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 :تعاريف

 .شود لغات و اصطالحات به كار رفته به شرح زير به ترتيب حروف الفبا توضيح داده مي

 .دهند شايان ذكر است، اين تعاريف بصورت قراردادي هستند و صرفاٌ در همين كتاب معني مي

 .نامند محل پرورش و نگهداري انواع طيور را آشيانه مي: آشيانه

 .شود سميها اصطبل ناميده مي تك و انواع  گاو، گاوميشجايگاه نگهداري و پرورش: اصطبل

 .شود جايگاه نگهداري و پرورش گوسفند و بز، آغل ناميده مي: آغل

 .ويندگ  ميگري وري را آميخته تالقي دو يا چند نژاد مختلف دام جهت افزايش توليد و بهره: گري آميخته

شود كه در مدتي از سال، بـه روش چـراي آزاد در              سميها اطالق مي    ايلخي به رمه و گله اسب و تك       : ايلخي

 .شوند مرتع و در مدتي ديگر، در اصطبل و با تغذيه دستي پرورش داده مي

روستاها يا حوالي آن، كه داراي روشهاي توليدي و روابط اجتمـاعي خـاص خـود هـستند و         : روستايي بافت

باشـند بافـت   ) اعـي و صـنايع روسـتايي    زر- بـاغي  -دامي(اقتصاد آن عمدتاٌ، متكي بر توليدات كشاورزي        

 .شود روستايي ناميده مي

شوند و قادرند كنـدوي جديـدي را بـه وجـود            به زنبورهاي عسل كه با يك ملكه از كندو جدا مي          : كندو بچه

 .آورند بچه كندو گويند

يا  در پرورش اسب به نگهداري اسب يا اسباني خارج از جمعيت اسبي يك واحد پرورشي و                  :پانسيون اسب 

 .پانسيون گويندانفرادي هاي  ورزشي در باكس

بـرداري واحـدهاي        مجوزي است كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي بـه منظـور احـداث يـا بهـره                 : پروانه

دامپروري و پرورش انواع دام يا كارخانجات و كارگاههـاي موضـوع ايـن كتـاب، توسـط سـازمان جهـاد                      

 .باشد برداري مي  و پروانه بهره شامل پروانه تاسيسگردد، و صادر ميكشاورزي 

با تغذيه تكميلي در مدت زمان معين   ...) بره و گوساله و     ( دامهاي مستعد    نگهداري و پرورش  به  : پرواربندي

 .به منظور توليد گوشت پرواربندي گويند

 – واحدي است كه به منظور ارائه خدمات و مشاوره فني در زمينه مـديريت                :پست يا دفتر خدمات دامپروري    

 تغذيه و جايگاه انواع دام و همچنين ساير خدمات مورد نيـاز دامپـروري بـر                 - اصالح نژاد  - توليد -پرورش

 .اساس ضوابط توسط كارشناسان دامپروري تاسيس ميگردد

آوري دامداريها از محدود استحفاظي و خدماتي شهري و انتقال آنها به خارج               عمل جمع : ها  دامداري تجميع

 . آنها بصورت مجتمع دامپروري را تجميع دامداريها گوينداز محدوده و اسكان

 .شود نسبت درصد گروههاي سني و جنسي مختلف تشكيل دهنده گله، تركيب گله ناميده مي: گله تركيب
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ي كرده باشـد،  آور  كه زنبور عسل آن را توليد يا از محيط جمع       محصوالتيبه كليه   : توليدات كلني زنبور عسل   

  زنبور پاكتي  - بچه كندو  -نبور عسل  ملكه ز  - زهر زنبور  - ژله رويال  - بره موم  - گل ةد گر - موم -عسل: شامل

 .گويند و نوزادان توليدات كلني زنبور عسل مي

 .شود هر نوع محل نگهداري دام، اعم از مسقف يا غير مسقف، جايگاه ناميده مي: جايگاه

 كارگـاه بـا محـدوده       -ي يا كارخانه   مجاز محدوده تاسيساتي دامدار    هل جدولي است كه فاص    :جدول فواصل 

تاسيساتي واحدهاي مشابه و غير مشابه و همچنين عوارض طبيعي و مناطق مسكوني را به منظـور صـدور                   

 .باشد نمايد كه ضميمه كتاب نظام دامپروري نيز مي پروانه تعيين مي

ع مرغ مادر و اجداد     كشي به ساير مزار     مركزي است كه در آن امكان ارائه خدمات جوجه        : كشي مستقل   جوجه

 .وجود دارد

مزرعـه   توليـدي    دار   نطفـه  هاي  كشي تخم   گردد كه موظف به جوجه      به مركزي اطالق مي   : كشي وابسته   جوجه

 .خود بوده و حق ارائه خدمات به ساير مراكز را ندارد

تي و  بر اساس عرف و فرهنگ روستائيان، جهت نيازهاي زيس        كه  ا  به محدوده اطراف هر روست    : روستا حريم

 .شود چراگاه دام و ساير چهارپايان و عبور و مرور مورد استفاده قرار گيرد، حريم روستا اطالق مي

 هـا بيـشتر متكـي بـه توليـد     واناتي كه اهميت اقتصادي پـرورش آن به حي:  كركي- پشمي -حيوانات پوستي 

 .شود   اطالق مي استپوست، پشم و كرك

گيرنـد    قرار مـي )پن(مكان  و ماده كه به منظور توليد مثل در يك    به مجموع پرندگان نر   : خانواده توليدمثلي 

 .شود اطالق مي

گردد كه براي امور تغذيه انسان و دام و فعاليتهـاي   به حيوانات، پرندگان، آبزيان و حشراتي اطالق مي  : دام

 .شوند  توليد، نگهداري و پرورش داده مي،اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي

ج حاصل از تالقي دو يا چند نژاد مختلـف دام بـه منظـور افـزايش توليـد، دام                    به نتا ): دو رگ (ام آميخته   د

 .شود آميخته اطالق مي

 مـشترك بـوده و بـراي         نژادي مشخص و   صفاتشود كه داراي      گروهي از حيوانات را شامل مي     : اصيل دام

 . دامهاي پايه رديابي كردتوان انساب آنرا تا اند و مي هدف يا اهداف خاصي اصالح شده

گردند دام داشـتي      نگهداري مي ) اعم از بالغ و غير بالغ     (كليه دامهايي كه براي تداوم نسل گله        : داشتي دام

 .گويند

 . يك گله را دام مولد ماده گويند درهاي زايادام: هماد مولد دام

 .توليد نسل نگهداري شودجفتگيري و نري كه جهت   دام: نر مولد دام
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دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصالح نـژاد دام بـه منظـور دسـتيابي بـه                 : پروريدام

 .گردد المللي اطالق مي استانداردهاي ملي و بين

 اقـدام بـه     ،به شخص حقيقي يا حقوقي كه با استفاده از روشهاي علمي، فني و تجربي دامپروري              : دامپرور

 .گردد پرورش انواع دام بنمايد اطالق مي

كني و درمان ايـن بيماريهـا،         علم شناخت بيماريهاي دام جهت پيشگيري، مبارزه، كنترل، ريشه        : دامپزشكي

ضـايعات وارده بـه دام و توليـدات دامـي و توسـعه      بيماريهاي مشترك انـسان و دام  و    براي جلوگيري از    

 .گويند بهداشت در جامعه را دامپزشكي مي

 يك يا چند نوع دام اشـتغال داشـته باشـد             و پرورش  ي كه به نگهداري   به شخص حقيقي يا حقوق    : دامدار

 .شود دامدار گفته مي

ول و  اهـاي متـد     نگهداري و پرورش يكي از انواع دامهاي اهلـي را بـا اسـتفاده از شـيوه                : صنعتي دامداري

 .گويند پيشرفته علم دامپروري دامداري صنعتي مي

گردد كه اصـول علمـي بـه طـور نـسبي در سـاخت و سـاز                     به واحدهايي اطالق مي    :دامداري نيمه صنعتي  

آالت و تجهيزات در حد رفع نيازهاي اساسي خـود            ساختمانها و تأسيسات آنها اعمال شده و داراي ماشين        

 .باشد مي

 .دامداري كه در داخل و حاشيه روستا احداث گرديده است: روستايي دامداري

 خانوار ساكن 20 يشود كه حداقل دارا شهري اطالق ميبه محل محدود و مشخص و خارج از بافت        : روستا

 صنعتي بصورت متمركز يا پراكنده انجام       و بعضاً )  باغي - زراعي -دامي(ورزي  و در آن فعاليتهاي كشا    . باشد

 .شود مي

زنبورهاي كارگر كه جهت ايجـاد كنـدوهاي     تعداد محدودي از     و    بارور اي از يك ملكه     مجموعه: پاكتي زنبور

 .شود گيرند و حمل و نقل آنها در يك پاكت و يا بسته انجام مي استفاده قرار ميجديد مورد 

كنـدو يـا كلنـي      : شود، كـه داراي مجموعـه امكانـات زنبـورداري از جملـه              به محلي اطالق مي   : زنبورستان

 .زنبورعسل و وسايل زنبورداري باشد و پرورش زنبور عسل در آن صورت گيرد

افشاني جهت    ا حقوقي كه به پرورش و نگهداري زنبورعسل، به منظور گرده          به اشخاص حقيقي ي   : زنبوردار

 .شود  كندومي پردازند اطالق ميمحصوالتافزايش محصوالت كشاورزي و توليد 

اي از زنبورداري است، كه در آن زنبوردار با توجه به تغييـرات اقليمـي بـه منظـور         شيوه: رو  كوچ زنبورداري

هاي زنبورعـسل را انجـام         جابجايي كلني  ،زايي  ي مناطق از نظر شهد و گرده      استفاده از استعدادهاي محيط   

 .دهد مي
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هاي زنبورعسل در يك اقليم نگهـداري         اي از زنبورداري است كه در طول سال كلني          شيوه: ثابت زنبورداري

 .شوند مي

ـ   بايـستي   و   بوده   دامگردد كه پناهگاه و استراحتگاه         اطالق مي  به محلي : سايبان شو، ضـدعفوني و   قابـل شت

 .شعله افكني باشد

 .گردد در اين كتاب به كليه ماكيان بجز مرغ و خروس اطالق مي: ساير ماكيان

 .شود به اسب نر كششي، سيلمي اطالق مي: سيلمي

ـ     -نوع: مشخصات يك واحد دامداري كه در آن      : پرورش شاخص هـاي    بـرداري در پروانـه      ره نژاد و روش به

 .شود د، شاخص پرورش ناميده ميگرد  واحد مشخص ميصادره آن

بـرداري آن در پروانـه صـادره          كارخانه يا كارگاه كه نوع و شيوه بهـره        واحد،  مشخصات يك   : توليد شاخص

 .شود گردد، شاخص توليد ناميده مي مشخص مي

ها حداكثر تا سـن       گردد كه به منظور توليد گوشت و ساير فرآورده          به شترمرغي اطالق مي   : شترمرغ پرواري 

 .گردد  ماهگي نگهداري مي14

شود كه به سن باروري رسيده و قابليت تخمگـذاري را داشـته              اي اطالق مي    به شترمرغ ماده  : شترمرغ مادر 

 .باشد

 .گردد كه قابليت توليدمثل را داشته باشد اطالق مي) نر يا ماده(به شترمرغ بالغ : شترمرغ مولد

مواد سـوختي   هاي آجرپزي كه با       وليد سيمان و گچ و كوره     به واحدهاي صنعتي مانند ت    : صنايع آالينده بزرگ  

سازي و نظاير آنها، كه داراي ضايعاتي هستند  كنند و نيز به واحدهاي چرم كار مي... و گازوئيل و مازوت  مثل  

 .شود  حيات دام تاثير سوء دارند صنايع آالينده بزرگ گفته ميايو بر

هاي آجرپـزي     كوره - بافندگي - ريسندگي - كارخانه سنگبري  :واحدهاي صنعتي نظير  : متوسط آالينده صنايع

 .نامند گازسوز و غيره را كه داراي ضايعاتي هستند صنايع آالينده متوسط مي

سازي و نظاير آنها كه به هـر          بري و موازئيك    چوب: واحدهاي صنعتي متفرقه، از قبيل    : كوچك آالينده صنايع

 .شود ناميده ميكوچك صورت داراي ضايعاتي هستند صنايع آالينده 

 .اصول و ضوابطي است كه در اين كتاب براي نظام دامپروري تعريف شده است: نظام ضوابط

هاي مدوني را كه بر اساس آن كليه اقدامهاي الزم در مورد حفـظ، اصـالح، احيـاء،                    برنامه: مرتعداري طرح

عي و برحسب زمان، مكـان، نـوع و   برداري صحيح مراتع، بمنظور داشتن توليدات مستمر مرت   توسعه و بهره  

 .شود ميزان برداشت صورت گيرد طرح مرتعداري ناميده مي

 .گردد ظرفيتي است كه بر اساس ضوابط فني پرورش در پروانه قيد مي: مجاز ظرفيت
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هاي اصلي انتقال آب      آهن، واحدهاي صنعتي شبكه     ها، راه   محدوده حريم فرودگاهها، جاده   : تاسيساتي عوارض

 .شود ، عوارض تاسيساتي خوانده ميها فاصلهمواد نفتي در جدول و برق و 

 ها  فاصله جنگل و غيره كه بعضي از آنها در جدول           - تپه - كوه - دريا -رودخانه: عوارضي مثل : طبيعي عوارض

 .شود قيد شده است عوارض طبيعي خوانده مي

هاي دامي، مواد اوليـه مـورد         ه فرآورده ، تهي هاي دامي   نهادهواحدهايي كه به منظور توليد      : كارگاه و كارخانه

گردند در اين كتـاب كارخانـه يـا كارگـاه ناميـده               نياز و ادوات و تجهيزات زنبورداري احداث گرديده يا مي         

 .شوند مي

دار    نطفـه   شـود كـه جهـت تبـديل تخـم           گفته مي به مجموعه تاسيسات و تجهيزاتي      : كشي  جوجه كارخانه

 .تفاده قرار گيردبه جوجه يكروزه مورد اسپرندگان 

بندي   شود كه تمام يا قسمتي از فعاليت آنها مختص بسته           به كارخانجاتي گفته مي   : عسل بندي  بسته كارخانه

 .محصول عسل در ابعاد و اوزان مختلف با اشكال متفاوت و با رعايت موازين بهداشتي باشد

له دسـتگاههاي مربـوط، بـه صـورت          واحدي است كه انواع موم خام را به وسي         :كارخانه يا كارگاه آج موم    

 .شده تبديل و قابل استفاده در كندو نمايد ورقهاي موم آج

اي از فعاليت آنها، توليد كندوهاي زنبورعـسل          كارگاههايي كه تمام يا قسمت عمده     : كندوسازي كارگاههاي

 .با شرايط استاندارد باشد

ردد كـه توليـدات آنهـا وسـايل مـورد نيـاز          به كارگاههايي اطالق ميگ   : كارگاههاي ساخت وسايل زنبورداري   

 .زنبورداري باشد

كـل گلـه ناميـده    ) جمع تركيـب گلـه   (ي و جنسي     كليه گروههاي سن   :مجموع تعداد دام گله، شامل    : كل گله 

 .شود مي

آورنـد، كلنـي      اي از زنبورهاي عسل را كه موجوديـت يـك كنـدو را بوجـود مـي                  مجموعه: زنبورعسل كلني

و ) برخي از اوقات سـال    (اي از زنبور كارگر، تعدادي زنبور نر          توده: ن مجموعه شامل  گويند اي   زنبورعسل مي 

 .باشند يك ملكه مي

به محل زندگي زنبورعسل گويند كه در آن يك كلني زنبورعسل به فعاليت حياتي و توليدي خود ادامه            : كندو

 .شود دهد و به اشكال و انواع مختلف ساخته مي مي

ست با قابهاي متحرك و قابل تعويض كه با ابعادي مطابق با معيارهاي فني ساخته               كندويي ا : مدرن كندوي

 .شده است

دگي حيـاتي و     كه در آن كلني زنبورعسل به زن       شود  به كندوي فاقد قابهاي متحرك اطالق مي      : بومي كندوي

 .توليدي خود ادامه دهد
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 .دبه كندويي گويند كه حاوي يك كلني زنبورعسل باش: جمعيت با كندوي

هاي دامپروري برابر ضوابط و       گيري در صدور مجوز فعاليت، در يكي از زمينه          مرجع تصميم : كميسيون استاني 

 : مقررات در سطح استان است كه مركب از

 رياست سازمان جهاد كشاورزي استان به عنوان رئيس كميسيون -

 معاون امور دام جهاد كشاورزي استان به عنوان عضو -

كه جهت رسيدگي به مسائل صدورپروانه در استانها        ان به عنوان عضو     مديركل دامپزشكي است   -

 .گردد تشكيل مي

نامه و دستورالعملهاي مربوط بـه صـدور مجوزهـاي            گذاري و تدوين آئين     مرجع سياست  :كميسيون مركزي 

  : افراد زير استمركب ازباشد كه  دامپروري در سطح كشور و رسيدگي به مشكالت و موانع استانها مي

 عاون وزير در امور دام به عنوان رئيس كميسيونم -

 رئيس سازمان دامپزشكي به عنوان عضو -

 مدير كل نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي به عنوان عضو -

  و بهبود توليدات دامي به عنوان عضو داممركز اصالح نژادمدير كل  -

 كرم ابريشممديركل دفتر امور پرورش و بهبود توليدات طيور و زنبورعسل و  -

ها تا سن كشتار نگهـداري        گردد كه به منظور توليد گوشت و ساير فرآورده           اطالق مي  اي  به گله : گله پرواري 

 .گردد مي

 .شود پرورش داده ميدار  غ جهت توليد تخم نطفهشود كه پرنده بال  مي  گفتهاي به گله:  مادر مرغگله

 لـونژ ور انفرادي در يك مكان مدور و زيرنظر مربـي           هاي ورزشي بط     دادن روزانه اسب   نرمشبه عمل   : لونژ

 .شود گفته مي

) ماكيـان (دار پرندگان اهلي       كه اختصاص به خوابانيدن تخم نطفه      كشي   از ماشين جوجه   بخشي: ستر ماشين

  .براي تمام مدت، به جز چند روز آخر دارد

 دار پرندگان براي چنـد روز    نطفه  كشي كه اختصاص به خوابانيدن تخم        از ماشين جوجه   بخشي: هچر ماشين

 . جوجه را داردخآخر تا تفري

 . ماديان گوينده بارور شوندماده اسببه : ماديان

شـوند    برداري اقتصادي پـرورش داده مـي         در اين كتاب به كليه پرندگان كه به منظور بهره          ):طيور(ماكيان  

 .گردد اطالق مي

برداري واحد، توسـط       بهره  ري با يك نوع دام و شيوه      به مكاني كه در آنجا تعدادي دامدا      : دامپروري مجتمع

، متشكل از چندين دامدار و در واحدهاي مجزا كه در صورت نياز بهمراه يـك يـا                يا يك تعاوني   يك شركت 
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هـاي دامـي فعاليـت دارنـد را      چند كارخانه و خدمات مورد نياز فني و رفاهي كه در پرورش و توليد فرآورده           

 .مجتمع دامپروري گويند

خاص انتخاب  بر اساس صفت يا صفاتي      كه با استفاده از علم اصالح نژاد        خالصي   مرغ و خروس     :مرغ الين 

 .دنباش دار جهت توليد مرغ اجداد مي تخم مرغ نطفه مولد عموماًشده و 

مـرغ   مرغ يا گوشت    خروس كه از توليدات الين بوده و به منظور توليد تخم           يابه گروهي از مرغ     : مرغ اجداد 

 .باشند دار براي توليد مرغ مادر مي توليدكننده تخم مرغ نطفهاند  اب شدهانتخ

گردد، محـدوده شـهر       شهر شهرداريها مشخص و اعالم مي     توسط  اي كه در اطراف        محدوده :محدوده شهر 

 .شود ناميده مي

اسـت كـه مـسئوليت امـور     ) اي حداقل با مدرك دكتـراي حرفـه  ( كارشناس دامپزشكي  :مدير فني بهداشت  

دار بـوده و در قبـال دارنـده پروانـه و              هداشتي واحدهاي دامپـروري و يـا كارخانجـات وابـسته را عهـده             ب

 .باشد  ذيربط مسئول ميدستگاههاي

كه مسئوليت امور فنـي توليـد، واحـدهاي    ) با حداقل مدرك ليسانس ( كارشناس دامپروري    :مدير فني توليد  

ي ذيـربط مـسئول     دستگاههاارد و در قبال دارنده پروانه و        هاي وابسته را به عهده د       دامپروري و يا كارخانه   

 .باشد مي

 نيز  ن خودرو يا دست كاشت باشد و عرفاً       مرتع زميني است كه مدتي از سال داراي پوششي از گياها          : مرتع

 .مرتع شناخته شود

ي مـرغ خـوراكي و بـه روش صـنعت       نژاد تخمگذار كه به منظـور توليـد تخـم          مرغ به   :مرغ تخمگذار تجاري  

 .گردد شوند اطالق مي نگهداري مي

 .ج حاصل از مرغ اجداد را مرغ مادر گويند نتا:مرغ مادر

شهرها، شهركها و روستاها كه به نحوي از انحاء داراي جمعيت و سكنه هستند، در جدول                : مسكوني مناطق

 .شوند ، مناطق مسكوني خوانده ميها فاصله

قالب معرفي نامه جهت استعالم براي صدور پروانه تأسـيس          اي است كه در        موافقت اوليه  :موافقت اصولي 

از دسـتگاههاي ذيـربط در چهـارچوب        كشي    جوجه مرغداري كارخانه    -براي متقاضيان فعاليتهاي دامداري   

 .گردد  سياستها و ضوابط نظام دامپروري صادر مي

يدان دام كـشتاري ناميـده    در آن نگهداري شود، م     حلي كه دامهاي قابل كشتار، موقتاً     م: كشتاري دام ميدان

 .شود مي

نمايند ميدان    محلي كه توليدكنندگان دام، دامهاي خود را جهت فروش در آنجا عرضه مي            : دام عرضه ميدان

 .شود عرضه دام ناميده مي
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روش توليد يا نگهداري دام، در يك واحد دامداري، كارخانه و كارگاه را كه در آن شـيوه                  : برداري  بهره نحوه

 .نامند برداري مي شود، شيوه يا نحوه بهره ري دام يا نوع توليدات كارخانه و كارگاه مشخص ميبردا بهره

دهـد نظـارت       نظارتي كه سازمان دامپزشكي بر اساس وظيفه انجام مـي          به كليه اقدامات  : بهداشتي نظارت

 .گويند بهداشتي مي

هداشتي كه در جهـت نگهـداري،       و ب به مجموعه اعمال و ضوابط اجتماعي، فني، اقتصادي         : دامپروري نظام

انواع دام و به كارگيري صنايع وابسته و در نهايت عرضه محصوالت سـالم و تـأمين               ح نژاد    اصال پرورش و 

ها و ارتباط دامداران با يكديگر و با ساير بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و دستگاههاي ذيـربط دولتـي                    نهاده

 .شود، نظام دامپروري گويند اعمال مي

اي كه جهت احداث بعضي از دامداريها و كارخانجات، بـر اسـاس اصـول فنـي و        نقشه نمونه : الگويي نقشه

 .گردد شود كه به متقاضي پيشنهاد مي ه است نقشه الگويي خوانده ميعلمي تهيه شد

اي كه جهت احداث انواع دامداري با ظرفيتهاي گوناگون و بـراي اقليمهـاي مختلـف و بـر                     نقشه: تيپ نقشه

 .گردد شود كه به متقاضي پيشنهاد مي  شده است، نقشه تيپ خوانده مياصول فني و علمي تهيهاساس 

هاي نژاد گوشتي كه به منظور توليد گوشت در مدت زمان مشخص و به روش صنعتي                   جوجه :نيمچه گوشتي 

 .شوند نيمچه گوشتي گويند  پرورش داده مي

 آن توليد انبوه و تجارتي ملكه زنبورعسل بر اسـاس           زنبورستاني است كه در   : زنبورعسل ملكه پرورش واحد

 .گيرد هاي علمي صورت مي شيوه

برداري بـه همـراه        دو يا چند روش بهره     ي يك نوع دام،   واحدهايي كه در آنها پرورش و نگهدار      : توأم واحد

 .شود يك يا چند كارخانه مربوط صورت گيرد واحد توأم ناميده مي

در آنها كليه مراحل توليد، از تهيه و تبديل مواد خام اوليه خوراك تـا عرضـه    واحدهايي كه   : اي  زنجيره واحد

 .شود اي ناميده مي محصول به بازار مصرف صورت گيرد، واحد زنجيره
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 :باب اول
 مقررات عمومي
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 فصل اول

 

 كليات

 و كارگاههـاي    كارخانهشود كه براي ايجاد، فعاليت و اداره واحدهاي دامداري،            به موافقتي اطالق مي   : مجوز

 :شود و شامل موارد ذيل است ادر ميمرتبط ص

نامه جهت اسـتعالم بـراي صـدور پروانـه            اي است كه در قالب معرفي       موافقت اوليه :  موافقت اصولي  -الف

 كارخانـه از دسـتگاههاي ذيـربط در چهـارچوب     - مرغـداري  -تاسيس براي متقاضيان فعاليتهاي دامداري    

 .گردد  صادر مياد كشاورزي استان كه توسط سازمان جهسياستها و ضوابط نظام دامپروري

 مجوزي است كه جهت احداث بنا، بر اساس موافقت صادره ضـمن رعايـت ضـوابط و                  : پروانه تاسيس  -ب

 .گردد مقررات نظام دامپروري توسط سازمان جهاد كشاورزي استان صادر مي

در موعد  ...) خانه و   دامداري، مرغداري، كار  ( مجوزي است كه پس از تاسيس واحد         :برداري   پروانه بهره  -ج

آالت  برداري پس از تكميل تاسيسات و تجهيـز ماشـين    مقرر و برابر ضوابط به منظور شروع فعاليت و بهره         

 .گردد توسط سازمان جهاد كشاورزي استان صادر مي

در صورت ضرورت نوسازي واحد دامپروري در همان پالك يا مرمت و بهـسازي واحـد يـا توسـعه             : تبصره

طرح در كميسيون استان و كسب نظر موافق كميسيون، مراتب موافقت جهت انجـام امـور                موضوع پس از    

 سال براي نوسازي يـا      2 براي مرمت و بهسازي و       يكسالاداري، بصورت كتبي با تعيين زمان الزم حداكثر         

 .توسعه واحد به متقاضي اعالم گردد

شود كه  م وزارت جهاد كشاورزي صادر ميبه اقتضاي شرايط و بصالحديد معاونت امور دا  :  ساير مجوزها  -د

شامل شناسنامه، كارت شناسايي و مجوزهاي صادره براي آزمايشگاه آناليز خوراك دام و طيور و آبزيـان و                  

 .باشد آزمايشگاه، توليد و انتقال جنين مي

 

 زمين

وطـه كـه     زميني كه جهت احداث ساختمانها و تاسيسات و فـضاهاي مرب           : زمين محل ايجاد دامداري    -الف

تواند از نظر مالكيت به يكي از شكلهاي زير          شود مي   توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي        

 :باشد

 زمينهاي سنددار -1

 ) سال20باالي  (زمينهاي استيجاري -2

 )به شرط احراز مالكيت(زمينهاي فاقد سند  -3
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  زمينهاي مشاع -4

 يهزمينهاي اصالحات ارضي مفروز الرع -5

 منابع ملي و مواتزمينهاي واگذاري از طريق  -6

 داشـتي كـه در آنهـا        واحدهاي پرورش دام   در خصوص صدور پروانه تاسيس       : زمين جهت كشت علوفه    -ب

 بجز در مـواردي كـه در فـصول بعـد     شوند، متقاضي نشخواركنندگان يا اسب، پرورش داده و نگهداري مي      

  برابر ضـوابط نظـام دامپـروري، بايـد داراي يكـي از شـرايط                 جهت تأمين علوفه دامداري خود     خواهد آمد 

 :زير باشد

 . مالك زمين كشت علوفه باشد-1

 . متصرف بالمعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد-2

 . قانون31نفره يا كميسيون ماده   مالك زمينهاي واگذاري از طريق هياتهاي هفت-3
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 كميسيونها

 

 كميسيون مركزي -الف

 : اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از-1

 معاون وزير در امور دام به عنوان رئيس كميسيون -

 رئيس سازمان دامپزشكي  -

 مديركل نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي -

 مديركل دفتر امور پرورش و بهبود توليدات طيور و زنبورعسل -

 دات داميو بهبود توليدام مدير كل مركز اصالح نژاد  -

  كميسيون استاني-2

 :اعضاي كميسيون استاني عبارتند از

 رياست سازمان جهاد كشاورزي استان به عنوان رئيس كميسيون -

  معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان -

  دامپزشكي استانكلمدير -

 

 ها  وظايف كميسيون-ب

 .باشد يل ميهاي مركزي و استاني صدور پروانه به شرح ذ اهم وظايف كميسيون

 :وظايف كميسيون مركزي صدور پروانه

 .هاي استاني تفسير موارد نظام دامپروري و رفع ابهامات كميسيون -1

 .هاي استاني نظارت، راهنمايي و ارزشيابي عملكرد كميسيون -2

 ).مطابق با سياستهاي معاونت امور دام(تعيين سقف و سهميه استاني براي توسعه دامپروري  -3

اد هماهنگيهاي الزم با وزارت كشور و سـازمانهاي مربوطـه در خـصوص سـاماندهي، تعطيـل يـا       ايج -4

 .*بدون پروانه جلوگيري از احداث واحدهاي

 )ها هاي تهيه و توليد فرآورده  و كارخانهها واحدهاي دامپروري عبارتند از واحدهاي دامداري، مرغداري، كارخانه تهيه و توليد نهاده* 

هـاي مربوطـه، در خـصوص رعايـت ضـوابط نظـام               هاي الزم با سازمانها و وزارتخانه       نگيايجاد هماه  -5

 .دامپروري

ها و ابـالغ       پروانه هتهيه فرمهاي مختلف مورد نياز صدور پروانه و تدوين دستورالعمل، تعيين كد و شمار              -6

 .به كميسيونهاي استاني
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بيني نـشده در نظـام دامپـروري متناسـب بـا              شرسيدگي و اتخاذ تصميم و ابالغ در مورد كليه امور پي           -7

 .سياستهاي كالن وزارت جهاد كشاورزي

 . بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موارد ارسالي از كميسيونهاي استاني و ساير مراجع ذيربط-8

هاي مغاير با نظـام دامپـروري، كميـسيون مركـزي            در صورت مشاهده صدور مجوز يا دستورالعمل       ::::تبصره

 .سبت به ابطال آن اقدام نمايدتواند ن مي

و كميـسيونهاي اسـتاني سـازمان جهـاد          كميسيون مركزي صدور پروانـه، معاونـت امـور دام            دبيرخانه* 

 .گردد كشاورزي استان خواهد بود و با حكم رئيس كميسيون، يك نفر به عنوان دبير تعيين مي

 

 :وظايف كميسيون استاني صدور پروانه

استاني محل و مرجع صدور كليه مجوزهاي مربوط به پـرورش و نگهـداري دام                كميسيون صدور پروانه     -1

هاي دامـداري اعـم از موافقـت اصـولي و      مجتمعمراكز اصالح نژادي و توليد مواد ژني،       ،  )طبق تعريف دام  (

 توسعه و تمديد با رعايت سقف و سـهميه مطـابق بـا ضـوابط نظـام و                -برداري   بهره -هاي تاسيس   پروانه

 .باشد هاي كميسيون مركزي صدور پروانه با هر ظرفيتي مي لدستورالعم

 مجوزهاي مربوط به بهسازي و نوسازي اماكن دامـي توسـط معاونـت امـور دام سـازمان صـادر                   :تبـصره 

 .گردد مي

 . بررسي درخواست متقاضيان صدور پروانه-2

 .ها بر اساس ضوابط  تمديد اعتبار موافقت اصولي و پروانه-3

 صادره در صورت تخلف متقاضي از ضوابط و مقررات قانوني و ضـوابط نظـام دامپـروري و     ابطال پروانه  -4

 .ضرورت تغيير كاربري

ريزي به منظور ايجاد هماهنگي با سازمانها و ادارات ذيربط استاني جهت رعايت ضـوابط نظـام                    برنامه -5

 .دامپروري

 - تـامين خـوراك دام     - دامپـروري   ايجاد هماهنگي در سياستهاي واحدهاي مختلف مربوط بـه توسـعه           -6

 . صنايع وابسته و تطبيق آنها در اجراي ضوابط نظام-بهداشت دام

  . بررسي امور مربوط به احداث كارخانجات صنايع تبديلي و جانبي وابسته به امور دام-7

 - اجتمـاعي  محدوده شهري با رعايت كليه جوانـب       بررسي و تدوين طرحهاي انتقال دامداريها از داخل          -8

 .اقتصادي و فرهنگي

 . بررسي و ضرورت ايجاد ميادين عرضه دام و صدور مجوز الزم در محدوده شهرهاي استان-9

 .ها و همچنين مصوبات ابالغي از سوي كميسيون مركزي صدور پروانه  رعايت دستورالعمل-10
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  روش صدور پروانه و تشكيل جلسات-ج

ساير فعاليتهاي موضـوع     مبني بر ايجاد واحد دامداري و        )فرم شماره يك  (پس از ارائه درخواست متقاضي      

متقاضي، موظف است، ظرف مدت معين نـسبت بـه          . شود  بررسي اوليه، موافقت اصولي صادر مي     اين كتاب   

پـس از  . اخذ مجوزهاي الزم و تكميل و ارائه مدارك مورد نياز قيد شده در ظهر موافقت اصولي اقدام نمايد        

.  متقاضي، حداكثر ظرف مدت تعيين شده بازديد كارشناسي انجام خواهد شـد             توسط 2تكميل فرم شماره    

، در خصوص واحدهاي داير، بر حـسب  10 در مورد بازديد زمين با فرم شماره     3در اين بازديد، فرم شماره      

شود، در موارد تاسيس به متقاضي اعالم خواهد شد، طرح الزم را كه توسط خود متقاضـي                   مورد تكميل مي  

هـاي تاسيـسات دامـداري يـا      گردد، به همراه يك نسخه نقشه همكاري كارشناسان ذيصالح تهيه مي   يا با   

 .هاي تيپ يا الگويي تهيه شده است، ارائه نمايد كارخانه كه منطبق با طرح مزبور و با استفاده از نقشه

 بررسـي  ، هاي ياد شده، ظرف مدت مقرر، طرح هاي تاسيس پس از وصول طرح و نقشه       در خصوص پروانه  

شده و در صورت تائيد با رعايت سياستهاي توسعه معاونت امور دام، پروانـه تاسـيس توسـط كميـسيون         

در صورت وجود اشكال در طرح، مراتـب جهـت رفـع اشـكال بـه متقاضـي اعـالم             . شود  استاني صادر مي  

 .گيرد سپس اقدام الزم، جهت صدور پروانه صورت مي. شود مي

برداري بايد بازديد مشترك كارشناسـان دامپـروري و دامپزشـكي از محـل                هدر خصوص صدور پروانه بهر    

پـس از وصـول گـزارش       . را تكميل كنند و به دبيرخانه كميسيون تسليم نماينـد         ) 10(انجام و فرم شماره     

كارشناسان، در صورتي كه ايجاد تاسيسات با شرايط منـدرج در پروانـه تاسـيس منطبـق باشـد، پروانـه            

 .شود ر و رونوشت آن به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال ميبرداري صاد بهره

برداري، پروانه تاسيس از متقاضي پـس گرفتـه، باطـل و در پرونـده            در موقع صدور پروانه بهره     ::::1 تبـصره 

 .شود نگهداري مي

برداري بايستي هر يك از مجوزها بـه نـام     هنگام صدور موافقت اصولي يا پروانه تاسيس و بهره    ::::2تبـصره 

 . يك شركت ثبت شده باشديا) شركاء(از اعضا  نفر يك

د، بايستي قبالٌ با ارائه وكالـت  ن در صورتيكه تعدادي از افراد حقيقي درخواست صدور مجوز بنماي          :3 تبصره

 .قانوني بنام يكي از سهامداران، زمينه اجراي مقررات مزبور را فراهم آورند

تواند، از بعضي از سـاختمانهاي     متقاضي بخواهد مي    در خصوص صدور پروانه تأسيس، چنانچه      :4تبـصره   

موجودي كه در محل و در فاصله مناسبي وجود دارد، بعنـوان بخـشي از تاسيـسات جديـد در طـرح خـود                        

 .استفاده نمايد
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هاي تيپ الگويي براي شرايط آب و هوايي مختلف و انـواع دام و             جهت استفاده متقاضيان، نقشه    :5 تبصره

الزم اسـت  . مه نظام است، در صورتي كه متقاضي خود نسبت به تهيه نقشه اقدام نمايـد طيور تهيه و ضمي  

 .هاي اجرايي را جهت بررسي و تائيد به كميسيون صدور پروانه استان ارائه نمايد يك نسخه كامل از نقشه

ز  تاكيـد بـر اسـتفاده ا        ضمن رعايت اصـول فنـي      به منظور صرفه اقتصادي واحدهاي دامداري و مرغداري       

 .باشد ارزان قيمت و قابل تامين در محل ميمقاوم و مناسب و مصالح 

 در واحدهاي دامداري و مرغداري عالوه بر سالنهاي پرورش و سـاختمانهاي اصـلي، تاسيـسات                 :6تبصره  

 .گردد خانه كارگري و دفتر كار و غيره نيز بر اساس ظرفيت واحد در طرح منظور مي: جنبي، از قبيل

 از شـماره كـه بايـد در     قـسمت باشد و آن      مي» نظام«العمل تعيين شماره پروانه، ضميمه       دستور : 7تبصره

مركز تكميل شود، توسط دبيرخانه كميسيون مركزي و بقيه جزئيـات شـماره توسـط دبيرخانـه كميـسيون         

 .گردد استاني در چهارچوب دستورالعمل تكميل مي

ـ « نمونه شناسنامه زنبورداري نيز منضم به        :8تبصره   اصـل شناسـنامه زنبـورداري، توسـط        . اسـت » امنظ

 .گردد گذاري، بر اساس نياز، به استانها ارسال مي شود و ضمن شماره معاونت امور دام چاپ و تكثير مي

اي و  هـاي دامپـروري يـا در واحـدهاي زنجيـره             جهت صدور پروانه واحدهاي صنعتي در مجتمع       :9 تبـصره 

خانجات به تنهايي، بايد عالوه بر رعايـت ضـوابط منـدرج در             همچنين، جهت صدور هر يك از كار      كارخانه  

ايـن  در اين خصوص، جهت هر يك از . ضوابط وزارت صنايع و ساير مراجع ذيربط نيز رعايت شود    » نظام«

 اعم از دامداري يا كارخانه بر اساس ضوابط خاص آن واحد پروانه مجزائي در مجتمع دامپروري يـا                   واحدها

 .گردد مياي صادر  واحد زنجيره

 .يابد  جلسات كميسيون مركزي با حضور رئيس و شركت اكثريت اعضاء رسميت مي-الف

حاضر در جلسه معتبـر خواهـد       اعضاي  صدور پروانه با اكثريت آراي       و كميسيونهاي استاني      تصميمات كميسيون مركزي    -ب

 .بود

هاي موجـود متقاضـيان صـدور         م پرونده  جلسات كميسيون صدور پروانه استاني با اطالع قبلي و با توجه به حج             -ج

 .شود پروانه، حداقل هر دو هفته يكبار، تشكيل مي

هاي مربوطه، موضوع در كميسيون استان مطرح پـس           در صورت تخلف از نظام دامپروري و دستورالعمل        -د

وقت گردد، بديهي است تعيين مدت لغو م        از تصويب اعضاء كميسيون، پروانه بصورت موقت يا دائم لغو مي          

 .باشد پروانه در اختيار كميسيون استاني مي

 .گردد  ابالغ ميهاي مذكور كميسيوندبير توسط مركزي و استاني كليه مصوبات كميسيون صدور پروانه -هـ

و مجوزهاي  ها    برداري و تمديد اعتبار هر يك از پروانه         هاي تاسيس و بهره      صدور موافقت اصولي، پروانه    -و

و همچنين صدور كارت شناسايي مديران فني دامپروري با امضاي رئيس سازمان            صادره موضوع اين كتاب     

كارت شناسائي  ( رئيس سازمان جهاد كشاورزي در خصوص صدور مجوزها          .گيرد  جهاد كشاورزي انجام مي   

 .تواند به مديريت شهرستانها تفويض اختيار نمايد مي
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 فصل دوم

 

 ضوابط عمومي

 مدارك

و هـر يـك از       بـرداري   يافت پروانـه تأسـيس و بهـره       بخواهند نسبت به در   اشخاص حقيقي يا حقوقي كه      

 )2فرم شماره . ( اقدام كنند بايد مدارك ذيل را ارائه نمايندهاي مرتبط  فعاليت

 

 : مدارك مربوط به زمين تأسيسات-الف

 اصل اسناد مالكيت به همراه يك نسخه فتوكپي از آنها:  در مورد اراضي داراي سند مالكيت-1

 سال كه بـدين منظـور       20اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل         :  در مورد اراضي استيجاري    -2

 .تنظيم شده است

 .گردد هاي اوقافي مدت و موضوع اجاره براساس نظريه اداره اوقاف محل تعيين مي  در مورد زمين:تبصره

 كه به تأييد مديريت جهاد كـشاورزي   فاقد سند مالكيت، مستند تصرف و احراز مالكيت،       اراضي  در مورد  -3

و همچنـين، امـضاء و      ) 3فرم شـماره    (شهرستان يا اداره كل منابع طبيعي استان بنا به مورد رسيده باشد             

مبني بر اينكه پس از صدور پروانه در صورت اثبات صحت عـدم             ) 6فرم شماره   (ارائه تعهد رسمي و ثبتي      

هـاي وارده را نيـز،        متقاضي حق اعتراضي ندارد و بايـد خـسارت        شود و     مالكيت، پروانه صادره فورا لغو مي     

 .جبران كند

 در مورد اراضي مشاع، گواهي الزم به نام خود، مبني بر تعيين مساحت زمـين، از مرجعـي كـه توسـط                       -4

شود، همچنين نقشه زمين مورد نظر، جهت ايجاد تأسيسات       مديريت جهاد كشاورزي شهرستان معرفي مي     

 .امضاي كليه مالكين زمين رسيده باشدكه با تأييد و 

شود، بايد افـراد نـامبرده، طـي استـشهاد       نظر به اينكه پروانه مورد نظر به نام متقاضي صادر مي  :1تبـصره 

لـك، زمـين يـاده شـده در تـصرف      د شوند كه پس از تقسيم و افـراز م متعه) 5فرم شماره  (اراضي مشاع   

اين فرم و نقشه مذكور بايد به تـصديق شـوراي   . باقي بماندشخصي كه پروانه به نام او صادر خواهد شد،   

 .محل وقوع ملك يا نزديكترين شوراي محل برسد

 در صورتي كه زمين محل احداث تأسيسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطي پروانـه بـه نـام      :2تبـصره   

از ) 4فرم شماره ( سال 5 گردد كه وكالتنامه رسمي غيرقابل عزل ـ حداقل به مدت  يكي از مالكين صادر مي

 .ساير مالكين مبني بر اجازه ايجاد تأسيسات و دريافت پروانه به نام خود ارائه نمايند
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هاي اصالحات ارضي مفروزالرعيه، گـواهي الزم مبنـي بـر مالكيـت يـا تـصرف زمـين و                       در مورد زمين   -5

مـديريت جهـاد كـشاورزي      و همچنين تأئيديه حدود و مشخصات و مساحت زمـين از             بالمعارض بودن آن  

 و نيز نقشه تفكيكي اراضي محل كه زمين مورد نظر جهت احداث تأسيـسات در آن مـشخص شـده                     محل

 .باشد

 در مورد اراضي واگذاري از سوي سازمانهاي جهاد كـشاورزي يـا سـازمان جنگلهـا و مراتـع، صـورت                  -6

 .سيساتمجلس واگذاري زمين و همچنين، نقشه و كروكي مورد نظر جهت احداث تأ

 ذيربط بـر حـسب      يا ديگر ارگانها  ي در مورد تأمين آب مورد نياز دامداري، اخذ مجوز از امور آب استان               -7

 :مورد، طبق جدول ذيل

 

  آب مصرفي واحدهاي مرغداري صنعتيميزان

 نوع طيور رديف
 قطعهآب مورد نياز به ازاء هر 

 )ليتر( ساعت 24جهت 

 6/0 نيمچه گوشتي 1

 7/0 تجارتيمرغ تخمگذار  2

 1 مرغ مادر گوشتي و تخمگذار 3

 مرغ اجداد 4
1 

 )در ازاء هر قطعه از چهار خط(

 1 كشي  عدد تخم مرغ جوجه100هر  5

 

 )ليتر در روز(برآورد ميزان آب مورد نياز دامهاي مختلف در تركيب گله براي هر رأس 

وع مصارف علوفه ، وزن و سن دام  در دامهاي مختلف بستگي به شرايط پرورش ، نميزان مصرف آب شرب

دارد و باتوجه به متغيرهاي گوناگون احتساب قطعي مصرف آب شرب در هر مزرعه باتوجه به تركيب گله 

متابوليكي، دفع ادرار، مدفوع و تعريق، توليد : ي مواردالذا ميزان آب مورد نياز بر. قابل حصول خواهد بود

 :ح ذيل براي انواع دام مي باشدشير و نظافت واحد محاسبه و جمعاً به شر
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 نوع دام رديف
 ميزان آب مورد نياز در شبانه روز

 )ليتر(

 125 گاو شيري اصيل 1

 5/97 گاو شيري دورگ 2

 2/72 گاو شيري بومي 3

 66 )پرواري(گاو گوشتي  4

 72 گاوميش 5

 10 گوسفند داشتي 6

 10 گوسفند پرواري 7

 5/9 داشتيبز  8

 5/8 بز پرواري 9

 70 اسب 10

 40 شتر 11

 

 در صورتي كه محل زمين كشت نباتات علوفه اي در مجاورت محل تأسيسات دامداري نباشد ، :1 تبصره

فه از محل كشت به محل بايد زمين بدين منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشكالي در حمل علو

 . اين فاصله منوط به نظر كميسيون استاني خواهد بود ميزان. جود نيايددامداري بو

هاي جهاد كشاورزي  اي در استان ديگري باشد تأئيديه سازمان  در صورتيكه زمين نباتات علوفه:2تبصره 

 .هر دو استان الزامي است

 

 : مدارك مربوط به زمين كشت علوفه-ب

 :اي دارند ه ارائه اراضي كشت نباتات علوفهدر مورد واحدهايي كه برابر ضوابط نظام دامپروري احتياج ب

اي يـا      گواهي از مديريت جهاد كشاورزي محل، مبني بر وجود مقدار كافي آب جهت كشت نباتات علوفـه                 -

 .اي گواهي امور آب استان، مبني بر بالمانع بودن حفر چاه و تامين آب مورد نياز كشت نباتات علوفه

 .صرف قطعي زمينهاي زراعي مورد نيازلكيت يا تهاي رسمي در خصوص ما اهي ارائه گو-

 

 :  مدارك مربوط به شناسايي محل-ج 

درمورد زمينهاي سند دار ، فتوكپي نقشه تفكيكي پالك اصلي كه پالكهاي فرعي در آن ، مشخص و به 

 در مورد اراضي فاقد سند مالكيت ، كروكي يا. تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل رسيده باشد 

نقشه تقريبي كه محل اراضي مورد نظر بر روي آن مشخص شده باشد و جهت هاي چهارگانه آن با متراژ 
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 به تأييد شوراي محل روستاي GISزمين و ابعاد محدوده ، معين شده باشد و يا با استفاده از برنامه هاي 

 . رسيده باشدوقوع ملك يا نزديكترين شورا و مديريت جهاد كشاورزي با حفظ مسئوليت متقاضي

 

 نحوة تكميل و صدور پروانه 

 : صادره، نكات ذيل بايد مشخص شوددر پروانه هاي

 

 : مشخصات واحد-الف

. وانه ها قيد شود، مساحت زمين و مساحت زيربنا، در كليه پر، ظرفيتبايد موقعيت، چگونگي بهره برداري

هره برداري نيز برحسب وجود و شيوه بو تعداد دام م) درخصوص گاو(هاي دامداري، نژاد  درخصوص پروانه

 .گرددمورد ذكر 

 شيوه بهره برداري براساس جدولهاي تنظيم شده در دستورالعمل تعيين شماره پروانه، منضم به ::::تبصره

 .مشخص مي شود» نظام«

 

 : مدت اعتبار-ب

 . ماه ديگر تمديد مي گردد6 ماه است و در موارد ضروري 6مدت اعتبار موافقت اصولي 

 سال و با نظر كميسيون صدور پروانه استان به مدت يكسال ديگر قابل 2 اعتبار پروانه تأسيس مدت

 .تمديد است

چنانچه در پايان مهلت اعتبار پروانه، هيچگونه ساختماني احداث نشده يا رفع نواقص و تكميل عمليات 

 ه مربوط پس از طرح در كميسيونصورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد، پروان

 .گردد امتيازات به واحد ذيربط اعالم مي، لغو مي شود و مراتب جهت قطع كليه استان

سال و پس از سپري شدن مهلت اعتبار درصورت داشتن ضوابط در  5مدت اعتبار پروانه بهره برداري 

 . تمديد مي باشدقابل ساله 5فواصل زماني 

يان تمديد اعتبار پروانه تأسيس عمليات احداث واحد به پايان نرسيده باشد،  چنانچه پس از پا:1تبصره 

درصورت ارائه مدارك و داليل مستند و موجه از طرف متقاضي پروانه تأسيس حداكثر براي مدت يكسال 

 .ديگر به صورت اضطراري قابل تمديد است

 .خ، مهر و امضاء خواهد شد تمديد پروانه بهره برداري در قسمت مربوطه با ذكر تاري:2تبصره 

تائيد رعايت مسائل فني و بهداشتي داخل مزرعه توسط برداري  در زمان تمديد پروانه بهره :3تبصره

 .باشد معاونت امور دام و سازمان دامپزشكي الزامي است و نياز به استعالم مجدد از ساير مراجع ذيربط نمي
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 :تعهدات

 :عهدات ذيل مي باشند متقاضيان اخذ پروانه ملزم به رعايت ت

 . انتقال موافقت اصولي تحت هر شرايطي ممنوع است-1

 درصد پيشرفت فيزيكي ساختمانها و تأسيسات ممنوع 50، با كمتر از انتقال پروانه تأسيس به غير -2

ورت انتقال كليه  درصد، درص50است و منجر به ابطال پروانه مي شود و با پيشرفت فيزيكي بيش از 

ن صدور پروانه ، تسهيالت، تعهدات و اختيارات به طور يكجا و با كسب اجازه از كميسيوكاناتاراضي، ام

 .استان بالمانع است

 احداث هر نوع تأسيسات و ساختمان اضافه بر زيربناي قيد شده در پروانه تأسيس بدون جلب موافقت -3

تفاده از ساختمانها و تأسيسات و همچنين اس. قبلي مرجع صادر كننده پروانه از سوي متقاضي ممنوع است

 .صورت مي پذيرد) تعهدنامه ( 6تجهيزات با رعايت موارد مندرج در فرم شماره 

، واحد خود را سب اجازه از كميسيون صدور پروانها كبتأسيس ه مالك زمين بعد از صدور پروانه  چنانچ-4

در مدت اعتبار (ن دامداري يا كارخانه به شركت تبديل كند، تغيير نام پروانه، حتي قبل از احداث ساختما

 .بنام شركت بالمانع است) نه تأسيسپروا

به شرط ارائه وكالتنامه قانوني از سوي ساير شركاء تغيير نام پروانه بنام هر يك از شركاء نيز بالمانع 

 .خواهد بود

ره برداري، مراتب را ، به محض اتمام ساختمانها و تأسيسات و قبل از بهسيس بايد دارندگان پروانه تأ-5

 .بطور كتبي به كميسيون صدور پروانه استان اعالم نمايند

 . كليه مزاياي ناشي از پروانه هاي صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غير ممنوع است-6

 . دامداران، مجاز به پرورش و نگهداري دام، بيش از ظرفيت قيد شده در پروانه نيستند-7

 .، نسبت به پرورش انواع دام ، اقدام كننداران نبايد با دريافت يك پروانهد دام-8

 

 :توسعه

دارندگان پروانه تأسيس و بهره برداري ، تنها درصورتي اجازه توسعه دارند كه عالوه بر رعايت كليه 

ن قرار شرايط الزم، توانايي مديريت آنها جهت ظرفيتهاي باالتر مورد تأييدكميسيون صدور پروانه استا

بديهي است كه توسعه هر واحد حداكثر تا سقف ظرفيتهاي مجاز با رعايت سياستها و راه بردهاي . گيرد

 .شاورزي مي باشد كميسيونهاي صدور پروانه وزارت جهاد كاعالم شده توسط
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 :تغيير كاربري

يرد، با در نظر گرفتن اعم از اينكه بخواهد در نوع دام ، نژاد يا شيوه بهره برداري صورت گتغيير كاربري 

 به شرح زير  سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي ضوابط و مقررات واي، در چهارچوب اولويتهاي منطقه

 :بالمانع است

 تبديل انواع مرغداري به ساير انواع دامداري، در صورت عدم تعهد متقاضي به ارگانهاي دولتي و ضمن -1

 .المانع استرعايت كليه ضوابط و مقررات نظام دامپروري ب

و رعايت كليه ) سياستهاي امور دام( تبديل انواع مرغداري به مرغداري متناسب با ظرفيت سنجي -2

 .ضوابط و مقررات نظام دامپروري بالمانع است

ساير انواع دامداري به يكديگر، بجز مرغداري در صورت عدم تعهد متقاضي به ارگانهاي دولتي  تبديل -3

 .باشد ت نظام دامپروري بالمانع ميو رعايت ضوابط و مقررا

تواند نسبت به ابطال  مي باشد، در صورت تمايل متقاضي  تبديل انواع دامداري به مرغداري ممنوع مي -4

هاي  المقدور از استعالم پروانه اقدام و برابر مقررات نظام دامپروري درخواست جديدي ارائه نمايد و حتي

 .غيرضروري نيز اجتناب شود

 .و سال درخواست مجدد تغيير فعاليت را بنمايدتواند قبل از د اليت، متقاضي نميورت تغيير فع در ص-5
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 فصل سوم 

 

 ضوابط فني 

 موقعيت 

 

 ها فاصله  –الف 

ابه و غير مشابه و و كارخانجات با واحدهاي مشو مرغداريها  حداقل فاصله محدود تأسيسات دامداريها 

، حريم ودخانه، دريا و ساير عوارض طبيعي، جنگل ، ر) ناطق مسكوني م( ، شهرك و روستا همچنين با شهر

عوارض (، خطوط اصلي انتقال نفت و گاز، شبكه هاي فشارقوي و واحدهاي صنعتي آهن فرودگاه، جاده، راه

 .براساس مفاد مندرج در جدول فواصل تعيين مي شود) أسيساتيت

ل ، كميسيون مركزي مجاز است ، نسبت به كاهش يا  در موقع اضطراري و يا ارائه داليل مستد:1تبصره 

 .افزايش حداقل فواصل مذكور مندرج در جدول فوق الذكر ، تصميم الزم را اتخاذ كند

 درخصوص بعضي از انواع كارخانجات و واحدهاي پرورش بعضي از حيوانات كه در جدول فواصل  :2تبصره 

ه در فواصل اختصاصي پرورش هر كدام از آنها ذكر  براساس توضيحاتي كاست،نامي از آنها برده نشده 

 .شده اقدام مي شود

 

 عوارض جغرافيائي و اقليمي  –ب 

 حتي االمكان محل تأسيسات بايد بگونه اي انتخاب شود ، كه جهت وزش باد از سوي دامداري به -1

 .طرف مناطق مسكوني نباشد

ده ، بخصوص جوندگان ، بايد طوري احداث  محل تأسيسات در مورد حيوانات پوستي غير نشخوار كنن-2

 . ساير حيوانات و جوندگان وحشي به داخل تأسيسات جلوگيري به عمل آيدعبور و مرورشود كه از 

 . محل تأسيسات نبايد در مسيلهاي شناخته شده قرار گيرد -3

 . محل تأسيسات داراي شرايط زيست محيطي باشد-4
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 تأسيسات و تجهيزات 

 فع ضايعات  سيستم د –الف

ساير كشي و  به منظور معدوم كردن تلفات و ضايعات در كليه واحدهاي دامداري، كارخانجات جوجه

 به حفر چاه تلفات يا نصب كوره الشه سوز، يا تحويل آنها به مراكز  بايد نسبتفعاليتهاي موضوع اين كتاب

 .تبديل ضايعات با رعايت كليه شرايط بهداشتي اقدام شود

ه تبديل، محو يا دفن تلفات و هر صورت كليه واحدهاي دامداري ، كارخانجات بايد نسبت ب در ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 .، به نوعي كه باعث شيوع بيماري يا انتشار آلودگي نشود، اقدام كنندضايعات خود

 

  سيستم تصفيه فاضالب  –ب

 :د بود داراي ضوابط مشروحه زير خواهداريها و كارخانجات بر حسب مورد، تصفيه فاضالب دام

االرضي پائين باشد و در اطراف گاوداري ، زمين كشاورزي وجود داشته باشد،   در نقاطي كه آبهاي تحت-1

گاوداري بايد داراي سيستم جمع آوري فاضالب از سالن شيردوشي ، محل پرورش گوساله و زايشگاه 

يب هدايت و پس از باشد و فاضالب مزبور جهت كاهش بار آلودگي و رسوب مواد معلق به حوضچه ترس

 .رسوب گيري به زمينهاي كشاورزي جاري گردد

 در گاوداريهايي كه آبهاي تحت االرضي پائين باشد و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود نداشته -2

 .باشد، فاضالب بايد پس از عبور ازحوضچه هاي ترسيب به چاه فاضالب هدايت شود

ال باشد و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود داشته باشد ،  در نقاطي كه آبهاي تحت االرضي با-3

 ساعت توقف در حوضچه هاي مزبور، 24فاضالب بايد به حوضچه هاي ترسيب هدايت شود و پس از 

 .همراه با آبهاي كشاورزي در زمينهاي زراعي جاري گردد

 كشاورزي وجود نداشته باشد،  در نقاطي كه آبهاي تحت االرضي باال باشد و در اطراف گاوداري زمين-4

 ساعت توقف، توسط دستگاه تخليه به محل 24فاضالب بايد به حوضچه هاي ترسيب هدايت و پس از 

 .مناسب ديگر حمل شود

 درخصوص گاوداريهاي كوچك و ساير دامداريها و كارخانجات جوجه كشي و ميادين دام، بسته به -5

وه بهره برداري، فضوالت بايد به نوعي جمع آوري و خارج شرايط جغرافيايي و اقليمي و نوع دام و شي

 .شوند، كه باعث آلودگي واحد يا محيط زيست اطراف نگردند

در . ، دريا و درياچه ممنوع مي باشدآب بندان تخليه فاضالب كليه دامداريها، كارخانجات به رودخانه، -6

 .مواقع اضطراري، با نظر موافق محيط زيست بالمانع است
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 لوازم و وسايل  -ج

سايل مخصوص ضدعفوني ، سمپاشي و همچنين  وايد ، مجهز به تأسيسات و لوازم و كليه دامداريها ب-1

 .وسايل ايمني باشند

 كاركنان دامداريها بر حسب وظيفه بايد مجهز به كاله، لباس كار و چكمه باشند و ساير وسايل -2

 .بهداشتي و ايمني براي آنان در واحد مهيا باشد
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 :باب دوم
 دامداريهاي صنعتي
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 :فصل اول
 

 پرورش و نگهداري گاو -

 پرورش و نگهداري گاوميش -

 آوري شير مراكز جمع -

 مراكز توليد و انجماد اسپرم -
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 :گاوو نگهداري پرورش 

 

  گاو شيري صنعتي پرورشهاي واحد-الف

به واحدهائي اطالق مي گردد كه ساختمانها و تأسيسات آنها براساس اصول فني و مباني علمي بنا شده و 

نگهداري و پرورش گاو شيري در اين واحدها با استفاده . داراي ماشين آالت و تجهيزات مناسبي مي باشند

 هاي متداول و پيشرفته علم دامپروري و در راستاي دستيابي به عملكردهاي مطلوب توليدي صورت از شيوه

 .عمدتاً گاوهاي شيري اصيل در اين واحدها پرورش داده مي شوند. مي گيرد

 . رأس دام مولد باشد50ظرفيت هر يك از واحدهاي گاو شيري صنعتي نبايد كمتر از :  ظرفيت –1

 . رأس دام مولد مي باشد20 واحدهاي گاو شيري صنعتي بصورت مجتمع  حداقل ظرفيت:تبصره

 مورد نياز جهت اخذ مجوز احداث حداقل زمين زراعي آبي :مورد نيازميزان زمين زراعي آبي  -2

 . رأس دام مولد يك هكتار در نظر گرفته مي شود5احدهاي گاو شيري صنعتي به ازاء هر و

 هاي  ستي در مالكيت يا تصرف قطعي متقاضيان بوده و زمين زمين هاي زراعي آبي باي:1تبصره 

 .تحت هيچ شرايطي مورد قبول نمي باشد اي اجاره

گذاراني كه متقاضي احداث واحدهاي گاو  كارشناسان دامپروري غير شاغل و همچنين سرمايه :2تبصره 

كان تأمين علوفه از باشند در صورت تشخيص كميسيون صدور پروانه استان مبني بر ام شيري صنعتي مي

تواند بدون ارائه زمين زراعي نسبت به اخذ  طريق انعقاد قرارداد و يا خريد از طريق توليدكنندگان علوفه مي

 100بديهي است در اينصورت در رابطه با كارشناسان دامپروري رعايت سقف و حداكثر . مجوز اقدام نمايد

 .اخذ تائيديه كميسيون مركزي الزامي استگذاران مذكور،  رأس دام مولد و در خصوص سرمايه

 

  گاو شيري نيمه صنعتي هاي واحد-ب

به واحدهائي اطالق مي گردد كه اصول و مباني علمي بطور نسبي در ساخت و ساز ساختمانها و تأسيسات 

نوع دام . آنها اعمال شده و داراي ماشين آالت و تجهيزات در حد رفع نيازهاي اساسي خود مي باشند

 .اري شده در اين واحدها عمدتاً گاوهاي آميخته مي باشندنگهد

 

 :ظرفيت -1

 .  رأس دام مولد باشد20 واحدهاي گاو شيري نيمه صنعتي نبايد كمتر از ظرفيت
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 ميزان زمين زراعي مورد نياز  -2

 8هر  به ازاء صنعتي  نيمهحداقل زمين زراعي مورد نياز جهت اخذ مجوز احداث واحدهاي پرورش گاو شيري

 .رأس دام مولد يك هكتار در نظر گرفته شود

گذاراني كه متقاضي احداث واحدهاي گاو  كارشناسان دامپروري غير شاغل و همچنين سرمايه: تبصره

باشند در صورت تشخيص كميسيون صدور پروانه استان مبني بر امكان تأمين علوفه از  شيري صنعتي مي

تواند بدون ارائه زمين زراعي نسبت به اخذ  يق توليدكنندگان علوفه ميطريق انعقاد قرارداد و يا خريد از طر

 100بديهي است در اينصورت در رابطه با كارشناسان دامپروري رعايت سقف و حداكثر . مجوز اقدام نمايد

 .گذاران مذكور، اخذ تائيديه كميسيون مركزي الزامي است رأس دام مولد و در خصوص سرمايه

 

 به ازاء هر رأس دام مولد) اصيل(يسات مورد نياز واحدهاي پرورش گاو شيري صنعتي ساختمانها و تاس

 )متر مربع(مساحت مورد نياز 
 تركيب گله و تأسيسات مورد نياز رديف

 غير مسقف مسقف

 40/11 70/5 گاو شيرده و خشك 1

 08/2 04/1 تليسه آبستن 2

 68/1 84/0 تليسه كل خورده و پاي كل 3

 10/2 05/1  ماهه6-12نر و ماده گوساله  4

 64/0 32/0  ماهه3-6گوساله نر و ماده  5

 19/0 17/0  ماه3گوساله نر و ماده زير  6

 84/0 77/0 انتظار زايش و زايشگاهمحل  7

 80/0 40/0 گوساله نر پرواري 8

 32/0 16/0 جوانه نر داشتي 9

 00/1 36/1 شيردوشي، نگهداري شير و انتظار دوشش 10

 - 48/0 درمانگاه 11
 - 00/2 انبار كنسانتره 12
 - 70/2 هانگار علوفه 13
 60/3 - سيلو 14

 - 40/0 هانگار ماشين آالت 15
 - 30/0 دفتر مديريت 16
 - 20/1 خانه كارگري 17
 - 09/0 اطاق نگهباني 18
 65/24 98/18 )متر مربع(جمع كل زير بناي  19

 

دهاي گاو شيري صـنعتي تـا ظرفيـت يكـصد رأس دام مولـد مطـابق بـا                    ساختمانهاي جنبي واح   ::::1تبصره

 رأس دام مولـد بـه    500معيارهاي تعيين شده طراحي خواهد شد و از ظرفيت يكصد رأس به باال تا سقف                

ازاي هر يكصد رأس ظرفيت گاو اضافي، مساحت زيربناي مفيد جايگاه مـورد نيـاز بـشرح ذيـل بايـستي                     

 .افزايش داده شود
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  درصد15    وخانه و بيمارستان  دار-الف

  درصد30   دفتر اداري و مديريت، كارگري و نگهباني-ب

  درصد50   سالن شيردوشي، اطاق نگهداري شير -ج

 

ساير ساختمانها بايستي طبق زيربناي مفيد تعيين گردد و به نسبت ظرفيت واحد گاو شيري افـزايش داده                  

 .شود

) يزجـر مثـل  (ياز واحدهاي پرورش گاو شيري صنعتي كوچك جثه     ساختمانها و تأسيسات مورد ن     ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

3

 .باشد هاي مذكور مي مساحت 2

 

 :ساختمانها و تأسيسات مورد نياز واحدهاي گاو شيري نيمه صنعتي

باشـد ميـزان       رأس و باالتر مي    100آنها  )  مولّد( واحدهاي گاو شيري نيمه صنعتي كه ظرفيت گله مادر           -1

 مين مورد نياز جهت احداث ساختمانها و تأسيسات در اين واحدها بطور معمـول             ز
3

2
مـساحت مـورد نيـاز       

 متر مربع فضاي غير مسقف بـه     5/16 متر مربع مسقف و      6/12واحدهاي گاو شيري صنعتي و يا به عبارتي         

 .باشد ازاء هر رأس دام مولّد مي

باشـد بـه دليـل      رأس مـي 100ه صنعتي كه ظرفيت دام مولّد آنها كمتـر از         در واحدهاي گاو شيري نيم     -2

بطور معمول فضاي مورد    ... ه و   فآالت و علو    كاهش فضاي شيردوشي و اطاق نگهداري شير و هانگار ماشين         

 متـر مربـع مـسقف و        44/9نياز نصف فضاي مورد نياز واحدهاي گاو شيري صنعتي و يا به عبارتي معـادل                

 .باشد بع فضاي غير مسقف به ازاء هر رأس دام مولّد مي متر مر4/12
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 :پرواربندي گوساله

 )صنعتي و نيمه صنعتي: (واحد پرواربندي گوساله

گردد كه داراي ساختمانها و تأسيسات مناسب و بهداشـتي بـوده و بـا اسـتفاده از                    هايي اطالق مي  به واحد 

 .آميخته در راستاي توليد گوشت قرمز اشتغال دارندهاي نژادهاي اصيل و  هاي علمي به پروار گوساله شيوه

 رأس گوساله نـر     50ظرفيت هر يك از واحدهاي پرواربندي گوساله به شيوه صنعتي و نيمه صنعتي حداقل               

 .باشد مي

 

 به ازاء هر رأس دام پرواري) آميخته(صنعتي   هو نيم) اصيل(ساختمانها و تأسيسات مورد نياز واحدهاي پرواربندي صنعتي 

 )آميخته(واحد نيمه صنعتي  )اصيل(واحد صنعتي 
 تاسيسات مورد نياز رديف

 مسقف 

 )متر مربع(

 غير مسقف 

 )متر مربع(

 مسقف

 )متر مربع (

 غير مسقف

 )متر مربع (

 3 2 5/4 3 جايگاه گوساله نر 1

 - 5/0 - 8/0 انبار كنسانتره 2

 - 2/0 - 3/0 هانگار علوفه 3

 2/1 - 8/1 - سيلو 4

 - 3/0 - 4/0 خانه كارگري 5

 2/4 3 3/6 5/4 جمع كل زيربنا 6
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  گاوميش و نگهداريپرورش 

 صنعتي پرورش گاوميش صنعتي و نيمهواحدهاي 

گردد كه ساختمانها و تاسيسات آنها بر اساس اصول فني و مباني علمي بنا شده و  به واحدهايي اطالق مي

نگهداري و پرورش گاوميش در اين واحدها با استفاده از . ندباش آالت و تجهيزات مناسبي مي داراي ماشين

اي متداول و پيشرفته علم دامپروري و متناسب با اقليم هر منطقه در راستاي توليد شير و گوشت ه شيوه

 .گيرد قرمز صورت مي

 

 ولدساختمانها و تاسيسات مورد نياز واحدهاي پرورش گاوميش به شيوه صنعتي به ازاء هر رأس گاوميش م

 )هاي بزرگ جثه اكوتيپ (

 )مترمربع(مساحت مورد نياز 
 تركيب گله و تأسيسات مورد نياز رديف

 غيرمسقف مسقف

 00/10 00/5 گاوميش شيرده و خشك 1

 60/0 30/0 هاي آبستن سنگين تليسه 2

 32/1 66/0 هاي آبستن سبك تليسه 3

 40/1 70/0 هاي كل خورده و پاي كل تليسه 4

 36/1 68/0  ماهه6-12هاي نر و ماده  گوساله 5

 52/0 26/0  ماهه3-6هاي نر و ماده  گوساله 6

 30/0 15/0  ماهه 1-3هاي نر و ماده  گوساله 7

 13/0 12/0 هاي نر و ماده شيرخوار گوساله 8

 60/0 30/0 هاي نر كلچه 9

 00/1 00/1 شيردوشي، انتظار دوشش و نگهداري شير 10

 - 35/0 زايشگاه 11

 - 32/0 درمانگاه 12

 - 00/1 انبار كنسانتره 13

 - 60/1 هانگار علوفه 14

 30/3 - سيلو 15

 - 20/0 دفتر مديريت 16

 - 80/0 خانه كارگري 17

 53/20 44/13 كل زيربنا جمع 18

 

 جدول در ارتباط با فضاي مسقف و غيرمسقف مورد نياز جهت سالن 10ژهاي قيد شده در بند مترا

مربوط به دستگاه شيردوشي ثابت بوده و در صورت تمايل متقاضي به استفاده از ... و شيردوشي 

شيردوشي سيار ارقام قيد شده تا ميزان 
�

�
 . قابل كاهش ميباشد
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 ساختمانها و تاسيسات مورد نياز واحدهاي پرورش گاوميش به شيوه صنعتي به ازاء هر رأس گاوميش مولد

 )هاي كوچك جثه اكوتيپ (

 )مترمربع(مساحت مورد نياز 
 تركيب گله و تأسيسات مورد نياز رديف

 غيرمسقف مسقف

 00/8 00/4 گاوميش شيرده و خشك 1

 48/0 24/0 هاي آبستن سنگين تليسه 2

 10/1 55/0 هاي آبستن سبك تليسه 3

 12/1 56/0 هاي كل خورده و پاي كل تليسه 4

 04/1 52/0  ماهه6-12 هاي نر و ماده گوساله 5

 44/0 22/0  ماهه3-6هاي نر و ماده  گوساله 6

 28/0 14/0  ماهه 1-3هاي نر و ماده  گوساله 7

 13/0 12/0 هاي نر و ماده شيرخوار گوساله 8

 50/0 25/0 هاي نر كلچه 9

 8/0 81/0 شيردوشي، انتظار دوشش و نگهداري شير 10

 - 35/0 زايشگاه 11

 - 32/0 درمانگاه 12

 - 9/0 انبار كنسانتره 13

 - 47/1 هانگار علوفه 14

 3 - سيلو 15

 - 20/0 دفتر مديريت 16

 - 80/0 خانه كارگري 17

 89/16 45/11 كل زيربنا جمع 18
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 مراكز جمع آوري شير 

 

 :  مقدمه

راكز جمع آوري ، احداث من شير كارخانجات صنايع لبني كشور به منظور كمك به دامداران خرده پا و تأمي

و اين مراكز توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اولويت تشكلهاي تعاوني . شير ضرورت دارد

كنندگان شير و دانش آموختگان رشته هاي دامپروري و صنايع غذايي با اخذ مجوز از معاونت امور دام توليد

 .، احداث و راه اندازي مي گردداستان

 

 :ضوابط فني 

مي بايد در قطبهاي توليد شير كشور ، احداث شوند و محل آنها در حد امكان نسبت مراكز جمع آوري شير 

 .به اين قطبها مركزيت داشته باشد

ظرفيت . اين مراكز در محلي احداث مي گردند كه جاده هاي مناسب براي تمام فصول سال داشته باشد

 .رد كننده شير نصب مي شودمركز نسبت به شير مازاد منطقه تعيين و به فراخور آن ماشين آالت س

ظرفيت شير سردكن ها باتوجه به شرايط اقليمي منطقه مي بايد طوري باشد كه اوالً در مدت زمان مناسب 

 .نگهداري نمايد)  درجه سانتي گراد4-5( قادر باشد شير را خنك و به درجه حرارت مورد نظر 

 تني كه بر روي 20 و 10-5-3-2ي شير خنك شده توسط تانكرهاي استيل دو جداره داراي ظرفيتها

شايان ذكر است .  حمل مي گرددنايع لبنيه صكارخانبه اند  خودروهاي متناسب با ظرفيتشان نصب شده

 .شير خنك شده مي بايد توسط پمپ استيل از مخازن شير به تانكرها پمپاژ شود

 

 :اقدامات بهداشتي 

 اتاق يكبه دارا بودن يك سالن و حداقل مراكز جمع آوري شير جهت دريافت پروانه تأسيس ملزم 

 دفتر كار و بايگاني استفاده  به عنوان شير در سالن نصب گردد و از اتاقماشين آالت خنك كننده. دنباش مي

مركز جمع آوري شير مي بايد داراي آب گرم و سرد با . كف و ديوارها صاف و قابل شستشو باشد. شود

 نيروي برق مناسب و ژنراتور اضطراري با قدرت متناسب از ديگر فشار و كيفيت مطلوب باشد و همچنين

در مركز بايد اقدامات الزم جهت جلوگيري از نفوذ حشرات ، پرندگان و جوندگان موذي . ملزومات آن است

.  ملبس به لباس سفيد و تميز باشند،صورت گيرد و كاركنان آن، داراي كارت بهداشتي و در زمان كار

ع آوري شير نيز مي بايست از حداقل شرايط بهداشتي و امكانات خنك سازي و واحدهاي كوچك جم

 .نگهداري شير برخوردار باشد
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 :روش نصب دستگاهها و نگهداري شير

 در كليه هوا نيزشير سردكن ها در سالن، طوري قرار مي گيرند كه بتوان در اطراف آنها تردد نمود و 

بويژه براي مناطق (كولر در محوطه سالن نيز ضروري است  نصب ،اشدبقسمتهاي دستگاه جريان داشته 

 ) گرمسير

 

 :ر پروانه جهت مراكز جمع آوري شير ضوابط صدو

ه بر امكان نصب وتواند در حدي باشد تا عال زمين مورد نياز براي ايجاد مراكز در سطح روستا مي :زمين -1

سازي  مورد نياز، عمليات دريافت و ذخيرهسكوي دريافت شير، شير سردكن، تانكر ذخيره و ديگر تجهيزات 

 . قابل شستشو و ضدعفوني باشدسهولتانتقال شير براحتي انجام و به 

آوري از  توان نسبت به ايجاد مراكز جمع در نقاط مختلف بر حسب ضرورت و توليد شير مي:  ظرفيت-2

 . تن اقدام نمود50 كيلوگرم الي 500حداقل 

 .ئه شودأسيسات و ماشين آالت بايد توسط متقاضي تهيه و اراطرح و نقشه ت:  طرح و نقشه-3
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  مركز توليد و انجماد اسپرم-

 

 برداري مراكز توليد اسپرم ضوابط صدور پروانه احداث و بهره

 

  شرايط متقاضي-1

در )  يا فيزيولوژي توليدمثلگرايش اصالح نژاد( متقاضي بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد -الف

 .باشد) دامپروري(علوم دامي رشته 

  استان سال و با تاييد معاونت امور دام3 فعاليت مفيد به مدت حداقل  سابقه-ب

  استانهاي اصالح نژادي به تاييديه معاونت امور دام  تعاونيها و اتحاديه-ج

 يـز  نكـار مفيـد مـرتبط   سابقه  سال 10در خصوص بند الف دارا بودن مدرك كارشناسي با حداقل           : تبـصره 

 .باشد بالمانع مي

 

  ظرفيت-2

 . رأس گاو نر در حال توليد است10حداقل ظرفيت واحد 

 

  پرسنل فني مورد نياز-3

 يك نفر)  و فيزيولوژي توليدمثلگرايش اصالح نژادي( كارشناس ارشد دامپروري -الف

  يك نفربه عنوان مسئول بهداشتي دامپزشك متخصص -ب

 گاه اسپرم يك نفر كارشناس دامپروري براي آزمايش-ج

 ديپلم دامپروري يا دامپزشكي يك نفر  فوق-د

  ساير پرسنل نظير اداري، نگهباني، خوراك ريز و غيره به حدكافي-ـه

 

 : شرايط فني طرح-4

 . كيلومتر باشد5 فاصله از واحدهاي دامپروري و مراكز فرآوري محصوالت و نهاده دامي به شعاع -الف

 . كيلومتر باشد5ستايي و شهركها حداقل  فاصله از محل مسكوني رو-ب

 . كيلومتر خارج از طرح جامع توسعه آنها باشد5 فاصله از شهرها و روستاهاي بزرگ حداقل -ج

هاي پرتردد،  عدم استقرار در مسير جاده(د نيايي بايد داراي شرايط مناسب باش از نظر موقعيت جغراف-هـ

 ).مي و فصلي، مسير كوچ عشاير و غيرهها و آبهاي جاري دائ بادهاي شديد، رودخانه
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 . امكان تهيه و تأمين آب آشاميدني سالم طبق ضوابط بهداشتي را دارا باشد-و

 

 : تأسيسات و تجهيزات مورد نياز-5

رسد،   رأس مي25 رأسي تعداد گاو نر مولد در جمعيت گله حدوداً به 10با توجه به اينكه در يك ايستگاه 

 :براي هر رأس به شرح ذيل استلذا تأسيسات مورد نياز 

 14 در اين سيستم براي هر رأس دام حداقل يك جايگاه انفرادي با زيربناي : سيستم نيمه باز-الف

 رأس گاو نر، 10 متر مربع فضاي غيرمسقف مورد نياز است و چون به ازاي هر 40مترمربع فضاي مسقف و 

 جايگاه انفرادي با مشخصات 15د بنابراين در مجموع  رأس گاو نر در حال انتظار و پشتيبان نيز وجود دار5

 .فوق مورد نياز است

 

 مترمربع الزم است كه اين مساحت 22 براي هر رأس گاو نر زيربنايي مسقف به ميزان : سيستم بسته-ب

 . متر مربع است6 متر مربع و مسير تردد دام و كارگر به ميزان 16شامل جايگاه انفرادي دام به ميزان 

 . متر باشد500 رأس گاو نر و خارج از مجموعه و به فاصله حداقل 10قرنطينه دامي به تعداد : هتبصر

   متر مربع12 متر مربع و فضاي غيرمسقف 6 متر مربع شامل فضاي مسقف 18جايگاه انفرادي با زيربناي 
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 :فصل دوم
پرورش و نگهداري 

 گوسفند و بز 
 و ساير دامهاي سبك
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 پرورش و نگهداري گوسفند و بز

  

 :مقدمه

 .ن مشاغل اقتصادي و عوامل اجتماعي و تاريخي كشور استگوسفند داري يكي از مهمترين و اصلي تري

.  اقتصادي نيز ، بسيار اهميت دارد، در تثبيت موقعيت سياسي وه، عالوه بر توليد محصوالت دامي اين حرف

گسترش اين فعاليت، با استقالل سياسي و اقتصادي، ارتباط بسيار نزديك و غير قابل تفكيكي دارد و در 

به منظور حفظ و حراست از اين سرمايه ملي و .  و مولد، داراي نقش به سزائي استزائي مفيد اشتغال

ارتقاء و افزايش ميزان انواع توليدات جهت تأمين پروتئين حيواني و مواد خام مورد نياز صنايع كشور، 

 . آموزش و تحقيق ، بهبود مديريت و اصالح نژاد گوسفند و بز را طلب مي نمايد،سرمايه گذاري

 از عوامل موثر در جهت نيل به اهداف فوق ، تهيه و تدوين نظام دامپروري دربارة پرورش گوسفند و يكي

  كه در برگيرندة قسمت اعظم مسائل گوسفند داري استي و ارائه روشهايهبز و تعيين ضوابط مربوط

ورش دهندگان  توده نژادهاي بومي گوسفند و بز كشور، به داليل محيطي و مديريت خاصي كه پر.باشد مي

مغاني، ماكوئي، : ، عبارتند ازتوده نژاده هاي گوسفنداهم نژادها و يا . ال داشته اند، به وجود آمده استاعم

، لري بختياري، لري، قره گل، سنگسري، زندي، تالشي، ، افشاري، بلوچيقزل، سنجابي، شال، مهرباني

 بهمئي، ناييني، كرماني و فشندي و اهم توده ، قشقائي، فراهاني، كلكوئي، زل، داالق، كردي،، كبودهعربي

، بختياري، قشقايي، بلوچي، كردي، مهابادي، ندوشن، رباطي، ، لريبزهاي عربي :نژادهاي بز عبارتند از

 ، هرمزگان، سمنان، خراسان، آذربايجان كه، بومي استانهاي بوشهركركي جنوب خراسان، بومي اصفهان

در ) مرخز(  در توليد كرك، مرغز رائينيدهند و توده نژادهاي   ميرا تشكيلكشور   درصد بزهاي90 حدود

 . نجدي، تالي و عدني در توليد شير معروف مي باشند،توليد موهر

پرورش گوسفند و بز . بطور معمول پرورش گوسفند و بز به دو منظور داشتي و پرواربندي انجام مي گيرد

 :باشد مختلف مي داشتي از جهت تأمين علوفه مورد نياز به سه روش

 ) رو  عشاير كوچ( پرورش گوسفند و بزداشتي با استفاده از مراتع  -1

 ).روش معمول توليد(  پرورش گوسفند و بزداشتي با استفاده توام از مراتع و مزارع و باغات -2

 ) بسته(اي  رش گوسفند و بز داشتي مزرعه پرو-3

يري روش اول سير نزولي و جاي خود را بتدريج به با توجه به فقر علوفه مراتع و مشكالت زندگي عشا

در اين روش پرورش دهندگان گوسفند و بز براي تعليف دامهاي خود در طول . روشهاي دوم و سوم ميدهد

سال از علوفه مراتع استفاده مي كنند ولي در سالهاي اخير در مواقعي از سال مجبور به استفاده از علوفه 

ن روش پرورش گوسفند و بز كشور روش دوم يعني استفاده توام از مراتع و متداول تري. دستي شده اند

هاي بزرگ،  رايج گرديده بطوريكه مالكين زمينروش سوم در چند دهه اخير . باشد علوفه زراعي و باغي مي
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 پرداخته و از علوفه هاي كشت و صنعتها و تعاونيهاي توليد در كنار شغل كشاورزي به پرورش گوسفند

دامها را تعليف و درفصل زمستان نيز باعلوفه دستي ... ، پس چرها، علوفه هرز اطراف مزارع و هكشت شد

در اين روش محدوديت فصلي توليد مثل در دام وجود ندارد و امكان زايش دام . دامها را تغذيه مي نمايند

ر توليد شير و گوشت در خارج از فصل معمول، فراهم مي گردد و مي توان از نژادهاي با استعداد باال د

 .استفاده نمود

 

 پرورش گوسفند  -1

 :تواند به دو صورت داشتي و پرواربندي انجام گيرد پرورش گوسفند مي

ظـور توليـد بـره،      بـه من  ) اي  مزرعه(و ثابت   ) روستايي(رو    ، نيمه كوچ  )عشايري(رو     به روشهاي كوچ   :داشتي

 .گردد  پشم و پوست اطالق ميگوشت، شير،

در مقطع زماني محدود اقدام به پروار بره و ميش و قوچ پير حذفي نموده و به منظور كشتار بـه         :پرواربندي

 .رسد فروش مي

 .تواند اصيل، بومي و يا آميخته باشد نژادهاي گوسفند در هر يك از موارد فوق مي

 

  ضوابط صدور پروانه تاسيس واحدهاي گوسفند داشتي –الف 

 راس ميش مادر كمتـر      100التاسيس پرورش گوسفند داشتي نبايد از       ظرفيت واحدهاي جديد   : ظرفيت -1

 : گردد  باشد و ظرفيتهاي بيشتر، به شرح زير تعيين مي

 از طريق كميسيون صـدور پروانـه   با هر ظرفيتي داشتي   وانه تاسيس واحدهاي پرورش گوسفند     صدور پر  -

 . گيرد صورت مياستان 

 تحـت   اي  علوفـه  چرا و يا ساير منابع        اساس ظرفيت پروانه  ظرفيت پروانه تاسيس گوسفندداري داشتي بر     

 . گردد تعيين مي) چر، بقاياي محصوالت زراعي و باغي دست كاشت، پس(مالكيت و در تصرف 

جهت تاسيس واحدهاي پرورش گوسفند داشتي بر حسب ميزاني كـه در ذيـل              حداقل زمين مورد نياز      -2

 . شود خص ميقيد شده است، مش» نظام«هاي منضم به  نقشه

 گرم علوفه متوسط به ازاء هر راس ميش مولـد           300 مالك محاسبه ظرفيت صدور پروانه تاسيس تامين         -

 . الذكر خواهد بود از محل منابع فوق

به منظور تامين علوفـه     ) بدون اتكاء به مرتع   (در روش پرورش گوسفند در مزارع       :  زمين زراعي مورد نياز      -

 در  راس25 راس ميش مولد مـادر و در كـشت ديـم        50مين كشت آبي براي      يك هكتار ز    حداقل به ميزان 

 .باشدمتقاضي گردد كه بايد بصورت مالكيت يا در تصرف   تعيين ميسيستم بسته
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بـراي  بعنـوان الگـو     هـاي تيـپ       جهت نگهداري و پـرورش گوسـفند داشـتي، نقـشه           :نقشه و جايگاه     -3

ي سردسير، گرمسير و معتدل به شـرح منـضم بـه             راس براي اقليمها   500-300-200-100هاي    ظرفيت

 . بيني و ترسيم شده است نظام طراحي، پيش

متوسـط مـساحت    . هاي تهيه شده بر حسب يك راس ميش مادر تعيين شده است             مباني محاسباتي نقشه  

 مترمربع غيرمسقف بـه شـرح       65/2 مترمربع مسقف و     3/2 رزيربناي مورد نياز به ازاي هر راس ميش ماد        

 . ستزير ا

 

 غيرمسقف مسقف تركيب گله و تاسيسات

 2 1 ميش مادر

 - 4/0 زايشگاه و جايگاه بره

 35/0 25/0 ماده جايگزين

 3/0 1/0 قوچ

 - 12/0 انبار كنسانتره

 - 35/0 محل نگهداري علوفه

 - 08/0 درمانگاه و امور بهداشتي

 65/2 3/2 )مترمربع(جمع كل 

 

 

آوري كود كه موقعيت آنهـا در نقـشه    آالت، محل جمع دفتر كار، حفاظ ماشين احداث اطاق كارگر، :1تبـصره   

 . مجموعه مشخص شده، بستگي به امكانات و نياز دامدار دارد

 مساحت زيربناي در نظر گرفته شده در جدول، براي ميش با توجه به جثه حيوان و ميانگين وزني               :2تبصره  

 . باشد  مترمربع با نظر كميسيون صدور پروانه مي2/0 و نژادي آن، قابل كاهش يا افزايش به ميزان

توانـد    با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي در منـاطق مختلـف كـشور، سـكوي علوفـه مـي             :3تبصره  

 . غيرمسقف يا مسقف باشد

) با تشخيص كميسيون صدور پروانـه اسـتان  ( در صورت نياز به محل شيردوشي و نگهداري آن      :4تبـصره 

 درصد زيربناي مسقف گوسفند مولد تعيين شـده بـراي هـر رأس گوسـفند قابـل افـزايش                    15حداكثر تا   

 .باشد مي

 . رعايت فواصل درخصوص پرورش گوسفند داشتي، بر طبق جدول فواصل، الزامي است:  فواصل-4
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 : انه تاسيس واحدهاي پرواربندي بره ضوابط صدور پرو –ب 

 راس كمتر باشد ظرفيتهاي  200 نبايد از    ي در يك دوره پروار    ظرفيت يك واحد پرواربندي بره     : ظرفيت -1

 : گردد  بيشتر به شرح زير تعيين مي

با رعايـت ضـوابط   كميسيون صدور پروانه استان زير نظر  صدور پروانه تاسيس واحدهاي پرواربندي بره      -

 . گيرد نظام صورت مي

ي بره بـر حـسب ميزانـي كـه در ذيـل             حداقل زمين مورد نياز جهت تاسيس واحدهاي پرواربند       :  زمين -2

 . شود قيد شده است، مشخص مي» نظام«هاي منضم به  نقشه

 250 تا   200براي ظرفيتهاي   به عنوان الگو    هاي تيپ     پرواري، نقشه   جهت نگهداري بره   : نقشه و جايگاه   -3

رسيم شـده   بيني و ت    راس براي اقليمهاي سردسير، گرمسير و معتدل به شرح منضم به نظام طراحي، پيش             

 مورد نياز پرواري و متوسط مساحت زيربناي رههاي تهيه شده براي هر راس ب     مباني محاسباتي نقشه  . است

مربـع غيرمـسقف بـه شـرح زيـر           متر 60/1 مترمربع مـسقف و      31/1به ازاي هر راس بره به طور تقريب         

 : باشد مي

 

 غيرمسقف مسقف تركيب گله و تاسيسات

 6/1 8/0 هر راس بره

 - 13/0  كنسانترهانبار

 - 38/0 محل نگهداري علوفه

 60/1 31/1 )مترمربع(جمع كل 

 

 . بستگي به امكانات و نياز دامدار دارد... آوري كود،   احداث اطاق كارگر، دفتر كار، محل جمع:1 تبصره

توانـد     با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي در مناطق مختلف كشور، محل نگهداري علوفه مي                :2 تبصره

 . غيرمسقف يا مسقف باشد

» نظـام «رعايت فواصل درخصوص تاسيسات پرواربندي بره، بر طبق جدول فواصل منضم بـه              : فواصل -4

 . الزامي است
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  پرورش بز -2

برداري به صورت داشتي جهت توليد شير، گوشت، الياف و در كنـار آن،                تواند، به منظور بهره     پرورش بز مي  

انجـام  ) اي  مزرعـه (و ثابـت    ) روستايي(رو    ، نيمه كوچ  )عشايري(رو    يق روشهاي كوچ  پوست و چرم و به طر     

تواند اصيل، بومي، آميخته يا از ساير نژادهاي مطلوب           در هر حال، نژاد بز در هر يك از موارد فوق، مي           . گيرد

 . باشد

 

 ضوابط صدور پروانه تاسيس واحدهاي پرورش بز داشتي  –الف 

 .  راس بز مولد كمتر باشد50هاي پرورش بز داشتي نبايد از ظرفيت واحد:  ظرفيت-1

 .گيرد  استان صورت مي صدور پروانه تاسيس واحدهاي پرورش بز داشتي با نظر كميسيون صدور پروانه-

 تحـت   اي  علوفـه ظرفيت پروانه تاسيس واحدهاي بز داشتي براساس ظرفيت پروانه چـرا و سـاير منـابع                 

 . شود مشخص مي)  محصوالت زراعي و باغيبقاياچر،  شت، پس كا دست(مالكيت و در تصرف 

 كيلوگرم علوفه متوسط به ازاء هر راس دام مولـد      250مالك محاسبه ظرفيت صدور پروانه تاسيس، تامين        

 . الذكر خواهد بود از محل منابع فوق

ـ   برحسب داشتيبز پرورش حداقل زمين مورد نياز جهت تاسيس واحدهاي   : زمين -2 ه در ذيـل  ميزانـي ك

 .شود  تعيين ميهاي منضم به نظام قيد شده است مشخص گرديده نقشه

به منظور تامين علوفـه حـداقل       ) بدون اتكا به مرتع   (در روش پرورش بز در مزارع       : زمين زراعي مورد نياز     

گردد كه بايـد در      راس تعيين مي   30 راس مولد و در كشت ديم        60ميزان يك هكتار زمين كشت آبي براي        

 .  باشد متقاضيلكيت يا در تصرفما

 500-100-50يت   براي ظرف   بعنوان الگو    هاي تيپ   جهت نگهداري و پرورش بز نقشه     : نقشه و جايگاه   -3

 . بيني و ترسيم شده است مسير به شرح منضم به نظام طراحي، پيشراس براي اقليم گر

وسط مساحت زير بناي مورد نيـاز       مباني محاسباتي نقشه تهيه شده بر حسب يك راس بز مولد تعيين و مت             

 : باشد   مترمربع غيرمسقف، به شرح ذيل مي31/2 مترمربع مسقف و 55/1به ازاي هر راس بز مولد 
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 غيرمسقف مسقف تركيب گله و تاسيسات

 75/1 7/0 بز مولد

 35/0 17/0 ماده جايگزين

 - 28/0 زايشگاه و جايگاه بزغاله

 21/0 07/0 بز نر

 - 08/0 رهانبار كنسانت

 - 25/0 محل نگهداري علوفه

 31/2 55/1 )مترمربع(جمع كل 

 

 مساحت زيربنايي مفيد در نظر گرفته شده در جدول به ازاي هر راس بز ماده مولد بـا توجـه بـه                        :1 تبصره

 و نژادهاي اصيل درشـت جثـه         مترمربع 2/0افزايش يا كاهش به ميزان      در نژادهاي بومي قابل     جثه و نژاد    

 . باشد  با نظر كميسيون صدور پروانه مي متر مربع5/0 افزايش تا قابل

آوري كود، شيردوشـي و نگهـداري          مساحت زيربناي خانه مراقب دام، انبار وسايل و لوازم، جمع           :2 تبصره

 . آن بستگي به امكانات دامدار دارد

، حداكثر  ) صدور پروانه  با تشخيص كميسيون  ( در صورت نياز به محل شيردوشي و نگهداري آن            :3تبصره  

 . باشد  درصد زيربناي مسقف بز مولد تعيين شده براي هر راس بز، قابل افزايش مي15تا 

تواند   با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي در مناطق مختلف كشور محل نگهداري علوفه مي             :4تبـصره   

 . غيرمسقف يا مسقف باشد

د واحدهاي گوسفند داشتي است كـه رعايـت آن الزامـي            در خصوص پرورش بز فواصل همانن     :  فواصل -4

 .باشد مي
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 : پرورش گوسفند و بز غيراهلي-3

 

 :مقدمه

در ايـران   . خصوصيات فيزيولوژيكي تفاوت بسيار كمـي بـا نـوع اهلـي دارد            گوسفند و بز غير اهلي از نظر        

تنـوع  . ستان وجود داردچهارگونه قوچ و ميش وحشي ارمني، البرز مركزي، اوريال و قوچ و ميش وحشي الر 

منظور از پرورش گوسفند و بـز غيـر اهلـي توليـد گوشـت،               . باشد  بز وحشي كمتر از گوسفند غير اهلي مي       

پرورش اين دو گونه به صورت گروهـي و در مكـان غيـر              . باشد  گري مي   هاي گردش   پوست، شكار و جاذبه   

 .شود سرپوشيده و محصور انجام مي

 

 :فند و بز غير اهليضوابط صدور پروانه پرورش گوس

 .باشد  رأس ماده مولد مي50حداقل ظرفيت : ظرفيت

متناسـب بـا تـوان و امكانـات افـراد متقاضـي نـسبت بـه          تـا  صدور پروانه استان مجاز اسـت  كميسيون  

 .صدورپروانه اقدام نمايد

شـرح  بـه  هاي مورد نياز براي ساختمان و تأسيسات بر حسب يك رأس مولد مـاده    مباني محاسبه نقشه   -

 :گردد جدول ذيل تعيين مي

 

 )مترمربع(غيرمسقف  )متر مربع(مسقف  جايگاه

 - 5/1 سرپناه

 6 - گردشگاه محصور

 - 8/0 انبار علوفه

 - 2/0 انبار كنسانتره

 6 5/2 جمع

 

 بستگي به امكانات هآوري كود و غير  آالت، محل جمع    حفاظ ماشين دفتر كار،    احداث خانه كارگري،     :1تبصره  

 .ياز متقاضي داردو ن
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 مساحت در نظر گرفته شده در جدول با توجه به جثه حيوان قابل افزايش يا كـاهش بـه ميـزان                      :2تبصره  

 . متر مربع با نظر كميسيون صدور پروانه مجاز است2/0

 . متر مربع زمين الزامي است50براي متقاضيان پرورش به روش بسته به ازاء هر رأس ارائه حداقل : زمين

ارائه پروانه چرا به ازاي يك هكتار براي چهار رأس الزامي           ) روي مرتع ( براي متقاضيان پرورش آزاد      :مرتع

 .است
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 :جبير و  پرورش آهو -4

 

 :مقدمه

هاي سرسبز با پوشش مرتعي ويژه و در شـرايط آب و هـوايي و                 آهو و جبير در مناطق خاصي از قبيل جلگه        

كند و بنـدرت قابـل رويـت در منـاطق مرتفـع و كوهـستاني                   مي اقليمي و نيمه گرمسيري تا معتدل زندگي      

 مـاه و در سـال       5اين دو گونه جزء خانواده نشخواركنندگان و علفخواران بوده و با دوره آبـستني               . باشد  مي

پرورش آهو و جبير به منظـور  . باشد دوره جفتگيري فصل پائيز و زايمان اوايل بهار مي       . شوند  يكبار بارور مي  

 .شوند هاي گردشگري انجام و به صورت گروهي نگهداري مي ت، پوست، شكار و جاذبهتوليد گوش

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش آهو

 .باشد  رأس ماده مولد مي50حداقل ظرفيت : ظرفيت

  .صادر نمايدمتناسب با امكانات متقاضيان پروانه   تاكميسيون صدور پروانه استان مجاز است

 مورد نياز براي ساختمان و تأسيسات بر حسب يك رأس مولد ماده ارائه شـده                هاي   مباني محاسبه نقشه   -

 متـر مربـع     6 متر مربـع مـسقف و        2متوسط مساحت زيربناي مورد نياز به ازاي هر رأس مولد ماده            . است

 .گردد غيرمسقف به شرح جدول ذيل تعيين مي

 

 )مترمربع(غيرمسقف  )متر مربع(مسقف  جايگاه

 - 2/1 سرپناه

 6 - شگاه محصورگرد

 - 6/0 انبار علوفه

 - 2/0 انبار كنسانتره

 6 2 جمع

 

امكانات  آوري كود و غيره بستگي به       آالت، محل جمع    احداث خانه كارگري، دفتر كار، حفاظ ماشين       :1 تبصره

 .و نياز متقاضي دارد
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يا كـاهش بـه ميـزان        مساحت در نظر گرفته شده در جدول با توجه به جثه حيوان قابل افزايش                :2تبصره  

 . متر مربع با نظر كميسيون صدور پروانه مجاز است2/0

 . متر مربع زمين الزامي است50براي متقاضيان پرورش به روش بسته به ازاء هر رأس ارائه حداقل : زمين

ي ارائه پروانه چرا به ازاي يك هكتار براي چهار رأس الزام          ) روي مرتع (براي متقاضيان پرورش آزاد     : مرتع

 .است
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   پرورش گوزن-5

 

 :مقدمه

. هـاي آنهاسـت     نشخواركنندگان شكل و ساختمان شاخ    ساير  ها از     يكي از صفات عمده متمايز كننده گوزن      

در . شاخ گوزن تـو پـر و بـا دوام هـستند          . اند شاخ دارند    ي كه پا به سن بلوغ گذاشته      هاي  معموالً تنها نرينه  

گوزن با اسـتفاده از حـس بويـايي         . باشند  هي و تغييرپذير مي   صورتيكه شاخ ديگر نشخواركنندگان ميان ت     

 .شود و بسيار سريع و جست و خيزهاي بلندي دارد  متوجه وجود دشمن ميخود از فاصله چندصدمتري

اند در ايران دو گونه        گونه مختلف دارد كه در سراسر دنيا و بويژه در اروپا پراكنده            170اين حيوان در حدود     

گوزن زرد ايراني كه ايـستگاه اصـلي آن منطقـه           . وجود دارد » گوزن قرمز «و  » گوزن زرد «مهم تحت عنوان    

رويه منقـرض شـده و در حـال حاضـر فقـط              زاگراس بوده است به دليل تخريب محيط زيست و شكار بي          

 .مند است مناطقي از استان مازندران از وجود اين گونه زيستي بهره

كند   زارهاي حاشيه جنوبي و جنوب شرقي درياي خزر زندگي مي           بيشهگوزن قرمز ايراني يا مرال در جنگل و         

ها بوده    نرها بمراتب بزرگتر از ماده    . مثل مرال، ورزا، گو، گاو كوهي     . هاي گوناگوني دارد    و در نقاط مختلف نام    

ارتفـاع بـدن از     .  كيلـوگرم اسـت    100-140ها حدود     وزن ماده .  كيلوگرم است  180-220و وزن آنها بين     

پرورش گوزن به منظـور توليـد       .  سانتيمتر است  196-200 سانتيمتر و طول بدن      140-150تا شانه   زمين  

 .شود گوشت، پوست، شاخ، شكار و جاذبه گردشگري بوده و بصورت گروهي و محصور انجام مي

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش گوزن

 .باشد  رأس ماده مولد مي20حداقل ظرفيت : ظرفيت

 .متناسب با امكانات متقاضيان پروانه صادر نمايده استان مجاز است كميسيون صدور پروان

هاي مورد نياز براي ساختمان و تأسيسات بر حسب يك رأس مولد ماده ارائه شـده                   مباني محاسبه نقشه   -

 2/22 متـر مربـع مـسقف و         68/14متوسط مساحت زيربناي مورد نياز به ازاي هر رأس مولد مـاده             . است

 :گردد ف به شرح جدول ذيل تعيين ميمترمربع غير مسق
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 )مترمربع(غيرمسقف  )متر مربع(مسقف  جايگاه

 12 6 آغل گوزن ماده

 2/1 6/0 گوزن نر

 4 - گردشگاه بسته

 - 45/1 انبار علوفه

 - 13/1 انبار كنسانتره

 - 1 زايشگاه

 - 1 قرنطينه

 5 5/2 ها گوساله گوزن

 - 1 خانه كارگري

 2/22 68/14 يازجمع مساحت مورد ن

 

آوري كود و غيره بستگي به امكانات   آالت، محل جمع     احداث خانه كارگري، دفتر كار، حفاظ ماشين       :1تبصره  

 .و نياز متقاضي دارد

 مساحت در نظر گرفته شده در جدول با توجه به جثه حيوان قابل افزايش يا كـاهش بـه ميـزان                      :2تبصره  

 .پروانه مجاز است متر مربع با نظر كميسيون صدور 2/0

 متـر مربـع زمـين الزامـي     100 براي متقاضيان پرورش به روش بسته به ازاء هر رأس ارائه حداقل         :زمين

 .است

ارائه پروانه چرا به ازاي يك هكتار بـراي دو رأس الزامـي             ) روي مرتع ( براي متقاضيان پرورش آزاد      :مرتع

 .است
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 :فصل سوم
 پرورش و نگهداري شتر
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 پرورش و نگهداري شتر

 

 :مقدمه

هاي خاص گياهي، يكي از       شتن مناطق كويري و نيمه كويري وسيع، آب و هواي خشك و گونه            كشور ما با دا   

اين دام، با اختصاصات زيستي و صـفات پرورشـي و توليـدي             . نواحي مستعد زيست و پرورش شتر است      

مختص به خود، از انواع مناسب جهت نگهداري و توليد محصوالت دامـي بـا بـازده اقتـصادي مطلـوب در                 

 . باشد  مي ماقليمي و جغرافيائي كشورشرايط ا

اختصاصات حياتي و توليدي شتر، عالوه بر قدرت زيست در شرايط خشك و كويري و كم آب و توانائي در                    

 نسبت بـه اغلـب بيماريهـاي عفـوني و           يهاي گياهي پست و خشبي، مقاومت بيشتر        استفاده از انواع گونه   

ت كمتـر بـا توجـه بـه شـيوة نگهـداري ايـن دام در وضـعيت         زا و در نتيجه، تلفات و ضايعا     عوامل بيماري 

 . باشد غيرمتراكم زيستي مي

توان با نگهداري و پرورش شتر، در جهت اشتغالزائي و ارتقاي سطح اقتـصادي   با توجه به نكات مذكور مي     

  .و درآمد مردم محروم اين مناطق و تامين بخشي از پروتئين مورد نياز جامعه قدمهاي اساسي برداشت

شايان ذكر است كه با توجه به ماهيت پرورش و توليد شـتر داشـتي در شـرايط فعلـي، پـرورش                       :تبصره

اي شود كه امكان پرورش صـنعتي آن فـراهم            باشد چنانچه شرايط توليدي به گونه       صنعتي آن معمول نمي   

 . واهد كردشود در آن صورت ضوابط و مقررات مربوطه از ضوابط و مقررات پرواربندي گوساله تبعيت خ

 

 پرورش شتر

 . برداري داشتي يا پرواربندي انجام گيرد تواند به منظور بهره پرورش شتر مي

 

 :  واحدهاي پرورش شترداشتيپروانهدور  ضوابط ص-الف

 .باشد صدور پروانه براي پرورش شتر داشتي منوط به داشتن كارت شناسائي مي

شـتر  گـذاري   يـا شـماره   گـذاري     ي منوط به عالمت   توضيح اينكه صدور كارت شناسايي پرورش شتر داشت       

 . باشد داشتي توسط شترداران مي

 

  ظرفيت   -1

 .  نفر مولد كمتر باشد5نبايد از ) شترمولد يا اروانه(ظرفيت واحدهاي پرورش و نگهداري شترداشتي 
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  زمين-2

، بهداشتي با توجـه     بمنظور نگهداري گله در مواقع ضروري، محوطه محصوري به منظور انجام خدمات فني            

 .  مترمربع در نظر گرفته شود20به عرف موجود و مصالح محلي به ازاي هر نفر شتر ماده مولد 

 

  فواصل-3

هاي پـرورش   باشد رعايت حريم و فواصل در گله  با توجه به اينكه پرورش شتر به صورت چرائي مدنظر مي          

 . شتر داشتي الزامي نيست

 

 :برداري واحدهاي پرواربندي شتر و بهره ضوابط صدور پروانه تاسيس -ب

 

  ظرفيت -1

هاي بيشتر به   نفر شتر كمتر باشد و ظرفيت10ظرفيت يك واحد پرواربندي شتر در يك دوره پروار نبايد از          

 .شود شرح زير مشخص مي

ان كميسيون صدور پروانه استان متناسب با تو      واحدهاي پرواربندي شتر براي كليه متقاضيان توسط        پروانه  

هاي باالتر بايد به تائيد كميسيون مركـزي          استان مجاز است و ظرفيت    . شود  و امكانات متقاضيان صادر مي    

 .صدور پروانه برسد

 

  زمين-2

 بـاالي آخورهـا و      بايـست   ولـي مـي   (باشد    بطور معمول در جايگاه پرواربندي شتر نياز به محل مسقف نمي          

تركيبـي از گروههـاي سـني و جنـسي          ( هر نفر شـتر      مساحت بهاربند بر حسب   ) آبشخورها پوشيده گردد  

چهـار متـر مربـع      توان به ازاي هر نفر شـتر          در استانهاي سردسير كشور مي    .  متر مربع باشد   10) متفاوت

 . مسقف و شش متر مربع غير مسقف در نظر گرفت
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  نقشه جايگاه -3

اي كه با شرايط      ربندي، نقشه با توجه به شرايط خاص زيست شتر جهت نگهداري و پرورش به منظور پروا             

اين نقشه بايـد    . باشد  و امكانات دامدار و عرف معماري و مصالح و سنتهاي محلي تطابق دارد قابل اجرا مي               

 . به تائيد معاونت امور دام استان رسيده باشد

 

  فواصل -4

 . باشد رعايت فواصل مطابق جدول فواصل و همانند واحدهاي پرواربندي دام مي

 

 )كارت شناسايي شترداري(ايي صدور و تمديد مجوز شترداري داشتي روش اجر

مراجعه متقاضي و ارائه تقاضا نامه كتبي دامدار به معاونت امور دام استان يا شهرستان و هماهنگي جهـت                   

 . آوري گله شتر در محلي كه امكان مقيد نمودن شترها جهت بازديد كارشناسان از گله فراهم گردد جمع

 

 : ي صدور پروانه پرواربندي شترجرايروش ا

با اين تفـاوت    . خواهد بود ) بره و گوساله  (ها    روند صدور پروانه پرواربندي شتر همانند پرواربندي ساير دام        

كـرد    كه در ساخت بنا و تاسيسات از مصالح محلي و امكانات بطوري استفاده شود كه موجب صرف هزينـه                  

 . گذاري سنگيني نگردد سرمايه
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 :فصل چهارم
 

  و اصالح نژاد اسبمراكز پرورش -
 

 سميان مراكز پرورش ساير تك -
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 :پرورش و اصالح نژاد اسب ز  مراك-1

 

 :مقدمه

نـژاد اسـب يـا بـصورت          برداري بصورت واحدهاي پرورش و اصالح       تواند، به منظور بهره     پرورش اسب مي  

 و  گيـري   كـره  اسب و يا بصورت      تربيتكانونهاي سواركاري و مراكز نگهداري اسب و يا بصورت واحدهاي           

ـ    . هاي ايلخي انجام گيرد     گله الح نـژاد اسـب بايـستي نـسبت بـه اخـذ پروانـه از                متقاضيان پرورش و اص

 . كميسيونهاي صدور پروانه اقدام نمايند

 متقاضيان واحدهاي تربيت اسب، باشگاههاي سواركاري و پانسيونهاي اسب، مجوز فعاليت خود را              :تبصره

ـ               . بايد از سازمان تربيت بدني دريافت كنند       د در صـورت تـوام بـودن فعاليتهـاي ورزشـي و پرورشـي باي

 . مجوزهاي الزم را از سازمان تربيت بدني و معاونت امور دام كسب نمايند

 نژاد اسب   ضوابط صدور پروانه تاسيس واحدهاي پرورش و اصالح–الف 

 راس ماديان و حداكثر با توجـه بـه امكانـات          10نژاد اسب     ظرفيت واحدهاي پرورش و اصالح     : ظرفيت -1

 . شود وانه در نظر گرفته ميپرورش دهندگان و نظر كميسيون صدور پر

 . باشد  راس ماديان مي8 حداقل طرفيت براي نژادهاي خارجي :تبصره 

 165 هـر راس اسـب        حداقل زمين مورد نياز جهت تاسيس واحـدهاي پـرورش اسـب بـه ازاء              :  زمين -2

در سبز و فضاي  متر آن فضاهاي مسقف و غيرمسقف و بقيه آن به منظور گردشگاه        98باشد كه     مترمربع مي 

 . شود نظر گرفته مي

  راس ماديـان در اقلـيم  10جهت نگهداري و پرورش اسب، نقشه تيپ بـراي ظرفيـت       :  نقشه و جايگاه   -3

 . ترسيم شده استمعتدل، بشرح منضم به نظام طراحي و 

 زيربنـاي    مـساحت  شود و متوسـط     مباني محاسباتي نقشه تهيه شده بر حسب يك راس ماديان تعيين مي           

 : باشد  مربع غيرمسقف بشرح زير مي  متر52 مترمربع مسقف و 46نياز يك راس ماديان مفيد مورد 
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 مترمربع  – براساس تركيب گله  اسب زيربناي مسقف و غيرمسقف مورد نياز: جدول

 غيرمسقف مسقف تركيب گله و تاسيسات

 30 15 جايگاه ماديان

 4 2 كره ماده و نر يكساله

 6 3 كره ماده و نر دو ساله

 12 6 ماده سه ساله

 - 2 زايشگاه

 - 6 راهرو تغذيه

 - 2 مسكوني 

 - 6 انبار علوفه

 - 5/1 انبار كنسانتره

 - 5/2 قرنطينه

 52 46 جمع كل

 

 در نظـر گرفتـه      لونژ مترمربع فضاي آزاد محصور شده بعنوان        1200 براي هر واحد پرورش اسب       :1تبصره

 . شود مي

شـود و      درصد به مساحت زيربناها اضـافه مـي        30) درشت اندام (گين خارجي    براي نژادهاي سن    :2تبصره

 . شود  درصد از مساحت زيربناها كاسته مي30براي نژادهاي كوچك يا پوني 

مي در واحد زيربناي مورد نياز بر مبنـاي زيـر محاسـبه و بـه             لي در صورت پرورش و نگهداري س      :3 تبصره

 . واحد پرورش اسب با هر ظرفيتي اضافه مي گرددميزان كل زيربناي تعيين شده براي يك 

  مترمربع غيرمسقف30 مسقف و  مترمربع15   راس سيلمي1  ماديان20 تا 10 از -1-3

  مترمربع غيرمسقف48 مسقف و  مترمربع24    راس سيلمي2  ماديان 50 تا 20 از -2-3

لمي بيشتر لحاظ و فضاي مـورد نيـاز          راس ماديان تعداد يك سي     30 راس ماديان به باال، به ازاي هر         50از  

 . شود آن توسط كميسيون صدور پروانه استان مشخص و به كل زير بنا اضافه مي

 

 : رش اسبتركيب گله در پرو

 . گردد  راس ماديان در پايان سال سوم تركيب گله بشرح ذيل ثابت مي10در يك واحد بظرفيت 

 سيلمي
كره اسب ماده و نر 

 يك ساله
 جمع ماديان  مادهكره اسب نر و

1 6 6 10 23 

 .شوند ها جايگزين و نرها از گله خارج مي  در پايان سال سوم ماديان :1تبصره



 57

 

 : فواصل 

  نظام كتابفواصلمطابق جداول 

 

 )بطور آزاد و گروهي( ضوابط صدور پروانه پرورش اسب به صورت ايلخي –ب 

و ) داراي پروانـه چـرا  (گردد كه داراي مرتع طبيعـي     صادر مي  متقاضيانيپروانه اين نوع پرورش فقط براي       

 . باشند) با توجه به ميزان زمين در اختيار متقاضي(مرتع مصنوعي 

 

 :  ظرفيت-1

به ازاي هر راس اسب ميـزان سـه         .  راس و حداكثر ظرفيت به ميزان مرتع بستگي دارد         10حداقل ظرفيت   

 . باشند  مورد نياز مي2هكتار مرتع درجه 

 

 :  زمين-2

 . گردد با توجه به ظرفيت و ميزان مرتع زمين مورد نياز تعيين مي

 

 :  نقشه و جايگاه-3

 . جايگاه مورد نياز در اين نوع پرورش صرفا براي نگهداري در فصل سرد است

  مترمربع به ازاء هر راس12   محل نگهداري بصورت گروهي 

  مترمربع به ازاء هر راس5/1     انبار علوفه

 

 : فواصل

 . با توجه به شرايط پرورش به صورت آزاد و عمدتا مرتعي اعمال فاصله ضرورتي ندارد
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 Persian wild ass (Onager)) گوراسب(پرورش گورخر  -2

 در گذشته به تعداد زياد در حاشيه كوير مركزي از طبس تا سمنان و گاوخوني در استان اصفهان،                   :پراكنش

يرجان در كرمان، نيريز در فارس، ابرقو و هرات در يـزد و منـاطق               جنوب ورامين، نزديك قزوين، بافت و س      

تعـدادي نيـز در منطقـه خـوش يـيالق واقـع در شـاهرود رهاسـازي               . مرزي سرخس وجود داشته اسـت     

 .اند گرديده

، هاي بلند، باريك و نوك تيزانـد        وشگ.  شباهت زيادي به االغ دارد ولي قدري از آن بزرگتر است           :مشخصات

اند، رنگ پشت زرد متمايل به نارنجي، پائين بدن،           موها كوتاه . مه انتهايي آن موهاي بلندي دارد     دم بلند و ني   

اي در پشت دارد  اي تيره ها سفيد متمايل به زرد است يال سياه رنگ بر روي گردن ونوار قهوه               پهلوها و كفل  

گـورخر  . گ مـشاهده ميـشود  اي پوست گرد و سياه رن ها تكه   در سطح داخلي دست   . يابد  كه تا دم ادامه مي    

 .باشند ايراني برخالف بقيه گورخرها كه راه راه هستند داراي رنگ بدني يكساني  مي

 متر سانتي220 تا 200 طول سر و تنه :ها اندازه

 متر  سانتي35 تا 30دم   

 متر  سانتي140 تا 130ارتفاع   

  كيلوگرم250 تا 150وزن   

ها نيز فعال است و       در مناطق ناامن شب   . صر بيشتر مشاهده ميشود    روزها فعال است، صبح زود و ع       :عادات

نرها معموالً  . كنند  اين حيوان بصورت اجتماعي زندگي مي     . كند  مسافات زيادي را جهت نوشيدن آب طي مي       

 .شود تنها و كاهي با چند ماده و بچه مشاهده مي

گـور   ه توران در استان سمنان، بهـرام در حال حاضر گورخر ايراني از چند نقطه از جمله مناطق حفاظت شد            

 تعدادي نيز به منطقه حفاظت شده كالمند        1377در سال   . در فارس و منطقه وزي سرخس  باقيمانده است        

 .و بهادران در استان يزد منتقل گرديد

 .گيرد  پرورش گورخر به دو منظور گوشتي و شكاري و با دو سيستم آزاد و تغذيه دستي صورت مي-

 . نر و حداكثر بستگي به ميزان زمين متقاضي دارد2 ماده و 20قل  حدا:ظرفيت

 45/511= 45/11+  متر مربع زمين 500 بازاء هر رأس :زمين

 متـر   45/1انبار كنـسانتره    +  متر مربع    4انبار علوفه   +  متر مربع    6 متر مربع بازاء هر رأس       45/11: جايگاه

 .مربع

  طبق ضوابط پرورش اسب:فاصله
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 و يا استرطر قا توليد -3

 .آيد حيوان باركش و سواري كه از جفتگيري االغ نر با ماديان بوجود مي

بـويژه در منـاطق     (استفاده از قاطر به عنوان يك حيـوان مفيـد در عمليـات نظـامي، سـواري، حمـل بـار                      

 .باشد و كشيدن ارابه مي) العبور صعب

 

 :ظرفيت

 باشد  رأس توليد قاطر مي30 حداقل -

 . براي كليه متقاضيان مجوز صادر نمايدبا توجه به امكاناتباشد  ر پروانه استان مجاز مي كميسيون صدو-

 

 :جايگاه

 غيرمسقف مسقف جايگاه

 30 - ماديان همراه با كره

 16 - االغ نر

 - 4 انبار علوفه

 - 45/1 انبار كنسانتره

 - 2 مسكوني

 - 4/2 قرنطينه

 - 2 زايشگاه

 مترمربع46 85/11 جمع

 

 .سقف داردمترمربع زمين غيرم24گي نياز به  اطر بعد از كرهق

 .باشد  متر مربع زمين نياز مي60 به ازاي هر رأس حدود  :زمين

 طبق واحدهاي پرورش اسب: فاصله
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 پرورش االغ -4

اي ساده بـوده و       خاكستري، سياه، سفيد يا قهوه    به رنگهاي    عموماً   واالغ كوچكترين عضو تك سميان بوده       

باشد و معموالً يـك    االغ ماده يك سال مييطول مدت آبستن. روي كمر و شانه خط تيره رنگي ديده ميشود   

متـر و     سـانتي 220 الـي    200متر و طول بـدن بـين           سانتي 150 الي   90از نظر قد بين     . آورند  كره بدنيا مي  

غ داراي پاهـاي كوتـاه و       اال. كننـد    سال عمر مي   50 الي   40معموالً  .  كيلوگرم است  260ميانگين وزن بدن    

 .گيرد باريك و سم كوچك بوده و يال كوتاه و كم پشت بطور افراشته روي گردن قرار مي

 .باشد مهمترين موارد استفاده از اين حيوان در باربري و سواري و در توليد قاطر مي

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش االغ

 

  :ظرفيت

 .باشد  رأس مولد ماده مي50 حداقل -

 . براي كليه متقاضيان مجوز صادر نمايدبا توجه به امكاناتباشد  يسيون صدور پروانه مجاز مي كم-

 )همراه با بهاربند( مترمربع 16) نر وماده( بازاء هر راس :جايگاه عمومي

  مترمربع45/1 بازاء هر راس مولد :انبار غذاي متراكم

 .آوري كود بستگي به امكانات و نياز دامدار دارد عآالت و محل جم احداث اتاق كارگر، دفتر كار، حفاظ ماشين

 .باشد  متر مربع مي45/56 مجموع زمين مورد نياز به ازاي هر رأس :زمين

  طبق ضوابط پرورش اسب:فاصله
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 :فصل پنجم
پرورش و نگهداري حيوانات 

 و  خانگي وزينتيپوستي، 
 آزمايشگاهي
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  پرورش خرگوش-1

 

 :مقدمه

ني شكل هاي بي لب باالئي عموداً دو بخش شده و سوراخ، اي و پستاندار حيوانيست نشخواركننده، تك معده

پلك آن سـه بخـشي   ( .پيوند يك خط كج به روي خطي كه لب باالئي را بدو قسمت تقسيم نموده است مي           

 5 و در پاهـا  4هـا   ها كوتاهتر از پاها بوده و در دست   دست. پوشاند  چشم را مي  4/1بوده كه بخش سوم آن      

 روز  31 آبستني آن بطور ميانگين      طول دوره .  نيز آسيا هستند   22 و   ثنايا 6،  28ها    تعداد دندان . انگشت دارد 

 . قالده است8كند و ميانگين بچه خرگوش در هر زايش نيز   مي بارزايمان7-8بوده و در سال بين 

مزاياي پرورش آنرا ميتوان در زمينه توليد گوشت، پشم، پوست و حتي استفاده از كود آن در جهـت توليـد                     

توليد مثل خرگوش و ميزان توليد گوشـت نـسبت بـه هـر        باال بودن سرعت    . گاز اتان مورد توجه قرار دارد     

 .ها علفخوار در مزرعه است راس دام مادر بيشتر از ديگر دام

 . خرگوش نسبت به شرايط نگهداري و تعليف گوناگون آن بسيار سازگار است

 .كند خرگوش كوچكترين حيوان گوشتي است كه از علوفه، پروتئين توليد مي

هاي اهلي نسبتاً باالست و باالبودن  خرگوش در بازار و در مقايسه با ديگر دام   ارزش گوشت، پشم و پوست      

اي كوچك و امكانپذير بودن استفاده از مواد غذايي به جـز آنچـه كـه در          عملكرد واحد خرگوش در محدوده    

مزرعه كشت ميشود هر دو سبب شده كه هزينه توليد اين حيـوان پـايين باشـد و سـاالنه در دنيـا حـدود             

 .ميليون قالده تحت پرورش قرار گيرد800

 

 ضوابط صدور پروانه پرورش خرگوش

 . قالده مولد است500  ظرفيتحداقل 

 

 :نقشه جايگاه

زش بادهـاي حـاكم در      در قفس در جهت خالف و      شوند  ها در فضاي باز و در يك رديف قرار داده مي            قفس

امـا بـراي   .  خورشيد ظهرگاهي استفاده نماينـد طقه بوده و بايد طوري قرار داده شوند كه بتوانند از اشعه   من

بهتـر  . شـود   هاي طبيعي و يا مصنوعي استفاده مي       ها از تابش مستقيم خورشيد از سايبان        حفاظت خرگوش 

 80-100ها بايد در  ماندن از دست جوندگان، قفس براي دور. ها در زير درختان جاسازي شوند    است قفس 

 .متر سطح زمين تعبيه شوند سانتي
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 در مناطق سردسير:  خرگوش داري بسته-2

. جايگاه خرگوش از هر نوع تيپ كه باشد بايد روشن و بدور از تابش مستقيم خورشيد و جريان هوا باشـد                    

 .بينند ها بيش از سرماي شديد از گرماي زياد صدمه مي خرگوش

 . درجه سانتيگراد باشد14-15دماي داخل جايگاه بايد بين  -

 .شود  درجه پيشنهاد مي18-20هاي آبستن گرماي  هاي تازه متولد شده و خرگوش براي خرگوش -

 .باشد ها مضر مي درجه براي خرگوش20-25 و بيشتر از 10دماي كمتر از  -

 .ها باال ميرود در دماي پايين مصرف غذا افزايش يافته و نسبت مرگ و مير در بچه خرگوش -

 .شود  يافته و رشد و نمو كند ميدر دماي باال نيز مصرف غذا كاهش -

 . درصد خواهد بود65-70رطوبت نسبي جايگاه چه از نظر توليد و چه از نظر سالمتي در حدود  -

 .كند ها تغيير مي بزرگي قفس ها بسته به نژاد خرگوش -

متـر     سانتي 80-100هاي يك طبقه بايد مشبك باشد و از سطح زمين حدود              كف قفس در سيستم    -

 .فته باشدباالتر قرار گر

 ابعاد يك قفس معمولي

 متر سانتي60ارتفاع 

 متر سانتي70پهنا 

 متر سانتي70طول 

 

 ها ها با توجه به نژاد خرگوش ابعاد قفس

 نژادهاي درشت نژادهاي متوسط نژادهاي ريز 

 100-180متر  سانتي 80-90متر  سانتي 70-90سانتيمتر  عرض

 60-80متر  يسانت 60-75متر  سانتي 50-75متر  سانتي عمق

 55-60متر  سانتي 50-60متر  سانتي 45-60متر  سانتي ارتفاع

 

ي دار  با بيماريها نبايد در خرگـوش      لذا براي مبارزه  . ها در برابر بيماريهاي پارازيتي حساس هستند        خرگوش

 . قالده باشد100حيوان بيشتري نگهداري نمود و تعداد خرگوش ماده بالغ بيش از 

 . تائي تقسيم نمود30-40هاي  ها را به گروه ضمناً بايد خرگوش

 .باشد  مترمربع مي35/0:  مترمربع و بازاء هر نتاج60/0 هر قالده مولد ءميزان زمين بازا:  زمين-2

 ها  بدور از مناطق مسكوني و دامداري: فواصل-4
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  پرورش روباه-2

 

 :مقدمه

در . كننـد   قرار گرفته تا جزيره قشم زندگي مـي       روباه در اكثر مناطق كشور از ارتفاعات سردسير آذربايجان          

از مناطق بسيار خشك بياباني و جنگلهاي انبوه دوري         . شوند  ها و حتي داخل شهر مشاهده مي        اكثر زيستگاه 

 .كند مي

زي و فقط در زمـان        گرد، اوايل غروب و صبح زود فعاليت بيشتري دارد حيواني است تك             حيواني است شب  

هـا را از   هاي زندگي مشترك دارد و معموالً دو النه دارد و در مواقع خطـر بچـه      بچهجفتگيري و نگهداري از     

 .هاي ديگر منتقل ميكند النه

 .آورد  بچه به دنيا مي8 تا 4 روز و تعداد 56 تا 50دوره آبستني 

 .روباه شني، روباه تركمني و شاه روباه وجود دارد: هاي مختلفي از روباه مانند در ايران گونه
 

 :بط صدور پروانه پرورش روباهضوا

 . پرورش براي توليد پوست كه به صورت گروهي پرورش داده ميشوند:هدف

  قالده250 و حداكثر 150 حداقل : ظرفيت-1

 مترمربـع زمـين آزاد در پـرورش         2/3 مترمربع يك قالده زمين مـورد نيـاز          6/1در پرورش آزاد     : زمين -2

 ه روباهماد5مترمربع براي يك نر و 60=15×4:قفس

 : جايگاه-3

 .متر فضا مورد نياز است سانتي80×150×100به ازاء هر قالده : بصورت قفس

 .مترمربع فضا مورد نياز است6/1به ازاء هر قالده حيوان : بصورت آزاد

 

 )متر(ابعاد قفسهاي مورد استفاده 

 ارتفاع عرض عمق 

 73/0 30/1 75/0 روباه بالغ

 50/0 58/0 75/0 روباه ماده

 60/0-٪70 50/0-60/0 75/0-00/1 راي دو تولهب

 75/0 90/0 95/0 جعبه زايش

 متر2  متر5-6 متر10-20 جايگاه استقرار قفسها
 

 بدور از مناطق مسكوني و دامداريها  :فواصل -4
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 پرورش سمور -3

 

 :مقدمه

سبتاً بزرگ و كامالً گرد، دم دار، گوشهاي ن اي، پوزه  كشيده و استوانه   نبد. اي به اندازه گربه خانگي دارد       جثه

نسبتاً بلند و پشمالو، پاها كوتاه، ناخنهاي بلند و نيمه جمع، در ناحيه زير گلـو دارد كـه در پـايين دوشـاخه                        

 .يابد ميشود و به طرف دستها امتداد مي

 .در اكثر مناطق ايران از آذربايجان تا مناطق ساحلي جنوب پراكنده است

 را به روي درختان تعقيب و شـكار ميكنـد           ها  سنجاب. انفرادي زندگي ميكند  طور  حيواني است شب گرد و ب     

 5 روز و تعداد نوزاد در هر زايش 65دوره آبستني 

 . قالده ميباشد5000 و حداكثر 500حداقل  :ظرفيت -1

 . مترمربع مورد نياز است6به ازاء هر قالده: زمين -2

 و بـراي هـر قفـس يـك جعبـه            4×1×8/0بعاد آن    سمور نگهداري ميشود كه ا     4در هر قفس    : جايگاه -3

 .زايمان تعبيه ميشود

  بدور از مناطق مسكوني و دامداريها: فواصل -4
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 ش چين چيالرپرو -4

 

 :مقدمه

حيواني است بـا    . از حيوانات پوستي با ارزش و مقاوم در مقابل شرايط آب و هواي سخت و نامناسب است                

متر مربع است بصورت كلنـي زنـدگي     يسانت27وليد پوستي برابر   متر كه قادر به ت       سانتي 30-35طول بدن   

 .گرم است700 تا 400وزن بالغ پدر و مادر بين .  روز است100-120دوره بارداري بين . ميكند

 

 :شرايط پرورش

 هاي پرورش چين چيال رطوبت نسبي جايگاه -

 .طول روشنايي كوتاه منجر به باال رفتن كيفيت پوست ميشود -

  و سيم توريقفسهاي فلزي -

 . تائي قرار داده ميشوند3 و يا 2قفسها همراه با النه يا بصورت تكي و يا رديفهاي  -

در زير هـر قفـس كـه        . متر ارتفاع دارد     سانتي 5هاي آن     يك جعبه فلزي محكم و قابل حمل كه لبه         -

 .بيني شده است شود اين جعبه براي مدفوع حيوان پيش اند قرار داده مي روي هم قرار گرفته

 

 :چيال ضوابط صدور پروانه پرورش چين

 قالده 50000 و حداكثر 500حداقل :ظرفيت -1

 . مترمربع مورد نياز است2/0 به ازاء هر قالده :زمين -2

 :جايگاه -3

 .متر زمين قرار داده ميشود سانتي30قفس زيري در ارتفاع  -

 .مترفاصله در نظر گرفته ميشود سانتي5بين قفسها  -

 .شود متر مربع قرار داده مي  سانتي54/2 روزنه در 2-3توري با در كف قفسها سيم  -

 متر  سانتي40-60عرض قفس  -

 متر  سانتي38-50عمق  -

 متر مربع است  سانتي25-30اندازه جعبه زايمان  -

  بدور از مناطق مسكوني و دامداريها:فواصل -4



 67

  پرورش راكون-5

 

 :مقدمه

 بغيـر  1927تا قبل از سال   . آسياي خاوري منشا گرفته است    راكون با قرارگرفتن در خانواده سگ سانان از         

اما پس از آن سال به آسياي باختري و منـاطق مختلـف          . از آسياي خاوري در هيچ جاي دنيا ديده نشده بود         

ـ            ساليان دور در خاورميا   . روسيه اروپايي انتقال داده شده است      ت نـه دور بعنـوان يـك حيـوان مزرعـه تح

امـروز فنالنـد    . در اوايل قرن بيستم چندين مركز پـرورش راكـون بوجـود آمـد             . پرورش قرار گرفته است   

راكون تنها از نظر . بزرگترين كشور توليد كننده راكون بوده و سپس كشورهاي روسيه و دانمارك قرار دارند  

متر و بـر روي دم      سانتي 15-25سانتيمتر، طول دم    55-80طول بدن يك راكون بالغ      . سرشبيه روباه است  

 4-6متر وزن زنده در تابـستان          سانتي 30-35ارتفاع آنها بين    .  عدد حلقه سياهرنگ وجود دارد     5-7د  حدو

در اطراف چشم و    .  كيلوگرم است  5-10كيلوگرم و در زمستان بدليل ذخيره چربي دم داراي وزني در حدود             

بچـه راكـون    4ايش  ميانگين نوزاد در هر ز    . متر يك نوار سياهرنگ بشكل ماسك وجود دارد         سانتي5بعرض  

 .باشد مي

 

 ضوابط صدور پروانه پرورش راكون

 پرورش بصورت فشرده و در قفس

 .باشد  قالده مي1500 و حداكثر 500حداقل :  ظرفيت-1

يعنـي بـراي يـك      )  متر مربـع   6/0( دوبرابر مساحت مسقف مورد نياز به ازاء هر قالده           : زمين مورد نياز   -2

  متر مربع2/0نتاج  براي يك - مترمربع3/0قالده مولد 

 .توانند بصورت طبقاتي هم باشند ها مي ها بوده و اين قفس با پرورش در قفس:  جايگاه-3

 متر سانتي30عرض : ابعاد يك قفس

 متر  سانتي60ارتفاع 

 متر   سانتي100عمق 

 متر2ها راهروي عمومي بعرض  بين قفس

 ها  بدور از مناطق مسكوني و دامداري: فاصله-4

 

 



 68

 )سگ آبي آمريكاي جنوبي(ش نوتريا  پرور-6

 

 :مقدمه

 هـم درآب و هـم   ،القيتها در مناطق با   اصلي آن آمريكايي جنوبي بوده و در كنار رودخانه و درياچه           زيستگاه

نوتريا بر اساس منطقه زيست، رنگ، جثه وكيفيـت         . آيد  در خشكي زندگي ميكند و از جوندگان بحساب مي        

هاي رنگـي سـياه، آبـي، زرد،          اين حيوان داراي واريته   . يات متفاوت دارد  هائي با خصوص    پوست داراي نمونه  

 .باشد اي و آلبينو مي اي و قهوه نقره

 . در فرانسه وآلمان تاسيس شد1926 سال دراولين مركز پرورش نوتريا 

 5ماه در حدود    12متر و وزن بالغ        سانتي 35-40اي شكل آن      لوله خت و متر، طول دم ل      سانتي 60طول بدن   

هـا    گردني كوتاه و قوي، سري بلند و پهـن و دمـاغي گـرد داشـته و لـب                    نوتريا بدني كوتاه،  .كيلوگرم است 

ها متوسط و  چشم. كنند هاي جلوئي بلند با رنگ پرتقالي جلب توجه مي    دندان. ها را بپوشاند    تواند دندان   نمي

 طول از عرض آن چندان تفـاوتي    ها بدون مو و كوچك آن گرد بوده و          گوش. گرد بوده و اندكي برآمده است     

 60 وزن الشـه در نرهـا  لذيذيستنوتريا داراي گوشت . كند در غذا خوردن از دستهايش استفاده مي  . ندارد

پوست نوتريا عليرغم اينكه گران نيـست يكـي از          . ها اندكي كمتر است     درصد وزن بوده و اين وزن در ماده       

 .باشد ل مصرف و قيمت ويژه ميبهترين پوستها براي خود داراي درجه اختصاص مح

 .پوست نوتريا از الياف زير روئي، الياف مياني و الياف ظريف روئي بوجود آمده است

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش نوتريا

 .باشد  قالده مي1000 و حداكثر 500 حداقل :ظرفيت -1

 .باشد مترمربع مي8 ميزان زمين مورد نياز براي يك قالده :زمين -2

 )بدون سقف(قالده حيوان 3مترومربع براي 1 :اهجايگ -3

 ها  بدور از مناطق مسكوني و دامداري:فاصله -4
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 :ها كوديلوپرورش كر -7

 

 :مقدمه

اند بطوريكـه   در اواخر دوره كرتاسه در آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا ظاهر شده و به سرعت گسترش يافته      

ياي جنوبي  و شمالي و آمريكاي شمالي وجنوبي وجـود داشـته و              قبل از اتمام اين دوره در اروپا، آفريقا، آس        

مناطق پراكنش امروزي آنها آفريقا، ماداگاسكار، آسيا، شرق و غرب هندوستان، استراليا ، آمريكاي مركـز و        

اعضاي اين خانواده داراي پوزه باريكتر از آليكاتورها بوده . شمالي، امريكاي جنوبي و فلوريداي جنوبي است  

ين كه بزرگتر از بودن دهان، دندان چهارم فك پائ تهداراي يك قسمت هاللي شكل است كه موقع بس   و فك   

ن طـول بـد   . ر گرفته و قابل رويت است     باشد در خارج فك باال و در اين قسمت هاللي قرا            ها مي   بقيه دندان 

 .باشد  گونه مي14جنس و 3متر وداراي 5/7 تا 5/1بين 

» گانـدو  «  كنـد كـه نـام محلـي آن          خش كوچكي از بلوچستان ايران زندگي مي      اي از اين خانواده در ب       گونه

 . متر ونيمي از اين طول را دم جانور تشكيل ميدهد4-5طول بدن بين . باشد مي

 دندان ديده ميشود كه دندان چهارم در هر طـرف  15 دندان و در طرفين فك پايين  19در طرفين فك باال،     

رنـگ  .  بسته شدن دهان بيرون از فك باال قرار گرفته و قابل رويـت اسـت               فك پايين بزرگتر بوده و هنگام     

 تـا   16 رديف طولي و در هر رديف نيز         6 تا   4سطح پشتي بدن داراي     . باشد  اي مي   بدن زيتوني تيره تا قهوه    

 .باشد  عدد فلس شاخي مي18

 .گذارد  مي  عدد تخم30-40در سال حدود 

ظور استفاده از پوست و گوشت و جذب گردشگر داخلي و خارجي         در جهان بمن  ) تمساح ( پرورش كروكوديل 

در كشور جمهوري اسالمي ايران هدف از پرورش استفاده از پوسـت ايـن حيـوان بمنظـور      . شود  انجام مي 

 .باشد صادرات و ارزآوري و در نهايت اشتغالزايي مي

 

 :روش پرورش

 )باز( در شرايط آب و هوايي مناسب -1

 ته پرورش در مدار بس-2

 

 : در استخر) خاكي(فضاي پرورش 

  برابر طول حيوان از پوزه تا مخرج3 :طول

  برابر طول حيوان از پوزه تا مخرج2 :عرض
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 :در استخر) آبي(فضاي پرورش 

  برابر طول حيوان از پوزه تا مخرج4 :طول

  برابر طول حيوان از پوزه تا مخرج3 :عرض

شـود عمـق مناسـب     فضاي آبي بيشتر در نظر گرفته مي   % 20فضاي خاكي و    % 10براي هر كركوديل مازاد     

  برابر طول حيوان از پوزه تا مخرج2استخر 

 . متر با مخلوط خاك و ماسه پر شود5/0كف استخر حداقل 

 تـا  5/0گذاري ايجاد شود و به عمق         متر بمنظور رفت آمد و تخم      5اي به عرض       محوطه در اطراف استخرها  

 . شود نيز پربادييك متر با ماسه 

الزم است هر دو هفته يكبار آب استخرها تخليه و عوض           . شود  شيب استخرها يك درصد در نظر گرفته مي       

 . شود

 .باشد  پرورش خرگوش مييفاصله واحد پرورش كروكوديل از ساير واحدها مشابه واحدها

بل نفـوذ وجـود      كف استخر سيماني و غير قا      - سالن پرورش مجهز به توري فلزي با پايه فوالدي         :تاسيسات

 محـل   - تبـديل ضـايعات    - تـصفيه فاضـالب    - كشتارگاه - استخرها نگهداري  -مخزن آب باالتر از محوطه    

 - فـضاسازي  - سيـستم آبرسـاني و زهكـشي       - واحـد دبـاغي    - موتورخانـه  -كشي  استقرار دستگاه جوجه  

  سردخانه-گير  استخر رسوب-كشي نرده

 در ساخت تأسيسات)=  متر به رنگ روش5/2قل  ارتفاع ديوارها حدا- متر5/3حداقل ارتفاع سقف (

باشـند اسـتفاده      در تأسيسات از مصالح چوبي و مصالحي كه براحتـي قابـل شستـشو و ضـدعفوني نمـي                  

 .شود نمي

در روش سـيتم نيـز     . جنس حصار در پرورش باز بايد از نوعي باشد كه كروكوديل نتواند از آن خارج شـود                

 .د كه كروكوديل نتواند از آن خارج شودحصار افزار استخرها بايد بنحوي باش

مساحت تأسيسات جنبي حداقل 
�

 تا �
�

 .باشد  تأسيسات اصلي مي�

 .شود  برابر تأسيسات و استخرها در نظر گرفته مي2مساحت مورد نياز بمنظور احداث واحد بر اساس طرح 

  رأس5حداقل : ظرفيت
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  مينكپرورش -8

ه منظور توليد پوست و به صورت پرورش در قفس است و محوطه موسسه پرورش مينـك                 بپرورش مينك   

متـر در زيـر خـاك         سـانتي 20-30 متر در حاليكه يك طرف آن به اندازه          60/1از توريهاي فلزي به ارتفاع      

 .خواهد ماند حفاظت ميشود

 دهجايگاه سرپوشيده براي مينك يا مولد نر و ما:  جايگاه-3

 متر  سانتي80: طول

 متر سانتي40: عرض

 متر  سانتي40: ارتفاع

 . رديف بقيه ميگردد8 و يا 2 متر و به صورت 60/0-1فاصله قفسها از سطح زمين  -

 .متر است  سانتي5فاصله بين قفسها  -

 متر در بين قفسها2/1-2عرض راهرو  -

 30×30×25جعبه زايش در ابعاد  -

 : ظرفيت-1

 راس5000 و حداكثر 500حداقل 

 بدور از مناطق مسكوني و دامداريها:  فاصله-4

 : زمين-2

 .متر مربع زمين مورد نياز ميباشد2 مينكبه ازاء هر راس 
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 پرورش گربه  -9

 

 : مقدمه

علت آن نيز استفاده از گربه جهـت        . اند   سال قبل از ميالد گربه را اهلي كرده        3000مصريان قديم در حدود     

الهه گرمادهنده به خورشيد    (باست    مصريان معتقدند كه كله   .  غالت بوده است   هاي سيلوهاي   مبارزه با موش  

 . باشد  گربه مي شبيه) و نمايانگر گرماي واقعي

گربه عليرغم گذشت هزاران سال از پديده اهلي شدنش، توانسته است غير وابستگي خـود بـه انـسان را                    

 . بمنزله خوشحالي اوست آورد ايكه از خود صداي نوازشگرانه در مي گربه. حفظ نمايد

ها بسيار    ظاهر صورت گربه  . دهد  ها اينكار را انجام نمي      كند و براي ديگر گربه      گربه تنها براي انسان ميو مي     

توانند احساسات درد و رنج، ترس و خوشحالي و غضب خود را نشان               زيرا با صورت خود مي    . پرمعني است 

 . دهند

ماننـد و بـراي        صورت بروز خطر فرار نكرده و در جاي خود باقي مي           ها حيوانات محتاطي هستند اما در       گربه

 . كنند بزرگنمايي نيز پشت و كمر خود را بلند مي

گربه خـانگي بـا ميـل و تمايـل زيـاد بـه       . ها زيبايي كميابي و با يك قدرت بدون تظاهر وجود دارد          در گربه 

 . كند ان را مات و مبهوت ميغيروابستگي و اعمال و رفتار بدون قيد و بند خود، گربه دوست

 : شوند  ها معموال به دو دسته تقسيم مي گربه

 هاي موبلند گربه -1

 هاي مو كوتاه گربه -2

هـاي كوچـك و پرمـو، موهـاي بلنـد و ضـخيم                هاي ايراني داراي تنه كوچك و كوتاه، كله گرد، گوش           گربه

رنگ   ي، گربه قرمز رنگ ايراني گربه كرم      گربه سياه ايراني، گربه آبيرنگ ايراني، گربه پلنگي ايران        . باشند  مي

القمندان يادي در بين عباشد كه اشتهار ز هاي ايراني مي چند تا از گربه ... ايراني، گربه دودي رنگ ايراني و       

 . و بويژه گربه دوستان ايتاليا دارند
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 ضوابط صدور پروانه پرورش گربه

 . پذيرد بعنوان مونس و همدم انسان صورت ميپرورش بصورت انفرادي و گروهي و به تفكيك نر و ماده و 

 . باشد  قالده مولد مي100 و حداكثر 15حداقل  : ظرفيت-1

 .  مترمربع مورد نياز است700 قالده 100به ازاء هر  : زمين-2

 .باشد فضاي مورد نياز جهت پرورش گربه مطابق جدول ذيل مي:  جايگاه-3

 

 )عمترمرب(فضاي باز  )متر مربع (فضاي مسقف 

 2 66/0 گربه ماده

 2 15/0 گربه نر

 5/0 33/0 بچه گربه

 5/4 14/1 جمع

 564=  قالده 100 × 64/5= به ازاء قالده 

 

 

 )مترمربع(فضاي باز  )متر مربع (فضاي مسقف 

 - 25  قالده100حمام تا 

 - 12  قالده100درمانگاه تا 

 - 50  قالده100محل تهيه غذا تا 

 - 15  قالده100اطاق نگهباني تا 

 - 25  قالده100اتاق كارگري تا 

 - 20  قالده100اتاق اداري تا 

 - 20  قالده100محل دفع فضوالت تا 

 5/4  142 جمع

 

 

 .  بدور از محل مسكوني باشد: فاصله-4
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  پرورش سگ -10

 

ار نمـودن،   هائي مانند بافت عضالني مناسب براي دويدن، تعقيب كـردن و شـك               سگ داراي قابليت   :مقدمه

هاي مناسب براي گرفتن شكار، دزد و قاچاقچي، حس بويايي و شنوائي بسيار قـوي بـراي رديـابي،                 دندان

تعيين بعد مسافت و تربيت، قدرت راهنمائي بسيار دقيق و كانال گوارشي كوتاه مناسـب جهـت تغذيـه از                    

 .باشد مواد گوشتي مي

پذيري، توليد و پرورش سگهائي است كه در امـور   هدف از پرورش سگ بدليل داشتن قابليت تربيت       : هدف

مـورد اسـتفاده و پـرورش قـرار     ... مربوط به گله، نگهباني، پليس، شكار، راهنماي نابينايان، زنـده يـاب و    

 . گيرند مي

شـوند و دوره آبـستني        در سال دوبار فحـل مـي      .  ماهگي است  6ها    سن بلوغ در نرها يك سالگي و در ماده        

 درجـه   5/38 -39دمـاي بـدن     . آورنـد    تولد كور و كـر بـدنيا مـي         6-4و بطور ميانگين     هفته بوده    9حدود  

در ارتبـاط بـا     .  بـار اسـت    90-120 و تعداد نبض در دقيقه       15-18، تعداد تنفس در هر دقيقه       گراد  سانتي

نژادهاي سگ در ايران هيچگونه فعاليتي انجام نگرفته و در حال حاضر تنها سگ سرابي و سـگ افـشاري            

 .باشد زد سگ دوستان ميزبان

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش سگ

 متـر  10هـا    متر مربع، فضاي باز براي بالغ   5/1توله   متر مربع،    5/1 متر مربع، سگ نر      6 سگ ماده    :جايگاه

 متر مربع، محل تهيه غذا و انبار        4/1 متر مربع، درمانگاه     4/1 متر مربع، حمام     5مربع، فضاي باز براي توله      

 متـر مربـع،     25/0 متر مربع، اطاق كارگري      15/0 متر مربع، نگهباني     12/0تر مربع، انبار وسايل      م 5/0غذا  

 متـر مربـع     22/13 متر مربع جمـع مـساحت مـورد نيـاز            2/0 متر مربع و مخزن دفع فضوالت        2/0اداري  

 .باشد مي
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 صدور پروانه پرورش سگضوابط : جدول

 )m2مساحت به (

 مساحت

 جنسيت
 ازفضاي ب فضاي بسته

فضاي كلي ساير تأسيسات 

  قالده هربه ازاي
 جمع

 22/20 22/4 10 6 سگ ماده

 72/15 22/4 10 5/1 سگ نر

 72/10 22/4 5 5/1 هتول

 *    جمع تأسيسات

 

  متر مربع22/13مجموع تأسيسات فضاي بسته * 

 بدور از محل مسكوني :فواصل

  قالده50 قالده مولد و حداكثر 15حداقل : ظرفيت
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 ش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهيپرور

 

 :مقدمه

هـاي مختلـف      آزمايشگاهي، كليد ناشناخته علوم بيولوژي و آموزشـي هـستند و پيـشرفت رشـته              حيوانات  

. ها، مديون به كـارگيري حيوانـات مزبـور اسـت     پزشكي، زيست شناسي و داروشناسي در تمام زمينه    علوم

شـود، كـه       و تحقيقاتي موردنظر، اصولي در نظر گرفته مـي         درحال حاضر، به منظور دستيابي به نتايج علمي       

هـاي فـوق تخصـصي در         رعايت آن در پرورش، نگهداري و تكثير اين حيوانات، منجـر بـه ايجـاد رشـته                

توانند مـورد     به طور كلي، حيوانات آزمايشگاهي، در موارد زير، مي        . دانشگاهها و مؤسسات علمي شده است     

 :استفاده قرار گيرند

 يش مواد بيولوژيكي آزما-1

  سم شناسي-2

 هاي داروئي  آزمايش فرآورده-3

 ها و مكملهاي غذائيور آزمايش ناهنجاري زائي در دا-4

  سيتولوژي-5

  ژنتيك-6

  ژنتيك سلولي-7

  راديولوژي-8

  سرطان شناسي-9

  ميكروبيولوژي-10

  ايزوتوپها و مواد راديواكتيو -11

  آزمايشات رفتاري-12

 ضائي تحقيقات ف-13

  جنين شناسي-14

  فيزيولوژي-15

  دندانپزشكي-16

 شناسي  انگل-17
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 ضوابط صدور پروانه جهت پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي

 

  ضوابط صدور پروانه تأسيس واحدهاي پرورش حيوانات آزمايشگاهي-الف

 .گردد  تعيين مي1حداقل ظرفيت، مطابق جدول شماره : ظرفيت -1

 

 1جدول شماره 

 حداقل ظرفيت گله پدر و مادر
 طريقه نگهداري نوع حيوان

 تعداد مادر تعداد پدر

حداقل فرزنداني كه در سال 

 شود عرضه مي

  عدد20000 140 35 1پلي گامي 

 موش  عدد20000 140 140 2منوگامي 

  عدد20000 280 280 همخون

  عدد10000 100 100 منوگامي هامستر

  عدد20000 140 35 گامي پلي

 رات  عدد20000 140 140 منوگامي

  عدد20000 280 280 همخون

  سر2000 200 20 گامي پلي خوكچه هندي

  سر5000 200 20 گامي پلي خرگوش

  سر400 80 16 پلي گامي گربه

  قالده300 60 15 گامي پلي سگ

 

 .ده كميسيون مركزي استتعيين حداكثر ظرفيت چنين واحدهائي بر حسب نياز و شرايط منطقه به عه

مساحت كل زمين مورد نياز جهت تأسيس واحـدهاي پـرورش حيوانـات آزمايـشگاه دو برابـر                  : زمين -2

 .شود مساحت زيربنا در نظر گرفته مي

جهت پرورش هر يك از انواع حيوانات آزمايشگاهي بر اساس روشهاي مختلف توليـد    :  نقشه و جايگاه   -3

به ازاي هر يك از ستونهاي جدول اطاقي به ابعاد ( متر مربع 60، بايد 2ره و ظرفيت قيد شده در جدول شما

تأسيسات جنبي شامل حمام، موتورخانه دستـشوئي،       . مساحت جايگاه اصلي در نظر گرفته شود      )  متر 5 ×4

جـدول  (انبار مواد غذائي، دفتر و خانه كارگري نيز، به ازاي ظرفيت هر يك از انواع حيوانـات آزمايـشگاهي           

 ذكر شده است، كه با اضافه شدن هر نـوع حيـوان ديگـر، ميـزان مـساحت                3، در جدول شماره     )2اره  شم

 .تأسيسات جنبي افزايش خواهد يافت
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 2جدول شماره 

 انواع حيوانات آزمايشگاهي
تعداد حيوانات جوان جهت 

 عرضه به بازار

تعداد پدر و مادر جهت 

 توليد و تكثير

تعداد حيوانات جهت كارهاي 

 يشي و تحقيقاتيآزما

  عدد1000  عدد1250  عدد3500 موش

  عدد200  عدد240  عدد700 هامستر

  عدد200  عدد250  عدد700 رات

  عدد100  عدد125  عدد350 خوكچه هندي

  عدد20  عدد25  عدد70 خرگوش

  عدد8  عدد10  عدد28 گربه

  قالده2  قالده3-2  قالده7 سگ

 

 3جدول شماره 

 مساحت اضافي با اضافه شدن نوع ديگر ساحت براي يك نوع حيوانم نوع تأسيسات

  متر مربع10  متر مربع40 حمام، موتورخانه و دستشوئي

  متر مربع30  متر مربع60 انبار غذا

  متر مربع40در صورت نياز حداكثر   متر مربع20 دفتر

 -- * متر مربع70 خانه كارگري

 

 2ي ظرفيت قيد شده در جدول شماره  براي سكونت دو نفر كارگر به ازا*

 

مشخصات هر يك از قفـسها      . گيرد  انواع حيوانات آزمايشگاهي در قفسهاي مخصوص، صورت مي       پرورش  

 :به شرح زير است

 

 : اندازه قفس براي پرورش و نگهداري موش، رات و هامستر-

 .فاعمتر ارت  سانتي13× متر عرض   سانتي5/13× متر طول   سانتي24: قفس نوع اول

 .متر ارتفاع  سانتي14× متر عرض   سانتي21× متر طول   سانتي27: قفس نوع دوم

 .متر ارتفاع  سانتي15× متر عرض   سانتي27× متر طول   سانتي42: قفس نوع سوم

 .متر ارتفاع  سانتي30× متر عرض   سانتي5/38× متر طول   سانتي59: قفس نوع چهارم

 .شوند ختلفي از حيوانات ياد شده، نگهداري ميدر هر يك از قفسهاي فوق، تعداد م

 .توان استفاده كرد ضمناً از قفس نوع چهارم براي نگهداري خوكچه هندي نيز مي
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 : اندازه قفس براي پرورش و نگهداري خرگوش-

 .متر ارتفاع  سانتي52× متر عرض   سانتي45× متر طول   سانتي60: براي يك عدد خرگوش

 .متر ارتفاع  سانتي52× متر عرض   سانتي55× متر طول   سانتي100: براي دو عدد خرگوش

 

 : اندازه قفس براي نگهداري گربه-

 .متر ارتفاع  سانتي40× متر عرض   سانتي50× متر طول   سانتي70

 

 : اندازه قفس جهت نگهداري سگ-

 .متر ارتفاع  سانتي82× متر عرض   سانتي5/70× متر طول   سانتي5/97

معموالً جهت نگهداري سگ آزمايـشگاهي كـه جثـه          . ، بستگي به وزن و جثه حيوان دارد       اندازه قفس سگ  

 .ها را تغيير داد توان اندازه شود و بر اين اساس، مي متوسط دارد، از قفس فوق استفاده مي

توان تواماً اقدام به توليـد حيوانـات آزمايـشگاهي متعـارفي و فاقـد                  در يك اطاق از جايگاه، نمي      :1تبصره  

ليكن، توليد حيوانات اخير با حيوانات فاقد اجرام ميكروبـي در يـك اطـاق،               . زا كرد   جراي ميكروبي بيماري  ا

 .بالمانع است

 كارهـاي آزمايـشي و تحقيقـاتي        چنانچه توليدكننده نخواهـد، بـر روي حيوانـات آزمايـشگاهي             :2تبصره  

ازاي هر نوع حيوان مندرج در جدول   ربع به    متر م  20( به همان نسبت     دتوان  دهد، جايگاه مورد نياز مي      انجام

 .كاهش يابد) 2شماره

 سانان را در يك واحـد و      متقاضي بايد، انواع حيوانات آزمايشگاهي از راسته جوندگان و خرگوش          :3تبصره

اي دريافـت     حيونات آزمايشگاهي گوشتخوار را در واحد ديگر پرورش دهد و براي هر يك، پروانه جداگانـه               

 .كند

سانان يا راسته گوشـتخواران، بـه     هاي جوندگان و خرگوش      پروانه صادره براي هر يك از راسته       :4تبصره  

هاي    و مساحت زيربنا براي هر يك از راسته        - اعم از مادر و كل گله      -نژاد، ظرفيت . گردد  طور مجزا صادر مي   

 .برداري آنها نيز مشخص شود فوق، بايد به تفكيك ذكر شود و نحوة بهره

اي پرورش يابند و نگهـداري و پـرورش           يوانات آزمايشگاهي همخون، بايددر اطاقهاي جداگانه      ح :5تبصره

 .آنها در يك اطاق، ممنوع است

اي ايجـاد    احداث بناي واحد براي انواع حيوانات آزمايشگاهي، قسمتها بايـد بـه گونـه         تدر صور  :6تبصره

 .گونه ارتباطي با يكديگر نداشته باشند شوند، كه هيچ
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 حيوانات جديدي كه قرار است به كلني اضافه شوند، بايد مشخصات همـان كلنـي را داشـته يـا                     :7تبصره

 .اينكه از نظر فلورميكروبي در طبقه باالتري قرار گرفته باشند

 . توليد حيوانات آزمايشگاهي بايد زير نظر يك نفر متخصص ذيصالح صورت گيرد:8تبصره

فروخته شده، از مركز توليد به مركز مصرف بـا درنظـر گـرفتن               حمل و نقل حيوانات آزمايشگاهي       :9تبصره

 .المللي انجام گيرد بندي حيوانات، بايد بر اساس استانداردهاي بين درجه

 : در مورد سگ و گربه، عالوه بر موارد ذكر شده، رعايت مقررات زير نيز، الزامي است:10تبصره 

 .شود مايه كوبي PANLEUKOPENIAگربه بايد بر ضد بيماري  -

، تـورم ويروسـي كبـد و    CANINE DISTEMPER  سگهاي جـوان  بايد بر ضد بيماريسگ -

. كــوبي شــود  مايــه(L.ICTEROHAEMORRHAGICA,L.CANICOLA)لپتوســپيروز 

 .واكسنهاي نام برده، بايد زير نظر دامپزشك تزريق شود

ت تحت آن شماره تكميل  تمام حيوانات بايد، داراي يك شماره مخصوص باشند، تا كارت اطالعا        :11تبصره  

 .شود

يك نسخه از كارت بهداشتي بايد توسط دامپزشك مسئول امضاء و در موقع فروش به خريـدار                 : 12تبصره  

 .تحويل و نسخه ديگر آن، به مدت يكسال در بايگاني توليدكننده نگهداري شود

لـيكن، در صـورتي كـه       .  روز قبل از فروش انجام شـود       15 واكسيناسيون حيوانات بايد حداقل      :13تبصره  

كننده خواستار حيواني است كـه واكـسينه نـشده باشـد، فـروش حيـوان طبـق درخواسـت كتبـي            مصرف

 .كننده، بالمانع است مصرف

 توليدكننده موظف است، درجه حيواناتي را كه ميل دارد اقدام بـه پـرورش آن كنـد، مـشخص                    :14تبصره  

 ).6مطابق جدول شماره (سازد 

شـوند مـشخص      ده موظف است، نوع پرورش حيواناتي را كه به شرح زير نام برده مي              توليدكنن :15تبصره  

 :سازد

 پرورش حيوانات آزمايشگاهي همخون -

 پرورش حيوانات آزمايشگاهي غيرهمخون -

 )هتروزيگوت كامل(اند  پرورش نسل حيوانات همخوني كه با هم آميخته شده -

نات آزمايشگاهي را كه در بند قبلـي قيـد شـده            ايوتوليدكننده، نبايد روشهاي مختلف پرورش ح     : 16تبصره  

 .است، در يك اطاق به مورد اجرا گذارد

گيرد، رعايت    جهت نگهداري حيوانات سه ستاره گروه يك، كه در ساختمانهاي بسته صورت مي             :17تبصره  

 :اصول زير الزامي است

 تهويه فشار مثبت -
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 تصفيه هوا -

 پاستوريزاسيون غذا -

  بستر حيواناتاستريليزاسيون قفسها و -

 .شوند تعويض لباس روئي افرادي كه وارد ساختمان نگهداري حيوانات مي -

 جهت نگهداري حيوانات چهار ستاره گروه اول و سه ستاره گـروه دوم، كـه آنهـا نيـز بايـد در                       :18تبصره  

 :ساختمانهاي بسته صورت گيرد، رعايت اصولي زير الزامي است

 مثبتتهويه فشار  -

 تصفيه هوا -

 يزاسيون غذا، قفسها و بستر حيواناتاستريل -

 .شوند تعويض كامل لباس افرادي كه وارد ساختمان مي -

 استحمام افراد در موقع ورود به داخل ساختمان نگهداري حيوانات -

در خصوص پرورش حيوانات آزمايشگاهي با در نظر گرفتن كليه ضوابط بهداشـتي و زيـست                :  فواصل -4

 .محيطي، رعايت فواصل الزامي نيست

 رعايت فواصل در خصوص پرورش حيوانات آزمايشگاهي گوشـتخوار، برابـر آنچـه كـه در فـصل              :تبـصره 

 .پرورش سگ و گربه ذكر گرديده است، عمل خواهد شد
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 :فصل ششم
پرورش و نگهداري طيور، 
ساير ماكيان، شترمرغ و 

 پرندگان زينتي
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  پرورش و نگهداري طيور -1

 

 :مقدمه

دم بيـشترطالب مـصرف مـواد    در چند دهه اخير، با توجه به رشد جمعيت و تغيير الگوي مصرف و اينكه مـر  

اند و نيز، با توجه به كم شدن عرضه مرغ از روستاها كه در اثـر شـيوع بعـضي از بيماريهـا                         پروتئيني شده 

گـذاري و تعـداد افـراد شـاغل يكـي از مهمتـرين        صورت گرفته و نيز حمايت دولت از نظر حجم سـرمايه          

مجهـز مرغـداري و نيـز      سـالنهاي   شـود و تعـداد زيـادي          هاي بخش كشاورزي كشور محسوب مي       شاخه

سازي بـه ايـن امـر اختـصاص يافتـه اسـت و متخصـصان                  كشي و خوراك دام و مكمل       كارخانجات جوجه 

 .اند اي در اين رشته، مشغول فعاليت شده ورزيده

بازده عالي توليد گوشت و تخم مرغ توسط اين پرنده است كه آنرا در ميان انواع دام و طيـور منحـصر بـه                

ست و در صورتي كه با استفاده از امكانات بالقوه موجود در كشور مواد اوليه خوراك آن نيز تامين    فرد كرده ا  

رشد كشور را تامين      تواند قسمت قابل توجهي از پروتئين مورد نياز جمعيت روبه           صنعت مرغداري مي  . گردد

 .كند

اردك و بوقلمون نيـز كـم و بـيش          ،  زغا  :پرورش ساير انواع طيور، مانند      در كشور ما عالوه بر مرغ و خروس،       

متداول است با در نظر گرفتن خصوصيات مختلف و نيازهاي پرورش هر كدام از اين پرنـدگان، نگهـداري                   

تواند در شرايط مساعد با صرفه بوده و در تامين گوشت سفيد و تنوع آن نقـش فعـالي داشـته             آنها نيز مي  

 .باشد

 

 ا مرغ و خروس بومي مرغ و خروس اعم از هيبريدهاي تجارتي ي-1

پـرورش نيمچـه    (بـرداري بـه صـورت واحـدهاي توليـد گوشـت             پرورش مرغ و خروس، به منظـور بهـره        

پـرورش مـرغ مـادر      (جوجه يكـروزه تجـارتي      ) پرورش پولت و مرغ تخمگذار    (تخم مرغ خوراكي    )گوشتي

زه اجـداد   و جوجـه يكـرو    )  گوشـتي يـا تخمگـذار      پرورش اجداد (، جوجه يكروزه مادر     )گوشتي و تخمگذار  

 .گيرد انجام مي) پرورش الين گوشتي يا تخمگذار(

 

 :تاسيس واحدهاي پرورش مرغ و خروسضوابط صدور پروانه 

كليه ضوابط تاسيس واحدهاي پرورش مرغ و خروس اعم از ظرفيت، زمين و نقشه و جايگاه جهـت انـواع                    

 هاي غيراتوماتيـك     ك يا در آشيانه   هاي اتوماتي   در آشيانه الذكر به صورت پرورش       برداري فوق   روشهاي بهره 
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باشد كه رعايـت فواصـل و      چه به صورت پرورش بر روي بستر يا در قفس در جدول مشخصات مندرج مي              

 .ضوابط ذكر شده در جداول الزامي است

كارخانـه  : پـرورش ماكيـان شـامل   اي   متقاضياني كه بخواهند نسبت به احداث يك واحد زنجيره      :1تبـصره   

كشي، مزرعه مرغ مادر، پرورش نيمچه گوشتي و كشتارگاه طيور اقدام كننـد          خانه جوجه ساخت خوراك، كار  

اي و برابر ضوابط      اي كه در قالب يك واحد زنجيره         جداگانه  ام از واحدهاي نام برده، پروانه     بايد براي هر كد   

 .خاص خود صادر خواهد شد دريافت دارند

 مـادر بـا   مرغمرغ تخمگذار يا واحد پرورش پولت يا واحد  متقاضيان احداث يك واحد توام مانند      :2تبصره  

الذكر، كه مطابق ضوابط   مجزا براي هر يك از واحدهاي فوق شي، بايد نسبت به دريافت پروانهك واحد جوجه

 .اقدام كنند شود، خاص خود صادر مي

 كـه در ذيـل    بر اساس ضوابط خاص خود2فواصل مربوط به واحدهاي مرغداري موضوع تبصره   :3تبصره  

 .گردد جدول فواصل ذكر شده تعيين مي

 رعايت فاصله درخصوص كارخانه خوراك وابسته به هر يك از واحدهاي پرورش ماكيان با محل          :4تبـصره   

 .تاسيسات همان واحد الزامي است

 در خصوص احداث واحد پرورش طيور به غير از الين و اجداد كه در اختيـار كميـسيون مركـزي                :5تبصره  

 .باشد باشد بقيه تصميمات به عهده كميسيون صدور پروانه استان مي ر پروانه ميصدو
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 ساير ماكيان -2

 - كبـك  - دراج - قرقـاول  - اردك - غـاز  - پرندگان زينتي  - شترمرغ -بوقلمون (:پرورش ساير ماكيان نظير   

ر جهـت توليـد   برداري به صورت واحدهاي توليد گوشت و بندرت د  عمدتاً به منظور بهره   )  هوبره -بلدرچين

 .گيرد تجاري تخم آنها صورت مي

 پرورش برخي از ساير ماكيان مانند كبك و بلدرچين بصورت توام، گله مادر و توليدي و تاسيسات        :تبـصره 

 .پذيرد جنبي انجام مي

 

 :ضوابط صدور پروانه تاسيس واحدهاي پرورش ساير ماكيان

مين و نقشه و جايگاه چه در سالنهاي پنجره بـاز           الذكر اعم از ظرفيت ز      كليه ضوابط تاسيس واحدهاي فوق    

با تهويه آزاد يا در جايگاه محصور شده با توري، در جدول مشخصات منـدرج اسـت رعايـت فاصـله نيـز                    

 .مطابق جدول فواصل الزامي است

بصورت استفاده از فضاي آزاد يا سيـستم نيمـه    ) غاز و اردك  : (مانندچنانچه پرورش برخي از ساير ماكيان       

تواند حداكثر تا  ائي صورت پذيرد، فواصل ياد شده ميچر
4

1
 . تقليل يابد

تواند بصورت تلفيقي و در كنار استخرهاي پـرورش مـاهي و تاالبهـا و                 و همچنين پرورش اردك و غاز مي      

 .مردابها انجام گيرد

 

 :تعاريف

نعتي و همچنين اردك و غاز بومي قابل تكثيـر،     جزء پرندگان آبزي كه در قالب اردك و غاز ص          :اردك و غاز  

چر مزارع و پرورش      استفاده از فضاي آزاد و سيستم نيمه چرائي و همچنين پس          . باشد  پرورش و عرضه مي   

 .شود  در نظر گرفته ميماهيتوام با 

در نظـر  گيري از فضاي آزاد و چرائي يا نيمه چرائي      صرفاً در قالب شرايط روستائي و بهره       :بوقلمون بومي 

 .گرفته شود

گيري از كنـسانتره و مـدت زمـان محـدود پـرورش و        صرفاً در قالب مزارع بسته و بهره :بوقلمون صنعتي 

وجود مزارع مادر و گوشتي بصورت مجـزا از خـصوصيات آن تلقـي              . سپس كشتار و عرضه آن اقدام گردد      

ي د رصورت لزوم، رعايت فاصله طبق ول. باشد  ميكشي در مزارع مادر الزامي        وجود كارخانه جوجه  . گردد  مي

 .باشد نظام دامپروري الزامي مي
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مـزارع  . باشد   و همچنين كامالً بسته را دارا مي       چرائي قابليت پرورش در قالب سيستم نيمه        :مرغ مرواريد 

 .شود در نظر گرفته مي) گوشتي(در قالب مادر و پرورشي 

كـشي گوشـتي،       مـادر، جوجـه    هـاي   قـسمت  وجـود    در قالب صنعتي بوده و    : قرقاول، كبك، بلدرچين، تيهو   

بندي، سردخانه، الشه سوز و انبار از ملزومات تأسيسات مورد نظر بوده و رعايـت فاصـله                   كشتارگاه، بسته 

 .باشد مين الزامي  در حال حاضرتأسيسات موجود مورد نياز در مزارع فوق مطابق با ضوابط نظام دامپروري

مـزارع هـوبره در قالـب مـادر و        . چرائي و بسته را دارا است        نيمهستم   قابليت پرورش در قالب سي     :هوبره

 . شود در نظر گرفته مي) گوشتي(پرورشي 
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  پرندگان زينتي-3

نگهداري پرندگان زينتي عالوه بر جنبه سرگرمي و تفنن جنبه تجارتي نيز به خود گرفته است و جزء يكـي         

شـود جهـت بررسـي مـسائل مربـوط بـه              مـي  كـشاورزي و دامپـروري محـسوب         -هاي توليدي   از رشته 

اصالح نژاد و نگهداري آنها در سراسر دنيا محققان بسياري مشغول تحقيق و بررسـي هـستند تـا                     تغذيه،

گذشـته از جنبـه فـوق در        . بتوانند با حداقل خوراك مصرفي بهترين بازده را از نظر توليـد بدسـت آورنـد               

آوري نژادهـاي اصـيل و زينتـي و بـه        اذوق اقدام به جمـع    كشورهاي پيشرفته بسياري از افراد عالقمند و ب       

پردازند و در آنجـا داوران        كنند و هر ساله به برپايي نمايشگاه مي         جمعيت اين پرندگان مي    تشكيل كلوپ و  

نگهـداري پرنـدگان زينتـي داراي       .دهند  باتجربه بهترين پرندگان را انتخاب و جوايزي به صاحبان آنها مي          

 : زير ميباشدفوايدبسياري به شرح

 بسياري از اين پرندگان، عالوه بر زيبايي پر و بال و ظاهر شكيل و لحن خوش كه جنبه زينتي آنها است،                -

از نمونـه ايـن گـروه،       . رونـد   از نظر توليد گوشت و تخم نيز براي مصارف خانواده و احياناً فروش بكار مي              

 . كبك بلدرچين، تيهو و غيره را نام بردتوان برخي از انواع مرغ و خروس خانگي، اردك، كبوتر، مي

 گروهي از پرندگان هستند كه به علت زيبايي پروبال و شكيل بودن ظاهر و لحن خوش مورد توجه قـرار                     -

در حالي كه در اثر       شود،  نگهداري پرندگان اصيل و زيبا سبب حفظ نژاد آنها مي         . شوند  دارند و نگهداري مي   

نسل اين حيوانات به طور كلي منقرض و از صحنه گيتي محو شود و در         كم توجهي به اين امر ممكن است،        

از انواع اين گروه قناري، مرغ عـشق، فيـنچ،          . هاي خود محروم شود     نتيجه طبيعت از داشتن يكي از پديده      

تـوان    ها، چكاوك، طرقه و بسياري ديگر را مي         انواع طوطي، طاووس، قو، سهره، سار، مينا پري ، انواع بلبل          

 .ردنام ب

 بسياري از نژادهاي پرندگان زيبا به وسيله افرادي ايجاد شدند كه داراي شغل و پيشه متفاوتي به غير از                   -

اي كه به حيوانات داشته به طور تجربي مبـادرت بـه اصـالح و     اند اين افراد با عالقه     پرورش پرندگان بوده  

ادها در توليد آميخته و نژادهاي جديـد نيـز   اند، كه از اختالط بعضي از همين نژ   تالقي نژادهاي مختلف كرده   

آوري و نگهـداري انـواع     البتـه، جمـع   . امكان چنين امري در كشور ما نيز، فراهم است        . استفاده شده است  

تواند به عنوان ذخيره ژني بـا         كند، مي   پرندگان در مناطق مختلف، عالوه بر آنكه از انهدام آنها جلوگيري مي           

 .راي اصالح و ايجاد نژادهاي جديد قرار گيردارزش در اختيار متخصصان ب

 با وجودي كه در مقايسه با ساير حيوانات، اغلب پرندگان زينتي داراي قيمـت زيـادي هـستند، مـصرف                     -

خوراك و مخارج نگهداري آنها ناچيز است و پرورش آنها، عالوه بر اينكه درآمد خوبي براي صاحبـشان در              

 .ي نيز براي كشور ايجاد كندتواند درآمد ارز برخواهد داشت، مي

تكثيـر و نگهـداري     .  برخي از پرندگان قابل شكار در كشورهاي همجوار، داراي مشتريان فراواني هستند            -

تواند درآمد قابل توجهي براي پـرورش         اينگونه پرندگان و صدور گوشت يا حيوان زنده به اين كشورها مي           
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هانگردان مايلند براي شـكار بعـضي از پرنـدگان كـه در     بسياري از مسافران و ج. دهنده در برداشته باشد 

در صـورت امكـان تكثيـر ايـن پرنـدگان و           . طبيعت بكر ايران وجود دارند، به اين سرزمين مسافرت كنند         

توان به اين گونه افراد اجازه شكار داد و از ايـن طريـق بـه جلـب                    اطمينان از عدم انقراض نسل آنها، مي      

توان به هويزه، دراج، تيهو، سـياه خـروس، زنگولـه             واع اين گروه پرندگان مي    جهانگرد نيز كمك كرد از ان     

 .بال، كبك دري، قرقاول، كبك و بلدرچين اشاره كرد

 

 :مقررات وضوابط پرورش ونگهداري پرندگان زينتي

  مزارع پرورش و تكثير پرندگان زينتي-الف

حـداكثر  .  انواع پرندگان زينتي اقدام نماينـد      توانند به تكثير، پرورش و نگهداري تركيبي از         اين واحدها مي  

هـاي سرپوشـيده و محـصور در     بايستي نگهداري پرندگان در سـالن      باشد كه مي     قطعه مي  7500ظرفيت  

 اتـاق  -ساير تأسيسات مورد نياز در واحدهاي پرورشي از قبيل انبار        . داخل قفسهاي جداگانه صورت پذيرد    

بعضي از ايـن    . بيني شود   ايد بر اساس ظرفيت واحد در طرح پيش        قرنطينه، دفتر كار و غيره ب      -كشي  جوجه

پرندگان زينتي كه آبزي و نياز به گردشگاه دارند مانند قو، اردك، غاز و طاووس عالوه بر جايگاه محـصور،                    

 .گردد بيني مي گردشگاه، استخر و بركه آب نيز پيش

 

  واحدهاي كوچك پرندگان زينتي -ب

حـداكثرظرفيت درايـن    . پرندگان ازگروه كوچك جثه ومتوسط جثه اقدام نماينـد        اين واحدها ميتوانند صرفا   

هـا و باغـات    دار بـزرگ و پـارك       پرورش آن برحسب امكانات در منازل حياط      .  قطعه ميباشد  2000واحدها  

 .شخصي با رعايت كليه ضوابط و رعايت مسائل بهداشتي و زيست محيطي بالمانع است

 .نميباشد  درواحدهاي آپارتماني مجازپرورش پرندگان زينتي:1 تبصره

 

 : شكار و توليدي واحد پرورش پرندگان قابل-ج

ارائه طرح توجيهي فني و اقتصادي توسـط        . باشد   پنجهزار قطعه مي   5000حداكثر ظرفيت در اين واحدها      

 فواصـل ايـن   . رسد  اين گروه از پرندگان فقط به صورت زنده عرضه و به فروش مي            . متقاضي الزامي است  

 .گروه از پرندگان همانند فواصل مندرج در جدول براي پرندگان زينتي است
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 )پارك پرندگان زينتي(باغ پرندگان  -4

در اين پارك انواع پرندگان زينتي بصورت آزاد قرار دارند سرتاسر اين پارك بوسيله توري و قفس محصور   

سازي آنها در نظـر   ها و النه ام از پرندهدر اين پارك محيطهاي مناسبي جهت هر كد. گردد  و سرپوشيده مي  

سازي، ايجاد استخر و درياچه مصنوعي و صخره مصنوعي و آبشار و              كاشت درخت، محوطه  . شود  گرفته مي 

حداقل زمين مورد نيـاز     . تواند قرار گيرد    غيره از جمله محيطهاي مناسب در ايجاد پارك پرندگان زينتي مي          

تواند به ايجـاد نمايـشگاه پرنـدگان          د متقاضي ايجاد باغ پرندگان مي     باش  براي باغ پرندگان يك هكتار مي     

تواند به عنوان مركز عرضه و فروش پرندگان زينتي نيز فعاليت          زينتي در باغ اقدام نمايد اين نمايشگاه مي       

آن باشـد كـه ظرفيـت         نمايد همچنين در اين باغ متقاضي مجاز به ايجاد واحد كوچك تكثير پرندگان مـي              

 .شود با امكانات متقاضي توسط كميسيون صدور پروانه استان تعيين ميمتناسب 

 

 اهداف ايجاد باغ پرندگان

هاي زينتي بخصوص كمياب كه در محيطي با شرايط زينتـي              ايجاد يك محيط كامالً طبيعي براي پرنده       -1

 .اندم طبيعي پايداري بيشتري داشته و براي نسلهاي آينده به عنوان ذخيره ژنتيكي باقي مي

 . جنبه اكوتوريسمي خواهد داشت-2

 اكولـوژي صـورت     - فيزيولـوژي  -هاي مـورد نظـر از نظـر مرفولـوژي            مطالعه و تحقيقات محلي پرنده     -3

 .پذيرد مي

 .گيرد ارزش اقتصادي كه از چند جنبه مورد بررسي قرار مي

ويي مـورد توجـه اجتماعـات       گ  هاي زينتي و كمياب به دليل زيبايي و آوازخواني و تقليد از سخن              پرنده) الف

انساني قرار گرفته و ارزش اقتصادي قابل توجهي براي ايجاد پـارك خواهـد داشـت و همچنـين از نظـر                      

 .تجاري و صادرات براي كشور سودآور است

ها در حالتهاي مختلف براي كارهـاي آموزشـي، تحقيقـاتي و حتـي تجـارتي ارزش                   تاكسيدرمي پرنده ) ب

 .برد اقتصادي طرح را باال مي

 

كشي، دفتر كار و واحد  ساير تأسيسات مورد نياز در باغ پرندگان از قبيل انبار، قرنطينه، اتاق جوجه    : تبـصره 

تحقيقات و مطالعه پرندگان، كارگاه تاكسيدرمي، بخش خـدمات دامپزشـكي، بخـش تحقيقـات تغذيـه و        

توان در باغ پرندگان ايجاد  يآزمايشگاه، بخش آموزش فضاي سياحتي و پذيرايي براي بازديدكنندگان را م          

 .نمود
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  ضوابط صدور مجوز باغ پرندگان

 مجوز تأسيس توسط كميسيون صدور پروانه استان پس از تائيد كميسيون مركزي صدور پروانه صادر                -1

 .گردد مي

 .آن ميباشد نقشه هاي مرتبط با وفني و اقتصادي  متقاضي ملزم به معرفي زمين وارايه طرح توجيهي -2

 .باشد قطعه مي هفت و هزار و پانصد ظرفيت پروانه تأسيس براي باغ پرندگان حداكثر -3

 .باشد  ظرفيت تكثير در باغ پرندگان متناسب با امكانات متقاضي مي-4

 .باشد  حداقل زمين مورد نياز براي احداث باغ پرندگان يك هكتار مي-5

 .اي پرندگان زينتي خواهد بود فواصل باغ پرندگان همانند فواصل مندرج در جدول بر-6

 .باشد وجه امكان پذير نمي  تغيير كاربري در اين گونه واحدها به هيچ-7

 

  مراكز فروش و عرضه پرندگان زينتي-د

اين مراكز به منظور نگهداري موقت پرندگان بوده و صاحب امتياز اين پروانـه فقـط ملـزم بـه نگهـداري                      

ظرفيت مجموع پرندگان زينتي قابـل نگهـداري در ايـن مراكـز             . باشد  پرندگان زينتي به منظور فروش مي     

. گـردد  مجوز پروانه نگهداري پرندگان از طريق معاونت امور دام صادر مي.  قطعه تجاوز كند 2000نبايد از   

متقاضي دريافت پروانه ملزم به ثبت آمار و تلفات پرندگان در هـر مـاه و ارائـه آن بـه معاونـت امـور دام                        

 مراكز همچنين مجاز به فروش دان و ساير اقالم استاندارد نگهداري پرندگان زينتي از قبيل                اين. باشد  مي

 .باشد نيز مي) قفس، آبخوري، دانخوري و غيره(

 .بايستي در قفسهاي جداگانه نگهداري شوند هر يك از انواع پرندگان مي: 1تبصره 

 . متر مربع است25مراكز  حداقل مساحت مورد نياز براي عرضه و فروش در اين :2تبصره 

احداث مراكزعرضه وفروش پرندگان زينتي مي توانـد درداخـل محـدوده شـهرهاياخارج ازآن               :3تبـصره   

 .بانظارت مراجع ذيربط انجام گردد

 . رعايت كليه مسائل فني، بهداشتي و زيست محيطي الزامي است:4تبصره 

 



 91

 :  پرورش شترمرغ-5

 .باشد ميپذير   امكانكشور در  پرورش شترمرغ با شرايط صنعتي

 

 : پروانه تأسيس واحدهاي پرورش شترمرغضوابط صدور

پس از طي مراحل دريافت موافقت اصولي امكان صدور پروانه تأسيس بـر اسـاس شـرايط ذيـر انجـام                     

 .پذيرد مي

 قطعـه در نظـر   100 قطعه و بـراي مـزارع پـرواري    25حداقل ظرفيت اقتصادي براي مزارع مادر   : ظرفيت

 .شود ه ميگرفت

 .زمين بايد داراي شرايط و ضوابط نظام دامپروري باشد: زمين

در رابطه با انواع دام همسان با دام و بـا انـواع             (فواصل مورد نظر بر اساس ضوابط نظام دامداري         : فواصل

 .گردد محاسبه مي) طيور همسان با طيور

جهـت  و فـضاي مـورد نيـاز        شـد   با  تأسيسات به صورت فضاي مسقف، سايبان و گردشگاه مـي         : تأسيسات

 .استپرورش مولدين و پرواربندي بشرح جدول زير 
 

 

 برابر ظرفيت گله مادر در نظـر گرفتـه        20ظرفيت پرواربندي   هاي مادر بهمراه گله پرواري         در گله  :1تبصره  

 )شود رفته مي قطعه پرنده پرواري در سال در نظر گ20به ازاء هر قطعه شترمرغ مادر . (شود مي

هاي مادر بهمراه گله پرواري فضاي الزم از تولـد تـا سـه مـاهگي يـك سـوم ظرفيـت                    در گله  :2تبـصره   

 .گردد پرواربندي و از سه ماهگي تا پايان پروار دو سوم ظرفيت پرواربندي محاسبه مي

 گردشگاه )سايبان(مسقف 

 مولدين
 )به ازاء هر قطعه( متر مربع 8

  متر مربع 250

 ) متر80و حداقل طول متر10حداقل عرض (

  متر مربع2 )مسقف ( متر مربع5/0 ماهگي1از تولد تا 

 پرواربندي  متر مربع10 )مسقف (متر مربع 1  ماهگي3 تا 1

  متر مربع30 )سايبان ( متر مربع4  ماهگي تا پايان پروار3
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 :هفتمفصل 
پرورش و نگهداري 

 عسلزنبور
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 پرورش و نگهداري زنبورعسل

 )پروانه زنبورداري(ورداري بضوابط صدور شناسنامه زن

با توجه به شرايط خاص زنبورداري و ضرورت مهاجرت و كوچ دائمي زنبورداران به منظور بهره بـرداري از           

هـاي    شهد گياهان در مناطق مستعد كشور، تفاوت قابل توجهي بين اين رشـته توليـدي بـا ديگـر رشـته                    

ـ        لذا در اين بخش بجاي پروانه تاسيس يا بهره        .  است يدامپرور وط بـه فيزيـك     برداري كـه منحـصراً مرب

بـا شـرايط ذيـل شناسـنامه        ) زنبورداران(برداران    براي هر يك از بهره    . باشد  ساختمان در پالكي ثابت مي    

 .گردد زنبورداري با همان ارزش پروانه صادر مي

 كندوي مدرن با جمعيت30دارا بودن حداقل تعداد   :ظرفيت -1

 گذراندن دوره آموزش مقدماتي زنبورداري: آموزش -2

 .شود  شناسنامه زنبورداري توسط معاونت امور دام سازمان جهادكشاورزي استان صادر مي:1تبصره

 .شود  شناسنامه زنبورداري هرپنج سال يكبارتعويض مي:2تبصره

هاي زنبور عسل از جملـه مـوم، بـره مـوم، گـرده گـل، ژلـه رويـال، زهـر                         توليد ساير فرآورده   :3تبصره  

نكـات فنـي و     وسط واحدهاي پرورش دهنده زنبور عسل با رعايت كامـل           زنبور پاكتي، و غيره ت      زنبورعسل،

 .باشد اي نمي بهداشتي بالمانع است و نياز به اخذ مجوز جداگانه

 

 :ضوابط صدور پروانه پرورش ملكه تجارتي زنبورعسل

 .گردد  پرورش ملكه تجارتي زنبورعسل براي اشخاص حقيقي ياحقوقي با شرايط ذيل صادر ميپروانه

 . سال3زنبورداري با سابقه حداقل ارا بودن شناسنامه د -1

 كه توسط وزارت جهاد كـشاورزي برگـزار         دارابودن گواهي موفقيت در آزمون پرورش ملكه زنبورعسل        -2

 .گردد مي

حداقل ظرفيت توليد ساالنه ملكه براي هر واحد پرورش ملكه تجارتي زنبورعسل هزار ملكـه در سـال                   -3

 .باشد مي

 .كندوي با جمعيت ضروري است200دن حداقل دارا بو -4

جهت پرورش ملكه تجارتي زنبورعسل طرح و نقشه بايد توسط متقاضي ارائه و تاييـد  : نقشه و جايگاه   -5

 .صالحيت متقاضي و طرح و نقشه توسط معاونت امور دام استان انجام پذيرد

كيلومتر 5ا واحدهاي مشابه حداقل     محل پرورش ملكه تجارتي زنبورعسل در فصل توليد ملكه ب         : فواصل -6

 كيلومتر است و فاصله تاسيسات ثابـت واحـدهاي پـرورش ملكـه زنبورعـسل از                 3و با ساير زنبورستانها     

 .شود كيلومتر تعيين مي10يكديگر حداقل 



 94

رعايت فاصله با سـاير دامـداريها، كارخانجـات، منـاطق مـسكوني، عـوارض طبيعـي و عـوارض             :تبصره

مگر كارخانجاتي كه فاضالب آنها جهت زنبورعسل ايجاد مسموميت نمايد كه در            . يستتأسيساتي الزامي ن  

 . كيلومتر از مسير فاضالب آنها الزامي است3اين صورت، رعايت فاصله حداقل 

 اطاق پيوند، انبارها، محـل تلقـيح       (سطح زيربناي تأسيسات مورد نياز پرورش ملكه        :  زمين و تأسيسات   -7

 متر مربـع و زمـين مـورد نيـاز جهـت       100 پرورش ملكه با ظرفيت هزار عدد حداقل         براي يك واحد  ...) و  

هزار عدد پرورش مكله اضافه     شود و به ازاي هر يك          هزار متر مربع معين مي     3استقرار زنبورستان حداقل    

 .يابد  درصد زمين جهت استقرار زنبورستان افزايش مي50 درصد تأسيسات و 20، ظرفيت

پس از تأييد كميسيون مركزي صدور پروانـه، پروانـه بهـره            : ري پرورش ملكه زنبورعسل   پروانه بهره بردا  

 .گردد برداري توسط كميسيون صدور پروانه استان صادر مي

 .ان احتياج به تغيير كاربري نداردزمين محل استقرار زنبورست :1تبصره 

توسط معاونـت امـور دام وزارت   پرورش دهندگان ملكه موظفند ، نژادهاي خالص و تأييد شده             :2تبـصره   

جهادكشاورزي را با رعايت كليه ضوابط علمي ، فني و بهداشتي پرورش دهند و در صـورت لـزوم ، نمونـه               

 .هاي توليدي خود را در اختيار مراجع ذيصالح قرار دهند ملكه

 .باشد  مياولويت اعطاي پروانه پرورش ملكه با كارشناسان دامپروري و كشاورزي  :3تبصره 

 .باشد در تمامي موارد فوق ، منظور از ملكه زنبورعسل، ملكه بارور مي  :4تبصره 

معاونت امور دام و سازمان دامپزشكي كشور ، مراكز توليد و پرورش ملكه زنبورعسل را از نظـر              :5تبصره  

 مسائل فني و بهداشتي و درماني تحت نظارت خواهند داشت و مراكز فوق ، موظف بـه هرگونـه همكـاري                    

 .هستند

 

 : ضوابط مهاجرت و استقرار زنبورستانها 

تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از دامپزشـكي                -1

 قبل از مهاجرت ، به مديريت جهادكشاورزي شهرستان مبدأ ارائـه         ،، توسط زنبوردار  مبني بر سالمت واحد   

 . شود اقدامشود، تا نسبت به صدور مجوز مي

، زنبـوردار متقاضـي را كـه بـه مـديريت جهادكـشاورزي              ديريت جهادكشاورزي شهرسـتان مبـداء     م -2

شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت مديريت جهادكشاورزي شهرستان مقصد اقدام به صدور مجوز               

ر دام  جهادكشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت اطـالع بـه معاونـت امـو             . (نمايد  مهاجرت مي 

 .)جهاد استان ارسال نمايد

موافقت مديريت جهادكشاورزي شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر بـشرح ذيـل انجـام      -3

 : شود مي
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 .باشند  اين دستور العمل نيز مي4 اولويت اسكان با زنبورداران محلي است و ملزم به رعايت بند )الف

از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسـال          حداكثر ده روز قبل       در مورد استقرار،   )ب

در يك زمان به شهرستان مقـصد       شود و در صورتي كه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار               مي

 .، اولويت با زنبوردار باسابقه اسكان در آن منطقه خواهد بودبرسد

 سال سابقه سكونت در محل مورد نظر داشته         شود كه حداقل سه     زنبوردار محلي به فردي گفته مي       :تبصره

 .باشد

 

 .ف به رعايت حداقل فاصله زنبورستانهاي خود به شرح زير هستندزنبورداران در فصل كوچ موظ -4

 . متر500 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 1000 كلني به شعاع 100 تا 30از ) الف

 1000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشـش گيـاهي               1500 كلني به شعاع     300 تا   100از  ) ب

 .متر

 . متر1500ش گياهي  متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوش2000 كلني به باال به شعاع 300از ) ج

هاي كوچكتر تقسيم كنند  غال منطقه ، كندوهاي خود را به بنهورداران مجاز نيستند به منظور اش  زنب :1تبصره  

تواننـد بـا     كندو داشته باشند ، كه در اين صورت ، مازاد بر اين تعـداد را مـي       500گر كساني كه بيش از      م

 .هاي ديگر مستقر نمايند  رعايت فواصل تعيين شده در محل

 .نمايد قرار دادن كندوهاي خالي در منطقه حقي را براي زنبوردار ايجاب نمي: 2تبصره 

 با توجه به موقعيت جغرافيائي و اقليمي هر منطقه توسـط معاونـت         4د  فواصل اعالم شده در بن     :3تبـصره   

 .باشد ور دام استان قابل تغيير ميام

حق تعـرض و جلـوگيري از       ) حقيقي و حقوقي  (در مراتع و جنگلها و صحراهاي شهد خيز كشور ، افراد             -5

م جهادكـشاورزي بـا در نظـر    اسكان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختالف معاونـت امـور دا   

 .گرفتن كليه موارد فوق ، ملزم به حمايت از زنبورداران است

شـود كـه داراي گياهـان خـودرو باشـد و در مالكيـت        اي اطالق مي  صحراي شهد خيز به منطقه    :1تبصره  

 .اشخاص نيست

سل حق دريافـت   در مراتع و جنگلها اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اسكان كندوهاي زنبورع  :2تبـصره   

 .هيچگونه وجهي از زنبورداران ندارند

 .بيني نشده در اين دستورالعمل با نظر كارشناس واحد زنبورداري استان قابل اجرا است موارد پيش -6

 از مفاد اين دسـتورالعمل ، در مراحـل اول برخوردهـائي از قبيـل قطـع خـدمات       متخلفبا زنبورداران  -7

و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبـورداري و معرفـي بـه مراجـع               ) عاونيخدمات دولتي و ت   (زنبورداري  

 .ذيصالح صورت خواهد گرفت و امور دام جهادكشاورزي استان مبدأ موظف به اجراي آن خواهد بود
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 :هشتمفصل 
انتقال دامداريها، احداث 

 هاي دامداري مجتمع
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 انتقال دامداريها  -الف

 

 : مقدمه

 و خدمات رفـاهي بـه       رشد و توسعه زندگي شهري همراه با پيشرفت روز افزون فناوري و توسعه امكانات             

، ميتواند منـشأ اثـرات و       ريزي صحيح انجام گيرد     دون برنامه قاعده و ب    رغم ظاهر زيبا و رفاهي، چنانچه بي      

بيني، تراكم بيش از حد جمعيت ، افزايش فزاينده آلودگي محيط زيست، منابع       ناهنجاريهاي غير قابل پيش   

 .سطحي و زيرزميني و ساير مسائل حاد زيست محيطي شود

، صـنايع و سـاير      رور زمان و قـرار گـرفتن كارخانجـات        رويه شهرهاي بزرگ به م      با توجه به گسترش بي    

مـشكالتي بـراي     در محدوده شهرها و بافـت مـسكوني،          دامداريها و مرغداريها  : فعاليتهاي توليدي، نظير  

ـ           با توجه به پيش   . بوجود آمده است  تداوم توليد اين واحدها      ال آينـده و    بيني جمعيت كـشور طـي چنـد س

 تأمين پـروتئين    تاگيرد   مي تأمين غذا براي اين جمعيت، در اولويت خاص قرار           آنتحليلي بر سرعت رشد     

سطح بهداشـت در داخـل      ارتقاء  حيواني از روند حركتي سريعتري برخوردار شود  و تالشي الزم در جهت              

شد و توسعه صـنعت دامپـروري   ريزي اصولي جهت ر تحقق اين مهم، در گرو يك برنامه  . واحدها بعمل آيد  

 .به منظور حفظ روند توليدات دامي و تأمين مواد پروتئيني مورد نياز بوده كه امري بس خطير است

از اين رو لزوم اجراي طرحهاي جامع و فراگيري با پشتوانه ضمانتهاي اجرائي منطبق با سياستهاي دولـت             

 به گونه اي كه توليدات مورد نياز جامعه بـدون           جهت خارج نمودن فعاليت هاي ناسازگار با سكونت انسان        

 توليدي   وقفه ادامه داشته باشد امري الزامي است و بدين منظور در صورت عدم امكان جهت ادامه فعاليت                

 توليـد بـه صـورت       با ايجاد قطبهـاي   تجميع دامداريها   در حريم شهرها و بافتهاي مسكوني طرح انتقال و          

هـاي   هاي زيربنـائي و كـاهش هزينـه    شود تا آنكه كاهش هزينه  مياجرا در كل كشور    مجتمعهاي دامداري 

 .توليدي را نيز بهمراه داشته باشد

 

 ضوابط انتقال دامداريها  -1

ي بـا جمعيـت   افت مناطق مسكوني شهرها بدامداريهاي صنعتي و سنتي داراي پروانه يا فاقد پروانه كه در     

توانند به هر نقطه از استان مربوطه كه          ل آنها الزامي است ، مي     اند و انتقا     واقع شده  بيش از پنجاه هزار نفر    

هاي دامپـروري انتقـال       با ضوابط نظام دامپروري مطابقت داشته باشد، بصورت انفرادي يا در قالب مجتمع            

يابند و به فعاليتهاي خويش ادامه دهند و در مواردي كه ضرورت انتقال به خارج از اسـتان مربوطـه وجـود        

 قابل  هاي مربوطه و موافقت كميسيون صدور پروانه استان     ) مبدأ و مقصد   ( استانهاي د با هماهنگي  داشته باش 

 .انجام است
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 هاي شيري و گاوميش داري  انتقال گاوداري -1-1 

، بصورت مجتمع به محل جهت انتقال به خارج از شهرهاواحدهاي گاوميش داري و گاوداريهاي داشتي       -1

 هـاي صـادره      برابـر دسـتورالعمل   گـردد     صدور پروانه هر استان مشخص مي     مناسبي كه توسط كميسيون     

 .شود انجام مي

شوند و در  واحدهايي كه بيش از صد رأس گاو يا گاوميش مولد دارند، فقط به صورت انفرادي منتقل مي -2

 .مجتمع استقرار نخواهند يافت

 .مع دامداري احداث خواهد شد واحد دامداري مشمول انتقال شوند، مجت20درصورتي كه حداقل  -3

 .باشد  رأس گاو يا گاوميش مولد مي5000حداكثر ظرفيت نگهداري گاو و گاوميش در يك مجتمع  -4

 رأس گـاو و يـا گـاوميش مولـد را          20بايست ظرفيت پـرورش        هر واحد توليدي در مجتمع حداقل مي       -5

 .داشته باشد

 .رفيت آن نبايد بيش از يكصد واحد باشد حداكثر واحدهاي يك مجتمع با رعايت سقف ظ:1تبصره

و افزايش ظرفيت ) 1(تبصره نياز مناطق به افزايش تعداد واحد مندرج  در و   در صورت ضرورت     :2تبـصره   

 .شود صدور پروانه استان انجام مي نظر كميسيون واحدها با

 

 انتقال واحدهاي پرواربندي گوساله  -1-2

اري مشمول انتقال شـوند مجتمـع پرواربنـدي گوسـاله احـداث             در صورتيكه حداقل بيست واحد دامد      -1

 .خواهد شد 

 رأس گوساله پرواري مشمول انتقال به مجتمع نخواهند شد و بطـور             200واحدهاي با ظرفيت بيش از       -2

 .انفرادي انتقال خواهند يافت 

 .د باش رأس مي) 10000(حداكثر ظرفيت نگهداري گوساله پرواري در يك مجتمع ده هزار  -3

 رأس گوسـاله پـرواري را داشـته    50بايست ظرفيـت پـرورش       هر واحد توليدي در مجتمع حداقل مي       -4

 .باشد

توانـد    مـي ن  آن  حداكثر تعداد واحدهاي يك مجتمع گوساله پرواري بشرط رعايت سـقف ظرفيـت             :تبصره

 .بيش از يكصد واحد باشد

 

 انتقال واحدهاي پرواربندي بره -1-3

رأس بره پرواري دارند ، فقط بصورت انفرادي منتقل ) 500(ي بره كه بيش از پانصد       واحدهاي پرواربند  -1

 . و در مجتمع استقرار نخواهند يافتهگرديد
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مع پرواربندي بره احـداث  در صورتيكه حداقل بيست واحد دامداري بره پروار مشمول انتقال شوند مجت       -2

 .خواهد شد

رأس ) 500(و حـداكثر پانـصد      ) 150(ار يكـصد و پنجـاه       حداقل ظرفيت هر واحد در مجتمع بره پـرو         -3

 .باشد مي

 .باشد مي) 15000(پروار، پانزده هزار رأس  حداكثر ظرفيت مجتمع بره -4

 

 انتقال واحدهاي گوسفند داشتي  -1-4

هـاي    ايجاد مجتمـع  . با توجه به اينكه داشتن چراگاه براي واحدهاي پرورش گوسفند داشتي الزامي است              

 .ندارداشتي ضرورتي گوسفند د

 

 هاي دامداري   مجتمعبرداري  و بهرهضوابط صدور پروانه تأسيس -ب

رعايت ضوابط ذيل جهت صدور پروانه مجتمع دامداري درمورد واحـدهاي مـشمول طـرح انتقـال اعـم از                    

 .و يا فاقد پروانه براي صدور پروانه تأسيس مجتمع دامداري الزامي است دار پروانه

 يك واحد بزرگ دامداري بوده و فاصله آن از ساير مجتمعهـاي دامـداري و                 بمنزله مداري دا هر مجتمع  -1

باشد و با تأسيسات مسكوني، اقتصادي، عوارض طبيعي و مـصنوعي      متر مي  600دامداريهاي ديگر حداقل    

 .نيز تابع ضوابط نظام دامپروري خواهد بود

 

 مستقر در مجتمع راامداران و براي هر واحد دامدكت دبراي هر مجتمع يك پروانه اصلي بنام شر        :1تبـصره   

 .شود  مجزا با شماره فرعي صادر ميهاي نيز، با حفظ شماره پروانه اصلي، پروانه

 .باشد اي الزامي نمي هاي دامداري ارائه زمين كشت نباتات علوفه  در ايجاد مجتمع:2تبصره 

فتر تغذيـه و بهبـود جايگـاه دام و موافقـت     هاي دامپروري منوط به تائيد د     صدور مجوز مجتمع   :3تبـصره   

 .دور پروانه استان امكان پذير استكميسيون مركزي صدور پروانه توسط كميسيون ص
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 :باب سوم
 كشي كارخانه جوجه
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 كشي  كارخانه جوجه

 

 :مقدمه

يكـروزه انـواع مـرغ و خـروس           كه جوجه اي است     كشي، كارخانه   در اين فصل، منظور از كارخانجات جوجه      

، اردك، غـاز  :  ساير ماكيان مانند     كشي  درخصوص كارخانه جوجه  . كند  يد مي را بصورت تجارتي تول   ) ماكيان(

، كميسيون مركزي براسـاس ضـوابطي كـه تعيـين خواهـد كـرد               ، كبك، بلدرچين و غيره    بوقلمون، قرقاول 

توانند ، بنـا بـه ضـرورت و           كشي ماكيان مي    متقاضيان تأسيس جوجه  . برحسب مورد تصميم خواهد گرفت    

كارخانـه  . يون صدور پروانه استاني، نسبت به احداث جوجه كشي نيز اقـدام كننـد        براساس موافقت كميس  

 : شود كشي به انواع زير تقسيم مي جوجه

 .ابسته به مزرعه مرغ مادر اختصاصيكارخانه جوجه كشي و -1

 .ندين مرغ مادر نيز واقع شده باشداي شامل چ  اين نوع كارخانه ممكن است در يك واحد زنجيره:تبصره

 )فاقد مرغ مادر(كارخانه جوجه كشي مستقل  -2

 

 ضوابط فني 

اي انتخاب شود كه جهت وزش        محل احداث كارخانه جوجه كشي وابسته به مزرعه مرغ مادر، بايد به گونه            

وجـه كـشي بايـد بـه        سالن نصب ماشينهاي ج   . باد از محل كارخانه جوجه كشي به سمت مرغداري باشد         

حرارت، رطوبت، تهويه و نور در آن قابل كنترل باشد، تـا در  : حيطي ماننداي ساخته شود، كه عوامل م      شيوه

از اين رو، بهتـر اسـت       . تمام فصول سال و شرايط جوي متفاوت، ماشينها از عوامل محيطي مصون باشند            

هاي يكروزه، بدون پنجـره و داراي سيـستم تهويـه، حـرارت و                سالن نصب ماشينها و محل تحويل جوجه      

 .اشدرطوبت خودكار ب

 خانه كارگري و غيره مجزا باشد و محـل    مانند كشي بايد از تاسيسات جنبي،       هسالن نصب ماشينهاي جوج   

چـون آلـودگي    . جـه كـشي جـدا باشـد         رفت و آمد به تأسيسات نام برده، بايد از محل عبور سالنهاي جو            

ران، بقايـاي آلـوده     ، كارتن حمل تخم مرغ، لباس كـار، چكمـه كـارگ           ها  خم مرغ، شانه  تواند به وسيله ت    مي

ماشينهاي جوجه كشي، ماشينهاي حمل جوجه و همچنين بازديد كننـدگان بـه تأسيـسات جوجـه كـشي                   

سرايت كند، بنابراين براي جلوگيري از اين آلودگي، رعايت كليه ضوابط منظور شـده در بخـش مـديريت                   

 .ه كارخانجات جوجه كشي الزامي استمربوط ب
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 خانجات جوجه كشي صدور پروانه جهت كارضوابط 

 

 :كشي پروانه تأسيس كارخانه جوجه  ضوابط صدور -الف

ظرفيت يك كارخانه جوجه كشي وابسته به مزرعه مرغ مادر متناسـب بـا ظرفيـت آن مزرعـه             : ظرفيت -1

 5/1 هزار و حداكثر آن      500در مورد كارخانجات جوجه كشي مستقل حداقل ظرفيت         . شود  درنظر گرفته مي  

ـ   ) . مجموع ظرفيت ستر و هچر    . (باشد   روزه مي  21 مرغ در هر دوره      ميليون عدد تخم   ت بـديهي اسـت جه

 .شود در نظر گرفته مي)  دوره17نه ساال(، محاسبه ظرفيت كارخانه جوجه كشي

 ميليـون عـدد   5/1كشي با ظرفيت بـاالي   صدور پروانه تأسيس و بهره برداري كارخانجات جوجه   :تبـصره 

 .قت كميسيون مركزي امكانپذير استفمرغ در هر دوره با موا تخم

 برابر مساحت زيربناي سـالنهاي      5/1مساحت زمين مورد نياز براي احداث كارخانه بايد حداقل          : زمين -2

 .كشي بدون در نظر گرفتن ساير تأسيسات است جوجه

 كليه متقاضيان ملزم به تهيه و ارائه و اجـراي طـرح و نقـشه ، مشخـصات تأسيـسات ،                    : طرح و نقشه   -3

 : باشند هاي جوجه كشي بشرح ذيل مي آالت و ساختمان ماشين

 اي  محل دفتر، انبار، سرويس بهداشتي و قرنطينه -

 )اتاق گريد(كشي  هاي جوجه مرغ محل تحويل و درجه بندي تخم -

 )اتاق نگهداري و سردخانه(كشي  هاي جوجه مرغ محل ذخيره تخم -

 مرغ  اتاق گاز و ضدعفوني تخم -

 شينهاي هچرسالن مخصوص نصب ما -

 )كوبي تشخيص جنسيت و مايه(يكروزه  سالن عمليات روي جوجه -

 ها  جوجه) تحويل(محل خروج  -

 محل تبديل ضايعات يا محل نگهداري به منظور انتقال سريع آن  -

 محل ضدعفوني و تميز كردن وسايل جوجه كشي  -

دار و    مرغ نطفـه    ورود تخم اي باشد كه مسير       كشي به گونه     ضرورت دارد طراحي كارخانجات جوجه      :تبصره

 .ديگر نداشته باشدخروج جوجه هيچگونه تداخل با يك

 .ارهاي مناسب از هم جدا شده باشندقسمتهاي ذكر شده فوق، بايد بوسيله ديو

مساحت زيربناي مورد نياز جهت احداث ساختمانها و تأسيسات نام برده، بايد براسـاس طـرح و نقـشه و     

 .هاي فني صادره باشد ستورالعملا دظرفيت مورد نظر و مطابق ب

 .كشي الزامي است  رعايت مفاد جدول فواصل، درخصوص محل تأسيسات كارخانه جوجه:فواصل -4

 

 : صدور پروانه بهره برداري كارخانه جوجه كشي–ب 

صدور پروانه بهره برداري كارخانه جوجه كشي درصورت رعايت كليـه ضـوابط صـدور پروانـه تاسـيس ،                    

 . صدور پروانه استان بالمانع خواهد بودتوسط كميسيون 
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 :باب چهارم
 خوراك تجزيه آزمايشگاه

 دام و طيور و آبزيان
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 شرايط عمومي صدور پروانه آزمايشگاه آناليز خوراك دام و طيور و آبزيان

 

 :كليات

توانند با هماهنگي دفتـر       به استناد وظايف وزارت جهاد كشاورزي در امور دام، معاونت امور دام استانها مي             

روانه آزمايشگاه آناليز خوراك دام و طيور و آبزيان با مسئوليت           بهبود تغذيه و جايگاه دام نسبت به صدور پ        

 .فني كارشناسان دامپروري بشرح ذيل اقدام نمايند

 

 :شرايط

 .گردد  دامپروري يا باالتر باشد و خود بعنوان مسئول فني آزمايشگاه معرفي ميليسانس متقاضي بايد -1

 .شد متر مربع با50 ساختمان آزمايشگاه بايستي حداقل -2

 : حداقل لوازم آزمايشگاهي مورد نياز-3

 ...) دسيكاتور و - بشر-ترازو( لوازم عمومي آزمايشگاه شامل -3-1

 : لوازم تخصصي شامل-3-2

  اون خال-3-2-1

  كوره الكتريكي-3-2-2

  دستگاه سوكسله-3-2-3

  هضم و تقطير پروتيين-3-2-4

  دستگاه فيبر خام-3-2-5

  اسپكتوفتومتر-3-2-6

 

 ورالعمل صدور پروانه آزمايشگاه آناليز مواد خوراكي دام و طيور و آبزياندست

باشد مقرر است كليه اقـدامات الزم تـا           از آنجايي كه صدور مجوز در كوتاهترين زمان ممكن مورد نظر مي           

تشكيل پرونده جهت صدور پروانه، توسط اداره تغذيه معاونت امور دام استانها پيگيري و پـس از تكميـل                 

پرونده به دبيرخانه كميسيون صدور پروانه استان ارجاع، تا دبيرخانه نسبت بـه صـدور               ارك بشرح ذيل    مد

 . آزمايشگاه با امضاء رياست محترم سازمان اقدام نمايدپروانه

 

 برداري آزمايشگاه مراحل صدور پروانه بهره

 ).1فرم شماره ( فرم تقاضاي متقاضي جهت تشكيل پرونده  دريافت-1



 105

 )2فرم شماره ( ماه 6 موافقت اوليه با اعالم شرايط عمومي به متقاضي با اعتبار حداكثر  صدور-2

 .اندازي آزمايشگاه  اعالم آمادگي مكتوب متقاضي به معاونت امور دام نسبت به راه-3

 .اندازي شده و تنظيم فرم مربوطه توسط كارشناس ذيربط  بازديد و بررسي آزمايشگاه راه-4

ه حاوي كليه اطالعات ياد شده، بررسي، تائيد و ارجاع به دبيرخانه صدور پروانـه اسـتان                  تشكيل پروند  -5

 :بهمراه ساير مدارك مورد نياز متقاضي به شرح ذيل

  فتوكپي تمام صفحات شناسنامه-5-1

  آخرين مدرك تحصيلي-5-2

  قطعه عكس2 -5-3

 . شخصيت حقوقي است ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، در صورتيكه متقاضي-5-4

 ارائه يك نسخه از قرارداد با كارشناس دامپروري بعنوان مسئول فني، بهمراه كپي شناسنامه، كپـي                 -5-5

  قطعه عكس 2مدرك تحصيلي و 

 . سازمان جهاد كشاورزي استانرئيسبرداري آزمايشگاه توسط دبيرخانه با امضاء   صدور پروانه بهره-6
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 دامعرضه  ميادين

گردد و مجوز آن  هاي مازاد و حذفي توليدكنندگان احداث مي        ضه دام به منظور خريد و فروش دام       ميدان عر 

 .شود توسط كميسيون استاني صادر مي

 

 :)دام سبك و سنگين ( ضوابط صدور پروانه تاسيس ميدان عرضه دام-الف

بـازار دام و    .  عرضه ردبرآواي، تردد، ميزان      ظرفيت ميدان عرضه دام بر اساس نيازهاي منطقه       :  ظرفيت -1

 .شود ظرفيت پذيرش منطقه و با نظر كميسيون استاني تعيين مي

 متر مربع فضاي    4 حداقل زمين مورد نياز جهت احداث ميدان عرضه دام بر حسب هر رأس دام                : زمين -2

ن  سال – متر مربع فضاي مسقف جهت تأسيسات دفتر كار، انبار علوفه            1بهاربند، مسقف، راهروي تغذيه و      

. شـود   متر مربع فضاي آزاد محوطه در نظر گرفته مي7 رستوران و خوابگاه و – باسكول  –كشتار اضطراري   

 . متر مربع زمين نياز است12  رأس گوسفند و بز4 گاو و گوساله و يا در مجموع به ازاي هر رأس

د ولي نقشه تيپ بر     طرح و نقشه بايد توسط متقاضي بر اساس شرايط منطقه ارائه شو           :  نقشه و جايگاه   -3

 .باشد اساس مناطق جغرافيايي منضم به كتاب نظام مي

 .باشد ضميمه كتاب نظام مي رعايت فواصل در مورد ميدان عرضه دام، بر اساس جدول : فواصل-4

آهن و در     هاي اصلي و خطوط راه       محل احداث ميدان عرضه دام بايد در حد امكان نزديك به جاده            :1تبصره  

 .م باشدمسير تردد دا

برداري  وقت در ميدان عرضه دام در زمان بهره  حضور كارشناس دامپروري و دامپزشك بطور پاره      :2تبصره  

 .باشد ضروري مي

 

 : ضوابط توسعه و تبديل-ب

 .پذيرد  ضوابط صدور پروانه و با تشخيص كميسيون استاني انجام مي1 در خصوص توسعه برابر بند -1

 .پذيرد افقت كميسيون استاني صورت مي تغيير كاربري بر اساس مو-2
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 مديريت 

 

 :مقدمه

گـذاري،    گذاري باالئي برخوردار بوده و به تبع اين سرمايه          از رشد سرمايه   زيربخش امور دام    در كشور ما      

يـابيم كـه، در صـورت اسـتفاده بهينـه از               كارشناسي و دقيق، درمي    نظر اما با يك     افزايش يافته  نيزتوليد  

امكانـات  در كـشور مـا،      . دنشـو    برخوردار مي  دامي از رشد بيشتر كمي و كيفي      ود، محصوالت   امكانات موج 

 ميليون واحد دامي و حدود يك ميليارد        120تاسيسات دامپروري متعددي جهت     و  فراهم است   نسبي توليد   

وند، جاي  ش  اما اينكه چند درصد از اين واحدها با مديريت صحيح اداره مي           . قطعه طيور در كشور وجود دارد     

ـ آنچه مسلم است، مالك بايد حداقل واحـد خـود را بـا شـرايط الزم مـديريتي اداره كنـد                      . سئوال دارد  ا ي

در غير اين صـورت، قطعـاٌ   . كارشناسان واجد صالحيت، مديريت فني اين واحدها را به عهده داشته باشند       

هـاي   يكي از حلقـه . ش خواهد يافت افزاي داميهاي    يابد و در نتيجه قيمت فرآورده       هزينه توليد افزايش مي   

 . باشد  مديريت فني واحدها ميدامي كه كمتر بدان توجه شده استهاي  مهم در توليد فرآورده

هاي دام و طيور، ظرفيتهاي موجود منابع دامـي كـشور و بهبـود                 استفاده بهينه از نهاده    ضرورتبا توجه به    

يها و رعايت استانداردهاي ملي و جهاني، كليه واحـدهاي         وري توليد، مبارزه با بيمار      عملكرد و افزايش بهره   

توليدي و خدماتي زيربخش امور دام ملزم به اسـتفاده از خـدمات متخصـصين دامپـروري و دامپزشـكي                    

 .باشند مي

در صورتي كه، مديريت و نظارت فني بر واحدهاي دامپروري كشور، به روش صحيح صورت گيرد، عالوه بر             

ودآوري بيشتر براي توليدكننده، از بعد ملي نيز، موضوع مورد توجه و اهميـت قـرار        كاهش هزينه توليد و س    

 .توان نام برد به عنوان نمونه، مصرف كمتر خوراك دام و طيور و توليد بيشتر محصول را مي. گيرد مي

 :باشد لذا اهداف مورد انتظار از بكارگيري مديران فني در واحدها بشرح ذيل مي

هـاي دامپـروري و دامپزشـكي در واحـدهاي      سازماندهي نيروهاي تحصيل كـردة رشـته      به كارگيري و     -1

 .توليدي

 . استفاده بهينه از روشها و دانش فني، جهت افزايش كمي و كيفي توليدات دامي در كشور-2

 .گذاران بخش توليدي  ايجاد زمينة رشد فني و به كارگيري روشهاي نوين جهت اعتالي دانش سرمايه-3

 .ت بر اجراي صحيح تاسيسات دامداريها و مرغداريها نظار-4

 . تالش در حسن اجراي ضوابط و مقررات نظام دامپروري و رعايت اصول مناسب مديريت فني توليد-5

گيـري از اصـول مـديريت فنـي و افـزايش درآمـد                 كاهش ضايعات دام و طيور و توليدات آن با بهـره           -6

 .زيربخش

 .باط الزم بين واحدهاي تحقيقاتي و اجرائي با واحدهاي توليدي مناسب جهت ارتزمينه ايجاد -7

 . تبادل تجارب موفق بين واحدهاي توليدي-8

 . و اصول بهداشتي در واحدهاي توليدي فني رعايت ضوابط-9
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 توليد  و بهداشتيمديران فني

وليد و كنترل بهداشت،    با توجه به نقش حياتي و تاثير كارشناسان دامپروري و دامپزشكي در زمينه بهبود ت              

هاي مزبور در واحدهاي توليدي لـذا اعمـال نظـرات كارشناسـان           و الزم و ملزوم بودن هر يك از تخصص        

 .گردد ها در واحدهاي مزبور به دو صورت زير بيان مي هريك از تخصص

 .مديران فني توليد با مدرك كارشناسي علوم دامي و باالتر -1

 .كتري دامپزشكي و باالتربا مدرك دي  مديريت بهداشت -2

) كارشناسان علوم دامي يا دامپروري    (بندي و ضوابط انتخاب مديران فني توليد          در اين فصل موضوع درجه    

 .گردد بندي دامداريها جهت اشتغال مديران فني توليد بيان مي و مقررات مربوط به تعيين سطح و دسته

ن فصل از كتاب نظـام دامپـروري نـسبت بـه            سازمان دامپزشكي كشور موظف است بر اساس مقررات اي        

 در واحـدهاي توليـدي      يتدوين ضوابط و مقررات بكارگيري دكتراي دامپزشكي بعنوان مـديريت بهداشـت           

 .اقدام و پس از تصويب كميسيون مركزي صدور پروانه به مورد اجراء درآورد

 

 توليدو بهداشتي بندي و ضوابط انتخاب مديران فني  درجه -1

و بـاالتر،   ) علـوم دامـي   (ر فني توليد فردي است كه با دارا بودن مدارك كارشناسي دامپروري             مدي: تعريف

 .شود دار مي اداره و مديريت توليد در يك يا چند واحد توليدي يا صنايع وابسته به آن را عهده

 

 بندي مديران  درجه-الف

 : مديرفني ارشد فردي است، با يكي از شرايط ذيل-1

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط5با حداقل ) دامپروري(امي  دكتراي علوم د-

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط7با حداقل ) دامپروري( فوق ليسانس علوم دامي -

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط9با حداقل ) دامپروري( ليسانس علوم دامي -

 :، فردي است، با يكي از شرايط ذيل1 مدير فني درجه -2

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط3با حداقل ) دامپروري( دكتراي علوم دامي -

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط5با حداقل ) دامپروري( فوق ليسانس علوم دامي -

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط7با حداقل ) دامپروري( ليسانس علوم دامي -

 :ز شرايط ذيل فردي است، بايكي ا2 مدير فني درجه -3

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط1با حداقل ) دامپروري( دكتراي علوم دامي -

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط3با حداقل ) دامپروري( فوق ليسانس علوم دامي -

 . سال تجربه اجرائي و عملي مرتبط5با حداقل ) دامپروري( ليسانس علوم دامي -
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 : است با يكي از شرايط ذيل فردي3 مدير فني درجه -4

 . ماه تجربه عملي مرتبط3با حداقل ) دامپروري( فوق ليسانس علوم دامي -

 . ماه تجربه عملي مرتبط6با حداقل ) دامپروري( ليسانس علوم دامي -

 سـال تجربـه   7 حـداقل  گاهي كارشناس و باالتر غير مرتبط كه      هاي دانش   التحصيالن رشته    فارغ :1تبـصره   

دار    را عهـده   3توانند فقط مـديريت فنـي درجـه           داشته باشند و مالك واحد توليدي باشند، مي       عملي مفيد   

 .شوند

توانند مديريت فني واحد خود را به عهده گيرنـد،             دامپزشكاني كه مالك واحد توليدي هستند، مي       :2تبصره

 .گردد در اين صورت سطح آنها برابر با كارشناس ارشد دامپروري محسوب مي

 درصـد سـوابق تجربـي و    70 مدت سوابق خدمتي كارشناسان بخش امور دام، حداكثر معـادل   :3تبصره  

 .شود عملي محسوب مي

توانند بعنوان   سال سابقه كار مفيد و مرتبط مي   10التحصيالن كارداني علوم دامي با حداقل          فارغ :4تبصره  

 . محسوب گردند3مديرفني درجه 

ه به درجه مورد تقاضاي متقاضي، توسط كميسيون استاني يـا           بديهي است، تشخيص درصد مربوط با توج      

مركزي صورت خواهد گرفت و آن قسمت از سوابق كارشناساني كـه مـستقيماٌ در بخـشهاي مربـوط بـه                     

 .شوند اند، به عنوان سوابق مفيد محسوب نمي پرورش دام فعاليت ننموده

 

  نحوه اشتغال در واحدهاي توليدي-ب

 توليديگردد، كه مدير، تمام وقت كاري خود را در يك واحد          ه مديريتي اطالق مي   ب:  مديريت تمام وقت   -1

 .صرف نمايد

گردد كه مدير، بخشي از اوقات فعاليت كاري خود را در يـك               به مديريتي اطالق مي   : وقت   مديريت پاره  -2

 .واحد توليدي صرف نمايد

 

 :هاي مديريت  زمينه-ج

حدهاي توليدي و تفاوت كلي در اصول پرورش هر يـك از انـواع              با توجه به تخصصي بودن مديريت در وا       

هـاي مـديريت فنـي        رشـته . الزم است، هر مديري در محدوده خاصي فعاليت نمايد        ... دام و طيور و غيره      

هر فرد مجاز به دريافت پروانه مديريت فني توليد در يكي از اين . گردند بندي مي  توليد به شرح زير تقسيم    

 .اشدب موارد ذيل مي

 مـرغ  - پـرورش پولـت  –) تخمگـذار و گوشـتي  ( مـادر   - اجـداد  –الين  : شامل پرورش ( پرورش طيور    -1

 ). شترمرغ– ساير ماكيان -كشي  كارخانه جوجه– مرغ گوشتي -تخمگذار
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 ).هاي فرعي كندو و غيره پرورش تجارتي و توليد عسل، توليد ملكه و فرآورده( پرورش زنبورعسل -2

 ).گاو شيري، پرواربندي گوساله، گاوميش(ندگان بزرگ   پرورش نشخواركن-3

 ).گوسفند داشتي و پرواري، بز( پرورش نشخواركنندگان كوچك -4

خرگوش پوستي و پشمي، ساير حيوانات پوستي، پرنـدگان زينتـي،           ( پرورش حيوانات پوستي و زينتي       -5

 ).ماهي زينتي

 .ها سمي  پرورش اسب و شتر و تك-6

 . دام و طيور كارخانجات خوراك-7

 . كارخانجات توليد پرميكس و مكمل-8

 . كشتارگاههاي دام و طيور-9

 . دفتر خدمات مشاوره دامپروري-10

 . ساير كارخانجات و صنايع وابسته دام و طيور-11
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  براي اعمال مديريت فني توليدواحدهاي توليديبندي  دسته -2

برداري از جهاد كشاورزي استانها       داراي پروانه بهره  الزم است واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي توليدي كه          

 .هستند، تحت نظر مديريتهاي فني اداره شوند

 

 : محاسبه سوابق تجربي مالكان واحدهاي توليدي به عنوان مدير فني توليد واحد متعلق به خود-الف

يد معاونت امـور دام  هاي آموزشي مورد تائ  دورهكهواحدهاي دامداري تا ظرفيتهاي ذيل، در صورتي        مالكان  

 .را با موفقيت طي نمايند، نيازي به معرفي مدير فني ندارند

 . هزار قطعه20پرورش مرغ گوشتي تا  -

 . هزار قطعه50پرورش مرغ تخمگذار تا  -

 . هزار قطعه100 هزار قطعه و در واحدهاي فاقد مولد تا 5پرورش بلدرچين مولد تا  -

 هزار قطعه و در واحدهاي فاقد مولد اردك         2مون مولد تا     هزار و بوقل   3پرورش اردك و غاز مولد تا        -

 . هزار قطعه5 هزار و بوقلمون تا 15و غاز تا 

 . رأس ميش مولد1000پرورش گوسفند داشتي تا  -

 ).در هر دوره پرواري( رأس 1000پرورش گوسفند پرواري تا  -

 . رأس100  تا مولدپرورش گاو و گاوميش -

 . رأس500پرورش گوساله پرواري تا  -

 . سر20پرورش اسب تا  -

 . تن در ساعت5كارخانجات خوراك دام داراي ظرفيت اسمي كمتر از  -

 . نفر300پرواري تا  پرورش شتر -

 . كندو1000پرورش زنبور عسل تا  -

 . ملكه1500پرورش ملكه زنبور عسل تا  -

ي كه پروانه توضيح اينكه، اين دوره ها هر ساله توسط وزارت جهاد كشاورزي براي مالكان واحدهاي توليد       

 .گردد شود، برگزار مي برداري آنها تمديد مي كنند يا پروانه بهره برداري دريافت مي بهره

هاي آموزشـي معرفـي مـديرفني الزامـي           ها و عدم موفقيت در دوره       بديهي است در صورت برگزاري دوره     

 .است
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  سقف ظرفيت واحدها جهت اعمال مديريت فني در واحدهاي توليدي-ب

 

عاليت نوع ف دام كارخانه خوراك پرورش زنبورعسل

 درجه مديريت

مرغ گوشتي 

 )هزارقطعه(

 مرغ تخمگذار 

 )هزارقطعه(

 مرغ مادر

 )هزارقطعه(

مرغ اجداد و الين 

 )هزارقطعه(

گوسفندداشتي 

 )رأس(

 يگوسفندپروار

 )رأس(

پرواري  گوساله

 )رأس(

گاو شيري 

 )رأس(

 كشي جوجه

تخم  ميليون عدد(

 )مرغ در دوره
 لهزارتن در سا ملكه كلني

 

 ارشد

 

200 

 

150 

 

90 

 

 با هر ظرفيت

 

  مولد2000

 

2000 

 

1500 

 

 مولد1000

 

3 
 

2000-1600 

 

5000-4000 

 

 70باالتر از 

 

 50-70 2500-4000 1400-1600 2 مولد500 1000 1500  مولد1500 با هر ظرفيت 60 90 120 1درجه 

 

 30-50 1500-2500 1000-1400 5/1 مولد250 500 1000  مولد1000 با هر ظرفيت 30 50 70 2درجه 

 

 12-30 500-1500 200-1000 1 مولد100 250 500  مولد500 - - 30 40 3درجه 

 . باشد1مدير توليد كارخانجات پرميكس سازي بدليل حساسيت دقت كار بايستي مدير فني درجه 
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لف واحدهاي توليدي اعمال مديريت نمايد و تمامي ظرفيت  تواند، در انواع مخت      يك نفر مدير نمي    :1تبـصره   

مورد لزوم جهت اعمال مديريت هر فرد بايد با يك نوع فعاليت تكميل شود، مگر در شرايط استثنا كـه  دو                      

شود كه در اين صورت، مالك صدور پروانه مـديريت فـرد، نـوع                يا سه نوع فعاليت در يك واحد انجام مي        

 .د استفعاليت غالب در آن واح

بندي مديران فني واحدهاي توليدي هر ساله توسط كميـسيون             دستورالعمل اجرايي جهت سطح    :2تبصره  

 .مركزي صدور پروانه تدوين و ابالغ خواهد شد

 

  نظارت فني   بررسي صالحيت افراد و صدور پروانه مديريت وگيچگون  -3

سازمان نظام مهندسي كشاورزي    ، توسط   ، ناظران و مشاوران دامپروري    بررسي سوابق و صالحيت مديران    

نامه اجرائي مربوطـه توسـط معاونـت          و آئين . گيرد صورت مي   با هماهنگي معاونت امور دام     و منابع طبيعي  

امور دام و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي به صورت مشترك تهيه و به تـصويب مجمـع                    

 . رسد سازمان مذكور مي
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 :دومفصل 
 و مشاوره دفتر خدمات

  دامپروريفني
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 وره فني دامپروريدفتر خدمات و مشا

هاي مديريت پرورش،  دفتر خدمات و مشاوره فني دامپروري واحدي است كه بمنظور ارائه خدمات در زمينه       

هاي فني و آموزشي  آالت، ارائه مشاوره    ها، تجهيزات، ماشين    توليد، اصالح نژاد، تغذيه، جايگاه، تامين نهاده      

 .گردد  دامپروري، تامين ميمتخصصو ساير خدمات مورد نياز توليدكنندگان توسط 

اوريهاي روز به واحـدهاي دامپـروري، صـنايع وابـسته و              ارائه خدمات تخصصي و آخرين دستاوردها و فن       

توانـد از جملـه       وري و بهبود كيفيت و كميت توليدات دامـي نيـز مـي              متقاضيان جهت باالبردن ميزان بهره    

اين مجوز پس از تائيد معاونـت       . باشد  مپروري مي خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات و مشاوره فني دا         

 . گردد امور دام استان توسط دبيرخانه كميسيون صدور پروانه صادر مي

 

 : شرح خدمات دفاتر خدمات و مشاوره فني دامپروري-الف

 ارائه خدمات و مشاوره در زمينه تغذيه دام -1

 ارائه خدمات و مشاوره در زمينه صنايع مرتبط به دام -2

 واع خدمات مديريتيارائه ان -3

 هاي توجيهي تهيه طرح -4

 تهيه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهيز واحدهاي مرتبط با دام -5

 هاي دامي و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مرتبط با دام تهيه و توزيع نهاده -6

 التحصيالن دامپروري در راستاي ضوابط نظام دامپروري كشور كاريابي جهت فارغ -7

  توليدي واحدهاي مرتبط با دامبازاريابي محصوالت -8

  ارائه خدمات آموزشي-10

  نظارت فني بر جايگاه و تاسيسات-11

 هاي مختلف دامپروري افزارهاي مختلف در زمينه  تهيه نرم-12

 

 :فتر خدمات و مشاوره فني دامپروري شرايط الزم براي دريافت مجوز د-ب

 .و يا باالتر) علوم دامي(س دامپروري دارا بودن مدرك تحصيلي ليسان:  براي افراد حقيقي-1

و يا بـاالتر در     ) علوم دامي (حضور حداقل يكنفر با مدرك تحصيلي ليسانس دامپروري         : ها     براي شركت  -2

 .باشد تركيب سهامداران الزامي مي

بايست موضوع ارائه خدمات و مشاوره فني دامپـروري را در موضـوع فعاليـت                 شركت متقاضي مي  : تبصره

 .ثبت رسانيده باشدشركت به 
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 :ها نامه ها و آئين  دستورالعمل-ج

 مورد نياز دفاتر خدمات و مشاوره فني دامپروري توسط دفتر بهبود تغذيـه              هاي  نامه  هاي و آئين    دستورالعمل

ها جهت اجرا ابالغ خواهـد        و جايگاه دام تهيه وتدوين گرديده و با امضاء معاون وزير در امور دام به استان               

 .شد

 

 :گردش كار -د

 .1 دريافت درخواست متقاضي به انضمام مدارك الزم طي فرم شماره -1

 بـه دبيرخانـه     4 بررسي و ارسال مدارك اخذ شده توسط معاونت امور دام اسـتان طـي فـرم شـماره                    -2

 .كميسيون صدور پروانه استان

 . صدور مجوز توسط دبيرخانه كميسيون صدور پروانه استان -3

جوز صادر شده توسط دبيرخانه كميسيون صدور پروانه استان به معاونـت امـور دام                ارسال رونوشت م   -4

 .استان

 يـا   معافيـت التحصيلي، تصوير كـارت        قطعه عكس، تصوير گواهي فارغ     2 :مدارك الزم براي افراد حقيقي    

 .ارائه گرددتوسط متقاضي ) 2فرم شماره (پايان خدمت، تصوير صفحات شناسنامه، امضاء تعهدنامه 

جهـت  (تصوير آگهي تاسيس، تصوير روزنامه رسمي، آخـرين آگهـي تغييـرات            : دارك الزم براي شركتها   م

در تركيب سهامداران شركت و مطابقـت موضـوع فعاليـت           ) علوم دامي (احراز حضور كارشناس دامپروري     

 مربـوط   به انضمام كليه مدارك خواسته شده در بند       ) شركت با عنوان دفتر خدمات و مشاور فني دامپروري        

 . سهامدار در شركت) علوم دامي(به افراد حقيقي درخصوص كارشناس دامپروري 
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 :باب هفتم
 نژادي دفاتر خدمات اصالح
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 :اهداف

 ها  ايجاد ارتباط خويشاوندي بين گله-الف

 هاي ماده  ايجاد شرايط بهداشتي در باروري دام-ب

هاي نر  دامو تعيين ارزيابي عملكرد  (progeny test)هاي آزمون نتاج   ايجاد شرايط الزم براي برنامه-ج

(performance test) 
  كنترل بيماريهاي ژنتيكي-د

  افزايش، بهبود و پيشرفت ژنتيكي توليد دامهاي كشور با استفاده از مواد ژني برتر-هـ

 خوني  كنترل هم-و

 هاي كشور در راستاي اهداف مشخص شده  ايجاد شرايط الزم براي تغيير ساختار ژنتيكي دام-ز

 

 :شامل خدمات تلقيح مصنوعي

 .دامداران و مأمورين تلقيح مصنوعي تهيه و توزيع اسپرم و ازت و ساير لوازم تلقيح مصنوعي براي -1

 انجام عمليات تلقيح مصنوعي در دام و تلقيح به موقع دام و صدور گواهي تلقيح و ارائه يك نسخه به -2

 .دامدار و معاونت امور دام

 ).بدن، گوش(زني   ارائه خدمات شناسايي دام نظير شماره-3

 . ارائه خدمات اصالح نژادي نظير ثبت مشخصات، ركوردگيري و ارزيابي تيپ-4

 . ارائه خدمات اموزشي و بازآموزي جهت نيروهاي شبكه تلقيح مصنوعي-5

 . هماهنگي با معاونت امور دام استان و ارائه هرگونه گزارشات الزم به درخواست معاونت امور دام-6

 .هاي تلقيح مصنوعي و خدمات اصالح نژادي عاونت امور دام استان در جهت تعيين تعرفه هماهنگي با م-7

 .هاي مناسب براي دامداران  هماهنگي با معاونت امور دام استان جهت تأمين اسپرم-8

 .هاي صادره از معاونت امور دام در جهت توسعه شبكه تلقيح مصنوعي دامي  رعايت دستورالعمل-9

العات مربوط به عمليات تلقيح مصنوعي مطابق با جداول و فرمهاي معاونت امور دام و  ثبت دقيق اط-10

 .ارسال به موقع آنها

 نظارت بر فعاليت مأمورين تلقيح مصنوعي تحت پوشش خود و كنترل كيفي و ارائه ارزيابي عملكرد -11

 .به معاونت امور دام استان

 .باشد اونت امور دام و ارائه گواهينامه معتبر مي نياز به تأييديه مع4 ارائه خدمات بند :تبصره
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 :هشتمباب 
 دامداري روستايي
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 دامداري روستايي: باب پنجم

 

 :مقدمه

با اعتقاد به محور بودن كشاورزي در جهت حفظ استقالل اقتصادي و سياسي كـشور و نقـش مهمـي كـه                      

ائي كـه قـسمت     دامداران روستايي در تامين مواد پروتئيني حيواني موردنياز جامعه به عهده دارند،  از آنج              

گاو و گاوميش، گوسفند و بز، حتي انواع طيور و ساير دامها، به صورت سنتي               : اعظم انواع دام كشور شامل    

و براساس روشهاي متداول جوامع روستايي در واحدهاي كوچك به صورت پراكنده و با توجه به تنـوع آب              

ها با هدف افزايش رانـدمان توليـد و   و هوايي پرورش داده مي شوند، لذا حفظ و بهبود تدريجي وضعيت آن         

 .باشد هاي ممكن مورد نظر مي بهبود كيفيت محصوالت توليدي، با اعمال حمايت

 

  اهداف-1

 .ريزي جهت بهسازي يا نوسازي آن  شناسايي دامداريهاي روستايي و برنامه-1

 ....). فني و بانكي،( ايجاد شرايط الزم براي استفاده دامداران روستايي از تسهيالت موجود -2

و  فراهم نمودن امكان دستيابي به بانك اطالعاتي جامع از تعداد دام، شاغلين بخش و توليدات دامـي                    -3

 .جهت هرگونه تصميم گيري و برنامه ريزي ستادي در كشور... و صنايع وابسته 

 .ستايي بهبود شيوه هاي توليد جهت افزايش كمي و كيفي فرآورده هاي دامي در دامداريهاي رو-4

تثبيت شـغل  . ( افزايش درآمد سرانه دامداران روستايي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه آنان به شهرها      -5

 ).در روستا

 . كمك به ارتقاي سطح بهداشت دام، دامدار و روستا-6

 

  انواع مجوزهاي صادره جهت دامداريهاي روستايي-2

ـ       داري روسـتايي افـزايش كمـي و كيفـي توليـد      نظر به اينكه مهمترين هدف تعيين شده در واحدهاي دام

واحدهاي دامداري و متناسب بـا وضـعيت   دامدار و هاي دامي مي باشد، اين مهم پس از شناسايي           فرآورده

 .يكي از انواع مجوزهاي ذيل صادر ميگرددموجود 
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س شرايط   براي واحدهايي كه داراي جايگاه مناسب براسا       :برداري دامداري روستايي    انه بهره  پرو -الف

 .تعيين شده مي باشند

براي دامداراني كـه شـرايط الزم جهـت          :دامداري) شناسنامه ( شناسنامه دامدار يا كارت شناسايي     -ب

 .دريافت پروانه بهره برداري دامداري روستايي را ندارند ، طبق فرم ضميمه صادر مي گردد

تعيين شده احداث نمايد، كارت شناسايي  چنانچه دامدار بتواند جايگاه مناسبي را براساس ضوابط          :تبصره

 .دامداري نامبرده قابل تبديل به پروانه بهره برداري دامداري روستايي مي باشد

 صدور پروانه بهره برداري دامداري روستايي ، براساس ضوابط تعيين شده پس از درخواسـت دامـدار و     -

 .الزم، انجام مي گيردبازديد كارشناسان جهاد كشاورزي ، در صورت دارا بودن شرايط 

، چنانچه بافت غالب توليدي آنان دامداري و كشاورزي باشد و حداقل دام هـر دامـدار                 در روستاها  :تبصره

باشد، پروانه دامداري روستايي براساس ) جدول شماره يك(روستايي مطابق يكي از بندهاي جدول مربوط  

 .مقررات و شرايط تعيين شده در بخش مربوطه صادره مي شود

 

  مقررات عمومي صدور پروانه دامداري روستايي-الف -1

و يا هر زمين ديگري كه از نظـر  . ( دامداري در داخل روستا يا مزارع آن يا حوالي روستا واقع شده باشد         -1

 ).مراجع ذيصالح ، معارض  نداشته باشد

 . دارا بودن حداقل دام براي هر دامدار روستايي، براساس جدول شماره يك-2

 . جايگاه دام آنها از نظر اصول دامپروري مورد تائيد كارشناس مربوط جهاد كشاورزي باشد-3

 راههاي خروجي فاضالب دامداري آنان به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و راههاي دسترسـي و ارتبـاطي      -5

 .روستا منتهي نگردد

 .بوطه ارائه سند مالكيت زمين جايگاه دام يا استشهاد محلي براساس فرم مر-6

 ظرفيت بالقوه هر دامداري در روستا براساس سطح زيربناي اصطبل، نوع و نژاد دام و همچنـين،                  :1تبصره  

 كـه ضـميمه     2با توجه به عرف محل و شرايط اقليمي منطقه به ازاي هر راس دام مطابق جـدول شـماره                    

 .همين فصل از كتاب نظام دامپروري مي باشد، تعيين مي شود

زمين جايگاه فاقد سند مالكيت باشد يا ارائه آن مقدور نباشد يا به صورت مشاع، اجـاره                  چنانچه   :2تبصره  

نامه، اوقافي باشد، ارائه استشهاد محلي براساس فرم ضميمه اين فصل با تاييد شورا يا معتمـدين محـل                   

 .جهت صدور پروانه روستايي كفايت مي كند
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مشاع به چند نفر تعلق داشته باشد، با توافق شركاء           چنانچه سند مالكيت جايگاه دام به صورت         :3تبصره  

و با تاييد شورا يا معتمدين محل، صدور پروانه به نام يكي از آنان بالمانع است و در صورت عدم توافق به                  

 .نام يكي از آنان با ذكر كلمه شركاء صادر مي شود

دامداري و روشهاي مناسب توليـد و       به منظور امكان اعمال سياستهاي دامپروري و باال بردن كيفيت           : تذكر

توسـط  اهداف تعيين شده مي بايد كليه اطالعات مربوطه در پروانه به طور كامل ثبـت و هرگونـه تغييـري      

 .مرجع صادر كننده بالمانع است

 

  ضوابط فني صدور پروانه دامداري روستايي-الف -2

ـ           ابق ضـوابط زيـر توسـط كميـسيون     صدور پروانه دامداري روستايي پس از تكميل فرمهاي مربوطه و مط

 .صدور پروانه استان صادر مي گردد

 .باشد) 1(شماره  ظرفيت دامداريها جهت صدور مجوز و پروانه بايد مطابق جدول :ظرفيت -1

 . هرگونه افزايش ظرفيت واحد دامداري بدون كسب مجوز از مرجع صادركننده مجاز نميباشد:تبصره

 بعبـارتي   هت صدور پروانه بايد دو برابر ميزان جايگاه مـسقف باشـد           زمين موردنياز ج  مساحت   : زمين -2

 .برابر باشد) بهاربند(قسمت مسقف و غيرمسقف 

 .ميباشد) 2(متراژ موردنياز جهت جايگاه مسقف مطابق جدول شماره : نقشه و متراژ جايگاه -3

 منطقه با رعايـت نكـات       به منظور كاهش هزينه ها حتي االمكان از مصالح محلي در          : مصالح ساختماني  -4

 .فني استفاده گردد

نبايد در مسير آبرفت هاي فصلي و مسيل هاي شناخته شده چهار فصل باشـد همچنـين            : محل احداث  -5

 .محل احداث حتي المقدور نبايد در مسير وزش بادهاي غالب به طرف روستا قرار داشته باشد

ذاري يا انتقال پروانه دامداري روستايي بـه غيـر، بـا             تغيير نوع دام يا شيوه بهره برداري و واگ         :تبديل -6

 .هماهنگي مرجع صادركننده و انجام مراحل قانوني آن و تاييد كميسيون صدور پروانه استان بالمانع است

 . فاصله بين دامداريهاي روستايي خارج از روستا ضرورت ندارد:فاصله -7

يه كود و فضوالت دامي واحد خود در معـابر و امـاكن            متقاضيان متعهد ميگردند از تخل     :بهداشت جايگاه  -8

 .عمومي خودداري نموده و فاضالب واحد خود را به صورت اصولي به خارج از واحد منتقل نمايند

 در صورت اجراي طرح در داخل روستا در صورت صالحديد كارشـناس امـوردام ميـزان متـراژ         :1يادآوري  

 .ف قابل تقليل استتا نص) بهاربند(موردنياز قسمت غيرمسقف 

 داشتن انبار علوفه مطابق با ظرفيت دامداري جهت دريافت  صدور پروانه دامـداري روسـتايي            :2يادآوري  

 .الزامي است
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 داشتن فضايي مسقف به عنوان زايشگاه و محل نگهداري دامهاي متولـد شـده، در دامـداري        :3يادآوري  

 .الزامي است

وشش دامها در محوطه دامداري جهـت گـاوداري و گـاوميش         داشتن فضايي مناسب جهت د     :4يادآوري  

 .داري الزامي است

 .در ارتباط با ابعاد زايشگاه و فضاي شيردوشي نظر كارشناس مالك مي باشد :5يادآوري 

 

 :دامداري) شناسنامه(كارت شناسايي  مقررات عمومي صدور -ب -1

ات مزبور قادر به اخذ پروانه دامداري روستايي        بر اساس ضوابط و مقرر    اني كه دامداريهاي آنان     كليه دامدار 

 .نمايندبدامداري را از جهاد كشاورزي كارت شناسايي توانند درخواست صدور  شوند مي نمي

 

 :دامداري) شناسنامه(كارت شناسايي  روش صدور -ب -2

  تقاضاي دامدار از مديريت شهرستان-1

 هاي مربوطه بازديد از محل و تنظيم فرم-2

 كارت شناسايي دامدار توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان صدور -3

 چـاپ و در اختيـار       ،طراحـي جهـاد كـشاورزي     توسط معاونت امـور دام      كارت شناسايي دامداري     :تبصره

 .استانها قرار گيرد
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 تعداد ظرفيت دام جهت صدور پروانه دامداريهاي روستايي) 1(جدول 

 حداكثر حداقل 

 19 3 )مولد(گاو 

 19 3 )مولد(ش  گاومي

 95 20 )مولد(گوسفند 

 45 20 )مولد(بز 

 45 10 گوساله پرواري

 45 10 گوساله پرواري گاوميش

 190 20 بره پرواري

 10 3 )ماديان(اسب 

 45 5 پرواربندي شتر مولد

 

 

 )مترمربع(متراژ جايگاه ) 2(جدول 

 غيرمسقف مسقف 

 9-11 11-14 گاو و گاوميش

 3-5/3 5/3-4 گوساله پرواري

 5/2 2/2 گوسفند و بز

 4/1-6/1 1 بره پرواري

 10 8 شتر

 6 4 پرواربندي شتر

 8 5 اسب 

 

 با توجه به ظرفيت پـايين دامـداريهاي روسـتايي ضـرورت دارد كـه متـراژ قـسمت مـسقف و                       :يادآوري

 .دباشغيرمسقف به ازاي هر راس بيشتر از مقادير استاندارد مندرج در بخش دامداريهاي صنعتي 
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 مشخصات واحد پرورش ماكيانجدول 

 پرورش مرغ تخمگذار در قفس پرورش پولت تخمگذار پرورش نيمچه گوشتي برداري نوع بهره

 شرايط پرورش

 

هاي  در كف آشيانه

 اتوماتيك

 

هاي  در كف آشيانه

 غيراتوماتيك

 

هاي  در كف آشيانه

 اتوماتيك

 

هاي  در كف آشيانه

 اتوماتيك و در قفس
- 

 حداقل ظرفيت
 هزار در يك سن و 18

 در يك فارم

 هزار در يك سن و 15

 در يك فارم

 هزار در يك سن و 30

 در يك فارم

 هزار در يك سن و 30

 در يك فارم
  هزار قطعه90

تعداد در هر مترمربع از 

 آشيانه و قفس
 سانتيمتر طول دانخوري يك قطعه مرغ10به ازاء هر   قطعه40  قطعه20  قطعه12  قطعه15

*
 

 

 ): باشد براساس فرمول زير مي(شود و براي محاسبه ظرفيت مرغ تخمگذار در هر سالن  عاد قفس شكل مكعب در نظر گرفته مياب* 

)طول رديف قفس به متر × 2× تعداد طبقات × 10(        

 . شود  متر در نظر گرفته مي12مگذار از سن ديگر پنجاه متر و فاصله سالنها از يكديگر  متر و همچنين فاصله هر سن مرغ تخ150 فاصله واحد پرورش پولت يك واحد با واحد مرغ تخمگذار همان واحد -

 . حداقل زمين مورد نياز با توجه به ضوابط مورد نياز اجراي طرح توسط كميسيون صدور پروانه استان براي واحدهاي مرغداري محاسبه خواهد شد-
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 دنباله جدول مشخصات واحد پرورش ماكيان
 

 گوشتي مادر پرورش اردك
پرورش 

 بلدرچين
 پرورش كبك

پرورش 

 قرقاول
نوع  شترمرغ

 برداري هبهر

پرورش مرغ 

 اجداد

گوشتي و (

 )تخمگذار

 پرورش مرغ مادر

 )گوشتي و تخمگذار(
 گوشتي مادر وشتيگ مادر گوشتي مادر بوقلمون غاز بوقلمون غاز گوشتي مادر

پرورش مرغ 

شاخدار، دراج، 

كبوتر گوشتي، هوبره 

 مولد پرواري )مادر و گوشتي(

حداقل 

ظرفيت 

 )قطعه(

 هزار قطعه خط 15

)D(گوشتي  

 هزار قطعه خط 5

)D(تخمگذار  

 )گوشتي(هزارقطعه20

 )تخمگذار(هزارقطعه30
 پانصد پنجهزار پانصد هزار سي دوهزار دوهزار دوهزار هزار هزار هزار سه دوهزار

دوهزار 

و 

 پانصد

 دوهزار = مرغ شاخدار

 زاره= دراج

 دوهزار= كبوتر گوشتي

 دويست= هوبره

100 25 

تعداد در هر 

مترمربع از 

آشيانه و 

 قفس

 قطعه 5/6

 )گوشتي(

 قطعه 5/8

 )تخمگذار(

 )گوشتي(قطعه 5/6

 )تخمگذار(قطعه 5/8
 چهار سه دو و نيم دو چهار چهار

شصت 

 و پنج
 بيست پانزده **

دو 

وهفت 

 دهم

دو 

وهفت 

 دهم

شش = مرغ شاخدار

 قطعه

يك 

ه در قطع

36 

 مترمربع

يك 

قطعه 

258 

 مترمربع

 .شود  تعداد در متر مربع از آشيانه و قفس براي بلدرچين در سه مقطع سني به شرح زير محاسبه مي**

  قطعه بلدرچين گوشتي در يك متر مربع در هر طبقه قفس200 روزگي 14-1

  قطعه بلدرچين گوشتي در يك متر مربع در هر طبقه قفس150 روزگي 28-14

  قطعه بلدرچين گوشتي در يك متر مربع در هر طبقه قفس120 تا سن كشتار 28
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 )شترمرغ(مادر / جدول حداقل فواصل داخل مزرعه 

 )واحد متر(

 درب ورودي بيمارستان گله مادر كشي جوجه سه ماهگي تا پروار يك تا سه ماهگي از تولد تا يك ماهگي شرح
 

 - 100 100 50 100 50 - از تولد تا يك ماهگي
 

 - 100 100 100 100 - 50 يك تا سه ماهگي
 

 30 100 100 100 - 100 100 سه ماهگي تا سن پروار
 

 - 100 200 - 100 100 50 كشي جوجه
 

 50 100 - 200 100 100 100 گله مادر
 

 200 200 200 200 200 200 200 قرنطينه
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 جدول مشخصات واحد پرندگان زينتي
 

 برداري نوع بهره
 احدهاي كوچكو

 پرندگان زينتي
 مزارع پرورش پرندگان زينتي

 
 باغ پرندگان واحد پرورش پرندگان قابل شكار و توليدي

مركز عرضه و فروش 

 پرندگان زينتي

 متوسط جثه كوچك جثه نوع پرنده
كوچك 

 جثه
 بزرگ  جثه متوسط جثه

كبك و 

 تيهو

قرقاول و 

 دراج
 بلدرچين هوبره

انواع پرندگان كوچك 

متوسط جثه، جثه، 

 بزرگ جثه و شترمرغ

كوچك جثه و 

 متوسط جثه

 شرايط پرورش

در قفس يا 

جايگاه 

 محصور

جايگاه 

 محصور

در سالن 

 و قفس

در سالن و قفس 

يا جايگاه 

 محصور

در صورت نياز با 

در نظر گرفتن 

گردشگاه و استخر 

 آب و بركه 

 در قفس در جايگاه محصور

در فضاي محصور با 

نظر قفس و توري با در 

گرفتن گردشگاه، 

 استخر و بركه آب

بصورت موقت در 

 قفس

حداقل ظرفيت 

 )قطعه(
200 50 500 200 10 100 50 50 500 200 500 

حداقل جايگاه مورد 

 )مترمربع(نياز 
 25 يك هكتار 50 50 50 50 100 100 50 60 10

تعداد در هر 

 مترمربع
20 4 20 4 1 3 3 3 20 - - 

حداكثر ظرفيت 

 )قطعه(
2000 1000 4000 3000 500 1000 1000 1000 2000 2000 2000 

 

 . گردد برداري جداگانه صادر مي  براي هر كدام از واحدها پروانه بهره -1
  كوتوله قناري، مرغ عشق، فينچ، سهره، بلبل، مينا، چكاوك، سار، پري شاهرخ، طوطي:  پرندگان كوچك جثه شامل -2

 نتي، مرغ شاخدار، اردك، غاز،  مرغابي و قرقاولها، كاسكو، كبوترها، مرغ و خروس زي طيطو: پرندگان متوسط جثه شامل -3
 قو، طاووس:   پرندگان بزرگ جثه شامل -4
 . گردد  مرغ و خروس زينتي فقط بصورت زنده عرضه مي -5
 .قطعه مي باشد5 حداكثرظرفيت نگهداري شترمرغ درباغ پرندگان  -6
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 )جدول فواصل(

 مناطق مسكوني عوارض تاسيساتي عوارض طبيعي

 محدوده روستا محدوده شهر و شهرك صنايع حريم فرودگاه حريم جاده
حريم  

 رودخانه

حريم 

 دريا

حريم 

 فرعي آهن راه
اتوبان 

 و اصلي
 بزرگ متوسط كوچك 01غذائي المللي بين اصلي اي منطقه

بيش از 

  نفر500000

 تا 50000بين 

  نفر500000

كمتر از 

 نفر 50000

 100بيش از 

 خانوار

-100بين 

  خانوار25

 25كمتر از 

 خانوار

 - - - - - - - - - - 800 400 200 60 - 80 400 40-20 سردخانه مواد پروتئيني

 200 200 500 500 1000 2000 1000 500 200 1000 2000 1000 500 150 - 200 1000 100-50 كشتارگاه طيور

 80 80 200 200 400 800 400 200 80 400 800 400 200 60 - 80 400 40-20 كشتارگاه دام

 80 80 200 200 400 800 400 200 80 400 800 400 200 60 - 80 400 40-20 كارخانه خوراك دام و طيور

 كارخانجات 

 200 400 400 400 400 800 800 400 200 400 800 400 200 60 - 80 400 40-20 كشي كارخانه جوجه

 200 200 500 500 1000 2000 1000 500 200 1000 2000 1000 500 150 - 200 1000 100-50 داممياديـن 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - زنبورداري
 زنبورعسل

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - پرورش ملكه

 50 100 100 100 100 200 100 100 50 100 200 140 100 50 25 50 100 25 پرندگان زينتي

 80 200 200 200 400 800 400 200 80 400 800 600 400 60 100 200 400 40-20 ساير ماكيان

 80 200 200 200 400 800 400 200 80 400 800 600 400 60 40 80 400 40-20 پولت و تخمگذار و گوشتي

 400 400 400 400 800 800 800 400 200 400 800 800 600 80 60 80 1000 40-20 مادر

 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 2000 1000 2000 3000 3000 3000 500 200 500 1000 200 اجداد

 ماكيان 

 )مرغ و خروس(

 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 3000 3000 3000 5000 5000 5000 1000 500 1000 2000 500 الين

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 200 1000 2000 1500 1000 150 100 200 1000 100-50 گـس
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 مناطق مسكوني عوارض تاسيساتي عوارض طبيعي

حريم   محدوده روستا محدوده شهر و شهرك صنايع حريم فرودگاه حريم جاده

 رودخانه

حريم 

 دريا

حريم 

 فرعي آهن راه
اتوبان و 

 اصلي
 بزرگ متوسط كوچك 01ئيغذا المللي بين اصلي اي منطقه

بيش از 

  نفر500000

 تا 50000بين 

  نفر500000

كمتر از 

  نفر500000

 100بيش از 

 خانوار

-100بين 

  خانوار25

 25كمتر از 

 خانوار

 حيوانات پوستي، زينتي و خانگي
 –پنجاه 

 صد
 يكصد دويست هزار

صد و 

 پنجاه
 هزار

هزار و 

 پانصد
 دويست پانصد پانصد پانصد هزار اردوهز هزار پانصد دويست هزار دو هزار

مركز پرورش و سواركاري اسب و پرورش 

 ساير تك سميان

 –پنجاه 

 صد
 - - - - - - پانصد دويست يكصد پانصد دو هزار هزار پانصد يكصد يكصد دويست يكصد

 پرواربندي 
 –پنجاه 

 صد
 دويست هزار

پنجاه 

  صد–

يكصد 

 و پنجاه
 پانصد هزار دو هزار پانصد دويست دويست هزار دو هزار هزار پانصد

دويست 

 و پنجاه

صدو 

 پنجاه
- 

 داشتـي
 –پنجاه 

 صد
 دويست هزار

پنجاه 

  صد–

يكصد 

 و پنجاه
 پانصد هزار دو هزار پانصد دويست دويست هزار دو هزار هزار پانصد

دويست 

 و پنجاه

صدو 

 پنجاه
- 

 گوسفند و بز

 هزار هزار هزار هزار هزار دو هزار هزار هزار هزار هزار دو هزار هزار هزار زاره هزار هزار هزار هزار نژادي و تحقيقاتي اصالح

 پرواربندي
 –پنجاه 

 صد
 دويست هزار

پنجاه 

  صد–

صدو 

 پنجاه
 پانصد هزار دو هزار هزار پانصد دويست هزار دو هزار هزار پانصد

دويست 

 و پنجاه

صدو 

 پنجاه
- 

 داشتـي
 –پنجاه 

 صد
 دويست ارهز

پنجاه 

  صد–

صدو 

 پنجاه
 پانصد هزار دو هزار هزار پانصد دويست هزار دو هزار هزار پانصد

دويست 

 و پنجاه

صدو 

 پنجاه
- 

گاو و گاوميش 

 و شتر

 هزار هزار هزار هزار هزار دو هزار هزار هزار هزار هزار دو هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار نژادي و تحقيقاتي اصالح
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 )واصـلدنبـاله جـدول ف(

 كارخانجات زنبورعسل )مرغ و خروس(ماكيان 

 سگ 
 مادر اجداد الين

پولت و 

تخمگذار و 

 گوشتي

 ساير ماكيان
پرندگان 

 زينتي
پرورش 

 ملكه
 زنبورداري

ميادين 

 دام
كارخانه 

 كشي جوجه

كارخانه 

خوراك 

دام و 

 طيور

كشتارگاه 

 دام

كشتارگاه 

 طيور

سردخانه 

مواد 

 پروتئيني

سردخانه مواد 

 پروتئيني
 پانصد دويست دويست دويست هزار - - يكصد دويست دويست چهارصد هزار سه هزار پنج پانصد

با نظر 
 كميسيون

 هزار - - وپنجاه دويست هزار هزار دوهزار هزار سه هزار پنج پانصد كشتارگاه طيور
دو هزار و 

 پانصد
  هزار هزار دوهزار

   هزار هزار دويست چهارصد - - پنجاه هشتاد هشتاد دويست هزار  ارهز سه هزار كشتارگاه دام
كارخانه خوراك 

 وطيور دام
    هزار چهارصد چهارصد - - وپنجاه دويست چهارصد هشتصد هشتصد هزار سه هزار پنج پانصد

 2كارخانجات

كارخانه 

 كشي جوجه
     رهزا دويست - - وپنجاه دويست چهارصد هشتصد هشتصد هزار سه هزار پنج پانصد

      چهارصد - - پنجاه يكصد يكصد - هزار هزار سه هزار ميادين دام

       طبق نظام كيلومتر10 - - - - - - - زنبورداري

 زنبورعسل
 - - - - - - - پرورش ملكه

  پنجاه
 كيلومتر

       

 پنجاه )1 (پرندگان زينتي
 هزارودويست

 وپنجاه 
هفتصد و 

 پنجاه
         وپنجاه دويست وپنجاه ويستد وپنجاه دويست دويست

          چهارصد چهارصد هشتصد هزار سه هزار پنج دويست ساير ماكيان

پولت و تخمگذار و 

 گوشتي
  چهارصد هشتصد هزار سه هزار پنج دويست

 
        

            هشتصد هزار سه هزار پنج پانصد مادر

             چهارهزار هزار نجپ هزاروپانصد اجداد

مرغ و (ماكيان 

 )خروس

              هزار پنج هزار سه الين

               دويست  سگ

 

 زينتي كه پرورش آنها در مناطق شهري نيز مجاز اسـت، رعايـت فاصـله                در خصوص پرندگان صرفاً   ) 1(

 .الزامي است

 .باشد  متر مي500داري با دريا در استانهاي ساحلي  فاصله واحد گاوميش: تبصره
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 )دنباله جدول فواصل(

 گوسفند و بز گاو و گاوميش و شتر  
مركز پرورش و سواركاري اسب 

 و پرورش تك سميان

حيوانات پوستي، زينتي و 

 خانگي

 سردخانه مواد پروتئيني
الح نژادي و اص

 تحقيقاتي

شيري (داشتي 

 )و گوسفندي
 پرواربندي

اصالح نژادي 

 و تحقيقاتي
 وپنجاه دويست پانصد پرواربندي داشتي

 پانصد پانصد وپنجاه دويست وپنجاه دويست پانصد وپنجاه دويست وپنجاه دويست پانصد كشتارگاه طيور

 هزار زاره دويست دويست پانصد دويست دويست پانصد كشتارگاه دام

 پانصد هزار چهارصد چهارصد هزار چهارصد چهارصد هزار كارخانه خوراك دام و طيور

 2كارخانجات 

 پانصد هزار دويست دويست هزار دويست دويست هزار كشي كارخانه جوجه

 هزار هزار چهارصد چهارصد هزار چهارصد چهارصد هزار ميادين دام

 - - - - - - - - زنبورداري
 زنبورعسل

 - - - - - - - - هپرورش ملك

 پنجاه دويست و پنچاه پنجاه پنجاه دويست و پنجاه پنجاه پنجاه وپنجاه دويست پرندگان زينتي

 دويست پانصد يكصد يكصد پانصد يكصد يكصد پانصد ساير ماكيان

 دويست پانصد يكصد يكصد پانصد يكصد يكصد پانصد پولت و تخمگذار و گوشتي

 پانصد پانصد سيصد سيصد پانصد صد سي سي صد پانصد مادر

 هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد هزار و پانصد اجداد
 )مرغ و خروس(ماكيان 

 سه هزار سه هزار سه هزار سه هزار سه هزار سه هزار سه هزار سه هزار الين

 دويست  هزار دويست ويستد هزار دويست دويست هزار سگ

 دويست  هزار دويست دويست  هزار دويست دويست هزار حيوانات پوستي، زينتي و خانگي

  دويست يكصد يكصد پانصد يكصد يكصد پانصد مركز پرورش و سواركاري اسب و پرورش ساير تك سميان

   يكصد دويست  هزار دويست  دويست هزار پرواربندي

 گوسفند و بز    دويست  هزار دويست دويست هزار داشتي

      هزار  هزار هزار هزار اصالح نژادي و تحقيقاتي

      دويست دويست هزار پرواربندي

 گاو و گاوميش و شتر       دويست هزار )شيري و گوشتي(داشتي 

        هزار نژادي و تحقيقاتي اصالح
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تـوان در     فاصله واحدهاي گلخانه با انواع دامداري به جز اجداد و الين در صورت رعايت موارد ذيل مـي                  * 

 .تقليل يابد)  متر50حداقل (حد رعايت حريم زمين 

 ).مسير دستيابي به واحدها مجزا باشد( رعايت ضوابط بهداشتي در مسير تردد از جمله -1

حمل (بندي صورت گيرد      آوري شده و بسته     د بايستي بصورت عمل    حمل كودهاي حيواني به اينگونه واح      -2

 )داخل كيسه پالستيكي

 .شكل مناسب دفن گرددبه هاي مصرف شده در حمل كود   كيسه-3

توانند محلي بنام دپوي كود در مجـاور آن داشـته             آي مربوطه نمي     الزم بذكر است كه واحدهاي گلخانه      -4

 .باشد

ت موارد فوق را ننمايد مشابه يك واحد مرغداري رعايت فاصله جدول نظام             در صورتيكه واحد گلخانه رعاي    

 .دامپروري الزامي است

 

در صورت ارائه تعهدنامـه محـضري مبنـي بـر عـدم اقـدام در        :فاصله واحد پرورش قارچ با مرغداري   * 

 به داراي   زيعني كمپوست مورد نياز واحد را از كارخنجات مجا        ) ت قارچ ستوليد كمپو (خصوص فرآوري كود    

 .پروانه از مراجع ذيصالح باشند و نام كارخانه را قبالٌ اعالم نمايد

 مراكز تحقيقـاتي و اصـالح نـژادي و          - كشتارگاههاي طيور  - اجداد -الين: بخشنامه تعديل شامل مزارع   * 

 .گردد  هزار قطعه نمي500مرغ تخمگذار باالي ظرفيت 

 .باشد اعم از تأسيس و موجود مي) وشتي و تخمگذارگ(بخشنامه تعديل شامل واحدهاي طيور صنعتي * 

 حداقل دو هزار متر: ر سبك تا مراكز پرورش دام و طيورتيفاصله ميدان * 

  متر500 :كشي وابسته با واحد پرورش مرغ مادر فاصله كارخانه جوجه* 

  بر اساس ضوابط مندرج در كتاب:كشي مستقل با ساير واحدها فاصله كارخانه جوجه* 

  يك كيلومتر:صله دامداري تا مراكز آموزشيفا* 

  متر150 :)  خانوار25بيش از (پرواربندي گوساله با روستا * 

 .باشد  مشابه صنايع بزرگ محسوب و هزارمتر مي: سنگ با واحدهاي دامداري و مرغدارينفاصله معاد* 

 .گردد  ميمالك تعيين فواصل بين واحدها انتهاي تأسيسات با ابتداي تأسيسات محاسبه* 

  پرواري مشابه واحد مرغ گوشتي-واحد پرورش شترمرغ مولد مشابه مرغ مادر* 

  هزارمتر:معدن و كارخانه پودر سنگ با مرغداريفاصله * 

 كارخانه گـچ مـشابه      -شود   مثل صنايع متوسط در نظر گرفته مي       : رس و مارن با مرغداري     نمعادفاصله  * 

 صنايع بزرگ

  متري بالمانع150 مشابه روستا در :امامزاده با دامداريفاصله * 
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  حداقل دو هزار متر:محل تخليه زباله با دامداري و مرغداريفاصله * 

  هزار متر:انه آسفالت تا مرغداري و دامداريكارخفاصله * 

 .شود  در نظر گرفته ميشهرك صنعتي مشابه صنايع متوسطفاصله * 

  صدمتر:هيدامداري تا پرورش مافاصله * 

  متر150مشابه فاصله دامداري تا جاده اصلي يعني باشد  اصلي چنانچه در جادهمپ بنزين پ* 

 .باشد  چنانچه تأسيسات نداشته باشد رعايت فاصله الزامي نمي:زمين ورزشي و فوتبال* 

 . كن جزء كارخانجات خوراك دام و طيور محسوب گردد واحدهاي ذرت خشك* 

 .شود رودخانه در نظر گرفته ميسدهاي خاكي مشابه * 

اي در  كارگاه شاليكوبي به عنوان صنايع متوسط و فرودگاه و هواپيماي سمپاشي به عنوان فرودگاه منطقه        * 

 .شود نظر گرفته مي

يك هزار متر فاصله كارخانجات داروسازي و انبار مواد شيميايي با واحـدهاي دامـداري و                رعايت حداقل   * 

 .مرغداري الزامي است

 .شود كارگاه توليد شن و ماسه بعنوان واحد متوسط در نظر گرفته مي* 

واحـد  (كنـي     پـاك   كشي و پنبـه     فاصله مجاز مرغداري و واحد پرورش ساير ماكيان از كارخانجات روغن          * 

 .شود مطابق جدول فواصل در نظر گرفته مي) كني به عنوان واحد متوسط پاك پنبه

پانـصد متـر در نظـر گرفتـه         ) اي   قطعه 20000(اي مرغداري گوشتي    فاصله استاديوم ورزشي با واحده    * 

 .شود مي

فاصـله بـا گـاوداري    (فاصله جايگاه سيلوي علوفه با دامداري و مرغداري مشابه كارخانجات خوراك دام          * 

 .شود در نظر گرفته مي) پانصد متر و با مرغداري يك هزار متر

تأسيسات نفتـي بـه     :  نفتي، گاز و آبرساني شركت نفت      فاصله واحدهاي صنعتي دام و طيور با تأسيسات       * 

هاي گازرساني و آبرساني شركت نفت بر اساس حريم قـانوني ضـوابط    عنوان صنايع بزرگ و در مورد لوله      

 .باشد ادارات و شركتهاي ذيربط مي

 
 
 
 
 
 
  



 

 قدرداني و تشكر

 

و تحـت عنـوان      توسط حوزة معاونت امور دام انجـام         1385آخرين بازنگري و اصالحات در سال       

 . به چاپ رسيد1386نظام دامپروري كشوردر سال 

اند بويژه اعضاي     جا دارد از كليه همكاراني كه بنحوي در تدوين و اصالح اين نظام مشاركت داشته              

 .تشكر و قدرداني گرددكميته بازنگري 

 

 سيد نظام الدين سجادي

 معاون وزير در امور دام


