سبزهبى شیالت ایراى
هعبًٍت تَسعِ آثسی پرٍری
دفتر اهَر هیگَ ٍ آثسیبى آة شَر

آییي ًبهِاجرایی تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز

زفتر امًر میگً ي سایر آبسیان آب شًر
1398

ػٌَاى :آییي ًاهِ اجشایی تَلیذ سیض جلثه ّا دس اػتخشّای سٍتاص
تْیِ ٍ تذٍیي :دفتش اهَس هیگَ ٍ ػایش آتضیاى آب ؿَس ػاصهاى ؿیالت ایشاى
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل:
-

يحیذ معذوی
امیر ضعبع حسىی
الُبم کریمی
حمیذ طبلبی
مرضیٍ وبجی

مذیر کل دفتر امًر میگً ي آبسیبن آة ضًر
معبين بخص اهَس هاّیاى دسیایی ٍ ػایش آتضیاى دسیایی
رئیس گريٌ تکثیر ي پريرش آرتمیب ي سبیر آبسیبن دریبیی
کبرضىبس مسئًل تًلیذ آرتمیب
کبرشىبس مسئًل تکثیز ي پزيرش آرتمیب

تصًیبکىىدگان:
 وبی الٍ خًن میرزایی -حسیه عبذالحی

معبين يزیر ي رئیس سبزمبن ضیالت ایران

معبين تًسعٍ آبسی پريری

آدرس سبزمبن ضیالت ایران:تُران ،خیبببن دکتر فبطمی غربی ،ضمبرٌ  .562تلفه63( :خط)  22477777ديروگبرl: info@iranfisheries.net 22474626-4 :

ایه آئیه وامٍ بٍ استىاز مازٌ  17قاوًن حفاظت ي بُرٌ برزاری از مىابع آبسی جمًُری اسالمی
ایران ي مطابق با مفاز بىس ٌ مازٌ  4ي مازٌ  6زستًرالعمل اجرایی مازٌ  5قاوًن وظام جامع
زامپريری کشًر(ابالغیٍ شمارٌ  020/318مًرخ  1391/01/10تًسط يزیر جُاز
کشايرزی)تىظیم ي بٍ عىًان سیاست اجرایی سازمان شیالت ایران پس از تاییس تًسط رییس
محترم سازمان شیالت ایران زر تارید  ، ......بٍ سازمان وظام مُىسسی کشايرزی ي مىابع طبیعی
کشًر ي ياحسَای تابعٍ شیالتی زر استان َا جُت اجرا ،ارسال گرزیس.
الزم بٍ شکر است ایه آئیه وامٍ َر زي سال یکبار مًرز بررسی ي بازوگری مجسز قرار ذًاَس
گرفت.

سبزهبى شیالت ایراى

آییي ًبهِاجرایی تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز
هعبًٍت تَسعِ آثسی پرٍری
دفتش اهَس هیگَ ٍ آتضیاى آب ؿَس ػاصهاى ؿیالت ایشاى
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل :اػضای گشٍُ هاّیاى دسیایی  ،آستویا ٍ ػایش آتضیاى آب ؿَس

کذ سٌذ :

شوبرُ ثبزًگری 90 :

شوبرُ ًسخِ 0 :

/90/930م ت
تبریخ تصَیت

تبریخ اعتجبر

98/7/29
 2ػال اص صهاى تصَیة

کل صفحبت 05 :

صفحِ  0الی 05

هْر کٌترل

کذ سٌذ /90/930:م ت

سبزهبى شیالت ایراى

ردیف

تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز

شوبرُ ثبزًگری

0

تبریخ ثبزًگری
90

شرح

تْیِ کٌٌذُ

شوبرُ ثبزًگری 90 :

شرح ثبزًگری

09/7/00

تبییذکٌٌذُ

صذٍر سٌذ ثبزًگری

تصَیت کٌٌذُ

ًبم ًٍبم خبًَادگی

سوت

اهضب

اعضبی کبرگرٍُ فٌی

ٍحیذ هعذًی

حسیٌعلی عجذالحی

کبرشٌبسبى دفتر اهَر

هذیر کل دفتر اهَر هیگَ ٍ آثسیبى

هعبٍى آثسی پرٍری

هیگَ ٍ آثسیبى آة شَر

آة شَر

هْر کٌترل

صفحِ  0الی 05

کد سىد /02/033:م ت
سبزهبى شیالت ایراى

تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز

شمارٌ بازوگری 10 :
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شمارٌ بازوگری 01:

هقذهِ:
صی ؿٌاٍساى گیاّی پایِ ٍ اػاع صًجیشُ غزایی دس هٌاتغ آتی تِ ٍیظُ هحیظ ّای دسیایی هی تاؿٌذ  .دس تىثیش ٍ پشٍسؽ
اًَاع آت ضیاى دسیایی تِ ٍیظُ دس هشاحل السٍی هیگَ  ،هاّیاى دسیاایی  ،هاّیااى صیٌتای  ،هاّیااى خاٍیااسی ٍ  ...اص صی
ؿٌاٍساى گیاّی هی تَاى تِ ػٌَاى یه هٌثغ غزایی ضشٍسی ٍ اػتشاتظیه تْشُ جؼت ّ .وچٌیي صی ؿٌاٍساى گیااّی
تِ ػٌَاى اٍلیي حلمِ تَلیذ ًمؾ اًىاس ًاپزیشی دس تَلیذ اًثَُ صی ؿٌاٍساى جااًَسی داسًاذ ّ .ان اوٌاَى هحصاَالت ٍ
فشآٍسدُ ّای جلثىی هَسد ًیاص وـَس وِ دس فؼالیت ّای پضؿىی  ،اًؼاًی ٍ آصهایـگاّی ّوچَى آگاس  ،واساگیٌااى ٍ ...
هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ  ،تا صشف ّضیٌِ ٍ خشٍج اسص تِ وـَس ٍاسد هی ؿًَذ  .لزا تاهیي ًیاص ٍ دػتیاتی تِ اّذاف
ٍ تشًاهِ ّای تَػؼِ ای دٍلت ً ،یاصهٌذ تشًاهِ سیضی  ،تْشُ تشداسی تْیٌِ اص پتاًؼیلّا  ،اجشای تشًاهِّای هؼاوَالًِ ،
ساّثشدی ٍ تشغیة ػشهایِ گزاساى تِ اهش تَلیذ هی تاؿذ .
ّذف:
 -1تاهیي ًیاص تغزیِ ای هشاوض تىثیش هیگَ  ،هاّیاى دسیایی  ،خاٍیاسی  ،صیٌتی ٍ ػایش آتضیاى
 -2تاهیي ًیاص هَاد اٍلیِ واسخاًجات تَلیذ هحصَالت ٍ فشآٍسدُ ّای تْذاؿتی  ،آسایـی  ،داسٍیی ٍ غیشُ
داهٌِ کبرثرد:
 -4کلیٍ مراکس تکثیر میگً  ،مبَی ي سبیر آبسیبن
 -5مصبرف اوسبوی  ،بُذاضتی  ،آرایطی  ،داريیی ي ...

صفحٍ  4از 15
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شمارٌ بازوگری 01 :

فرآیٌذ آهبدُ سبزی ٍ احذاث استخرّبی تَلیذ ریس جلجك :











اًذاصُ ػوك اػتخشّا تا تَجِ تِ تىاسگیشی َّادُ ّا حذٍداٌ  40تا  50ػاًتی هتش هی تاؿذ .
دس ایي سٍؽ تا تىاسگیشی َّادُ ّای پذل ضوي تاهیي اوؼیظى هَسد ًیاص هحیظ وـت ٍ ّوگي ػاصی ػایش الواًْا
الذام هی ؿَد .
ایي اػتخشّا تایؼتی تِ ؿىل اصَلی لثل اص هؼشفی اػتَن سیض جلثه  ،آهادُ ػاصی ؿًَذ  .ایي آهادُ ػاصی ؿاهل
جاًوایی تجْیض ات  ،اػتخشّای تَلیذ  ،خاوثشداسی  ،دیَاس وـی  ،تجْیض واسگاُ  ،احذاث اػتخش  ،اجشای پؼت تشق
 ،خظ اًتمال تشق اص ؿثىِ ٍ غیشُ هی تاؿذ َّ .ای فـشدُ َّ ،ای گشم َّ ،ای ػشد  ،آب ؿیشیي  ،آب ؿَس ،
ًیتشٍطى  ،ػیؼتن تَصیغ تشق اص جولِ تؼْیالتی اػت وِ اص ضشٍسیات ٍ هلضٍهات تَلیذ هی تاؿذ .
فصل سؿذ سیض جلثهّا هاُ ّای گشم ػال اػت  .چَى اػتخشّای سٍتاص لذست وٌتشل ًَس سا ًذاسًذ  ،ػش پَؿیذُ
وشدى آى تَػیلِ سٍوؾّای ؿفاف ،آًشا تِ یه ػیؼتن گلخاًِ ای تثذیل هی وٌذ ٍ تؼیاسی اص هـىالت ًاؿی اص
تاص تَدى ػیؼتن سا حل هی وٌذ.
تاهیي آب هؼتمین اص دسیا تَػظ پوپ هماٍم دس تشاتش آب دسیا ٍاسد هخضى رخیشُ ؿذُ ٍ پغ اص تِ ًـیٌی هَاد جاهذ
ّوشاُ ،فیلتش گشدیذُ ،آب فیلتش ؿذُ ٍاسد اػتخشّای وـت ؿذُ ٍ یا تشای ؿیشیي ػاصی ٍاسد دػتگاُ آب ؿیشیي
وي هی ؿَد .آب ؿیشیي تشای تَلیذ تِ هیضاى هَسد ًیاص ٍاسد اػتخش ّای هشتَعِ هی ؿَدً .وه ّای هؼذًی ًیض تِ
همذاس هجاص دسٍى هیىؼش حل ؿذُ ٍ تِ هحیظ وـت اضافِ هی ؿَد.
هحیظ اػتخش تَػظ َّادُ تِ عَس هذاٍم دس حال هخلَط وشدى ٍ وٌتشل هٌاػة ؿشایظ وـت اص جولِ اوؼیظى،
دی اوؼیذ وشتي ٍ غیشُ هی تاؿذ .

 هیىشٍ جلثهّای وـت ؿذُ پغ اص تىثیش ،تا غلظت هؼیي ٍاسد اػتخشّای اصلی هی ؿًَذ .دس ایي تخؾ تا تَجِ
تِ ًَع هحصَل اص ػاًتشیفَطّای هتفاٍتی اػتفادُ هی گشدد .هحصَل جذاػاصی ؿذُ دس خـه وي تحت ؿشایظ
خاف خـه ؿذُ ٍ پغ اص فشهَالػیَى تؼتِ تٌذی هی گشدد.


دس اػتخشّای سٍتاص اختالط هحیظ وـت سیض جلثهّا تش اػاع ّضیٌِ ،هیضاى ٍ ًَع هحصَل تَلیذی هتفاٍت
اػت .اهشٍصُ وـت سیض جلثهّا تشای هماصذ تجاسی ٍ صٌؼتی اوثشاٌ دس اػتخشّای سٍتاص اًجام هی ؿَد .تِ ایي
ػلت وِ ػاخت ٍ ًگْذاسی اػتخشّای سٍتاص ساحت تش اػت ٍ اسصاى تش توام هی ؿَد .

صفحٍ  5از 15
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تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز

شمارٌ بازوگری 01 :

 وٌتشل آلَدگی دس اػتخشّای سٍتاص یىی اص هْن تشیي هؼائل هغشٍحِ دس تیَتىٌَلَطی سیض جلثهّا اػتً .خؼتیي
الذاهات اًجام ؿذُ تشای وٌتشل آلَدگی ؿاهل اػتفادُ اص پَؿؾ ّای ػادُ پالػتیىی دس ػغ اػتخشّا ٍ یا ایجاد
ػاختاس گلخاًِ ای سٍی اػتخش اػت .ایي الذاهات هی تَاًٌذ ػثة افضایؾ عَل دٍسُ وـت ،ثاتت ًگِ داؿتي دها دس عَل
ؿة ٍ فصَل ػشد ؿًَذ .

َّادُ تِ عَس هذاٍم دس حال هخلَط وشدى ٍ وٌتشل هٌاػة ؿشایظ وـت اص جولِ اوؼیظى ،دی اوؼیذ وشتي ٍ غیشُ هی تاؿذ .

فرآیٌذ آهبدُ سبزی ٍ هذیریت آة :

سدیف

ًَس هصٌَػی

ًَس

دهای

حذ تحول دها

ؿَسی

(لَوغ)

عثیؼی

اپتیون

(دسجِ ػاًتیگشاد)

)(ppt

5000 – 2000

تاتؾ

pH

ًیتشات

فؼفات

ppm

ppm

وشیي

هیىشٍ

ویفیت آب

الواًْا

(دسجِ
ػاًتیگشاد)

1

24 - 20

35 -16

24 -20

8/2 – 7/5

ٍجَد هٌثغ

آّي ،هغ،

ػاسی اص ػوَم ٍ

300 -50

30 - 5

( 18الی 24

عثیؼی

وشتي تِ

هٌیضین،

ػَاهل آالیٌذُ

ػاػت)

خَسؿیذ

صَست دائوی

سٍی ٍ ...

هیىشٍتی،

دس حذ ًیاص

ؿیویایی

تزوش:
 افضایؾ تثخیش ضوي تاال تشدى غلظت ًوهّا هَجة هحذٍدیت ّای صیؼتی ٍ واّؾ تَلیذ هی گشدد . سعَتت تاال هَجة واّؾ ًشخ تثخیش ٍ افضایؾ دهای هحیظ وـت هی گشدد ٍ دس تَلیذ اًثَُ صی ؿٌاٍس گیاّی ،یىی اص ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ تِ ؿواس هی آیذ.
ٍ -یتاهیيّای هَسد ًیاص سیض جلثهّا ػثاستٌذ اص ٍ B1، B12:تیَتیي
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هراحل آهبدُ سبزی ٍ ضذ عفًَی کردى آة :
آب دسیا صهاًی وِ تشای پشٍسؽ جلثه اػتفادُ هی ؿَد تایذ ػاسی اص ّش گًَِ جلثه ته ػلَلی هثل گًَِّای
ًاخَاػتِ فیتَپالًىتًَی  ،صئَپالًىتًَی  ،تاوتشیّا ٍ  ...تاؿذ  .ػثَس آب اص فیلتش ؿٌی دس ٍسٍدی عشح  ،تَسیّای
هیىشًٍی  ،اػتشلیضُ وشدى آب تَػظ ػَاهل فیضیىی ( فیلتش وشدى  ،پاػتَسیضُ وشدى  ،تاتؾ اؿؼِ  ) UVیا سٍؽّای
ؿیویایی ( ولش صًی  ،اػیذی وشدى  ،اضافِ وشدى اصٍى ) اًجام هی ؿَد  .لشاس دادى دس اتَوالٍ (  15تا  45دلیمِ دس
 120دسجِ ػاًتی گشاد ٍ  psi 20فـاس  ،تؼتگی تِ حجن داسد ) یا پاػتَسیضُ وشدى (  80دسجِ ػاًتی گشاد تشای  1تا 2
ػاػت ) تیـتشیي واستشد سا تشای اػتشلیض ُ وشدى دس لَلِ ّای اسلي هایش ٍ ؿیـِ ّای دّاى گـاد سا داسد  .صهاًی وِ اص
آب صیش صهیٌی ؿَس اػتفادُ هی ؿَد  ،آب تِ ایي ػولیات ًیاص ًذاسد  .ایي آب هؼوَالٌ تْی اص هَجَدات صًذُ تَدُ ٍ حتی
هوىي اػت ؿاهل ًوه هؼذًی تشای وـت جلثه تذٍى ًیاص تِ غٌی ؿذى دس آیٌذُ تاؿذ  .دس تؼضی هَالغ آب خَب
ؿاهل ػغ تاالیی اص آهًَیان ٍ ًوه آّي  ،تؼذ اص اوؼیذاػیَى دس َّا هی تاؿذ .

ضذعفًَی کردى آة دٍ ّذف را دًجبل هی کٌذ کِ عجبرتٌذ از:
 -1اػتشیل وشدى یؼٌی اص تیي تشدى تاوتشی ّا ,لاسچْا ,پشٍتَصٍاّا ٍ جلثهّای ًاخَاػتِ هَجَد دس آب .
 - 2پاالیؾ یا تصفیِ آب تِ هٌظَس حزف هَاد هؼلك اص آب .
شرایط ٍ ًحَُ کشت زی شٌبٍراى گیبّی :
پشٍسؽ فیتَپالًىتَى ّا ؿاهل هشاحل هختلفی هی ؿَد وِ ػثاستٌذ اص :
الف) اًتخاب هحیظ هٌاػة ٍ اػتشلیضُ وشدى آًْا
ب) فشهَالػیَى ٍ آهادُ ػاصی هحیظ وـت هغلَب
ج) تفىیه گًَِ ّای هغلَب تشای تىثیش
د) پشٍسؽ دس آصهایـگاُ (پشٍسؽ دس ظشٍف آصهایـگاّی ٍ یا تاًىشّای تضسي تحت ؿشایظ وٌتشل ؿذُ حشاستی ًَ ،سی
َّ ،ادّی )
ُ) تَلیذ فیتَپالًىتَى دس هشاحل هختلف سؿذ
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فرآیٌذ زیست سٌجی ٍ هراقجت ثْذاشتی :
ضشٍسی اػت فاوتَسّای فیضیىی ٍ ؿیویایی آب ًظیش دها  ٍpH ،اوؼیظى هحلَل تِ صَست سٍصاًِ ٍ ّوچٌیي
فاوتَسّای هحلَل دس آب هاًٌذ ً ،یتشیت  ،آهًَیَم ً ،یتشات ٍ ؿَسی تِ صَست ّفتگی اًذاصّگیشی ٍ دس فشم ّای
خاف ثثت ٍ ًؼثت تِ تغییشات آى تشسػی ّای الصم صَست گیشد .
ثثت ٍ ًگْذاسی هٌظن اعالػات  ،دادُ ّا  ،هـاّذات ٍ ػولیات اجشایی اص آهادُ ػاصی اػتخش تا آخش دٍسُ وـت ٍ
پشٍسؽ ضشٍسی هی تاؿذ.
فرآیٌذ ثرداشت  ،عول آٍری ٍ عرضِ هحصَل :
تشداؿت سیض جلثهّا تِ سٍؽ ػاًتشیفَط صَست هی پزیشد .پغ اص آى تِ ووه دػتگاُ ّایی ًظیش اػپشی دسایش،
اتَوالٍ ٍ آٍى خـه هی ؿَد .ػپغ سیض جلثهّای خـه ؿذُ تا تشاصٍی دیجیتالی تا دلت 0/ 01گشم تَصیي ٍ پغ
اص تؼتِ تٌذی تِ هشاوض هختلف اسػال هی گشدد .گاّی تؼتِ تٌذی تِ صَست لَعی تَدُ وِ پغ اص ػول آٍسی سیض
جلثهّا ،اص دػتگاُ ّای لَعی صًی تشای ایي واس اػتفادُ هی ؿَد.

دػتگاُ ػاًتشیفَط

دػتگاُ اػپشی دسایش

صفحٍ  8از15
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زستگاٌ اتً کالي

اوسازٌ گیری فاکتًرَای آب استررَای ريباز

شمارٌ بازوگری 01 :
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هحبسجِ هیساى تَلیذ :

اگشچِ ػَاهل هختلفی دس اًتخاب ًَع ػیؼتن پشٍسؽ سیض جلثىْا ًمؾ داسًذ لیىي هْن تشیي آًْا ؿاهل ًَع سیض جلثه ،هٌثغ تاهیي آب،
هَاد غزایی  ،هیضاى هصشف اًشطی ًَ ،ع هحصَل ًْایی  ،لیوت صهیي ٍ ّوچٌیي آب ٍ َّای هٌغمِ ( تشای وـت ّای سٍتاص ) هی
تاؿٌذ.
برآيرز تًلیس بر اساس زبی آب زر اذتیار زر یک َکتار( سیستم ري باز )

ردیف

1
2
3
4

دثی

تَاى

هذت زهبى

تعذاد

حجن آة

حجن آة هَرد

هیساى تَلیذ در

هیساى تَلیذ

تَلیذ

آة

آثگیری

آثگیری

دفعبت

هَرد ًیبز ّر

ًیبز در سبل

یك دٍرُ

سبالًِ جلجك

سبالًِ پَدر

(لیتر

رٍزاًِ

یك ّکتبر

پرٍرش()0

دفعِ یب دٍرُ

ثرهجٌبی تعذاد

(کیلَ گرم )

(کیلَگرم)

جلجك

ثر

(هترهکعت)

(ثِ رٍز)

پرٍرش

دٍرُ ّبی

ثبًیِ )

()0

()0

(هترهکعت)

پرٍرش ثِ

()3

هترهکعت

4
8
12
16

172.8
345.6
518.4
691.2

21
10.5
7
5.5





10500
14000
17500
21000

3
4
5
6

3500

(کیلَگرم)

1050
1050
1050
1050

3150
4200
5250
6300

315
420
525
630
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هٌجع آثی :
* هٌثغ آتی هی تَاًذ چاُ ،سٍدخاًِ ،دسیا ،دسیاچِ ٍ ...تاؿذ.
* تِ عَس هؼوَل تْشُ تشداسی اص چاُ ّای وـاٍسصی ٍ  ...دس عی  24ػاػت اهىاى پزیش ًثَدُ ٍ تا افت تذسیجی دتی
سٍتشٍ خَاّذ ؿذ لزا دس جذٍل هزوَس صهاى تْشُ تشداسی سٍصاًِ اص چاُ  12ػاػت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .
* دس جذٍل فَق تَاى آتذّی چاُ ّای وـاٍسصی ( دتی) ٍ  ...حذاوثش  16 -4لیتشلحاػ گشدیذُ اػت .
* دس صَستی وِ هٌثغ تاهیي آب ،دسیا ،دسیاچِ تاؿذ صهاى آتگیشی تا تَجِ تِ ًَع پوپ هتفاٍت خَاّذ تَد.
* حذالل هؼاحت هفیذ یه ّىتاس اػتخش خاوی تشاتش تا  70دسصذ اص ػغ ول هی تاؿذ (  7000هتش هشتغ) .
* استفاع آب هَسد ًیاص دس اػتخش  50ػاًتی هتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ لزا حجن آب هَجَد دس ػغ هفیذ یه ّىتاس 3500
هتش هىؼة هی تاؿذ  ( .حذالل ػغ هفیذ تِ هتشهشتغ ضشتذس ػوك آتگیشی هؼاٍی تا حجن آب هَسد ًیاص تِ لیتش یا
هتشهىؼة)وِ تِ ؿشح ریل هحاػثِ هی گشدد( هحاػثِ تشای ()3
 = 7000*0.5 = 3500ػوك آػتخش تِ هتش* ػغ هفیذ ; حجن آب هَسد ًیاص تِ هتشهىؼة
 1 ; 4 L/Sایٌچ
هحاػثات تشای(:)1
لیتش  60) = 14400ثاًیِ ×  60دلیمِ(×دتی *  =4تَاى آتگیشی یا هیضاى آب لاتل تشداؿت اص چاُ دس یه ػاػت
لیتش یا 14400 × 12 = 172800 172.8تَاى آتگیشی یا هیضاى آب لاتل تشداؿت دس عی  12ػاػت ( 1سٍص)
هتشهىؼة
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لیتش (; 0.5*7000 ; 3500000حجن آب هَسد ًیاصیه ّىتاس اػتخش تا ػوك ًین هتش تش حؼة لیتش )
هحاػثات تشای(:)2
)سٍص  )21سٍص ; 3500000 : 172800 = 20.25صهاى آتگیشی یه ّىتاس تا ػوك ًین هتش
* صهاى آتگیشی اػتخش هزوَس تشاتش تا  20.25سٍص تَدُ وِ تا احتؼاب پشت احتوالی آتگیشی  21سٍص هٌظَس هی گشدد.
سٍؽ هزوَس سا هی تَاى تشای ّش گًَِ چاُ تا تَاى آتذّی هتفاٍت تؼوین داد .
*حذالل هؼاحت هَسد ًیاص تشای تَلیذ التصادی دس ػیؼتن سٍتاص دس ػَاحل جٌَتی یه ّىتاس تا ػغ هفیذ ّ 0.7ىتاس
ٍ ػوك آتگیشی  50ػاًتی هتش هی تاؿذ  .تٌاتش ایي حجن آب هَجَد دس اػتخش هزوَس  3500هتش هىؼة هی تاؿذ .
تزوش  :دس اػتاًْای داخلی ٍ ؿوالی وِ تا هحذٍدیت اساضی هٌاػة سٍتشٍ ّؼتٌذ ،تشهثٌای عشح اسایِ ؿذُ هَسد تاییذ
هـاٍس ریصالح  ،اساضی هَسد ًظش هی تَاًذ ووتش اص یه ّىتاس ًیض تاؿذ.
* تَاى تَلیذ جلثه دس ػیؼتن سٍتاص  0.3 -0.5گشم دس لیتش تشای ّشدٍسُ تَلیذ هحاػثِ هی ؿَد .
* ّش گًَِ پشت احتوالی ّوچَى تثخیش ٍ  ...دس هحاػثِ هذت صهاى آتگیشی اٍلیِ (  3500هتش هىؼة ) لحاػ ؿذُ
اػت  ( .تِ عَس هؼوَل پشت آتی حذٍد  3تا  5دسصذ دس ًظش گشفتِ هی ؿَد ) .
* اص ًىات تاثیش گزاس دس تَلیذ ٍ التصاد فؼالیت هزوَس هی تَاى تِ هذت صهاى آتگیشی ٍ ػغ صیش وـت اؿاسُ ًوَد تِ
عَسی وِ افضایؾ صهاى آتگیشی هَجة واّؾ تؼذاد دفؼات پشٍسؽ ٍ تَلیذ ًْایی خَاّذ ؿذ .
* صهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای یه دٍسُ  30سٍص هی تاؿذ وِ تا احتؼاب ػولیات آتگیشی ٍ آهادُ ػاصی هجذد  45سٍص
دس ًظش گشفتِ هی ؿَد .
* تشًاهِ سیضی تشای تَلیذ سیضجلثه تِ ٍیظُ دس ػیؼتن سٍ تاص هؼتلضم اخز اعالػات َّاؿٌاػی هٌغمِّ ،وچَى حذالل
ٍ حذاوثش دها  ،تاسؽ ،تثخیش ٍ  ...تِ هٌظَس تؼییي فصَل ٍ دفؼات پشٍسؽ هی تاؿذ.
* تا تَجِ تِ هحذٍدیت آب ؿیشیيٍ ،جَد خـىؼالی دس وـَس ٍ صشفِ جَیی دس هصشف آب ،پیـٌْاد هی گشدد دس
تَلیذ سیض جلثه تا اػتفادُ اص آب ؿیشیي ( چاُ ٍ  ) ...اص ػیؼتن گلخاًِ ای (ویؼِ ّای پالػتیىی ،پلی اتیلٌی ،
تیَساوتَس ٍ ...اػتفادُ ؿَد .
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جذٍل ثرآٍرد هیساى زیر ثٌب ٍ سبخت ٍ سبز :
سدیف ػٌَاى ػشهایِ
صهیي اجاسُ ؿذُ اص هٌاتغ عثیؼی(لن یضسع ٍ غیش لاتل
1
اػتفادُ تشای وـاٍسصی )
تؼغی اساضی ٍ آهادُ ػاصی
2
ػاخت تاػیؼات  ،واًالْای آتگیشی  ،دسیچِ ّای
3
ٍسٍدی ٍ خشٍجی ٍ اتصاالت هشتَعِ
خان تشداسی اػتخشّا
4
ػایك تٌذی تا اػتفادُ اص طئَهوثشاى (جلَگیشی اص ًفَر
5
پزیشی آب )
اتضاس ٍ تجْیضات ػَلِ ( پالػتیه  ،لَلِ ٍ اتصاالت )
ػاخت ػاختواى اداسی ٍ ًگْثاًی
6
ػاخت هجتوغ آصهایـگاّی  -ػاختواى ػول آٍسی ٍ
7
فشآٍسی سیضجلثه  -اًثاس
ّضیٌِ ّای لثل اص تْشُ تشداسی
8

شمارٌ بازوگری 01 :

هیضاى ًیاص
ّ 1ىتاس
ّ 1ىتاس
 1000هتش
 6000هتش
 6000هتش
 6000هتش
 70هتش
 140هتش
آهَصؽ  ،هـاٍسُ  ،اخز
هجَصّای الصم

*تجصرُ  :دس اساضی ووتش اص یه ّىتاس دس صَستیىِ هتماضیاى داسای عشح التصادی هوَْس تِ هْش
واسؿٌاػاى داسای ستثِ تٌذی ػاصهاى ًظام هٌْذػی وـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ یا ؿشوت ّای هَسد
تاییذ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وـَس تاؿٌذ  ،صذٍس هجَص ایي فؼالیت اص ػَی ػاصهاى ًظام
هٌْذػی وـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی تالهاًغ هی تاؿذ.
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هسئَلیت ّب :

سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تؼشیف هؼوَلیت

ػٌَاى ػاصهاًی

1

يحیذ معذوی

تبیید کىىدٌ

مدیز کل دفتز امًر میگً ي آبشیبن آة
شًر

2

امیز شعبع حسىی

تُیٍ کىىدٌ

معبين دفتز میگً

3

الُبم کزیمی

تُیٍ کىىدٌ

رئیس گزيٌ تکثیز ي پزيرش آرتمیب ي
آبشیبن آ ة شًر

4

مزضیٍ وبجی

تُیٍ کىىدٌ

کبرشىبس مسئًل تکثیز ي پزيرش آرتمیب

5

حمید طبلبی

تُیٍ کىىدٌ

کبرشىبس مسئًل تًلید آرتمیب

صفحٍ  14از 15

مُرکىترل

کد سىد /02/033:م ت
سبزهبى شیالت ایراى

تَلیذ ریسجلجك ّب در استخرّبی رٍثبز

شمارٌ بازوگری 10 :
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 -5لاًَى حفاظت ٍ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آتضی – جوَْسی اػالهی
ایشاى
هادُ  17لاًَى حفاظت ٍ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آتضی جوَْسی اػالهی
ایشاى
تٌذ ُ هادُ  ٍ 4هادُ  6دػتَسالؼول اجشایی هادُ  5لاًَى ًظام جاهغ
داهپشٍسی وـَس

74/7/14
 020/318هَسخ 91/1/10

پیَست ّب :
ردیف
0

ًبم پیَست
ًذارد

کذ پیَست
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ًگْذاری سَاثق :

رديف

نبم سببقه

محل نگهداري

مسئول نگهداري

مدت زمبن نگهداري

ندارد

تغییرات :
َز گًوٍ تغییز ي یب ببسوگزي در ایه دستًرالعمل بب پیشىُبد مدیزکل دفتز امًر میگً ي آبشیبن آة شًر ي بب تأیید
معبين تًسعٍ آبشي پزيري امکبنپذیز میببشد.

