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 هؼاًٍت پصٍّػ ٍ ترًاهِ ريسي

 دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي
 

  ٍ آهَزغ ؼغلاظتاًذارد 
 

 

 عٌَاى ضغل 

 تنٌسیي آفت مص ّای تیَلَشیل
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  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درسي ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :
 1/36/6111مذ هلي ضٌاسایي ضغل / ضایستگي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : كطايرزي باغي ي زراعياعضاء كميسيًن تخصصي بروامٍ ريسي درسي رضتٍ  
 

 

 حًزٌ َاي حرفٍ اي ي تخصصي َمكار براي تذييه استاوذارد ضغل ي آمًزش / ضايستگي : 

 ان آرربايجان ضرقيادارٌ كل آمًزش فىي ي حرفٍ اي است -

 داوطگاٌ تربيت معلم آرربايجان -

 كارگريٌ آفت كص َاي بيًلًشيكي يزارت صىايع ي معادن-

 فرآيىذ اصالح ي بازوگري :  

- 
 



 

 

 

 

 تْیِ مٌٌذگاى استاًذارد ضغل / ضایستگي

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ردیف
ك آخریي هذر

 تحصیلي 
 ایویل تلفي ٍ، آدرض   ساتقِ مار هرتثط ضغل ٍ سوت  رضتِ تحصیلي

حؽرُ ؼٌاظي  دکتري تخصصي ًاصرػیَضیاى کاري 1

 کؽاٍرزي

ػضَ ّیات ػلوي 

رئیط کار  – داًؽگاُ

گرٍُ آفت کػ ّاي 

تیَلَشيکي ٍزارت 

 صٌايغ ٍ هؼادى 

 تلفي ثاتت 5 ظال 01

 14022144140تلفي ّوراُ 5 

ايویلللللللللللللللللللللللللل 5 

eivazian@azaruniv.edu 

آدرض 5 داًؽللگاُ ترتیللت هؼلللن 

 آررتايجاى

حؽرُ ؼٌاظي  دکتري تخصصي داٍد هحوذي 2

 کؽاٍرزي

ػضَ ّیات ػلوي 

 داًؽگاُ

 تلفي ثاتت 5 ظال 01

 14022122441تلفي ّوراُ 5 

ايویل 5 

d.mohammadi@azarun

iv.edu 

آدرض 5 داًؽگاُ ترتیت هؼلن 

 آررتايجاى

 

 
َّؼٌگ رفیؼي  3

 رديدظتج

حؽرُ ؼٌاظي  دکتري تخصصي

 کؽاٍرزي

ػضَ ّیات ػلوي 

 داًؽگاُ

 تلفي ثاتت 5 ظال 01

 14020020200تلفي ّوراُ 5 

ايویل 5 

Hooshangra@yahoo.co

m 

 آدرض 5 داًؽگاُ هحقق اردتیلي

 

 

 
 تلفي ثاتت 5      4

 تلفي ّوراُ 5  

 ايویل 5  

 آدرض 5 

 

 

 

 تلفي ثاتت 5      5

 تلفي ّوراُ 5  

   ايویل 5

 آدرض 5 

  

 
 

 

 



 

 

 

 ًام ضغل: 

 تنٌسیي آفت مص ّای تیَلَشیل

 5 ضغلضرح 

ٍ ضایستگی ّایی اص بَدُ  )اهَس باغی ٍ صساعی(دس حَصُ وطاٍسصی   تىٌسیي آفت وص ّای بیَلَطیه
، لبیل بشًاهِ سیضی فشایٌذ تَلیذ هتٌاسب با عاهل بیَوٌتشل هَسد ًظش، اعوال تغییشات الصم دس فشایٌذ تَلیذ

ًگْذاسی عاهل بیَوٌتشل، جذاساصی عاهل بیَوٌتشل اص عبیعت، هذیشیت  اًجام هشاحل تطخیص عاهل 
بیَوٌتشل، اسصیابی عاهل بیَوٌتشل سٍی اسگاًیسن ّذف، ًگْذاسی سیستن دس ضشایظ استشیل، حفظ ثبات 

داسا بَدُ ٍ طًتیىی عاهل بیَوٌتشل، ًگْذاسی وطت آصهایطگاّی، فشهَالسیَى هحصَل ٍ بستِ بٌذی سا 
دس استباط  آفت وص ّای بیَلَطیهایي ضغل با افشاد ضاغل دس ولیِ هَسسات فعال دس صهیٌِ ّای هختلف 

 است.
 5  ٍرٍدیٍیصگي ّای مارآهَز 

 –صساعت  -با گشایص تَلیذات گیاّیحذالل هیضاى تحصیالت : هذسن واسداًی ولیِ سضتِ ّای وطاٍسصی 
 حطشُ ضٌاسی

 : سالهت واهلحذالل تَاًایی جسوی 
 هْاست ّای پیص ًیاص ایي استاًذاسد : ًذاسد

5آهَزش دٍرُ  طَل  

 ساعت   222عَل دٍسُ آهَصش                    :   
 ساعت    66ـ صهاى آهَصش ًظشی               :     
 ساعت  451ـ صهاى آهَصش عولی                :    

 ساعت   -   :    ـ واسٍسصی                            
  ساعت    -ـ صهاى پشٍطُ                           :    

 تَدجِ تٌذی ارزضیاتي ) تِ درصذ ( 

 %25آصهَى ًظشی :  ٭
 %65آصهَى عولی :  ٭
 %42اخالق حشفِ ای : ٭

 صالحیت ّای حرفِ ای هرتیاى :

ًاهِ خَد سا بِ هغالعِ یىی اص  داسا بَدى هذسن تحصیلی فَق لیساًس حطشُ ضٌاسی وطاٍسصی وِ پایاى
عَاهل بیَوٌتشل سایج دس وٌتشل آفات اص جولِ: باوتشی، ٍیشٍس، لاسچ ٍ ًواتذ پاتَطى حطشات گزساًذُ 

 با حذالل یه سال سابمِ واسی هشتبظباضٌذ
 

 

 



 

 تعریف دقیق استاًذارد ) اصطالحي ( :  ٭

 ل تیَمٌترلترًاهِ ریسی مَتاُ ٍ تلٌذ هذت تَلیذ ٍ فرهَالسیَى عَاه

 

 اصطالح پاتَشًیسي استاًذارد ) ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًي ( : ٭

Technician of Insect biocontrol Agents 

 

 

 هْن تریي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّای هرتثط تا ایي استاًذارد :  ٭

 

 

 جایگاُ استاًذارد ضغلي از جْت آسیة ضٌاسي ٍ سطح سختي مار : ٭

 

 طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................       من آسیة  الف : جسٍ هطاغل عادی ٍ 

 طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................               ب : جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت   

 ........طثق سٌذ ٍ هرجع ................................          ج : جسٍ هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر  

           د :  ًیاز تِ استعالم از ٍزارت مار    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اظتاًذارد ؼغل 

 ؼايعتگي ّا  -

 ػٌاٍيي رديف

 اظتخراج ػَاهل تیَکٌترل از طثیؼت 1

 Bacillus turingiensis ًگْذاري ٍ کؽت آزهايؽگاّي تاکتري 2

 Bracon  ٍTrichogrammaًگْذاري ٍ کؽت ازهايؽگاّي  3

 Steinernema carpocapsaeًگْذاري ٍ کؽت آزهايؽگاّي ًواتذ  4

5 Scale-up تاکتري Bacillus turingiensis 

6 Scale-up ًواتذ Steinernema carpocapsae 

 Bracon  ٍTrichogrammaکؽت اًثَُ  7
 



 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزشي  برگه -

 عٌَاى ضایستگي ّا: 

 رل از طثیؼتاظتخراج ػَاهل تیَکٌت
 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

3 42 04 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 

 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 هیکرٍظکَج    داًػ 5

 تیٌَکَلر

 آٍى

 اتَکالٍ

 َّد

 الهیٌار فلَ

 ظرٍف پتري

 ؼیکر اًکَتاتَر

 تي هاري

- Bacillus thuringiensis 4   

   4 ًواتذّاي پاتَشى حؽرات -

   4 زًثَراى پارازيتَئیذ حؽرات -

   4 ٍيرٍض ّا -

    هْارت 5

  Bacillus thuringiensis  1جذاظازي تاکتري  -

  Bacillus thuringiensis  1کؽت تاکتري  -

  1  جذاظازي ًواتذ پاتَشى حؽرات -

  1  کؽت آزهايؽگاّي ًواتذ پاتَشى حؽرات -

  ًگرغ 5

 افسايػ ؼاخص ّاي تْذاؼت ٍ ظالهت تا کاّػ هصرف ظوَم ؼیویايي

 ايوٌي ٍ تْذاؼت 5 

 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -

 ترچعة زًي اظتاًذارد هحلَل ّا -

 ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در هحل کارگاُ -

ػذم خرٍج هَاد تیَللَشيکي از آزهايؽلگاُ تلذٍى ّولاٌّگي تلا هعل َل        -

 هايؽگاُآز

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 اظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط آزهايؽگاُ -

 تَجْات زيعت هحیطي 5



 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزشي  برگه - 

 عٌَاى ضایستگي ّا: 
 Bacillus turingiensisًگْذاري ٍ کؽت آزهايؽگاّي 

 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

3 01 42 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 
 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 هیکرٍظکَج    داًػ 5
 تیٌَکَلر

 آٍى
 اتَکالٍ
 َّد

 الهیٌار فلَ
 ظرٍف پتري

 ؼیکر اًکَتاتَر
 تي هاري
 يخچال
 فريسر
 -31يخچال 

تؼیلیي  آزهَى ّاي تیَؼیوي هٌاظة تلراي   اًَاع -
 B. thuringiensisري تاکت

2   

   B. thuringiensis 0هحیط کؽت  -

در تلٌلذ   B. thuringiensisکؽلت   رٍغ ّاي -
 هذت

0   

    هْارت 5 

  1  اًجام آزهَى ّاي تیَؼیویايي -

  2  تْیِ هحیط کؽت -

  2  کؽت تاکتري -

  4  تْیِ کؽت رخیرُ -

 ًگرغ 5 
 گعترغ فرٌّگ اظتفادُ از رٍغ تیَکٌترل

 ايوٌي ٍ تْذاؼت 5 

 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -
 ترچعة زًي اظتاًذارد هحلَل ّا -
 ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در هحل کارگاُ -

ػذم خرٍج هَاد تیَللَشيکي از آزهايؽلگاُ تلذٍى ّولاٌّگي تلا هعل َل        -
 آزهايؽگاُ

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 آزهايؽگاُاظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط  -

 تَجْات زيعت هحیطي 5

 



 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي  برگه - 

 عٌَاى ضایستگي ّا: 
ٍ  Braconًگْذاري ٍ کؽت آزهايؽگاّي 

Trichogramma 

 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

01 04 44 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 
 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 َاد، هاتسار  ،تجْیسات 
 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 اًعکتاريَم    داًػ 5
 هیکرٍظکَج

 تیٌَکَلر
 شرهیٌاتَر

هیستاى ّلاي هلَرد اظلتفادُ در     هؼیارّاي تَلیذ -
 تکثیر اًثَُ

4   

   4 ظاختار اًعکتاريَم -

   4 ؼرايط زيعتي اًعکتاريَم -

   Bracon 4تیَلَشي  -

   Trichogramma 4تیَلَشي  -

    هْارت 5

  1  هیستاى آزهايؽگاّي  پرٍرغ -

  1  طراحي اًعکتاريَم -

ٍ  Bracon آزهايؽللللللللگاّي پللللللللرٍرغ -
Trichogramma  

 01  

 ًگرغ 5 
 افسايػ تْرُ ٍري زًثَراى در کٌترل آفات

 ايوٌي ٍ تْذاؼت 5 
 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -
 ترچعة زًي اظتاًذارد هحلَل ّا -
 هحل کارگاُ ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در -

ػذم خرٍج هَاد تیَللَشيکي از آزهايؽلگاُ تلذٍى ّولاٌّگي تلا هعل َل        -
 آزهايؽگاُ

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 اظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط آزهايؽگاُ -
 تَجْات زيعت هحیطي 5



 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي  برگه - 

 عٌَاى ضایستگي ّا: 
 Steinernemaهايؽگاّي ًواتذ ًگْذاري ٍ کؽت آز

carpocapsae 

 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

4 44 00 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 
 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 
 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 هیکرٍظکَج    داًػ 5
 تیٌَکَلر
 اتَکالٍ

 ظرٍف پتري
 يخچال

 ظرٍف کؽت
 ظیعتن لَتک

   4 جذاظازي از طثیؼت ٍ تیَلَشيّاي رٍغ  -

   4 تؽخیص در ظطح جٌطاصَل  -

   4 تعت تیواريسايياصَل  -

   4 تکثیر ازهايؽگاّي تا ظیعتن لَتکرٍغ  -

   0 تْیِ کؽت رخیرُ اصَل  -

    هْارت 5

  1  ًوًَِ ترداري ٍ اظتخراج -

  4  جٌط تؼییي -

  1  آلَدُ ظازي ٍ تکثیر آزهايؽگاّي -

  1  حي ظیعتن لَتکطرا -

  Galleria mellonella  4پرٍرغ  -

 ًگرغ 5 
 کاّػ ٍاتعتگي تِ ظوَم ؼیویايي

 ايوٌي ٍ تْذاؼت 5 
 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -
 ترچعة زًي اظتاًذارد هحلَل ّا -
 ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در هحل کارگاُ -

ّولاٌّگي تلا هعل َل     ػذم خرٍج هَاد تیَللَشيکي از آزهايؽلگاُ تلذٍى    -
 آزهايؽگاُ

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 اظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط آزهايؽگاُ -
 تَجْات زيعت هحیطي 5



 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي  برگه - 

 عنٌاى ضبیستگی ىب: 
Scale-up  ببکتریBacillus turingiensis 

 زهبى آهٌزش

 جوع عولي نظري 

21 21 33 

 ايوني  ،نگرش  هيبرت ، ،دانص 
 هرتبط تٌجيبت زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 
 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 هیکرٍظکَج    دانص :
 تیٌَکَلر
 اتَکالٍ

 ظرٍف پتري
 يخچال

 تاًک ازت
لیتري تا  01تیَراکتَر 

ظیعتن کٌترل توام 
 اتَهاتیک

لیتري تا  411تیَراکتَر 
وام ظیعتن کٌترل ت
 اتَهاتیک

 

   2 هبده تلقیحی -

   2 هحیط کطت -

   Scale-up   2سیستن  -

   2 کنترل ضرایط در سیستنرًش ىبی  -

   2 ببکتری Scale up بيینو سبزیرًش ىبی  -

   Downstream 2پرًسو ىبی  -

    هيبرت :

  2  کنترل پبراهترىبی هحیط کطت ببکتری  -

  PLC  4تٌسط  کنترل فرایندنظبرت بر  -

- Scale-up  ببکتریBacillus thuringiensis  01  

  6  کنترل کیفی در طٌل فرایند -

  01  ببکتری فرهٌالسیٌى -

 نگرش : بيینو سبزی فرایند تٌلید صنعتی

 ايوني ً بيداضت : 
 استفبده از رًپٌش ً دستکص آزهبیطگبىی هنبسب -
 برچسب زنی استبندارد هحلٌل ىب -
 ی در هحل کبرگبهًجٌد کپسٌل آتص نطبن -

 عدم خرًج هٌاد بیٌلٌژیکی از آزهبیطگبه بدًى ىوبىنگی بب هسئٌل آزهبیطگبه -

 استفبد از ىٌد در هحیط ازهبیطگبه -

 استفبده از الهینبر فلٌ در هحیط آزهبیطگبه -
 تٌجيبت زيست هحيطي :

 
 



 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزشي  برگه - 

 عٌَاى ضایستگي ّا: 
Scale-up ًواتذ Steinernema carpocapsae 

 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

04 41 03 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 
 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 
 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 هیکرٍظکَج    داًػ 5
 تیٌَکَلر
 اتَکالٍ

 ظرٍف پتري
 يخچال

 تاًک ازت
لیتري تا  10تیَراکتَر 

عتن کٌترل توام ظی
 اتَهاتیک

لیتري تا  411تیَراکتَر 
ظیعتن کٌترل توام 

 اتَهاتیک
 

   4 هادُ تلقیحي -

   4 هحیط کؽت -

- Scale-up 4 ًواتذ   

   4 کٌترل ؼرايط در ظیعتنرٍغ ّاي  -

   4 ًواتذ Scale upرٍغ ّاي تْیٌِ ظازي  -

   Downstream 4پرٍظِ ّاي  -

    هْارت

  4  اي هحیط کؽت ًواتذ  کٌترل پاراهترّ -

  PLC  2ًظارت تر کٌترل فرايٌذ تَظط  -

- Scale-up  ًواتذS. carpocapsae  01  

  2  کٌترل کیفي در طَل فرايٌذ -

  1  فرهَالظیَى ًواتذ -

 تْیٌِ ظازي فرايٌذ تَلیذ صٌؼتي ًگرغ 5

 ايوٌي ٍ تْذاؼت 5  
 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -
 ة زًي اظتاًذارد هحلَل ّاترچع -
 ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در هحل کارگاُ -

 ػذم خرٍج هَاد تیَلَشيکي از آزهايؽگاُ تذٍى ّواٌّگي تا هع َل آزهايؽگاُ -

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 اظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط آزهايؽگاُ -
 تَجْات زيعت هحیطي 5



 استاندارد آموزش

  ليل آموزشي ي تح برگه - 

 عٌَاى ضایستگي ّا: 

 Bracon  ٍTrichogrammaکؽت اًثَُ 
 زهاى آهَزغ

 جوغ ػولي ًظري 

2 44 44 

 ایوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زیست هحیطي

 ، هَاداتسار  ،تجْیسات 

 هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 اًعکتاريَم    داًػ 5

   Bracon 0تیَلَشي  -

   Trichogramma 0تیَلَشي  -

   4 اًعکتاريَم -

   4 تخن گیريرٍغ ّاي  -

   0 هیستاى ّاي هَرد اظتفادُ در تکثیر -

    هْارت 5

  2  طراحي اًعکتاريَم -

  Trichogramma  6پرٍرغ  -

  Bracon  6پرٍرغ  -

  6  تخن تخن گیري ٍ فرهَالظیَى -

 ًگرغ 5

 تْیٌِ ظازي فرايٌذ تَلیذ صٌؼتي -

 تْذاؼت 5   ايوٌي ٍ

 اظتفادُ از رٍپَغ ٍ دظتکػ آزهايؽگاّي هٌاظة -

 ترچعة زًي اظتاًذارد هحلَل ّا -

 ٍجَد کپعَل آتػ ًؽاًي در هحل کارگاُ -

 ػذم خرٍج هَاد تیَلَشيکي از آزهايؽگاُ تذٍى ّواٌّگي تا هع َل آزهايؽگاُ -

 اظتفاد از َّد در هحیط ازهايؽگاُ -

 اُاظتفادُ از الهیٌار فلَ در هحیط آزهايؽگ -

 تَجْات زيعت هحیطي 5



  ترگِ اظتاًذارد تجْیسات ، هَاد ، اتسار  -          
 

 رديف نام  هطخصات فٌي ٍ دقیق تعداد توضیحات 

، بذًِ اص جٌس  air-lift  (External Loop) با هىاًیضم یه دستگاُ 
با وَیل حشاستی  646جٌس استیل  اص  headضیطِ پیشوس ٍ 
با دلت  PT-100بِ اًضوام سٌسَسّای  646اص جٌس استیل 

با  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی  PHدسجِ  ٍ سٌسَس  2.4
بشای سیستن تغزیِ آى ٍ   on/ofٍ پشبْای سغح  2.25دلت 

 ٍ لابل استشیل با بخاس تویض  Sparger Ringَّادّی اص ًَع 

 

با  لیتشی 45بیَساوتَس
لیتش 42.5حجن واسی   

4 

اص   head، بذًِ ٍ  air-lift (External Loop)با هىاًیضم یه دستگاُ 
بِ  646با جذاسُ حشاستی اص جٌس استیل  646جٌس استیل 

دسجِ  ٍ سٌسَس  2.4با دلت  PT-100اًضوام سٌسَسّای 
PH  پشبْای  2.25با دلت  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی ٍ

سیستن تغزیِ آى ٍ َّادّی اص ًَع بشای   on/ofسغح 
Sparger Ring   ٍ ضاهل سیستن وٌتشلی جْت تطخیص ٍ

حزف فَهْا ی ایجاد ضذُ ٍ لابل استشیل با بخاس تویض ٍ ضاهل 
سیستن تضسیك هَضعی بِ صَست َّضوٌذ جْت جلَگیشی اص 

آیٌذ فشهاًتاسیَى ٍ تحول فطاس تغییشات ضذیذ غلظت دس عَل فش
 باس 6

 

لیتشی با  452اوتَسبیَس
لیتش 425حجن واسی   

2 

اص   head، بذًِ ٍ  air-lift (External Loop)با هىاًیضم یه دستگاُ 
بِ  646با جذاسُ حشاستی اص جٌس استیل  646جٌس استیل 

دسجِ  ٍ سٌسَس  2.4با دلت  PT-100اًضوام سٌسَسّای 
PH  پشبْای  2.25با دلت  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی ٍ
بشای سیستن تغزیِ آى ٍ َّادّی اص ًَع   on/of سغح

Sparger Ring   ٍ ضاهل سیستن وٌتشلی جْت تطخیص ٍ
حزف فَهْا ی ایجاد ضذُ ٍ لابل استشیل با بخاس تویض ٍ ضاهل 
سیستن تضسیك هَضعی بِ صَست َّضوٌذ جْت جلَگیشی اص 

س آیٌذ فشهاًتاسیَى ٍ تحول فطاتغییشات ضذیذ غلظت دس عَل فش
 باس 6

 

1500بیَساوتَس لیتشی  
لیتش  4252با حجن واسی  

6 

با الىتشٍ هَتَس ٍ گیشبىس هٌاسب ٍ دٍس  646اص جٌس استیل  یه دستگاُ 
هتغیش با هىاًیضم فشواًسی ٍ ّوضى اص ًَع تَسبیٌی ٍ جذاسُ 

ٍ تخلیِ با فطاس َّا ٍ تحول فطاس  646حشاستی اص جٌس استیل 
اس اضافی دس داخل هخضى ٍ ایضٍلِ باس  ٍ سیستن تخلیِ فط 6تا 

 جْت جلَگیشی اص ٍسٍد ّش ًَع آلَدگی

هخضى استشیلیضاسیَى ٍ 
لیتشی 2222ّوضى   

1 

ٍ فطاس واسی  0NLpm52  اص ًَع تشاووی با ظشفیت َّادّی یه دستگاُ   5 ووپشسَس 



 522باس بِ اًضوام هخضى هتعادل ساص با حجن تمشیبی  8حذاوثش 
 َلیذ َّای تویضبا سیستن ت 621لیتش اص جٌس استیل 

اص  Brineتي ٍ هخضى رخیشُ  42اص ًَع اسىشال با ظشفیت  یه دستگاُ 
لیتش  ٍ سیستن وٌتشلی  522با حجن تمشیبی  621جٌس استیل 

بشای وٌتشل  دسجِ حشاست سیال ٍ  پوپ سیشوَالتَس  هٌاسب 
 جْت سیال

 

 6 چیلش 

 2522عبیعی ٍ ظشفیت با سَخت گاص   Fire tubeاص ًَع  یه دستگاُ  

Kg/hr  باس بِ اًضوام سیستن سختی  8با فطاس واسی حذاوثش
بِ هٌظَس تَلیذ بخاس   Deareator    ٍStrainerگیش ٍ  

 تویض

 7 دیگ بخاس 

بغشی ضیطِ ای لابل   ّطت عذد 
 استشیل 

8 

لیتشی ٍ هسیشّای ٍسٍدی ٍ  452بشای َّادّی ٍ اگضٍص بیَساوتَس چْاس دستگاُ  
  خشٍجی

فیلتش بیَلَطیىی ٍ 
Filter Housing 

9 

لیتشی ٍ هسیشّای ٍسٍدی ٍ  42بشای َّادّی ٍ اگضٍص بیَساوتَس چْاس دستگاُ  
 خشٍجی 

فیلتش بیَلَطیىی ٍ 
Filter Housing 

42 

بشای ًصب ٍ  
 ساُ اًذاصی 

 Piping   اتصاالت ٍ
ٍهصالح  فیىسچش ّای 

 ًصب

44 

بشای ًصب ٍ  
 ساُ اًذاصی 

ی وٌتشلی ٍ سٌسَسّای هَسد ًیاص فشآیٌذضاهل ضیشّا  42 ابضاس دلیك فشآیٌذی 

بشای ًصب ٍ  
 ساُ اًذاصی 

ٍ الواًْای تابلَ بشق وٌتشل ٍ لذست ٍ ًشم افضاس  PLCضاهل 
 وٌتشلی با بشًاهِ ًَیسی وٌتشل سیستن پایلَت

 

ابضاس دلیك ٍ سیستن 
 هاًیتَسیٌگ ٍ وٌتشل

46 

بشای ساُ  
اًذاصی ٍ بْشُ 

ص بشداسی ا
پایلَت اجشا 

 ضذُ

ضاهل سیستن وٌتشل دهایی ٍ سیستن سیشوَلِ َّایی جْت 
تاهیي َّای تویض ٍ پشدُ َّایی ٍ تجْیضات آصهایطگاّی جْت 
 وطت ٍ تىثیش باوتشی ٍ آصهایص ٍ بشسسی ًوًَِ ّای تَلیذی

 41 اتاق وطت

سیستن فیلتشاسیَى   بشای پایلَت 
 آصهایطگاُ ٍ اتاق وطت

45 

، بذًِ اص جٌس  air-lift ( Internal  loop ) هىاًیضم با یه دستگاُ 
با وَیل حشاستی  646اص جٌس استیل   headضیطِ پیشوس ٍ 
با دلت  PT-100بِ اًضوام سٌسَسّای  646اص جٌس استیل 

با  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی  PHدسجِ  ٍ سٌسَس  2.4
بشای سیستن تغزیِ آى ٍ   on/ofٍ پشبْای سغح  2.25دلت 

 ٍ لابل استشیل با بخاس تویض  Sparger Ringَادّی اص ًَع ّ

لیتشی با  45بیَساوتَس
لیتش 42.5حجن واسی   

46 



 

اص   head، بذًِ ٍ  air-lift ( Internal  loop) با هىاًیضم یه دستگاُ 
بِ  646با جذاسُ حشاستی اص جٌس استیل  646جٌس استیل 

ٍ سٌسَس دسجِ   2.4با دلت  PT-100اًضوام سٌسَسّای 
PH  پشبْای  2.25با دلت  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی ٍ

بشای سیستن تغزیِ آى ٍ َّادّی اص ًَع   on/ofسغح 
Sparger Ring   ٍ ضاهل سیستن وٌتشلی جْت تطخیص ٍ

حزف فَهْا ی ایجاد ضذُ ٍ لابل استشیل با بخاس تویض ٍ ضاهل 
 سیستن تضسیك هَضعی بِ صَست َّضوٌذ جْت جلَگیشی اص

آیٌذ فشهاًتاسیَى ٍ تحول فطاس تغییشات ضذیذ غلظت دس عَل فش
 باس 6

 

لیتشی با  222بیَساوتَس
لیتش 475حجن واسی   

47 

اص   head، بذًِ ٍ  air-lift ( Internal  loop)با هىاًیضم یه دستگاُ 
بِ  646با جذاسُ حشاستی اص جٌس استیل  646جٌس استیل 

دسجِ  ٍ سٌسَس  2.4ا دلت ب PT-100اًضوام سٌسَسّای 
PH  پشبْای  2.25با دلت  46تا  4بشای هحذٍدُ عولىشدی ٍ

بشای سیستن تغزیِ آى ٍ َّادّی اص ًَع   on/ofسغح 
Sparger Ring   ٍ ضاهل سیستن وٌتشلی جْت تطخیص ٍ

حزف فَهْا ی ایجاد ضذُ ٍ لابل استشیل با بخاس تویض ٍ ضاهل 
ذ جْت جلَگیشی اص سیستن تضسیك هَضعی بِ صَست َّضوٌ

آیٌذ فشهاًتاسیَى ٍ تحول فطاس تغییشات ضذیذ غلظت دس عَل فش
 باس 6

 

لیتشی با  2222بیَساوتَس
لیتش 4752حجن واسی   

48 

با الىتشٍ هَتَس ٍ گیشبىس هٌاسب ٍ دٍس  646اص جٌس استیل  یه دستگاُ 
هتغیش با هىاًیضم فشواًسی ٍ ّوضى اص ًَع تَسبیٌی ٍ جذاسُ 

ٍ تخلیِ با فطاس َّا ٍ تحول فطاس  646استی اص جٌس استیل حش
باس  ٍ سیستن تخلیِ فطاس اضافی دس داخل هخضى ٍ ایضٍلِ  6تا 

 جْت جلَگیشی اص ٍسٍد ّش ًَع آلَدگی

هخضى استشیلیضاسیَى ٍ 
لیتشی 2222ّوضى   

48 

ٍ فطاس واسی  0NLpm52  اص ًَع تشاووی با ظشفیت َّادّی یه دستگاُ 
 522باس بِ اًضوام هخضى هتعادل ساص با حجن تمشیبی  8حذاوثش 

 با سیستن تَلیذ َّای تویض 621لیتش اص جٌس استیل 

 49 ووپشسَس 

اص  Brineتي ٍ هخضى رخیشُ  42اص ًَع اسىشال با ظشفیت  یه دستگاُ 
لیتش  ٍ سیستن وٌتشلی  522با حجن تمشیبی  621جٌس استیل 

وپ سیشوَالتَس  هٌاسب بشای وٌتشل  دسجِ حشاست سیال ٍ  پ
 جْت سیال

 22 چیلش 

 2522با سَخت گاص عبیعی ٍ ظشفیت   Fire tubeاص ًَع  یه دستگاُ  

Kg/hr  باس بِ اًضوام سیستن سختی  8با فطاس واسی حذاوثش
بِ هٌظَس تَلیذ بخاس   Deareator    ٍStrainerگیش ٍ  

 تویض

 24 دیگ بخاس 



بغشی ضیطِ ای لابل   ّطت عذد 
یل استش  

22 

لیتشی ٍ هسیشّای ٍسٍدی ٍ  452بشای َّادّی ٍ اگضٍص بیَساوتَس چْاس دستگاُ  
 خشٍجی 

فیلتش بیَلَطیىی ٍ 
Filter Housing 

26 

لیتشی ٍ هسیشّای ٍسٍدی ٍ  42بشای َّادّی ٍ اگضٍص بیَساوتَس چْاس دستگاُ  
 خشٍجی 

فیلتش بیَلَطیىی ٍ 
Filter Housing 

21 

بشای ًصب ٍ  
اصی ساُ اًذ  

 Piping   اتصاالت ٍ
ٍهصالح  فیىسچش ّای 

 ًصب

25 

بشای ًصب ٍ  
 ساُ اًذاصی 

 26 ابضاس دلیك فشآیٌذی ضاهل ضیشّای وٌتشلی ٍ سٌسَسّای هَسد ًیاص فشآیٌذ

بشای ًصب ٍ  
 ساُ اًذاصی 

ٍ الواًْای تابلَ بشق وٌتشل ٍ لذست ٍ ًشم افضاس  PLCضاهل 
 تن پایلَتوٌتشلی با بشًاهِ ًَیسی وٌتشل سیس

 
 

ابضاس دلیك ٍ سیستن 
 هاًیتَسیٌگ ٍ وٌتشل

27 

بشای ساُ  
اًذاصی ٍ بْشُ 

بشداسی اص 
پایلَت اجشا 

 ضذُ

ضاهل سیستن وٌتشل دهایی ٍ سیستن سیشوَلِ َّایی جْت 
تاهیي َّای تویض ٍ پشدُ َّایی ٍ تجْیضات آصهایطگاّی جْت 

یذیوطت ٍ تىثیش باوتشی ٍ آصهایص ٍ بشسسی ًوًَِ ّای تَل  

 28 اتاق وطت

سیستن فیلتشاسیَى   بشای پایلَت 
 آصهایطگاُ ٍ اتاق وطت

29 

ساًتشیفیَط اله داس  Downstreamجْت فشایٌذ  1 
 هٌاسب 

62 

 64 گشاًَالتَس Downstreamجْت فشایٌذ  1 

 62 هیىشٍسىَپ  5 

 66 بیٌَوَلش  5 

 61 آٍى  1 

 65 اتَوالٍ  1 

 66 َّد  1 

 67 لَالهیٌاس ف  1 



 68 ضیىش اًىَباتَس  1 

 69 بي هاسی  1 

 12 یخچال  1 

 14 فشیضس  1 

 12 تاًه اصت  2 

ضاهل سیستن وٌتشل دهایی ٍ سیستن سیشوَلِ َّایی جْت  2 
 تاهیي َّای تویض ٍ پشدُ َّایی

Clean Room 16 

     

 
 تَجِ : 

 ضَد . ًفر در ًظر گرفتِ  15تجْیسات ترای یل مارگاُ تِ ظرفیت  -

 اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد . -

 هَاد تِ ازاء یل ًفر مارآهَز هحاسثِ ضَد . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هٌاتغ ٍ ًرم افسار ّاي آهَزؼي ) اصلي هَرد اظتفادُ در تذٍيي ٍ آهَزغ اظتاًذارد (  - 

 یذ کٌٌذًُاؼر يا تَل هحل ًؽر ظال ًؽر هترجن هَلف ػٌَاى هٌثغ يا ًرم افسار رديف

0 Entomopathogenic 

nematodes in 

biological control. 

CRC Press, Boca 

Raton, pp 233–248 

 

Gaugler R, Kaya 

HK (eds) 

 0991  CRC Press 

4 Nematodes and the 

biological control of 

insect pests 

Bedding R, Akhurst 

R, Kaya H 
 1993  CSIRO, East 

Melbourne 

0 The effects of 

inoculum size on 

yield of Steinernema 

carpocapsae and 

Steinernema 

carpocapsae in liquid 

culture 

Han RC  1996  Nematologica 

42:546–553 

 

2 Liquid culture of the 

entomopathogenic 

nematodebacterium 

complex 

Heterorhabditis 

megidis/Photorhabdus 

luminescens 

Ehlers R-U, Lunau 

S, Krasomil-

Osterfeld KC, 

Osterfeld KH 

 1998  BioControl 43:77–86 

 

0 Mass production 

potential of the bacto-

helminthic biocontrol 

complex 

Heterorhabditis indica 

– Photorhabdus 

luminescens. 

Ehlers R-U, 

Niemann I, Hollmer 

S, Strauch O, Jende 

D, 

Shanmugasundaram 

M, Mehta UK, 

Easwaramoorthy 

SK, Burnell A 

 2000  Biocontrol Sci 

Technol 10:607–616 

 

1 Effects of inoculum 

size, temperature and 

time on in vitro 

production of 

Steinernema 

carpocapsae Agriotos 

Han RC, Cao L, Liu 

X 

 1993  Nematologica 

39:366–375 

 

2 Effect of 

Photorhabdus 

luminescens phase 

variants on the in vivo 

and in vitro 

development and 

reproduction of the 

entomopathogenic 

nematodes 

Steinernema 

carpocapsae and 

Steinernema 

Han RC, Ehlers R-

U 

 2001  FEMS Microbiol Ecol 

35:239–247 



carpocapsae. 

3 Cultivation of axenic 

Heterorhabditis spp 

dauer juveniles and 

their response to non-
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