
 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

 اسایِ دس خَاػت  کتبی هبٌی  بش ٍاسدات  ؿتش   - 1

 داسا بَدى پشٍاًِ تاػیغ  یا بْشُ بشداسی ٍاحذ پشٍسؽ ؿتش  اص هشاخع  ریلالح    - 2

 .  اكالح ًظاد دام ٍ بْیَد تَلیذات داهی کـَس   سعایت ػیاػتْای اكالح ًظادی هشکض -3

 

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

 :شترهای نرمولد )لوک ( 
لَک ّا پغ اص ٍسٍد دس كَست داؿتي هیکشٍچیپ تَػط دػتگاُ باصخَاى ، ؿواسُ  هیکشٍچیپ ًوایاى ؿذُ  ٍ دس  فشم هشبَطِ  – 1

 هی ؿَد.  ثبت هـخلات قشاس گشفتِ  ٍ ؿٌاػٌاهِ  اًفشادی تـکیل  َّیت گزاسی ٍدسج گشدد ٍ دس غیش ایي  كَست  تحت عولیات 

 ػال  باؿذ . 11حذاکثش ػي لَک ّای ٍاسداتی  – 2

 لَک ّا اص لحاظ هـخلات فٌَتیپی ٍ غاّشی فاقذ عیب ٍ ًقق باؿذ . -3

 

 :شترهای ماده  مولد  )اروانه ها (

 

 ػال باؿذ. 8حذاکثش ػي اسٍاًِ – 1

  -خواص  –ؿیش  –اسٍاًِ ّا اص لحاظ فتَتیپی ٍ غاّشی  ػالن  باؿٌذ  ٍ هتٌاػب با  دس خَاػت  هتقاضی اص لحاظ تَلیذ گَؿت – 2

 دٍ کَّاًِ با هـخلات  ًظادی ؿتشّای داخل کـَس ّوخَاًی داؿتِ  باؿٌذ .

شبَطِ  دسج گشدد ٍ دس كَست  ًذاؿتي  اسٍاًِ ّا دسكَست  داؿتي  هیکشٍچیپ ؿواسُ  هَسد ًػش باص خَاًی ٍ دس فشم  ه  - 3

 هیکشٍچیپ ، عولیات  ثبت هـخلات  ٍ كذٍس  ؿٌاػٌاهِ  بِ هٌػَس  َّیت داس ؿذى  ؿتش اًدام  هی ؿَد.

 ؿتشّای ؿیشی ؿبِ قاسُ ٌّذ ،پاکؼتاى ٍ افغاًؼتاى : 

 با فٌَتیپ خاف ؿتشّای ؿیشی ، کَّیٌی ػٌذی ،السی ، دٍبٌذ ، هَلتاًی ،گدشاتیًظادّای بشتش ؿیشی ، بش اػاع یافتِ ّای هیذاًی

اص خلَی صیش ؿکن ػش هثلثی کـیذُ ، گشدى ًاصک ٍ طَیل ، سگ ؿیشی کاهال ٍاضح ٍ هـخق کِ دس توام ًاحیِ  ؿاهل تک هٌػَسُ

 حدن ػیٌِ فشاخ ٍ باص ، پؼتاّای ٍاضح ؛ گؼتشدُ ؿذُ، دًذُ ّای هـخق ٍ فاكلِ داس دس اهتذاد طَل بذى ٍ احیِ پؼتاًیػیٌِ تا ً

داسای دػت ٍ پای کـیذُ ٍ طَیل ٍ اػتخَاى ّای قلن  افت اػفٌدی ٍ داسای ؿبکِ هَیشگی ،ب ٍ حدین ٍ کاستیِ ّای ّن اًذاصُ با

 .کیلَگشم باؿذ 15حذٍد  ٍ صایؾ ّای باالتشکیلَ  11حذٍد  دٍم تَلیذ صایؾ هیاًگیي ٍ با باسیک ٍ غشیف 

تَاًائی طًتیکی حفع سًٍذ هٌطقی هٌحٌی ؿیشدّی سا حذٍد یک ػال حفع دّی سا پغ اص صایؾ هدذد اص دػت ًذادُ ٍ تذاٍم ؿیش  

 ًوایذ.

ٍ هذت صهاًی کِ ػاصهاى   سٍص 45بِ هذت  سا دس ػایت ّای هَسد تائیذ ػاصهاى داهپضؿکی قشًطیٌِ ایي ؿتش ّا بایذ دٍسُ 

 سا داسا باؿذ. RFIDالک ٍیظٍال تگ با ٍیظُ گی گزاسًذُ باؿٌذ ٍ پداهپضؿکی تعییي هی ًوایذ

 .هـَْد ًذاؿتِ باؿذ ( Genetic defects)ًقائق فٌَتیپی 



 

بَدُ ٍ فابلیت عادت آسام ٍ دػت دٍؽ داسای خلق ٍ خَی هٌاػب بشای ػاهاًِ كٌعتی باؿذ . (Temperament )اص ًػش سفتاسی  

 .بِ ػَْلت اًدام ؿَد ٍ سّا کشدى ؿیش دس آًْا( Let down)   تخلیِ ؿیشکِ  دّی ٍ قابل دٍؿؾ با دػتگاُ بشقی باؿذ ، بٌحَی

 

 واردات شترهای یک کوهانه  :

 ٍاسدات ؿتشیک  کَّاًِ  ّیچ  هحذٍدیتی ًذاسد. - 1

 واردات  شتر  دوکوهانه :

 ٍاسدات  ؿتشّای دٍ کَّاًِ  ٍ هَاد طًی آًْا بالهاًع اػت .  - 1

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

 ػال  7آًْا بیـتش اص ػي   حذاکثشهاُ آبؼتٌی ( بَدُ  ٍ  5ؿتشّای هادُ  بِ كَست صایواى کشدُ  ّوشاُ بچِ ؿتش یا آبؼتي )تا  – 1

 باؿٌذ .ً

ؿتش ًش هَلذ هٌاػب یا % خوعیت گلِ هَلذیي هادسی ،  11اص ًػش تشکیب گلِ  ٍ ًؼبت ؿتشّای ًش  ٍ هادُ  هیبایؼت حذٍد   - 2

 لَک  بشتش  ّوشاُ  گلِ  هادسی خشیذاسی ؿَد.

 یا هشکض دٍلتی هشتبط اًدوي ًظادی)دس كَست ٍخَد( با تاییذّشیک اص ؿتش ّا ػایش كفاتٍ عولکشد اطالعات عولکشد اٍصاى  – 3

 ؿَد. ضویوِ

 كَست ٍخَد. هبذا بشای ّش یک اص ؿتش ّادس: اسایِ ؿٌاػٌاهِ اًفشادی هَسد تاییذ هشاکض اكالح ًظادی کـَس 1تبلشُ 

 : اسایِ هؼتٌذات هشبَطِ بِ عاسی بَدى ؿتشّا اص بیواسیْای طًتیکی سایح دس كَست ٍخَد.2تبلشُ 

 واردات  مواد ژنی:ح (

 ٍاسدات  هَاد طًی اعن  اص اػپشم ٍ خٌیي ؿتش  یک کَّاًِ  بالهاًع اػت . – 1

 ػاصهاى داهپضؿکی کـَس الصم ٍ االخشا اػت: سعایت ضَابط ٍهقشاست بْذاؿتی 3تبلشُ

 هعتبش اػت . 1397تبلشُ هی باؿذ کِ دس ػال   3بٌذ  ٍ  5ایي  دػتَس العول  ؿاهل   

 

 

 

 

 

 


