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 سمه تعاليب
 

  و پرورش حشراتتكثير ضوابط فني و بهداشتي تاسيس و بهره برداري مركز 
 

 

 : هدف -1ماده 
افقت صدورموبه منظور  عتيصنعتي و نیمه صنبه شیوه  حشراتو پرورش  كز تکثیرمرفني و بهداشتي  مقرراتو اعمال ضوابط، تعیین

روانه و نیز پ اني مربوطای استاصولي،پروانه تاسیس و بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبیعي و یا واحده
 .دمي باش ایران و یا واحدهای استاني مربوط های بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشکي جمهوری اسالمي

 

 : دامنه كاربرد -2ماده 

زرد رنگ یا سوسک  (Tenebrio molitor)تیره رنگسوسک نگهداری و پرورش تکثیر، كه مبادرت به ی كزامربرای  ضوابطاین  

 ي نمایند،كاربرد دارد.م (Mealworm)میل ورم الرو حشره و یا به منظور تولید  ا نیمه صنعتيصنعتي و یشیوه به آرد گندم 
 

 : صطالحاتاو ،واژه ها تعاریف -3ماده 
 مركز: مركز تکثیر و پرورش حشرات  -1-3
 ود.ششامل مي  ادن از تخم و قبل از شفیرگي رمرحله ای از زندگي حشرات دارای دگردیسي كامل كه پس از خارج ش: الرو -2-3

 رشد و وزن گیری اصلي حشرات در این مرحله از زندگي رخ مي دهد.
 شود. و حشره بالغ پس از آن ظاهر مي : مرحله ای از زندگي حشره كه دگردیسي در آن اتفاق مي افتدهشفیر -3-3
 د.نومي ش استفاده جفت گیری و تخم گذاریكه جهت  حشراتهای بالغ گونه (:مولدحشره بالغ ) -4-3

                                        است. زرد رنگ آرد گندم سوسک یا مرحله الروی سوسک تیره رنگ :(Mealworm)میل ورم  -5-3

ركز مزا به اریز ورود بیماری و یا اجرام بیما(: مجموعه اقدامات طراحي شده به منظور پیشگیری Biosecurityامنیت زیستي) -6-3
 ذیرد.پصورت مي ی اطرافيواحدهامراكز و یا به سایر از مركز ا پیشگیری از گسترش بیماری و نیز كاهش و ی

 

 : مرتبط قوانين و مقررات -4ماده 
 مجلس شورای اسالمي  7/5/1388پروری كشور مصوب قانون نظام جامع دام -1-4
 1350صوب م -قانون سازمان دامپزشکي كشور -2-4
 

 مسئوليت اجراء : -5ماده 
مان ساز و مایندنمي  نعتيصنعتي و نیمه صبه شیوه  تاسیس و بهره برداری مركز ي اشخاص حقیقي و یا حقوقي كه مبادرت بهتمام

به  موظفربوط ماستاني  سازمان نظام دامپزشکي جمهوری اسالمي ایران و یا واحدهایمنابع طبیعي و نظام مهندسي كشاورزی و 
 اجرای مفاد این دستورالعمل مي باشند.

 
 

 باید دارای شرایط زیر باشد:، محل و موقعیت مركز -6ماده 

( 1ابر جداول )رفرودگاه را بریم بهداشتي از اماكن دامي و صنایع وابسته به دام،واحدهای صنعتي و مراكزخدماتي،جاده،راه آهن،ح -1-6
 ( پیوست شماره یک رعایت نماید.3) و( 2، )



 

 

 .عایت نمایدرار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را ق و دكل های فشحریم خطوط انتقال و توزیع نیروی بر -2-6

اهگاه حیات عي ملي، پنیتي، پارک ملي، تاالب، دریاچه، اثر طبیها، سایر مراكز جمعسکونتگاه حریم در نظر گرفته شده برای -3-6
احدهای تولیدی، واستقرار  و ضوابط ت دایر برابر مقرراتها و قنواها )اعم از دائمي و فصلي(، چاهوحش و مناطق حفاظت شده، رودخانه

 رعایت نماید. (4برابر با جدول )قانون هوای پاک( را  11صنعتي و معدني)موضوع ماده 
آلوده شدن  وتع و ...( ها مراباید به بهداشت، آسایش و ایمني عمومي آسیب برساند و یا موجب بروز خسارت به طبیعت )جنگلن -4-6

 .شود حیواناتسایر مومي و همچنین ایجاد خطر بیماری و یا تضعیف نژاد برای های عآب
 .عایت نمایدی فشار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را رهاحریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و دكل -5-6
 باشد.نهای شناخته شده های شدید و نیز در مسیر مسیل، كوالکدر معرض حوادث طبیعي از جمله سیل، طوفان -6-6
 

الغ       الیانه ابه به طور سكظرفیت مركز براساس سیاست های اجرایي معاونت امور تولیدات دامي وزارت جهاد كشاورزی  -7ماده 

 مي شود، تعیین مي شود.
  ،قاضيمت ده از سویش ه ارائهو طرح و نقش درخواستبراساس  ظرفیت مركز كثرحدا و تن در سال 35،  ظرفیت مركزحداقل  -تبصره

 ین مي شود .تعیدامي  تولیدات معاونت امور اجرایيبا در نظر گرفتن سیاست های محاسبه و  ضوابطامکانات و تجهیزات مندرج در این 
 

 

   رباع ، در نظار گرفتاه    متار م  370، تن در ساال(   35تعیین شده ) ظرفیتحداقل برای  ()فضای مفیدمورد نیاز فضای حداقل -8ماده 

 شود. يم
ر د(  محاسبه و 3) مارهشپیوست مورد درخواست متقاضي مطابق ظرفیت های مختلف  براساسفضای مورد نیاز )فضای مفید(  -تبصره

 پروانه های مربوطه درج مي شود.
 

ات اصلي سقرار تاسیته شده جهت استمساحت زمین در نظر گرفته شده باید به نحوی باشد كه عالوه بر مساحت در نظر گرف -9ماده 

تناب ناپذیر ه مركز اجن ها ب)كه ورود آو جانبي ، فضای مناسب به منظور محوطه سازی، خیابان كشي در راستای تردد وسایل نقلیه 
 .دارا باشدرا و ایجاد فضای سبز مي باشد( 

 

 باشد: تاسیسات اصلي و جانبي به شرح ذیلمركز باید دارای  -10ماده 

 ثیر(ای نگهداری و تکداری مولدین ورودی به مركز قبل از انتقال آن ها به سالن ه)محل نگهقرنطینه  بخش -1-10
 (یجهت جفت گیری و تخم گذار )محل نگهداری مولدینمولد  تکثیرسالن  -2-10
شره كامل( حراحل مختلف زندگي حشره)تخم،الرو، شفیره و مبراساس كه شامل بخش های مختلف  و پرورشسالن نگهداری  -3-10

 شد.مي با
 سالن بسته بندی -4-10
 اتاق آماده سازی غذا/خوراک -5-10
 ه شامل:كانبارهای نگهداری  -6-10
  غذا/خوراکانبار نگهداری  -1-6-10
  ملزومات بسته بندیار نگهداری لوازم و انب -2-6-10
 تجهیزات و سبدار نگهداری لوازم و انب -3-6-10
 محصولانبار نگهداری  -4-6-10



 

 

 اهآزمایشگ -7-10
 باكس هاوسایل و تجهیزات و شستشو و ضدعفوني  اتاق -8-10
 ایگاه نگهداری و فرآوری فضوالتج -9-10

 اداری های بخش -10-10
 رختکن و سرویس بهداشتي -11-10

 

 وني ضوابط ف ا بودن شرایط وداربه گونه ای انجام پذیرد كه ضمن باید  (10)فضاهای درنظر گرفته شده در ماده جانمایي -11ماده 

ی مختلف با ین بخش هاآن ها ب محصول نهایي باشد و انتقال، منطبق بر روند منطقي تولید از تکثیر و تولید تخم تا  بهداشتي زیر
 اصول بهداشتي انجام پذیرد و از هر گونه آلودگي های متقاطع جلوگیری بعمل آید.

ارائه  (2)یوست شماره جانمایي تهیه و در په ، نقش حشراترورش و پ ئه الگوی مناسب برای طراحي مركز تکثیربه منظور ارا -تبصره 
ب بین تباط مناسحوه ارنشده است. بدیهي است نقشه ارائه شده به عنوان نقشه تیپ مطرح نبوده و صرفا جهت آشنایي بهتر با 

 تاسیسات اصلي و جانبي مركز مي باشد.
 

جهز به ر بوده و مکام و ایمني الزم  برخوردابوده و از استحیکدیگر  ازامال مجزا از نظر فیزیکي كبخش های فوق باید  -1-11
 تجهیزات اطفاء حریق باشد.

ویه یز تهن و( و نور رطوبتمجهز به سامانه های كنترلي شرایط محیطي )دما، تکثیر و پرورش بایدقرنطینه ،بخش های  -2-11
ود حیوانات مانع ور فعالیت ابل كنترل باشد تا در زمان عدمسامانه تهویه باید مجهز به فن های دارای دریچه ق مناسب باشد.

 موذی،پرندگان و حشرات به داخل شود.
 60-70ي گراد در شب، رطوبت نسبي درجه سانت 23-25ي گراد با كاهش درجه سانت 27-28معموال درجه حرارت مطلوب  -تبصره

 ه مي شود.ساعت در نظر گرفت 10الروها  ساعت و برای رشد و نمو 12درصد و طول روز مطلوب برای تفریخ تخم 
بل و حرارت،قا برابر مواد شیمیایي در مقاوم با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود كه محکم،تمامي بخش ها باید ف ك-3-11

 زبه نحوی كه ا ب باشد،جمع آوری و دفع فاضال كف شوی/كانالشستشو و ضدعفوني و غیر لغزنده و دارای شیب مناسب به سمت 
 اكد ماندن پساب جلوگیری شود.ر

رورش فاقد بستر ظروف پ قفسه بندی ظروف پرورش به نحوی اصالح شود كه كف یازمان شیب كف سالن ها باید در  -تبصره
ظروف ف شیب كمت ایي به سمیل ورم ها بعلت تحرک بسیار باال در بستر غذحتي اگر مقدار شیب بسیار كم باشد شیب باشد چون 
  و موجب انباشتگي میل ورم ها روی هم شده و مرگ آن ها را بدنبال خواهد داشت. حركت مي نمایند

 ن مقاومت در مقابل گرما،سرما،رطوبت،ضممتر باشد و  3دارای ارتفاع حداقل كه شکلي طراحي و ساخته شود سقف ها به  -4-11
 .باشد  دنضدعفوني كري قابل راحته و بشده و پوسته پوسته شدن جلوگیری  بیماری زا آلوده و از تجمع مواد 

ین دیوار باتصاالت  يیوار ها تا سقف از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني و به رنگ روشن ساخته شده باشد.تمامد -5-11
آمده  لوگیری به عملها ج محل این در به كف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته به شکلي كه از تجمع مواد به دیوار و دیوار

 د.نو به راحتي قابل شستشو و ضدعفوني باش
و  پ فشار قویدستگاه پمختلف و نیز اب آب سرد و گرم با فشار مناسب و قابل دسترس در بخش های ممجهز به انشع -6-11

 تجهیزات اسپری كننده مواد ضدعفوني با مخزن مناسب باشد. 

عبیه تها  ر سالنكه د مپ هائيالبوده و تمامي  برخوردار (یا مصنوعينور طبیعي  بخش های مختلف از نور كافي و مناسب) -7-11
  .باشند مناسب باید دارای پوشش شده اند



 

 

اقچه ط رت وجودبوده ودر صو سطح دیوارهای داخلي د كه همنشکلي طراحي و تعبیه شوه باید ب)درصورت لزوم(  پنجره ها -8-11
 شود .وده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری زیر پنجره باید دارای شیب مناسب به طرف داخل ب

 اشند.بر شستشو به منظو پوشیده شوند ، توری ها باید به راحتي قابل جابجایيمناسب بوسیله توری  پنجره های بازشو باید

  .دنباید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدعفوني باش درب هاسطح  -9-11
 لف پرورشيدوره های مختبرای  مناسببا ابعاد مناسب و مخصوص  (ظروفباكس)،دارای يورشپر سالن های تکثیر و -10-11

  .)تخم،الرو، شفیره،حشره كامل( باشد

سانتي متر و  40تر،عرض مسانتي  60طول ابعاد )ولي  متفاوت استپرورشي براساس مراحل مختلف  ظروف پرورشابعاد  -تبصره
حشره  ددع 2500گهداری برای ن ابعاد. این شودمي توصیه و حمل و نقل آسان  كمترفضای  سانتي متر( بدلیل اشغال 15ارتفاع 

 كیلوگرم الرو تولید كرد. 5/1 -2كامل)نر و ماده( مناسب بوده و مي توان در آن 
امکان  ذی،اغنوعات كاز مص ومي تواند پالستیکي،فلزی و یا فایبرگالس باشد)استفاده از ظروف كاغذی بدلیل تغذیه الر ظروفجنس 

 پذیر نمي باشد(.
ناسب مپاک كننده  سته شوند(، موادآب سرد و گرم )شیرهای آب بدون دخالت دست باز و ب دارایروشویي مناسب،  مجهز به -11-11

 ها و سطل دربدار پدالي باشد.های كاغذی یکبار مصرف یا دستگاه خشک كن جهت خشک كردن دستو حوله
ابل به راحتي ق اعث آلودگي نشده و تمام سطوح آنكه بطراحي و ساخته شوند  نحوی اید بهبرد نیاز موتجهیزات و وسایل  -12-11

 ضدعفوني كردن باشد.شستشو و 
ای یوهشكز باید به ایان فعالیت مرهای مناسب برای جمع آوری ضایعات باشد و ضایعات جمع آوری شده در پمجهز به سطل -13-11

 مناسب خنثي شوند.
 ، دوش از جمله: زمال دارای امکانات وبرخوردار بوده  ، نور كافي و تهویه مناسبمناسبشرایط بهداشتي از باید  هاتکن رخ -14-11

 شا استفاده از پوشش كفوی كفش اختصاصي ،كاله و ماسک لباس كار، روشویي مجهز به آب سرد و گرم، صابون مایع كمدهای مجزا،
 باشد.  ها یا حوضچه ضدعفوني قبل از ورود به سالن

ابون صرد و گرم، به آب س روشویي مجهز ،نور كافي،تهویه مناسب،مناسبباید دارای شرایط بهداشتي  سرویس های بهداشتي -15-11
 باشد.   و بدون ارتباط مستقیم به بخش های مختلف مایع

 

  شامل:كه انبارهای نگهداری  -12ماده 

 غذا/خوراک گهداری انبار ن 
  ملزومات بسته بندیانبار نگهداری  
  تجهیزات و باكس)ظروف/سبد(انبار نگهداری لوازم و 
  نهایي محصولانبار نگهداری 

 د:نباش زیر شرایط دارای بایدد ؛ مي باش انبار نگهداری سموم،موادشوینده و ضدعفوني كننده 
 وطه باشد.و ارتباط مناسب با بخش های مرب موقعیت دارای -12-1

 پالت بندی/قفسه بندی شده باشد. -2-12

 .باشد دعفونيض و شستشو قابل لزوم صورت در و نمودن تمیز قابل و فرج و خلل بدون سقف باید و كف،دیوارها-12-3
 

ی نصب توری ها)با  انبار اخلبه د پرواز آزاد رندگاننیز پ و موذی حیوانات نفوذ از و مناسب بوده وضعیت در بهداشتي نظر از -12-4
 آید. مناسب( جلوگیری بعمل



 

 

 باشد. برخوردار خوراک نگهداری برای مطلوب ه و رطوبتانبار نگهداری خوراک باید از دما،تهوی -12-5
 

 استفاده  ختلف پرورشيآماده سازی خوراک مصرفي متناسب با سنین مكه به منظور آماده سازی غذا /خوراک سالن  –13ماده 

 ی امکانات و شرایط زیر باشد :مي شود، باید دارا
اری انبار نگهد با ارتباط مناسب باباید طوری طراحي شود كه در مجاورت سالن نگهداری و پرورش و  موقعیت سالن -1-13

 باشد.غذا/خوراک 
 مركز باشد .غذا/خوراک مصرفي تناسب با ظرفیت ممشخصات و ابعاد این سالن بایستي  -2-13
 شرایط مناسبي برخوردار باشد. نظر بهداشتي ازاز  -3-13
 خوراک باشد./قت یک كیلوگرم برای توزین غذاازو با دمجهز به تر -4-13

 

ز          در مرك( شکخ /زنده)ورم میلكلیه اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي،تعاوني و خصوصي كه متقاضي بسته بندی  -14اده م

روانه به اخذ پ یدی نسبتتول ورم میلو تجهیزات الزم به منظور بسته بندی  مي باشند، موظفند پس از فراهم نمودن امکانات
ن سازمان طابق قانوربوط )ماز اداره كل دامپزشکي استان م میل ورم )وابسته به مركز( بسته بندیواحد بهداشتي بهره برداری 

 قدام نمایند.ا(، 1387مصوب  -و آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشکي1350مصوب  –دامپزشکي كشور
  

 ، باید دارای امکانات و شرایط زیر باشد :وابسته به مركز()ورم میلسالن بسته بندی  –15ماده 

خش ها از سایر ب وقعیت سالن باید طوری طراحي شود كه در مجاورت سالن نگهداری و پرورش و از نظر فیزیکي كامالم -1-15
 مجزا باشد.

 باشد . مركز یتولیدالن بایستي متناسب با ظرفیت مشخصات و ابعاد این س -2-15
 مي شود.بع در نظرگرفته مترمر 35گرفته شده برای سالن بسته بندی با حداقل ظرفیت تعیین شده، حداقل مساحت در نظر -تبصره

 رخوردار باشد.باز تهویه مناسب و نور قابل كنترل  -3-15
 تشو و ضدعفوني باشد.مجهز به انشعاب آب سرد و گرم كافي جهت شس -4-15
 وشش دیوارها ،كف و سقف بایستي از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني ساخته شده باشد.پ -5-15
ایي حالت ایست ف سالن باید دارای شیب مناسب به سمت كانال های جمع آوری و انتقال فاضالب باشد بطوری كه ازك -6-15

 )سکون( فاضالب جلوگیری شود.
س توسط تعویض لبا رختکن به منظور گرفتن جایگاهي در مجاورت سالن بسته بندی با ارتباط مستقیم به عنوان در نظر -7-15

 پرسنل و شستشو و ضدعفوني دست ها قبل از ورود به سالن بسته بندی ، الزامي است. 
زومات بسته گهداری ملنبه منظور  نظر گرفتن جایگاهي در مجاورت سالن بسته بندی با ارتباط مستقیم به عنوان انبار در -8-15

 بندی ، الزامي است.
وار نقاله توسط یک ن كهسه الک با مش های مختلف  مجهز به،الت فضو ازدستگاه جداسازی الروهای سنین مختلف  -9-15

 لي الرویاصه گروه سودكار خاین دستگاه با استفاده از الک های اول و دوم)دارای منافذ مستطیل شکل( بطور . تغذیه مي شوند
  نماید.  يمحذف  را التمیکرومتر  مي باشد، فضو 500)كوچک،متوسط و بزرگ( و توسط الک سوم كه دارای منافذ گرد با قطر 

 

امکانات  وای شرایط د باید دارآزمایشگاه مركز كه به منظور انجام آزمایشات كنترل كیفیت محصول در نظر گرفته مي شو -16ماده 

 :زیر باشد



 

 

ین دیوار به بي اتصاالت وشن ساخته شده باشد.تماموار ها تا سقف از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني و به رنگ ردی -16-1
ه بری به عمل آمده و ها جلوگی ین محلادیوار و دیوار به كف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته به شکلي كه از تجمع مواد در 

 ني باشند.راحتي قابل شستشو و ضدعفو
وني و تشو و ضدعفف با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود كه محکم، مقاوم دربرابر مواد شیمیایي و حرارت، قابل شسك -16-2 

 غیرلغزنده و دارای شیب مناسب به سمت چاه فاضالب یا سپتیک باشد.

ناسب با مخزن م كننده مواد ضدعفوني ب آب سرد و گرم، دستگاه پمپ فشار قوی و نیز تجهیزات اسپریمجهز به انشعا -16-3
 باشد. 
ابل شستشو قارای پوشش دارای نور طبیعي یا مصنوعي مناسب بوده و تمامي المپ هائي كه در سالن ها تعبیه شده اند باید د -16-4
 باشند. 
 مانند:جهز به وسایل و تجهیزات الزم م -16-5
  ی تفکیک جنسیتي حشراتبرا 40استریومیکروسکوپ دارای قدرت بزرگنمایي حداقل 
 برای توزین حشرات تولید شده مترازو با دقت یک هزارم گر 
 آفت زدایي  غذا و ظروف پرورشخشک كردن الروها و شفیره ها و ( برای )فور آون 
  و ... ر ظروف آزمایشگاهي مانند ارلن،پتریدیش،بش یخچال،فریزر،والردو چشمي،نوكییب شامل:سایر وسایل)  
 

 ده باشد.زبالغ مرده یا آفت  حشراترم ها و مکانات و تجهیزات الزم برای امحاء بهداشتي میل وا دارایباید مركز -17ماده 

 سوزاندندرجه سانتي گراد، 20منهای دقیقه،فریز كردن در برودت 5حداقل به مدت درصد  70)الکل متیلیک(استفاده از متانول -تبصره
 رده یا آفتای بالغ مسوسک ه یل ورم ها واز روش های متداول برای از بین بردن م (تچاه تلفادفن بهداشتي)كوره الشه سوز یا در 

 كه براساس ظرفیت مركز تعیین و اجرا مي شود. زده مي باشد

 

ر ید كامال از نظر فیزیکي از سایداشته باشد.تاسیسات مذكور با رانگهداری و فرآوری فضوالت تولیدی  قابلیت باید مركز -18ماده 

های  سالن از نقطه ورتریند درت جداسازی شده و از طریق دریچه به سالن نگهداری و پرورش مرتبط باشد در غیر این صورت تاسیسا
 .نباشد پرورش و تکثیرهای  سالن سمت به غالب باد مسیر كه شود نحوی واقع به پرورش و تکثیر

 

 و دورتادور و ها رخچ شستشوی  برای مركز به ورودی رد قوی فشار پمپ دستگاه یا عفوني ضد داكت یا حوضچه احداث-19ماده 

 ه مركز اجتناب ناپذیر بآن ها  ورود كه  يیخودروها ضدعفوني جهت مناسب مخزن با ضدعفوني اسپری دستگاه نیز و خودروها زیر
 .است الزامي مي باشد،

 : باشد زیر شرایط دارای باید مصرفي آب -20ماده 

 شد.صیات فیزیکي و شیمیایي و میکروبي موردنظر برای آب آشامیدني را دارا باب مورد نیاز باید خصوآ -1-20
 .شدبا دسترس در نیاز مورد های محل تمام در مناسب فشار با -2-20

 آب از ادهاستف برای آب( ذخیره ذخیره)منبع برای كافي امکانات دارد، وجود آب فشار اهشك یا قطع احتمال كه درمناطقي -3-20

 .باشد فراهم وریضر درمواقع
 

 

 موتور باشد. ضمنا تاسیسات سایر و ها سالن برای كافي روشنایي تامین جهت مناسب رساني برق شبکه دارای باید مركز -21ماده 

 . است ضروری نیز مركز ظرفیت با متناسبیا ژنراتور  اضطراری برق
 



 

 

 بیرون)زمین فضای به آن ابپس و بوده پوشیده سر و مناسب فاضالب هدایت و آوری جمع سیستم دارای باید مركز -22ماده 

 الزم فاصله دبای فاضالب هچا.گردد هدایت سپتیک یا فاضالب چاه سمت به مناسب شیب با و باشد نداشته ارتباط غیره( و كشاورزی

 .باشدنفراهم  يآبرسان شبکه و آب چاهب به امکان هرگونه نشت فاضال  را دارا باشد به نحوی كه آبرساني شبکه و آب چاه از
 

 كه: نحوی شود،به واقع مناسب موقعیت در دایب سوخت منبع.باشد كافي ظرفیت با و مناسب سوخت منبع دارای باید مركز -23ماده 

 .نباشد مركز داخل به نقلیه وسیله ورود به نیاز سوخت تخلیه جهت -1-23

 .دشو آبرساني رعایت شبکه به سوختي وادم نشت از وگیریجل منظوره ب مصرفي آب و سوخت تامین منابع بین الزم فاصله -2-23

 

 شعله یا و ضدعفوني شستشو، لقاب باید متری 2 شعاع تا حداقل تاسیسات و دیوار محیطي( بین )فضای مركز محوطه -24ماده 

 : باشد مي زیر های بخش شامل و باشد دادن

 حصاركشي: -1-24

لوگیری جتفرقه و حیوانات به مركز ممتر( به طور كامل محصور شده و از ورود افراد  2ع مركز باید با دیوار یا فنس )حداقل به ارتفا
 شود. 

 : كشي خیابان -2-24

 ضد شستشو و قابل نیز آن كف و كشي خیابان ، تاسیسات به كاركنان و خودروها دسترسي جهت تردد مسیر كلیه محوطه داخل در

 .باشد .... و ،آسفالت بتن قبیل از نفوذ قابل غیر پوشش دارای و عفوني
 :سبز فضای -3-24

 با )متناسب بادشکن به تنسب مركز اطراف حصار از مناسب فاصله به شود مي توصیه ، بادخیز مناطق در مركز استقرار صورت در

 .نمود محل(اقدام اقلیمي شرایط
 پاركینگ : -4-24

 امکانات و یابد ارركز استقرنبي متاسیسات اصلي و سایر تاسیسات جا پاركینگ باید در ابتدای ورودی به مركز و كامال تفکیک شده از

 قابل نیز پاركینگ كف ینباشد.همچن داشته نقلیه ای كه ورود آن ها به مركز اجتناب ناپذیر است را وسایل عفونيدض و شستشو

 .باشد مركز خالفم سمت به آن بوده وشیب ( وآسفالت بتن قبیل از ) نفوذ قابل غیر پوشش دارای و عفوني و ضد شستشو
 

 

 ملغي تاریخ این از مغایر وابطض كلیه بوده و االجرا الزم ابالغ زمان از ( تبصره تدوین و8) و ماده (25در ) ضوابط این -25ماده 

 . بود خواهد

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ::  11يوستيوستپپ
 

 متر ( ابسته به دام ) برحسب، با اماكن دامي و صنایع و تكثير و پرورش حشرات( : حداقل فاصله مركز 1دول)ج        

   

         

 حشرات ثير و پرورشمركز تك      اماكن دامي و صنایع وابسته به دام

ن
اك

ام
 

ي
دام

 

 مراكز  نگهداري و پرورش          

 گاو وگاوميش، گوسفند و بز ، شتر        

 500 اصالح نژادي و تحقيقاتي

 200 (گوشتي)پرواري  وداشتي ) شيري( 

،تكثير، پرورش و  مراكز نگهداري  

 سواركاري اسب و استر

 500 تحقيقاتي اصالح نژادي و 

 500 مراكز نگهداري و پرورش اسب سيلمي           

 200 مراكز تكثير و پرورش اسب        

 200 كانون هاي سوار كاري، پرورشگاه ها و مراكز تربيت اسب

 مراكز  نگهداري و پرورش         

 وانات پوستي و آزمایشگاهيحي        

 

 200 خرگوش ، نوتریا و چين چيال

 500 حيوانات آزمایشگاهي

 600 سمور) خز( ، ایلتيس) پلي كت( و روباه 

 200 مراكز  نگهداري و پرورش  سگ و گربه              

 مراكز  نگهداري و پرورش 

 ماكيان) مرغ و خروس(  

 و سایر ماكيان

 5000 ینال             

 1000 اجداد             

 1000 اصالح نژادي و تحقيقاتي             

 800 مادر             

 500 پولت ، تخمگذار  و گوشتي            

 شتر مرغ
 1000 مادر ) مولد(             

 800 پرورشي            

 100 گان زینتيپرند پرورش و نگهداري مراكز              

 250 مراكز تكثير و پرورش آبزیان

 300 مراكز تكثير و پرورش ملكه زنبورعسل             

 - مراكز نگهداري و پرورش زنبور عسل               

 500 عرضه و كشتاري ميادین دام             

ام
 د

به
ه  

ست
واب

ع 
نای

ص
 

 كارخانجات

 400 جوجه كشي

 200 يور و آبزیانخوراك دام و ط

 500 كارخانجات  تبدیل ضایعات

 1000 و طيور كشتارگاه دام

 200 سردخانه مواد پروتئيني

 200 مركز فرآوري و بسته بندي فرآورده هاي خام دامي



 

 

 كثير و پرورش حشراتمركز ت(: حداقل فاصله 2جدول )                                                          

 از صنایع غذایي، صنایع آرایشي و بهداشتي، صنایع دارویي و سایر واحدهاي صنعتي و خدماتي )بر حسب متر(
 

  مركز تكثير و پرورش حشرات عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي

 صنایع غذایي

 50 1سطح 

 100 2سطح 

 150 3سطح 

 200 4سطح 

 300 1سطح  صنایع آرایشي

 400 2سطح 

 300 1سطح  داروئي صنایع

 500 2سطح 

 

 

 

 سایر واحدهاي       

 صنعتي و خدماتي      

 50 1گروه 

 100 2گروه 

 150 3گروه 

 200 4گروه 

 250 5گروه 

 300 6گروه 

 1000 7گروه 

 (موابسته به داصنایع  ) ضوابط و معیارهای استقرار اماكن دامي و22/06/1388د مورخ/4638موضوع بخشنامه شماره *  *
 

 

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

  مركز تكثير و پرورش حشرات عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي

 حریم جاده
 - فرعي

 150 آزادراه ، بزرگراه و اصلي

 حریم فرودگاه

 500 منطقه اي

 1000 اصلي

 2000 بين المللي

 200 حریم راه آهن        

 وزیر محترم جهاد كشاورزی 11/09/1391مورخ  28328/020موضوع ابالغیه شماره  *  

 فواصل تعیین شده برای جاده ، از آكس جاده محاسبه مي شود . *  

 فواصل تعیین شده برای فرودگاه ها ، از حریم زمین محل احداث فرودگاه محاسبه مي شود . *  

 

    



 

 

 از سكونتگاه ها *)بر حسب متر( مركز تكثير و پرورش حشرات. حداقل فاصله 4جدول 
 

 
 

 

 شرح زیر مي باشد: ( ، به4( و )3( ، )2( ، )1شرایط برخورداری از تخفیف و تعدیل فواصل جداول ) -تبصره
و یا در  اد مي كنندد عوارض طبیعي از قبیل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غیره كه محدودیت تردد ایجدر صورت وجو -1 

ذكر را مي توان ردیف، فواصل مندرج در جداول فوق ال 3متر و كاشت درخت حداقل در 6مق صورت درخت كاری به ع
 )بیست( درصدكاهش داد.  20حداكثر تا

 

رت، ر صورت ضرودی مازندران،گیالن،گلستان و مناطق اقلیمي مشابه از نظر آب وهوا و پوشش گیاهي در استان ها -2
 . درصد كاهش داد 10(، حداكثر تا1درج در تبصره )فواصل مذكور را مي توان عالوه بر موارد من

 

د مورخ /4638ماره ش( بخشنامه 28در صورت برخورداری از شرایط و ضوابط تخفیف فواصل مندرج در ماده ) -3
ي و مراكز های صنعتایر واحدس) با عنوان ضوابط و معیارهای استقرار اماكن دامي و صنایع وابسته به دام با  22/06/1388

 ( لحاظ خواهد شد. 2تي( ، تخفیف فاصله در حریم بهداشتي تعیین شده در جدول )خدما

 

 

 

 

 

 

 

 

  مركز تكثير و پرورش حشرات عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي

     800 كالن شهرها

   600 مراكز استان ها ) به جز كالن شهرها (

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

 شهر
 200 نفر جمعيت  50000از  بيش             

 150 نفر جمعيت  50000تا              

 روستا
 100 خانوار 100بيش از              

 50 خانوار 100تا              

 وزیر محترم جهاد كشاورزی 2/11/1391مورخ 33884/020موضوع ابالغیه شماره  *  

ار   قل بیسات خاانو  ک های مسکوني و مجتمع های مسکوني كاه دارای حادا  سکونتگاه ها به كلیه شهرها ، روستاها ، شهر*   

 ساكن مي باشند ، اطالق مي شود.

 مالک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مركز آمار ایران مي باشد. *  

ت   محایط  فاظا ازمان ححریم در نظر گرفته شده نافي رعایت ضوابط و مقررات سایر ارگان های مسئول قانوني از جمله س *  

 زیست نخواهد بود.
 



 

 

 مركز تكثير و پرورش حشرات نقشه الگویي  ::  22وستوستپيپي

   

  


