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 سمه تعالیب

 مقدمه :

 مي محســوب كشور هر اســتراتژيك ذخاير و ملي ســرمايه عنوان به بومي گياهــان و حيوانــات

 از پــس موجودات ايــن. اســت برخوردار بســياري اهميــت و ارزش از تكثير آنها و حفظ و شــوند

 نامساعد شــرايط تمامي بر غلبه با و بســيار موانع از گذر نيز و مصنوعي و طبيعي انتخاب ســال هزاران

 به نســبت همچنين اند وداختهپر نســل ازدياد و تكثير به و داده ادامه خويش حيات به همچنان محيطي

اند. اين مسئله، بخصوص با افزايش توليد  كرده پيدا سازگاري محيطي هايمحدوديت از بســياري

هاي بومي را نشده در آينده، لزوم حفظ تنوع ژنتيكي در دامبينييشپمحصوالت دامي و توليد محصوالت 

كافي قادر به سازگاري با تغييرات محيطي و مبارزه  يك گونه بدون تنوع ژنتيكي كه چراالزامي ساخته است 

توده هاي مختلف گاو بومي در ايران ساليان متمادي و با پراكندگي متفاوت در مناطق  .ها نيستبا انگل

گوناگون ايران وجود داشته و غالب گاوهاي نگهداري شده در روستاهاي كشور را تشكيل مي دهند كه 

لبني و دامي كشور را دارند. اين دامها با شرايط اقليمي و آب و هوايي مناطق  سهم به سزايي در تأمين مواد

كشور كمتر به با نژادهاي اصيل خارجي موجود در مختلف سازگاري پيدا كرده بطوريكه در مقايسه 

را به راحتي تحمل مي  (مديريتي و تغذيه اي و اقليمي )بيماريهاي دامي مبتال شده و استرس هاي محيطي 

 يند.نما

 : پروژه اهداف

 
 حفظ ذخاير ژنتيكي گاوهاي بومي -1

 بهره برداري ژنتيكي از پتانسيل موجود در توده گاوهاي بومي كشور. -2

 ضرورت اجرای پروژه: 
نژادهاي بومي مختلف نتيجه پروسه تكاملي است كه به شرايط سخت محيطي با ورودي مديريت پايين از 

در برابر بيماري ها مقاومت دارند. داليل كاهش نژادهاي  بوده و رنظر تغذيه، مراقبت هاي بهداشتي سازگا

بومي از جمله آميخته گري با نژادهاي خارجي، كاهش توجيه اقتصادي، كاهش سود، كاهش اندازه گله و 

مكانيزاسيون وسيع كشاورزي مي باشد. نژادهاي بومي به جهت تضمين ژنتيكي در آينده، مطالعه علمي، به 

اكوسيستم ما، الزامات فرهنگي و اخالقي و براي منابع انرزي در آينده بايستي حفظ شوند.  عنوان بخشي از
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نژادهاي بومي داراي ويژگي منحصر به فردي همچون وجود تنوع ژنتيكي منحصر به فرد در خانواده ژن 

HSP70 هستند كه ژن ترومومتر)دماسنج( است و حضور واريانت اللي ،A2 ب و در شير، آن ها را به آ

اين نژادها بخش جدايي ناپذير از كشاورزي هستند. اين نژادها تخريب  هواي گرمسيري سازگار مي كند.

ژنتيكي سريعي به علت عدم برنامه ريزي اصالحي و ورود نژادهاي خارجي از طريق آميخته گري 

بخصوص در  دارند.برخي از نژادها در معرض خطرند و حفاظت از تنوع ژنتيكي براي بقاي طوالني مدت

نژاد دام اهلي  در جهان در معرض  1500شرايط تغيير اقليمي ضروري مي باشد. براساس آمارها حدود 

انقراض يا تاكنون منقرض شده اند. كاهش يا از دست رفتن  نژادهاي بومي مشابه از دست رفتن سياست 

ي بي رويه بين نژادهاي تضميني جهاني در برابر تهديدات آينده براي امنيت غذايي است. آميخته گر

خارجي و حيوانات بومي مهمترين عامل كاهش و همچنين خطري براي وجود اين نژادها هستند. كه براي 

بسياري از دام ها و طيور ممكن است خيلي دير شده باشد. واردات دائمي حيوانات با توليد باال از 

ي در كشورهاي در حال توسعه است. دام هاي اهليافته مهمترين تهديد براي تنوع  كشورهاي توسعه

بنابراين حفاظت از منابع حيواني بومي روشي مناسب براي كاهش سرعت از دست رفتن تنوع نژاد از طريق 

  انقراض است.

 اصطالحاتتعریف  – 1ماده 
 الف ( قانون : قانون نظام جامع دامپروري 

 ب ( وزارت : وزارت جهاد كشاورزي

 د و بهوبد توليدات دامي كشورج ( مركز : مركز اصالح نژا

 ( سازمان : سازمان جهاد كشاورزي استان  د

قانون شرايط عمومي پيمان ، پيمانكار شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي  7برابرماده  : ه ( پيمانكار

ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان بر عهده گرفته 

فني و مهندسي ، شركت هاي خدمات  ي كشاورزي و دامداري) اتحاديه دامداران ، تعاوني ها .است 

 دامپروري (.

به شخص حقيقي يا حقوقي كه به نگهداري و پرور يك يا چند نوع دام اشتغال داشته باشد ،  و ( دامدار:

 دامدار گفته مي شود.

 روستا احداث گرديده است .دامداري روستايي : دامداري كه در داخل و حاشيه ز ( 

ح ( دامداري صنعتي : نگهداري و پرورش يكي از انواع دام هاي اهلي را با استفاده از شيوه هاي متداول و 

 پيشرفته علم دامپروري دامداري صنعتي مي گويند.

 محلو دناشبومي ،آميخته يا اصيل دارا ب راس دام ماده مولد 5ط ( گله پشتيبان : گله هايي كه داراي حداقل 

برخورداربوده امكانات و تجيزات الزم براي شيردوشي ) ثابت و سيار(  كه ازمي باشد در روستا  ار آنهاستقرا
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را داشته باشند ، كه از داده هاي آنان در امور  و وقايع گله انجام تلقيح مصنوعي و ثبت اطالعات اقدام به و

 اصالح نژادي استفاده گردد.

مي باشند كه  از انواع نژادهاي وارداتي : گله هاي وارداتي و اصيلح نژادي پشتيبانهسته هاي اصالتبصره : 

 بعنوان گله هسته اصالح نژادي تلقي ميشوند.

ي ( عمليات : منظور عمليات اجرايي اصالح نژادي ) ثبت مشخصات ، ركوردگيري شير ، تلقيح مصنوعي ، 

 ركورد برداري وزن و .. (

تحت پوشش عمليات اصالح نژادي ) توليد اسپرم ، حفظ و حراست اري دام هاي محل نگهد ک ( ايستگاه :

 نژادهاي مختلف دامي ، انجام تركيب ژنتيكي دام هاي انتخابي (

 :اجرای پروژه نامه  شیوه:  2ماده 

پروژه نژادهاي بومي با حضور افراد مطلع محلي و كارشناسان خبره استان با همكاري كارشناس  اين در

 دامهاي كليه براي بايستي ركوردگيري و مشخصات ثبت عمليات صالح نژاد دام شناسايي مي گردد.مركز ا

 اساس به منظور انجام عمليات تلقيح مصنوعي بايستي برترين نرهاي گله بر. گردد انجام پوشش تحت

گردد و  انتخاب شوند و اسپرم آنها توسط پيمانكار جمع آوري مادرانشان و خود توليدي و ظاهري صفات

جهت تلقيح مصنوعي براي گله تحت پوشش و ساير گله هاي منطقه كه تحت پوشش مي باشد مورد 

استفاده قرار گيرد و گاوهاي نر برتر نژاد بومي جهت اسپرم گيري به مركز اصالح نژاد منتقل مي شود تا 

يرد همچنين اين اسپرم در براي استهسال جنين و يا اسپرم با هدف حفظ ذخيره ژنتيكي مورد استفاده قرار گ

صورت درخواست گله داران داوطب در اختيار آن ها قرار مي گيرد. توجه به اينكه يكي از اهداف اين 

پروژه بهبود و توسعه نژاد مي باشد لذا انجام و دقت در ركوردگيري شير مولدين پس از زايش ضروري 

ري نيز از مهمترين ركوردهاي مورد نياز مي بوده، همچنين ركوردگيري اوزان بدو تولد و وزن از شيرگي

 شير، ركورد براساس بايستي آتي، سالهاي در پوشش تحت گله در توليدي راندمان افزايش باشد. جهت

و يا ساير گله هاي  گله نرهاي برترين اسپرم با و انتخاب برتر ماده مولد دامهاي و حذف توليد كم دامهاي

 مولدين انتخاب امه اجراي پروژه در سالهاي آتي) مشابه سال اول( بادر اد .شوند داده تحت پوشش تالقي

يافت و جهت ايجاد  خواهد سوق باالتري توليد و وري بهره سمت به گله توليد، كم دامهاي حذف و برتر

هسته باز اصالح نژادي در منطقه مي توان يكي از برترين گله هاي تحت پوشش را كه داراي مولدين برتر 

)در صورت تاييد مركز  بر اساس اطالعات و ركوردهاي ارسال شده  و تجزيه و تحليل آنها( مي باشند 

 انتخاب نمود
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 عملیات اصالح نژادی 1-2

 : ثبت مشخصات الف (

پيمانكاران موظفند كليه مراحل مديريت اطالعات مطابق با سامانه تحت وب اين مركز را كه به ترتيب  (1

 ،رقمي( 15گوش و شماره ملي  شماره)نصب  صدور شناسنامه  شامل : فرم هاي ثبت مشخصات گله،

زايش، تلقيح، وزن كشي،انتقال ياجابجائي دام)در صورت نياز(، ركورد شير، خشكي، زايش نر و تلفات 

، حذفرا در سه نسخه تكميل، يك نسخه آن را به دامدار،  نسخه ديگر را به معاونـت بهبـود توليـدات 

 نيز در دفاتر بايگاني خود نگهداري نمايند. دامي استان و نسخه آخر را

پيمانكار موظف است بعد از تكميل فرم هاي مربوطه اطالعات تكميلي را در سامانه تحت وب اين   (2

 مركز وارد نمايد.

 بهداشتي و دامپزشكي را در واحد دامداري خود رعايت نمايند. دامداران بايد كليه عمليات (3

 ماه در برنامه اين مركز ثبت گردد.  3اكثر ظرف مدت كليه اطالعات ثبت شده بايد حد (4

 جهت پالک كوبي بايد از پالک گوش هاي استاندارد استفاده گردد. (5

 رقمي همزمان با درخواست پالک گوش توسط اين مركز ارائه مي گردد. 15رديف ثبتي بين المللي  (6

كز درخواست شـماره ثبـت جهت درخواست پالک گوش استاندارد و رديف ثبتي بايد استان از اين مر (7

 بين المللي نموده و از شركت توليدكننده يا واردكننده مورد تاييد اين مركز اقدام به خريد نمايند. 

 پس از تولدگوساله عمليات نصب پالک گوش بايد انجام شود. يك ماهحداكثر  (8

تبع آن سهولت گله هاي ثبت شده در سال هاي قبل به علت وجود اطالعات مربوط به خود دام  و به  (9

 در برآورد عملكرد توليدات نتاج آنها در اولويت مي باشند.

نتاج مولد هاي ثبت شده طي سال هاي قبل به دليل بررسي روند ژنتيكي حيوانات تحت پوشش  (10

 درصد مولد جايگزين بالمانع مي باشد 20پروژه بايستي ثبت شده و ثبت 

 : شیر رکوردگیری ب (

 

اوهاي مولد موجود در ايستگاه )گاوهـاي مولـد آميختـه بـا سـهام نـژادي عمليات ركورد گيري شير گ

منظور برآورد توان توليـدي دامهـا در دوره ه گاوهاي مولد هلشتاين ( ب -گاوهاي مولد بومي –مختلف 

 هاي شيردهي مختلف طبق جدول ذيل انجام مي شود.
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روز )با احتساب روز زايش و روز ركورد گيري (و حداكثر  5تذكر : شروع اولين ركورد ماهيانه حداقل 

 شدهقبل از ركورد گيري شير تكميل حيوانات اطالعات فرم زايش  روز پس از زايش انجام ميگردد. 75

نمونـه شـير  ، اخذ(كيلوگرم)شير براي هر راس دام مولد شامل : وزن شير گيريركوردعمليات و سپس 

 در ظروف مخصوص ركوردگيري حاوي بي كرومات پتاسيم ، ارسال نمونه ها به آزمايشگاه تجزيه شير

 صورت پذيرد.خشكي در برنامه مركز و زايش، ثبت اطالعات فرمهاي ركورد شير ،مورد تاييد مركز

نمـوده و را قبل از ركورد گيـري شـير تكميـل حيوانات پيمانكار موظف است اطالعات فرم زايش  .1

 شير براي هر راس دام مولد شامل : گيريركوردعمليات سپس 

، اخذ نمونه شير در ظروف مخصوص ركوردگيري حاوي بـي كرومـات پتاسـيم ، (كيلوگرم)وزن شير 

 زايـش، ثبت اطالعات فرمهاي ركورد شـير ،مورد تاييد مركز ارسال نمونه ها به آزمايشگاه تجزيه شير

 .ركز انجام دهدخشكي را در برنامه اين مو

 پيمانكار موظف است از ركوردگيري دامهاي مازاد )پير ، حذفي و ...(  جلوگيري نمايد. .2

گيري را تهيـه و در هنگـام پيمانكار موظف است لوازم مورد نياز براي ركوردگيري و ظروف نمونه .3

 ركوردگيري در اختيار دامداران قرار دهد.

گيري تكميل شده به دگيري را به همراه ظروف نمونهپيمانكار موظف است يك نسخه از فرم ركور .4

 آزمايشگاه شير استان جهت آناليز اجزاء شير تحويل نمايد )هر ماه يكبار(.

پيمانكار موظف است ركوردگيري را بر اساس برنامه آزمايشگاه شير معاونت امور دام استان انجـام  .5

 دهد.

ماهيانه و حداقل در دو نوبت دوشش)ظهر و هاي مولد را پيمانكار موظف است ركوردگيري از دام .6

 شب(  انجام دهد.

رأس حداقل يك شيردوش سيار  20رأس گاو مولد دارند بايد به ازاي هر  20دامداراني كه بيش از  .7

 داشته باشند و يا داراي امكانات مناسب شيردوشي از نظر ساختمان و تجهيزات شيردوشي باشند.

ر دام بطور مجزا و با رعايت هوادهي مناسب يا همـزدن حـداقل نمونه هاي اخذ شده شير بايد از ه .8

ارسال  مورد تاييد مركز ساعت به آزمايشگاه شير استان يا شهرستان 24ثانيه حداكثر ظرف مدت  30

 گردد.
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و در صورت روز يكبار با تعيين درصد چربي ، پروتئين  25-35انجام عمليات ركوردگيري شير هر  .9

 گيرد.براي هر دام صورت ( Somatic Cell Scoreاستان، سلولهاي بدني)توانائي آزمايشگاه شير 

و رعايـت حـداكثر ركورد متوالي از شير در هر دوره شـيردهي  6از هر راس دام مولد بايد حداقل  .10

 اخذ گردد. روز (  75فاصله بين زايش و اولين تست )

كوردها تحت همـان دوره ثبـت اگر گاوي در طول دوره شيردهي سقط كند آن دوره ادامه يافته و ر .11

خواهند شد ولي چنانچه سقط جنين در ماه هاي پاياني دوران آبستني و نزديـك بـه دوره خشـكي 

 باشد، روز بعد از سقط اولين روز دوره شيرواري جديد محسوب ميگردد.

افزارتحـت وب ايـن پيمانكار موظف است اطالعات اخذ شده از آزمايشگاه شـير اسـتان را در نرم .12

ز و در فرم هائي كه به همين دليل طراحي شده وارد و يك نسخه از گزارش حاصل از برنامه را مرك

 دراختيار دامدار قرار دهد.

و بهبود نژاد مركز اصالح ،برداري توسط كارشناسان استاننظارت بر صحت ركوردگيري و نمونه .13

 گردد. ميانجام  توليدات دامي و بخش خصوصي طرف قرارداد با معاونت امور دام استان

ن شده  بايد در دامهاي مولـدي كـه تحـت پوشـش يركوردگيري شير با توجه به حجم عمليات تعي .14

 عمليات تلقيح مصنوعي و داراي ثبت مشخصات مي باشند، صورت گيرد.

 ج ( تلقیح مصنوعی :

ارتبـاط ژنتيكـي،  پيمانكار موظف است در گله هايي كه پروژه در حال اجرا مي باشد به جهت برقراري -1

اسپرم هاي مصرفي را از دامهاي ممتاز سنتز شده در مراكز اصالح نژادي و مورد تاييد ايـن مركـز تهيـه 

 نمايد.

 عمليات تلقيح مصنوعي صرفا در گله هايي كه عمليات ثبت و ركورد شده اند انجام مي پذيرد. -2

ايط آب و هوا و... از اسپرم هاي سنتز مامورين تلقيح مصنوعي بايد با توجه به محيط نگهداري دام و شر -3

 شده با سهم نژادي متعارف استفاده نمايند.

هاي صادره از شبكه تلقـيح مصـنوعي مركـز اصـالح نـژاد دام و پيمانكار موظف به اجراي دستورالعمل -4

 باشد.بهبود توليدات دامي مي

ت مربوطه را  در برنامه تحت هاي تلقيح مصنوعي ، بايد اطالعاپيمانكار موظف است بعد از تكميل فرم -5

 وب  اين مركز وارد نمايد.
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گويي بازرسين و ناظرين معاونت امور دام اسـتان و مركـز اصـالح نـژاد دام و پيمانكار موظف به پاسخ -6

 بهبود توليدات دامي در اين خصوص خواهد بود.

امـور دام و مركـز پيمانكار موظف است مأمورين تلقيح كننده كم بازده را پس از تشخيص كارشناسـان  -7

 اصالح نژاد دام و بهبود توليدات دامي تعويض نمايد.

پيمانكار موظف است فقط از مأموريني استفاده نمايد كه داراي مجوز مهـارت تلقـيح مصـنوعي معتبـر  -8

 هستند.

 تلقيح بيني شده است.  3تعداد دفعات تلقيح براي دامهاي تحت پوشش حداقل يك و حداكثر  -9

 ن :د ( رکورد گیری وز

 اندازه گيري وزن تولد، از شيرگيري و بلوغ براي دامهاي نر متولد شده و ثبت آنها در برنامه اين مركز -1

 ركوردگيري وزن بوسيله باسكول و يا از طريق اندازه گيري قد و دورسينه انجام گردد.  -2

ي باشند، تذكر: ركوردگيري وزن از دامهاي نري كه مادرانشان تحت پوشش عمليات ركوردگيري شير م

 صورت گيرد.

 ( عملیات پشتیبانی2-2

 

 شرح وظایف -3ماده 

 :و بهبود تولیدات دامی کشوروظایف مرکز اصالح نژاد  الف (

مرکزموظف است نسبت به تنظیم و تامین اعتبارات و تخصیص به هر پروژه برای استان  (1

 تحت پروژه در ابتدای هر سال مالی اقدام نماید .

 تعیین حجم عملیات پروژه برای هر سال اقدام نماید .ه مرکز موظف است نسبت ب (2

 بازآموزی شیوه اجرای پروژه با همکاری معاونت هر استان . (3

 ایجاد امکانات نرم افزاری و پشتیبانی از سامانه های اصالح نژادی مرکز (4

 آنالیز اطالعات جمع آوری شده و اطالع رسانی به استان (5

 هر استان نظارت عالیه به پروژه در حال اجرای (6

 تهیه گزارشات عملکردی پیمانکاران و ارائه نتیجه گزارشات به استان (7

 وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی استان : ب (

 نظارت بر اجراي صحيح عمليات پروژه در گله هاي استان (1
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 تنظيم قرارداد بين پيمانكار و معاونت جهت اجراي عمليات و ارسال يك نسخه قرارداد به مركز (2

 اعتبارات و هزينه كرد اعتبارات تعيين شده براي هر پروژه به ميزان اعالم شده به استانجذب  (3

 تهيه گزارش نحوه هزينه كرد اعتبارات تخصيصي با ريز جزئيات و اعالم به مركز (4

 با پیمانکاران در جهت دریافت مواد ژنی و سایر خدمات مورد نیاز دامدارهمكاري   (5

 پیمانکار:ج ( 

 یمانکارج( مشخصات پ-1

 ج( وظایف پیمانکار-2

 شناسايي گله هاي واجد شرايط اشاره شده در بند )ط( تعاريف اين دستورالعمل (1

انجام كليه مراحل ثبت مشخصات ) نصب شماره گوش ، صدور شناسنامه رسمي طبق  (2

دستورالعمل دفتر انساب مركز ، تكميل كليه فرم هاي حذف ، انتقال ، خشكي ، زايش و ورود به 

 مركز( .اصالح نژاد دام سنگين نه ساما

 مركز ثبت گردد.اصالح نژاد دام سنگين ماهه در سامانه  3اطالعات بايد حداكثردر دوره  (3

طبق   RFID ،Bolus ،Microchip، رد انتخاب شماره هاي گوش ويژووالرعايت استاندا (4

 دستورالعمل واحد هويت گذاري مركز.

 در اختيار قرار دادن دامدار.تامين لوازم مورد نياز ركوردگيري شير و (5

 تهيه اسپرم هاي مصرفي ازدام هاي نر ممتاز با تاييد مركز به منظور برقراري ارتباط ژنتيكي (6

قيح ماهر اقدام و درصورت پيمانكار موظف است نسبت به شناسايي و بكار گيري مامورين تل (7

 واجد شرايط نبودن مامور را تعويض نمايد.

 ماموريني استفاده نمايد كه داراي مجوز تلقيح مصنوعي معتبر هستند. پيمانكار موظف است فقط از (8

 شرح وظایف دامدار :د ( 

 الزم را بعمل آورد .دامدار موظف است نسبت به همكاري با پيمانكار و معاونت استان اقدام  (1

 .تامين محل خواب در زمان ركوردگيري شير براي پيمانكار پروژه (2

 ، حذف يا نقل و انتقال دام بعهده دامدار مي باشد. ثبت  دقيق زايش ها ، تلقيحات (3

، معاونت استان و مركز اصالح نژاد ري كامل با پيمانكاردامدران هسته اصالح نژادي متعهد به همكا (4

 جهت انجام كليه امور اصالح نژادي و اطالعات گله ميباشند.
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 :تعرفه خدمات  - 5ماده 

ركوردگيري، زايش و تلقيح كه به ازاي هر راس دام مبلغ  اقدامات اصالح نژادي از جمله ثبت مشخصات،

 . مي باشد 1398ريال براي سال  2000000تعرفه 

 نحوه ثبت و ورود اطالعات در سامانه : - 6ماده 

دام تحت وب مركز اصـالح نـژاد  پيمانكاران موظفند كليه مراحل مديريت اطالعات مطابق با سامانه .1

 شماره)نصب  صدور شناسنامهل : فرم هاي ثبت مشخصات گله،  كشور را كه به ترتيب شام سنگين

تلقيح ، زايش، وزن كشي، انتقال ياجابجـائي دام)در صـورت نيـاز(،  ،رقمي( 15گوش با شماره ملي 

را تكميل و يك نسـخه بـه دامـدار تحويـل نماينـد و  ركورد شير، خشكي، زايش و تلفات يا حذف

 ل مربوطه به مركز اصالح نژاد ارسال گردد .شناسنامه هاي صادر شده را اسكن و فاي

در اطالعـات جمـع آوري شـده را   1پيمانكاران موظفند بعد از تكميل فرم هاي عنوان شده در بند  .2

وارد  برنامه تحت وب مركز اصالح نژاد و بهبود توليـدات دامـي "بومي"پنجره ورودي انتخاب نژاد 

 نمايد.

 استان های تحت پوشش:

تان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، خوزستان و سیستان و بلوچستان و گله  ههای درددهی این پروژه در اس

 واجد شرایط اجرا دی گردد.
    1306017000استاني(  با شماره  -)ملي 1397اين دستورالعمل بر اساس موافقتنامه اعتبارات هزينه و منابع سال 

 روژه الزم االجرا مي باشد .تنظيم گرديده و براي كليه استان هاي تحت اين پ
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