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 صورت جلسه

 9201 اگوستپروف  سنگین براساس واردات مواد ژنی دامضوابط فنی و شرایط 

 : تعاریف 1ماده 

 مرکز : مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی 

متقاضی واردات باید در بانک ی گاوداریها تولید  مثل و  اطالعات ثبت و رکوردبه روز بودن به روز بودن اطالعات:

 موجود باشد .ماه( 2ماه و رکود  3اطالعاتی مرکز اصالح نژاد دام کشور )ثبت 

 با همدیگر به ارث می رسند  "گروهی از آلل ها که در نزدیک به هم روی کروموزوم قرار گرفته اند و عموما: هاپلو تایپ

 HH1هاپلو تایپ با اثر منفی بر باروری در نژاد هلشتاین شناخته شده و به صورت  6هاپلو تایپ های نا مطلوب : تعداد 

,HH2,HH3,HH4,HH5,HH6 . نامگذاری شده اند 

 مختص واردات مواد ژنی ژنی : سامانه  سامانه مواد

 سامانه اسب : سامانه مختص واردات و صادرات و مواد ژنی اسب 

  دام و گله درمرکزهویت گذاری : سامانه ثبت  جامع سامانه

  www.abc.org.irسایت مرکز : 

 و تولید کنندگان  سازمان حمایت از مصرف کنندگان سازمان حمایت :

تخصیص میزان دز وارداتی توسط وارد کنندگان در هر سال از طرف مرکز با توجه به ضوابط فنی مرکز  سهمیه مواد ژنی :

تعیین و به وارد کننده اعالم می گردد .بدیهی است میزان سهمیه اختصاص یافته صرفاً برای همان سال است و قابل 

 انتقال به سال بعد نمی باشد 

 تراشه :گزارش ژنوتایپ آزمایشگاههای معتبر ژنتیکی از گاوهای نر تولید کننده اسپرم می باشد

 و ... NM,TPI,ISUشاخص های نژادی : منظور شاخصهای اقتصادی در نژادهای مختلف گاو می باشد مانند  

 

 

 

 

 

http://www.abc.org.ir/
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 : مشخصات متقاضیان وارد کننده مواد ژنی )اسپرم ، جنین(2ماده 

ذیل باشند می توانند با اخذ مجوز از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات که دارای هریک از مشخصات  کلیه متقاضیانی

 اقدام نمایند . مرکز دامی نسبت به واردات مواد ژنی )اسپرم و جنین ( با رعایت ضوابط فنی

 

 ایستگاهها و مراکز تولید اسپرم داخلی  .1

% توزیع 20)ایستگاه های نگهداری گاو نر(حداکثر به میزان : شرکت های تولید کننده اسپرم داخلی 1تبصره 

منوط بر اینکه آمار تولید  و توزیع سال قبل  اسپرم های داخلی سال قبل می توانند در سال جدید اسپرم وارد کنند.

 ایستگاه به مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی از طریق سامانه ارسال شده باشد.

 ست واردات اسپرم منوط به ارائه آمار تولید و توزیع در سامانه مرکز می باشد ثبت درخوا: 2تبصره 

          .تشکلهای دامپروری مانند اتحادیه و تعاونی های دامداران که عملیات ثبت مشخصات و رکودگیری را انجام 2

 می دهند . 

مرکز برمبنای ثبت مشخصات و  : تعاونی ها و اتحادیه ها براساس عملکرد در سامانه نرم افزاری3تبصره 

سال قبل، می توانند نسبت به واردات اسپرم در سال جدید اقدام نمایند . تعاونی ها و و تلقیحات  رکودگیری

گاو هلشتاین مورد تائید مرکز را به سامانه منتقل ارزیابی تیپ  اتحادیه های دامپروری که اطالعات کارت امتیاز 

 دز اسپرم  مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام نمایند .  5تیاز می توانند نسبت به واردات نمایند ، به ازاء هر کارت ام

 ،د سازمانهایی نظیر بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید )کوثر( ر.گاوداریهای  شیری تحت پوشش عملیات ثبت و رکو3

یته امداد امام خمینی و .... سازمان تامین اجتماعی ، آستان قدس رضوی ، سازمان اوقاف، کشت و صنعت مغان، کم

 مجاز به واردات می باشند. گله های تحت پوشش خودبه روز بودن کلیه اطالعات  در صورت 

و مجاز به فروش  های وارد شده را فقط در دامداریهای خود استفاده نمایند: این گاوداریها مکلفند اسپرم 4تبصره 

 اسپرمهای وارد شده به غیر نمی باشند .

راس  1500گله با حداقل جمعیت راس  3500حداقل د که ر. گاوداریهای تحت پوشش عملیات ثبت و رکو5تبصره 

، منوط بر اینکه کلیه اطالعات آنها در سامانه نرم افزاری مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات  دارا باشند در روز دوشا

ی با تعاونی یا اتحادیه خود مجاز به واردات  می با هماهنگ و با دارا بودن کارت بازرگانی  و  دامی به روز باشد

 باشند.

رعایت ضوابط  کارت بازرگانی بودن دارا  کننده اسپرم در ایران با وارد.نمایندگان انحصاری شرکت های خارجی 5

 .% از کل واردات مواد ژنی سالیانه مجاز به واردات می باشند 20تا سقف دستورالعمل این 

.مگر در جابجایی سهمیه واردات بین نمایندگان انحصاری شرکت های وارد کننده مجاز نمی باشد  : 6تبصره

 شرایط خاص با نظر کمیته مواد ژنی اعمال گردد .
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دز می  5000: شرکت هایی که برای اولین بار اقدام به واردات می نماید مجاز به واردات به میزان حداکثر 7تبصره 

 نمایندگی مجاز به واردات می باشند. آن % کل واردات20میزان  باشند و در سال بعد به

تشکیل جمعیت مرجع ، نسبت به ژنومیک کردن گاوها )نر یا ماده( اقدام راستای  : نمایندگی هایی که در 8تبصره 

به ه  فایل های تراشه ژنومیکی گاوهای نر و ماده داخل کشور ارائه شد برابر 10می نمایند، می توانند به میزان 

 ، نسبت به واردات اسپرم مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام نمایند.و بهبود تولیدات دامی  مرکز اصالح نژاد دام

 : کمپانی های مجاز واردات مواد ژنی 3ماده 

در ایران بوده و  (exclusively)واردات مواد ژنی از کمپانی هایی مجاز می باشد که دارای نمایندگی انحصاری 

خود و اعطای نمایندگی از کمپانی مربوطه را به همراه  اطالعات کمپانی  نمایندگی مربوطه باید مدارک ثبت شرکت

شامل نام مدیر عامل ، آدرس ، تلفن، کد ایستگاه های تولید مواد ژنی ، تعداد گاو نر فعال و اطالعات ژنتیکی مواد 

 ماه هر سال( به این مرکز اعالم نماید.ژنی خود را سالیانه )نیمه اسفند 

 : ضوابط فنی واردات مواد ژنی 4ماده 

نی با توجه به نیاز و ضرورتهای کشور انجام شده و ضوابط فنی واردات آن )اعم از عمومی و مواد ژ وارداتمجوز 

کمیته فنی واردات مواد ژنی مرکز هر چهار ماه یکبار تعیین و رسما در سایت مرکز  هاختصاصی ( براساس مصوب

 بارگذاری می گردد.

 ضوابط عمومی واردات مواد ژنی : 5ماده 

 د.نباشنترکیب پستان و یا دست و پا منفی ارزش های اصالحی  اسپرم های وارداتی ترجیحاً از نظر -1

 نباشدو ....  CVM,BY,DUMP,BLADجهت واردات ، حامل اختالالت ژنتیکی شناخته شده مانند  پیشنهادی اسپرمهای-2

اسپرم برتر رتبه بندی جهانی در هر پروف مجاز به  150: هاپلو تایپ های حامل نقایص ژنتیکی در هر نژاد فقط در  9تبصره 

 .واردات می باشند 

 د.نباشندز می  4000دز اسپرم وارداتی به ازاء هر گاو نر مولد اسپرم در هر ثبت و سفارش )پروفرما( حداکثر تعداد  -3

توضیح اینکه می باشد. 20به  80 حداقل تا اعالم بعدیدر هر نژاد  نسبت اسپرم گاوهای نر بدون دختر و دارای دختر -4

 % باشد جزو اسپرم ها پروف محسوب می گردند. 85باالتراز  ( reliability)  اعتماد پذیری دارای اسپرمهای که

 : اسپرمهای نژاد گوشتی شامل این نسبت نمی باشد 10تبصره 

 می باشد.  در سال هزار دز 20حداکثر  4و  3: حداکثر تعداد دز وارد شده برای اسپرم های شامل بندهای 11تبصره 

م که دارای ایستگاه های تولید اسپرم در کشورهای مختلف می باشند . : نمایندگان کمپانی های واردکننده اسپر12تبصره 

 رعایت نسبت اسپرم های بدون دختر به دارای دختر در کل واردات هر سال آنها لحاظ خواهد گردید.
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درخواست واردات اسپرم گاوهای نر صد در صد بدون دختر ، مطابق ضوابط و واردات گوساله نر مورد بررسی قرار می -5

 یرد. گ

 

با اسپرم های ماده زا  پروفرم هایی که اسپرم دختر دار ندارند  را  متقاضی می تواند ثبت و سفارش برای-6

 نماید.جایگزین 

جهت توزیع مربوطه  MAPفایل به همراه  50Kاسپرم ها با تراکم حداقل تراشه  اطالعات تعیین ژنوتیپارائه -7

 صدور مجوز توزیع الزامی است.

 متقاضیان موظف اند درخواست و پروفرمای خود را از طریق وب سایت مرکز در سامانه مربوطه ثبت نمایند .  -8

 روز کاری می باشد.  10از زمان ثبت در سامانه مواد ژنی   زمان پاسخگویی به هر درخواست-9

ه در صفات و شاخص های موجود به روز بعد از تغییر هر پروف ، جهت بررسی تغییرات ایجاد شددو هفته قبل و دو هفته -10

متقاضیان در سامانه واردات و صادرات مرکز میسر نیست جدید رسانی بانک اطالعاتی مرکز ، امکان پذیرش درخواست 

 )ضمناً پروف ها در ماه های آوریل ، آگوست و دسامبر تغییر می یابد.(

 تی مطابق با آخرین ضوابط واردات بالمانع می باشد .تمدید مجوز های صادره منوط به تایید اسپرمهای در خواس -11

 در موارد خاص نظر کمیته کارشناسی ارجحیت دارد.-- 12

 ضوابط اختصاصی واردات مواد ژنی  -5ماده 

قانون نظام جامع دامپروری کلیه واردکنندگان موظفند  10آیین نامه اجرایی ماده  2ماده  1با استناد به تبصره :  5-1

  فنی اسپرم های مورد نظر خود را در هر در خواست به این مرکز اعالم نماینداطالعات 

لحاظ گردیده و مبنای محاسباتی صدکهای  اینتربولدرخواست واردات از کشورهای مختلف برمبنای شاخص و صفات مورد نظر 

  می باشد درصد )کشور مبداء( مالک ارزیابی 1و  10،5

 1ختلف که بر مبنای شاخص و صفات مورد نظر اینتربول لحاظ نگردیده مبنای محاسبات صدک : واردات از کشورهای م 13تبصره 

  پ% تا 1به منظور حفظ تنوع ژنتیکی اسپرمهای وارداتی از سراسر دنیا مقرر از درصد کشور مبداء مالک ارزیابی می باشد .

 شاخص های اقتصادی سال کشور بعنوان محک مورد ارزیابی قرار گردد.

 

 

 

 

 



2219/97  

  اسپرم گاوهای نر بدون دختر وارداتی )نژاد هلشتاین( واردات ضوابط فنی-5-2
مجوز اسپرم گاوهای نر بدون دختر برمبنای شاخص های اقتصادی کشور مربوطه داده می شود . بر این اساس شاخص های 

% برتر جامعه نژادی آن کشور باشد. برای مثال 5اقتصادی اسپرم گاوهای نر بدون دختر وارداتی باید حداقل در سطح میانگین 

 به شرح ذیل می باشد. 2019اگوستتاین کشور امریکا براساس ارزیابی ضوابط فنی درخصوص واردات اسپرم از نژاد هلش

TPI NM FM 

2681 895 895 

با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت و با نظر اعضاء کمیته ، قابل :  14تبصره 

 قبول خواهد بود. 

 اسپرم گاوهای نر دارای دختر )نژاد هلشتاین( واردات ضوابط فنی-5-3

مجوز اسپرم گاوهای نر دارای دختر بر مبنای شاخص های اقتصادی کشور مربوطه داده می شود . بر این اساس شاخص های 

مثال  % برتر جامعه نژادی آن کشور باشد. برای10اقتصادی اسپرم گاوهای نر دارای دختر وارداتی باید حداقل در سطح میانگین 

به شرح ذیل می باشد. به  2019 اگوستضوابط فنی درخصوص وارادات اسپرم از نژاد هلشتاین کشور امریکا براساس ارزیابی 

 شرح ذیل می باشد.

TPI NM FM 

2489 719 719 
با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت و با نظر اعضاء کمیته ، قابل  -15تبصره 

 قبول خواهد بود. 

 جرزی  نژاد  ضوابط فنی واردات اسپرم گاوهای نر-5-4

 .در کشور آمریکا به شرح جدول زیر می باشد 2019ضابطه فنی نژادهای جرزی براساس ارزیابی 

 

 

 

 وابط واردات مواد ژنتیکی گاو نژاد جرزیض

JPI FM NM 

135 350 350 P 30% 

160 450 450 G 20% 

200 500 500 BULL 10% 

 گوساله نر داخلی 350 350 135

.با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت قابل قبول خواهد بود -16تبصره    
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فنی واردات اسپرم گاو نر نژاد  براون سوئیسضوابط -5-5  

سوئیس نبراو واردات مواد ژنتیکی گاو نژاد ضوابط  

 

PTI FM NM 

130 300 300 P 30% 

160 350 350 G 20% 

180 450 450 BULL 10% 

 گوساله نر داخلی 300 300 130

انحراف معیاری از جمعیت قابل قبول خواهد بودبا توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با  -17تبصره   

. 

 5-6-ضوابط فنی واردات مواد ژنتیکی گاو مونت بلیارد

صفات  –تیپی   صفاتضوابط مربوط به گاوهای فوق از نظر  می باشد.فرانسه ارزیابی مواد ژنتیکی گاو مونتبیلیارد مطابق با سیستم 

 .تولیدی وصفات مدیریتی به شرح ذیل اعالم می شود

 مونت بلیارد  ضوابط واردات مواد ژنتیکی گاو نژاد

خواهد بود.با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت قابل قبول  -17تبصره   

ضوابط فنی واردات مواد ژنی و گاو نر نژاد سیمنتال -5-7  

واهد بود. ضوابط مربوط به گاوهای فوق از نظر صفات ارزیابی مواد ژنتیکی گاو نژاد سیمنتال مطابق با سیستم کشور آلمان خ -1

 تیپی ، صفات تولیدی و صفات مدیریتی به شرح جدول ذیل می باشد. 

% می باشد94گوساله های نر نژاد سیمنتال و مونتبلیارد حداقل خلوص خونی -2  

 

 

. 

 مونت بلیاردگوساله نر و اسپرم 

 گوساله نر داخلی گوساله نر ژنومیک پروف 
INEL 20 30 35 20 
ISU 120 135 145 120 

 گوساله نر و اسپرم سیمنتال
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 ضوابط واردات مواد ژنتیکی گاو نژاد سیمنتال

 

 

 

با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت قابل قبول خواهد بود. -18تبصره   

ضوابط واردات مواد ژنتیکی گاو نژاد گوشتی  -5-7  

 بطور کلی واردات اسپرم گاو نژاد گوشتی به کشور با رعایت شرایط زیر بالمانع می باشد:

هویت گذاری مرکز اصالح  عملیات اصالح نژادی و در گله هایی که تحت پوشش ژنتیکی گاو گوشتیمجوز واردات  مواد  -1

انجام ترمینال کراس و یا متقاضیان انجام طرحهای تحقیقاتی داده و به منظور  ،می باشند و بهبود تولیدات دامی  نژاد

 خواهد شد.

امداران تحت پوشش خود می توانند نسبت به واردات اسپرمهای : تعاونی ها و اتحادیه های دامپروری با تقاضای د19تبصره 

 انجام داده باشند  گله خود را منوط براینکه دامداران متقاضی هویت گذاری فوق اقدام نمایند.

 مجوز واردات برای طرح های تحقیقاتی منوط به ارائه طرح و تائیدیه مرکز می باشد -2

 اسنامه نژادی صادر نمی گردد.شوند اما شناصله باید هویت گذاری کلیه نتاج ح -3

 ندارد.  1جز در گله های بند  به  اسپرم های مذکور را توزیعواردکننده حق -4

در سامانه مرکز اصالح  لیست توزیع قبلی اطالعات تلقیحات و زایش و  واردات مجدد اسپرم های گوشتی منوط به ارائه -5

 ی باشد.نژاد و  بهبود تولیدات دامی م

 اسپرم نژاد گوشتی حتما بایستی آسان زا باشد.-6

 % تاپ شاخص اقتصادی کشور مبداءباشد. 50جزو شاخص اقتصادی تولید گوشت اسپرم های نژاد گوشتی  -7

 

 

 گوساله نر داخلی گوساله نر ژنومیک پروف 
MW 110 115 125 110 
FW 100 105 105 100 
FIT 100 105 105 100 

GZW 115 125 130 115 
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 ضوابط واردات گوساله نر مولد نژاد هلشتاین  -7ماده 

مجوز واردات گوساله نر مولد اسپرم برمبنای شاخص های اقتصادی کشور مربوطه داده می شود. بر این اساس شاخص های 

% برتر جامعه نژادی آن کشور باشد. برای مثال ضوابط فنی 1اقتصادی گوساله وارداتی باید حداقل در سطح میانگین 

 به شرح ذیل می باشد. 2018 دسامبر ارزیابیکا براساس درخصوص واردات گوساله نر نژاد هلشتاین از کشور آمری

TPI NM FM 

2757 979 979 

با توجه به سایر مشخصات مواد ژنی ، معیار تعیین شده با انحراف معیاری از جمعیت قابل قبول خواهد بود -19تبصره   

نقایص ژنتیکی باشد. یا آللهای مغلوبگوساله نر وارداتی باید عاری از هر گونه هاپلوتایپ  – 20تبصره   

 اگوست : شاخص های مورد بررسی برای درخواستهای ارجاعی از کشور مختلف برمبنای آخرین اطالعات منتشر شده در21تبصره 

 می باشد.  FM,NM,TPI,LPI,RZG,ISU,ISEL,PLI,PFT,NVIشامل  2019

واردات و صادرات مواد ژنی مورد تصویب قرار  کمیتهبا تائید اعضاء 26/6/1398تبصره در تاریخ  21ماده و  7این دستورالعمل در 

 گرفت.

 اعضاء کمیته :

 مختار علی عباسی                                                            اصغر سلیمی نیکنام

 بهروز محمد نظری                                                         علی کاظمی 

 انه                                                           جواد توسلی امیر طاهری یگ

   حسن چراغی                 داریوش توحیدی                                                 
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