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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
 فضاي مناسب، تميز و بهداشتي جهت تعويض لباس 
 )دوش هاي مناسب و بهداشتي)ترجيحا يكطرفه و داراي دو درب 
 كمدهاي مناسب نگهداري لباس به تعداد الزم،لباس كار)چكمه،ماسك، كاله و ..( براي پرسنل و بازديدكنندگان 
 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
  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
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  هايي محل در همچنين و باشد ضدعفوني و شستشو قابل و داشته جاذب غير سطوح و بوده صاف بايد ها درب سطح -7-3-14

           دارند راه بيرون محوطه به مستقيما كه هائي درب.شوند بسته و باز دست دخالت بدون ها درب المقدور حتي باشد نياز كه

 .باشند هوا پرده به مجهز بايده ( جوج خروج و تخم دريافت) 

 قسمت هر يا وغير تميز  قسمت سمت به زيتم قسمت از هوا گردش جهت كه شود طراحي شكلي به تهويه سامانه -6-3-14

 .باشد اختصاصي صورت به تهويه تجهيزات داراي

تخم هاي  خواباندن به مجاز و بوده مركز همان توليدي تخم خواباندن به مجاز صرفا وابسته كشي جوجه واحدهاي -تبصره

 .باشد نمي مراكز ساير توليدي شترمرغ

 

 با توليد زنجيره تكميل منظور به توام شترمرغ پرورش و نگهداري مراكز براي صرفا وابسته شترمرغ كشتارگاه احداث -11ماده 

 ، امكان پذير مي باشد:زير موارد رعايت

 به « شترمرغ گوشت عرضه و بندي بسته استحصال، كشتار، بهداشتي و فني ضوابط » اجرايي دستورالعمل مفاد رعايت -1-11

 است الزامي ،34/11/1346مورخ  43/ 72111شماره

 كشتارگاه سمت از غالب باد جريان كه شود گرفته نظر در نحوي به بايد مركز اليه منتهي در كشتارگاه تاسيسات جانمايي -2-11

 .نباشد تاسيسات ساير و پرورش و نگهداري هاي جايگاه سمت به

 سازي و ساخت گونه هر از قبل استان دامپزشكي كل اداره از وابسته كشتارگاه تاسيس بهداشتي پروانه اخذ و نقشه ارائه -3-11

 .است الزامي

 .باشد مي دستورالعمل به منضم شترمرغ كشتارگاه الگويي نقشه نسخه يك -تبصره

 استان دامپزشكي كل اداره از وابسته شترمرغ كشتارگاه برداري بهره بهداشتي پروانه دريافت و تاييدي نقشه كامل اجراي-4-11

 .است الزامي كشتار گونه هر از قبل ، مربوط

 همان در يافته پرورش شترمرغ كشتار به مجاز صرفاتوام  شترمرغ پرورش و نگهداري مركز به وابسته شترمرغ كشتارگاه -1-11

 .باشد مي ممنوع ، هكشتارگا اين به مراكز ساير از شترمرغ انتقال و بوده مركز
 

 باشد: زير شرايط داراي بايد خوراك انبارنگهداري -12ماده 

 حداقل يا و باشد مركز خارج از ورودي درب داراي كه نحوي به باشد مناسب موقعيت داراي بايد خوراك نگهداري انبار  -1-12

 .نباشد واقع پرورشي منطقه در اوليه مواد يا و خوراك ورودي درب

 .باشد تر بلند اطراف هاي زمين از و بتني بايستي انبار كف -2-12

 انبار داخل به پرواز آزاد پرندگان و موذي حيوانات نفوذ از تا باشند فرج و خلل بدون بايستي انبار سقف و ديوارها -3-12

 . آيد بعمل جلوگيري

 .شوند نگهداري مناسب نحو به خوراك -4-12

 .باشد ضدعفوني و شستشو قابل لزوم صورت در و نمودن تميز قابل و مناسب وضعيت در بهداشتي نظر از -1-12

 .باشد فراهم خوراك نگهداري براي مطلوب شرايط كه نحوي به ، باشد كنترل قابل نور و رطوبت ، دما نظر از -7-12

 .باشد سوزي آتش مقابل در دهنده هشدار هاي دستگاه به مجهز -6-12
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 صورتي به مركز به ورودي مبادي در بايد كارگري هاي خانه و اداري ساختمان بهداشتي، هاي سرويس رختكن،  -13ماده 

 ، كار لباس كمد، دوش، شامل الزم امكانات داراي بايستي رختكن. باشند مجزا فيزيكي بطور پرورشي قسمت از كه شوند احداث
( بارمصرف يك وسايل و كار لباس از استفاده) الزم امكانات يا و بازديدكنندگان و كارگران ورود جهت كاله و ماسك چكمه،
 .باشند

 

  شستن و ها چرخ ضدعفوني براي مركز به ورودي در قوي فشار پمپ دستگاه و عفوني ضد داكت يا حوضچه احداث -14 ماده

         نيز و ورودي خودروهاي ضدعفوني جهت مناسب مخزن با ضدعفوني اسپري دستگاه نيز و خودروها زير و تادوردور
 كشي جوجه،واحدپرورش و نگهداري هاي سالن به ورودي مبادي در پرسنل چكمه ضدعفوني منظور به ضدعفوني هاي حوضچه

 .است الزامي نيز خوراك انبار و
 

 كوره ترجيحأ)  سوز الشه كوره يا و الشه دفن چاه بصورت را بيمار و تلفاتي هاي الشه حذف قابليت بايد مركز -15ماده 

 با كه باشد اشته( دكن خشك كود دستگاه ترجيحأ) كود آوري عمل و( دپو )آوري جمع جهت سرپوشيده محل نيز( و سوز الشه

 به خوراك وانبار كشي جوجه كارخانه جمله از تاسيسات و پرورش هاي سالن از نقطه دورترين در باد وزش جهت نظرگرفتن در

 .نباشد مذكور تاسيسات و پرورش هاي سالن سمت به باد مسير كه شود واقع نحوي
 

 : باشد زير شرايط داراي بايد مركز كاركنان آشاميدن و نظافت ، ضدعفوني شستشو، جهت مصرفي آب -16ماده 

 .باشد دارا را آشاميدني آب شرايط -1-17

 .باشد دسترس در نياز مورد هاي محل تمام در مناسب فشار با -2-17

 از استفاده براي (آب ذخيره منبع)ذخيره براي كافي امكانات دارد، وجود آب فشار كاهش يا قطع احتمال كه درمناطقي -3-17

 .باشد فراهم ضروري درمواقع آب

 .باشد دسترس در كافي ميزان و فشار با بهداشتي گرم آب كار، ساعات تمام در -4-17
 

 ضمناباشد.  تاسيسات ساير و ها سالن براي كافي روشنايي تامين جهت مناسب رساني برق شبكه داراي بايد مركز -17ماده 

 . است ضروري نيز سراسري برق شبكه از استفاده صورت در مركز ظرفيت با متناسب اضطراري برق موتور

  .باشد شيميايي مواد برابر در مقاوم و ضدعفوني و شستشو قابل و آب به نفوذ قابل غير بايد روشنايي هاي سيستم -تبصره

 زمين)بيرون فضاي به آن پساب و بوده پوشيده سر و مناسب فاضالب هدايت و آوري جمع سيستم داراي بايد مركز -18ماده 

 .گردد هدايت سپتيك يا فاضالب چاه سمت به مناسب شيب با و باشد نداشته ارتباط (غيره و كشاورزي

 .باشند داشته را آبرساني شبكه و آب منابع از الزم فاصله بايستي فاضالب چاه

 ، شود واقع مناسب موقعيت در بايستي سوخت منبع . باشد كافي ظرفيت با و مناسب سوخت منبع داراي بايد مركز -10ماده 

 : كه نحوي به

 .نباشد مركز داخل به نقليه وسيله ورود به نياز سوخت تخليه جهت -1-19

 رساني آب شبكه به سوختي مواد نشت از جلوگيري منظور به مركز مصرفي آب و سوخت تامين منابع بين الزم فاصله -2-19

 .گردد رعايت
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 دادن شعله و ضدعفوني شستشو، قابل بايد متري 12 شعاع تا حداقل (تاسيسات و ها سالن بين فضاي) مركز محوطه -23ماده 

 : باشد مي زير هاي بخش شامل و باشد

 :حصاركشي -1-24

مركز متر( به طور كامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و حيوانات به  2مركز بايد با ديوار يا فنس )حداقل به ارتفاع 
 متري از ديوار )يا فنس( محيطي را رعايت نمايند. 14جلوگيري شود. تاسيسات بايد حداقل فاصله 

 : كشي خيابان -2-24

 و شستشو قابل نيز آن كف و كشي خيابان ، تاسيسات به كاركنان و خودروها دسترسي جهت تردد مسير كليه محوطه داخل در

 .باشد .... و ،آسفالت بتن قبيل از نفوذ قابل غير پوشش داراي و عفوني ضد

 : سبز فضاي -3-24

 . شود مي توصيه تاسيسات پيرامون در( قد كوتاه هاي درخت ترجيحاً)سبز فضاي ايجاد

 بادشكن به نسبت مركز اطراف حصار از مناسب فاصله به شود مي توصيه ، بادخيز مناطق در مركز استقرار صورت در -تبصره

 .نمود اقدام(محل اقليمي شرايط با متناسب)

 پاركينگ : -4-24
 و يابد پاركينگ بايد در ابتداي ورودي به مركز و كامال تفكيك شده از تاسيسات اصلي و ساير تاسيسات جانبي مركز استقرار

و        شستشو قابل نيز پاركينگ كف باشد.همچنين داشته را مركز داخل به ورودي نقليه وسايل عفوني ضد و شستشو امكانات
 .باشد مركز مخالف سمت به آن بوده وشيب ( وآسفالت بتن قبيل از ) نفوذ قابل غير پوشش داراي و عفوني ضد

 

  اين با مغاير ضوابط كليه همچنين .شود نمي ماسبق به عطف و باشد مي االجرا الزم ابالغ زمان از دستورالعمل اين -21ماده 

 . بود خواهد ملغي تاريخ اين از دستورالعمل

  به  مقررمتقاضياني كه قبل از ابالغ اين دستورالعمل مبادرت به دريافت پروانه هاي تاسيس نموده اند و در مدت زمان  -1تبصره
احراز شرايط و  پروانه هاي تاسيس منوط بهتمديد  درصد مي باشند. 74و داراي پيشرفت فيزيكي كمتر از   اند بهره برداري نرسيده

  ضوابط جاري مي باشد.
 تغييركاربري، توسعه و يا افزايش ظرفيت پروانه هاي موجود،با رعايت مفاد مندرج دراين دستورالعمل امكان پذير مي باشد.   -2تبصره
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 پيوست:
 با اماكن دامي و صنایع وابسته به دام ) برحسب متر ( شترمرغو پرورش  نگهداري( : حریم بهداشتي مركز 1جدول)

  

 مركز نگهداري و پرورش شترمرغ صنایع وابسته به داماماكن دامي و 

 شترمرغ گوشتي شترمرغ مولد/توام 

ي
دام

ن 
اك

ام
 

 پرورشو  نگهداري مراكز

و  گوسفند و بز، گاو وگاوميش

 ، اسب و استرشتر

 1333 1333 سيلمي-اصالح نژادي و تحقيقاتي

 233 533 داشتي ) شيري و گوشتي(

 233 533 پرواري
اسب،استر و كانون هاي سواركاري و  تکثير

 پرورشگاه ها و واحدهاي تربيت اسب
533 233 

 پرورشو نگهداري  مراكز

 حيوانات پوستي و آزمایشگاهي

 233 533 خرگوش ، نوتریا ، چين چيال

 333 533 حيوانات آزمایشگاهي

 1333 1533 روباه ایلتيس) پلي كت( و ، سمور) خز(

 233 533 پرورش و نگهداري سگ و گربه مراكز

 پرورش و نگهداري مراكز

 ماكيان) مرغ و خروس(

 و سایر ماكيان

 5333 5333 الین

 2533 2533 اجداد

 2533 2533 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 1333 1533 مادر

 833 1333 پولت ، تخمگذار  و گوشتي

 1333 1533 مادر/مولد شترمرغ

 833 1333 پرورشي

 253 533 پرورش پرندگان زینتيو نگهداري  مراكز

 233 233 سردابي مراكز تکثير ، نگهداري و پرورش آبزیان

 133 133 گرمابي

 133 133 خاویاري

 133 133 زینتي

 233 233 ميگو

 533 1333 مراكز تکثير و پرورش كروكودیل

 1333 1533 عسلزنبور ملکه مراكز تکثير و پرورش

 - - زنبورداري

 533 1333 (رضه و كشتاري) ع ميادین دام
ام

 د
به

ه  
ست

واب
ع 

نای
ص

 

 

 

 

 كارخانجات

 833 1333 جوجه كشي

 833 1333 و آبزیانطيور  وخوراک دام 

 1333 1533 كارخانجات  تبدیل ضایعات

 333 533 كشتارگاه دام

 1333 2333 كشتارگاه طيور

 333 533 مواد پروتئينيسردخانه 

وزير محترم جهاد كشاورزي و اصالحي كارگروه تخصصي ساير ماكيان  21/41/1344مورخ  1411/424موضوع ابالغيه شماره  *  

 21/11/1393مورخ 
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، از صرنایع غرذایي، صرنایع آرایشري و      )گوشرتي/مولد/توام( نگهداري و پررورش شترمرغ (: حداقل فاصله مركز 2جدول )

 بهداشتي، صنایع دارویي و سایر واحدهاي صنعتي و خدماتي * )بر حسب متر(
  

 عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
 مركز نگهداري و پرورش شترمرغ  

  )گوشتي/مولد/توام(

 صنایع غذایي

 333 1سطح 

 533 2سطح 
 1333 3سطح 
 2333 4سطح 

 1333 1سطح  صنایع آرایشي
 1333 2سطح 

 2333 1سطح  صنایع داروئي
 2533 2سطح 

 

 

 

سایر واحدهاي صنعتي و 

 خدماتي

 253 1گروه 
 333 2گروه 
 533 3گروه 
 1333 4گروه 
 1533 5گروه 
 2333 6گروه 
 2333 7گروه 

  ()ضوابط و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام22/47/1344/د مورخ4734موضوع بخشنامه شماره *  *

 

 از جاده ، راه آهن و فرودگاه * )بر حسب متر(مركز نگهداري و پرورش شترمرغ (: حداقل فاصله 3جدول )
  

 عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
  مركز نگهداري و پرورش شترمرغ

  )گوشتي/مولد/توام(

 حریم جاده
 133 فرعي

 153 آزادراه ، بزرگراه و اصلي

 حریم فرودگاه

 1333 منطقه اي

 1533 اصلي

 2333 الملليبين 

 233 حریم راه آهن        

 وزير محترم جهاد كشاورزي 11/49/1391مورخ  24324/424موضوع ابالغيه شماره  *  

 فواصل تعيين شده براي جاده ، از آكس جاده محاسبه مي شود . *  

 فواصل تعيين شده براي فرودگاه ها ، از حريم زمين محل احداث فرودگاه محاسبه مي شود . *  
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 گاه ها *)بر حسب متر( از سکونتمركز نگهداري و پرورش شترمرغ . حداقل فاصله 4جدول 

 

 عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
 مركز نگهداري و پرورش شترمرغ

 )گوشتي/مولد/توام(

 2533 كالن شهرها

 2333 ها ) به جز كالن شهرها ( مراكز استان

 1533 مراكز شهرستان ) به جز مراكز استان ها و كالن شهرها (

 شهر
 1333 نفر جمعيت  53333بيش از 

 833 نفر جمعيت  53333تا 

 روستا
 633 خانوار 133بيش از 

 433 خانوار 133تا 

 وزير محترم جهاد كشاورزي 2/11/1391مورخ 33444/424موضوع ابالغيه شماره  *  

گاه ها به كليه شهرها ، روستاها ، شهرك هاي مسكوني و مجتمع هاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار   ساكن  سكونت*   

 مي باشند ، اطالق مي شود.

   مار ايران مي باشد.مالك تشخيص جمعيت خانوار ، آخرين سرشماري مركز آ *  
 

 

 ( ، به شرح زير مي باشد:4( و )3( ، )2( ، )1شرايط برخورداري از تخفيف و تعديل فواصل جداول )  -1تبصره
در صورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غيره كه محدوديت تردد ايجاد مي كنند و يا در  -1 

رديف، فواصل مندرج در جداول فوق الذكر را مي توان  3متر و كاشت درخت حداقل در 7صورت درخت كاري به عمق 
 )بيست( درصدكاهش داد.  24حداكثر تا

ازندران،گيالن،گلستان و مناطق اقليمي مشابه از نظر آب وهوا و پوشش گياهي در صورت ضرورت، در استان هاي م -2
 درصد كاهش داد . 14(، حداكثر تا1فواصل مذكور را مي توان عالوه بر موارد مندرج در تبصره )

 

/د مورخ 4734اره شم( بخشنامه 24در صورت برخورداري از شرايط و ضوابط تخفيف فواصل مندرج در ماده ) -2تبصره
) با عنوان ضوابط و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام با ساير واحدهاي صنعتي و مراكز  22/47/1344

 ( لحاظ خواهد شد. 2، تخفيف فاصله در حريم بهداشتي تعيين شده در جدول ) خدماتي(
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