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العمل جمع آوري، نگهداري و ضوابط و دستور

 بهداشتي فضوالت  طيور  حمل و نقل

 



 طيور  بهداشتي فضوالت ضوابط و دستورالعمل جمع آوري، نگهداري و حمل و نقل

 (79)بازنگري سال 

 

 مقدمه :

 ی به ساير دامها منتقل ميی ازطريق فضوالت دامی ،  انگلی ( بسياري  از بيماريهاي دامی ) ويروسی ، قارچی ، باكترياي

بهداشيتی  شيوع  بيماريها ، جمع آوري، نگهداري ،عميل آوري  و مميل و نقيل    انتشار و د. يكی از راههاي كاهش نشو

ميديري  پسيماندها ،    قيانون  اسيتناد  به دستورالعمل نيافضوالت و جلوگيري از پراكنده شدن آنها در محيط می باشد. 

 كشور یدامپزشك سازمان قانون وي دامپرور جامعنظام  قانونروشهاي مديري  اجرايی پسماندهاي كشاورزي،  ضوابط و

 .می گردد تدوين ليذ بشرح

 

 هدف: -1ماده 

واگيردار از شيوع بيماريهاي  پيشگيريو  ي طيورهاكشور از آثار زيانبار پسماند محيط زيس سالم  عمومی و مفظ

قبيل آنفلوانزاي فوق ماد پرندگان با رعاي  اصول بهداشتی در ميوان از  انتقال بين انسان وبيماريهاي قابل و طيور 

 .يورعمل آوري  و ممل و نقل فضوالت ط جمع آوري، نگهداري ،

 

 :  تعاريف -2ماده 

 شود. از نظر توليد كننده زائد تلقی می بوده وپرورش طيور  ماصلفضوالت و مواد دفعی طيور كه  به:  طيور پسماند

 از قبيل شود  هاي توليدي در بخش كشاورزي اطالق می فعالي از  ناشی: به پسماندهاي  كشاورزيپسماند هاي 

 قابل مصرف می باشد.  آبزيان ( و محصوالت كشاورزي فاسد يا غير و طيور،) دام  ميواناتالشه  ،فضوالت 

كه يكی از خواص خطرناک از قبيل سمی بودن، بيماري : پسماندهاي كشاورزي  كشاورزي پسماند هاي ويژه

  يا نياز به مديري  خاص دارند. مشابه آن باشند و زايی ، قابلي  انفجار يا اشتعال ، خورندگی و

تواند  باال اطالق می گردد كه میانتشار و سراي   سرع  به بيماريهاي داراي  :و قرنطينه اي دارواگير بيماريهاي 

در تجارت بين المللی گشته و در صورت قابلي  انتقال به انسان از نظر  محدودي  و اقتصاديخسارات  منجر به

 نيز داراي اهمي  خواهد بود. عمومیبهداش  

 : اقداماتی كه ويژگی خطرناک بودن پسماندهاي كشاورزي را رفع نمايد)سالم سازي(بي خطر سازي

 

 



  قوانين و مقررات :3ماده 

 (1551)مصوب قانون سازمان دامپزشكی  11و  6 ، 5واد م -1

 (11/1/1535)مصوب  قانون مديري  پسماندها  11و   17،  16،  9مواد   -1

 هئي  وزيران( 5/5/1531)مصوب  قانون مديري  پسماندهاآئين نامه اجرايی  51ماده  -5

 (17/1/1537كشاورزي ) مصوب ضوابط و روشهاي مديري  اجرايی پسماندهاي  11و  19،  11، 15مواد  -1

كارگروه ملی  13/3/1571ضوابط و روشهاي مديري  اجرايی پسماندهاي كشاورزي)مصوب  1و 19،17،9مواد -5

 مديري  پسماند كشور(

 (1/1/1571) بر اساس قانون مصوب اسالمی )تهديد عليه بهداش  عمومی( قانون مجازات  633ماده  -6

 دامپروريقانون نظام جامع  5، و 1، 1مواد  -9

  :فضوالت طيور جمع آوري، نگهداري ،عمل آوري : 4ماده 

 جمع آوري، نگهداري و عمل آوري فضوالت با توجه به نوع پرورش طيور می تواند به روش هاي ذيل انجام گيرد:

 بستر پرورش در -1-4

دستگاه اسپري  و همزمان با جمع آوري بصورت كپه هاي مداقل به ارتفاع يک متر و نيم فضوالت موجود در سالن -1

. رطوب  بايد به اندازه اي باشد كه كود مال  چسبندگی به هم را پيدا كرده ولی ايجاد آب پاشی و مرطوب می گردد

 شيرابه نكند. 

می شود اين اقدام سبب تسريع روي فضوالت كپه شده با پوشش پالستيكی كامالً پوشانده  وها روشن سالن  هيتر -1

 سريع فضوالت می گردد. فرآوريمير و تخدر فرايند 

 سانتيمتري خواهد بود. 61درجه در عمق  55از  سالن منوط به رسيدن به دماي  خروج فضوالت -5

 .همين دستور العمل مجاز خواهد بود9در صورت رعاي  ضوابط مندرج در ماده صرفاً  وامداز فضوالت خروج  -1

 در قفس: پرورش -2-4

طيور تخمگذار كه به سيستم نوار نقاله جه  جمع آوري فضوالت و اتاقک جمع آوري مجهز می  وامدهاي پرورش -1

كه بصورت سرپوشيده، قابل شستشو و ضدعفونی و غير قابل نفوذ براي  فضوالت ابتدا در اتاقک جمع آوري ،باشند

)ترجيحا كود  سالم سازيپس از طی فرايند  منتقل می گردد و به محل نگهداريو سپس  تخليه پرندگان می باشد

در صورت رعاي  صرفاً  وامدخروج فضوالت از سانتيمتري،  61درجه در عمق  55و يا رسيدن به دماي  (خشک كن

 العمل مجاز خواهد بود.همين دستور 9وابط مندرج در ماده ض

طيور تخمگذار كه به سيستم پارويی جه  جمع آوري فضوالت مجهز هستند بايستی فضوالت  وامدهاي پرورش -1

فضوالت نگهداري پرتابل جمع آوري و به محل  توليد را در مخازن سالنهاي انتهايهاي  جمع آوري شده در گودال

 61درجه در عمق  55و يا رسيدن به دماي ( ند سالم سازي )ترجيحا كود خشک كن منتقل نمود. و پس از طی فراي



همين دستور العمل مجاز خواهد  9در صورت رعاي  ضوابط مندرج در ماده صرفاً وامد خروج فضوالت از سانتيمتري، 

 بود.

 :محل نگهداري فضوالت طيورشرايط  -5ماده 

 ن نباشد .ورود و خروج ميوانات، جوندگان ، پرندگان و .... به محل نگهداري فضوالت ممك -1

امكان  ه ومسقف بود گونه اي طرامی و جانمايی شود كهه ب بايستی سيمانكاري ومحل نگهداري فضوالت طيور  -1

يا از درب ديگري غير از درب اصلی وامد  باشد ونامكان پذير  وامدمحوطه داخل ه نقل فضوالت ب و ورود وسايل ممل

 .امكان ورود داشته باشد

و ترجيحا با قابلي  تقسيم  ماه براي شش مداقلرا  توليد شده امكان نگهداري فضوالت محل نگهداري بايستی  -5

 بندي جه  نگهداري فضوالت به منظور بی خطر سازي را داشته باشد.

داراي ارتفاع مناسب ) ديوار كشی و توري غير قابل نفوذ نسب  به سيمانی و نگهداري فضوالت بايستی  محل -1

مناسب و داراي سيستم دفع فاضالب  مناسب ساخته شود باشد و با استفاده از لوازم و تجهيزاتجوندگان و پرندگان ( 

 متر توري(يک ونيم متر مصار كشی  ديوار و  ونيم متر ارتفاع شامل دو 1.) پيشنهادي مداقل باشد

 ورت پذيرد.ص نگهداري فضوالت مناسب ضد مشرات و جوندگان در داخل محلاستفاده منظم و مرتب از سموم  -5

متر را  1با توجه به اينكه فضوالت برخی از سالنهاي تخمگذار به دليل رطوب  باال امكان دپو به ارتفاع  :1تبصره

 متر در داخل اين سوله اقدام شود. 1ندارند، بايد نسب  به مفر سيلو به عمق مدافل 

متر مكعب  11و پول  متر مكعب  95به ازاء هر ده هزار قطعه طيور تخمگذار  محل نگهداريبراي امداث  :2تبصره

 فضا در نظر گرفته شود.

 

 الزامات: -6ماده 

صدور پروانه بهره برداري و بهداشتی ملزم به نصب جديد متقاضی تخمگذار  تمامی وامدهاي پرورش طيور صنعتی -1

  دستگاه كود خشک كن می باشند.

متقاضی تمديد تخمگذار  طرح ساماندهی فضوالت طيور، تمامی وامدهاي پرورش طيور صنعتی با توجه به اجراي -1

 پروانه بهره برداري و بهداشتی با ظرفي  بيش از يكصد هزار قطعه ملزم به نصب دستگاه كود خشک كن می باشند. 

خارج از جايگاه محل  و وامدمحصور  محوطه درهاي توليد سالن از جمع آوري شده نگهداري فضوالت طيور   -5

 ( ممنوع اس . 5نگهداري )ضوابط ماده 

 

الزامات  بايستی به نحو مقتضی توسط سازمان جهاد كشاورزي واداره كل دامپزشكی استان  به  1و 1بند  :1تبصره

 سازمان نظام كشاورزي ومنابع طبيعی وسازمان نظام دامپزشكی استان  ابالغ گردد.



 

 

 :فضوالت طيور  نقل و حمل ضوابط -7ماده

صورت رو باز، بدون ارائه گواهی گذراندن ب سالم سازي، عمليات انجام بدون وامد از فضوالت طيور نقل و ممل -1

و يا مبداء  دامپزشكی ادارات گواهی ممل از اخذتاييد سالم سازي و  توسط دامپزشک وامد ومرامل سالم سازي 

 (مديري  مزرعه) نظارت دامپزشک و .اس  ممنوعدامپزشک وامد 

از  اًی كه اتاق بارگيري آنها منحصرهاي كاميون توسطغير بسته بندي شده سالم سازي  فضوالت طيور نقل و ممل -1

كانتينر  وبونكر  ياسرپوشيده توسط مفاظ فلزي كركره دار قابل ضد عفونی و شستشو و ،فلز يكپارچه بدون خلل و فرج 

 گيرد. صورتباشد،  دامپزشكی كد رهگيري دارايهاي مخصوص 

در صورتيكه امكان ممل ونقل فضوالت طيور تخمگذار توسط ماشينهاي مسقف فراهم نباشد، بايستی از طريق بسته -5

و همچنين دستور العمل دفتر نظارت بر بهداش  عمومی  مربوطهبر اساس ضوابط و دستور العمل بندي فضوالت طيور 

بسته بندي )نفوذ ناپذير و مقاوم در برابر پاره شدگی و داراي و مواد غذايی سازمان دامپزشكی كشور با مداقل شرايط 

 ( اقدام گردد.گذاري مناسب  نشانه 

 كننده نیوضدعف توسط و شستشو كامال بايد تخليه از پس فضوالت طيور نقل و ممل مخصوص خودروهاي -5

 گردند. گندزدايی مناسب

 باشند فردي محافظ  و ايمنی مناسب هاي پوشش به مجهز بايد فضوالت طيور تخليه و بارگيري كارگران -1

 فضوالت طيور توسط مديري  وامد پرورش طيور نقل ممل و يخودروهاد سازي گواهی ممل بهداشتی ثب  و مستن-5

 الزامی می باشد.) نظارت قرنطينه اي( 

 5مداقل زمان نگهداري فضوالت طيور در گله هاي عاري از بيماري جه  بی خطر سازي در روش بستر به مدت  -6

 اين دستور العمل گواهی ممل صادر گردد. 1روز می باشد و پس از تاييد بی خطر سازي برابر بند يک ماده 

زمان نگهداري فضوالت طيور جه  بی خطر سازي در در زمان شيوع بيماريهاي واگيردار طيور در منطقه مداقل  -3

اين دستور العمل گواهی  1روز می باشد و پس از تاييد بی خطر سازي برابر بند يک ماده  11روش بستر به مدت 

 ممل صادر گردد.

 79دگان، مطابق با برنامه ملی كنترل آنفلوانزاي فوق ماد سال در شرايط بروز بيماري آنفلوانزاي فوق ماد پرن -3

 درخصوص نحوه معدوم سازي و زمان نگهداري فضوالت طيور اقدام گردد. 

در مناطقی كه توسط سازمان دامپزشكی در زمان اپيدمی بيماري به عنوان كانون معرفی می شود . صدور : 1تبصره

 . وبايد منطبق با دستور العمل مربوطه اقدام شودهرگونه مجوز وجابجايی كود ممنوع بوده 



 

 سازمانها و تشكل هاي مربوطه  ،: شرح وظايف ادارات 8ماده   

 

 ي از قبيل:دو همچنين موار 5شامل شرح وظايف مندرج در قوانين ومقررات ماده

اجراي برنامه هاي ترويجی به منظور ترغيب و اقناع كشاورزان براي كاهش  :سازمان جهاد كشاورزي  -1
سالم فضوالت طيور تدريجی قطع مصرف فضوالت خام طيور، ايجاد مزارع الگويی براي ترويج استفاده از 

سازي شده و بسته بندي، تسهيل فرايند اعطاي تسهيالت ارزان قيم  جه  تاسيس كود خشک كنی، برخورد 
 طيور استفاده می كنند. سالم سازي نشده ا كشاورزانی كه پس از اجراي طرح كماكان از فضوالت قانونی ب

اداره كل دامپزشكی: همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشی براي مرغداران، هماهنگی براي برخورد قانونی با  -1
تاييد فرآيند سالم سازي بدون گواهی بهداشتی قرنطينه اي، نظارت عاليه بر  فضوالت طيورخودروهاي مامل 

 توسط دامپزشكان وامد و صدور گواهی ممل بهداشتی

اداره كل مفاظ  از محيط زيس : برخورد قانونی با افرادي كه اقدام به استفاده و يا دپوي فضوالت طيور  -5
 بصورت غيرمجاز و غير قانونی می كنند. 

وص رعاي  ضوابط و برخورد قانونی با در خصبا دستگاههاي متولی نيروي انتظامی: همكاري و هماهنگی  -1
 خودرو هاي بدون مجوز ممل بهداشتی 

 در صدور امكام قضايی متناسب   دستگاههاي متولی دادگستري : همكاري با  -5
و  روامدهاي پرورش طيو به ابالغیدر اجراي دستورالعمل  وهمكاري : هماهنگی)اتحاديه ها و..(تشكل ها -6

مطابق با ضوابط و دستورالعمل جمع آوري،  پرورش دهندگانهمكاري در اجراي برنامه هاي آموزشی براي 

 . 79نگهداري و ممل و نقل بهداشتی فضوالت طيور، بازنگري سال 

 

 قضاييبازدارنده و  اقدامات : 9ماده 

 

وتخليه فضوالت طيور مغاير ، ممل ونقل ، خريد وفروش ، دفع اشخاص مقيقی و مقوقی كه در نگهداري ، جمع آوري 

ومقررات قوانين در مندرج با ضوابط ومقررات اين دستورالعمل عمل نمايند، متخلف محسوب شده وعالوه بر مجازاتهاي 

 گردد:می  اعمالبسته به شرايط  بشرح ذيل نيز، اقدامات  اين دستورالعمل  5ماده 

 کي تا ماه 6 مدت به طيشرا به بستهپرورش طيور اري و پروانه بهداشتی وامد ردتعليق پروانه بهره ب -1

پس از طی مرامل به تشخيص سازمان جهاد كشاورزي واداره كل دامپزشكی  استان ،  سال

  استانقانونی از طريق سازمان نظام مهندس كشاورزي ومنابع طبيعی و سازمان نظام دامپزشكی 



در صورت قصور در انجام  صالحيذ مراجع به وامد متخلف یبهداشت مسئولدامپزشک  یمعرف  -1

 وظايف ابالغی به تشخيص اداره كل دامپزشكی استان 

وامدهاي و مجوز سامانه سمام  براي  ممنوعي  يكساله صدور مجوز بهداشتی جوجه ريزي و پول  ريزي  -5

 از اين دستورالعملمتخلف 

به اي دامی متخلف هممل فرآورده خودروهاي دامپزشكی  قلون مملرهگيري  مجوز و كد ويا تعليق ابطال -1

 استان  دامپزشكیاداره كل  تشخيص 

از اين  متخلف افراد خدمات از طرف سازمان جهاد كشاورزي به  و محدودي  جه  ارائه تسهيالت -5

 دستورالعمل 

 

 تبصره تنظيم و از تاريخ ابالغ در كشور الزم االجرا مي باشد. 4ماده و  9اين دستورالعمل در        


