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دستورالعمل فعالیت مزارع مرغ مادر گوشتی
مقدمه:
"دستورالعمل فعالیت مزارع مرغ مادرگوشتی" در راستای اجرای سیاستهای مدیریت و برنامه ریزی
تولید ،قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری (ماده  1و تبصره  4ماده  ،)2کلیه پرورش
دهندگان مرغ مادر گوشتی موظف به رعایت مفاد آن این دستورالعمل می باشند.
هدف:
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام مدیریت تولید مزارع مرغ مادر گوشتی
مادۀ ( )1تعاریف:
( )1کار گروه برنامه ریزی تولید:
کار گروهی متشکل از دفتر امور طیور ،تشکل های مرتبط با تولید مرغ گوشتی و شرکت پشتیبانی
امور دام و دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی کشور است که تولید گوشت
مرغ در کشور را برنامه ریزی نموده و جوجه ریزی را در حلقه های مختلف تولید کنترل مینمایند.
( )2دوره پرورش:
از زمان جوجه ریزی تا سن  25هفتگی می باشد.
( )3دوره تولید:
در این دوره مرغ مادر شروع به تولید تخم مرغ نطفه دار نموده و تا پایان سن مصوب (که با پیشنهاد
انجمن جوجه یکروزه و تصویب کارگروه برنامه ریزی تولید مرغ گوشتی تعیین میشود) ادامه دارد.
( )4سامانه سماتیر :سامانه مدیریت صنعت طیور و مرغ مادر گوشتی می باشد(www.samatir.ir) .
( )5ظرفیت جوجه ریزی:
ظرفیت مرغ مادر مولد قید شده در پروانه بهره برداری است که صرفا بر اساس این ظرفیت به همراه
 12درصد خروس مجوز جوجه ریزی صادر می گردد.
( )6تولک بری:
توقف اجباری تولید در زمان تولید و آماده کردن گله برای ادامه تولید است.
( )7فاصله جوجه ریزی:
از زمان اعزام گله به کشتارگاه یا حذف گله مادر تا جوجه ریزی بعدی است.
( )8اطالعات گله :
شامل اطالعات عملکرد دوره پرورش و تولید می باشد.
مادۀ ( )2مقررات:
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( )1تولک بری گله های مادر گوشتی ممنوع می باشد.
تبصره :در شرایط خاص با تصویب کارگروه برنامهریزی تولید ،تولک بری گله های مرغ
مادر گوشتی (بر اساس دستورالعمل شماره  930/92/6185مورخ  )92/12/21امکان پذیر می باشد.
( )2رتبه بندی مزارع مرغ مادر در سه گرید  B ،Aو  Cبه شرح ذیل می باشد:
 تولید و توزیع ثبت شده در سامانه  %10بیش از پیش بینی انجام شده بر اساس دفترچه راهنمای
نژاد ،گرید A+
 تولید و توزیع ثبت شده در سامانه برابر و یا بیش از پیش بینی انجام شده بر اساس دفترچه راهنمای
نژاد ،گرید A
 تولید و توزیع ثبت شده در سامانه تا  %10کمتر از پیش بینی انجام شده بر اساس دفترچه راهنمای
نژاد ،گرید B
 تولید و توزیع ثبت شده در سامانه تا  %20کمتر از پیش بینی انجام شده بر اساس دفترچه راهنمای
نژاد ،گرید C
 تولید و توزیع ثبت شده در سامانه کمتر از  %20از پیش بینی انجام شده بر اساس دفترچه راهنمای
نژاد ،گرید D
( )3فاصله جوجه ریزی برای مزارع مرغ مادر گوشتی بر اساس گرید دریافتی به شرح ذیل خواهد بود:
 حداقل فاصله جوجه ریزی مزارع گرید  2 ،A +ماه بعد از تاریخ حذف خواهد بود.
 حداقل فاصله جوجه ریزی مزارع گرید  3 ،Aماه بعد از تاریخ حذف خواهد بود.
 حداقل فاصله جوجه ریزی مزارع گرید  5 ،Bماه بعد از تاریخ حذف خواهد بود.
 حداقل فاصله جوجه ریزی مزارع گرید  6 ،Cماه بعد از تاریخ حذف خواهد بود.
 حداقل فاصله جوجه ریزی مزارع گرید 7 ، Dماه بعد از تاریخ حذف خواهد بود.
( )4مزارع مرغ مادر گوشتی می بایست حداکثر یک هفته پس از اعزام گله به کشتارگاه و یا حذف
نسبت به ثبت اطالعات عملکرد گله و حذف در سامانه سماتیر اقدام نمایند.
( )5جوجه ریزی صرفاً در محل مزرعه مرغ مادر گوشتی قید شده در مجوزهای صادره از ارگان
های ذیربط و در تاریخ قید شده مجاز می باشد.
تبصره :در شرایط خاص (حوادث غیر مترقبه) با مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید ،جابجائی گله
مرغ مادر امکان پذیر می باشد.
( )6مزارع مرغ مادر ملزم به رعایت ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی ابالغ شده توسط دستگاههای
ذیربط می باشند.
( )7مزارع مرغ مادر گوشتی موظفند در راستای تنظیم بازار نسبت به اجرای ابالغیه و دستورالعمل
های صادره از معاونت امور تولیدات دامی (دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی) اقدام نمایند.
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( )8توزیع جوجه یکروزه گوشتی توسط واحدهای مرغ مادر صرفاً به واحدهای مرغداری گوشتی
دارای پروانه بهره برداری و بهداشتی و تائید شده در سامانه صنعت طیور و برابر ظرفیت ذکر شده
امکان پذیر می باشد.
( )9ارسال گزارش هرگونه عوامل منجر به کاهش عملکرد گله (تلفات ،کاهش تولید تخم مرغ نطفه
دار و جوجه درآوری) حداکثر ظرف یک هفته پس از وقوع ،به انجمن جوجه یکروزه.
مادۀ ( )3شرایط فعالیت
( )1دارای پروانه بهره برداری و بهداشتی مرغ مادر گوشتی با تاریخ معتبر
( )2رعایت کلیه دستورالعملهای صادره در زمینه فعالیت مزارع مرغ مادر گوشتی
( )3نداشتن منع قانونی ادامه فعالیت از مراجع ذی صالح و قضائی کشور
مادۀ ( )4تعهدات مزارع مرغ مادر گوشتی:
( )1متعهد به انجام کلیه مقررات ذکر شده در ماده  3این دستورالعمل می باشد.
( )2متعهد به انجام کلیه ضوابط ،مقررات و دستورالعمل های ابالغی توسط معاونت امور تولیدات
دامی و کارگروه برنامه ریزی تولید و سازمان دامپزشکی کشور میباشد.
( )3الزام به همکاری با انجمن و اجرای کلیه مصوبات ابالغی در راستای الزام به ثبت آمار عملکرد
جوجه کشی در سامانه سماتیر توسط کارخانه های جوجه کشی تحت مالکیت و یا مورد قرارداد
مزرعه مرغ مادر حداکثر تا  72ساعت.
( )4توزیع و تحویل جوجه یکروزه گوشتی توسط مزارع مرغ مادر گوشتی صرفاً به واحدهای
پرورش دهنده مرغ گوشتی تایید شده در سامانه برابر ظرفیت قید شده مجاز می باشد
( )5مزارع مرغ مادر گوشتی موظف به ثبت تعداد تاریخ تحویل جوجه به مزارع مرغ گوشتی در
سامانه صنعت طیور می باشند.
مادۀ ( )5نحوه دریافت مجوز جوجه ریزی
( )1رعایت مقررات ماده ( )3و انجام تعهدات ماده( )4در جوجه ریزی قبلی واحد.
( )2ثبت درخواست جوجه ریزی در سامانه سماتیر و اخذ تائیدیه از معاونت بهبود تولیدات دامی
استان.
( )3ثبت درخواست جوجهریزی در سامانه دامپزشکی( )GISو اخذ مجوز دامپزشکی از شبکه
دامپزشکی شهرستان.
( )4رزرو جوجه مادر از مراکز اجداد موجود در کشور.
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( )5ارائه مدارک و اسناد ذیل:
 -5-1معرفی نامه معاونت امور تولیدات دامی استان که در آن سن و تاریخ حذف گله مادر پیشین
ذکر شده باشد.
 -5-2ارائه برگ کشتار گله پیشین صادر شده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان و کشتارگاه
مربوطه .
 -5-3پروانه بهره برداری معتبر
مادۀ ( )6وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی استانها
( )1نظارت کامل بر فعالیت مزارع مرغ مادر بمنظور رعایت مفاد دستورالعمل و گزارش ادواری
ماهانه کلیه موارد عدم رعایت دستورالعمل به دفتر طیور.
( )2بررسی تاریخ و تائید حذف گله مرغ مادر ثبت شده در سامانه سماتیر توسط واحد مرغ مادر
گوشتی.
( )3اخطار کتبی و ارسال رونوشت به دفتر امور طیور به واحدهایی که بیش از سن مصوب ابالغی
کارگروه برنامه ریزی تولید مرغ گوشتی نسبت به نگهداری گله مادر اقدام نموده اند حداقل 2
هفته قبل از اتمام سن مصوب.
مادۀ ( )7وظایف انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه
( )1نظارت کامل بر فعالیت مزارع مرغ مادر بمنظور رعایت مفاد دستورالعمل و گزارش ادواری
ماهانه کلیه موارد عدم رعایت دستورالعمل به دفتر طیور
( )2کنترل سن مصوب کشتار از طریق سامانه سماتیر و اعالم کتبی به واحد یک ماه قبل از سن.
( )3اخطار کتبی و ارسال رونوشت به دفتر طیور به واحدهایی که بیش از سن مصوب ابالغی نسبت
به نگهداری گله مادر اقدام نموده اند.
( )4دریافت اطالعات هرگونه کاهش غیرمتعارف و مستمر عملکرد گله (تلفات ،کاهش تولید تخم
مرغ نطفه دار و جوجه درآوری) ناشی از عوامل مدیریتی و بهداشتی و ارائه گزارش موارد
دریافتی به نهادها و سازمان های مسئول ،حداکثر تا یک هفته پس از دریافت.

مادۀ ( )8وظایف دفتر طیور
( )1نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل و حسن انجام وظایف انجمن و معاونت بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی استانها
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( )2انجام بازدید های میدانی بمنظور کنترل فعالیت واحدهای مرغ مادر با همکاری معاونت بهبود
تولیدات دامی استان.
( )3اعالم مصوبات و ابالغیههای صادره مرتبط با این دستورالعمل به معاونت بهبود تولیدات دامی
استان ها و انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه.
( )4بررسی موارد عدم رعایت دستورالعمل توسط واحدهای مرغ مادر که پرونده آنها توسط انجمن،
بررسی اولیه گردیده اند.
( )5ابالغ مصوبات کارگروه برنامه ریزی تولید به انجمن جهت اطالع رسانی به نحو مناسب
مادۀ ( )9موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل
( )1جوجه ریزی و یا جابجائی گله بدون اخذ مجوز از دفتر امور طیور یا عدم رعایت ضوابط بهداشتی
منجر به بازنگری در ادامه فعالیت واحد با نظر کارگروه برنامه ریزی تولید شده و حداقل تاخیر
برای یک دوره  15ماهه در صدور مجوز جوجه ریزی پس از اعالم کتبی تاریخ لیست رزرو
واحد اجداد خواهد شد.
( )2به ازاء هر هفته نگهداری گله بیش از سن مصوب کارگروه برنامه ریزی تولید برای بار اول منجر
به یک ماه تأخیر در صدور مجوز جوجه ریزی ضمن رعایت بند  2ماده  3پس از اعالم کتبی
تاریخ لیست رزرو واحد اجداد می گردد و برای بار دوم صدور مجوز جوجه ریزی منوط به
تصمیم کارگروه برنامه ریزی تولید خواهد بود.
( )3عدم ثبت تاریخ کشتار در سامانه سماتیر تا یک هفته بعد از حذف گله مادر منجر به تاخیر دو
ماهه در صدور مجوز جوجه ریزی پس از اعالم کتبی لیست رزرو واحد اجداد می گردد.
( )4تبصره :منظور از تاریخ کشتار ،میانگین وزنی تاریخ ارسال گله به کشتارگاه می باشد.
( )5ثبت تاریخ کشتار غیر واقع در سامانه منجر به تاخیر  2ماهه در صدور مجوز جوجهریزی پس از
اعالم کتبی لیست رزرو واحد اجداد خواهد گردید.
( )6در صورت عدم رعایت بند  4ماده  4براساس شیوه نامه مربوط به اجرای سامانه اقدام خواهد
گردید.
( )7در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد ماده  4برای بار اول منجر به تاخیر یک ماهه در صدور
مجوز جوجه ریزی پس از اعالم کتبی تاریخ لیست رزرو اجداد شده و در صورت تکرار ،ادامه
فعالیت واحد در کارگروه برنامه ریزی تولید تعیین تکلیف خواهد شد.
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