
 79دستور العمل و ضوابط فنی و اختصاصی واردات شتر در سال 

 

 تعاریف: -الف

 .و توانایی تولید و مثل را داشته  باشد تعریف : لوک به شتر نری اطالق میشود که بالغ بوده -1
 تعریف اروانه : شترهای ماده بالغ که توانایی تولید مثل را دارا  باشند . -2

 متقاضی واردات شتر : عمومی شرایط _ب

 ارایه در خواست  کتبی مبنی  بر واردات  شتر   - 1

 دارا بودن پروانه تاسیس  یا بهره برداری واحد پرورش شتر  از مراجع  ذیصالح    - 2

 .  اصالح نژاد دام و بهیود تولیدات دامی کشور   رعایت سیاستهای اصالح نژادی مرکز -3

 

  و الما ضوابط فنی واردات شترهای یک کوهانه و دوکوهانه  -ج

 :شترهای نرمولد )لوک ( 
لوک ها پس از ورود در صورت داشتن میکروچیپ توسط دستگاه بازخوان ، شماره  میکروچیپ نمایان شده  و در  فرم مربوطه  – 1

 می شود.  ثبت مشخصات قرار گرفته  و شناسنامه  انفرادی تشکیل  هویت گذاری ودرج گردد و در غیر این  صورت  تحت عملیات 

 سال  باشد . 10حداکثر سن لوک های وارداتی  – 2

 لوک ها از لحاظ مشخصات فنوتیپی و ظاهری فاقد عیب و نقص باشد . -3

 

 :شترهای ماده  مولد  )اروانه ها (

 

 سال باشد. 8حداکثر سن اروانه – 1

  -جماز  –شیر  –اروانه ها از لحاظ فتوتیپی و ظاهری  سالم  باشند  و متناسب با  در خواست  متقاضی از لحاظ تولید گوشت – 2

 دو کوهانه با مشخصات  نژادی شترهای داخل کشور همخوانی داشته  باشند .

ربوطه  درج گردد و در صورت  نداشتن  اروانه ها درصورت  داشتن  میکروچیپ شماره  مورد نظر باز خوانی و در فرم  م  - 3

 میکروچیپ ، عملیات  ثبت مشخصات  و صدور  شناسنامه  به منظور  هویت دار شدن  شتر انجام  می شود.

 شترهای شیری شبه قاره هند ،پاکستان و افغانستان : 

 با فنوتیپ خاص شترهای شیری ، کوهینی سندی ،الری ، دوبند ، مولتانی ،گجراتینژادهای برتر شیری ، بر اساس یافته های میدانی

از جلوی زیر شکم سر مثلثی کشیده ، گردن نازک و طویل ، رگ شیری کامال واضح و مشخص که در تمام ناحیه  شامل تک منظوره

 حجم سینه فراخ و باز ، پستاهای واضح ؛ گسترده شده، دنده های مشخص و فاصله دار در امتداد طول بدن و احیه پستانیسینه تا ن

دارای دست و پای کشیده و طویل و استخوان های قلم  افت اسفنجی و دارای شبکه مویرگی ،ب و حجیم و کارتیه های هم اندازه با

 .کیلوگرم باشد 15حدود  و زایش های باالترکیلو  10حدود  دوم تولید زایش میانگین و با باریک و ظریف 

توانائی ژنتیکی حفظ روند منطقی منحنی شیردهی را حدود یک سال حفظ دهی را پس از زایش مجدد از دست نداده و تداوم شیر  

 نماید.

و مدت زمانی که سازمان   روز 45به مدت  را در سایت های مورد تائید سازمان دامپزشکی قرنطینه این شتر ها باید دوره 

 را دارا باشد. RFIDالک ویژوال تگ با ویژه گی گذارنده باشند و پدامپزشکی تعیین می نماید

 .مشهود نداشته باشد ( Genetic defects)نقائص فنوتیپی 



 

بوده و فابلیت عادت آرام و دست دوش دارای خلق و خوی مناسب برای سامانه صنعتی باشد . (Temperament )از نظر رفتاری  

 .به سهولت انجام شود و رها کردن شیر در آنها( Let down)   تخلیه شیرکه  دهی و قابل دوشش با دستگاه برقی باشد ، بنحوی

 

 واردات شترهای یک کوهانه  :

 واردات شتریک  کوهانه  هیچ  محدودیتی ندارد. - 1

 واردات  شتر  دوکوهانه :

 واردات  شترهای دو کوهانه  و مواد ژنی آنها بالمانع است .  - 1

 ( ،ویکونا،گواناکوو....آلپاکاو)الماواردات  شترهای بی کوهان چ (

 سال  7آنها بیشتر از سن   حداکثرماه آبستنی ( بوده  و  5شترهای ماده  به صورت زایمان کرده  همراه بچه شتر یا آبستن )تا  – 1

 باشند .ن

شتر نر مولد مناسب یا جمعیت گله مولدین مادری ،  % 10از نظر ترکیب گله  و نسبت شترهای نر  و ماده  میبایست حدود   - 2

 لوک  برتر  همراه  گله  مادری خریداری شود.

 یا مرکز دولتی مرتبط انجمن نژادی)در صورت وجود( با تاییدهریک از شتر ها سایر صفاتو عملکرد اطالعات عملکرد اوزان  – 3

 شود. ضمیمه

 صورت وجود. مبدا برای هر یک از شتر هادر: ارایه شناسنامه انفرادی مورد تایید مراکز اصالح نژادی کشور 1تبصره 

 : ارایه مستندات مربوطه به عاری بودن شترها از بیماریهای ژنتیکی رایج در صورت وجود.2تبصره 

 واردات  مواد ژنی:ح (

 واردات  مواد ژنی اعم  از اسپرم و جنین شتر  یک کوهانه  بالمانع است . – 1

 سازمان دامپزشکی کشور الزم و االجرا است: رعایت ضوابط ومقرارت بهداشتی 3تبصره

 معتبر است . 1397تبصره می باشد که در سال   3بند  و  5این  دستور العمل  شامل   

 

 

 

 

 

 


