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 1398 بز شیری در مزارع به روشهای بسته و نیمه بستهژنتیکی  تولید ترکیبدستور العمل پروژه 

ضروري توجه: مطالعه اين دستور العمل براي مسئولین پروژه وكارشناسان استانی؛ پیمانكاران و گله داران تحت پوشش 
 بوده و موفق نشدن در اجراي صحیح پروژه به دلیل عدم اطالع از مفاد آن تحت هیچ شرايطی قابل توجیه نیست.

 مقدمه

كشور بزرگ پرورش دهنده  بز در دنیا از لحاظ جمعیت می باشد و همچنین بز يک دام نسبتاً مقاوم است و  9ايران يكی از 
می تواند در شرايط سخت كه گونه هاي ديگر توان زنده مانی و تولید ندارد، زنده بماند و به تولید خود ادامه دهد، نیاز است 

اصالح نژادي مانند تولید نژادهاي تركیبی بز و بكارگیري مديريت پرورش متناسب با  كه با بهره گیري از شیوه هاي نوين
اقلیم و اكوسیستم هر يک از مناطق كشور، شاهد ارتقاء تولیدات و محصوالت كم نظیر واحد هاي پرورشی بز در مناطق 

با عنايت پرورش دهندگان باشیم. لذا  مستعد كشور با هدف تامین بخشی از نیاز شیر و گوشت كشور و همچنین ارتقاء در آمد
در فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي نامگذاري سالجاري، با هدف  رونق تولیدبه اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی  و 

كاهش وابستگی محصوالت كشاورزي و مواد ژنتیكی وارداتی، ضروري است تولید نژاد هاي تركیبی جديد بز شیري تا 
پذيرد. از سوي ديگر  با توجه به شرايط فعلی و تجربه موجود در سالهاي اخیر و روند كاهشی اعتبارات،  تثبیت آنها انجام

دستیابی به برنامه هاي توسعه اي نبايد تنها با اتكا به اعتبارات ملی درنظر گرفته شود ؛ لذا جهت تداوم اجراي پروژه ها تا 
تولیدات دامی در كلیه استانها براي جذب اعتبارات استانی و ساير  حصول نتیجه؛ تالش و همكاري معاونین محترم بهبود

 و توان كارشناسان دام سبک  استان ضروري است.   منابع و بهره گیري از تجربیات عملی

 ضرورت و اهمیت پروژه:

علوفه مراتع در حال حاضرمناسبترين دام جهت تامین بخش مهمی از نیاز شیر و گوشت كشور؛ بز می باشد. بهره گیري از 
و ضايعات كشاورزي مزارع كه عمدتا براي دام ديگري قابل استفاده نیست و همچنین تولید محصوالت لبنی ؛ از مهمترين 

 د.ردويژگی هاي مهم پرورش اين دام محسوب می گ

نمیتواند بازدهی اقتصادي براي پرورش دهنده  ؛پرورش در سامانه غیرمرتعیعملكرد تولیدي وتولید مثلی دام هاي بومی براي 
به عبارت ديگر در حال حاضر بزهاي بومی كشور مطلوب و پاسخگوي مجموع صفات مورد نیاز  .را ايجاد نمايدمناسبی 

براي پرورش در سامانه غیر مرتعی نمی باشند؛ و چون اصالح نژاد دام بومی فرآيندي زمان بر می باشد، لذا در كوتاه مدت 
بک كشور، چاره اي جز تولید نژادهاي جديد با صفات مطلوب نیست؛ لذا اين پروژه میتواند يكی براي حفظ پرورش دام س

 از مهمترين پروژه هاي امور دام كشور محسوب شود.

 الزام  قانونی ايجاد تركیب هاي ژنتیكی جديد بز پر تولید براي معاونت امور بهبود تولیدات دامی به شرح زير:

میلیون واحد دامی متكی به مراتع كشور  3ايش بهره وري كشاورزي؛ مبنی بر خروج سالیانه قانون افز 14بند ب ماده  -1
صه سازي پرورش  از عر شی  3.1مراتع و ظرفیت  میلیون واحد دامی در خارج از مرتع. طبیعتاً نیاز مقدماتی تحقق بخ

 .كنددر سامانه غیر مرتعی ايجاد  اين قانون؛ تولید بزهاي شیري است كه راندمان اقتصادي مناسبی را براي پرورشاز

قانون نظام جامع دامپروري كشور به منظور حفظ و حراست از منابع ژنی دامهاي بومی كشور؛ اصالح نژاد و  17ماده   -2
 تولید مواد ژنتیكی.
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 برنامه تولید ترکیب ژنتیکی بز شیری به شرح ذیل می باشد:

دار غیرمرتعی، آگاه و عالقمند به سرمايه گذاري در بخش پرورش بز( و بزهاي  انتخاب پرورش دهنده واجد شرايط )گله -
مولد ماده بومی كه از لحاظ خلوص، تیپ )به ويژه در تیپ پستان( و سالمت ظاهري و جثه مناسب بوده و میانگین تولید 

 (.نیم لیترشیر آن قابل قبول باشد )روزانه حداقل 

گري بز مولد ماده بومی واجد شرايط با اسپرم بز نر خالص خارجی )سانن يا آلپاين(  در سال اول اجراي پروژه، آمیخته -
تولید داخل يا وارداتی انجام می پذيرد؛ همچنین می توان از بز مولد نر خارجی )آلپاين و سانن( يا اسپرم تازه و تلقیح با آن 

 نیز در اين مرحله استفاده نمايند. 

پیش بینی سااهم ژنتیكی مورد نیاز بر اسااای مديريت پرورش دهنده و اقلیم هر منطقه به از سااال دوم به بعد با توجه  -

بز خالص  خارجی و  %50( با ساااهم خونی F1تالقی ها ادامه خواهد يافت. در مرحله اول پیشااانهاد تثبیت آمیخته هاي )
يت پرورش دهنده )جايگاه؛ تغذيه؛ بز بومی در اين دسااتورالعمل ارا ه می گردد؛ اما بر اسااای اقلیم و شاارايط مدير  50%

 شیردوشی؛ بازار محصوالت و ...( می توان بر اسای جدول زير ارتقاء سهم خونی بز هاي خالص خارجی را در نظر گرفت.  

    معیار تعیین سهم ژنتیکی برای تولید مولدین براساس جدول ذیل تعیین می گردد:

 نوع دامداري )میلیمتر(متوسط بارندگی  منطقه سهم ژنتیكی

 واحدهاي كوچک روستايی 250 - 100 خشک درصد خارجی 50 -درصد بومی 50

 واحدهاي صنعتی 490 -250 نیمه خشک درصدخارجی 75 -درصد بومی25

معتدل و  درصدخارجی به باال 75

 مرطوب

 واحدهاي صنعتی 500بیش از 

 

 مقایسه صفات تولیدی بزهای خالص نژادهای سانن و آلپاین

 بز سانن بز آلپاين توضيحات

 50-70 90-60 (Kgوزن بالغ بز ماده مولد )

 900-700 900-700 (Kgمقدارتوليد شيرساليانه )

 270-300 270-300 روزهاي شيردهی)روز درسال(

 3.3 3.5 ميانگين -درصد چربی شير

 3 3.2 ميانگين -درصد پروتئين شير

 3.5 3.5 ميانگين-وزن تولد بزغاله ها

 روستايی مزرعه و بسته روستايی مزرعه و بسته سامانه پرورشی
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 الف : شرح وظایف پیمانکاران :

برگزاري جلسااه در كارشاانای دامپروري بوده و از دانش فنی كافی جهت واگذاري امور اجرا ی پروژه برخوردار باشااند و  .1
 توجیهی پروژه براي دامداران، حضور فعال داشته باشند. 

 معاونت بهبود تولیدات دامی استان در شناسا ی گله داران توانمند جهت اجراي پروژه.همكاري با  .2

سكول ، ترازوي  .3 صات ، ركوردگیري اعم از با شخ صنوعی ، ثبت م ستند لوازم مورد نیاز براي تلقیح م پیمانكاران موظف ه
 توزين بزغاله و ظرف مدرج اندازه گیري شیر را در اختیار داشته باشند.

ام عملیات ثبت مشخصات )خريد و نصب پالک گوش مورد تايید مركز و ثبت شجره دام شامل مولدين و بزغاله انجام تم .4
صالح نژادي را  شش قبل از عملیات ا سامانه جامع و آموزش پالک كوبی به دامدار( براي كلیه دام هاي تحت پو ها در 

 بر عهده دارند.

شهاي : براي مولدين نر و ماده وكلیه نتاج ، تذكر سامانه نرم افزاري جامع 15شماره گو ستور العمل  رقمی باتوجه به د
 مركز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی خريداري و نصب گردد.

شتی را در اين زمینه رعايت  .5 ضوابط بهدا سازي نموده و كلیه  شش همزمان  زمان فحلی را در كلیه دامهاي ماده تحت پو
 نمايند.

صاتام عملیات پیمانكاران موظف به انج .6 شخ شند؛ بنابراين  ركورد گیري وزنو  ثبت م شش می با كلیه دامهاي تحت پو

شده را ثبت و ركوردگیريدر  شش مراجعه نموده و دامهاي متولد  نمايند.  زمان زايش دامها، بايد به گله تحت پو

باشد مقتضی است پیمانكار  در صورتی كه دامدار خود عهده دار توزين بزغاله هاي تازه متولد شده و نصب پالک گوش
آموزش الزم و لوازم مورد نیاز اعم از پالک گوش، پنس پالک كوب و ترازوي توزين بزغاله را قبل از شاااروع زايش 
بطور امانی در اختیار دامدار قرار دهد و پس از دريافت اطالعات و ركورد از دامدار ، اقدام به ثبت در برنامه نرم افزاري 

 مركز نمايد.

صحیح پیما .7 شده را ثبت و به طور  صفات ركوردگیري  ستند در مراحل مختلف عملیات، كلیه اطالعات و  نكاران موظف ه
 در سامانه جامع مركز وارد نمايند.

صالح  .8 صنوعی معتبر و مورد تا ید مركز ا ستفاده نمايند كه داراي مجوز تلقیح م صنوعی ا فقط از مامورينی براي تلقیح م
 دامی باشند.نژاد و بهبود تولیدات 

 ركورد گیري صحیح از كلیه بزهاي ماده و بزغاله هاي متولد شده تحت پوشش به شرح ذيل: .9

پنج نوبت ركوردگیري ؛  وزن تولد بزغاله ها ؛  وزن پايان شاایر خوارگی بزغاله ها ؛   قبل از ساایدر گذاريوزن بز مولد       
سل دوم ،  شیر سل اول و آمیخته ن شروع ركوردگیري  پانزده روز بعد از از بزهاي ماده بومی، ن سوم و... هر ماه يكبار؛ 

 ساعت از شیر مادر تغذيه كند. 12زايش.  ضمناً روز ركورد گیري نبايد بزغاله 
روز پس از اخذ به تفكیک نسل در سامانه نرم افزار 15حد اكثر می بايست : اطالعات و ركوردهاي پیش بینی شده 1تذكر 

 .دجامع ثبت گرد

با توجه به اهمیت طول دوره شاایردهی به عنوان يک معیار با اهمیت اقتصااادي و مبناي انتخاب، ثبت : 1تبصااره 

شد.  شكی الزامی می با شیر روزانه دام هاي تاريخ خ شكی را می توان زمانی در نظر گرفت كه تولید  تاريخ خ

شش حداقل  آمیخته شد و در دامداريهاي يک  300در دامداريهاي دوبار دو شش حداقل گرم با گرم  150بار دو

 باشد.
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نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتی و تغذيه اي بزهاي ماده مولد از يک ماه قبل از شروع همزمان سازي فحلی تا پايان   .10
شد.  سئولیت هاي پیمانكاران می با صد باروري از بزها با همكاري گله دار از م زايش؛ و حذف عوامل كاهش دهنده در

نی كه اين شاایوه مديريت و نظارت پیمانكاران را نپذيرند بهتر اساات انتخاب نشااوند، يا از ادامه توضاایح اينكه گله دارا
شدن اطالعات، متوجه  سب در گله ها و ثبت ن سئولیت كاهش باروري يا عدم باروري منا شوند. م شته  پروژه كنار گذا

 پیمانكاران و مسئولین دام سبک استان به عنوان ناظر خواهد بود.

شرفت ف  .11 ستورالعمل پروژه تهیه و به معاونت بهبود تولیدات پی یزيكی پروژه را تحت عنوان گزارش عملكرد مطابق با د
 دامی استان ارسال نمايد. 

شی   .12 سهاي  آموز شكیل و برگزاري كال سبت به انجام همكاري و هماهنگی الزم با كارفرما در  ت توجیهی  براي   -ن
 وشش اقدام نمايد. دامداران  و كارشناسان  ذيربط و تحت پ

شد. پیمانكاران   .13 شرح عملیات پروژه و ثبت نتايج آنها بر عهده پیمانكاران می با صحت و دقت  انجام كامل  سئولیت  م
بايد از اهداف ، ضاارورت هاي اجراي پروژه و شاایوه عملیاتی اجراي پروژه كامالً مطلع باشااند. چنانچه در بازديد هاي 

سط ناظران عالی مركز شود پیمانكار اطالعات  میدانی تو شخیص داده  سه تحقیقات علوم دامی؛ ت س صالح نژاد و مو ا
شد و  فنی ومهارت الزم در ارتباط با اجراي پروژه را ندارد؛ در هر مرحله از اجراي پروژه از ادامه همكاري حذف خواهد 

استان در اين خصوص پاسخ گو  مسئولیت ضرر و زيان ناشی از اين موضوع متوجه پیمانكاران بوده ومسئولین امور دام
 خواهند بود.

پیمانكاران تعهد می دهند كه مسااائولیت كامل اجراي پروژه از انتخاب گله و دامهاي آن تا ثبت ركورد پايان شااایر   .14
 خوارگی بزغاله ها و تولید شیر در سامانه نرم افزار جامع دام سبک را به عهده داشته باشند.

صد )پیمانكاران متعهد می گردند حد  .15 صنوعی بارور و زايش  40اقل چهل در شده از طريق تلقیح م %( مولدين همزمان 
 نمايند؛ 

تذكر: به منظور افزايش باروري و عدم زيان مالی گله دار، مولدينی كه از طريق تلقیح مصنوعی بارور نشده اند در دوره 
 بعدي فحلی با بزهاي نر موجود در گله جفتگیري كنترل شده نمايند. 

به منظور توسعه و ساماندهی اجراي پروژه، پیمانكاران می توانند در قالب اتحاديه ها، تشكل هاي دامپروري و يا شركت 
 هاي دانش بنیان مراحل اجراي پروژه را عهده دار شوند. 

 ب: شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

سئول و  -1 شیوه اجراي پروژه تولید تركیب ژنتیكی بز توجیه كامل م ضرورت،  سبک از برنامه؛ اهداف ؛  سان دام  شنا كار
 شیري و آشنايی كامل با سامانه جامع هويت و اصالح نژاد دام كشور

انتخاب پیمانكار توانمند، عالقمند و تحصاایلكرده دامپروري و عقد قرارداد همكاري با ايشااان )ترجیحاً تشااكل هاي  -2
سبک فعالیت دارند(.دامپرور شركت هاي دانش بنیان كه در زمینه دام  ضرورت  ي يا  ست پیمانكاران از اهداف ،  ضروري ا

هاي اجراي پروژه و كلیه روش هاي عملیات اجراي پروژه كامال مطلع باشاااند؛ چنانچه پیمانكاران نیاز به گذراندن دوره 
وژه از ضرورت انجام تا اهداف و شیوه هاي اجرا ی پروژه داشته هاي آموزشی الزم در ارتباط با هريک از مراحل اجراي پر

باشند؛ قبل از عقد قراردادهاي استانی ؛ بايد توسط مسئولین دام سبک استان آموزش هاي الزم ارا ه شده و يا در صورت 
به منزله تا ید  عدم توانايی به مركز اصاااالح نژاد و بهبود تولیدات دامی كشاااور جهت آموزش، معرفی گردند. عدم معرفی

 . دانش فنی پیمانكاران استانی خواهد بود
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عملیات پروژه تولید تركیب ژنتیکی بز شامل : انتخاب گله دار و بهترین دامهای مولدگله به منظور افزایش حداكثری * 

سررب در پیشرررفژ ژنتیکی نسررل نتاظا نظارت بر مدیریژ پروره گله اعم اذ ت، یهد بهداشررژ و جایناها انتخاب منا

ترین بز ها برای همزمانیا انجام عملیات همزمان سرراذی فيلیا انجام عملیات تلقیم موررنوعیا نظارت جهژ به 

وب پالك گوه و ثبژ  ستنی ا ن وال حداكثر آب ستي سترس های موجود در دوره پروره بمنظور ا ساندن ا حداقل ر

  نژاد. مشخوات و اطالعات ذایش بزها و ركوردها در سامانه برنامه جامع اصالح

صات  -3 شخ ستان با پیمانكاران و گله داران به همراه كلیه م شاورزي ا سازمان جهاد ك تهیه قرارداد مهمور و مورد تا ید 
 شركتی شامل نوع شركت، مدير عامل، سوابق، آدری ، نیروي انسانی و غیره.

نكته ضروري است كه پیمانكارانی  انتخاب صحیح گله دار و دامهاي تحت پوشش با همكاري پیمانكار. توجه به اين -4
شوند كه تعهد حداقل صد باروري از 40بايد انتخاب  سازمان جهاد  تلقیح  در شش همزمانی فحلی را به  مولدين تحت پو

 كشاورزي استان بسپارند.

 نظارت بر كلیه شرح وظايف پیمانكار وگله داران تحت پوشش ومسئولیت هاي مربوطه.  -5

 

  دستورالعمل اجرایی:

كافی پرورش بز شیري در ارتباط با عملیات و مهارت تنها دامدارانی كه از دانش  به منظور اجراي كامل و صحیح پروژه -1
تركیب ژنتیكی برخوردار بوده و از ضاارورت اجراي پروژه و تاثیر آن در ارتقاء راندمان اقتصااادي گله  تولیدو اصااالح نژاد 
مزاياي آتی اعم از اسااتفاده از تسااهیالت بانكی كم بهره و از و  رفتهسااتند تحت پوشااش قرار خواهند گ خويش مطلع

 در غیر اين صورت از پروژه حذف و دامدار ديگري جايگزين خواهد شد. پروژه بهره مند خواهند بود؛ اين اعتبارات دولتی
شده هر گله حداقل تعداد  -2 سالمت و انتخاب رای دام مولد ماده بومی بوده كه پس از  50حجم عملیات تعیین  سی  برر

    ژنتیكی يعنی دام هاي مولد برتر از لحاظ تولید و سازگاري، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
 گله هاي انتخاب شده بايستی داراي شرايط زير باشند: -3
سته و يا نیمه  - شهاي پرورش ب شیري در رو سیس )در حال اجرا( پرورش بز  ستی پروانه بهره برداري و يا تا ضی باي متقا

 را در اختیار داشته باشد. بدون اتكاء به مرتعبسته )مزرعه اي( و 

 روش پرورش بدون اتكاء به مرتع )به صورت بسته يا مزرعه اي( باشد. -

از تیپ و جثه مناسبی )بويژه در ناحیه پستانها( برخوردار باشند و بايد میزان تولید شیر روزانه  بزهاي مولد گله ، خالص و -

 باشد. حداقل نیم لیتر در زمان پیک تولید

سب جهت علوفه كاري به ازاي يک هكتار براي  - ضیان داراي زمین منا شت آبی و  50اولويت با متقا رای بز مولد در ك

 كشت ديم می باشد. رای در 25يک هكتار براي 

شتی  - سب از نظر بهدا شنهادي و منا صنعتی با توجه به ظرفیت پی صورت نیمه  سات حداقل به  سی ساختمان و تا مالكیت 

 براي پرورش بز در روشهاي بسته مزرعه اي بوده و داراي دستگاه شیردوش نیز باشد.

 ه باشد.سال تجربه عملی در زمینه پرورش بز داشت 5متقاضی بايستی حداقل   -

 دامدار و يا يكی از اعضاء خانواده داراي حداقل مدرک تحصیلی ديپلم متوسط باشند. -
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اسپرم بز نژاد پر شیر مانند سانن و آلپاين توسط  پیمانكار خريداري و به روش سرويكال تلقیح خواهد گرديد. پیشنهاد  -4
 ه تايید مركز برسد.می شود به منظور اطمینان از صحت مواد ژنی، كاتالوگ اسپرم ها ب

سالهاي آتی،  توجه و دقت  -5 صالح نژادي در  شبرد اهداف برنامه هاي ا با توجه به اهمیت ثبت دقیق ركورد در اجرا و پی

صورت می گیرد و ثبت ركورد در  شده  سای ركورد اخذ  شد و انتخاب دامهاي برتر بر ا ضروري می با در ركورد برداري 

 موارد ذيل ضروري می باشد:

  قبل از سیدر گذاريوزن بز ماده بومی نسل اول  --

 وزن تولد بزغاله ها )با همكاري دامدار(  --

 وزن پايان شیر خوارگی بزغاله ها --

 حداقل پنج نوبت ركوردگیري شیر پانزده روز پس از زايش و هر ماه يكبار؛ به همراه ثبت تاريخ خشكی. --

تنظیم صورتجلسه انجام عملیات تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرمهاي مصرفی كه به امضاي نماينده معاونت بهبود  -6

پیمانكار طرف قرارداد و دامدار تحت پوشااش رساایده باشااد و يک نسااخه از آن بهمراه پايوتهاي  –تولیدات دامی اسااتان 

 گردد. ا هارمعاونت بهبود تولیدات دامی استان اسپرم مصرف شده به 
نظارت بر نحوه اجرا و عملكرد اسااتان و پیمانكاران توسااط كارشااناسااان مركز اصااالح نژاد و بهبود تولیدات دامی و  – 7

سئولین  ستان  از پروژه حذف و م صورت عدم تايید عملكرد مطلوب ، ا سه تحقیقات علوم دامی انجام می پذيرد و در  س مو

 مربوطه جوابگو خواهند بود.

( باالتر از میانگین والدين می باشد؛ لذا ضروري است به منظور بیشتر f1ين پروژه تولید بزغاله هاي نسل اول )هدف ا - 8

 شدن میانگین فرزندان، مولدين ماده بومی از مولدين برتر گله بر اسای عملكرد تولیدي، تولیدمثلی و سالمت باشند.
سپرم برعهده پیمانكار پروژه با نظا - 9 ستان مربوطه خواهد بود و دامهاي بومی از وظیفه تهیه ا سبک ا سئول دام  رت م

طريق عملیات تلقیح مصااانوعی بارور خواهند گرديد. محل خريد اساااپرم و اكیپ انجام عملیات تلقیح مصااانوعی با تا ید 
 مسئولین دام سبک استان و اطالع و تا ید گله داران خواهد بود.

 

از محل  1398با عنایت به کاهش اعتبارات ملی، این پروژه در سال توضیح مهم : 

اعتبارات استانی انجام می گردد ، لذا جدول هزینه کرد متناسب با هزینه های 

 مربوطه توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان تنظیم خواهد گردید. 
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