سبصمبن شیالت ایشان
معبونت توسعه آثضی پشوسی
دفتش اموس میگو و آثضیبن آة شوس

دستوسالعمل اجشایی پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی
خبکی جنوة کشوس

زفتط امًض میگً ي سایط آتعیان آب شًض
1397

ػٌَاى :دػتَسالؼولاجشایی پشٍسؽ هاّیاى دسیایی دس اػتخشّای خاکی جٌَب کـَس
تْیِ ٍ تذٍیي :دكتش اهَس هیگَ ٍ ػایش آتضیاى آب ؿَس ػاصهاى ؿیالت ایشاى
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل:
-

ٍحیذ هؼذًی
اهیش ضؼبع حسٌی
الْبم وشیوی
حویذ طبلبی
هشضیِ ًبجی

هذیش ول دفتش اهَس هیگَ ٍ آبضیبى آة ضَس
هؼبٍى بخص اهَس هاّیاى دسیایی ٍ ػایش آتضیاى دسیایی
سئیس گشٍُ تىثیش ٍ پشٍسش آستویب ٍ سبیش آبضیبى دسیبیی
وبسضٌبس هسئَل تَلیذ آستویب
کبرضنبس مسئول تکثیر و پرورش آرتمیب

تصًیبکىىدگان:
 حسي صبلحی هؼبٍى ٍصیش ٍ سئیس سبصهبى ضیالت ایشاى -حسیي ػبذالحی

هؼبٍى تَسؼِ آبضی پشٍسی

آدسس سبصهبى ضیالت ایشاى:تْشاى ،خیبببى دوتش فبطوی غشبی ،ضوبسُ  .562تلفي63( :خط)  22477777دٍسًگبسl: info@iranfisheries.net 22474626-4 :

ایه آئیه وامٍ تٍ استىاز مازٌ  17قاوًن حفاظت ي تُطٌ تطزاضی اظ مىاتغ آتعی جمًُضی اسالمی
ایطان ي مطاتق تا مفاز تىس ٌ مازٌ  4ي مازٌ  6زستًضالؼمل اجطایی مازٌ  5قاوًن وظام جامغ
زامپطيضی کشًض(اتالغیٍ شماضٌ  020/318مًضخ  1391/01/10تًسط يظیط جُاز
کشايضظی)تىظیم ي تٍ ػىًان سیاست اجطایی ساظمان شیالت ایطان پس اظ تاییس تًسط ضییس
محتطم ساظمان شیالت ایطان زض تاضید  ، ......تٍ ساظمان وظام مُىسسی کشايضظی ي مىاتغ طثیؼی
کشًض ي ياحسَای تاتؼٍ شیالتی زض استان َا جُت اجطا ،اضسال گطزیس.
الظم تٍ شکط است ایه آئیه وامٍ َط زي سال یکثاض مًضز تطضسی ي تاظوگطی مجسز قطاض ذًاَس
گطفت.

سبصمبن شیالت ایشان

دستوسالعمل اجشایی پشوسش مبهیبن دسیبیی دس
استخشهبی خبکی جنوة کشوس
معبونت توسعه آثضی پشوسی

دكتش اهَس هیگَ ٍ آتضیاى آب ؿَس ػاصهاى ؿیالت ایشاى
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل :اػضای گشٍُ هاّیاى دسیایی ،آستویا ٍ ػایش آتضیاى آب ؿَس

کذ سنذ :

شمبسه ثبصنگشی :

شمبسه نسخه 1:

/02/027م ت
تبسیخ تصویت
تبسیخ اعتجبس

1397/10/09
 2ػال اص صهاى تصَیة

کل صفحبت 18:
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مهش کنتشل

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کذ سنذ /02/027:م ت

شمبسه ثبصنگشی :

سدیف

شمبسه ثبصنگشی

تبسیخ ثبصنگشی

ششح ثبصنگشی

1

0

0

صذوس سنذ اولیه

ششح

تهیه کننذه

تبییذکننذه

تصویت کننذه

نبم ونبم خبنوادگی

اعضبی کبسگشوه فنی

وحیذ معذنی

حسینعلی عجذالحی

کبسشنبسبن دفتش اموس

مذیش کل دفتش اموس میگو و آثضیبن

معبون توسعه آثضی پشوسی

میگو و آثضیبن آة شوس

آة شوس

سمت

امضب
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مهش کنتشل

کد سىد /02/27 :م ت

سبصمبن شیالت ایشان

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

شمارٌ بازوگری :

خبکی جنوة کشوس

فُطست:
صفحٍ
ػىًان
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مهشکنتشل

سبصمبن شیالت ایشان

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی
خبکی جنوة کشوس

کد سىد/02/ 027:م ت

شمارٌ بازوگری :

مقذمه:
ػَاحل جٌَتی کـَسهاى بب داضتي ًَاس سبحلی بِ طَل  4033ویلَهتش اص اهىبًبت ٍ پتبًسییل ّیبی بیبلمَُ ای
بشای تَسؼِ فؼبلیت ّبی آبضی پشٍسی دسیبیی بشخَسداس است ،اص جولِ هی تَاى بِ هیببغ آبیی ضیبهل دسییبی
خلیج فبسس ٍ دسیبی ػوبى ٍ هٌببغ خطىی ضبهل ّضاساى ّىتبس اساضی هستؼذ فؼبلیتْبی آبضی پشٍسی ًظییش
هشاوض تىثیش ٍ پشٍسش هیگَ ،استخش ّبی خبوی ٍ هذاس بستِ (تتًَی)ٍ ًیض ٍجَد گًَِ ّبی بب اسصش التصیبدی
وِ طیف ٍسیؼی اص غزای هشدم سا تطىیل هی دٌّذ هبًٌذ ّ :یبهَس ،صیبیتی ،حلیَا سیفیذ  ،سیَوال ،سیَ
دسیبیی ،هیص هبّی ،سشخَ ٍ  ....اضبسُ ًوَد .بب تَجِ بِ وبّص رخبیش طبیؼی ایي گًَیِ هبّییبى بیش اسیبس
ضَاّذ ٍ هذاسن هَجَد ٍ اص طشفی افضایص تمبضب بشای آًْب ،بِ هٌظَس افضایص تَلیذ ٍ ًیض بِ هٌظَس حوبیت اص
جبهؼِ بْشُ بشداسّ ،وچٌیي دستیببی بِ اّذا تَسؼِ بشًبهِ ضطن سبصهبى ضیالت ایشاى ،اجشای پشٍطُ ّیبی
پشٍسش هبّیبى دسیبیی دس سیستن ّبی هختلف پشٍسضی (لفیس ،پي،اسیتخش خیبوی ،بتیًَی ٍ غییشُ) ٍ ًییض
دستیببی بِ بیَتىٌیه تىثیش ٍ پشٍسش گًَِ ّبی فَق بشای تَلیذ بیص اص ّ 533ضاس تیي هیبّی پشٍسضیی دس
پبیبى بشًبهِ ضطن تَسؼِ ٍ ّ 733ضاس تي تب پبیبى افك  4737هی ببضذ.
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد/72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

هذف:
تْشُ تشداسی تْیٌِ اص ظشكیت ّای آتضی پشٍسی هَجَد دس ػَاحل کـَس تِ هٌظَس دػتیاتی تِ تیؾ اص ّ 5ضاس تي تَلیذ
هاّیاى دسیایی دس اػتخشّای خاکی دس عی تشًاهِ اكن 1404
دامنه کبسثشد:
ولیِ پشٍسش دٌّذگبى هبّیبى دسیبیی دس جٌَة وطَس

معشفی گونه هبی منبست ثشای پشوسش دس استخشهبی خبکی:

صثیتیAcanthopagruscuvieri ( Sparidentex hasta):
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720 :م ت
شمارٌ بازوگری :

ایي هاّی دس ًَاحی ػاحلی تا ػون  150ـ  30هتش صًذگی هی کٌذٍ .لی تِ ٌّگام تخن سیضی تِ هؼوت کن ػوـن
دسیا هْاجشت هی کٌذ .هاّی ٍحـی اص ًشهتٌاى ،ػخت پَػتاى ،اکٌیَدسم ّا ٍ هاّیاى کَچك تـزیِ هی کٌذ .كصل
تخن سیضی دس هاّْای تْوي ـ اػلٌذ هاُ هی تاؿذ .صثیتی ّشهاكشٍدیت ( )protrandricاػت .تِ ایي هؼٌی کِ
آًْا تِ ٌّگام لواح ًش تَدُ ٍ ػپغ دس دٍسُ تؼذی صًذگی تـییش جٌؼـیت دادُ ٍ تـِ هـادُ تثـذیل هـی ؿـَدً .شّـا
کَچكتش اص هادُ ّا ّؼتٌذ .اگش چِ اهكاى تخن سیضی حاصل اص ػولیات َّسهًَی تحت ؿشایظ کٌتشل ؿـذُ ٍجـَد
داسدٍ .لی ػوَهاً تخن سیضی عثیؼی اسجحیت داسد.

َامًضcoioidesGrouper (Epinephelus( :
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720 :م ت
شمارٌ بازوگری :

ّاهَس هاّیاى یَسی ّالیي  ،ػشیغ الشؿذ  ،پشعاهت ٍ هواٍم ًؼـثت تـِ تیوـاسی ّـا ٍ ًیـض هٌاػـة تـشای پـشٍسؽ دس
اػتخشّای خاکی ٍ هلغ ّای تَسی هی تاؿٌذ .ایي هاّی جضٍ گَؿتخَاساى ؿكاسچی هحؼَب ؿذُ ٍ اص هاّی  ،هیگَ،
خشچٌگ ٍ هاّی هشکة تـزیِ هی ًوایذ .تخوشیضی ایي گًَِ اص اػلٌذ تا تیـش ٍ اٍ تخوشیـضی آى دس اسدیثْــت هـاُ
گضاسؽ ؿذُ اػت  .اص لحاػ جٌؼی ایي هاّی ّشهاكشٍدیت تَدُ یؼٌی دس اتتذای دٍسُ صًذگی هادُ تـَدُ ٍ پـغ اص چٌـذ
ػال جٌؼیت آًْا تِ ًش تـییش هی یاتذ.تلَؽ هاّیاى هادُ دس صهاًی ؿشٍع هی ؿَد کِ عَل آًْا تِ  30تا  45ػاًتی هتش ٍ
عَل تلَؽ ًشّا تِ 61ػاًتی هتش تشػذّ .واٍسی هغلن ّاهَس هؼوَلی تیي  850000تخوك تشای یك هاّی تا عَل 35
ػاًتی هتش تا  2900000تخوك تشای یك هاّی تا عَل  62ػاًتی هتش تشآٍسد ؿذُ اػت .تخن ّا ؿٌاٍس،کشٍیَصسدُ تی
سًگ ّؼتٌذ .هؼوَالً دس عثیؼت  ،تیـتش اًَاع ّاهَسهاّیاى دس آتْای هصة یاكت هی ؿًَذ کِ ؿَسی آًْا اص  26pptتا
 31pptهتلاٍت اػت ،تْتشیي سؿذ دس ؿَسی تیي  15pptتا 26pptاًجام هی ؿَد.
سًف زضیایی ( سی تاس اسیایی) LatescalcariferAsian Seabass (( :
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720 :م ت
شمارٌ بازوگری :

هاّی ػَف یا ػی تاع دسیایی یَسی ّالیي تَدُ یؼٌی هادس اػت دس هحیظ ّای آتی تا ؿَسی کن (تا حذ آب ؿیشیي)،
لة ؿَس ٍ حتی تا ؿَسی تاال صیؼت ٍ سؿذ ًوایذ.ایي هاّی جضء هاّیاى هْن پشٍسؿی دس کـَسّای آػیای جٌَب
ؿشهی هی تاؿذ ٍتِ ًام  Giant sea perchهؼشٍف اػت ٍ دس کـَس اػتشالیاً Barramundiاهیذُ هی ؿَد.ایي
هاّی -تؼیاس ػشیغ الشؿذ تَدُ ٍ دس عی کوتش اص  5هاُ تِ ٍصًی تیؾ اص  600گشم سؿذ هی کٌذ.گَؿتخَاس تَدُ ٍ
دسهحیظ ٍحـی تیـتش اص ػخت پَػتاى ٍ تچِ هاّیاى تـزیِ هی کٌذ .هاّیاى تالؾ تشای تلَؽ جٌؼی ٍ تخن گزاسی تِ
ػوت دسیا حشکت هی کٌٌذ .هاّی ػی تاع دس ػي  3تا  4ػالگی ٍ تا ٍصًی حذٍد  2/5تا  4کیلَگشم ٍاًذاصُ  60تا 70
ػاًتی هتش تِ تلَؽ جٌؼی هی سػٌذ.
تا ٍجَد ایٌكِ دٍ جٌغ اص یكذیگش جذا ّؼتٌذ تِ ػختی هی تَاى ؿیش اص كصل تخن سیضی آًْا سا اص یكذیگش تـخیص
داد .هذست تاسٍسی تؼتگی تِ ٍصى ٍ اًذاصُ هاّی داؿتِ ٍ هی تَاًذ داسای  2/1تا  17/0هیلیَى تخن تاؿذ .تْتشیي
كاکتَسّای آب تشای صًذگی ایي هاّی دس هحذٍدُ صیش تؼشیق هی ؿَد :دها 32-28 :دسجِ ػاًتی گشاد ،ؿَسی -29
PH : 8/6 -0/8 ،ppt32
فشآینذ احذاث وآمبده سبصی استخشهبی نشسشی :
تَضیح ّ :ذف اص ًشػشی ،تِ ٍصى سػاًی السٍ هاّیاى اص  1 - 2/5ػاًتی هتشی تِ تچِ هاّیاى جَاى  8 -10ػاًتی
هتشی هی تاؿذ .دس عی ایي دٍسُ تچِ هاّیاى سهن تٌذی ؿذُ ٍ دس اػتخش ّای پشٍسؿی جذاگاًِ رخیشُ ػاصی هی ؿًَذ.
ًشػشی تچِ هاّیاى دس هخاصى تتًَی تِ دلیل تِ ًـیٌی ؿزای اضاكی دس کق هخاصى کِ هٌجش تِ آلَدگی تاکتشیایی
ؿذُ ٍ ّو چٌیي تواع هذاٍم هاّی تا دیَاسُ ایي هخاصى کِ هَجة صخن ٍ ؿیَع تیواسی تاکتشیایی هی ؿَد ،تَصیِ
ًوی گشدد.
الق -ػاختاس كٌی :


هؼاحت اػتخش  500 :تا  2000هتش هشتغ
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد/72/720 :م ت
شمارٌ بازوگری :

 ػون اػتخش 80 - 50 :ػاًتی هتش
 هؼتغیل ؿكل
 داسای ٍسٍدی ٍ خشٍجی هجضا تشای تؼَیض تْتش آب
ٍ سٍدی ٍخشٍجی ّا داسای صلحات هـثك (اًذاصُ چـوِ  1هیلی هتش) تِ هٌظَس جلَگیشی اص ٍسٍد ؿكاسچیاى
ٍ سهیثاى ٍ ًیض كشاس تچِ هاّیاى
 کق اػتخش ّا صاف ٍ ؿیة داس
ب -آهادُ ػاصی :
 صّكـی کاهل اػتخش ّا تا هشحلِ خـك ؿذى کاهل
 اػتلادُ اص هخلَط آهًَیَهؼَللات ( ٍ )21-0-0آّك ( تِ هیضاى )1:50تِ هوذاس  50کیلَگشم دس ّكتاس تشای اص
تیي تشدى هَجَدات ًاخَاػتِ
 اػتلادُ اص کَدّای آلی هاًٌذ کَد هشؿی تِ هیضاى  0/5تي دس ّكتاس
 اكضٍدى ًاپلی آستویا تِ اػتخشّا (تِ هیضاى  1کیلَگشم ػیؼت خـك دس ّكتاس)  2تا ّ 3لتِ هثل اص رخیشُ
ػاصی السٍّا
فشآینذ پشوسش دس استخشهبی نشسشی :
ّ ذف پشٍسؽ تچِ هاّیاى ًَسع  1-2/5ػاًتی هتشی تا اًذاصُ  5-10ػاًتی هتشی
 آداپتاػیَى تچِ هاّیاى تا ؿَسی ٍ دهای آب دس صهاى رخیشُ ػاصی
تَضیح  :تچِ هاّیاى ًَسع تِ یك هخضى هٌتول ٍ ػپغ تتذسیج تِ اػتخش سّا ػاصی هی کٌین .ایي کاس عی یك سٍص
یا تیـتش تؼتِ تِ ؿَسی ّای هختلق صهاى هی تشد  .اگش تلاٍت دها ٍؿَسی آب دس کیؼِ ّای حول ٍ آب اػتخش تِ
تشتیة تیؾ اص  5دسجِ ػاًتی گشاد ٍ ً ppt 5ثاؿذ ،کیؼِ ّای حول السٍّا سا دس آب اػتخش تا سػیذى تِ دهای هٌاػة
ؿَعِ ٍس ػاختِ ٍ تِ هٌظَس سػاًذى تِ ؿَسی هٌاػة تتذسیج اص آب اػتخش تِ داخل کیؼِ ّا اضاكِ ًوَدُ ٍ ػپغ السٍ
ّا سا سّا ػاصی هی ًوائین.

صفحه  9اص 18

مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

 تْتشیي صهاى رخیشُ ػاصی اٍاػظ اسدیثْـت تا اٍاخش خشداد هاُ
 تشاکن رخیشُ ػاصی تچِ هاّیاى ًَسع 50-20 :هغؼِ دس هتش هشتغ تا هیاًگیي ٍصًی  10تا  20گشم
 صهاى رخیشُ ػاصی  :ػاػات اٍلیِ صثح (ٍ )9-6یا دس َّای خٌك تؼذاظْش ()22-20
 تؼَیض سٍصاًِ  %30آب اػتخشّا تِ هٌظَس جلَگیشی اص کاّؾ کیلیت آب تِ دلیل تاهیواًذُ ؿزا ٍ یا سؿذ
هَاد عثیؼی
 ؿزا ٍ ؿزادّی  :کَپِ پَدّا ٍ خشدُ هاّی ( )trash fishدٍ تاس دس سٍص (تیي ػاػات  9صثح الی  17تؼذاظْش)
تِ هیضاى  %100تیَهاع دس ّلتِ اٍل ٍ تِ هیضاى  %60دس ّلتِ دٍم ٍ تِ هیضاى  %40دس ّلتِ ػَم
هثل اص ؿزا دّی تایذ هاّی ّا تَػیلِ ایجاد اصَات تِ صَست گشٍّی جوغ ؿًَذ  .هحل ٍ صهاى ؿزادّی اص هثل
هی تایذ تٌظین ؿذُ تاؿذ  .پغ اص جوغ ؿذى گشٍّی تچِ هاّیاى ،هوذاس کوی اص ؿزا تیي آًْا پخؾ ؿَد .تایذ
تَجِ کشد هاّی ػَف دسیایی تا هثل اص تِ ًـیٌی ؿزا اص آى اػتلادُ ًوی کٌذ تِ ّویي دلیل ػولیات ؿزادّی
تایؼت تِ آساهی صَست گیشد .تچِ هاّیاى پغ اص ػیشی پشاکٌذُ هی ؿًَذ تٌاتش ایي اص دادى ؿزای اضاكی خَدداسی
ؿَدّ .وِ ایي هشاحل دس ّش تاس ؿزا دّی هی تایذ تكشاس ؿَد .دس اٍلیي سٍصّای رخیشُ ػاصی دكؼات ؿزادّی هی
تایذ  6-5تاس دس سٍص تاؿذ تا تچِ هاّیاى تِ ؿزای تش یا کٌؼاًتشُ ػادت کٌذ ( پغ اص  5الی  7سٍص ) تؼذاد دكؼات
ؿزادّی تِ دٍ تاس دس سٍص کاّؾ هی یاتذ .دس ًشػشی ّا ؿزای اصلی آستویا اػت ٍ دس صَست کاّؾ هوذاس آى اص
کَپِ پَدّا ٍ ؿزای تش تِ سٍؽ كَم اػتلادُ هی ؿَد.
* نکبت قبثل رکش:
 -1ثب توجه ثه ایجبد آلودگی ثب مصشف  ، trash fishلزا جیشه غزایی کنسبنتشه توصیه می شود.
 -2دس مضاسع پشوسشی سواحل جنوة کشوس ثه دلیل تغییشات دمبیی آة و هوا ،صمبن غزادهی  6عصش تب 6
صجح گضاسش شذه است.

 عَل هذت تِ ٍصى سػاًی تچِ هاّیاى (ًشػشی)  45-30 :سٍص
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

 سهن تٌذی هاّیاى ّش  15سٍص یكثاس تا سهن تٌذّای ًیوِ خَدکاس تا هثل اص  5گشم ( تِ هٌظَس جلَگیشی اص
ّوجٌغ خَاسی )
 اًذاصُ تچِ هاّیاى تشای هؼشكی تِ اػتخش ّای پشٍاسی 10-5 :ػاًتی هتش
فشآینذ احذاث وآمبده سبصی استخشهبی پشواسی :
تَضیح :دس پشٍسؽ پشٍاسی ،تچِ هاّیاى جَاى پغ اص عی دٍسُ پشٍسؽ تِ هاّیاى تاصاسپؼٌذ تثذیل هی ؿًَذ .دٍسُ
پشٍسؽ اص اص  4-3هاُ (دس ٍصى  400-300گشهی) لـایت  12-8هاُ هتـیش اػت .دس ایشاى هتَػظ ٍصى تشداؿت ایي
هاّی پغ اص  6-7هاُ حذٍد  650-600گشم تِ ثثت سػیذُ اػت.
الق -ػاختاس كٌی :
 هؼتغیل ؿكل
 هؼاحت اػتخش  2000 :هتش هشتغ تا ّ 2كتاس
 ػون اػتخش 1/5 - 1/2 :هتش
ّ ش اػتخش داسای ٍسٍدی ٍ خشٍجی هجضا تشای تؼَیض تْتش آب
 کق اػتخش ّا صاف ٍ ؿیة داس
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مهشکنتشل

کد سىد /72/720:م ت

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

شمارٌ بازوگری :

خبکی جنوة کشوس

عشح تیپ اػتخش پشٍسؽ هاّی ػَف دسیایی
تَضیح :هی تَاى اص اػتخش ّای خاکی عشاحی ؿذُ دس هضاسع هیگَ اػتلادُ ًوَد.
ب -آهادُ ػاصی اػتخش:
 رخیشُ ػاصی اػتخشّا :دس پشٍسؽ تك گًَِ ای رخیشُ ػاصی تچِ هاّیاى تالكاصلِ پغ اص آّك پاؿی ٍ دس
پشٍسؽ تَام پغ اص کَددّی تا هَاد آلی (کَد هشؿی) تِ هیضاى  1تي دس ّكتاس
 اكضایؾ تذسیجی حجن آب تِ هٌظَس اًتـاس ؿزای عثیؼی دس اػتخش ّا
 هیضاى رخیشُ ػاصی تچِ هاّیاى  50گشهی تا تشاکن  20-50هغؼِ دس هتش هشتغ
 آدپتاػیَى هاّیاى جَاى تشای پشسٍؽ دس اػتخش ٍ رخیشُ ػاصی آًْا دس اًذاصُ ّای یكٌَاخت ٍ دس دهای پاییي
سٍص

آَک پاشی استرط

کًز زَی
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

مؼطفی تچٍ ماَی تٍ استرط

مطاحل ظیست سىجی
فشآینذ پشوسش دس استخشهبی پشواسی :
 کیلیت هٌاػة ٍ هغلَب آب تشای پشٍسؽ هاّی ػی تاع آػیایی اص ًظش كیضیك ٍ ؿیویایی ٍ
هیكشٍتیَلَطیكی تَضیح  :كاکتَسّای هٌاػة آب تشای پشٍسؽ ػَف دسیایی ( ایي كاکتَسّا دس تشخی هٌاتغ
کوی هتـیش اػت) :دهای هغلَب آب  32- 26 :دسجِ ػاًتی گشاد ،ؿَسی هغلَب آب ppt 40-15 :
،8/5-7/5:PHاکؼیظى هحلَل ppm 9-4 :
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

 هیضاى تؼَیض آب اػتخش :تؼَیض آب تِ دلیل اػتلادُ اص ؿزای هكول ٍ آلَدگی آب ًاؿی اص ؿزای تاهیواًذُ،
ّش سٍص اًجام هی ؿَد.
 ایي گًَِ دس دهای صیش  24دسجِ ػاًتی گشاد سؿذ کوی داسد ٍ دس دهای صیش  22دسجِ ػاًتی گشاد سؿذ هاّی
هغغ هی ؿَد  .
ًَ ع ؿزا  :ؿزای کٌؼاًتشُ
 دكؼات ؿزادّی :پشٍسؽ ػی تاع  2تاس دس سٍص(  8صثح ٍ  6تؼذاظْش) دس دٍ هاُ اٍل پشٍسؽ ٍ پغ اص آى 1
تاس دس سٍص
 دسصذ ؿزادّی  :دس دٍ هاُ اٍل پشٍسؽ ٍ %10صى تذى هاّی ٍ پغ اص آى تِ  %5کاّؾ هی یاتذ.
 ضشیة تثذیل ؿزای تش ٍ 5-6 :ؿزای خـك1/5 :
 صهاى ؿزادّی  :صهاًیكِ هاّی ًضدیك تِ ػغح آب تشای دسیاكت ؿزا ؿٌا هی کٌذ

فشآینذ ثشداشت :
 ػذم تـزیِ یكشٍص هثل اص تشداؿت
 اػتلادُ اص تَس تذٍى گشًُ ،شم ٍ کیؼِ ای
 سٍؽ صیذ تِ صَست هحاصشُ ای ٍ تِ ػوت یك گَؿِ اػتخش
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :
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مهشکنتشل

کد سىد /72/720:م ت

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

شمارٌ بازوگری :

خبکی جنوة کشوس

جسيل وطماتیًَای مًضز ویاظ پطيضش ماَیان زضیایی ( گًوٍ صثیتیَ ،امًض ي سی تاس آسیایی)
وًع گًوٍ

مساحت

حساقل

تطاکم شذیطٌ

يظن ايلیٍ

يظن وُایی

زضصس

زضجٍ

مًضز

ظطفیت

ساظی

تچٍ

(گطم)

تاظماوسگی

حطاضت

ویاظ

تًلیس(ته)

(قطؼٍ

ماَی(گطم)

()%

مىاسة

/متطمطتغ)

(َکتاض)

PH

شًضی
)(ppt

فصل

زيضٌ

مىاسة

پطيضش

پطيضش

(ماٌ)

وًع غصا

FCR

(ساوتی
گطاز)

صثیتی

15

45

05-1

110

500

70

28-32

8-8/5

َامًض

15

45

100-150

30

800 -1000

70

25-32

7/5-8

سی تاس

15

45

20-50

50

500 -600

70

28-32

8-8/5

-40

ویمٍ

10

30

ايل
"

8-9

-35

کىساوتطٌ
"

1/5
1/5

20
آسیایی

-35
15

"

4-5

"

1/5
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مهشکنتشل

کد سىد /72/720:م ت

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

شمارٌ بازوگری :

خبکی جنوة کشوس

مسئولیت هب :

ردیف

تعریف مسئولیت

نبم ونبم خبنوادگی

عنوان سبزمبنی

1

ٍحیذ هؼذًی

تبییذ کننذه

مذیر کل دفتر امور میگو و آبسیبن آبطور

2

امیر ضعبع حسنی

تهیه کننذه

معبون دفتر میگو

الهبم کریمی

تهیه کننذه

رئیس گروه تکثیر و پرورش آرتمیب و

حمیذ طبلبی

تهیه کننذه

کبرضنبس مسئول تولیذ آرتمیب

مرضیه نبجی

تهیه کننذه

کبرضنبس مسئول تکثیر و پرورش آرتمیب

آبسیبن آ ة ضور
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مهشکنتشل
پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720:م ت
شمارٌ بازوگری :

مشاجع و مستنذات :
سدیف

1

2

3

عنوان مشجع

کذ مشجع

دػتَسالؼول پشٍسؽ ػَف دسیایی دس اػتخشّای خاکی تْیِ ؿذُ
تَػظ ػاصهاى خَاس ٍ تاسکـاٍسصی FAO
هادُ  17هاًَى حلاظت ٍ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آتضی جوَْسی اػالهی

74/7/14

ایشاى
تٌذ ُ هادُ  ٍ 4هادُ  6دػتَسالؼول اجشایی هادُ  5هاًَى ًظام جاهغ

 020/318هَسخ 91/1/10

داهپشٍسی کـَس

پیوست هب :
نبم پیوست

سدیف
نذاسد

کذ پیوست
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مهشکنتشل

پشوسش مبهیبن دسیبیی دس استخشهبی

سبصمبن شیالت ایشان

خبکی جنوة کشوس

کد سىد /72/720 :م ت
شمارٌ بازوگری :

نگهذاسی سواثق :

رديف

نبم سببقه

1

ندارد

تغییشات :
ویرایص نخست

محل نگهداري

مسئول نگهداري

مدت زمبن نگهداري

