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هیگَی کشَر
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ػٛٙاٖ :زؾتٛضاِؼُٕ ارطایی ٘ظاضت  ٚوٙتطَ ویفیت آب زض ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛی وكٛض
تٟی ٚ ٝتسٚیٗ :زفتط أٛض ٔیٍ ٚ ٛآتعیاٖ آب قٛض ؾاظٔاٖ قیالت ایطاٖ
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل:
-

يحیذ معذوی
عادل دوذاوی
امیر ضعاع حسىی
ضقایق وًريزی
گیتا الًاری
علی محمذ یاری
ٔیٙا ؼالظاز

مذیر کل دفتر امًر میگً ي آبسیان آب ضًر
معاين بخص امًر تکثیر ي پريرش میگً
معاين بخص أٛض ٔاٞیاٖ زضیایی  ٚؾایط آتعیاٖ زضیایی
ضییؽ ٌط ٜٚپطٚضـ ٔیٍٛ
ضییؽ ٌط ٜٚتغصیٔ ٝیٍ ٚ ٛآتعیاٖ آب قٛض
ضییؽ ٌط ٜٚتىخیط ِٛٔ ٚسؾاظی ٔیٍ ٛ
واضقٙاؼ ٌط ٜٚتىخیط ِٛٔ ٚسؾاظی ٔیٍٛ

با همکاری سایر کارشىاسان :
 بخص تکثیر ي پريرش میگً بخص تکثیر ي پريرش ماَیان دریایی ي سایر آبسیان دریاییتصًیبکىىدگان:
 -حسه صالحی

معاين يزیر ي رئیس سازمان ضیالت ایران

 -حسیه عبذالحی

معاين تًسعٍ آبسی پريری

آدرس سازمان ضیالت ایران :تُران ،خیابان دکتر فاطمی غربی ،ضمارٌ  .562تلفه63( :خط)  22477777ديروگار22474626-4 :
info@iranfisheries.net

Email:

ایي آئیي ًاهِ تِ استٌاز هازُ  17قاًَى حفاظت ٍ تْرُ ترزاری از هٌاتع آتسی جوَْری اسالهی ایراى ٍ
هطاتق تا هفاز تٌس ُ هازُ  ٍ 4هازُ  6زستَرالعول اجرایی هازُ  5قاًَى ًظام جاهع زاهپرٍری
کشَر(اتالغیِ شوارُ  020/318هَرخ  1391/01/10تَسط ٍزیر جْاز کشاٍرزی)تٌظین ٍ تِ عٌَاى
سیاست اجرایی سازهاى شیالت ایراى پس از تاییس تَسط رییس هحترم سازهاى شیالت ایراى زر
تارید  ، ......تِ سازهاى ًظام هٌْسسی کشاٍرزی ٍ هٌاتع طثیعی کشَر ٍ ٍاحسّای تاتعِ شیالتی زر
استاى ّا جْت اجرا ،ارسال گرزیس.
الزم تِ شکر است ایي آئیي ًاهِ ّر زٍ سال یکثار هَرز تررسی ٍ تازًگری هجسز قرار ذَاّس گرفت.

سبزهبى شیالت ایراى

دستَرالعول اجرایی ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس
تکثیر هیگَی کشَر
هعبًٍت تَسعِ آثسی پرٍری

زفتط أٛض ٔیٍ ٚ ٛآتعیاٖ آب قٛض ؾاظٔاٖ قیالت ایطاٖ
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کشَر

هقذهِ :
آب ت ٝػٛٙاٖ ػأُ وّیسی زض ٔٛفمیت  ٚػسْ ٔٛفمیت تِٛیس تچٔ ٝیٍ ٛزض ٔطاوع تىخیط تاحیط ٌصاض اؾت.اٌط چ ٝفٗ آٚضی
تىخیط  ٚتِٛیس تچٔ ٝیٍ ٛزض ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛی ایطاٖ ت ٝذٛتی پایٌ ٝصاضی قس ٜاؾتِٚ ،ی زض ؼی ؾاِٟای فؼاِیت آٖ تِٛیس
پایساض تطذی اظ ٔطاوع تىخیطٔیٍ ٛزض ایطاٖ تٚ ٝاؾؽ ٝپاییٗ تٛزٖ ویفیت آب ٔٛضز اؾتفاز ٜزض فطآیٙس واض زچاض تحطاٖ قسٜ
اؾت  ٚزض ایٗ زؾتٛضاِؼُٕ اؾتا٘ساضٞای ویفی ٔٛضز ِع ْٚآب رٟت اؾتفاز ٜزض ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛٔ ٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٝ
اؾت.

ّذف:
زض ضاؾتای اضتمای قطایػ ویفی  ٚوٕی آب ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛی وكٛض  ٚتا تٛر ٝت ٝچاِف ٔ ٚكىالت
٘ا٘اقی اظ تاحیطات ایٗ ػٛأُ زض ض٘ٚس تِٛیس تچٔ ٝیٍ ،ٛزؾتٛضاِؼُٕ ارطایی ٘ظاضت  ٚوٙتطَ ویفیت آب زض ٔطاوع
ت تىخیط ٔیٍٛی وكٛض تسٚیٗ ٌطزیس ٜاؾت.
داهٌِ کبرثرد:
ن وّیٔ ٝطاوع تىخیط ٔیٍ ٛآب قٛض زض وكٛض

م هٌبثع آة شَر :
آب قٛض ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ٔطاوع تىخیطٔیٍ ،ٛتایؿتی زاضای ٚیػٌ ٜی ٞای آب الیا٘ٛؾی (رس )1 َٚتاقسِ ،صا ظطٚضی لثُ
اظ ؼطاحی  ٚاحساث ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ،ٛالسأات ػّٕی  ٚفٙی تطای تطضؾی رأغ ٔٙثغ آب اظ ٘ظط ویفیت  ٚوٕیت  ،زٚض
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1شمارٌ بازوگری :

کشَر

تٛزٖ اظ ٔٙاتغ آِٛزٌی (وكاٚضظی ،صٙایغ  ٚذاٍ٘ی) صٛضت پصیطز.تا تٛر ٝت ٝقطایػ الّیٕیٔ ،ىاٖ ٞای ٔٙاؾة ٚ
ٔؿتؼس ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛی وكٛض زض ٔٙاؼك ؾاحّی ٌؿتطـ  ٚآب قٛض ٔٛضز ٘یاظ آٟ٘ا ٘یع تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٛاضز
ٞعی ٝٙای ت ٝصٛضت ٔؿتمیٓ اظ زضیا زض ظٔاٖ ٔس وأُ اؾتحصاَ ذٛاٞس قس.
جسٍل -1 -یَى ّای اصلی آب زریا تا شَری  35قسوت زر ّسار

فرم شیویایی

عٌصر
وّطیس
ؾسیٓ
وّؿیٓ
ٔٙیعیٓ
ؾِٛفات
پتاؾیٓ
تی وطتٙات  ٚوطتٙات
ؾایط

CLNa+
Ca++
Mg++
So4-k+
HCo3----

زضصس تطویة آب زضیای آظاز
30.95

هیساىMg/Li -
19000
10500 -11000
400
1350
2700
380
142
86
تطویة
ؾسیٓ

1.2

وّؿیٓ

3.27

ٍٔٙٙع

55.29

وّطیس

7.69

ؾِٛفات

.21

وطتٙات
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1شمارٌ بازوگری :

کشَر

هیساى استاًسارز عٌاصر آب زر شَری ّای هرتلف -ارقام /هیلی گرم زر لیتر  -قسوت زر ّسار
هیساى شَری)(PPT

کلسین

هٌیسین

پتاسین

سسین

سَلفات

کلریس

 35

406

1369

375

10658

2741

19285

30

348

1173

321

9135

2349

16530

20

232

782

214

6090

1566

11020

10

116

391

107

3045

783

5510

5

58

196

54

1523

392

2755

3

35

117

32

914

235

1653

1

12

39

11

305

79

551

* رفرًس زکتر هاتیَ
م هحاسثات :شَری ضرب زر هیساى غلظت عٌاصر
Salinity*ca:11.6,mg:39.1,k:10.7,Na:304.5,Cl:551 ,so4:78.3

هٌبثع آة شیریي:
ٔؼٕٛالً زض ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ،ٛآب قیطیٗ تٙٔ ٝظٛض تؼسیُ قٛضی آب،قؿتك ٚ ٛظسػف٘ٛی ٚؾایُ  ٚازٚات تىخیط،
اؾتفازٞمطاض ٔی ٌیطز .آب قیطیٗ ٔٛضز ٘یاظ اظ ٔٙاتغ ظیط لاتُ تأٔیٗ اؾت.

صفحِ  6از 18
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شمارٌ بازوگری 3 :

کشَر

ا الف) آب ّای زیر زهیٌی (آب چاُ) :

ٔ ؼٕٛالً تایس ػاضی اظ ٔٛاز ٔؼّك ،آِٛزٌیٟا  ٚاضٌا٘یعْ ٞای تیٕاضی ظا تاقس.
 زٔا  ٚتطویة قیٕیایی آٖ ٘ؿثتا پایساض  ٚحاتت تاقس.
 رٟت اؾتفاز ٜاظ ایٗ ٔٙثغ آتی  ،تایؿتی ػّٕیات فطآٚضی تط ضٚی آٖ اظ ؼطیك ٛٞازٞی رٟت افعایف
 اوؿیػٖ ٔحّ ٚ َٛواٞف ٌاظٞای ٔعط ٘ظیط زیاوؿیسوطتٗ ٞ ٚیسضٚغٖ ؾِٛفٛض ٚ ٜافعایف زٔا صٛضت
ٌ یطز.
 ظطٚضی اؾت ایٗ ٔٙثغ آب رٟت اؾتفاز ٜزض فطآیٙس تىخیط،تصفی ٝفیعیىی( ضؾوٛب ٌوصاضی)  ٚاظ ؼطیوك ٞوٛازٞی زٞوی
اصالح (واٞف آ )ٗٞقٛز.
تة) آبّای سطحی

آت ٝآبٞای ضٚز ،ضٚزذا٘ ،ٝزضیاچٞ ٝا ٔ ٚراظٖ شذیط ٜآب قیطیٗ  ....ٚاظ ایٗ ٘ٛع ٔٙاتغ ٔحؿٛب ٔی ق٘ٛس.





ایٗ ٔٙاتغ ٕٔىٗ اؾت ت ٝاضٌا٘یعْ ٞای تیٕاضی ظا ،ػٛأُ ٛٔ ٚرٛزات ٘اذٛاؾت ٝآِٛز ٜتاقٙس.
ویفیت  ٚوٕیت آٖ تا تٛر ٝت ٝظٔاٖ ٕٔىٗ اؾت تغییط وٙس.
ایٗ ٔٙثغ آب زاضای اوؿیػٖ ٔحّ٘ َٛعزیه ت ٝاقثاع اؾت ِٚی ٔیعاٖ زی اوؿیس وطتٗ ٞ ٚیوسضٚغٖ ؾوِٛفٛض ٜآٖ ٔوی
وٓ ٔی تاقس.
ٕٔىٗ اؾت ایٗ ٔٙثغ آب زض قطایػ تغییطات آب ٛٞ ٚایی زض ٔؼطض آِٛز ٜؾاظٞا  ٌُٚآِٛزٌی لطاض ٌیط٘س.

ج ج )آة شرة شْری:
ٚ ارس ٔمساضی وّط اؾت  ٚظطٚضی اؾت لثُ اظ اؾتفاز ٜزض فطآیٙس تىخیط وّط تالی ٔا٘س ٜاظ ؼطیك ٛٞازٞی تا لطاض
ٌ طفتٗ زض ٔؼطض تكؼكؼات ذٛضقیس  ٚیا تیٛؾِٛفات ؾسیٓ ذٙخی قٛز.
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1شمارٌ بازوگری :

کشَر

سب سبختوبى ّب ٍ تبسیسبت هرثَط ثِ درهبى ٍ ثْجَد کیفیت آة:
 هرازى رسَب گیر یا تِ ًشیٌی:
ایٕٙراظ٘ثٕٟٙظٛضضؾٛتٕٛازٔؼّمٕٛرٛززضآتٕٛضزاؾتفازٞمطاضٔیٍیط٘سٚٚرٛزآٟ٘ازضٔٙاؼمیىٟأتسضیاٌآلِٛزٚیاحاٚیٕاؾٕٟیثاقسوأالًظ
ضٚضیاؾت .اتؼازٚحزٕایٕٙراظٖٔ،ؼٕٛالً  30تا  50زضصسحزٕىّٕراظ٘ؿاِٟٙایتىخیطٚپطٚضقالضٚؼطاحیٛزض٘ظطٌطفتٕٟیكٛز.


فیلترّای شٌی:

ٔر ٕراظٖ ٔطتغ  ٚیا ٔؿتؽیّی قىّی ٞؿتٙس و ٝزض ٖٚآٟ٘ا تا الیٞ ٝایی اظ ٔاؾ ، ٝقٗ  ،لّ ٜٛؾ ، ًٙظغاَ  ...ٚتا ا٘وساظ-ٜ
ٞای ٔد ٔرتّف پط قس ٜاؾت  .آب حٛظچٞ ٝای ضؾٛب ٌیط پؽ اظ ٍٟ٘ساضی  24ؾاػت ٝزض آٖ تٙٔ ٝظٛض ت٘ ٝكیٙی ٔٛاز
ٔؼّمطیعتط ت ٝفیّتطٞای قٙی ٞسایت ٔی ق٘ٛس .آب اظ ؼطیك ِٞ ِٝٛای ٔكثه و ٝتط ضٚی ؾؽح فیّتط ضیرتٔ ٝی قوٛز توٝ
تسضیذ ت ٝصٛضت حمّی تا ػثٛض اظ الیٞ ٝای ٔرتّف تصفیٔ ٝی قٛز .آب ػثٛض زاز ٜقس ٜاظ فیّتط تٔ ٝراظٖ شذیط ٜا٘تمإِی-
یاتسٔ .یعاٖ  ٚؾطػت ذطٚد آب اظ فیّتط قٙی تؿت ٝت ٝا٘ٛاع الیٞ ٝای ت ٝواض تطز ٜقوس ٚ ٜاضتفواع ٞطیوه اظ آٟ٘وا ٔتفواٚت
ذٛاٞس تٛز ٔ ٚؼٕٛال تیٗ  5تا ِ 15یتط زض حا٘ی ٝت ٝاظای ٞط ٔتط ٔطتغ ؾؽح فیّتط ٔی تاقٙس .تؼساز ایٗ فیّتطٞواتوا تٛرو ٝتوٝ
ٔیعاٖ آب ٔٛضز اؾتفازٚ ٚ ٜظؼیت ویفیت آب ٔٛضز اؾتفاز ٜتایس  2تا  4تاب ؼطاحی  ٚتزٟیع قٛز .ظطٚضیاؾت زض ؼطاحی
فیّتط قٙی ؾیؿتٓ قؿتكٛی ٔؼىٛؼ ( )Backwashپیف تیٙی قٛز.

 هرازى شذیرُ آب:
آب پؽ اظ ػثٛض اظ فیّتطٞای قٙی ت ٝایٗ ٔراظٖ ا٘تماَ ٔی یاتس  ٚظطٚضی اؾت تا تٛر ٝتٛٔ ٝظٛع پیكٍیطی
اظ تط ٚظتیٕاضی ٞا وّی ٝآب شذیط ٜقس ٜظسػف٘ٛی  ٚپؽ اظ آٖ ت ٝتركٟای ٔٛضز ٘ظط ٔٙتمُ قٛز

صفحِ  8از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

 1شمارٌ بازوگری :

کشَر



ٔراظٖ وّط ظ٘ی:
زض ٔراظٖ وّط ظ٘ی الظْ اؾت لؿٕتی اظ ؾمف ؾاِٗ ض ٚتاظ تاقس .آب ٞوسایت قوس ٜاظ ٔرواظٖ شذیوط ٜتو ٝایوٗ
ٔراظٖ ٚاضز  ٚپؽ اظ تؼسیُ قٛضی ،واض وّط ظ٘ی تا اؾتفاز ٜاظ ٞیپٛوّطیس وّؿیٓ  ٚیا ؾسیٓ تا ٔیوعاٖ  10توا 30
ٔیّی ٌطْ زض ِیتط (  10تا  )ppm 30تؿت ٝتٔ ٝیعاٖ تاض ٔٛاز آِی زض آب ا٘زاْ ٔی ٌیطز .وّوط اظواف ٝقوس ٜتوٝ
ٔست حسالُ  12ؾاػت زض آٖ تالی ٔا٘س ٚ ٜزض صٛضت ذٙخی ٘كسٖ وّط تٚ ٝؾیّٞ ٝوٛازٞی  ،زض ٔوٛاضز ِوع ْٚتوا
اؾتفاز ٜاظ تیٛؾِٛفات ؾسیٓ ،ذٙخی قسٖ وّط ا٘زاْ ٔی قٛز .زض ایٗ لؿٕت فطآیٙس تٙظیٓ زضر ٝحطاضت آب ٘یوع
صٛضت ٌطفتٔ ٚ ٝتٙاؾة تازٔای ٔٙاؾة تىخیط ( 30زضر ٝؾا٘تی ٌطاز)  ٚت ٝز٘ثاَ ا٘زاْ تؿت وّطؾٙزی ٔزوسز
تا اؾتفاز ٜاظ ویت اضت ٛتِٛیس٘ ٛاحثات ٘ثٛز وّط زض آٖ تطای فطآیٙس تىخیط  ٚزض ترف ٞای ٔرعاٖ الضٚی  ،...ٚتٟطٜ
ٌیطی ٔی قٛز.

ٍٟ٘ساضی زض آٖ تٔ ٝست  24ؾاػت
تطای ضؾٛب ٔٛاز ٔؼّك

صفحِ  9از 18

هْرکٌترل
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی
کشَر

کد سىد /10/130:م ت
1شمارٌ بازوگری :

سا

ٔراظٖ وّط ظ٘ی
تٌظین شَری ٍ افسٍزى کلر تِ هیساى

تررسی کلر تاقی هاًسُ زر آب

10تا  30هیلی گرم زر لیتر ٍ
ًگْساری آى تِ هست حساقل 12
ساعت

تٌظین زها تَزیع ٍ اًتقال آب آهازُ تِ فرآیٌس تکثیر زر
صَرت فراّن تَزى زستگاُ یَ ٍی ٍ یا ازى آب از آى
عثَر ٍ سپس تا استفازُ از فیلترّای کیسِ ای 1،5،10
هیکرًٍی ترای هرازى تفرید،الرٍی ٍ کشت جلثک
هٌتقل شَز.

صفحِ  10از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

1شمارٌ بازوگری :

کشَر

سا اّن شبخص ّبی کیفی آة:
ٞعاضاٖ ٔتغییط زض ویفیت آب ؾٟیٓ ٔی تاقٙسِٚ ،ی تٟٙا یه ؾطی اظ ایٗ ٔتغیطٞا و ٝاظ إٞیت تیكتطی زض فطآیٙس
تِٛیس تطذٛضزاض٘س ،تٛؾػ ٔسیطاٖ تِٛیس ت ٝصٛضتطٚظا٘ٛٔ ٝضز ؾٙزف لطاض ٔی ٌیط٘س ِ ٚصا چٙا٘چ ٝآتعی ٔٛضز تىخیط ٚ
پطٚضـ زض ٔؼطض آِٛزٌیٟای ی ٘ظیط فّعات ؾٍٙیٗ،اؾیسٞای تیِٛٛغیه ٛٔ ٚاز ظایس ؾٕی زیٍط لطاض ٍ٘یطز ،فطآیٙس تىخیط  ٚضقوس
آٖ ت ٝؼٛض ؼثیؼی ٘ ٚطٔاَ پیف ذٛاٞس ضفت .
ٕٟٔتطیٗ قاذص ٞای ویفی آب (فیعیىی  ٚقیٕیایی) و ٝزض ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ٛزاضای إٞیت ٚیػ ٜای ٔی تاقٙس ت ٝقطح شیُ
اؾت  ٚظطٚضی اؾت ٔسیطاٖ تِٛیس ت ٝذٛتی آٖ ضا ٔس ٘ظط لطاض زٙٞس.

 زٔا
 قٛضیSalinity
 ج ٞاـpH
 اوؿیػٖ ٔحّDoَٛ
 آٔ٘ٛیانNH3
٘ یتطیت ٘ ٚیتطاتNo2 , No3
 قفافیت
زضرٌ ٝطٔا  ٚؾطٔای آب تٚ ٝؾیّ ٝزٔاؾٙذ  ٚیا ؾایط ازٚات اِىتط٘ٚیىی تٚ ٝاحس زضر ٝؾّؿیٛؼ ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی قٛز.
زٔای آب زض فطآیٙس تىخیط  ٚضقس ٔطاحُ الضٚی اظ إٞیت فٛق اِؼاز ٜای تطذٛضزاض اؾت ت ٝؼٛضی و ٝتٟتطیٗ ٔحسٚزٜ
زٔا زض تىخیط ٔیٍٞ ٛای ذا٘ٛاز ٜپٙائیس ٜتیٗ  28تا  31زضر ٝؾا٘تی ٌطاز ٔی تاقسِٚ ،ی زٔای ٔؽّٛب ِٔٛس ؾاظی  26تا
 28زضر ٝؾا٘تی ٌطاز  ٚزٔای ؾاِٗ الضٚی زض حسٚز  30زضر ٝؾا٘تی ٌطاز ٔی تاقس ِصا ظطٚضی اؾت ٔطاوع تىخیط ٔیٍٛ
٘ؿثت ت ٝحفظ زٔای آب ٔٛضز ٘یاظ زض فطآیٙس تىخیط ٔیٍٔ( ٛطاحُ ترٓ،الضٚی  ٚپؿت الضٚی) زض ٔحسٚز ٜفٛق تٝ
ٔٙظٛض اضتماء ضا٘سٔاٖ تِٛیس  ٚتٟطٚ ٜضی ػُٕ ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ظطٚضی اؾت ٔیعاٖ تغییطات زٔای قثا٘ ٝضٚظ آب
ٔحیػ تىخیط تیف اظ ز ٚزضر ٝؾا٘تی ٌطاز تزاٚظ ٘ىٙس.
چٙا٘چٛ٘ ٝؾا٘ات زٔایی زض ٔحیػ پطٚضقی الض ٚحازث قٛز ،ظٕٗ ایزاز اؾتطؼ ٔٛرة تطٚظ ػٛأُ حا٘ٛی ٝتیٕاضی ٚ
وٙسی ضقس ٔطاحُ الضٚی  ٚتّفات ذٛاٞس قس.

صفحِ  11از 18

هْرکٌترل
سبزهبى شیالت ایراى

کد سىد /10/130 :م ت
ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

شمارٌ بازوگری 0 :

کشَر

سب
زها:
زٔا زض ػٛأُ ظیط تاحیط ٌصاض اؾت:
فتٛؾٙتع

ا٘تكاض ٌاظٞا

حالِیت اوؿیػٖ

فطآیٙس فیعیِٛٛغیىی الض٘( ٚطخ تٙفؽ  ٚؾٛذت  ٚؾاظ)

تغصیٔ ،ٝیعاٖ غصای ٔصطفی  ٚضقس ٔٛرٛز

شَری:
قٛضی ٔمساض ٕ٘ىٟای ٔحّ َٛزض یه ِیتط یا یه ویّ ٛآب قٛض اؾت و ٝتٚ ٝاحس ٌطْ زض ٞعاض (لؿٕت زض ٞعاض) ٘كاٖ
زازٔ ٜی قٛز  ٚزض ٔطاوع تىخیط تٚ ٝؾیّ ٝضفطاوتٔٛتط یا قٛضی ؾٙذ  ٚیا ؾایط ازٚات اِىتط٘ٚیىی ؾٙزیسٔ ٜی قٛز.
ٔیعاٖ آٖ اظ حسالُ  ٚ 28حساوخط  37لؿٕت زض ٞعاض تؿت ٝتٔ ٌٝ٘ٛ ٝیٍٔ ٛتغییط اؾت .تطای ٔیٍٛی ٌٚ ٝ٘ٛا٘أی
تٟتطیٗ قٛضی زض فطآیٙس تىخیط حسٚز  30لؿٕت زض ٞعاض تایؿتی تٙظیٓ قٛز .

تقسین تٌسی آب از ًظر شَری:
آب قٛض :قٛضی  30تا  35لؿٕت زض ٞعاض
آب ِة قٛض :قٛضی وٕتط اظ  17لؿٕت زض ٞعاض 
آب قیطیٗ :قٛضی تمطیثاً  0.1لؿٕت زض ٞعاض ( ظیط  1لؿٕت زض ٞعاض ) 
تؼسازی اظ ٌٞ ٝ٘ٛای آتعی اظ ٘ظط قٛضی تٞ ٌٝ٘ٛ ٝای تا تحُٕ قٛضی وٓ ٞ ٌٝ٘ٛ ٚای پط تحُٕ تمؿیٓ ٔی ق٘ٛس.
زض ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ٛتایؿتی تغییطات قٛضی ٔوٛضز تٛرو ٝلوطاض ٌیوطز ،ظیوطا تغییوطات قوٛضی ٔٛروة قوٛن ٞوای
اؾٕعی،تغییطات ضفتاضی،واٞف ٔمأٚت ت ٝتیٕاضی ٞا،ضقس ظؼیف  ٚتّفات ٔی قٛز.

صفحِ  12از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

1شمارٌ بازوگری :

کشَر

ج ّاش 
ج ٞاـ ٘كاٖ زٙٞسٔ ٜیعاٖ اؾیسی  ٚتاظی آب  ٚتؼطیف آٖ زض ٚالغ ٘كاٖ زٙٞسٔ ٜیعاٖ غّظت یوٞ ٖٛیوسضٚغٖ آب
اؾت و ٝت ٝصٛضت ٘ pHكاٖ زازٔ ٜی قٛز.
ٔحسٚز ٜج ٞاـ تیٗ  0تا  14تمؿیٓ تٙسی قس ٜاؾت و ٝػسز  7آٖ ذٙخوی  ،وٕتوط اظ  7اؾویسی  ٚتواالی  7تواظی
(لّیایی) ٔی تاقس.
ٔیعاٖ ج ٞاـ آب ٔطاوع تىخیط اظ  6.5تا ٔ 8.5تغییط اؾت ِٚی ٔیعاٖ ٔؽّٛب آٖ تایؿتی تیٗ  7.5تا  8.5تٙظیٓ قٛز.
ا٘ساظٌ ٜیطی ج ٞاـ آب تٚ ٝؾیّ ٝج ٞاـ ٔتط  ٚیا واِطی ٔتط  ،... ٚصٛضت ٔی ٌیطز.
ج ٞاـ ظیط  ٚ 6.5تاالی  9تطای تىخیط  ٚپطٚضـ ٔیٍٙٔ ٛاؾة ٕ٘ی تاقسٕٞ ،چٙیٗ زض ج ٞاـ ظیط  ٚ 4تواالی 11
ٔطي ٔ ٚیط تطای ٔٛرٛز اتفاق ٔی افتس.
اکسیژى هحلَل ( )DO
هٌاتع تأهیي اکسیژى

اتٕؿفط 
فتٛؾٙتع 
ٛٞازٞی

هَارز هصرف اکسیژى

تزعیٛٞ ٝاظی ٔٛاز آِی 
تٙفؽ ٔٛرٛزات آتعی 
اوؿیساؾیٛٔ ٖٛاز 
ٔیعاٖ اوؿیػٖ ٔحّ َٛزض آب اظ ؼطیك زٔا ،قٛضی ،تطاوٓ تٛز ٜظ٘س ٚ ٜفكاض ،تحت تاحیط لطاض ٔی ٌیطز.
احطات وّی ٔیعاٖ تِٛیس ٔ ٚصطف اوؿیػٖ ٔٛرة ٘ٛؾا٘ات ضٚظا٘ ٝغّظت آٖ زض ٔحیػ ٞای پطٚضقی تىخیط ٔیٍ ٛقسٚ ٜ
ٔیعاٖ ٔٙاؾة غّظت اوؿیػٖ زض فطآیٙس تىخیط ٔیٍ ٛتایؿتی تیٗ  4تا ٔ 10یّی ٌطْ زض ِیتط تاقس.
آهًَیاک 
ٔٙاتغ تِٛیس آٔ٘ٛیان زض ٔراظٖ پطٚضقی تىخیط زض احط تزعی ٝتاوتطیایی ٔٛاز آِی تالی ٔا٘س ٜزض ووف ٔرواظٖ ٘اقوی اظ
غصای اظافی  ٚتِٛیسات حاصّ ٝاظ فطآیٙس ؾٛذت  ٚؾاظ ٔٛرٛزات ظ٘س ٜزض حاَ پطٚضـ ٔی تاقٙس.

صفحِ  13از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

1شمارٌ بازوگری :

کشَر

زضٔحیػ ٞای پطٚضقی تىخیط ٔیٍ ،ٛآٔ٘ٛیان ؾٕی اؾت ٚ ٚظؼیت ؾٕی تٛزٖ فطْ ی٘ٛیع ٜآٖ (آٔ٘ٛی )ْٛتا فعایف  ٚیا وواٞف
زٔا  ٚج ٞاـ آب اضتثاغ ٔؿتمیٓ زاضز  ٚاظ ٔٛاظ٘ ٚ ٝتؼازَ فطٔ َٛقیٕیایی شیُ تثؼیت ٔی وٙس.

NH4+ +OH-

NH3+H2O

زض ٔحیػ تىخیط ٔیٍٔ ٛیعاٖ ٔٙاؾة آٔ٘ٛیان تایؿتی وٕتط اظ ٔ 0.1یّی ٌطْ زض ِیتط تاقس  ٚحساوخط آٖ ٘ثایؿتی اظ 0.5
ٔیّی ٌطْ زض ِیتط تزاٚظ وٙسٕٞ ،چٙیٗ ٔیعاٖ آٔ٘ٛیان وُ ٘یع ٘ثایؿتی اظ ٔ 1یّی ٌوطْ زض ِیتوط تیكوتط قوٛزٔ .یوعاٖ
ؾٕیت آٔ٘ٛیان زض ج ٞاـ ، 8ز ٜتطاتط تیكتط اظ ج ٞاـ ٔ 7ی تاقس ٔ ٚیعاٖ تحٕوُ پوصیطی ٔٛروٛزات آتوعی توٝ
آٔ٘ٛیان تط اؾاؼ ٌ،ٝ٘ٛقطایػ فیعیِٛٛغیىی  ٚفاوتٛضٞای ٔحیؽی ٔتفاٚت اؾت
ٔیعاٖ تاالی غّظت آٔ٘ٛیان زض فطآیٙس تىخط ٔیٍٛٔ ،ٛرة وٙسی ٔطاحُ پیكطفت الضٚی  ٚحؿاؾیت آٟ٘ا تو ٝػٛأوُ
تیٕاضی ظای ػف٘ٛی ٔی قٛز.
تطضؾی ٔیعاٖ آٔ٘ٛیان زض ٔحیػ پطٚضقی تٚ ٝؾیّ ٝویت ٞای أ٘ٛیان ؾٙذ  ...ٚأىاٖ پصیط اؾت.

صفحِ  14از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

1شمارٌ بازوگری :

کشَر

سب
ًیتریتً /یترات
ٚضٚز ٘یتطٚغٖ ت ٝؾیؿتٓ ٞای تىخیط ٔیٍ ٛاظؼطیك ٔصطف غصا ٞ ،عٓ  ٚرصب  ٚزفغ آٖ تٛؾوػ ٔٛروٛز تو ٝقوىُ
آٔ٘ٛیان ٔی تاقس٘ .یتطٚغٖ آٔ٘ٛیاوی وُ (آٔ٘ٛیان  ٚآٔ٘ٛیو )ْٛؾوپؽ زض ؼوی فطآیٙوسٞای قویٕیایی  ٚتیِٛوٛغیىی
(تاوتطی ٞا) ت٘ ٝیتطیت  ٚؾپؽ ٘یتطات و ٝؾٕیت آٖ وٕتط ٔی تاقس تثسیُ ٔی قٛز .
زض ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ٛزض احط غصازٞی اظافی  ٚتالی ٔا٘سٖ آٖ زض وف ٔراظٖ ٕٞ ٚچٙیٗ زیٍط ٔٛاز آِی تالی ٔا٘س ٜزض
احط تزعی ٚ ٝقىؿت ت ٝآٔ٘ٛیان٘،یتطیت ٘ ٚیتطات تثسیُ ٔی ق٘ٛس  ٚظطٚضی اؾت زض ٔطاوع ٔسیطاٖ تِٛیوستؼوٛیط
آب ٛٞ ٚازٞی ضا ت ٝزلت ٔسیطیت ٕ٘ایٙس.
٘یتطیت ٔٛرٛز زض آب ت ٝؼٛض ٔتؼازَ ٔی تٛا٘س زض ظٔاٖ تٙفؽ تطای آتكف ٞای ٔٛرٛز ؾٕی تاقس  ٚتٚ ٝاؾؽٔ ٝیُ
تطویثی آٖ تا ٕٛٞؾیا٘یٗ تاػج اذتالَ  ٚتّٛو ٝوطزٖ ا٘تماَ اوؿیػٖ زض ذ ٖٛقٛز.
زض ٔطاوع تىخیط ٔیٍ ٛغّظت ٘یتطیت ٘ثایؿتی ظیاز قس ٚ ٜظطٚضی اؾتٔ ،یعاٖ آٖ تا ٔ 0.2یّی ٌطْ زضِیتط تاقس ،ظیطا
الضٞٚای ٔیٍ ٛتا ایٗ ٔیعاٖ اظ ٘یتطیت ضا تحُٕ ٔی ٕ٘ایٙس اظ ؼطف زیٍط ٔیعاٖ ٘یتطات و ٝؾٕیت آٖ وٕتط ٔی تاقس
ٔیعاٖ آٖ ٘ثایؿتی اظ ٔ 2یّی ٌطْ زض ِیتط تزاٚظ ٕ٘ایسِ ،صا اظ ٔیعاٖ تیف اظ آٖ تایؿتی پیكٍیطی قٛز.

هیساى تَصیِ شسُ عٌاصر کیفی آب زر هراحل الرٍی هراکس تکثیر هیگَ

شاذص
زٔا
قٛضی
ج ٞاـ
اوؿیػٖ ٔحَّٛ
آٔ٘ٛیان
٘یتطیت
٘یتطات

هیساى
 31 -29زضر ٝؾّؿیٛؼ
 31 – 29لؿٕت زض ٞعاض
 7.5تا 8.5
 5تا ٔ 6یّی ٌطْ زض ِیتط
وٕتط اظ ٔ 0.5یّی ٌطْ زض ِیتط
ٔ 0.2یّی ٌطْ زض ِیتط
ٔ 2یّی ٌطْ زض ِیتط

صفحِ  15از 18

هْرکٌترل

کد سىد /10/130 :م ت
سبزهبى شیالت ایراى

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

1شمارٌ بازوگری :

کشَر

هیساى استاًسارز شاذص ّای کیفی آب زر هراکس تکثیر
آب شَر

هحسٍزُ قاتل قثَل

پاراهتر



 – 

دما (درجه سلسیوس)



 82-53

شوری(قسمت در هزار)

 

 

پ هاش

 1.0

<

آموویاک(میلی گرم در لیتر)

 

<

ویتریت(میلی گرم در لیتر)

 

<

ویترات(میلی گرم در لیتر)



<

قلیائیت(میلی گرم در لیتر)





اکسیژن محلول(میلی گرم در لیتر)

فاقد

فاقد

فلزات سىگیه

فاقد

فاقد

سموم

فاقد

<

آهه(میلی گرم در لیتر)

فاقد

1

هیدروژن سولفوره

صفحِ  16از 18

هْرکٌترل

ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

سبزهبى شیالت ایراى

کد سىد /10/130 :م ت
شمارٌ بازوگری 0 :

کشَر

هسئَلیت ّب :

ردیف

نبم ونبم خبنوادگی

عنوان سبسمبنی

تعزیف مسئولیت

1

يحیذ معذوی

تبیید کننده

مدیز کل دفتز امور میگو و آبشیبن آبشور

2

عبدل دندانی

تهیو کننده

معبون دفتز میگو

3

امیز شعبع حسنی

تهیه کننده

معبون دفتز میگو

4

علی محمد یبری

تهیه کننده

رییس گزوه تکثیز و مولد سبسی میگو

5

شقبیق نوروسی

تهیه کننده

رییس گزوه پزورش میگو

6

گیتب الواری

تهیه کننده

رییس گزوه تغذیه

7

مینب طالساد

تهیه کننده

کبرشنبس گزوه تکثیز و مولد سبسی
میگو

صفحِ  17از 18

هْرکٌترل
ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

سبزهبى شیالت ایراى

کشَر

کد سىد /10/130 :م ت
شمارٌ بازوگری 0:

هراجع ٍ هستٌذات :
عٌَاى هرجع

ردیف

1

زؾتٛضاِؼُٕ ِٔٛس ؾاظی FAO

2

زؾتٛضاِؼُٕ ٞای تٟساقتیOIE

3

تزطتیات ػّٕی واضقٙاؾاٖ ؾتاز  ٚصف

4

5

کذ هرجع

زؾتٛضاِؼُٕ ویفیت آب تسضیؽ قس ٜزض زٚض ٜآٔٛظقی تىخیط ٔیٍٛ
وكٛض ٔاِعی
اؼالػات زٚض ٜآٔٛظقی ِٔٛس ؾاظی تٛؾػ ٔسضؼ ذاضری تطٌعاض قسٜ
زض تٛقٟط

پیَست ّب :
ردیف
1

ًبم پیَست
ًذارد

کذ پیَست

صفحِ  18از 18

هْرکٌترل
ًظبرت ٍ کٌترل ثر کیفیت آة در هراکس تکثیر هیگَی

سبزهبى شیالت ایراى

کشَر

کد سىد /10/130:م ت
شمارٌ بازوگری 0 :

ًگْذاری سَاثق :

رديف

نبم سببقه

1

ندارد

محل نگهداري

مسئول نگهداري

مدت زمبن نگهداري

تغییرات :
ٞطٌ ٝ٘ٛتغییطات  ٚیا تاظٍ٘طی زض ایٗ زؾتٛض اِؼُٕ تا پیكٟٙاز ٔسیط وُ زفتط أٛض ٔیٍ ٚ ٛآتعیاٖ آب قٛض  ٚتا تاییس
ٔؼا ٖٚتٛؾؼ ٝآتعی پطٚضی أىاٖ پصیط ٔی تاقس.

