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  :پیش گفتار
  

نظارت بر بهداشت دفتر مشترك بنا به پيشنهاد  » گرمابيماهيان مزارع پرورش و ضوابط فني بهداشتي  اجراييدستورالعمل  «
همچنين و  ٢٤/٣/١٣٥٠به استناد قانون سازمان مصوب مواد غذايي و دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان و و عمومي 

 جلسه  نگارش شد و در ١٣٩١ماه سال  مرداددر  رانيئت وزيه ١٣٨٧/ ١٣/٩ آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب
 ٠٧/١٣٩١ /٠٤ به تصويب رسيد و از » دامپزشكي ٢٢/٩١دستورالعمل« كميسيون تحول اداري سازمان با كد  ٠٧/١٣٩١ /٠٢مورخ

  .الزم االجرا است
  

   ماهيان گرمابي  مزارع پرورشضوابط فني بهداشتي  تعيين شرايط و :هدف  - 1ماده 
  

  .كاربرد دارد صدور و تمديد پروانه بهداشتي به منظورماهيان گرمابي   مزارع پرورشاين دستورالعمل در  : دامنه کاربرد -2اده م
  

نظارت بر مسئول دفتر نظارت مسئوليت اجرای اين دستورالعمل بر عهده اداره کل می باشد و  :مسئولیت اجراء  – 3ماده 
  .آن است اجراي حسن 

  

  : مرتبط انین و مقرراتقو – 4ماده 
 ٢٤/٣/١٣٥٠قانون سازمان مصوب  -١
 رانيئت وزيه ١٣٨٧/ ١٣/٩آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب  -٢

  

   : اصطالحات و ها واژه،  تعاریف – 5ماده 
ي مصوب سال نظارت بهداشتي دامپزشكاجرايي آئين نامه  در شده تعريف اصطالحات و ها واژه بر عالوه دستورالعمل اين در

  .رود مي كار به نيز زير اصطالحات و ها واژه،  ١٣٨٧
 کشور يسازمان دامپزشک: سازمان  -١
 استان ياداره کل دامپزشک: اداره کل  -٢
 شهرستان يشبکه دامپزشک:  يشبکه دامپزشک -٣
 مواد غذايي سازمان دامپزشكي كشورو نظارت بر بهداشت عمومي دفتر : نظارت دفتر  -٤
 ماهيان گرمابي مزرعه پرورش: مزرعه  -٥
 ط های آبی ياهی در محيان جانوری و گيپرورش انواع مختلف آبز:  آبزی پروری -٦
  علف خوار، کپور نقره ای و کپور سرگندهكپور، )لجني(معموليکپوركپورماهيان ازجمله  خانوادهان يانواع ماه :ماهيان گرمابي -٧
 حداقل و حداكثر ميزان رس موجود در خاك: شاخص پايايي خاك  -٨

  

  : بايد داراي شرايط زير باشدمزرعه موقعيت  محل و -  6ده ما
 .اين دستورالعمل رعايت شود ١٢حريم بهداشتي بر اساس مفاد ماده  -١
 .داشته باشد  الزم رامقاومت تأسيسات و استخرها براي ايجاد بافت خاك  -٢
ديواره تپه ها  يا فرسايش ريزشدريايي،كوالك هاي شديد، وسيل،طوفان هاي موسمي از جمله  حوادث طبيعيدر معرض  -٣

 .و آبرفت ها نباشد كوه ها و
 . كه آب به راحتي به حوضچه ها و استخرها هدايت و خارج شود نحوي داراي شيب ماليمي باشد بهزمين هموار و  -٤
 .باشدنو آبزي پروري و فاضالب شهري و صنعتي پساب مزارع کشاورزی  ،ع ير آلودگی ناشی از صنايتحت تأث -٥
 .دسترسي داشته باشد حمل ونقل هاي ارتباطي جهت راه به سهولت به -٦
 .باشددور ، ا که دارای گل و الی هستند ياز مصب رودخانه و مناطقی از در -٧
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 تعيـين  کـل  هتوسـط ادار و روش پرورش متقاضي  شده از سوي با توجه به درخواست و طرح و نقشه ارائهمزرعه  ظرفيت – 7ماده 
 .مي شود
ـ زات منـدرج در ا يـ و حـداکثر آن براسـاس امکانـات و تجه    قطعـه   ٥٠٠٠دوره پـرورش  در هـر   تيـ فحـداقل ظر  ) :1(تبصره ن ي

  .ن می شود ييمحاسبه و تعتن  ٤و به ازاي هر هكتار استخر پرورش معادل دستورالعمل 
  

 كل زمين جهـت   درصد ٢٠مساحت در نظر گرفته شده براي استخرها ، معادل  که عالوه بر باشدمساحت زمين به نحوي  - 8ماده 
  .در نظر گرفته شودقليه ، حمل ونقل تجهيزات و تردد وسايل نمحوطه سازي  ،تاسيسات ساير  استقرار

  
  

  .باشد ٢و١جداول  مطابقد يخاک محل احداث مزرعه با و شيمياييي فيزيك ويژگي هاي - 9ماده 
  

 فیزیکی خاكویژگی هاي ) : 1(جدول
 توضیحات )درصد( ر مجازامقد ویژگی

درصد  20درصد باشد ، مقدار رس آن باید حداقل تا  8در صورتی که شاخص پایایی خاك کمتر از  -1  20بیش از  رس
  )درصد است  25مقدار مطلوب رس ( افزایش یابد 

  .درصد کمتر باشد 30شاخص پایایی در خاك هاي رس دار براي ساختن دیواره ها باید از  -2
 .باشد می درصد% 35مناسب حدود حد روان بودن خاك هاي کم رس براي کوبیدن  -3

 کمتر باشد%  75میزان مخلوط شن و الي نبایستی از  و به باال 75 شن 

  
  خاك شیمیاییویژگی هاي ) : 2(جدول

 توضیحات واحد اندازه گیري  ر مجازامقد ویژگی

pH  *7  - 8   اگر  * آکوا پی اچ pH  آب اسیدي باشد بایستی pH    خاك بـه مقـداري
تا در حد مناسب قرار گیـرد و بـراي خـاك هـاي     قلیایی گردد 

اسیدي نیز حتما بایستی قلیاییت آب کمی باالتر برده شود تا در 
 .محدوده مناسب قرار گیرد

 

 PPM 20 منیزیم

 PPM   2تا  0.9 آهن تام

 PPM  05/0کمتر از  روي

 PPM  03/0کمتر از  کروم

 PPM  03/0کمتر از  سرب

 PPM  002/0کمتر از  جیوه

 PPM  02/0کمتر از  نیکل

 PPM 0.02 آلومینیوم

 PPM  06/0کمتر از  مس
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ط كشاورزي ، صنعتي و شهري توسـ غلظت قابل تحمل سم هاي رايج نيز و رع امز آب و شيمياييي فيزيك ويژگي هاي -10ماده 
  .باشدمي  ٥و ٣،٤ ولامطابق جدماهيان گرمابي 

   

  :ویژگی هاي فیزیکی آب) : 3(جدول 
  توضیحات  واحد اندازه گیري  ر مجازدامق ویژگی
  30تا  20 دما

 
  .می باشد  درجه سانتی گراد 23رشد  دماي مطلوب براي*  گراددرجه سانتی 

  

       مجموعه (ذي شناورانمناسب  رنگ زرد متمایل به سبز حاکی از وضعیت* 
  سشی دیسک  زرد متمایل به سبز  رنگ  .است ) ریز آبزي از جمله فیتوپالنکتون ها ، زئوپالنکتون ها ، دافنی و دیاتومه 

  سانتی متر  30تا  کدورت
  
  :ویژگی هاي شیمیایی آب) :  4(ول جد

  توضیحات  واحد اندازه گیري  ر مجازدامق ویژگی
قلیائیت کل بر اساس کربنات کلسیم *  میلی گرم در لیتر 2تا  1  نیترات ها

CaCo3)   ( اندازه گیري می شود.  
  
نشان هیدروژن سولفوره وجودگاز *

دهنده آلودگی شدید در استخر است که 
مرتب لجن زدایی باید اسخر به طور 

  .شود
  

pH *   5/5و پایین تر از  9باالتر از 
  .باعث بروز مشکالت پرورشی می گردد

  
  
بر اساس غلظت کربنات سختی آب * 

  .کلسیم در آب اندازه گیري می شود 
  

غلظت اکسیژن در آب خروجی باید * 
  .باشد mg/lit 6حداقل 

  
 mm/Hgدر ارتفاع صفر و فشار  * 

و دماي صفر ) همیلی متر جیو( 760
میزان اکسیژن  سانتی گراد درجه 

  .میلی گرم در لیتر است 5/14محلول 
  
  
 میلی گرم در لیتر 50تا   9مقدار فنل * 

   .کشنده است

  میلی گرم در لیتر   20  قلیائیت کل
  میلی گرم در لیتر  8تا5  سختی آب 
  میلی گرم در لیتر  20  منیزیم

 آهن 
 
 

  در لیتر میلی گرم    2تا  0.9  تام
  میلی گرم در لیتر  صفر  دوظرفیتی
  میلی گرم در لیتر  5/0  سه ظرفیتی

  میلی گرم در لیتر   30- 20  سولفات
  میلی گرم در لیتر   06/0کمتر از   آب هاي سبک مس

  میلی گرم در لیتر  03/0کمتر از   آب هاي سخت
  میلی گرم در لیتر   004/0کمتر از   آب هاي سبک  کادمیوم

  میلی گرم در لیتر   003/0کمتر از   آب هاي سخت
  میلی گرم در لیتر   02/0کمتر از   نیکل
  میلی گرم در لیتر   05/0کمتر از   روي
  میلی گرم در لیتر   03/0کمتر از   کروم
  میلی گرم در لیتر   03/0کمتر از   سرب
کمتر از   جیوه

0002/0   
  میلی گرم در لیتر

  یلی گرم در لیترم   15/0صفر تا   منگنز
 فسفر 

 
  میلی گرم در لیتر   3تا  01/0  تام

  میلی گرم در لیتر   1کمتر از   محلول
  میلی گرم در لیتر   003/0کمتر از   کلر

  میلی گرم در لیتر   002/0کمتر از   هیدروژن سولفوره
 آمونیاك 

 
  میلی گرم در لیتر    2کمتر از    تام

  میلی گرم در لیتر   013/0کمتر از   غیریونیزه 

  میلی گرم در لیتر   05/0کمتر از   نیتریت
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  میلی گرم در لیتر   05/0کمتر از   دي اکسید کربن
pH  2/7 -4/8  آکوا پی اچ  
  گرم در هزار    3تا   شوري

  میلی گرم در لیتر  200تا  100  سختی آب

  میلی گرم در لیتر   3-  2  ازت

  2000تا     هدایت الکتریکی
  

وس بر سانتی میکروم
  (µHo/cm)مترمربع

  میلی گرم در لیتر  6- 12  اکسیژن محلول
  میلی گرم در لیتر    0.02  سموم حاصله از فعالیت هاي زیستی آلومینیوم

  میلی گرم در لیتر     9 تا صفر  فنل
  

  صنعتی و شهري توسط ماهیان گرمابی کشاورزي،سم هاي رایج غلظت قابل تحمل ) : 5(جدول 
  واحد اندازه گیري  حداکثر قابل تحمل   ننده شیمیاییکیا ماده آلوده نام سم 
 میکروگرم در لیتر   0.003  آلدرین

 میکروگرم در لیتر   0.04  پاراتیون

 میکروگرم در لیتر   0.001  ت.د.د

 میکروگرم در لیتر   0.01  لیندن
 میکروگرم در لیتر   0.001  باي فنیل هاي پلی کلره

 میلی گرم در لیتر   5-3  ی آلکیل سولفات پاك کننده هاي آنیون

      میلی گرم در لیتر   2.5تا 0.3  کاتیونیپاك کننده هاي 
  

ميليون عدد در هر متر مكعب بيشتر  ١٠حداكثر ميزان فيتوپالنكتون و زئوپالنكتون هاي شناور در آب مزارع نبايستي از  -11ماده 
  .يون عدد در هر متر مكعب مي باشدميل ٦تا  ٤باشد و ميزان مناسب براي پرورش بين 

  

به شرح  عوارض طبيعي و تاسيساتي و مناطق مسكوني ،وابسته به دام  عيصنا با اماكن دامي و رعايت حريم بهداشتي -  12ماده 
  :زير الزامي است 

  ) ٦(مطابق با جدول شماره حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام  -١
  

  .محاسبه مي گردد مجاورآخرين تأسيسات واحد با اولين تأسيسات واحد براساس ) ٦(شماره مندرج در جدول  فواصل:  )1(تبصره 

در صورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غيره كه محدوديت تردد ايجاد مـي كننـد و يـا    :  )2(تبصره 
         ٢٠مـي توانـد حـداكثر تـا      )٦( ج در جـدول ررديف،فواصـل منـد   ٣درمتر و كاشت درخت حداقل  ٦در صورت درخت كاري به عمق 

  .در صد كاهش يابد )بيست( 
در صـورت ضـرورت   از نظر آب وهوا و پوشش گياهي در استان هاي مازندران،گيالن،گلستان و مناطق اقليمي مشابه ) : 3(تبصره 

  .درصد كاهش داد  ١٠حداكثر تا،  ٢عالوه بر موارد مندرج در تبصره نرا مي توا )٦(ول، فواصل مندرج در جد اداره كلو بنا به نظر 
در صـورت رعايـت  كليـه    و متمركز با مديريت و مالكيت واحد ) سايت هاي تكثير و پرورش( درخصوص مجتمع  ها ) : 4(تبصره 

 .باشد ضوابط و مقررات  بهداشتي مربوط، رعايت فاصله بين  واحدها مطرح نمي
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  : با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام مزرعه پرورش ماهیان گرمابیحریم بهداشتی ) : 6(جدول شماره
  

  مزرعه پرورش ماهیان گرمابی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
 )متر ( 

می
 دا
کن
اما

 

واحدهاي پرورش  و نگهداري گاو 
 وگاومیش

 500 اصالح نژادي و تحقیقاتی
 100 يو پرواربند) شیري و گوشتی( داشتی 

واحدهاي پرورش و نگهداري گوسفند 
 و بز

 500 اصالح نژادي  و تحقیقاتی
 100 داشتی و پرواربندي

 100 داشتی و پرواري واحدهاي پرورش و نگهداري شتر

واحدهاي تکثیر، پرورش و سوارکاري 
 اسب و استر

 500 اصالح نژادي و تحقیقاتی
 100 نگهداري سیلمیواحدهاي تکثیر و پرورش اسب و استر و 

 100 هاي سوار کاري و پرورشگاه ها و واحدهاي تربیت اسب کانون

واحدهاي پرورش  و نگهداري 
 حیوانات  پوستی و آزمایشگاهی

  خرگوش ، نوتریا ، چین چیال و حیوانات آزمایشگاهی
 وروباه) پلی کت( ،و ایلتیس) خز( سمور

100 

 100 سگ و گربه  واحدهاي پرورش  و نگهداري 

  ماکیانواحدهاي پرورش  و نگهداري 
 )مرغ و خروس( 

 1000 الین
 500 اجداد

 100 مادر ، پولت ، تخمگذار  و گوشتی

 مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
  100  پرورش آبزیانمزارع 

 500  مراکز تکثیر آبزیان
  واحدهاي پرورش  و نگهداري 

 سایر ماکیان
 100 مادر و پرورشی

 100 پرندگان زینتیواحدهاي پرورش  و نگهداري    
 - عسلزنبور ملکه مراکز تکثیر و پرورش

  -  زنبورداري
 100 عرضه و کشتاري میادین دام

دام
به 

ه  
ست
واب

ع 
نای
ص

 

 کارخانجات

 100 جوجه کشی

 100 خوراك دام ، طیور و آبزیان
 100 کارخانجات  تبدیل ضایعات

 100 دام و طیورکشتارگاه 

 100 سردخانه مواد پروتئینی
 100 هاي فرآوري وبسته بندي فرآورده هاي خام دامی کارگاه

  

و استان، شهرستان ،شهر( حريم تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص رعايت فاصله با سكونت گاه ها -٢
  شرب و قنوات اي آب،دريا،رودخانه،پارك،تاالب،درياچه،چاه ه)روستا

آب ورودي از  ، ضمن رعايت حريم اعالم شده ازسوي سازمان حفاظت محيط زيست ، به منظور خود پااليندگي ) :1(تبصره 
ه باالترين مد دريا را ب ايرودخانه دريا فاصله حداقل يكصد متر تا ا يرودخانه دريا به مزرعه و آب خروجي از مزرعه به  اي رودخانه

 .شيميايي و ميكروبي  مربوط را دارا باشد  ،هاي فيزيكي  هر حال آب خروجي و ورودي  مي بايستي ويژگي در. نحوي طي نمايد
ضوابط و معيارهاي ( ٢٢/٦/١٣٨٨  د /٤٦٣٨ شماره حريم بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرايي -٣

  )استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام 
 بين المللي و( يز با فرودگاهو ن، را آهن )اتوبان،بزرگراه،اصلي وفرعي(تعيين شده از سوي وزارت راه و شهرسازي با جاده حريم -٤

 .)منطقه اي
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، تاسيسات و مشخصات دستگاه ها بايد توسط متقاضي متناسب با ظرفيت و براساس اصول  طرح و نقشه ساختمان -13ماده 

GMP  ) عمليات صحيح توليد (،GHP  )كه عالوه بر  شودبه نحوي تهيه و ارايه  امنيت زيستيو )  ت صحيح پرورشعمليا
هاي  شامل استخر هاي پرورش و ذخيره آب،کانال هاي زهکش، کانال تاسيسات اصلي و جنبي برايتامين ميزان فضاهاي الزم 

   .شندبا اي بهداشتيسرويس هو ری،ساختمان اداری،انبارهاو اتاق های کارگری،رختكنيستگاه آبگيآبرسان و خروجي،ا
  

  :قسمت هاي زير است شامل  ریيستگاه آبگيا -14ماده 
 سازه مکش -١
بايد در نزديک ترين فاصله به منبع آبی باشد و به نحوي كه امکان نشـت هرگونـه مايعـات مثـل گازوئيـل،      : موتورخانه -٢

  .از آن به آب استخر وکانال آبرسان اصلی وجود نداشته باشد ... نفت، روغن و 
حوضچه آرامش با استفاده از فيلترهاي شني و توري در اندازه هاي مختلف براي رسوب گـذاري اوليـه    :چه آرامشحوض -٣

 .شود  حداثو فيلترينگ آب ورودي بايد ا
 .سانتی متر از کف فاصله داشته باشد ٥٠حداقل  د از جنس مواد زنگ نزن باشد ويبا :لوله های مرتبط کننده  -٤
 .درصد ظرفيت استخرهاي پرورشي باشد  ١٠يد حداقل معادل با:  ذخيره سازي آباستخر -٥

ذخيره و رسـوب گـذاری    داراي ظرفيت كافي برايحوضچه آرامش و کانال آبرسان اصلی مزرعه  در صورتي كه ) :1(تبصره 
  .احداث استخر ذخيره سازي آب ضرورتي ندارد   ،باشد آب 

 

 :ي شرايط زير باشند بايستي دارا گرمابيي پرورش ماهيان استخرها –15ماده 
  .منطقه باشدغالب ان باد يعمود بر جر طول استخر  -١
 .باشد  متر  ٢تا  ١  عمق استخر -٢
 هبا روش هايي مانند سنگ چيني و مواد پالستيكي پوشش دار شده به نحوي كه از فرسايش ديوار استخر هواريد -٣

 . جلوگيري نمايد 
 .جهت حرکت روان آب باشد) هزار يك در ( دارای شيب مناسب سطح کف استخرها و زهکش  -٤

 

بايسـتي داراي شـرايط   ) کانال آبرسان اصلیو آب رسان،كانال ورودي استخرها،كانال هاي خروجي استخرها(كانال ها  –16ماده  
 :زير باشند 
 .جهت حرکت روان آب باشد )يك در هزار ( ب مناسب يدارای ش -١
 .ه شوديجهت نصب توری تعب یير کانال ورودی آب به استخر پرورشی مکان هايدر مس -٢
 .زان آب ورودی در نظر گرفته شوديم ميستی امکاناتی جهت تنظيدر کانال ورودی به استخر با -٣
و آب به طور كامل تخليه به طرف کانال زهکش مزرعه باشد  )يك در هزار ( ب مناسب يسطح کانال خروجی دارای ش -٤

 .ری شوديآب زهکش به مزرعه جلوگ شده و از برگشت
 

قبـل از  در مسير كانال آبرسـاني   يد به روش هاي مناسبباآب در صورت استفاده از آب رودخانه براي آبگيري، ) :1(رهتبص
 . شود  پااليش و سالم سازي مزرعه به ورود

 

  .جلوگيري شود و حيوانات متفرقه ورود افراد به طور كامل محصور شود و از ديوار و يا فنس بايد با زرعه م –17ماده 
پاركينگ،فضـاي  موتورخانه ، انبارها،سرويس هـاي بهداشـتي ، رختكن،  نگهبانی،ساختمان اداري، شامل( تاسيسات جنبي -18 ماده
دفتـر دامپزشـكي   و  )محل استراحت كاركنان ، سالن غذا خوري ، آشـپزخانه و نمازخانـه  (راه هاي دسترسي، مكان هاي رفاهي  ،سبز

   .حداقل يك پنجم تا يك هفتم تاسيسات اصلي باشد و مساحت آن  ي احداث شوندبايد در محل هاي مناسب نزديك به درب ورود
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و امكانات به آب سرد و گرم  مجهز بايد در مبدا ورودي به مزرعه بوده وشويي رو دوش و يارختكن و سرويس هاي  –19ماده 
 .مربوط باشد

 .ها نفوذ داشته باشداستخر يارودخانه و  نبايد بهبهداشتي هاي  سرويسفاضالب  ) :1(تبصره 
 

  :ساخته شده و داراي امكانات زير باشد  زرعهر نزديكي درب ورودي مد دباي خوراكانبار نگهداري  –20ماده 
 جوندگان و حشرات موذي  و جلوگيري از ورودكنترل رطوبت ، دما  -١
 مناسب  يهتهو  -٢
 جهت نگهداري خوراك ) محكم، مناسب و قابل شستشو و ضدعفوني(پالت  -٣
 ع غذا ين و توزيتوز وسايل -٤
 تردد افراد متفرقه به انبار  براي جلوگيري ازدرب قابل كنترل  -٥
 و ضدعفوني شستشو  قابلكف و ديواره  -٦
 

اين انبار بايد داراي قفسه هاي اختصاصي و يا . الزامي است  زرعهم به منظور نگهداري لوازم جنبي احداث انبار لوازم –21ماده 
 . باشد  ، به صورت كامال مجزا هاي مجازكننده دارو ، مواد شيميايي ، سموم و ضدعفوني ي نگهداري اامكانات الزم بر

  

مزرعه بايد نيروي برق مورد نياز خود را از شبكه سراسري و يا ژنراتور اختصاصي حداقل برابر با ظرفيت مورد نياز تامين  -22ماده 
 .نمايد

حداقل برق اضطراري دستگاه مولد تامين مي شود ، نصب شبكه سراسري ز ي كه نيروي برق مورد نياز ادر صورت ) :1(تبصره 
 .ضروري است دستگاه هاي هواده  و پمپ هاي انتقال آب  نياز معادل

  

حوضـچه هـاي    خودروهـا  و نيـز  ضـدعفوني چـرخ هـاي    براي  مزرعهدر ورودی  داكت ضد عفوني يا احداث حوضچه –23ماده 
  .ضروری استورودي به محوطه استخرهاي پرورش محل در ل چكمه پرسنبه منظور ضدعفوني  ضدعفوني

 

در دورترين نقطه مرکز به سمت درب بايستي داراي کوره الشه سوز يا چاه تلفات براي معدوم کردن تلفات  زرعهم –24ماده 
  . عات به مراکز مجاز باشديا امکانات الزم برای انتقال بهداشتی ضايو خروج  و ورود

 

در نظـر   بايد يك منبع ذخيره آب براي اين منظور،  پرسنلآب شيرين با فشارمناسب جهت مصارف عمومي  ينتامبراي  –25ماده 
  .گرفته شود

 

  :ارائه نمايد كل را به ادارهزير  بايد مداركمتقاضي اخذ پروانه بهداشتي تاسيس مزرعه   -26ماده 
  آن در اداره كلو ثبت  فرم درخواست ارائه -١
  :كيت زمين مدارک مربوط به مال -٢

  .ها کپي از آندر مورد اراضي داراي سند مالکيت اصل اسناد مالکيت به همراه يک نسخه  .٢.١
  ساله  ٣حداقل )رتنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي كشو (اجاره نامه رسمي ،مورد اراضي استيجاريدر. ٢.٢

  .گردد ه اداره اوقات محل تعيين ميمدت و موضوع اجاره بر اساس نظري: در مورد زمين هاي  اوقافي  : )1(تبصره
سـازمان  اداره ثبـت و  (  ذيـربط   هـاي رسـمي   مستند تصرف و احراز مالکيت به تائيد ارگـان : در مورد اراضي فاقد سند مالکيت . ٢.٣

دم رسيده باشد و امضاء و ارائه تعهد رسمي و ثبتي مبني بـر اينکـه پـس ازصـدورپروانه درصـورت اثبـات عـ       )  استان جهادکشاورزي
  .خسارت هاي وارده را جبران نمايد و متقاضي حق اعتراض نداشته باشد و  هصحت مالکيت پروانه صادره فورا لغو شد
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هاي ذيـربط معرفـي    ارگان گواهي الزم بنام متقاضي مبني بر تعيين مساحت زمين از مرجعي که توسط: در مورد اراضي مشاع . ٢.٤
جاد تاسيسات که به تائيد و امضاء کليه مالکين زمين و در صورت عدم دسترسي به کليـه  نقشه زمين مورد نظرجهت اي و نيزشود  مي

  .مالکين به تائيد عده اي از مالکين آن و شوراي محل و ممهور به مهر بخشداري و فرمانداري باشد
ـ       در مورد زمين. ٢.٥ ال معـارض بـودن آن و   هاي اصالحات ارضي مفروزالرعيه گواهي الزم مبني بـر مالکيـت يـا تصـرف زمـين و ب

همچنين تائيد حدود مشخصات و مساحت زمين از ارگان ذيربط و نيز تفکيکي اراضـي محـل کـه زمـين مـورد نظـر جهـت احـداث         
  .تاسيسات در آن مشخص شده باشد

مـورد  صورتمجلس واگذاري زمين و همچنين نقشه و کروکـي  : در مورد اراضي واگذارشده از سوي هيئت هاي  واگذاري زمين  .٢.٦
  . نظر جهت احداث تاسيسات الزامي است

   متعلق به چند نفر باشد به شرطي پروانه بـه نـام يكـي از مـالكين صـادر       زمين محل احداث تاسيساتكه در صورتي  : )2(تبصره 
مبنـي بـر    از سـاير مـالكين  ) كتاب نظام دامداري  ٤فرم شماره ( سال  ٥د كه وكالتنامه رسمي غير قابل عزل ، حداقل بمدت وشمي 

  . اجازه ايجاد تأسيسات و دريافت پروانه مربوط به نام خود ارائه نمايد
صدور پروانه براي واحد هاي متعلق به دولت و يا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گـواهي از بـاالترين مقـام آن     : )3(تبصره 

  . دستگاه مبني بر تأييد مالكيت بالمانع است 
  .که متقاضي شرکت يا شخصيت حقوقي باشد ارائه اساسنامه شرکت و روزنامه رسمي ضرورت دارد تيدر صور  :) 4(تبصره 
در هر يک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکيت يا تصـرف طبـق مـدارک رسـمي بـه        ) :5(تبصره 

  .ه عهده متقاضي خواهد بودهاي وارده ناشي از آن ب اثبات رسيد پروانه مذکور فوراً لغو و خسارت
  تعهد نامه رسمي مالک بر اساس فرم مندرج در نظام دامداري  - ٣
  موافقت مراجع ذيربط در خصوص تامين آب و برق -٤
  کروکي و آدرس دقيق محل تاسيسات -٥
  بهداشتي  فني برابر اصولکلي و تفکيکي تاسيسات و تجهيزات نقشه هاي  -٦
تكميل شده توسـط كارشناسـان اداره كـل يـا     )  ٧فرم شماره (  تاسيس بهداشتيصدور يا تمديد پروانه  فرم بازديد از  زمين براي -٧

  شبكه دامپزشكي
  .)باشد  مطابق اين دستورالعملکه بايد (خاك نتايج آزمايشات ارائه  -٨
  .)باشد مطابق اين دستورالعملکه بايد ( نتايج آزمايشات آب مصرفيارائه  -٩

  

ـ زمي توانند نسبت به ارائه مدارك  دي،ييمطابق نقشه تاتاسيسات ل يتکم و متقاضيان پس از احداث  -27ماده  جهـت دريافـت   ر ي
  : بهره برداري اقدام نمايند بهداشتي پروانه 

  

  آن در اداره كلو ثبت فرم درخواست  ارائه -١
  تاسيس صادرهبهداشتي اصل پروانه ارائه  -٢
  ارائه اصل مدارك مربوط به مالكيت زمين  -٣
  دامپزشکي  شبكه يا شده توسط اداره کلتنظيم  بهره برداريبهداشتي بازديد براي صدور يا تمديد پروانه رم تكميل ف -٤
  .کليه پرسنل شاغلبراي معتبر ) گواهي سالمت ( کارت بهداشتي ارائه  -٥
  .ارائه يک نسخه از قرارداد استخدام مسئول فني بهداشتي -٦
    .رسيده است تاييد اداره کل  مزرعه كه بهت نقشه هاي کلي و تفکيکي تاسيساارائه  -٧

 مـزارع   در خصـوص )  موضـوع ايـن دسـتورالعمل   ( بهداشتي فني بهداشتي و مقررات صدور پروانه رعايت کليه ضوابط  -28ماده 
  . مي باشدنيز الزم االجرا موجود 


