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مولذ اسپزم نز ی له ها انتخاب گوسا اجزایی دستورالعمل   

(اسپزم کشور کننذه بزای ایستگاههای تولیذ)  

  

تَلیذ ٍ تىثیش هَاد طًی ثِ هٌػَس افضایؾ طًْبی هطلَة دس جوؿیت اص اصَل اصلی اصالح ًظاد ثَدُ ٍ هشوض اصالح ًظاد ٍ ثْجَد 

ثب تَجِ ثِ تَلیذات داهی هطبثك ثب ٍغبیف هحَلِ لشیت دٍ دِّ ًؼجت ثِ طشاحی ٍ اجشای ایي ؾولیبت اّتوبم ٍسصیذُ اػت  اهب 

اًتخبة گَػبلِ ّبی ًش هَسد ًیبص  ،لبًَى اػبػی جوَْسی اػالهی ایشاى 44اد ثش اػبع اصل ٍاگزاسی اهَس اجشایی اصالح ًظ

لزا ایي دػتَسالؿول  .گشدد ٍاگزاس هی داسای ایؼتگبُ تَلیذ اػپشمثِ هشاوض خصَصی اػپشم وـَس وٌٌذُ ایؼتگبُ ّبی تَلیذ 

 . د ریل جْت اجشا اثالـ هی گشددسدیي هٌػَس ٍ ثِ ؿشح هَاة

 : گوساله نز انتخابمعیار های 

ٍ ؾذم ثجت توبهی گَػبلِ ّبی ًش اثتذا ثشتشیي گبٍّبی هبدُ اص ًػش  ثب تَجِ ثِ اطالؾبت هَجَد دس دیتبثیغ ایي هشوض

لشاس داسًذ ؿٌبػبیی صَست گشفتِ تحت پَؿؾ دسصذ ثبالی جوؿیت  5اسصؽ اصالحی صفبت تَلیذ ؿیش وِ دس هحذٍدُ 

ػپغ ؿجشُ پذسی گَػبلِ ّبی ًش هتَلذ ؿذُ اص ایي هبدساى هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد دس صَست احشاص ؿشایط الصم ثِ 

لزا جْت تؼشیؽ هشاحل ریل لیؼت . لشاس هی گیشد ... گَػبلِ ًش هَسد اسصیبثی غبّشی ، ػالهتی ، ثْذاؿتی ٍ ؿشح ریل 

    .ادساى ثش سٍی ػبیت ایي هشوض لشاس دادُ ؿذُ اػت اسصؿْبی اصالحی م

 :(Bull Dams)مادران گوساله های نزمعیار انتخاب  (1

صفبت ویلَگشم ؿیش ، چشثی ٍ پشٍتئیي  آخشیي لیؼت اسصؽ اصالحیسفتبس تَلیذی ٍ ثش اػبع   اًتخبة هبدس گَػبلِ ًش

 .هی ثبؿذ BVM , 30≤ BVP  , 30≤ BVF ≥1300 ثِ صَست 

چشثی ٍ پشٍتئیي ووتش اص همبدیش فَق ثبؿذ ثِ ؿشطی وِ هجوَؼ  چشثی یب پشٍتئیي اسصؽ ّبی اصالحیاگش  :تبصزه 

 .لبثل لجَل اػت ثبؿذ  60ثیـتش اص 

 (Sire of Sire)گوساله های نز انپذرمعیار انتخاب  (2

  :ثبیذ داسای ؿشایط صیش ثبؿذ ٍاسداتی ثبؿذ گَػبلِ ًشدس صَستیىِ پذس  .1

  TPI≥ 2000یب   NM  ≥ 400 و  MILK  ≤ 800:   ثبؿذ داسای دختشپذس  دسصَستیىِ  . أ

  TPI≥ 2200یب   MILK>1600 ٍ 600≤NM: ثبؿذ  ثذٍى دختشپذس  دس صَستیىِ  . ة

هَسد اطالؾبت پذس ثضسي پذسی  اسصؽ اصالحی صفبت تَلیذ ؿیش پذس ٍدس صَستیىِ پذس گَػبلِ ًش ایشاًی ثبؿذ  .2

 .ًػش هی ثبؿذ

16/09/1392   بسمه تعالی 
 



2 
 

تیپ پغ اص ّوبٌّگی ٍ ًػش  ٍ ٍ صفبت ؿیش ، چشثی TPI  ،NM  ،UDC  ،FLCگبٍّبی ًش ثشتش دس ؿبخص ّبی : تبصزه

 .هَافك هشوض اص ؿشایط فَق هؼتثٌی اػت 

ًؼجت ثِ اًتخبة اص طشیك قشثبلگشی تشیح دادُ هی ؿَد وِ دس صَست  Planned Matingطشح  ثذیْی اػت اجشای

 .هَاسد روش ؿذُ ثبیذ لحبظ گشدد  ، اجشا

 شزایط اختصاصی گوساله نز

 .هبُ ثبؿذ 6ػي گَػبلِ ًش حذاوثش  (1

 .سؾبیت تٌَؼ دس ؿجشُ گَػبلِ ًش هٌتخت ضشٍسی اػت  (2

 .2ٍ 1فشمغبّشی گَػبلِ ًش ٍ هبدس گَػبلِ ثِ ؿشح صفبت اسصیبثی ؾذم ٍجَد ًمبیص غبّشی ثب تىویل فشم  (3

 ( .  PARENTAGE TEST)اًجبم تؼت ٍالذیي صحت ؿجشُ گَػبلِ ًش تَػط  یِتبئیذ (4

 .3هؿبیٌبت داهپضؿىی هطبثك ثب فشم ثب اًجبم  گَػبلِتبئیذیِ ػالهت  (5

 بهذاشتی ضوابط

 .هی ثبؿذ1ؿوبسُ جْت ایؼتگبّْبی تَلیذ وٌٌذُ اػپشم ثِ ؿشح پیَػت  ؿشایط ٍ ضَاثط ثْذاؿتی گَػبلِ ّبی ًش

الصم ثِ تَضیح اػت وِ گَػبلِ ّبی ًش پغ اص اًتخبة اٍلیِ ٍ اًجبم تؼتْبی الصم دس صَست ػالهت ، ثبیذ  :تبصزه 

 .ًطیٌِ ایؼتگبُ اًتمبل دادُ ؿًَذسحذاوثش غشف هذت دٍ ّفتِ ثِ ق

 : توسط ایستگاهانتخاب و انتقال گوساله نز  مزاحل گزدش کاری

ٍ ثْجَد هشوض اصالح ًظاد  اصوـَس ی اصالح ًظادی ثشًبهِ ّب دسیبفت لیؼت داهْبی ٍاجذ ؿشایط هطبثك اّذاف ٍ (1

 تَلیذات داهی

 ٍ ثْجَد تَلیذات داهی ثِ هشوض اصالح ًظادٍ اسائِ   3ٍ  1،2تىویل فشهْبی  (2

ًتیجِ اسائِ  ٍ  پیَػتٍ دػتَسالؿول هطبثك ثب ضَاثط تَػط ایؼتگبُ ثْذاؿتی گَػبلِ ًش تؼتْبی ٍ اسائِ اًجبم  (3

 ٍ ثْجَد تَلیذات داهی هشوض اصالح ًظادثِ تؼت ٍالذیي 

  ثِ هشوض اصالح ًظاد دامهبلىیت گَػبلِ ًش هؿتجش هذسن اسائِ  (4

 هشوض اصالح ًظاد ٍ ثْجَد تَلیذات داهیصذٍس ؿٌبػٌبهِ طًتیىی سػوی تَػط  (5

 ایؼتگبُلشًطیٌِ ثِ  گَػبلِ ًش  حولجْت تَػط گبٍداس یب ایؼتگبُ داهپضؿىی اخز هجَص  (6

 اًتمبل ثِ لشًطیٌِ     (7
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 جهت ارسش گذاری گوساله نز فزمول  پیشنهادی 

تؿییي هی گشدد اهب ًػش ثِ ایٌىِ لیوت ٍالؿی گَػبلِ ًش ثش اػبع  ایؼتگبٍُ  گبٍداسلیوت گَػبلِ ًش ثب تَافك 

 :ؿَد فشهَل صیش پیـٌْبد هی گشددهی پبساهتشّبی اصالح ًظادی تؿییي 

 (هبدس  BVM×A1(+ )پذس  NM×A2) +(W ×A3=  )لیوت ول 

BVM  : اسصؽ اصالحی ؿیش هبدس                

A1  :حَیلی ثِ وبسخبًجبت ؿیش پبػتَسیضُپبیِ ؿیش خبم ت هجلف سیبلی  

NM  :ػَدهٌذی ٍیظُ ثشاػبع دالس 

A2  :دالس هجلف سیبلی ّش 

W  : ٌٍِصى گَػبلِ ًش ثِ ویلَ گشم دس سٍص اًتمبل ثِ لشًطی 

A3  :ّش ویلَ گشم ٍصى صًذُ ثِ سٍص سیبلی  هجلف 

 .اسصؽ اصالحی صفبت تَلیذ ؿیش پذس هی ثبؿذ دس صَستیىِ پذس گَػبلِ ًش ایشاًی ثبؿذ هجٌب هحبػجِ 

اًتخبة هَاد طًی گشٍُ پشٍسؽ ٍ اصالح تصوین گیشی ثش اػبع ًػشات وبسؿٌبػی وویتِ  هَسد اختالفدس هَاد : 1تجصشُ 

 .گیشد  اًجبم هیًظاد گبٍ 

هتؿبلجبً اؾالم  ّش پشٍف دسالصم ثِ یبدآٍسی اػت وِ ولیِ صفبت ٍ ؿبخص ّبی روش ؿذُ دس ایي ضبثطِ فٌی :  2تجصشُ 

 . خَاّذ ؿذ

 

 بزنامه های اصالح نضادی پزوصه ها و  اجزایالشام به 

ى تىٌیىْبی ثب تَجِ ثِ ػیبػتْب ٍ اّذاف هشوض اصالح ًظاد ٍ ثْجَد تَلیذات داهی وـَس دس استجبط ثب اػتفبدُ اص آخشی

هشاوض ... ٍ ، اًتمبل جٌیي ، آی ٍی اف ، اسصیبثی طًَهیه ، اسصیبثی تیپ ، آصهَى ًتبج ياصالح ًظادی هبًٌذ طى ػىَئٌؼیي

 .هی ثبؿٌذ دس اجشای آًْب ّبی الصم  تَلیذ اػپشم هَغف ثِ ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی

 عملیات اجزایینظارت کنتزل و 

ثذیْی لزا  ثَدُوـَس  تَلیذات داهی هتَلی هجوَؾِ ثشًبهِ ّبی اصالح ًظادی دام اص آًجبئیىِ هشوض اصالح ًظاد ٍ ثْجَد

لزا دس ّش اػت وِ تبییذ ًْبیی توبهی ؾولیبت هزوَس ٍ اًتخبة گَػبلِ ّبی ًش حبصلِ ثش ؾْذُ ایي هشوض هی ثبؿذ 

قیش هٌتػشُ ثش هجوَؾِ ایي ؾولیبت ثشای هشوض اصالح  ٍ ثبصسػی حك ًػبستهشحلِ اص هَاسد هزوَس دس ایي دػتَسالؿول 

 . ًظاد ٍ ثْجَد تَلیذات داهی هحفَظ هی ثبؿذ

  . خَاّذ ثَدخطبة الًػش ایي هشوض فصل  ،ضوٌبً دس صَست ثشٍص اختالفْبی احتوبلی  ثیي گبٍداس ٍ ایؼتگبُ هشثَطِ
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 ًش جْت ایؼتگبّْبی تَلیذ اػپشم هٌجوذ  گَػبلِ ّبی  ضَاثط ثْذاؿتی

ٍ ضَاثط ثْذاؿتی اؾالم ؿذُ تَػط ػبصهبى   گَػبلِ ّبی ًش ثبیؼتی اص گلِ ّبیی اًتخبة ؿًَذ وِ همشسات    -1

: داهپضؿىی دس آًْب ثطَس وبهل سؾبیت ؿذُ ثبؿذ اص جولِ 

. تحت پَؿؾ ًػبم پبیؾ ٍ هشالجت ثیوبسیْبی داهی ثبؿٌذ: الف

. ٍ وٌتشلی سا ثِ ؿجىِ داهپضؿىی هٌطمِ گضاسؽ ًوبیٌذ  الذاهبت ثْذاؿتی ، پیـگیشیولیِ : ة

. سا اؾالم ًوبیٌذ( ٍسٍد ٍ خشٍج دام)ولیِ هَاسد خشیذ ٍ فشٍؽ : ج

. اهَس ، اجشا ًوبیٌذ  هحذٍدیت ّبی اؾالم ؿذُ تَػط ؿجىِ داهپضؿىی هٌطمِ سا دس ولیِ: د

گَػبلِ ّبی ًش ثبیؼتی ثشاػبع اؾالم سػوی ػبصهبى داهپضؿىی وـَس اص گلِ ّبی ؾبسی اص ػل ٍ ثشٍػلَص     -2

. اًتخبة ؿًَذ

دس ... گلِ ّبی اًتخبثی ثبیؼتی اص ًػش ثیوبسیْبی هؼشی ًػیش تت ثشفىی ، تت ػِ سٍصُ، لپتَػپشٍص، یَى ٍ     -3

. ثبلیٌی ثبؿٌذ  اًتخبة ، فبلذ ؾالئن  صهبى

گَػبلِ ّبی ًش هَسدًػش تب صهبى اًتمبل ثِ لشًطیٌِ دس جبیگبُ جذاگبًِ ٍ دس ؿشایط هٌبػت ثْذاؿتی ًگْذاسی     -4

. ؿًَذ

گَػبلِ ّبی ًش ثبیؼتی اص ًػش غبّشی ػبلن ٍ طجیؿی ثَدُ ٍ لجل اص اًتمبل ثِ لشًطیٌِ اص ًػش آصهبیؾ ّبی صیش     -5

: هٌفی ثبؿٌذ 

 (BVD-MD)هخبطی گبٍاى –ثیوبسی اػْبل ٍیشٍػی : د       وَصل: ج     ثشٍػلَص: ة     ػل: الف

 (IBR-IPV)ٍلَ ٍاطیٌیت پَػتَالس ؾفًَی –گبٍاى   ؾفًَی ًبی  ثیوبسی تَسم -ُ

. اص ًػش ثیوبسی یَى ضوي هٌفی ثَدى، اص هبدس هٌفی ًیض هتَلذ ؿذُ ثبؿٌذ -ٍ

. اص ًػش تشیىَهًَبع ٍ وبهپیلَثبوتشفتَع هٌفی ثبؿٌذ: ص

. سٍص اًجبم پزیشد 15س ثیوبسی لپتَػپیشٍص هٌفی ثَدُ ٍ دٍ تضسیك اػتشپتَهبیؼیي ثِ فبصلِ اص ًع: ح

ثیوبسی ووجَد ( DUMPS)ثیوبسی وبّؾ چؼجٌذگی لَوَػیتی گبٍی ٍ) BLAD ًبلل اص ًػش ثیوبسیْبی طًتیىی: ط

. هَسد آصهبیؾ لشاس گیشًذ ٍ هٌفی ثبؿٌذ  (ثیوبسی ثذؿىلی ّبی ػتَى فمشات) CVMٍ   یَسیذى هٌَفؼفبت ٍ

ؿذى ؿشایط الصم هحیطی، تَصیِ هی ؿَد خشیذ گَػبلِ ّبی اًتخبثی اص  ثِ هٌػَس وٌتشل آلَدگی ٍ فشاّن   : 1تبصره 

آصهبیؾ   صَست گشفتِ ٍ دس ؿشایط لشًطیٌِ ای ًگْذاسی ؿًَذ ٍ دس صهبى ػٌی هٌبػت  هبّگی 6گلِ ّب تب ػي 

. طیٌِ صَست پزیشدّبی روش ؿذُ دس لشى

. اًجبم گیشد  ػبصهبى داهپضؿىی وـَس  ولیِ آصهبیؾ ّبی روش ؿذُ ثبیؼتی دس آصهبیـگبّبی هجبص هَسد تبئیذ:2تبصره 

  

 پیوست شماره یک
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