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  مقدمه 

بودن ، تشدید تبخیر و تعرق، پایینندگیکاهش بار قین ناشی ازر کشور به یمشکل بحران آب د

اصول کشاورزي و تلفیق  کشاورزان از کافی هاي سنتی آبیاري، عدم شناختوري، تداوم روشسطح بهره

اهش و تاکنون از سوي مسئوالن به منظور کآنچه  .در کاهش مصرف آب است مختلفهاي نکردن روش

گذاري در سرمایه هاي آبیاري تحت فشار وصورت اجراي سیستمه ب عمدتاً ،آمدهبه اجرا درکنترل بحران آب 

کمک بیشتري به کاهش مصرف آب  به میزانتوان می روشهاي تلفیقیاین روش بوده است در حالیکه با 

  .جویی بیشتري داشتنموده و صرفه

راه حل  ،اهان صنعتی به شکل نشاءو انواع گل و حتی گی پرورش انواع گیاهان اعم از سبزي، صیفی

ک با پرورش گیاهان بصورت نشاء بدون ش. استکاهش مصرف آب دیگري در بخش کشاورزي براي عملی 

مند بهرهنیز  از سایر مزایاي این روشبعالوه  ،جویی نمودحد زیادي در مصرف آب کشاورزي صرفهتوان تا می

-صرف. اي طوالنی در کشاورزي داردقهي نیست و ساب، موضوع جدیدکشاورزيکاري محصوالت نشاء .گردید

، ن زمینمودآماده نایجاد فرصت براي  توان بهمیکاري نشاء، از جمله مزایاي نظر از کاهش مصرف آب

تنظیم رطوبت، حرارت، نور و با  هاي بیشترامکان مراقبت، رشداولیه گیاه در مراحل پذیري کاهش آسیب

شرایط فضاي  گیاه در تطابق با تافزایش قدر، رس کردن گیاهزود، محدود مواد غذایی در یک مساحت کم و

تولید نشاء به ویژه به صورت . تولید اشاره نمودهاي نهادهمصرف بذر و سایر جویی در صرفهمخصوصاً  آزاد و

 ،بودن گیاهاندارو به دلیل ریشه گرددمیدر مزرعه  با حجم زیادچند دوره آبیاري سبب حذف مکانیزه، 

   .دهدمحصول را نیز افزایش می رسیپیش

 موسسه ،نهال اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر ونامه آیین 3ماده  در اجراي

مواد رویشی قابل تکثیر و واحدهاي تولیدي آنان  تولید شرایط متقاضیان تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز تولید  بررسی نموده ورا بر اساس اصول و ضوابط فنی مقرر 

 پس از،ساماندهی تولید و عرضه نشاء ،نیزبعنوان یک ماده تکثیري تولید نشاء در این ارتباط .نمایدمیاقدام 

هاي مجوزبا صدور  ،تولید نشاء مکانیزه و بررسی امکاناتتوسط مؤسسه شناسایی متقاضیان واجد شرایط 

  .می گیرد نجاما الزم
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  کلیات -بخش اول

  تعاریف

4- 6ها است که معموال داراي لم، قوي و عاري از آفات و بیمارينشاء گیاهی کوچک، سا:  نشاء 

برگ بوده و در محیطی مناسب رشد نموده است و به مجرد بهبود شرایط آب و هوایی مزرعه و 

.شدن گلخانه به آنجا منتقل خواهد شدادهیا آم

هاي مجهز به عبارتست از تولید نشاء در گلخانه ):تولید نشاء صنعتی(نیزه نشاءتولید مکا

و تجهیزات کار هاي بذرماشین و هوادهی که با کاربردنور  ،هاي کنترل دما، رطوبتسیستم

.پردازدمی ط فنی به تولید نشاءبآبیاري با رعایت ضوا

محل نگهداري ( خانهشده، سردکنترل، انبار جهزاي شامل گلخانه ممجموعه :واحد تولید نشاء

 .باشدالزم که واجد شرایط فنی و فضاي مورد نیاز جهت تولید تجاري نشاء  )موقت

فضاهاي جداگانه در هر واحد تولید مکانیزه نشاء که از لحاظ شرایط : هاي تولیديزیر واحد

.باشندتولید مستقل می

مجلس  29/4/1382نهال مصوب  ذر وقانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی ب: قانون

.شوراي اسالمی

نهال آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل وگواهی بذر و: آیین نامه اجرایی.

وزارت جهاد کشاورزي: وزارتخانه.

ماده ) 1(موضوع تبصره کشاورزي ترویج ، آموزش و تحقیقاتسازمان  يهیئت امنا: هیئت امنا

.دقانون می باش) 2(

کشاورزيترویج  آموزش و تحقیقات، سازمان: سازمان.

نهال گواهی بذر و موسسه تحقیقات ثبت و: موسسه. 

این با رعایت مفادکه توسط موسسه و  مکانیزه نشاء تجاري نامه تولیداجازه: مجوز تولید 

.شودصادر می دستورالعمل

استان براي احداث گلخانهمجوزي است که از طرف سازمان جهاد کشاورزي : پروانه تاسیس 

.قطعه زمین مورد تایید مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي صادر می شود در
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 استیروفومی که در تولید نشاء مورد استفاده قرار  یا انواع سینی کشت پالستیکی: کشتظروف

.می گیرند

دگرداطالق می کشت ظروفبذر در هاي مخصوص کاشت ماشینبه : کاردستگاه بذر .

ماوس پرلیت، اسفناگنوم، پیتاز کوکوپیت،  یکشت شامل ترکیبات مختلف بستر: بستر کشت

باشد هاي هرز میري و آفات و علفکه عاري از بیما است هاي آلیکولیت و انواع کمپوستورمی

.گیردنوع محصول مورد استفاده قرار می بسته به و

از  کسب صالحیت فنیبا  که بط با نشاءهاي مرتکارشناس کشاورزي در گرایش: مدیر فنی

هاي تولید و رعایت العملراجراي دقیق ضوابط و دستو و فنی امور مسئولیت ،موسسه

.کل واحد تولید نشاء بر عهده دارد را در دستوالعملاین استانداردهاي موضوع 

ا هاي مرتبط با نشاء که در واحدهاي فنی بکارشناس کشاورزي در گرایش: کارشناس فنی

 هزار متر 5000 مازاد بر هاي تولیديمسئولیت فنی زیر واحد مربع، متر 5000ز سطح باالتر ا

.عهده دارد بر نظر مدیر فنی مربع را تحت

به است که پس از تکمیل کنندهفرم تعهدات فنی و اخالقی تولید :فرم منشور تعهدات ،

. تحویل مؤسسه خواهد شد اخذ مجوز منظور

تولید و یا از مجاري قانونی وارد کشور شده باشد ،موسسه نظارتتحت که بذري : بذر رسمی.

تحویل نشاء همچنین و نشاء بر حسب محصول و پرورش بذر برنامه زمانی کاشت: برنامه تولید 

.گرددوسط تولیدکننده تهیه و ارائه میاست که ت

تاریخ و محل  کننده، شماره مجوز تولید،از قبیل نام و عالمت تجاري تولیداطالعاتی : شناسه

است ) بارکد( رمزینه و ، مشخصات کیفی و کمی، شماره سري ظرفتولید، نام محصول، نام رقم

.گرددبر روي ظروف نشاء نصب و یا حک میکه 

فنی قابل قبول نشاء و گلخانه تولید نشاء در  هايحداقل شاخص :هاي ملیاستاندارد

.گردداس قوانین و مقررات تعیین میر اسمحصوالت مختلف که ب

دریافت نموده  را نشاء از موسسه که مجوز تولید حقوقی یاشخص حقیقی  :کننده نشاءتولید

.است

و هها، مواد گیاهی دستگا ،تجهیزات، ادوات ،نظارت بر مواردي از قبیل تاسیسات :بازرسی

.باشدان موسسه میتوسط نمایندگ گزارش تهیهتبط با تولید نشاء و هاي مرفعالیت

مکانیزه  عبارت است توانایی تولید نشاء توسط یک واحد تولید :)ظرفیت اسمی(ظرفیت تولید

 .از لحاظ تعداد در یک سال زراعی
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 در  ء از لحاظ تعدادنشا توانایی کاشتعبارتست از کاشت ظرفیت : نشاء روزانهکاشت ظرفیت

 .یک روز کاري در یک واحد تولید مکانیزه نشاء

  شرایط صدور مجوز -بخش دوم 

درخواست صدور مجوز-1

 ،آیین نامه اجرایی 4طبق ماده از زمان وصول در موسسه درخواست مجوز تولید نشاء 

صورت احراز  درپنج روز از تاریخ درخواست  و چهل مدت حداکثر ظرف وگردد میبررسی 

  .گرددهاي الزم صادر میوزمج ،صالحیت

  

پروانه تاسیس- 2

 ،سازمان جهاد کشاورزي استاناز درخواست اخذ مجوز، ارائه باید قبل از  نگاکنندتولید

  . دنپروانه تاسیس دریافت کرده باش

  

ظرفیت تولید - 3

 و میلیون نشاء در سال 5ظرفیت تولید هاي تولید نشاء براي دریافت مجوز باید داراي واحد

  .باشند نشاء در روزهزار  150ظرفیت کشت حداقل همچنین داراي 

  

آبیارينبع تامین آب و م-4

سب براي تولید با کیفیت منا کافیتولید باید داراي منبع آب متقاضی اخذ مجوز هاي دواح

همچنین . دنرا ارائه کن نتایج آنالیز آبو  اسناد منبع تامین آبباید  گانکنندتولید. نشاء باشند

   .قرارگیرد موسسه شناسبازدید و تایید کار مورد باید تجهیزات الزم جهت آبیاري و محلول دهی

  

و امکانات مربوط به آن انرژي ،منبع تأمین سوخت- 5

در  که معموالًاست یل انشعاب برق و گاز یا گازوئشامل  منبع تأمین سوخت و انرژي

هاي گرمایشی و سیستمو  مناسب سیستم تهویههمچنین . باشدهاي داراي پروانه موجود میگلخانه

  .باشدمیبازدید کننده ضروري مورد تایید کارشناس  سرمایشی
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فضاي مورد نیاز-6

زمین  .استمربع  متر 5000 تولید نشاء اخذ مجوزمورد نیاز براي  سطح گلخانهحداقل 

سایر امکانات الزم را  دفتر و ،انبار جهتسایر فضاهاي مورد نیاز  ،عالوه بر گلخانه انتخاب شده باید

  .گردددرخواست صدور مجوز ارائه میاه همرا اجاره بمدارك مالکیت و ی .تامین نماید

  

امکانات و تجهیزات الزم-7

 ،باشدکه جهت صدور مجوز تولید ضروري می امکانات و تجهیزات الزم براي تولید نشاء

  :عبارتست از 

* مجهز به سیستم کنترل تهویه، دما، نور و رطوبت هايگلخانه

حداقل (هاي تولیدي متعدد در گلخانه و داراي واحد مربعمتر 5000 هاگلخانه سطح این حداقل

  .باشد) بخش مجزا 2

هاي آماده به کاشت را در کوتاه ره نشاءکه در شرایط اضطراري قابلیت ذخی شدهکنترل انبار

  .مدت داشته باشد

* مناسب براي هر محصول ظروف کشت.  

*  دستگاه بذرکار مناسب که داراي ظرفیت مناسب کشت و دقت الزم براي کشت دقیق

 .باشد شاءن

زنی و ژرمیناتوراتاق جوانه(زنیتجهیزات جوانه(. 

* بستر کشت مواد.  

* امکانات ضدعفونی ظروف و محیط کشت.   

دفتر کار مدیر فنی و استراحتگاه پرسنل.  

منبع تامین برق اضطراري.

برنامه تولید-8

:نمایندمی موارد زیر را مشخص هکنندتولید تولیدبرنامه  در

نوع محصول

                                                          
  .دنباشموارد ستاره دار براي دریافت مجوز از ضروریات بدون جایگزین می *
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قام مناسبار  

مقدار یا تعداد نشاء  

رسمیغیر عدم استفاده از بذور(منبع تامین بذر(  

بستر کشت

ظروف کشت  

عفونی بستر و ظروف کشتامکانات ضد  

بندي تولیدزمان  

بدون سفارش(و یا کشت مستقیم) پیمانکاري(سفارشیشامل  تعیین روش کار(

کارشناس و مدیر فنی- 9

با سه سال  یک نفر مدیر فنی مربع گلخانهمتر 5000تاحد تولید نشاء تا ظرفیبراي هر و

 واحد الزم است به ازاي هر مربعمتر 5000هاي باالتر از واحد. معرفی گردد سابقه در امر تولید نشاء

  .معرفی کنندنیز یک کارشناس فنی  ،ي مازادهزار متر 5000

، باغبانیهاي شتهدر یکی از ر کارشناس کشاورزيکارشناس فنی، حداقل /مدیرمدرك تحصیلی 

به  ،هاي تحصیلی مرتبطیا سایر گرایش تولیدات گیاهی ،، گیاهپزشکیزراعت و اصالح نباتات

  .باشد تشخیص موسسه

  

هاي ادواريبازدید-10

از واحدهاي تولید نشاء قبل و بعد از  بازدیدهاي ادواري ،آیین نامه اجرایی 13طبق ماده 

الزم متقاضیان دریافت مجوز باید شرایط . گیردیمایندگان موسسه صورت موز توسط ندریافت مج

وز توسط نمایندگان قبل از صدور مجوز و ساالنه دو نوبت بعد از دریافت مج را جهت انجام بازرسی

  . هاي تولیدي خود فراهم نمایندموسسه از واحد

ند و در صورت عدم گردبه مدت یکسال صادر میاحراز شرایط  پس ازهاي تولید نشاء مجوز

. قابل تمدید خواهند بود براي مدت مشابه بسته به تشخیص موسسه ،حراف تولید از شرایط فنیان

هاي موسسه در بازرسی هاي خود از واحدآیین نامه اجرایی در صورتی که  14بر اساس ماده 

  .خواهند شدمعلق و یا لغو  صادرههاي مجوزرا مشاهده نماید، ، موارد انحراف از ضوابط ي تولید
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  مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز تولید نشاء مکانیزه -سوم بخش 

تکمیل فرم درخواست صدور مجوز تولید تجاري نشاء مکانیزه.1

  معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزي استان.2

  ارائه تصویر پروانه تاسیس از سازمان جهاد کشاورزي استان.3

اختیار شرکت و یا شخص حقیقی فضاي مورد نیاز، تحت  ارائه تصویر اسناد مالکیت یا اجاره.4

  کروکی با آدرس و

تولید نشاء مکانیزه برنامه جامعارائه .5

  )ترجیحا(کپی پروانه آب .6

  تصویر تفاهم نامۀ همکاري مدیر فنی.7

  تصویر مدرك تحصیلی و سوابق اجرایی مدیر فنی.8

  نتایج آزمایش خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب .9

تکمیل فرم منشور تعهدات .10

  :تولید حداقل یکساله با تایید مدیر فنی شامل ارائه برنامه.11

نوع محصول، ارقام و تعداد یا وزن( مشخصات بذرهاي مورد استفاده(  

معرفی محل تامین بذور مصرفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


