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فصل 2

تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان
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واحد یادگیری ١ 

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین پرورش دام

الف( فواصل 
با واحدهای مشابه و  حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداری ها و کارخانجات 
غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا )مناطق مسکونی(، جنگل، رودخانه، 
دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال 
تأسیساتی(،  )عوارض  واحدهای صنعتی  و  برق  فشار قوی  گاز، شبکه های  و  نفت 

براساس مفاد مندرج در جدول فواصل تعیین می شود.
مجاز  مرکزی  کمیسیون  مستدل،  دالیل  ارائه  یا  و  اضطراری  مواقع  در  تبصره١: 
است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، 

تصمیم الزم را اتخاذ کند.
از  بعضی  پرورش  واحدهای  و  کارخانجات  انواع  از  بعضی  خصوص  در  تبصره2: 
حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که 

در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می شود.

ب( عوارض جغرافیایی و اقلیمی 
١ در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد 

از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.
2 محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار کننده، به خصوص جوندگان، 
باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور سایر حیوانات و جوندگان وحشی به 

داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.
3 محل تأسیسات نباید در مسیل های شناخته شده، قرار گیرد.

در موقع صدور پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته، باطل و در 
پرونده نگهداری می شود.

در پروانه های صادره، نکات ذیل باید مشخص شود:
١ـ مشخصات واحد: باید وقوع، چگونگی بهره برداری، ظرفیت، مساحت زمین و 
مساحت زیربنا، در کلیه پروانه ها قید شود. در خصوص پروانه های دامداری، نژاد و 

تعداد دام موجود نیز، بر حسب مورد ذکر می گردد.
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تبصره١: شیوه بهره برداری براساس جدولهای تنظیم شده در دستورالعمل تعیین 
شماره پروانه منضم به »  نظام« مشخص می شود.

براساس مبانی ذکر شده  تبصره2: در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، 
در»  نظام« یا در ذیل نقشه های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد 

می باشد.
2ـ مدت اعتبار: مدت اعتبار پروانه و مجوزهای بهره برداری 5 سال و پس از سپری 

شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت 5 سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره١: تمدید واحدهایی که قباًل پروانه دریافت کرده اند، بر روی فرم های جدید 
با ذکر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت می گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول، 

مهر و امضا خواهد شد.
چنانچه در پایان مهلت اعتبار پروانه، هیچ گونه ساختمانی احداث نشده یا رفع نواقص 
و تکمیل عملیات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، 
کلیه  قطع  مراتب جهت  و  می شود  لغو  کمیسیون،  در  از طرح  مربوط پس  پروانه 

امتیازات به واحد ذی ربط اعالم می شود.
متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل کنند:

١ احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب 
موافقت قبلی مرجع صادرکننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین، 
استفاده از ساختمان ها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط به توسعه، 
فروش و انتقال نیز، بدون کسب اجازه ممنوع می باشد، در این خصوص، از متقاضیان 

تعهدنامه اخذ خواهد شد.
کمیسیون صدور  از  اجازه  با کسب  پروانه  از صدور  بعد  زمین  مالک  چنانچه   2
پروانه، واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه، حتی قبل از احداث 

ساختمان دامداری یا کارخانه )در مدت تأسیس(، به نام شرکت، بالمانع است.
3 به شرط ارائه وکالت نامه رسمی 4 ساله غیرقابل عزل، از سوی سایر شرکا تغییر 

نام پروانه به نام هریک از شرکا نیز بالمانع خواهد بود.
4 کلیه مزایای ناشی از پروانه های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن 

به غیرممنوع است.
5 دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه 

نیستند.
6 دامدارن نباید با دریافت یک پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام کنند.

ج( مجوز بهداشتی 
و  بهداشتی  مسائل  رعایت  منظور  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  که  است  مجوزی 
قرنطینه ای در بهره برداری از کارخانجات و کارگاه های موضوع این نظام که مجوز 
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تأسیس آن را وزارت صنایع یا دیگر دستگاه ها صادر می نمایند، صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز

اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری، 
دامداری یا کارخانه های مرتبط اقدام کنند، باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:

الف( مدارک مربوط به زمین تأسیسات 
١ـ در مورد اراضی دارای سند مالکیت: اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه 

فتوکپی ازآنها.
2ـ در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 

20 سال، که بدین منظور تنظیم شده است.
تبصره: در مورد زمین های اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف 

محل تعیین می گردد.
3ـ در مورد اراضی فاقد سند مالکیت: مستند تصرف و احراز مالکیت، که به تأیید 
مدیریت جهاد شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و 
همچنین، امضا و ارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پرانه در صورت 
اثبات صحت عدم مالکیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق اعتراضی 

ندارد و باید خسارت های وارده را نیز، جبران کند.
تعیین مساحت  بر  مبنی  نام خود،  به  گواهی الزم  اراضی مشاع:  4ـ در مورد 
معرفی می شود، همچنین  توسط مدیریت جهاد شهرستان  از مرجعی که  زمین، 
نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات که به تأیید و امضای کلیه مالکین 
از  عده ای  تصدیق  به  مالکین،  کلیه  به  دسترسی  امکان  عدم  صورت  در  و  زمین 

مالکین آن رسیده باشد.
تبصره١: نظر به اینکه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام 
برده، طی استشهد اراضی مشاع متعهد شوند که پس از تقسیم و افراز ملک، زمین 
یاد شده در تصرف شخصی که پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این 
فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیک ترین شورای 

محل برسد.
تبصره2: در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، 
رسمی  وکالت نامه  که  می گردد  صادر  مالکین  از  یکی  نام  به  پروانه  شرطی  به 
غیرقابل عزل حداقل ـ به مدت 5 سال )فرم شماره 4( از سایر مالکین مبنی بر 

اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.
مبنی  الزم  گواهی  مفروزالرعیه:  ارضی  اصالحات  زمین های  مورد  ـ      در    5
و  حدود  تأییدیه  همچنین  و  آن،  بودن  بالمعارض  و  زمین  تصرف  یا  مالکیت  بر 
مشخصات و مساحت زمین از مدیریت کشاورزی محل و نیز، نقشه تفکیکی اراضی 
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محل که زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.
سازمان  یا  کشاورزی  سازمان های  سوی  از  واگذاری  اراضی  مورد  در  6  ـ 
کروکی  و  نقشه  همچنین،  و  زمین  واگذاری  مجلس  صورت  مراتع:  و  جنگل ها 

موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب( مدارک مربوط به زمین کشت علوفه 

در مورد واحدهایی که برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی کشت 
نباتات علوفه ای دارند:

١ گواهی از مدیریت کشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار کافی آب جهت کشت 
نباتات علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بالمانع بودن حفر چاه و تأمین 

آب مورد نیاز کشت نباتات علوفه ای.
2 مدارک مالکیت زمین مورد نیاز، اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ با ارائه قرارداد 
که  کشت کاری  با  سال   5 حداقل  مدت  به  علوفه  کشت  فسخ  غیرقابل  و  رسمی 
زمین ایشان از نظر میزان تولید علوفه و حدود و مشخصات آن به تأیید مدیریت 

کشاورزی محل رسیده باشد.
بدیهی است، مجموع تعهدات کشت کار طرف قرارداد، نباید بیش از قابلیت تولید 
زمین وی باشد. زمان شروع اجاره یا قرارداد خرید علوفه از تاریخ پیش بینی شروع 

بهره برداری خواهد بود.
تبصره١: در مورد زمین های اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل 

تعیین می گردد.
محل  مجاورت  در  علوفه ای  نباتات  کشت  زمین  محل  صورتی که  در  تبصره2: 
تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر 
فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان 

این فاصله منوط به نظر کمیسیون استانی خواهد بود.
تاییدیه  باشد،  دیگری  استان  در  علوفه ای  نباتات  زمین  صورتی که  در  تبصره3: 

سازمان های کشاورزی هر دو استان، الزامی است.
3 در مورد زمین های سنددار، فتوکپی نقشه تفکیکی پالک اصلی که پالک های 
فرعی در آن، مشخص و به تأیید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در 
مورد اراضی فاقد سند مالکیت، کروکی یا نقشه تقریبی که محل اراضی مورد نظر 
ابعاد  و  زمین  متراژ  با  آن  باشد و جهت های چهارگانه  بر روی آن مشخص شده 
محدوده، معین شده و به تأیید شورای محل روستای وقوع ملک یا نزدیک ترین 

شورا و مدیریت کشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.
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طرح توسعه
در مرحله تأسیس اجازه توسعه داده نمی شود دارندگان پروانه بهره برداری،تنها در 
صورتی اجازه توسعه دارند، که عالوه بر رعایت کلیه شرایط الزم، توانایی مدیریت 
آنها جهت ظرفیت های باالتر مورد تأیید کمیسیون صدور پروانه استان قرار گیرد. 
بدیهی است که توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و راهبردهای اعالم شده 

توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.
با  مجاز  تا سقف ظرفیت های  واحد حداکثر  هر  توسعه  که  است  بدیهی  تبصره: 

رعایت سیاست ها و راهبردهای اعالم شده توسط معاونت امور دام می باشد.
تبدیل یا تغییر کاربری مجوز

تبدیل، اعم از اینکه بخواهد در نوع دام، نژاد یا شیوه بهره برداری صورت گیرد، با در 
نظر گرفتن اولویت های منطقه ای، در چهارچوب سیاست های وزارت جهادسازندگی، 
بالمانع است. در مورد تبدیل دامداری از یک نوع به نوع دیگر و نیز تبدیل نژاد یا 
نحوۀ بهره برداری در صورت داشتن کلیه شرایط الزم جهت فعالیت جدید، پروانه 

قبلی باطل و پروانه بهره برداری جدید صادر می شود.
پس از تشریح کلیات مربوط به نحوه و مراحل اخذ مجوزهای الزم جهت احداث 
انواع و  به تشریح  ادامه اختصاصاً  مراکز پرورش دام و طیور و صنایع وابسته، در 
چگونگی اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث مراکز پرورش و نگهداری گاوهای 
خواهیم  طیور  و  دام  ویژه  صنعتی  کشتارگاه های  همچنین  و  پرواری  و  شیری 

پرداخت.
دامداری کوچک  واحد  دارای  آنها  و خانواده های  بیشتر هنرجویان  آنجایی که  از 
داده  توضیح  برایشان  کوچک  دامداری های  مجوز  روند صدور  است  بهتر  هستند 

شود.
اجرای طرح صدور مجوز بهسازی و نوسازی و همچنین پروانه دامداری های کوچک 
روستایی  و  کوچک  دامداری  واحدهای  تاکنون جهت  از سال 1382  روستایی  و 
و  داشته  دام  فرآورده های  کیفی  و  کمی  تولیدات  در  تعیین کننده ای  نقش  که 
با جدیت  انسانی می باشد  پروتئینی جمعیت  مواد  از  تأمین کننده بخش عظیمی 
گردیده لیکن با فراز و نشیب های مختلفی همراه بوده که جهت رفع مشکالت آن 
با صدور متمم های مختلف اشکاالت مشاهده شده مرتفع گردیده است. امید است 
با اجرای صحیح بتوان در جهت بهبود وضعیت دامداری های روستایی گام مؤثرتری 
را برداشته و همچنین اشتغال پایدار، تولیدات دامی بیشتر و محیط پاکیزه تری را 

جهت آینده این مرز و بوم ایجاد نماییم.
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اهداف
١ ایجاد انگیزه جهت تشویق دامداران کوچک و روستایی نسبت به بهبود وضعیت 

اماکن دامی
2 افزایش کمی و کیفی تولیدات فرآورده های دامی در واحدهای دامداری کوچک 

و روستایی
3 افزایش سطح بهداشت دام، محیط زیست و در نتیجه مردم ساکن در روستا

4 افزایش سطح درآمد دارمداران که بالطبع باعث کاهش میزان مهاجرت می گردد.
5 دادن شخصیت حقوقی به دارندگان واحدهای کوچک و روستایی 

6 فراهم نمودن امکانات جهت استفاده دامداران کوچک و روستایی از تسهیالت 
بانکی

7 فراهم نمودن امکان دستیابی به اطالعات و آمار دقیق در ارتباط با واحدهای 
دامداری کوچک و روستایی

8 فراهم نمودن شرایط بهتر جهت اجرای پرورش مناسب در دامداری های روستایی
اقتصادی و  9 حفظ حریم دامداری ها و مرغداری های صنعتی و سایر تأسیسات 

تولیدی در منطقه
روستایی  و  کوچک  دامداری  واحدهای  اجرای صحیح ساخت وساز  بر  نظارت   ١0

مطابق با ضوابط فنی مهندسی بهداشت جایگاه دام

صدور مجوز بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی
١ هدف

بهره برداری از واحدهای دامداری کوچک 
2 مدت زمان انجام کار

بهسازی: دوهفته
نوسازی: 4 ماه

این زمان ها وابستگی بسیار به شرایط و آماده سازی پیش نیازها توسط خود متقاضی 
دارند. 

3 متصدی مربوطه
4 شرح



38

منظور از بهسازی چیست
دامدارانی که دارای تعدادی دام می باشند که به صورت سنتی از آنها نگاهداری می کنند 
و مثاًل قسمتی از منزل و محیط زندگی خود را به نگاهداری از آنها اختصاص داده اند 
بهینه سازی پروانه  انجام  از  نمایند و پس  بهینه سازی مکان خود  به  اقدام  می توانند 
بهره برداری اماکن دامی روستایی دریافت نمایند. اینگونه افراد باید تغییراتی در محل 
نگاهداری دام خود ایجاد نمایند، از جمله این تغییرات ایجاد حوضچه ضدعفونی کننده، 
ایجاد محل شیر دوش ها و از این قبیل موارد می باشد، که این تغییرات مطابق با نظر 

کارشناسان می بایست انجام گیرد و در زیر روند اجرای این کارها خواهد آمد. 

منظور از نوسازی چیست
منظور از نوسازی ایجاد مکانی جدید جهت نگاهداری دام ها می باشد. کسانی که 

می خواهند اقدام به نوسازی کنند باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند: 
١ مکان نگاهداری دام ها توسط شبکه بهداشت و درمان و یا محیط زیست مورد 

ایراد واقع شده باشد. 
دام ها شکایتی صورت  نگاهداری  به مکان  نسبت  یا جایی  و  از طرف شخص   2

گرفته باشد و دادگاه رأی صادر کرده باشد. 
3 دامداری در حوزه شهری واقع شده باشد.

انجام  مجوزی جهت  میبایست  ابتدا  1ـ شخص  می باشد:  بدین صورت  کار  روند 
بهسازی و یا نوسازی دریافت نماید 2ـ پس از دریافت مجوز اقدام به انجام کارهای 
مربوطه می نماید 3ـ پس از انجام کار، کارشناسان از محل بازدید نموده و در صورت 

رعایت ملزومات الزم، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نمایند. 
الزم به ذکر است که در هر دو مورد باال شخص متقاضی باید دارای سابقه دامداری 

باشد. 
روند کار به قرار زیر می باشد: 

١ به شرکت خدمات مشاوره ای )که هم اکنون واقع در مدیریت جهاد کشاورزی 
می باشد( مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه می نماید. 

کارشناسان شرکت زمانی را جهت بازدید از مکان تعیین کرده و پس از مراجعه  2
به مکان مورد نظر اقدام به تکمیل فرم های مربوطه می نماید. 

3 در این زمان توسط کارشناسان تشخیص داده می شود که مکان مورد نظر نیاز 
به بهسازی داشته یا باید نوسازی گردد )البته جهت نوسازی باید شرایط آورده شده 

در باال رعایت گردد(.
ـ در صورت نیاز به نوسازی شخص یا باید دارای زمین شخصی باشد و یا درخواست 
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زمین ملی جهت احداث دامداری نماید. الزم به ذکر است که در هر دو حالت مکان 
مورد نظر می بایست دارای آب باشد. 

و  نموده  بازدید  محل  از  کارشناسان  باشد،  شخصی  زمین  دارای  شخص  اگر  ـ 
فرم های مربوطه و کروکی از محل تهیه می نمایند. الزم به ذکر است که شخص 
عالوه بر زمین می بایست مدرک معتبر مبنی بر تأمین آب در مکان ارائه نماید از 

قبیل حقابه و یا سند چاه و...
امکان  بر  مبنی  استعالمی  اراضی  امور  از  ملی،  اراضی  درخواست  صورت  در  ـ 
واگذاری توسط شرکت صورت می گیرد. در صورت مثبت بودن پاسخ، از شخص 
سؤال می گردد که آیا جایی وجود دارد که شخص بتواند در آنجا آب مورد نیاز را 
تأمین نماید. مثاًل ممکن است شخص دارای حقابه ای از قناتی در نزدیکی اراضی 
دهد.  انتقال  نظر  مورد  مکان  به  را  آب  و...  کشی  لوله  با  می تواند  که  باشد  ملی 
)می بایست مدرک معتبر در این مورد ارائه گردد( در آن صورت مکان مورد نظر 

توسط کارشناسان شرکت بازبینی می گردد. 
ـ استعالم های مختلف از ادارات زیر صورت گرفته و از آنها درخواست اعالم نظر 
مبنی بر عدم وجود مشکل صورت می گیرد: مثاًل اداره دامپزشکی موقعیت مکانی و 

فاصله طرح تا دامداری ها و واحدهای دیگر را بررسی می نماید.
الف( امور دام و امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

ب( اداره دامپزشکی شهرستان 
ج( محیط زیست شهرستان 

د( بخش داری شهرستان 
به  را  موجود  نواقص  و  کمبودها  کارشناس شرکت  بهسازی،  به  نیاز  در صورت  ـ 
متقاضی گزارش نموده و فرم های مربوطه را تکمیل و در پرونده وی ثبت می نماید. 

4 در این مرحله پرونده متقاضی تکمیل و آماده می گردد: 
ـ مدارک شناسایی )کپی شناسنامه، کارت ملی و...( مدارک مالکیت زمین و آب و 

فرم های مربوط به پاسخ استعالمات صورت گرفته )در صورت انجام نوسازی( 
5 پرونده تکمیل شده به سازمان نظام مهندسی استان ارجاع می گردد. در آنجا 
رعایت قوانین و مقرارات بررسی گردیده و طرح، مورد بررسی کلی قرار می گیرد. در 
صورت وجود مشکل در طرح، پرونده به شرکت در شهرستان ارجاع داده می شود 

تا مشکل مربوطه رفع گردد. 
ارائه  مهندسی  نظام  کارشناسان  به  نوسازی  طرح های  مشکل،  نبودن  صورت  در 
می گردند تا برای تأسیس، نقشه ای تهیه و به متقاضی ارائه گردد. )موارد بهسازی 
نیازی به طرح نداشته و موارد مورد نیاز جهت بهینه سازی مکان، توسط کارشناسان 

شرکت خدمات مشاوره ای در مرحله 2ـ3 به متقاضی ارائه می گردند(.
6 سازمان نظام مهندسی تأییدیه طرح را به مدیریت شهرستان ارسال می نماید. 
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7 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به صدور مجوز نوسازی و یا بهسازی 
اقدام می نماید. 

کارها،  تکمیل  از  پس  و  می نماید  مربوطه  کارهای  انجام  به  اقدام  سپس شخص 
بهره برداری  پروانه  صدور  روند  طی  جهت  مشاوره ای  خدمات  شرکت  به  مجدداً 

مراجعه می نماید. 
مجوز  تمدید  جهت  باید  شخص  مقرر  مهلت  در  طرح  نشدن  تکمیل  صورت  در 

بهسازی یا نوسازی خود اقدام نماید. 
 مدارک مورد نیاز

ارائه درخواست
مدارک شناسایی )کپی شناسنامه، کارت ملی و...(

مدارک مالکیت زمین و آب
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شروع

 ارائه درخواست متقاضی به شرکت خدمات مشاوره ای
١

 بازدید کارشناس شرکت از محل و تکمیل فرم های مربوطه
2

تشخیص نیاز به بهسازی و 
یا نوسازی

3

بررسی مورد جهت تعیین 
زمین

 گزارش کمبودها و نواقص واحد 
کارشناس شرکت به متقاضی و ضبط در 

پرونده

معرفی به امور اراضی 
شهرستان

بازدید از زمین مورد نظر و 
رعایت ضوابط و تهیه کروکی

اخذ استعالم های 
مورد نیاز

 ارائه به سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی جهت بررسی

تکمیل پرونده

پایان

 صدور مجوز بهسازی با نوسازی

 ارسال تأییدیه به مدیریت جهاد 
کشاورزی

درخواست زمین ملی

تشخیص نوسازی )در محل جدید( تشخیص بهسازی

ارائه زمین شخصی 30230١

30١0230١0١

30١03

4

5

6

7
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واحدهای  پروانه های  و  نوسازی  و  بهسازی  مجوز  صدور  جهت  واحدها  ظرفیت  جداول 
دامداری کوچک و روستایی

١ـ حداقل و حداکثر ظرفیت دامداری ها در داخل و حاشیه روستا به شرح جدول زیر می باشد:

حداقل حاشیه ونوع دام
داخل روستا

حداکثر

داخل روستاحاشیه روستا

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5گاو )مولد(

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5گاومیش )مولد(

9950 مولد ـ 198 )کل گله(25گوسفند )مولد(

9950 مولد ـ 198 )کل گله(25بز )مولد(

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5شتر )مولد(

154930گوساله پرواری

154930گوساله پرواری گاومیش

50199100بره پرواری

51910شتر پرواری

95 مولد ـ 18 )کل گله(3اسب )مادیان(

2ـ جدول ترکیب گله واحدهای گاوداری و گاومیش داری دامداری های کوچک و روستایی

5 رأسینوع دامردیف
گله مولد

١0 رأسی
گله مولد

١5 رأسی
گله مولد

20 رأسی
گله مولد

25 رأسی
گله مولد

گاو و گاومیش 1
510152025مولد

13467تلیسه2

23579گوساله ماده3

24568گوساله نر4

111ــنر تخمی5

1020304050جمع کل
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3ـ جدول ترکیب گله واحدهای گوسفندداری و بزداری دامداری های کوچک و روستایی

١50 رأسی گله مولد١00 رأسی گله مولد50 رأسی گله مولد25 رأسی گله مولدنوع دامردیف

2550100150میش1

7153045شیشک2

1123قوچ3

9173451بره نر4

8173451بره ماده5

50100200300جمع کل

4ـ جدول مساحت تأسیسات مورد نیاز واحدهای دامداری کوچک و روستایی )مساحت به متر(

ظرفیتنوع دامردیف
)رأس(

تأسیسات مسقف
غیرمسقف
)بهاربند(

جمع کلسایرانبار علوفهاصطبل

1

گاو و گاومیش )مولد(
متر  و 10  مربع مسقف  متر  رأس 10  هر  )برای 

می باشد( غیرمسقف  مربع 

5454ـ53618

210721812102108

3151202416160180

4*201563016202234

5 *251903620246285

6

گوسفند و بز )مولد(
)برای هر رأس 2 متر مربع مسقف و 2/4 متر مربع 

غیرمسقف می باشد(

5260ـ254012

750801612108120

81001603616212240

9*1502405020310360
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10

شتر )مولد(
)برای هر رأس 5 متر مربع مسقف و 8 متر مربع 

می باشد( غیرمسقف 

2040ــ520

5280ـ11104012

76120ـ12156016

13

گوساله پرواری یا گاومیش پرواری
متر   3 و  مسقف  مربع  متر   2/8 رأس  هر  )برای 

غیرمسقف( مربع 

4245ـ153012

9690ـ 14306036

138135ـ15459048

16

بره پرواری
 1/2 و  مسقف  مربع  متر   1/04 رأس  هر  )برای 

می باشد( غیرمسقف  متر  مربع 

210225ـ7515060*

5260ـ17504012

98120ـ181008018

144180ـ1915012024

190240ـ20016030*20

21

شتر پرواری
)برای هر رأس 3 متر مربع مسقف و 6 مترمربع 

می باشد( غیرمسقف 

1530ــ515

4660ـ22103016

7090ـ23154525

24

اسب )مادیان(
)برای هر رأس 7 متر مربع مسقف و 8 متر مربع 

می باشد( غیرمسقف 

2124ـ3156

3440ـ255259

26105012127480

* 1ـ ظرفیت اعالم شده جهت دامداری های موجود )احداث شده تا قبل از تاریخ 79/12/1( در صورتی که در داخل یا حاشیه روستا 
می باشند تعیین گردیده است. 2ـ منظور از سایر محل شیردوشی، زایشگاه می باشد.
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پرورش شتر بی کوهان الما در ایران
با ورود دام جدیدی به نام الما به ایجاد تنوع در صادرات و واردات دام و فرآورده های 

دامی در کشور پرداخته می شود.
این حیوان جثه ای کوچک تر از شتر دارد و از خانواده شترسانان است، شتر الما 
دارای رشدی سریع و گوشتی قرمز است که کلسترول در گوشتش وجود ندارد و 

می توانیم آن را شتر گوسفند بنامیم.
این دام جمعیت 5 میلیون رأسی در بولیوی دارد و پس از طی مراحل بهداشتی و 
قرنطینه ای و بعد از بررسی و جمع آوری داده ها و اطالعات در رابطه با بیماری های 
مشترک و انواع آن، وضعیت بهداشت و بیماری هایی که ممکن است با ورود الما در 

کشور گسترش یابد، به کشور وارد می شود.
وقتی تمامی بررسی ها انجام یافته و مورد قبول واقع شود و الما به کشور وارد شود، 
می تواند در دراز مدت با توجه به خصوصیات مطلوبی که برای پرورش دارد به یکی 
از محورهای پرورش دام در کشور تبدیل شود، زیرا ایران یکی از مناطق مستعد 
پرورش شتر و خانواده شترسانان است و پرورش زنده این نوع دام می تواند به تهیه 

مقداری از گوشت قرمز مورد نیاز کشور پاسخ گو باشد.
الما نژادی از شتر است که در مناطق آمریکای جنوبی زندگی می کند و برخالف 

شترها، فاقد کوهان است.
ارتفاع بدن این حیوان تا شانه هایش بین 110 تا 130 سانتی متر است وزن آن در 

هنگام بلوغ به 120 تا 150 کیلوگرم می رسد.
به مانند اکثر حیوانات خانگی مورد توجه، در این حیوان هم پوست، دارای ترکیب 

رنگ های متفاوتی چون سفید، قهوه ای و سیاه است. 
فرم پاها و لب های این حیوان شبیه شتر است.

از علف ها، گل ها، شکوفه ها، قارچ ها و گل سنگ ها تشکیل  زنجیره غذایی الماها 
شده و این حیوانات بسیار صرفه جو و کم توقع هستند. 

ساکنان آمریکای جنوبی )اینکاها( از این حیوان برای حمل بار استفاده می نمایند. 
این  گوشت  و  پشم  و  شیر  و  می گردد  استفاده  شمع  ساختن  برای  آن  چربی  از 
حیوان در کشورهای تولید کننده و پرورش دهنده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
آمریکای جنوبی  در سرزمین  حاضر  حال  در  الما  رأس  میلیون  تعداد 10  است. 
غیر  الما  بدون  اینکا  قوم  تمدن  تصور  و  می شود  نگهداری  مختلف  قبایل  توسط 
برای پشم و گوشتش  این حیوان  اروپا  و  آمریکا  ممکن است. در حال حاضر در 
پرورش داده می شود و دیگر دامنه پرورش و نگهداری الما به خارج از آمریکای 
جنوبی کشیده شده است. از الما در علم پزشکی همانند دلفین برای تراپی بیماران 
بار را حمل  باربری تا 30 کیلوگرم  استفاده می شود. این حیوان قادر است برای 
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دادن  قدرت  اعمال  برای  روزانه الماها  رفتاری  در حرکات  پرتاب آب دهان  کند. 
درجه قرار گرفتن در گروه به کار می رود. بسیار با دقت هدف را نشانه گیری کرده و 
معموالً به هدف اصابت می نماید. آب دهان الماها بی خطر است و قابل شست وشو 

با آب می باشد.
به نظر می رسد پرورش الما در ایران بسیار راحت و نسبت به پرورش گوسفند کم 

هزینه تر باشد.
چون الما حیوانی مقاوم بوده و در سخت ترین شرایط کوهستانی، کویری و سرمای 
افراد قابل  شدید دوام می آورد و گوشت و تولیدات آن به آسانی در سبد غذایی 

ارائه و مصرف است.

ضوابط پیشنهادی برای صدور پروانه پرورش شتر الما و آلپاکا
جهاد  سازمان  فعلی  شرایط  در  که  مربوطه  سازمان  به  مراجعه  با  باید  ابتدا  در 

کشاورزی است به دریافت موافقت اصولی برای پرورش شتر بی کوهان بپردازید.
پس از طی مراحل دریافت موافقت اصولی و انجام کارهای الزم، امکان صدور پروانه 

تأسیس پرورش براساس شرایط ذیل قابل انجام است:
ظرفیت: حداقل ظرفیت پرورش شتر الما و آلپاکا 20 نفر مولد می باشد.

جایگاه: به ازای هر نفر الما، میانگین 3 تا 4 متر فضای مسقف و 10 تا 15 متر 
فضای غیر مسقف یا محصور نیاز است.

بدیهی است کمیسیون صدور پروانه می تواند متناسب با امکانات و شرایط متقاضیان، 
نسبت به صدور پروانه تأسیس با ظرفیت های بیشتر اقدام کند.

فاصله: فاصله های مورد نظر جهت ساخت مجتمع پرورش همانند پرورش شتر و 
گوسفند و بز می باشد.

تبصره ها:
احداث خانه کارگری، دفتر کار، حفاظ ماشین آالت، محل جمع آوری کود و غیره 

بستگی به امکانات و نیاز متقاضی دارد.
میزان زمین مورد نیاز برای متقاضیان به روش بسته به ازای هر رأس حداقل 50 

متر مربع الزامی است.
مرتع مورد نیاز برای متقاضیان پرورش آزاد )در مرتع(، به ازای هر 5 نفر، یک هکتار 

الزامی است.
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سیستم های پرورش الما و آلپاکا در جهان
مراکز پرورش آلپاکاها و الماها را در یک تقسیم بندی کلی میتوانیم به دو بخش 

کنیم.
دسته اول: مراکزی پرورشی هستند که با روشی کاماًل مکانیزه و فنی کنترل شده 
و حیوانات به بخش های متفاوتی تقسیم شده و در هر قسمت حیوانات به طور مجزا 
نگهداری می شوند و تغذیه آنها با مواد غذایی خوب و علوفه های مرغوب و غنی 
شده است. این مراکز زیاد بوده و اغلب تعداد دام آنها متغیر بوده و تا 2500 نفر 

است.
دسته دوم: مراکز پرورشی کوچک هستند که در آنها سعی می شود حیوانات با حداقل 
مخارج پرورش یافته و به طور دائم توجه و مهارت و استادی پرورش دهندگان را 
می طلبد. در این مراکز تغذیه حیوانات تنها با علوفه طبیعی صورت می گیرد. تعداد 

دام ها در این مراکز از دسته اول کمتر است و معموالًً بین 15 تا 80 رأس است.
تقریباً حدود 90% آلپاکاها و تمامی الماهای موجود در منطقه کوه های آند در مراکز 

پرورشی کوچک یعنی دسته دوم نگهداری می شوند.
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واحد یادگیری 2

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش آبزیان

اهداف تهیه طرح توجیهی )امکان سنجی(

طرح توجیهی )امکان سنجی( با اهداف مختلفی نوشته می شود که بسته به هدف، 
عمق طرح و جزئیات آن متفاوت خواهد بود. برخی از این انواع طرحها عبارتند از:

الف( طرح توجیهی برای خود متقاضی
در واقع هدف از تدوین طرح توجیهی این است که سرمایه گذار خودش بفهمد که 
بازار در چه وضعیتی است. در واقع متقاضی  ابعاد مختلف فنی، مالی و  از  پروژه 
می خواهد بفهمد که سرمایه گذار در آن طرح توجیهی چقدر بازده مالی دارد ؟ ابعاد 
فنی آن چگونه است ؟ آیا محصول یا خدمات تولید شده بازار دارد ؟ پروژه با چه 
ریسک هایی روبه روست ؟ کمترین سرمایه گذاری ممکن برای پروژه چقدر است ؟ 
در این حالت در واقع متقاضی می خواهد تصمیم بگیرد که آیا این پروژه را انجام 

دهد یا خیر ؟
در چنین وضعیتی تجزیه و تحلیل اطالعات واقعی بازار با روش درست و با جزئیات 
دقیق بسیار مهم است. چرا که سرمایه گذار پیش از آنکه با ضرر و زیان های بزرگ 
) هزینه  هزینه  از  ناچیزی  با درصد  دارد  انتظار  روبرو شود،  پروژه  واقعی  ابعاد  در 
در  کند.  تحلیل  و  تجزیه  را  سرمایه گذاری  موضوع  مختلف  ابعاد  توجیهی(  طرح 
جزئیات  با  و  دقیق تر  به صورت  پروژه  ابعاد  برخی  است  الزم  گاه  مواقعی  چنین 
بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. مثاًل شاید الزم باشد برای مطالعه بازار از روش های 
میدانی هم استفاده شود. یا برای کم کردن از ریسک فنی از کارخانه تولید کننده 
ماشین آالت و یا کارخانجات تولید کننده محصول طرح بازدیدهایی صورت گیرد. 
در هر حال این نوع از طرح توجیهی با توجه به خواست متقاضی باید با دقت و 
جزئیات الزم تدوین شود، چرا که در نهایت متقاضی به دنبال آن است که تصمیم 

بگیرد تا پروژه را انجام دهد یا خیر.
ب( طرح توجیهی برای اخذ تسهیالت یا جذب سرمایه گذار 

گاهی طرح توجیهی برای تأمین مالی طرح از طریق تسهیالت یا جذب سرمایه گذار 
حالتی  در چنین  نوشته می شود.  داخلی  مشارکت سرمایه گذار  یا جلب  خارجی، 
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متقاضی یا سفارش دهنده طرح نه تنها در انجام پروژه تردید ندارد بلکه به ابعاد 
مختلف پروژه مسلط است اما برای اینکه مرجع تأمین مالی )بانک یا سرمایه گذار( 
به نوشتن طرح توجیهی می کند. بدیهی  اقدام  به پروژه اشراف پیدا کند،  نسبت 
است در چنین حالتی طرح توجیهی باید به وسیله یک مشاور معتبر نوشته شود. 
عالوه بر این، باید فرمت مورد نظر بانک یا تأمین کننده مالی نیز رعایت گردد. در 
شرایط فعلی بعضی از بانک ها فرمت های خاص خودشان را دارند و طرح توجیهی 
را فقط در همان فرمت بررسی می کنند اما برخی دیگر فرمت خاص ندارند و طرح 

را درفرمت های مختلف جهت بررسی مورد پذیرش قرار می دهند.

ج( طرح توجیهی )امکان  سنجی( برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت 
پروژه های کشاورزی

اخذ زمین از مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد جهت پروژه های صنعتی، گرفتن 
زمین از سازمان بنادر جهت ارائه خدمات بندری یا انجام فعالیت های صنعتی از 
جمله مواردی هستند که نیاز به طرح توجیهی دارند. اینگونه طرح های توجیهی 
سازمان ها  این  از  برخی  برخوردارند.  متفاوتی  کیفیت  از  ذی ربط  مرجع  به  بسته 
می شود  نوشته  سازمان ها  این  برای  که  توجیهی  طرح  و  بوده  سخت گیر  بسیار 
باید در حد طرح توجیهی بانکی باشد. دربرخی از این سازمان ها نیز با یک طرح 

امکان سنجی در حد پیش طرح می توان نسبت به اجاره یا کمک زمین اقدام کرد.
د( طرح توجیهی )امکان سنجی( به منظور اخذ مجوز

وزارت خانه هایی  از جمله  وزارت جهاد کشاورزی  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن 
هستند که گرفتن جواز تأسیس ) یا موافقت اصولی ( از آنها منوط به ارائه یک طرح 
است. البته این طرح در حد یک پیش طرح توجیهی بوده و جزئیات زیادی ندارد. 
البته آن هم اگر با کیفیت الزم نوشته نشود ممکن است موجب هزینه های اضافی 
گردد. مثاًل اگر میزان ظرفیت برق در طرح بیش از حد الزم باشد، ممکن است 
سازمان صنعت، معدن و تجارت متقاضی را مجبور کند که هزینه ترانس برق را 
بپردازد و یا بالعکس اگر میزان برق مصرفی کمتر از حد نیاز ارزیابی شود ممکن 

است در زمان اجرا موجب دوباره کاری، اصالح جواز و اتالف زمان گردد.
با توجه به نوع حیوان پرورشی هنرستان )گاو، شتر، ماهی، زنبورعسل( خود جداول 
خالی را هنرجویان با کمک شما کامل نمایند تا سود و زیان آوری واحد پرورش 

مشخص شود و اقدامات مدیریتی در این زمینه صورت پذیرد.
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جدول١ـ زمان بندی اجرای طرح 

شرح فعالیت
١397١398

١23456789١0١١١2١23456789١0١١١2

مطالعات 
پیش سرمایه گذاری 

اخذ جواز 

اجرای عملیات ساختمانی 
فاز توسعه 

نصب و راه اندازی تأسیسات 
مورد نیاز

تجهیزات  نصب  و  خرید 
و ماشین آالت مورد نیاز

خرید دام

بهره برداری

بهره برداری پروژه .......................... آغاز خواهد شد.

جدول2ـ هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل )هزار ریال(مورد نیاز شرح ردیف 

مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی، نقشه ساختمانی اخذ مجوزهای الزم و...1

هزینه مشاور و تهیه طرح توجیهی توسط مشاور2

هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی و آموزش پرسنل3

هزینه عقد قرارداد در دفترخانه 4

هزینه کارشناسی طرح در بانک )1/5 در هزار تسهیالت(5

جمع کل 
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جدول3ـ ساختمان و تأسیسات 

مقدار شرح ردیف
عمر مشخصات فنیواحد مساحت

مفید
ارزش واحد 

)ریال(
انجام نشده
)هزار ریال(

قسمت مسقف

1

2

3

4

5

6

7

قسمت غیر مسقف

8

9

10

11

12

محوطه سازی

15تسطیح و ایجاد فضای سبزمجموعهمحوطه سازی30

15زیرسازی و شن ریزیمترمربعراه ارتباطی )آسفالت(31

15اطراف زمین مترمربعدیوارکشی32

25پایه فلزی با پوشش سقف ایرانیتمترمربعپارکینگ33

15ـمترمربعپیاده روی بتنی34
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مقدار شرح ردیف
عمر مشخصات فنیواحد مساحت

مفید
ارزش واحد 

)ریال(
انجام نشده
)هزار ریال(

تأسیسات

انشعاب، مجموعه1تأسیسات برق رسانی 35 برق،  تیر  برق،  ترانس 
25مجوز، تابلو و...

حجمی، مجموعه1تأسیسات آب رسانی 36 کنتور  ذخیره،  مخازن 
25لوله کشی آب شرب 

کنتور، احداث خط گاز، انشعاب مجموعه1تأسیسات گاز کشی37
25و...

درصدپیش بینی نشده )5 درصد(

جمع کل

جدول 4ـ ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد )ریال( مشخصات فنیواحدتعداد/ مقدارشرحردیف 

1

2

3

4

5

6

7

درصدپیش بینی نشده )5 درصد(

جمع کل
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جدول5  ـ خرید دام

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد واحد تعداد شرح ردیف

خرید دام 1
جمع 

جدول6  ـ وسیله نقلیه

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد واحد تعداد شرح ردیف

1

2

جمع 

جدول7ـ هزینه حقوق و دستمزد

جمع حقوق ساالنه )هزار ریال(حقوق ماهانهتعداد شرح ردیف

سرپرست 1

کارگر 2

راننده3

دامپزشک نیمه وقت4

اداری5

کارشناس ارشد تغذیه دام6

مهندس علوم دامی7

نگهبان8

نفر24جمع 10

ماه2عیدی 11

درصد23بیمه سهم کارفرما12

  جمع 
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جدول8  ـ جدول هزینه های تولید )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول شرح

خوراک

بهداشت و دارو

اسپرم منجمد و تلقیح

بیمه دام

انرژی

کارکنان دائم

بیمه ساختمان ها و تأسیسات 

بیمه ماشین آالت 

هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه غذای کارکنان 

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان

هزینه بازاریابی و اداری 

هزینه پوشاک کارکنان

جمع کل

جدول9ـ هزینه های سرمایه در گردش )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول روزشرح

60مواد اولیه و کمکی 

60انواع انرژی مورد نیاز

60کارکنان دائم

15موجودی نقد 

جمع کل 
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جدول١0ـ هزینه استهالک )ارقام به هزار ریال(

جمع کل شرحردیف
درصد عمر مفیدسرمایه گذاری

اسقاط
درصد 

استهالک
هزینه 

استهالک

00%100%30زمین1

7%10%15محوطه سازی 2

7%10%15ساختمان ها و تأسیسات3

10%10%10ماشین آالت و تجهیزات4

0%100%10خرید دام 5

10%10%10وسائط نقلیه 6

20%0%5هزینه های قبل از بهره برداری7

جمع

جدول ١١ـ مقدار و ارزش تولیدات طرح )ارقام به هزار ریال(

ل  محصو
تولیدی 

قیمت واحد 
هزار ریال(

سال سومسال دومسال اول 

ارزش کیلوگرم ـ رأسارزش کیلوگرم ـ رأسارزش کیلوگرم ـ رأس

 ــ ـجمع 
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جدول١2ـ جدول پیش بینی سود و زیان )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول شرح

درآمد نقدی

 کسر می شود

هزینه های جاری

مازاد نقدی عملیات

    کسر می شود

استهالک

سود ناویژه

مبانی محاسبات

 .............................سال تنظیم طرح 

ریال .............................ارزش زمین محل اجرای طرح 

ماه 1طول دوره گردش مالی 

درهزار ارزش اولیه 2بیمه ساختمان ها و تأسیسات

در هزار ارزش اولیه 5بیمه ماشین آالت و تجهیزات 

درصد ارزش اولیه 5تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات 

درصد ارزش اولیه 2.5تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات

درصد از فروش 2هزینه بازرایابی و فروش 

در سال 1000000لباس برای هر نفر 

ریال1000000بهداشت و دارو

ریال300000هزینه فحل یابی و تلقیح مصنوعی

ریال700000اسپرم منجمد

ریال966500بیمه تلیسه و گاو شیری

ریال252500بیمه گوساله
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ریال روزانه 20000ایاب و ذهاب برای هر نفر 

در روز 40000هزینه غذای کارکنان 

روز 300تعداد روز کاری در سال 

در 24 ساعت2تعداد شیفت کاری 

ساعت8تعداد ساعات کار در هر شیفت 

سال5مدت استهالک هزینه های مقدماتی

جدول ارزشیابی پودمان

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تأسیس 
واحدهای 

پرورش دام و 
آبزیان

تحلیل اطالعات فنی 
پرورش دام، طیور،
زنبور عسل و آبزیان

تحلیل شرایط و 
ضوابط تأسیس 

واحدهای پرورش 
دام و آبزیان 

براساس استاندارد 
نظام دامپروری 

کشور.

باالتر 
از حد 
انتظار

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای 
پرورش دام و آبزیان براساس استاندارد نظام 

دامپروری
3

در حد 
انتظار

تحلیل ضوابط تأسیس واحدهای پرورش 
نظام  استاندارد  براساس  آبزیان  و  دام 

دامپروری
2

پایین تر 
از انتظار

تأسیس  ضوابط  و  شرایط  تحلیل 
بدون  آبزیان  و  دام  پرورش  واحدهای 

توجه به استاندارد نظام دامپروری
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20


