يزارت جُاد کشايرزی
سازمان شیالت ایران
معايوت آتسی پريری
دفتر تًسعٍ مىاتع آتسی ي ماَیان آب شیریه
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دػتَس الؼول صذٍس هجَص پشٍسؽ لَستاغِ

سال 1392
0

ایي دػتَسالؼول جْت صذٍس هجَص تىثیش ٍ پشٍسؽ لَستاغِ تشای هصاسف داسٍیی ،هثاسصُ تیَلَطیه تا آفات ،صٌؼتی،
صادساتی(تشای هصاسف غیش خَساوی) هی تاؿذ تٌاتشایي تا تَجِ تِ اللین ّای هٌاػة دس وـَس ًیاص تِ تشسػی جْت
اػتفادُ اص ایي پتاًؼیل هَجَد دس اػتاًْای هؼتؼذ هی تاؿذ.
ایي دػتَسالؼول تشاػاع اػتفتائیِ دفتش همام هؼظن سّثشی تِ ؿواسُ  /91/2027ى ٍ هَسخ ( 91/5/23پیَػت) تٌظین
گشدیذُ اػت ٍ هتماضی هتؼْذ تِ اجشای آى هی تاؿذ.
لَستاغِ جاًَسی اػت وِ داسای اسصؽ التصادی تاالیی اػت ٍ دس ػایش وـَسّا سًٍك تجاسی تاالیی داسد چشا وِ ػالٍُ
تش گَؿت ٍ پَػت دس ػاختي داسٍّا اص لثیل آًتی تیَتیه ّای لَی ٍ غیشُ واستشد داسد.
گسترش جغرافیایی قًرتاغٍ(جىس راوا):
ایي جٌغ دس اوثش ًماط دًیا پشاوٌذگی داسد ٍ گًَِ جْاى ؿوَل آى ،ساًا سیذیثًَذٍع است ٍ اص ًظش تجاسی گًَِ ای
تؼیاس هْن هحؼَب هی ؿَد ٍ دس ایشاى ًیض ایي گًَِ تَهی تَدُ وِ عَل آى تا  17ػاًتی هتش ٍ ٍصى لَستاغِ تالغ
حذاوثش تا  500گشم هی سػذ.
مىاطق مستعذ تکثیر ي پريرش :

آتْای ػاوي ون ػوك دس هٌاعك هؼتذلِ هحل هٌاػة جْت تخن سیضی هی تاؿٌذ.
شرایط اپتیمم تکثیر ي پريرش:
کیفیت آب:

تشای سػیذى تِ سؿذ هغلَب پاساهتشّای ویفیت آب دس عَل دٍسُ پشٍسؽ لَستاغِ تایؼتی هْیا تاؿذ .دسجِ حشاست
حذٍد  26-20دسجِ ػاًتیگشاد  ،ؿَسی 3-6گشم دس ّضاس ،هیضاى ،8/5-7/5 pHاوؼیظى دس هشحلِ تىثیش تیي  3-5هیلی
گشم دس لیتش
آفت وـْا ٍ دیگش هَاد ؿیویایی خغشًان غالثا تشای لَستاغِ ّا ػوی ّؼتٌذ ٍ حتی دس غلظت ّای پائیي هی تَاًذ
هحذٍیت ایجاد وٌذ.
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مراحل تکثیر ي پريرش:
پشٍسؽ لَستاغِ دس پٌج هشحلِ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:
 -1پشٍسؽ هَلذ  -2تىثیش  -3پشٍسؽ السٍ  -4پشٍسؽ تچِ لَستاغِ  -5پشٍاستٌذی
السٍ لَستاغِ پغ اص ػِ ّفتِ تِ تچِ ٍ تچِ لَستاغِ پغ اص ّفت ّفتِ ًگْذاسی دس اػتخش تِ لَستاغِ جَاى تثذیل هی
ؿَد.
ٍاحذ ّای تَلیذی تش حؼة ًَع ػیؼتن تِ دٍ دػتِ تمؼین هی ؿًَذ:
الف :تَلیذ هصٌَػی
ب :تَلیذ ًیوِ عثیؼی
شرایط تًلیذ:
 -1هؼاحت ول  4000هتش هشتغ تا ػغح هفیذ پشٍسؿی  2500هتش هشتغ ٍ تَلیذ  20تي دس یه دٍسُ یىؼالِ هی تاؿذ.
ًٍ -2یشٍّا یا حَضچِ ّای تتًَی حذٍد  70دسصذ اص هؼاحت هفیذ ػالي تَلیذی سا ؿاهل هی ؿَد ٍ تَلیذ دس ٍاحذ
ػغح هحاػثِ هی ؿَد ٍ استفاع حَضچِ ّا حذٍد  80ػاًتی هتش لحاػ گشدد.
 -3دس هتي پشٍاًِ هؼاحت هفیذ هحَعِ تَلیذی ٍ هؼاحت ول لیذ ؿَد ٍ هؼاحت ول حذاوثش  30دسصذ تیـتش اص
هؼاحت هفیذ دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.
 -4آب هَسد ًیاص  . /5لیتش تش ثاًیِ تشای ٍاحذ ّای وَچه تا  20تي دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.
 -5هضاسع تایذ داسای فٌغ ّای تَسی تِ استفاع یه هتش تاؿذ ٍ تشای جلَگیشی اص ؿىاس پشًذگاى ػغح هضاسع تایذ تا
ٍػیلِ هٌاػة پَؿاًذُ ؿَد.
.
.
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جذيل ظرفیت تًلیذ قًرتاغٍ
سطح کل

سطح مفیذ

تًلیذ تر

فضای تًلیذی

فضای

حسة ته

مًرد

پريرشی مًرد

ویاز(مترمرتع)

ویاز(مترمرتع)

آب مًرد ویاز

میسان

سطح مفیذ در

تر حسة لیتر

اشتغالسایی

حًضچٍ تکثیر

ترثاویٍ

20

4000

2500

0/5

4

500

40

8000

6000

1

7

1000

50

10000

7000

1/5

12

1500

100

15000

10000

2/5

20

2000
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 -6همذاس تَلیذ حذالل ّفت ویلَ گشم دس ٍاحذػغح هی تاؿذ ٍ حذاوثش دس ػیؼتوْای هتشاون  16-20ویلَگشم دس
هتش هشتغ هی تَاى تَلیذ وشد.
 -7یه ػَم فضای اػتخشّای پشٍسؽ السٍ ٍ پشٍاستٌذی تایذ آتگیشی ؿَد .
 -8وف هحَعِ تَلیذی تایذ لاتل ؿؼتـَ ٍ داسای هحل تخلیِ آب تاؿذ.
 -9تَلیذ دس ّوِ هٌاعك اهىاى پزیش اػت  .لیىي تِ لحاػ واّؾ ّضیٌِ اًشطی دس هٌاعك هؼتذل ٍهتوایل تِ گشم ٍ
هشعَب التصادی تشاػت.
 -10تِ اصای ّش  20تي تَلیذ لَستاغِ  4اؿتغال هٌظَس هی ؿَد ٍدسهشاحل تؼذی تِ صَست 20دسصذ هحاػثِ هیـَد .
ٍ -11احذ ّای تَلیذی تش حؼة ظشفیت ػالیاًِ تمؼین هی ؿًَذ وِ ٍاحذ ّای وَچه  20تٌی ٍ تش اػاع جذٍل
هؼاحت تشای ػایش ظشفیتْا تا حذاتىثش  100تي دس ػال هحاػثِ هی گشدد.
 -12اػتخش هَلذیي – جفگیشی ٍ ّچشی لضٍها هؼمف هی تاؿذ ٍلی اػتخشّای لَستاغِ ّای وَچه ٍ تالغ تش حؼة
هٌغمِ پشٍسؽ هؼمف یا غیش هؼمف هی تاؿذ.
 -13هىاى جفگیشی ؿیـِ ای ٍ لاتل هـاّذُ ٍ دػتشػی هی تاؿذ ٍ ػایش اػتخشّا تتٌی یا فایثش گالع تاؿذ تْتش
اػت.
 -14هىاًْای هَسد ًیاص تشای فؼالیت هضاسع پشٍسؽ لَستاغِ ؿاهل  -1تؼتِ تٌذی  -2آصهایـگاُ  -3ػشدخاًِ  -4ػالي
ػَست  -5سختىي  -6اتاق ًگْثاًی ٍ  ...وِ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:
ردیف

وًع تاسیسات

مساحت تر اساس تستٍ تىذی  4ته در ريز(متر مرتع)

1

ساله سًرت

20

2

ساله تستٍ تىذی

40

3

سردخاوٍ تاالی صفر

*16ارتفاع  3متر

4

اوثار ملسيمات تستٍ تىذی

12

5

سختىي

12

6

آصهایـگاُ

24

4

اتعاد اوًاع استخر تٍ متر مرتع
مًلذیه

12

جفتگیری

2

َچری

25

تچٍ قًرتاغٍ

150

قًرتاغٍ تالغ

300

 -15دس هَافمت اصَلی ٍ پشٍا ًِ تأػیغ لیذ گشدد ،ایي پشٍا ًِ جْت ٍاسدات لَستاغِ ٍ ًْادُ ّای هشتَعِ اػتثاسی
ًذاسد ٍ تشای صادسات ٍ ٍاسدات هجَصّای الصم اص ػایش ػاصهاًْا اخز گشدد.
 -16ػایش هَاسدیىِ دس ایي دػتَس الؼول پیؾ تیٌی ًـذُ اػت الصم اػت تشحؼة هَسد اص هؼاًٍت آتضی پشٍسی اػتؼالم
ؿَد.
 -17تا تَجِ تِ هَاسد فَق چٌاًچِ پغ اص اًجام واس ٍ دس هَاسد خاف هـىالتی اص ػَی ػاصهاًْای ریشتظ تشٍص ًوایذ
داسًذُ پشٍا ًِ هی تایؼت ؿخصاً ًؼثت تِ سفغ آى الذام ًوایذ.
تثصشُ  :1فضای ػوَهی ؿاهل اعاق واسگشی – اًثاس – ػشٍیؼْای تْذاؿتی – ًگْثاًی ٍ غیشُ هی تاؿذ .
تثصشُ ٍ :2احذّایی وِ اص حذ هجاص ووتش تَلیذ هی وٌٌذ صذٍس ؿٌاػاهِ تْشُ تشداسی جْت اداهِ فؼالیت آًاى
تال هاًغ اػت.
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