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 «بسمه تعالی»

 

  آب شیرین  صدور مجوز تکثیر و پرورش گیاهان آبسی ضوابط فنی

 

جوَْری اسالهی ایزاى آثشی ثزاسبس آییي ًبهِ اجزایی قبًَى حفبظت ٍ ثْزُ ثزداری اس هٌبثع 

ثِ صزاحت آهذُ است کِ اًجبم ّز گًَِ فعبلیت در سهیٌِ تکثیز ٍ پزٍرش آثشیبى  3فصل  اس 32در هبدُ 

صل فشیالت ایزاى است. ّوچٌیي در سبسهبى اس  دریبفت هَافقت تَسط افزاد حقیقی ٍ حقَقی هستلشم

هَجَدات سًذُ  کلیِ"اٍل کتبة قبًَى تبسیس سبسهبى شیالت ثِ ٍضَح آهذُ است کِ آثشیبى عجبرتٌذ اس 

شبهل کلیِ  )اعن اس جبًَری ٍ گیبّی آثْبی شَر ٍ شیزیي ٍ لت شَر دریب کِ هزاحلی اس چزخِ سًذگی 

ٍ غیزُ ( ٍ یب هذتی اس عوز خَد را در آة طی هی کٌٌذ هزاحل رشذ ٍ ًوَ اس قجیل تخن ، الرٍ ، ًَسادی 

 "اطالق هی گزدد 

چشن اًذاس ثسیبر سیجب  ایٌکِ عالٍُ ثز تَلیذ گیبّبى آثشی فعبلیت در دًیبی اهزٍس ثب تَجِ ثِ ایٌکِ

هی تَاًذ  ، هی سبسدجلَُ گز ّوزاُ ثب هبّیبى سیٌتی ایجبد هحیط هتٌَع را در هحیط آکَاریَم  ٍ ٍ طجیعی

 . ر اشتغبلشایی ٍ کست درآهذ ٍ تَلیذ ثزٍت ًیش ثعٌَاى یک فعبلیت هٌبست هطزح شَدد

 یاد هضز اس هحیط آثَثزخی اهالح ٍ ه ، ًیتزات ،َل ٍ جذة دی اکسیذ کزثي اکسیژى هحلتَلیذ 

هحیط اهي ٍ هخفیگبُ ثزای اًَاع هبّیبى ٍ فزار  ، ّوچٌیي ایجبد ثَدُاس ًقشْبی هْن گیبّبى آثشی 

ثستز ثسیبر هٌبست ثزای تخن ریشی گًَِ ّبی هختلف ٍ ثچِ هبّیبى اس دست شکبرچیبى ٍ  الرٍّب

 هبّیبى اس ًقشْبی هْن گیبّبى آثشی سیٌتی است.

گیبّبى آثشی دارای گًَِ ّب ٍ تٌَع ثسیبر سیبدی ثَدُ ٍ ثٌبثز ًیبس ٍ ًَع هصزف در هزاکش هختلف  

در  ثیشتز گیبّبى آثشی کِ گًَِ ّبی هْنزد ، ٍلیکي اس ثْزُ ث آًْب هی تَاى در تَلیذ اس ًتَع گًَِ ای

، غَطِ ٍر ، ثي در  هتصل ثِ ثستز شٌبٍر گیبّبى تکثیز ٍ پزٍرش هَرد استفبدُ قزار هی گیزد هی تَاى ثِ

در صبدراتی هصزف داخلی کشَر ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی تَلیذ ثب تَجِ ثِ ًیبس ثبسار ٍ... اشبرُ کزد ، کِ آة 

 یي گزٍُ اس آثشیبى قزار هی گیزًذ.اثزًبهِ تکثیز ٍ پزٍرش 
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ضَاثط فٌی سیز   ثزای ایي کبر ، صذٍر پزٍاًٍِ  گیبّبى آثشی ثزای اًجبم فعبلیت تکثیز ٍ پزٍرش 

 گزدد8 اعالم هیدر کشَر هتقبضیبى ثزای 

 

 عٌَاى
تَلیذ ثِ شبخِ یب 

در سیستن  *ثَتِ
 هتزاکن

فضبی هَرد ًیبس 
ثزای تَلیذ 

هتزاکن ثِ هتز 
 هزثع

فضبی هفیذ 
هَرد ًیبس ثِ 

 هتز هزثع

آة هَرد ًیبس 
ثِ هتز هکعت 

 در هبُ

تَلیذ حَضچِ ٍ 
 آکَاریَم

 سیستن هعوَلی
 اشتغبل

ٍاحذّبی 
 کَچک

35555 
355555 

055 
0555 

305 
3055 

35 
355 

03555 
035555 

0 
35 

ٍاحذّبی 
 هتَسط

455555 
0555555 

0255 
6555 

3225 

2655 
455 
0555 

155555 
3555555 

30 
05 

ٍاحذّبی 
 ثشرگ

1555555 30555 5055 1555 3355555 15 

 یک گیبُ تَلیذی قبثل ارایِ ثِ ثبسار هی ثبشذ.* ظزفیت تعییي شذُ اًذاسُ 

% اس فضبی کل آى 05کِ  هی ثبشذهتز هزثع  055ـ حذاقل هکبى تَلیذی ثزای تَلیذ گیبّبى آثشی  3

% ثزای فضبّبی عوَهی ٍ هحَطِ سبسی 05ٍحذاکثز  ٍ سبیز هَارد آسهبیشگبُ، ثزای هکبى قزًطیٌِ 

 هَرد ًیبس هی ثبشذ.

گیبّبى آثشی را در  )ثَتِ( شبخِ 35555هتز فضبی تَلیذی هی تَاى  055ـ ثزای ٍاحذّبی کَچک ثب  0

حذٍد )سیستن هعوَلی (سیستوْبی هتزاکن تَلیذ کزد ٍدر ایي هسبحت ثزای تَلیذ در حَضچِ ٍ آکَاریَم 

 شبخِ هی تَاى تَلیذ کزد. 03555

 ٍجَد دارد. گیبُ آثشی هیلیَى شبخِ دٍتَاى تَلیذ تب  هزثعهتز 6555تب  0255ٍاحذّبی هتَسط اس در ـ 1

 ٍجَد دارد. یب ثَتِ هیلیَى شبخِ 1 تب تَاى تَلیذٍاحذ ّبی ثشرگ ـ ثزای 2

ًفز اشتغبل  15ٍ ثزای ٍاحذّبی ثشرگ تب  هی ثبشذًفز  35ـ  0ـ اشتغبل ثزای ٍاحذّبی کَچک اس  3

 ٍجَد دارد.

 هی ثبشذ.دٍرُ طی یک سبل  2در شبخِ  234تزاکن تَلیذ در رٍش هتزاکن در ّز هتز هزثع  -4

 هزتجط ضزٍری هی ثبشذ.کبرشٌبسبى ـ ثکبرگیزی  4
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ٍ هحکن در ثزاثز  ثب سبسُ هٌبستٍ  ثصَرت گلخبًِ ایهی ثبیست سبلي تَلیذ گیبّبى آثشی طزاحی ـ  5

حفظ ٍ ًگْذاری دهبی تَاى ّوچٌیي ٍ  را داشتٍِرٍد ًَر اس سقف قبثلیت کِ  ثبشذ،شزایط جَی ٍ... 

 را داشتِ ثبشذ.ثستِ ثِ ًَع گًَِ پزٍرشی هٌبست 

ثْذاشتی ثزای کلیِ آثْبی خزٍجی فبضالة دارای هزاکش تکثیز ٍ پزٍرش گیبّبى آثشی  السم استـ  6

 ثِ فضبی ثیزٍى جلَگیزی گزدد.ثصَرت هستقین ٍ اس خزٍج آة ثبشذ 

دٍرُ  1پس اس کشت در هحیط قزًطیٌِ پس اس  آثشی ِ ّبی طجیعی ٍ ٍارداتی گیبّبىیبـ استفبدُ اس پ 7

 اًتقبل یبثذ. سبلي پزٍرشتَلیذ ثِ 

سیٌتی ثِ ّوزاُ گیبّبى آثشی اقتصبدی تز هی آثشیبى ـ در سیستوْبی تَلیذ حَضچِ ای کشت تَام  35

 ثبشذ.

 اخذ هجَس ضزٍری هی ثبشذ.هتقبضیبى ثزای هَرد تبئیذ  ـ گذراًذى دٍرُ ّبی آهَسشی هزتجط 33

گًَِ ًَع  ثِ ًسجت ... ٍ ، آکَاریَم ّب حَضچِ ّب اثعبد  ،هحل کشت گیبّبى آثشی فزم شکل ـ  30

، ثگًَِ ای کِ افزاد ثزاحتی  عولیبتی ٍ کٌتزل ثبشذ،  قبثل دستزس  کِپزٍرشی ثِ شکلی طزاحی شَد 

 . ثِ گیبّبى دستزسی داشتِ ثبشٌذ

 ـ استفبدُ اس سیستن گزهبیشی هزکشی هٌبست ٍ ّوچٌیي سیستن خٌک کٌٌذُ ضزٍری هی ثبشذ. 31

گًَِ ّبی گیبّبى آثشی کِ ثزای هحیط سیست ٍ هحیط ّبی آثی ٍ هزاکش هختلف کشت ٍپزٍرش ـ  32

هوٌَع ثَدُ ٍ کلیِ ذ اس جولِ گیبّبى شٌبٍر ریشِ آساد ٌثبشهخبطزُ آهیش ٍ هْبجن  ،دارای اشکبل 

 ثبشذ.  هی هسئَلیت ّب ٍ ضزر ٍ سیبى ّبی ٍاردُ ثِ عْذُ هزکش استفبدُ کٌٌذُ 

 گیبّبى آثشی اعتجبری ًذارد.ـ در پزٍاًِ ّبی صبدرُ قیذ گزدد کِ ایي پزٍاًِ ثزای ٍاردات ٍ صبدرات  33

 جْت صذٍر هجَس پزٍرش گیبّبى آثشی ًیبسی ثِ استعالم اس سبسهبى داهپششکی ًوی ثبشذ.   -34

 


