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 مقدمه

ی خلقت بشر، منابع ژنتیک دامی و گیاهی نقش حیااتی ایقین می توان گفت از ابتد بطوربدون شک و آنچه 

ماواد ذایایی و سا   در بقای حیات بشر داشته اند ، زیرا فقط همین منابع بوده و هستند که تامین کنناده 

گیااهی و یاا دارویای و  ،راورده های دارویی با منشاف حمل و نقل ،انواعدیگر نیازهای بشر از قبیل پوشاک ،

نیازهای روحی و عاطفی بوده اند. در این میان منابع ژنتیک دام های بومی هر منطقه ویا اکو سیستم در طای 

س با شرایط مساعد و یا نا مساعد محیطی ،تغییه ای ،اقلیمی خود را تطابق داده و بر اساا قرن های متمادی

یک انتخاب طبیعی زنده مانده و به تبع آن انسان ها بر اساس نیاز های گوناگون خود اقدام به اهلای کاردن 

لویت تامین ذیا( و نتیجه این اهلی کردن وجود انواع گونه های بومی در اقالیم و زیساتگاه آنها نموده )با او

ش بسایار معنای دار در تولیاد شایر و های خاص خودشان می باشد که حقیقتا از ابتدای پیدایش همیشه نق

این تصادی برای پرورش دهندگان در مناطق روستایی داشته و خواهاد داشات.اق آمدگوشت و در نهایت در

بمنظور حفاظت از منابع ژنتیک دامهای بومی و با محوریت اقتصادی کردن آنها در قالا  دو فعالیات  پروژه

 .های بومی به شرح زیر تهیه و تدوین شده استگاو الف: حفظ و حراست ب:توسعه و اصالح نژاد

  :فعالیت های مورد نظر در این دستورالعمل عبارتند از

 الف:فعالیت مرتبط با حفاظت از منابع ژنتیک دام های بومی ایران 

 ب: فعالیت توسعه ای و اصالح نژادی 

عاونات اماور دام اساتان هاای شایان ذکر است که فعالیت های فوق به وسیله پیمانکاران طرف قرارداد با م

 مجری با رعایت همه موارد حقوقی و قانونی انجام خواهد شد.

 

 نحوه عمليات اجرايي در گله هاي پشتيبان 
راس گاو ماده مولد، امکانات و تجهیزات الزم برای  5منظور از گله پشتیبان، گله هایی است که حداقل 

اسکول(، امکان انجام تلقیح مصنوعی و ثبت اطالعات را شیردوشی )ثابت یا سیار(، وزن کشی)دارا بودن ب

داشته باشند تا بتوان با دقت و صحت مطلوب داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و عملیات اصالح 

 نژادی را جمع آوری نمود.

 گله هایی که در سالهای قبل تحت پوشش قرارگرفته اند در اولویت می باشند.   :تذكر

ایی شامل ثبت مشخصات، رکورد گیری صفات تولیدی و انجام عملیات تلقیح مصنوعی کلیه عملیات اجر

برای گله های پشتیبان از طریق عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های 
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تی آنان فعال در زمینه دام روری و پیمانکاران بخش خصوصی واجد شرایط که ترکی  پرسنلی و سابقه فعالی

در این زمینه مورد تائید معاون بهبود تولیدات دامی استان بوده و با انجام تشریفات قانونی شرایط انجام 

نمایند صورت می پییرد که با توجه به تجربیات موجود توصیه می گردد کلیه پروژه مزبور را احراز می

زمان در اختیار یک پیمانکار قرار عملیات ثبت مشخصات، رکورد گیری شیر و تلقیح مصنوعی بصورت هم 

 گیرد. 

 مشروح عملیات این پروژه به قرار زیر می باشد: 

 در رابطه با ثبت مشخصاتفعاليت نحوه اجراي 

عقد قرارداد معاونین محترم بهبود تولیدات دامی استانها  یا نمایندگان قانونی آنان با کلیاه اشاخاص  (1

 حقیقی و حقوقی واجد شرایط

قرارداد فیمابین پیمانکاران و معاونت امور دام استان ها و تایید حسن اجرایی پاروژه نظارت بر عقد  (2

 .به منظور پرداخت مبلغ ضمانت به پیمانکار توسط این مرکز انجام می ییرد

هاای آموزشای موردنیااز جهات کارشناساان و دورهمعاونت امور دام اساتان موظاف باه برگازاری  (3

 می باشد. مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامیکاری مجریان پروژه با همهای  تکنسین

 صع  مناطق انتخاب بایستی از لیا و بوده دسترسی قابل مناطق در پشتیبان های گله انتخاب اولویت (4

  .کرد، پرهیز نمود تردد آنها در راحتی به نتوان زمستان فصول در که مناطقی یا و العبور

را کاه باه  ایان مرکازسامانه تحات وب  مطابق بامدیریت اطالعات پیمانکاران موظفند کلیه مراحل  (5

گاوش و شاماره ملای  شماره)نص   صدور شناسنامهترتی  شامل : فرم های ثبت مشخصات گله،  

زایش، تلقیح، وزن کشی،انتقال یاجابجائی دام)در صورت نیااز(، رکاورد شایر، خشاکی،  ،رقمی( 15

کمیل، یک نسخه آن را به دامادار، نساخه دیگار را باه را در سه نسخه ت زایش نر و تلفات ، حیف

 معاونت بهبود تولیدات دامی استان و نسخه آخر را نیز در دفاتر بایگانی خود نگهداری نمایند.

این تحت وب سامانه پیمانکار موظف است بعد از تکمیل فرم های مربوطه اطالعات تکمیلی را در  (6

 وارد نماید. مرکز

 بهداشتی و دام زشکی را در واحد دامداری خود رعایت نمایند. ملیاتدامداران باید کلیه ع (7

 ثبت گردد.  این مرکزماه در برنامه  3کلیه اطالعات ثبت شده باید حداکثر ظرف مدت  (8

جهت پالک کوبی باید از پالک گوش های استاندارد پالستیکی ویژوال، پالک گوش الکترونیکی  (9

(RFID) یا بلوس(Bolus) استفاده گردد. 

ارائاه مای  ایان مرکازرقمی همزمان با درخواست پالک گوش توساط  15 المللی ردیف ثبتی بین  (10

 گردد.
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 شاماره درخواسات این مرکازجهت درخواست پالک گوش استاندارد و ردیف ثبتی باید استان از  (11

یاد اقادام باه خر ایان مرکازکننده مورد تایید  وارد یا کننده تولید شرکت از نموده و المللی بین ثبت

 نمایند. 

 گاوش پاالکو  چا  گاوش در  RFID دامدارانی که پالک گوش الکترونیکی استفاده می نمایند (12

 باید نص  گردد.  راست گوش در ویژوال

دامدارانی که از بلوس استفاده می کنند عالوه بر این باید پالک گوش ویژوال را در گاوش سامت  (13

 راست نص  نمایند.

 .شود انجام باید گوش پالك نصب عمليات لهگوسا تولد از پس یک ماه حداكثر (14

گله های ثبت شده در سال های قبل به علت وجود اطالعات مرباو  باه خاود دام  و باه تباع آن  (15

 سهولت در برآورد عملکرد تولیدات نتاج آنها در اولویت می باشند.

پوشاش نتاج مولد های ثبت شده طی سال های قبل به دلیل بررسی روند ژنتیکی حیواناات تحات  (16

 درصد مولد جایگزین بالمانع می باشد. 20پروژه بایستی ثبت شدده و ثبت 

 شير در رابطه با ركوردگيري فعاليتنحوه اجراي 
 

را قبل از رکورد گیری شایر تکمیال نماوده و حیوانات پیمانکار موظف است اطالعات فرم زایش  .1

 شیر برای هر راس دام مولد شامل : گیریرکوردعملیات س   

، اخی نمونه شیر در ظروف مخصوص رکوردگیری حاوی بای کروماات پتاسایم ، (کیلوگرم)شیر وزن 

خشاکی را در و زایاش، ثبت اطالعات فرمهای رکاورد شایر ،ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تجزیه شیر

 .انجام دهد این مرکزبرنامه 

 وگیری نماید.پیمانکار موظف است از رکوردگیری دامهای مازاد )پیر ، حیفی و ...(  جل .2

گیری را تهیه و در هنگاام پیمانکار موظف است لوازم مورد نیاز برای رکوردگیری و ظروف نمونه .3

 .رکوردگیری در اختیار دامداران قرار دهد

گیری تکمیل شده به پیمانکار موظف است یک نسخه از فرم رکوردگیری را به همراه ظروف نمونه .4

 اء شیر تحویل نماید )هر ماه یکبار(.آزمایشگاه شیر استان جهت آنالیز اجز

پیمانکار موظف است رکوردگیری را بر اساس برنامه آزمایشگاه شیر معاونت امور دام استان انجام  .5

 دهد.

های مولد را ماهیانه و حداقل در دو نوبت دوشش)ظهر و پیمانکار موظف است رکوردگیری از دام .6

 ش (  انجام دهد.
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رأس حاداقل یاک شایردوش  20گاو مولد دارند باید به ازای هار رأس  20دامدارانی که بیش از  .7

سیار داشته باشند و یا دارای امکانات مناس  شیردوشی از نظر ساختمان و تجهیازات شیردوشای 

 باشند.

نمونه های اخی شده شیر باید از هر دام بطور مجزا و با رعایت هوادهی مناس  یا همزدن حاداقل  .8

 ساعت به آزمایشگاه شیر استان یا شهرستان ارسال گردد. 24ثانیه حداکثر ظرف مدت  30

و در روز یکباار باا تعیاین درصاد چربای ، پاروت ین  25-35انجام عملیات رکوردگیری شیر هر  .9

بارای هار دام ( Somatic Cell Scoreصورت توانائی آزمایشگاه شیر استان، سلولهای بدنی)

  گیرد.صورت 

روز )با احتساب روز زایش  5 های مولد تحت پوشش حداقلشروع اولین رکوردگیری ماهیانه دام .10

هر راس دام مولد باید حداقل  از و  وز پ  از زایش انجام گیردر 35و روز رکورگیری( و حداکثر 

 رکورد متوالی از شیر در هر دوره شیردهی اخی گردد.  5

حت همان دوره ثبات اگر گاوی در طول دوره شیردهی سقط کند آن دوره ادامه یافته و رکوردها ت .11

خواهند شد ولی چنانچه سقط جنین در ماه های پایانی دوران آبستنی و نزدیک باه دوره خشاکی 

 .باشد، روز بعد از سقط اولین روز دوره شیرواری جدید محسوب میگردد

ایان افزارتحات وب پیمانکار موظف است اطالعات اخی شده از آزمایشگاه شیر اساتان را در نرم .12

رم هائی که به همین دلیل طراحی شده وارد و یک نسخه از گزارش حاصل از برناماه و در ف مرکز

 را دراختیار دامدار قرار دهد.

و بهبود نژاد مرکز اصالح ،برداری توسط کارشناسان استاننظارت بر صحت رکوردگیری و نمونه .13

 گردد. میانجام  تولیدات دامی و بخش خصوصی طرف قرارداد با معاونت امور دام استان

ن شده  باید در دامهای مولدی کاه تحات پوشاش یرکوردگیری شیر با توجه به حجم عملیات تعی .14

 عملیات تلقیح مصنوعی و دارای ثبت مشخصات می باشند، صورت گیرد.

 ركوردگيري وزن پروژه در رابطه بانحوه اجراي 

باا رعایات ماوارد مرکاز این ر برنامه درا  وزن و ثبت اطالعات فرموزن پیمانکار موظف است رکوردگیری 

 ذیل انجام دهد: 

ایان برناماه و ثبت آنها در های نر متولد شده دام برای شیرگیری و بلوغاز  تولد، اندازه گیری اوزان -1

 مرکز

 . رکوردگیری وزن بوسیله باسکول و یا از طریق اندازه گیری قد و دورسینه انجام گردد -2
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 مای باشاند،مادرانشان تحت پوشش عملیات رکوردگیری شیر های نری که دامرکوردگیری وزن از  -3

 صورت گیرد. 

 دامتلقيح پروژه در رابطه با نحوه اجراي 
را در تلقایح دام  تاریخ و ساعت دقیق دفعاات با تاکید بر تلقیح اجرایی پیمانکار موظف است کلیه عملیات 

 : ثبت کندزیر عایت مواردا با رمرکز راین در برنامه از پیش تعریف شده تلقیح  های  فرم

پیمانکار موظف است در گله هایی که عملیات تلقیح مصنوعی انجام می دهد جهت برقراری ارتبا   -1

 مرکزاین تایید مورد  که دارای شماره ثبت و نر ممتاز بومی از دامهایاس رم های مصرفی را  ،ژنتیکی

 تهیه نماید. هستند

تلقیح  2تلقیح که بطور متوسط  3ش حداقل یک و حداکثر های تحت پوشدامتعداد دفعات تلقیح برای  -2

  .استپیش بینی شده 

های صادره از شبکه تلقیح مصنوعی مرکز اصالح نژاد دام و پیمانکار موظف به اجرای دستورالعمل -3

 باشد.بهبود تولیدات دامی می

ه را  در برنامه تحت های تلقیح مصنوعی ، باید اطالعات مربوطپیمانکار موظف است بعد از تکمیل فرم -4

 وب  این مرکز وارد نماید.

گویی بازرسین و ناظرین معاونت امور دام استان و مرکز اصالح نژاد دام و پیمانکار موظف به پاسخ -5

 بهبود تولیدات دامی در این خصوص خواهد بود.

م و مرکز پیمانکار موظف است مأمورین تلقیح کننده کم بازده را پ  از تشخیص کارشناسان امور دا -6

 اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی تعویض نماید.

پیمانکار موظف است فقط از مأمورینی استفاده نماید که دارای مجوز مهارت تلقیح مصنوعی معتبر  -7

 هستند.

 

 شرح هزينه هاي پروژه :

ه ارایه کمک هزینبا  حفاظت و توسعه گاوهای بومینظارت فنی فعالیت ها و اجرای صحیح طرح   -1

 .صورت گیرد ... و تغییه ، ثبت مشخصات و هویت گیاری ،رکورد گیری

معاونت امور دام استان مجاز است مقادیر هزینه کرد اعتبارات را با توجه به دوری و نزدیکی محل   -2

 نماید.تقسیم اجرای پروژه 
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و  حق انگیزه طی سه مرحله شناسایی و هویت گیاری گاو های باومی تحات پوشاش،رکوردگیری -3

 از دامها و هویت دار کردن نتاج آنها قابل پرداخت می باشد. لقیحت

 معیار ارزیابی عملکرد پروژه ، اجرای حجم عملیات مصوب ارسالی خواهد بود. -4
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