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   مقدمه

هدف از اصالح نژاد ايجاد پيشرفت ژنتيكي به منظور حداكثر سود دهي دام ها با رعايت مالحظات زيست محيطي مي باشد و به همين 

هاي شيري و براي انتخاب گاو يعلت هر كشور متناسب با  شرايط اقتصادي، سيستم توليدي و استراتژي اصالح نژادي خود شاخص

   .ديگري جهت استفاده سيستم هاي مختلف توليد در كشورش محاسبه و معرفي مي نمايد همچنين شاخص هاي متعدد

به منظور افزايش پيشرفت ژنتيكي جمع آوري اطالعات صحيح (فنوتيپي و ژنتيكي) و استفاده از روش هاي نوين ارزيابي ضروري مي باشد. 

وتيپ و به تبع آن استفاده از اطالعات تعيين ژنوتيپ در ارزيابي هاي با شروع تغييرات  شگرف در سيستم هاي تعيين ژن 1390بعد از  سال 

مركز اصالح نژاد به منظور ارائه مواد ژني تا زمان دستيابي به جمعيت رفرنس در  1393ژنومي و آن هم به صورت انحصاري تا سال  

  ب ارزياب ژنومي نمود.جمعيت گاو هلشتاين ايران اقدام به تسهيل واردات گاوهاي نر جوان مبتني بر انتخا

انحصار استفاده از نتايج ارزيابي ژنومي توسط كمپاني هاي سرمايه گذار به اتمام رسيده، امكان ارسال نمونه  94با توجه به اين كه از سال  

ا رسيده است كه از داخل كشور به آزمايشگاهها جهت تعيين ژنوتيپ و محاسبه ارزيابي هاي ژنومي رسمي هموار گرديده است و زمان آن فر

ايستگاه هاي توليد اسپرم از اين فرصت استفاده نموده و همانطور كه ذكر گرديد تا زمان دستيابي به جمعيت رفرنس جمعيت هلشتاين ايران 

نژاد دام و تلقيح مصنوعي بعنوان يك تكنيك در اصالح اقدام به ارسال نمونه از گاوداري هاي ايران جهت استفاده از ارزيابي ژنومي نمايند. 

لحاظ باال بودن ارزش اقتصادي و سهولت در انجام آن در سطح وسيعي در ه ور پيشگيري از انتقال و انتشار بيماري ها و همچنين بظبمن

  دنياي امروز مورد استفاده قرار مي گيرد . 

در سال غ گرديد و ي كشور بازنگري و ابالتوسط سازمان دامپزشك 1386دستورالعمل و ضوابط بهداشتي مراكز توليد و توزيع اسپرم در سال 

علي رغم اينكه  فني مراكز توليد و توزيع اسپرم مورد بازنگري قرار گرفته است. –به ضرورتها بشرح زير توسط كميته علمي با توجه  1396

اند در صورت عدم رعايت تلقيح مصنوعي بعنوان عامل پيشگيري و كنترل از بيماري هاي عفوني محسوب مي شود ولي خود بالقوه مي تو

ضوابط بهداشتي سبب انتشار بيماري ها در سطح گسترده در مقايسه با جفتگيري طبيعي گردد.لذا تدوين و اجراي ضوابط بهداشتي دقيق 

 جهت مراكز توليد اسپرم منجمد كشور كه منطبق با آخرين يافته هاي علمي و شرايط خاص كشور ما باشد اجتناب ناپذير است . اجراي

دقيق اين ضوابط مي تواند عالوه بر پيشگيري از انتشار بسياري از بيماري ها ، باعث جلب اعتماد به محصول توليدي اين مراكز توسط 

  مشتريان داخلي و خارجي گردد.

 تا ندينما فايا ديبا يا ژهيو نقش اسپرم مولد يها ستگاهيا باشد، يم ريتكث و انتخاب ،ييشناسا شامل كه نژاد اصالح چرخه ليتكم يبرا

 گريد عبارت به. رديگ قرار برداران بهره دسترس در و ريتكث ازين مورد تعداد به و انتخاب ،ييشناسا دامها نيبرتر كشور يژن مخزن  از بتوان

 كشور دام نژاد اصالح مركز با ها هياتحاد ها، يتعاون دامداران، كنار در و شده ذكر مراحل هيكل در ديبا اسپرم كننده ديتول يستگاههايا

 فيوظا حسب به كشور يدام داتيتول بهبود و نژاد اصالح مركز راستا نيا در.  افتي دست كشور كالن اهداف به بتوان تا ندينما يهمكار

 يم ماعال ليذ شرح به را اسپرم ديتول مراكز و ستگاههايا نر گوساله نيتام نحوه دستورالعمل يبهداشت و يفن نكات تيرعا با شيخو يقانون

  .دارد

  :  هدف

به منظور شناسايي و انتخاب ژنوتيپ هاي برتر از جمعيت نژادهاي خالص و آميخته گاوهاي كشور و تسريع پيشرفت ژنتيكي مي بايست 

شدت انتخاب حداكثر شود، از همين رو هدف شناسايي مهمترين ذخاير ژنتيكي نر و ماده كشور و توزيع و تكثير ژنتيك برتر مي باشد. 

ت بهداشت دام ها در سطح استاندارد بوده م، اعمال مقررات بهداشتي توليد اسپرم باروري مناسب بمنظور برقراري و حفظ ساله بر اينعالو

در   تا در نهايت اسپرم توليد شده با استانداردهاي بين المللي (عاري بودن از پاتوژن هاي خاص قابل انتقال از طريق اسپرم ) مطابقت نمايد.

  تا ايستگاههاي توليد مواد ژني كشور فقط بعنوان واحد توليد قلمداد نمي گردند بلكه نقش بسيار كليدي در اين زمينه ايفا مي كنند.اين راس
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 فيتعار

  .شود يم اطالق DNA بافت، ن،يجن اسپرم، زنده، دام شامل يوراثت عوامل حامل مواد هيكل به:  يژن مواد •

  .باشد يم يكشاورز جهاد وزارت يدام داتيتول هبودب و نژاد اصالح مركز منظور:  مركز •

  .باشد يم نر يگاوها نتاج آزمون مراكز و اسپرم كننده ديتول يها ستگاهيا منظور:  ستگاهيا •

 عمر طول دمثل،يتول پ،يت د،يتول صفات يبرا يبرآورد بيضرا به توجه با كه است ييها شاخص:  ياقتصاد يها شاخص •

 .گردد يم گزارش كشور همان يجار پول واحد اساس بر معموال و دهيگرد محاسبه شورك هر در......   و ياقتصاد

  يدينوكلئوت تك يها نشانگر يها تراشه از استفاده با پيژنوت نييتع به مربوط اطالعات: MAP و SNPs  اطالعات •

 هزار 50 حداقل اكمتر با يها تراشه به بوط مر حاضر حال در يواردات يها اسپرم مورد در كه) SNPs( باشد يم

 پيژنوت نييتع اطالعات وستيپ به) MAP(يكيژنت يها نقشه ارسال است ذكر به الزم. باشد يم)  K 50( ينشانگر

 . است يضرور

   يعموم ضوابط

 يها گوساله ديوخر ديتول ،يطراح به نسبت دستورالعمل نيا مفاد اساس بر تواننديم ها ستگاهيا و يحقوق ،يقيحق اشخاص هيكل .1

 .ندينما اقدام يخارج و يداخل منابع از نر

 اقدام اسپرم ديتول به نسبت موجود يستگاههايا با توافق قيطر از ديبا هستند اسپرم ديتول ستگاهيا فاقد كه يانيمتقاض :1تبصره

  .ندينما

 به منتخب رن يها گوساله انتقال اجهتيو يكيژنت ت،صدورشناسنامهيهو هيدييتا درخصوص مركز به يكتب درخواست ارائه .2

  .است يالزام اسپرم ديتول يستگاههايا

 مركز يژن مواد واردات و صادرات سامانه در ديبا ديخر يپروفرما همراه به يواردات نر يها گوساله ازين مورد اطالعات :2تبصره

  .دينما اخذ ومجوزرا گردد ثبت

 يدارا رياخ سال 5 در حداقل درخواست ارائه زمان در كه شوند انتخاب ييها گله از ديبا يداخل منابع از منتخب نر يها گوساله .3

  .باشد  مركز يگذار تيهو و مشخصات ثبت وستهيپ و يرسم سابقه

 وآماده نهيقرنط دوران يط يبرا اسپرم ديتول مراكز به يداخل منابع از اي خارج از نر يها گوساله واردات يبرا صادره يمجوزها .4

 . باشد يم ديتول مجوز واخذ IRSC كد ،اخذيكيژنت صدورشناسنامه به منوط ديتول خط بهنر يها گوساله نيا باشد،ورود يم يساز

 .باشديم منتخب نر گوساله يبرا مركز يكيژنت شناسنامه افتيدر به منوط ستگاههايا در يژن مواد ديتول مجوز صدور :3تبصره

 اي مركز يكارشناس ميت ديبازد از بعد فتهه دو مدت ظرف اسپرم مولد نر يها گوساله يكيژنت شناسنامه صدور :4تبصره

  . رديگ يم صورت مربوطه ستگاهيا از آنها يانفراد اطالعات افتيدر با متعاقبا و نهيقرنط محل از مركز يرسم ندگانينما

  .برسد مركز كارشناسان تيروئ به ديبا و بوده مركز اطالع با نهيقرنط زين و كشور به نر گوساله ورود زمان .5

 يضرور يژن مواد نيتام نهيهز كاهش و تيجمع در مطلوب يها ژن از يبردار بهره و ينژاد اصالح چرخه ليكمت منظور به .6

  . گردد نيتام يداخل منابع از طيشرا واجد نر يها گوساله از ستگاههايا فعال تيظرف درصد 50 از شيب است

 ييشناسا درجهت تالش و بند نيا تيرعا به وطمن د،يجد نر يها گوساله واردات جهت ستگاههايا درخواست رشيپذ :5تبصره

  .رديگ يم قرار يبررس مورد كه باشد يم يداخل منابع از وانتخاب

 پيژنوت نييتع لي،فا كيژنوم يابيارز جينتا داشتن ضمن ديبا اسپرم ديتول يستگاههايا به ورود يبرا منتخب نر يها گوساله هيكل .7

 SNP-CHIP RESULT:(1-MAP 2-PED (.گردد ارائه مركز به آنها نگيپيژنوتا ونقشه

 حداقل تراكم با ينشانگرها يرسم جينتا ليفا ارائه به منوط يژن مواد ديتول مراكز نهيقرنط به نر گوساله ورود ينهائ هيديتائ .8

SNP50k باشديم .  

 حداقل تراكم با ينشانگرها يرسم جينتا ليفا ارائه به منوط يژن مواد ديتول مراكز نهيقرنط به نر گوساله ورود ينهائ هيديتائ .9

SNP50k باشديم . 

 نژاد اصالح مركز دييتا مورد اطالعات يآور جمع ستميس يطراح به نسبت خود نر يها گوساله دييتا جهت موظفند ها ستگاهيا .10

 .ندينما تدارك باشد
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  يداخل منابع از نر گوساله تامين ياختصاص ضوابط

  

 آنكه مگر باشد يمنف دينبا (UDC)يپستان ستميس و (FLC) پا و دست بيركت صفات مجموع نظر از منتخب نر يها گوساله .1

  .باشد كننده يابيكشورارز برتراز درصد 1 جزء

  .رديگ قرار مدنظر نرمنتخب يها گوساله در يخون خط و شجره تنوع موثر، تيجمع حفظ منظور به .2

  .باشند يحركت يها اندام مشكالت و يظاهر قص نوا فاقد ديبا منتخب ينرها گوساله .3

 ،,BLAD رينظ يكيژنت يهايماريب نيحامل و HH1,HH2,HH3,HH4,HH5 رينظ يكيژنت يها پيهاپلوتا تست جينتا ارائه .4

CVM , DUMP,BY  است يضرور.... و. 

  

   يخارج منابع از نر گوساله تامين ياختصاص ضوابط

  

  است يالزام يينها دييتا از پس مبدا كشور يرسم سازمان اي ينژاد يها انجمن دييتا مورد يكيژنت شناسنامه ارائه لزوم .1

  .باشد كننده يابيارز كشور ياقتصاد يها شاخص درصد 1 يمبنا بر نيهلشتا نژاد از ينرواردات گوساله .2

  .باشد كننده يابيارز كشور ياقتصاد يها شاخص درصد 5 سقف تا نژادها ريسا از يواردات نر يها گوساله .3

 يكيژنت يهايناهنجار و هايماريب ناقل يژنها از بودن يعار جهت از،يموردن يها تست يادار ديبا يواردات نر يها گوساله .4

  )يرسم شاتيآزما جينتا وستيپ.(باشد

  .است يالزام پروفرما ارائه زمان و هياول ديي تا از بعد نر يها گوساله پيژنوت نييتع جينتا ليفا و يرسم اطالعات ارائه .5

  .شود گزارش مركز به مراحل هيكل در نهيقرنط و ستگاهيا در موجود نر گوساله تلفات و حذف .6

  .ندينما افتيدر مركز از را يرسم يكيژنت شناسنامه ديبا د،يتول بخش به ورود زمان در نر يها گوساله هيكل .7

  .باشد مركز نظارت تحت ديبا يا دوره صورت به يديتول اسپرم حجم و زانيم .8

 5000 يشيآزما ديتول زمان در مركز يفن يها دستوراالعمل براساس هرگاونر ازاء به بازار به عرضه قابل و يعيتوز اسپرم زانيم .9

 مثبت جينتا اخذ از پس و گردد مصرف ينژاد اصالح اتيعمل پوشش تحت يها گله درسطح ستيبا يم كه شود، يم نييتع دز

  . دينما كسب را يساز رهيذخ و انبوه درسطح ديتول اجازه يبارور رينظ يمثل ديتول عملكرد

 نر گوساله آن ديتول ديبا باشد كمتر دوره هر در يواردات يارهايمع درصد 50 دامنه حداقل از نر گوساله ياقتصاد يها شاخص اگر .10

 يودرصورت حذف دام ديبا شود كمتر واردات يبرا انتخاب يارهايمع درصد 75 از گاونر ياقتصاد يها شاخص اگر و شود، متوقف

  .گردد معدوم رهيذخ يها ماسپر ديشودبا يمنف شاخص كه

 . االجراست الزم و يالزام  مركز سامانه در نر يگاوها از كي هر سپرم ا عيتوز و ديتول انهيماه گزارشات ثبت .11
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  اسپرم :توليد  ايستگاهمورد نياز بهداشتي شرايط كلي 

ك از مراحل فعاليت خود از اين سازمان اخذ مركز بايد رسماً به تائيد سازمان دامپزشكي كشور برسد و مجوزهاي الزم را در هر ي .1

  نمايد.

و براي جلوگيري از مركز بايستي براساس ضوابط نظام دامداري از دامداري هاي مجاور و تاسيسات آنها به طور كامل مجزا بوده  .2

  ر گرفته شود .اورود حيوانات وحشي ، تمهيدات الزم بك

ه نگهداري دام ها ، انبار علوفه ، امكانات  جمع آوري اسپرم ، آزمايشگاه ، مركز بايد داراي قرنطينه ، محل ضدعفوني ، جايگا .3

  ي مناسب باشد.ردرمانگاه ، محل ذخيره اسپرم و تشكيالت ادا

  وابط سازمان دامپزشكي كشور داير نمايد. ضاز محدوده مركز ، منطبق با  خارج مركز بايد قرنطينه خارجي (اوليه )خود را .4

و كنترل بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور باشد.كارشناسان مجاز از طرف سازمان دامپزشكي مسئول مركز بايد تحت نظارت  .5

بازرسي منظم به فواصل حداكثر شش ماه و نظارت برحسن اجراي دستورالعمل ها ، روش كار ، گزارشات بهداشتي ثبت شده 

  گاوهاي نر مركز ، توليد ، ذخيره و فروش اسپرم مي باشند . 

دائماً تحت نظارت و كنترل مستقيم دامپزشك مقيم مورد تائيد سازمان دامپزشكي كشور به عنوان مسئول بهداشتي  دمركز باي .6

  مركز باشد. 
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  هاي نر و امكانات جمع آوري اسپرم و ضوابط اختصاصي محل نگهداري گاوشرايط 

اه (از زمان خروج قرنطينه تا آمادگي توليد ) محل نگهداري جايگاه گاوهاي نر بايد داراي بخش هاي جداگانه شامل : پرورشگ .1

  و محل نگهداري گاوهاي نر بيمار باشد .  گاوهاي نر مولد (بصورت انفرادي )

  بخش توليد را دارند.و آمادگي توليد ، اجازه ورود به ساله هاي نر و گاوهاي نر مولد اسپرم پس از گذراندن دوران قرنطينه وگ .2

  ي گاو ماده و هرگونه دام ديگر در مركز ممنوع مي باشد .: نگهدار1 تبصره

  سگ نگهبان ، بايستي سالمت آن ، توسط دامپزشك مسئول بهداشتي مركز تائيد شود.: در صورت نگهداري 2 تبصره

شته باشند . كليه پرسنل شاغل در مركز نبايستي با ديگر دام هاي خارج از مركز تماس داشته و با ساير واحدهاي دامداري تردد دا .3

درصورت هرگونه تردد بايستي حداقل به مدت سه روز از مراجعه به مركز خودداري نموده و متعاقباً با نظارت دامپزشك مسئول 

  بهداشتي مركز و رعايت شرايط بهداشتي ، مي توانند وارد مركز شوند .

و انجام واكسيانسيون و تست هاي الزم (يون ، مسئوليت اجراي كليه اقدامات بهداشتي در جهت پيشگيري و كنترل بيماريها   .4

با دامپزشك مسئول بهداشتي مركز براساس آئين نامه و دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي منطقه مي باشد سل ، بروسلوز،و...)

ز مراجعه به . در صورت ضرورت استفاده از اكيپ هاي عملياتي خارج از مركز ، بايستي اين اكيپها حداقل به مدت سه روز قبل ا

  هرگونه واحد دامداري ديگر و يا مرتبط با دامداري خودداري كرده باشند و با رعايت شرايط بهداشتي وارد مركز شوند.

  مسئوليت بازآموزي و نوآموزي دامپزشك مسئول بهداشتي مركز به عهده سازمان دامپزشكي كشور مي باشد .: 3 تبصره

در مركز ملزم به داشتن كارت بهداشتي معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  كليه پرسنل شاغل اعم از دائمي و فصلي .5

  پزشكي مي باشند . 

پرسنل مركز ملزم به گذرانيدن دوره هاي آموزشي الزم و رعايت اصول بهداشتي در حد استاندارد به منظور جلوگيري از ورود  .6

  ارگانيسم هاي بيماري زا مي باشند .

  گزاري دوره هاي آموزشي بعهده مديريت مركز مي باشد . : مسئوليت بر4 تبصره

در مبادي ورودي مركز بايد اتاق هاي رختكن ، سرويس هاي بهداشتي ، دوش با كوريدور يكطرفه تاسيس شده و لباس هاي  .7

  مخصوص و چكمه جهت پرسنل فراهم گردد.

زشك مسئول بهداشتي و در حد ضرورت با رعايت شرايط و ورود افراد متفرقه به مركز تنها بايد زير نظر مدير مركز با نظر دامپ .8

ضوابط بهداشتي انجام شود . در مبادي ورودي مركز دوش گرفتن ، تعويض لباس و پوشيدن لباس و چكمه مخصوص مركز و 

ه ثبت عبور از كوريدور بهداشتي مخصوص براي افراد الزامي است .و اسامي و آدرس مر اجعين نيز به طور كل در دفتر مربوط

  گردد.

  كليه وسايل ، مواد و تجهيزات فني مورد استفاده قبل از ورود به مركز در صورت لزوم به روش مناسب ضدعفوني شود .  .9

كاميون ها و وسايل نقل و انتقال دام ، اجازه ورود به مركز را نداشته و محل بارگيري بايد در مجاورت مركز فراهم گردد. وسايل  .10

  خصوص مركز تهيه شده باشند . حمل و نقل نيز بايد م

جايگاه دام ها و محل جمع آوري اسپرم بايد روزانه تميز شده و حداقل سه ماه يكبار به طور كامل ضد عفوني و سوزانيده شود .  .11

  مبارزه عليه جوندگان و حشرات براساس يك برنامه منظم (پروتكل اجرائي) صورت پذيرد. 

، نقليه مركز جهت خروج كود بايستي ده و از مركز خارج گردد. در صورت استفاده از وسيلهفضوالت دامي بايد مرتباً جمع آوري ش .12

 در زمان ورود نسبت به شستشو و ضدعفوني آن اقدام شود . 

 علوفه و ساير مواد غذايي مورد استفاده در مركز بايد از مراكز مجاز تامين گردد.  .13

  و احداث گردد كه درب تخليه آن به خارج از محوطه باز گردد. محل انبار علوفه و خوراك بايد به گونه اي طراحي .14

  



٨ 

 

  شرايط و ضوابط بهداشتي اختصاصي آزمايشگاه اسپرم مستقر در مركز 

آزمايشگاه اسپرم بايد از جايگاه نگهداري دام ها مجزا باشد و داراي بخش هاي جداگانه شامل محل شستشو جهت تميز نمودن  .1

  ي ، ارزيابي و فرآوري اسپرم ، و محل ذخيره اسپرم باشد . و آماده سازي واژن هاي مصنوع

  ساختمان آزمايشگاه بايستي از مواد قابل شستشو و ضدعفوني ، بنا شده باشد .  .2

صالحيت از طرف مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي و سازمان دامپزشكي  كآزمايشگاه بايد از نظر فني داراي مدرپرسنل  .3

وابط بهداشتي ، اصول بهداشتي استاندارد را در حين عمليات جمع آوري ، ارزيابي ، فرآوري ، و ذخيره سازي و ضمن آشنايي با ض

  اسپرم رعايت نمايد تا از امكان ورود هرگونه ارگانيسم بيماريزا جلوگيري گردد. 

  و كفش اختصاصي آزمايشگاه مي باشند . تبصره : پرسنل آزمايشگاه قبل از ورود به آزمايشگاه ملزم به دوش گرفتن و پوشيدن لباسها 

  ورود افراد متفرقه به آزمايشگاه ممنوع مي باشد . .4

ضمن رعايت ضوابط  نتبصره : مراجعين به آزمايشگاه بايد به حداقل رسيده و بازديدها بايد با اجاره رسمي و كنترل شده باشد . بازديدكنندگا

  دن روپوش و چكمه بوده و بايد ورود و خروج آنها ثبت گردد.بهداشتي ملزم به دوش گرفتن ، تعويض لباس ، پوشي

 كليه وسايل ورودي به آزمايشگاه بايد به روش مناسب ضدعفوني گردند.  .5

 كليه وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه پس از پايان كار روزانه بايستي تميز و ضدعفوني شوند. .6

جمع آوري شده از طريق پنجره اي كه به همين منظور طراحي شده  براي جلوگيري از تماس مستقيم و بروز آلودگي ، اسپرم .7

 است به آزمايشگاه رسانده شود . 

 م پذيرد .امبارزه عليه جوندگان و حشرات در آزمايشگاه براساس يك برنامه منظم (پروتكل اجرائي) انج .8

 وني نمود . اطاق هاي ذخيره اسپرم و ظروف نگهداري اسپرم را بايد بتوان بسهولت تميز و ضدعف .9

 فقط اسپرم هايي مجاز به فراوري مي باشند كه از گاوهاي نر سالم دهنده اسپرم اخذ شده باشند. .10

كليه موارد فوق با نظارت و تائيد دامپزشك مسئول بهداشتي مركز بوده و آموزش هاي الزم براي پرسنل توسط وي صورت  .11

  پذيرد . 
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  ، گاوهاي مولد و دام هاي تيزر  آزمايش هاي الزم جهت گوساله هاي نر

دامهاي نر و دامهاي خرك بايد عاري از عفونت و بيماريهاي عفوني بوده و از گله هاي تحت قرنطينه دامپزشكي خريداري نشوند.قبل از 

ي شوند ( منظور از شروع تستهاي بهداشتي، دام نر و دام خرك نبايد براي جفتگيري استفاده شده باشند و هچنين جدا از بقيه گله نگهدار

 جداسازي عدم ارتباط مستقيم دام بوده و حتي جداسازي با فنس و نرده قابل قبول نمي باشد. )

تمامي تستهاي بهداشتي بايد براي هر راس صورت گرفته و نتيجه آن قبل از ورود به قرنطينه ايستگاه توليد اسپرم آماده شود، و تا زمان 

يد اسپرم مجاز به ورود دام به قرنطينه خود نمي باشد. براي رسيدن به اين هدف  استفاده از جايگاهي به ارائه نتايج آزمايشات مركز تول

عنوان پيش قرنطينه كه فاصله مناسب از محل قرنطينه و محل نگهداري دامهاي نر در حال توليد داشته باشد پيشنهاد مي گردد، و  

  محل توليد را ندارند.تجهيزات موجود در آن اجازه ورود به قرنطينه و 

  آزمايش هاي قبل از ورود به قرنطينه :

قرنطينه اي تدوين شده توسط سازمان دامپزشكي در  –مي توانند به مركز وارد شوند كه مقررات بهداشتي  تيرزگاوهاي مولد و دام هاي 

  مورد آنها به اجرا گذارده شده باشد.

كه ضوابط و مقررات بهداشتي اعالم شده توسط سازمان دامپزشكي در آنها  گوساله هاي نر بايستي از گله هايي انتخاب شوند .1

  بطور كامل رعايت شده باشند ، از جمله :

  الف ) تحت پوشش نظام پايش و مراقبت بيماري هاي دامي باشند . 

  كليه موارد خريد و فروش (ورود و خروج دام ) را اعالم نمايند . ب )

  شگيري و كنترلي را به شبكه دامپزشكي منطقه گزارش نمايند .ات بهداشتي ، پيمج ) كليه اقدا

  محدوديت اعالم شده توسط شبكه دامپزشكي منطقه در كليه امور را اجرا نمايند . د )

  گوساله هاي نر بايستي براساس اعالم رسمي سازمان دامپزشكي كشور از گله هاي عاري از سل و بروسلوز انتخاب گردند. .2

تب سه روزه ، لپتو سپيروز ، يون و ... در زمان انتخاب ، ايستي از نظر بيماري هاي مسري نظير تب برفكي ،گله هاي انتخابي ب .3

 فاقد عالئم باليني باشند . 

 گوساله هاي مورد نظر تا زمان انتقال به قرنطينه در جايگاه جداگانه و در شرايط مناسب بهداشتي نگهداري شوند .  .4

  سالم و طبيعي بوده و قبل از ورود به قرنطينه از نظر آزمايش هاي ذيل منفي باشند: گوساله هاي نر از نظر ظاهري .5

  بروسلوز:

  :سل

  لكوز:

  :(BVD-MD)خاطي گاوان م –بيماري اسهال ويروسي 

  يا االيزا آنتي ژن) انجام گرفته و نتيجه منفي باشد.   PCRآزمايش جداسازي ويروس با يكي از آزمايش هاي (ايمنوپراكسيداز ، 

  :(IBR-IPV)ولوواژنيت پوسوالر عفوني  –بيماري تورم عفوني ناي گاوان 

  يا االيزا انجام گيرد و نتيجه آزمايش ها منفي باشد .  SNآزمايش هاي 



١٠ 

 

ماهگي در جايگاه جداگانه نگهداري  9مثبت هستند بايد تا حداكثر سن  IBRماهگي از نظر لكوز و  6: گوساله هايي كه قبل از  تبصره

  پس از انجام آزمايشات سرولوژي در صورت نتيجه منفي به قرنطينه حمل شوند .  شده و

  :يون

  منفي بودن ، از مادر منفي نيز متولد شده باشد (آزمايش انتخابي االيزا و كشت ميكروبي مي باشد .)

  :لپتوسپيروز

  روز انجام پذيرد .  15گوساله منفي انتخاب شده و دو تزريق استرپتومايسين به فاصله 

  :بيماريهاي ژنتيكي

 ،(BLAD)بيماري كاهش چسبندگي لوكوسيتي گاوي 

 و (CVM)ناهنجاري ستون فقرات 

  مورد آزمايش قرار گيرند و منفي باشند . (DUMPS)كمبود يوريدين مونوفسفات 

 6رل آلودگي و فراهم شدن شرايط الزم محيطي ، توصيه مي گردد  خريد گوساله هاي انتخابي از گله ها تا سن بمنظور كنت :1تبصره 

ماهگي صورت گرفته و متعاقباً در شرايط قرنطينه اي نگهداري شده و آزمايش هاي ذكر شده فوق در زمان سني مناسب در قرنطينه 

  صورت پذيرد.

  فوق در آزمايشگاه هاي مجاز مورد تائيد سازمان دامپزشكي كشور صورت پذيرد. كليه آزمايش هاي ذكر شده :2تبصره 

  آزمايش دام ها در ايستگاه قرنطينه 

 هر دام نر و دام خركي بايد در قرنطينه تا زمان انجام كامل تستهاي بهداشتي زير نگهداري شوند و قبل از ورود به جايگاه توليد موفق به

گردند. براي نيل به اين هدف قرنطينه بايد تحت نظر و در مكاني متعلق به شركت و يا مركز توليد اسپرم باشد. تكميل دستورالعمل قرنطينه 

 محل قرنطينه بايد كامال از محل توليد جدا بوده و محل جمع آوري مني، خوراك و آب آشاميدني كامال مستقل داشته باشد.

روز در ايستگاه  قرنطينه نگهداري  شوند .  28دي و كامال مجزا بايد حداقل به مدت دام هاي انتخاب شده از دامداري ها به صورت انفرا

روز بعد از ورود به ايستگاه قرنطينه بر روي آنها انجام گيرد . در مورد آزمايش كمپيلوباكترفتوس و  21آزمايشات تشخيصي زير حداقل 

  نمود.روز پس از ورود به قرنطينه اقدام  7فتوس ميتوان تريكوموناس 

  آزمايش هاي روتين :

  بروسلوز:

   باشد.قرنطينه صورت گرفته  قبل از ورود بهروز بعد از تست بروسلوز  30 (CF)يا   (Card or BAPA)تست 

  :سل

  و نتايج منفي باشند.روز بعد از تست سل پيش قرنطينه صورت گرفته  60 (CFT)تست 

  :(BVD-MD)مخاطي گاوان  –بيماري اسهال ويروسي 
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، كليه دام ها ، بايد تحت  Persistently Infected (P,I)با عفونت پايدار   BVD-MDنظور مشخص شدن دام هاي ناقلبم. 1

  يا االيزا (آنتي ژن) قرار گيرند.  PRCآزمايش يكي از تستهاي : جداسازي ويروس ، ايمونوپراكسداز ، 

روز ، مجدداً  21ازي دام مثبت كليه دام هاي قرنطينه حداقل تا در صورتيكه دامي از نظر ويروس مثبت قلمداد شود ، پس از جداس. 2

محسوب شده و    BVD-MDبا ويروس  (PI)آزمايش شوند . دام هايي كه در دو مرحله آزمايش مثبت گردند بايد به عنوان عفونت پايدار 

  ه مركز وارد شوند . اجازه ورود به مركز را  ندارند. دام هايي كه در آزمايش دوم منفي هستند مي توانند ب

منفي بوده  2و  1كه در آزمايش هاي ايستگاه قرنطينه از نظر وجود ويروس براساس بندهاي به مركز را دارند فقط دام هايي اجازه ورود . 3

  و دوره قرنطينه را گذرانيده باشند . 

  :كمپيلوباكترفتوس

رنطينه از دام هاي ماده به صورت مجزا نگهداري شده اند فقط يك بار ماه و يا دام هايي كه قبل از ق 6در مورد دام هاي كمتر از . 1

  آزمايش كشت نمونه غالف قضيب با نتيجه منفي كافي است .

ماهه و يا بيشتر و يا آن دسته كه بصورت گروهي قبل از قرنطينه با دام هاي ماده نگهداري شده اند بايد در سه بار آزمايش  6دام هاي . 2

  الف قضيب كه به فواصل يك هفته اخذ شده است ، منفي باشند .كشت نمونه هاي غ

بار  ششماهه و يا بيشتر و يا آن دسته كه بصورت گروهي قبل از قرنطينه با دام هاي ماده نگهداري شده اند بايد در  12دام هاي . 3

  آزمايش كشت نمونه هاي غالف قضيب كه به فواصل يك هفته اخذ شده است ، منفي باشند .

  روزگي همراه دام ماده نبوده است. 30مپزشك  معتمد مركز توليد بايد تاييد كند كه دام نر از سن دا •

  تريكو موناس:

ماه و يا دام هايي كه قبل از قرنطينه از دام هاي ماده به صورت مجزا نگهداري شده اند فقط يكبار آزمايش  6در مورد دام هاي كمتر از . 1

  جه منفي كافي است . كشت نمونه غالف قضيب با نتي

ماهه و يا بيشتر و يا آن دسته كه بصورت گروهي قبل از قرنطينه با دام هاي ماده نگهداري شده اند بايد در سه بار آزمايش  6دام هاي  .2

  كشت نومنه هاي غالف قضيب كه به فواصل يك هفته اخذ شده است ، منفي باشند .

IBR-IPV:  

آنتي انجام گيرد و نتيجه آزمايش منفي باشد و در صورتيكه دام قبالً واكسن ماركر دار دريافت كرده باشند،  يا االيزا SNكليه دامها آزمايش 

  بادي ناشي از واكسن بالمانع است .

  :(BLUETONGUE)آبي  زبان

، صورت  PCRيا مشخص نمودن آنتي ژن به وسيله يكي از آزمايش هاي ايمينوكپچر جداسازي ويروس ،  AGIDتست سرمي االيزا و 

  گرفته و نتيجه آزمايش ها منفي باشد .

  لكوز:

  آزمايش انتخابي اليزا يا ژل صورت گرفته و نتيجه منفي باشد .

  لپتوسپيروز:

  كليه دام ها از نظر هر پنج سرووار :
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(L.POMONA,L.HARDJO,L.GRIPPOTYPHOSA,L.ICTEROHEMORRHAGIAE,L.CANICOLA)  

  و نتيجه آزمايش ها منفي باشد و در مدت قرنطينه دو نوبت استرپتومايسين دريافت نمايند .قرار گيرند  (MAT)مورد تست سرمي 

  : توليد ايستگاهگله مولد آزمايش دام ها در 

ر كليه ضوابط بهداشتي مرتبط با بيماريهاي واگيردار بايستي در واحد به اجرا گذاشته شود و همچنين كليه اين گاوها بايد حداقل سالي يكبا

  آزمايش هاي ذيل قرار گيرند .  مورد

  بروسلوز : 

  تست سرمي ، نتيجه كليه دام ها بايد منفي باشد. در صورت مثبت بودن برابر آيين نامه اجرايي ريشه كني بروسلوز برخورد گردد.

  يون : 

  از نظر بيماري يون با انجام آزمايش االيزا و كشت ميكروبي ، نتايج منفي باشد .

  :  (BVD-MD)مخاطي گاوان  –سي بيماري اسهال ويرو

  منفي باشد.ه كليه دام ها بمنظور تعيين وجود آنتي ژن بايد مورد آزمايش قرار گيرند و نتيج

IBR-IPV   :  

  يا االيزا انجام گيرد و نتايج منفي باشد. SNآزمايش هاي 

   (BLUETONGUE)زبان آبي 

، و جداسازي ويروس صورت PCRيكي از آزمايش هاي ايمينو كپچر ،  ژن به وسيلهبا مشخص نمودن آنتي  AGIDتست سرمي االيزا و 

  گرفته و نتايج منفي باشد .

  :لكوز

  آزمايش انتخابي االيزا يا ژل صورت گرفته و نتايج منفي باشد .

  ماه يكبار به اجرا گذاشته شود . 6: تست فوق با توجه به وضعيت واحدهاي موجود و بيماريها با فواصل تبصره 

  يروز:لپتوسپ

  كليه دام ها جهت پنج سرووار :

(L.POMONA,L.HARDJO,L.GRIPPOTYPHOSA,L.ICTEROHEMORRHAGIAE,L.CANICOLA)  

  به باال مثبت قلمداد مي شود.) 100/1تيتر  MATقرار گيرند و نتيجه آزمايش ها منفي باشد ( در تست  (MAT)مورد تست سرمي 

  :كمپيلو باكتر فتوس

  الف قضيب بايد كشت داده شوند . نمونه هاي اخذ شده از غ
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 گاوهايي بايد مورد آزمايش قرار گيرند كه توليد كننده اسپرم هستند و يا با گاوهاي توليد كننده اسپرم در تماس مي باشند . گاوهايي كه

، مورد آزمايش قرار گيرند  گيري توليدمرپساروز قبل از  30ماهه استراحت براي توليد اسپرم برگشت داده مي شوند بايد  6پس از يك دوره 

  و نتايج منفي باشد . 

   :كو موناس فتوسيتر

  نمونه هاي اخذ شده از غالف قضيب بايد كشت داده شوند . .1

 گاوهايي بايد مورد آزمايش قرار گيرند كه توليد كننده اسپرم هستند و يا با گاوهاي توليد كننده اسپرم در تماس مي باشند . گاوهايي كه .2

گيري توليد مورد آزمايش قرار گيرند و مرپساروز قبل از  30ماهه استراحت براي توليد اسپرم برگشت داده مي شوند بايد  6يك دوره پس از 

  نتايج منفي باشد .

  شرايط بهداشتي جمع آوري و فرآوري اسپرم 

سستند ، در عين حال پاتوژنهايي نظير با توجه به اين كه ميكروارگانيسم هاي موجود در اسپرم غالباً از گونه هاي ساپروفيت ه

النسفيلد)، ايشرشياكلي و پسودوموناس Bو  Aاستافيلوكوكوس آرئوس ، استرپتوكوكوس(گروه هاي اكتينومايسسس پيوژنز بويس ، 

CFU)آئروژينوزا نيز ممكن است حضور داشته باشند . شمارش باكتريايي 
1
/ML)  اسپرم فرآوري شده شاخص خوبي از رعايت

  باكتري در هر ميلي ليتر نبايد بيشتر باشد .  5000داردهاي بهداشتي است . تعداد باكتريها از استان

  شرايط مديريتي گاوهاي نر 

  هدف ، نگهداري گاوهاي نر در جايگاه تميز و بهداشتي است . تميز بودن ناحيه پايين و قفسه سينه و شكم توصيه و تاكيد مي شود .

  و يا در جايگاه بسته باي كامال بهداشتي باشد. بستر دام در حد لزوم بطور مرتب تعويض گردد. نگهداري گاوهاي نر در مرتع .1

 موهاي بدن بايد تميز و كوتاه باشد. .2

  سانتي متر گردد. به دليل نقش حفاظتي ، تمامي  2طول موهاي اطراف قضيب بايد پس از كوتاه كردن حدود   .3

  ن كليه موها ممكن است موجب تحريك مخاط غلف قضيب گردد.موهاي اين ناحيه نبايد برداشته شود . زدود .4

  برس زده شود. "برس زده ودر صورت لزوم يك روز قبل از جمع آوري اسپرم بخصوص نواحي زير شكم كامال "بدن دام مرتبا .5

وپلشت برها  تميز شده و به وسيله صابون "در صورت آلودگي زياد ، نواحي زير شكم ، منفذ غالف قضيب ونواحي مجاور كامال .6

  شتشو ، آبكشي وخشك گردد .

در زمان ورود دام به محل جمع آوري اسپرم ،تكنسين مربوطه بايد از تميز بودن دام مطمئن گردد . مواد مدفوعي ، بستر ومواد  .7

  آلوده مي باشند. "غذايي نبايد توسط بدن وسم ها به محل جمع آوري اسپرم وارد شود ، زيرا اينگونه مواد شديدا
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  شرايط بهداشتي جمع آوري اسپرم :

كف جايگاه پرش دام بايد بنحوي طراحي شده باشد كه قابليت تميز شدن وضد عفوني كردن را داشته باشد . از ايجاد گرد وخاك   .1

  در محل بايد پرهيز شود.

كاري ودر مورد ماكت پس از  قسمت خلفي گاوهاي تيزر ويا ماكت مخصوص بايد تميز بوده ودر مورد گاوهاي تيزر پس از هر روز .2

  هر بار جمع آوري اسپرم تميز وضدعفوني گردد. از پوشش هاي پالستنيكي يكبار مصرف نيز مي توان استفاده كرد.

  فرد جمع آوري كننده اسپرم در هنگام تماس باقضيب گاو نر بايد از دستكش هاي يكبار مصرف استفاده نمايد.  .3

تميز گردد. براي اين منظور اجزاء مختلف آن جدا گرديده وشستشو  "اسپرم بايد كامال مهبل مصنوعي پس از هربار جمع آوري .4

شده ، پس از آبكشي خشك وبراي جلوگيري از ورود گرد وخاك به آن در قفسه قرار داده شود.بدنه داخلي وقسمت مخروطي 

درصد ، اتيلن  98 – 99يا ايزو پيل الكل مهبل هاي مصنوعي قبل از بستن اجزاء آن با مادي كه حاوي ايل الكل هفتاد درصد 

  اكسيد ويا با بخار ضدعفوني شود. مهبل هاي مصنوعي بايد تميز وبهداشتي باقي بماند.

مواد روان كننده مصرفي بايد بهداشتي ودر معرض گرد وغبار قرار نداشته باشد. وسيله اي كه براي پخش اين مواد در داخل مهبل  .5

  د تميز وبهداشتي نگهداري شود.مصنوعي استفاده مي شود باي

مهبل مصنوعي نبايد پس از انزال گاو نر تكان داده شود زيرا ممكن است مواد روان كننده از قسمت مخروطي وارد اسپرم جمع  .6

 آوري شده گردد.

  ر تعويض گردد.در صورت جمع آوري پي در پي انزال ايز يك گاو نر ويا دخول بدون انزال در مهبل مصنوعي ، مهبل بايد در هر با .7

درجه  180درجه سانتي گراد ويا حرارت آون  121جمع آوري اسپرم بايد بصورت يك بار مصرف ويا استريل شده ( در اتو كالو  .8

  سانتي گراد حداقل به مدت نيم ساعت ) مورد استفاده قرار گيرد.

  نوعي از لوله جدا نگردد.پس از اتمام جمع آوري اسپرم تازمان انتقال به آزمايشگاه قسمت مخروطي مهبل مص .9

  شرايط آزمايشگاه فرآوري اسپرم : 

  كليه عمليات آزمايشگاهي بايد در محيط بسته انجام شود. وسايل آزمايشگاه نبايد در دسترس كاركنان غير مجاز قرار گيرد. .1

  ردن را داشته باشد.ساختمان آزمايشگاه بايد بنحوي ساخته شده باشد كه ديوارها وكف آن قابليت تميز شدن وضد عفوني ك .2

بمنظور به حداقل رساندن جابجايي هوادر محيط آزمايشگاه ، نمونه اسپرم جمع آوري شده از دريچه تعبيه شده در اتاق جمع آوري  .3

  به آزمايشگاه منتقل گردد.

ي استفاده عمليات فرآوري اسپرم توسط پرسنل خاص صورت گيرد وهيچ گاه از پرسنل جمع آوري اسپرم در كارهاي آزمايشگاه .4

  نگردد.
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  رقيق كننده ها : 

  كليه ظروف مورد استفاده بايد استريل ودرب دار باشند. .1

درجه سانتي گراد به مدت نيم ساعت  121%) يا اتو كالو (um22مايعات بافر بكار رفته در رقيق كننده ها بايد توسط فيلتراسيون ( .2

  ) استريل شوند.

  سرد شود. "استريل بوده وقبل از مصرف كامالآب مصرفي در رقيق كننده ها بايد  .3

  حتي االمكان از رقيق كننده هاي آماده با منشا ء پروتئين گياهي استفاده شود. .4

درصورت استفاده از شير ، زرده تخم مرغ ويا ديگر پروتئينهاي حيواني در رقيق سازي اسپرم ، محصول تهيه شده بايد عاري از  .5

دقيقه قرار  3- 5درجه سانتي گراد به مدت  92تهيه ويا تحت حرارت   UHTشير مصرفي با روش  پاتوژن بوده ويا استريل گردد (

  تهيه شده باشد).  SPFگرفته وتخم مرغ مصرفي نيز از گله هاي 

  در جداسازي زرده تخم مرغ از تخم مرغ ، اصول آسپتيك بايد رعايت گردد. .6

يگراد نگهداري شوند . درصورت ذخيره طوالني رقيق كننده ها بايد در + درجه سانت5ساعت در  72رقيق كننده ها نبايد بيش از  .7

  درجه سانتيگراد نگهداري شوند. - 20

رقيق كننده بايد حاوي مخلوطي از آنتي بيوتيكهاي مجاز وسيع الطيف  موثر بر عوامل مايكو پالسمائي ، كالميديايي ، باكتريهاي  .8

  گرم مثبت وگرم منفي باشد.

  يوتيكهاي مصرفي بايد در برچسب اسپرم توليدي درج گردد.نوع آنتي بتبصره : 

  

  :بسته بندي  مراحل رقيق سازي و

  بسته وتازمان آماده سازي بصورت سر بسته نگهداري شود. "درب لوله هاي حاوي اسپرم تازه به محض ورود به آزمايشگاه سريعا .1

  گهداري شود.اسپرم بعد از رقيق سازي ودر زمان انجماد بايد در ظروف در بسته ن .2

  بسته هاي پايت پس از باز شدن بايستي بالفاصله مورد استفاده قرار گيرند.  .3

  وسايلي كه استفاده مكرر دارند بايد با استفاده از الكل ، اتيلين اكسيد ، بخار ويا باساير روشهاي تاييد شده، سترون گردد. .4

  ودگي ، اجتناب گردد.در صورت استفاده از پودرهاي مسدود كننده پايت ها از ايجاد آل .5

  

  شرايط ذخيره سازي اسپرم :  

اسپرم هاي توليد شده بايد بطور جداگانه در نيتروژن مايع تازه در كانتينر ضد عفوني شده نگهداري شوند. پايت هاي اسپرم بايد با  .1

...) نشاندار شوند وقبل از مصرف به استانداردهاي بين المللي ( كد مركز ، نژاد ، شماره بدن دام ، شماره ثبت ملي وتاريخ توليد و.

  مدت شش ماه در قرنطينه نگهداري شده باشند.

مدت زمان قرنطينه اسپرم   BLV ييكسال ) از نظر بيمار و شش ماه درصورت اخذ نتيجه منفي در سه تست متوالي ( سه ماه ، تبصره :

  همان گاو نر به يكماه كاهش مي يابد.

  ايد مجوز الزم را از مسئول بهداشتي مركز دريافت كرده باشند .بسته هاي اسپرم قبل از توزيع ب .2

  اسپرم در كنار ساير مواد ژنتيكي نبايد نگهدار شود. .3
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 آنتي بيوتيكها و فرآوري مني:  

 Mycoplasmas, Urea plasmasآنتي بيوتيكهاي افزوده شده به مني بايد كنترل ميكروبيولوژيك موثر در مورد .1

Histophilus somni Campylobacter fetus subsp. Venerealis .انجام دهند  

 كنترل ميكروبيولوژيك موثر يعني ارگانيزمهاي ميكروبي پاتوژن به زير تيتر الزم رسيده يا نابود شوند. .2

 مي باشد. (GTLS)پروتكل قابل قبول استفاده از دسته دارويي  .3

 مثل مركز اصالح نژاد دام كشور باشد.پروتكلهاي جايگزين و داروهاي آن بايد مورد تاييد گروه توليد  .4

 رقيق كننده هاي تاييد شده:

رقيق كننده هاي زير براي كنترل تيتر ميكروبي آزمايش شدند. استفاده از تركيبات آنتي بيوتيك در رقيق كننده هاي اول و سوم اثري در 

  كاهش تحرك و باروري بعد از ذوب اسپرم نداشت.

 
١. Egg Yolk Citrate  

٢٠٪ Egg yolk  

٢�١٢ gm % sodium citrate dihydrate  

٠�١٨٣ gm % citric acid monohydrate  

٧�٠٪ glycerol  

 

٢٠ .٢٪ Egg Yolk-Tris  

٢٠٪ egg yolk  

٢�٤٢ gm % tris (hydroxymethyl aminomethane)  

١�٣٨ gm % citric acid monohydrate  

١�٠ gm % fructose  

٧�٠٪ glycerol  

 

٣. Heated Whole Milk  

٧�٠٪ glycerol  

 

٤. Plus-X  

Plus-X, as supplied by distributor.  

٧�٠٪ glycerol  

 

٢٨ .٥٪ Egg Yolk-Tris  
٢٨٪ egg yolk  

١�٩٢ gm % tris (hydroxymethyl aminomethane)  

١�١٠ gm % citric acid monohydrate  

١�٠٠ gm % glucose  

٧�٠٪ glycerol 
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  ر توسط مركز اصالح نژاد مورد تاييد مي باشند:رقيق كننده هاي تجاري زي

 

Name No. 

Concentrated (١-step*) - Continental Plastic Corp.  ١ 

OptidylCSS (١-step*) – IMV Int’l Corp dba IMV Technologies  ٢ 

OptiXcell (١ step*) – IMV Int’l Corp dba IMV Technologies  ٣ 

Steridyl-CSS (١-step*) – Minitube USA  ٤ 

Steridyl-CSS (٢-step) - Minitube USA  ٥ 

Triladyl-CSS (١-step*) – Minitube USA  ٦ 

Viam Pac (٢-step) - Viam Pac Inc.  ٧ 

Andromed-CSS (١-step*) – Minitube USA  ٨ 

Andromed-CSS (٢-step) – Minitube USA  ٩ 

Biladyl (٢-step) - Minitube USA  ١٠ 

BioXcell (١-step*) - IMV Int’l Corp dba IMV Technologies  ١١ 

BioXcell (٢-step) - IMV Int’l Corp dba IMV Technologies  ١٢ 

BoviPro Cryoguard (١-step*) – Minitube of America, Inc.  ١٣ 

BoviPro Cryoguard (٢-step) - Minitube of America, Inc.  ١٤ 

Concentrated (٢-step) - Continental Plastic Corp.   ١٥ 
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  برنامه زمانبندي نمونه گيري و ارسال نمونه:

  ) قبل از ورود به قرنطينه1-1جدول (

  زمانبندي  نوع بيماري  رديف

  روز قبل از ورود به قرنطينه 30حداكثر  معاينه باليني  1

  منفي باشدروز قبل از ورود به قرنطينه  60حداقل  سل  2

  روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30حداكثر   بروسلوز  3

  روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30حداكثر   لپتوسپيروز  4

5  BVD  روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30حداكثر  

6  IBR or IPV  روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30حداكثر  

7  BLV روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30ر حداكث  

  روز قبل از ورود به قرنطينه منفي باشد 30حداكثر  يون  8

  منفي باشد  بيماريهاي ژنتيكي  9

  

  

  ) قرنطينه1-2جدول (

  زمانبندي  بيمارينوع   رديف

  روز بعد از ورود به قرنطينه منفي باشد 21روز بعد از تست قبلي و  60حداقل   سل  1

  روز بعد از ورود به قرنطينه منفي باشد 21روز بعد از تست قبلي و  30حداقل   سلوزبرو  2

  روز بعد از ورود به قرنطينه منفي باشد 21روز بعد از تست قبلي و  30حداقل   لپتوسپيروز  3

  نوبت و 3ي روزگ 364تا  180روزگي يكباراز  180وابسته به سن دام در هنگام ورورد به قرنطينه   كمپيلوباكترفتوس  4

  بار منفي باشد 6روزگي  365از  

  كشت نمونه ازغالف قضيب بايد منفي باشد تريكو موناس  5

6  BVD 10 روز بعد از ورود به قرنطينه بايد منفي باشد  

7  IBR or IPV 10 روز بعد از ورود به قرنطينه بايد منفي باشد  

8  BLV 10 روز بعد از ورود به قرنطينه بايد منفي باشد  

  روز قبل از  ورود به گله مولد منفي باشد 30حداكثر  يون  9
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  ) گله مولد1-3جدول (

  زمانبندي  بيمارينوع   رديف

  هر سه ماه يكبار  سل  1

  هر سه ماه يكبار  بروسلوز  2

  هر سه ماه يكبار  لپتوسپيروز  3

  هر شش ماه يكبار  كمپيلوباكتر فتوس  4

  هر شش ماه يكبار تريكو موناس  5

6  BVD هر شش ماه يكبار  

7  IBR or IPV هر شش ماه يكبار  

8  BLV هر شش ماه يكبار  

  هر سه ماه يكبار يون  9

  

  

  

  ) روش ارسال نمونه ها به مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي1-4جدول (

  زمانبندي  نوع نمونه  رديف

  ماه 3هر   اسپرم مايع  1

  هر ماه  اسپرم منجمد  2

  ماه 3هر   خون  3

  ماه 6هر   غالف قضيب  4

  ماه 3هر   لوازم آزمايشگاهي  5
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  ضوابط كيفي باروري اسپرم:

 :(Concentration)جمعيت اسپرماتوزوئيد .1

  ميليون عدد سلول اسپرماتوزوئيد باشد. 25تا  15در هر نوبت تلقيح مصنوعي هر پايت تلقيح مصنوعي بايد داراي ميانگين جمعيت 

 : (Progressive Motility)ميزان تحرك .2

سلولها (VCL>80) ثانيه ميزان تحرك قابل قبول  40درجه سانتي گراد به مدت  37در شرايط سي سي  يك دومپايت  پس از ذوب

  % مجموع سلولهاي موجود باشد.30بايد 

سلولها (VCL>80) ثانيه ميزان تحرك قابل قبول  20درجه سانتي گراد به مدت  37در شرايط سي سي  يك چهارمپايت  پس از ذوب

 % مجموع سلولهاي موجود باشد.30بايد 

  ميليون باشد. 5جمعيت اسپرم موثر ( زنده، سالم و داراي حركات پيشرونده) در هر پايت بايد حداقل  - 

 : (Morphology) شكل ظاهري .3

 نقص اوليه داشته باشد. %10شكل ظاهري سلول اسپرماتوزوئيد از نظر مرفولوژيك بايد سالم بوده و در مجموع نمونه نبايد بيش از 

 : (Viability)زنده ماني .4

% 15ساعت ميزان افت كيفيت نبايد بيش از  6تا  4درجه سانتيگراد به مدت  37پس از رقيق سازي و قراردادن در انكوباتور با دماي 

  باشد.
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  ضوابط كلي ثبت اطالعات و مشخصات بر روي پايت:

  اكز بايد داراي اطالعات زير بوده و خوانا باشد:پايت توليد شده در هر يك از مر

 .مي باشد كد ثبت دام نر كه شامل كد مركز، نژاد و شماره دام نر .1

 كد نژاد: .1,1

    
  كد اختصاري  نژاد  رديف

  HO  هلشتاين  1

  SI  سيمنتال  2

  BS  براون سوئيس  3

  JE  جرزي  4

  MO  مونت بليارد  5

 كد مركز: .1,2

   

  كد مركز  نام مركز  رديف

 01  اصالح نژاد دام كشورمركز   1

  02  شيراز  2

  03  عباس آباد (مشهد)  3

  04  سردرود (تبريز)  4

  05  آب باريك (كرمان)  5

  06  جبل (اروميه)  6

  07  محمدشهر (نهاده هاي دامي جاهد)  7

  08  طرود (سمنان)  8

  09  درآويزه (اهواز)  9

  10  زرژن (فيروز كوه)  10

  11  آمارددام طبرستان (آمل)  11

 

 IR01HO1234              ال:مث .1,3

       در ايستگاه مركز اصالح نژاد دام كشور 1234گاو نر هلشتاين با شماره ثبت توليد شده اسپرم 

           IR04BS9876 

        در ايستگاه عباس آباد مشهد 9876اسپرم توليد شده گاو نر براون سوئيس با شماره ثبت 

 رقمي هويت) 15ره (شما  دام نر در ايستگاه بين المللي شماره ثبت .2

 نام دام نر .3

 نام شركت توليد كننده اسپرم منجمد .4

 تاريخ توليد: حاوي روز، ماه و سال توليد باشد. به ترتيب از سمت چپ به راست سال، ماه، روز توليد .5

   20170101         مثال: 
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  يانضباط نامه نييآ

 .شد خواهد داده اثر بيترت ليذ موارد دينما عمل دستورالعمل نيا مفاد ريمغا ستگاهيا كه يطيشرا در

 جهت مركز سامانه در شده بروز قيدق و حيصح گزارشات ارسال در ماهه كي فرصت اعمال ستگاههايا تيريمد به يكتب اخطار .1

 . يهمكار تداوم

 .آمد خواهد بعمل ممانعت كشور يمصنوع حيتلق شبكه در ستگاههايا نيا اسپرم عيتوز مجوز  .2

 .شد نخواهد صادر ديتول يبرا ستگاههايا گونه نيا نهيقرنط در موجود نر يها گوساله يكيژنت شناسنامه .3

  .شد نخواهد داده اثر بيترت يژن مواد ريسا و يداخل اي يواردات نر گوساله ورود از اعم ستگاهيا يتقاضا گونه هر به .4

 يكشاورز جهاد سازمان يهماهنگ با دينما يخوددار دستورالعمل نيا مفاد ياجرا از ماهه كي مهلت از پس ستگاهيا چنانچه .5

   .شد نخواهد ديتمد ستگاهيا آن يبردار بهره پروانه يمهندس نظام سازمان و يدامپزشك سازمان و استان


