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 الگوي کد گذاري دام:  –) 1ماده (

 ICAR) کلیه دام هاي موجود در کشورهاي عضو ICARبر اساس توصیه کمیته بین المللی رکوردگیري دام (

که از دو بخش تشکیل  رقمی بوده 15باید داراي شماره ثبت بین المللی باشند. این شماره ثبت یک عدد 

 ISO 3166-1:2013رقم) مطابق با استاندارد  3کد کشور ( عبارت است از این عدد گردیده است. بخش اول

 می باشد.  ISO 11784:1996مطابق با استاندارد  و رقمی 12و بخش دوم آن یک عدد 

  : شماره ثبت بین المللی دامتعریف  –) 2ماده (

 مطابق با ساختار و و منحصر به فرد داراي کد کشور ، کد استان و کد گونه ، اختصاصی رقمی 15شماره اي 

ر شناسه و ) دستورالعمل اجرایی شناسایی و ثبت منابع و مواد ژنتیکی دامی و صدو13ماده ( ارائه شده در

موجود در  1394کد هاي استان مطابق با آخرین جدول تقسیمات کشوري سال شناسنامه دام می باشد. 

گونه هاي دامی مطابق با جدول زیر توسط  هاي مربوط به و کد (جدول پیوست) سایت مرکز آمار ایران

 مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی تعریف گردیده است. 

 کد  گونه دامی 
 1 گاو 

 2 گاومیش 
 3 شتر و سایر بالشتک داران 

 4 گوسفند 
 5 بز 

 6 اسب و سایر تک سمیان 
 7 طیور 

 8 سگ ، گربه و سایر حیوانات زینتی 
 9 آبزیان 

 

 پالك گوش استاندارد:  -) 3ماده (

 باشد:  اصلی ویژگی  3پالك گوش استاندارد از نظر کیفیت باید داراي 

 باشد. ساخته شده  TPUاز  ISO 4650:2012مطابق با استاندارد  باید دام گوشجنس پالك  -1

مقاومت  ISO 527-1:2012مطابق با استاندارد  در برابر نیروي مشخصی بتواند باید گوش دام قفل پالك -2

 و در اثر وارد شدن نیروي بیشتر جدا شده ولی غیر قابل استفاده مجدد باشد.  نماید

) Abrasionمربوط به خراشیدگی ( هاي پیوست مطابق با استاندارد دام لیزري پالك گوشچاپ کیفیت  -3

 پاك نشود.  کمرنگ یا مقاوم بوده و مورد استفاده باید در شرایط محیطی )Immersionو غوطه وري (
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 Code 128 ، چاپ بارکد ISO 11784:1996رقمی مطابق با استاندارد  15شماره ثبت ): چاپ کامل 1(تبصره 

 و ISO/IEC 18004:2015 مطابق استاندارد QR Codeبارکد  یا ISO/IEC 15417:2007 مطابق استاندارد

  بر روي پالك گوش دام ضروري است. پالك آرم شرکت تولید کننده چاپ یا حک نمودن همراه با

  ): ابعاد پالك گوش دام باید مورد تأیید مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی باشد. 2( تبصره

 انواع پالك گوش دام و تجهیزات مورد نیاز:  –) 4ماده (

 ): Visual tagپالك گوش پالستیکی ( -1

که شماره  و بهبود تولیدات دامی قطعه اي پالستیکی با ابعاد مورد تأیید مرکز اصالح نژادعبارت است از 

بر روي آن چاپ شده باشد و از نظر  به صورت عدد و بارکد استاندارد رقمی دام 15ثبت بین المللی 

 باشد.  پیوست هاي استاندارد مطابق با جنس ، قفل پالك و چاپ لیزري

 ): RFID tagپالك گوش الکترونیکی ( -2

و بهبود تولیدات  دایره اي شکل با قطر مورد تأیید مرکز اصالح نژاد پالستیکی و قطعه ايعبارت است از 

شامل یک قاب پالستیکی که داخل آن یک چیپ الکترونیکی قرار دارد و شماره ثبت بین المللی  دامی

،  پالك است و از نظر جنس ذخیره گردیده نیز و در داخل چیپ رقمی دام بر روي آن چاپ شده 15

 باشد. رهاي الکترونیکی مطابق با استاندارد هاي پیوست قفل و سایر پارامت

 ): Applicator( اپلیکاتور -3

مورد استفاده براي  ) جهت نگهداري دو قسمت پالك وPinداراي گیره و سوزن ( ابزاري به شکل انبر و

و بهبود تولیدات  باید مورد تأیید مرکز اصالح نژاد نیز دام می باشد و عملکرد آننصب پالك گوش 

 قرار گیرد.  دامی

 ): RFID Readerدستگاه هاي بازخوان ( -4

یا  دام داخل پالك گوش با ارسال امواج الکترومغناطیس ضمن فعال نمودن چیپ بتواند دستگاهی که

رقمی را بر روي  15شماره ثبت بین المللی  تاب امواج منتشر شده از سوي آنهامیکروچیپ و دریافت باز

ذخیره نماید و قابلیت انتقال اطالعات از  صفحه نمایشگر خود نشان داده و در حافظه داخلی دستگاه

و  باید مورد تأیید مرکز اصالح نژاد نیز داشته باشد و عملکرد آن را )Bluetooth( لوتوثطریق کابل یا ب

 قرار گیرد.  بهبود تولیدات دامی
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 ): Barcode Scannerدستگاه بارکد خوان ( -5

را  دام چاپ شده بر روي پالك گوش استاندارد نور لیزر بارکد تابش دستگاهی که بتواند با استفاده از

رقمی ذخیره شده در بارکد را بر روي صفحه نمایشگر خود  15پردازش کرده و شماره ثبت بین المللی 

باید مورد  نیز داشته باشد و عملکرد آن را نشان دهد و قابلیت ذخیره اطالعات در حافظه داخلی دستگاه

 قرار گیرد.  و بهبود تولیدات دامی تأیید مرکز اصالح نژاد

 ): Gateعبور دام ( دروازه -6

دروازه اي است از جنس چوب یا فلز که در اطراف آن دستگاه هاي بازخوان ثابت تعبیه شده باشد بطوریکه 

را بازخوانی و در  RFIDرقمی ذخیره شده در پالك  15در هنگام عبور دام بتواند شماره ثبت بین المللی 

 تر منتقل نماید. حافظه خود ذخیره کرده یا توسط کابل به حافظه کامپیو

 محل صحیح پالك کوبی:  -) 5ماده (

و افتادن پالك گوش دام  گوش براي جلوگیري از پارگی در هر دو گوش انجام پالك کوبی صحیح

 ضروري است. 

 

 



4 
 

 و پیوست ها: ضمایم -) 6ماده (

دستورالعمل اجرایی شناسایی و ثبت منابع و مواد ژنتیکی دامی و صدور  68ماده سیزدهم موجود در صفحه  -1

 ) قانون نظام جامع دامپروري کشور 10موضوع آیین نامه اجرایی ماده (شناسه و شناسنامه دام 
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 سایت مرکز آمار ایران  برگرفته از 1394جدول کد استان مطابق با آخرین جدول تقسیمات کشوري سال  -2

 استان آدرس آماري

 مرکزي 00
 گیالن 01
 آذربایجان شرقی 03
 آذربایجان غربی 04
 کرمانشاه 05
 خوزستان 06
 فارس 07
 کرمان 08
 خراسان رضوئ 09
 اصفهان 10
 سیستان وبلوچستان 11
 کردستان 12
 همدان 13
 چهارمحال وبختیارئ 14
 لرستان 15
 ایالم 16
 کهگیلویه وبویراحمد 17
 بوشهر 18
 زنجان 19
 سمنان 20
 یزد 21
 هرمزگان 22
 تهران 23
 اردبیل 24
 قم 25
 قزوین 26
 گلستان 27
 خراسان شمالی 28
 خراسان جنوبی 29
 البرز 30
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مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی به کلیه استان ها در خصوص  20/12/90مورخ  16964/910نامه  -3

 مشخصات فنی الزم براي پالك هاي گوش مورد استفاده در طرح هویت دار کردن دام کشور 
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  RFIDاستاندارد هاي مربوط به پالك گوش ویژوال و پالك گوش  -4

 VISUALجدول استانداردهاي مورد نیاز جهت تولید پالك گوش  

 RFIDجدول استانداردهاي مورد نیاز جهت تولید پالك گوش 

 منبع: 
Certification.pdf-Device-Identification-https://www.icar.org/Guidelines/10 

https://www.icar.org/Guidelines/10-Identification-Device-Certification.pdf
https://www.icar.org/Guidelines/10-Identification-Device-Certification.pdf
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 انواع پالك گوش دام و تجهیزات مورد نیاز و آزمون هاي استاندارد تصاویر مربوط به  -5

 دام سبک و سنگین:  مخصوص RFIDو  Visualپالك گوش  •
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  : RFIDو  Visualمکانیسم قفل پالك گوش  •
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 : پالك گوش و خراشیدگی رويدما  ، رطوبت نور، و بررسی اثرات مصنوعی ایجاد شرایط محیطی •
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 در شرایط محیطی مصنوعی:  پالك گوش چاپ لیزريآزمون استاندارد کیفیت  •
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 کیفیت چاپ لیزري پالك گوش:  بر رويخراشیدگی  اثرات آزمون استاندارد •

 
 پالك گوش در دماي متفاوت:  قفل سیستم آزمون استاندارد •
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 و دروازه عبور دام:  ) ، آنتن هاReader( ، انواع مختلف دستگاه بازخوان )Applicator( اپلیکاتور •
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