مشخصات واحذهای پرنذگان زینتی
 -3مرکس عرضه و
 -1مسرعه پرورش پرنذگان زینتی

نوع بهره برداری

فروش پرنذگان

 -2باغ پرنذگان

زینتی
وًع پروذٌ

کًچک جثٍ

متًسط جثٍ

بسرگ جثٍ

اوًاع پروذگان

اوًاع پروذگان کًچک
جثٍ ي متًسط جثٍ

شرایط پريرش

در ساله ي قفس

در ساله ي قفس یا
جایگاٌ محصًر

در صًرت ویاز با در وظر
گرفته گردشگاٌ ي استخر
آب ي برکٍ

در صًرت ویاز با در
وظر گرفته گردشگاٌ ي
استخر آب ي برکٍ

بٍ صًرت مًقت در
قفس

5000

25

حذاقل زمیه مًرد
ویاز (مترمربغ)

200

تؼذاد در َر مترمربغ

15

5

*
0/1

**
0/5

حذاکثر ظرفیت

4000

3000

1500

-

1000

 -1برای َر کذام از ياحذ َا پرياوٍ بُرٌ برداری جذاگاوٍ صادر شًد.
 -2پروذگان کًچک جثٍ شامل  :قىاری مرؽ ػشق  ،فیىچ ،سُرٌ،بلبل  ،چکايک ،سار،پری شاَرخ ،طًطی کًتًلٍ......،
 -3پروذگان متًسط جثٍ شامل  :اوًاع طًطی َا،کاسکً ،اوًاع کبًتر َا ،اوًاع مرؽ ي خريس زیىتی ،اوًاع مرؽ میىا ،تًکا ي ....
 -4پروذگان بسرگ جثٍ شامل  :اوًاع قً َا ،اوًاع قرقايل زیىتی،اوًاع طاييس َا،فالمیىگً ،لک لک ،پلیکان ،سیاٌ خريس ،مرؽ شاخذار ،اوًاع اردک
َا ،اوًاع غاز َا ،اوًاع مرغابی َا ي ...
 -5وگُذاری شتر مرؽ حذاکثر بٍ ظرفیت  10قطؼٍ در باؽ پروذگان بال ماوغ است.
 -6در مًرد پروذگان کًچک جثٍ ي متًسط چثٍ ( 1/3یک سًم) زمیه مًرد ویاز بٍ ساله پريرش ي گردشگاٌ اختصاص دارد يلی در مًرد
پروذگان بسرگ چثٍ ي باؽ پروذگان ( 1/2یک ديم) زمیه مًرد ویاز بٍ گردشگاٌ یا ساله اختصاص دارد.
 -7فضای مًرد ویاز جُت تاسیسات جاوبی(شامل دفتر  ،اوبار،قرتطیىٍ،خاوٍ کارگری ي)......در مسرػٍ پريرش پروذگان زیىتی ( )1برای پروذگان
کًچک جثٍ ي متًسط چثٍ  20درصذ مساحت ساله محاسبٍ شذٌ ي الباقی محًطٍ سازی ي تاسیسات جاوبی برای پروذگان بسرگ جثٍ 5
درصذ مساحت گردشگاٌ (ساله) ي الباقی محًطٍ سازی می باشذ.
 -8تاسیسات جاوبی در باؽ پروذگان  10درصذ گردشگاٌ ( ساله) می باشذ.ي الباقی محًطٍ سازی
* ( )0.1بذیه مؼىی است کٍ بٍ ازاء َر قطؼٍ  10متر مربغ آشیاوٍ مًرد ویاز است.
** ( )0.5بذیه مؼىی است کٍ بٍ ازاء َر قطؼٍ از اوًاع پروذگان  50متر مربغ فضا مًرد ویاز اس ت (.مبىای محاسبٍ فضای مًرد ویاز برای باؽ
پروذگان صرفا پروذگان متًسط چثٍ ي بسرگ چثٍ است .کٍ در پرياوٍ صادرٌ رکر می گردد ي ویازی بٍ محاسبٍ فضا برای پروذگان کًچک جثٍ
ومی باشذ).
تبصرٌ  :متقاضی می تًاوذ حذاکثر  10برابر ظرفیت پرياوٍ صادر شذٌ برای باؽ پروذگان از اوًاع پروذگان کًچک جثٍ وگُذاری ومایذ.

