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 قاًَى حفاظت ٍ بْرُ برزاری از هٌابع آبسی جوَْری اسالهی 17ایي آئیي ًاهِ بِ استٌاز هازُ 

قاًَى ًظام جاهع  5زستَرالعول اجرایی هازُ  6ٍ هازُ   4ایراى ٍ هطابق با هفاز بٌس ُ هازُ 

تَسط ٍزیر جْاز کطاٍرزی(تٌظین  10/01/1391هَرخ 318/020زاهپرٍری کطَر)ابالغیِ ضوارُ 

ٍ بِ عٌَاى سیاست اجرایی سازهاى ضیالت ایراى پس از تاییس تَسط رییس هحترم سازهاى 

زر تارید ......، بِ سازهاى  ًظام هٌْسسی کطاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی کطَر ٍ ٍاحسّای  ضیالت ایراى

 تابعِ ضیالتی زر استاى ّا جْت اجرا، ارسال گرزیس.

الزم بِ شکر است ایي آئیي ًاهِ ّر زٍ سال یکبار هَرز بررسی ٍ بازًگری هجسز قرار ذَاّس 

 گرفت.
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 هقسهِ:

تكىیل هی زّس ٍ اظ ًظط ضزُ ثٌسی خعء ضاؾتِ ذبضپَؾتبى ٍ ضزُ ذیابضاى زضیابیی   ذیبض زضیبیی گطٍُ ثعضگی اظ آثعیبى ضا 
اؾت . ایي خبًساض ثسًی چطم هبًٌس زاضز ٍ ثیكتط زض وف زضیبّب ظًسگی هی وٌس ٍ ًبهگصاضی آى ثِ ذبطط قىل ذیبض هبًٌس 

 آى اؾت .
ی ذعز ٍ تىِ ّبی غصا ضا تَؾا  هابیغ   ذیبض زضیبیی حیَاى ذعًسُ ای اؾت وِ ثِ آؾبًی ضٍی گل ؾٌگْب یب صرطُ ّب ه

گًَِ ذیبض  1400چؿجٌبوی وِ اظ زؾتْبیف تطقح هی قَز اظ هحی  اططاف ذَز خوغ وطزُ ٍ هصطف هی وٌس . ثیف اظ 
 زضیبیی قٌبؾبیی قسُ وِ خعء ؾِ ذبًَازُ هْن ّؿتٌس .

1-   Holothuriidae      2- Stichopotidae      3 -    Cucumariidae 

 ایي ذاًَازُ عبارتٌس از :جٌسْای 
1  - Holothuria              2-  Stichopus                    3-   Cucumaria 
 

 ّسف از تَسعِ ایي فعالیت :
 ایدبز تٌَع گًَِ ای زض آثعی پطٍضی ثب ّسف ووه ثِ شذبیط ایي گًَِ -1

 گَ ٍ هبّی(ووه ثِ التصبز تَلیس ٍ وبّف ضیؿه ثیوبضی زض هعاضع پطٍضـ آثعیبى ) هی -2

 ایدبز اقتغبل ٍ اضتمبء ؾطح هؼیكت ؾبحل ًكیٌبى ٍ اضظ آٍضی -3

 ثْطُ ثطزاضی ثْیٌِ اظ ظطفیتْب ٍ پتبًؿیل ّبی هؿتؼس وكَض  -4

 ووه ثِ وبّف ثبض آلی ثؿتط هحی  پطٍضـ آثعیبى ) هعاضع پطٍضـ هیگَ ٍ هبّی (  -5
 زاهٌِ کاربرز :

 هعاضع زضیبیی پطٍضـ هبّی زض لفؽپطٍضـ ایي گًَِ زض هعاضع پطٍضـ هیگَ ٍ پیطاهَى  -1

 اؾتفبزُ  اظ ذیبض زضیبیی ثطای تصفیِ ذَى، زضهبى ثیوبضیْبی ولیَی ، یجَؾت ، ؾل ضیَی ، ون ذًَی ٍ ... -2

 اؾتفبزُ اظ آى زض ذَضان ٍ زاضٍ ؾبظی -3

اؾتفبزُ اظ ؾوَم ثِ زؾت آهسُ اظ زؾتگبُ ایوٌی ذیبض زضیبیی ثطای ذَال ظس ٍیطٍؾی ، ظس تَهَض ٍ ظس  -4
 ضزاضی آىثب

 تؿىیي زضز ٍ ؾبیط هَاضز، ثطای زضهبى ؾططبىآى حبصل اظ  تطویجبت قیویبییاؾتفبزُ اظ  -5

 احكبء آى ثطای زضهبى صطع ٍ ضٍزُ آى ثطای التیبم ثركیسى ثِ زضزّبی هؼسُ ٍ ظذن اثٌی ػكطاؾتفبزُ اظ  -6

اؾتفبزُ اظ  ثبفتْبی پیًَسی ، پَؾت ، غكبء حفطُ ثسى ٍ وَضیاَم زاذلای غاسُ لَلاِ ای ذیابض زضیابیی گًَاِ         -7

Stichopu japanicus   َ ز ثیوابضی  وِ زاضای تطویجبت هَوَپلی ؾبوبضیس هی ثبقس ثطای ضٍی ضقاس ، ثْجا
 التْبة ، قىل اؾترَاى ثٌسی ، پیف گیطی اظ پیط قسگی ثبفتْب ٍ ثیوبضی تصلت قطایي

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 پراکٌص جغرافیایی:
گًَِ اظ ایي آثعی ذَضاوی ّؿتٌس ، زض  28ایي گًَِ ّب ثیكتط زض هٌبطك گطهؿیطی ٍ ًیوِ گطهؿیطی هی ثبقس ٍ حسٍز  

یبفت هی   Scabra  ٍHolothuriaؾَاحل اؾتبًْبی  ّطهعگبى ٍ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى ایطاى ثتطتیت گًَِ ّبی 
وكَض ّبی ظیبزی ثسًیبل تَؾؼِ فؼبلیت تىثیط ٍ پطٍضـ  قًَس . اظ آًدب ئیىِ ایي آثعی ثب اضظـ، هصبضف هتؼسزی زاضز ،

آى ثِ صَضت ته گًَِ ای ٍ یب چٌس گًَِ ای ثب ؾبیط آثعیبى ّؿتٌس . اظ ایي ضٍ زض  ثؿیبضی اظ وكَضّب، صٌؼت تىثیط ٍ 
ؼبلیت، پطٍضـ ذیبض زضیبیی  ثؼٌَاى یه فؼبلیت پطزضآهس اظ چٌس زِّ لجل هَضز تَخِ هی ثبقس لصا ضٍی آٍضزى ثِ ایي ف

ػالٍُ ثط ایدبز تٌَع گًَِ ای زض فؼبلیت ّبی آثعی پطٍضی، هی تَاًس ثِ التصبز تَلیس هیگَ ٍ وبّف ضیؿه ثیوبضی زض 
 هعاضع پطٍضـ هیگَ ووه ًوبیس .

 

 : هعرفی
 -%   55 پطٍتئیي)  ثبال غصایی اضظـ ٍ وبفی پطٍتییي اظ ثطذَضزاضی ثط ػالٍُ وِ اؾت اضظقی ثب آثعی گًَِ زضیبیی ذیبض
 . گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز ثیوبضیْب اظ ثؿیبضی زضهبى ٍ ؾبظی زاضٍ صٌؼت زض% ( 2 چطثی
 وكَضّبی زیگط ٍ فیلیپیي ، وطُ ، اًسًٍعی ، تبیلٌس ، تبیَاى ، چیي خولِ اظ آؾیب قطلی خٌَة وكَضّبی زض زضیبیی ذیبض
 ٍ وٌٌسُ هصطف ، وٌٌسُ تَلیس ثعضگتطیي ػٌَاى ثِ چیي وكَضّب ایي ثیي زض.  اؾت ثطذَضزاض ذبصی اّویت اظ آؾیب قطق
 ذكه ٍظى تي 10000 – 12000 چیي وكَض زض آثعی ایي ؾبلیبًِ هصطف.  ضٍز هی قوبض ثِ زضیبیی ذیبض وٌٌسُ ٍاضز
 هحجَة اظ یىی چیي زض ٍ قَز هی هصطف ٍ فطآٍضی ، قسُ ذكه ٍ تبظُ صَضت زٍ ثِ هحصَل ایي.  اؾت آى قسُ
 . قَز هی هحؿَة زضیبیی غصاّبی تطیي

 هطرصات ظاّری :

 ؾبًتی هتط هی ثبقس . 6تب  3ؾبًتی هتط ٍ ػطض آى  40تب  20ثسى لَلِ ای قىل ، وِ طَل آى  -
ثسى زض ثطـ ػطظی چْبض گَـ اؾت ، لؿوت قىوی صبف ثَزُ ٍ پبّبی لَلِ ای قىل زض ؾِ ضزیف طَلی ًبهٌظن  -

 ضٍی آى لطاض گطفتِ اؾت .
 ضزیف زاضای ثطخؿتگیْبی وَچه ًبهٌظن هی ثبقس . 6تب  4آهسُ ٍ زض پكت آى ثط  -
 زّبى لساهی ٍ ٍ هتوبیل ثِ پكت اؾت . -
 یه ًبحیِ ثط آهسُ زض پكت زّبى ثِ ًبم گًََفط ) هٌفص تٌبؾلی ( ٍخَز زاضز . -

 :  زریایی ذیار پرٍرش ٍ تکثیر اّویت
 ًبثَزی ٍ ثبقس هی زضیبیی هحیطْبی ثِ ٍاثؿتِ هؿتمین طغی ٍ هؿتمین صَضت ثِ زضیبیی هَخَزات اظ ثؿیبضی ظًسگی
 .هیىٌس ٍاضز زضیبّب ظیؿتی اوَؾیؿتن ثِ خجطاًی لبثل غیط ظطثبت ّب هحی  ایي
 ٍ زضهبى زضاهط ثبال غصایی ٍاضظـ پطٍتئیي هیعاى اظ ثطذَضزاضی ثط ػالٍُ وِ اؾت اضظـ ثب ثؿیبض گًَِ یه زضیبیی ذیبض

 Holothuria التصبزی ٍ اضظـ ثب گًَِ ٍخَز ثِ تَخِ ثب. اؾت هططح زاضٍیی هبزُ یه ػٌَاى ثِ زاضٍؾبظی

Scabra   تولید  پتبًؿیل ّب ، تَاى ظوي قٌبؾبیی هی فبضؼ ثرصَل زض ؾَاحل اؾتبى ّطهعگبى، ذلیح زض آثْبی 
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 خٌَثی ّبی اؾتبى زض زضیبیی ذیبض پطٍضـ ٍ تىثیط صٌؼت اًساظی ثطّویي اؾبؼ ضاُ .تَؾؼِ زاز وكَض زض گًَِ ضا ایي
 هٌبطك قیالت ثرف ظیط اختوبػی ٍ التصبزی تَؾؼِ هْوی زض ًمف هیگَ، پطٍضـ ٍ تىثیط صٌؼت وٌبض زض تَاًس هی

 هَضز هٌبطك زض اقتغبل ایدبز ثط ػالٍُ آى، تَؾؼِ ٍ ططح ایي آهیع هَفمیت اخطایثب  وِ طَضی ثِ ثبقس زااقتِ هحطٍم
ثب تَلیس اًجَُ ایي هَخَز ثب اضظـ، زض اهطایدبز  .ثَز ذَاّس ثطذَضزاض ًیع ذبصی اّویت اظ ظزایی هحطٍهیت لحبظ ثِ ًظط،

اقتغبل زض ًَاضؾبحلی ووه قبیبًی ثِ ؾبحل ًكیٌبى خٌَة وكَض هی تَاى اًدبم زاز ٍ ّوچٌیي ثب ضّب ؾبظی ًَظاز 
 ذیبض زضیبیی ثِ ثبظؾبظی شذبیط ذیبض زضیبیی زض ظیؿتگبّْب السام ًوَز.

 
 هی تَاى ثِ هَاضز شیل اقبضُ ًوَز : هَاضز هْن زض تىثیط ٍ پطٍضـ ذیبض زضیبیی اظ
 ػوبى زضیبی ٍ فبضؼ ذلیح ؾَاحل زض هَخَز ثبلمَُ ّبی پتبًؿیل ٍ اهىبًبت اظ ثْیٌِ اؾتفبزُ -1
 اضظاى غصایی هٌجغ یه ػٌَاى ثِ هیگَ پطٍضـ ّبی هدتوغ اظ حبصل ظّىكی آثْبی ٍ اهىبًبت اظ ثْیٌِ اؾتفبزُ -2

 گًَِ ایي پطٍضـ ثطای لیوت
 ظایی ثؿیبض ثبال اقتغبل -3
 وكَض زض آى ثیَتىٌیه ثِ زؾتیبثی ٍ زضیبیی ذیبض هصٌَػی پطٍضـ ٍ تىثیط ثیَتىٌیه ثِ زؾتیبثی -4
 .خْبًی ثبظاضّبی زض ثبال لیوت ٍ تمبظب هیعاى -5
 هٌطمِ زض زضیبیی ذیبض ٍیػُ ثِ آثعیبى پطٍضـ ٍ تىثیط صٌؼت تَؾؼِ -6
 آثعیبى تَلیس هیعاى افعایف -7
 خسیس قغلی ّبی فطصت ایدبز ٍ ظایی اقتغبل -8
 هحصَالت صبزضات ططیك اظ تَخِ لبثل زضآهس وؿت ٍ آٍضی اضظ -9
 هٌطمِ هحطٍم هطزم ؾطاًِ زضآهس افعایف -10
 قْطّب ؾبیط ثِ هٌطمِ هحطٍم هطزم هْبخطت اظ خلَگیطی -11
 

 برص اٍل تکثیرذیار زریایی
اصلی تطیي فطایٌس زض ایي ثرف، خوغ آٍضی هَلس اظ هحی  طجیؼی ٍ یب هَلس ؾبظی زض قطای  هصٌَػی هی ثبقس. پیف 
هَلسیي ٍ یب هَلسیي ثبیس زض طَل فصل تَلیس هثل اظ هحی  طجیؼی خوغ آٍضی گطزًس. فصل ترن ضیعی ذیبض زضیبیی زض 

تَا تروطیعی زض طَل ؾبل هكبّسُ هی گطزز. زض وكَض ّبی هرتلف هتفبٍت اؾت. زض وكَضّبی ًعزیه ثِ ذ  اؾ
زضخِ، تروطیعی هحسٍز ثِ زٍضُ ؾِ هبِّ تبثؿتبى هی ثبقس. زض وكَض هب اهىبى تروطیعی ذیبض زضیبیی  25ػطض ّبی 

گطم خْت ایي اهط اًتربة هی گطزًس. هَلسیي  500اظ ثْوي هبُ تب قْطیَضهبُ ٍخَز زاضز. هَلسیي هؼوَال ثب ٍظى حسٍزا 
بضی اظ ّط گًَِ ظبیؼبت پَؾتی ثَزُ ٍ زاضای پَؾتی ًطم ثب یه الیِ ظطیف هَوَؾی ثبقس ٍ ًؿجت ثِ زؾتىبضی ثبیس ػ

اظ ذَز ٍاوٌف ًكبى زّس. هؼوَال هَلسیي ػوك ظی ثَزُ ٍ تَؾ  ػولیبت غَاصی خوغ آٍضی هی قًَس. اگط هست ظهبى 
ّی گطزًس. ٍ ؾپؽ ّط هَلس ضا خساگبًِ زض ؾبػت ثبقس ثبیس هَلسیي خوغ آٍضی قسُ َّاز 2خوغ آٍضی ثیكتط اظ 
 اوؿیػى ثبقس.  3/2آة ٍ  3/1لیتط آة زضیب اؾت ثِ گًَِ ای لطاض زازُ هی قَز وِ  1پالؾتیه وِ حبٍی 
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پالؾتیه زض زاذل یه یَلًَیت لطاض زازُ هی قًَس تب اظ تبثف هؿتمین آفتبة خلَگیطی گطزز. هؼوَال زهبی زض ًْبیت 
ؾبًتیگطاز زض ًظط گطفتِ هی قَز. هَلسیي زض صَضت ًبضؼ ثَزى زضٍى تبًه ًگْساضی ٍ تَؾ  ظبیؼبت  25-23اًتمبل 

 تَى ّبی وكتِ قسُ تغصیِ هی گطزًس.هیگَ،پَزض ؾَیب ، ؾجَؼ ثطًح ٍ پَزض ػلف ّبی زضیبیی ٍ فیتَپالًى
 

 کیفیت آب ٍ ضرایط ًگْساری هَلسیي ذیار زریایی:
 
 ػسز زض ّعاض لیتط ًگْساضی هی قًَس. 25هَلسیي ثب تطاون  -
لیتطی ثب وف هؿطح ٍ پَقیسُ ثب قي ٍ گل ٍالغ زض َّای آظاز ٍ ظیط ؾبیجبى ثطای ًگْساضی 10000تب 1000هربظى -

 هَلسیي اؾتفبزُ هی قَز 

 گطم زض ّطهتطهطثغ 250تطاون ًگْساضی هَلسیي زض پي: ووتط اظ  -
 

 ویفیت آة هَضز ًیبظ ثطای ًگْساضی هَلسیي

 تَظیحبت ػٌَاى ضزیف

 زضصس زض ضٍظ 150 تؼَیط آة 1

 زضخِ ؾبًتی گطاز 25تب  23 زهب 2

 ppt 39تب  30ثیي  قَضی 3

 ppm 5ثیف اظ  اوؿیػى 4

 
 

 زریایی: ذیار تکثیر
 زضخِ 30 تب 28 زهبی ثب السام زضیب آة حطاضتی قَن ضٍـ اظ زضیبیی ذیبض تروطیعی ٍ خٌؿی تحطیه ػولیبت ثطای

 هربظى ثِ ٍ آٍضی خوغ تروطیعی هرعى اظ هیىطٍى 75 پالًىتًَی تَض تَؾ  الضٍّب.  گطزز هی اؾتفبزُ ؾبًتیگطاز
 30 طی پٌتبوتَال ٍ زٍلیَالضیب( هطحلِ ظیط ؾِ) آئَضیىَالضیب الضٍی هرتلف هطاحل.  قًَس هی زازُ اًتمبل الضٍ پطٍضـ
)  زضیبیی ذیبض ًَخَاى ثِ وِ قَز هی اًدبم زضیبیی ذیبض زگطزیؿی یب ٍ تغییطقىل پٌتبوتَال هطحلِ اظ پؽ ٍ اًدبم ضٍظ

Juvenile  )وتَؾطٍؼ ، تتطاؾلویؽ هبًٌس هرتلف ّبی آلگ هیىطٍ اظ الضٍی زٍم ضٍظ اظ . قًَس هی تجسیل ٍ 
 هطحلِ زض ٍ گطزز هی اؾتفبزُ زضیبیی ذیبض الضٍّبی تغصیِ خْت لیتط هیلی زض ؾلَل 25000 هیعاى ثِ ایعٍوطایؿیؽ

 ذكه پَزض ٍ 2000 آلگبهه تدبضی غصاّبی اظ پٌتبوتَال الضٍی هطحلِ زض.  گطزز هی لطغ غصازّی زٍلیَالضیب الضٍی
 . قًَس هی تغصیِ اؾپیطٍلیٌب
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 ضرایط عوَهی تکثیر :
 زضخِ ؾبًتی گطاز 32تب  28زضخِ ٍ ضؾیسى زضخِ حطاضت ثِ  5تب  3افعایف حطاضتی  -

 اؾتفبزُ اظ آة ووتط ٍ گطم وٌٌسُ )ّیتط( ثطای افعایف زهب -

 وطزى هَلس ٍ هؼطفی آًْب ثطای تروطیعیتویع  -

 ًطّب چٌس زلیمِ لجل اظ هبزُ ّب اؾپطم ّب ضا ضّب ؾبظی هی وٌٌس ٍ ثؼس هبزُ ّبی ترن ّب ضا ضّب ؾبظی هی وٌٌس. -

 ثبض زض ّط زٍضُ ترن ضیعی هی وٌٌس.  4تب  1زلیمِ ثؼس اظ ًطّب ترن ضیعی هی وٌٌس ٍ  120تب  30هبزُ ّب ثؼس اظ  -

 هیلیَى ترن ضّب ؾبظی هی وٌس .  2تب  1ّط هَلس   -

 زضصس ترن ّب تفطید هی قًَس 90  -
 هیىطٍى هی ثبقس. 190تب  180زضصس ترن ّبی ثِ زؾت آهسُ یه قىل ثَزُ ٍ اًساظُ آى ّب  90   -
 زضصس اؾت 85ترن ّبی ثبٍض قسُ حسٍز  -
 ثبقسزضصس هی  10زضصس ثبظهبًسگی اظ ترن لمبح یبفتِ تب هطحلِ خَاًی ظیط گطم   -
 هیىطٍى اًدبم هی قَز. 100زضصس زض ضٍظ ثب اؾتفبزُ اظ تَضی  50-40زضصس تؼَیط آة زض هطاحل اٍلیِ الضٍی ثیي   -
 1000لیتط زض زلیمِ زض هربظى  1.5تٌظین خطیبى آة زض هطاوع تىثیط ٍ زض تبًه ّبی پطٍضـ الضٍی  ثب خطیبى   -

 لیتطی تٌظین هی قَز
 اظ تفطید  قطٍع تغصیِ اظ ضٍظ زٍم پؽ  -
 تغصیِ ثب ضیع خلجه زٍثبض زض ضٍظ پؽ اظ تؼَیط آة  -
 زضصس الضٍ هطحلِ اٍضوَالضیب ثِ زٍلیىَالضیب تجسیل قَز.  75ازاهِ تغصیِ ثب ّویي قیَُ تب ظهبًیىِ   -
 ضیع خلجه ّب ویتَ ؾطٍؼ ٍ ایعٍ وطاؾیؽ ثطای تغصیِ ذَة ّؿتٌس.  -
 ػسز 1000-800تطاون الضٍ زض ایي هطحلِ زض ّط لیتط  -
 ّعاض ؾلَل زض هیلی لیتط افعایف هی یبثس. 35ّعاض تب  20تطاون ضیع خلجه زض طی هطاحل الضٍی اظ  -
 زضصس هی ثبقس  60زضصس ثبظهبًسگی زض ایي هطحلِ  -
 زض هطاحل اٍلیِ خَاًی ذیبض زضیبیی، الضٍ ّب ثط ضٍضی ؾطح هی ًكیٌس.  -
 دتن هی قَزتغصیِ ثب ػصبضُ خلجه ٍ غصای وٌؿبًتطُ اً -
 الضٍ زض هتطهطثغ اؾت. 1000-500تطاون زض ایي هطحلِ    -
 تغصیِ زض هطحلِ خَاًی ثب اؾتفبزُ زیبتَهِ ّبی ًظیط ًیتكیب ٍ ًبٍوَال اًدبم هی قَز. -
 اظ غصاّبی ووىی ًظیط اؾپیطٍ لیٌب، غصای وٌؿبًتطُ ٍ پَزض ذكه ضیع خلجه اؾتفبزُ هی قَز.  -
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 سیکل زًسگی ذیار زریایی:
 ؾبػت ترن ّبی لمبح یبفتِ ثِ اٍضوَالضیب تجسیل هی قَز. 30-26ثؼس اظ  -

هیلی لیتط اًدبم هی قَز.) تغصیِ اظ ّعاض ؾلَل زض ّط  25تغصیِ زض ایي هطحلِ ثب ضیع خلجه ایعٍ وطاؾیؽ ٍ ثب تطاون  -
 ثبض زض ضٍظ قطٍع هی قَز( 2ضٍظ زٍم ٍ ثب فیتَپالًىتَى ثِ همساض 

ضٍظ ثِ زٍلیالضیب تجسیل هی قَز ٍ ثطاؾبؼ خسٍل شیل ؾبیط هطاحل تب ضؾیسى ثِ  12-10ثؿتِ ثِ حطاضت طی  -
 هی قَز. هطحلِ خَاًی )ظیط گطم ثب اؾتفبزُ ضیع خلجه ٍ غصای تدبضی وٌؿبًتطُ ( طی

 

 

 زریایی ذیار زًسگی سیکل
 هیىطٍى() اًساظُ (ضٍظ)  ظهبى الضٍی هطاحل ضزیف

 700-800 15 - 8 اٍضیىَالضیب 1

 80 -60 12 زٍلیَالضیب 2

 750-330 14 پٌتبوَالضیب 3

 1000-800 16 خَاى هطحلِ 4

 
 

 زضیبیی خلجه اظبفِ ثِ  وٌؿبًتطُ غصای ثب تغصیِ
 

تدبضی ) گطم ثط  غصای هطحلِ ظیؿتی ضٍظ ضزیف
 هتطهىؼت(

 (هتطهىؼت ثط گطم) اؾپیطٍلیٌب

 0.25 0.25 پٌتبوَال 15 1

 0.25 0.5 خَاًی اٍایل 20 2

 0.35 0.75 خَاى 30 3

 0.5 1 خَاى 40 4
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 :ًطؾطی ذیبض زضیبییثرف زٍم 
پؽ اظ اًتْبی هطحلِ خَاًی ) ظیط گطم( ذیبض زضیبیی ثطای ثِ ٍظى ضؾبًی  ثِ هربظى ثیطٍى ؾبلي اًتمبل هی یبثس. زض  

 گطم الضٍ ّب زض هربظى ثیطًٍی پطٍضـ زازُ هی قَز. 5-3هطحلِ تب ضؾیسى ثِ ٍظى 
 قطای  ػوَهی پطٍضـ:

 لطؼِ زض هتطهطثغ اًدبم هی قَز. 100هربظى ثب تطاون  شذیطُ ؾبظی زض -

 زضصس هی ثبقس. 70زضصس ثبظهبًسگی زض ایي هطحلِ  -

 ضٍظ طَل ذَاّیس وكیس. 45-30ایي  -

 گطم زض ّط هتطهطثغ هی ضیس وٌس هی قَز. 250ضقس ثچِ ذیبض زضیبیی ظهبًیىِ تطاون ثِ حسٍز  -

 

 ًرسری زر زیر آب با استفازُ از پي: 

 گطم اًدبم هی قَز. 25گطم تب  3زض ایي هطحلِ اظ  پطٍضـ ًطؾطی -

 ّعاض الضٍ زض یه ّىتبض اؾت. 225تطاون شذیطُ ؾبظی  -

 زضصس اؾت. 55 – 52ثبظهبًسگی زض ایي هطحلِ  -

 ضٍظ طَل هی وكس. 75 -60ایي هطحلِ  -

 

 هیعاى شذیطُ ؾبظی زض هربظى ًَظازگبّی ػٌَاى

 گطم 25تب  3اظ  ًطؾطی ظیط آثی زض پي

 لطؼِ 225000 زض یه ّىتبض اؾترط ًطؾطیتطاون 

 ضٍظ 75تب  60 هست ظهبى زٍضُ پطٍضـ

 زضصس 55تب  52 هیعاى ثمب

 لطؼِ زض هتط هطثغ 22تب  20 تطاون شذیطُ ؾبظی

 ؾبًتی هتط ثبالتط اظ وف 30 حصبض وكی
 
 
 

هطوع تىثیط ٍ ًطؾطی ثب  زض یه خوغ ثٌسی ثب تَخِ ثِ ًطهبتیَّبی اضایِ قسُ، ظهیي هَضز ًیبظ ثطای احساث یه 
هتطهطثغ ؾبلي ثطای احساث هطوع تىثیط  3000ّىتبض ذَاّس ثَز وِ اظ ایي همساض  1.5تب  1هیلیًَی، حسٍز 10ظطفیت

هتطهطثغ ثطای ًطؾطی پیف ثیٌی هی قَز وِ ثب زض  3000قبهل  ثرف هَلسیي، غصای ظًسُ، الضٍی ٍ پبیبًی) خَاًی( ٍ
 1ظهبیكگبُ، ثؿتِ ثٌسی، اًجبض ًگْساضی تدْیعات، ؾبذتوبى ازاضی ٍ ؾىًَت ٍ... حسٍز ًظط گطفتِ ؾبیط فعبّب اظخولِ آ

 .ّىتبض وفبیت ذَاّس ًوَز 1تب  0.5هیلیَى الضٍ ظهیٌی حسٍز   5-3ّىتبض زض ًظط گطفتِ هی قَز. ثطای تَلیس  1.5-
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 40 حسٍز) ثبقس ػویك هٌبؾت حس تب ٍ ًطم ضؾَثبت زاضای ثبیؿتی زضیبیی ذیبض پطٍضـ هٌظَض ثِ قسُ اًتربة هىبى
 ضًگ. گیطز هی اًدبم زیدیتبل تطاظٍی ثب تَظیي ٍ هیىطٍى 500 اله اظ اؾتفبزُ ثب هٌبؾت ضؾَثبت ؾٌدف(. هتط ؾبًتی
 ضؾَثبت هؼطض زض وِ حطّاّب ٍیب ذَضّب ّب، ذلیح ّوچَى هٌبطمی. ثبقس ًوی آى ویفیت تؼییي ثطای هؼیبضی ضؾَة
 ثؿیبض وَاضتع ثبالی همبزیط حبٍی ضؾَثبت. قَز هی هحؿَة زضیبیی ذیبض ضقس ثطای هٌبؾجی هىبى زاضًس، لطاض طجیؼی
 ٍ گطاى وَاضتع ّوچَى ذبن هؼسًی ػٌبصط اضظیبثی ٍ اگطؾٌدف. ثبقس هی آل ایسُ ٍ هٌبؾت زضیبیی ذیبض ضقس ثطای
 ثبقس، زضصس 80 اظ ثیف ضؾَة یب ذبن وطثٌبت هیعاى اگط. پطزاذت وطثٌبت هیعاى اضظیبثی ثِ تَاى هی اؾت، ثط ّعیٌِ
 .قَز هی وٌُس ٍ آّؿتِ خب آى زض ذیبضّب ضقس
. قَز اختٌبة وٌس، هی ًفَش آى زض قیطیي آة یب ٍ ثَزُ قسیس ّبی خطیبى یب ٍ اهَاج هؼطض زض وِ هٌبطمی اًتربة اظ  -

 .ثبقس ًوی گًَِ ایي پطٍضـ ثطای هٌبؾت ّب، صرطُ وٌبض هطخبًی هٌبطك ّوچٌیي
 ضاحتی ثِ ضٍظ قجبًِ طَل زض هعضػِ ثِ آهس ٍ ضفت تب ثبقس قْطی هٌبطك ثِ ًعزیه پطٍضـ هحل االهىبى، حتی -

 .قَز هیؿط
 .ثبقس ٍض غَطِ آة زض خعض ووتطیي ظهبى زض حتی ثبیؿتی پطٍضـ هىبى -
 ثٌبثطایي. ثبقٌس هی گًَِ ایي پطٍضـ ثطای ثعضگی ذطط ّب خًَبیل ذصَل ثِ زضیبیی ذیبضّبی قىبض ثب ّب ذطچٌگ -

 .گیطز لطاض اضظیبثی هَضز پطٍضـ هحل زض ّب آى خوؼیت ثبیؿتی
 ثطای هٌبؾت هحی  تَاًس ًوی وِ ثَزُ ضؾَثبت ثَزى ذكي ٍ ظثط ی زٌّسُ ًكبى قىٌٌسُ، زضیبیی ّبی ؾتبضُ ٍخَز -

 هؿتؼس ضؾَثبت ٍخَز گَاُ تَاًس هی زضیبیی قمبیك ّوچٌیي ٍ ثؿتط زض زضیبیی ّبی ػلف حعَض ػالٍُ، ثِ. ثبقس پطٍضـ
 .ثبقس زضیبیی ذیبض پطٍضـ ثطای
 ثْجَز ثطای وِ آّه ٍ زٍلَهیت ظئَلیت، ّوچَى قیویبیی هَاز اؾت، لبزض الضٍ خَاى ذیبض زضیبیی گًَِ اؾىجطا -

 ..وٌس تحول لیتط زض گطم هیلی 30 هیعاى تب ضا قَز هی اؾتفبزُ پطٍضـ هحی  آة ویفیت
 

 زض ٍالغ ػولیبت تَلیس ضا هی تَاى ثِ صَضت شیل ذالصِ وطز :
 اًتربة هحی  هٌبؾت -1

 اًتربة گًَِ هٌبؾت -2

 ًیتطات، ػٌبصط هَضز ًیبظ خْت ضقس ٍ ...، فؿفبت، PHایدبز قطای  ثْیٌِ آة اظ لجیل تٌظین قَضی، زهب، ًَض،  -3

 پبیف ٍ هسیطیت فبوتَضّبی فیعیىَ قیویبیی آة ثطای تىثیط ٍ پطٍضـ -4

 هؼطفی وطزى ذیبض زضیبیی ثِ هحی  پطٍضـ -5

 ثجت اطالػبت، هكبّسات ٍ ٍلبیغ ضٍظاًِ -6

 ٍ غیطُ pHوٌتطل قطای  هحیطی، قبهل وٌتطل ٍ ثجت اوؿیػى، قَضی،  -7
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 فرآینذ کلی  احذاث و آمبده سبزی  مکبن تکثیر و پرورش : 
  ثطضؾی اٍلیِ، وؿت آهَظقْبی الظم، الگَثطزاضی، اضظیبثی ًتبیح آظهبیكبت آة 

  ،تَخِ ثِ ثطذی اظ ًىبت آهبزُ ؾبظی، قبهل خبًوبیی هىبى پطٍضـ ) فعبی هفیس ٍ غیط هفیس (، اهىبًبت البهتی
ذبوجطزاضی، تبهیي اهىبًبت ظیط ثٌبیی، ؾبذت ٍ تدْیع وبضگبُ ٍ ؾبلي ػول آٍضی، تبهیي پؿت ثطق ٍ اًتمبل ثطق اظ 

هیي اوؿیػى هبیغ، تبهیي اهىبًبت گطهبیكی ٍ تبقجىِ ثِ وبضگبُ، تدْیعات ٍوبًبل اًتمبل آة ثِ هدوَػِ، 
 هی ثبقس.ٍ ... ؾطهبیكی، تبهیي آة قیطیي ٍ آة قَض 

  ... ٍ ،پوپبغ ٍ اًتمبل آة اظ هٌبثغ تبهیي وٌٌسُ اػن اظ زضیب 

  پؽ اظ آة گیطی، وٌتطل، پبیف ٍ ثجت فبوتَضّبی فیعیىَقیویبیی آة هحی  پطٍضـ اػن اظpH ،قَضی، زهب ،
 اوؿیػى، ًیتطات، ًیتطیت، فؿفبت، آهًَیبن ٍ ... زض طی زٍضُ ظطٍضی هی ثبقس.  

  .وٌتطل آلَزگی زض هحی  پطٍضـ یىی اظ هْن تطیي هؿبئل هططٍحِ زض تىثیط ٍ پطٍضـ اؾت 

 

 فرآینذ زیست سنجی و مراقجت ثهذاشتی :

قَضی ٍ اوؿیػى هحلَل ثِ صَضت ضٍظاًِ ٍ  ، pH ظطٍضی اؾت فبوتَضّبی فیعیىی ٍ قیویبیی آة ًظیط زهب،
ّوچٌیي فبوتَضّبی هحلَل زض آة هبًٌس : ًیتطیت، فؿفبت، آهًَیَم، ًیتطات ٍ ... ثِ صَضت زٍ ثبض زض ّفتِ اًساظُ گیطی 

  ٍ زض فطم ّبی ذبل ثجت  ٍ ًؿجت ثِ تغییطات آى ثطضؾی ّبی الظم صَضت گیطز.

بّسات ٍ ػولیبت اخطایی اظ آغبظ ػولیبت آهبزُ ؾبظی ٍاًْبی پطٍضـ  تب ثجت ٍ ًگْساضی هٌظن اطالػبت، زازُ ّب، هك
  آذط زٍضُ تىثیط ٍ پطٍضـ ظطٍضی هی ثبقس. 

 
 

 ویفیت آة هحی  پطٍضـ ذیبض زضیبیی:

 
 زضصس ضٍظاًِ 50تب  40 تؼَیط آة

 زضخِ ؾبًتی گطاز 29تب  27 زهب

 ppt 37ثبثت  قَضی

 ppm 5ثیف اظ  اوؿیػى

 ؾبػت تبضیىی 10ؾبػت ضٍقٌبیی  14 زٍضُ ًَضی

 لطؼِ الضٍ 100 تؼساز شذیطُ ؾبظی
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 قطای  پطٍضـ زض اؾترط ثؼس اظ ًَخَاًی ػٌَاى

 لطؼِ زض هتط هطثغ 2 شذیطُ ؾبظی

 گطم 350تب  25اظ  هیعاى ضقس

هست ظهبى زٍضُ 
 ضٍظ 210تب  180 پطٍضـ

 زضصس 70تب  60 هیعاى ثمب

 گطم زض هتط هطثغ 240تب  220 تطاون شذیطُ ؾبظی

 ؾبًتی هتط ثبالتط اظ وف 40-30 حصبض وكی

 تي هی تَاى ثطزاقت وطز 27-25ّىتبض حسٍز   6ّعاض لطؼِ زض  84-72 ثطزاقت 
 
 
 

 ّکتاری 10زر یک هسرعِ  برآٍرز کلی

 
 ػسز زض ّط هتطهطثغ 1تطاون شذیطُ ؾبظی  -

 ّعاض لطؼِ 100الضٍ خَاى ذیبض زضیبیی هَضز ًیبظ  -

 زضصس 80هیعاى ثبظهبًسگی زض ایي هطحلِ  -

 گطم 250ّعاض لطؼِ ثب ٍظى فطزی تط حسٍز 80ثطزاقت  -

 ضٍظ 210هست ظهبى پطٍضـ  -

 تي 20ثطآٍضز ولی ثطزاقت  -

 تي 3-2زضصس( حسٍز  15-10ؾبؼ ٍظى ذكه  ) ثب احتؿبة ثطآٍضز ثطزاقت  ثطا -

 زالض 250-150لیوت ّط ویلَگطم ذیبض زضیبیی ذكه  -
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 فرآینذ ثرداشت ، عمل آوری و عرضه محصول : 
   زض  ؾبل اؾت. 3گطم ٍظى زاضز.طَل ػوط اى  300تب  200ؾبًتیوتط طَل ٍ  40تب  30ذیبض زضیبیی ثِ طَض هتَؾ

تب  30چٌبًچِ ذیبض زضیبیی تبظُ ثبقس زاضای  هیلیَى ػسز ترن ثگصاضز. 60ایي هست ّط ذیبض زضیبیی هبزُ لبزض اؾت 
ه هبزُ یى ثِ ػٌَاى آٍضزى ذیبض زضیبیی اظ آزض وكَضّبی چیي ٍ غاپي پؽ اظ ػول  زضصس پطٍتئیي اؾت. 40

 .(ٍ لبثل هصطف ثكَزآٍضی ة هؼوَلی چٌس ثبض هی پعًس تب ثِ ایي ططیك ػول آضا زض  ىآغصایی اؾتفبزُ هی قَز.)

  . خوغ آٍضی ذیبض زضیبیی ثِ ضاحتی تَؾ  افطاز خوغ آٍضی هی گطزًس 

  ،ثب تَخِ ثِ ًَع هحصَل ٍ ثبظاض هَخَز هی تَاى آًْب ضا ثِ صَضت ذكه قسُ ٍ یب تبظُ ) ثب تَخِ پؽ اظ خوغ آٍضی
 ثِ ثبظاض هَخَز ( ثؿتِ ثٌسی وطز. 

  . ثطای ػول آٍضی اثتسا هحتَیبت زاذلی ضا ذبضج ًوَزُ ، زض زهبی ثبال خَقبًسُ ٍ ؾپؽ آى ضا ذكه هی وٌٌس 

 ی هصطف هی ثبقس . ضٍزُ ٍ گٌبزّب ًیع ثِ صَضت ذكه قسُ زاضا 

  .پؽ اظ ذكه وطزى ، هی تَاى هحصَل ثؿتِ ثٌسی قسُ ٍ آهبزُ ػطظِ ضا ضٍاًِ ثبظاض فطٍـ وطز 
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 جذول  ثرآورد میسان زیر ثنب و سبخت و سبز مرکس تکثیر 
 هيصاى هَزد ًيبش )هتسهسبغ( ػٌَاى سسهبيِ زديف

 5555 کل شهيي هَزد ًيبش 1

 1555 سبلي تکثيس 2

دفتس –سبلي غراخَزی  –هحل استساحت  -هحل استقساز 3
 -سسٍيس حوبم ٍ دستشَيی  –آشپصخبًِ  –کبزگبُ 

355 

 555 زٍشٌبيیفضبی سبص ٍسيستن  4

 555 هکبى ايجبد حَضچِ ّبی ذخيسُ ٍ دزهبى آة 5

 1555 فضبی هَزد ًيبش بسای ًسسسی 6

 ايجبد شدُ بِ هٌظَز گسفتِ ًظس دز ًيبش هَزد آشاد ببش فضبی 6
 ًيبش هَزد ًقليِ ٍسبيل جْت پبزکيٌگ

555 

کل فضبی آشهبيشکبُ شبهل ٍاى ّبی قسًطيٌِ ٍ ٍاى ّبی  7
 -گيسی ٍ تجْيصات ديگس آشهبيشگبّی  تحقيقبتی ٍ ًوًَِ

155 

 455 کبزگبُ کٌتسل کيفيت آة 8

سبختوبى ػول آٍزی ،فسآٍزی،  بستِ بٌدی ٍ آهبدُ سبشی  9
 اًببز  -هحصَالت 

255 

 5555 جوغ کل 15
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 مسئولیت هب :

 ػٌَاى ؾبظهبًی تؼطیف هؿئَلیت ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ضزیف

 هديس کل دفتس اهَز هيگَ ٍ آبصيبى آة شَز تبييد کٌٌدُ يحیذ معذوی               1

 هؼبٍى دفتس هيگَ تْيِ کٌٌدُ اهيس شؼبع حسٌی 2

 تکثيس ٍ پسٍزش آزتويب ٍ آبصيبى زئيس گسٍُ تْيِ کٌٌدُ الْبم کسيوی  3

 آ ة شَز 

ٍ   کبزشٌبس هسئَل تکثيس ٍ پسٍزش آزتويب تْيِ کٌٌدُ هسضيِ ًبجی 4
 آبصيبى آة شَز 

ٍ آبصيبى آة کبزشٌبس هسئَل تَليد آزتويب  تْيِ کٌٌدُ حويد طبلبی  5
 شَز 
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 مراجع و مستنذات :

 کذ مرجع عنوان مرجع ردیف

1 

1 ) Boyd, C.J, 2002. Pond soil characteristics and 
dynamics of soil organic matter  and nutriants. In: 

K.McELwee, K.Lewis, M.Nidiffer, and P.Buitrago 
(Editors), Nineteenth Annual Technical Report. Pond 
dynamics/Aquaculture CRSP, Origon State university, 
Corvallis, Origon State,pp.1-10. 

2) Uthicke, S., Conand C. & Benzie, J.A.H. 2003. 
Population genetics of the fissiparous holothurians 
Stichopus chloronotus and Holothuria atra 
(Aspidochirotida): A comparison between Torres Strait 
and La Reunion. Mar. Biol., 139:257-265. 

3) Gamboa, R. & Juinio-Meñez, M.A. 2003. Pilot-testing 
the laboratory production of the sea cucumber, 
Holothuria scabra (Jaeger) in the Philippines. The 
Philippine Scientist, 40:111-121. 

4) Pitt, R. & Duy, N.D.Q. 2003. How to produce 100 
tonnes of sandfish. SPC Beche-de-mer Information 
Bulletin, 18:15-18. 

5) Castro, P. and Huber, M.E. (2005). Marine Biology. 
Mcgraw Hill , 6th Ed. 460p. 

-  ِحؿیي ضاهكی ، وبضقٌبؼ هؿئَل هطوع تحمیمبت ثٌسض لٌگ 

خوَْضی اؾالهی  –لبًَى حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثغ آثعی  -7
 ایطاى

 

2 
لبًَى حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثغ آثعی خوَْضی اؾالهی  17هبزُ 
 ایطاى

14/7/74 

3 
لبًَى ًظبم خبهغ  5زؾتَضالؼول اخطایی هبزُ  6ٍ هبزُ   4ثٌس ُ هبزُ 

 زاهپطٍضی وكَض
هَضخ   318/020
10/1/91 
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