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 قذمه:م

 ٔٛجتدس وطٛس ٚ ٘يبص ٔشدْ ثٝ ٔٛاد پشٚتئيٙي سبِٓ ٔحذٚدیت ٔٙبثغ آثي    

ٚ چبٟٞبي   ضذٜ تب ثٟشٜ ثشداسي اص ٔٙبثغ آثي خشد )چطٕٝ ٞب ، لٙٛات

تِٛيذ ٔبٞي ثٝ ٔٙظٛس تبٔيٗ ٘يبصٞبي ٔشدْ ٚ تمٛیت  دسجٟتوطبٚسصي( 

 . ٚ وطبٚسصاٖ ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌيشد ثٙيٝ التػبدي سٚستبئيبٖ

وپٛسٔبٞيبٖ اص ٌشٜٚ ٔبٞيبٖ ٌشٔبثي ٞستٙذ وٝ سضذ ٕٚ٘ٛ ٚتِٛيذ ٔخُ 

دسجٝ غٛست ٔي ٌيشد.ػٕذٜ  29تب 22ٟب دس آثٟبي ثب دأٙٝ دٔبیي ٔٙبست آ٘

 فيتٛفبي،پشٚسضي ضبُٔ:وپٛسٔؼِٕٛي،وپٛسػّفخٛاس)آٔٛس( تشیٗ ٔبٞيبٖ

ٚوپٛس سشٌٙذٜ ٔي ثبضذ.ثٝ طٛس ٔؼَٕٛ پشٚسش وپٛسٔبٞيبٖ ثٝ غٛست 

تشويجي اص چٟبسٌٛ٘ٝ فٛق ٚ دس استخشٞبي خبوي غٛست ٔي ٌيشد.ٞشوذاْ 

ٚسش شضذٜ ػبدات غزایي ٔخػٛظ ثٝ خٛد سا داس٘ذٚپاص چٟبسٌٛ٘ٝ روش 

تٛاْ آٟ٘ب ثبػج ٔي ضٛد وٝ اصوّيٝ سطٛح غزایي ٔٛجٛد دساستخشاستفبدٜ 

ضٛد.دسایٗ استخشٞبي خبوي ٞٓ اص طشیك وٛددٞي ٔٙظٓ )ثشاي تِٛيذ 

غزاي طجيؼي( ٚٞٓ اصطشیك دادٖ غزاٞبي دستي احتيبجبت غزایي ٔبٞيٟب 

 تبٔيٗ ٔي ضٛد.

 :اي پزيرش ماهيان گزماتياوًاع سيستم ه

 اِف: سيستٓ پشٚسش ٌستشدٜ:

ثب استفبدٜ اص غزاي طجيؼي ٞشچٟبسٌٛ٘ٝ ٔبٞي ٌشٔبثي دسایٗ سٚش،پشٚسش 

ٚ ثذٖٚ غزاي دستي ا٘جبْ ٔي ٌيشد. تؼذاد سٞبسبصي ثچٝ ٔبٞي پبیيٗ ٚ  

 سطح ٔٛسد استفبدٜ ثشاي پشٚسش ثسيبس صیبد است ثطٛسیىٝ تِٛيذ ٟ٘بیي 

سبَ ثٝ طَٛ  3تب 2دٚسٜ پشٚسش   ويٌّٛشْ دسٞشٞىتبس ثٛدٜ 1500ٚتب  500

ٔي ا٘جبٔذ.ٔؼٕٛالً اصایٗ سيستٓ  دسٔٙبثغ آثي ثضسي ٔخُ آة ثٙذاٟ٘ب 

 ٚسذٞبي خبوي استفبدٜ ٔي ضٛد.

 ة:سيستٓ پشٚسش ٘يٕٝ ٔتشاوٓ:

ٞٓ ٞشچٟبسٌٛ٘ٝ ٔبٞي ٌشٔبثي ثٝ غٛست تٛاْ پشٚسش ٔي  دس ایٗ سٚش

ٕٞچٙيٗ  ٚٔخُ وٛدٞبي ٌبٚي ،اسجي ٚٔشغي ي آِي اص ا٘ٛاع وٛدٞب یبثٙذ؛

ثشاي افضایص ثبسٚسي  ثٛیژٜ وٛدٞبي اصتٝ،فسفبتٝ ٚ پتبس ٔؼذ٘يوٛدٞبي 

ثٝ استخش ٚ غزاٞبي طجيؼي آٖ ثٝ ٕٞشاٜ غزاي دستي استفبدٜ ٔي ضٛد.

استخش، تشاوٓ ٍٟ٘ذاسي ٔبٞي تب چٙذیٗ ثشاثش غزایي دِيُ افضایص تِٛيذات 

 افضایص است.سٚش ٌستشدٜ لبثُ 

 اِف: سيستٓ پشٚسش ٔتشاوٓ:

دس ایٗ سٚش تشاوٓ ثسيبس ثبال است ٚ پشٚسش دس استخشٞبي سيٕب٘ي ٚ ثب 

استفبدٜ اص غزاي دستي ٚ ثٝ سٚش ته ٌٛ٘ٝ اي )وپٛس ٔؼِٕٛي( ا٘جبْ ٔي 

ثب تذاثيش خبغي اص جّٕٝ احذاث سبصٜ ٞبي  ،دسایٗ فؼبِيت پشٚسشضٛد.

استفبدٜ اص ادٚات  ي ٔختع ایٗ فؼبِيت ٚاستب٘ذاسد ثشاي استخشٞبي پشٚسض

ٚتجٟيضات اصلجيُ تجٟيضات ٞٛادٞي،اوسيژٖ دٞي سيستٓ ثشٌطت آة 

 ٚسٚضٟبي ٘ٛیٗ ٔذیشیت تِٛيذ أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد.

اصٔجب٘ي اغّي تؼييٗ وٙٙذٜ ٔيضاٖ تشاوٓ ٔبٞي دس ایٗ سيستٓ ٔي تٛاٖ ثٝ 

پبسأتشٞبي  ،ئيضاٖ آة تبصٜ ٚثشٌطتضىُ استخشٞبي احذث ضذٜ، ٘ٛع ٚ

 ٚ٘ٛع ٚويفيت غزاي ٔػشفي اضبسٜ ٕ٘ٛد. ويفي ٔٙجغ آثي

 استخزهاي مىاسة تزاي پزيرش متزاكم كپًر:

ٞطتت ٚجٟي،ٌتشد ٚ یتب ٔستتطيّي اصجتٙ        ب حٛضچٝ ٞبي ی استخشٞب  
ً   ثب یب فّض پّي اتيّٗ، فبیجش ٌالس، پالستيه ،سيٕب٘ي ثتب   پٛضص ضتذ ص٘ت
ثشاي پشٚسش ٔتشاوٓ ٔتش  2تب  5/1ٔفيذٔتشٔشثغ ٚػٕك  120تب 60ٔسبحت  

طشاحي استخشٞب، أىبٖ تخّيتٝ   دس .وپٛس ٔي تٛا٘ذ ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌيشد
ٚ   ضستطٛ ٚ حمّي، تخّيتٝ فوتٛالت ٔتبٞي ثبیستتي      تؼتٛی  آة ٔٙبستت 

أب استخشٞبي ٌشد ٚٞطت ٚجٟي ثٝ دِيتُ فتشاٞٓ آٚسدٖ   ٔذ٘ظش لشاسٌيشد.
ثٟيٙٝ فوٛالت ٚػذْ ٘يبص ثتٝ   سشػت جشیبٖ ٚ ٌشدش ٔٙبست آة ، ٚتخّيٝ

 ضستطٛ ،ثٟتشیٗ ػّٕىشد سا داس٘ذ.

 پارامتزهاي كيفي آب مىاسة تزاي پزيرش تك گًوه كپًر:

تٗ ٔبٞي وپٛس  2ٔيضاٖ آة ٔٛسد ٘يبص: ٔيضاٖ آة تبصٜ ٔٛسد ٘يبص ثشاي تِٛيذ

 1ٔتش،  5/1ٔتشٔشثغ ٚػٕك 100استخشي ٞطت ٚجٟي ثٝ ٔسبحت  دس

ثٝ استٙبد  ِيتش دسحب٘يٝ ٔي ثبضذ.  10 -15تؼٛی  آة ِيتشدسحب٘يٝ ٚ ثبٔيضاٖ 

تب  20دستٛساِؼُٕ غذٚس ٔجٛص پشٚسش ٔتشاوٓ وپٛس،ثشاي سسيذٖ ثٝ تشاوٓ 

ِيتشدس دليمٝ آة  6/0ويٌّٛشْ دس ٔتشٔشثغ تِٛيذ وپٛس ٔؼِٕٛي ،٘يبص ثٝ 50

 تبصٜ ٔي ثبضذ.



ٍ دسجت 30تب 20ست ثشاي پشٚسش وپٛس ثيٗٔٙب يدٔبیدأٙٝ دٔب:  شاد ٝ ستب٘تي

ٗ  ٔٙبست أب ثشاي سسيذٖ ثٝ سضذ ٔطّٛة ٚ ثٟيٙٝ ،است.  25-27دٔتب  تتشی

 دسجٝ سب٘تيٍشاد ٔي ثبضذ.

ٌتتشْ دسِيتتتش  0 -5 ٔؼٕتتِٛي  وپتتٛسسضتتذ ضٛسي:ضتتٛسي ٔٙبستتت ثتتشاي 

 ٌشْ دسِيتش تٛغيٝ ٕ٘ي ضٛد.5تش اصضٛسي ثبالاست.

 :آة سبیش پبسأتشٞبي ويفي
 

 (دسِيتشٚاحذٞب ثٝ ٔيّي ٌشْ )                  

Co2 
 لّيبیيت آٞٗ

30- 0 9/0< 300- 50 

 NH3 ٘يتشات ٘يتشیت

2/0- 0 50< 04/0- 0 

 اوسيژٖ ٔحَّٛ PH سختي

400-50 9-5/6 10-3 

 

 يسن ي سمان مىاسة رهاساسي:

ٞش ٔيضاٖ ٚصٖ اِٚيٝ سٞبسبصي ثتبالتش ثبضتذ ثتٝ ٕٞتبٖ ٘ستجت طتَٛ دٚسٜ       

 سٞبستبصي  ٔٙبستت  ٚص٘تي  پشٚسش ٔبٞي وٛتبٞتش خٛاٞذ ثٛد.ثٙبثشایٗ دأٙٝ

 ٔي ثبضذ.ٌشْ  50-100ثشاسبس ضشایط الّيٕي استبٖ تٟشاٖ

ثستٝ ثٝ ضشایط الّيٕي ٔٙطمٝ اص ٔٙبسجتشیٗ صٔبٖ سٞبسبصي ثچٝ ٔبٞيبٖ ٘يض 

 .ٔتغيش استٔبٜ ٞش سبَ  تب اسدیجٟطت فشٚسدیٗ

 تجهيشات مًرد وياس تزاي پزيرش:

ٍٟ٘ذاسي ٚظشفيت تِٛيذ ٔتي  ٘ٛع ٚتؼذاد تجٟيضات ٔٛسد ٘يبص ثستٝ ثٝ تشاوٓ 

تٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبضذ.ایٗ تجٟيضات ٔي تٛا٘ذ ضبُٔ ا٘تٛاع اِىتشٚپٕپٟتب ثتشاي    

ٞتٛادٜ   ثشٌطت آة،دستٍبٟٞبي ٞٛادٞي اصلجيُ ثّٛئش سبیذ چبُ٘،ایشجتت ، 

ٞبي لبسچي ٚدٔٙذٜ ، دستٍبٟٞبي فيّتشاسيٖٛ ٔجذد آة ضبُٔ ا٘تٛاع دساْ  

   ُ ٕٚٞچٙتتيٗ  uvاصٖ ، فيّتتتش ،ٔتتذیب،فيّتش ضتتٙي ٚضتتذ ػفتتٛ٘ي آة ٔختت

 ثبضذ.دستٍبٟٞبي پطتيجبٖ تِٛيذ ٚوبٞص دٞٙذٜ سیسه 

 

 :يه كپًر مؼمًليتغذ

ش وتشْ ،حّتضٖٚ،   ي٘ظجب٘ٛساٖ وفضي اص دسٔحيط ٞبي طجيؼي  يوپٛس ٔؼِٕٛ

ٕٞچٙتيٗ ٔتي    وٙتذ  ياستفبدٜ ٔ يٚجب٘ٛس يبٞيٌ يالسٚ حطشات ٚتٛدٜ ٞب

استفبدٜ  آٔبدٜ ٘يض ثشاي تغزیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ وٙسب٘تشٜ )پّت( يدست ياص غزا تٛاٖ

چٖٛ: آسد ٌٙذْ ، آسد جٛ ،  يٗ ٘ٛع غزاٞب ضبُٔ ٔٛادیاتشويجبت اِٚيٝ  .وشد

ب ،سجٛس ٌٙذْ ، وٙجبِٝ آفتبثٍشداٖ، وٙجبِٝ پٙجٝ دا٘ٝ، حجٛثتبت  یوٙجبِٝ سٛ

 ٓ ٚي،آسد غالت ، آسد ػّٛفٝ ، پٛدس وشثٙبت وّس يْ، آسد ٔبٞٛ، اسصٖ، سٛسٌ

ت يت ٔختّف ثب ٞتٓ تشو  ياست وٝ ثٝ ٘سجتٟب يٙيتبٔیٚ ٚ يذ٘ٔؼ ئىّٕٟب

دفؼبت تؼذاد  ٔمذاس ٚسػبیت  ،وپٛس  ٔبٞيٝ یضذٜ ا٘ذ.٘ىتٝ لبثُ تٛجٝ دس تغز

وتٝ   يثطتٛس ثٛدٜ وٝ ٚاثستٝ ثٝ دٔبي آة ٚ ٚصٖ ٔبٞي ٔي ثبضذ؛  يغزادٞ

٘سجت ثٝ ٚصٖ  ٞيٟب وٛچىتش است، ٔمذاس غزايٗ وٝ ا٘ذاصٜ ٔبٞیيٗ پبيدسسٙ

وٙتذ. ثٟتتش    يش ٔت ييٟب تغيٗ ٘سجت ثبسضذ ٔبٞیطتش است وٝ ايٟب ثئبٞثذٖ 

بٖ يوٝ وپٛس ٔبٞ سا دس ٘ظش ٌشفت چشا ئىبٖ حبثت ،ٟبيٝ ٔبٞیتغز ياست ثشا

دسجٝ سب٘تي ٌشاد 10دسدٔبٟٞبي صیش وٙٙذ. يذا ٔيػبدت پ يثٝ ٔىبٖ غزادٞ

ٔبٞي وپٛس ٞيچ تغزیٝ اي ا٘جبْ ٕ٘ي دٞتذ ، اص تحتشن ٔتبٞي ثتٝ ضتذت      

ضذٜ ٚتمشیجبً ثٝ خٛاة صٔستب٘ي سفتٝ ٚاص رخيشٜ چشثي ٔٛجٛد دس ثذٖ وبستٝ 

خٛد ثشاي ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ استفبدٜ ٔي وٙذ.ٔيضاٖ غزادٞي سٚصا٘ٝ ٔبٞي وپٛس ثٝ 

٘سجت ٚصٖ ثذٖ ثش سٚي ويسٝ ٞبي غزا ي تِٛيذ ضذٜ تٛسط وبسخب٘ٝ ٞب ثٝ 

 ٚصٖ ٔبٞي دسد ٔي ضٛد.  ثشاسبس دٔبي آة ٚ

 :يان پزيرشيذ ماهيص

. شديغٛست ٌ آٟ٘ب يبثیذ ثبصاس ی، اثتذا ثب بٖ ٔٛجٛديذ ٔبٞياص غلجُ 

ثؼذ  ٚ يسا خبِ ذ ثبضٙذ،آة استخشيحٛضچٝ غ يداسا يپشٚسض ياٌشاستخشٞب

ٓ. أب يوٙ يآٟ٘ب الذاْ ٔثشداضت  يذ، ثشايٞب ثٝ حٛضچٝ غ ياص ا٘تمبَ ٔبٞ

 ٔؼٕٛالً يپشٚسض يآ٘جب وٝ استخشٞب اص ذ ثٛدياٌش استخشٞب فبلذ حٛضچٝ غ

 ش ٘مبط استخش اصیآة ٘سجت ثٝ سب يخشٚج ِزا ،ٞستٙذ طِٛي تيض داساي

 يآة استخش سا لذس ،ذيٍٞٙبْ غ ثٙبثشایٗثشخٛسداس است،  يطتشيػٕك ث

 يٗ ٔٙطمٝ ٔٙتمُ ٔیٟب ثٝ اججبس ثٝ ايٗ غٛست ٔبٞیٓ. دس ايدٞ يوبٞص ٔ

ذ آٟ٘ب الذاْ يٚغ يٗ ٔىبٖ ٘سجت ثٝ تٛس وطيتٛاٖ دس ٕٞ يضٛ٘ذ وٝ ٔ

ثشخٛسداس ثبضٙذ،ثالفبغّٝ  ئٙبسج يت ظبٞشيفيٟب اص ويٙىٝ ٔبٞیا يثشاوشد. 

ٓ، يدٞ ئشثٛطٝ ا٘تمبَ ٔ يثٝ سجذٞب ٚضستطٛ دادٜ ٟب سا ئبٞ،ذ يثؼذ اص غ

 ي٘بٔطجٛػ يثٛ ،ػّت آغطتٝ ضذٖ ثب ِجٗٝ ذ ثيٟب دس ٍٞٙبْ غيشا ٔبٞیص

 ش٘ذ. يٌ ئ

 تًليذ:الشامات مذيزيت تهيىه پزيرش تزاي رسيذن ته حذاكثز 

   ثش٘بٔٝ سیضي صٔبٖ ٔٙبست سٞبسبصي ثچٝ ٔبٞي ثب دس٘ظش ٌشفتٗ ضتشایط

 ثبصاس.

   سػبیت ٘ىبت آٔبدٜ سبصي استخشٞب لجُ اص سٞبسبصي ثچٝ ٔبٞي)خطته

 ثبصدیتتتتتتتذ دسیچتتتتتتتٝ ٞتتتتتتتب(.   ،وتتتتتتتشدٖ ضتتتتتتتذػفٛ٘ي 

ٔٙبستت ٚ دس صٔتبٖ    ٚتؼتذاد  سٞب سبصي ثچٝ ٔتبٞي ثتب وٕيتت ٚويفيتت    

 ٔٙبست.

 ٚ ٝٔٙبست اص ٘ظش ستالٔت ٚداضتتٗ ٌتٛاٞي    سٞبسبصي ثچٝ ٔبٞيبٖ  تٟي

 ثٟذاضتي دأپضضىي ثٝ تؼذاد ٔٛسد ٘يبص.

     تغزیٝ ٔبٞيبٖ ثب غزاي وٙسب٘تشٜ فشِٔٛٝ ضذٜ ٔخػتٛظ وپتٛس ثبويفيتت

ٔٛسد تبیيذ وبسضٙبسبٖ ضيالت ٚ ثشاسبس جذاَٚ غتزا دٞتي اسائتٝ ضتذٜ     

ٚدٔتبي   تٛسط وبسخب٘ٝ سبص٘ذٜ غزا ضٕٗ تٛجٝ ثٝ ٚصٖ ٔبٞيتبٖ ٔٛجتٛد  

 .آة

  ٌّٝ ا٘جبْ ثيٛٔتشي ٚ سلٓ ثٙذي ٔبٞيبٖ دس طي سٚسٜ پشٚسش ثشاي ایجبد

 ٕٞسبٖ ثب ٞذف وبٞص پشت غزایي ٚوبٞص ٞضیٙٝ تِٛيذ.

    دس طتَٛ دٚسٜ   ٚتٕيضوتشدٖ ٔستتٕش استتخشٞب   سػبیت ٘ىتبت ثٟذاضتتي

 پشٚسش ٚ صٔبٖ غيذ ٚػشضٝ ٔبٞيبٖ ثٝ ثبصاس.

      تّفتبت ٚ  وٙتشَ،حجت ٚضجط ػٛأُ فيضیىتٛ ضتيٕيبیي آة ،آٔتبس دليتك

 فشٚش.

تزاي كسة اطالػات تيشتز درخصًص آييه وامه ي ضًاتط صذير مجًس 

،مذيزيت استان ي آتشيان  پزيرش متزاكم ماهي كپًر، ته مذيزيت شيالت 

جهاد كشايرسي شهزستان  ي يا ومايىذگي ساسمان وظام مهىذسي 

 مزاجؼه فزماييذ.كشايرسي يمىاتغ طثيؼي در شهزستان  


