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 دستورالعمل اجرايي

 تاسيس و بهره برداري مراكز نگهداري و پرورش شترمرغبهداشتي و ضوابط فني 

 وم(س)بازنگري 
 

 

 : هدف -1ماده 
 هدف از تدوين اين دستورالعمل ،تعيين و اعمال ضوابط و مقررات و شرايط مراكز نگهداري و پرورش شترمرغ است. 

 

 : دامنه كاربرد -2ماده 

و نيز تاسيس و بهره برداري  در مراكز نگهداري و پرورش شترمرغ به منظور صدور موافقت اصولي ،پروانهاين دستورالعمل  
 ،كاربرد دارد. مربوطپروانه هاي بهداشتي 

 

يا پروانه براي نگهداري و پرورش شترمرغ در جزاير، چراگاه ، شرايط روستايي و مشاغل خانگي  و صدور هرگونه مجوز  -تبصره
 شترمرغ امكان پذير نمي باشد. هاي مجتمع نيز در قالبو 
 
 

 محل و موقعيت مركز بايد داراي شرايط زير باشد: -3ماده 

بهداشتي از اماكن دامي و صنايع وابسته به دام،واحدهاي صنعتي و مراكزخدماتي ، جاده ، راه آهن ، فرودگاه و حريم  -1-3

 ( پيوست شماره يك اين دستورالعمل رعايت نمايد.4( و )3( ، )2( ، )1سكونتگاه ها را برابر جداول )

ر قوي برق تعيين شده از سوي وزارت نيرو را مركز بايد حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و دكل هاي فشا -2-3

 رعايت نمايد.

 در زمان صدور پروانه احداث مركز در صورت ضرورت ، استعالم از شركت برق منطقه اي انجام مي شود. -تبصره

پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت »، «پارك ملي،تاالب،درياچه،اثر طبيعي ملي»حريم در نظر گرفته شده براي  -3-3

، برابر ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي « قنات و چاه آب شرب»، « رودخانه هاي دائمي)آب شرب و غير شرب(»، « شده

/ت 16917يه شماره و اصالح 11/44/1394ه مورخ  39126/ت64947صنعتي و توليدي ) موضوع تصويب نامه شماره 

 هيئت محترم وزيران( را رعايت نمايد.  44/42/1391ه  مورخ  39126
 

 : باشد مي پذير امكان زير هاي شيوه به شترمرغ پرورش و نگهداري -4ماده 

  گوشتي شترمرغ پرورش و نگهداري -1-3

 مولد شترمرغ پرورش و نگهداري -2-3

  توام به روش شترمرغ پرورش و نگهداري -3-3
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 ( تعيين و در پروانه هاي صادره درج مي شود:1ظرفيت مراكز نگهداري و پرورش شترمرغ بر اساس جدول )  –5ماده 

 
 ( : ظرفيت مراكز نگهداري و پرورش شترمرغ1جدول )

 مركز نگهداري و پرورش
 حداقل ظرفيت 

 )قطعه( 
 حداكثر ظرفيت

 )قطعه( 

 1333 333 شترمرغ گوشتي

 333 * 153   شترمرغ مولد

 شترمرغ توام**
 333 153 شترمرغ مولد

 4333 2333 شترمرغ گوشتي

 قطعه شتر مرغ نر 53قطعه شترمرغ ماده  و   133* 

قطعه شترمرغ گوشتي)پرورشي( در نظر گرفته  23** در مراكز نگهداري و پرورش شترمرغ توام به ازاي هر قطعه شترمرغ مولد ماده 

 مي شود.

 
 

( 2بر اساس جددول )  )متناسب با ظرفيت مركز(مراكز نگهداري و پرورش شترمرغحداقل مقدار زمين مورد نياز براي   –6ماده 

 تعيين و در پروانه هاي صادره درج مي شود:
 

  نگهداري و پرورش شترمرغمركز براي مورد نياز  مقدار زمين: حداقل  (2)جدول 

 شيوه نگهداري و پرورش
 حداقل ظرفيت 

 )قطعه( 
 حداقل زمين مورد نياز

 )متر مربع(

 23833 333 شترمرغ گوشتي

 50233 * 153   شترمرغ مولد

 شترمرغ توام
 153 شترمرغ مولد

 

01633 
 2333 شترمرغ گوشتي 

 قطعه شتر مرغ نر 53قطعه شترمرغ ماده  و   133 *

 

 

 محاسبه و تعيين ( 3جدول شماره ) ساس بر شترمرغيك قطعه  پرورش و نگهداري حداقل مساحت مورد نياز براي – 7ماده 

 : شود مي
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 (: حداقل مساحت مورد نياز براي نگهداري و پرورش یک قطعه شتر مرغ3جدول )

 گردشگاه سایبان مسقف پرورشي شرح

 153 8 - مولدین )متر مربع(

 2 - 5/3 از تولد تا یک ماهگي/ مهد جوجه )متر مربع(

 6 - 1 )مترمربع( /پرورش جوجهماهگياز یک ماهگي تا سه 

 15 8/1 - سه ماهگي تا پایان دوره پرورش / پيش  مولدین )مترمربع(

 56 - - حداقل طول گردشگاه مولدین )متر(

 5/37 - - )متر( ماهگي تا پایان دوره پرورش 3گوشتي/  حداقل طول گردشگاه 

 8 - - حداقل عرض گردشگاه مولدین و گوشتي  )متر(

 - 4 - حداقل عمق سایبان مولدین و گوشتي )متر(

 2 - - مولدین و گوشتي )متر(حداقل عرض راهرو 

 1 - - حداقل عرض راهرو مهد و پروش جوجه )متر(

به عنوان فضاي یا شعله دادن ، ساحته شده باشد ( كه  مکان كامال محصور )داراي دیوار و سقف كه از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني  و مسقف:

/ اداري( در نظر پرورشي )تولد تا یک ماهگي/ از یک ماهگي تا سه ماهگي ( و یا به منظور غير پرورشي ) ازجمله : كارخانه جوجه كشي/ انبار نگهداري خوراک

 گرفته مي شود.

قت پرنده در نظر گرفته شده و ؤرپناه و یا محل استراحت مفضاي سر پوشيده )از مصالح محلي مانند چوب و یا ایرانيت( فاقد دیوار كه به عنوان سسایبان: 

 جزو فضاي مسقف محاسبه نمي شود.

ور محوطه غير مسقف كه توسط دیوار یا حصار )فنس یا نرده و یا لوله هاي آهني بدون لبه تيز كه كمترین خطر را براي پرنده داشته باشد( محصگردشگاه: 

 شود. در نظر گرفته ميشده و به منظور تحرک  و گردش پرنده 

 جایگاه هاي نگهداري و پروش جزو فضاي پرورشي محسوب شده ولي به عنوان فضاي مسقف در نظر گرفته نمي شوند. به ي دسترسيهاراهرو

 

 

 ( محاسبه و تعيين7حداقل فاصله مورد نياز بين تاسيسات مركز نگهداري و پرورش شتر مرغ براساس جدول شماره ) – 8ماده 

 شود: مي
 نگهداري و پروش شتر مرغ مركز( : حداقل فاصله مورد نياز بين تاسيسات 6جدول شماره )

 حداقل فاصله )بر حسب متر( تاسيسات

 63 جوجه كشيواحد مولدین تا 

 53 تا سه ماهگي(یک پرورش جوجه )واحد مولدین تا 

 43 )سه ماهگي تا پایان دوره پرورش ( گوشتي پرورشواحد مولدین تا 

 33 جوجه كشي تا مهد جوجه )تولد تا یک ماهگي(واحد

 53 )یک تا سه ماهگي( جوجه شرپروواحدجوجه كشي تا واحد

 63 )سه ماهگي تا پایان دوره پرورش ( گوشتي پرورشواحدجوجه كشي تا واحد

 33 )یک تا سه ماهگي(پرورش جوجه واحدمهد جوجه تا 

 45 ) سه ماهگي تاپایان دوره پرورش ( گوشتي پرورش واحدتا سه ماهگي( تا یک پرورش جوجه )واحد

 23 بيمارستان و قرنطينه از سایر تاسيسات

 13 تاسيسات )به جز انبار خوراک( ردرب ورودي تا سای

 13 تا سایر تاسيسات  انبار خوراک
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 الذكر الزامي است: فوق موارد عالوه بر و توام دمول شترمرغ پرورش و نگهداريرعايت موارد زير در  –0ماده 

مولد  شترمرغ قطعه 2 نسبت )به نر و مولد ماده شترمرغ مجموع براساس مولد شترمرغ پرورش و نگهداري مركز ظرفيت -1-9
 .شود مي درج صادره، پروانه در نر( و مولد ماده شترمرغ )مجموع گله كل ظرفيت و محاسبه( مولد نر شترمرغ قطعه 1و ماده

 امكان پذير مي باشد. سه ماهگيسن  تا جوجه نگهداري تاسيسات ايجاد پرورش شترمرغ مولد،نگهداري و  در -2-9
     پرورش جوجه و « تولد تا يك ماهگي» مهد جوجهبراي مورد نياز  يها جايگاهتوام ، نگهداري و پرورش شترمرغ در  -3-9

ايان دوره سه ماهگي تا پ»مورد نياز براي  و جايگاهشتر مرغ گوشتي يك سوم ظرفيت  معادل« يك ماهگي تا سه ماهگي» 
 در نظر گرفته مي شود.،  شترمرغ گوشتيفيت دو سوم ظر معادل« پرورش

، جايگاهي جهت نگهداري پيش مولدين)به منظور )مجموع مولد نر و مولد ماده(  مولدشترمرغ يك پنجم ظرفيت  معادل -4-9
اين امر معادل فضاي جايگزيني با مولدين حذفي( در كنار جايگاه مولدين در نظر گرفته مي شود. مساحت مورد نياز براي 

 مي باشد.« سه ماهگي تا پايان دوره پرورش»اختصاص يافته براي نگهداري و پرورش شترمرغ 
در مراكز نگهداري و پرورش  (1) شماره بيش از ظرفيت تعيين شده در جدول)مولد/گوشتي( رغ نگهداري و پرورش شترم -1-9

 شترمرغ توام براساس سياست هاي ابالغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت موارد زير امكان پذير مي باشد:
پرورش  و نگهداري» و« مرغ مولد نگهداري و پرورش شتر» متري في مابين واحدهاي 144رعايت حداقل فاصله  -1-1-9

 )حريم در نظر گرفته شده شامل هيچگونه تخفيف و تعديل ديگري نمي شود(.« شتر مرغ گوشتي
زمين هاي اطرافي محدود  از زمين بايستي داراي مالكيت واحد بوده و به نحو مناسب )با ديواركشي و يا فنس كشي( -2-1-9

 شده باشد.
 ه بهداشتي بر كل مجموعه اعمال مديريت يكپارچ -3-1-9
صرفا از طريق خود مجموعه و انتقال « مركز نگهداري و پرورش شتر مرغ گوشتي»تامين جوجه هاي مورد نياز  -4-1-9

 جوجه از ساير واحدها به مركز ممنوع مي باشد.  
مستقر در مجتمع به اشخاص حقيقي و حقوقي نمي باشد  واحدهايمالك مجتمع مجاز به تفكيك زمين و واگذاري  -1-1-9

و اين موضوع بايد در زمان صدور پروانه در قالب تعهد رسمي )سپرده شده در دفاتر اسناد رسمي كشور( از مالك پروانه اخذ 
 شود.

مجتمع محدود شده گوشتي بايد به نحو مناسب )فنس يا ديوار( از ساير تاسيسات شتر مرغ مركز نگهداري و پرورش  -7-1-9
 و داراي تاسيسات اصلي و جانبي )از جمله رختكن، ساختمان كارگري و ... (كامال مجزا و داراي تجهيزات اختصاصي باشد.

صرفا يك پروانه تاسيس/ بهره برداري تحت عنوان نگهداري و پرورش شتر مرغ توام صادر مي شود و نوع فعاليت   -6-1-9
 شاخص پروانه ، درج مي شود. ا در جدول از واحدهو نيز ظرفيت هر يك 

 

 :باشد زير شرايطامكانات و  داراي بايد مركز نگهداري و پرورش شترمرغ توام به وابسته كشي جوجه واحد –13ماده 

 : باشد زير تاسيسات اصلي داراي -1-14 

 دار نطفه تخم دريافت اتاق -1-1-14
 دار  نطفه تخم سازي ذخيره سرد اتاق -2-1-14
 تخم نطفه دار بندي)سورت( درجهاتاق  -3-1-14
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 دادن تخم هاي نطفه دار اتاق گاز -4-1-14

  ستر دستگاه استقرار محل -1-1-14

 هچر دستگاه استقرار محل -7-1-14

 جوجه نگهداري واكسيناسيون و ، بندي درجه محل -6-1-14

 سكوي از فعاليت يا و حركت مسير كه شوند احداث و طراحي نحوي به و يكديگر از مجزا كامال بايد فوق هاي بخش -تبصره

 .شود خودداري ها بخش بين متقاطع آلودگي از تا باشد طرفه يك و خطي بصورت جوجه خروج تا تخم دريافت
 

 : باشد زير تاسيسات جانبي داراي -2-14

 امكانات زير مي باشد:رختكن كه در محل ورودي به تاسيسات اصلي جوجه كشي احداث مي شود و داراي  -1-2-14
Á فضاي مناسب، تميز و بهداشتي جهت تعويض لباس 
Á )دوش هاي مناسب و بهداشتي)ترجيحا يكطرفه و داراي دو درب 
Á كمدهاي مناسب نگهداري لباس به تعداد الزم،لباس كار)چكمه،ماسك، كاله و ..( براي پرسنل و بازديدكنندگان 
Á دست باز و بسته شوند(،صابون مايع، حوله كاغذي يك بار مصرف و  لتروشويي: مجهز به آب سرد و گرم )كه بدون دخا

 سطل درب دار
Á  حوضچه ضدعفوني و يا چكمه شوي 
 انبار تجهيزات ، لوازم و ملزومات، مواد شيميايي و ضدعفوني كننده ها -2-2-14
 محل شستشو و نگهداري لوازم و تجهيزات واحد جوجه كشي -3-2-14
داراي شرايط بهداشتي، تهويه مناسب و نيز روشويي مجهز به آب سرد و گرم )كه بدون دخالت  سرويس بهداشتي : -4-2-14

 دست باز و بسته شوند(،صابون مايع، حوله كاغذي يك بار مصرف و سطل درب دار
 مديريت واحد جوجه كشيدفتر  -1-2-14
  

 : باشد زير شرايط و امكانات داراي بايد اصلي و جانبي تاسيسات -3-14

 و نباشد لغزنده و ضدعفوني و شستشو قابل مقاوم، و محكم كه شود ساخته نحوي به مناسب مصالح با بايستي كف -1-3-14
 .شود جلوگيري پساب ماندن راكد از كه بطوري باشد، فاضالب دفع و آوري جمع سيستم سمت به مناسب شيب داراي

 تجمع از ، رطوبت ، سرما گرما، مقابل در مقاومت ضمن كه شود ساخته و طراحي شكلي به بايستي ها سقف -2-3-14

 . باشد شدن تميز قابل براحتي و شود جلوگيري شدن پوسته پوسته و ها قارچ رشد و موادكثيف

 كليه.باشد شده ساخته روشن رنگ به و ضدعفوني و شستشو قابل و مقاوم مصالح از بايستي سقف تا ها ديوار -3-3-14

 ها محل اين در مواد تجمع از كه شكلي به نداشته تند زاويه و بوده انحنا داراي بايد كف به ديوار و ديوار به ديوار بين اتصاالت

 .باشد ضدعفوني و شستشو قابل راحتي به و آمده عمل به جلوگيري

 با ضدعفوني مواد كننده اسپري تجهيزات نيز و قوي فشار پمپ دستگاه ، پرفشار گرم و سرد آب انشعاب به مجهز -4-3-14

 .باشد مناسب مخزن

  پوشش داراي بايد اند شده تعبيه ها سالن در كه هائي المپ تمامي و بوده برخوردار مناسب مصنوعي يا طبيعي نور از -1-3-14

 .باشند شستشو قابل و مناسب
 


