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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

سخنرانی دکتر بهمنی در نشست علمی تخصصی روز جهانی غذا

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،دربــاره روز
جهان ــی غــذا ،آبزیــان و نقــش آن در امنی ــت غذای ــی ســخن رانی
کــرد .وی پــس از ذکــر اهــداف روز جهانــی غــذا توســط فائــو،
عنــوان ک ــرد :ســهم پروتئی ــن حیوان ــی در تولی ــد غــذا  40درصــد
و پروتئی ــن گیاه ــی  60درصــد اســت کــه  7درصــد از پروتئی ــن
حیوانــی ،بــه آبزیــان بــا ارزش مالــی  49درصــد مربــوط مــی
شــود.
دکتــر بهمنــی ،ضمــن معرفــی ارزش غذایــی آبزیــان بــرای
ســامت انســان هــا ،افــزود :احتیــاج غــذا در ســال  2050بــه
 60درصــد افزایــش مــی یابــد کــه نقــش تولیــد آبزیــان در
ایــن مــورد بســیار ضــروری اســت .همچنیــن در ســال 2020
حــدود  800میلی ــون نف ــر از گرســنگی رنــج م ــی بردنــد کــه 160
میلی ــون نف ــر بیشــتر از ســال  2016اســت .بناب رایــن توجــه بــه
امــر تولیــد غــذا بســیار ضــروری اســت.
وی ،بــا بیــان اینکــه طبــق پیــش بینــی هــا ســهم مصــرف
س ـرانه ماه ــی در ســال  2030بــه  21.2کیلوگ ــرم در جهــان م ــی
رســد ،گفــت :ایــن در حال ــی اســت کــه مص ــرف س ـرانه آبزیــان
در ایــران در ســال  1399حــدود  13.38کیلوگــرم تخمیــن زده
شــده بــود.
دکت ــر بهمن ــی ،افــزود :در ای ـران یــک درصــد تولی ــد محصــوالت
کشــاورزی را محصــوالت شــیالتی تشــکیل مــی دهــد کــه 40
درصــد آن عمدتــا از طریــق صیــد بــه ویــژه صیــادی خــرد بــه
دســت م ــی آیــد.
وی ،توســعه و مت راکــم ســازی آبــزی پــروری ،مدیریــت مناســب
صی ــد و بــاال ب ــردن کیفی ــت ف ــرآوری و ایجــاد محصــوالت جدیــد
را ســه توصیــه مهــم بــرای دســتیابی بــه امنیــت غذایــی از

ط ــرف فائــو دانس ــت.
معرفــی ماهیــان بومــی در دو حــوزه مهــم خلیــج فــارس و
دریــای عمــان ،ماهیــان دریــای خــزر و چالــش هــای اساســی
در حــوزه تولی ــد آبزیــان مهــم ،از دیگ ــر مــواردی بــود کــه دکت ــر
بهمنــی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی در پایــان ،از برخــی اقدامــات موسســه در راســتای امنیــت
غذای ــی ماننــد حمایــت از تولی ــد ،انجــام تحقیقات ــی کــه منج ــر
بــه اســتفاده از آب ش ــیرین کمت ــر شــود ،ایجــاد تنــوع گونــه ای،
مکانیزاس ــیون ،ظرفی ــت ســنجی مناطــق ب ـرای پ ــرورش آبزیــان،
اســتفاده از تکنولــوژی هــای نویــن در فــرآوری آبزیــان وبرنامــه
های ــی کــه منج ــر بــه پ ــرورش آبزیــان از جملــه میگــو در ت راکــم
بــاال م ــی گ ــردد ،پ ــرده برداشــت.
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برگزاری سخنرانی علمی تخصصی روز جهانی غذا

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور ،دکتــر اســکندر زنــد عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات
گیــاه پزشــکی کشــور ،در ارتبــاط بــا مفاهیــم و چالــش هــای کالن
امنیــت غذایــی ســخنرانی کــرد .وی ،ضمــن تعریــف امنیــت غذایــی
بــر اســاس اســتانداردهای فائــو ،افــزود :در ایــن تعریــف بــه اقتصــاد
سیاســی غــذا توجهــی نمــی شــود و چیــزی در مــورد اینکــه غــذا در
کجــا تولیــد مــی شــود و یــا چگونــه تولیــد مــی گــردد ،بیــان نمــی
شــود .ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل امنیــت غذایــی ،حاکمیــت
غذایــی بــه وجــود آمــده و در آن بــه محــل و چگونگــی تولیــد نیــز
توجــه مــی شــود.
وی از فراهمــی (بعــد کشــاورزی یــا ملــی) ،دسترســی (بعــد اقتصــادی
یــا خانــوار) ،مصــرف و ســامت (بعــد فــردی) و ثبــات و پایــداری
(تــاب آوری) بــه عنــوان ارکان امنیــت غذایــی نــام بــرد و ادامــه داد:
در امنیــت غذایــی ،دسترســی کافــی بــه مــواد غذایــی از نظــر کمیــت
مــورد توجــه اســت.
دکتــر زنــد ،بــا توضیحی دربــاره تــوازن عرضــه و تقاضای مــواد غذایی،
از کــم توجهــی بــه پیچیدگــی و چنــد بعــدی بــودن ،مشــخص نبودن
جایــگاه در امنیــت ملــی ،تناقــض در آمــار و اطالعــات ،نارســایی
زنجیــره ارزش ،نداشــتن راهبــرد و برنامــه بلنــد مــدت ،اختــاف نظــر
در میــزان تامیــن حاکمیــت غذایــی و نداشــتن فرماندهــی و مرکــز
ملــی مطالعــات و پایــش بــه عنــوان چالــش هــای کالن در امنیــت
غذایــی کشــور نــام بــرد.
عوامــل موثــر بــر امنیــت غذایــی ،دســتگاه هــای دخیــل در امنیــت
غذایــی ،نظــرات در خصــوص حاکمیــت غذایــی ،نقــش فنــاوری در
افزایــش تولیــدات کشــاورزی ،راهبــرد و برنامــه بلندمــدت امنیــت
غذایــی و زنجیــره غــذا و زنجیــره ارزش ،از دیگــر مــواردی بــود کــه
دکتــر زنــد بــه تشــریح آنهــا پرداخــت.
در ادامــه ،دکتــر محمــد امینــی چرمهینــی عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــا بهبهــان ،در ارتبــاط بــا «ارزش غذایی
جلبــک ســبزآبی اســپیرولینا بــه عنــوان مکمــل غذایی در کشــورهای
در حــال توســعه» ســخنرانی کــرد .وی پــس از معرفــی مشــخصات
اســپیرولینا و ترکیبــات بیوشــیمیایی آن ،بــه تعریــف خــواص ایــن
جلبــک پرداخــت.

تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ،افزایــش توانایــی بــدن در برابــر امــواج
و تشعشــعات مضــر ،کاهــش ســطح کلســترول خــون و کاهــش وزن،
درمــان دیابــت ،کاهــش عــوارض شــیمی درمانــی ،افزایــش عملکــرد
هــای مغــزی ،ضــد افســردگی و درمــان برخــی از بیمــاری هــای
چشــمی و اپتیــک از مهمتریــن خواصــی بــود کــه دکتــر امینــی بــه
آنهــا اشــاره کــرد.
وی در ادامــه ،در ارتبــاط بــا روش هــای پــرورش اســپیرولینا اعــم از
پــرورش در اســتخر ،گلخانــه ،بیورآکتورهــا و غیــره توضیحاتــی را ارائه
داد.
ســپس دکتــر ضرغــام عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،بــه ایــراد ســخنرانی در ارتبــاط بــا «تاثیــر کوویــد
 19بــر محصــوالت شــیالتی و امنیــت غذایــی پرداخــت .وی بــا اشــاره
بــه تاثیــرات منفــی شــدید کوویــد  19بــر تولیــد ناخالــص داخلــی
جهانــی ،گفــت :محصــوالت شــیالتی جــزو نخســتین بخــش هــای
غذایــی بودنــد کــه تحــت تاثیــر ایــن پاندمی قــرار گرفتنــد .زیــرا اکثر
کشــورها بــا بســتن بنــادر ،تهیــه ماســک بــرای کارگــران و افزایــش
آگاهــی در مــورد اقدامــات بهداشــتی ســعی در تضمیــن ســامت و
ایمنــی داشــتند و ایــن محدودیــت هــا شــوک بزرگــی بــه فعالیــت
هــای شــیالتی وارد نمــود کــه بــه طــور عمــده متکــی بــه فــروش
تــازه محصــول هســتند.
دکتــر ضرغــام ،ارزش تجــارت محصــوالت شــیالتی در جهــان را در
ســال  2020برابــر بــا  151میلیــارد دالر آمریــکا بــرآورد کــرد و اذعان
داشــت کــه ایــن مقــدار نســبت بــه ســال  2018حــدود  14میلیــارد
دالر ،کاهــش داشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه از ســال 1976
بــه بعــد بــه طــور متوســط ارزش تجــارت محصوالتــی آبزیــان در
جهــان ،ســاالنه  3.9درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.
کاهــش تولیــد آبــزی پــروری ،محدودیــت هــای صیــد و صیــادی،
عرضــه و فــروش در کشــورهای مختلــف ،تاثیــر کوویــد بــر تولیــد و
تجــارت گــروه هــای آبزیــان و بازیابــی تــوان تولیــد ،از مــوارد مهــم
دیگــری بــود کــه وی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر ضرغــام ،بــا بیــان اینکــه از نیمــه دوم ســال  1399و در
ســال  1400کلیــه فعالیــت هــای صیــادی تقریبــا بــه حالــت عــادی
برگشــته و اثــرات نامطلــوب شــیوع کرونــا بــه مراتــب کمتــر شــده
اســت ،گفــت :نتایــج نشــان مــی دهــد شــیوع کرونــا بــه طــور موثــری
بــر ســطح اشــتغال ،میــزان درآمــد ،ســطح تغذیــه جامعــه و ارتباطات
موثــر بــا ســازمان هــای ذیربــط تاثیرگــذار بــوده و چالــش هــای
جــدی را بــرای جامعــه صیــادی ایجــاد کــرده اســت.
ایــن عضــو هیــات علمــی ،شــدت محدودیــت هــای اعمــال شــده و
همزمانــی کرونــا بــا مشــکالت اقتصــادی ،از جملــه دالیــل تاثیرگذاری
کوویــد بــر صنعــت شــیالت دانســت و در پایــان پیشــنهادات اجرایــی
خــود را عنــوان کــرد.
ســپس دکتــر حســینعلی عبدالحــی ،عضــو هیــات علمــی موسســه
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ،در ارتبــاط بــا نقــش آبــزی پــروری
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ادامه از صفحه 2
خــرد در امنیــت غذایــی ،ســخنرانی کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
حــدود  70تــا  80درصــد از تمــام فعــاالن درگیــر پــرورش ماهــی
در سراســر جهــان ،در مقیــاس کوچــک هســتند ،گفــت :فعالیــت
پــرورش آبزیــان در بیــش از  11هــزار و  100مزرعــه و بــا اشــتغال
بــاالی  13هــزار نفــر بــا تولیــد حــدود  75هــزار تــن صــورت مــی
گیــرد.
وی ،در خصــوص وضعیــت آبــزی پــروری جهــان ،توضیحاتــی را
ارائــه داد و افــزود :ســهم آبزیــان پرورشــی از مجمــوع کل تولیــد
از  30درصــد در ســال  2003بــه بیــش از  57درصــد در ســال
 2020افزایــش یافتــه و میــزان آبزیــان خوراکــی کــه از طریــق آبــزی
پــروری بــه طــور مســتقیم وارد ســفره مــردم شــده اســت ،بیــش از
 50درصــد تخمیــن زده مــی شــود.
دکتــر عبدالحــی ،ادامــه داد :از جملــه ویژگــی هــای آبزیــان تنــوع
بســیار زیــاد آن اســت بــه طــوری که هــم اکنــون بیــش از  500گونه
در جهــان پــرورش داده مــی شــود .ایــن تنــوع نــه تنهــا از لحــاظ
ظاهــر و جثــه آبــزی ،بلکــه از نظــر طعــم و ذائقــه مصــرف کننــده،
ارزش اقتصــادی و قیمــت نیــز بــه چشــم مــی خــورد کــه بــه مصرف
کننــده ایــن امــکان را مــی دهــد کــه براســاس شــرایط خــود انتخاب
کنــد کــه ایــن میــزان از تنــوع ،در میــان گوشــت دام و طیــور وجــود
نــدارد .همچنیــن ماهــی و ســایر آبزیــان جــزو حیوانــات خونســرد
هســتند و بــرای تنظیــم و ثابــت نگــه داشــتن حــرارت بــدن خــود
هیــچ گونــه انــرژی مصــرف نمــی کننــد و در مقایســه بــا حیوانــات
دیگــر اســتعداد رشــد بیشــتری دارنــد.
دالیــل و توجیهــات توســعه آبــزی پــروری در منابــع آب کشــاورزی،
اهــداف توســعه آبــزی پــروری در منابــع آب کشــاورزی ،توســعه
آبــزی پــروری خــرد گامــی در تحقــق سیاســت هــا ،اســناد و قوانیــن
باالدســتی ،بررســی اجمالــی عملکــرد پنــج ســاله اخیــر آبــزی پروری
در اســتخرهای دومنظــوره و گونــه هــای پرورشــی ،از دیگــر مــواردی
بــود کــه وی در مــورد آنهــا بــه طــور مشــروح توضیــح داد.
دکتــر عبدالحــی ،پــس از معرفــی گونــه هــای مهــم آبــزی بــرای
پــرورش و بررســی وضعیــت آبــزی پــروری خرد بــه تفکیک اســتانی،
در ارتبــاط بــا محدودیــت هــا و چالــش هــا و راهکارها و پیشــنهادات،
مــواردی را عنــوان کــرد.
ســپس دکتــر رقیــه محمــودی عضــو هیــات علمــی موسســه
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــوردر مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و
اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی یاســوج ،ســخنرانی خــود را بــا عنــوان
نقــش و اهمیــت شــیالت و آبــزی پــروری در امنیــت غذایــی و
تغذیــه ،ارائــه داد.
دکتــر محمــودی ،پــس از تشــریح چالــش هــای غذایــی عمــده در
جهــان ،افــزود :رشــد عرضــه جهانــی ماهــی بــرای مصــرف انســان
در پنــج دهــه گذشــته از رشــد جمعیــت پیشــی گرفتــه اســت و
بــا نــرخ متوســط ســاالنه  3.2درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه دو
برابــر رشــد جمعیــت بــوده و در نتیجــه افزایــش میانگیــن ســرانه در
دســترس را بــه همــراه دارد.
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بــه گفتــه وی ،بزرگتریــن بــازار رو بــه رشــد حداقــل در دهــه
گذشــته و آینــده در اقتصادهــای نوظهــور بــا ثــروت رو بــه رشــد و
شهرنشــینی یافــت مــی شــود .بــرای مثــال ،پیــش بینــی مــی شــود
در چیــن ،تقاضــا بــرای ماهــی از  24.4کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر
در ســال  2000بــه  41کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر تــا ســال 2030
افزایــش یابــد .البتــه میــزان جهانــی مصــرف ماهــی بــه ازای هــر
نفــر در ســال ،در مناطــق جغرافیایــی مختلــف بســیار متفاوت اســت
کــه ناشــی از بــازار محلــی کمتــر کارآمــد و همچنیــن تفــاوت در
فرهنگهــا ،باورهــا ،عــادات غذایــی و قــدرت خریــد جمعیــت اســت.
همــه ایــن عوامــل بــه شــدت بــر میــزان مصــرف تأثیــر مــی گــذارد.
رونــد قیمــت ماهــی در جهــان ،چشــم انــداز عرضــه و تقاضــای
ماهــی ،نقــش خــود مصرفــی ماهــی صیــد شــده در امنیــت غذایــی
خانــوار ،نقــش پــرورش ماهــی در امنیــت غذایــی ،شــناخت ویژگــی
هــای مهــم بخــش صیــد و آبــزی پــروری بــه منظــور کمــک بــه
امنیــت غذایــی و تغییــر اقلیــم از مــوارد دیگــری بــود کــه دکتــر
محمــودی از آنهــا نــام بــرد.
در ادامــه ،دکتــر الهــام جرفــی عضــو هیــات علمی موسســه تحقیقات
علــوم شــیالتی کشــور ،در ارتبــاط بــا بیوتکنولــوژی آبزیــان و نقــش
آن در امنیــت غذایــی ،بــه ســخنرانی پرداخــت .وی پــس از تعریــف
امنیــت غذایــی ،گفــت :آبزیــان متنــوع تریــن مهــره داران هســتند
و بیــش از  32هــزار گونــه را شــامل مــی شــوند کــه خــود حــدودا
نیمــی از  60هــزار گونــه مهــره داران را تشــکیل مــی دهند .مســایلی
همچــون تقاضــا بــرای غــذا و هزینــه هــای بــاالی آن از مهمتریــن
مشــکالت پیــش روی مــا خواهنــد بــود و در مقابــل آبــزی پــروری
پتانســیل باالیــی بــرای جبــران نیــاز غذایــی جهــان و ســوءتغذیه
دارد .همچنیــن آبــزی پــروری بــه واســطه ایجــاد فرصــت هــای
شــغلی جدیــد نقــش کلیــدی در راهبــری اقتصــادی جوامــع دارد؛
لــذا بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز فزاینــده ناگزیــر از افزایــش تولیــد در
زمینــه محصــوالت شــیالتی هســتیم.
وی ،بیوتکنولــوژی را کاربــرد علــم و مهندســی مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بــه واســطه بــه کارگیــری موجــودات زنــده یــا بخشــی
یــا فــراورده هــای موجــودات زنــده بــه شــکل طبیعی یــا تغییــر یافته
آنهــا بــه منظــور فراهــم آوردن خدمتــی نویــن تعریــف کــرد و افــزود:
دســتکاری کروموزومــی ،کنتــرل جنســی ،انتقــال ژن ،بــه نــژادی،
حفاظــت از طریــق انجمــاد و بهداشــت ،زمینــه هــای کاربــردی
عمــده در ارتبــاط بــا بیوتکنولــوژی آبزیــان هســتند.
کنتــرل جنســیت ،مــاده زایــی ،نرزایــی ،عقیــم ســازی ،دســتکاری
کروموزومــی ،القــای تریپلوییــدی ،دســتکاری ژنــی ،انجمــاد گامــت
هــا ،هیبریداســیون ،بــه گزینــی بــا اســتفاده از نشــانگر ژنتیکــی و
انتخــاب ژنومــی ،از مــوارد مهــم دیگــری در ایــن زمینــه بــود کــه
دکتــر جرفــی بــه توضیــح آنهــا پرداخــت.
وی در پایــان ،بــا اشــاره بــه نمونــه هایــی از بهبــود و چالــش هــای
ناشــی از تغییــرات در بهبــود ژنتیکــی و اهلــی ســازی در آبزیــان،
ســخنان خــود را بــا تشــریح انطبــاق رونــد فعلــی در شــیالت و آبزی
پــروری بــا اســتانداردهای مــورد انتظــار در ارتبــاط بــا تکنولــوژی
هــای ژنتیکــی بــه اتمــام رســاند.
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نقش بانک ژن در حفاظت از ماهیان خاویاری

بررسی ذخایر میگوی استان هرمزگان جهت
بازگشایی فصل صید 1401

بــه گـزارش رواب ــطعموم ــی انس ــتیتو تحقیقــات بی نالملل ــی
ماهی ــان خاویــاری ،دکت ــر محمــد حس ــن زاده صاب ــر ،مدی ــر بخــش
ژنتی ــک و بیوتکنولــوژی در ب رنامــه زنــده رویــش ش ــبکه آمــوزش
س ــیمای جمهــوری اســامی ای ـران بــا عنــوان« :نقــش بانــک ژن در
حفاظــت از ماهی ــان خاویــاری» حضــور پی ــدا ک ــرد .ایشــان ضمــن
بیــان مقدمــه ای از پیدایــش ماهیــان خاویــاری ،وضعیــت آنهــا
در دریــای کاس ــپین ،می ـزان صی ــد و ممنوعی ــت آن ،بــه برداشــت
خاویــار پرورش ــی و اهمی ــت موضــوع ماهی ــان خاویــاری اشــاره نمود
و هــدف از تاس ــیس ،فعالی ــت هــای اصل ــی و تاثی ــر مثب ــت بانــک
ژن در حفاظــت از ماهی ــان خاویــاری را تش ــریح ک ــرد .وی در ادامــه
بــه نقــش بانــک اس ــپرم در حفاظــت از منابــع ماهی ــان خاویــاری و
توســعه پایــدار آبــزی پ ــروری ،دســتاوردها و فعالی ــت هــای بانک ژن
ماهی ــان خاویــاری کشــور اشــاره داشــت .بــه منظــور افزایــش تنــوع
ژنتیک ــی و کاهــش مخاط ـرات ناش ــی از آمی ــزش خویشــاوندی ،بــه
آبــزی پ ــروران و تولی ــد کننــدگان ماهی ــان خاویــاری توصی ــه کردنــد
کــه اس ــپرم مــازاد ماهی ــان خاویــاری در طــول فصــل تکثی ــر را بــه
بانــک ژن ماهی ــان خاویــاری در انس ــتیتو تحویــل دهنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج
فــارس و دریــای عمــان -بندرعبــاس ،آزاد ســازی فصــل صیــد
میگــو در اســتان هرمــزگان بــا انجــام گشــتهای تحقیقاتــی
ماهیانــه بــه منظــور بررســی رشــد ،میــزان بقــاء و جمعیــت
نوپــا بــه زیس ــتگاه اصل ــی میگــو انجــام شــد .گش ـتهای فصــل
صیــد ســال  1401در شــهریور مــاه بــا همــکاری ســه فرونــد
شــناور ت رال ــر محل ــی آغــاز گردیــد .در ایــن گشــت مناطــق بی ــن
کوهس ــتک تــا درگهــان بــا اســتفاده از روش صی ــد ت ـرال کــف در
ســه الیــه عمق ــی  5-10 ،2-5و  10-20مت ــر مــورد بررس ــی ق ـرار
گرفــت .اطالعــات تورانــدازی هــر شــناور و همچنیــن ف راوانــی
میگوهــای صی ــد شــده ثب ــت گردیــد .مــدت زمــان تــور کش ــی
 5روز بــوده و زمــان تورکشــی بیــن یــک تــا دو ســاعت بــوده
اســت .بیشــترین تــوده زنــده میگــو مربــوط بــه میگــوی مــوزی
و ســفید س ــرتیز بــه ترتی ــب بــا  74و  23درصــد بــوده اســت.
نتایــج اولی ــه حاصــل از بیومت ــری طول ــی میگوهــا نشــان م ــی
دهــد کــه بــا توجــه بــه رشــد میگوهــا بــه خصــوص میگــوی
مــوزی قابلی ــت به ــره ب ــرداری را در نیمــه اول مه ــر مــاه دارد.

بازدید از شرکت فرآوری آبزیان باهوخزر در شهرستان آستانه اشرفیه

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز مل ــی تحقیقــات ف ــرآوری آبزیــان -یونی ــدو ،رئی ــس و کارشــناس
مرکــز ،از ش ــرکت ف ــرآوری آبزیــان باهوخــزر واقــع در منطقه شــهرک صنعتی پرکاپشــت شهرســتان آســتانه
اش ــرفیه بازدیــد کردنــد .ابتــدا جلس ــه ای بــه منظــور معرف ــی محصــوالت و تولی ــدات ش ــرکت باهوخــزر و
بی ــان مشــکالت ،بــا مهنــدس نشــوری ،مالــک و مدیرعامــل ش ــرکت برگـزار شــد و نمونــه هــای محصوالت
ش ــرکت ارائــه و پی رامــون فرآیندهــای تولی ــد ،مس ــائل کیف ــی و قیمــت تمــام شــده آنهــا ،بحــث و تب ــادل
نظ ــر صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه مباحــث مط ــرح شــده ،در زمینــه بهب ــود کیف ــی محصــوالت و بهینــه
ســازی فرآینــد انجمــاد ماه ــی تــازه ،راهکارهای ــی از ســوی کارشناســان مرکــز ارائــه گردیــد کــه مــورد
اســتقبال مدیرعامــل ش ــرکت ق ـرار گرفــت .س ــپس از امکانــات و ظرفی ــت هــای ش ــرکت شــامل :خــط
تولی ــد محصــوالت ش ــیالتی ،ســالن عمـلآوری خاویــار و دســتگاه دودی گ ــرم صنعت ــی بازدیــد شــد.
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دریابست راهبرد مدیریتی موثر برای حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فارس
و دریــای عمــان -بندرعب ــاس ،دریابس ــت یک ــی از روش هــای مهــم
و راهب ــرد مدیریت ــی موث ــر ب ـرای حفاظــت و بازســازی ذخای ــر آبزیــان
م ــی باشــد.
دکت ــر مرتضــوی ،رئی ــس پژوهشــکده بــا اشــاره بــه اهمی ــت اج ـرای
دریابســت از آن بــه عنــوان یــک راهبــرد مدیریتــی موثــر بــرای
حفاظــت و بازســازی ذخایــر ماهیــان دریایــی یــاد کــرد .ایشــان
بــا بی ــان اینکــه موضــوع افزایــش تــاش صی ــادی غیرمجــاز در آب
هــای جنــوب ایــران مختــص بــه اســتان هرمــزگان نبــوده بلکــه
پدیــده ای عموم ــی در چهــار اســتان جنوب ــی محس ــوب م ــی شــود
گفــت :ایــن ط ــرح در اســتان هــای خوزســتان و بوشــهر انجــام شــده
و اســتان هرمــزگان نی ــز در راســتای اهــداف دریابس ــت از یکــم تــا
پانزدهــم مهرمــاه ایــن ط ــرح را بــه مرحلــه اج ـرا در م ــی آورد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ب ــر اســاس آمــار و بررس ــی هــای صــورت
گرفتــه تعــداد شــناورهای غیرمجــاز تقریبــا حــدود چهــار ب رابــر
شــناورهای مجــاز اســت ،از نظ ــر ادوات صی ــادی و نگهــداری صی ــد
تــا انتقــال بــه ســاحل نیــز اســتانداردهای شــیالت و قوانیــن و
مق ــررات صی ــادی را رعایــت نم ــی کننــد و در نتیجــه تــاش صیادی
غیرمجــاز در ابعــاد مختلــف ب ــر روی ذخای ــر آبزیــان ش ــیالتی بــه
طــور مســتمر و مــداوم فشــار وارد مــی کننــد .در نتیجــه ایــن
رخدادهــا بســیاری از آبزیــان اســتان هرمــزگان در معــرض فشــار
صی ــد و صی ــادی م ــی باشــد کــه م ــی تــوان بــه برخ ــی از گونــه
هــای تجــاری از قبیــل حلــوا ســیاه ،شــوریده معمولــی ،شــبه
شــوریده دهــان ســیاه ،کوســه ماهیــان ،هامــور معمولــی ،راشــگو
معمولــی ،حلــوا ســفید ،میــش ماهــی اشــاره نمــود کــه اجــرای
دریابس ــت م ــی توانــد نقــش بس ـزایی در کاهــش اث ـرات صی ــد غی ــر
مجــاز داشــته باشــد.
دکتــر مرتضــوی گفــت :صیــد غیرمجــاز ،تــاش هــای علمــی و
منطقــه ای بــرای حفــظ و مدیریــت ذخایــر آبزیــان را تضعیــف
مــی کنــد و در نتیجــه پیشــرفت هــا در جهــت دســتیابی بــه
اهــداف پایــدار و مس ــئولیت بلنــد مــدت را متوقــف م ــی کنــد .وی
افــزود :عــاوه ب ــر ایــن صی ــد غیرمجــاز تبعی ــض علی ــه آن دســته از

صیادان ــی کــه مس ــئوالنه و صادقانــه و مطابــق بــا ش ـرایط مجوزهای
قانون ــی عمــل م ــی کننــد ،روا م ــی دارد و در نهایــت نی ــز معیشــت
و اشــتغال اف ـراد بوم ــی را در مع ــرض تهدیــد ق ـرار م ــی دهــد.
دکت ــر مرتضــوی خاط ــر نشــان شــد :اث ـرات تدریج ــی فشــار صی ــادی
ب ــر ذخای ــر آبزیــان بدیــن صــورت ب ــروز م ــی کنــد کــه بــه تدریــج
ماهیــان کوچــک ،کــم ارزش اقتصــادی و دارای ســطوح تروفــی
غذای ــی پایی ــن جایگزیــن ماهی ــان درشــت و بــا ارزش تجــاری م ــی
شــوند.
ایشــان اب ـراز داشــت :بــدون شــک نم ــی تــوان بــه راحت ــی صی ــادان
غیرمجــاز را تحــت مدیریــت و مق ــررات ش ــیالتی کنت ــرل ک ــرد ،در
حــال حاض ــر ذخای ــر آبــزی دریای ــی توانایی و پاســخگوی ایــن حجم
از فعالیــت شــناورهای غیرمجــاز نمــی باشــد و از طرفــی اثــرات
آلودگــی و دســتکاری هــای انســانی بــر زیســتگاه هــای حیاتــی
ماننــد :خورهــا ،جنــگل هــای ح ـرا ،مناطــق پرتولی ــد ســاحلی کــه
نقــش اساس ــی در چرخــه زندگ ــی آبزیــان دارنــد و بــه نوع ــی محل ــی
ب ـرای زیس ــت نــوزادان و تخمریــزی بالغی ــن محس ــوب م ــی شــوند،
ایــن آلودگــی هــا ظرفیــت هــای اکولوژیــک ایــن مناطــق را بــه
شــدت کاهــش داده ،بــه طــوری کــه احیــا و بازســازی طبیعــی
ذخایــر ماهیــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و در چنیــن
ش ـرایطی بررس ــی راه هــای کمــک بــه بازســازی ذخای ــر از جملــه
احــداث زیس ــتگاه مصنوع ــی و اج ـرای دریابس ــت از اهمی ــت ویــژه
برخــوردار اســت کــه خوشــبختانه توســط شــیالت هرمــزگان بــه
خوبــی در حــال پیگیــری اســت .وی طــرح دریابســت را یکــی از
روش هــای مهــم ب ـرای حفــظ و بازســازی ذخای ــر خوانــد و گفــت:
در ســال هــای اخیــر ایــن طــرح توســط کارشناســان و مدیــران
ش ــیالتی بــا مشــارکت جامعــه صی ــادی دنب ــال م ــی شــود.
دریابســت را مــی تــوان ممنوعیــت زمانــی -مکانــی ،بخشــی یــا
همــه فعالیــت هــای صیــد و صیــادی بــه عنــوان یــک راهبــرد
مدیریتــی بــرای حفاظــت و بازســازی ذخایــر ماهیــان دریایــی
تعریــف ک ــرد .هــدف از اج ـرای دریابس ــت در واقــع کنت ــرل تــاش
صیــادی ،حفاظــت از ماهیــان بالــغ در فصــل تخمریــزی و نســل
جــوان ماهیــان مــی باشــد.
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برنامه ریزی برای فراخوان و رفع نیازهای فناورانه
بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز ملــی
تحقیقــات فــرآوری آبزیــان-
یونیــدو ،جلســه تخصصــی
ف راخــوان نیازهــای فناورانــه
پیــش رویــداد کارآفرینــی
نوآورانــه دانــش بنیــان و
اشــتغال آفریــن حــوزه
شــیالتی بــا مشــارکت
ش ــرکت المــاس آدریــن پارس

بــا هــدف ب رنامــه ریــزی ب ـرای ف راخــوان و رفــع نیازهــای فناورانــه برگـزار
شــد .دکت ــر س ــید حس ــن جلیل ــی ،رئی ــس مرکــز لیس ــت نیازهــای
فناورانــه احصــاء شــده کارگ ــروه ف ــرآوری ،ف ــرآورده هــای بیولوژیــک و
اقتصــاد چرخش ــی آبزیــان را بــه صــورت جداگانــه بررس ــی و ارزیاب ــی
نمــود .یک ــی از نیازهــا ،اســتفاده از ماه ــی کیلــکا بــه عنــوان مــاده
اولی ــه ارزان قیمــت در تولی ــد محصــوالت ش ــیالتی بــود کــه در ایــن
راســتا ق ـرارداد انجــام ط ــرح افزایــش مص ــرف انس ــانی ماه ــی کیلــکا
بــا ش ــرکت المــاس آدریــن پــارس منعقــد شــده و بایس ــتی عملی ــات
اج رائ ــی ایــن ط ــرح در اس ــرع وقــت آغــاز گ ــردد .ایــن ط ــرح بــا  4پ ــروژه
(گ ــروه محصــوالت) پی ــش بین ــی شــده ،در حــال اج ـراء م ــی باشــد.

گشت ترویجی از مجتمع کشت و صنعت مکران

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی مرکز تحقیقات ش ــیالتی آبهــای دور  -چابهار ،دکتر اشــکان
اژدری و بی ــژن آژنــگ محققی ــن مرکــز بــه هم راه آقای رســول ناص ــری ،معاونت توســعه و آبزی
پ ــروری اداره کل ش ــیالت اســتان از پ ــرورش میگــو مجتمــع کشــت و صنعت مک ـران در قالب
یــاوران تولی ــد بازدیــد کردنــد .تولی ــد میگــو در ایــن مجتمــع ب ـرای اولی ــن بــار در قالــب یک
تقویــم زمان ــی جدیــد صــادره از ســوی کارگ ــروه فن ــی میگــو اســتان و تأیی ــد ســازمانهای
دامپزشــکی و ش ــیالت در حــال اج ـرا م ــی باشــد .امی ــد اســت نتایــج ایــن دوره پ ــرورش بــا
توجــه بــه زی ــر ســاخت نوزادگاه ــی موجــود در آن مجتمــع منج ــر بــه شــکل گی ــری دو دوره
پ ــرورش در ســال شــود .در ضمــن تولیدهــای ترویج ــی ب ــر حفــظ عمــق آبگیری اســتخرها
بعــد از صحب ــت بــا کارشناســان مجتمــع ،نمونــه گی ــری از آب و میگــو ،نی ــز ب ـرای بررس ــی
هــای آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه هــای مرکــز انجــام گرفت.

نشست مشترک و بازدید از کارخانه کنسروسازی سازمان اتکا

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری ،در راســتای
همــکاری مشــترک و عقــد تفاهــم نامــه ف ــی مابی ــن و در ادامــه بازدیــد مهنــدس فاضلی،
مدی ــر تحقی ــق و توســعه ســازمان اتــکا ،دکت ــر نص رالــه زاده ،رئی ــس پژوهشــکده بــه اتفاق
دکت ــر صف ــری ،معــاون پژوهش ــی از کارخانــه کنسروســازی وابس ــته بــه ســازمان اتــکا واقع
در شهرســتان قائمشــهر بازدیــد کردنــد .طرحهــای کاربــردی پژوهشــکده از جملــه:
تولی ــد پپتــون و بیوس ــیالژ از ضایعــات آبزیــان و اســتخ راج امــگا 3-از روغــن ماه ــی بــا
جزئی ــات بیشــتری ارائــه شــد و مق ــرر گردیــد بعــد از عقــد تفاهــم نامــه همــکاری ،در فاز
اول از ضایعــات تــون ماهی ــان کــه بــه طــور متوســط روزانــه بی ــن  5-8تــن در کارخانــه
کنسروســازی جمــع آوری م یشــود در جهــت تولی ــد پپتــون و بیوس ــیالژ در مقی ــاس
آزمایشــگاهی اســتفاده شــود و از ط ــرف دیگ ــر از آب پخــت تولی ــدی در جهــت بدســت
آوردن محلــول حــاوی اس ــیدهای آمینــه آزاد بــا نــگاه اســتفاده از آن در کشــاورزی به ــره
گرفتــه شــود .در پایــان ایــن نشس ــت ،از خــط تولی ــد کنس ــرو ماه ــی بازدیــد شــد.
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انتشار دو یادداشت علمی محققان موسسه

بــه گــزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور ،نخس ــتین یادداشــت
علمــی بــا عنــوان «آشــنایی بــا برخــی از رفتگــر ماهیــان شــاخص بــه عنــوان ماهیــان زینتــی
دنیــا» از دکتــر مســطوره دوســتدار عضــو هیــات علمــی موسســه در نشــریه تغذیــه دام ،طیــور
و آبزیــان منتشــر شــده کــه وی در آن بــه معرفــی راســته کپورماهــی ســانان و خانــواده رفتگــر
ماهی ــان پرداختــه اســت 13 .گونــه اصل ــی در ایــن یادداشــت معرف ــی شــده اســت.
یادداشــت علم ــی دوم ،بــا عنــوان «بررس ــی قــوه شــناخت ماه ــی» نوشــته دکت ــر رقی ــه محمــودی
عضــو هیــات علمــی موسســه در مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی
شــهید مطه ــری یاســوج اســت .وی در ایــن یادداشــت ،پ ــس از تعریــف مقولــه شــناخت ،بــه بحــث
شــناخت ماه ــی ورود ک ــرده و انــواع آن را توضی ــح داده اســت.

اولین گشت تحقیقاتی بررسی ذخایر میگو در آب های شمال غربی خلیج فارس در سال 1401

بــه گــزارش رواب ــط
عمومــی پژوهشــکده
آبــزی پــروری آب
هــای جنــوب کشــور-
اهــواز ،اولیــن گشــت
تحقیقاتــی بررســی
ذخایــر میگــو در آب
هــای شــمال غربــی
خلی ــج فــارس از تاریــخ
 15مهرمــاه ســال جاری
در ســواحل اســتان
خوزســتان آغــاز شــد.
ایــن گشــت هــا کــه
در راســتای اجــرای یکــی از پــروژه هــای حاکمیتــی موسســه
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور مــی باشــد ،توســط بخــش

بیولــوژی و ارزیابــی ذخایــر پژوهشــکده صــورت گرفــت.
صیــد میگــو ،بــا توجــه بــه بازارپســندی ایــن آبــزی ،نقــش
پررنگــی را در اقتصــاد جامعــه صیــادی ایفــا مــی کنــد.
ایــن موضــوع اهمیــت مدیریــت دقیــق صیــد و حفاظــت از
ذخایــر آن را بیــش از پیــش آشــکار مــی ســازد تــا زمینــه
بهــره بــرداری پایــدار و مســتمر اقتصــادی از ذخایــر ایــن
آبــزی میســر گــردد .بدیــن منظــور ،بــا انجــام گشــت هــای
تحقیقاتــی عمــق اطالعــات بیشــتر و دقــت آن باالتــر مــی
رود تــا تصمی ــم گی ــری در خصــوص زمــان مناســب گشــایش و
ممنوعی ــت صی ــد ایــن آبــزی بــه بهتریــن شــکل انجــام شــود.
گفتن ــی اســت ،در ســال  ،1400بــا فعالی ــت  348فرونــد قایــق و
 420فرونــد لنــج صی ــادی در ســواحل غرب ــی و همچنی ــن 363
فرونــد قایــق و  869فرونــد لنــج صیــادی در ســواحل شــرقی
اســتان ،جمعــاً  3483تــن میگــو صیــد در آبهــای خوزســتان
صی ــد شــد.

جلسه با مدیرکل دامپزشکی استان گلستان
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر
آبزیــان آبهــای داخلــی -گــرگان ،جلســه ای بــا حضــور دکتــر
آقائــی مقــدم ،رئیــس مرکــز بــه همــراه کارشناســان مرکــز
دکتــر حســینی ،دکتــر فاضــل و دکتــر قــره وی در دفتــر دکتــر
کاووســی ،مدیــر کل دامپزشــکی تشــکیل گردیــد .دکتــر کاووســی
ضمــن خیــر مقــدم ،گــزارش کوتاهــی از ادامــه برداشــت میگــوی
اســتان داد .ســپس دکتــر آقائــی مقــدم بــر لــزوم همــکاری فــی
مابیــن در خصــوص اجــرای پــروژه هــای مشــترک بهداشــتی و
پرورشــی تاکیــد نمــود و توانمنــدی مرکــز را بــا پشــتیبانی ســایر
مراکــز تابعــه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور را ارائــه
دادنــد .در انتهــای جلســه دکتــر کاووســی تاکیــد جــدی بــر لــزوم
همراهــی مرکــز در فعالیــت هــای جــاری ســایت میگــو داشــت
و خواســتار همــکاری در مــاه هــای آتــی بــا تشــکیل جلســاتی
مشــترک شــدند.
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برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبــزی پ ــروری كشــور،
مــورخ  17مه ــر  ،1401ســخن راني علم ــي تحــت عنــوان «تولی ــدات
جهان ــی آبزیــان» توســط دکت ــر علیرضــا ول ــی پــور از اعضــای هی ــات
علم ــي پژوهشــكده آبــزي پ ــروري كشــور ،در محــل ســالن همایــش
پژوهشــكده ارايــه گردیــد .در ایــن ســخن رانی تولیــدات آبزیــان از
محــل صی ــد و آبــزی پ ــروری مــورد تحلی ــل و ارزیاب ــی ق ـرار گرفــت.
میــزان کل تولیــد آبزیــان در جهــان در ســال  2020حــدود 214
میلی ــون تــن بــوده کــه  87.5 ،90.3و  36میلی ــون تــن آن بــه ترتیب
م ربوطــه بــه صی ــد ،آبــزی پ ــروری و تولی ــد گیاهــان و جلب ــک هــا

بــود .از بیــن تمامــی کشــورهای تولیــد کننــده آبزیــان در دنیــا،
 25کشــور بی ــش از  80درصــد کل صی ــد و  10کشــور بی ــش از 90
درصــد آبــزی پ ــروری را بــه خ ــود اختصــاص داده و چی ــن بــه تنهایی
بی ــش از  60درصــد آن را تولی ــد نمــود .ســهم صــادرات از تولی ــدات
آبزیــان در ســال  2020حــدود  151میلی ــارد دالر بــوده و بی ــش از 59
میلی ــون نف ــر بــه صــورت مس ــتقیم و حــدود  600میلی ــون نف ــر بــه
صــورت غیرمس ــتقیم در صنعــت ش ــیالت اشــتغال داشــتند .ای ـران
در ســال  1399حــدود  268.1میلی ــون تــن تولی ــد داشــته کــه بــا
تولی ــد  715هزارتــن از محــل صی ــد در جایــگاه بیس ــت و چهــارم
و  553هــزار تــن از محــل آبــزی پــروری در جایــگاه شــانزدهم در
جهــان قــرار گرفــت .ب رنامــه فائــو بــرای ارتقــا و توســعه صنعــت
ش ــیالت در جهــان ب ــر ایــن اســاس اســتوار شــده کــه در ســال 2030
تولی ــد آبزیــان بــه جــز جلب ــک هــا و گیاهــان آبــزی بــه بــاالی 202
میلــون تــن رس ــیده و تمام ــی تولی ــدات حاصــل از آبــزی پ ــروری
ب ـرای مصــارف انس ــانی مــورد به ــره ب ــرداری ق ـرار گی ــرد .بــا توجــه
بــه اینکــه ب رنامــه تحــول آبــی در ســال  2022از اهــداف اصلــی
فائــو در امنیــت غذایــی و پایــداری محیــط زیســت قــرار گرفتــه
اســت توســعه تولی ــدات آبزیــان در ای ـران نی ــز در همی ــن راســتا و بــا
تاکی ــد ب ــر حفــظ منابــع طبیع ــی و در چارچ ــوب تضمی ــن پایــداری
اجتماع ــی ،اقتصــادی و محی ــط زیس ــتی ب رنامــه ریــزی م ــی گ ــردد.

ارتقای رتبه آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده میگــوی کشــور -بوشــهر ،در نامــه ش ــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری
هــای راهب ــردی معاونــت علم ــی و فنــاوری ریاســت جمه ــوری آمــده اســت:
ضمــن تشــکر از هم راه ــی آن پژوهشــکده بــا ب رنامــه هــای ایــن ش ــبکه ،بدیــن وس ــیله ارتقــای جایــگاه عضویــت
مجموعــه آزمایشــگاه هــای آن پژوهشــکده در ش ــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری راهب ــردی بــه ســطح «توانمنــد» را بــه
اطــاع رســانده و تبریــک م ــی گویــم .ایــن تغیی ــر ب ــر اســاس آخریــن نتایــج ارزیاب ــی عملک ــرد آزمایشــگاه هــای
عضــو و طب ــق دســتورالعمل عضویــت در ایــن ش ــبکه صــورت گرفتــه اســت.

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده
آبــزی پــروری آبهــای
داخلــی کشــور -گیــان،
دومیــن جلســه شــورای
پژوهشــی پژوهشــکده
بــا حضــور رئیــس
پژوهشــکده و اعضــای
شــورای پژوهشــی برگــزار شــد .در ایــن جلســه رونــد پیشــرفت
پــروژه هــای در حــال اجــرای بخــش آبــزی پــروری بررســی شــد.
ابتــدا دکتــر ولــی پــور گزارشــی از وضعیــت اجرایــی پــروژه بررســی
امــکان پــرورش ماهــی ســفید در اســتخرهای خاکــی را ارائــه دادند

و دکتــر بورانــی در خصــوص بررســی عملکــرد رشــد ماهــی ســفید
در اســتخرهای بتنــی بــا آب دریــای خــزر بــه بیــان عملکــرد و
مشــکالت اجرایــی پرداخــت .در ایــن راســتا ،پیشــنهادات اعضــای
شــورای پژوهشــی در جهــت بهبــود رونــد اجرایــی پــروژه هــای
بخــش دریافــت گردیــد .همچنیــن بررســی برنامــه هــای  4ســاله
پژوهشــکده بــر اســاس سیاســت هــای کالن ســازمان تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت
و مقــرر شــد پیشــنهادات بخــش هــا و ایســتگاه هــای تخصصــی
طــی دو روز آینــده بــر اســاس سیاســت هــای ســازمان ،برنامــه
هــا و طــرح هــای پژوهشــکده بــه معــاون پژوهــش ارایــه شــود تــا
ضمــن جمــع بنــدی بــه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور
اعــام گــردد.
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برگزاری جلسه هوشمند سازی در پرورش میگو در استان گلستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر
آبزیــان آبهــای داخلــی  -گــرگان ،جلســهای بــا موضــوع
"هوشــمند ســازی در پــرورش میگــو" و بــا حضــور مدیــر
کل و معــاون آبــزی پــروری و تعــدادی از کارشناســان اداره
کل شــیالت اســتان ،مهنــدس احمــدی مدیــر کل فنــاوری
اطالعــات اســتان گلســتان ،مهنــدس عمرانــی نماینــده پــارک
علــم و فنــاوری اســتان گلســتان ،تعــدادی از مدیــران شــرکت
هــای دانــش بنیــان فعــال در عرصــه فنــاوری اطالعــات
اســتان و همچنیــن دکتــر آقایــی مقــدم و دکتــر پقــه (رییــس
و کارشــناس مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلــی
گــرگان) در محــل ســالن جلســات اداره کل شــیالت اســتان
گلســتان برگــزار شــد .همچنیــن دکتــر بهنــگار مدیــر عامــل
شــرکت دانــش بنیــان پرتوتــاب رایــان از تهــران از طریــق
مجــازی در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
ابتــدا دکتــر نصیــری مشــاور مدیــر کل شــیالت اســتان در
پــرورش میگــو ،مقدمــه ای در مــورد اهمیــت آبــزی پــروری
و اهمیــت اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد و هوشمندســازی
در آن مطالبــی را عنــوان کــرد .ســپس مهنــدس احمــدی
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات اســتان ،در مــورد هوشمندســازی
فعالیــت هــای مرتبــط بــا کشــاورزی و آبــزی پــروری بیاناتــی
داشــت و در مــورد لــزوم حرکــت در ایــن مســیر گفــت کــه
ادغــام فنــاوری بــا هــر بخــش مــی توانــد تحــول آفریــن باشــد.

همچنیــن ایشــان بــر لــزوم همــکاری بخــش خصوصــی دارای
توانایــی هوشــمند ســازی بــا پــرورش دهنــدگان میگــو بــرای
انجــام هوشمندســازی در پــرورش میگــو و همچنیــن کمــک
دولــت در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد .ســپس دکتــر بهنــگار بــه
صــورت مجــازی اطالعاتــی در زمینــه ســابقه ،رونــد و اهــداف
هوشمندســازی از جملــه کاهــش هزینــه هــای تولیــد ،افزایــش
تولیــد در واحــد ســطح ،توســعه پایــدار ،پیشــگیری از بیمــاری
هــا و حفاظــت از محیــط زیســت در بخــش کشــاورزی و آبــزی
پــروری ارائــه داد .همچنیــن مختصــری در مــورد مســایل فنــی و
انــواع سنســورهایی کــه مــی توانــد در این زمینــه کاربرد داشــته
باشــد ،توضیــح داد .در ادامــه دکتــر آقایــی مقــدم خالصــه ای
از فعالیــت هــای در دســت انجــام در زمینــه هوشمندســازی
پــرورش میگــو و طــرح پایلوتــی کــه اســتان بوشــهر و توســط
پژوهشــکده میگــو و باهمــکاری بخــش خصــوص درحــال انجــام
اســت و همچنیــن در مــورد تالشــی کــه در ســال گذشــته از
طــرف مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلــی گــرگان
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه ،توضیــح داد و آمادگــی مرکــز
تحقیقــات اســتان را بــرای همــکاری در ایــن زمینــه و همچنیــن
از پتانســیل موجــود در مزرعــه پــرورش میگــوی تحقیقــات
اعــام نمــود .آقــای عمرانــی از اداره کل شــیالت خواســت کــه
از زیرمجموعــه و مزرعــه داران میگــو نیازهــای مربوطــه را
احصــاء کــرده بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان اعــام نمایــد.
نماینــدگان شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان کــه در جلســه
حضــور داشــتند از توانایــی و تجربــه خــود در زمینــه تولیــد
و نصــب سنســورهای مختلــف و اجــرای هوشمندســازی در
زمینــه هــای مختلــف گفتنــد و بیــان کردنــد کــه در اســتان
ایــن توانایــی هــا وجــود دارد و نیــازی نیســت از شــرکت
هــای خــارج اســتان بهــره گرفتــه شــود .در پایــان جلســه
نیــز دکتــر جبــاری مدیــر کل شــیالت اســتان ،جمــع بنــدی
جلســه را عنــوان کــرد .همچنیــن قــرار شــد کــه ایــن جلســات
تــا حصــول نتیجــه و بــا فعالیــن اســتانی در زمینــه فنــاوری
اطالعــات و هوشمندســازی ادامــه داشــته باشــد و همچنیــن
شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال در ایــن عرصــه بازدیــدی
نیــز از مــزارع پــرورش میگــو داشــته باشــند.
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نشست هم اندیشی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی
پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای
داخل ــی کشــور -گیالن ،نشس ــت
هــم اندیش ــی بــه منظور بررس ــی
امــکان تکثیــر و پــرورش انبــوه
آرتمیــا در ایســتگاه تحقیقــات
تخصص ــی تغذیــه و غـذای زنــده
آبزیــان پژوهشــکده بــا همــکاری
مرکــز تحقیقــات آرتمیــای
کشــور -ارومی ــه با حضــور رئیس،
معــاون پژوهشــی پژوهشــکده و

همــکاران ایس ــتگاه تحقیقات ــی تغذیــه و غ ـذای زنــده آبزیــان تشــکیل
گردیــد .ابت ـدا دکت ــر صیادبوران ــی ،رئی ــس پژوهشــکده ،ضمــن خ ــوش
آمدگوی ــی بــه معرف ــی س ـوابق تحقیقات ــی ایس ــتگاه و تش ـریح اه ـداف
پژوهشــکده در زمینــه تکثی ــر و پ ــرورش انـواع غذای زنــده پرداخــت و در
خ واســت نمــود کــه پ ــس از بررس ــی زی ــر ســاخت هــای موج ــود ب رنامــه
اج رای ــی مــورد نی ــاز بــه منظــور همــکاری مشــترک بی ــن دو مجموعه در
خصــوص تکثی ــر و پ ــرورش آرتمی ــا بــه عنوان غـذای زنــده مفی ــد آبزیان
در ایســتگاه اعــام گــردد .در ایــن راســتا ،کارشــناس ارومیــه پــس از
بازدیــد از تجهی ـزات و زیرســاخت های موجود در ایس ــتگاه ،پیشــنهاداتی
در زمینــه تولی ــد ایــن آبــزی بــا ارزش در ایس ــتگاه و ســایر نقاط مس ــتعد
کشــور ارایــه دادنــد.

ممنوعیت صید ماهی شیر در آبهای خوزستان

گــزارش
بــه
عمومــی
روابــط
پژوهشــکده آبــزی
پــروری آب هــای
جنــوب کشــور -اهــواز،
پیــرو نامــه ممنوعیــت
صیــد ماهــی شــیر بــر اســاس مصوبــات دهمیــن اجــاس کمیســیون
منطقــه ای شــیالت (RECOFI: Regional Commission
 )for Fisheriesکــه از تاریــخ  25مردادمــاه تــا  25مهــر مــاه ســال
جــاری بــه مــدت دو مــاه در منطقــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان
بــرای تمامــی کشــورهای عضــو برقــرار مــی باشــد ،جلســه ای در
محــل معاونــت صیــد شــیالت خوزســتان بــا حضــور کارشناســان
آمــار معاونــت صیــد ،رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای
صیــادی خوزســتان و رئیــس بخــش بیولــوژی و ارزیابــی پژوهشــکده

در تاریــخ  18مهرمــاه ســال جــاری برگــزار شــد .در ایــن جلســه
رونــد اجــرای تصمیمــات فــوق و همچنیــن آمــار ماهــی شــیر تخلیــه
شــده در اســکله هــای صیــادی اســتان در شــش مــاه نخســت ســال
بررســی گردیــد .شــایان ذکــر اســت ،ماهــی شــیر بــا نــام علمــی
 Scomberomorus commersonیکــی از گونــه هــای مهــم
اقتصــادی اســت کــه میــزان صیــد آن در ســال  1400در آب هــای
خوزســتان  1840تــن بــوده اســت و حــدود  25درصــد ســهم صیــد
ماهیــان ســطحزی درشــت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
حفاظــت از ذخایــر ایــن گونــه بــا ارزش و بــا بــازار پســندی بــاال یکــی
از اولویــت هــای مدیریــت شــیالتی میباشــد .روش صیــد ایــن گونــه
بــا تــور گوشــگیر و قــاب مــی باشــد و هــم اکنــون در لیســت اتحادیه
بیــن المللــی حفاظــت از طبیعــت (IUCN: International
 )Union for Conservation of Natureدر وضعیــت نزدیــک
بــه تهدیــد ( )NT: Near Threatenedقــرار گرفتــه اســت.

بازدید از مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور -چابهــار ،دکتــر حافظیــه،
معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر احتشــامی ،مدیــر میگــو و ســخت پوســتان مؤسســه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور از رونــد اجــرای پایلــوت مولــد ســازی میگــوی کرومــا (پنئــوس ژاپونیکوس)
و پــروژه هــای پژوهشــی مرکــز و آزمایشــگاه هــا بازدیــد کردنــد .رئیــس بخش آبــزی پــروری مرکز،
گزارشــی از مولــد ســازی میگــو کرومــا داد و نکاتــی در مــورد اجــرای بهتــر مولــد ســازی ایــن میگو
اظهــار داشــت .در یــک جلســه اختصاصــی بــا نماینــده شــرکت همــکار طرح (شــرکت مکیــن دریا)
مــوارد اجرایــی آتــی بررســی شــد .همچنیــن دکتــر حافظیــه و دکتــر احتشــامی بــا عزیمــت بــه
مناطــق ســاحلی از زیســتگاه هــا نمونــه بــرداری جلبــک هــای دریایــی بــه منظــور تولیــد نشــاء و
گشــت دریایــی در راســتای پــروژه مکانیابــی زیســتگاه هــای مصنوعــی از فعالیت محققیــن بازدید
کردنــد .دکتــر محمــود حافظیــه طــی جلســات بــا معاونت صیــد و بنــادر ماهیگیــری اداره کل شــیالت در خصــوص مــوارد و چالش هــای صیادی
اســتان صحبــت کــرد .طــی جلســه ای بــا نماینــده بنیــاد علــوی در خصــوص کیفــی ســازی صیــد تــون ماهیــان در صیــادی شــناورهای خــرد،
اعــام همــکاری نمــود و بــا عقــد تفاهــم نامــه همــکاری مرکــز بــا بنیــاد علــوی موافقــت کــرد .با عنایــت بــه مراجعه ســرمایه گــذار طرح پــرورش
ماهــی در قفــس و پــرورش متراکــم میگــو در خصــوص ایــن مــوارد نیــز معــاون پژوهــش و فنــاوری ،همچنیــن مدیر گروه میگو و ســخت پوســتان
مؤسســه بــه تــوان فنــی ،دانــش و دســتاوردهای مؤسســه و امــکان ایفــای نقــش در طراحــی ،تدویــن و پشــتیبانی فنــی اعــام آمادگــی نمودنــد.
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بازدید دکتر حافظیه از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش
عمومــی
روابــط
انســتیتو تحقیقــات
بیــن المللــی ماهیــان
خاویــاری ،دکتــر
حافظیــه ،معــاون
پژوهــش و فنــاوری
مؤسســه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور
ضمــن حضــور در انســتیتو و نشســتی بــا دکتــر شــناور ،رئیــس،
معاونیــن و مســئولین بخــش هــای تحقیقاتــی و ســتادی انســتیتو،
در خصــوص چالــش هــای و مســائل پیــش روی پــروژه هــای
تحقیقاتــی و مصوبــه کمیســیون منابــع زنــده دریــای خــزر مبنــی
بــر ارائــه گــزارش تحلیلــی از وضعیــت ذخایــر ماهیــان خاویــاری بــه
بحــث و تبــادل نظــر پرداخــت .در ابتــدای جلســه دکتــر شــناور،
رئیــس انســتیتو ،ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه معــاون تحقیقاتــی
مؤسســه از زحمــات ایشــان و ســایر همــکاران مؤسســه بــه جهــت
حمایــت هــای انجــام شــده در حــوزه پــژوه هــای خاویــاری تقدیــر
کــرد .در ادامــه دکتــر حافظیــه اهــداف اصلــی حضــور خــود در
انســتیتو را بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص یکــی از مصوبــات
کمیســیون منابــع زنــده مبنــی بر ارائــه گــزارش تحلیلــی از وضعیت
ذخایــر ،بررســی وضعیــت لنــج کاوشــگر کاســپین جهــت اجــرای
صحیــح مصوبــه مذکــور و بررســی نحــوه تخصیــص دوم اعتبــارات
پــروژه هــای تحقیقاتــی انســتیتو برشــمرد .ایشــان همچنیــن تاکیــد
کردنــد تــا پایــان مهــر مــاه یــک نشســت تخصصــی بــا مشــارکت
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری و پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی کشــور -گیــان بــه منظــور بحــث و تبــادل
نظــر و تعییــن تکلیــف نحــوه اجــرای گشــت ارزیابــی ذخایــر ماهیان
خاویــاری ،اســتخوانی و کیلــکا برگــزار گــردد .معــاون پژوهــش و
فنــاوری مؤسســه تحقیقاتــی علــوم شــیالتی کشــور ابــراز امیــدواری
کردنــد بــا فراهــم شــدن مقدمــات الزم ،حداقــل یــک گشــت
ارزیابــی ذخایــر تاپایــان ســال  1401انجــام شــود .همچنیــن یکــی
از رویکردهــای اصلــی مؤسســه را حرکــت بــه ســمت اجــرای طــرح
هــای درآمــدزا عنــوان نمــود و تاکیــد کــرد ســمت و ســوی پــروژه

هــای تحقیقاتــی بایــد یــه صورتــی باشــد کــه بتوانیــم در راســتای
برنامــه تولیــد دو برابــری ســازمان شــیالت ایــران نقــش آفرینــی
مؤثــری داشــته باشــیم .در بخــش بعــدی جلســه معــاون پژوهــش
و فنــاوری مؤسســه مــواردی را در خصــوص مرحلــه دوم اعتبــارات
تخصیــص یافتــه بــه طــرح هــا و پــروژه هــای تحقیقاتــی انســتیتو
عنــوان کــرد کــه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت .شــایان
ذکــر اســت پیــش از ایــن جلســه دکتــر حافظیــه در معیــت دکتــر
محســنی و دکتــر عبدالملکــی در محــل اســتقرار لنــج تحقیقاتــی
کاوشــگر کاســپین واقــع در اســکله صیــد و صیــادی شــیالت گیــان
در بندرانزلــی حضــور یافتــه طــی بازدیــد میدانــی در جریــان مــوارد
مربــوط بــه راه انــدازی لنــج مذکــور بــه منظــور اجــرای گشــت
ارزیابــی ذخایــر ماهیــان خاویــاری قــرار گرفــت و قســمت هــای
مختلــف شــناور اعــم از اتــاق فرماندهــی ،موتــور خانــه ،آزمایشــگاه،
محــل خــواب و اســتراحت خدمــه شــناور و نیــز انبــار وســایل را
بررســی کــرد .دکتــر عبدالملکــی نیــز گــزارش کوتاهــی در خصــوص
عملیاتــی نمــودن گشــت هــای تحقیقاتــی و موانــع موجــود را بیــان
داشــت .الزم بــه توضیــح اســت کــه انســتیتو تحقیقــات بیــن المللی
ماهیــان خاویــاری بــا حمایــت هــای اعتبــاری بــی شــائبه ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گیــان و همــکاری معاونــت صیــد
و بنــادر ماهیگیــری ســازمان شــیالت ایــران و بــا توجــه بــه هزینــه
هــای بــاالی اجــاره شــناور بــرای انجــام دو گشــت دریایــی در اعماق
زیــر  10متــر کــه ســاالنه بیــش از  500میلیــون تومــان هزینــه
در بــر دارد ،ســاخت اولیــن شــناور تحقیقاتــی بــه نــام کاوشــگر
کاســپین بــا قابلیــت دریانــوردی در آب هــای کــم عمــق را بــرای
انجــام وظایــف حاکمیتــی محولــه بــا اعتبــارات اســتانی و ملــی در
دســتور کار خــود قــرار داد .در حــال حاضــر ایــن شــناور قابلیــت
انجــام گشــت هــای تحقیقــات دریایــی بــه لحــاظ فنــی (از نظــر
عملیــات ناوبــری ،سیســتم هــای مخابــرات و سیســتم هــای موتــور
و ژنراتــور در صــورت تامیــن اعتبــار الزم) را دارد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه شــناور کاوشــگر کاســپین آمادگــی انجــام ماموریــت های
دریایــی و همــکاری بــا ســایر مراکــز جهــت انجــام مطالعــات دریایی
نظیــر مرکــز ملــی اقیانــوس شناســی ،مرکــز مطالعــات دریــای خزر،
اداره هواشناســی ،مطالعــات دانشــگاهی و مطالعــات هیدرولــوژی و
هیدروبیولــوژی را در قالــب عقــد قــرارداد هــای پژوهشــی دارد.
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حضور رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش روابــط
عمومــی انســتیتو تحقیقــات
بیــن المللــی ماهیــان
خاویــاری ،دکتــر بهمنــی،
رئیــس مؤسســه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور ضمــن
حضــور در انس ــتیتو ،نشس ــتی بــا معاونی ــن و مس ــئولین بخــش
هــای تحقیقات ــی و ســتادی انس ــتیتو ،در خصــوص سیاســت هــا،
اولویــت هــای مؤسس ــه ،چالــش هــا و مس ــائل پی ــش رو بــه بحث و
تب ــادل نظ ــر پرداخــت .در ابتــدای جلس ــه دکت ــر محس ــنی ،معــاون
پژوهــش و فنــاوری انس ــتیتو گزارش ــی از عملک ــرد پژوهش ــی ط ــی
شــش ماهــه اول ســال  1401مشــتمل بــر وضعیــت طــرح هــا،
پ ــروژه هــای تحقیقات ــی و دســتاوردهای حاصلــه ،نی ــروی انس ــانی،
مقــاالت علمــی پژوهشــی و ترویجــی ،تعامــات بیــن المللــی و
لنــج تحقیقات ــی کاوشــگر کاس ــپین را ارائــه ک ــرد .دکت ــر محس ــنی
افزودنــد :تــاش مــا در انســتیتو ایــن اســت کــه تدویــن پــروژه
هــای تحقیقات ــی در راســتای پی ــش رویــداد برگ ـزار شــده توســط
مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی و نیازهــای فناورانــه احصــاء
شــده از آبــزی پ ــروران ماهی ــان خاویــاری باشــد .ایشــان در بخــش
بعــدی ســخنان خ ــود گوشــه ای از چالــش هــا و مشــکالت موجــود
شــامل :کمب ــود نی ــروی انس ــانی و خ ــودرو ،عــدم تخصی ــص گرنــت،
زمــان ب ــر بــودن تایی ــد فنــاوری هــای ارســال شــده بــه ســازمان
و مؤسس ــه ،فرســودگی تجهی ـزات آزمایشــگاهی ،کمب ــود اعتب ــارات
تخصی ــص یافتــه بــه پ ــروژه هــای تحقیقات ــی و غی ــره بی ــان ک ــرد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری انســتیتو همچنیــن پیشــنهاداتی در
خصــوص تســهیل همــکاری بیــن م راکــز در راســتای اجــرای
پــروژه هــای تحقیقاتــی و نیــز تســهیل رونــد تصویــب پــروژه
هــای تحقیقاتــی در م راکــز بــا حضــور ناظــر کمیتــه علمــی
فنــی مؤسســه ارائــه دادنــد .مهنــدس علیپــور ،معــاون برنامــه
ریــزی و پشــتیبانی انس ــتیتو ضمــن قدردان ــی از رئی ــس مؤسس ــه

بــه جهــت مس ــاعدت در بازگشــت درآمدهــای اختصاص ــی و ســایر
حمایــت هــای انجــام شــده در راســتای پیش ــبرد اهــداف پژوهش ــی
انس ــتیتو ،مــواردی را در خصــوص پرداخــت اعتب ــارات ســایر هزینــه
هــا ،مطالبــات ،معوقــات و مشــکالت م ربــوط بــه بیمــه مکمــل
کارکنــان ،کمب ــود خ ــودرو و نی ــروی انس ــانی بی ــان ک ــرد .ه ــر یــک
از رؤســای بخــش هــای تحقیقات ــی و ســتادی نی ــز مــواردی را در
خصــوص مشــکالت و چالــش هــای پی ــش رو عنــوان نمودنــد .در
ادامــه دکت ــر بهمن ــی ضمــن ع ــرض تبریــک بــه مناس ــبت هفتــه
وحــدت و اب ـراز خرســندی از حضــور در جمــع کارکنــان انس ــتیتو،
بــه ســواالت و مشــکالت مط ــرح شــده از ســوی حاضریــن جلس ــه
پاســخ گفتنــد .ایشــان در ســخنان خــود تاکیــد کردنــد نبایــد
اصالــت خــود را کــه همــان محقــق بــودن اســت ف رامــوش کنی ــم
و بایــد تــاش کنیــم در حــوزه کاری خــود ســودمند و اثرگــذار
باش ــیم .وی تصریــح نمــود موضوعــات و مشــکالت دســته بنــدی
و الویــت بنــدی شــده و پیگیــری جــدی بــه منظــور رفــع آنهــا
صــورت گی ــرد .رئی ــس مؤسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور
بــا توجــه بــه دریــا محــور بــودن برنامــه هفتــم توســعه و ســه
هس ــته کلی ــدی آن شــامل :بح ـران هــا ،اب ــر پ ــروژه هــا و پیش ـران
هــا نظی ــر اقتصــاد دریــا تصریــح نمود مؤسس ــه بایــد نقــش آفرینی
مؤث ــری در ایــن برنامــه داشــته باشــد .ایشــان همچنی ــن مــواردی
را در خصــوص شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت ،سیاســت
هــا و خروج ــی هــای م ربوطــه بی ــان نمــود و تاکی ــد کردنــد گشــت
ارزیابــی ذخایــر ماهیــان خاویــاری بــه هــر شــکل ممکــن اجــرا
شــود کــه نی ــاز بــه پیگی ــری جــدی انس ــتیتو دارد .دکت ــر بهمن ــی
خاط ــر نشــان کردنــد رمــز مؤفقی ــت در اج ـرای پ ــروژه هــای مل ــی
داشــتن نــگاه اکوسیس ــتمی اســت بدیــن معن ــی کــه امکانــات و
زیرســاخت هــای موجــود در ســایر م راکــز وابســته بــه مؤسســه
در ســایر اســتان هــا در جهــت پیش ــبرد پ ــروژه هــای مرتب ــط بــا
ماهی ــان خاویــاری در راســتای رفــع چالــش هــای آبــزی پ ــروران بــه
کار گرفتــه شــود.

بررسی چالش های تکثیر میگو در استان گلستان

بــه گــزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز تحقیقــات ذخای ــر آبزیــان آبهــای داخل ــی -گ ــرگان،
نشس ــت تخصص ــی میگــو بــا حضــور کارشناســان مرکــز و کارشناســان اداره کل ش ــیالت
اســتان تشــکیل گردیــد .در ایــن جلس ــه دکت ــر آقائ ــی مقــدم ،رئی ــس مرکــز اعــام ک ــرد
بــا توجــه بــه تولیــد حداقلــی در فــاز یــک ســایت میگــو گمیشــان و آمادگــی فــاز2
جهــت اضافــه شــدن بــه چرخــه تولی ــد ،رفــع مشــکل تولی ــد بچــه میگــو و وارد ک ــردن
بچــه میگــو از ســایر اســتان هــا الزام ــی اســت .همچنی ــن همــکاری ف ــی مابی ــن مرکــز،
اداره کل ش ــیالت و دامپزشــکی در رفــع مشــکالت ،حفــظ و ارتقــای چرخــه تولی ــد مهــم
م ــی باشــد .در ایــن جلس ــه ضمــن بررس ــی ســابقه و ابعــاد مختلــف تکثی ــر میگــو در
اســتان و چالــش هــای تولیــد تجــاری ،مقــرر گردیــد موضــوع بــه صــورت یــک طــرح
جامــع تحقیقاتــی و بــا همــکاری موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و بهــره
گی ــری از تــوان علم ــی و عملیات ــی پژوهشــکده میگــوی کشــور -بوشــهر بــه اســتان ارائــه
گ ــردد.
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برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی
کشــور -گیــان ،ســخن رانی
علمــی تحــت عنــوان
«آشــنائی بــا بیمــاری
ویروســی  KHVDو
توصیــه هائــی بــرای
پیشــگیری آن» توســط دکتــر جــواد دقیــق روحــی از اعضــای
هیــات علمــی در ســالن همایــش پژوهشــکده ارايــه گردیــد.
بیمــاری ویروســی کــوی هرپــس ویــروس ( )KHVDیکــی از
بیمــاری هایــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای جهــان و از
جملــه کشــور مــا را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .ایــن
بیمــاری تنهــا بــر روی کپــور معمولــی ()Cyprinus carpio

و نژادهــای مختلــف آن نظیــر ماهــی کــوی تاثیــر مــی گــذارد.
ایــن بیمــاری در دمــای بیشــتر از  16درجــه ســانتیگ راد رخ م ــی
دهــد .متاســفانه ایــن بیمــاری ویروســی درمــان خاصــی نــدارد
و در صــورت ب ــروز آن ممکــن اســت  80تــا  100درصــد ماهی ــان
کپ ــور معمول ــی موج ــود در کارگاه تلــف شــوند .از طرف ــی ماهی ــان
بجــا مانــده از بیمــاری احتمــاال حامــل ویــروس بــوده و مــی
تواننــد باعــث س ـرایت آن بــه گ ــروه هــای دیگ ــر شــوند .متاســفانه
هنــوز واکس ــن موث ــری ب ـرای ایمــن ســازی ماهی ــان پرورش ــی در
مقابــل ایــن وی ــروس وجــود نــدارد .لــذا بهتریــن راه مقابلــه بــا آن
پیشــگیری و رعایــت ســختگی رانه مقــررات ایمنــی زیســتی در
کارگاه هــای پ ــرورش ماه ــی اســت .در صــورت ب ــروز ایــن بیمــاری
الزم اســت پ ــرورش دهنــده حتمــا بــه اداره دامپزشــکی و ش ــیالت
اطــاع رســانی نمایــد تــا ضمــن دریافــت راهنمائ ــی و کمــک هــای
کارشناســی از انتشــار بیشــتر بیمــاری جلوگیــری شــود.

بازدید دانشجویان شیالت دانشگاه تهران از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور -تنکابن

جمعــی از دانشــجویان مقطــع کارشناســی شــیالت در ایــن
مرکــز حضــور یافتنــد و از ســایت هــای تکثیــر و پــرورش
مرکــز بازدیــد نمودنــد .خانــم دکتــر لشــگری ،رئیــس مرکــز
حیــن بازدیــد از ســایت هــای تکثیــر و پــرورش و آزمایشــگاه
هــا بــه بیــان توضیحاتــی در خصــوص تاریخچــه ،اهــداف و
اهــم فعالیــت هــای مرکــز ،عضویــت مرکــز در شــبکه مراکــز
آبــزی پــروری آســیا -اقیانوســیه (نــاکا) ،تاریخچــه و انــواع
سیســتم هــای تکثیــر و پــرورش ماهیــان ســردآبی در ایــران،
گونــه هــای ســردآبی پرورشــی کشــور ،روش هــای تغذیــه و
ضــد عفونــی ،روش هــای ســنجش فاکتورهــای فیزیکــی و
ش ــیمیایی و میکروب ــی آب ،اصــول قرنطینــه ،امنی ــت زیس ــتی،
ارزیابــی ســاختار و تنــوع ژنتیکــی ،حفــظ و بازســازی گونــه
هــای در مع ــرض خط ــر و انق ــراض ،تکثی ــر و پ ــرورش ،بهداشــت
و بیمــاری هــای ماهی ــان س ــردآبی پرداخــت و پ ــس از حضــور
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان دانشــجویان در ســالن جلســات در خصــوص پــروژه هــای
ســردآبی کشــور -تنکابــن ،دکتــر رضایــی ،مدیــر گــروه تحقیقات ــی شــاخص انجــام شــده در مرکــز از بــدو تأس ــیس تــا
ش ــیالت دانشــکده منابــع طبیع ــی دانشــگاه ته ــران بــه هم ــراه کنــون و دســتاوردهای آنهــا توضیحاتــی ارائــه دادنــد.
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اولین جلسه کمیته فناوری نانو
گــزارش
بــه
روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات ذخایــر
آبزیــان آبهــای داخل ــی-
گــرگان ،اولیــن جلســه
کمیتــه فنــاوری نانــو بــا
حضــور رئیــس مرکــز
تحقیقــات آمــوزش
کشــاروزی و منابــع
طبیع ــی اســتان ،روســا
و نماینــدگان م راکــز تحقیقاتــی ،نماینــدگان دانشــگاه گلســتان
و مســئول پژوهــش ســازمان جهــاد اســتان در محــل مرکــز
برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه ابتــدا دکتــر فرجــی در خصــوص
اهــداف تشــکیل ایــن کمیتــه توضیحاتــی داد و گفــت :یکــی
از مهمتریــن اهــداف احصــاء ،نیازهــای فناورانــه در بخــش هــای

مختلــف اســت .ایشــان نح ــوه تامی ــن اعتب ــار ایــن نــوع پ ــروژه هــا را
محــل صنــدق هــای پژوهــش و فنــاوری ،تس ــهیالت بــا به ــره کــم،
منابــع بانــک کشــاورزی ،منابــع محــدود از ســازمان تحقیقــات و
1درصــد اعتب ــارات پِژوهش ــی دســتگاه هــای اج رای ــی قابــل جــذب
اعــام ک ــرد .س ــپس یکایــک اعضــای کمیتــه ضمــن معرف ــی خ ــود
پیشــنهاداتی ارائــه نمودنــد .در ایــن خصــوص دکت ــر آقای ــی مقــدم
تشــکیل ایــن کارگ ــروه را مثب ــت ارزیابی نمــود و در خصــوص احصاء
نیازهــای فناورانــه گفــت :دســتگاه هــای اج رای ــی بایــد ایــن نیازهــا
را در اولویــت ق ـرار دهنــد .پ ــس حتمــا بایــد کارگ ــروه های ــی هــم
در م راکــز تحقیقات ــی و بــا حضــور نماینــدگان بخــش هــای اج رای ــی
تشــکیل شــود .اولی ــن پیشــنهاد پژوهش ــی بــا عنــوان افزایــش ق ــوه
نامیــه بــذر کنجــد بــا اســتفاده از نانــو کــود هــا توســط دکتــر
ارزانــش مط ــرح گردیــد و بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته شــد .دکت ــر
عب ــادی از دانشــگاه آزاد گ ــرگان نی ــز در خصــوص محدودیــت هــای
اســتفاده از نانــو ذرات در صنایــع غذایــی توضیحاتــی داد.

حضور در چهارمین جلسه زیر کمیته حفاظت اکوسیستم تاالب انزلی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهای
داخلــی کشــور -گیــان ،چهارمیــن جلســه زیــر کمیتــه حفاظــت
اکوسیســتم تــاالب انزلــی در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان گیــان بــا حضــور دکتــر علیرضــا میرزاجانــی ،نماینــده
پژوهشــکده 12 ،عضــو دیگــر ،نماینــدگان ذینفعــان و معــاون
فرمانــدار انزلــی برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه در خواســت
تعاونــی قایقرانــان انزلــی در خصــوص الیروبــی برخــی از بخــش
هــای تــاالب مــورد بررســی قــرار گرفــت ،امــا اتخــاذ تصمیــم
نهایــی منــوط بــه بازدیــد از تــاالب موکــول شــد .بازدیــد مذکــور
در  ۲۴مهــر بــا حضــور اعضــا و فرمانــدار انزلــی انجــام گرفــت.
در نهایــت کمیتــه بــا الیروبــی ســه بخــش موافقــت ،و تصمیــم
گیــری در مــورد دو بخــش دیگــر را بــه بحــث و تبــادل نظــر
بیشــتر در جلســه بعــدی کمیتــه موکــول نمــود.

عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و جهاد دانشگاهی واحد استان مازندران
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده
اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،بــه منظــور ایجاد
زمینههــای همــکاری
آموزشــی،
علمــی،
پژوهــش و فنــاوری
فــی مابیــن پژوهشــکده
و جهــاد دانشــگاهی
واحــد مازنــدران ،جلســه

مشــترک مســئولین دو ارگان ،در جهــاد دانشــگاهی برگــزار گردیــد.
ابتــدا دکتــر نصرالــه زاده ضمــن معرفــی پژوهشــکده ،اعــم پــروژه هــا
و دســتاوردهای انجــام شــده را تشــریح نمــود و آمادگــی پژوهشــکده
در خصــوص فعالیــت هــای مشــترک بــا جهــاد دانشــگاهی را اعــام
کــرد .در ادامــه مهنــدس شــافعیان ،ضمــن معرفــی فعالیــت هــای
شــاخص جهــاد دانشــگاهی و همــکاری بــا ارگان هــای مختلــف ،بــر
لــزوم تعریــف و اجــرای طــرح کاربــردی بــا نــگاه رفــع مشــکالت بهره
بــرداران در حــوزه هــای مختلــف تاکیــد کــرد .در خاتمــه تفاهــم
نامــه همــکاری فــی مابیــن ،پــس از امضــاء ،بیــن طرفیــن مبادلــه
شــد.
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سخنرانی دکتر جلیلی در نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان ،روز ســه شــنبه  26مهرمــاه،
سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان در پانــل فــرآوری نشســت تخصصــی پــرورش دهندگان
ماهیــان خاویــاری کشــور ،ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «نیازمندیهــا ،مزایــا و معایــب اشــکال مختلــف
فــرآوری و عرضــه گوشــت ماهیــان خاویــاری» ارائــه نمــود .دکتــر جلیلــی سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقات
فــرآوری آبزیــان در پانــل فــرآوری ،تجــارت و حفــظ برنــد خاویــار ایــن نشســت تخصصــی ،در تعریــف
اهــداف و حیطــه عملکــرد صنعــت فــرآوری آبزیــان ،گفــت :فــرآوری آبزیــان دامنــه گســتردهای از فعالیتها
را در بــر میگیــرد کــه در ابتــدای ایــن زنجیــره بیولوژیســت و در انتهــای آن بازاریــاب و فروشــنده قــرار گرفتهانــد .تکنولوژیســتها و
متخصصیــن فــرآوری آبزیــان بخــش اصلــی ایــن زنجیــره را تشــکیل داده ،مســئولیت عملیــات حفــظ تازگــی و کیفیــت ،کاهــش ضایعــات،
فــرآوری و تولیــد محصــوالت متنــوع ،بهینهســازی فرآیندهــا ،تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و اســتحصال ترکیبــات ارزشــمند
زیســتی بــا عملکردهــا و کاربردهــای مختلــف را برعهــده دارنــد .بدیــن ترتیــب زنجیــرهای اغلــب طوالنــی ،از هنــگا م صیــد یا برداشــت آبزی
تــا زمــان مصــرف نهایــی آن ،در حــوزه تخصصــی فــرآوری آبزیــان قــرار دارد .وی همچنیــن بــا بیــان نســبت اشــکال مختلــف فــرآوری و
عرضــه تولیــدات شــیالتی جهــان در کشــورهای توســعه یافتــه و مقایســه آن بــا کشــورهای در حــال توســعه ،افــزود :رونــد افزایشــی تولیــد
محصــوالت فــرآوری شــده بــه صــورت منجمــد ،آمــاده و کنســرو شــده در کشــورهای توســعه یافتــه ،در راســتای پاســخگویی بــه نیازهــا و
الزامــات زندگــی مــدرن ،و در عیــن حــال بــا هــدف تجمیــع فعالیتهــا ،رفــع معضــات لجســتیک و امــکان بهرهبــرداری صــد در صــدی
آبزیــان میباشــد .سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان در ادامــه ،بــه بیــان اشــکال متــداول فــرآوری و عرضــه گوشــت ماهیان
خاویــاری بــه صــورت تــازه ،فرآوردههــای منجمــد ،فرآوردههــای عمـلآوری شــده ،فرآوردههــای ســوخاری شــده آمــاده مصــرف ،کنســرو
شــده و ســوپ (از ســر ،دم و بالههــا) ،پرداخــت و ضمــن برشــماری برخــی شــاخصها /ویژگیهــای مهــم هــر دســته از محصــوالت ،از
حیــث شــرایط حمــل و نقــل و نگهــداری ،عمــر مانــدگاری ،قیمــت تمــام شــده محصــول ،میــزان ســرمایه (ثابــت  +در گــردش) مــورد نیاز،
جامعــه هــدف (مشــتریان) ،نحــوه و نــوع آمادهســازی ،مصــرف و میــزان ارزش افــزوده (حاشــیه ســود) ،نیازمندیهــا ،مزایــا و معایــب آنهــا را
نیــز تشــریح و مقایســه نمــود .در ادامــه ایــن پانــل بــه مباحــث فــرآوری و تنــوع کاربردهــای خاویار ،میــزان و رونــد تولیــد در ایــران و جهان،
اســتانداردها ،مقــررات ،الزامــات و عوامــل موثــر بــر صــادرات و فــرآوری خاویــار پرداختــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه نشســت تخصصــی
پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری کشــور بــا مشــارکت شــرکت فرادانــه ،ســازمان شــیالت ایــران ،شــرکت آبزی کــو ،موسســه تحقیقات
علــوم شــیالتی کشــور ،ســازمان دامپزشــکی کشــور و برخــی انجمــن هــای علمــی و پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری ،طــی روزهــای
 25و  26مهرمــاه ســال جــاری در اســتان گیــان بــا  4پانــل تخصصــی ،تکثیرمصنوعــی ،مولدســازی و ژنتیک خاویاری پرورشــی ،بهداشــت
و بیمــاری در مــزارع تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری ،تغذیــه ،مدیریــت پــرورش ،آب و مهندســی آبزیــان و پانــل فــرآوری ،تجــارت و
حفــظ برنــد خاویــار ایــران و بــا حضــور و ســخنراني دكتــر ميخاييــل چبانــوف اســتاد برجســته بینالمللــی پــرورش ماهيــان خاويــاري از
روســيه و جمــع کثیــری از پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری سراســر کشــور ،مدیران و مســئولین اســتانی و ملی ،اســاتيد دانشــگاهی و
كارشناســان صنعــت ماهيــان خاويــاري ،بــا برنامــه هــای متنــوع برگــزار شــد.

ارتقاء پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری ،طبــق اعــام دبیــر
شــبکه آزمایشــگاهی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــر اســاس آخریــن نتایــج ارزیابــی
عملکــرد آزمایشــگاههای عضــو کــه طبــق دســتورالعمل عضویــت در ایــن شــبکه صــورت گرفتــه اســت
مجموعــه آزمایشــگاههای پژوهشــکده بــا عملکــردی کــه در ســال  1400داشــت ،توانســت بــه ســطح
آزمایشــگاههای توانمنــد آن معاونــت ارتقــاء پیــدا کننــد .مدیریــت پژوهشــکده ایــن موفقیــت را کــه
حاصــل تعهــد ،تــاش و تخصــص کارشناســان مجــرب تحقیقاتــی اعــام کــرد و بــه همــکاران تبریــک
گفــت و اظهــار امیــدواری کــرد تــا ایــن موفقیــت هــا تــداوم داشــته باشــد.
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پایلوت تولید بیوسیالژ در شهرک صنعتی میرود بابلسر
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده اکولوژی
دریــای خــزر -ســاری،
نشســتی بــا حضــور دکتــر
صفــری ،معــاون تحقیقاتــی
مهنــدس
پژوهشــکده،
گلپــور ،مدیــر عامــل شــرکت
قفــس گســتران کاســپین
و کارشناســان مرتبــط در
بابلســر برگــزار گردیــد .ابتــدا
دکتــر صفــری ضمــن تاکیــد
در خواســت بخــش خصوصی

مبنــی بــر ســاماندهی ضایعــات واحدهــای فــرآوری در جهــت تولیــد
محصــوالت بــا ارزش افــزوده نظیــر بیوســیالژ ،اشــاره کــرد پروپــوزال
اولیــه تولیــد پایلــوت بیوســیالژ از ضایعــات ماهــی در ســامانه
«رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانــش بنیــان اشــتغال آفریــن حــوزه
شــیالت» بارگــذاری شــده و در صــورت حمایــت مالــی و اعتبــاری
بخــش خصوصــی ،طــرح مذکــور در قالــب مقیــاس نیمــه صنعتــی
در شــهرک میــرود بابلســر عملیاتــی خواهــد شــد .مهنــدس گلپــور
ضمــن اســتقبال از طــرح بیوســیالژ اظهــار داشــت کــه بــا انجــام این
طــرح ،ضمــن ســاماندهی ضایعــات تولیــد شــده ،واحدهــای فــرآوری
نیــز از اجــرای آن منتفــع خواهــد شــد .وی در ادامــه یــادآور شــد
کــه بــا رایزنــی بــا ســایر واحدهــای فــرآوری ،زمینــه اجــرای طــرح
را فراهــم خواهنــد کــرد.

نشست مشترک با بخش خصوصی در ارتباط با رفع مشکل صادرات خاویار پرورشی

بــه گــزارش روابــط
پژوهشــکده
عمومــی
اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،نشســتی بــا حضــور
دکتــر صفــری ،معــاون
تحقیقاتــی پژوهشــکده،
مهنــدس گلپــور مدیــر عامــل شــرکت قفــس گســتران کاســپین و
کارشناســان واحدهــای فــرآوری ،در مرکــز فــرآوری ماهــی و خاویــار
در شهرســتان بابلســر برگــزار گردیــد .ابتــدا مهنــدس گلپــور در
خصــوص باقیمانــده ترکیباتــی نظیــر ماالشــیت و لوکوماالشــیت در

خاویــار توضیحاتــی را ارائــه کــرد و بیــان داشــت کــه ایــن مشــکل،
صــادرات خاویــار ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا را
تحــت الشــعاع قــرار داده و پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری را
بســیار نگــران کــرده اســت .در ادامــه دکتــر صفــری اذعــان داشــت
کــه ترکیبــات مذکــور بــه لحــاظ ســاختار آلــی ،میــل بــه تجمــع
در بافــت هــا چربــی داشــته و از اینــرو تخمــدان ماهیــان خاویــای
ارگان مناســبی بــرای تجمــع آنهــا مــی باشــد .وی در ادامــه بــه
راهکارهــای مختلــف جهــت کاهــش باقیمانــده مــواد مذکــور اشــاره
کــرد و اذعــان داشــت کــه جهــت دســتیابی بــه نتایــج مســتدل نیــاز
بــه انجــام آزمایشــات و آزمــون و خطــا مــی باشــد.

ارائه مقاله توسط کارشناسان پژوهشکده در کنگره بین المللی کوهستان و اکولوژی کشور ترکیه

بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده اکولوژی
دریــای خــزر -ســاری،
کارشناســان پژوهشــکده بــا
ارائــه ســه مقالــه در کنگــره
بیــن المللــی کوهســتان
و اکولــوژی در چارچــوب
توســعه پایــدار کشــور ترکیــه شــرکت کردنــد.
دکتــر نصرالــه زاده ،خانــم مهنــدس مریــم رضایــی و خانــم مهنــدس
مهدیــه بالوئــی مقــاالت زیــر را بــه صــورت ســخنرانی و از طریــق
وبینــار ارائــه داشــتند.
The Comparison of different phases of the-1

Caspian and Black Seas ecosystem with emphasis
on the Ctenophores Invasion
Monitoring of Heavy Metals Mercury, Cadmium,-2
Lead, and Arsenic in the waters of the Southern
2019 -2018 Caspian Sea during
Investigating of the physicochemical properties -3
of ships ballast water in Amirabad port in the
southern of Caspian Sea
کنگــره بیــن المللــی Mountain and Ecology Congress
Within the Framework of Sustainable Development
 )(MEDESU2022در روزهــای  20و  21اکتبــر  2022در کشــور
ترکیــه برگــزار شــد.
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انتشار نشریه فنی القاء تریپلوئیدی در آبزیان ( روش ها و کاربرد آن در آبزی پروری)

بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
ژنتیــک و اصــاح نــژاد
ماهیــان ســردآبی شــهید
مطهــری یاســوج ،نشــریه
فنــی بــا عنــوان القــاء
تریپلوئیــدی در آبزیــان (روش
هــا و کاربــرد آن در آبــزی
پــروری) بــا نــگارش دکتــر رقیــه محمــودی عضــو هیــات علمــی و
رئیــس گــروه بخــش آبــزی پــروری مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصالح
نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید مطهــری یاســوج و همــکاران به رشــته

تحریــر درآمــده و انتشــار داده شــد .ایــن نشــریه در مورخــه  24مهــر
 1401بــا شــماره فروســت  62323در مرکــز فنــاوری اطالعــات و
اطالعرســانی کشــاورزی ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی ثبــت گردیــد.
در ایــن نشــریه مکانیســم و نحوه القــاء تریپلوئیــدی ،روش هــای القاء،
عوامــل موثــر بــر موفقیــت القــاء تریپلوئیــدی ،القــاء تریپلوئیــدی در
ماهیــان قــزل آالی رنگیــن کمــان ،ماهــی کپــور علــف خــوار ،ماهــی
کپــور معمولــی ،ســی بــاس ،تیالپیــای قرمــز ،تیالپیــای ســیاه ،آزاد
دریــای شــمال و میگــوی ســفید ،مزایــا و معایــب پــرورش ماهیــان
تریپلوئیــد و کاربــرد آن در آبــزی پــروری بــه منظــور بهــره بــرداری
کاربــران ،کارشناســان و پــرورش دهنــدگان آبزیان آورده شــده اســت.

ارائه مقاله در نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات علمی کشور ترکیه
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی
دریــای خــزر_ ســاری ،خانــم
مهنــدس آســیه مخلــوق از
کارشناســان بخــش اکولــوژی
پژوهشــکده بــا ارائــه مقالــه :
Determining the scope

of water use based on algal and abiotic indices in
)Sirvan River (Iranدر نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی تحقیقــات
علمــی کشــور ترکیــه شــرکت کردنــد .ایــن مقاله بصــورت ســخنرانی و
از طریــق وبینــار ارائــه شــد.
کنگــره بیــن المللــی  Scientific Researches Conferenceاز
روزنهــم تــا یازدهــم اکتبــر  2022در شــهر آندانــا کشــور ترکیــه برگزار
شــد.

نشست صمیمی با وزیر جهاد کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی
کشــور ،خانــم دکتــر لشــگری رئیس مرکــز تحقیقــات ماهیان ســردآبی
کشــور ،در نشســت صمیمــی بــا دکتــر ســاداتی نــژاد ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی کــه در تاریــخ  28مهــر  1401در ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان مازنــدران -ســاری برگــزار شــد ،حضــور یافــت .در ایــن نشســت
رئیــس و پرســنل ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران،
رؤســای مدیریــت هــا و مراکــز جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــای زیــر
مجموعــه ،رؤســای مراکــز پژوهشــی و آموزشــی ،جمعــی از نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی و ...حضــور داشــتند .دکتــر ســاداتی نــژاد
در نشســت صمیمــی بــا کارکنــان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران
اعــام نمــود :رســالت وزارت جهــاد کشــاورزی حمایــت از تولیــد اســت

و نیــروی انســانی ثــروت وزارت جهــاد کشــاورزی اســت .وی ادامــه داد:
مأموریــت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی در بــازار هــم اضافــه شــد و
ایــن مأموریــت بــدون افزایــش نیــروی انســانی در بــازار ،بــه درســتی
رصــد و عملیاتــی شــده اســت .دکتــر ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه
امــروز محصــول ایرانــی بــا برنــد دیگــر در دنیــا بــه فــروش مــی رســد،
افــزود :شــخص رئیــس جمهــور نســبت بــه موضــوع مهــم کشــاورزی
کــه ســبب خودکفایــی محصــوالت مــی شــود پیگیر اســت و مازنــدران
در بخــش بــازار و صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا چالــش جــدی
مواجــه اســت کــه بایــد حــل شــود.
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شرکت در جلسه کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن
بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی
کشــور ،جلســه کارگــروه پدافنــد
غی ــر عامــل شهرســتان تنکابــن بــا
حضــور نماینــدگان ادارات دولتــی
شهرســتان تنکابــن ،روز پنجشــنبه
 28مه ــر  1401در ش ــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنکابــن
برگ ـزار گردیــد .در ابتــدای جلس ــه دکت ــر نیمــا نژادمقــدم ،رئی ــس
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنکابــن ضمــن خــوش
آمدگویــی ،گــزارش مختصــری از عملکــرد و برنامــه هــای آتــی
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنکابــن در خصــوص
پدافنــد غی ــر عامــل ارائــه داد و ب ــر ایجــاد اتــاق ســامت در ه ــر
اداره جهــت پایــش ســامت پرســنل (انــدازهگیــری برخــی از
فاکتورهــای مهــم از قبی ــل فشــار خــون ،قنــد خ ــون ،قــد و وزن)
تأکی ــد و بــه اعــام آمادگ ــی ش ــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
تنکابــن جهــت اعــزام کارشــناس بــه منظــور همــکاری و آنالیــز
مــوارد ذکــر شــده و همچنیــن فاکتورهــای تکمیلــی در حــوزه

ســامت اشــاره نمــود .در ادامــه دکتــر رضــا نژادمقــدم ،دبیــر
کارگ ــروه پدافنــد غی ــر عامــل شهرســتان تنکابــن بــه ارائــه گـزارش
اقدامــات انجــام شــده در راســتای مصوبــات جلســات گذشــته
پرداخــت و س ــپس ه ــر یــک از اعضــاء کارگ ــروه در مــورد عملک ــرد
اداره خــود در زمینــه اجــرای پدافنــد غیــر عامــل توضیحاتــی
بیــان نمــود .دکتــر میثــم عرفانــی نیــز بــه نمایندگــی از مرکــز
تحقیقــات ماهی ــان س ــردآبی کشــور در ایــن جلس ــه حضــور یافــت
و ضمــن ارائــه گــزارش مختصــری از اجــرای طــرح کالن تولیــد
ماهــی قــزلآالی رنگیــن کمــان  SPFو معرفــی دســتاوردهای
آن کــه در حقیقــت نوعــی اجــرای پدافنــد غیرعامــل در ســطح
کشــور بــوده ،پیشــنهاداتی در راســتای ایجــاد امنیــت زیســتی
و جلوگی ــری از بیوتروریس ــم در ح ــوزه ش ــیالت و محی ــط زیس ــت
و کنتــرل مســتمر و نظــارت بیشــتر ادرات ذی ربــط بــا همــکاری
نیــروی انتظامــی در خصــوص ورود و خــروج بهداشــتی ماهــی و
تخــم چشــمزده در ســطح شهرســتان بــه منظــور پیشــگیری
از بیماریهــای نوظهــور و کنتــرل بیمــاریهــای موجــود ارائــه
نمــود.

