بنام خدا

سازمان شیالت ایران
معاونت آبسی پروری

صؿتٕانؼًم پغٔعف يتغاکى

ياْیاٌ

گغياتی
( کپٕع يؼًٕنی ،

تیالپیا ٔ ؿا یغ

)...

يقضيّ:
نظر به کاهش ذخایر آبزیان دریاها وضرورت استفاده بهینه از منابع آبهای داخلی و به
منظور توسعه پایدار آبزی پروری با هدف افزایش امنیت غذایی در کشور بکار گیری طرح
های نوین آبزی پروری ضرورت دارد  .توسعه پایدار آبزی پروری با اهداف دستیابی به
حداکثر تولید اقتصادی همراه با رعایت اصول زیست محیطی و مدنظر قراردادن وضعیت
بازار قابل حصول است .همچنین در راستاي اهداف برنامه توسعه  ،تولید پروتئین و افزایش
سرانه مصرف ماهي نیاز به اجراي پروژه هاي خاص با استفاده بهینه از منابع آب و خاك دارد
که که با اجرای اینگونه طرح ها تمهیدات الزم در دستیابي به این اهداف فراهم خواهد شد  .این
دستورالعمل ا اطالعات کلی در خصوص پرورش متراکم ماهیان گرمابی مورد بررسی قرار
داده و به منظور برنامه ریزی تولید و

استفده بهینه از آبهای جاری در مناطق مستعد

كشوربرای پرورش ماهیان گرمابی قابل بهره برداری می باشد ..امیدواریم كه با یاري خدا و
همكاري مدیران و كارشناسان مرتبط این فعالیت نقش مهمی در افزایش تولید ماهیان گرمابی و
کاهش مصرف آب ایجاد نماید.

اْضاف اجغای عغح
تامین نیاز غذایی،تولید پروتئین و افزایش سرانه مصرف ماهی
استفاده بهینه از منابع آبهای جاری گرم کشور
افزابیش عملکرد تولید و کاهش نیازمنابع آب و خاک
دستیابی به محصول سالم و افزایش کیفیت گوشت ماهی
تالش برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه و سیاست های سازمان شیالت
جایگاِ فؼانیت
با توجه به اقلیم خشک کشورو محدودیت منابع آب برای آبزی پروری در کلیه مناطق کشور
نیاز به اجرای اینگونه طرخ ها را الزامی می نماید .اما اجرای این طرح در مناطقی که با
مشکالت شدید کمبود آب مواجه می باشنداز اولویتهای آبزی پروری در آن مناطق خواهد بود .
فعالیت پرورش متراکم ماهیان گرمابی با لحاظ وضعیت فیزیکو شیمیایی آب  ،میزان دبی آب
جاری  ،گونه ماهی و چگونگی طرح قابل اجرا  ،می باشد لذا اجرای این فعالیت درقالب سیستم
های مختلف پرورش و به عنوان فعالیت اقتصادی با استفاده از منابع آبهای جاری

( چاه ،

چشمه  ،قنات و رودخانه ) که دارای دمای مناسب این فعالیت بوده وبا توجه به گونه پرورشی
حداقل به مدت بیش از  5ماه قابلیت بهره برداری از آن باشد.در این فعالیت عمدا پرورش به
طور متراکم با استفاده از تجهیزات هوادهی  ،اکسیژن دهی و برگشت آب قابل انجام است .
معیار های انتخاب نوع فعالیت :
از مبانی اصلی تعیین تراکم ماهی و نوع فعالیت می توان به میزان حداقل دبی آب جاری در
فصل تابستان و پاییز  ،کیفیت فیزیکو شیمیایی آب و نوع گونه اشاره نمود .

میزان دبی آب :
با توجه به نوع فعالیت دبی آب متغییر می باشد لذا در فعالیتهای معیشتی فقط کافی است تعویض
آب برای مصارف کشاورزی را مد نظر قرار داد ولی در خصوص فعالیت اقتصادی نیاز آبی
بر اساس میزان تراکم مورد نظر ودر نتیجه میزان غذای مصرفی ماهی و نوع گونه قابل
بررسی است  .آب مورد نیاز دراستخری به مساحت کمتر از  150مترمکعب با توجه به سیستم
پرورش با تراکم از 20تا بیش از 50کیلوگرم به میزان  1لیتر در ثانیه مورد نیاز است و در
مواردی که آب بطور مقطعی قابل تامین می باشد آب حجمی به میزان  87متر مکعب در شبانه
روزمورد نیاز می باشد که با توجه به تراکم و نیاز تعویض آب به تدریج به استخر اضافه می
گردد قابل ذکر است که گردش آب و هوادهی بطور مستمر انجام می گیرد .
سیستم پرورش

طول دوره
پرورش

مساحت مفید
استخر
( متر مربع )

میزان تولید
(تن)

متوسط
عملکرد
تولید
( کیلوگرم
متر)

برق و
مولد برق

پمپ اکسیژن
هوادهي
برگشت دهی

فیلتراسیون
فیزیکی
( درام فیلتر ،
فیلتر شنی)

فیلتراسیون
زیستی
( بیوفیلتر)

آبراهه اي با برگشت آب
( محیط رو باز )

حداقل  6ماه

1/5 - 2 60-120

20

+

+

+

-

+

-

آبراهه اي با برگشت آب
( محیط مسقف )

بیش از 8
ماه

2 - 2.5 60-80

35

+

+

+

-

+

-

مدار بسته

بیش از 8
ماه

2.5 - 3

50

+

+

+

+

+

+

50-60

ی آب تازه ( آب حجمی
جدول فعالیت پرورش متراکم ماه یان گرم آبی در استخرها ی غیر خاکی با م یزان آب  1لیتر در ثانه
ی
 87متر مکعب ) و گردش آبی  10-15لیتر برثانه

طراحی استخرها ومیزان آب مورد نیاز :
فعالیت پرورش متراکم ماه یان گرم آبی در استخرهای غیر خاکی با طراحی مناسبی که وابسته
به وضعیت کمی و کیفی منبع آب و نوع فعالیت وشرایط هر منبع و اقلیم منطقه می باشد تعییت
می گردد لذا با توجه به جدول باال استخرهای

گرد و هشت وجه ی و یا مستطیلی با مساحت

حداقل  60مترمربع و حداکثر  120متر مربع و عمق حدود  1 /5متر و م یزان تعویض آب
ی قابل طراحی می باشد.
ی و گردش آبی حدود  10-15لیتر برثانه
مورد نیاز  1لیتر در ثانه

وضعیت کیفی آب:
آب قابل استفاده برای ماهیان گرمابی به لحاظ شوری از شیرین تا الب شور و وابسته به نوع
گونه متغییر می باشد ولی با توجه به نیاز اکسیژنی ماهی و خروج مواد زاید آب استخرکه از
گردش و بازگشت مجدد آب و هوادهی استفاده می شود  ،تبخیر شدید آب مخصوصا در اقلیم
های گرم وخشک منجر به شوری آب خواهد شد که بهتر است از آب نسبتا شیرین با حداکثر
شوری تا  3گر م در لیتربرای این فعالیت استفاده شود گرچه در برخی از کونه ها ی تیالپیا
شوری قابل تحمل بیش از  12گرم در لیتر می باشد  .دمای آب در گردش مناسب برای
پرورش ماهیان گرمابی از  20تا  30درجه وابسته به گونه ماهی متغییر است  .ولی بطور
کلی با توجه به حداکثر ظرفیت نگهدا ری اکسیژن در آب  ،دمای آب در گردش در حدود -27
25درجه سانتی گراد بهترین دمای مناسب برای پرورش انواع ماهیان گرمابی می باشد  .در
جدول ذیل به برخی فاکتورهای مناسب آب برای پرورش ماهیامن گرمابی اشاره شده است .
کلرید
mg/l

شوری

گاز

آهن

قلیاییت

سختی

نیترات

نیتریت

آمونیاک غیر

اسدیته

اکسیژن

mg/l

کربنیک

Mg/ l

mg/l

mg/l

NO3

NO2

یونیزه NH3

PH

محلول
DO

CO2

>50 50-400 50-300 >0/9 0-30 0-5000 0-5
جدول کیفیت مطلوب آب برای پرورش متراکم انواع ماهیان گرمابی

دمای مناسب رشد

محدوده دمای خطرناک

حداکثر

حداقل

22- 27

36

کمتر از 2

23-28

32

-

25-30

38

12

22-32

38

12

0-0/2

0 -0/04

نام علمی ماهی

کپور معمولی
Common carp
Cyprinus carpo

کپور علفخوار
Grass carp Ctenopharyngodon
idella

تیالپیا
Tilapia nilotica
Nile tilapia

کپور هندی
Cirrhinus mrigala
Mrigal

جدول بررسی محدوده دمای آب مناسب برای پرورش ماهیان گرمابی

6/5-9

3-10

گونه های قابل پرورش:
انتخاب گونه در پرورش ماهیان گرمابی در فعالیت پرورش متراکم ماهیان گرمابی با توجه به
وضعیت فیزیکو شیمیایی آب و میزان آب جاری منبع قابل بررسی است .همچنین از مهمترین
عوامل انتخاب گونه با قابلیت تغذیه با غذای دستی می باشد  .در حال حاضر از انواع ماهیان
گرمابی قابل پرورش موجود در کشور می توان ماهی کپور معمولی  ،کپور علفخوار،اردک
ماهی  ،سوف وانواع ماهیان غیر بومی تیالپیا ( نیل  ،موزامبیک و ) ...را نام برد .
وضعیت رهاسازی بچه ماهی :
بر اساس نوع گونه ،خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب ،نوع طراحی استخر های پرورشی
و وزن انفرادی ماهیان بازاری و سایر عوامل وضعیت تعداد و وزن بچه ماهی قابل رهاسازی
مشخص می گردد .با توجه به جدول مشخصات سیستم پرورشی بطور مثال

کپوربا وزن

متوسط بیش از 50گرم و ماهی تیالپای با وزن متوسط بیش از  20گرم قابل رهاسازی می باشد
انتخاب محل اجرای فعالیت :
در صورتی که استخرها در فضای باز قرار داشته باشد در پرورش متراکم ماهی و گردش
مستمر آب در استخرها  ،دمای آب از دمای هوا تبعیت خواهد نمود .بنابراین اقلیم منطقه نقش
اساسی درمیزان تولید ماهی خواهد داشت لذا یکی از عوامل اصلی ارائه مجوز به این واحدها
میزان دمای متوسط هوا در حداقل  6-5ماهی از سال می باشد که در استخرهاو مخازن رو
باز و بدون سقف باید بیش از  23درجه باشد .لذا در صورتی که در مناطقی از کشور این دما
قابل دسترسی نباشد اجرای این فعایت با نظر به محاسبات توجیه اقتصادی در محیطی مسقف
ویا در سالن های سر پوشیده و گلخانه ها قابل اجرا می باشد .

استخر ها و مخازن غیرخاکی:
این مخازن از مواد متفاوت از جمله بتون ،پالستیک یا پلی اتیلن  ،فایبرگالس  ،فلز و سایر
مواد مصنوعی ساخته می شود .از آنجایی که ساخت این استخرها به منظور پرورش ماهی با
تعویض آب صورت می گیرد الزم است تا دارای پوششی صاف بدون اصطکاک و همچنین با
دوام و قابلیت تمیز شوندگی بدون خوردگی بوده و همچنین ارزان قیمت باشد .بهترین نمونه
متداول اینگونه استخر ها بطور گسترده مخازن بتونی می باشد .احداث استخره در نزدیکی منبع
آبی ( چاه  ،چشمه،قنات و  )...با توجه به دما و میزان آب

و گونه قابل پرورش طراحی می

گردد.همچنین در طراحی اینگونه استخر ها به موارد دیگری از جمله وضعیت تخلیه مناسب آب
و فضوالت ماهی  ،کارآیی شستشوی استخر و نیاز اکسیژنی توجه می گردد.
طراحی و شکل مخازن:
طراحی انواع استخرها بستگی به نوع فعالیت دارد  .استخرهای گرد  ،هشت وجهی و مستطیلی
به منظور پرواربندی و رشدماهیان مناسب

بوده وبا توجه به خصوصیت هیدرولیکی در این

استخرها ،سرعت و چرخش آب طوری است که قابلیت پرورش متراکم ماهی را فراهم می
سازد .دراستخرهای گرد و هشت وجهی طوری ورودی و خروجی آب تنظیم می گردد تا آب و
فضوالت پس از چرخش با سرعت مناسب از خروجی وسط استخر خارج گردد  .سرعت آب بر
اساس حداقل مصرف انرژی ماهی تنظیم می گرددو درگونه های مختلف متفاوت است.کف
مخزن با شیب مناسب آب را به خروجی هدایت می نماید.در استخرهای مستطیلی امکان استفاده
مفید از سطح فراهم می گردد.که ورودی در یک سوی طولی استخر ودر آن سو خروجی درکف
استخر قرار میگیرد.همچنین شیب طولی از ورودی به خروجی ایجاد می گردد.

تجهیزات مورد نیاز :
با توجه به نوع فعالیت  ،طراحی استخرها انجام می گیرد وتاسیسات و تجهیزات مورد نیازنیز
بر اساس میزان تراکم ماهی وضعیت کمی و کیفی آب طراحی و نصب می گردند .نظر به
استفاده مجدد از آب بازیافتی  ،تجهیزات فیلتراسیون فیزیکی از جمله درام فیلتر ویا فیلتر های
شنی و تجهیزات هوادهی و یا اکسیژن رسانی با محاسبه میزان تراکم ماهی قابل پیش بینی است
.همچنین به منظورافزایش ضریب اطمینان وجود ژنراتوربرق در مزرعه ضروری است  .قابل
ذکر است به نسبت کاهش میزان آب منبع وافزایش تراکم ماهی تدابیر مناسب تری برای افزایش
کیفیت آب بکار گرفته می شود .
اجرای بهینه مراحل مختلف طی دوره پرورش :
برنامه ریزی تولید و زمانبندی دوره پرورش با محوریت بازارآماده سازی استخر در هر دوره پرورش ( خشک کردن و ضد عفونی کردن و اصالح استخرو تجهیزات ))
رهاسازی بچه ماهی (رهاسازی بچه ماهی با کیفیت مناسب و سالم با وزن باال در ماهی کپوربیش از  50گرم )
تغذیه ماهیان (غذادهی با غذای مخلوط حاوی کلیه اقالم مورد نیاز ماهی و کنسانتره با ترکیبغذایی استاندارد و ضریب تبدیل مناسب وبا نحوه مناسب غذادهی )
رقم بندی ماهیان در طی دوره پرورش برای ایجاد گله های همسان با هدف کاهش پرت غذا وافزایش رشد ماهیان وهمچنین عرضه مستمر ماهی به بازار
تدابیر ومراقبت های بهداشتی در تهیه بجه ماهی و پیشگیری از بیماریتامین میزان آب گردشی و تعویض مناسب آبکنترل عوامل فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورشبهره گیری از روش های مناسب هوادهی و اکسیژن رسانی به استخر که عالوه بر تامیناکسیژن آب  ،حداقل هزینه را داشته باشد.

دهای
آب
(ساًتی
گزاد) 1000-800 800-200 200-400 400-200 200-100 100-50 50-40 40-30 30-20
1/1
1/5
1/9
2/2
2/7
3/4
3/2
4
4/6
20
1/2
1/7
2
2/3
2/9
3/6
3/4
5/4
4/9
21
1/3
1/8
2/2
2/5
3/1
3/9
3/6
4/5
5/2
22
1/4
1/9
2/3
2/7
3/3
4/2
3/9
4/9
5/6
23
1/5
2
2/5
2/9
3/5
4/5
1/9
5/1
6
24
1/6
2/2
2/7
3/1
3/8
4/8
4/4
5/4
6/2
25
26
1/7
2/3
2/9
3/3
1/9
5/2
4/6
5/8
6/6
1/8
2/4
3/1
3/5
4/4
5/5
5
6/1
7/2
27
1/9
2/6
3/3
3/8
4/7
5/9
5/4
6/8
7/8
28
2/1
2/8
3/5
1/9
5
6/3
5/8
7/4
8/4
29
2/2
3
3/8
4/4
5/4
6/8
6/4
8
9/2
30
ٔػٌ تضٌ ياْی ( گغو )

جذّل هحاسبَ هقذارغذای هْردًیاس دردهاّّسى ُای هختلف
بذى هاُی کپْر هعوْلی ( گزم)

*

هقذار غذای رّساًَ =
100

ضغیة جضٔل

×

ٔػٌ کم

عوامل موثر در افزایش راندمان تولید ماهی در پرورش متراکم :
انتخاب نوع و گونه ماهي :
برای تهیه بچه ماهی گرم آبی با توجه به نوع گونه عواملی از جمله وضعیت بهداشتی و سرعت
رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا الزم است تا بچه ماهی با تایید شیالت از
مراکزتکثیر معتبرخریداری گردد .
کیفیت غذا :
نوع انتخاب جیره غذایی و همچنین کیفیت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است غذای نامناسب
عالوه بر افزایش ضریب تبدیل منجر به کاهش رشد و افزایش هزینه شده و بر کمیت و کیفیت
گوشت تاثیر بسزایی دارد .
کمیت و کیفیت آب :
میزان دبی و کیفیت آب نیز در گونه های پرورشی گرمابی متفاوت می باشد  .در تولید و
پرورش ماهی تیالپیا و کپور معمولی محدوده دمای مطلوب آب برای رشد ماهی از  23تا 27
درجه می باشد که در پرورش متراکم این ماهیان با توجه به باالترین ظرفیت نگهداری آب ،
دمای حدود  25درجه بهترین دمای قابل اعتماد به لحاظ باالترین ظرفیت نگهداری اکسیژن و
رشد ماهی می باشد گرچه درانواع گونه ماهیان گرمابی رشد مناسب از دمای 20تا  30درجه
سانتی گراد متغییر است .
مشکالت بلوغ زود رس ماهی :
برخی از ماهیان گرمابی از جمله کپور و تیالپیا دارای بلوغ زودرس می باشند بدین ترتیب
درطی دوره پرورش بجای مصرف غذا و تولید گوشت  ،کنادهای جنسی آنان به سرعت رشد
نموده و انرژی غذا صرف تولیدات گناد جنسی می گردد .لذا بدین منظوربایستی این ماهیان با
تدابیر ویژه از طریق روش های هورمون تراپی و یا ژنتیکی عقیم و یا تک جنس گردند.

الزامات اجرایی در صدور پروانه در طرح پرورش متراکم ماهیان گرمابی :
به منظور اجرای بهینه این طرح برای گونه های مختلف پرورشی ماهیان گرمابی در
استخرهای غیر خاکی ( استخرهای هشت وجهی  ،گرد  ،مستطیلی و )...با الزامات مورد نیاز
از جمله تجهیز مزرعه به پمپ های بر کشت آب  ،هواده  ،فیلتر فیزیکی ( درام فیلتر  ،شنی )
نیاز است که تمهیدات ذیل انجام شود :
 اولویت در صدور پرونه بهره برداری در سال اول اجرای طرح الگویی در هر استان با
مزارع و استخرهای احداث شده است .
 صدور پروانه بهره برداری واجرای طرح در مزار ع احداث شده در سال اول و دوم در
استان با هماهنگی و نظارت شیالت استان به منظور دستیابی به اطالعات زیست سنجی
و ارائه یه سازمان شیالت الزامی است .
 صدورموافقت نامه های تاسیس از سال دوم اجرای طرح دراستان باهماهنگی سازمان
شیالت ایران قابل انجام می باشد.
 اقلیم مناسب منطقه اجرای طرح سیستم غیر مسقف (فضای باز ) به منظور دمای آب در
گردش به میزان حداقل  22سانتی گراد حداقل  5ماه از سال و سایر تمهیدات الزم برای
اجرای بهینه طرح الزامی است .
 طراحی مزارع بر اساس اطالعات اقلیم  ،وضعیت کمبی و کیفی آب ،توجیه اقتصادی ،
بازار و سایر موارد قابل اجرااست لذا انواع طراحی مزرعه با تجهیزات مورد نظر به
منظور افزایش عملکرد تولید با نظارت شیالت مورد نظر قرار گیرد .
 نظر به اینکه طرح در سال ابتدایی اجرا به طورالگویی در استانها اجرا می گردد لذا الزم
است نهاده های مورد نیاز طرح از جمله بچه ماهی  ،غذای کنسانتره مناسب و اعتبارات
مورد نیازو همچنین وضعیت بازار ماهی تولیدی در اولویت پیگیری شیالت استان قرار
گیرد .
 مجوزهای صادره بر اسا س  20کیلوگرم درمترمربع و دبی آب  1لیتر بر ثانیه جاری و یا
حجمی به ازای هر  100متر مربع استخرقابل حصول است که در سالهای بعدی اجرای
طرح در صورتی که عملکرد تولید مزرعه از رقم اسمی مجوز بیشتر باشد میزان عملکرد
تولید اسمی مجوز قابل افزایش خواهد بود .
 در خصوص پرورش گونه های غیر بومی هماهنگی با سازمانهای ذیربط از جمله محیط
زیست استان الزامی است .

نمونه ای ازیک مزرعه  20تنی پرورش متراکم ماهیان گرمابی ( کپور معمولی ) با تجهیزات برگشت آب

 مالحظات طراحی و ساخت مزرعه پرورش متراکم کپور( استخرهای هشت وجهی )

















طراحی برای تولید حداقل  20تن ماهی کپور در طی یک دوره پرورش تولید تهیه شده
است.
درصورت نیاز به نگهداری بچه ماهی و به وزن رسانی  ،افزودن استخرهای کوچک
به نقشه موجود مفید خواهد بود.
آب ورودی مزرعه  10لیتر در ثانیه و آب در چرخش مزرعه  100لیتر در ثانیه است.
دمای متوسط آب ورودی مزرعه در طول دوره پرورش بیش از  22درجه سانتیگراد
می باشد .
دمای هوای محل اجراي مزرعه برای اجرای مزرعه در محیط باز (غیر مسقف) مناسب
است .در غیر اینصورت برای مسقف نمودن استخرها سازه مناسب باید به طرح اضافه
شود.
دریچه تخلیه پساب خروجی خاص دوره قرنطینه برای دو استخر ابتدای مزرعه پیش
بینی شده است که صرفا در مدت قرنطینه مورد استفاده قرار می گیرند و پس از حصول
اطمینان از سالمت ماهیان ،مسدود شده و تخلیه پساب خروجی مانند سایر استخرها از
طریق کانال بتنی وسط مزرعه انجام می شود.
گندزدایی و ضدعفونی کردن آب در استخر ذخیره انجام خواهد شد.
دفع فضوالت استخرها از طریق لوله وسط استخر به کانال خروجی مزرعه انجام می
شود.الزم است برای تعیین میزان و مشخصات مواد دفعی که بر تدقیق سیستم دفع
فضوالت موثر است و وابسته به نوع غذا ،گونه ماهي و شرایط محیطی می باشد،
بررسی های بیشتری بعمل آید.
با قرار گرفتن لوله آبرسان استخرها در کف استخر ،جریان چرخشی آب در کف استخر
به نحوی ایجاد می شود که سطح آب کامال آرام بوده و نیازی به قطع جریان در زمان
غذادهی نباشد.
لوله آب ورودی به استخر دارای یک دریچه یکطرفه است که در زمان قطع آب ورودی
از برگشت آب استخر جلوگیری خواهد شد.
ضخامت دیوارهای بتنی استخرها  20سانتی متر است ،که با شبکه میلگردهای آجدار
نمره  14به فواصل  15سانتی متر مسلح شده است.
فنداسیون استخرها بر پایه ظرفیت باربری خاک محل طراحی و اجرا خواهد شد.
به منظور افزایش میزان آب بندی استخرها ،عملیات بتنی بدون درز اجراء می شود.
در عملیات اجرایی مزرعه رعایت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی الزامی
است.

نتایج توسعه پایداردر پرورش متراکم ماهیان گرمابی:
 تامین امنیت غذایی از طریق توسعه و بهره برداری بهینه ار منابع آبی خرد
 بهینه سازی و کاهش مصرف آب در تولید ماهی
 افزایش مصرف سرانه آبزیان به منظور سالمت جامعه
 بهره برداری چند منظوره وپایدار از منابع آبی
 بهبود در کیفیت کوشت ماهی به لحاظ ترکیب مواد و مزه
 افزایش مواد بیوژن ازته و فسفره آب (غنی سازی ) از طریق تولید ماهی در آب مصرفی در
زراعت ودر نهایت افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی
 استفاده ازضایعات کشاورزی مانند ،گندم و جو دامی  ،علفهای هرز در پرورش تلفیقی ماهی
با فعالیتهای کشاورزی
 افزایش درآمد ( فعالیت اقتصادی )  ،بهبود معیشت و ایجاد امنیت شغلی کشاورزان
الزامات توسعه پایداردر پرورش متراکم ماهیان گرمابی :
 ایجادمراکزتکثیروبهگزینی واصالح نژاد انواع ماهیان گرم آبی (بومی.غیر بومی)
 اجرای طرح های الگویی تکثیر و پرورش گونه های جدید در مراکز تحقیقاتی کشور
 عزم ملی در دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر این فعالیت با همکاری کلیه سازمانهای مرتبط
در کشور
 ضرورت ایجاد تعاونی های تولیدی به منظور تامین نهاده های تولید در فعالیت های آبزی
پروری خرد
 بهره گیری از الگوهای ارتقای تولید ( تجهیز و مکانیزاسیون ) و روش های نوین
 ایجاد تنوع گونه های قابل پرورش بومی وغیر بومی در کشور
 بهره مندی ازالگوهای تغذیه ای ماهیان (استفاده از غذاهای محلی و ارزان)

بٌام خذا

پزّاًَ هْافقت اصْلي( تکثیز /پزّرش) هتزاکن
هتي هْجْد

تْجَ :
)
1
فزم شوارٍ (
ُای ًظام هٌِذسی تٌظین گزدد )

هاُیاى گزم آبي
بزاسا س فزم

شوارٍ :
تاريخ :
تّكًاعِ ثثت
كّ عي كًاعِ

َاو يتقاضي دقیقي/دقٕقي
يٕعر
تغ اؿاؽ تقاضاي كًاعِ
يٕعر
ٔ تا اؿتُاص تّ هٕعتجهـّ
ثثت گغصیضِ اؿت
صع صفتغ ایٍ
يٕعر
كًاعِ
 .يٕافقت اهٕني سٕص عا
تضیٍٔؿیهّ َظاو يُٓضؿی اؿتاٌ
ياْیاٌ گغو آتي  ،گَّٕ
يؼعػّ تكثیغ//پغٔعف
يثُي تغ ایجاص
 ........................تا يتٕؿظ ظغفیت تٕنیضي
تٍ /..................قغؼّ تچّ ياْي تا ٔػٌ  ................گغو
صع
/يتغيغتغ ٔ
صع ؿال صع يؼعػّ ای تّ يـادت يفیض دضٔص
ػيیُی تّ يـادت كم دضٔص / ...........................يتغيغتغ تا
 .......تّ يیؼاٌ صتی
يُثغ آتي
اؿتفاصِ اػ
فْغؿتاٌ
................نیتغصع ثاَیّ ٔاقغ صع اؿتاٌ
اعاضي يلٕٓع تّ
.............
بسق عٔؿتاي
تا عػایت يٕاعص ػیغ اػالو ييگغصص.
-1ایٍ پغٔاَّ تّ يُؼنّ اؿُاص صٔنتي تٕصِ ٔ ْغگَّٕ صسم ٔ توغف صع يفاص آٌ پیگغص قإََي صاعص.
 %50صع
-2تغییغ َاو صاعَضِ يٕافقت اهٕني تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ یا اَتقال ؿٓاو تّ يیؼاٌ تیق اػ
يٕعص اكشام دقٕقي تا پیق اػ صعیافت پغٔاَّ تٓغِتغصاعي يًُٕع اؿت.
-3صاعَضِ ایٍ پغٔاَّ يهؼو اؿت ْغ ؿّ ياِ یكثاع گؼاعف پیلغفت اقضايٓاي اَجاو كضِ عا تّ كیالت
اؿتاٌ اػالو ًَایض.
صاعَضِ پغٔاَّ يهؼو تّ عػایت صؿتٕعانؼًهٓا ،ضٕاتظ ٔاؿتاَضاعصْاي تؼییٍ كضِ اػ عغف كیالت
-4
ييتاكض.
 -5صاعَضِپغٔاَّيهؼوتّعػایتتؼٓضات اعائّ كضِ ٔعػایت تؼٓضات طكغكضِ صع آئیٍَايّ هضٔع پغٔاَّ
تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ ييتاكض.
 -6صعهٕعت تشغي يتقاضي اػ عػایت يفاص آئیٍَايّ هضٔع پغٔاَّ تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ ٔ ؿایغ يقغعات
يغتٕعّ ،تّ تلشن ٔادض هاصعكُُضِ پغٔاَّ ،يٕافقت اهٕني هاصعِ تاعم ييگغصص.

ایٍ پغٔاَّ تّ يُظٕع اسظ يجٕػْاي الػو اػ اصاعات طیغتظ هاصع كضِ ٔ فاقض اعػف
صیگغي ييتاكض ،كیالت ایغاٌ ْیچگَّٕ تؼٓضي جٓت تايیٍ َٓاصِْا ،تاػاعیاتي ،
فغٔف يذوٕل ٔ اقتواص تٕنیض َضاكتّ ٔ يتقاضي يٕظف اؿت يضیغیت تٕنیض عا تّ
َذٕي كّ تّ اْضاف عغح تغؿض تُظیى ٔ اجغا ًَایض ،تضیٓي اؿت صع هٕعت اعائّ عغح
اجغائئاؿُاص ٔيضاعك الػو يُضعج صعآئیٍَايّ هضٔعپغٔاَّ تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ
اقضاو يقتضي تؼًم سٕاْض آيض.
اػتثاع ایٍ پغٔاَّ اػ تاعیز هضٔع  6ياِ ييتاكض.

ؿاػياٌ َظاو يُٓضؿی اؿتاٌ اؿتاٌ
عي كًاعِ

عَٕٔكت-:

تاع
یز

اػتا
عیز

تاتا
عیز

تًضیض
اػتثاع كض

عئیؾ ؿاػياٌ َظاو يُٓضؿی
اؿتاٌ

يؼأَت تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ كیالت ایغاٌ تغاي اؿتذضاع ٔ صعج صع آياع

بٌام خذا

پزّاًَ تأسیس( تکثیز /پزّرش) هتزاکن

هاُیاى گزم آبي

فزم شوارٍ ( ) 2

تْجَ :
تٌظین گزدد )

هتي هْجْد

بزاسا س فزم ُای ًظام هٌِذسی
تاريخ:

تّ كًاعِ ثثتپیغٔ يٕافقت
َاو يتقاضي دقیقي  /دقٕقي
ٔ ػغف تّ
يٕعر
اهٕني كًاعِ
تاعیز
.
صعسٕاؿت يٕعر ك ِ عي كًاعج
ٔ تا اؿتُاص تّ هٕعتجهـّ كًاعِ
تا پیٕؿتٓاي آٌ تّ ثثت عؿیضِ
اؿتاٌ
َظاو يُٓضؿی
 ،تضیٍ ٔؿیهّ
يٕعر
تغاي تأؿیؾ يؼعػّ تكثیغ /يؼعػّ پغٔعف آتغاّْ ای ياْیاٌ گغو آتی ،
....................
تّ ظغفیت تٕنیض
گَّٕ ..................
تٍ..................../قغؼّ تچّ ياْي تا ٔػٌ ....................
/ ...........................يتغيغتغ
گغو صع ؿال ٔ تّ يـادت يفیض
ْ ..................كتاع/يتغيغتغ ٔ
(ؿغخ آب) صع ػيیُي تّ يـادت كم
يـادت كم ؿاستًاٌ  ...........................وتغيغتغ كايم ؿاستًاٌ
تا اؿتفاصِ اػ يُثغ آتي تّ يیؼاٌ صتی
اصاعي ،يـكَٕي ٔاَثاع
ٔاقغ صع
.............نیتغ صع ثاَیّ
تشق
 ...........................كٓغؿتاٌ
اؿتاٌ
تا عػایت يٕاعص ػیغ يٕافقت ييًَایض.
عٔؿتاي
-1ایٍ پغٔاَّ تّ يُؼنّ اؿُاص صٔنتي تٕصِ ٔ ْغگَّٕ صسم ٔ توغف صع يفاص آٌ پیگغص قإََي صاعص.
 %50صع
-2تغییغ َاو صاعَضِ پغٔاَّ تاؿیؾ تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ یا اَتقال ؿٓاو تّ يیؼاٌ تیق اػ
يٕعص اكشام دقٕقي تا پیق اػ صعیافت پغٔاَّ تٓغِتغصاعي يًُٕع اؿت.
-3صاعَضِایٍپغٔاَّيٕظف اؿتْغؿّياِیكثاعگؼاعفپیلغفتػًهیاتؿاستًاَييٕضٕعایٍپغٔاَّ عا تّ كیالت
اؿتاٌ اعائّ ًَایض.
 -4صاعَضِ ایٍپغٔاَّيٕظف اؿت قٕاَیٍ كاعٔ ايٕع اجتًاػي ٔ ؿایغ يقغعات ػیـت يذیغي عا صع يٕضٕع
پغٔاَّ عػایت ًَایض.
 -5صاعَضِ ایٍ پغٔاَّ يٕظف اؿت َـثت تّ ادضاث يٕضٕع پغٔاَّ تغاؿاؽ َقلّْاي تائیض كضِ كیالت
ػًم ًَایضْ .غگَّٕ تغییغ صع عغح ٔ َقلّْاي يوٕب تضٌٔ تائیض كیالت اؿتاٌ يًُٕع اؿت.
صاعَضِ پغٔاَّ يهؼو تّ عػایت صؿتٕعانؼًهٓا ،ضٕاتظ ٔاؿتاَضاعصْاي تؼییٍ كضِ اػ عغف كیالت
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ييتاكض.
يفاص
 -7صعهٕعت تشغي يتقاضي اػ عػایت يفاص آئیٍَايّ هضٔع پغٔاَّ تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ ٔ
تؼٓضات اسظكضِ اػ صاعَضِ پغٔاَّ ٔ یا ؿایغ يقغعات يغتٕعّ ،ایٍ پغٔاَّ اػ صعجّ اػتثاع ؿاقظ
سٕاْض كض.

كیالت ایغاٌ ْیچگَّٕ تؼٓضي جٓت تايیٍ َٓاصِْا ،تاػاعیاتي  ،فغٔف يذوٕل ٔ
اقتواص تٕنیض َضاكتّ ٔ يتقاضي يٕظف اؿت يضیغیت تٕنیض عا تّ َذٕي كّ تّ اْضاف
عغح تغؿض تُظیى ٔ اجغا ًَایض.
اػتثاعایٍپغٔاَّ اػتاعیز هضٔعیكـال ويتاكضكّ تاتائیضكیالت اؿتاٌ تغاي يضت یكـال صیگغ قاتم
تًضیض اؿت.
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عَٕٔكت:
يؼأَت تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ كیالت ایغاٌ تغاي اؿتذضاع ٔ صعج

صع آياع

تُاو سضا

پزّاًَ بِزٍ بزداري( تکثیز  /پزّرش) هتزاکن هاُیاى گزهابی

فغو كًاعِ (

هتي هْجْد
تْجَ :
تٌظین گزدد )

)

بزاسا س فزم ُای ًظام هٌِذسی

تاعیز :

كًاعِ :

َاو يتقاضي دقیقي/دقٕقي تّ كًاعِ ثثت
ٔ ػغف تّ
يٕعر
پیغٔ پغٔاَّ تاؿیؾ كًاعِ
ٔ ًْچُیٍ تا تٕجّ گؼاعف كاعكُاؿي تّ ػًم آيضِ
تقاضاي يٕعر
يٕافقت سٕص عا يثُي تغ تٓغِ تغصاعي اػ
َ ،ظاو يُٓضؿی اؿتاٌ
گغياتی  ،گَّٕ
ياْیاٌ
 /يؼعػّ پغٔعف يتغاکى
يؼعػّ تكثیغ
 .......................يٕضٕع پغٔاَّ تاؿیؾ يظكٕع تا ظغفیت تٕنیضي
.................تٍ................قغؼّ تچّ ياْي تا ٔػٌ  .......تا
 .......گغو صع ؿال اػ گَّٕ ٔ................تّ يـادت يفیض
ْكتاع  /يتغ
ْكتاع/وتغ يغتغ صع ػيیُي تّ يـادت كهي
يغتغ تا اؿتفاصِ اػ يُثغ آتي ............تّ يیؼاٌ صتی ..........
تشق
كٓغؿتاٌ
نیتغ صع ثاَیّ ٔ .اقغ صع اؿتاٌ
عٔؿتاي
يُٕط تّ عػایت يٕاعص ػیغ اػالو ييصاعص.
تّ اكشام دقیقي ٔ یا دقٕقي كّ صاعاي كغایظ ػًٕيي

-1اَتقال یا ٔاگظاعي پغٔاَّ تٓغِ تغصاعي
آئیٍَايّ تاكُض تا اعالع كیالت تالياَغ اؿت.
 -2ایٍ پغٔاَّ تّ يُؼنّ اؿُاص صٔنتي تٕصِ ٔ ْغگَّٕ صسم ٔ توغف صع يفاص آٌ پیگغص قإََي صاعص.
صاعَضِ پغٔاَّ يهؼو تّ عػایت صؿتٕعانؼًهٓا ،ضٕاتظ ٔاؿتاَضاعصْاي تؼییٍ كضِ اػ عغف كیالت
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ييتاكض.
 -4صاعَضِپغٔاَّيهؼوتّعػایتتؼٓضات اعائّ كضِ ٔعػایت تؼٓضات طكغكضِ صع آئیٍَايّ هضٔع پغٔاَّ
تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ ييتاكض.
 -5صاعَضِ ایٍ پغٔاَّ يٕظف اؿت صع پایاٌ ْغ صٔعِ فؼانیت  ،گؼاعف آياع ٔ اعالػات تٓغِ تغصاعي
اػ يؼعػّ سٕص عا تّ كیالت اؿتاٌ اعائّ ًَایض.
 -6صاعَضِ ایٍ پغٔاَّ يٕظف اؿت قٕاَیٍ كاع ٔ ايٕعاجتًاػي ٔ ؿایغ يقغعات ػیـت يذیغي ٔ تٓضاكت
ػًٕيي عا صع يٕضٕع پغٔاَّ عػایت ًَایض.
-7صع هٕعت ػضو عػایت يفاص آئیٍَايّ هضٔع پغٔاَّ تكثیغٔپغٔعف آتؼیاٌ ٔ يفاص تؼٓضات اسظ كضِ اػ
صاعَضِ پغٔاَّ ٔ یا ؿایغ يقغعات يغتٕعّ ایٍ پغٔاَّ اػ صعجّ اػتثاع ؿاقظ سٕاْض كض.

كیالت ایغاٌ ْیچگَّٕ تؼٓضي جٓت تايیٍ َٓاصِْا ،تاػاعیاتي  ،فغٔف يذوٕل ٔ
اقتواص تٕنیض َضاكتّ ٔ يتقاضي يٕظف اؿت يضیغیت تٕنیض عا تّ َذٕي كّ تّ اْضاف
عغح تغؿض تُظیى ٔ اجغا ًَایض.
اػتثاع ایٍ پغٔاَّ اػ تاعیز هضٔع صٔ ؿال ييتاكض.
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