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رکوردگیری از نتاج حاصل از ترکیب ژنتیکی گوسفند  (تولید ترکیب ژنتیکیپروژه  ادامه عملیات*دستور العمل 

 (1398سالپر بازده 

 

گوسفند پر بازده؛  براي مسئولين پروژه توجه: مطالعه اين دستور العمل و دستور العمل پروژه توليد تركيب ژنتيكي 

عدم اطالع از مفاد آن تحت هيچ شرايطي  وكارشناسان استاني؛ پيمانكاران و گله داران تحت پوشش ضروري بوده و

 قابل توجيه نيست.

 ضرورت و اهمیت پروژه:

از مناسبترين دام ها جهت در دستور العمل توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پر بازده بيان نموديم كه در حال حاضر يكي 
تامين بخش مهمي از نياز گوشت قرمز كشور؛ گوسفند مي باشد. بهره گيری از علوفه مراتع و ضايعات كشاورزی مزارع 
كه عمدتا برای دام ديگری قابل استفاده نيست و همچنين ذائقه مصرف گوشت گوسفند و نياز قرباني در اعياد و مراسم 

 د.درمحسوب مي گ ای مهم پرورش اين دامين ويژگي همذهبي در ايران؛ از مهمتر

نميتواند بازدهي برای پرورش دهنده  ؛پرورش در سامانه غيرمرتعيعملكرد توليدی وتوليد مثلي گوسفندان بومي برای 
بعبارت ديگر مجموع صفات مورد نياز برای گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غير  .را ايجاد نمايداقتصادی مناسبي 

رتعي؛ در گوسفندان بومي كشور وجود ندارد وچاره ای جز توليد نژادهای جديد با صفات مطلوب نيست؛ لذا ادامه عمليات م
پروژه توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پر بازده؛ موضوع اين دستور العمل؛ مي تواند مجريان استاني و گله داران تحت 

گوسفند نزديك تر نمايد و لذا اين پروژه قسمت مهمي از  پروژه توليد  پوشش را يك مرحله به دستيابي نژادهای پر بازده 
 نهائي تركيب ژنتيكي گوسفند در كشور محسوب ميشود.

 الزامات  قانوني مشابه پروژه توليد تركيب ژنتيكي جديد گوسفند پر بازده خواهد بود و  به شرح زير مي باشد: 

ميليون واحد دامي متكي به مراتع  3ی؛ مبني بر خروج ساليانه قانون افزايش بهره وری كشاورز 14بند ب ماده  -1
ميليون واحد دامي در خارج از مرتع. طبيعتا نياز مقدماتي  3.1كشور از عرصه مراتع و ظرفيت سازی پرورش 

تحقق اين قانون؛ توليد گوسفنداني است كه راندمان اقتصادی مناسبي را برای پرورش دهندگان در سامانه غير 
 ايجاد نمايند. مرتعي

 قانون نظام جامع دامپروری كشور به منظورحفظ و حراست از منابع ژني دامهای بومي كشور. 17ماده   -2

 اهداف  و نتيجه مورد انتظار  نيز مشابه دستور العمل  پروژه توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پربازده مي باشد.
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پایه پدری چندقلوزا ی، بوم مادری نژاد پایهجدول برنامه جفت گیری دستور العمل اجرایی ترکیب دو نژادی گوسفند پر بازده  

 (رومانف)

 

 

( 1Fدر سال های بعد، ماده های آميخته انتخاب شده ) تركيب های دو نژادیادامه عمليات توليد  در .1
به عنوان  رومانف-( انتخاب شده بوميF1) رومانف به عنوان خط خوني مادری ؛ با نرهای آميخته-بومي

از تركيب های دو ( F2خط خوني پدری ؛ تالقي يافته و در سالهای بعدی با انتخاب برترينهای نسل دوم )
در صورت تاييد پتانسيل های توليدی و انجام و گروهي و تثبيت  درونآميزش رومانف ؛  –نژادی بومي 

  قاضيان خواهد بود .جمعيت مورد نياز تكثير و قابل توزيع بين مت ؛ژنتيكي و اندازه موثر

؛ لذا تنها پرورش دهندگاني كه دارای شده استموضوع اين دستور العمل برای يكسال در نظر گرفته  - 1 تبصره

مي باشند يا در پروسه تثبيت تركيب دو نژادی يا در پروسه تركيب سه نژادی؛ طبق اين دستور   F1آميخته های 
 دامي استان قرار مي گيرند.العمل طرف قرارداد معاونت بهبود توليدات 

مسئولين پروژه در مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي به عنوان ناظر عالي وظيفه بازرسي و نظارت  – 2تبصره 
د داشت و چنانچه روند صحيح انجام اين پروژه را در هر مرحله از كار و به هر دليلي ندر هر مرحله از كار را خواه

 مربوطه از اجرای پروژه حذف خواهد گرديد.مردود دانستند استان 

توجه به اهميت ثبت دقيق مشخصات و ركورد، دقت در ركورد برداری ضروری مي باشد و انتخاب دامهای  .2
 به شرحاخذ شده های ركوردمشخصات دقيق دام و بر اساس و ثبت به منظور آميزش و توليد نسل بعد برتر 
 :بودانجام خواهد  قابل ذيل

 نژاد اصالح مركز شده طراحي های فرم طبق شده خواسته موارد تمامي ثبت .1

  گله كد دريافت و گله ثبت .2
 نژاد اصالح مركز جامع سامانه در هويت ثبت و گذاری شماره .3

 دام بدني وضيعت نمره و جفتگيری از قبل مولدين كشي وزن .4

  زايش از پس مولدين كشي وزن .5

مرحله اجراي 

عمليات پروژه 

تركيب توليد 

ژنتيكي گوسفند 

 پربازده

 تركيب دو  نژادي

نتاج  تثبيت مرحله
 آميخته
(F1 ) 

 به روش انتخاب 
بر اساس شاخص 

 انتخاب
 مرحله ادامه عمليات 

 پروژه
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 شكم هر در مولدين قلوزايي چند ثبت .6
 تولد از پس ها بره كشي وزن و ها بره ثبت .7

 ماهگي 3 در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .8

 )الزامي نيست(ماهگي 6 در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .9

 )الزامي نيست(سالگي يك در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .10
 )الزامي نيست(دام در زايي سخت وضعيت تولد، زايش، جفتگيری، تاريخ به مربوط اطالعات ثبت .11

 نتايج و( مادر و پدر)والدين به مربوطه شجره اطالعات كليه ثبت .12

 ها گله در انتقالي و حذفي های دام مشخصات ثبت .13

 
با توجه به اينكه ارزيابي ژنتيكي ركن اصلي اصالح نژاد مي باشد، در نسل های بعدی با عميق شدن : نكته

ركوردهای صحيح والدين و نتاج، اين شجره ها )مشخص بودن والدين نسل های متوالي همپوشان( و افزايش 
امر ميسر خواهد بود. لذا ضروری است از تلقيح مصنوعي يا جفتگيری كامل كنترل شده برای ثبت مشخصات 

 صحيح و كامل دام های تحت پوشش استفاده گردد.
    

 پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده ادامه استان در معاونین بهبود تولیدات دامیشرح وظایف  -الف

توجيه بودن مسئولين معاونت بهبود توليدات دامي و كارشناسان دام سبك استان از برنامه؛ اهداف ؛  .1
 پروژه توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پر بازده. ادامه ضرورت و شيوه اجرای

وقت با مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات  توجه: در صورت نياز به آموزش يا برگزاری جلسه توجيهي در اسرع
دامي مكاتبه شود. عدم مكاتبه به مفهوم عدم نياز آموزشي تلقي مي گردد. پيگيری در اين خصوص از وظايف 

 مسئولين دام سبك استان مي باشد.

روژه بايد از اهداف ، ضرورت های اجرای پروژه و كليه روش های عمليات اجرای پو گله داران پيمانكاران  .2
كامال مطلع باشند ؛ چنانچه پيمانكاران نياز به گذراندن دوره های آموزشي الزم در ارتباط با هريك از 
مراحل اجرای پروژه از ضرورت انجام تا اهداف و شيوه های اجرائي پروژه داشته باشند؛ قبل از عقد 

وزش های الزم به گروه قراردادهای استاني ؛ بايد توسط مسئولين دام سبك استان جهت گذراندن آم
اصالح نژاد و بهبود توليدات دام سبك مركز معرفي گردند . عدم معرفي به منزله تائيد دانش فني 

 پيمانكاران استاني خواهد بود. 

پروژه توليد تركيب ژنتيكي گوسفند ادامه كليه عمليات مربوط به  انجامپيمانكاراني انتخاب گردند كه  .3
 پايان زايش گله را بپذيرند. پربازده از مرحله نخست تا

خط خوني پدری و مادری ؛ نظارت بر مديريت پرورش گله اعم از تغذيه،   F1انتخاب گله داران دارای آميخته های 
بهداشت و جايگاه؛ انتخاب مناسب ترين ميش ها برای جفت گيری كنترل شده ؛ نظارت جهت به حدداقل رسدانيدن 

نظور استحصال حداكثر آبستني ؛ ثبت مشخصات ميش و قوچ های آميختده استرس های موجود در دوره پرورش بم
 در سامانه برنامه جامع اصالح نژاد؛ نصب پالك گوش و ثبت اطالعات زايش در سامانه برنامه جامع اصالح نژاد.

دستور العمل رقمي پالك گوش دامها توسط معاونت بهبود توليدات دامي استانها مطابق با  15تبصره: سريال شماره هاي  

 هويت گذاري از مركز اصالح نژاد بايد دريافت گردد.
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 نظارت برانعقاد قرارداد پيمانكاران  با پرورش دهندگان يا گله داران جهت انجام صحيح پروژه. .4

 نظارت بر كليه شرح وظايف پيمانكار وگله داران تحت پوشش ومسئوليت های مربوطه.  .5

 

 پروژه ادامه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده: در استان شرح وظایف پیمانکاران -ب

پيمانكاران بايد كارشناس دامپروری در اختيار داشته و ازدانش فني كافي جهت انجام  امور اجرائي پروژه  .1
برخوردار باشند. پيمانكاران بايد از برنامه؛ اهداف ؛ ضرورت و شيوه اجرای پروژه  توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پر 

 بصورت كامل اطالع داشته باشند.  بازده

توجه: در صورت نياز به آموزش يا برگزاری جلسه توجيهي در اسرع وقت با مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي 
مكاتبه شود. عدم مكاتبه به مفهوم عدم نياز آموزشي تلقي مي گردد. پيگيری در اين خصوص از وظايف مسئولين دام 

 ستان مي باشد.سبك و پيمانكاران ا

پيمانكاران بايد انجام كليه مراحل عمليات مربوط به ادامه پروژه توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پربازده از مرحله  .2
 نخست تا پايان زايش گله را تقبل نمايند.

پروژه توليد تركيب ژنتيكي شامل : انتخاب گله دار؛ نظارت بر مديريت پرورش گله اعم از تغذيه،  ادامه عمليات
رومانف برای جفت گيری كنترل شده ؛ نظارت -بهداشت و جايگاه؛ انتخاب مناسب ترين ميش های آميخته بومي

آبستني ؛ ثبت مشخصات جهت به حداقل رسانيدن استرس های موجود در دوره پرورش بمنظور استحصال حداكثر 
 نصب پالك گوش و ثبت اطالعات زايش در سامانه برنامه جامع اصالح نژاد.، ميش وقوچ های آميخته

پيمانكاران مسئوليت همكاری با گله داران منتخب جهت همكاری دراجرای پروژه، متناسب با توضيحات ارائه  .3
ك استان و عقد قرارداد با ايشان را خواهند شده در شرح وظايف گله داران، با همكاری كارشناسان دام سب

 داشت.

پيمانكاران بايد از اهداف ، ضرورت های اجرای پروژه، شيوه عملياتي اجرای پروژه كامال مطلع باشند ؛ چنانچه  .4
در بازديد های ميداني توسط ناظران عالي مركز اصالح نژاد؛ تشخيص داده شود پيمانكار اطالعات فني الزم در 

اجرای پروژه را ندارد؛ در هر مرحله از اجرای پروژه ؛ از ادامه همكاری حذف خواهند شد و مسئوليت  ارتباط با
ضرر و زيان ناشي از اين موضوع متوجه پيمانكاران بوده ومسئولين امور دام استان در اين خصوص پاسخ گو 

 خواهند بود. 

خط )  F1با قوچ های آميخته  (ریخط خوني ماد)  F1آموزش جفت گيری كنترل شده ميش های آميخته  .5
به گله داران و نظارت بر اجرای اين جفت گيری از مهمترين وظايف پيمانكاران مي باشد. آموزش  (خوني پدری

  F1فحل )خط خوني مادری( با قوچ تيزر و جفت گيری با قوچ منتخب آميخته    F1شناسائي ميش آميخته 
 )خط خوني پدری(

بر اساس مشخصات اعالم شده از گله داران تحت پوشش در اين دستورالعمل؛  پيمانكار موظف است دقيقا .6
 پرورش دهندگان تحت پوشش  را انتخاب نمايد. 

را در اختيار داشته  توزين بره ها، ثبت مشخصات و ركوردگيری اعم از باسكول وترازوی بايد رايانهپيمانكاران  .7
 باشند. 

ی ميش ها از يك ماه قبل از شروع جفت گيری كنترل شده تا پايان نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي و تغذيه ا .8
زايش؛ و حذف عوامل كاهش دهنده درصد باروری از ميش های آميخته با همكاری گله دار  از مسئوليت های 

 پيمانكاران مي باشد.
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 وارد نمايند. سامانه جامع مركزپيمانكاران موظف هستند كليه اطالعات و صفات ركوردگيری شده را ثبت و در  .9
كليه صفات مندرج در برنامه جامع نرم افزار اصالح نژاد دام شامل: تاريخ تولد ، وزن تولد، تاريخ شير گيری ، 
وزن شير گيری، ، تاريخ جفت گيری، وزن زمان جفت گيری ميش ، تاريخ زايش، سن زايش اول، تاريخ و علت 

 گيری شده به ازای هر راس مولد. حذف، تعداد بره ها درهر زايش، تعداد بره های شير 

 نژاد اصالح مركز شده طراحي های فرم طبق شده خواسته موارد تمامي ثبت .10

  گله كد دريافت و گله ثبت .11

 نژاد اصالح مركز جامع سامانه در هويت ثبت و گذاری شماره .12
 دام بدني وضيعت نمره و جفتگيری از قبل مولدين كشي وزن .13

  زايش از پس مولدين كشي وزن .14

 شكم هر در مولدين قلوزايي چند ثبت .15

 تولد از پس ها بره كشي وزن و ها بره ثبت .16
 ماهگي 3 در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .17

 )الزامي نيست(ماهگي 6 در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .18

 )الزامي نيست(سالگي يك در ها بره كشي وزن و تلفات ثبت .19
 )الزامي نيست(دام در زايي سخت وضعيت تولد، زايش، جفتگيری، تاريخ به مربوط اطالعات ثبت .20

 نتايج و( مادر و پدر)والدين به مربوطه شجره اطالعات كليه ثبت .21

 ها گله در انتقالي و حذفي های دام مشخصات ثبت .22

 

 گله داران طرف قرارداد پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده: شرح وظایف و مشخصات

 برنامه؛ اهداف ؛ ضرورت و شيوه اجرای پروژه  توليد تركيب ژنتيكي گوسفند پر بازده.توجيه كامل گله داران از  .1

توجه: در صورت نياز به آموزش يا برگزاری جلسه توجيهي در اسرع وقت با مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي 
خصوص از وظايف مسئولين دام  مكاتبه شود. عدم مكاتبه به مفهوم عدم نياز آموزشي تلقي مي گردد. پيگيری در اين

 سبك و پيمانكاران استان مي باشد.

  F1و قوچ های آميخته  (خط خوني مادری)  F1آميخته به تعداد حجم عمليات تعيين شده، بايستي ميش مولد  .2
 را دراختيار داشته باشد. (خط خوني پدری)

تاسيس ) در حال اجرا( پدرورش گوسدفند را گله دران متقاضي همكاری با اين پروژه بايد پروانه بهره برداری يا  .3
برای روش پرورش مزرعه ای)بدون اتكاء به علوفه مرتع(  را در اختيار داشته؛ بعبارت ديگر بايد مالك ساختمان 

 و تاسيسات با توجه به ظرفيت پيشنهادی و مورد تقاضا باشند.

سدال تجربده  5متوسطه باشدند و حدداقل گله دار يا يكي از اعضاء خانواده دارای حداقل مدرك تحصيلي ديپلم  .4
 عملي در زمينه پرورش گوسفند داشته باشد.

 اجرای دقيق برنامه  ريزی اعالم شده  به منظور اجرای عمليات جفت گيری كنترل شده توسط پيمانكار  . .5

جهت ثبت  تائيدگله داران بر اطالعات ارسالي گله خويش توسط پيمانكار؛ در پايان هرمرحله از اجرای عمليات ؛ .6
 در نرم افزار جامع مركزاصالح نژاد بايد انجام پذيرد.
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