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           دستورالعمل اجرائي                 

  نگهداري و پرورش شترمرغ واحدهاي تاسيس و بهره برداريو مقررات ضوابط 

 (بازنگري)

 و پرورش شترمرغنگهداري  هايواحدشرايط  و و مقرراتاز تدوين اين دستورالعمل تعيين و اعمال ضوابط هدف  - 1ماده 

 .است 
 

پروانه موافقت اصولي ، به منظور صدور نگهداري و پرورش شترمرغ واحدهاي ين دستورالعمل در دامنه كاربرد ا -2ماده 

 .كاربرد داردو نيز پروانه هاي بهداشتي مربوط ،تاسيس و بهره برداري 
 

و مشاغل خانگي          صدور مجوز و يا پروانه براي نگهداري و پرورش شتر مرغ در چراگاه، شرايط روستايي : تبصره

 .امكان پذير نمي باشد
 

 22/01/1811مورخ  1541/020ابالغيه شماره با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام مطابق حريم بهداشتي رعايت -3ماده

  .، الزامي استوزير محترم جهاد كشاورزي 
 

ماكيان و نگهداري و پرورش  واحدهايفواصل و حريم بهداشتي واحدهاي نگهداري و پروش شتر مرغ از  :1تبصره 

 :اصالح مي شود ( 1)ساير ماكيان و نيز كارخانجات جوجه كشي طبق جدول شماره 
 

 فواصل و حريم بهداشتي واحدهاي نگهداري و پروش شتر مرغ ( : 1)جدول شماره 

 
واحدهاي 

نگهداري و 

 پرورش 

 شتر مرغ 

 واحدهاي  نگهداري و پرورش ماكيان و ساير ماكيان واحدهاي

 نگهداري و پرورش

 شتر مرغ

 كارخانجات

 جوجه كشي
 

اصالح  اجداد الين 

 نژادي 

 و تحقيقاتي

پولت و  مادر

 تخمگذار

 و گوشتي

 پرندگان

 زينتي

 گوشتي مولد

 1555 1555 1055 055 1555 1055 2055 2055 0555 مولد

 055 055 1555 205 055 1555 2055 2055 0555 گوشتي

 

    اورزي كشبه جز موارد تخفيف و تعديل اعالمي از سوي وزير محترم جهاد ( 1)فواصل مندرج در جدول شماره  :2تبصره 

 .شامل تخفيف و تعديل ديگري نمي شود(  22/01/1811مورخ  1541/020موضوع ابالغيه شماره ) 
 

 

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

 (چند سني/ تك سني) نگهداري و پرورش شترمرغ گوشتي -1

 . اصالح و در پروانه هاي صادره درج مي شود« شترمرغ گوشتي » عنوان شترمرغ پرواري به عنوان  :تبصره 

 نگهداري و پرورش شترمرغ مولد -2

 نگهداري و پرورش شترمرغ توام  -8
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 :ه درج مي شود ه هاي صادرو در پروانتعيين ( 2)جدول  براساسظرفيت واحدهاي نگهداري و پرورش شترمرغ  – 0ماده 
 

 نگهداري و پرورش شترمرغظرفيت واحدهاي ( : 2)جدول شماره 
 

 حداقل ظرفيت شيوه نگهداري و پرورش

 (قطعه)

 حداكثر ظرفيت

 (قطعه)

 055 255 تك سني گوشتيشترمرغ  

 1555 255 چند سني

 255 * 50 شتر مرغ مولد
 

 355 * 50 شتر مرغ مولد شترمرغ توام

 4555 1555 غ گوشتيشترمر

 (قطعه شترمرغ نر  24قطعه شتر مرغ ماده و  40)  *

 

 :تعيين مي شود( 8)حداقل مقدار زمين مورد نياز براي واحدهاي نگهداري و پرورش شترمرغ بر اساس جدول  - 0اده م
 

 حداقل مقدار زمين مورد نياز براي واحدهاي نگهداري و پرورش شترمرغ( : 3)جدول شماره 
 

 حداقل ظرفيت ه نگهداري و پرورششيو

 (قطعه)

 حداقل زمين مورد نياز

 (متر مربع)

شترمرغ 

 گوشتي

 5055 255 تك سني

 15055 255 چند سني

 15555  50 شتر مرغ مولد

شترمرغ 

 توام

 40555 50 شتر مرغ مولد

 1555 شترمرغ گوشتي
 

طرح  مطابق،  (8)يت تعيين شده در جدول شماره ظرف حداقلزمين مورد نياز براي ظرفيت هاي بيش از:  1 تبصره

حداقل مساحت مورد نياز براي نگهداري و پرورش يك ) 5شماره  جدولو نقشه ارائه شده از سوي متقاضي براساس 
 .محاسبه و تعيين مي شود( قطعه شترمرغ

  

براي هر يك از         به منظور ارائه الگوي مناسب براي طراحي واحد نگهداري و پرورش شترمرغ ،:  2تبصره 

. ارائه شده استدستورالعمل اين شيوه هاي مختلف نگهداري و پرورش شترمرغ نقشه جانمايي تهيه و به پيوست 
مناسب  بديهي است نقشه هاي ارائه شده به عنوان نقشه تيپ مطرح نبوده و صرفا جهت آشنايي بهتر با نحوه ارتباط

 .مي باشدتاسيسات ير ساجايگاه هاي نگهداري و پرورش و بين 
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محاسبه و ( 5)حداقل مساحت مورد نياز براي نگهداري و پرورش يك قطعه شترمرغ برابر جدول شماره  - 5ماده 

 :تعيين مي شود 
 حداقل مساحت مورد نياز براي نگهداري و پرورش يك قطعه شترمرغ( : 4)جدول شماره 

 

 مسقف شرح

 پرورشي

 گردشگاه سايبان

 120 0 - (مربع متر) مولدين 

 2 - 0/5 (متر مربع)  مهد جوجه /  از تولد تا يك ماهگي

 0 - 1 (متر مربع) ازيك ماهگي تا سه ماهگي

 10 0/1 - (متر مربع) پيش مولدين / سه ماهگي تا پايان دوره پرورش

 02 - - (متر ) حداقل طول گردشگاه مولدين 

 0/35 - - ( متر( )پرورشي)گوشتي حداقل طول گردشگاه  

 0 - - (متر)حداقل عرض گردشگاه مولدين و گوشتي 

 2 - - (متر)حداقل عرض راهرو گردشگاه 

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

ه ك( از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني و يا شعله دادن، ساخته شده باشد كه داراي ديوار و سقف) مكان كامال محصور  :مسقف 
انبار /جوجه كشي كارخانه:از جمله)و يا به منظور غير پرورشي( ازيك ماهگي تا سه ماهگي/تولد تا يك ماهگي)به عنوان فضاي پرورشي

 .در نظر گرفته مي شود( اداري /نگهداري خوراك 

در  محل استراحت مؤقت پرندهه و يا فاقد ديوار كه به عنوان سرپنا (ايرانيت مصالح محلي مانند چوب و يا از )  سرپوشيده فضاي :سايبان
 .نظر گرفته شده و جزو فضاي مسقف محاسبه نمي شود

بدون لبه تيز كه كمترين خطر را براي يا لوله هاي آهني و نرده فنس يا ) ديوار يا حصار محوطه غير مسقف كه توسط  :گردشگاه
 .ر گرفته مي شودمحصور شده و به منظور تحرك و گردش پرنده در نظ( پرنده داشته باشد

در نظر گرفته ولي به عنوان فضاي مسقف محسوب شده  جايگاه هاي نگهداري و پرورش جزو فضاي پرورشيبه راهروهاي دسترسي 
 .نمي شوند

 
 

محاسبه و ( 4)نگهداري و پرورش شترمرغ برابر جدول شماره  ين تاسيسات واحدمورد نياز بفاصله حداقل  -0ماده 

 :تعيين مي شود 
 

 حداقل فاصله مورد نياز بين تاسيسات واحد نگهداري و پرورش شترمرغ( : 0)جدول شماره 
 

 (متر برحسب)حداقل فاصه تاسيسات

 35 تا جوجه كشيمولدين 

 45 (تا سه ماهگي) مولدين تا پرورش جوجه 

 35 (تا پايان دوره پرورش سه ماهگي )مولدين تا  واحدهاي پرورش 

 5 (تولد تا يك ماهگي ) جوجه كشي تا مهد جوجه 

 35 (ازيك ماهگي تا پايان دوره پرورش ) نگهداري و پرورش  هايواحدجوجه كشي تا 

 5 (ازيك ماهگي تا سه ماهگي ) مهد جوجه تا پرورش جوجه  

 35 (تا پايان دوره پرورش سه ماهگي )واحدهاي پرورش  تا ( سه ماهگيتا ) پرورش جوجه 

 25 ساير تاسيساتبيمارستان و قرنطينه از 

 15 (به جز انبار خوراك ) ساير تاسيسات تا  درب ورودي

 5 محل تهيه خوراك تا انبار خوراك
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نيز انجام شرايط و ضوابط زير  ورعايت موارد فوق  بابه روش تك سني نگهداري و پرورش شترمرغ گوشتي  -9ماده 

 :مي شود
 .روز باشد 10حداكثر تا  بايد جوجه هاي ورودي به واحدبين سني تفاوت  -1
 . دنشباجوجه ريزي در سال مي متقاضيان پرورش مجاز به يك دوره  -2
يك ماهگي تا » و  «تولد تا يك ماهگي  »جداسازي جايگاه هاي پرورشي ضرورتي به در اين روش پرورشي  -8

مطابق  «تا سه ماهگي يك ماهگي »نياز براي براساس فضاي مورد مي توان يك جايگاه  الذ. نيست « سه ماهگي 
 .ودنماحداث محاسبه و ( 5)جدول شماره 

 .نگهداري و پرورش نمي باشد جايگاه هايرعايت فاصله بين در اين شيوه پرورشي ضرورتي به  -5
ساير ضوابط فني و بهداشتي به مشابه ساير واحدهاي نگهداري و پرورش شترمرغ گوشتي ، براي اين گونه  -4

 . واحدها الزامي است
 

سني با رعايت موارد فوق و شرايط و ضوابط زير نيز روش چند سني  بهنگهداري و پرورش شترمرغ گوشتي  -15ماده 

 :انجام مي شود
بر اساس يك سوم « يك ماهگي تا سه ماهگي » و « تولد تا يك ماهگي » پرورش مورد نياز جايگاه هاي  -1 

احداث براي كل ظرفيت مندرج در پروانه ،« تا پايان دوره پروش سه ماهگي» براي  ظرفيت نهايي و جايگاه مورد نياز
 .شودمي 

  .الزامي است ( 4)ر جدول شماره برابدر اين شيوه پرورشي رعايت فاصله بين جايگاه هاي نگهداري و پرورش  -2
 

 : ودانجام مي شنيز شرايط و ضوابط زير موارد فوق و رعايت  بامولد نگهداري و پرورش شترمرغ  -11ماده 

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

نبوده و مي توان صرفا جايگاهي ( از تولد تا سه ماهگي)در اين روش، ضرورتي به ايجاد تاسيسات پرورش جوجه  -2
متر  2متر مربع مسقف و  4/0 ؛ به ازاي هر قطعه مولد( مهد جوجه ) براي نگهداري جوجه ها حداكثر تا يك ماهگي 

 .احداث شودمربع گردشگاه 
( ي با مولدين حذفيبه منظور جايگزين)به ازاي يك سوم ظرفيت مولدين، جايگاهي جهت نگهداري پيش مولدين  -8

  .در نظر گرفته مي شود
 

 :نگهداري و پرورش شترمرغ توام با رعايت موارد فوق و شرايط و ضوابط زير نيز انجام مي شود  -12ماده 

قطعه شترمرغ ماده و  2به نسبت ) ظرفيت نگهداري و پرورش شترمرغ مولد براساس مجموع شترمرغ ماده و نر  -1
 .در پروانه صادره ، درج مي شود( مجموع شترمرغ ماده و نر ) به و ظرفيت كل گله محاس( قطعه شترمرغ نر 1
 . الزامي است ( 4)ر جدول شماره ببراو تاسيسات  عايت فاصله بين جايگاه هاي نگهداري و پرورشر -2
ولي در  نبوده كل جوجه هاي توليدي نگهداري و پرورشبراي در اين روش پرورشي الزامي به احداث جايگاه  -8

  .الزامي است درصد ظرفيت كل شترمرغ گوشتي 00 نظر گرفتن جايگاه براي حداقل

قطعه شترمرغ گوشتي  20براي محاسبه ظرفيت شترمرغ گوشتي ، به ازاي هر قطعه شترمرغ مولد ماده ،  :تبصره 

 .در سال در نظر گرفته مي شود
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 .مي شود نگهداري و پرورش شترمرغ گوشتي به روش چند سني انجام -8
«    يك ماهگي تا سه ماهگي » و « تولد تا يك ماهگي » جايگاه هاي مورد نياز پرورش در اين شيوه پرورش  -5

سه ماهگي تا پايان دوره » بر اساس يك سوم ظرفيت نهايي شتر مرغ گوشتي و جايگاه مورد نياز براي پرورش 
 .براي دو سوم كل شترمرغ گوشتي ،احداث مي شود« پروش

 :احداث كشتارگاه شترمرغ وابسته به منظور تكميل زنجيره توليد با رعايت موارد زير بالمانع مي باشد  -4
ضوابط فني و بهداشتي كشتار ، استحصال ، بسته بندي و عذضه وشت » رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي  -1-4

  .، الزامي است 80/11/1811مورخ  02444/58به شماره « شترمرغ 
كه جريان باد غالب از  گرفته شودايي تاسيسات كشتارگاه بايد در منتهي اليه مجموعه و به نحوي در نظر جانم -2-4

 .سمت كشتارگاه به سمت جايگاه هاي نگهداري و پرورش و ساير تاسيسات نباشد
 .كشتارگاه از اداره كل دامپزشكي استان الزامي است و بهره برداري پروانه بهداشتي تاسيس اخذ -8-4

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

كشتارگاه شترمرغ وابسته صرفا مجاز به كشتار شترمرغ پرورش يافته در همان مجموعه بوده و انتقال شترمرغ  -5-4
  .از ساير واحدها به اين كشتارگاه ، ممنوع مي باشد

 

همچنين كليه ضوابط مغااير  . ابالغ الزم االجرا مي باشد و عطف به ماسبق نمي شود اين دستورالعمل از زمان  -13ماده 

 .د با اين دستورالعمل از اين تاريخ ملغي خواهد بو


