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 بسمه تعالی

 مقدمه :
ه وری اقتصادی تولید یک واحد دام می باشد. افزایش سرانه تولید بطور کلی هدف از اصالح نژاد دام تغییر عملکرد و افزایش بهر

شیر، گوشت و... از اهداف اصلی پرورش در واحدهای دامپروری می باشد و اصالح نژاد بعنوان ابزاری مؤثر در جهت بهبود کمی 

ختصاص داده است بطوریکه با افزایش و کیفی تولیدات و ارتقاء بازده اقتصادی فعالیت های دامپروری جایگاه ویژه ای را به خود ا

جمعیت کشور و کمبود منابع غذایی و دغدغه های حاصل از آن، این علم توانسته است بستر مناسبی برای افزایش راندمان تولید و 

می  بازده اقتصادی باشد. در این راستا نژادهای دومنظوره با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود در واحدهای روستایی

 توانند نقش موثری در روند اقتصادی کردن تولید در واحدهای روستایی داشته باشند. 

 اهداف و ضرورت اجرای پروژه :

 توسعه پرورش گاودومنظوره درمناطق گرم ومرطوب ومناطق کمتر توسعه یافته -1

 خته ویا ماده  با پایه بومیاستفاده از برتری صفات عملکردی و سالمت گاوهای دومنظوره درتالقی با دامهای آمی-2

 تولید گوشت در روستاها ودامداریهای کوچک روستایی درکنارتولید شیر وافزایش ضریب امنیت تولید دامداری-3

 استفاده از ضایعات وموادغذایی ارزان قیمت و بقایای کشاورزی دردامهای آمیخته دومنظوره وکاهش هزینه تولید-4

 ر متناسب با شرایط محیطی واقلیمی استفاده ار تنوع نژادی درکشو-5

 این پروژه در دو بخش توسعه ای و پشتیبان اجرا می گردد :

   توسعه ای : در این بخش با استفاده از اعتبارات استانی در سطح گله های مردمی ثبت مشخصات و هویت گذاری دام و

یری و اطالع از نتایج از طریق پیمانکار به تلقیح مصنوعی صورت می پذیرد و در صورت تمایل دامدار به انجام رکوردگ

 .نیز توسط پیمانکار وارد میشود دامدار ارائه می گردد و در سامانه اصالح نژاد دام سنگین

  استان خود می باشند که دارای مشخصات  موظف به انتخاب گله هایی دراستان تحت پروژه  3پشتیبان : در این بخش

اعالم شده در این دستورالعمل هستند که بنام گله های پشتیبان معرفی خواهند شد ، این گله ها به منظور جمع آوری 

اطالعات دقیق اصالح نژادی ) ثبت مشخصات ، رکوردگیری شیر ، تلقیح مصنوعی و ...( و به منظور تجزیه و تحلیل 

ممتاز از گله های داخلی انتخاب و اطالعات آنان در سامانه اصالح نژاد توسط پیمانکار  گاوانتخاب این اطالعات و 

 وارد و بهره برداری خواهد شد .

 اعتبارات مرتبط با اجرای عملیات در گله های پشتیبان از منابع ملی تامین و به استان های تحت پروژه اعالم گردیده است.: 1تبصره 

  به منظور تسریع در دریافت و جمع آوری اطالعات ،  پیمانکارموظف است آموزش های الزم را به دامدار  2تبصره :

انتخاب شده ) پشتیبان ( جهت  انجام رکوردبرداری شیر دردستور کار خود قرار دهد و هر ماه رکورد شیر جمع آوری 

 .شده از دام ها توسط دامداررا در نرم افزار مربوطه وارد نماید

  گله هایی که در سالهای قبل تحت پوشش قرار گرفته و تمایل به همکاری دارند در اولویت می باشند.3تبصره  : 

  تعیین ریز هزینه کرد عملیات اجرایی در گله های پشتیبان با توجه به اعتبارات تخصیصی ملی ، دوری و  :4تبصره

 باشد.هده معاون بهبود تولیدات دامی استان مینزدیکی محل دامداری و سایر شرایط و مقتضیات استان بر ع
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