پودمان 2

تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

حیوانات برای نشان دادن توانایی های ژنتیکی خود به یکسری عوامل و شرایطی نیاز دارند از مهم ترین این عوامل می توان
به محل پرورش مناسب اشاره کرد که در این خصوص ساختمان ها و تأسیسات پرورش و نگهداری دارای اهمیت بسیاری
می باشند .بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مناسب و استاندارد می توان با کاهش عوامل استرس زا ،حداکثر تولید را به دست
آورد .از طرفی چون احداث ساختمان ها و تأسیسات مستلزم هزینه های باال می باشد لذا رعایت اصول و استانداردها ضامن
موفقیت در امر تولید و پرورش خواهد بود .از آنجا که این استانداردها معموالً از طرف دستورالعمل های مراجع مجوز دهنده
لحاظ شده است ،بنابراین آشنایی و کسب اطالعات در این خصوص امری ضروری است .شما هنرجویان عزیز در کتاب دانش
فنی پایه (بخش نظام دامپروری کشور) با مجموعه مقررات ،ضوابط و استانداردهای الزم برای تأسیس واحدهای پرورش
طیور ،دام های سبک و زنبور عسل آشنا شده اید .در این راستا و با توجه به محتوای دروس کارگاهی پایه  12سعی شده است
شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام های بزرگ و آبزیان در این پودمان مورد بررسی قرار گیرد.

واحد یادگیری ١
تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام
آیا میدانید که:
1
٢
٣
٤

شناخت ضوابط تأسیس واحدهاي پرورش دام چه ضرورتي دارد؟
برای احداث یک گاوداری به چه میزان فضا نیاز است؟
برای احداث یک واحد پرورش شتر به چه میزان فضا نیاز است؟
حداقل فواصل واحدهای پرورش گاو و شتر از سایر واحدهای پرورشی ،مناطق مسکونی و  ....چقدر است؟

کلیا  ت
مجوز :به موافقتی اطالق می شود که برای ایجاد فعالیت و اداره واحدهای دامداری ،کارخانه و کارگاههای
مرتبط با آن صادر می شود و شامل موارد زیر است:
الف) موافقت اصولي :موافقت اوليه اي است كه در قالب معرفي نامه جهت استعالم براي صدور پروانه
تأسیس براي متقاضيان فعاليت هاي دامپروري ،مرغداري ،كارخانه و  ...از دستگاههاي ذي ربط در چارچوب
سياست ها و ضوابط نظام دامپروري ،توسط سازمان جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان
صادر مي شود.
ب) پروانه تأسیس :مجوزی است که برای احداث بنا ،براساس موافقت اصولی صورت گرفته و ضمن رعایت
ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان
صادر مي شود.
ج) پروانه بهره برداري :مجوزی است که پس از تأسیس واحد (دامداری ،مرغداری و  )....در موعد مقرر
و برابر ضوابط به منظور شروع فعالیت و بهره برداری ،پس از تکمیل تأسیسات و تجهیز ماشین آالت ،توسط
سازمان جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان صادر مي شود.
د) سایر مجوزها :به اقتضای شرایط و صالح دید معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صادر
می شود که شامل شناسنامه ،کارت شناسایی و مجوزهای صادره برای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام ،طیور و
آبزیان و آزمایشگاه تولید و انتقال جنین می باشد.
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زمین
برای شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته به آن ،در مراحل ابتدایی نياز به تهيه مکانی مناسب جهت
احداث دامداري و سپس اخذ کليه مجوزهای الزم از سازمان های ذي ربط می باشد که در ذيل به طور مشروح
مراحل گوناگون کار بيان میشود.
الف) زمین محل ایجاد واحد دامپروري :زميني كه جهت احداث ساختمان ها و تأسیسات و فضاهای
مربوطه ،توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي شود ،مي تواند به يكي از اشکال زير باشد:
 1سنددار
 ٢استيجاري باالی  20سال
 ٣فاقد سند (به شرط احراز مالكيت)
 ٤زمين هاي مشاع
1
 ٥زمين هاي اصالحات ارضي مفروزالرعيه
 ٦زمين هاي واگذاري از طريق منابع ملی و موات.
ب) زمين برای كشت علوفه :در خصوص صدور پروانه تأسیس واحدهاي پرورش دام داشتي كه در آنها
نشخواركنندگان يا اسب ،پرورش داده و نگهداري مي شوند ،متقاضي جهت تأمین علوفه دامداري خود برابر
ضوابط نظام دامپروري ،بايد داراي يكي از شرايط زير باشد:
 1مالك زمين كشت علوفه باشد.
 ٢مستأجر زمين كشت علوفه باشد.
 ٣متصرف بالمعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد.
 ٤مالك زمين هاي واگذاري از طريق هيأت هاي هفت نفره يا كميسيون ماده  31قانون باشد.
 ٥با كشت كاران علوفه ،قرارداد خريد علوفه تنظيم كرده باشد.

زمین های کشت علوفه

1ـ اصطالح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی ،قصد جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکا از
سهم سایر شرکا در ملک معین مطرح باشد.
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برآورد میزان آب مورد نیاز دام های مختلف در ترکیب گله برای هر رأس (لیتر در روز)
میزان مصرف آب شرب در دام های مختلف بستگی به شرایط پرورش ،نوع و کیفیت علوفه مصرفی ،وزن و سن
دام دارد و با توجه به متغیرهای گوناگون احتساب قطعی مصرف آب شرب در هر مزرعه با توجه به ترکیب
گله قابل حصول خواهد بود .لذا میزان آب مورد نیاز برای موارد متابولیکی ،دفع ادرار ،مدفوع و تعریق ،تولید
شیر و نظافت واحد پرورش محاسبه و برای انواع دام به شرح زیر می باشد.
میزان آب مصرفی انواع دام

پرسش

ردیف

نوع دام

میزان آب مورد نیاز در شبانه روز
(بر حسب لیتر)

1

گاو شیری اصیل

125

2

گاو شیری دورگ

97/5

3

گاو شیری بومی

72/2

4

گاو گوشتی (پرواری)

66

5

گاومیش

72

6

گوسفند داشتی

10

7

گوسفند پرواری

10

8

بز داشتی

9/5

9

بز پرواری

8/5

10

اسب

70

11

شتر

40

میزان آب مصرفی یک واحد گاوداری شیری به ظرفیت  100رأس را محاسبه کنید.

تبصره  :1درصورتیکه محل زمین کشت نباتات علوفه ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد ،بدین
منظور باید زمین اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به دامداری به
وجود نیاید .میزان این فاصله منوط به کمیسیون استانی خواهد بود.
تبصره  :2درصورتی که زمین نباتات علوفه در استان دیگری باشد تأییدیه سازمان های جهاد کشاورزی هر
دو استان الزامی است.
28

پودمان دوم :تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

تأسیسات و تجهيزات
الف) سيستم دفع ضايعات :به منظور معدوم كردن تلفات و ضايعات در كليه واحدهاي دامداري ،مرغداري،
كارخانههاي جوجه كشي و ساير فعاليت هاي مرتبط بايد نسبت به حفر چاه تلفات يا نصب كوره الشه سوزي
يا تحويل آنها به مراكز تبديل ضايعات با رعايت كليه شرايط بهداشتي اقدام شود.
تبصره :در هرصورت كليه واحدهاي دامداري و كارخانه ها بايد نسبت به تبديل ،محو يا دفن تلفات و ضايعات
خود ،به نوعي كه باعث شيوع بيماري يا انتشار آلودگي نشود ،اقدام كنند.
فکر کنید

دفع فاضالب دامداری ها بهتر است چگونه انجام شود؟

ب) سيستم تصفيه فاضالب :تصفيه فاضالب دامداري ها و كارخانهها برحسب مورد داراي ضوابطی به شرح
زير است:
 1در نقاطي كه سطح آب هاي زيرزميني پایين بوده و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود دارد ،گاوداري
بايد داراي سيستم جمع آوري فاضالب از سالن شيردوشي ،محل پرورش گوساله و زايشگاه باشد و فاضالب
مزبور براي كاهش بار آلودگي و رسوب مواد معلق به حوضچه ترسيب ،هدايت شود و پس از رسوب گيري به
زمين هاي كشاورزي جاري گردد.
 ٢در نقاطي كه سطح آب هاي زيرزميني پایين بوده و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود ندارد،
فاضالب بايد پس از عبور از حوضچههاي ترسيب ،به چاه فاضالب هدايت شود.
 ٣در نقاطي كه سطح آب هاي زيرزميني باال بوده و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود دارد ،فاضالب
بايد به حوضچه هاي ترسيب هدايت و پس از  24ساعت توقف در این حوضچهها ،همراه با آب هاي كشاورزي
در زمين هاي زراعي جاري شود.
 4در نقاطي كه سطح آب هاي زيرزميني باال بوده و در اطراف گاوداري زمين كشاورزي وجود ندارد ،فاضالب
بايد به حوضچه هاي ترسيب هدايت و پس از  24ساعت توقف ،توسط دستگاه تخليه به محل مناسب ديگر
حمل شود.
 5درخصوص گاوداري هاي كوچك و ساير دامداري ها و كارخانههاي جوجه كشي و ميادين دام ،بسته به
شرايط جغرافيايي و اقليمي و نوع دام و شيوه بهره برداري ،فضوالت بايد به نوعي جمع آوري و خارج شوند
كه باعث آلودگي واحد يا محيط زيست نگردند .در اين خصوص مي توان از دستگاه هاي كود خشك كن نيز
استفاده کرد.
 6تخليه فاضالب كليه دامداري ها و كارخانهها به رودخانه ،آب بندها ،دريا و درياچه ممنوع بوده ولي در مواقع
اضطراري با نظر موافق محيط زيست بالمانع است.
ج) لوازم و تجهیزات
 1كليه دامداري ها بايد مجهز به تجهيزات و لوازم مخصوص ضدعفوني (شعله افكن و سم پاش) ،اطفای حريق
و مولد برق اضطراري (ژنراتور) و همچنين وسايل ايمني و سيستم هاي حفاظتي باشند.
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 2کليه واحدهاي پرورش دام بايد برحسب نوع فعاليت و شرايط اقليمي منطقه از سيستم هاي سرمايشي
(مه پاش ،پنكه ،سيستم هاي سايه اندازي ،خنک کننده تبخیری) و سيستم هاي گرمايشي (هيتر ،كورههاي
دمنده و حرارت مركزي) ،سيستم هاي تهويه (با حركت طبيعي هوا يا مكانيكي) ،دستگاه نورسنج ،دماسنج و
دستگاه سنجش  CO2برخوردار باشند.
 3كاركنان دامداري ها برحسب وظيفه بايد مجهز به كاله ،لباس كار و چكمه باشند و ساير وسايل بهداشتي
و ايمني براي آنان در واحد پرورش مهيا باشد.

پرورش و نگهداری گاو
الف) واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی
به واحدهایی اطالق می گردد که ساختمان ها و تأسیسات آنها براساس اصول فنی و مبانی علمی بنا شده
و دارای ماشین آالت و تجهیزات مناسب هستند .نگهداری و پرورش گاو شیری در آن واحدها با استفاده از
شیوه های متداول و پیشرفته علم دامپروری و در راستای دستیابی به عملکردهای مطلوب تولیدی صورت
می گیرد .عمدتاً گاوهای شیری اصیل در این واحدها پرورش داده می شوند.
 ١ظرفیت :ظرفیت هر یک از واحدهای گاو شیری صنعتی نباید کمتر از  50رأس دام باشد.
تبصره :حداقل ظرفیت واحدهای گاو شیری صنعتی به صورت مجتمع  20رأس دام مولد می باشد.
 ٢میزان زمین زراعی آبی مورد نیاز :زمين هاي زراعي مورد نياز (خريد قطعي) جهت كشت نباتات
علوفه اي به ميزان بیان شده در زیر باید بتواند حداقل  __13كل نياز مواد غذايي دام را تأمین كند و باقیمانده نياز
غذايي توسط دامدار و از طريق مواد غذايي متراكم تأمین مي شود.
واحدهاي كوچك :يك هكتار زمين زراعي به ازای هر  5رأس گاو مولد
واحدهاي متوسط :يك هكتار زمين زراعي به ازای هر  4رأس گاو مولد
واحدهاي بزرگ :يك هكتار زمين زراعي به ازای هر  3رأس گاو مولد
ب) واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی
به واحدهایی اطالق می گردد که اصول و مبانی علمی به طور نسبی در ساخت و ساز ساختمان ها و تأسیسات
آنها اعمال شده و دارای ماشین آالت و تجهیزات درحد نیازهای اساسی خود می باشند .نوع دام نگهداری شده
در این واحدها عمدتاً گاوهای آمیخته می باشند.
 ١ظرفیت:
ظرفیت گاو شیری نیمه صنعتی نباید کمتر از  20رأس دام مولد باشد.
 ٢میزان زمین زراعی مورد نیاز
حداقل زمین مورد نیاز جهت اخذ مجوز احداث واحدهای پرورش گاو شیری نیمه صنعتی به ازای هر  8رأس
دام مولد یک هکتار در نظر گرفته شود.
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی (اصیل) به ازای هر رأس دام متولد
ترکیب گله و تأسیسات مورد نیاز

ردیف

مساحت مورد نیاز (متر مربع)
مسقف

غیرمسقف

١

گاو شیرده و خشک

5/70

11/40

٢

تلیسه آبستن

1/04

2/08

٣

تلقیح شده و آماده تلقیح

0/84

1/68

٤

گوساله نر و ماده ١٢ـ ٦ماهه

1/05

2/10

٥

گوساله نر و ماده ٦ـ ٣ماهه

0/32

0/64

٦

گوساله نر و ماده کمتر از  ٣ماه

0/17

0/19

٧

محل انتظار زایش و زایشگاه

0/77

0/84

٨

گوساله نر پرواری

0/40

0/80

٩

جوانه نر داشتی

0/16

0/32

١٠

شیردوشی ،نگهداری شیر و انتظار دوشش

1/36

1/00

١١

درمانگاه

0/48

-

١٢

انبار کنسانتره

2/00

-

١٣

هانگار علوفه

2/70

-

١٤

سیلو

-

3/60

١٥

هانگار ماشین آالت

0/40

-

١٦

دفتر مدیریت

0/30

-

١٧

خانه کارگری

1/20

-

١٨

اتاق نگهبانی

0/09

-

١٩

جمع کل زیر بنا

18/98

24/65
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سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال  1388در گاوداری دارای سیستم فری استال ،ساختمان های
مورد نیاز به ازای هر رأس دام مولد را به شرح جدول زیر اعالم کرده است.
ردیف
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شرح

مساحت مورد نیاز (متر مربع)
مسقف

غیرمسقف

١

گاو شیرده و خشک

10/8

-

٢

تلیسه آبستن

1/04

2/08

٣

تلیسه کل خورده و پای کل

0/84

1/68

٤

گوساله نر و ماده ١٢ـ ٦ماهه

1/05

2/10

٥

گوساله نر و ماده ٦ـ ٣ماهه

0/32

0/64

٦

گوساله نر و ماده زیر ٣ماه

0/17

0/19

٧

محل انتظار زایش و زایشگاه

0/77

0/84

٨

گوساله نر پرواری

0/40

0/80

٩

جوانه نر داشتی

0/16

0/32

١٠

شیردوشی ،نگهداری شیر و انتظار دوشش

1/36

1/00

١١

درمانگاه

0/48

-

١٢

انبار کنسانتره

2/00

-

١٣

انبار علوفه

2/70

-

١٤

سیلو

-

3/60

١٥

هانگار ماشین آالت

0/40

-

١٦

دفتر مدیریت

0/30

-

١٧

خانه کارگری

1/20

-

١٨

اتاق نگهبانی

0/09

-

جمع

جمع

24/08

13/25
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تبصره  :1ساختمان هاي جنبي گاوداري تا ظرفيت  100رأس گاو مولد مطابق معيارهاي تعيين شده تهيه و
طراحي مي شود و از ظرفيت  100رأس به باال ،به ازاي هر  100رأس ظرفيت گاو اضافي ،مساحت زير بناي
مفيد جايگاه مورد نياز به شرح زير قابل افزايش مي باشد.
داروخانه و بيمارستان  15درصد
دفتر اداري و مديريت ،کارگری و نگهبانی  30درصد
سالن شيردوشی و اتاق نگهداری شیر  50درصد
ساير ساختمان ها بايد طبق زير بناي مفيد تعيين شود و به نسبت ظرفيت واحد گاو شیری افزايش داده شود.
تبصره :2با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي موجود در مناطق مختلف كشور ،بنا به تشخيص كميسيون
صدور پروانه استان ،مي توان به جاي سكوي علوفه (غيرمسقف) از انبار يا هانگار علوفه (مسقف) استفاده كرد.
تبصره :3در مناطق خيلي سرد كه آخور و راهروی تغذيه در زير سقف قرار مي گيرد ،مساحت زير بناي
غيرمفيد نسبت به ميزان تعيين شده تا  20درصد قابل افزايش است.
تبصره :4ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی کوچک جثه مثل جرزی
2
__ مساحت های مذکور می باشد.
3
فعالیت
عملی

با توجه به مطالب بیان شده ،برای احداث یک واحد پرورش گاو شیری به ظرفیت  200رأس به صورت
فری استال در هنرستان محل تحصیل شما به چه میزان مساحت مسقف و غیر مسقف باید درنظر گرفت؟
ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری نیمه صنعتی
 1واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی که ظرفیت گله مادر (مولد) آنها  100رأس و باالتر می باشد میزان زمین
مورد نیاز برای احداث ساختمان ها و تأسیسات در این واحدها به طور معمول 2
__ مساحت مورد نیاز واحدهای
3
گاو شیری صنعتی و یا به عبارتی  12/6متر مربع مسقف و  16/5متر مربع فضای غیرمسقف به ازای هر رأس
دام مولد می باشد.
 ٢در واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی که ظرفیت دام مولد آنها کمتر از  100رأس می باشد به دلیل کاهش
فضای شیردوشی ،اتاق نگهداری شیر ،هانگار ماشین آالت ،علوفه و  ...به طور معمول فضای مورد نیاز نصف
فضای مورد نیاز واحدهای گاو شیری صنعتی و یا به عبارتی معادل  9/44متر مربع مسقف و  12/4متر مربع
فضای غیرمسقف به ازای هر رأس دام مولد می باشد.

ترکیب گله
با توجه به ضریب گوساله گیری ،تلفات و حذف الزم است در ابتدا ترکیب دام (گاو شیری ،گاو خشک ،تلیسه،
گوساله نر و گوساله ماده) در سال های مختلف مشخص گردد لذا با فرض اجرای طرح گاوداری شیری 100
رأس صورت وضعیت دام در سال های مختلف به شرح جدول صفحة بعد خواهد بود.
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وضعیت تغییرات دام در یک واحد پرورش گاو شیری
شرح

سال

ضرایب فنی درصد
(درصد) گوساله گیری
درصد تلفات
درصد حذف

١

٢

٣

٤

80
4
15

80
4
20

80
4
20

80
4
20

ترکیب گله گاو شیری
گاو شیری قابل
(سر)
بهره برداری
گوساله ماده
گوساله نر
تلیسه
گاو نر

١٠٠
98

82
80

١٠٠
98

١٠٠
98

40
40
2

32
33
40
2

40
40
32
2

40
40
40
2

تلفات (سر) گاو شیری
تلیسه

٤
-

٣
٢

٤
١

٤
٢

خرید (سر) گاو شیری
گاو نر

١٠٠
٢

١

١

١

فروش (سر) گاو شیری حذفی
تلیسه
گوساله نر
گاو

١٤
٤٠
-

١٦
١
٣٣
١

١٩
٨
٤٠
١

١٩
١٥
٤٠
١

تأسیسات موردنیاز
شیردوش :با احتساب  10دقیقه مدت زمان الزم برای دوشیدن هر گاو شیری و با فرض اینکه دوشیدن
کل گاوها در هر مرحله در مدت  120دقیقه انجام می گیرد ،با استفاده از فرمول زیر تعداد واحد شیردوش
مشخص میشود:
 120دقیقه  10 /دقیقه × تعداد گاو شیری = تعداد واحد شیردوش
پرسش

برای یک واحد  100رأسی گاو شیری ،تعداد واحد شیردوش مورد نیاز را محاسبه کنید.
شیر سردکن :ظرفیت شیر سردکن با توجه به تعداد گاو شیری و تولید شیر یک روز ،انتخاب میشود .مث ً
ال
در یک واحد گاوداری که تعدادی گاو شیرده  100رأس و تولید سالیانه هر رأس با  305روز دوره شیرواری
حدود  6000کیلوگرم است ،ظرفیت شیر سردکن مورد نیاز حدود  2تن خواهد بود.
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ب) ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله (صنعتی و نیمه صنعتی)
 1ظرفیت :ظرفیت هر واحد پرواربندی گوساله تازه تأسیس نباید در هر دوره از  50رأس کمتر و از 1000
رأس بیشتر باشد.
تبصره :شرکت های تعاونی تولید و کشت و صنعت های دارای شرایط می توانند ،متقاضی اخذ پروانه تأسیس
پرواربندی گوساله بیش از هزار رأس در هر دوره باشند.
 ٢زمین :حداقل زمین مورد نیاز برای تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی که در نقشههای
مربوط به نظام قید شده است ،مشخص می شود.
زمین های ارائه شده برای کشت نباتات علوفه ای باید از انواع زمین های آبی باشد و به میزانی تعیین گردد که
بتواند حداقل 1
__ کل نیاز غذایی مورد نیاز دام را تأمین کند.
3
ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی صنعتی (اصیل) و نیمه صنعتی (آمیخته)
به ازای هر رأس دام پرواری
ردیف تأسیسات مورد نیاز

واحد صنعتی (اصیل)

واحد نیمه صنعتی (آمیخته)

مسقف
(مترمربع)

غیرمسقف
(مترمربع)

مسقف
(مترمربع)

غیرمسقف
(مترمربع)

٣

4/5

2

3

-

0/5

-

0/2

1/2

١

جایگاه گوساله نر

٢

انبار کنسانتره

0/8

٣

هانگار علوفه

0/3

-

٤

سیلو

-

1/8

-

٥

خانه کارگری

0/4

-

0/3

-

٦

جمع کل زیر بنا

4/5

6/3

3

4/2

پرسش

برای احداث یک واحد پرواربندی صنعتی گوساله به ظرفیت  100رأس ،مطابق جدول فوق فضای
مسقف و غیرمسقف موردنیاز را محاسبه کنید.

فعالیت
عملی

 ١با توجه به مطالب بیان شده ،گاوداری هنرستان خود را از نظر طراحی ،رعایت فواصل ،مساحت
ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.
 ٢آیا در طراحی و ساخت آن شرایط بیان شده در کتاب رعایت شده است؟
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پرورش و نگهداری شتر
مقدمه:
کشور ما با داشتن مناطق کویری و نیمه کویری وسیع ،آب و هوای خشک و گونههای خاص گیاهی ،یکی از
نواحی مستعد زیست و پرورش شتر است .این دام ،با اختصاصات زیستی و صفات پرورشی و تولیدی مختص
به خود ،از دام های مناسب برای نگهداری و تولید محصوالت دامی با بازده اقتصادی مطلوب در شرایط اقلیمی
و جغرافیایی کشور ما می باشد.
اختصاصات حیاتی و تولیدی شتر ،عالوه بر قدرت زیست در شرایط خشک ،کویری و کم آب و توانایی در استفاده
از انواع گونههای گیاهی پست و خشبی ،مقاومت بیشتری نسبت به اغلب بیماری های عفونی و عوامل بیماری زا
و در نتیجه تلفات و ضایعات کمتر با توجه به شیوه نگهداری این دام در وضعیت غیرمتراکم زیستی می باشد.
با توجه به نکات مذکور می توان با نگهداری و پرورش شتر ،در جهت اشتغال زایی و ارتقای سطح اقتصادی و
درآمد مردم محروم این مناطق و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه قدم های اساسی برداشت.
تبصره :شایان ذکر است که با توجه به ماهیت پرورش و تولید شتر داشتی در شرایط فعلی ،پرورش صنعتی
آن معمول نمی باشد چنانچه شرایط تولیدی به گونه ای شود که امکان پرورش صنعتی آن فراهم شود در آن
صورت ضوابط و مقررات مربوطه از ضوابط و مقررات پرواربندی گوساله تبعیت خواهد کرد.
یادآوری :شتر از جمله حیواناتی است که دیر بالغ می شود .شتر ماده در سن  3سالگی و شتر نر در سن  4تا
 5سالگی به بلوغ جنسی می رسد .مناسب ترین سن برای استفاده از شتر نر سن  8سالگی است .شیردهی شتر
از سن  5سالگی شروع می شود .از ماه پنجم یا ششم آبستنی ممکن است شیردهی شتر متوقف شود .شتر تا
سن  20سالگی می تواند باردار شود و در این مدت  7تا  8حاشی یا دیالق تولید می کند.
پرورش شتر
پرورش شتر می تواند به صورت داشتی یا پرواربندی انجام گیرد.
الف) ضوابط صدور پروانه واحدهای پرورش شتر داشتی
صدور پروانه برای پرورش شتر داشتی منوط به داشتن کارت شناسایی می باشد که صدور آن نیز منوط به
عالمت گذاری یا شماره گذاری شتر داشتی توسط شترداران می باشد.
1ـ ظرفیت :ظرفیت واحدهای پرورش و نگهداری شتر داشتی (شتر مولد یا ارونه) نباید از  5نفر کمتر باشد.
2ـ زمین :به منظور نگهداری گله در مواقع ضروری ،محوطه محصوری به منظور انجام خدمات فنی ،بهداشتی
با توجه به عرف موجود و مصالح محلی به ازای هر نفر شتر ماده مولد  20متر مربع درنظر گرفته می شود.
3ـ فواصل :با توجه به اینکه پرورش شتر به صورت چرا مدنظر می باشد رعایت حریم و فواصل در گلههای
پرورش شتر داشتی الزامی نیست.
ب) ضوابط صدور پروانه تأسیس و بهره برداری واحدهای پرواربندی شتر
1ـ ظرفیت  :ظرفیت یک واحد پرواربندی شتر در یک دوره پروار نباید از  10نفر شتر کمتر باشد و ظرفیت های
بیشتر به شرح زیر مشخص میشود.
پروانه واحدهای پرواربندی شتر برای کلیه متقاضیان توسط کمیسیون صدور پروانه استان متناسب با توان و
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امکانات متقاضیان صادر می شود .ظرفیت های باالتر باید به تأیید کمیسیون مرکزی صدور پروانه برسد.
2ـ زمین :به طور معمول در جایگاه پرواربندی شتر نیاز به محل مسقف نمی باشد (ولی باید باالی آخورها و
آبشخورها پوشیده گردد) مساحت بهاربند برحسب هر نفر شتر (ترکیبی از گروههای سنی و جنسی متفاوت)
 10متر مربع باشد .در استان های سردسیر کشور می توان به ازای هر نفر شتر  4متر مربع مسقف و  6متر
مربع غیرمسقف درنظر گرفت.
3ـ نقشه جایگاه :با توجه به شرایط خاص زیست شتر برای نگهداری و پرورش به منظور پرواربندی ،نقشه ای
که با شرایط و امکانات دامدار ،عرف معماری و مصالح و سنت های محلی تطابق دارد قابل اجرا می باشد .این
نقشه باید به تأیید معاونت امور دام استان رسیده باشد.
4ـ فواصل :رعایت فواصل مطابق جدول فواصل و همانند واحدهای پرواربندی دام می باشد.

روش اجرایی صدور و تمدید مجوز واحد پرورش شتر داشتی (کارت شناسایی شترداری)

مراجعه متقاضی به معاونت امور دام استان یا شهرستان و ارائه تقاضانامه کتبی دامدار و هماهنگی جهت
جمع آوری گله شتر در محلی که امکان مقید نمودن شترها جهت بازدید کارشناسان از گله فراهم گردد.

روش اجرایی صدور پروانه پرواربندی شتر

روند صدور پروانه پرواربندی شتر همانند پرواربندی سایر دام ها (بره و گوساله) خواهد بود .با این تفاوت که در ساخت
بنا و تأسیسات از مصالح محلی و امکانات طوری استفاده شود که موجب کاهش هزینه در سرمایه گذاری گردد.
فعالیت
عملی

 ١با توجه به مطالب بیان شده ،یک واحد پرورش شتر را در منطقه خود از نظر طراحی ،رعایت فواصل،
مساحت ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.
 ٢آیا در طراحی و ساخت آن ،شرایط بیان شده در کتاب رعایت شده است؟
جدول فواصل از عوارض طبیعی تأسیساتی و مناطق مسکونی
عوارض طبیعی
حریم حریم حریم
رودخانه دریا راه آهن

هزار

حیوانات پوستی ،زیستی پنجاه -
صد
و خانگی
مرکزپرورش و سوارکاری پنجاه  -یکصد
صد
اسب و پرورش سایر
تک سمیان
گوسفند و بز پرواربندی پنجاه  -هزار
صد
داشتی پنجاه  -هزار
صد
هزار
اصالح نژادی هزار
و تحقیقاتی
پرواربندی پنجاه  -هزار
گاو و
صد
گاومیش و
شتر
داشتی پنجاه  -هزار
صد
هزار
اصالح نژادی هزار
و تحقیقاتی

مناطق مسکونی
محدوده روستا
محدوده شهر و شهرک

عوارض تأسیساتی

حریم جاده

حریم فرودگاه

فرعی اتوبان و منطقه ای اصلی
اصلی

دویست یکصد

غذایی کوچک متوسط بزرگ

هزارو
پانصد
هزار

دوهزار

هزار

دوهزار

پانصد

یکصد دویست پانصد

دویست پنجاه  -یکصد و پانصد
پنجاه
صد
دویست پنجاه  -یکصد و پانصد
پنجاه
صد
هزار
هزار
هزار
هزار

هزار

دوهزار

هزار

دویست دویست پانصد دوهزار

هزار

هزار

دوهزار

هزار

دویست دویست پانصد دوهزار

هزار

هزار

دوهزار

هزار

هزار

هزار دو هزار

هزار

پانصد

هزار

دوهزار

هزار

دویست پانصد

هزار

دوهزار

هزار

پانصد

هزار

دوهزار

هزار

دویست پانصد

هزار

دوهزار

هزار

هزار

هزار

دوهزار

هزار

هزار

هزار

دوهزار

هزار

دویست پنجاه  -صد و
پنجاه
صد
دویست پنجاه  -صد و
پنجاه
صد
هزار
هزار
هزار

پانصد

هزار

هزار

هزار

بین
بیش از
 ٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠تا
٥٠٠٠٠٠

دویست پانصد

دویست یکصد

صدو
پنجاه
یکصد

هزار

بین المللی

صنایع

دوهزار

هزار

-

-

کمتر از بیش بین کمتر
 ٥٠٠٠٠از  ١٠٠ ١٠٠از ٢٥
خانوار تا  ٢٥خانوار
خانوار
پانصد پانصد پانصد دویست
-

-

-

-

پانصد دویست
و پنجاه
پانصد دویست
و پنجاه
هزار
هزار

صد و
پنجاه
صد و
پنجاه
هزار

-

پانصد دویست
و پنجاه
پانصد دویست
و پنجاه
هزار
هزار

صد و
پنجاه
صد و
پنجاه
هزار

ـ
هزار
هزار
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مرکز پرورش
حیوانات
و سوارکاری
پوستی ،زینتی
اسب و پرورش
و خانگی
تک سمیان

گوسفند و بز

سردخانه مواد
پروتئینی

اصالح نژادی و
تحقیقاتی

داشتی (شیری و
گوسفندی)

پرواربندی

اصالح نژادی و
تحقیقاتی

داشتی

پرواربندی

پانصد

دویست و پنجاه

کشتارگاه طیور

پانصد

دویست و پنجاه

دویست و پنجاه

پانصد

دویست و پنجاه

دویست و پنجاه

پانصد

پانصد

کشتارگاه دام

پانصد

دویست

دویست

پانصد

دویست

دویست

هزار

هزار

کارخانه خوراک دام
و طیور

هزار

چهارصد

چهارصد

هزار

چهارصد

چهارصد

هزار

پانصد

کارخانه جوجه کشی

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

دویست

هزار

پانصد

هزار

چهارصد

چهارصد

هزار

چهارصد

چهارصد

هزار

هزار

زنبورداری

-

-

-

-

-

-

-

-

پرورش ملکه

-

-

-

-

-

-

-

-

پرندگان زینتی

دویست و پنجاه

پنجاه

پنجاه

دویست و پنجاه

پنجاه

پنجاه

دویست و پنجاه

پنجاه

سایر ماکیان

پانصد

یکصد

یکصد

پانصد

یکصد

یکصد

پانصد

دویست

داشتی و تخم گذار و
گوشتی

پانصد

یکصد

یکصد

پانصد

یکصد

یکصد

پانصد

دویست

مادر

پانصد

سی صد

سی صد

پانصد

سیصد

سیصد

پانصد

پانصد

اجداد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

هزار و پانصد

الین

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سه هزار

سگ

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

حیوانات پوستی ،زینتی و خانگی

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

مرکز پرورش و سوارکاری اسب و
پرورش سایر تک سمیان

پانصد

یکصد

یکصد

پانصد

یکصد

یکصد

دویست

پرواربندی

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

یکصد

داشتی

هزار

دویست

دویست

هزار

دویست

اصالح نژادی و
تحقیقاتی

هزار

هزار

هزار

هزار

پرواربندی

هزار

دویست

دویست

داشتی (شیری و
گوشتی)

هزار

دویست

اصالح نژادی و
تحقیقاتی

هزار

کارخانجات ٢

میادین دام
زنبور عسل

ماکیان (مرغ و
خروس

گوسفند و بز

گاو و گاومیش
و شتر

برای حمل کودهای حیوانی باید کود عمل آوری شده و بسته بندی آن صورت گیرد (حمل کیسه پالستیکی).
کیسههای مورد استفاده در حمل کود به شکل مناسب دفن گردد.
فاصله دامداری تا مراکز آموزشی :یک کیلومتر
پرواربندی گوساله با روستا (بیش از  25خانوار) 150 :متر
فاصله معادن سنگ با واحدهای دامداری و مرغداری :مشابه صنایع بزرگ محسوب و  1000متر می باشد.
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مالک تعیین فواصل بین واحدها ،انتهای تأسیسات با ابتدای تأسیسات محاسبه می گردد.
فاصله امامزاده با دامداری :مشابه روستا در  150متری بالمانع است.
فاصله محل تخلیه زباله با دامداری و مرغداری :حداقل  2000متر
فاصله کارخانه آسفالت تا مرغداری و دامداری 1000 :متر
فاصله شهرک صنعتی مشابه صنایع متوسط در نظر گرفته می شود.
فاصله دامداری تا پرورش ماهی 100 :متر
پمپ بنزین چنانچه در جاده باشد مشابه فاصله دامداری تا جاده اصلی یعنی  150متر
زمین ورزشی و فوتبال :چنانچه تأسیسات نداشته باشد رعایت فاصله الزامی نمی باشد.
واحدهای ذرت خشک کن جزء کارخانجات خوراک دام و طیور محسوب گردد.
سدهای خاکی مشابه رودخانه درنظر گرفته می شود.
کارگاه شالی کوبی به عنوان صنایع متوسط و فرودگاه و هواپیمای سم پاشی به عنوان فرودگاه منطقه ای درنظر
گرفته می شود.
رعایت حداقل  1000متر فاصله کارخانجات داروسازی و انبار مواد شیمیایی با واحدهای دامداری و
مرغداری الزامی است.
کارگاه تولید شن و ماسه بهعنوان واحد متوسط در نظر گرفته میشود.
فاصله جایگاه سیلوی علوفه با دامداری و مرغداری مشابه کارخانجات خوراک دام (فاصله با گاوداری 500
متر و با مرغداری  1000متر) در نظر گرفته می شود.
فاصله واحدهای صنعتی دام و طیور با تأسیسات نفتی ،گاز و آبرسانی شرکت نفت :تأسیسات نفتی به عنوان
صنایع بزرگ و در مورد لولههای گازرسانی و آبرسانی شرکت نفت براساس حریم قانونی ضوابط ادارات و
شرکت های ذی ربط می باشد.
پرسش

 ١قسمت های مختلف گاوداری شیری را نام ببرید؟
 ٢در طراحی گاوداری شیری و پرواری چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
 ٣برای راه اندازی یک واحد پرورش گاو شیری به ظرفیت  100رأس چه میزان فضای مسقف و غیرمسقف
مورد نیاز است؟
 ٤برای راه اندازی یک واحد پرورش شتر به ظرفیت  80نفر چه میزان فضای مسقف و غیرمسقف باید
درنظر گرفت؟
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واحد یادگیری 2
تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش آبزیان
آیا میدانید که:
1
٢
٣
٤

شناخت ضوابط تأسیس واحدهاي پرورش آبزیان چه ضرورتي دارد؟
برای ایجاد یک استخر پرورش ماهی به چه میزان فضا نیاز است؟
برای احداث یک واحد پرورش شتر به چه میزان فضا نیاز است؟
حداقل فواصل واحدهای پرورش ماهی از سایر واحدهای پرورشی و صنایع وابسته چقدر است؟

کلیا  ت
با افزایش روزافزون جمعیت جهان و محدودیت توان تولید غذا ،بشر برای تأمین خوراک خود ،عالوه بر
کشاورزی و دامپروری به تهیه غذا از طریق پرورش آبزیان نیز دست یافت .یکی از مهم ترین نیازهای بدن
انسان استفاده از مواد پروتئینی است .ماهی در مقایسه با سایر مواد غذایی ،پروتئین بیشتری دارد و تقریباً
همه پروتئین های موجود در آنها جذب بدن انسان میشود .از میزان تولید و مصرف پروتئین ،بهعنوان یکی
از شاخص های توسعه یافتگی نیز یاد می شود و پروتئین سالم و کافی الزمه یک جامعه با نشاط و پویا است.
میانگین مصرف آبزیان در کشورهای توسعه یافته  26/1کیلوگرم است ،حال آنکه در خوش بینانه ترین حالت
به رغم ساحلی بودن کشور و پرورش انواع گونههای آبزیان در ایران ،سرانه مصرف آبزیان ،نزدیک به 8/5
کیلوگرم می باشد .طبق برنامه توسعه باید مصرف سرانه آبزیان در ایران به  13کیلوگرم برسد که برای رسیدن
به این هدف احداث واحدهای پرورش آبزیان بیشتری احساس می شود.
هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که ازنظر قانونی فعالیت اقتصادي ایشان محدود یا ممنوع نشده باشد و
امکانات الزم را در اختیار داشته یا بتوانند در اختیار بگیرند ،می توانند در حوزه آبزي پروري فعالیت نمایند.
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ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور  /تمدید پروانه بهداشتی مزارع پرورش ماهیان سردابی
دستورالعمل اجرایي ضوابط فني بهداشتي و مقررات صدور /تمديد پروانه بهداشتي تأسیس و بهره برداري
مزارع پرورش ماهيان سردابي به شرح زير تدوين و الزم االجرا مي باشد:
 1محل و موقعیت :اين مزارع بايد در محلي استقرار يابند كه كليه ضوابط نظام دامداري از جمله موارد
ذيل را دارا باشند:
۱ـ 1راههای دسترسی به مزرعه آسان بوده و مشکلی برای حمل و نقل ماهی و بچه ماهی نداشته باشد.
۲ـ 1مزرعه پرورش بايد در مکان هايی باشد که آاليندهها از طريق آب يا محيط وارد استخرها نشود.
۳ـ 1در معرض سيالب و حوادث طبيعی قرار نداشته باشد.
۴ـ 1زمين مورد نظر ترجيحاً بايد در محلی باشد که امکان برقراری شبکه برق سراسری سه فاز را داشته باشد،
در هر صورت ،استفاده از ژنراتور برق ضروری است.
 ٢ظرفیت :حداقل ظرفيت در مورد مزارع پرورش ماهيان سردابي ۱۰ ،تن در نظر گرفته مي شود.
 ٣زمین
1ـ 3مساحت زمين به نحوي تعيين مي شود که عالوه بر استقرار تأسیسات اصلي ،فضاي کافي جهت احداث
تأسیسات جانبي ،محوطه سازي ،خيابان كشي براي تردد و همچنين ايجاد فضاي سبز فراهم باشد.
2ـ 3حداقل مساحت زمين مورد نياز براي احداث اين گونه واحدها بايد دو برابر مساحت زير بناي آن باشد.
 ٤منابع آبی
1ـ 4با توجه به ارتفاع از سطح دریا و دماي آب به ازاي هر  100کیلوگرم تولید ماهی قزل آال نیاز به  0/7لیتر
در ثانیه آب در جریان می باشد.
تبصره :در مزارعی که طرح افزایش تراکم در واحد سطح دارند ،میزان نیاز آبی با توجه به طرح توجیهی ارائه
شده محاسبه خواهد شد.
2ـ 4درصورتی که منبع آبی رودخانه ،چشمه یا قنات باشد ترجیحاً آب باید به صورت ثقلی وارد حوضچههاي
پرورشی گردد و درصورتی که منبع آبی در سطحی پایین تر از سطح زمین باشد باید از پمپ هاي قوي برای
مکش آب استفاده شود.
3ـ 4منبع ثانویه تأمین آب تازه (از قبیل چاه ،چشمه و یا قنات) در شرایط اضطراري (از قبیل مسدود شدن
رودخانه یا کانال آب ،تخریب کانال آب ،گل آلودگی شدید ،پیش بینی ورود سموم یا مواد نفتی به مزرعه و)...
به میزان یک پنجم میزان تولید باید در دسترس باشد.
یادآوری  :1در صورت استفاده از آب چاه ،چشمه و یا قنات ،فاصله الزم با چاه فاضالب باید رعایت شود.
یادآوری  :2در صورت عدم دسترسی به منبع ثانویه تأمین آب تازه ،باید پمپ هایي به ظرفیت یک چهارم
ظرفیت آبی مورد نیاز مزرعه که در شرایط عادي مورد استفاده قرار می گیرد ،برای برگشت از محل خروجی
مزرعه موجود باشد.
به عنوان مثال در یک مزرعه  100تنی که یک متر مکعب آب ورودي دارد در مواقع اضطراري که ورود آب
بسته شده یا اجبارا ً باید جلوي ورود آن گرفته شود به میزان  200یا  250لیتر در ثانیه آب در گردش باید
تأمین گردد .بدیهی است در این مدت غذادهی به ماهیان باید کام ً
ال متوقف شود و تمهیدات الزم جهت
کاهش تراکم مزرعه انجام پذیرد.
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 ٥فواصل :رعایت حریم بهداشتی با سایر اماکن دامی و صنایع وابسته به آن و  ...برابر آخرین بازنگري جداول
فواصل الزامی است.
 ٦طرح و نقشه :طرح و نقشه ساختمان ،تأسیسات و مشخصات دستگاهها باید توسط متقاضی متناسب با
ظرفیت و براساس اصول ( GMP1عملیات صحیح تولید) و ( GHP2عملیات صحیح پرورش) نیز اصول امنیت
زیستی به نحوي تهیه و ارائه گردد که عالوه بر تأمین میزان فضاهاي الزم ،شامل تأسیسات اصلی و جنبی با
مشخصات زیر باشد:
الف) تأسیسات اصلی
 1استخرهاي پرورش :برای پرورش و نگهداري ماهیان مورد استفاده قرار می گیرند .تعداد و مساحت
استخرهاي پرورش ماهی باید متناسب با ظرفیت تولید باشد که به طور معمول هر متر مربع براي پرورش
 20کیلوگرم درنظر گرفته می شود (به عنوان مثال یک مزرعه با ظرفیت  10تن به  500متر مربع مساحت
مفید استخر برای پرورش نیاز دارد).
یادآوری  :١چیدمان استخرهاي پرورشی باید به گونه اي باشد که از ابتداي ورودي آب به مزرعه به ترتیب بچه
ماهی ،ماهی پیش بازاري و ماهی بازاري قرار داشته باشند.
1ـ 1چنانچه تخم چشم زده  /الرو برای پرورش و تولید ماهی استفاده شود ،مزرعه باید داراي سالن مجهز به
تجهیزات مناسب (تراف  /مخازن  /حوضچههاي مخصوص) باشند.
1ـ 2حوضچههاي پرورش بچه ماهی انگشت قد ()Fingerling
این حوضچهها برای پرورش ماهیان انگشت قد بوده که ترجیحاً مسقف (سایبان) می باشد.
1ـ3ـ استخرهاي پیش پرواري /استخرهاي پرواري (بازاري)
برای پرورش و نگهداري ماهیان با وزن حداقل  50گرم تا وزن ارائه به بازار می باشد.
 ٢استخر قرنطینه :مزارع پرورشی برای پیشگیري از بیماري باید داراي یک یا دو استخر قرنطینه باشند
به طوري که بچه ماهی پس از خرید از مزرعه مبدأ ،ابتدا در این استخر نگهداري شده و پس از انجام عملیات
قرنطینه اي در استخرهاي پرورشی رهاسازي گردد.
 ٣استخر فروش :برای فروش ماهی ،باید استخر جداگانه اي برای نگهداري ماهیان بازاري در نظر گرفته
شود .این استخر باید نزدیک قسمت خروجی مزرعه بوده و از استخرهاي پرورش ماهی مجزا باشد و همچنین
داراي محل مناسب برای بارگیري خودروی حمل ماهی باشد.
تبصره :غذادهی در استخر فروش ممنوع می باشد.
 ٤استخر رسوب گیر
این استخر به منظور ترسیب مواد معلق موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند.
ظرفیت آب گیري و ابعاد استخر رسوب گیر باید متناسب با ظرفیت تولید مزرعه و کیفیت منبع آب مورد
استفاده باشد.
بهتر است در نقاط مرتفع تر مزرعه احداث شود تا انتقال آب به صورت ثقلی انجام گردد.
به منظور جلوگیري از تابش نور خورشید و ممانعت از رشد گیاهان و جانوران آبزي نصب سایبان روي آنها
1- Good Manufacturing Practices
2- Good Hygiene Practices
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توصیه می شود.
یادآوري :استخرهاي پرورشی ،قرنطینه و فروش باید داراي ویژگی هاي زیر باشد:
 ١کف و دیوارهها محکم ،کامالً صاف ،قابل شست وشو و ضدعفونی و از بتن ساخته شده باشند خصوصاً در
محل هاي ورودي آب که بیشترین فشار به آن وارد می گردد.
 ٢مجهز به کانال یا لوله آبرسانی مستقل ،زهکشی اختصاصی و مجراي تخلیه آب و ترجیحاً لولههاي هوادهی
باشند.
 ٣هر استخر پرورش باید جهت پیشگیري از بیماري ها و در صورت نیاز عملیات درمانی داراي ورودي و
خروجی جداگانه اي باشد.
تبصره :در زمین هاي شیب دار که به منظور افزایش ظرفیت اکسیژن دهی استخرها به صورت پلکانی ساخته
می شوند جداگانه بودن ورودي و خروجی الزامی نیست.
 ٤ورودي و خروجی هر استخر باید روبه روي هم باشد.
 5برای سهولت در خروج مواد دفعی و زائد و همچنین نظافت بهتر استخرها ،سرعت جریان آب باید در حد
 2تا  3سانتیمتر در ثانیه و شیب کف استخرها  1تا  3درصد باشد.
یادآوري  :1آماده سازي استخرها (شست وشو و ضدعفونی و  )...قبل از رهاسازي ماهیان الزامی است.
یادآوري  :2وسایل و تجهیزات مورد استفاده در هریک از استخرها باید اختصاصی باشند.
 5کانال ها /شبکههاي آبرسانی ورودي
این کانال ها به منظور دریافت و هدایت آب از رودخانه یا منابع آبی است که باید دارای یک دریچه بزرگ
در ابتدا و حداقل یک دریچه در وسط یا در طول کانال جهت بستن آب یا خروج آب گل آلود باشد.
کانال ورودي آب در مناطقی که محل گذر مردم یا مسافرین و یا عبور و مرور دام و نیز خطر ریزش کوه یا
رانش زمین است ،باید سرپوشیده باشد.
شبکههاي آبرسانی باید آب موردنیاز هریک از بخش هاي تولید را با کیفیت مناسب تأمین نماید .لولههاي
انتقال آب و همچنین شیر فلکهها از جنس مناسب باشند تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگی و
زنگ زدگی نشوند.
تبصره :به منظور جلوگیري از مسمومیت ماهی ،استفاده از کانال و لولههاي انتقال آب و همچنین شیر
فلکه هایی که از جنس گالوانیزه بوده یا رنگ زده شده باشند ،ممنوع می باشد.
شبکه تخلیه آب به صورت کانال هاي سیمانی براي جمع آوري آب خروجی از کلیه بخش ها طراحی
شوند.
 6دریچه هاي ورود و خروج آب
در قسمت دریچههاي ورودي استخر ،شیار اول به سمت کانال باید به شکل مورب بوده و داراي شبکه توري
برای جلوگیري از ورود موجودات یا اجسام معلق در آب به درون استخرها باشد و شیار دوم باید به صورت
قائم و به سمت لبه داخلی استخر باشد که با قرار دادن شاندورهاي تخته اي میزان آب ورودي به هر استخر
را بتوان تنظیم نمود.
در قسمت دریچههاي خروجی استخر ،برعکس دریچه ورودي شبکه توري در سمت داخل استخر نصب
میشود تا از خروج ماهی جلوگیري شود و در سمت خارج استخر باید مجهز به دو قسمت برای قرارگرفتن
شاندورها باشد که شاندور اولی برای هدایت جریان آب از کف به سطح استخر برای تخلیه مناسب فضوالت و
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سایر مواد معلق و شاندور دوم برای تنظیم ارتفاع مناسب آب در استخرها باشد.
در استخرهاي پرورش ماهی قزل آال می توان دریچههاي خروجی را به نحوي طراحی کرد که آب به صورت
سیفونی از کف استخر تخلیه شود .براي این منظور باید از دو ردیف ناودانی متناسب با ظرفیت استخر استفاده
شود.
ب) تأسیسات جنبی
 1رخت کن و سرویس هاي بهداشتی
احداث رخت کن و سرویس هاي بهداشتی در محل های ورودي مزرعه ضروري است.
رخت کن به نحوي باید طراحی شود که براي هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود (یک کمد
براي لباس کار و یک کمد براي لباس شخصی) در غیر این صورت هر دو کارگر باید دو کمد مشترك (یک
کمد براي لباس هاي کار و یک کمد براي لباس هاي شخصی) داشته باشند.
سرویس بهداشتی باید مجهز به امکانات الزم براي شست و شو و ضدعفونی دست ها باشند و دور از استخرهاي
پرورشی بوده و فاضالب آن به رودخانه و همچنین استخرها نفوذ نداشته باشد.
 2انبار خوراك
انبار خوراك باید در نزدیکی درب ورودي مزرعه باشد تا از تردد اضافی خودرو در مزرعه جلوگیري
شود.
انبار خوراك باید طوري ساخته شود که از نظر کنترل رطوبت ،دما ،مبارزه با جوندگان و حشرات موذي
داراي امکانات مناسب و مجهز به پالت (محکم ،مناسب و قابل شست وشو) برای نگهداري خوراك باشد.
همچنین کف ،دیوار و سقف از جنس مناسب ،قابل شست وشو و ضدعفونی باشند.
 3دفتر اداري :مزرعه باید دارای اتاق اداري جهت انجام امور جاري و استقرار کادر فنی و مسئول فنی
بهداشتی باشد.
 4اتاق کارگري :اتاق کارگري باید در نزدیکی درب ورودي مزرعه باشد تا از تردد اضافی در مزرعه جلوگیري
شود.
 5انبار مواد شیمیایی :این انبار باید قابل قفل شدن باشد و محل نگهداري مواد شیمیایی ،سموم و
ضدعفونی کنندههاي مجاز است.
 6انبار لوازم کار :به منظور نگهداري لوازم جنبی مرکز ،محلی از مجموعه تأسیسات اصلی در نظر گرفته
میشود.
 7انبار دارو :باید مجهز به تجهیزات و امکانات مناسب برای نگهداري دارو باشد.
یادآوري :کلیه انبارها باید به صورتی ساخته شوند که قابل شست وشو و ضدعفونی بوده و داراي تهویه مناسب
باشند.
 8کوره الشه سوز /چاه تلفات :مزرعه باید داراي کوره الشه سوز یا چاه تلفات جهت معدوم کردن تلفات
برابر دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور باشد .این تأسیسات باید در دورترین نقطه مزرعه به سمت خروجی
قرار گیرد.
 9حوضچه ضدعفونی
احداث حوضچه ضدعفونی در محل ورودي مزرعه برای ضدعفونی وسایل نقلیه ضروري است.
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در محل ورودي به محوطه استخرهاي پرورشی ،باید حوضچههاي ضدعفونی تعبیه شوند.
 10محل استقرار دستگاه یخ ساز :ماهیان صید شده باید در سبدهاي مخصوص به همراه پودر یخ
حمل شوند ،بنابراین مزرعه باید با توجه به ظرفیت تولید داراي محل مناسبی براي استقرار دستگاه
یخ ساز باشد.
تبصره :چنانچه مزرعه به هر دلیل ،فاقد دستگاه یخ ساز باشد ،مزرعه باید با توجه به ظرفیت تولید داراي محل
مناسبی جهت نگهداري یخ مورد نیاز (انبار یخ) به همراه دستگاه یخ خردکن باشد.
 11سیستم برق اصلی و برق اضطراري :ظرفیت دستگاه مولد اصلی معادل باید حداکثر نیاز دستگاههاي
مصرف کننده برق در مزرعه و ظرفیت مولد برق اضطراري باید معادل حداکثر نیاز دستگاههاي هواده ،وسایل
ضروري و پمپ هاي انتقال آب و غیره محاسبه گردد.
 12دستگاه هاي هوادهی :به منظور تأمین اکسیژن مورد نیاز (متناسب با میزان تولید مزرعه) در موارد
اضطراري می توان از دستگاه اکسیژن ساز و یا دستگاههاي هوادهی در مزرعه استفاده نمود.
 13حصارکشی :محصوربودن مزرعه به منظور کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیري از ورود حیوانات و افراد
متفرقه با نصب عالیم اخطار دهنده و تعیین منطقه ممنوعه الزامی است.
 14موتورخانه :موتورخانه باید در فاصله مناسب و ترجیحاً خارج از تأسیسات احداث و تمهیدات الزم به منظور
جلوگیري از امکان هر گونه نشت و خروج روغن و سایر آالیندههاي نفتی از موتورخانه به آب پیرامون در نظر
گرفته شده باشد.

ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب
الف) ویژگی هاي فیزیکی آب
دما :درجۀ حرارت مناسب براي پرورش قزل آال  7تا  17درجۀ سانتی گراد.
کدورت :کدورت آب باید کمتر از  200میلی گرم در لیتر باشد.
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ب) ویژگیهاي شیمیایی آب
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قلیائیت کل

pH = 7-7/6

سختی کل براساس کربنات کلسیم

 ١٠تا  ٤٠٠میلی گرم در لیتر

منیزیم

بیش از  ٢٠میلی گرم در لیتر

کل آهن

صفر تا  0/15میلی گرم در لیتر

آهن دوظرفیتی

منفی

آهن سه ظرفیتی

 0/5میلی گرم در لیتر

سولفات

کمتر از  ٥٠٠میلی گرم در لیتر

مس

در آب های سبک کمتر از  0/06میلی گرم در لیتر

مس

در آب های سخت کمتر از  0/03میلی گرم در لیتر

کادمیوم

در آب های سبک کمتر از  0/004میلی گرم در لیتر

کادمیوم

در آب های سخت کمتر از  0/003میلی گرم در لیتر

نیکل

کمتر از  0/02میلی گرم در لیتر

روی

کمتر از  0/05میلی گرم در لیتر

کروم

کمتر از  0/03میلی گرم در لیتر

سرب

کمتر از  0/03میلی گرم در لیتر

جیوه

کمتر از  0/0002میلی گرم در لیتر

منگنز

تا  0/15میلی گرم در لیتر

فسفر کل

 0/01تا  ٣میلی گرم در لیتر

فسفر محلول

کمتر از  ١میلی گرم در لیتر

کلر

کمتر از  0/003میلی گرم در لیتر

هیدروژن سولفوره

کمتر از  0/002میلی گرم در لیتر

آمونیاک کل

کمتر از  ٢میلی گرم در لیتر

آمونیاک غیریونیزه ()NH3

کمتر از  0/013میلی گرم در لیتر

نیتریت

کمتر از  0/05میلی گرم در لیتر

دی اکسید کربن

کمتر از  0/05میلی گرم در لیتر

پودمان دوم :تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه بهداشتی تأسیس /بهرهبرداري مزارع پرورش ماهیان سردابی
الف) مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه بهداشتی تأسیس:
 ١تکمیل و ارائه نمون برگ درخواست:
کلیه متقاضیان دریافت پروانه تأسیس باید تقاضاي خود را مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی تأسیس به همراه
طرح توجیهی به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به ثبت برسانند.
 ٢مدارك مربوط به مالکیت زمین تأسیسات مطابق ضوابط مندرج در کتاب نظام دامداري باشد.
1ـ2ـ در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات ،متعلق به چند نفر باشد به شرطی پروانه به نام یکی از
مالکین صادر می گردد که وکالت نامه رسمی غیرقابل عزل ،حداقل به مدت  5سال (نمون برگ شماره 4
کتاب نظام دامداري) از سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه مربوط به نام خود ارائه
نماید.
2ـ2ـ صدور پروانه براي مراکز متعلق به دولت و یا دستگاههاي وابسته به دولت با ارائه گواهی از باالترین مقام
آن دستگاه مبنی بر تأیید مالکیت بالمانع است.
در هرصورت در هر یک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکیت یا تصرف طبق
مدارك رسمی به اثبات رسید پروانه مذکور لغو و خسارت هاي وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد
بود.
 ٣درصورتی که متقاضی شرکت یا شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه شرکت ،روزنامه رسمی ضرورت
دارد.
 ٤سایر مدارك مورد نیاز:
1ـ4ـ تعهد نامه رسمی مالک براساس نمون برگ مندرج در کتاب نظام دامداري
2ـ4ـ موافقت مراجع ذی ربط درخصوص تأمین آب و برق و تأیید گواهی کیفیت آب از اداره کل دامپزشکی
استان و یا سازمان آب منطقه اي
3ـ4ـ کروکی و آدرس دقیق محل تأسیسات
4ـ4ـ نقشههاي کلی و تفکیکی تأسیسات و تجهیزات مزرعه برابر اصول بهداشتی
5ـ4ـ نمون برگ شماره ( 7بازدید از زمین براي صدور یا تمدید پروانه تأسیس) تکمیل شده توسط کارشناس
اداره کل و یا شبکه دامپزشکی شهرستان و ممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان مربوط
ب) مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه بهداشتی بهره برداري:
متقاضیانی که برابر ضوابط نسبت به تأسیس مزرعه براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام کرده
باشند با تکمیل و ارائه مدارك زیر پروانه بهداشتی بهره برداري دریافت خواهند نمود:
 ١نمون برگ درخواست :کلیه متقاضیان باید تقاضاي خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به
ثبت برسانند.
 ٢اصل پروانه بهداشتی تأسیس
 ٣اصل مدارك مالکیت مطابق ضوابط مندرج در کتاب نظام دامپروري.
 ٤نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی که باید مطابق ضوابط اعالم شده در این دستورالعمل باشد.
 ٥کارت بهداشتی معتبر کلیه کارگران شاغل.
 ٦نسخه ای از قرارداد استخدام مسئول فنی بهداشتی.
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یادآوري  :1مسئول فنی بهداشتی به شخص واجد شرایط اطالق میشود که با اخذ پروانه مربوط از سازمان
دامپزشکی کشور و یا ادارات تابعه وظیفه کنترل بهداشتی را در واحدهاي موضوع این دستورالعمل مطابق
شرح وظایف ابالغی از سوي سازمان دامپزشکی یا ادارات تابعه برعهده دارد.
یادآوري  :2تعداد و صالحیت هاي الزم براي مسئول فنی بهداشتی مزارع براساس ظرفیت و تنوع فعالیت طبق
دستورالعمل هاي سازمان که با همکاري سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران تدوین می گردد،
خواهد شد.
 7نقشههاي کلی و تفکیکی تأسیسات موجود مورد تأیید توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط.
 8تکمیل نمون برگ بازدید از مرکز براي صدور و یا تمدید پروانه بهداشتی بهره برداري توسط اداره کل
دامپزشکی استان مربوط.
ج) ضوابط صدور پروانه بهداشتی بهره برداري مزارع موجود.
توجه

رعایت کلیه ضوابط فنی بهداشتی و شرایط و ضوابط بهداشتی تأسیسات موضوع این دستورالعمل در
خصوص مزارع موجود الزم االجرا است.
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
ماده 1ـ هدف :تعيين شرايط و ضوابط فني بهداشتي مزارع پرورش ماهيان گرمابي
ماده 2ـ دامنه کاربرد :اين دستورالعمل در مزارع پرورش ماهيان گرمابي به منظور صدور و تمديد پروانه
بهداشتي كاربرد دارد.
ماده 3ـ مسئولیت اجرا :مسئوليت اجرای اين دستورالعمل برعهده اداره کل می باشد و دفتر نظارت مسئول
نظارت بر حسن اجراي آن است.
ماده 4ـ قوانین و مقررات مرتبط
آیين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب هيئت وزيران
ماده 5ـ تعاریف ،واژهها و اصطالحات:
در اين دستورالعمل عالوه بر واژهها و اصطالحات تعريف شده در آیين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي
مصوب سال ،١٣٨٧واژهها و اصطالحات زير نيز به كار مي رود.
 1سازمان :سازمان دامپزشکي کشور
 2اداره کل :اداره کل دامپزشکي استان
 3شبکه دامپزشکي :شبکه دامپزشکي شهرستان
 4دفتر نظارت :دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي سازمان دامپزشكي كشور
 5مزرعه :مزرعه پرورش ماهيان گرمابي
 6آبزی پروری :پرورش انواع مختلف آبزيان جانوری و گياهی در محيط های آبی
 7ماهيان گرمابي :انواع ماهيان خانواده كپور ماهيان از جمله کپور معمولي (لجني) ،كپور علف خوار ،کپور
نقره ای و کپور سرگنده
 8شاخص پايايي خاك :حداقل و حداكثر ميزان رس موجود در خاك
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ماده  6ـ محل و موقعيت مزرعه بايد داراي شرايط زير باشد:
 1حريم بهداشتي براساس مفاد ماده  ١٢اين دستورالعمل رعايت شود.
 2بافت خاك براي ايجاد تأسیسات و استخرها مقاومت الزم را داشته باشد.
 3در معرض حوادث طبيعي از جمله سيل ،طوفان هاي موسمي و دريايي ،كوالك هاي شديد ،ريزش يا
فرسايش ديواره تپه ها و كوهها و آبرفت ها نباشد.
 4زمين هموار و داراي شيب ماليمي باشد به نحوي كه آب به راحتي به حوضچهها و استخرها هدايت و خارج
شود.
 5تحت تأثير آلودگی ناشی از صنايع ،پساب مزارع کشاورزی و آبزي پروري و فاضالب شهري و صنعتي نباشد.
 6به سهولت به راههاي ارتباطي جهت حمل و نقل دسترسي داشته باشد.
 7از مصب رودخانه و مناطقی از دريا که دارای گل و الی هستند ،دور باشد.
ماده 7ـ ظرفيت مزرعه با توجه به درخواست و طرح و نقشه ارائه شده از سوي متقاضي و روش پرورش
توسط اداره کل تعيين مي شود.
تبصره  :1حداقل ظرفيت در هر دوره پرورش  ٥٠٠٠قطعه و حداکثر آن براساس امکانات و تجهيزات مندرج
در اين دستورالعمل و به ازاي هر هكتار استخر پرورش معادل  ٤تن محاسبه و تعيين میشود.
ماده  8ـ مساحت زمي ن به نحوي باشد که عالوه بر مساحت درنظر گرفته شده براي استخره ا ،معادل
 ٢٠درصد كل زمين برای استقرار ساير تأسیسات ،محوطه سازي ،حمل و نقل تجهيزات و تردد وسايل نقليه
در نظر گرفته شود.
ماده 9ـ ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک محل احداث مزرعه بايد مطابق جداول زیر باشد.
ویژگی هاي فیزیکی خاك
ویژگی

مقدار مجاز (درصد)

توضیحات

رس

بیش از ٢٠

١ـ در صورتی که شاخص پایانی خاک کمتر از  ٨درصد باشد ،مقدار رس آن باید
حداقل تا  ٢٠درصد افزایش یابد (مقدار مطلوب رس  ٢٥درصد است)
٢ـ شاخص پایانی در خاک های رس دار برای ساختن دیواره ها باید از  ٣٠درصد
کمتر باشد.
٣ـ حد روان بودن خاک های کم رس برای کوبیدن مناسب حدود  ٣٥درصد
می باشد.

شن

 ٧٥و به باال

میزان مخلوط شن و الی نباید از  ٧٥درصد کمتر باشد.
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ویژگی هاي شیمیایی خاك
ویژگی

مقدار مجاز

واحد اندازه گیری

توضیحات

pH

7-8

ــ

منیزیم

٢٠

ppm

آهن کل

 0/9تا ٢

ppm

∗اگر  pHآب اسیدی باشد بایستی  pHخاک به مقداری قلیایی
گردد تا در حد مناسب قرار گیرد و برای خاک های اسیدی نیز
حتماً باید قلیاییت آب کمی افزایش یابد تا در محدوده مناسب
قرار گیرد.

روی

کمتر از 0/05

ppm

کروم

کمتر از 0/03

ppm

سرب

کمتر از 0/03

ppm

جیوه

کمتر از 0/002

ppm

نیکل

کمتر از 0/02

ppm

آلومینیوم

0/02

ppm

مس

کمتر از 0/06

ppm

ماده 10ـ ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آب مزارع و نيز غلظت قابل تحمل سموم رايج كشاورزي ،صنعتي
و شهري توسط ماهيان گرمابي مطابق جداول زیر مي باشد.
ویژگی هاي فیزیکی آب
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ویژگی

مقدار مجاز

دما

 ٢٠تا ٣٠

رنگ

زرد متمایل به
سبز

کدورت

تا ٣٠

واحد اندازه گیری

توضیحات

درجه سانتی گراد ∗دمای مطلوب برای رشد  ٢٣درجه سانتی گراد می باشد.
∗رنگ زرد متمایل به سبز حاکی از وضعیت مناسب ذی شناوران
ــ
(مجموعه ریز آبزی ها از جمله فیتوپالنکتون ها ،زئوپالنکتون ها،
دافنی و دیاتومه) است.
سانتی متر
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ویژگی هاي شیمیایی آب
ویژگی

مقدار مجاز

نیترات ها

 ١تا ٢

میلی گرم در لیتر

قلیاییت کل

٢٠

میلی گرم در لیتر

سختی آب

 ٥تا ٨

میلی گرم در لیتر

٢٠

میلی گرم در لیتر

 0/9تا ٢

میلی گرم در لیتر

دوظرفیتی

صفر

میلی گرم در لیتر

سه ظرفیتی

0/5

میلی گرم در لیتر

30ـ20

میلی گرم در لیتر

آب های سبک

کمتر از 0/06

میلی گرم در لیتر

آب های سخت

کمتر از 0/03

میلی گرم در لیتر

آب های سبک

کمتر از  0/004میلی گرم در لیتر

آب های سخت

کمتر از  0/003میلی گرم در لیتر

منیزیم
آهن

تام

سولفات
مس
کادمیوم

واحد اندازه گیری

نیکل

کمتر از 0/02

میلی گرم در لیتر

روی

کمتر از 0/05

میلی گرم در لیتر

کروم

کمتر از 0/03

میلی گرم در لیتر

سرب

کمتر از 0/03

میلی گرم در لیتر

جیوه

کمتر از  0/0002میلی گرم در لیتر

منگنز

صفر تا 0/15

میلی گرم در لیتر

تام

 0/01تا ٣

میلی گرم در لیتر

محلول

کمتر از ١

میلی گرم در لیتر

فسفر
کلر

کمتر از  0/003میلی گرم در لیتر

هیدروژن سولفوره

کمتر از  0/002میلی گرم در لیتر

آمونیاک

تام
غیریونیزه

کمتر از ٢

∗ قلیاییت کل براساس کربنات کلسیم ()CaCO3
اندازه گیری می شود.
∗ وجود گاز هیدروژن سولفوره نشان دهنده آلودگی
شدید در استخر است که باید استخر به طور مرتب
لجن زدایی شود.
∗  pHباالتر از  ٩و پایین تر از  5/5باعث بروز مشکالت
پرورشی می گردد.
سختی آب براساس غلظت کربنات کلسیم در آب
اندازه گیری می شود.
∗ غلظت اکسیژن در آب خروجی باید حداقل ٦ mg/lit
باشد.
∗ در ارتفاع صفر و فشار ( 760 mm/Hgمیلی متر
جیوه) و دمای صفر درجه سانتی گراد میزان اکسیژن
محلول  14/5میلی گرم در لیتر است.
∗ مقدار فنل  ٩تا  ٥٠میلی گرم در لیتر کشنده است.

میلی گرم در لیتر

کمتر از  0/013میلی گرم در لیتر

نیتریت

کمتر از 0/05

میلی گرم در لیتر

دی اکسید کربن

کمتر از 0/05

میلی گرم در لیتر

pH

توضیحات

7/2- 8/4

ــ
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تا ٣

شوری
سختی آب
ازت

گرم در هزار

 ١٠٠تا ٢٠٠

میلی گرم در لیتر

٣-٢

میلی گرم در لیتر

هدایت الکتریکی

تا ٢٠٠٠

اکسیژن محلول

٦-١٢

میلی گرم در لیتر

سموم حاصله از فعالیت های
زیستی آلومینیوم

0/02

میلی گرم در لیتر

صفر تا ٩

میلی گرم در لیتر

فنل

میکروموس بر
سانتی متر
µmhos/cm

غلظت قابل تحمل سموم رایج کشاورزي ،صنعتی و شهري توسط ماهیان گرمابی
نام سم یا ماده آلوده کننده شیمیایی

حداکثر قابل تحمل واحد اندازه گیری

الدرین

0/003

میکرو گرم در لیتر

پاراتیون

0/04

میکرو گرم در لیتر

د.د.ت

0/001

میکرو گرم در لیتر

لیندن

0/01

میکرو گرم در لیتر

بای فنیل های پلی کلره

0/001

میکرو گرم در لیتر

  5ـ3

میلی گرم در لیتر

 0/3تا 2/5

میلی گرم در لیتر

پاک کننده های آنیونی الکیل سولفات
پاک کننده های کاتیونی

ماده 11ـ حداكثر ميزان فيتوپالنكتون و زئوپالنكتون هاي شناور در آب مزارع نباید از  ١٠ميليون قطعه در
هر متر مكعب بيشتر باشد و ميزان مناسب براي پرورش بين  ٤تا  ٦ميليون قطعه در هر مترمكعب مي باشد.
ماده 12ـ رعايت حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به آن ،عوارض طبيعي و تأسیساتي و مناطق
مسكوني به شرح زير الزامي است:
 1حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام
تبصره  :1فواصل مندرج در جدول صفحه بعد براساس آخرين تأسیسات واحد با اولين تأسیسات واحد مجاور
محاسبه مي گردد.
تبصره  :2درصورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه ،كوه ،دره ،جنگل ،رودخانه و غيره كه محدوديت تردد
ايجاد مي كنند و يا درصورت درختكاري به عمق  ٦متر و كاشت درخت حداقل در  ٣رديف ،فواصل مندرج در
جدول مربوط مي تواند حداكثر تا  ٢٠درصد كاهش يابد.
تبصره  :3در استان هاي مازندران ،گيالن ،گلستان و مناطق اقليمي مشابه از نظر آب و هوا و پوشش گياهي
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درصورت ضرورت و بنا به نظر سازمان های مربوطه ،فواصل مندرج در جدول را مي توان عالوه بر موارد مندرج
در تبصره  ،٢حداكثر تا  ١٠درصد كاهش داد.
تبصره  :4درخصوص مجتمع ها (سايت هاي تكثير و پرورش) با مديريت و مالكيت واحد و متمركز درصورت
رعايت كليه ضوابط و مقررات بهداشتي مربوط ،رعايت فاصله بين واحدها مطرح نمي باشد.
حریم بهداشتی مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
واحدهای پرورش و نگهداری گاو و گاومیش

مزرعه پرورش
ماهیان گرمابی (متر)

اصالح نژادی و تحقیقاتی

٥٠٠

داشتی (شیری و گوشتی) و پرواربندی

١٠٠

اصالح نژادی و تحقیقاتی

٥٠٠

داشتی و پرواربندی

١٠٠

واحدهای پرورش و نگهداری شتر

داشتی و پرواری

١٠٠

واحدهای تکثیر ،پرورش و سوارکاری اسب و
استر

اصالح نژادی و تحقیقاتی

٥٠٠

واحدهای تکثیر و پرورش اسب و استر و
نگهداری سیلمی

١٠٠

کانون های سوارکاری و پرورشگاه ها و
واحدهای تربیت اسب

١٠٠

واحدهای پرورش و نگهداری حیوانات پوستی و خرگوش ،نوتریا ،چین چیال و حیوانات
آزمایشگاهی سمور (خز) و ایلتیس
آزمایشگاهی
(پلی کت) و روباه

١٠٠

واحدهای پرورش و نگهداری سگ و گربه

١٠٠

واحدهای پرورش و نگهداری گوسفند و بز

اماکن دامی

واحدهای پرورش و نگهداری ماکیان (مرغ و
خروس)
مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
واحدهای پرورش و نگهداری سایر ماکیان

الین

١٠٠٠

اجداد

٥٠٠

مادر ،پولت ،تخم گذار و گوشتی

١٠٠

مزارع پرورش آبزیان

١٠٠

مراکز تکثیر آبزیان

٥٠٠

مادر و پرورشی

١٠٠
١٠٠

واحدهای پرورش و نگهداری پرندگان زینتی
مراکز تکثیر و پرورش ملکه زنبورعسل

-

زنبورداری

-

میادین دام

عرضه و کشتاری

١٠٠
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صنایع وابسته به دام

کارخانجات

جوجه کشی

١٠٠

خوراک دام ،طیور و آبزیان

١٠٠

کارخانجات تبدیل ضایعات

١٠٠

کشتارگاه دام و طیور

١٠٠

سردخانه مواد پروتئینی

١٠٠

کارگاه های فراوری و بسته بندی
فراورده های خام دامی

١٠٠

 2حريم تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص رعايت فاصله با مناطق مسکونی
(استان ،شهرستان ،شهر و روستا) ،دريا ،رودخانه ،پارك ،تاالب ،درياچه ،چاههاي آب شرب و قنوات
تبصره  :1ضمن رعايت حريم اعالم شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ،به منظور خود پااليندگي،
آب ورودي از رودخانه يا دريا به مزرعه و آب خروجي از مزرعه به رودخانه يا دريا فاصله حداقل  100متر تا
رودخانه يا باالترين مد دريا را به نحوي طي نمايد .در هرحال آب خروجي و ورودي باید ويژگي هاي فيزيكي،
شيميايي و ميكروبي مربوط را دارا باشد.
حريم بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرايي شماره / ٤٦٣٨د ( 1388/6/22ضوابط
و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به آن)
 3حريم تعيين شده از سوي وزارت راه و شهرسازي با جاده (اتوبان ،بزرگراه ،اصلي و فرعي) ،راه آهن و نيز
با فرودگاه (بين المللي و منطقه اي).
ماده 13ـ طرح و نقشه ساختمان ،تأسیسات و مشخصات دستگاهها بايد توسط متقاضي متناسب با ظرفيت و
براساس اصول ( GMPعمليات صحيح توليد)( GHP ،عمليات صحيح پرورش) و امنيت زيستي به نحوي تهيه
و ارائه شود كه عالوه بر تأمین ميزان فضاهاي الزم براي تأسیسات اصلي و جنبي شامل استخرهاي پرورش
و ذخيره آب ،کانال هاي زهکش ،کانال هاي آبرسان و خروجي ،ايستگاه آبگيری ،ساختمان اداری ،انبارها و
اتاق های کارگری ،رخت كن و سرويس هاي بهداشتي باشند.
پژوهش
کنید

در منطقه شما چه نوع مزارع پرورش ماهی وجود دارد؟ از پرورش دهندگان محلي تحقیق كرده و
ظرفیت پرورش منطقه را مشخص کنید.
ماده 14ـ ايستگاه آبگيری شامل قسمت هاي زير است:
 1سازه مکش
 2موتورخانه :بايد در نزديک ترين فاصله به منبع آبی باشد و به نحوي كه امکان نشت هر گونه مايعات مثل
گازوئيل ،نفت ،روغن و  ...از آن به آب استخر و کانال آبرسان اصلی وجود نداشته باشد.
 3حوضچه آرامش :حوضچه آرامش با استفاده از فيلترهاي شني و توري در اندازه هاي مختلف براي
رسوب گذاري اوليه و فيلترينگ آب ورودي بايد احداث شود.
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 ٤لولههای مرتبط کننده :بايد از جنس مواد زنگ نزن باشد و حداقل  ٥٠سانتیمتر از کف فاصله داشته باشد.
 ٥استخر ذخيره سازي آب :بايد حداقل معادل  ١٠درصد ظرفيت استخرهاي پرورشي باشد.
تبصره  :1درصورتي كه حوضچه آرامش و کانال آبرسان اصلی مزرعه داراي ظرفيت كافي براي ذخيره و
رسوب گذاری آب باشد ،احداث استخر ذخيره سازي آب ضرورتي ندارد.
ماده 17ـ مزرعه بايد با ديوار و يا فنس به طور كامل محصور شود و از ورود افراد متفرقه و حيوانات جلوگيري
شود.
ماده 18ـ تأسیسات جنبي (شامل ساختمان اداري ،نگهبانی ،موتورخانه ،انبارها ،سرويس هاي بهداشتي،
رخت كن ،پاركينگ ،فضاي سبز ،راه هاي دسترسي ،مكان هاي رفاهي (محل استراحت كاركنان ،سالن
غذاخوري ،آشپزخانه و نمازخانه) و دفتر دامپزشكي بايد در محل هاي مناسب نزديك به درب ورودي احداث
شوند و مساحت آن حداقل يك پنجم تا يك هفتم تأسیسات اصلي باشد.
ماده 19ـ رخت كن و سرويس هاي دوش و يا روشويي بايد در مبدأ ورودي به مزرعه بوده و مجهز به آب سرد
و گرم و امكانات مربوط باشد.
تبصره  : 1فاضالب سرويس هاي بهداشتي نبايد به رودخانه و يا استخرها نفوذ داشته باشد.
ماده 20ـ انبار نگهداري خوراك بايد در نزديكي درب ورودي مزرعه ساخته شده و داراي امكانات زير
باشد:
 1كنترل رطوبت ،دما و جلوگيري از ورود جوندگان و حشرات موذي
 2تهويه مناسب
 3پالت (محكم ،مناسب و قابل شست وشو و ضدعفوني) برای نگهداري خوراك
 4وسايل توزين و توزيع غذا
 5درب قابل كنترل براي جلوگيري از تردد افراد متفرقه به انبار
 6كف و ديواره قابل شست وشو و ضدعفوني
ماده 21ـ احداث انبار لوازم به منظور نگهداري لوازم جنبي مزرعه الزامي است .اين انبار بايد داراي قفسههاي
اختصاصي و يا امكانات الزم براي نگهداري دارو ،مواد شيميايي ،سموم و ضد عفوني كنندههاي مجاز به صورت
كام ً
ال مجزا باشد.
ماده  22ـ مزرعه بايد نيروي برق مورد نياز خود را از شبكه سراسري و يا ژنراتور اختصاصي حداقل برابر با
ظرفيت مورد نياز تأمین نمايد.
تبصره  :1درصورتي كه نيروي برق مورد نياز از شبكه سراسري تأمین مي شود ،نصب دستگاه مولد برق
اضطراري حداقل معادل نياز دستگاه هاي هواده و پمپ هاي انتقال آب ضروري است.
ماده 23ـ احداث حوضچه ضدعفوني در ورودی مزرعه براي ضدعفوني چرخ هاي وسایل نقلیه و نيز
حوضچه هاي ضدعفوني به منظور ضدعفوني چكمه پرسنل در محل ورودي به محوطه استخرهاي پرورش
ضروری است.
ماده 24ـ مزرعه باید داراي کوره الشه سوز يا چاه تلفات براي معدوم کردن تلفات در دورترين نقطه مرکز به
سمت درب ورود و خروج و يا امکانات الزم برای انتقال بهداشتی ضايعات به مراکز مجاز باشد.
ماده 25ـ براي تأمین آب شيرين با فشار مناسب جهت مصارف عمومي پرسنل ،بايد يك منبع ذخيره آب
براي اين منظور در نظر گرفته شود.
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ماده 26ـ متقاضي اخذ پروانه بهداشتي تأسیس مزرعه بايد مدارك زير را به اداره كل ارائه نمايد:
 1ارائه نمون برگ درخواست و ثبت آن در اداره كل
 2مدارک مربوط به مالكيت زمين:
 . ٢.١در مورد اراضي داراي سند مالکيت اصل اسناد مالکيت به همراه يک نسخه کپي از آنها.
 . ٢.٢در مورد اراضي استيجاري ،اجاره نامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي كشور) حداقل  ٣ساله
تبصره  :1در مورد زمين هاي اوقافي :مدت و موضوع اجاره بر اساس نظريه اداره اوقات محل تعيين مي گردد.
 . ٢.3در مورد اراضي فاقد سند مالکيت :مستند تصرف و احراز مالکيت به تأیيد ارگان هاي رسمي ذيربط (اداره
ثبت و سازمان جهادکشاورزي استان) رسيده باشد و امضا و ارائه تعهد رسمي و ثبتي مبني بر اينکه پس از
صدور پروانه درصورت اثبات عدم صحت مالکيت پروانه صادره فورا ً لغو شده و متقاضي حق اعتراض نداشته
باشد و خسارت هاي وارده را جبران نمايد.
 . ٢.٤درمورد اراضي مشاع :گواهي الزم به نام متقاضي مبني بر تعيين مساحت زمين از مرجعي که توسط
ارگان هاي ذي ربط معرفي مي شود و نيز نقشه زمين مورد نظر جهت ايجاد تأسیسات که به تأیيد و امضای
کليه مالکين زمين و در صورت عدم دسترسي به کليه مالکين به تأیيد عده اي از مالکين آن و شوراي محل و
ممهور به مهر بخشداري و فرمانداري باشد.
 . ٢.٥در مورد زمين هاي اصالحات ارضي مفروزالرعيه گواهي الزم مبني بر مالکيت يا تصرف زمين و بالمعارض
بودن آن و همچنين تأیيد حدود مشخصات و مساحت زمين از ارگان ذي ربط و نيز تفکيکي اراضي محل که
زمين موردنظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.
 . ٢.٦در مورد اراضي واگذار شده از سوي هيأت هاي واگذاري زمين :صورت جلسه واگذاري زمين و همچنين
نقشه و کروکي موردنظر جهت احداث تأسیسات الزامي است.
تبصره  :2درصورتي كه زمين محل احداث تأسیسات متعلق به چند نفر باشد به شرطي پروانه به نام يكي
از مالكين صادر مي شود كه وكالت نامه رسمي غيرقابل عزل ،حداقل به مدت  ٥سال ( نمون برگ شماره ٤
كتاب نظام دامداري) از ساير مالكين مبني بر اجازه ايجاد تأسیسات و دريافت پروانه مربوط به نام خود ارائه
نمايد.
تبصره  :3صدور پروانه براي واحدهاي متعلق به دولت و يا دستگاههاي وابسته به دولت با ارائه گواهي از
باالترين مقام آن دستگاه مبني بر تأييد مالكيت بالمانع است.
تبصره  :4در صورتي که متقاضي شرکت يا شخصيت حقوقي باشد ارائه اساسنامه شرکت و روزنامه رسمي
ضرورت دارد.
تبصره  :5در هريک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکيت يا تصرف طبق مدارک
رسمي به اثبات رسيد پروانه مذکور فوراً لغو و خسارت هاي وارده ناشي از آن به عهده متقاضي خواهد بود.
 3تعهدنامه رسمي مالک بر اساس نمون برگ مندرج در نظام دامداري
 4موافقت مراجع ذي ربط درخصوص تأمین آب و برق
 5کروکي و آدرس دقيق محل تأسیسات
 6نقشههاي کلي و تفکيکي تأسیسات و تجهيزات برابر اصول فني بهداشتي
 7نمون برگ بازديد از زمين براي صدور يا تمديد پروانه بهداشتي تأسیس (نمون برگ شماره  )٧تكميل شده
توسط كارشناسان اداره كل يا شبكه دامپزشكي
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 8ارائه نتايج آزمايشات خاك (که بايد مطابق اين دستورالعمل باشد).
 9ارائه نتايج آزمايشات آب مصرفي (که بايد مطابق اين دستورالعمل باشد).
ماده 27ـ متقاضيان پس از احداث و تکميل تأسیسات مطابق نقشه تأييدي ،مي توانند نسبت به ارائه مدارك
زير جهت دريافت پروانه بهداشتي بهره برداري اقدام نمايند:
 1ارائه نمون برگ درخواست و ثبت آن در اداره كل.
 2ارائه اصل پروانه بهداشتي تأسیس صادره.
 3ارائه اصل مدارك مربوط به مالكيت زمين.
 4تكميل نمون برگ بازديد براي صدور يا تمديد پروانه بهداشتي بهره برداري تنظيم شده توسط اداره کل
يا شبكه دامپزشکي.
 5ارائه کارت بهداشتي (گواهي سالمت) معتبر براي کليه پرسنل شاغل.
 6ارائه يک نسخه از قرارداد استخدام مسئول فني بهداشتي.
 7ارائه نقشههاي کلي و تفکيکي تأسیسات مزرعه كه به تأييد اداره کل رسيده است.
ماده  28ـ رعايت کليه ضوابط فني بهداشتي و مقررات صدور پروانه بهداشتي (موضوع اين دستورالعمل)
درخصوص مزارع موجود نيز الزم االجرا مي باشد.
فعالیت
عملی

 ١با توجه به مطالب بیان شده ،استخر پرورش ماهی هنرستان خود را از نظر طراحی ،رعایت فواصل،
مساحت ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.
 ٢آیا در طراحی و ساخت آن شرایط استاندارد رعایت شده است؟
دستورالعمل صدور مجوز پروانه ماهیان زینتی آب شیرین
ماهیان زینتی و آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسیري آب شیرین زندگی می کنند و صرفاً
متعلق به کشور ایران نمی باشند .مجوزهاي صادره با نام مجوزهاي صادره تکثیر و پرورش ماهیان زینتی قید
می گردد .این دستورالعمل جهت صدور پروانه به طور هماهنگ در کشور می باشد.
ظرفیت تولیدی ماهیان زینتی آب شیرین

سطح مفید سطح فضای
تولید برحسب سطح کل
عمومی
فضای تولیدی فضای تولیدی
عدد در
(مترمربع)
مورد نیاز
انواع واحدها سال(مترمربع) مورد نیاز
(مترمربع)
(مترمربع)

واحدهای
کوچک

١٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠
١٦٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠
٢٠٠

٧٠
84
98
112
126
140

30
36
42
48
54
60

آب مورد
نیاز برحسب
مترمکعب در
ماه

میزان
اشتغالزایی
طرح

سطح مفید
در غیر
آکواریوم و
استخر باالی
 ٢٠مترمربع

30
40
50
60
70
80

4
4
4
6
6
6

140
168
198
224
252
280
57

واحدهای
متوسط

400000
600000
800000
1000000

400
600
800
1000

320
480
640
800

80
120
160
200

160
240
320
480

10
12
14
16

640
960
1280
1600

واحدهای
بزرگ

1500000
2000000
3000000
4000000

1500
2000
3000
4000

1275
1700
2250
3400

225
300
450
600

720
960
1440
1920

20
24
28
32

2550
3400
5100
6800

 1واحدهاي تولیدي برحسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می شوند.
الف) واحدهاي کوچک :که حداقل  100000تا  200000قطعه در سال تولید می کنند.
ب) واحدهاي متوسط :از  200000تا  1000000قطعه در سال تولید می کنند.
ج) واحدهاي بزرگ  :از  1000000تا  4000000قطعه در سال تولید می کنند.
 ٢حداقل واحد تولیدي ،مساحت مفید  70متر مربع فضاي مسقف با تولید  100000قطعه ماهی در سال
می باشد.
 ٣آکواریوم ها در سه طبقه پیش بینی شده است و درصورتی که قسمتی از سطح تولیدي از حوضچه تشکیل
شده باشد امکان نصب آکواریوم ها در  1تا  3طبقه امکان پذیر می باشد .حدود  70درصد از مساحت مفید
سالن تولیدي براي نصب آکواریوم ها و حوضچهها منظور شده است.
 ٤با احتساب نگهداري مولدین ،تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازاي هر متر مربع  1000قطعه تا
اندازه 5ـ 2سانتی متري منظور شده است ( 1000قطعه براي تولید بچه ماهی در آکواریوم ها و حوضچهها تا
حداکثر مساحت  20متر مربع منظور شده است).
 ٥تولید در استخرهاي باالي  20متر مربع به طور مسقف و بدون سقف به ازاي هر متر مربع سطح تولید 500
قطعه بچه ماهی در سال منظور شده است.
 ٦تولید در واحد سطح محاسبه میشود و ارتفاع آکواریوم ها حدود  40سانتیمتر منظور شده است و این
ارتفاع  90درصد عمومیت دارد که قابل تغییر است.
 ٧در متن پروانه مساحت مفید محوطه تولیدي و مساحت کل قید گردیده است .و مساحت کل حداکثر 30
درصد بیشتر از مساحت مفید درنظر گرفته میشود.
 ٨دماي آب تانک ها و حوضچهها برحسب گونههاي مختلف حدود 29ـ 24درجه است .از نظر کیفیت آب
میزان  pHبرابر 8ـ ،6/5شوري آب حداکثر  EC=3000 µmhos/cmو سختی آب حداکثر  250میلی گرم
در لیتر می باشد و در آب هاي آشامیدنی نیاز به آزمایش آب نیست.
 ٩مقدار آب مورد نیاز برحسب مصرف ماهانه طبق جدول صفحه قبل تعیین گردیده است.
 10طول آکواریوم ها معموالً از  80تا  200سانتیمتر و عرض آن  30تا  50سانتی متر که براي تولید و نگهداري
بچه ماهی می باشد و براي مولدین طول  100سانتیمتر مناسب است.
 ١١کف محوطه تولیدي باید قابل شست وشو و داراي محل تخلیه آب و لوله کشی الزم باشد.
 12براي هوادهی به آکواریوم ها یا حوضچهها نیاز است از سیستم مرکزي هوادهی استفاده شود.
 13تولید در همه مناطق امکان پذیر است .لیکن به لحاظ کاهش هزینه انرژي در مناطق گرم اقتصادي تر است.
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 14نیاز به استعالم برای تغییر کاربري زمین براي ماهیان زینتی نمی باشد.
 15افراد حقیقی یا حقوقی که قبالً پروانه ماهیان زینتی دریافت داشته اند ظرفیت پروانه آنها برحسب سطح
مفید آکواریوم یا حوضچههاي تولیدي در این دستورالعمل محاسبه و پروانه جدید صادر خواهد شد.
 16سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است الزم است برحسب مورد از معاونت آبزي پروري
استعالم شود.
 17با توجه به موارد فوق چنانچه پس از انجام کار و در موارد خاص مشکالتی از سوي سازمان هاي ذی ربط
به روز نماید دارنده پروانه باید شخصاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.
 18به ازاي هر  100هزار قطعه تولید ماهیان زینتی ،چهار اشتغال منظور میشود.
 19در موافقت اصولی و پروانه تأسیس قید می گردد ،این پروانه جهت واردات ماهی زینتی و نهادههاي مربوطه
اعتباري ندارد.
 20ده درصد از کل فضاي عمومی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی براي مکان قرنطینه درنظر گرفته شود.
 21به منظور کنترل واردات در پروانه بهره برداري قید می گردد ،دارنده این پروانه می تواند حداکثر سالیانه
 15درصد از ظرفیت پروانه بهره برداري به منظور حفظ خصوصیات ژنتیکی (مولدسازي) با رعایت مقررات
اقدام به واردات ماهیان زینتی نماید.
تبصره  :1فضاي عمومی شامل اتاق کارگري ،انبار ،سرویس هاي بهداشتی ،نگهبانی و غیره می باشد.
تبصره  :2واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می کنند صدور کارت شناسایی برای ادامه فعالیت آنها بالمانع
است.
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