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   زالوپرورش  و بهره برداري مراکز تکثیر تاسیس و

   
  

Procedure of : 
 "Executive guideline and sanitary & technical 
regulations for establishing and Operating of Leech 
culture farms, propagation centers " 
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  :پیش گفتار

  

نظارت بر بنا به پيشنهاد دفتر  » زالوپرورش  و و ضوابط فني بهداشتي تاسيس وبهره برداري مراكز تكثير اجراييستورالعمل د «
     همچنين آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب    ١٣٥٠و به استناد قانون سازمان مصوب بهداشت عمومي 

كميسيون تحول اداري سازمان  ١٠/٠٥/١٣٩١مورخ  جلسه  نگارش شد و در ١٣٩١ال ماه س خرداددر  رانيئت وزيه ١٣٨٧/ ١٣/٩
  .الزم االجرا است ١٣٩١/ ٠١/٠٦به تصويب رسيد و از » دامپزشكي ١٣/٩١دستورالعمل « با كد 

  

  .باشد مي زالو پرورش و تكثيرضوابط فني بهداشتي و جانمايي تاسيسات مورد نياز  شرايط و حداقلتعيين  :هدف  - 1ماده 
  

  .كاربرد داردو طبي مصارف غير خوراكي  به منظورزالو   پرورش و تكثيراين دستورالعمل در مورد مراكز :  دامنه كاربرد – 2ماده 
  

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

  

  :قوانين و مقررات  – 4ماده 
 ١٣٥٠قانون سازمان مصوب  -١
 رانيئت وزيه ١٣٨٧/ ١٣/٩آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب  -٢

  

اجرايي آئين نامه  در شده تعريف اصطالحات و ها واژه بر عالوه نامه وهيش اين در : اصطالحات و ها واژه،  تعاريف – 5ماده 
  .رود مي كار به نيز زير اصطالحات و ها واژه،  ١٣٨٧رت بهداشتي دامپزشكي مصوب سال نظا

 زالو پرورش و تكثيرمركز : مركز -١
 کشور يسازمان دامپزشک: سازمان  -٢
 استان ياداره کل دامپزشک: اداره کل  -٣
 شهرستان يشبکه دامپزشک:  يشبکه دامپزشک -٤
 مراكزو$ي#ه كنترل بهداشتي را در ه كل ، پروانه مربو" از ادارا ش!  واجد شرايطي كه با اخذ: مسئول فني بهداشتي  -٥

 .موضو' اين دستورالعمل مطاب& شر% و$ايف ابالغي از سوي سازمان بر عهده دارد
كه قابليت شستشو و ضدع#وني را دارا بوده و براي )از جنس شيشه ، فايبر(ال) و يا بتني ( هر نو' جايگاهي : م!زن  -٦

  . است#اده مي شود  تكثير و پرورش زالو
 

  :موقعيت مركز بايد داراي شرايط زير باشد محل و -  6ماده 
 .نباشدو در مسير مسيل هاي شناخته شده  را تهديد ننمايد  حواد* طبيعي مانند سيل آن -١
  . نباشددر مسير قنات ، +شمه هاي تامين آب شرب و مسير آب شرب روستايي و شهري   -٢
 .دسترسي داشته باشدحمل ونقل هاي ارتباطي جهت   راه به  -٣
 .امكان دسترسي به آب سال, و بهداشتي وجود داشته باشد -٤

  

ن ي/ زات مندر. در ايبوده و حداکثر آن براسا) امکانات و ت-هقطعه  ) ار زه صديك(  ١٠٠٠٠٠سالدر هر  تيحداقل $رف - 7ماده 
  .ن می شود ييدستورالعمل محاسبه و تع

  

  .باشد بايد دو برابر مساحت زير بناي آنحداقل ز مساحت زمين مورد نيا - 8ماده 
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   .را دارا باشد  ١جدول  مندر. درشرايط  بايد، زالو پرورش تكثير و براي ) آب شهري و يا آب +اه ( آب مورد است#اده   -  9ماده 
  

  : ویژگی هاي آب: ) 1( جدول شماره     
  

  مقدار مطلوب  مشخصه  ها ویژگی

  میکروبی
 ml  100/MPN 10000  در آب وروديکلی فرم تام 

 ml  100/MPN 100 کلی فرم در آب محل تکثیر

 .میلی لیتر آب ورودي و محل تکثیر باید منفی باشد 100در  کلی فرم مدفوعی

  فیزیکی
  دما

  
  

  درجه سانتی گراد   7تا  5 
  )درجه  سانتی گراد برسد 10نبایستی به باالي ( 
   

  شیمیایی

 میلی گرم در لیتر 140تا  30  کلسیم

 PH = 7 قلیائیت کل 

 میلی گرم در لیتر 400تا100 سختی کل براساس کربنات کلسیم

 میلی گرم در لیتر 20بیش از  منیزیم

 میلی گرم در لیتر  15/0صفر تا  آهن تام

 منفی آهن دوظرفیتی

 میلی گرم در لیتر 5/0 آهن سه ظرفیتی

 م در لیترمیلی گر 500کمتر از  سولفات

 میلی گرم در لیتر 06/0در آب هاي سبک کمتر از  مس

 میلی گرم در لیتر 03/0در آب هاي سخت کمتر از  مس

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

  میلی گرم در لیتر 003/0در آب هاي سخت کمتر از   کادمیوم
 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

 میلی گرم در لیتر 0002/0کمتر از  جیوه

 میلی گرم در لیتر 15/0صفر تا  منگنز

 میلی گرم در لیتر 3تا  01/0 فسفر تام

 لیتر میلی گرم در 1کمتر از  فسفر محلول

 میلی گرم در لیتر 003/0کمتر از  کلر

 میلی گرم در لیتر 002/0کمتر از  هیدروژن سولفوره

 میلی گرم در لیتر  2کمتر از   آمونیاك تام

 میلی گرم در لیتر 013/0کمتر از   (NH3)آمونیاك غیریونیزه 

  میلی گرم در لیتر 05/0کمتر از   نیتریت
  میلی گرم در لیتر 05/0 کمتر از  دي اکسید کربن 

  

  .در آب ورودي  محل تكثير مي باشد     COD = 10 mg/litو     BOD5 = 1 mg/lit حد م-از
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  :داراي شرايط زير باشد بايد  و آشاميدن كاركنان تاسيساتضدع#وني  و آب مصرفي جهت شستشو - 10ماده 
  .اشدشرايط آب آشاميدني را دارا ب -١
  . محل هاي مورد نياز در دستر) باشدبا فشار مناسب در تمام  -٢
است#اده  براي )منب1 2خيره آب( امکانات کافي براي 2خيره ،در مناطقي كه احتمال قط1 يا كاه0 فشار آب وجود دارد  -٣

 .فراه, باشداز آب در مواق1 ضروري 
       .آب (رم بهداشتي با فشار و ميزان کافي در دستر) باشد ،در تمام ساعات کار -٤

به شر%  عوار3 طبيعي و تاسيساتي و مناط& مسكوني ،وابسته به دام  1يصنا با اماكن دامي و رعايت حري, بهداشتي -  11ماده 
  :زير الزامي است 

  .مي باشد ) ٢(مطاب& با جدول شماره 1 وابسته به دام يبا اماكن دامي و صنا حري, بهداشتي -١
  

  :زالو پرورش  وحریم بهداشتی مراکز تکثیر :  )2(جدول شماره
  

  زالوپرورش  ومراکز تکثیر  اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
 )متر ( 

می
 دا
کن
اما

 

واحدهاي پرورش  و 
 نگهداري گاو وگاومیش

 500 اصالح نژادي و تحقیقاتی
 100 و پرواربندي) شیري و گوشتی( داشتی 

واحدهاي پرورش و 
 نگهداري گوسفند و بز

 500 اصالح نژادي  و تحقیقاتی
 100 داشتی و پرواربندي

واحدهاي پرورش و 
 نگهداري شتر

 100 داشتی و پرواري

واحدهاي تکثیر، پرورش 
و سوارکاري اسب و 

 استر

 500 اصالح نژادي و تحقیقاتی
 100 واحدهاي تکثیر و پرورش اسب و استر و نگهداري سیلمی

هاي سوار کاري و پرورشگاه ها و واحدهاي تربیت  کانون
 اسب

100 

حیوانات  پوستی و 
 آزمایشگاهی

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

100 

 100 سگ و گربه   

  مراکز پروش ماکیان
 )مرغ و خروس( 

 1000 الین
 500 اجداد

 100 مادر ، پولت ، تخمگذار  و گوشتی

 100 رورش آبزیانمراکز تکثیر و پ

 100 مادر و پرورشی سایر ماکیان
 100 پرندگان زینتی   

 زنبورعسل
 100 تکثیر و پرورش ملکه

 - 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 کشتارگاه دام و طیور
 100 سردخانه مواد پروتئینی

 100 هاي فرآوري وبسته بندي فرآورده هاي خام دامی کارگاه
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آخرين ت4سيس/ات واح/د ب/ا    (باتوجه به اينكه فواصل مندر. در جدول فو5 به صورت ت4سيسات به ت4سيسات :  )1(تبصره 
   ي (ردد لذا هر (ونه توسعه در واحد بايستي ض/من رعاي/ت فواص/ل ف/و5 االش/اره،      محاسبه م )اولين ت4سيسات واحد ديگر 

  .با هماهنگي قبلي و موافقت اداره كل ان-ام پذيرد 
      در صورت وجود عوار3 طبيعي از قبي/ل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخان/ه و غي/ره ك/ه مح/دوديت ت/ردد اي-/اد       :  )2(تبصره 

   . در ج/دول ف/و5   ررديف،فواص/ل من/د   ٣متر و كاشت درخ/ت ح/داقل در   ٦ه عم& مي كنند و يا در صورت درخت كاري ب
  .در صد كاه0 يابد )بيست(  ٢٠مي تواند حداكثر تا 

(لستان و مناط& اقليمي مشابه در صورت ضرورت و بنا به نظ/ر كميس/يون   ،در استان هاي مازندران،(يالن) : 3(تبصره 
 .درصد كاه0 داد  ١٠توان حداكثر تا استاني ، فواصل مندر. در جداول فو5 را مي 

  .شامل هيچگونه ت!#يف و تعديل ديگري نمي شود  )  ٢(شماره فواصل مندر. در جدول :  )4(تبصره 
  

شرب و  ،دريا،رودخانه،پار6،تاالب،دريا+ه،+اه هاي آب)استان،شهرستان،شهر و روستا((اه ها  با سكونت ت فاصلهيرعا -٢
  .مي باشدالزامی ز سوي سازمان ح#ا$ت محيط زيست قنوات،برابرحري, تعيين شده ا

  .پرورش زالو در واحدهاي آپارتماني و منازل مسكوني ممنو' مي باشد تكثير و :  )5( تبصره            
  

د نمي شو و صناي1 وابسته به دام طبقه بندي) اماكن دامي ( مراكز پرورش دام  ٢در سط7  زالومراكز تكثير و پرورش  -٣
ضوابط و (  ٢٢/٦/١٣٨٨ –د /٤٦٣٨و رعايت حري, بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرايي 

  .الزامي است)  معيارهاي استقرار اماكن دامي و صناي1 وابسته به دام 
  

،حري, تعيين شده از سوي )بين المللي و منطقه اي ( و نيز با فرود(اه ) اتوبان،بزر(راه،اصلي و فرعي (فاصله با جاده  -٤
  .وزارت راه  و شهرسازي مال6 عمل مي باشد 

  
  

، تاسيسات و مش!صات دستگاه ها بايد توسط متقاضي متناسب با $رفيت و براسا) اصول  طر% و نقشه ساختمان - 12ماده 
GMP  ) عمليات صحي7 توليد (،GHP  )كه عالوه بر  شوديه به نحوي تهيه و ارا امنيت زيستيو )  عمليات صحي7 پرورش

  : تامين ميزان ف8اهاي الزم ، شامل تاسيسات اصلي و جنبي با مش!صات زير باشد
بايد متناسب  ،مساحت اين سالن كه براي استقرار م!ازن تكثير و پرورش زالو است#اده مي شود ) : انكوباسيون(سالن تكثير  -١

 .با $رفيت واحد باشد
 

روهاي توليد شده به م!ازن موجود كه در م-اورت سالن تكثير احدا* مي (ردد ، پس از تكثير زالو ،ال: سالن پرورش  -٢
 .منتقل مي شوند

  

 .در سيست, باز احدا* است!ر براي تكثير و پرورش بالمان1 است  :) 1(تبصره     
 

آن احدا*     با) دريچه ( ش و تكثير جلب9 كه در م-اورت سالن پرورش و تكثير زالو با ارتبا" غير مستقي, رسالن پرو -٣
 .مي شود 

 

  . متر مرب1 مي باشد  ١٢حداقل مساحت مورد نياز  :) 2(تبصره 
  

 . نياز به احدا* اين واحد نمي باشد  مراكز توليد مورد تاييد سازمان ،از ) جلبل9 ( در صورت تامين غذا  :) 3(تبصره      
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 :يط زير باشند ها و شرا بايد داراي وي:(ي زالوتكثير و پرورش  م!ازن – 13ماده 
 . ل باشنديو يا فايبر (ال) و به شكل مستط) آكواريوم ( ، شيشه از جنس بتن  -١
و  ي،زهك0 عموميا  لوله آبرسان مستقل اختصاصيم-هز به کانال  قابليت شستشو و ضدع#وني كردن را دارا بوده و -٢

 . م-راي ت!ليه آب باشند  
 يجدا(انه ا يو خروج يورود يدارا يات درمانياز عمليورت نها و درص يمارياز ب يريشگيجهت پ يستيبام!زن هر  -٣

 .باشد
 .درصد باشد  ٥/٢ب کف است!ر يش -٤
 
  : دن2يل باشبايد داراي شرايط خروجي آب  ورودي وها و شبكه هاي كانال  -14ماده 
 .يد را با كي#يت مناسب تامين كند لي بايد آب مورد نياز هري9 از ب!0 هاي توشبكه هاي آبرسان -١
 يستيزش کوه است ، بايا عبور و مرور دام و نيز خطر رين و يا مسافريکه محل (ذر مردم  يآب در مناطق يل ورودکانا -٢

 .ده باشديسرپوش
     آب د+ار خورد(ي ووله هاي انتقال آب و همچنين شيرها از جنس مناسب باشد تا در ا;ر تما) مستمر با كانال ها،ل -٣

 .زن> زد(ي نشوند 
 .د به صورت كانال هاي سيماني براي جم1 آوري آب خروجي از كليه ب!0 ها طراحي شوندشبكه ت!ليه آب باي -٤

  

  :د نزير باش شرايط و ضوابط بهداشتيبايد داراي زالو  تكثير و پرورش مركزتاسيسات   -  15ماده 
) نتها به ابتدا از ا( به سمت قسمت دريافت  خرو. زالوتهويه به شكلي طراحي شود كه جهت (ردش هوا از قسمت سامانه  -١

 .باشد 
 .باشد   ٢٤/٤/٨٦ -٢١٣٨١/٤٤ ب!شنامهمطاب& بايد شرايط و ضوابط بهداشتي تاسيسات  ساير رعايت -٢
  

  : زير باشند بهداشتي شرايط و ضوابطبايد داراي  مورد نياز مركزل يت-هيزات و وسا - 16ماده  
 .قابل تميز کردن و ضدع#وني باشد راحتيه ب ها که تمام سطو% آن شده باشندبه شکلي طراحي و ساخته  -١
   .ي باشند كه بدون دخالت دست باز و بسته شونديبايد م-هز به شير ها هاشويي رو -٢
بار مصرف و ماده ضدع#وني کننده مناسب وهمچنين سطل زباله  شويي وجود صابون ماي1،حوله کاغذي ي=روهر  درکنار -٣

  .باشد درب دار ضروري مي
 .باشدضايعات  جم1 آوريبراي  درب دار اسبمنسطل هاي بايد داراي  مركز -٤
كليه اتصاالت ;ابت روي ديوارها مانند لوله هاي آب و كابل هاي بر5 بايد داراي فاصله مناسب از ديوار يا كف بوده به  -٥

 . ده و از ت-م1 مواد جلو(يري شود ششكلي كه قسمت هاي پشتي آنها به راحتي تميز 
  

حداقل ي9 پن-, تا ي9 ه#ت, تاسيسات اصلي باشد و شامل ساختمان اداري و كار(ري،  مساحت تاسيسات جنبي بايد - 17ماده 
   .دننمازخانه و سالن غذا خوري مي باش،  رختكن،سرويس هاي بهداشتي، انبار خورا6 و لوازم

  

   :د نبه شر% زير باششرايط و ضوابط بهداشتي   مركز بايد دارايتاسيسات جنبي   -  18ماده 
 .در مبادي ورودي مرکز ضروري است سرويس هاي بهداشتيرختكن و احدا*  -١
 .درصورت به كار(يري كاركنان خان, و آقا، اي-اد رختكن هاي اختصاصي الزامي است  -٢



         

٨ 
 

ي= کمد براي لبا) کار و ي= کمد براي (شود که براي هر کار(ر حداقل دو جايگاه کمد  طراحيبه نحوي بايد رختكن  -٣
  . پي0 بيني شود )لبا) ش!صي

يس بهداشتي بايد م-هز به امكانات الزم براي شستشو و ضدع#وني دست ها باشند و فاضالب آن به رودخانه و سرو -٤
 .ن#و2 نداشته باشد م!ازنن يهمچن

 و داراي راه نداشته باشدپرورش تكثير و هاي  بايد داراي نور کافي و تهويه مناسب بوده و به سالنسرويس بهداشتي  -٥
 . باشددرب دار  بار مصرف بوده و ي= سطل رد و (رم،صابون ماي1،حوله کاغذي ي=به آب س م-هزيي شويي هارو

انبار خورا< بايد در نزديكي درب ورودي مرکز باشد تا از تردد در صورتي كه غذاي زالو از بيرون از مركز تامين مي شود ،  -٦
 .اضافي خودرو در مركز جلو(يري شود

داراي امكانات مناسب  ير كنترل رطوبت،دما،مبارزه با جوند(ان وحشرات مو2ساخته شود که از نظ يد طوريانبارخورا< با -٧
 . جهت نگهداري خورا6 باشد) محك,، مناسب و قابل شستشو و ضدع#وني(بوده و م-هز به پالت 

 برايمتر مرب1  ٢٠ه سازي خورا6 با حداقل مساحت دآماده مي شود احدا* اتا5 آمادر مركز  زالوغذاي  كه يدر صورت -٨
 .و پلت زن در م-اورت انبار خورا6 الزامي است ) م!لو" كن (  قرار دستگاه هاي ميكسراست

اين انبار بايد داراي ق#سه هاي اختصاصي و يا . مركز الزامي است  به منظور نگهداري لوازم جنبي احدا* انبار لوازم -٩
 . باشد  ، به صورت كامال م-زا نگهداري دارو ، مواد شيميايي ، سموم و ضدع#وني هاي م-از بريامكانات الزم 

 .اي-اد شود در نزديكي درب ورودي مرکز  بايد يساختمان ادار  - ١٠
عات به مراکز م-از يا امکانات الزم برای انتقال بهداشتی ضايو معدوم کردن تل#ات  براي+اه تل#ات  يدارا يستيمركز با  - ١١

 . خروجي احدا* شوند /درب وروديبايد در دورترين نقطه مرکز به سمت +اه تل#ات . باشد
 . ل ضروري است يضدع#وني +رخ هاي اتومب براي مرکز يضد ع#وني در محل ورودداكت / احدا* حوضچه  - ١٢
شو و تشس برايتكثير و پرورش، حوضچه هاي ضدع#وني +كمه پرسنل و روشويي م!ازن در ورودي به محوطه   - ١٣

 . ضدع#وني دست ها بايد تعبيه شوند
ر يسات احدا* و تمهيدات الزم به منظور جلو(يري از امکان نشت و خرو. روغن و ساي. از ت4سدر خار يستيموتورخانه با  - ١٤

  .شود (رفته رامون در نظرياز موتورخانه به آب پ ين#ت ينده هايآال
    از ورود حيوانات و افراد مت#رقه با نصب عالئ, يبه منظور كنترل ورود و خرو. افراد و جلو(ير مرکزمحصور بودن   - ١٥

  .ستا ر دهنده و تعيين منطقه ممنوعه الزامياخطا
 . کردن باشند يقابل شستشو و ضدع#ون بايد) انبارها  ورختكن ، سرويس هاي بهداشتي ( کف، ديوار و سقف تاسيسات   - ١٦
رد اختصاصي حداقل برابر با $رفيت مو) ژنراتور ( مركز بايد نيروي بر5 مورد نياز خود را از شبكه سراسري و يا از نيرو(اه  - ١٧

 .نياز تامين نمايد
استقرار ژنراتور اختصاصي در نظر (رفته  برايدر صورت عدم است#اده از شبكه بر5 سراسري بايد محلي به عنوان نيرو(اه   - ١٨

 .  شود 
توليد بر5 مورد نياز، متناسب با نياز ت-هيزات برق/ي ك/ه در مواق/1 قط/1      به منظورنصب مولد بر5 اضطراري  برايمحلي   - ١٩

 .، بايد در نظر (رفته شود  ها ضروري مي باشد ده از آنااست#يا خرابي نيرو(اه اختصاصي بر5 شبكه  و 
 
هاي زيست محيط/ي و درم/ان آب خروج/ي     در خصو? عدم آلود(ي فني در صورت است#اده از سيست, باز، ارائه طر% – 19ماده 

  . بايستي ان-ام شود 
   .يوانات ديگر ممنو' است ت@ذيه زالو با ضايعات كشتار(اهي و خون ح – 20ماده 



         

٩ 
 

  .  ده از جلبل9،حلزون و مواد غذايي بدون پايه خون بالمان1 است ااست# – 21ماده 

  . زالو ها بايستي سابقه خون!واري نداشته باشند   – 22ماده 

  . ر م-از مي باشد گاز طبيعت يا مراكز دي) بال@ين ( تهيه زالو هاي مولد  – 23ماده 

  .زن بايد از وضعيت بهداشت مناسب و ضد ع#وني آن ها اطمينان كامل حاصل شودات#اده از م!قبل از اس - 24ماده 

    .سط7 م!زن توسط توري پوشيده شود بايد محيطفرار زالوها  براي جلو(يري از - 25ماده 
  

        ١٨/١٢/١٣٨٩خ مور ٩٤٠١٥/٤٣شماره  دستورالعملصدور پروانه هاي بهداشتي تاسيس وبهره برداري برابر م#اد  -26ماده 
 . مي باشد سازمان)  ٠٣/٤٣/١٣٨٩کد ( 




