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 مقدمه 

شور به دلیل امتیازات بارز گا سی به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دام ک سازی نژادی، برر وهای بومی، خالص 

صالح نژاد به منظور   صفات )تولید مثلی و بیومتریک( و همچنین ا سایر  شیر ، گوشت و  ستعدادهای تولید  ا

سنتز نژاد گاو  شرایط آب و هوایی  شور با توجه به  بهبود تولیدات و فرآورده های دامی در مناطق مختلف ک

 ضروری به نظر می رسد.

مل شتتامل فعالیت های تبت مشتتخ،تتات ، رکورد گیری و تلنیع م،تتنودی بوده در گله های این دستتتورالع

 مرکز می باشد.این پشتیبان بوده و و مالک دمل ورود اطالدات به برنامه تحت وب 

 

 نحوه عمليات اجرايي در گله هاي پشتيبان
نات و تجهیزات الزم برای راس گاو ماده مولد، امکا 5منظور از گله پشتیبان، گله هایی است که حداقل 

شیردوشی )تابت یا سیار(، وزن کشی)دارا بودن باسکول(، امکان انجام تلنیع م،نودی و تبت اطالدات را 

داشته باشند تا بتوان با دقت و صحت مطلوب داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و دملیات اصالح نژادی 

 را جمع آوری نمود.

 های قبل تحت پوشش قرارگرفته اند در اولویت می باشند.  گله هایی که در سال تذكر :

کلیه دملیات اجرایی شامل تبت مشخ،ات، رکورد گیری صفات تولیدی و انجام دملیات تلنیع م،نودی 

برای گله های پشتیبان از طریق دند قرارداد با کلیه افراد حنینی و حنوقی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های 

روری و پیمانکاران بخش خ،وصی واجد شرایط که ترکیب پرسنلی و سابنه فعالیتی آنان فعال در زمینه دامپ

در این زمینه مورد تائید معاون بهبود تولیدات دامی استان بوده و با انجام تشریفات قانونی شرایط انجام پروژه 

گردد کلیه دملیات مزبور را احراز می نمایند صورت می پذیرد که با توجه به تجربیات موجود توصیه می 

 تبت مشخ،ات ، رکورد گیری شیر و تلنیع م،نودی ب،ورت هم زمان در اختیار یک پیمانکار قرار گیرد. 

 مشروح دملیات این پروژه به قرار زیر می باشد: 

 اجراي پروژه در رابطه با ثبت مشخصات شيوه

گان قانونی آنان با کلیه اشتتخا  دند قرارداد معاونین محترم بهبود تولیدات دامی استتتانها  یا نمایند (1

 حنینی و حنوقی واجد شرایط

نظارت بر دند قرارداد فیمابین پیمانکاران و معاونت امور دام استتتان ها و تایید ح تتن اجرایی پروژه  (2

 به منظور پرداخت مبلغ ضمانت به پیمانکار توسط این مرکز انجام میپذیرد

های آموزشتتتی موردنیاز جهت کارشتتتناستتتان و دورهمعاونت امور دام استتتتان موبف به برگزاری  (3

 می باشد. مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامیمجریان پروژه با همکاری های  تکن ین
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 صعب مناطق انتخاب بای تی از لذا و بوده دسترسی قابل مناطق در پشتیبان های گله انتخاب اولویت (4

  .کرد، پرهیز نمود تردد آنها در راحتی به نتوان زم تان ف،ول در که مناطنی یا و العبور

اولویت اجرای دملیات پشتتیبان در این پروژه با دامدارانی استت که دارای پروانه گاوداری ستنتی یا  (5

 آمیخته  می باشند.

را که به  این مرکزستتتامانه تحت وب  مطابق باپیمانکاران موبفند کلیه مراحل مدیریت اطالدات  (6

شامل : فرم های تبت  سنامهمشخ،ات گله،  ترتیب  شنا شماره ملی  شماره)ن،ب  صدور  گوش و 

زایش، تلنیع، وزن کشتتی،انتنال یاجابجائی دام)در صتتورت نیاز(، رکورد شتتیر، خشتتکی،  ،رقمی( 15

را در ستته ن تتخه تکمیل، یک ن تتخه آن را به دامدار،  ن تتخه دی ر را به  زایش نر و تلفات ، حذف

 ن خه آخر را نیز در دفاتر بای انی خود ن هداری نمایند. معاونت بهبود تولیدات دامی استان و

سامانه تحت وب این پیمانکار موبف است بعد از تکمیل فرم های مربوطه اطالدات تکمیلی را در   (7

 وارد نماید. مرکز

 بهداشتی و دامپزشکی را در واحد دامداری خود ردایت نمایند. دامداران باید کلیه دملیات (8

 تبت گردد.  این مرکزماه در برنامه  3شده باید حداکثر برف مدت  کلیه اطالدات تبت (9

جهت پالک کوبی باید از پالک گوش های استاندارد پالستیکی ویژوال، پالک گوش الکترونیکی  (10

(RFID) یا بلوس(Bolus) .استفاده گردد 

 می گردد.ارائه  این مرکزرقمی همزمان با درخواست پالک گوش توسط  15 المللی ردیف تبتی بین  (11

ستان از  (12 ستاندارد و ردیف تبتی باید ا ست پالک گوش ا ستجهت درخوا  شماره این مرکز درخوا

اقدام به خرید  این مرکزکننده مورد تایید  وارد یا کننده تولید شتتترکت از نموده و المللی بین تبت

 نمایند. 

 گوش پالکو  چپ گوش در  RFID دامدارانی که پالک گوش الکترونیکی استتتتفاده می نمایند (13

 باید ن،ب گردد.  راست گوش در ویژوال

دامدارانی که از بلوس استتتفاده می کنند دالوه بر این باید پالک گوش ویژوال را در گوش ستتمت  (14

 راست ن،ب نمایند.

 .شود انجام باید گوش پالك نصب عمليات گوساله تولد از پس یک ماه حداكثر (15

ود اطالدات مربوط به خود دام  و به تبع آن گله های تبت شتتتده در ستتتال های قبل به دلت وج (16

 سهولت در برآورد دملکرد تولیدات نتاج آنها در اولویت می باشند.

نتاج مولد های تبت شده طی سال های قبل به دلیل بررسی روند ژنتیکی حیوانات تحت پوشش  (17

 درصد مولد جای زین بالمانع می باشد. 20پروژه بای تی تبت شدده و تبت 
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  پروژه در رابطه با ركوردگيريجراي ا شيوه
 

را قبل از رکورد گیری شتتتیر تکمیل نموده و حیوانات پیمانکار موبف استتتت اطالدات فرم زایش  .1

 شیر برای هر راس دام مولد شامل : گیریرکورددملیات سپس 

شیر  سیم ، (کیلوگرم)وزن  ،و  رکوردگیری حاوی بی کرومات پتا شیر در بروف مخ ، اخذ نمونه 

سا شیرار ش اه تجزیه  شیر ،ل نمونه ها به آزمای شکی را در و زایش، تبت اطالدات فرمهای رکورد  خ

 .انجام دهد این مرکزبرنامه 

 پیمانکار موبف است از رکوردگیری دامهای مازاد )پیر ، حذفی و ...(  جلوگیری نماید. .2

ا تهیه و در هن ام گیری رپیمانکار موبف استتتت لوازم مورد نیاز برای رکوردگیری و بروف نمونه .3

 .رکوردگیری در اختیار دامداران قرار دهد

ست یک ن خه از فرم رکوردگیری را به همراه بروف نمونه .4 شده به پیمانکار موبف ا گیری تکمیل 

 آزمایش اه شیر استان جهت آنالیز اجزاء شیر تحویل نماید )هر ماه یکبار(.

ساس برنامه  .5 ست رکوردگیری را بر ا ستان انجام پیمانکار موبف ا شیر معاونت امور دام ا آزمایش اه 

 دهد.

ست رکوردگیری از دام .6 شش)بهر و پیمانکار موبف ا های مولد را ماهیانه و حداقل در دو نوبت دو

 شب(  انجام دهد.

سیار  20رأس گاو مولد دارند باید به ازای هر  20دامدارانی که بیش از  .7 شیردوش  رأس حداقل یک 

 امکانات مناسب شیردوشی از نظر ساختمان و تجهیزات شیردوشی باشند. داشته باشند و یا دارای

سب یا همزدن حداقل  .8 شیر باید از هر دام بطور مجزا و با ردایت هوادهی منا شده  نمونه های اخذ 

 سادت به آزمایش اه شیر استان یا شهرستان ارسال گردد. 24تانیه حداکثر برف مدت  30

و در صورت روز یکبار با تعیین درصد چربی ، پروتئین  25-35 انجام دملیات رکوردگیری شیر هر .9

سلولهای بدنی) ستان،  شیر ا ش اه  صورت ( Somatic Cell Scoreتوانائی آزمای برای هر دام 

  گیرد.

و ردایت حداکثر رکورد متوالی از شتتیر در هر دوره شتتیردهی  6هر راس دام مولد باید حداقل  از  .10

 اخذ گردد. روز (  75)فاصله بین زایش و اولین ت ت 
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اگر گاوی در طول دوره شتتیردهی ستتنط کند آن دوره ادامه یافته و رکوردها تحت همان دوره تبت  .11

شکی  سنط جنین در ماه های پایانی دوران آب تنی و نزدیک به دوره خ شد ولی چنانچه  خواهند 

 .باشد، روز بعد از سنط اولین روز دوره شیرواری جدید مح وب می ردد

 این مرکزافزارتحت وب ار موبف است اطالدات اخذ شده از آزمایش اه شیر استان را در نرمپیمانک .12

و در فرم هائی که به همین دلیل طراحی شتتده وارد و یک ن تتخه از گزارش حاصتتل از برنامه را 

 دراختیار دامدار قرار دهد.

و بهبود نژاد اصالحمرکز  ،برداری توسط کارشناسان استاننظارت بر صحت رکوردگیری و نمونه .13

 گردد. میانجام  تولیدات دامی و بخش خ،وصی طرف قرارداد با معاونت امور دام استان

ن شتتده  باید در دامهای مولدی که تحت پوشتتش یرکوردگیری شتتیر با توجه به حجم دملیات تعی .14

 دملیات تلنیع م،نودی و دارای تبت مشخ،ات می باشند، صورت گیرد.

 

 تلقيح دامروژه در رابطه با پاجراي  شيوه

شد به جهت برقراری ارتباط ژنتیکی ،  -1 ست در گله هایی که پروژه در حال اجرا می با پیمانکار موبف ا

صالح نژادی و مورد تایید  شده در مراکز ا سنتز  ،رفی را از دامهای ممتاز  سپرم های م مرکز تهیه این ا

 نماید.

 دملیات تبت و رکورد شده اند انجام می پذیرد.دملیات تلنیع م،نودی صرفا در گله هایی که  -2

از اسپرم های سنتز  ...باید با توجه به محیط ن هداری دام و شرایط آب و هوا و مامورین تلنیع م،نودی -3

 شده با سهم نژادی متعارف استفاده نمایند.

مامورین تلنیع توجه: میزان م،تترف و تولید نتاج حاصتتله از استتپرم های ستتنتز شتتده در ارزیابی           

 م،نودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

های صتتادره از شتتبکه تلنیع م،تتنودی مرکز اصتتالح نژاد دام و پیمانکار موبف به اجرای دستتتورالعمل -4

 باشد.بهبود تولیدات دامی می

حت های تلنیع م،نودی ، باید اطالدات مربوطه را  در برنامه تپیمانکار موبف است بعد از تکمیل فرم -5

 وارد نماید. مرکزاین وب  

گویی بازرستتین و نابرین معاونت امور دام استتتان و مرکز اصتتالح نژاد دام و پیمانکار موبف به پاستت  -6

 بهبود تولیدات دامی در این خ،و  خواهد بود.

سان امور دام و مرکز  -7 شنا شخیص کار ست مأمورین تلنیع کننده کم بازده را پس از ت پیمانکار موبف ا

 اد دام و بهبود تولیدات دامی تعویض نماید.اصالح نژ
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پیمانکار موبف استتت فنط از مأمورینی استتتفاده نماید که دارای مجوز مهارت تلنیع م،تتنودی معتبر  -8

 ه تند.

 تلنیع بینی شده است.  3تعداد دفعات تلنیع برای دامهای تحت پوشش حداقل یک و حداکثر  -9

 

 

 

 ي وزنركوردگير پروژه در رابطه بانحوه اجراي 

 مرکزاین شیرگیری و بلوغ برای دامهای نر متولد شده و تبت آنها در برنامه از اندازه گیری اوزان تولد،  -1

 رکوردگیری وزن بوسیله باسکول و یا از طریق اندازه گیری قد و دورسینه انجام گردد.  -2

یر می باشند، تذکر: رکوردگیری وزن از دامهای نری که مادرانشان تحت پوشش دملیات رکوردگیری ش

 صورت گیرد.

 شرح هزينه هاي پروژه :

صورت و وزن کشی  تلنیع م،نودی  ،رکوردگیری ، تبت مشخ،ات هزینه در فعالیت های شرح   -1

 پذیرد .

معاونت امور دام استان مجاز است منادیر هزینه کرد ادتبارات را با توجه به دوری و نزدیکی محل   -2

 اجرای پروژه تن یم نماید.

سهحق ان یز -3 سایی و هویت گذاری گاو ها ی مرح ه طی  شنا شش،رکوردگیریله   و تلنیع تحت پو

 از دامها و هویت دار کردن نتاج آنها قابل پرداخت می باشد.

 معیار ارزیابی دملکرد پروژه ، اجرای حجم دملیات م،وب ارسالی خواهد بود. -4
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