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  چکیده
ساالنه تاکنون به عنـوان  % 9میلیارد دالر ارزش اقتصادي و رشد  8میلیارد قطعه حجم صادرات ساالنه و  5/1با   2004صنعت آبزیان زینتی در سال 

چنانچه سـایر  . باشدمی اشتغالزایی باالیی در جهان برخوردارمطرح بوده و به همین نسبت از ارزش  بزرگترین صنعت نقل و انتقال حیوانی در جهان 
 18-20گذاري به حجم سرمایهرا بدان اضافه نماییم ...  جمله گیاهان زینتی یا ضمایم آکواریومی، غذا و داروها و  محصوالت تجاري آبزیان زینتی از

  زیست و شکست اقتصاد اینتواند به تخریب محیطمسایل زیست محیطی میرشد و توسعه بیشتر این صنعت  بدون  لحاظ .  میلیارد دالر خواهد رسید
تواند به پویایی این  صنعت کمک نموده و ضمن نقـش  ول نهایی این  صنعت  بدون  شک میهاي سبز در محصصنعت بیانجامد و رعایت تاییدیه

سیاري را فرآروي بیکاران اجتماعی به خصوص در بـین جوامـع   هاي شغلی بفرصتو وارد نمودن ارز به کشور،  فرینی در تجارت جهانی آبزیانآ
اجتماعی شامل  -گیرد که در آن اطمینان از پایداري محیط زیستی و  اقتصادي اي تعلق میتاییدیه سبز به محصوالت عرضه شده. روستایی قرار دهد

در کشور  2008اولین کارگاه آموزشی تاییدیه سبز که طی اکتبر  در. یابی برخی ترکیبات، تضمین شده باشدنان از کیفیت، سالمت و قابلیت رداطمی
آن که در ایـن   که خروجی طوري هاي قرار گرفت بمتخصصان حرفهبرگزار گردید آماده نمودن راهنماي این تاییدیه سبز در دستور کارگروه  هند

به عنوان یک پروتکل به جهان معرفی  ،در این صنعتدنیا  صاحب نام بعد از رایزنی با کشورهايخواهد گردید،  ارایهمورد توجه قرار گرفته و مقاله 
  .و الزم االجرا خواهد بودکنندگان ایرانی نیز ضروري آتی رعایت مفاد این پروتکل براي تولیدکنندگان و صادرهاي بدیهی است در سال. گردید

  
   .، ایرانتسالمت و بهداش، تاییدیه سبزتجارت جهانی، ماهیان زینتی،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
مـورد   موفقیت هـر محصـول در بـازار  بسـتگی دارد بـه اینکـه اوالً      

هـاي  ار گیـرد و همچنـین از حیـث تاییدیـه    هـا قـر  استقبال مشتري
هـاي تاییدکننـده   سیسـتم  البته تبعیت از. باشداستاندارد بیمه شده 

ــه معنــی افــزایش ارزش محصــول و افــزایش عالقــه  منــدي خــود ب
ده شـده   هـاي دا تاییدیه سبز به تاییدیـه  .خواهد بود ها بدان مشتري

در آن بـه پایـداري اقتصـادي و    شـود کـه   به محصوالتی اطالق مـی 
ایـن فرآینـدي   . حاصل شده باشـد محصول اطمینان محیطی زیست

ــه تنهــا تایید ــه   اســت کــه ن ــه اســتانداردهاي مــرتبط ب کننــده کلی
شامل سالمت (شود است که به اجتماع انسانی عرضه میمحصوالتی 

، بلکه به )بلیت ردیابی ترکیبات در آنو بهداشت محصول، ایمنی و قا
اثرات محیط بر موجودات و از جمله آبزیان زینتی آب شیرین توجـه  

هاي سـبز در تولیـد و عرضـه ایـن     البته با رعایت ایـن فرآینـد  . دارد
زنجیره حفاظتی محصول در محصول، قطعا با افزایش متوسط قیمت 

  واژه. تواند به اقتصاد این صنعت کمـک نمایـد  یم که میمواجه هست
ــه فعالیــت  ــه  مجموع ــتجــارت زیســتی ب ــع /دهــاي تولی وري، آجم

سـازي محصـول و خـدمات مشـتق از تنـوع      سازي و تجاري دگرگون
کـه باعـث   ) هـا هاي ژنتیکی، منابع و اکوسیستمگونه(زیستی  بومی 

ادي خواهـد شـد،   عی و اقتصـ توسعه اشکال پایداري در ابعاد اجتمـا 
هـاي  واژه تاییدیه سبز شامل تمام حلقـه  کل طور به. گردداطالق می

اري، تغذیـه و پرواربنـدي و   آوري ماهیان زینتی، حفظ و نگهـد جمع
ــا تولیــد و حمــل و نقــل وتکثیــر  ــمــی...  ت دلیــل حفــظ  هباشــد، ب
تـاکنون بـر روي   . از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بودزیست  محیط
مصــرف،  هـاي کـم  محصـوالت صـنعتی از جملــه المـپ    ي ازبسـیار 
اکسـیدکربن، غـذاهاي   اي هیبرید به دلیل کاهش تولید ديه ماشین

آوري زینتی مرجـانی کـه بـا تـور دسـتی جمـع      هاي ارگانیک، ماهی
تاییدیـه   تاندارد صید ماهی تون و سـالمون،  هاي اسشوند و روش می

به عنـوان  نتی از طرفی صنعت ماهیان زی. سبز برچسب خورده است
این صـنعت  . باشندر حیوانات خانگی معروف میستاره محصوالت بازا

 کشـورهاي در حـال  هزاران هزار نیروي شـاغل را در  میلیارد دالري 
تجـارت جهـانی ماهیـان    . توسعه به سمت خود جذب نمـوده اسـت  

درصـد اسـت    9میلیارد دالر با متوسط رشد ساالنه  8زینتی  حدود 
جملـه گیاهـان    صوالت تجاري آبزیان زینتـی از که چنانچه سایر مح

ا بدان اضـافه نمـاییم    ر... آکواریومی، غذا و داروها و  زینتی یا ضمایم
رشـد و  . خواهـد رسـید   میلیارد دالر 18-20گذاري به حجم سرمایه

مسـایل زیسـت محیطـی    لحـاظ  توسعه بیشـتر ایـن صـنعت بـدون     
صـنعت  ن زیسـت و شکسـت اقتصـاد ایـ    تواند به تخریب محـیط  می

هاي سبز در محصول نهـایی ایـن صـنعت     تاییدیهبیانجامد و رعایت 

صنعت کمک نموده و ضمن نقش تواند به پویایی این بدون شک می
ــان  ــه کشــور،  آفرینــی در تجــارت جهــانی آبزی و وارد نمــودن ارز ب

ی بـه خصـوص   هاي شغلی بسیاري را فرآروي بیکاران اجتماع فرصت
آمـار سـازمان خواروبـار جهـانی     . دهـد  قراردر بین جوامع روستایی 

FAO  میلیون دالر از  337بالغ بر  2008دهد که در سال نشان می
کننده شده است  ماهیان زینتی عاید کشورهاي صادر صادرات جهانی

  حـدود . درصـد رشـد نشـان داده اسـت     12که نسبت به سال قبـل  
ه درصد ماهیان زینتی درکشورهاي در حال توسعه تولید شد 60-50

کشـور در تجـارت جهـانی      120حدود این در حالی است که  .است
گونـه آن در   1200گونه ماهیان  زینتی  سهیم هسـتند کـه    1800

اهیـان  گونـه از م  30حـدود . گروه  ماهیان آب شـیرین جـاي دارنـد   
گوپی، پالتی، دم شمشیري، مولی، نئون زینتی آب شیرین،  از جمله 

ماهیـان،   باي و بـار دانیـو زرافـه  طالیـی،   یتترا، فرشته ماهی، مـاه 
گوپی و نئون تتـرا  . شوندین آنها در بازار جهانی محسوب میتر غالب

درصـد   14بازار محصول جهـانی ماهیـان زینتـی و    % 25به تنهایی 
جمهوري  ،%)20(سنگاپور . اندرزش جهانی را به خود اختصاص دادها

و %) 3(کا ، سري الن%)4( فلسطین اشغالی، %)7( مالزي  ،%)8(چک 
باشـند و  ترتیب شـش کشـور برتـر ایـن صـنعت مـی       به%) 1(چین 
هـزار قطعـه    300با حجم صادرات  شود ایرانطور که دیده می همان

در این صنعت جایگـاه  ) دو ده هزارم 00002/0(انواع ماهیان زینتی 
و نبـود  در ایـن صـنعت   دلیل اهمیت موضـوع   هب. بسیار پایینی دارد
آوري مولـدین ماهیـان زینتـی تـا     جمعمرحله  زا استانداردهاي سبز

کارگـاه آموزشـی     2008در سال  ،پرواربندي، تکثیر، تولید و فروش
نظران سراسر دنیـا  زار گردید که در آن از کلیه صاحبالمللی برگ بین

 دعوت گردید تا نسبت بـه تـدوین یـک راهنمـاي تاییدیـه سـبز در      
اراده همگـانی  . ینـد هاي شیرین اقـدام نما  موضوع ماهیان زینتی آب

آوري آبزیان زینتـی   رفت تا مسیر استانداردي براي جمعبدان قرار گ
ــ  ــات وحــش، جاب ــل آن،   هاز حی ــل و نق ــایی و حم ــداري در  ج نگه

ها، تسهیالت الزم براي پرورش و تکثیر، شرایط صادرات و  بندي بسته
کلی ساختار و ابزار الزمـه در جهـت تحویـل نهـایی محصـول      طور به

در زیر . بهداشتی  به عرصه تجارت هموار گردد ینتی سالم وآبزیان ز
  .به هر یک از موارد اشاره خواهد گردید

  
و سـایر   آوري ماهیان زینتیراهنماي جمع -1

  هاي زینتی از منابع آبی طبیعیهمهربی
نـوع و طبیعـت منـابع آبـی کـه       در این بخش به مفاهیمی همچون

وري ماهیان زینتی قـرار گیرنـد،   آ برداري و جمع توانند مورد بهره می
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زیسـت   مسـایل یی و حمل و نقل با رعایت جا جابهآوري،  روش جمع
  . شده استاجتماعی اشاره  -اقتصادي محیطی و 

 آوري ماهیان زینتی آب شیرین از منابع آبـی   جمع -منبع آبی
یمیایی، سـموم مـاهی،   که داراي آلودگی به خصوص انـواع شـ  

به عنـوان   OIEمناطقی که توسط  هستند و یا ازمواد منفجره 
انـد، نبایـد    هاي عفونی معرفی شده هایی با رخداد بیماري مکان

 .انجام گیرد
  استفاده نشود ماهی آوري جمعبراي و مواد منفجره از سموم. 
  هاي حیات وحش، منـابع آبـی    حفاظت شده، پناهگاهاز مناطق

صید دارند، جاهایی کـه منـاطق زادآوري مـاهی     که ممنوعیت
صـورت   بزیـان آثـل  در زمان تولید مآوري ماهی  جمع، هستند
هاي دولتی ایـن منـابع    توسط بخش استي البته ضرور. نگیرد

 . مشخص شوند آبی توسط تابلوها کامالً
 آوري، زمـان   دولتی، فصـول جمـع   هاي شیالت الزم است بخش

ـ   آوري،  ممنوعیت جمـع  ل برداشـت و سـایر   میـزان سـهمیه قاب
ــدیریتی  ــوانین م ــاق ــامالًحف ــه اطــالع مشــخص  ظتی را ک و ب

 .برداران برسانند بهره
 نی در جهـت حفاظـت از   هاي دولتی مرکـزي و یـا اسـتا    بخش

 .هاي آبزي باید نهایت تالش خود را انجام دهند منابع و گونه
  

 آوري هاي جمع از بعد روش
 اي و  اي، کششـی کوچـک، کیسـه    گیري از تورهـاي حلقـه   بهره

اي  گونـه آنهـا انـدازه مـش بـه      تورهاي محاصره عمیق کـه در 
ـ   راحتـی فـرار    هانتخاب شده تا آبزیان زینتی زیر سایز بتواننـد ب

بـه   کنند، ضروري است و چنانچه صید ضمنی جمع شد حتماً
نبایـد از تورهـاي    .گردانده شـوند صورت زنده به اکوسیستم باز

رونـد و   ورهـایی کـه درون آبشـش مـاهی فـرو مـی      تانتظاري، 
 . تفاده نموددار اس تورهاي گره

      بـا  و هـم   بـوده استفاده از شناورهاي خاص کـه هـم اقتصـاي
ــد زیســت مســایل  ،)Eco-friendly( محیطــی همخــوانی دارن

 . ضروري است
 آوري نباید به گیاهان آبزي آسیب رسانددر مدت زمان جمع. 
 ح زود، عصر و یا شب است و از آوري در صببهترین زمان جمع

 .نمودباید خودداري  هاي دیگرآوري در زمانجمع
  جایی ماهیان زینتـی اسـتفاده    هبی براي جابآاز آب همان منبع

 .شود
 ب جمع شده از اکوسیسـتم  آهاي حاوي ماهیان زینتی و  بسته

را بـا  نشـوند زیـ   جـا  جابهزیر نور خورشید نگهداري و  مستقیماً

ها، ممکن است  افزایش دماي وکاهش اکسیژن آب درون کیسه
 .د شودبه ماهی آسیب وار

 ابتدا آنها را داري شود وري از حمل ماهی خودآ جمع همزمان با
قـرار دهـیم و   دهی شده  آوري و اکسیژن جمعهاي  درون کیسه

 .یی نماییمجا جابهسپس اقدام به 
  

 یی و حمل و نقلجا جابهاز بعد 
 که تعـداد زیـادي مـاهی را درون یـک کیسـه ریختـه و        از این

ـ کنیم باید اجتناب نمو جا جابه شـدت بـراي    هد زیرا تراکم باال ب
 .کند ماهی تنش ایجاد می

 هنگـام  بـه   ضـروري جـایی غیر  جابهداري از هر گونه خود ضمن
ــیچ  ــل، ه ــل و نق ــه  حم ــاهی را از آب درون کیس ــاه م ــاي گ ه

 .دبیرون نیاوری) مدتحتی براي کوتاه ( آوري جمع
  جـا  جابـه دلیل ماهی را بیـرون از آب   چنانچه الزم است به هر 

تورهاي گـود اسـتفاده    یا هاي کتان نرم واز پارچه ، حتماًدکنی
 .تا بدن ماهی زخمی نشود نمایید

  یی بـراي  جـا  جابـه نسـبت بـه    آورياتمام جمعبعد از بالفاصله
 .مقصد نهایی اقدام شود

  هـاي  ژنراتور یی آبزیـان زینتـی حتمـاً   جـا  جابهدر مدت زمکان
باشـیم تـا    ي بـزرگ همـراه داشـته   هـا و یا بـاطري  الکتریسیته

هاي  مثل تولیدکننده(نقل هاي حمل و هاي برقی سیستم بخش
 .گاه خاموش نمایند هیچ) هاي تانککنندهاکسیژن یا خنک

  
اولیـه   لزوم تسهیالت نگهـداري راهنماي  -2

 وري شده از طبیعتآ ماهیان جمع
منبع  آوري ازي اولیه یعنی نگهداري به محض جمعمنظور از نگهدار

هـا یـا اسـتخرهایی کـه حکـم محـل       سیدن بـه تانـک  آبی تا زمان ر
توجه بـه انتخـاب   در این بخش ضمن . نگهداري مرحله دوم را دارند

آب  به مواردي از جمله منبع آب، تیمار و آوريمحل برداشت و جمع
حمـل و  هـاي  و روش آوري شدههاي جمعالزم براي نگهداري ماهی

  .)1شکل ( شده استنقل بهداشتی ماهیان اشاره 
 کننـد،  ها و یا افرادي که آبزیان زینتـی را نگهـداري مـی    مکان

یی جـا  جابهآوري و به روش جمع چنانچه مفاد راهنماي مربوط
را رعایت نموده باشند، حـائز  ) شده در باال ارایه( و حمل و نقل

 .هستند شرایط دریافت اولین سطح از تاییدیه
     بایـد   براي احداث مراکز نگهـداري آبزیـان زینتـی آب شـیرین

از وجـود منـابع آب    انجام تـا ) Site Selection( انتخاب محل
در صــورت . طبیعــی بــا کیفیــت الزم اطمینــان حاصــل نمــود
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هـاي  ب بـه صـورت دوره  آاستفاده از آب چـاه، کنتـرل کیفـی    
 .متوالی، ضروري است

    بایــد  هــاي زیرزمینـی، حتمـاً  آب در صـورت اسـتفاده از سـایر
 .صورت گیرد) ولساعت ا 24حداقل براي ( هوادهی

 انجام شود آوري آب باران وجود دارد حتماًچنانچه امکان جمع .
زینتـی آب  از آن بـراي نگهـداري ماهیـان     ولی قبل از استفاده

یونی آزمـایش شـده، در صـورت نیـاز     شیرین، از نظر ترکیبات 
 .از ایمنی زیستی آن اطمینان حاصل شود باالنس شوند و حتماً

 سـاعت نبایـد    48شـده حـداقل بـراي    آوري ماهیان تازه جمع
 . تغذیه شوند

 هـاي  ل امکانات نگهداري، از جمله تانـک ضروري است تا حداق
سیمانی و یا فایبر گالس و سیستم هوادهی در مراکز نگهداري 

 .  آبزیان زینتی فراهم باشند
 و در  بایـد در شـرایط پایـدار    بندي و حمل و نقـل حتمـاً  بسته

اوایـل صـبح، عصـر و یـا شـب      ( دماهاي پـایین صـورت گیـرد   
هـاي حـاوي آب و   درون کیسه و حتماً) بندي انجام گیرد بسته

 .  ماهی با اکسیژن پر شود
 هـاي  باید درون محفظـه  هاي حاوي ماهیان زینتی حتماًکیسه

 )عـایق حرارتـی   از نظـر نشـت آب و  (بندي شـده  مجزا و عایق
 . حمل و نقل شوند

  از قبـل آب   شـود حتمـاً  اگر ضروري است تا آب تازه جایگزین
 .تیمار شده باشد

  
  
  
  
 
 
  
  

  اولیه مراکز نگهداري آبزیان زینتیطراحی مدل : 1شکل 
  

راهنمــاي لــزوم تســهیالت مرحلــه دوم  -3
  نگهداري آبزیان زینتی 

هـاي مـورد اسـتفاده،    در این بخش نیز به انتخاب محل، نـوع تانـک  
ـ  نیاز به ازمایشگاه ها، ن) BMPs(مدیریت برتر اعمال  ه شـرایط  یـاز ب

ــان، بســته  ــذیري آبزی ــ ســازش پ ــل، اس ــل و نق ــدي، حم تفاده از بن
هـا توجـه    آب و چگونگی برخورد با مرگ ماهی ها، تیماربیوتیک آنتی

  .)2شکل ( شده است
 ًباید مخـازن   در مراکز نگهداري آبزیان زینتی آب شیرین حتما

گفتـه شـد   طور کـه   آب براي مواقع ضروري مهیا باشد و همان
اصلی آب این مراکز باید طبیعـی و بـا کیفیـت بـوده، در      منبع

. سـاعت هـوادهی شـود    24حـداقل  آب چاه صورت استفاده از 
هاي معتبر آزمایشگاه کیفیت آب حداقل هر شش ماه یکبار در

 . آزمایش شود
  هـا  ي آبزیـان زینتـی را در مسـیر سـیالب    نباید مراکز نگهـدار

 .احداث نمود

  هـاي  سـاختگی همچـون تانـک   هـاي  بهتر است فقط از تانـک
سیمانی، پالستیکی، فایبرگالس براي نگهداري آبزیـان زینتـی   

 .  استفاده شود
  تور و سایر ابزار مورد استفاده باید براي هر تانک جداگانه وجود

 .و مورد استفاده قرار گیرند
 ًاز مرکـز   آبزیان زینتی در محلـی هاي سازشی براي تانک حتما

 .باشندباید در نظر گرفته شده 
 یی باید تحت مدیریت برتـر  جا جابهگونه بندي و هربستهBMP 

 .انجام گیرد
 هـاي  کننـده هـا و بیهـوش  بیوتیکچنانچه ضروري باشد از آنتی

 .مجاز استفاده شود
    در ابتداي ورود ماهیان زینتی به مرکز نگهـداري، اسـتفاده از 

پـذیر  مواد شیمیایی ضدعفونی مناسب در صـورت نیـاز امکـان   
 .است

از کل مساحت ) 80(محل نگهداري آبزیان زینتی   

%)10( سازي بخش  آماده  

%) 10(بندي  بخش بسته  
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  ،طور مجزا باید تیمار شود ه بآب زهکش خروجی بخش سازش
. آب طبیعی باید جلوگیري گرددز ورود به جریان و قبل از آن ا
تواند عوامـل آالینـده را بـا خـود بـه جریـان آب       این پساب می

 .طبیعی منتقل نماید
 د از حد مجاز بیشـتر باشـد  یتراکم نگهداري ماهیان زینتی نبا .

سطه ظرفیت محـل نگهـداري، آب موجـود،    واه این حد مجاز ب
در صـورت  . گـردد میاکسیژن آب و فاکتورهاي دیگر مشخص 

نیاز باید تسهیالت جدید براي نگهداشت بیشـتر مـاهی فـراهم    
 .گردد

   امکانــات بـه منظــور پــایش کیفــی آب  آزمایشـگاه بــا حــداقل
، دما pHنیترات، آمونیاك، اکسیژن محلول، دي اکسید کربن، (

 .ضروري است) یو میزان سخت
 هاي بهداشـتی اسـتاندارد بایـد    طبق فرآیند هاي مرده برماهی

تی البتـه در  روش سـوزاندن و یـا دفـن بهداشـ    ( معدوم شـوند 
 .)شودمی بی توصیهآفواصل دور از منابع 

  
  
  

  %4بخش تیماردهی 
  

  
  %15بخش گارانتی 

  

  
  
  %4انبار 

  

  
آزمایشگاه، انبار مواد شیمیایی 

  %5و غذایی 
  

  
  
  
  

    %50بخش نگهداري آبزیان زینتی  
  

  %3اتاق کارگران 
  
  

  
  

  %10 آماده سازيبخش 
  

  
  %4دفترکار 

  

  
  %5 بندي بستهبخش 

  
  مدل طراحی ثانویه مراکز نگهداري آبزیان زینتی: 2شکل 

  
  راهنماي تسهیالت صادرات -4

، هـاي الزم هـا، گـارانتی  در این بخش به مواردي از جمله انواع ماهی
هاي بهداشتی و آنچه خریـداران نیـاز   تجربیات مدیریت برتر، تاییدیه

  .شوددارند اشاره می
 باید با تسهیالت داراي تاییدیـه   آوري ماهیان زینتی حتماًجمع

 .سبز صورت گیرد
  براي ارسال آبزیان زینتی  بارگیري قبل از روزه 7-45قرنطینه

 .ضروري است )اندازه ماهی برحسب گونه و(به مراکز نگهداري 
 اي کوچک هاي شیشهقرنطینه قبل از بارگیري باید درون تانک

 .با ورودي و خروجی مجزا انجام گیرد

  استفاده ازBMP بندي توصیه شـده  یا مدیریت برتر براي بسته
 .است

 قبـل از  بایـد  صـالح حتمـا   هاي بهداشتی از مراکـز ذي تاییدیه
 .بارگیري اخذ شود

 بهداشتی و  مسایلداران در خصوص هاي واردات براي خریفرم
 .ها باید تکمیل و امضا گردددیگر استاندارد

 ًبایـد   اشـاره گردیـد حتمـاً    ضوابط مربوط به منابع آبی که قبال
 .دنرعایت گرد

  موارد ایمنی زیستی الزم به منظور اطمینان از عدم ورود آفات
عـواملی   و هـا کنندهگیاهی، کنترل پرندگان، جلوگیري از آلوده
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 باید کامالًگردند میفرار ماهی به منابع آبی طبیعی ه مانع از ک
 .دنایت گردعر

 
 راهنماي تسهیالت کشت -5

اسـتفاده از   ،انتخاب محل مناسب، منبع آب، اعمـال مـدیریت برتـر   
سـاختاري مـورد نیـاز،    ساختار و فراکودهاي آلی، تسهیالت اجباري 

ن، تیمـار  آزهکش  ب وآها یا استخرها، چگونگی مصرف نیاز به تانک
در مدیریت بهداشتی، محل نگهـداري  هاي الزمه نمودن آب، گارانتی

بنـدي و  بندي، آب و هواي مورد نیاز براي بسـته ها، محل بستهماهی
  .رد بحث در این  بخش استواز اهم موارد م.... 
   رعایـت اصـول (HACCP)  Hazard Analysis Critical 

Control Point ضروري است. 
 داراي یادداشـت  هـا بایـد   تانـک و  ها، اسـتخرها اختمانکلیه س

 .باشندآبگیري، عمق و غیره ظرفیت، حجم  مربوط به
  بر گیردرا درکل مساحت مزرعه % 70حداقل محل تولید. 
 ًاستخر تجمع آب زهکش داشته باشد مزرعه اصلی حتما. 
 ًمــواد دفعــی حیــوانی  از مصــرف کودهــاي طبیعــی مخصوصــا

 . باید اجتناب نمود) مواد دفعی آن ضایعات کشتارگاهی و(
  آب با رعایـت  در موارد کم آبی، استفاده از سیستم بازچرخشی

 .تواند مورد استفاده باشدفیلتراسیون مناسب می
    استفاده از راهنماي کنترل آلودگی در تیمار آب بایـد اجبـاري

 .گردد
 سـازي آب بایـد دفـن بهداشـتی     بخش جامد پساب بعد از جدا

 .شود
 هـا از جـنس سـیمان، فـایبر     گفته شد تانک ور که قبالًط همان

 .گالس و یا پالستیک باشد
 که در صورت قطع (هاي باالدستی هاي ذخیره آب و تانکتانک

) وسیله ثقلی آب را به  مزرعه منتقـل نمـود   هبرق پمپاژ بتوان ب
 .ضروري است

 هاي قرنطینه نیز ضروري هستند بخش. 
 به (مواد شیمیایی  مایشگاه و انبارماهیان بیمار، آز منطقه تیمار

بایـد در   )منظور پایش سـالمت ماهیـان و بخـش مـدیریت آن    
 .تعبیه شده باشدمزرعه 

 سازي و انبار غذا در نظر گرفته شودبخشی براي آماده. 
 باشدنگهداري ماهی در نظر گرفته شده  بخش. 
 بندي ماهی باید در نظر گرفته شودبخش بسته. 
 هاي مربوطه باید طراحـی و تعبیـه   ا و لولههآب، هوادهی، کانال

 .گردد

 انبار سوخت، ژنراتور و تولید الکتریسیته ضروري است. 
 گیر نیز باید طراحی شودرسوب استخر. 
 باید آب خروجی یا پساب تیمار شود. 
 هاي اداري ضروري هستنداتاق استراحت، دفتر کار و بخش. 
 ر گرفتـه شـود   به منظور انتخاب محل باید جاي مناسبی در نظ

  .بی طبیعی با کیفیت وجود داشته باشدآکه دسترسی به منابع 
 هـاي مـانگرو،   وجه این محـل نبایـد بخشـی از جنگـل     به هیچ

 .هاي باتالقی باشدجنگل، یا زمین
 محل انتخابی از هر گونه منبع آلودگی باید بدور باشد. 
 هـاي  زار یـا آب هـاي شـوره  محل انتخابی در مسیر سیل، زمین

 .ر قرار نداشته باشدشو
  یا ، حداقل چاه(محل انتخابی باید از امکانات برق و آب مناسب

آوري بـرداري از آب بـاران جمـع   و یـا بهـره   هاي زیر زمینی آب
 .برخوردار باشد) شده

 محل انتخابی باید به بازار و فرودگاه نزدیک باشد. 
 هـاي  هاي الزم در زمـان خـروج پسـاب بـه سـمت آب     احتیاط

 .ها باید انجام گیردتمام زمان یا طبیعت، در طبیعی و
 هـاي داخـل مزرعـه بـه     ر گونههاي بیرونی و یا فرااز ورود گونه

 .وردآعمل ه هاي طبیعی باید جلوگیري ب آب
  کشی شهري نباید براي مزرعه ماهیان زینتـی  لوله منبع آب از

 . آب شیرین استفاده نمود
   اي آزاد بـراي مزرعـه   هـ  چنانچه از آب رودخانه، برکـه و یـا آب

فیلتر زیسـتی  (باید با فیلترهاي مختلف  شود حتماًاستفاده می
و یـا   UVشـنی بایـد بـا    آب بعد از فیلتر. تصفیه شوند) نیو ش

گونـه مــاده   هـیچ توجـه داشـته باشــید کـه    . شـود  ازون تیمـار 
 .شیمیایی نباید در تیمار آب مورد استفاده قرار گیرد

 اي بایـد تیمـار شـود تـا آهـن،      هبه گوناز هوادهی  پس آب چاه
آن  تا حـد ممکـن خـارج    ....سولفید هیدرروژن و سختی آن و 

بایـد   پساب نیز قبل از خروج از سیسـتم مزرعـه حتمـاً   . گردد
 .هاي زیرزمینی را آلوده نکندتیمار شود تا آب

 آوري آب باران از آن بـه عنـوان ذخیـره    در صورت امکان جمع
 .ودبراي مواقع ضروري استفاده ش

 هاي براي انتقال آب فقط از لولهPVC استفاده شود. 
    از مخازن آب براي نگهداري آب و استفاده در مواقـع ضـروري

 .استفاده شود
   ساختار استخر براي نگهداري مولدین و پرورش مراحـل الروي

 .ها براي نگهداري مرحله رشد استفاده شودو از تانک
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  و برداشـت محصـول   مزرع به گونه اي طراحی شود تا مدیریت
 . پذیردبه سادگی انجام 

 هر استخر از بعدي حداقل به شعاع یک متر فاصله داشته باشد. 
 در زمـان تخلیـه آب یـا     تاد ناستخرها باید به گونه طراحی شو

 .گردندزهکشی انجام و خشک  برداشت محصول کامالً
   ـ  طـور هورودي، خروجی، شیب کف استخرها براي هر اسـتخر ب

 .یح تعبیه گرددجداگانه و صح
 متر مربع بیشتر نباشند 20توصیه شده تا استخرها از. 
      از تورهاي ضد شکارگرو یا از فـنس بـراي محافظـت اسـتفاده

 .گردد
 جنس آن خطري توسط ژئوممبرانی که  استخرهاي خاکی باید

 .پوشانده شود براي محیط زیست نداشته باشد،
      بعـد از  تورهاي گود و تورهاي برداشـت محصـول بایـد قبـل و

 . بهداشتی و ضدعفونی شوند استفاده کامالً
 هر تانک ازتجهیزات تور و وسایل خاص خود استفاده شود در . 
  ضدعفونی شوند دائماً بایدتورها. 
      به منظور جلوگیري از مرگ ماهی هـا، بایـد از ورود هـر گونـه

بـا اسـتفاده از   همچنـین   .رع جلـوگیري شـود  ابـه مـز   لودگیآ
عمل ه جلوگیري ب چیان، از ورود شکاريتورهاي سقفی و کنار

 .آید
 اي طراحـی شـوند تـا بـراي هـر تانـک       ها به گونـه تانک ماهی

همچنـین   .خروجی مجزا در نظر گرفته شـود  ورودي و سیستم
 .مدلی باشند که مدیریت آن به خوبی انجام پذیر باشد

 هـاي حـاوي مولـدین    هاي مربوط به مولدین یا آکواریـوم تانک
آب شیرین، باید با مقـدار نـور کـافی و سـاختار     ماهیان زینتی 

 .مناسب مولدین طراحی و ساخته شوند
 ها از فیلترهاي زیستی اسـتفاده شـود و حـداقل    در همه تانک

 .آب مزرعه از این فیلترهاي زیستی عبور داده شود% 10-5
  دو سـنگ  . ها باید مجهز به سیستم هوادهی باشـند همه تانک

بـه ازاي  ) کننـدگی در دقیقـه  تصفیهبا سرعت یک لیتر (هواده 
ــم    1000 ــه آب  و ه ــوادهی ب ــه  ه ــد وظیف ــم بای ــر آب ه لیت

 .فیلتراسیون را انجام دهند
   هـاي سـیمانی بـا فـایبر گـالس، اپوکسـی و       بهتر اسـت تانـک

 .پالستیک پوشش داده شوند
 شودها بر حسب گونه ماهی و اندازه آن تعریف میاندازه تانک. 
 پشت هم قرار گیرند ها به صورت پشت بهتاك. 
  متري بین هر گروه از تانک ماهی درنظـر  سانتی 80یک فاصله

 .گرفته شود تا رفت و آمد کارگران تسهیل شود

 ها به سیسـتم زهکشـی متصـل و از آنجـا بـه اسـتخر       خروجی
 .منتقل گردند گیررسوب

 از تورهاي ضد شکارگر باید استفاده نمود. 
 جداگانـه   طـور  بـه زیستی هاي هوادهی و فیلترکنندگی سیستم

 .براي هر تانک استفاده شود
 براي هر تانک تور دستی مجزا نیز در نظر گرفته شود. 
 هاي ذخیره آب باید در نزدیکی استخرهاي رسـوب گیـرد   تانک

 .طراحی شوند
   هـاي  قبل از تخلیه استخرهاي ذخیره آب، خروجـی آب تانـک

 .ماهی باید به استخرهاي رسوبی تخلیه شوند
 خیره آب باید به اندازه  باشد تا براي یک روز نیاز ابزیان منبع ذ

 .ب جدید تامین نمایندآرا به 
  تانک . کل نیاز آبی باشد% 10حداقل ظرفیت تانک ذخیره باید

 .  طریق مناسبی پوشش دار شده باشدهذخیره باید ب
    وري آب بــاران مــورد آتوصـیه شــده وســایلی را جهـت جمــع

 .  استفاده قرار دهیم
 ت جریان آب باید روي نقشه اصلی مشخص گرددجه. 
   ارتباط بین استخر رسوب گیر و استخر ذخیره باید نشـان داده

 شود
  زهکش مربوط به بخش قرنطینـه و   ه استثنايب(از آب زهکش

توان مجددا در استخرها می) بخش تیمار بیماري آبزیان زینتی
 .هاي ذخیره استفاده  نمودتانک

 باید تیمار شود ي استفاده حتماًالبته آب برگشتی برا. 
   بایـد در نزدیکـی جـاده     سـازي حتمـاً  بخش قرنطینـه و آمـاده

 .ورودي مزرعه تعبیه گردد
 سازي و قرنطینه باید محدود هاي آمادهالبته دسترسی به بخش

 .ها جلوگیري شودگردد تا از هر گونه ورود آلودگی بدان
 رعــه حمــام کفــش در ورودي بخــش قرنطینــه و همچنــین مز

اي  ضروري است این حمام باید به گونهنگهداري ماهیان زینتی 
متر و سانتی  30باشد که تمام مسیر ورودي را با عمق حداقل 

 .بر گیردمتر درسانتی 75عرض 
  ـ   مـنظم و دوره  طـور  بهمحتویات آن باید ه اي تعـویض گـردد ب

 .که ماده موثره آن همیشه تازه باشد طوري
 راحتی بتوان ماهی ه اي طراحی شوند که بها باید به گونهتانک

تـوان  طریـق مـی   از این. را جهت مشاهده و مطالعه بصري دید
رفتار ماهی و یا هر گونه تنش ناشی از فشارهاي محیطی و یـا  

 .بیماري را به سرعت تشخیص داد
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           سیستم زهکـش نبایـد بـه هـیچ وجـه بـه بخـش پـرورش یـا
 .گیر راه داشته باشداستخرهاي رسوب

 مجزا به هر استخر یا تانک مرتبط گـردد تـا    طور بهآب  خطوط
در . وجود آمد به همه استخرها توزیـع نشـود   هچنانچه الودگی ب
 .ب ضد عفونی شده استفاده شودآباید از  حتماًبخش قرنطینه 

 هـا جـدا   هاي آجري باید از بقیه قسمتبخش قرنطینه با دیواره
 .گردد

 هاي تولید و تفریخ نبایـد  و بخش نبار غذا، بخش تیمار بیماريا
 .ن در نظر گرفته شودآهمان منطقه  قرنطینه و یا نزدیک در 

   کف بخش قرنطینه باید با کاشی بادوام و با کیفیت و بر اسـاس
تمیز کـردن  که  طوريه باشد بپوش شده کف HACCPاصول 

 .آن آسان باشد
  براي هر تانک سیستم سیفون جداگانه با تجهیزات تمییزکننده

 .  نظر گرفته شودتور مخصوص در و
 ـ  می کارگرانی که در بخش قرنطینه کار  مسـایل دلیـل   هکننـد ب

هـاي دیگـر بـه خصـوص بخـش      ایمنی زیستی، نباید در بخش
 .نگهداري ماهیان زینتی، رفت و آمد داشته باشند

 شـوند  ب شیرینی که وارد بخش قرنطینـه مـی  ماهیان زینتی آ
دوبـار  این کار صورت نیاز،  باید حمام آب نمک داده شوند و در

روز  3-5فاصله هر بار تـا حمـام دهـی بعـدي     گرفته و صورت 
 .باشد

 روز است که بستگی بـه گونـه    30تا  7قرنطینه از  دوره زمانی
 .ماهی و نوع بیماري دارد

  ــد در حــد ــه بای درجــه  24-28فاصــل  دمــاي بخــش قرنطین
 .گراد تنظیم شود سانتی

 لینیکـی بیمـاري یـا    ص عالئـم ک ماهیان باید دائما براي تشخی
/ و از فرمـالین  گرفتـه هـاي پیشـگیري قـرار    تنش مورد آزمون

 .نها استفاده شودآپرمنگنات پتاسیم یا حمام آب نمک براي 
  ،مایشات الزمه روي مـرده  زآقبل از معدوم کردن ماهیان مرده

تواند در تشخیص بیمـاري یـا دلیـل مـرگ کمـک      ماهیان می
 .ت باید ثبت و ضبط گردداین اطالعا. زیادي کند

 هـاي  هی، محفظهآوري شده از جزئیات مربوط به مااسناد جمع
ـ   هاي نگهداري، تیمارتانکحمل و نقل و  ه دهی و مـرگ بایـد ب

 .دقت ثبت و ضبط شوند
 در اختیـار  مجـاز  ها و مـواد شـیمیایی   بیوتیکاز آنتی فهرستی

 .)1جدول ( کارشناسان مزرعه قرار داده شود

  
 ها و مواد شیمیایی مجازبیوتیکآنتی :1جدول 

  از بین برنده هاي کرم  ترکیبات آنتی بیوتیکی
  فن بندازول  اکسی تتراسایکلین
  من بندازول  اکسالینیک اسید

  لوامیسول  نیفورپیرینول
    کانامایسین

    سیپروفلوکساسین
  حذف کننده سخت پوستان  ترکیبات  ضد قارچ

  )دیچلورووس( نووان  ي فالوینآکر
  تري کلورفون  فرمالین

  دیفلوروبنزورون  )بدون روي( ماالشیت گرین
  بیهوش کننده هاي  مواد ضد تک یاخته اي ها

  فینکویل/ اس -تریکاین -ن سولفاتتریکاین متا MS222  میر میکس-لتوکس
  روغن میخک  سولفات مس
  )80پلی سوبات  %50ایزوجینول و % 50( اس –آکوي   مترونیدازول

  دي اکسید کربن  
  میتومیدات  
  بنزوکائین  
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  بخش پایش سالمت ماهی و بخش مدیریت  در مزرعه  در نظر
 .گرفته شده باشد

 از بقیه  بخش مدیریت سالمت به عنوان یک بخش واحد و جدا
ها با آب مستقل و سیستم انبارداري مستقل باید در نظر بخش

 .گرفته شده  باشد
 هیـان بیمـار بایـد بیمارسـتان اختصاصـی بـا هـوادهی        براي ما

 .مناسب ولی جداي از بخش نگهداري ماهی وجود داشته باشد
 هاي اختصاصی براي ضد عفونی کردن تورهـا اسـتفاده    از تانک

 .شود
     هـاي  ماهیان مرده بعد از خـارج کـردن از تانـک درون کیسـه

پالسـتیکی قـرار داده شـود و روي آنهـا یادداشـت اختصاصـی       
گذاشته شود و شماره تانک نیـز روي آن  قیـد شـود و از آنهـا     

 . براي شناخت بیماري استفاده شود
 درجـه   4نهـا را در  ررسی دلیل مرگ ماهیان مرده باید آبراي ب

ساعت نگهداري نمـود تـا در ایـن مـدت      3-4براي  گرادسانتی
هـاي  هـا و قـارچ  بتوان نسبت به جداسازي و تشخیص بـاکتري 

ام نمود و در صورت بررسی ویروسی باید در منفـی  بیماریزا اقد
 .گراد نگهداري شونددرجه سانتی 20

 تـر بـراي   هر چه سریع) عامل بیماریزا( هاي برداشت شدهنمونه
در حمـل و نقـل آنهـا     . اولین ازمایشگاه تشخیصی ارسال گردد

 .نیز دماي پایین باید لحاظ گردد
      از یـک ظـرف    و%  10براي معـدوم کـردن مـاهی از فرمـالین

 .سربسته استفاده شود
 در . آوري شده باید در جایی ثبت و ضبط گـردد اطالعات جمع

دوز مصرف  گیرد،مورد ماهیان بیمار، اگر تیمار دهی صورت می
حمام موقت، ایمرسیون طوالنی، خوراکی از ( دارو، طبیعت دارو

همچنین نتایج  . دقت ثبت گردد هباید ب) طریق دهان و یا تزریق
 .دقت گزارش گردده کدام ب هر

 هاي بیمارستانی قبـل از دفـن بهداشـتی،   آب خروجی از تانک 
 .دقت تیمار شونده بو  باید کامالً

 هاي پایش سالمت ماهی و مـدیریت بایـد بـه تجهیـزات     بخش
هاي اولیه عالیـم کلینیکـی بیمـاري    زمایشگاهی جهت بررسیآ

نـات آنـالیز   داشتن یخچال با کابینت فریـزر، امکا . مجهز باشند
ها باید وجود داشـته  کنندهیفی آب و انبار داروها و پیشگیريک

 .باشد
  در آزمایشگاه اولیه جهت بررسی مقدماتی باید سه بخش از هم

طور اتوماتیک باز و ه جدا با راهروهاي مجزا و درهاي مجزا که ب
توانـد  زمایشـگاه مـی  آ ی ازبخش. بسته شوند وجود داشته باشد

سـازي مـواد   آمادهها، مواد شیمیایی، پروبیوتیکنگهداري براي 
ترکیبی شیمی درمانی و غیـره کـه در لیسـت داروهـا و مـواد      

 .شیمیایی مجاز آمده اختصاص داده شود
 یا بیوپسی ارسال هاي بیمار یا مرده باید به بخش اتوپسی ماهی

ی بررسی اولیه براي اتوپس ها بعد از مشاهده واین ماهی. گردند
هـاي خـارجی و داخلـی بعـد از     اندام. سی آماده شوندو یا بیوپ
هـاي بـافتی   بـرش زیر ذره بین و در صورت لزوم تهیـه  بررسی 

در این بخش بایـد  . زیر میکروسکوپ آماده گردند براي بررسی
 .یت باشدیزات موجود بر روي دیوار قابل روتجههمه  فهرست

   ــک ــه حــداقل ی بخــش بررســی میکروســکوپی بایــد مجهــز ب
بـا قابلیـت   (پ استریو، و یک میکروسکوپ کامپانـد  میکروسکو

و ظرفـی  ) 100استفاده از روغن ایمرسیون براي عدسی شیئی 
ها وجـود  ي معـدوم سـازي اسـالید   محتوي مواد ضد عفونی برا

 .داشته باشد
 نیـز بایـد لیسـت تجهیـزات بـر روي      بخش آنالیز کیفی آب  در

 .دیوار نوشته شده باشد
 انبار آن بایـد در مزرعـه در نظـر    سازي غذا و محل بخش آماده

 .گرفته شده باشد
 اري باشـند و دائمـاً  یمغذاهاي زنده مورد مصرف باید عاري از ب 

 .تست شوند
  نگهـداري  غذاهاي خشک باید در انبار مناسب با شرایط دمایی

 . نیابدشوند تا کیفیت آنها افت 
 یی به منظـور  هاي غذااستاندارد از نظر کیفی، افزودنی غذاهاي

هـا و  اکسـیدانت دهنـده مـاهی، آنتـی   هبود رشـد، مـواد رنـگ   ب
هـاي مربوطـه    به تایید سـازمان  داروهاي دامپزشکی باید حتماً

گزارشی از ترکیبات مواد غذایی مصرف شده باید  .رسیده باشد
 .وجود و ثبت و ضبط گردد

   نگهـداري بـراي قرنطینـه و    بخش نگهداري ماهی حتی بخـش
هـاي  مجهز به تانـک فقط باید بندي جهت صادرات بخش بسته

  . ساختگی سیمانی، پالستیکی و یا فایبرگالسی باشد
 تور و سایر مواد مصرفی در هر تانک باید اختصاصی باشد. 
      زهکش بخش نگهداري ماهی بایـد جداگانـه و پسـاب آن بایـد

مسـتقیم وارد چرخـه   به طور تیمار شده و به هیچ عنوان نباید 
توانـد  مزرعه  گردد این آب میپایین دست جریان آب طبیعی 
 .منشاء آلودگی باشد

      مقدار ماهی ذخیره شده نباید آنقدر زیـاد باشـد کـه خـارج از
 .اشدظرفیت محل نگهداري ب

  بهداشتی معدوم گردند هايطریق فرآیند ازماهیان مرده باید. 
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 هاي دقیق ماهی تنظیم جدول غذادهی باید بر اساس نیازمندي
 .گردد

گهداري ماهیان زینتـی آب شـیرین طراحـی    محل ن خاتمه،در 
  .)3شکل (شود 

 
  

  %3بخش انبار 
  

غذاهاي زنده و  (بخش غذا 
  %3) خشک

  

  
  %3آزمایشگاه 

  
  %2بخش تیمار 

  
بخش مولدین یا 

  %3بخش قرنطینه 
  

  
  %3اتاق کارمندان 

  

  
  %7بخش آماده سازي 

  %70بخش نگهداري و کشت 
  شامل بخش الرو

  بخش رشد
  بخش هچري

  خش پرورش الروب
  بخش پرورش مرحله جوان

  
  %3دفتر کار 

  

  
  %3 بندي بستهبخش 

  طراحی مزرعه کشت ماهیان زینتی با امکانات فروش: 3شکل 
 

 اسـتفاده   بندي بستهکیفیت براي  از آب با بندي بستهبخش  در
 .بی که فیلتر شده و به خوبی هوادهی شده باشدآشود 

 هـاي بـزرگ اسـتفاده    لن، کـارتن هاي یونولیت، پلی اتیاز جعبه
بنـدي   بسـته اتیلنی بهداشـتی بـراي   هاي پلیفقط کیسه. شود

 .ماهیان استفاده شودمستقیم 
 گرددبندي استفاده  بستههاي یا از ماشین. 
  گرم بر لیتر نباشـد میلی 67گاه کمتر از  هیچ(کنترل اکسیژن( ،

 .گراد ضروري استدرجه سانتی 20-23کنترل دما بین 
 جداگانـه   بندي بستهبه منظور صادرات باید در اتاق  بندي بسته

 .با قابلیت کنترل دمایی انجام گیرد
 هاي پالستیکی جدید استفاده شودهمیشه از کیسه. 
 و  رفتـه یک روز قبل از انتقال انجام گبراي صادرات  بندي بسته

سـازي،  تمیز، بنـدي  بسـته مجددا  هاي طوالنی حتماًدر مسافت
 بنـدي  بسـته در آب . تکرار گردد.... دهی و  آب جدید، اکسیژن

نسـبت آب و اکسـیژن یـا    . هرگز نباید از فرمالین استفاده نمود
 .است 2به  1هوا در کیسه 

 کننده آب و هوا، هواده، کمپرسورموارد مورد نیاز تامین از 
 موتور و پمپ 
 اده هواده کوچک بجاي یـک هـو   توصیه شده تا از تعداد بیشتر

بایـد بـه صـورت     تایی سـالم همیشه چنـد . دبزرگ استفاده شو
 .آماده استفاده و سالم موجود باشند

 ذخیره سوخت، ژنراتور تولید برق نیز باید موجود باشد. 

 ز قابل استفاده هاي خورشیدي، یا انرژي باد نیاستفاده از انرژي
 .است و توصیه شده

 ًو روي آن ورود ممنـوع   بسـته  مخزن سوخت باید محیط کامال
دیکـی آن چیزهـاي قابـل اشـتعال وجـود      اشـد و در نز نوشته ب

 .نداشته باشد
 هـاي  ري سوخت باید بـر اسـاس دسـتورالعمل   طراحی و نگهدا

 .محافظتی باشد
 گیر آب بخـش کشـت و پـرورش درسـت در     رهاي رسوبتخاس

متر  10نزدیکی آب خروجی مزرعه باید طراحی شود و حداقل 
 .مربع مساحت داشته باشد

 از حرکــت پــر فشــار آب زیگــزاگ  شــکل بــههــایی بــا دیــواره
 .شودرسوب دهی بهتر کی گردد تا جلوگیري 

 با کانال کشـی بـه سـمت اسـتخرهاي     این کار آب تمیز  بعد از
 .گرددماهی یا مخزن آب هدایت 

 تواند به همراه آب خروجی مورد تیمـار قـرار   آب اضافی آن می
 .گیرد

 نجام مشخص ا يتیمار دهی آب خروجی بر اساس استانداردها
 .گیرد

 اتاق استراحت کارگران باید به اندازه کـافی فضـا بـراي     و دفاتر
 .استراحت داشته باشد

 :عالوه بر این، در نظر داشتن نکات زیر ضروري است
 انبار براي تجهیزات، غذا و مواد شیمیایی 
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  رستوران و سالن غذاخوري 
  بخش ضبط و نگهداري اطالعات 
  اده پردازيو مرکز د رایانهکتابخانه، اتاق 
 پذیر مهمان  
  
  تمامیت محیط زیستی  -6

ـ ؛ زیست محیطی توجه خاص شده اسـت  مسایلدر این بخش به  ه ب
هـاي مـدیریتی مـرتبط بـا محـیط      تکلها و پروکه استراتژي طوري

آوري تا فروش تدوین شـده  ات مختلف زنجیره از جمعزیست در جه
انـرژي، غـذا،    نه از منـابع مهمترین آنها شامل استفاده مسئوال. است

  .باشدمیها بیوتیکها، مواد شیمیایی، داروها و آنتیافزودنی
 زیست بر اساس همه کارها باید بر اساس رفتار دوستدار محیط

 .المللی  انجام گیردقررات و قوانین محلی، ملی و بینم
 توانـد بـر تنـوع    شت و پرورش ماهیان زینتی میک تولید مثل و

ــتی،  ــیتم زیسـ ــتگاه، اکوسـ ــی زیسـ ــوع ژنتیکـ  GMO ، تنـ
)Genetically Modified Organism(هاي در معرض ، گونه

هـاي بـومی و مهـاجر، ذخـایر     هاي غیر بومی، گونـه خطر، گونه
 آب، خاك و هـوا، اثـرات زیسـت   بیعی ماهی و گونه، کیفیت ط

این ضمن شناخت دار باید مزرعه. محیطی از خود بجاي گذارد
و یا در جهت کاهش اثـرات   ودهنممدیریت بتواند آنها را  اثرات

 .نماید ها اقداممنفی آن
 زیستی مزرعه را پایش م کیفیت محیطدائ طور بهدار باید مزرعه

 ....)ها و، بیماريکیفیت آب( کند
 از آوري شـود،  به جاي اینکه تخم از طبیعـت جمـع  است  بهتر

بخـش   در. ها براي کشت اسـتفاده شـود  تخم حاصل از هچري
معرض نمایش بگذارند در  نحويها را به ماهی این مولدین باید

کـه    نآضـمن   ،اي از سالمت آنها مطمـئن باشـد  که هر بیننده
 .رعایت شود ه آنها نیز بایدقوانین مربوط ب

 ها کـه  دهندهها، کودها و لقاحستفاده مسئوالنه از غذا، افزودنیا
 .کشت و پرورش را اقتصادي نمایدضمن بهبود انرژي خالص، 

  بیــوتیکی دامپزشـکی و محصــوالت آنتـی   ،ي شــیمیاییداروهـا
 .مورد استفاده قرار گیرند يد در حالت ضرورنتوان می

  در کاهش  مسئوالنه باید باشد که قطعاً طور بهمصرف انرژي نیز
 .اثرات منفی زیست محیطی خواهد بود

  حاصل تولید مثل ماهیان زینتی به هیچ عنوان نباید به محیط
 .طبیعی رها شوند

 ــهگو ــز بــ   ن ــومی نی ــر ب ــاي غی ــد وارد   ه ــوان نبای ــیچ عن ه ه
   .هاي طبیعی شوند اکوسیستم

 BMPاعمال مدیریت برتر  -7
هـاي  ور دستیابی به کل اهداف تاییدیهبه منظترین  تجربیات لآایده

 شـرایط کشـت  . سبز در این بخش مورد بازبینی قـرار گرفتـه اسـت   
روي ماهیان زینتی، مراحل ال اي درغذاهاي زنده مورد استفاده تغذیه

اي، اسـتفاده از مـواد شـیمیایی بـه     هاي غذایی و تغذیـه سازيآماده
منظور تغییر رنگ طبیعی ماهیان به سمت رنگ مورد دلخـواه بـازار،   

میرنـد،  شـوند و یـا مـی   گی مواجهه با ماهیانی که مـریض مـی  چگون
ر کننـدها د ها یا  بیهوشها و نحوه استفاده از مسکنیی ماهیجا جابه
 .راهنما منتج شده است ارایهبخش مورد بازبینی قرار گفته و به این 
    غذاهاي زنده مورد نیاز براي صنعت آبزیان زینتـی آب شـیرین

باید تحت شرایط عـاري از هـر گونـه عفونـت و آلـودگی       حتماً
 . کشت و پرورش داده شوند

 ًبایـد از کیفیـت مناسـب و ترکیبـات داراي      در تهیه غذا حتما
 .تفاده گرددمجوز اس

     بـدون مجـوز  (از ترکیبات شیمیایی غیـر ممتـاز و نامشـخص (
حتی به منظور تغییر رنگ در ماهیـان زینتـی نبایـد اسـتفاده     

 .نمود
 طریق بهداشتی معدوم گردند ههاي مرده و مریض باید بماهی. 
  ریخـتن  غذا باید در ظروف غذا در اختیار ماهی قرار گیرد و از

 .ها باید اجتناب نمودنکغذا درون آکواریوم یا تا
   به . ها اصل کمترین تنش باید رعایت شودیی ماهیجا جابهدر

یی، ماهی نباید در معرض هـوا قـرار   جا جابههیچ وجه در زمان 
حتی براي انتقـال از یـک   ) ورده نشودآبیرون از آب ( داده شود

با پارچـه  یی از تورهاي جا جابهبراي . تانک به تانک بغل دستی
استفاده . هاي مناسب باید استفاده نمودیف و در اندازهبسیار لط

در زمـان  . از تورهاي جداگانه بـراي هـر تانـک ضـروري اسـت     
ظـروف کـاله ماننـد     یـد از هاي کوچک سایز باماهی ییجا جابه

 .استفاده نمود پالستیکی
 حمل و نقل ماهی باید تحت مدیریت برتـر انجـام    و بندي بسته

 .گیرد
 هاي مجاز  بایـد اسـتفاده   کنندهها و بیهوشکبیوتیتنها از آنتی

 .نمود
 هاي نگهدارنده آنها بایـد  ز تراکم بیش از حد ماهی در محفظها

 .اجتناب نمود
  یک آزمایشگاه براي ارزیابی کیفیت آب و سالمت ماهی باید در

 .نظر گرفته شود
  نهـا و در  آبه ازاي تاییدیه سـبز هـر بخـش    تاییدیه سبز مزرعه

  .   گرددیمجموع صادر م
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  )Eco Labeling( سبز تضمینبرچسب  -8
کلیـه   سـبز شـامل نشـان منشـاء مـاهی و     تضـمین   یند برچسبآفر

حفـاظتی از  و زنجیـره   هایی است که در کل واحـد عملیـات  تاییدیه
هـاي  تاییدیـه . باشـد شـده مـی   ارایهابتدا تا زمان تحویل به مشتري 

زنجیره حفاظتی  تضمین سبز نیازمند آن است که ماهیان زینتی در
ــد کــه در آن از ف رآینــدهاي تثبیــت شــده و از مســیري عبــور کنن

یی، کشـت و پـرورش، شـرایط    جا جابهشامل صید ماهیان، استاندارد 
و بازاریابی و فـروش اسـتفاده    بندي بستهحفظ و نگهداري و سازش، 

محیطی مسئوالنه تضمین سبز همچنین با مفاهیم زیست. باشد شده
همزمـان بـه ارزش اقتصـادي     طورولی به زیادي داردقرابت  و پایدار

فرآیند تولید و بازار ماهیان زینتی براي پذیرش اجتماعی آن بسـیار  
  .  توجه دارد

 جنبـه زنجیـره حفاظـت    دو )Chain of Custody= CoC  (
یعنی عملیات زنجیره حفاظتی و فرآینـد ردیـابی هـر زنجیـره     

 .یردعملیات حفاظت به صورت رسمی باید انجام گ
     رویت تاییدیه سبز باید براي خریداران این ماهیـان زینتـی بـه

 .عنوان یک مالك تشخیصی قابل قبول قرار گیرد
  د که ایـن ماهیـان در مسـیر    دهنشان میتاییدیه تضمین سبز

تکثیر و پرورشی تا تغذیه و رشد، آوري یا تولید در مزارع جمع
اي الزمه را اخـذ  استانداردهکلیه ....و حمل و نقل و  بندي بسته
دهد که موارد الزم بـراي کـاهش   همچنین نشان می. اندنموده

هـا در ایـن ماهیـان در ایـن فرآینـد      تلفات یا کـاهش بیمـاري  
ضـمن   دهد که این صنعتده و در مجموع نشان میمراعات ش

 .باشدزیست میاقتصادي بودن، دوستدار محیط
 

  
 
 وري دادهآمستندسازي و جمع -9

و  هدیـ بط گردضـ  ت موجود در ایـن مسـیر بایـد ثبـت و    همه اطالعا
دائمـی سیسـتم    موثر وو نظارت از پایش  کهاي باشد شرایط به گونه

این اطالعات در این بخـش بـا جزئیـات    . دهد ارایهالزمه را اطمینان 
  . توصیف خواهند شد

  
 گذاري و تصدیقهایی براي اعتبارآژانس -10

ه نیز به وسیله سیستم  نظـارت  کنندهاي اعتباردهی و تصدیقآژانس
هـاي همپـاي   باید ثبت شوند تـا بـه عنـوان آژانـس    دولتی هر کشور 

سازي سیستم تاییدیه سـبز محصـول ماهیـان    صنعت در جهت پیاده
همچنـین الزم اسـت    .زینتی آب شیرین درآن کشور فعالیت نماینـد 

النه  عملیاتی بـه صـورت سـا    -هاي آموزشی ها، دورهژانسآبراي این 
شـنایی  آهاي سبز سازي دستورالعملوسط متخصصینی که با پیادهت

هـاي زیسـت محیطـی،    و در آن به مقوله طراحی و اجرا ،کامل دارند
ــادي  ــتم  ) Eco-friendly(اقتصــ ــداري سیســ ــاالت پایــ  و حــ

)Sustainable manner (    با هدف  تفریحی، صـید و صـیادي و یـا
ــاره   ــرورش اش ــرددکشــت و پ ــآکو. گ ــوم داران ماهی ــی، اری ان زینت

خـود نسـبت    ذاتی کنندگان آن  باید با انگیزهتکثیرکنندگان و صادر
محصـوالتی   و حتماً ودهراهنماي تاییدیه سبز اقدام نمسازي به پیاده

 قطعـاً . ن اطمینـان دارنـد  آ را خریداري نمایند که از برچسـب سـبز  
تواند از طریق کاهش میـزان مـرگ و میـر آبزیـان      چنین روندي می

همزمان از رونـد   طور بهشده، به اقتصاد آنها نیز بیانجامد و خریداري 
کـی از وظـایف ایـن    ی. دوستدار زیسـت محیطـی طبیعیـت نماینـد    

به مقوله  مندان ماهیان زینتیبهره هاي آموزشی آشنایی مردم و دوره
حتـی آنهـایی کـه بـه     لزوم بهداشتی بودن محصـول آبزیـان زینتـی    

انگی ایـن ماهیـان اقـدام    هـداري خـ  صورت یک تفریح نسبت بـه نگ 
  . خواهد بود کنند، می

  
 سازي برنامهپیاده -11

هاي کوتاه و بلند مـدت در  سازي برنامه شامل پالنفرآیندهاي پیاده
  .این بخش توصیف خواهد شد

   یـک  به منظور تایید زنجیره محافظتی فوق در سطح ملی بایـد
پنج ) Verification Committees =VC(کمیته تاییدکننده 

متخصص از دانشگاه، موسسه  چهار شاملتشکیل شود که نفره 
ایـران، سـازمان    سازمان شیالت ،علوم شیالتی کشورتحقیقات 

زیست بـوده و ریاسـت آن بـر عهـده انجمـن      حفاظت از محیط
وظیفـه ایـن کمیتـه    . علمی ماهیان زینتی ایـران خواهـد بـود   

 ، تاییدیـه سـاختار و  روند زنجیـره محـافظتی  و بررسی وضعیت 
عملکرد مزرعـه آبزیـان زینتـی آب     ه کردنیندو نها فراساختار

باید نیند آاین فر تمام. خواهد بودتا صدور تاییدیه سبز شیرین 
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بـراي هرسـال بایـد ایـن     . طـول بیانجامـد  ه از شش ماه ب بیش
  .گرددتاییدیه  تمدید 

  سال نیز ضروري استطول دوره تناوب پایش در رعایت. 
  بـرداران  و دمو تنظیم و در اختیـار بهـره  براي کمیته باید لوگو

شـیوه و  ماهیان زینتی آب شیرین قرار گیرد تـا بـه خـوبی بـا     
   .عملکرد آنها آشنا شوند

  
 یابی هاي برآورد و ارزاستاندارد -12

قرار خواهد  تسهیالت در این بخش مورد توجهاستانداردهاي ارزیابی 
یـا   گـذاري هـاي نمـره  بدین منظور براي هـر تسـهیل کـارت   . گرفت
  .تسا در نظر گرفته شده گذاري ارزش

  
 غیر بومی  –هاي وارداتی اهمیت ماهی -13

داخل کشور برگرفتـه از قـوانین و   ه راهنماي واردات ماهیان زینتی ب
در این بخش . مقررات واردات گونه هاي غیر بومی  باید تدوین گردد

 شـکل تسـهیل شـده اي بـه ایـن     ه به دولت ها کمک شده است تا ب
  . راهنما دست یابند

  
هاي آبزیان  غرافیایی گونههاي جشاخص -14

 زینتی
یی جا جابههر کشور شاخص جغرافیایی هر گونه قبل از  الزم است در

بدین معنی کـه  توزیـع   . در یک بانک  اطالعاتی ثبت و ضبط گردد
) کشور یا منطقه(یی و محل منشایی آن جا جابهطبیعی گونه قبل از 

هـایی کـه   ییجا جابه ینده با همهآبه عبارت بهتردر . دیاد داشت گرد
اصـلی   و محـل همـواره منشـاء    ،در این صنعت ممکن است رخ دهد

  .   ماهی باید اطالع رسانی گردد
  

  گیرينتیجه
ر د ویـژه بـه   یکی از مفاهیم ضروري تاییدیه سبز براي توسعه پایدار

کارگـاه  بـه همـین دلیـل     .باشـد مورد آبزیان زینتی آب شیرین مـی 
هندوسـتان برگـزار    کـه  در کشـور   2008سـال  المللی آموزشی بین

 ناهمیت آن صحه گذاشت و با حضور بسیاري از متخصصا برگردید، 
خـود  ، اقدام به تدوین راهنمـاي مربوطـه نمـود کـه در نـوع      مرتبط

دستاوردهاي آن بـه صـورت راهنمـاي تاییدیـه سـبز      بوده و نظیر  بی
هاي مختلف جهان ترجمه و مـورد  زبان ماهیان زینتی آب شیرین به

ها نیز الـزام    دولتمربوط به نقش بخش در . استاستفاده قرار گرفته 
و در صـورتی کـه  بخـش     تاکیـد شـده  ن د آبه رعایت بنـدها و مفـا  

براي مـدت زمـان    ایدخصوصی تمام بندهاي این راهنما را رعایت نم

ز خصوصـی  یـن  مراکـ  محدود اقدام به صدور تاییدیه سبز محصول ا
و در  نه و سپس دو سـاالنه و پـنج سـاالنه   هاي ساالنموده و با پایش

. نمایـد هاي سبز اقدام مـی تمدید این تاییدیه صورت تایید، نسبت به
اعم از ( تیاز طرف دیگر با اطالع رسانی به خریداران این ماهیان زین

از مراکز داراي خرید خود را توصیه نموده است تا  )داخلی و خارجی
تدوین  قـوانین سـخت از   این کار، ضمن و با  انجام دادهتاییدیه سبز 

عمـل  ه هاي سبز جلوگیري بت مراکز غیر مجاز و بدون تاییدیهفعالی
هـاي آبزیـان زینتـی آب    توضیح است اسامی گونـه زم به ال. آورندمی

شیرین کشور، منابع آبـی حـاوي ایـن ماهیـان زینتـی بـه تفکیـک        
هـاي صـید،   ت وحـش، داراي ممنوعیـت  پناهگاه حیـا حفاظت شده، 

منابع آلوده و سایر اطالعات هر منبع آبی به انضمام زمان مجاز صید 
ریزي آبزیان زینتی به تفکیک و انـدازه   آن، زمان تخم و یا ممنوعیت

هـاي  توسط بخش مش تورهاي مجاز قابل استفاده براي هر گونه نیز
تمر بـه  یـد بـه صـورت رسـمی و مسـ     شیالتی و محـیط زیسـتی، با  

تـدوین  کـه   رسـد نظـر مـی  ه بچنین . رسانی شودبرداران اطالع بهره
ضروري بوده و نه تنها  سیارب براي کشور یهاي اینچنیندستورالعمل

بـرداري  ن زینتی آب شیرین بلکه براي بهرهماهیا برداري ازبراي بهره
 موثر خواهـد بـود تـا ضـمن    هاي زنده موجود کشور از سایر پتانسیل

ي از هر گونه تخریب جلـوگیر محیط زیستی  بازدارندهانین تدوین قو
هاي موجود اقدام اساسی صـورت  و نسبت به احیا و حفظ نسل گونه

  . گیرد
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