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 مقدمه

، ر باا دادح ظ ا     دامپاررری وظاا  جاام    قااون    5مااده   2راستای اجرای بند الف تبصره  در

درفعالیت داای مارتبب باا تانعت  یانر ، افاهای  بیاره رری        تشنیق سرمایه گذاری ر تنسعه 

پایاادار،  ر ظمایاات ات تنلیااد ر الاات ا  ر ایجاااد امنیاات یااذایو، بیبااند فوااای   اا  ر  ااار

 ابالغ مو گردد.  به لرح ذیل سیاست دای تدرر مجنتدای  ینر

 

 و واژه ها تعاریفیک: ماده 

  یکپارچه تولیدزنجیره  -1

 اه  محصانت   تاا بااتار رسااوو     دای مرتبب با  ینر ات مرظلاه تنلیاد   ای ات فعالیت مجمنعه    

 فعالیت دارود.مختلف دای  ظلقه در

 

  احدهاي بازسازي و بهینه سازي شده()و نوینواحدهاي  -2

 لارایب تجییاها  ر تاسی اا  راجاد     ،به راظددایو گ تاه میشاند  اه ات وظار ساا تما          

 :  بالندتیر 

 

  ساختمان و تأسیسات  -1-2

 ر ساایر بانده  مناسا   عاایق بنادی    دارایبایاد   )ساقف، دیانار ر  اف     دای پرررش سالن    

 .بالد  فنو ر بیدالتو  ضنابب ر مقررا  مطابق با  ابنیه ر تاسی ا  ویه

  

 تجهیزات   -2-2

 ظائه لرایب ذیل بالند:پرررلو باید سالن دای     

سی اات  ، اتنماسااین  تینیااهسی اات  دنلاامند  ،آبخاانری اتنماتیاا ر  خاانریوادسی اات  

سااتما  بییناه سااتی مصارح     معیاردای اعاال  لاده تنساب    مطابق با )ر سرمایشو گرمایشو

ر جما    آرری تخا  مارغ  سی ات  جما    اتاالح ر ارتقاای    ،برای راظددای تخمگاذار ،  اورژی

 آرری اتنماتی   ند

 

  طیور بومی -3

جمعیات آویاا در     اه  اه  منشاا دا لاو دارواد ا االر میگاردد        ه آ  دساته ات  یانر  ب    

 ررستادای  شنر پرا نده است.
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  مرغ تخمگذار بومی -4

مرغ بنمو  ه با ددح تنلید تخ  مارغ در سی ات  تانعتو یاا ویماه تانعتو پارررش داده            

 میشند.

 

  نیمچه بومی -5

 پرررلاو وگیاداری   تانعتو ویماه  دای مد  ظدا ثر ساه مااه در راظاد   ه بجنجه بنمو  ه     

 مو لنود.

 

 پشتیبانی و تکثیري()مرغ مادر بومی  -6

مرغ مادر بنمو ظاتل ات جنجه یکاررته تنلیادی مرا اه اتاالح وامادی مارغ بانمو  شانر             

مارغ   ه به منظنر تنلید ر تکثیر ی  و ل ر تنتی  آ  باه راظاددای پارررش ویمباه بانمو ،      

 .تخمگذار بنمو ر مشایل  اوگو مجات تنر  پذیرد

 

  پرندگان زینتی -7

 مو لنود. نعتو پرررش داده تنر  تنلید تپرودگا  به ییر ات پرودگاوو  ه به سایر 

 

 مرغ رنگی   -8

درررساتا   یاا جمعیات آو   اه  به آ  دسته ات  ینر  ه منشا رارداتو دارود ا االر ماو گاردد      

 پرا نده است .

 

 ت شاخص فعالی تغییر -9

ت ییار   ت ییر وان  فعالیات ر ت ییار رضاعیت پارررش راظاددای دا  ر  یانر باه یکادیگر             

 ا الر مو گردد.لا ص 

  

 : واحد غیرمجاز -11

مراجا  ذیصاالح   پرراواه بیاره بارداری ر بیدالاتو معتبار ات      راظددای پرررش  ینر فاقاد      

 .  شنر ر ساتما  وظا  دامپهلکو  میندسو  شاررتی ر مناب   بیعو )ساتما  وظا

 

 : مناطق پرتراکم و پرخطر -11

تاارا   ر ربااه عناانا  منااا ق پ ساااتما  دامپهلااکو  شاانرتنسااب  ساااتوه ااه منااا قو     

  .1)پینست  .لندمو پر طر، اعال  
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 هاي طیورکلی صدور مجوزسیاستهاي  دو: ماده

 .ضنابب فنو، بیدالتو ر تی ت محیطورعایت  لیه  - 2-1

مناا ق   درساایر ما یاا     ر راظاددای پارررش  یانر   ممننعیت تدرر پرراواه تاسای     - 2-2

  .1)مطابق پینست لماره  پرترا   ر پر طر

 پینسات تادرر مجنتداا )مطاابق     تماا   درداای اعاال  لاده    عایت ظاداقل ررفیات   ر -2-3

  .2لماره 

وه بیره برداری برای راظد تنلیدی،  صنص ا ذ پررا ارائه تعید محوری تنسب متقاضو در 2-4

تبعا  والو ات  ،باتاریابو سا  پ  ات تاریخ تدرر پرراوه تاسی  ر ویه پذیرش م ئنلیت 4ظدا ثر 

 رح معاروت امنر  ، البا  بند  باتار ر رعایت دستنرالعلمیای مرتبب ابالغ لده اتونساوا  قیمت

 نلیدا  دامو ت

 بیره برداری پ  ات تدرر پرراوهسا   5 ینر تا راظددای پرررش فعالیت ت ییر لا ص  2-5

 امکاوپذیر ومو بالد .

 ومو بالد . امکاوپذیر، وا  ر اوتقا  پرراوه تاسی  ت ییر -2-6

 

 سیاستهاي اختصاصی صدور مجوزهاي طیور  سه: ماده

  پرورش مرغ اجداد گوشتی -1

تایید دفتر  پ  اتر داد معتبر جوماد مرغ ارسمو به ارائه ومایندگو مننط پرراوه تاسی  تدرر     

این مجنتدا  .امکا  پذیر مو بالد  2ر با رعایت سیاستیای  لو تدرر مجنت ) ماده  ینر  امنر

تنلیدا  دامو تنسب ساتما  وظا  میندسو  شاررتی ر مناب   بیعو  پ  ات تائید معاروت امنر

 قابل تدرر مو بالد .  شنر

 

 پرورش مرغ مادر گوشتی  -2

دای  سیاست اساس بر مرغ مادر گنلتوراظددای پرررش پرراوه تاسی  یا تنسعه تدرر     

برای لر ت دای دارای  یکپارچه تنلید گنلت مرغدای توجیره  راستای تنسعه درر رتار  متبن  

با دستنرالعمل اجرایو لر ت  مطابق، توجیره متقاضیا  تشکیل منجند ر مجنت فعالیت توجیره 

   2رعایت سیاستیای  لو تدرر مجنت ) ماده با دای توجیره یکپارچه تنلید گنلت مرغ ر 

 امکاوپذیر مو بالد.
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  پرورش مرغ گوشتی-3

سیاستیای  لو تدرر رعایت  با پرررش مرغ گنلتو راظد یا تنسعه پرراوه تاسی تدرر     

 .پذیر مو بالدامکاو  2ماده) مجنتدای  ینر

 

 تخمگذار  پرورش مرغ اجداد – 4

مننط به ارائه ومایندگو رسمو وماد مرغ اجداد معتبر ر منرد تایید دفتر تدرر پرراوه تاسی      

این  .امکاوپذیر مو بالد   2) ماده سیاستیای  لو تدرر مجنتدای  ینر با رعایتر  امنر  ینر

مجنتدا پ  ات تائید معاروت امنر تنلیدا  دامو تنسب ساتما  وظا  میندسو  شاررتی ر مناب  

  بیعو  شنر قابل تدرر مو بالد .

 

  رپرورش مرغ مادر تخمگذا -5

ر با رعایت  نرا و تنلیدتخ  مرغ یکپارچه درقال  توجیره یا تنسعه پرراوه تاسی  تدرر     

این مجنتدا پ  ات تائید  .پذیر مو بالدامکاو   2سیاستیای  لو تدرر مجنتدای  ینر ) ماده 

معاروت امنر تنلیدا  دامو تنسب ساتما  وظا  میندسو  شاررتی ر مناب   بیعو  شنر قابل 

 تدرر مو بالد .

 

  و پولت پرورش مرغ تخمگذار -6

رعایت سیاستیای  لو با  ،مرغ تخمگذار ر پنلت پرررش راظد یا تنسعه پرراوه تاسی تدرر     

 .امکاوپذیر مو بالد  2ماده) تدرر مجنتدای  ینر

 

 مرغ تخمگذار، نیمچه و مرغ مادر بومی)تکثیري( پرورش  -7

، ویمبه بنمو ر مرغ مادر بنمو مرغ تخمگذارراظددای پرررش  پرراوه تاسی  یا تنسعهتدرر     

 امکاوپذیر مو بالد.  2ماده) سیاستیای  لو تدرر مجنتدای  ینربا رعایت  بنمو)تکثیری 

 

 : پرورش مرغ رنگی -8

 دارایتامین جنجه  مبنو بر ،ارائه مدرک معتبر با پرررش مرغ روگوراظد  پرراوه تاسی تدرر     

رعایت سیاستیای  لو ر  با تایید دفتر امنر  ینر ات گله دای مرغ مادرمشخص  منشا ژوتیکو

 امکاوپذیر مو بالد.  2ماده) مجنتدای  ینرتدرر 

 تبصره : تنسعه پرررش مرغ روگو دارای ارلنیت ومو بالد. 
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  جوجه کشی واحد -9

، بیدالتو ر تی ت ضنابب فنو رعایت باجنجه  شو راظد تنسعه  یا پرراوه تاسی تدرر   

 ر البا  بند  باتار محیطو ر ارائه تعید تنسب متقاضو مبنو بر پذیرش م ئنلیت باتاریابو 

  .پذیر مو بالدامکاو

 

  مرغپرورش شتر -11

ر لترمرغ گنلتو   گنلتو ر، تنا )منلد پرررش لترمرغ منلد تنسعه یاتأسی   پرراوهتدرر    

 .پذیر مو بالدامکاو  2ماده) رعایت سیاستیای  لو تدرر مجنتدای  ینربا 

 

  گوشتیمولد و پرورش بوقلمون  -11

رعایت سیاستیای  لو تدرر گنلتو با یا پرررش بنقلمن  منلد  پرراوه تاسی  یا تنسعهتدرر     

 پذیر مو بالد.امکاو  2ماده) مجنتدای  ینر

 

 صنعتی اردک و غازپرورش -12

رعایت سیاستیای  لو تدرر با تنسعه پرررش اردک ر یات تنعتو یا پرراوه تاسی  تدرر     

تامین جنجه ات راظددای جنجه  شو مبنو بر  محوری تعیدر ارائه   2ماده) مجنتدای  ینر

  .امکا  پذیر مو بالددفتر امنر  ینر  معتبر ر یا راردا  ات مبادی منرد تایید

 

 بلدرچین، کبک، قرقاول و کبوتر)صنعتی( پرورش  -13

بلدرچین،  ب  ، قرقار  ر  بنتر گنلتو  در تنسعه راظددای پرررش  یاپرراوه تاسی  تدرر     

رعایت سیاستیای  لو تدرر  باقال  مجمنعه منلد، جنجه  شو ر راظد پرررلو تجاری 

تامین جنجه ات راظددای جنجه  شو محوری مبنو بر ر ارائه تعید   2ماده) مجنتدای  ینر

 . مو بالد امکا  پذیرامنر  ینر  دفتر معتبر ر یا راردا  ات مبادی منرد تایید

 .: راظد جنجه  شو برای  بنتر منرد ویات ومو بالدتبصره 

 

  پرندگان زینتیپرورش -14

با رعایت سیاستیای  لو تدرر  پرودگا  تینتوپرررش  پرراوه تاسی  یا تنسعهتدرر     

 پذیر مو بالد.امکاو   2ماده) مجنتدای  ینر
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 شاخص فعالیت تغییرچهار:  ماده

رعایت سیاستیای  لو تدرر  با یره برداریب پرراوه راظددای دارای فعالیت لا ص ت ییر     

 .پذیر مو بالدامکاو ضنابب ا تصاتو تدرر مجنت فعالیت منرد تقاضا ر   2ماده) مجنتدای  ینر

 

 افزایش ظرفیتتوسعه و  شرایطپنج:  ماده

 ،و، بیدالتوضنابب فن تیبا رعا( بدر  افهای  بنا ) با / یا افهای  ررفیت راظددای منجند 

 یرائه تعید محور، ا 1ماده  2ارائه لده در بند  فیبر اساس تعر یر ونسات هیتجی و،طیمح  تیت

ضنابب  تیرعار ویه ر البا  بند  باتار  وابیباتار تیم ئنل رشیبر پذ ومبن وتنسب متقاض

 .بالد وم ریمنرد تقاضا امکاوپذ یدا تیات فعال  یدر وا تصات

 

 انتقال و جابجایی واحدهاي طیور شش: ماده

ابطا  پرراوه قبلو مشررط به  استا ر  ارج دا ل ی پرررش  ینر راظددااوتقا  مجنت تدرر     

با رعایت سیاستیای  لو تدرر ر محل تدرر مجنتدای قبلو  مکت به اتل ن امتیاتا   ر

پذیر امکاوضنابب ا تصاتو تدرر مجنت فعالیت منرد تقاضا دمبنین  ر  2ماده) مجنتدای  ینر

 . مو بالد

 

  شرایط خاص هفت:  ماده

با در ناست معاروت بیبند تنلیدا  دامو  ،در این سیاست ذ ر وگردیده ایر مناردی  هس .. برای  

 میته فنو تدرر مجنتدای معاروت امنر جل ه در منضن  ساتما  جیاد  شاررتی استا ، 

 اتخاذ تصمی   نادد لد. ر بررسو ،دامو رتار  متبن  تنلیدا 
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 از نظر صدور مجوز پرورش طیورمناطق پرخطر استانی جدول :  1پیوست 

 

میزان  استان ردیف

 مخاطره

 شهرستانها

 اسکو)جزیزه اسالمی(-هریس-شبستر-بناب-تبریز-آذرشهر-مراغه پرخطر آذربایجان شرقی 1

-بوکان)مرکزی(-اشنویه)مرکزی(-نازلو(-ارومیه)مرکزی پرخطر آذربایجان غربی 2

 پاره)مرکزی(چای-پیران(-پیرانشهر)منگور

 نمین-مشکین شهر-اردبیل پرخطر اردبیل 3

اصفهان بجز مناطق شرقی مثل -آران و بیدگل بجز بخش کویرات پرخطر اصفهان 4

–برخوار بجز منطقه هوایی -بااردستان بجز منطقه دور –ورزنه 

-خمینی شهر-چادگان بجز بخش چنارود –کرون  وتیران 

شهررضا )بجز -شاهین شهر و میمه بجز میمه –دهاقان -خوانسار

)بجز مناطقی از کاشان–مناطق انتهای جاده شیراز( فالورجان 

ن )بخش ینائ –مبارکه  –لنجان  –گلپایگان -جاده اردستان نطنز(

نجف آباد ) به  –جاده نایین به انارک (  -انارک منطقه نیستانک

 نطنز به جز منطقه  –جز مهردشت 

تمام شهرستانهای استان بجز بخش محدودی در جنوب  پرخطر البرز 5

 شهرستان طالقان )پایین طالقان(

 ملکشاهی-بدره-دره شهر-چرداول-سیروان-ایوان-ایالم پرخطر ایالم 6

 دشستان منطقه دهنو پرخطر بوشهر 7

ورامین  -دماوند-خیرآباد-داودآباد-ورامین-رچکق-)امیرآباد(مالرد  پرخطر تهران 8

 حصار قاضی

 ندارد پرخطر جنوب کرمان 9

چهارمحال و  11

 بختیاری

)شهردشتک  اردل – جغاخور( )منطقه بروجن – شهرکرد -فارسان پرخطر

 و الیکوه(

 شیروان پرخطر خراسان شمالی 11

 بیرجند–بخش مود شهرستان سربیشه -خوسف –درمیان  پرخطر خراسان جنوبی 12

تربت -داورزن-سبزوار-فریمان-نیشابور-بینالود-چناران-مشهد پرخطر خراسان رضوی 13

 گناباد-جام

بخش سلطان آباد و بخش مرکزی شهرستان -جاده اهواز حمیدیه پرخطر خوزستان 14

-جاده دزفول شوشتر -بنوار ناظر-فضیلی-مناطق سبیلی-رامهرمز

کیلومتری مزرعه مرغ  5محدوده شعاع -دریاچه دز دزفولجاده 

 مادر صحرای جنوب باغملک
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 جدول مناطق پرخطر استانی از نظر صدور مجوز پرورش طیور:  1پیوست 

 
میزان  استان ردیف

 مخاطره

 شهرستانها

ایجرود )بجز دهستان -سلطانیه -ابهر)بجز دهستان دولت آباد( پرخطر زنجان 15

-دهستان دوتپه سفلی و محمودآباد از خدابنده( -جوقین و حلب(

-اسفجین-دهستانهای )بناب-دهستان الوند و قلعه حسینیه

 سهرین(-ارمغانخانه–نیک پی  -اژدهاتو
 سمنان–سرخه -آردان-گرمسار پرخطر سمنان 16

سیستان و  17

 بلوچستان

 ندارد پرخطر

 –آب باریک -دارنگان خسیا-منطقه ملوسجان-همایجان سپیدان پرخطر فارس 18

خان -شهید آباد-تنگ تور-دم قنات-کوهنجان-سیدان و رامجرد

 –خرامه  -خفر –جاده سلطان  –شیخ عبود  –قره چمن  –زنیان 

 دودج–دهشیخ –یوسف آباد و محمدآباد 

 قزوین )بجز الموت و طارم( –بوئین زهرا  –تاکستان  –آبیک  پرخطر قزوین 19

اتوبان قم و  –سنگبریها  –جاده کاشان  –کهک  –ورجان  –صرم  پرخطر قم 21

 ورنارچ–یکه باغ -تاج خاتون-جنداب –جاده اراک  –تهران 

-تموغه( –صاحب  –سقز )سرا  -آبیدر(-آرندان-سنندج )حومه پرخطر کردستان 21

بانه -کوساالن( –زریوار  –مریوان )سرگل -بدر( –قروه )قصالن 

کامیاران -قوری چای( –دهگالن )ییالق شمالی  -بویین( –)شوی 

)  سروآباد –زرینه(  –دیواندره)کوله -شاهو( –بیلوار  –)امیرآباد 

 حومه (  –خورخوره  –بیجار ) کرانی  –رزآب 

امون مزارع اجداد و حریم پیر –رفسنجان  –مناطقی از سیرجان  پرخطر کرمان 22

 مادر در شهرستان کرمان

 روانسر –کرمانشاه  –ر قسن پرخطر کرمانشاه 23

کهکیلویه و  24

 بویراحمد

 گچساران پرخطر

علی -بندر ترکمن-آق قال –کردکوی -بندر گز –گنبد  –گرگان  پرخطر گلستان 25

 گمیشان-گالیکش -کالله -رامیان-آزادشهر –مینودشت  –آباد 

 رودبار –رشت  –صومعه سرا  پرخطر گیالن 26

-رومشکان-کوهدشت-سلسله –دورود  –بروجرد  –گودرز یال پرخطر لرستان 27

 پلدختر
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 جدول مناطق پرخطر استانی از نظر صدور مجوز پرورش طیور:  1پیوست 

 
میزان  استان ردیف

 مخاطره

 شهرستانها

نکا ) به جز بخش هزار جریب ( ساری ) به جز شهر محمد آباد و  پرخطر مازندران 28

بابل ) به جز بخش بند پی شرقی و غربی (  –قائمشهر  –کیا سر ( 

آمل ) به جز بخش الهیجان ( محمود  –بابلسر  –فریدونکنار  –

تنکابن ) به  –نوشهر ) به جزبخش کجور (  –چالوس –نور –آباد 

رامسر ) به جز بخش دالخانی (  – جز بخش خرم آباد ( عباس آباد

سوادکوه  –سوادکوه ) به جز بخش زیرآب (  –سیمرغ –جویبار  –

 میاندرود  –شمالی ) به جز دهستان لفور از بخش مرکزی ( 

آشتیان -جاده فراهان(-جاده تهران-اراک)اطراف تاالب میقان پرخطر مرکزی 29

خمین )روستای -کهریز(شازند)شهر شهبازقره -)دهستان مزرعه نو(

-قیاپا-ورچه-قیدو و مزاین-روستای رباط مراد-لکان و محمدآباد

ساوه )مناطق سیدقلی و اقدره و اطراف -شهابیه(-خراوند-قلته

-جاده اختر آباد -علیشار-دوزج-زرندیه)روستای ورامه-سدالغدیر(

 15دلیجان)اطراف سد -خنداب)دهشیرخان(-جاده خشکرود(

کمیجان -جاده دلیجان اصفهان( 7کیلومتر -خرداد و رحمت آباد

 فضل آباد(-فتح آباد-سمقاور-)روستای اسفندان

-بندرلنگه-بندرعباس-بندرخمیر-بندرجاسک-قشم-بستک پرخطر هرمزگان 31

 میناب-سیرک-پرسیان

 همدان-تویسرکان-مالیر-نهاوند-رزن-بهار-اسدآباد پرخطر همدان 31

 یزد-مهریز-تفت-اشکذر-اردکان پرخطر یزد 32
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 ماکیان سایر طیور وحداقل ظرفیت در بخش ول جد: 2پیوست

 

 

 

 

ف
  ()قطعه حداقل ظرفیت پرورشی نوع فعالیت ردی

  00111 ( D) براساس خط اجداد گوشتی 0

 01111 مادر گوشتی 0
 

 01111 گوشتی مرغ 3
 

 01111 مادر تخمگذار 0
 

 01111 پولت 5
 

 31111 تخمگذار تجاری 6
 

 گوشتی0111+  مولد 011 قرقاول )توام(  7
 

 گوشتی0111مولد+011 ()توام کبک 8
 

 گوشتی 31111+  مولد 0111 )توام( بلدرچین 9
 

 011 شترمرغ گوشتی 01
 

 شترمرغ توام 00
قطعه  0111+  نر 05+ ماده 51

 گوشتی
 

 نر 05 +مولد 51 شترمرغ مولد 00
 

 0511 گوشتیبوقلمون  03
 

 مولد 5111 بوقلمون مولد 00
 

 0111 بومی نیمچه 05
 

 0111 مرغ تخمگذار بومی 06
 

07 
 رغ مادر بومیم

 

 مولد ماده 5111

  


