مناسبي برخوردار باشند و بارد  .4
 گرم در روز باشد.  055رکورد شیر روزانه آنها در پیك تولید، باالتر از 

 لي در زمینه پرورش بز را گوسفند داشله باشد.سال تجربه عم 0پرورش دهنده بارد حداقل  .0

 پرورش دهنده را ركي از اعضاء خانواده ارشان دارای حداقل مدرك تحصیلي درپلم ملوسطه باشند.  .6
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