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  مقدمه: -2ماده 

بیماري هاي  دیریتبهداشت و مدفتر  توسط« آرتمیاو پرورش  تکثیر مزارعضوابط و مقررات بهداشتي » اجرایي دستورالعمل

سازمان شیالت آبزیان آب شور مور میگو و ادفتر با همکاري دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشکي كشور و آبزیان 

 .ابالغ گردید IVO  /60 /89كد و پیشگیري با پس از تایید معاون محترم بهداشتي و تهیه و تدوین شده ایران 

 : هدف  - 1ماده 
 مي باشد. آرتمیاو پرورش  تکثیر رعامز قرنطینه اي وبهداشتي و مقررات  ضوابط ،شرایطتعیین 

 : اصطالحات و ها واژهتعاريف،  – 3ماده 

مصوب سال  -رایي نظارت بهداشتي دامپزشکي آئین نامه اج در شده تعریف اصطالحات و ها واژه بر عالوه دستورالعمل این در 

 زیر اصطالحات و ها واژه ،2382مصوب  -آئین نامه مبارزه با بیماري هاي دامي و جلوگیري از سرایت و انتشار آن ها و  2391

 .رود مي كار به نیز

 سازمان: سازمان دامپزشکي كشور -3-2

 اداره كل: اداره كل دامپزشکي استان -3-1

  آرتمیا مزرعه تکثیر و پرورشمزرعه:  -3-3

 تکثیرمبادرت به ، با بهره مندي از امکانات مورد نظر در این دستورالعملكه است جایگاهي آرتمیا: مزرعه تکثیر و پرورش  -3-4

 .گرددمي (و یا هر مرحله از زندگي آرتمیا ، بالغرتمیاي جوانآ، ناپلئوس، اعم از سیست)آرتمیا و پرورش 

زا طراحي شده به منظور پیشگیري از ورود بیماري و یا اجرام بیماري اقداماتمجموعه  :(Biosecurity)يامنیت زیست -3-5

 . گردداطالق ميو نیز كاهش و یا پیشگیري از گسترش بیماري به سایر واحدها  یا مزرعه مركز به

كند. شور زندگي مي بسیارشور تا لب  آبهاي در است كه كوچک آرتمیا یکي از انواع سخت پوستان :(Artemia) آرتمیا -3-0

 گردد.با نظر سازمان شیالت ایران معرفي ميمناسب براي تکثیر و پرورش  )هاي( گونه

گیرد كه سالن: در این دستورالعمل منظور از سالن، فضاي بسته اي است كه عملیات تکثیر و پرورش در داخل آن انجام مي -3-1
 اشد. تواند بصورت گلخانه یا سوله بمي

( مناسب توپالنکتونهایاستخرهاي آب سبز: این استخرها به منظور تولید آب سبز یا آب با تراكم باالي زي شناورهاي گیاهي)ف -3-9
 انتقال داد. پرورش آرتمیاي گردد كه به راحتي بتوان آب سبز را به سایر استخرهاشود و به نحوي طراحي ميساخته مي

 دامنه كاربرد: -4ماده 
 كاربرد دارد. آرتمیاو پرورش  مزرعه تکثیرشرایط و ضوابط بهداشتي در خصوص دستورالعمل این 

 مسئوليت اجراء:  - 5ماده 
مي نمایند، ملزم به رعایت مفاد  آرتمیاو پرورش  مزرعه تکثیرتاسیس و بهره برداري تمام اشخاص حقیقي و حقوقي كه مبادرت به 

 باشد.مسئول نظارت بر حسن اجراي آن مي دامپزشکي استان این دستورالعمل مي باشند و اداره كل
 
 



رتمیاآپرورش و تکثیر  مزارعضوابط و مقررات بهداشتي   89/60/IVO   مقررات ملي دامپزشکي  

 

 21 از 3 صفحه  

 

 قوانين و مقررات: – 6ماده 
 2356مصوب  -قانون سازمان دامپزشکي كشور  -0-2
 2399مصوب  -قانون نظام جامع دامپروري كشور -0-1
 هیئت وزیران 2391/ 23/8مصوب  -آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشکي -0-3
 2313مصوب -واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي مه چگونگي كنترل بهداشتي تردد،نقل و انتقال،آئین نا -0-4
 هیئت وزیران 2382مصوب  -آئین نامه مبارزه با بیماري هاي دامي و جلوگیري از سرایت و انتشار آن ها  -0-5

 باید داراي شرایط زیر باشد: مركزمحل و موقعیت  - 7ماده 

، فرودگاه ، راه آهنجاده ،واحدهاي صنعتي و مراكزخدماتي، سکونتگاه ها حریم بهداشتي از اماكن دامي و صنایع وابسته به دام، -1-2

 این دستورالعمل را رعایت نماید.شماره یک پیوست ( 4( و )3( ، )1( ، )2جداول )برابر 

 ي برق تعیین شده از سوي وزارت نیرو را رعایت نماید.حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و دكل هاي فشار قو -1-1

 رعایت شود.طبق قوانین جاري  و تاالب ها خلیج ،، دریاچهدریا حریم قانوني -1-3

  باشد. و بازرسي بهداشتي فراهم آرتمیاجهت حمل و نقل  و دسترسي راه هاي ارتباطي -1-4

 ، فراهم باشد.آرتمیا و پرورش یرتکثناسب براي مامکان دسترسي به آب  -1-5

 :مزرعه ساختار – 8ماده 

)بتوني، ژئوممبران و غیره(  تولید در استخرهاي غیر خاكيو  تولید در استخر خاكيبراساس شیوه هاي تکثیر و پرورش آرتمیا شامل 

سازمان شیالت ایران،  (8/26/81-2ت شماره نسخه /م 632/61)كد شماره مندرج در دستورالعمل فني شیوه هاي رایج پرورش آرتمیا 

در  مندرج براي استقرار تاسیسات اصلي و جانبيعالوه بر مساحت در نظر گرفته شده به نحوي باشد كه  باید و ساختار مزرعه طراحي

 گرفته شود. در نظرو تردد وسایل نقلیه  راه هاي دسترسي ،به منظور محوطه سازي فضاي الزم و مناسب ،این دستورالعمل

عملیات صحیح پروش  شامل)سامانه هاي بهداشتي مربوطه  و براساس ، شیوه تولیدطرح و نقشه تاسیسات باید متناسب با ظرفیت

به نحوي تهیه و ارایه  (4و امنیت زیستي 3خوب بهداشتي عملیات ،آبزينگهداري عملیات صحیح  ،1پرورشعملیات صحیح ، 2 آبزیان(

 به شرح زیر باشند:متناسب با ظرفیت تولید  نبياجفضاهاي شود كه شامل تاسیسات اصلي و 

 مربوطه مواد مصرفيخوراک و  تجهیزات، نگهداري سیست، محل -9-2

 آرتمیا /فرآوري اولیهسالن نگهداري -9-1

 و خروجي اي آب رساني وروديكانال ها/ شبکه ه -9-3

 ورودي و خروجي و تجهیزات نگهداري و سالم سازي آب ي خاكي یا بتنيهااستخر -9-4

 انبار نگهداري وسایل و تجهیزات مورد نیاز -9-5

                                                 
1
 . Good Aquaculture Practice (GAP) 

2
 . GAHP(Good Animal Husbandry Practice) 

3
 . GHP (Good Hygiene  Practice) 

4
 . Biosecurity 
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 رختکن و سرویس بهداشتي -9-0

 باشد.متصدي مزرعه موظف به تامین شرایط و فضاي متناسب براي استقرار مسئول فني بهداشتي مي -9-1

 هاي تکثیر و پرورش آرتمیاسالن -9-9

عنوان مزارع تکثیر و بهامکان تولید آرتمیا برابر اعالم دفتر تخصصي سازمان شیالت هاي آبزي پروري كه در مورد مجتمع تبصره:

وجود دارد، موضوع در كمیته تخصصي مشترک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي )سازمان دامپزشکي(، پرورش آرتمیا 

طرح و م)سازمان شیالت( هاي آبزیان )سازمان دامپزشکي( و دفتر امور میگو و آبزیان آب شور دفتر بهداشت و مدیریت بیماري

 خواهد شد.گیري  تصمیم

 :)بتوني، ژئوممبران و غيره( استخرهاي غيرخاكي ويژگي هاي -9ماده

ضدعفوني باشند  قابل شستشو وو  كامالً صاف ،غیر قابل نشت ،محکم بایستيغیرخاكي استخرهاي  يها كف و دیواره -8-2

 رد مي شود(.)خصوصاً در محل هاي ورودي آب كه بیشترین فشار به آن وا

مجهز به كانال یا لوله آبرسان مستقل، زهکشي اختصاصي و مجراي تخلیه آب و لوله هاي  بایستي غیرخاكياستخرهاي  -8-1

 هوادهي باشند.

عدم تجمع آن ها در كف و جهت سهولت در خروج مواد دفعي و زائد و داراي شیب مناسب ) بایستي غیرخاكيي استخرهاكف  -8-3

 باشد. تخلیه كامل آب(

مجهز به انشعاب آب جهت شستشو و نیز دستگاه پمپ فشار قوي و اسپري ضدعفوني با مخزن مناسب  بایستي سالن پرورش -8-4

 جهت ضدعفوني باشد.

توري باشد.  و حیوانات موذي مجهز به توري فلزي براي جلوگیري از ورود حشرات و بازشو بایستي سالن پرورشپنجره هاي  -8-5

 به منظور شستشو و ضدعفوني باشند.احتي قابل جابجایي ها باید به ر

 .كلیه المپ هاي تعبیه شده در سالن باید داراي پوشش مناسب )قابل شستشو( باشند -8-0

 از تهویه و نور كافي )نور طبیعي و یا مصنوعي( برخوردار باشد. -8-1

 :باید هاي خروجي پسابویژگي -8-9

 باشد.از حالت ایستایي )سکون( فاضالب  و شیب مناسب براي جلوگیريرض داراي ع به نحوي طراحي گردد كه -

 فاقد زوایاي تند و از مواد و مصالحي استفاده شود كه قابل شستشو و ضدعفوني باشد. -

( و دریچه هاي بازدید بوده تا امکان شستشو و تشو و ضدعفوني و با استحکام الزممجهز به روكش هاي مشبک مناسب )قابل شس -

 میز كردن آن ها فراهم باشد.ت

 چاه سپتیک هدایت شود. پساب باید به چاه فاضالب یا سیستم تصفیه فاضالب یا -

به شیوه مناسب  تجهیزات الزمامکانات و داراي  باید ،سالن پرورشضدعفوني آب ورودي  وسالم سازي براي  در صورت لزوم -8-8

 .باشد...(  زن واستفاده از ا توري ریزچشمه پالنکتوني، )از قبیل
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 آب مورد نیاز هر یک از بخش هاي تولید را با كیفیت مناسب تامین نماید. -8-26

 لوله هاي انتقال آب و همچنین شیرها از جنس مناسب باشد تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگي و زنگ زدگي نشوند. -8-22

لوله هاي انتقال آب و همچنین شیرهائي از جنس گالوانیزه یا رنگ  و به منظور جلوگیري از مسمومیت، استفاده ازكانال -تبصره 

 زده ممنوع مي باشد.

 آب: ذخیره مخزنبه وجود در صورت نیاز  –20ماده 

 باید متناسب با ظرفیت تولید مركز و كیفیت منبع آب مورد استفاده باشد. مخزنگیري و ابعاد ظرفیت آب -26-2

 تر مركز احداث شود تا انتقال آب به صورت ثقلي امکان پذیر باشد.مرتفعدر نقاط  در صورت امکان -26-1

  داراي قابلیت شستشو و ضدعفوني باشند. -26-3

 :ايپرورش آرتم يخاك يهاي استخرهاويژگي -22ماده 

 باید:( استخرهاي پرورشو  استخرهاي آب سبز)پرورش آرتمیا  ي خاكياستخرها

 باشند. براي پرورش آرتمیا مناسب ،كف و ها شیب دیواره -22-2

 باشد.تبصره: این بند مشمول دریاچه ها و آب بندهاي مصنوعي پرورش آرتمیا نمي

 براي جلوگیري از ریزچشمه پالنکتوني مناسبمیزان آب مورد نیاز استخرها را ضمن عبور از فیلتر هاي  ،كانال هاي آبرسان -22-1

 امین نمایند.ت ،ورود هر گونه موجود شکارچي به استخر

آماده سازي  بر اساس دستورالعمل )وجود خاک سیاه و ...(، ایپرورش آرتم يخاك ياستخرها يآماده ساز در صورت نیاز به -22-3

 شود. اقدام (2385بهمن  -هاي آبزیانابالغي توسط دفتر بهداشت و مدیریت بیماري) مزارع پرورش میگو يبهداشت

اقل ظرفیت ساالنه مركز جهت صدور پروانه براي تولید سیست و بیومس آرتمیا به شرح زیر حد تعيين ظرفيت مركز:  –21ماده 

 گردد. باشد و حداكثر ظرفیت تولید با توجه به امکانات و مساحت زمین مورد نیاز لحاظ ميمي

 تولید آرتمیا در استخر خاكي: -21-2

  )ساالنه(در هر هکتار  سیست رمكیلوگ 56 ولیدسطح مفید و میانگین ت هکتار 26با حداقل  با هدف تولید سیست  -21-2-2

كیلو گرم بیوومس   266كیلوگرم سیست و  56براي تولید  سطح مفید هکتار 26با حداقل  با هدف تولید سیست و بیومس -21-2-1

 )ساالنه( در هر هکتار

 )ساالنه( با حداقل سطح كاربري یک هکتاركیلوگرم بیومس  2666تولید  برايبا هدف تولید بیومس  -21-2-3

كیلوگرم  5/2كیلوگرم بیومس در هزار متر مربع ) 2566استخر بتوني یا ژئوممبران براي تولید  تولید آرتمیا در محیط گلخانه: -21-1

 در هر متر مربع( در سال

و نگهوداري   پورورش سوالن  در مجواورت  با امکان دسترسي آسان نگهداري خوراک  رانبابه عنوان در نظر گرفتن مکاني  -23ماده 

 :مي باشدبا امکانات زیر، ضروري آرتمیاها 

 كنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب  -2
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 )محکم، مناسب و قابل شستشو و ضدعفوني( جهت نگهداري خوراک  /قفسهپالت -1

  خوراکوسایل توزین و توزیع  -3

 درب قابل كنترل براي جلوگیري از تردد افراد متفرقه به انبار  -4

  قابل شستشو و ضدعفوني هاكف و دیوار -5

 باشد.نگزیني جوندگان و پرندگان  ورود و النهامکان  -0

 امکانات زیر باشد: شرایط وشود و داراي  احداث مركزباید در محل ورودي به رختکن   –24ماده 

 اشد.نور كافي و تهویه مناسب بو ضدعفوني( و  دیواره ها قابل شستشو داراي شرایط بهداشتي )كف، سقف و  -2

 باشد.براي هر كارگر ( كار و لباس شخصي براي لباس) و مجزامناسب هاي كمد داراي  -1

 باشد.درب دار سطل  وبار مصرف  یک به آب سرد و گرم، صابون مایع، حوله كاغذي مجهز روشویيداراي  -3

 .باشدمحل ورودي به سالن قرنطینه در  حوضچه ضد عفوني و یا چکمه شويواجد  -4

 در نظر گرفته شود. براي پرسنل و بازدیدكنندگان( مناسب چکمه ، ماسک ، كاله و...  )لباس كار  -5

، (21مکانات مندرج در ماده )با شرایط و اخانم، وجود رختکن هاي اختصاصي بانوان  پرسنلدرصورت به كارگیري  -تبصره

 الزامي است .

 شرایط زیر باشند :داراي  سرویس هاي بهداشتي به تعداد مناسب و  –25ماده 

 اشد.نور كافي و تهویه مناسب بداراي شرایط بهداشتي،  -2

 باشد.سطل درب دار  وبار مصرف  یک به آب سرد و گرم ، صابون مایع ، حوله كاغذي مجهزداراي روشویي  -1

 ،به منظور ضدعفوني كفش/چکموه پرسونل  آرتمیا مبادي ورودي به سالن پرورش عالوه بر حوضچه هاي ضدعفوني در  –26ماده 

 دستگاه پمپ فشار قوي و نیز دستگاه اسپري ضدعفوني بوا مخوزن مناسوب در محول ورودي     به همراهیا داكت ضد عفوني حوضچه 

خودروهایي كه بنا به ضرورت ورود آن ها به مركوز اجتنواب ناپوذیر    دور  ور تابراي ضدعفوني چرخ ها و شستن و ضدعفوني د) مركز

 باشد(، ضروري است.مي

)به سمت درب ورود و  مركزدورترین نقطه درو ...  ضایعاتمحلي مناسب به منظور دفن بهداشتي و یا سوزاندن و امحاء  –27ماده 

 ، نباشد. و سایر تاسیسات پرورشسالن ت خروج( به نحوي استقرار یابد كه جهت وزش باد غالب به سم

و از ورود افراد متفرقه و حیوانات به مركز  مركز باید داراي ورودي قابل كنترل باشد و سالن بطور كامل محصور شده -28ماده 

 جلوگیري شود.

مسئول عرفي و استخدام ، ملزم به ممركزكلیه اشخاص حقیقي و حقوقي متقاضي دریافت پروانه بهداشتي بهره برداري   -29ماده 

تکثیر  مزارعبدین منظور براي  ( آئین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشکي مي باشند.21شرایط مندرج در ماده ) فني بهداشتي برابر
 عنوان مسئول فنيكارگیري یک نفر دكتر دامپزشک بهكیلوگرم سیست، به 366تن بیومس و یا  26و پرورش آرتمیا با ظرفیت تولید 

 الزامي است. براي انجام وظیفه كنترل كلیه امور بهداشتي مركز مطابق شرح وظایف ابالغي از سوي سازمان، و بهداشتي
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 21 از 7 صفحه  

 

اشخاص حقیقي و یا حقوقي دارنده پروانه بهداشتي بهره برداري ملزم به رعایت موارد ذیل زیر نظر مسئول فني بهداشتي  -10 ماده

 مي باشند:
)داراي پروانه بهداشتي بهوره بورداري    و مورد تأیید سازمان دامپزشکي كشورمورد نیاز از منابع مجاز سیستو یا  آرتمیاتامین  -16-2

 معتبر(
هواي آبزیوان سوازمان    از سوامانه پوایش و مراقبوت بیمواري     آرتمیاورود و حمل و نقل اخذ گواهي سالمت )بهداشتي( براي  -16-1

  (GIS)دامپزشکي كشور 

 در سامانه یکپارچه قرنطینه و تایید تخلیه آن توسط مسئول فني بهداشتي مركز از طریق آرتمیاتي حمل گواهي بهداش صدور -16-3
 سامانه مذكور

و آیوش   پورورش پایوان دوره   پوس از با استفاده از تركیبات مجاز  آرتمیااستخرها/تانک هاي نگهداري شستشو و ضدعفوني  -16-4
 گذاري

 هاي سازمانبر اساس دستورالعمل زوم در صورت ل سالم سازي آب ورودي -16-5
(، اطالعوات و  ... و ، نمونوه بورداري  ، تلفات، غذادهي، زیسوت سونجي  نگهداري )واردات،داده هاي عملیات  مستندات وثبت  -16-0

 ( Excelتحت برنامه هاي كامپیوتري نظیور   "بهداشتي به صورت منظم و دسته بندي شده )ترجیحا و گزارشات توسط مسئول فني
سال در محل مناسب جهت ارائه بوه بازرسوین بهداشوتي اعزاموي از سووي سوازمان/ اداره كول         ها به مدت حداقل دونگهداري آن و

 دامپزشکي اقدام نماید.
 جداول یک الي چهار )پیوست( ضمائم: -12
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 21 از 8 صفحه  

 

 (و فلزات سنگین فیزیکوشیمیایي) معیارهاي بهداشتي( 2جدول 

≥  01 °C   دما 

≥  01 ppt شوری 

≥  2 ppm اکسیژن 

5/1 – 5/1 pH 

   01 ppm≥ نیترات 

   ./0ppm≥ نیتریت 

   ./0 ppm ≥   آمونیاک 

  0 ppm ≥  آهن 

  ./110 ppm≥ H S (سولفید هیدروژن) 

   ./10ppm ≥ کادمیوم 

    0ppm≥  منگنز 

  0ppm≥ قلع 

./0ppm≥ سرب 

./0ppm ≥ نیکل 

./0ppm≥ آلومینیوم 

./10ppm≥ مس 

0ppm≥ کروم 

./110ppm≥ جیوه 

0ppm≥  قلع 
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 21 از 9 صفحه  

 

 ا اماكن دامي و صنايع وابسته به دام )برحسب متر(و پرورش آرتميا ب تکثير مزارع(: حريم بهداشتي 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 مركز نگهداري و پرورش اماكن دامي و صنایع وابسته به دام
 آرتمیا

ي
دام

ن 
ماك

ا
 

 پرورش  و نگهداري  مراكز         
 ، گوسفند و بز ، شترگاو وگاومیش        

 566 اصالح نژادي و تحقیقاتي

 266 داشتي ) شیري و گوشتي( و پرواربندي

تکثیر، پرورش و نگهداري ، مراكز  
 سواركاري اسب و استر

 566 اصالح نژادي و تحقیقاتي

 266 و پرورش اسب سیلمي نگهداري مراكز           

 266 مراكز تکثیر و پرورش اسب        

 266 تربیت اسب مراكزپرورشگاه ها و  ،هاي سوار كاري انونك         

 پرورش  و نگهداري  مراكز        
 حیوانات پوستي و آزمایشگاهي        

 266 روباه ایلتیس) پلي كت( و ، خرگوش ، نوتریا ، سمور) خز(

 چین چیال و حیوانات آزمایشگاهي
 

266 

 266 ورش  سگ و گربهو پر نگهداري  مراكز              

 پرورش  و نگهداري  مراكز           
  رغ و خروس(ماكیان) م       

 و سایر ماكیان    

 2666 الین             

 566 اجداد             

 566 صالح نژادي و تحقیقاتيا             

 166 مادر             

 166 پولت ، تخمگذار  و گوشتي            

 266 پرورش و نگهداري پرندگان زینتي مراكز             

 566 مراكز تکثیر و پرورش آبزیان              

 - مراكز نگهداري و پرورش زنبور عسل             

 156 عرضه و كشتاري میادین دام             

دام
ه 

  ب
ته

بس
 وا

یع
صنا

 
 كارخانجات

 156 جوجه كشي

 156 و آبزیانطیور  وخوراک دام 

 566 كارخانجات  تبدیل ضایعات

 156 طیورو  كشتارگاه دام

 266 فرآورده هاي خام داميسردخانه كارگاه فراوري و بسته بندي و  

 156 فرآورده هاي آبزیانسردخانه كارگاه فراوري و بسته بندي و  
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 21 از 20 صفحه  

 

و پرورش آرتميا از صنايع غذايي، صنايع آرايشي و بهداشتي، صنايع دارويي و ساير  تکثير مزارعله (: حداقل فاص3جدول 

 )بر حسب متر(* واحدهاي صنعتي و خدماتي 

  مركز نگهداري و پرورش آرتمیا عوارض تاسیساتيعوارض تاسیساتي

 صنایع غذایي

 166 2سطح 

 366 1سطح 

 566 3سطح 

 2666 4سطح 

 2666 2سطح  صنایع آرایشي

 2666 1سطح 

 2566 2سطح  صنایع داروئي

 1666 1سطح 

 
 

 سایر واحدهاي     
 صنعتي و خدماتي      

 166 2گروه 

 156 1گروه 

 366 3گروه 

 566 4گروه 

 2666 5گروه 

 2566 0گروه 

 2566 1گروه 

 ر اماكن دامي و صنایع وابسته به دام()ضوابط و معیارهاي استقرا11/60/2399 /د مورخ4039 * موضوع بخشنامه شماره 

 

 

 )بر حسب متر( *و پرورش آرتميا از جاده، راه آهن و فرودگاه * تکثير مزارع(: حداقل فاصله 3جدول 

  

  مركز نگهداري و پرورش آرتمیا عوارض تاسیساتيعوارض تاسیساتي

 حریم جاده
 266 فرعي

 256 آزادراه ، بزرگراه و اصلي

 حریم فرودگاه

 566 منطقه اي

 2666 صليا

 1666 بین المللي

 166 حریم راه آهن        

 وزیر محترم جهاد كشاورزي 22/68/2382مورخ  19319/616* موضوع ابالغیه شماره *  

  

 فواصل تعیین شده براي جاده، از آكس جاده محاسبه مي شود.  :2تبصره

 داث فرودگاه محاسبه مي شود.ها، از حریم زمین محل احفواصل تعیین شده براي فرودگاه  :1تبصره
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 21 از 22 صفحه  

 

 

 *)بر حسب متر(**و پرورش آرتميا از سکونتگاه ها  تکثير مزارع( : حداقل فاصله 4جدول
 

 مركز نگهداري و پرورش آرتمیا عوارض تاسیساتيعوارض تاسیساتي

     1666 كالن شهرها

     2566 مراكز استان ها ) به جز كالن شهرها (

       2666 و كالن شهرها ( مراكز شهرستان ) به جز مراكز استان ها

 شهر
 966 نفر جمعیت  56666بیش از              

 066 نفر جمعیت  56666تا              

 روستا
 466 خانوار 266بیش از              

 166 خانوار 266تا              

 شاورزيوزیر محترم جهاد ك 1/22/2382مورخ  33994/616* موضوع ابالغیه شماره **  
  شهرک هاي مسکوني و مجتمع هاي مسوکوني كوه داراي حوداقل بیسوت خانوارسواكن       روستاها، : سکونتگاه ها به كلیه شهرها،2تبصره  

 آخرین سرشماري مركز آمار ایران مي باشد(. )مالک تشخیص جمعیت خانوار اطالق مي شود باشند،مي
ط و مقررات سایر ارگان هاي مسئول قانوني از جمله سازمان حفاظت محویط زیسوت   : حریم در نظر گرفته شده نافي رعایت ضواب1تبصره  
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 باشد.الزم االجرا مي ،ماده و ضمائم پيوست )جداول چهار گانه( تدوين و از زمان ابالغ 12اين دستورالعمل در 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


