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کرمیاردات غذاي واردات ضوابط و ضوابط  

 (شیرونومیدها، کرمهاي خونی، کم تار، پرتار،توبیفکس ها)
)Chironomid ,Blood worms, Oligochaete, Polychaete, Tubifex worms(  

ی در ماهیان زینت  
  

شیرونومیدها، کرمهاي خونی، کم ( کرمی ضوابط واردات غذاياین ضوابط، صرفاً، به منظور واردات 
ماهیان زینتی زنده آب شیرین و شور، تنظیم شده است و شامل واردات سایر در )کس هاتار، پرتار،توبیف

  . ، نمی شود... نرم تنان، سخت پوستان ، مرجان ها و   و کرمی آبزیان، غذاي زندهانواع 
  

  :تعاریف
 آبزیــان زینتــی زنــده آب شــیرین و در  کرمــی انــواع غــذاهاي جــانوري غــذاي: غــذاي کرمــی

ــ  ــه دس ــار   ته حشــرات شــور اســت کــه ب ــار، کرمهــاي پرت ــق شــیرونومیدها، کرمهــاي کــم ت تعل
 .دارند

  شـــیرونومید حشـــرات)Chironomidae :(    زیـــر   11ایـــن خـــانواده از حشـــرات شـــامل
ــانواده  ــپري       442خ ــکل س ــی ش ــورت کرم ــود را بص ــی از دوران الروي خ ــه بخش ــه اندک گون

 . می کنند و جهت تغذیه آبزیان کاربرد دارند

  کرمهـــاي کــــم تــــار)Oligochaeta :(  ایــــن دســـته از جــــانوران زیــــر رده اي ازشــــاخه
Annelida      ــیش از ــاکنون ب ــد وت  10000راشــامل مــی شــود کــه بیشــتر کــرم هــاي خــاکی ان

  .گونه از آنها شناسایی شده است

  ــرکرمهــاي ــار پ ــایی    ): Polychaeta(ت ــرم هــاي دری ــانوران بیشــتر شــامل ک ــن دســته از ج ای
ــد رده  ــاخه   Polychaetaانـ ــیش از   Annelidaازشـ ــامل بـ ــود  10000شـ ــی شـ ــه مـ . گونـ

 .جزئی از این رده است Glyceridae خانواده 

  ــونی ــاي خـ ــن    ): Blood Worms(کرمهـ ــه در ایـ ــت کـ ــی اسـ ــیار کلـ ــطالحی بسـ اصـ
ــانواده  ــتورالعمل شـــامل الرو حشـــرات خـ  Glyceraم جـــنس کـــرو   Chironomidae دسـ

 .ستا Glycera dibranchiataو گونه معروف  Glyceridaeاز خانواده 
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  ــوبیفکس ــاي تــ ــاي   ): Tubifex worms(کرمهــ ــه اي از کرمهــ   Oligochaetaگونــ
ــانواده   ــه خــــ ــق بــــ ــد   Tubificidaeمتعلــــ ــام جدیــــ ــا نــــ ــر  Naididaeبــــ از زیــــ

ــانواده ــی   Tubificinaeخـ ــی شـــود کـــه از     Tubifex tubifexو نـــام علمـ را شـــامل مـ
  .بنتوزهاي معروف غذایی آبزیان می باشد

  
  :شرح ضوابط

 
ــوط بــه واردات و حمــل و نقــل    متقاضــی موظــف اســت - 1 ــه ضــوابط و مقــررات مرب نســبت بــه کلی

ــه . در خــارج و داخــل کشــور آگــاهی حاصــل نمــوده و آنهــا را رعایــت نمایــد   مســئولیت هرگون
ــه عهــدة    همــاهنگی بــه منظــور بازدیــد و نمونــه بــرداري از محمولــه وارداتــی، در هنگــام ورود ، ب

 .متقاضی می باشد
معتبــر اسـت و در صــورت تغییــر در افزودنـی هــا مثــل   کرمــی  هـاي  ایـن مجــوز فقــط جهـت انــواع غــذا   - 2

 .غذاهاي دارویی وارد کننده ملزم به درخواست مجدد خواهد بود
اخـذ تعهــد از شـرکت مبنــی بـر عــدم اســتفاده از ایـن غــذاها در مـزارع تکثیــر و پـرورش آبزیــان مــورد        - 3

 .الزامی است و عدم آلودگی منابع آبی مصرف انسانی کشور
نـان از ســالمت  یحصـول اطم و  پاسـخ آزمـایش نمونـه برداریهـاي انجــام شـده       اخــذ لـه هـا تـا   ن محمویـ ا - 4

ــل  ــه یقرنط درکام ــت  ون ــارت بهداش ــت نظ ــک  یتح ــازمان دامپزش ــرار   یس ــور ق ــی کش ــگم ــال، ی رد و انتق
 .باشد یآن بدون کسب مجوز ممنوع م یی ومصرفجابجا

ــه هــاي   - 5 ــا، گون ــیتنه ــده،   کرم ــاریف آم ــرکــه شــرح آن در تع ــد   اي وارداتب ــوارد مجازن ــا م وب
 .مغایرطبق قوانین قرنطینه اي کشور برخورد خواهد شد

تنهـا اشـکال غیـر زنـده خشـک شـده ، منجمـد و منجمـد خشـک بسـته بنـدي و            بایـد  ن محموله ها یا - 6
 . پلمب شده باشند و ورود انواع زنده و تخم این کرم ها نیاز به کسب مجوز دیگري دارد

در خصــوص انــواع پرورشــی   . ن محصــول بایــد مشــخص شــود   وحشــی و یــا پرورشــی بــود    - 7
ــالح   ، ــاي بهداشـــتی الزم از ســـوي مراجـــع ذیصـ مراکـــز و مـــزارع مبـــدأ، بایـــد داراي مجوزهـ

 کشور مربوطه باشند

ــوارد       - 8 ــا درج م ــب ب ــب مناس ــب برچس ــه نص ــبت ب ــت نس ــزم اس ــده مل ــکال   وارد کنن ــواع اش ــر روي ان ب
 :محصول اقدام نماید

 زینتی قط براي استفاده در ماهیانف 
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 خ مصرف، نام شرکت وارد کننده و آدرسید، تاریخ تولینوع غذا، کشور سازنده، تار . 
 

ــه  - 9 مرجــع ( یدولتــ یس دامپزشــکیمعتبــر از ســرونظــارتی  – یبهداشــت یاخــذ گــواهالزم اســت نســبت ب
 :کشور مبدأ مبنی بر موارد زیر اقدام گردد) ت داریصالح

o  کشـور مبـدأ    صـالح ذي مرجع از  یبهداشت یواهگدر خصوص واردات کرمهاي پرورشی ارائه اصل
 عاري بودن محموله وارداتی از عوامل بیماریزاي بیماري هاي جدول زیر بر یمبن

o  
  ردیف
No. 

  نام بیماری
Disease name 

  سطح تشخیصي
Diagnostic level  

١ KHVD (Koi Herpes Virus Disease) 
OIE diagnostic methods 

٢ SVC (Spring viraemia of carp)  

  
o    صـالح ذي مرجـع  از  یبهداشـت  یگـواه در خصوص واردات کرمهاي صید شده وحشی ارائـه اصـل 

صـید شـده محمولـه وارداتـی از عوامـل بیمـاریزاي       ) Zone(عاري بـودن منطقـه    بر یکشور مبدأ مبن
 .بیماري هاي جدول فوق

o  ،زان یـ فـی ، م یکنتـرل ک ز هـاي  ید آنـال ییـ ا تایاعالم و در خصوص انواع فرآوري شده غذاهاي کرمی
منطـابق بـا اسـتانداردهاي میکروبـی، شـیمیایی ،       نهایوتوکسینها و بیهورمونها و آندروژنها و آفالتوکس

 ارگانولپتیکی و افزودنی هاي هورمونی از دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

o  ،دیولرات حرارتی در طول مراحل تیید نمودار تغییتادر خصوص انواع فرآوري شده غذاهاي کرمی 

ــوع         - 10 ــر ن ــروز ه ــورت ب ــد در ص ــی توان ــه از واردات م ــر مرحل ــور، در ه ــکی کش ــازمان دامپزش س
مشــکالت بهداشــتی بــین المللــی بــراي کشــور یــا منطقــه یــا مرکــز مبــدأ، دســتور منــع واردات را   

 .صادر نماید

ــد،      - 11 ــت نشــده باش ــا رعای ــورد آنه ــه، ضــوابط واردات ذکــر شــده در م ــی ک ــه هــاي واردات محمول
ــایرطبق قــوان  برگردانــده و یــا بــدون پرداخــت غرامــت و بــا هزینــه        ین قرنطینــه اي کشــور مغ

 .واردکننده معدوم خواهند شد
 


