سبصمبن شیالت ایشان
معبيوت تًسعٍ آثضی پشيسی
دفتش امًس میگً ي آثضیبن آة شًس

دستًسالعمل اجشایی وظبست ثشمًلذ سبصی میگًياوبمی دس مشاکض
مًلذسبصی میگًی کشًس

دفتر امًر میگً ي آبسیان آب شًر
1397

ٌَٓاى :دػتَسالٔول اجشایی ًِبست ثش هَلذ ػبصی هیگَ ٍاًبهی دس هشاکض هَلذػبصی هیگَی کـَس
تْیِ ٍ تذٍیي :دفتش اهَس هیگَ ٍ آثضیبى آة ؿَس ػبصهبى ؿیالت ایشاى
کارگريٌ تديیه دستًرالعمل:
-

يحیذ معذوی
عادل دوذاوی
امیر ضعاع حسىی
ضقایق وًريزی
گیتا الًاری
علی محمذ یاری
هیٌب ًالصاد

مذیر کل دفتر امًر میگً ي آبسیان آب ضًر
معاين بخص امًر تکثیر ي پريرش میگً
معاين بخص اهَس هبّیبى دسیبیی ٍ ػبیش آثضیبى دسیبیی
سییغ گشٍُ پشٍسؽ هیگَ
سییغ گشٍُ تغزیِ هیگَ ٍ آثضیبى آة ؿَس
سییغ گشٍُ تکثیش ٍ هَلذػبصی هیگَ 
کبسؿٌبع گشٍُ تکثیش ٍ هَلذػبصی هیگَ

با همکاری سایر کارشىاسان :
 بخص تکثیر ي پريرش میگً بخص تکثیر ي پريرش ماَیان دریایی ي سایر آبسیان دریاییتصًیبکىىدگان:
 -حسه صالحی

معاين يزیر ي رئیس سازمان ضیالت ایران

 -حسیه عبذالحی

معاين تًسعٍ آبسی پريری

آدرس سازمان ضیالت ایران :تُران ،خیابان دکتر فاطمی غربی ،ضمارٌ  .562تلفه63( :خط)  22477777ديروگار22474626-4 :
info@iranfisheries.net

Email:

ایه آئیه وامٍ بٍ استىاد مادٌ  17قاوًن حفاظت ي بُرٌ برداری از مىابع آبسی جمًُری اسالمی ایران ي
مطابق با مفاد بىد ٌ مادٌ  4ي مادٌ  6دستًرالعمل اجرایی مادٌ  5قاوًن وظام جامع دامپريری
کشًر(ابالغیٍ شمارٌ  020/318مًرخ  1391/01/10تًسط يزیر جُاد کشايرزی)تىظیم ي بٍ عىًان
سیاست اجرایی سازمان شیالت ایران پس از تایید تًسط رییس محترم سازمان شیالت ایران در
تارید  ، ......بٍ سازمان وظام مُىدسی کشايرزی ي مىابع طبیعی کشًر ي ياحدَای تابعٍ شیالتی در
استان َا جُت اجرا ،ارسال گردید.
الزم بٍ ذکر است ایه آئیه وامٍ َر دي سال یکبار مًرد بررسی ي بازوگری مجدد قرار ذًاَد گرفت.

سبصمبن شیالت ایشان

دستًسالعمل اجشایی وظبست ثشمًلذ سبصی میگًياوبمی دس مشاکض
مًلذسبصی میگًی کشًس

کذ سىذ :

شمبسٌ ثبصوگشی :

شمبسٌ وسخٍ 1 :

/02/030م ت
تبسیخ تصًیت
کل صفحبت 14:
تبسیخ اعتجبس

صفحٍ  1اص 14

مُش کىتشل

مولد سازی میگووانامی در مراکز مولدسازی
میگوی کشور

سبصمبن شیالت ایشان

سدیف

شمبسٌ ثبصوگشی

تبسیخ ثبصوگشی

0

0

کذ سىذ /02/030:م ت

شمبسٌ ثبصوگشی :

ششح ثبصوگشی

1

ششح
وبم يوبم خبوًادگی

سمت

امضب

تُیٍ کىىذٌ

تبییذکىىذٌ

تصًیت کىىذٌ

صفحٍ 2اص 14

مُش کىتشل

مولد سازی میگووانامی در مراکز مولدسازی
میگوی کشور

سبصمبن شیالت ایشان

کد سىد/00/030:م ت
شمارٌ بازوگری :

فُشست:
عىًان

صفحٍ
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صفحٍ  3اص 14

مُشکىتشل

کد سىد/00/030 :م ت
سبصمبن شیالت ایشان

مًلذ سبصی میگًياوبمی دس مشاکض مًلذسبصی

شمارٌ بازوگری :

میگًی کشًس

مقذمٍ:
هیگَی هَلذ ثِ ٌَٓاى ًْبدُ اكلی تَلیذ ثچِ هیگَ دس هشاکض تکثیش هیگَ دسیبیی داسای ًقـی اػبػی اػت کِ دس كَست
ٓذم فشاّن ػبصی آى اص ًِش کوی ٍ کیفی ،کلیِ تبػیؼبت ٍ اثٌیِ ًشاحی ؿذُ دس هشاکضتکثیش ثال اػتفبدُ هبًذُ ٍ سًٍذ
تَػِٔ تکثیش ٍ پشٍسؽ هیگَ ًیض ثِ تجْ کوجَد آى دچبس هخبًشات اػبػی خَاّذ ؿذ دس ّویيساػتبٍثِاػتٌبد تجلشُ 4
هبدُ  5قبًَى ًِبم جبهْ داهپشٍسی کـَساثالغیِ ؿوبسُ  020/62هَسخ ٍ 92/1/15صیش هحتشم جْبد کـبٍسصی
دػتَسالٔول اجشایی ًِبست ثشهَلذ ػبصی هیگٍَاًبهی دس هشاکض هَلذػبصی هیگَی کـَس تذٍیي ٍ جْت اجشا اثالٕ هی
گشدد.

َذف:
تبهیي هَلذیي هیگَی گًَِ ٍاًبهی ثشای کلیِ هشاکض تکثیش هیگَی دسیبیی کـَس

دامىٍ کبسثشد:
کلیِ هشاکض هَلذػبصی هیگَ ٍاًبهی دس کـَس

صفحٍ  4الی 14

مُشکىتشل

سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس کد سىد /00/030 :م ت
شمارٌ بازوگری :

فشآیىذ احذاث يآمبدٌ سبصی محل وگُذاسی يرخیشٌ سبصی پیش مًلذیه میگً :
 اػتخشّبی خبکی هَلذػبصی ثبیؼتی ثِ ؿکل اكَلی قجل اص هٔشفی ٍ رخیشُ ػبصی پییؾ هَلیذیي پشٍسؿیی،
آهبدُ ػبصی ؿًَذ  .
 آهبدُ ػبصی اػتخشّبی هَلذػبصی ّوبًٌذ اػتخشّبی خبکی پشٍسؽ هیگَ ؿبهل ؿؼتـَ کف اػتخش ،خـک
کشدى ،حزف خبک ػیبُ ،هذٓفًَی ،آّک پبؿی ،ؿخن صًی ٍ  ......ثَدُ کِ ًجق دػتَسالٔول ثْذاؿتی آهیبدُ
ػبصی هضاسّ پشٍسؽ هیگَ ثِ ؿوبسُ /39604دم هَسخ  95/12/21اثالغی اص دفتش اهَس هیگَی ػبصهبى ؿیالت
ایشاى اًجبم ؿَد .

 اػتخشّبی خبکی هَلذػبصی ثبیؼتی کبهالً پَؿؾ داس ٍ هحلَس ثبؿٌذ ٍ ثِ هٌَِس جلیَگیشی اص ٍسٍد ًیبقلیي
احتوبلی َٓاهل ثیوبسی صا ًِیش خشچٌگ ّب ٍ ،...ثِ دسٍى آًْب اص ٍجَد هَاًْ کبفی ٍ هٌبػت دس آًْب ثْشُ گیشی
ؿَد .

 استفبّ آة اػتخشّبی هَلذػبصی ثبیؼتی دس توبم هشاحل ًگْذاسی پیؾ هَلذیي حیذاقل دس حیذٍد ییک هتیش
ًگْذاسی ؿَد .
 ثْتش اػت هؼبحت اػتخشّبی خبکی هَلذػبصی دس حیذٍد  500تیب  1000هتیش هشثیْ دس ًِیش گشفتیِ ؿیَد ٍ
هشٍسی اػت دس اثٔبد اػتخشّب ًؼجت تقشیجی ً( 1:3ؼجت ًَل ثِ ٓشم) لحبٍ ؿَد .

 ثْتش اػت هحل احذاث اػتخشّبی گلخبًِ هَلذػبصی حذاکثش فبكلِ هوکي سا ثب هجتوْ ّبی پیشٍسؽ هیگیَ،
داسا ثبؿذ .
 هشٍسی اػت اػتخش رخیشُ آة هَلذػبصی ثب ًؼجت حجن دس حذٍد ًلف اػتخش هَلذػیبصی ًشاحیی ٍ اجیشا
ؿَد .
 ثِ هٌَِس جلَگیشی اص ػیبُ ؿذگی (هالًیضُ ؿذى) اػپشهبتَفش هیگَّبی ًش (گًَِ ٍاًبهی) ،هشٍسی اػت کیف
اػتخشّبی گلخبًِ هَلذػبصی ثب پَؿؾ ّبی دس دػتشع ،پَؿؾ داس ؿَد .

صفحٍ 5اص 14

مُشکىتشل

کد سىد /00/030 :م ت
سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس شمارٌ بازوگری :

فشآیىذ اوتخبة پیش مًلذیه :
 هشٍسی اػت پیؾ هَلذیي اص هضاسٓی تْیِ ؿَد کِ هٌجْ تْییِ ثچیِ هیگیَی آى داسای ؿٌبػیٌبهِ ٍ ػیبثقِ
هـخق ثبؿذ.
 پیؾ هَلذیي اًتخبثی حتی الوقذٍس داسای حذاقل ٍصى (18ثشای ًشّب) ٍ ( 22ثشای هبدُ ّب)گیشم ثبؿیٌذ ٍ دس
یک جؤیت اًتخبثی هشٍسی اػت ثِ گضیٌی اص هیگَّبی دسؿت ٍ ػبلن کیِ ٍاجیذ اًیذام ّیبی کبهیل ٍ ثیب
ُبّشی هٌلَة هی ثبؿٌذ كَست گشفتِ ٍ هضسِٓ اًتخبثی تشجیحبً ًی چٌذ ػبل هتیَالی ػیبثقِ ثیویبسی ًییض
ًذاؿتِ ثبؿذ.
 پیؾ اص اًتخبة پیؾ هَلذیي ثِ ًحَ هقتوی اص ػالهت اػتخشّبی هَسد ًِیش ًجیق دػیتَسالٔول اجشاییی ٍ
هَاثي ثْذاؿتی هَلذیي پشٍسؿی هیگَ ثِ ؿوبسُ  1387/44/04ػبصهبى داهپضؿیکی کـیَس اًویٌیبى حبكیل
ؿَد .
 جْت هَلذػبصی ثْیٌِ ثبیؼتی اص تٔذاد جؤیت پبیِ ٍ یب خبًَادُ ّبی ثیـتشی ثیِ هٌِیَس حفیَ اسصؽ ّیبی
طًتیکی ٍ جلَگیشی اص ّن خًَی هَلذیي ثْشُ گیشی ؿَد .
 هشٍسی اػت کبس ثِ گضیٌی ٍ اًتخبة پیؾ هَلذیي اص هضاسّ پشٍسؽ هیگَ دس صهبًی کِ هیگَّب ثِ ٍصى
ثشداؿت (هیبًگیي 20گشم) هی سػٌذ كَست گیشد تب کبس تفکیک ٍ ؿٌبػبیی هیگَّبی ًش ٍ هبدُ ثِ خَثی كَست
گیشد .


 هشٍسی اػت  20دقیقِ قجل اص ثشداؿت پیؾ هَلذیي هیگَ اص اػتخشّبی هٌتخت ،اقذام ثیِ پبؿییذى غیزا دس
هٌبًق ثشداؿت ًوَدُ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص تَس پشتبثی اقذام ثِ ثشداؿت پیؾ هَلیذیي هیگیَ اص اػیتخشّب ٍ هحیل
ّبی هٌتخت ًوَد.

صفحٍ  6اص 14

مُشکىتشل

سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس کدسىد /00/030 :م ت
شمارٌ بازوگری :

 دس اًتخبة پیؾ هَلذیي اص هضاسّ پشٍسؽ هیگَ ،هشٍسی اػیت غشثیبلگشی هیگیَ ّیب اص ًِیش ثیویبسی ّیبی
ٍیشٍػی هْن ثِ ٍییظُ IHHNVي TSV ،WSSDي ساایر بیمااری َاای وًظًُرَماوىاد  ،EMSطباق
دػتَسالٔول اجشایی ٍ هَاثي ثْذاؿتی هَلذیي پشٍسؿی هیگَ ثیِ ؿیوبسُ  1387/44/04ػیبصهبى داهپضؿیکی
کـَس کِ دس اػتخشّبی خبکی پشٍسؽ دادُ ؿذُ اًذ ثب حؼبػیت خبف ٍ اًجبم هشاحل قشًٌیٌِ ای پیگیشی ٍ
دًجبل ؿَد.
 هشٍسی اػت اًتخبة پیؾ هَلذیي اص اػتخشّبی هختلف ،ثب جؤیت پبیِ ای هتٌَّ اص ًشیق تَساًذاصی ثب تَس
ػبلیک كَست گیشد ٍ ثبیؼتی اص یک اػتخش حذاکثش  1دسكذ جؤیت سا ثب لحبٍ ًوَدى فبکتَسّیبی سؿیذ ٍ
ػالهت ثِ گضیٌی ًوبیٌذ.
فشآیىذ آمبدٌ سبصی ي مذیشیت آة :
 ػیؼتن آثگیشی اػتخشّبی هَلذػبصی ثبیؼتی ثِ ًَٓی ًشاحی گشدد کِ اص ٍسٍد ػخت پَػتبى ٍحـی ًِیش
هیگَّب ،خشچٌگ ّب ٍ ػبیش ًبقلیي َٓاهل ثیوبسی صا ثب اػتفبدُ اص ادٍات ٍ تجْیضات الصم ثب اًجیبم هیذٓفًَی
آة ٍ ػبیش هَاسد کٌتشلی جلَگیشی ؿَد .
 قجل اص رخیشُ ػبصی پیؾ هَلذیي ،ثبیؼتی ًؼجت ثِ ؿکَفبیی پالًکتًَی هٌلَة اػتخشّب اقذام ؿَد .
 
 آثگیشی اػتخشّبی هَلذػبصی ثب فیلتشّبی دٍ الیِ ثب اًذاصُ چـیوِ  0.5تیب  1هیلیی هتیش كیَست گییشد ٍ دس
كَست اهکبى توبم آة هَسد اػتفبدُ اص فیلتش ؿٌی هٌبػت ٓجَس دادُ ؿَد.
 حفَ دهبی آة اػتخشّبی هَلذػبصی دس حذٍد حذاقل  26دسجِ ػبًتی گشاد دس کل دٍسُ پشٍسؽ ثِ ًَسی کِ
ًَػبًبت ؿجبًِ سٍصی آى کن ٍ یب ثبثت ثبؿذ هشٍسی اػت .

صفحٍ  7اص 14

مُشکىتشل

سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس کد سىد /00/030 :م ت
شمارٌ بازوگری :

 دس اػتخش هَلذػبصی ،ثبیؼتی فبکتَسّبی فیضیکی ٍ ؿیویبیی آة ثِ ًَس هشتت اًذاصُ گییشی ،ثجیت ٍ ثشسػیی
ؿَد هشٍسی اػت هیضاى آهًَیبک ثیؾ اص  0.1هیلی گشم دسلیتش فشاتش ًشٍد ،اکؼیظى هحلَل حیذاقل  3هیلیی
گشم دس لیتشً ،یتشیت کوتش اص  0.1هیلی گشم دس لیتش ،ح ّبؽ  7.5تب  ٍ 8هیضاى آلکبلیٌیتی آة ثبیؼتی ثیي 120
تب  170هیلی گشم دس لیتش حفَ ٍ ًگْذاسی ؿَد .



 ثِ هٌَِس جلَگیشی اص الیِ ثٌذی حشاستی (تشهَکالیي) دس آة اػتخشّبی هَلذػیبصی گلخبًیِ اص ّیَادُ ّیبی
هختلف جْت یکٌَاخت ًوَدى ٍ ّوگٌی آة اػتفبدُ ؿَد (َّادُ پبسٍیی ٍ تضسیقی ،ایشثلَئش ٍ غیشُ).
 هیضاى تَٔین آة دس اػتخشّبی گلخبًِ ای هَلذػبصی دس كَستی کیِ فبکتَسّیبی فیضیکیی ٍ ؿییویبیی آة
ًشهبل ٍ هٔوَل ثبؿذ ثِ هیضاى  5دسكذ سٍصاًِ اػت ٍ دس كَستی کِ آهًَیبک ٍ ػیبیش فبکتَسّیب ثیبال ثیَدُ ٍ
کیفیت آة تٌضل ًوبیذ ّش  2تب  3سٍص تَٔین آة ثِ  50دسكذ افضایؾ یبثذ .
 هشٍسی اػت دهبی آة ًگْذاسی پیؾ هَلذیي گًَِ ٍاًبهی اص حذاکثش  29دسجِ ػبًتی گشاد دس گلخبًِ تجبٍص
ًکٌذ ّوچٌیي دقت ًوَد پغ اص اًتقبل هَلذیي ثِ ّچشی جْت سػیذگی جٌؼی ًییض دهیبی آة ًگْیذاسی
هَلذیي ًش اص  28دسجِ ػبًتی گشاد ثبالتش ًشٍد صیشا ایي اهش هَجت ٓذم ثبسٍسی اػپشم ٍ یب ثِ ًَٓی صایل ؿذى
کیفیت اػپشم ّب هی ؿَد .
فشآیىذ ایمىی صیستی مًلذسبصی:
 دس هشاکض هَلذػبصی ثبیؼتی آة هَسد اػتفبدُ ثب کلشّ(یپَ کلشیت کلؼیین ٍ ییب ػیذین ) ٍ ثیب غلِیت 20تیب
30هیلی گشم هبدُ فٔبل دس لیتش حذاقل ثِ هذت  12ػبٓت فشآٍسی ؿذُ ٍ پغ اص خٌثی ًوَدى کلش ثبقی هبًذُ
هَسد اػتفبدُ قشاس گیشد .دس كَست ٍجَد اهکبًبت هی تَاى اص دػتگبُ  ٍ U.Vیب اصى اػتفبدُ ًوَد .
 الصم اػت ثِ هٌَِس هذٓفًَی ٍ سٓبیت هالحِبت ثْذاؿتی ،دس هذخل ٍسٍدی تبػیؼبت گلخبًیِ ای اص هیَاد
هذٓفًَی جْت ؿؼتـَی دػت ٍ اص ٍػبیل پبؿَیِ ( (Foot pathویس اػتفبدُ گشدد.
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مُشکىتشل

کد سىد  /00/030 :م ت
سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس شمارٌ بازوگری :

 هَاد هَسد اػتفبدُ دس پبؿَیِ ّب جْت هذٓفًَی چکوِ ،کفؾ ّب ٍ غییشُ اص ًیَّ کلیش (آة طاٍل) ثیب غلِیت
حذاقل  200تب  400هیلی گشم دس لیتش ٍ ،ثشای ؿؼتـَی دػت ّب ًیض اص هبیٔبت هذ ٓفًَی کٌٌذُ ٍ ثْذاؿتی
آیَدیي ٍ یب الکل  70دسكذ ثِ ّوشاُ ًلت تجْیضات آة ؿیشیي اػتفبدُ گشدد .
 تجْیضات ٍ ادٍات هَسد اػتفبدُ دس اػتخشّبی خبکی هَلذػبصی ثبیؼتی اختلبكی ثَدُ ،ثِ ًَٓی کیِ قجیل ٍ
ثٔذ اص ّش ثبس اػتفبدُ دس کبسّبی سٍصاًِ دس هخبصى هذٓفًَی ٍػبیل ٍ تجْیضات (هَاد هَسد اػتفبدُ کلش هبیْ ثب
غلِت حذاقل  200هیلی گشم دس لیتش) قشاسدادُ ؿًَذ .
 سٓبیت ًکبت ثْذاؿتی تَػي کبسکٌبى ًِیش اػتفبدُ اص لجبع اختلبكی ،چکویِ ،دػیتکؾ ٍ .....ثیشای تَلییذ
هیگَّبی ػبلن دس کل دٍسُ هَلذػبصی ،الصم ٍ هشٍسی هی ثبؿٌذ .
 اص ًگْذاسی حیَاًبت اّلی ًِیش هشٕ ،ػگ ،گشثِ ٍ  ....دس هشاکض هَلذػبصی پشّیض ؿذُ ٍ دس ایي هشاکض هشٍسی
اػت ثب حیَاًبت هَری ًِیش هَؽ ٍ غیشُ هجبسصُ جذی ؿَد .
 هشٍسی اػت اص هحل ّبی خبف ثشای دفي ثْذاؿتی صثبلِ ّب اػتفبدُ تب اص تجوْ پشًیذگبى ٍ ػیبیشهَجَدات
جلَگیشی ؿَد .
 حتی الوقذٍس اص اًتقبل ٍ جبثجبیی پیؾ هَلذیي ٍ یب هَلذیي اص اػتخشی ثِ اػتخش دیگش جذاً پشّیض ؿَد .
 غزادّی ٍ کلیِ ٓولیبت سٍصاًِ هشثَى ثِ هَلذػبصی ثبیؼتی ثب سٓبیت ایوٌی صیؼتی ٍ ٍػبیل ٍ ادٍات اػتشیل
كَست گیشد .
 اص تشدد افشاد غیش هؼئَل ثِ داخل تبػیؼبت هَلذػبصی جذاً جلَگیشی ؿَد .

فشآیىذ رخیشٌ سبصی پیش مًلذیه :
رخیشُ ػبصی پیؾ هَلذیي اًتخبثی ثِ اػتخشّبی گلخبًِ ای ثبیؼتی ثب کوتشیي تٌؾ (اػتشع) فیضیکی ٍ ؿیویبئی
ّوشاُ ثبؿذ .
 ثْتش اػت هَلذیي گًَِ ٍاًبهی ،حذاقل  30سٍص پیؾ اص ؿشٍّ ٓولیبت تکثیش اص گلخبًِ هَلذػیبصی ثیِ ػیبلي
هَلذػبصی هشکض تکثیش ًجق دػیتَسالٔول اجشاییی ٍ هیَاثي ثْذاؿیتی هَلیذیي پشٍسؿیی هیگیَ ثیِ ؿیوبسُ
 1387/44/04ػبصهبى داهپضؿکی کـَس هٌتقل ؿًَذ .
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کد سىد /00/030 :م ت
سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس شمارٌ بازوگری :


ً ؼجت ًگْذاسی هَلذیي هبدُ ثِ ًش دس هَلذػبصی  1ثِ  1.2هی ثبؿیذ ٍ هَلیذیي ًیش ٍ هیبدُ سا هیی تیَاى دس
اػتخشّبی هَلذػبصی گلخبًِ ای ثِ كَست تَام ًگْذاسی ًوَد .
 تشاکن هَلذیي دس گلخبًِ هَلذػبصی تب  10قٌِٔ دس هتش هشثْ قبثل افضایؾ اػت ٍ دس كَستی کِ هَلذػبصی دس
هخبصى ثتًَی ثبؿذ ایي تشاکن سا هی تَاى تب  15قٌِٔ دس هتش هشثْ افضایؾ داد .
 هشٍسی اػت دس كَست ًگْذاسی هَلذیي ثب هٌبثْ هختلف دس یک اػتخش گلخبًِ ای کبس تیگ گیزاسی آى ثیب
سًگ ّبی هختلف كَست گیشد تب دس صهبى ثشداؿت ٍ اًتقبل ثِ ػبلي تکثییش ،جْیت جلیَگیشی اص اخیتالى ٍ
ؿٌبػبیی هٌبثْ آى ثشای فشآیٌذ تکثیش ٍ جلَگیشی اص ّن خًَی هَسد اػتفذُ قشاس گیشد .
فشآیىذ صیست سىجی ي مشاقجت ثُذاشتی:
 هشٍسی اػت فبکتَسّبی فیضیکی ٍ ؿیویبیی آة ًِیش دهب ٍpH ،اکؼیظى هحلَل دس آة ثیِ كیَست سٍصاًیِ
(كجح ٍ ٓلش) اًذاصُ گیشی ٍ ّوچٌیي فبکتَسّبی آهًَیبک هحلَل دسآةً ،یتشیت،آهًَیَم ً،یتشات ٍ ؿیَسی
ًیض ثِ كَست ّفتگی اًذاصُ گیشی ٍ دس فشم ّبی خبف ثجت ٍ ًؼیجت ثیِ تغیییشات آى ثشسػیی ّیبی الصم
كَست گیشد.
 ثجت ًٍگْذاسی هٌِن اًالٓبت ،دادُ ّب ،هـبّذات ٍ ٓولیبت اجشاییی اص آهیبدُ ػیبصی اػیتخش تیب آخیش دٍسُ
پشٍسؽ هَلذ هشٍسی هی ثبؿذ .
 دس كَست هـبّذُ تلفبت احتوبلی ٍ یب هیگَ ّبی تلف ؿذُ دس کٌبس ُ ّبی اػتخش ٍ یب دس ػیٌی ّبی غزادّی
ثبیؼتی ًؼجت ثِ جوْ آٍسی ػشیْ ٍ اسػبل آى ّب ثِ آصهبیـگبُ داهپضؿکی جْت اًجبم تؼتPCRفَساً اقیذام
ؿَد .

 هشٍسی اػت ثِ كَست دٍسُ ای ًؼجت ثِ ًوًَِ گییشی اص پییؾ هَلیذیي پشٍسؿیی جْیت اًجیبم آصهیبیؾ
PCRاقذام ؿَد.
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مُشکىتشل

سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس کد سىد /00/030 :م ت
شمارٌ بازوگری :

 هشٍسی اػت دسًَل دٍسُ هَلذػبصی کبسؿٌبػبى هؼئَل هَلذػبصی اػیتبى ثیِ كیَست هیٌِن اص تبػیؼیبت
هَلذػبصی ثبصدیذ ٍ ًؼجت ثِ اسصیبثی سًٍذ اجشای آى اقذام ًوبیٌذ .
 کلیِ پؼبة خشٍجی ٓولیبت هَلذػبصی ثبیؼتی اثتذا دس هخبصى سػَة گزاسی جوْ آٍسی ٍ پغ اص هذٓفًَی
ثب کلش ثِ غلِت ثیؾ اص  40هیلی گشم دس لیتش ٍ ثب صهبى ًگْذاسی حذاقل یک ػبٓت ٓول آٍسی ٍ ػپغ ثیِ
ػوت اػتخشّبی خبکی پؼبة تجخیشی کِ ثِ ّویي هٌَِس ًشاحی گشدیذُ اػت فشػتبدُ ؿَد .

 هَلذیي ثبیؼتی ث ِ كَست دٍسُ ای ًجق دػتَسالٔول اجشایی ٍ هَاثي ثْذاؿتی هَلیذیي پشٍسؿیی هیگیَ ثیِ
ؿوبسُ  1387/44/04ػبصهبى داهپضؿکی کـَس تَػي کبسؿیٌبع ثْذاؿیتی اص ًِیش ٍ جیَد ٍ ییب ٓیذم ٍجیَد
ثیوبسی ّب ،غشثبلگشی ٍ آصهبیؾ ؿًَذ .

 هشٍسی اػت جْت ایجبد ثبکتشّبی هفیذ ّش  2تب  3سٍص هیضاى یک تیب دٍ لیتیش ٓلیبسُ هیالع چغٌیذس ثیِ
اػتخشّبی هَلذػبصی اهبفِ ٍ یب پخؾ ؿَد .

 ثِ هٌَِس حفَ ایوٌی صیؼتی هشٍسی اػت فبكلِ هحل ّبی هَلذػیبصی اص هیضاسّ پیشٍسؽ هیگیَ هٌیبثق
دػتَسالٔول فَاكل حشین ثْذاؿتی هضاسّ آثضی پشٍسی (كبدسُ ػبصهبى داهپضؿکی کـَس) ثبؿذ .
 دس فشآیٌذ تکثیش هَلذیي هیگَ ٍاًبهی ثْتشیي ػي ثشای هیگَّبی ًش  10تب  12هبُ ٍ ثشای هیگَّبی هبدُ  8هبُ
هی ثبؿذ دس ایي كَست ٍصى هیگَّبی ًش حذاقل  35گشم ٍ هبدُ ّب  40گشم خَاّذ ؿذ  .هشٍسی اػت هذت
صهبى اػتفبدُ اص هَلذیي حذاکثش  4هبُ ثبؿذ  .


 اػتفبدُ اص هَلذیي ٍاًبهی ثب ػي ثیؾ اص  18هبُ دس فشآیٌذ تَلیذ ٍ تکثیش تَكیِ ًوی ؿَد  .
 هذت صهبى ثبصیبثی هَلذیي ًش پغ اص ّش ثبس جفت گیشی ثیي  5تب  7سٍص ٍ ثشای هبدُ ّب  4تب  5سٍص هی ثبؿذ .
 صیؼت ػٌجی  :هیضاى سؿذ هَلذیي پشٍسؿی ثْتش اػت ّش  15سٍص یک ثبس هَسد ثشسػی قشاس گیشد.

صفحٍ  11اص 14

مُشکىتشل

سبصمبن شیالت ایشان

مًلذسبصیمیگًياوبمیذسمشاکضمًلذسبصیمیگًیکشًس کد سىد /00/030 :م ت
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فشآیىذ تغزیٍ پیش مًلذیه :
 هشٍسی اػت ثش اػبع جؤیت پیؾ هَلذیي رخیشُ ػبصی ؿذُ ثِ تٔذاد هٌبػت ػیٌی غزادّی دس اػتخشّبی
هَلذػبصی ًلت ؿَد (اػتقشاس حذاقل یک ٓذ د ػیٌی غزادّی ثِ اصای ّش 20هتش هشثْ) ٍ غزادّی هَلذیي ثب
اػتفبدُ اص ػیٌی ّبی غزادّی اًجبم ؿَد .
 ثب تَجِ ثِ اّویت غزا ٍ غزادّی هشٍسی اػت پغ اص هٔشفی پییؾ هَلیذیي ثیِ اػیتخشّبی هَلذػیبصی اص
اثتذای رخیشُ ػبصی ،کبس غزادّی آًْب ثِ كَست هٌِن ٍ هشتیت ٍ ثیب اػیتفبدُ اص غیزای هخلیَف هَلیذیي
كَست گیشد .
 تٔذاد ٍٓذُ ّبی غزادّی هَلذیي ثِ كَست سٍصاًِ حذاقل ٍٓ 4ذُ دس ًِش گشفتیِ هیی ؿیَد ٍ هییضاى غیزای
کٌؼبًتشُ هَسد اػتفبدُ ثِ هیضاى  2تب  3دسكذ ٍصى تَدُ صًذُ ٍ غزای تش هَسد اػیتفبدُ ثیِ هییضاى  10تیب 15
دسكذ ٍصى تَدُ صًذُ ثِ كَست سٍصاًِ هحبػجِ ٍ غزادّی ؿًَذ .

 پیؾ هَلذیي ًجبیؼتی ثب گَؿت خبم ػخت پَػتبى ًِیش خشچٌگ ثِ ٍاػٌِ احتوبل آلَدگی ٍ حبهل ٍ ًبقل
ثَدى ثشای َٓاهل ثیوبسی صای ٍیشٍػی تغزیِ ؿًَذ .دس كَست لضٍم اػتفبدُ اص آًْیب هیشٍسی اػیت پیغ اص
فشآٍسی ثِ اًذاصُ کبفی پختِ ؿذُ ٍ ػپغ ثِ هلشف سػبًذُ ؿَد .

 دس كَست اػتفبدُ اص ػبیش هٌبثْ غزای تش ثبیؼتی هَاسد ایوٌی صیؼتی ثب دقت هَسد تَجِ قشاس گیشد .

 هبّی ّب ٍ ػبیش آثضیبى کِ اص ثبصاس ٍ یب كیبداى خشیذاسی ٍ ثِ ٌَٓاى هٌجْ غزای تش اػتفبدُ هی ؿًَذ ثبیؼتی
ثب قشاس دادى آى ثِ هذت چٌذ ثبًیِ دس آة جَؽً ،ؼجت ثِ سفْ آلَدگی ّبی احتوبلی اقذام ؿَد .

 هیضاى پشٍتئیي غزای خـک هَلذیي دس گلخبًِ هَلذػبصی ثبیؼتی حذاقل  45دسكذ هٌَِس ؿَد .

 هشٍسی اػت تغزیِ هَلذیي (دس ًی هذت ًگْذاسی یک هبِّ قجل اص قٌْ پبیِ چـوی دس هخبصى ثشٍدػتبک
ٍ ثٔذ اص قٌْ پبیِ چـوی) ثب غزای تش ثِ هیضاى  35دسكذ تَدُ صًذُ ثب دسكذ تشکیت کشم خًَی (دسیبیی) 15
تب  20دسكذ ،اػکَئیذ  5تب  10دسكذ ،آستویب/کشیل 3تب  6دسكذ ،كیذف دٍ کفیِ ای  3تیب  6دسكیذ ٍ غیزای
خـک (هخلَى ثب ٍیتبهیي ّب)  2تب  3دسكذ دس ؿجبًِ سٍص ٍ ثِ تٔذاد  4تب ٍٓ 6ذُ دس سٍص اًجبم ؿَد.
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مسئًلیت َب :

ردیف

نبم ونبم خبنوادگی

تعریف مسئولیت

عنوان سبزمبنی
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مشاجع ي مستىذات :
سدیف

عىًان مشجع

کذ مشجع

پیًست َب :
سدیف

وبم پیًست

کذ پیًست

صفحٍ  14اص14
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هَلذػبصی هیگٍَاًبهی دسهشاکضهَلذػبصی هیگَی کـَس
سبصمبن شیالت ایشان

کد سىد /00/030 :م ت
شمارٌ بازوگری :

وگُذاسی سًاثق :

رديف

نبم سببقه

محل نگهداري

مسئول نگهداري

مدت زمبن نگهداري

تغییشات :
ّشگًَِ تغییشات ٍ یب ثبصًگشی دس ایي دػتَس الٔول ثب پیـٌْبد هذیش کل دفتش اهَس هیگَ ٍ آثضیبى آة ؿَس ٍ ثب تبییذ
هٔبٍى تَػِٔ آثضی پشٍسی اهکبى پزیش هی ثبؿذ.

