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  زینتی آب شیرین
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  آب شیرین  زینتیاهیان تور العمل صدور مجوز تکثیر و پرورش مدس          
   

  
ماهیان آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسـیري آب شـیرین زنـدگی مـی کننـد      

مجوزهاي صادره با نـام مجوزهـاي صـادره تکثیـر و      . وصرفاًً متعلق به کشور ایران نمی باشد
هنـگ در  این دستور العمل جهت صدور پروانـه بطـور هما  .پرورش ماهیان زینتی قید می گردد

  .باشد کشور می
 

 

 آب شیرین زینتیجدول ظرفیت تولیدی ماھیان 
                

انواع 
 واحدھا

تولید بر حسب 
 عدد در سال

سطح کل فضای 
  تولیدی 
 مورد نیاز

سطح مفید 
فضای 
  تولیدی 
 مورد نیاز

سطح فضای 
 عمومی

آب مورد نیاز 
 بر حسب 

میزان 
 اشتغالزایی

سطح مفید 
یر در غ

 آکواریوم 

 )متر مربع (   
  

 )متر مربع (  
 

 ( متر مربع )  ( متر مربع )
متر مکعب 
 طرح در ماه

و استخر 
باالی 

متر ٢٠
 مربع

                

  
100000 100 70 30 30 4 140 

  120000 120 84 36 40 4 168 

 198 4 50 42 98 140 140000 واحدھای 

 224 6 60 48 112 160 160000 کوچک

  180000 180 126 54 70 6 252 

  200000 200 140 60 80 6 280 

  400000 400 320 80 160 10 640 

 960 12 240 120 480 600 600000 واحدھای 

 1280 14 320 160 640 800 800000 متوسط

  1000000 1000 800 200 480 16 1600 

  1500000 1500 1275 225 720 20 2550 

 3400 24 960 300 1700 2000 2000000 واحدھای 

 5100 28 1440 450 2250 3000 3000000 بزرگ

  4000000 4000 3400 600 1920 32 6800 
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  .واحدهاي تولیدي برحسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می شوند  .1

   سالیانهعدد  200000در سال تا  عدد  100000که حداقل  : واحدهاي کوچک  -الف           
  .تولید می کنند                

  .سالیانه تولید می کنندعدد   1000000تا  عدد 200000  از: واحدهاي متوسط  -ب             
  .سالیانه تولید می کنند  عدد  4000000تا عدد   1000000 از: واحدهاي بزرگ   -ج             

     
 100000متر مربع فضاي مسـقف بـا تولیـد     70تولیدي، مساحت مفید  حدا قل واحد   .2

  .ماهی در سال می باشد عدد
  

طبقه پیش بینی شده است و در صورتیکه قسمتی از سـطح تولیـدي    3آکواریوم ها در  .3
طبقه ا مکان پذیر می  3-1از حوضچه تشکیل شده باشد امکان نصب آکواریوم ها در 

مفیـد سـالن تولیـدي بـراي نصـب آکواریـوم هـا و         درصد از مساحت 70حدود . باشد
  . حوضچه ها منظور شده است 

  
با احتساب نگهداري مولدین، تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازاي هـر متـر    .4

بر ا ي  عدد  1000( سانتی متري منظور شده است   5 -2تا ا ندازه  عدد  1000مربع 
مترمربع منظـور    20ه ها تا حداکثر مساحت تولید بچه ماهی در آکواریوم ها و حوضچ

  ). است ده ش
  

متر مربع بطـور مسـقف و بـدون سـقف بـه ازاي هـر         20تولید در استخرهاي باالي  .5
  . بچه ماهی در سال منظور شده است عدد  500مترمربع سطح تولید 

  
سانتی متر منظور  40تولید در واحد سطح محاسبه می شود و ارتفاع آکواریوم ها حدود  .6

  . درصد عمومیت دارد که قابل تغییر است 90شده است و این ارتفاع 
  

و  .نه مساحت مفید محوطه تولیـدي و مسـاحت کـل قیـد گردیـده اسـت       متن پروادر  .7
  .گرفته می شود درصد بیشتر از مساحت مفید در نظر 30مساحت کل حداکثر

  
درجـه   24 - 29دماي آب تانکها و حوضچه ها بر حسب گونه هـا ي مختلـف حـدود     .8

 =  3000Ecشوري آب حداکثر  ، 5/6 -8برابر    pHازنظر کیفیت آب میزان. است



 ٤

میلی گرم در لیتر می باشد و در آبهاي آشامید نی نیاز بـه    250و سختی آب حداکثر   
  . آزمایش آب نیست

  
  .تعیین گردیده است  5ب مورد نیاز برحسب مصرف ماهانه طبق جدول ستون مقدار آ .9

  
سانتیمتر که بـراي    50تا 30سانتیمتر و عرض  200تا  80طول آکواریومها معموالً از   .10

سـانتی متـر مناسـب     100طول تولید و نگهداري بچه ماهی می باشد و براي مولدین 
  .است

   
داراي محـل تخلیـه آب و لولـه کشـی الزم     محوطه تولیدي باید قابل شستشو و کف  .11

  .باشد
 

براي هوا دهی به آکواریوم ها یا حوضچه ها نیـاز اسـت از سیسـتم مرکـزي هـوادهی       .12
  .استفاده شود

  
لیکن به لحاظ کاهش هزینه انرژي در مناطق . مکان پذیر است در همه مناطق اولید ت .13

 .قتصادي تراستاگرم 
  

 .نمی باشد  زینتینیاز به استعالم جهت تغییر کاربري زمین براي ماهیان  .14
  

ند ظرفیت پروا نه اشته ادریافت د زینتیپروا نه ماهیان بالً افراد حقیقی یا حقوقی که ق .15
العمل یـا حوضـچه هـاي تولیـدي در ایـن دسـتور       یـوم ریـد آکوا آنها برحسب سطح مف

 .خواهد شدمحاسبه و پروانه جدید صادر
  

سایر مواردیکه در این دستور العمل پیش بینی نشده است الزم است برحسب مـورد از   .16
 .استعالم شودآبزي پروري معاونت 

  
تی از سـوي  د خـاص مشـکال  نجام کار و در موارا با توجه به موارد فوق چنانچه پس از .17

قـدام  به رفع آن امی بایست شخصاً نسبت  ذیربط بروز نماید دارنده پروا نهسازمانهاي 
 .نماید

  



 ٥

 .اشتغال منظور می شود چهارهزار قطعه تولید ماهیان زینتی   100به ازاي هر  .18
  

 زینتـی سیس قید گردد، این پروا نه جهت واردات مـاهی  أدر موافقت اصولی و پروا نه ت .19
 . مربوطه اعتباري نداردو نهاده هاي 

  
مکـان  درصد از کل فضاي عمومی مراکز تکثیـر و پـرورش ماهیـان زینتـی بـراي       ده .20

 .قرنطینه در نظر گرفته شود
  

وا نه می توا ند به منظور کنترل واردات در پروا نه بهره برداري قید گردد، دارنده این پر .21
داري بـه منظـورحفظ   بهره بـر از ظرفیت پروا نه ) پانزده درصد %  ( 15 حداکثر سالیانه
 زینتـی بارعایت مقررات ا قدام بـه واردات ماهیـان   )  مولد سازي ( ییکخصوصیات ژنت

  .نماید
        

   نگهبانی و –سرویسهاي بهداشتی  –انبار  –فضاي عمومی شامل اطاق کارگري :  1تبصره      
    .         غیره می باشد                

  واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می کنند صدور کارت شناسایی جهت ادامه : 2تبصره              
  .    فعالیت آنان بال مانع است                  

 
    

  گروه ماهیان زینتی و سایر آبزیان
  

 
 

                 
              

  
  

  
          

 
  


