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0411تدوین آبان  | یکسالهدوره پرورش  | (جفت 4) ماهی زینتی مولدطرح توجیهی پرورش   

 ایي طشح تش اساس اتؼاد خاًگی تَدُ ٍ هیتَاًیذ اػذاد سا دس 64 ضشب وٌیذ تا تِ سَد ساالًِ 312هیلیَى تَهاى)یؼٌی سَد هاّاًِ 34 هیلیَى تَهاى تشسیذ(

 پیص تیٌی ّضیٌِ ٍ دسآهذ

هاّی+  تجْیضات یِ ضاهل خشیذسشهایِ اٍل(:6جذٍل)  

 سدیف ًام ٍسیلِ تؼذاد لیوت ٍاحذ)سیال( ّضیٌِ ول)سیال(

هاّی دیسىس ضاهل: دهاسٌج ، پوپ تجْیضات پشٍسش  6 64,444,444 64,444,444

، سٌگ َّا،  (04در  04)ػذد  63ٍات ، آوَاسیَم  77َّا 

ٍاتشپوپ ، فیلتش اتشی ، ضیشته َّا ، سِ ساّی ، ضلٌگ 

  َّا ، اتش الیىَ

6 

634,444,444 47,444,444 3 

 جفت

)اص گًَِ ّای پشفشٍش تش(  هَلذ دیسىسهاّی جفت  3

سیال هیلیَى 47جفتی   

2 

 جوغ ّضیٌِ تجْیضات 244,444,444

هتش هشتغ هیثاضذ. 62، ایي هاّی ّا*سالي هَسد ًیاص جْت پشٍسش   

ػذد تؼٌَاى هخضى رخیشُ آب 2ػذد تشای هَلذ استفادُ ضذُ ٍ  3ػذد تشای ًَصاد ٍ  1*اص آوَاسیَهْا   

تا لیوت جفتی  ،.ایي هَلذّای پایاى دٍسُ استفادُ ًوَد ٍ سپس تا هَلذ جذیذ جایگضیي هیطًَذسال هیتَاى اص هَلذّا ،  2*تِ طَس هیاًگیي تا 

سیال هیثاضذ  74,444,444ِ هَلذّا ، ًساال تل فشٍش ّستٌذ ٍ استْالنلا هیلیَى تَهاى6  

 جذٍل)2(:هخاسج ساُ اًذاصی وسة ٍ واس اص اتتذا تا اًتْای دٍسُ یىسالِ

 سدیف ػٌَاى ّضیٌِ همذاس ّضیٌِ)سیال(

(6سشهایِ اٍلیِ )ًمل اص جذٍل  244,444,444  6 

 2  (سٍصگی تا یه تٌذ34ٍ ًَصادّا اص  هَلذّا سشهایِ دس گشدش)جْت تغزیِ 1,444,444

(یه سالطی  سَخت)آب،گاص،تشق ٍ ... 24,444,444  4 

 3  سٍصگی(34)تا ّضیٌِ تغزیِ ٍ ًگْذاسی ًَصادّا 61,444,444

 جوغ ّضیٌِ 263,444,444
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ّضاس تَهاى144ّضاس تَهاى هیثاضذ وِ دس سال هیطَد 617هَلذّا ،  هاُ 2.7ّش  *ّضیٌِ خَسان  

ًَصاد  662دسصذ تلفات 14وِ تا لحاظ  جفت 3ًَصاد اص  314اص ّش جفت یؼٌی  ًَصاد 624سٍص یه صایص خَاّین داضت.)هیاًگیي   44دس ّش *

(؛خَاّین داضت  

لطؼِ ًَصاد 2443جوؼا هیطَد  تا وسش تلفات،  سالیاًِ *ًَصادّای تَلیذی   

دسصذ دس ًظش گشفتِ هیطَد. 1*تلفات هَلذّا ، ساالًِ    

 سشهایِ الصم جْت ضشٍع واس:   263,444,444   سیال

 

:سالیاًِ (:پیص تیٌی سَد4جذٍل)  

 سدیف ضشح هاّاًِ)سیال(

یه تٌذ یهاّی صیٌتلطؼِ  2443 هیاًگیي  فشٍش 761,444,444  

 

6 

+ ّضیٌِ استْالن سالیاًِ 2اص جذٍل  3ٍ 4ٍ  2 ّضیٌِ ّا ضاهل سطش 63,444,444  2 

هاِّ 62سَد خالص دٍسُ  312,444,444  4 
 

وِ  ،ٍ سًگ  تستِ تِ ویفیت سیال 374,444سیال تا  614,444)اص  سیال هیثاضذ. 274,444  هیاًگیي یه تٌذ دیسىسلیوت ًَصاد  *

سیال سا دس ًظش هی گیشین( 274,444هیاًگیي   

 

 

، طثك لشاسداد هىتَب ، خشیذاسی هیگشدد. ٍ خَضِ ّا هیٌی سالي تحمیماتی توام هاّی ّای تَلیذی واسآهَصاى تین  
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