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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
کشــور، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
موسســه در گفتگو بــا خبرنــگار روزنامه 
ــی  ــی س ــر ماه ــرآمد، تکثی ــاد س اقتص
ــه در  ــدام موسس ــن اق ــس را مهمتری ب

ــت. ــاری دانس ــال ج س
ــت  ــت: صنع ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
نویــن و پرســود پــرورش ماهــی در 
قفــس کــه چندســالی اســت بــا رویکرد 
ــد  ــاز تولی ــای زیســتگاه ها و ب ــا، احی ــرای دری ــس ب ایجــاد فرصــت تنف
ــکالت  ــره ای از مش ــروز در چنب ــده، ام ــرح ش ــی مط ــان دریای ذخایرآبزی
مختلــف گرفتــار شــده و فعــاالن ایــن عرصــه بــرای بهبــود وضع، چشــم 
ــن  ــرق نوی ــی از ط ــن صنعــت یک ــد. ای ــت دارن ــت دول ــه حمای ــد ب امی
ــی و بازگشــت  ــه اشــتغال، درآمدزای ــا توجــه ب ــه ب ــروری اســت ک آبزی پ
ســریع ســرمایه دارای متقاضیــان زیــادی بــرای ســرمایه گذاری اســت امــا 
رونــق آن نیازمنــد تــالش بــرای حل مشــکالت متعــدد ابهام هــای موجود 
اســت.به گــزارش روزنامــه اقتصادســرآمد، ایــن صنعــت نوپــا بــر خــالف 
صنایــع دیگــر بــرای ســِر پــا مانــدن بــه اســتفاده از منابــع انــرژی بــرق، 
منابــع آب زیرزمینــی و ســوخت نیــازی نــدارد و حتــی زمینــی بســیار 
کمتــر تنهــا بــرای ســایت پشــتیبان اشــغال می کنــد و در بســتر خوان 
گســترده دریــا اجــرا می شــود و محصولــی کــه ۷۰ درصــد آن بــه صورت 
ارگانیــک اســت تولیــد می شــود. محصــول تولیــدی در ایــن صنعت هم 
ــی و هــم زمینــه صــادرات دارد طوریکــه یــک مجموعــه  مصــرف داخل
۵۰۰ تنــی بــا ســرمایه گــذاری ۱۶ میلیــارد تومــان ۳۵ میلیــارد تومــان 
ســود بــه خــود می آورد.متاســفانه بهــره بــرداری بیــش از حــد از ظرفیت 
منابــع آبزیــان دریایــی بــا اســتفاده از روش هــا و ادوات صیــد مخــرب در 
دهه هــای اخیــر باعــث کاهــش ذخایــر دریایــی، تخریــب زیســتگاه ها و 
ــی بــه ویــژه در  صیدگاه هــا و افزایــش هزینه هــای صیــادان بنــادر جنوب
اســتان بوشــهر شــد، بــه همیــن دلیــل کارشناســان از ســال ۱۳۸۰ در 
ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــا اســتفاده از طــرح پ ــد ب کشــور تــالش کردن
ــرای بازســازی  ــی ب ــرای اجــرای ایــن طــرح فرصت و ایجــاد فضــای الزم ب

ذخایــر و تنفــس دریــا فراهــم آورنــد.
محمــود حافظیــه، معــاون پژوهشــی فنــاوری موسســه تحقیقــات علوم 
شــیالت کشــور در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا اقتصــاد ســرآمد کــه 
ــن  ــاخص اقدامات ای ــا ش ــه ب ــیالت و در رابط ــگاه ش ــیه نمایش در حاش
ــت:  ــا گف ــگار م ــه خبرن ــاری ب ــال ج ــیالت درس ــور ش ــه در ام موسس
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالت کشــور بــا برخــورداری از ۱۰۴ ســال 
ــرآوری توانســته  ــروری و ف ــزی پ ــد، آب ــی در حــوزه صی ســابقه تحقیقات

ــد. ــود کن ــب خ ــی را نصی ــای بزرگ موفقیت ه
ســی بــس آســیایی تنهــا ماهــی کــه تکثیــر آن در جنــوب 

کشــور دنبــال مــی شــود
ــوم شــیالت  ــر بخــش موسســه تحقیقــات عل ــدام اث ــن اق وی مهمتری
کشــوردر ســال جــاری، تکثیــر ماهــی ســی بــس آســیایی بــه عنــوان 

ــرد و افــزود: ایــن  ــام ب ــروری در قفــس ن ــزی پ ــی در حــوزه آب تنهــا ماه
نــوع از ماهــی در جنــوب کشــور در تمــام نقــاط و عمدتا در هرمــزگان در 

حــال تکثیــر و پــرورش اســت.
ــرورش ایــن  ــا بیــان ایــن کــه در سیســتان و بلوچســتان واحــد پ وی ب
نــوع ماهــی در قفــس بــه تازگــی شــروع شــده امــا از مدت هــا پیــش در 
بوشــهر و در خوزســتان در دســت اجراســت . حــدود ۴ هــزار تــن ماهــی 
ســی بــس، میــزان تولیــدی اســت کــه در حــال حاضر در کشــور بــه آن 

ــم. ــدا کرده ای دســت پی
ــی ترین  ــی از اساس ــه ماه ــن بچ ــه تامی ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب حافظی
مشــکالت صنعــت پــر ســود ماهــی در قفــس اســت کــه تــا پیــش از 
ایــن ازخــارج وارد مــی شــد افــزود: موسســه مــا توانســت امســال عــالوه 
بــر مولــد ســازی، تکثیــر را نیــز بــا موفقیــت در پژوهشــکده اهــواز بــه 
انجــام برســاند. تکثیــر فراینــدی بیوتکنیکــی بــا مراحل مختلف اســت 
کــه مهمتریــن بخــش ان در اصطــالح اســتفاده از دوز وهورمون مناســب 

بــرای  تکثیــر موفــق اســت.
ــی بخــش خصوصــی  ــه منظــور همراه ــدواری ب ــراز امی ــا اب ــه ب حافظی
ــس و قطــع واردات بچــه  ــس در قف ــی ب ــی س ــرورش ماه در بخــش پ
ماهــی از خــارج، افــزود: بــا ایــن اتفــاق از واردات بچــه ماهــی و خــروج ارز 
از کشــور جلوگیــری خواهــد شــد.او بیــان داشــت: کار بــزرگ دیگــری که 
در ســال ۱۰۴۱ توســط موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور بــه 
ثمــر رســید، ایجــاد شــرایط تکثیــر میگــوی کرومــا یــا میگــوی بومــی 
خلیــج فــارس در در ۶ ماهــه دوم ســال اســت کــه امــکان صیــد میگوی 
وانامــی در جنــوب کشــور وجــود نــدارد. چراکــه این نــوع میگوی فــارغ از 
دغدغــه هــا بــا به گزینــی در خلیــج فــارس رشــد و تکثیــر پیــدا میکند.
امیدواریــم ظــرف ۵ ســال آینــده حداقــل ۳۰ هــزار تــن تولید 

ــیم ــته باش میگو داش
ــوع میگــو از نیمــه دوم ســال آینــده  ــه ایــن کــه ایــن ن ــا اشــاره ب وی ب
وارد چرخــه تولیــد و تکثیــر خواهــد شــد، ابــراز داشــت: بــا ایــن اتفــاق 
ــد  ــکار بودن ــال بی ــه دوم س ــه در ۶ ماه ــو ک ــادان میگ ــکاری صی بی
پیشــگیری خواهــد شــد. لــذا امیــدوار هســتیم ظــرف ۵ ســال آینــده 
حداقــل ۳۰ هــزار تــن تولیــد میگــو بیــش از ســال های پیــش داشــته 
باشــیم.معاون پژوهــش موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در 
ــه آن اشــاره داشــت، گفــت: در  ــروژه ای کــه ب ــی دو پ مــورد صرفــه جوی
طــرح نخســت عــدد قابــل توجهــی ازر نصیــب کشــور شــد چــرا کــه 
بــا مولدســازی ماهــی ســی بــس از واردات ۶ میلیــون الرو از اســترالیا و 
تایلنــد جلوگیــری کردیم.حافظیــه بــا یــادآوری ایــن مهــم کــه هــر ۱۰۰ 
الرو حــدود ۲ دالر ارزبــری بــه همــراه دارد، گفــت: طبــق برنامــه از پیــش 
تعییــن شــده ســازمان شــیالت از تولیــد ۴ هــزار تــن  بــه ۵۰۰ هــزار تن 
در افــق ۱۰ ســاله خواهیــم رســید مشــروط بــر ایــن مهــم کــه ناگزیــر از 
واردات الرو ســی  بــس بــه کشــور نباشــیم.با ایــن تفاســیر، ایــن را هــم 
ــدری در  ــودن زیرســاخت های بن ــم ب ــوا و فراه ــه آب و ه ــزود ک ــد اف بای
ــه اســتان های  ــردن ایــن صنعــت را نســبت ب بوشــهر، مزیــت فعــال ک
ــه  ــوع گون ــوع و ن ــوای مطب ــرده اســت چرا کــه ه ــدان ک شــمالی دوچن
بچــه ماهــی مورد اســتفاده امــکان ذخیره ســازی در۱۲ مــاه ســال را دارد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دریــای  اکولــوژی  پژوهشــکده 
خــزر- ســاری، ســخنرانی علمــی 
تحــت عنــوان »بررســی اثر ســایز 
ــی  ــتیک پل ــت میکروپالس و غلظ
ــی و  ــتم ایمن ــر سیس ــتایرن ب اس
آســیب های بافتــی در ماهــی کاراس طالیــی )Carassius auratus( به 
عنــوان مــدل زیســتی در شــرایط آزمایشــگاهی« بــه صــورت وبینــار 

ــد. ــزار ش ــری برگ ــره باق ــر طاه ــط دکت ــکده توس در پژوهش
خالصه این سخنرانی به شرح زیر است:

ــی  ــی از آلودگ ــری، نگران ــع بش ــدن جوام ــی ش ــا صنعت ــگام ب هم
اکوسیســتم هــای آبــی بــه مشــتقات پالســتیکی بســیار جــدی اســت 
و زندگــی موجــودات را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. ایــن تحقیــق 
ــوژی ماهــی  ــر فیزیول ــر ســایز میکروپالســتیک پلــی اســتیرن را ب اث

کاراس بررســی کــرده اســت. ماهــی در معــرض دو ســایز )۰.۲۵ و ۸ 
میکــرون( بــا غلظــت هــای مختلــف قــرار گرفــت. ماهــی در مرحلــه 
ــدت ۱۶۸  ــه م ــر ب ــرم در لیت ــی گ ــت ۳۰۰ میل ــرض غلظ اول در مع
ــاعت  ــر ۲۴ س ــا ه ــد و روده ه ــش، کب ــت. از آبش ــرار گرف ــاعت ق س
جهــت بررســی تجمــع میکروپالســتیک  نمونــه بــرداری شــد. ســپس 
ــرم  ــی گ ــت۰۵/۰، ۵/۰ و ۵ میل ــه غلظ ــا س ــی ب ــی در تیمارهای ماه
ــورد  ــدت ۲۸ روز م ــه م ــرون ب ــایز ۲۵/۰ و ۸ میک ــا دو س ــر ب در لیت
بررســی قــرار گرفــت. تجمــع زیســتی پلــی اســتایرن در انــدام هــای 
مذکــور تاییــد شــد. بــه عــالوه تخریــب بافتــی در انــدام هــا وابســته 
بــه ســایز و غلظــت پلــی اســتایرن مشــاهده گردیــد. فعالیت سیســتم 
آنتــی اکســیدانی ماهیــان در معــرض پلــی اســتایرن افزایــش یافتــه و 
بیــان ژن هــای مربــوط بــه آنتــی اکســیدانت هــا فزاینــده بوده اســت. 
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن تحقیــق اثــر مخــرب میکروپالســتیک پلی 

اســتایرن را بــر ماهــی بــه روشــنی نشــان داده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
کشــور-  میگــوی  پژوهشــکده 
اتحادیــه  دعــوت  بــا  بوشــهر، 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
آبزیــان و اداره ترویــج شــیالت 
ــل  ــر عقی ــزگان، دکت اســتان هرم
ــای  ــه دوره ه ــا ارائ ــراه ب ــر هم ــل پذی دشــتیان نســب و محمــد خلی
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــتان ب ــوی اس ــرورش میگ ــزارع پ ــی از م آموزش
بیمــاری باکتریایــی نکــروز حــاد هپاتــو پانکــراس یــا AHPND در 
مــزارع پــرورش میگــوی اســتان هرمــزگان در ســال زراعــی جــاری، 

ایــن بازدیــد انجــام شــد. کارشناســان پژوهشــکده دو دوره آموزشــی 
ــاری  ــار بیم ــوی پرورشــی در کن ــد میگ ــت تولی ــن "مدیری ــا عناوی ب
ــرورش میگــو همــراه  ــزارع پ ــی م AHPND "و "آماده ســازی اصول
بــا معرفــی بیمــاری AHPN و دیگــر بیماری هــای باکتریایــی 
ــرون رفــت مــزارع از ایــن  مشــابه"، را برگــزار کــرده و راهکارهــای ب
بیمــاری را ارائــه نمودنــد.  در پایــان جلســه، دکتــر دشــتیان نســب، 
ــرداران  ــئواالت بهره ب ــه س ــخ دادن ب ــن پاس ــکده ضم ــس پژوهش رئی
ــه همــکاری علمــی و  و حاضــران، آمادگــی خــود را جهــت هــر گون
عملیاتــی بــه منظــور احیــاء مجــدد مــزارع پــرورش میگــو در اســتان 

ــود. ــالم نم ــزگان را اع هرم

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان 
ــکی  ــر کل دامپزش ــا مدی ــه ای ب ــرگان، جلس ــی- گ ــای داخل آبه
اســتان در جهــت هــم افزایــی و همــکاری هــای بیشــتر در 
ــا حضــور دکتــر آقائــی مقــدم، دکتــر  زمینــه تحقیقــات میگــو ب

ــر  ــی، و دکت ــر کاووس ــز، دکت ــره وی از مرک ــر ق ــینی و دکت حس
ــان اداره کل  ــت آبزی ــس اداره بهداش ــر کل و رئی ــوری، مدی فک

ــد. ــزار ش ــز برگ ــکی در مرک دامپزش
ــوی  ــد میگ ــدی رش ــوص کن ــی در خص ــه گزارش ــدای جلس ابت
موجــود در ســایت میگــوی گمیشــان و ضــرورت اجــرای پــروژه 
ــه  ــان ارائ ــایت گمیش ــاری EHP در س ــش بیم ــایی و پای شناس
ــی در خصــوص  ــدم توضیحات ــی مق ــر آقائ ــد و ســپس دکت گردی

ــرد. ــان ک ــایت را بی ــد در س ــت تولی وضعی
ــت اول اســتان  ــاری اولوی ــش بیم ــار پای ــر کاووســی در کن دکت
ــرد و  ــالم ک ــتان اع ــو در اس ــر میگ ــدازی تکثی ــایت راه ان و س
ــگاه مرکــز تحقیقــات تاکیــد  ــر اهمیــت جای در ایــن خصــوص ب
ــش  ــوزال پای ــز پروپ ــه مرک ــد ک ــرر گردی ــت مق ــود. در نهای نم
بیمــاری هــای عفونــی WSD ، AHPND و EHP را بــه 
ــد.  در  ــه ده ــکی ارائ ــه دامپزش ــد ب ــروژه واح ــک پ ــورت ی ص
ــان  ــت آبزی ــگاه بهداش ــی از آزمایش ــد کوتاه ــز بازدی ــان نی پای

ــت. ــورت گرف ــز ص مرک

سخنرانی علمی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری

بازدید از مزارع پرورش میگو

جلسه مشترک با اداره کل دامپزشکی استان گلستان



۳موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
ــزی  ــکده آب ــی پژوهش عموم
جنــوب  آبهــای  پــروری 
نشســت  اهــواز،  کشــور- 
هــم اندیشــی بــا نماینــدگان 
گرمابــی  هــای  اتحادیــه 
اهــواز  )دزفــول،  اســتان 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــزار گردی ــکده برگ ــهر( در پژوهش و خرمش
ــدگان ادارات  ــی، نماین ــش خصوص ــرداران بخ ــره ب ــر به ــالوه ب ع
ــده  ــتان و نماین ــت اس ــط زیس ــکی و محی ــیالت، دامپزش کل ش
ــزی  یــک شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه ســاخت تجهیــزات آب
پــروری نیــز حضــور داشــتند. دکتــر هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده 
ــن  ــان، اشــتغال آفری ــش بنی ــد، دان ــه ســال تولی ــاره ب ضمــن اش
ــاره مشــکالت  ــی درب ــف در ســطح مل ــزاری جلســات مختل و برگ
پیــش روی صنعــت آبــزی پــروری در اســتان و احصــاء نیازهــای 
ــت را  ــن نشس ــزاری ای ــل برگ ــی، دلی ــی و اجرای ــش خصوص بخ
تبــادل نظــر و فکــر و جمــع بنــدی ایــن موضوعــات بــرای ارائــه 
ــت و بخــش  ــد: شــورای گفتگــوی دول ــه مراجــع ذیصــالح مانن ب
خصوصــی، معاونــت اســتانداری و بخــش هــای مختلــف دســتگاه 
هــای اجرایــی برشــمرد. همچنیــن وی بــه معرفــی دومیــن 
همایــش ملــی منطقــه ای آبــزی پــروری کــه در آینــده نزدیــک 
سلســله  موضوعــات  و  شــد  خواهــد  برگــزار  پژوهشــکده  در 
ــری  ــتار همفک ــت و خواس ــش پرداخ ــن همای ــا در ای ــت ه نشس
ــروژه  ــمند، از پ ــر هوش ــد. دکت ــا ش ــت ه ــوع نشس ــاره موض درب
ــن  ــاخت واکس ــور و س ــژاد کپ ــالح ن ــد: اص ــی مانن ــای مهم ه
باکتریایــی بــرای کپــور معمولــی ســخن گفــت کــه نیــاز اساســی 
ــی مــی باشــد. مهنــدس  ــرورش ماهیــان گرماب مراکــز تکثیــر و پ
اســالمی و امانــی نماینــدگان اتحادیــه هــای گرمابــی اســتان بــه 
مشــکالتی ماننــد: توســعه غیرمجــاز و بــی رویــه پــرورش ماهــی 
ــرورش، روش  ــرای پ ــت ب ــا کیفی ــتفاده از آب ب ــتان و اس در اس
هــای ســنتی کشــت، بهــره بــرداری انــدک از ســطح زیــر کشــت، 
ــر  ــندی کمت ــرآوری و بازارپس ــث ف ــه بح ــی ب ــه کاف ــدم توج ع
ــته  ــا و حضــور ناخواس ــه ه ــه گون ــه بقی ــان نســبت ب ــور ماهی کپ
ماهــی تیالپیــا در مــزارع اشــاره کردنــد و خواســتار ایجــاد تنــوع 

ــه هایــی کــه بازارهــای  ــرورش گون ــه ای در کشــت، حتــی پ گون
ــد،  ــی دارن ــری باالی ــرد و تراکــم پذی ــی را نشــانه مــی گی صادرات
ــرف  ــردم در مص ــه م ــاوت ذائق ــه تف ــی ب ــدس امان ــدند. مهن ش
ماهــی کپــور بیــن داخــل کشــور و بــازار عــراق و بــه تغییــر نــوع 
ــدس  ــود. مهن ــاره نم ــازار اش ــر ب ــا ه ــی متناســب ب ــره مصرف جی
ســیامک روحانــی، کارشــناس دفتــر آبزیــان اداره کل دامپزشــکی 
ضمــن توجــه بــه بازاریابــی، فــرآوری و مباحــث زیســت محیطــی 
ــم اشــاره نمــود. وی  ــای متراک ــروز بیمــاری در سیســتم ه ــه ب ب
ــا و آب و  ــه از فض ــرداری بهین ــره ب ــار به ــود در کن ــح نم تصری
ــد  ــای جدی ــه ه ــرورش گون ــه پ ــی ک ــه خطرات ــد، ب ــش تولی افزای
ــود. وی  ــه نم ــد توج ــد بای ــور دارن ــای نوظه ــاری ه ــروز بیم و ب
ــه هایــی اختصــاص داد کــه چنــدان  ــه گون اولویــت پــرورش را ب
ــی  ــه دالیل ــا ب ــه بن ــا چنانچ ــند ت ــادرات نباش ــازار ص ــد ب نیازمن
ــند.  ــته باش ــی داش ــرف داخل ــت، مص ــت رف ــازار از دس ــن ب ای
مهنــدس دغاغلــه، کارشــناس تولیــد اداره کل شــیالت بــه تغییــر 
ــود و  ــای موج ــه ه ــرورش گون ــش روی پ ــکالت پی ــم و مش اقلی
الزامــات افزایــش بهــره وری و تولیــد متناقــض بــا کمبــود آب در 
ــزوم بهــره  ــارف و ل کشــور پرداخــت. وی، ایجــاد آب هــای نامتع
ــد کــه  ــرداری از آن را محصــول سیاســت هــای نادرســتی خوان ب
ــد. وی  ــای انســان ســاخت، شــده ان ــاالب ه ــد ت ــه تولی منجــر ب
بــه تناقــض هــای موجــود در اســتانداردهای زیســت محیطــی در 
ــیالت و  ــه ش ــات را متوج ــترین هجم ــود و بیش ــاره نم ــران اش ای
آبــزی پــروری دانســت. دکتــر عباســیان از شــرکت دانــش بنیــان 
ــاش و  ــوراک پ ــتگاه خ ــه دس ــی نمون ــه معرف ــازان« ب ــا س »پوی
اپلیکیشــن طراحــی و تولیــد شــده در ایــن شــرکت پرداخــت و از 
پژوهشــکده خواســت تــا در راســتای ترویــج ایــن محصــول بیــن 

ــام ورزد.  ــدگان اهتم ــرورش دهن پ
ــاون  ــوی زاده، مع ــدس مرتض ــمند و مهن ــر هوش ــان، دکت در پای
پژوهــش و فنــاوری پژوهشــکده، در جمــع بنــدی مباحــث مطــرح 
شــده بــه برگــزاری نشســت هــا بــا ســه موضــوع کلــی ۱- تنــوع 
گونــه ای در کشــت ۲- اقتصــاد، آینــده تولیــد و توســعه متــوازن 
ــت مشــکالت زیســت محیطــی و  ــتان ۳- در نهای ــیالت در اس ش
دامپزشــکی اشــاره نمــود و خواســتار صــدور بیانیــه الزم االجــرا 

در ایــن نشســت شــدند.

نشست هم اندیشی با نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و اتحادیه های گرمابی 

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
ــالن،  ــور- گی ــی کش ــای داخل آبه
ــوان  ــت عن ــی تح ــخنرانی علم س
ــان  ــرورش آبزی ــنجی پ ــکان س »م
ــتم  ــا اســتفاده از سیس ســاحلی ب
تجزیــه تحلیــل داده هــا« توســط مهنــدس محمــود نــوان 
مقصــودی از محققیــن در ســالن همایــش ایــن پژوهشــکده 

ــکان مناســب  ــه انتخــاب م ــن ســخنرانی ب ــد. در ای ــزار گردی برگ
ــل  ــه و تحلی ــاس روش »تجزی ــر اس ــا ب ــاحلی دری ــق س در مناط
تصمیــم گیــری چنــد معیــاره )MCDA (« بــا در نظــر گرفتــن 
ــن  ــی و همچنی ــادی- اجتماع ــی، اقتص ــت محیط ــل زیس عوام
ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــاره گردی ــک اش ــدرو دینامی ــای هی ــدل ه م
ــک  ــاس ی ــر اس ــاحلی را ب ــق س ــان مناط ــن ذینفع ــات بی تعارض
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــاند، ک ــل رس ــه حداق ــع ب ــی جام ارزیاب
ــود. ــاحلی ش ــق س ــدار در مناط ــعه ای پای ــاد توس ــب ایج موج

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۴

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای 
دور- چابهــار، دکتــر اشــکان اژدری 
ــی  ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــت دس جه
 Ulva هــای  جلبــک  تکثیــر 
ــاد  ــور ایج ــه منظ fasciata و Gracilariopsis persica ب
ــی بخــش تحقیقــات  نرســری از آزمایشــگاه کشــت بافــت گیاه
ــی مؤسســه تحقیقــات جنــگل  ــع طبیع ــاوری و مناب زیســت فن
ــروژه  ــا مجــری پ ــی ب هــا و مراتــع کشــور طبــق هماهنگــی قبل
خانــم دکتــر خدامــی بازدیــد کــرد. وی ضمــن بازدیــد از بخــش 
هــای مختلــف زیــر ســاختی و اجرایــی پــروژه و اســتماع گــزارش 
مجــری در جلســه ای کــه بــا حضــور رئیــس بخــش تحقیقــات 
ــه  ــد، توج ــزار ش ــش برگ ــان آن بخ ــاوری و کارشناس ــت فن زیس
ــه  ــه شــیالت ب ــوط ب ــه توســعه فنــاوری در مباحــث مرب ــژه ب وی
ــم  ــتان را مه ــروری در اســتان سیســتان و بلوچس ــزی پ ــژه آب وی
دانســت. ســپس از ســایر آزمایشــگاه هــای آن بخــش بازدیــد و 
ــا کارشناســان  واحــد هــای مربوطــه، زمینــه هــای تخصصــی  ب
ــس  ــد، رئی ــر گردی ــادل نظ ــی بحــث و تب همــکاری مشــترک آت
بخــش و کارشناســان تخصصــی ضمــن اســتقبال از ایــن بازدیــد، 
ــی و  ــش فن ــی دان ــا خروج ــترک ب ــای مش ــروژه ه ــرای پ در اج

ــتند. ــد داش ــزوده تأکی ــاد ارزش اف ــه و ایج ــول فناوران محص

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای جنوب 
کشــور- اهــواز، دکتر حســین هوشــمند، 
ــدس هوشــنگ انصــاری،  ــس و مهن رئی
ــه  ــکده در جلس ــر پژوهش ــی ذخای ــوژی و ارزیاب ــش بیول ــس بخ رئی
ــم  ــخ پنج ــتان در تاری ــیالت خوزس ــد ش ــار صی ــی آم ــه علم کمیت
ــاه ســال جــاری در محــل اداره کل شــیالت خوزســتان حضــور  آذرم
یافتنــد. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــرکل شــیالت خوزســتان، 
معــاون صیــد، کارشناســان آمار معاونت، رؤســای شــیالت شهرســتان 
ــان  ــع آبزی ــگان حفاظــت مناب ــده ی هــای ســاحلی و جانشــین فرمان
اســتان در محــل اداره کل شــیالت خوزســتان برگزار شــد، پــس از ارائه 
توضیحــات مســئول آمــار معاونــت صیــد شــیالت خوزســتان دربــاره 
ــک از اعضــاء  ــر ی ــه اول ســال در اســتان، ه ــد شــش ماه ــار صی آم
ــز مشــاهدات  ــدس انصــاری نی ــان داشــتند. مهن ــود را بی ــرات خ نظ
میدانــی خــود را از فعالیــت هــای شــناورهای صیــادی تشــریح نمود. 
وی بــه پــاره ای از مشــکالت کــه در جمــع آوری دقیــق آمــار صیــد 
اختــالل ایجــاد مــی کنــد، ماننــد: خریــد میگــو توســط قایــق هــا از 
لنــج هــای صیــادی و ثبــت آمــار بــه نــام قایــق در هنــگام تخلیــه 
اشــاره نمــود و خواســتار ارائــه یــک راهــکار عملــی مناســب در ایــن 
بــاره شــد. در پایــان، مدیــرکل شــیالت خوزســتان تاکیــد نمــود که از 
تجــارب علمــی و عملــی پژوهشــکده بــرای جمــع آوری صحیــح آمار 

ــه روز رســانی اطالعــات اســتفاده گــردد. صیــد و ب

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب 
کشــور- اهــواز، دکتــر نیمــا پورنــگ، رئیس 
بخــش اکولــوژی منابــع آبــی و قائــم مقــام 
معــاون پژوهــش و فنــاوری بــه همــراه 
دکتــر فریــدون عوفــی، عضــو هیــات علمــی بخــش اکولــوژی منابــع 
ــوژی  ــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور از بخــش اکول آب
پژوهشــکده بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد دکتــر فرحنــاز کیــان ارثــی، 
رئیــس بخــش اکولــوژی پژوهشــکده، از دســتاوردهای شــاخص، نقــش 

محــوری ایــن بخــش در اجرای پــروژه هــای خــاص و درآمدزایــی و روند 
پیشــرفت پــروژه هــای جــاری ســخن گفــت و مشــکل عمــده پیــش 
روی ایــن بخــش را کمبــود شــدید نیــروی انســانی برشــمرد. مهنــدس 
ــاره  ــز درب ــکده نی ــاوری پژوهش ــش و فن ــاون پژوه ــوی زاده، مع مرتض
نشســت تخصصــی همایش ســخن بــه میــان آورد و نظر دیگــران را در 
بحــث پــرورش در قفــس و اثــرات آن بــر محیــط آبــی بــه عنــوان یکی 
از محورهــای اصلــی نشســت خواســتار شــد. در نهایــت، راهکارهایــی 
بــرای جبــران کمبــود نیــرو، در قالــب پــروژه هــای مشــترک بــا دیگــر 

ــی شــد. مراکــز پژوهشــی در اســتان پیــش بین

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دریــای  اکولــوژی  پژوهشــکده 
خــزر- ســاری، جلســه ۳۴9 شــورای 
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
کل  اداره  ســالن  در  مازنــدران 
ــه  ــه ارائ ــتور جلس ــا دس ــر( ب ــتان بابلس ــدران )شهرس ــیالت مازن ش
نقطــه نظــرات مراکــز پژوهشــی اســتان در خصــوص برگــزاری هفتــه 

پژوهــش و رهنمودهــای رئیــس ســازمان جهــاد اســتان برگــزار گردید. 
دکتــر نصرالــه زاده، رئیــس پژوهشــکده در خصــوص هفتــه پژوهــش 
ــرد، موضوعــات ترویجــی در ســامانه پژوهشــی اســتان مــد  اعــالم ک
نظــر قــرار گیــرد. در نهایــت مهنــدس عنایتــی در جمــع بنــدی بیان 
ــر شــورای تــات  نمــود بــه ســه نکتــه فعالیــت بیشــتر و مطلــوب ت
ــر  ــه بهت ــر چ ــت ه ــه پژوهــش جه ــروه هفت ــتان، تشــکیل کارگ اس
برگــزاری آن و انســجام و یکپارچگــی بخــش هــای اجــرا و تحقیقــات 

ــرد. ــد ک تاکی

 روند اجرایی پروژه مشترک تولید نشا ماکرو
جلبک های دریایی

کمیته علمی آمار صید شیالت خوزستان

بازدید از بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور اهواز

شرکت در جلسه 3۴9 شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
ــی کشــور-  ــروری آبهــای داخل پ
ــالن، کارگاه آموزشــی تحــت  گی
ــون  ــی زئوپالنکت ــوان »معرف عن
ای  تغذیــه  کاربــرد  و  هــا 
صنعــت  در  آنهــا  از  برخــی 
ــر  ــط دکت ــروری« توس ــزی پ آب
ــی  ــات تخصص ــتگاه تحقیق ــس ایس ــان، رئی ــیدمحمد صلواتی س
ــاه  ــخ ۵ آذر م ــکده در تاری ــان پژوهش ــده آبزی ــذای زن ــه و غ تغذی
ــس  ــامانه وب کنفران ــازی در س ــورت مج ــه ص ــاری ب ــال ج س
ــدا  ــد. ابت ــزار ش ــالن برگ ــتان گی ــاورزی اس ــوزش کش ــبکه آم ش
ــا  ــون ه ــواع زئوپالنکت ــتماتیک ان ــدی سیس ــی و رده بن ــه معرف ب
ــی  ــی در مــورد ۷ موجــود زئوپالنکتون پرداخــت. ســپس توضیحات
ــیکلوپس،  ــتراکودا، س ــا، آس ــا، اینفوزوئره ــی، آرتمی ــر، دافن )روتیف
ــان  ــواع آبزی ــه الرو ان ــیعی در تغذی ــرد وس ــه کارب ــد( ک کالنوئی

دارنــد، داده شــد. بــا توجــه بــه توســعه روز افــزون پــرورش آبزیان، 
ــرای تولیــد آبزیــان پرورشــی روز  موضــوع تهیــه غــذای مناســب ب
ــان،  ــن می ــد. در ای ــی کنن ــدا م ــتری پی ــت بیش ــه روز اهمی ب
ــان پرورشــی، بویــژه  ــی آبزی ــره غذای تامیــن غــذای زنــده در زنجی
میگــو و ماهیــان دریایــی بــه خصــوص در مرحلــه اولیــه و 
ــا  ــون ه ــتفاده از زئوپالنکت ــی دارد. اس ــت فراوان ــن آن اهمی آغازی
ــی  ــان م ــعبان و پاروپای ــن منش ــا، آنت ــژه داران، روتیفره ــر م نظی
ــان آنهــا  توانــد انتخــاب مناســبی در تامیــن غــذا باشــند. در می
ــوان غــذای  ــه عن ــان بطــور گســترده ب آنتــن منشــعبان و پاروپای
زنــده در پــرورش الرو ماهــی و میگــو اســتفاده مــی شــوند. آنتــن 
منشــعبان بــه دلیــل فراوانــی، کیفیــت غذایــی و انــدازه مناســب، 
ــه ای همــواره  ــوای مناســب تغذی ــز و محت ــد مثــل پارتینوژن تولی
ــه عنــوان غــذای زنــده هســتند.  از زئوپالنکتــون هــای مناســب ب
ــی،  ــن، چرب ــاالی پروتئی ــد ب ــه درص ــه ب ــا توج ــده ب ــای زن غذاه
ــژه ای  ــت وی ــد از اهمی ــی توانن ــباع م ــرب غیراش ــیدهای چ اس

ــند. ــان باش ــواع آبزی ــه ای ان ــوارد تغذی ــرای م ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــور-  ــردآبی کش ــان س ــات ماهی تحقیق
ــو  ــی، عض ــم عرفان ــر میث ــن، دکت تنکاب
هیــأت علمــی ایــن مرکــز در ششــمین 
تحقیقــات  المللــی  بیــن  کنگــره 
 )icfar2022( آبزیــان  و  شــیالت 
بــا حضــور متخصصــان و محققــان 
ــف  ــورهای مختل ــیالت از کش ــوزه ش ح
ــد،  ــزار گردی ــازی برگ ــورت مج ــه ص ب
ــا  ــود را ب ــاالت خ ــرد و مق ــرکت ک ش
عناویــن ذیــل بــه صــورت پوســتر ارائــه 

ــود. نم
- Introduction and distribution of Oligochaeta 

fauna in Cheshmehkileh
estuary of Tonekabon (south Caspian Sea(

- Spatial and temporal of Oligochaeta fauna in 
Sardabroud estuary

of Chalus (south Caspian Sea(

- Study of diversity and distribution of 
Oligochaeta fauna

in Sefidroud estuary (south Caspian Sea(
در ایــن مقاالت اعالم گردید که:

کــرم  هــای کــم  تــار آبــزی یکــی از مهمتریــن گــروه  هــای درشــت 
بی مهــره  گان کفــزی در اکوسیســتم  هــای آبــی بــوده و بــه 
ــی بســیار  ــع غذای ــن منب ــت آب و همچنی ــوان شــاخص کیفی عن
ــم  ــد. ک ــی  رون ــه شــمار م ــان ب ــان و ســایر آبزی ــرای ماهی ــم ب مه
ــواده  ــب ۱۳ خان ــه در قال ــامل ۱۷۰۰ گون ــاً ش ــزی تقریب ــاران آب  ت
ــی  ــتم بررس ــه اکوسیس ــتند. از س ــی هس ــش جهان و دارای پراکن
شــده در حوضــه جنوبــی دریــای خــزر )رودخانــه، مصــب و دریــا( ۳ 
خانــواده شــامل: Naididae )۳ گونــه(، Tubificidae )۸ گونــه( 
ــن  ــرای اولی ــدند. ب ــایی ش ــه( شناس و Lumbriculidae )۳ گون
ــه و مصــب چشــمه   ــب  شــور رودخان ــون آب  شــیرین و ل ــار از ف ب
کیلــه تنکابــن ۱۰ گونــه، ســردآبرود چالــوس 9 گونــه و ســفیدرود 
ــی داری بیــن تراکــم و  ۵ گونــه گــزارش شــدند و همبســتگی معن
تــوده  زنــده کــرم  هــای کــم  تــار بــا عوامــل محیطــی در آب )دمــا 
و شــوری( و رســوب )دانــه بنــدی و مــواد آلــی کل( مشــاهده شــد.

برگزاری کارگاه آموزشی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیالت و آبزیان

۵
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، نشســت صمیمانــه بــا حضــور رئیــس، معاونیــن، مشــاورین 
ــورخ ۶  ــنبه م ــه، روز یکش ــتاد موسس ــی س ــات علم ــای هی و اعض
ــن  ــه ضم ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــات برگ ــالن جلس آذر ۱۴۰۱ در س
خوشــامدگویی رئیــس موسســه بــه همــکاران،  تاکیــد بــه تمرکــز بــر 

توانمنــدی هــای هریــک از همــکاران در جهــت اثــر بخشــی بیشــتر 
موسســه متذکــر شــد. ســپس مباحثــی درخصوص جلســات شــورای 
ــه،  ــارات موسس ــه انتش ــزه، کمیت ــات ممی ــات هی ــردی، انتخاب راهب
تبدیــل وضعیــت و مشــکل ســامانه ترفیــع برخــی از اعضــای هیــات 
علمــی، مشــارکت بیشــتر مدیرگــروه هــا در بخــش هــای تخصصــی، 
ــکاران  ــری و اســتفاده از هم ــا ، بکارگی ــروژ ه ه ــارات پ ــهیل اعتب تس
جــوان هیــات علمــی در دوره هــای ضمــن خدمــت و جلســات خارج 
از موسســه، تســهیل پرداخــت مبالــغ مصــوب گرنــت و پــاداش برای 
ــه  ــات کمیت ــانی صورتجلس ــالع رس ــی، اط ــارات پژوهش ــذب اعتب ج
علمــی- فنــی و شــورای عالــی تحقیقــات بــه اعضــای هیــات علمــی 
ــا،  ــت داده ه ــت و مدیری ــت ثب ــاماندهی وضعی ــگران، س و پژوهش
نشســت هــای تخصصــی و برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی از مباحثــی 
بــود کــه در جلســه مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. در 
پایــان مقــرر شــد تشــکیل این جلســات بــا دســتور کار مشــخص در 

هــر جلســه بــه صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبزی پــروری آبهــای جنوب کشــور- اهــواز، دکتر 
حســین هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده و دکتــر مهــرداد محمــدی دوســت، محقــق بخــش 
بهداشــت و بیمــاری هــای آبزیــان در جلســه کمیتــه فنــی میگــوی اســتان در دفتــر مدیــر 
کل شــیالت خوزســتان حضــور یافتنــد. در ایــن جلســه که بــا حضور مدیــران، کارشناســان 
کل شــیالت، دامپزشــکی و نماینــدگان مراکــز تکثیــر و پــرورش میگــو برگــزار شــد، دربــاره 
ــرورش  ــی صحبــت شــد و بــه پ ــرای تولیــد الرو در ســال آت برنامــه ریــزی مراکــز تکثیــر ب
دهنــدگان توصیــه شــد کــه پســت الرو مــورد نیــاز خــود را از مراکز تکثیــر اســتان خریداری 
کننــد. همچنیــن مقــرر گردیــد بــر اســاس دســتورالعمل هــای موجــود چنانچــه بیمــاری 
در اســتان هــای تولیــد کننــده پســت الرو میگــو بــروز نمایــد، ورود پســت الرو بــه اســتان 

خوزســتان ممنــوع خواهــد بــود.

نشست صمیمانه با اعضای هیات علمی 

جلسه کمیته فنی میگوی استان خوزستان

ــاری،  ــان خاوی ــی ماهی ــی انســتیتو تحقیقــات بیــن الملل ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
دکتــر ذبیــح اهلل پژنــد، عضــو هیــأت علمــی انســتیتو در پنجمیــن جلســه شــبکه آبزی 
ــد الرو  ــوع »تولی ــا موض ــود را ب ــخنرانی خ ــی س ــای داخل ــع آبه ــدار در مناب ــروری پای پ
خونی)شــیرونومید( در شــرایط پرورشــی« حاصــل از نتایــج بدســت آمــده از پــروژه هــای 
تحقیقاتــی ماهیــان خاویــاری بــه صــورت وبینــاری ارائــه نمــود. در ایــن نشســت کــه بــا 
همــت پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور و همــکاری مراکــز وابســته بــه 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، برگــزار شــد. دکتــر پژنــد بــا اشــاره بــه نیــاز 
مــزارع پــرورش ماهیــان خاویــاری بــه بچــه ماهــی بــا کیفیــت در ســطح کشــور گفــت: 
تامیــن غــذای زنــده در زمــان تغذیــه آغازیــن الروهــا بســیار ضــروری اســت. ایشــان در 
ادامــه افــزود بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده، الرو شــیرونومید بــه عنــوان یکــی از 
ــان )از غــذای  ــری الرو ماهی ــه در زمــان عــادت پذی ــا ارزش جهــت تغذی ــده ب غذاهــای زن
ــان آمادگــی  ــر خــوردار اســت. در پای ــه غــذای کنســانتره( از اهمیــت بســزایی ب زنــده ب
انســتیتو جهــت همــکاری و مشــارکت بــا بخــش خصوصــی بــرای طراحــی و راه انــدازی 

سیســتم تولیــد تجــاری الرو شــیرونومید اعــالم گردیــد.

سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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ــرآوری  ــی تحقیقــات ف ــی مرکــز مل بــه گــزارش روابــط عموم
آبزیــان- یونیــدو، روز یکشــنبه مــورخ ۶ آذر ۱۴۰۱ مدیــر کل 
ــن،  ــتان فوم ــیالت شهرس ــر ش ــاق مدی ــه اتف ــالن ب ــیالت گی ش
ــاور  ــر و مش ــس دفت ــی، رئی ــدر انزل ــتان بن ــاد شهرس ــس جه رئی
ــورای  ــس ش ــی در مجل ــدر انزل ــتان بن ــردم شهرس ــده م نماین
ــد.  ــد کردن ــز بازدی ــکا، از مرک ــادان کیل ــده صی ــالمی و نماین اس
ــرف  ــهم مص ــش س ــت افزای ــا محوری ــی ب ــت تخصص ــدا نشس ابت
ــزوده  ــا ارزش اف ــد محصــوالت ب مســتقیم انســانی و توســعه تولی
ــرکت  ــل ش ــر عام ــز، مدی ــس مرک ــا حضــور رئی ــان ب ــکا ماهی کیل
ــان  ــالن و همراه ــیالت گی ــر کل ش ــارس، مدی ــن پ ــاس آدری الم
برگــزار شــد. در ایــن نشســت، معرفــی فرآورده هــای عمــده 
ــه  ــا )ب ــی آنه ــارت جهان ــک و تج ــز پالژی ــان ری ــدی از ماهی تولی
صــورت محصــوالت خشــک(، مــرور اقدامــات و تجربیــات گذشــته 
ــکا،  ــان کیل ــه محصــوالت عمــل آوری شــده ماهی اســتان در زمین
ــی  ــکم خال ــرزده و ش ــورت س ــه ص ــکا ب ــوالت کیل ــه محص عرض
ــات  ــن اقدام ــل، همچنی ــی کام ــورت ماه ــه ص ــته بندی ب و بس
مصــرف  افزایــش  حــوزه  در  شــده  انجــام  پیگیری هــای  و 
مســتقیم انســانی، فــرآوری و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
ــد.  ــه ش ــز ارائ ــس مرک ــط رئی ــی توس ــکا، مطالب ــی کیل از ماه
ــداری  ــعه و پای ــی توس ــیب شناس ــه آس ــی در زمین ــر جلیل دکت
صنایــع فــرآوری کیلــکا ماهیــان، عــدم دسترســی منظــم و قابــل 
ــی  ــرایط اقلیم ــه ش ــتگی ب ــی، وابس ــن ماه ــه ای ــزی ب برنامه ری
ــه  ــازی را ب ــکالت آماده س ــن مش ــل، همچنی ــای حاص و پیامده
عنــوان فاکتورهــای محــدود کننــده برشــمرد و برخــی رویکردهــا 
ــه  ــی ده ــه ط ــد ک ــادآور ش ــود. وی ی ــه نم ــا را ارائ و راهکاره
ــای  ــان پروژه ه ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــته در مرک گذش
ــرای  ــکا ب ــای کیل ــی فرآورده ه ــوع بخش ــدف تن ــا ه ــددی ب متع
ــر  ــی، نظی ــذای دریای ــوان غ ــه عن ــانی ب ــتقیم انس ــرف مس مص
ــده،  ــاب کوبی ــاد، کب ــک و دودی، مارین ــای خش ــواع فرآورده ه ان
ــت. وی  ــده اس ــرا ش ــی اج ــودر ماه ــه و پ ــت، کوفت ــواع ناگ ان
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــز ب ــت مرک ــار داش ــن اظه همچنی
زیرمجموعــه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، توســعه 
ــرف  ــهم مص ــش س ــام و افزای ــورت ع ــه ص ــی را ب ــزی مصرف آب
ــه طــور خــاص در برنامه هــای خــود  ــکا را ب ــی کیل انســانی ماه

دارد. در همیــن راســتا قــراردادی نیــز بــا شــرکت المــاس آدریــن 
پــارس بــه امضــا رســیده و در حــال اجراســت کــه در آن تولیــد 
ــکای دودی،  ــامل کیل ــوالت ش ــروه محص ــازی ۴ گ ــاری س و تج
ــی  ــت تلفیق ــکا و ناگ ــاد کیل ــم دار، مارین ــک طع ــکای خش کیل
ــت. وی  ــده اس ــی ش ــان پیش بین ــایر آبزی ــا س ــکا ب ــی کیل ماه
ــده از  ــد ش ــوالت تولی ــه محص ــه عرض ــود ک ــد نم ــه تاکی در ادام
ــان  ــه و زم ــد بازارســازی )و در نتیجــه هزین ــکا نیازمن ــی کیل ماه
ــه  ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه ــط دس ــت توس ــوده، الزم اس ــتر( ب بیش
ــرد.  ــرار گی ویــژه شــیالت و نماینــدگان مجلــس مــورد حمایــت ق
ــای  ــورد فعالیت ه ــی در م ــودی توضیحات ــدس عب ــه مهن در ادام
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــارس در زمین ــن پ ــاس آدری ــرکت الم ش
ــای  ــکا )فرآورده ه ــی کیل ــرف از ماه ــخ و مص ــاده طب ــوع آم متن
ــت  ــف گوش ــای مختل ــا درصده ــت ب ــکا، ناگ ــی کیل دودی ماه
ــازی  ــود در بازارس ــکالت موج ــکا( و مش ــی کیل ــرده ماه ــرخ ک چ
محصــوالت مذکــور توضیحاتــی ارائــه نمــود. در پایــان ایــن 
نظــرات و دیدگاه هــای ســایر حاضریــن در  نقطــه  نشســت، 
ــه  ــی ارائ ــائل بازاریاب ــرکت و مس ــدی ش ــوالت تولی ــه محص زمین
ــده را  ــه ش ــث ارائ ــز مباح ــتان نی ــیالت اس ــرکل ش ــد. مدی گردی
ــه  ــت عرض ــی جه ــرار داده، راهکارهای ــد ق ــد و تاکی ــورد تائی م
ــارس در  ــن پ ــاس آدری ــرکت الم ــدی ش ــوالت تولی ــتر محص بیش
ــود. وی  ــنهاد نم ــی پیش ــدر انزل ــتان بن ــاً شهرس ــتان، خصوص اس
ــی  ــده از ماه ــد ش ــوالت تولی ــه محص ــود را در عرض ــت خ حمای
ــه در غرفه هــای خــاص در ســطح اســتان  ــه صــورت ارائ کیلــکا ب
ــا  ــی ب ــه تکمیل ــزاری جلس ــز برگ ــه نی ــود و در خاتم ــالم نم اع
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــتان بندرانزل ــده شهرس نماین
جهــت ارائــه راهکارهــا و حمایت هــای الزم را خواســتار شــد. 
ــد  ــیالتی بازی ــای ش ــد فرآورده ه ــط تولی ــت، از خ ــس از نشس پ
ــین  ــد و ماش ــط تولی ــده در خ ــام ش ــرات انج ــه تغیی و در زمین
ــای ایجــاد  ــدی و ظرفیت ه ــای تولی ــوع فرآورده ه ــد، تن آالت جدی

ــد. ــه گردی ــات الزم ارائ ــده توضیح ش

بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
کشــور، ســی و نهمیــن جلســه هیــات امنــای موسســه تحقیقــات 
علــوم شــیالتی کشــور، بــا حضــور معاونــان وزیــر و روســای ســازمان 
ــران و  ــیالت ای ــاورزی و ش ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــای تحقیق ه

نیــز اعضــای هیــات امنــا در ســالن شــهید اســماعیل راد ســازمان 
تــات برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، گزارشــی 
اجمالــی از فعالیــت هــا و دســتاوردهای پژوهشــی و ترویجــی 
موسســه، وضعیــت اعتبــارات، منابــع انســانی و مشــکالت و 
تنگناهــای موجــود پرداخــت. در ادامــه، دکتــر دشــتی، دکتــر 
ــا  ــر کســکه و مهنــدس حســینی، در رابطــه ب ــی، دکت ــام نکوئ خی
ــر امنیــت  ــد ب ــا تاکی ــران ب وظایــف موسســه و ســازمان شــیالت ای
غذایــی پرداختنــد و نــگاه ســازمان برنامــه و بودجــه در زمینــه رفــع 
ــی کردنــد. مشــکالت اعتبــاری پیــش روی موسســه را مثبــت ارزیاب

ــات امنــا وارد دســتور کار شــد و مــوارد مطــرح  ســپس جلســه هی
شــده تحــت بررســی و اظهــار نظــر حضــار در جلســه قــرار گرفــت 
و بــه تصویــب رســید. در انتهــای جلســه احــکام عضویــت اعضــای 
ــوم، تحقیقــات و فنــاوری  ــر عل ــا امضــای وزی ــا ب ــات امن ــد هی جدی

بــه اعضــای منتخــب اهــدا گردیــد.

 برگزاری سی و نهمین جلسه هیات امنای موسسه

۸

ــخنرانی  ــاری، س ــان خاوی ــی ماهی ــن الملل ــات بی ــتیتو تحقیق ــی انس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
 )Acipenser stellatus( علمــی بــا عنــوان »وضعیــت صیــد و بازســازی ذخایــر ماهــی ازون بــرون
در ســواحل ایرانــی دریــای خــزر توســط دکتــر شــهرام عبدالملکــی، عضــو هیــت علمــی انســتیتو بــه 
صــورت وبینــاری برگــزار گردیــد. ایشــان بــا تشــریح وضعیــت صیــد و کاهــش بســیار شــدید ذخایــر از 
جمعیــت ماهــی ازون بــرون دریــای خــزر، بــه بیــان بازســازی ذخایــر و رونــد رهاســازی بچــه ماهیــان 
بــا ارزش ازون بــرون و برخــی از خصوصیــات زیســتی شــامل وضعیــت طولــی، وزنــی، میانگیــن خاویــار 
دهــی و نســبت جنســی ماهیــان صیــد شــده پرداخــت. در ادامــه پیشــنهاداتی بــه منظــور حفاظــت و 
مدیریــت اصولــی ماهــی ازون بــرون بــه طــور خــاص و ســایر گونــه هــای ماهیــان خاویــاری بــه طــور 
عــام در دریــای خــزر ارائــه گردیــد. در پایــان بــه ســواالت مطــرح شــده توســط شــرکت کننــدگان در 

وبینــار پاســخ داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خزر- 
ــت  ــتاد گرامیداش ــی س ــه دائم ــت دبیرخان ــن نشس ــاری، دومی س
ــای  ــور روس ــا حض ــدران ب ــتان مازن ــاوری اس ــش و فن ــه پژوه هفت

ــی و ادارات کل و  ــای اجرای ــازمان ه ــران کل س ــا، مدی ــگاه ه دانش
روســای مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی اســتان بــه صــورت مجــازی 
ــوس  ــه رئ ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــار برگ ــامانه وبین ــق س و از طری
برنامــه هــای شــاخص ارســالی و همچنیــن برنامــه هــای مشــترک 
قابــل اجــرا در هفتــه پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر 
ــال  ــتر ارس ــات بیش ــا جزئی ــالی ب ــای ارس ــه ه ــه برنام ــد ک گردی

گــردد. 
ــه  ــزر برنام ــای خ ــوژی دری ــکده اکول ــت پژوهش ــر اس ــل ذک قاب
هایــی نظیــر برگــزاری ســخنرانی علمــی، بازدیــد دانــش آمــوزان از 
ــی در حــال  ــروژه هــای تحقیقات ــا پ پژوهشــکده و آشــنایی آنهــا ب
اجــرا و دســتاوردهای محقــق شــده در ســال هــای اخیــر، نشســت 
ــور  ــن حض ــط و همچنی ــا و ادارات مرتب ــازمان ه ــا س ــترک ب مش
ــی هفتــه پژوهــش را در دســتور  فعــال در نمایشــگاه علمــی - فن

ــود دارد. کار خ

سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری 

مشارکت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مازندران
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــزی  ــکده آب ــس پژوهش ــی، رئی ــر صیادبوران ــور، دکت ــی کش داخل
ــا  از دســتیابی  ــا ایرن پــروری آب هــای داخلــی کشــور در گفتگــو ب
بــه فــن تکثیــر و پــرورش بیــش از ۲۰ گونــه از آبزیــان در ســواحل 
گیــالن طــی چنــد ســال اخیــر خبــر داد و گفــت: ایــن پژوهشــکده 
ــودن بخــش  ــب ب ــا را در صــورت راغ ــن تکنیک ه ــی دارد ای آمادگ

خصوصــی در اختیــار آنهــا قــرار دهــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی روز دوش ــاد بوران ــد صی محم
ایرنــا عنــوان کــرد: اردک ماهــی از گونه هایــی اســت کــه در زمینــه 
تکثیــر آن موفقیت هایــی حاصــل شــده، تکثیــر ماهــی اســبله هــم 
انجــام گرفتــه امــا هنــوز تکثیــر مصنوعــی ماهــی ســس ســرگنده، 
ماهــی مــاش بــا همــه تــالش هــا در ۱۰ ســال اخیــر انجــام نشــده 

اســت کــه بایــد بــه طــور ویــژه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی تاکیــد کــرد: ایــن پژوهشــکده ،مطالعاتــی در مــورد مــاش ماهی 
و َســس ماهــی انجــام داده و پــروژه ای بــرای تهیــه بانــک ژن ســس 
ماهــی دارد و هــم اکنــون بالــغ بــر ۳۵ عــدد از ایــن ماهیــان را در 

ایســتگاه تحقیقاتــی فومــن تگ گــذاری و ثبــت کــرده اســت.
وی عنــوان کــرد: امســال هــم تکثیــر ماهــی ســس بصــورت 
ــه گفتــه وی، در مــورد  آزمایشــی وارد فــاز عملیاتــی مــی شــود. ب
ــان  ــش محقق ــای پی ــه ه ــز در ده ــاش نی ــی م ــازی ماه مولدس
پژوهشــکده برنامــه هایــی را اجــرا کردنــد کــه کافــی نبــوده و نیــاز 
ــد،  ــت جدی ــه وضعی ــه ب ــا توج ــتر دارد و ب ــل بیش ــه کار و تکمی ب
ــتور کار  ــس در دس ــی س ــن ماه ــر روی ای ــی ب ــای تکمیل پروژه ه

ــرار دارد. ق
ــی  ــوف حاج ــر س ــک تکثی ــرد: بیوتکنی ــه ک ــی اضاف ــاد بوران صی
طرخــان نیــز ســالها پیــش بدســت آمــده بــود کــه بــا اســتفاده از 
ایــن تکنیــک چندیــن هــزار قطعــه از ایــن ماهــی در تــاالب انزلــی 
رهاســازی شــد و ایــن ماهــی بــه ســفره هــای مــردم برگشــت و در 

ســبد غذایــی صیــادان منطقــه دیــده شــد.
وی گفــت: رهاســازی ایــن ماهیــان گوشــت خــوار بایــد بــر اســاس 
ظرفیــت تــاالب انزلــی انجــام شــود چــون ایــن رهاســازی بیــش از 
ــذار  ــر گ ــا تاثی ــی ه ــواع ماه ــایر ان ــا روی س ــن گونه ه ــت ای ظرفی

اســت.
اعالم رودخانه خاله سرا به عنوان رودخانه سبز

رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلی کشــور یکــی دیگر 
ــای  ــوص هچری ه ــش در خص ــده را پژوه ــام ش ــات انج از تحقیق

ســاحلی )مرحلــه نوزادگاهــی( عنــوان کــرد و افــزود : ایــن پژوهــش 
بــا مشــارکت اتحادیــه هــای تعاونــی پره ســاحلی، ســازمان شــیالت 
ــروری و  ــزی پ ــکده آب ــالن و پژوهش ــیالت گی ــران، اداره کل ش ای
شــورای محــل و ادارات منطقــه انجــام شــد و شــرکت هــای تعاونــی 
هــای پــره صیــادی در اســتخرهای هچــری اقــدام بــه تکثیــر نیمــه 
طبیعــی ماهیــان اســتخوانی مــی کننــد و بچــه ماهــی تولیــد شــده 

بــه وســیله همــان پــره هــا رهاســازی مــی شــود.
صیــاد بورانــی تصریــح کــرد: رهاســازی ایــن بچــه ماهیــان در کنــار 
ــر  ــازی ذخای ــظ و بازس ــه حف ــادی ب ــای صی ــای پره ه ــه ه رودخان
ــردار را  ــره ب ــه به ــر مشــارکت جامع ــرده و از ســوی دیگ کمــک ک
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــر نشــان مــی دهــد. وی ب در بازســازی ذخای
ــی در  ــه طبیع ــر نیم ــرد : تکثی ــد ک ــی تاکی ــوع ژنتیک ــظ تن حف
گیــالن از ســال 9۴ آغــاز شــد و رودخانــه خالــه ســرای تالــش بــا 
ــی  ــای تعاون ــورای محــل و شــرکت ه ــالن، ش کمــک شــیالت گی
پــره بــرای تکثیــر طبیعــی ماهــی ســفید آمــاده شــد کــه مولدهــای 
ماهــی ســفید بــاالی ۱.۵ کیلــو بــه ســمت ایــن رودخانــه گســیل 
شــده تــا در رودخانــه بــه طــور طبیعــی تکثیــر شــوند. وی رودخانــه 
خالــه ســرا را رودخانــه الگویــی بــرای تکثیــر طبیعــی ماهــی ســفید 
ــده از  ــد ش ــان تولی ــه ماهی ــزود : بچ ــرد و اف ــالم ک ــالن اع در گی
ــا نیــم گــرم در ایــن رودخانــه مشــاهده شــده اســت  الرو ماهــی ت
ــه هــا هــم  ــد در ســایر رودخان ــن رون ــم کــه ای و پیشــنهاد داده ای
ــی  ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــس پژوهش ــد. رئی ــه یاب ادام
کشــور بیــان کــرد: تکثیــر طبیعــی و نیمــه طبیعــی در ارتقــا تنــوع 
ژنتیکــی نقــش داشــته و زمینــه را برای اســتفاده از همه گــروه های 
وزنــی در امــر تکثیــر فراهــم مــی کنــد کــه تنــوع بانــک هــای ژنــی 
را بدنبــال دارد. وی اضافــه کــرد: ماهــی ســفید از ماهیــان اقتصــادی 
و منحصــر بــه فــردی اســت کــه عمدتــا در ســواحل ایرانــی دریــای 
خــزر وجــود دارد)بــه نــدرت در آذربایجــان هــم دیــده مــی شــود( 
کــه مــی بایســت ذخایــر آن در دریــا بــرای اســتفاده مــردم حفــظ 

و پاســداری شــود.
ارتقای بهره وری آب در آبزی پروری

صیــاد بورانــی اضافــه کــرد : بــا توجــه بــه تنــش هــای آبــی کشــور، 
پژوهشــکده بدنبــال ارتقــای بهــره وری آب در آبــزی پــروری اســت 
ــزود :  ــره وری را داشــت. وی اف ــن به ــل آب باالتری ــد از حداق و بای
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی بــه عنــوان مســئول پنــل 
ــان و  ــش بنی ــه دان ــی نوآوران ــداد کارآفرین ــی روی ــرم آب ــان گ ماهی
اشــتغال آفریــن حــوزه شــیالت در ایــن حــوزه ورود کــرد تــا بتوانــد 
از ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان، دانشــگاهیان، محققــان و 
ــه بهــره  ــع نیازهــای فناوران ســایر دســتگاههای مرتبــط جهــت رف
ــش  ــای دان ــرکت ه ــال ش ــه اتص ــوده و حلق ــتفاده نم ــرداران اس ب

بنیــان بــا بهــره بــرداران و بخــش خصوصــی باشــد.
ــا  ــد ب ــد بتوانن ــدگان بای ــرورش دهن ــرد: پ ــد ک ــی تاکی ــاد بوران صی
ــه ســود دهــی  ــه مــی شــود ب ــی کــه ارائ اســتفاده از تکنیــک های
ــتفاده  ــری اس ــت ت ــر و باکیفی ــود آب کمت ــزارع خ ــند و در م برس

ــد. کنن

آماده ارائه تکنیک های تکثیر ۲۰ گونه آبزی خزری به بخش خصوصی هستیم



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
مرکز تحقیقــات شــیالتی آبهای 
ــی  ــدس معدن ــار، مهن دور- چابه
مدیــرکل دفتــر میگــوی معاونت 
ــه  ــران ب ــروری شــیالت ای آبــزی پ
اتفــاق مهنــدس ناصــری معــاون 
ــتان و  ــیالت اس ــروری ش ــزی پ آب
ــروژه  ــرای پ ــد اج ــان از رون همراه

ــر اژدری  ــد دکت ــن بازدی ــد. در ای ــد کردن ــا بازدی ــوی کروم ــرورش میگ پ
ضمــن تشــکر از حضــور بازدیــد کننــدگان توضیحاتــی از رونــد انتقــال 
میگــو و فعالیــت هــای انجــام شــده تاکنــون و برنامــه هــای آتــی بــرای 
ــزی  ــش آب ــئول بخ ــن مس ــرد. همچنی ــه ک ــه را ارائ ــن گون ــرورش ای پ
پــروری مرکــز نیــز در خصــوص رونــد اجرایــی پــرورش میگــوی کرومــا 
و همچنیــن پــروژه هــای در دســت اجــرای بخــش آبــزی پــروری مرکــز 
ــروژه پایــش مجتمــع کشــت و صنعــت  ــرورش جلبــک و پ از قبیــل پ

ــرد. ــان ک ــی را بی ــران، توضیحات مک

دیدار مدیرکل دفتر میگو سازمان شیالت ایران از کارگاه تکثیر و پرورش مرکز چابهار

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــیل  ــی پتانس ــوان »ارزیاب ــت عن ــی تح ــخنرانی علم ــی، س داخل
ــر اســاس  ــر زنجــان جهــت توســعه آبــزی پــروری ب دریاچــه گالب
عوامــل فیزیکو-شــیمیایی آب« در پژوهشــکده آبــزی پــروری 
ــه  ــکده ارائ ــن پژوهش ــی از محققی ــادی بابائ ــدس ه ــط مهن توس
ــر  ــی گالب ــد خاک ــوان س ــاختار ج ــه س ــاره ب ــا اش ــد. وی ب گردی
ــه در  ــن دریاچ ــی ای ــواد آل ــذی و م ــواد مغ ــزان م ــر می از نظ

ــد  ــی ده ــان م ــات نش ــج مطالع ــرار دارد و نتای ــروف ق ــه یوت طبق
پارامترهــای انــدازه گیــری شــده در حــد فاکتــور محــدود کننــده 
جهــت آبــزی پــروری اعــم از گرمابــی و ســردابی محســوب نمــی 
گــردد. دمــای پاییــن برخــی از مــاه هــای ســال بــه دلیــل بــرودت 
هــوا و پوشــش از یــخ در ســطح دریاچــه بــه ویــژه در مــاه هــای 
دی و بهمــن از محدودیــت هــای پــرورش ماهــی اعــم از گرمابــی و 
ســردابی در ایــن دریاچــه محســوب مــی گــردد. همچنیــن نتایــج 
طبــق ایــن ســخنرانی نشــان مــی دهــد افزایــش غلظــت برخــی از 
ترکیبــات مغــذی در ورودی دریاچــه قابــل توجــه بــوده کــه حاکی 
از منشــا مهــم ترکیبــات نیتــروژن دار ناشــی از مصــرف کودهــای 
شــیمیایی حوضــه آبریــز بــوده کــه پــس از ورود در دریاچــه و بــه 
ــی، غلظــت آن  ــه آب ــان ورودی در پهن ــوازات دور شــدن از جری م
ــا پرســش و پاســخ  بــه تدریــج کاهــش یافتــه اســت. ســخنرانی ب

ــن جلســه خاتمــه یافــت. بیــن حاظری

ــط عمومــی مرکــز  ــه گــزارش رواب ب
تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور- چابهــار، 
بهداشــتی  و  فنــی  کارگــروه  جلســه 
میگــوی اســتان در مجتمــع پــرورش 
میگــوی شــهید صنعتــی گواتــر بــا 
ــزی  ــت آب ــوی معاون ــرکل دفترمیگ ــی مدی ــدس معدن ــور مهن حض
ــدس  ــز، مهن ــس مرک ــر اژدری رئی ــران، دکت ــیالت ای ــروری ش پ
ــاون  ــری مع ــدس ناص ــیالت، مهن ــت اداره کل ش ــی سرپرس رئیس
ــس  ــر حســینی رئی ــتان، دکت ــیالت اس ــروری اداره کل ش ــزی پ آب
ــاد  ــازمان جه ــس س ــی رئی ــدس رئیس ــار، مهن ــکی چابه دامپزش
کشــاورزی شهرســتان دشــتیاری، انجمــن صنفــی میگــوی اســتان و 
مدیــران مــزارع پــرورش و تکثیــر میگــوی اســتان و آبــزی پــروران و 
ســایر کارکنــان برگــزار شــد. ایــن جلســه بــه منظــور برنامــه ریــزی 
بــرای پــرورش میگــو در ســال زراعــی ۱۴۰۲ برگــزار شــد کــه بعــد 
ــش  ــکالت پی ــراد مش ــن ای ــروران ضم ــزی پ ــار، آب ــی حض از معرف
ــا  ــرداری ب ــره ب ــه به ــدور پروان ــکالت ص ــل مش ــد از قبی روی تولی
امــور اراضــی ســارمان جهــاد کشــاورزی اســتان، عملکــرد بیمــه، 

زیرســاخت هــای فرســوده بــرق و جــاده و برنامــه تولیــد در ســال 
۱۴۰۱ را ارائــه کردنــد. در ادامــه مهنــدس معدنــی و دکتر حســینی 
ــه اقدامــات انجــام شــده و پیگیــری هــای اداری در مــورد بیمــه  ب
ــا عنایــت  و رفــع مشــکالت آبــزی پــروران پرداختنــد. همچنیــن ب
بــه بــروز بیمــاری نوظهــور AHPND در اســتان هرمــزگان مقــرر 
گردیــد اولویــت بــا تأمیــن الرو داخــل اســتان و اهتمــام جــدی در 
حداکثــر بهــره وری از ذخیــره مولدیــن موجــود در دو مرکــز تکثیــر 
ــا بیــان  فعــال اســتان باشــد. ســپس دکتــر اژدری رئیــس مرکــز ب
پــروژه هــای در حــال اجــرا در راســتای رفــع موانــع و همراهــی بــا 
تولیــد میگــوی پرورشــی پرداخــت و بــا اعــالم نیازهــای پژوهشــی 
بــه منظــور پایــداری صنعــت میگــو در اســتان خواســتار همــکاری 
بیشــتر تشــکل هــای بخــش خصوصــی، ســازمان شــیالت و 
دامپزشــکی کشــور شــد. وی، همچنین در راســتای پیشــبرد اهداف 
ــه پــروژه مولــد ســازی  و توســعه میگــوی اســتان، ضمــن اشــاره ب
میگــوی کرومــا بــا همــکاری شــرکت مکیــن دریــا بــه برنامــه ریــزی 
 SPT & ــن ــد مولدی ــرورش و تولی در خصــوص اجــرای دو دوره پ

ــرد. ــد ک ــن موجــود تأکی ــردن مولدی SPF و شناســامه دارد ک

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

برگزاری جلسه کارگروه فنی و بهداشتی میگوی استان در مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر

۱۰  



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــاد  ــازمان جه ــس س ــدو، رئی ــان- یونی ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــاورزی اســتان گیــالن بــه اتفــاق دادســتان شهرســتان بنــدر انزلــی، مدیــر کل شــیالت گیــالن و رئیــس جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان انزلــی از مرکــز بازدیــد کردنــد. ابتــدا توضیحاتــی در رابطــه بــا تاریخچــه مرکــز و فعالیــت 
هــای جــاری تحقیقاتــی بــا محوریــت اثرگــذاری بــر افزایــش تنــوع محصــوالت آبزیــان و پتانســیل هــای موجــود، 
توســط سرپرســت مرکــز ارائــه گردیــد. ســپس از خــط تولیــد فرآورده هــای شــیالتی بازدیــد بــه عمــل آمــد و در زمینــه فعالیــت هــای تولیــدی 
در حــال انجــام، تجهیــزات و برنامــه هــای تولیــد شــرکت المــاس آدریــن پــارس، همچنیــن پتانســیل های ایجــاد شــده در زمینه تجاری ســازی 

دســتاوردهای تحقیقاتــی در حــوزه تنــوع بخشــی غذاهــای دریایــی و بهــره بــرداری حداکثــری از آبزیــان توضیحــات الزم ارائــه گردیــد.

بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

۱۱

ــرآوری  ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــی مع ــت پژوهش ــدو، نشس ــان- یونی آبزی
ــا حضــور سرپرســت،  ــوم شــیالتی کشــور ب ــات عل موسســه تحقیق
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــی و محققی ــات علم ــای هی اعض
نشســت ابتــدا گــزارش عملکــرد و پیشــرفت پــروژه هــا و قراردادهای 
ــاالت  ــراه مق ــه هم ــدام، ب ــت اق ــرا و در دس ــال اج ــی در ح پژوهش
ــاری  ــای ج ــروژه ه ــتخرج از پ ــی مس ــی و ترویج ــی- پژوهش علم
توســط سرپرســت مرکــز ارائــه شــد. در ایــن ارائــه بــه مشــکالت و 
محــدود کننــده هــای مســیر اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی جاری، 
ــز،  ــن برخــی کمبودهــای آزمایشــگاه هــای تخصصــی مرک همچنی
هزینــه تعمیــرات تجهیزات آزمایشــگاهی و نیروی انســانی مــورد نیاز 
اشــاره گردیــد. در ادامــه دکتــر حافظیــه، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
ــه شــده در راســتای  ــه تجزیــه و تحلیــل موضوعــات ارائ موسســه ب
بهبــود و حــل مشــکالت مطــرح شــده صحبــت کــرد. ایشــان اظهــار 
ــت  ــور حمای ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــه موسس ــت ک داش

ــزات  ــاز تجهی ــورد نی ــار م ــن اعتب ــرای تامی ــه خــود را ب همــه جانب
آزمایشــگاهی در دســت تعمیــر بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی خواهــد 
ــکاری و  ــرای هم ــه ب ــز تابع ــا مراک ــی ب ــی و هماهنگ ــود و رایزن نم
مســاعدت در بــه اشــتراک گــذاری تجهیــزات آزمایشــگاهی موجــود 
انجــام مــی گــردد. همچنیــن در صورت مشــخص شــدن دســتاوردها 
و بروندادهــای ملــی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت بســته 
بــه شــرایط فعلــی و کنونــی می توانــد مســیر را بــرای جــذب نیــروی 
انســانی همــوار کنــد. وی تاکیــد داشــت کــه در نوشــتن پروپــوزال 
هــای تحقیقاتــی بــه تاریــخ شــروع و پایــان پــروژه، امکانــات موجــود 
ــا،  ــروژه ه ــت پ ــود و الوی ــت ش ــروژه دق ــرای پ ــرای اج ــز ب در مرک
ــد  ــه بع ــوری در مرحل ــه مح ــوده و مقال ــا ب ــتاوردها و برونداده دس
ــن  ــی و بی ــاتید داخل ــا اس ــات ب ــالت و ارتباط ــرد. تعام ــرار می گی ق
ــا  ــه ب ــود ک ــن نشســت ب ــات مطــرح شــده در ای ــی از موضوع الملل
ــد در  ــر تولی ــی دار ب ــی معن ــی و اثربخش ــت غذای ــت امنی محوری
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــر حافظی ــت. دکت ــرار گرف ــه ق ــتور کار جلس دس
شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت و نیازمنــدی هــای ســازمان 
ــای  ــا محوره ــی ب ــای تحقیقات ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــیالت ب ش
تفکیــک شــده توضیحــات الزم را ارائــه، و خواســتار نقــد و بررســی 
تخصصــی محورهــای تعییــن شــده از ســوی شــورای مربوطــه شــد 
تــا بتــوان در راســتای بهبــود و تکمیــل نیازمنــدی هــای اعالم شــده 
تصمیــم گیــری هــا و اقدامــات الزم صــورت گیــرد. جلســه بــا ارائــه 
نقطــه نظــرات کارشناســان مرکــز حــول موضوعــات مطــرح شــده و 

در دســت پیگیــری بــه پایــان رســید.

نشست پژوهشی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در 
راســتای پــروژه هــای توانمندســازی آبزی 
پــروران در ارتقــاء، تولیــد، درســال تولیــد، 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن، معاونــت 
ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی مؤسســه وبینــار آموزشــی پــرورش 
ماهــی در قفــس در دریــا و در آبهــای داخلــی- پشــت ســدها را با حضور 
پــرورش دهنــدگان نمونه ملــی برگزارکــرد. ایــن وبینار در تاریخ هشــتم 
آذرمــاه ۱۴۰۱ و بــا هــدف انتقــال تجربیــات پــرورش دهنــدگان نمونه و 

کارشناســان ایــن بخــش به صــورت مجــازی و با حضــور 9۲ نفــر از بهره 
بــرداران، تولیدکنندگان و کارشناســان شــیالت اســتان ها، کارشناســان 
پهنــه و محققیــن معیــن اســتان هــا برگــزار شــد. در ایــن وبینــار خانــم 
دکتــر خزاعلــی )پــرورش دهنــده ملــی نمونــه پــرورش ماهــی درقفــس 
در دریــا( از  اســتان هرمــزگان و مهنــدس نجفــی )پــرورش دهنــده ملی 
نمونــه پــرورش ماهــی درقفــس در آبهــای داخلی( از اســتان کرمانشــاه، 
ضمــن ارائــه شــرح فعالیــت هــای مزرعــه، عوامــل موفقیــت و توصیــه 
هــای فنــی و اقتصــادی، بــه پرســش هــای فنــی شــرکت کننــدگان نیز 

پاســخ داد.

برگزاری وبینار پرورش ماهی در قفس
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
علــوم  تحقیقــات  موسســه 
شــیالتی کشــور، برنامــه اجــالس 
سراســری روســای موسســات 
پژوهشــی. مراکــز ملی پژوهشــی 
و مراکــز تحقیقــات و آمــوزش 
اســتانی ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی روزهــای شــنبه و یکشــنبه مــورخ ۱۲ و ۱۳ 
آذر مــاه ۱۴۰۱ برگــزار مــی گــردد. در ایــن اجــالس کــه دکتــر بهمنــی، 
ــز حضــور دارد  ــوم شــیالتی کشــور نی رئیــس موسســه تحقیقــات عل

ــد ســازمان،  ــا و سیاســت هــای جدی ــه ه ــا، برنام ــرد ه ــان رویک ــه بی ب
ــور اقتصــادی،  ــزی و ام ــه ری ــت برنام ــه حــوزه معاون ــوط ب مباحــث مرب
معاونــت پژوهشــی، آمــوزش و ترویــج، توســعه مدیریــت و منابــع، روش 
ــان دیدگاه هــا  هــای علمــی نمــودن برنامــه هــای جدیــد ســازمان و بی
و سیاســت ها. برنامــه هــای تدویــن و نظــارت بــر الگــوی کشــت ملــی، 
همچنیــن مباحــث مربــوط بــه حراســت، کرســی هــای نظریه پــردازی، 
بیــن الملــل و ســازمان هــای تخصصــی و آمــوزش مباحــث مربوطــه، 

ــد شــد. ــه خواه پرداخت
گفتنــی اســت دکتــر بهمنــی و دکتــر نجفیــان بــه عنــوان نماینــدگان 

روســای موسســات در ایــن جلســه بــه ســخنرانی پرداختنــد.

برگزاری اجالس سراسری

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده 
آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، 
دکتــر احمــد دنیامالــی نماینــده مــردم 
ــه  ــورای اســالمی ب ــس ش ــی در مجل بندرانزل
اتفــاق هیئــت همــراه از بخــش هــای مختلــف تخصصــی، آزمایشــگاه 
ــه عمــل  ــد ب ــوزه پژوهــش هــای شــیالتی پژوهشــکده بازدی هــا و م
ــی، رئیــس پژوهشــکده ضمــن خوشــامدگویی،  ــر صیادبوران آورد. دکت
بــه تشــریح ســوابق تحقیقاتــی، پــروژه هــای در دســت اجــرا، 
ــت  ــکده پرداخ ــه پژوهش ــی تاریخچ ــاخص و معرف ــتاوردهای ش دس
ــور و  ــروری در کش ــزی پ ــعه آب ــر توس ــورد نظ ــکات م ــن ن و همچنی
اســتان گیــالن را توضیــح داد. در ضمــن ایشــان عنــوان کردنــد کــه 
ــی  ــروری م ــزی پ ــادی و آب ــد و صی ــی در حــوزه هــای صی بنــدر انزل
توانــد پیشــران توســعه در کشــور باشــد و برنامــه هــای پژوهشــکده 
در ایــن حــوزه را تشــریح نمــود. در ادامــه محققیــن و روســای بخــش 
ــت هــای تخصصــی آزمایشــگاه  هــای تخصصــی در خصــوص فعالی

ــن  ــد. در ای ــه کردن ــی ارائ ــرا توضیحات ــای درســت اج ــروژه ه ــا و پ ه
ــان  ــا بی ــی ب ــتان انزل ــده شهرس ــی نماین ــر دنیامال ــت دکت نشس
ــران اســت و  ــی بیانگــر تاریخچــه شــیالت ای اینکــه شــیالت بندرانزل
ــروری بنیانگــذار تحقیقــات شــیالتی در کشــور  ــزی پ پژوهشــکده آب
ــه در  ــه جانب ــت هم ــتار حمای ــرد و خواس ــندی ک ــراز خرس ــوده اب ب
ــروری در کشــور شــد و خواســتار احیــا  خصــوص تحقیقــات آبــزی پ
ــروزه بســیاری  ــد ام مجــدد ایــن جایــگاه شــدند. ایشــان ادغــان کردن
ــرو و  ــر نی ــت از نظ ــه تقوی ــاز ب ــی نی ــیالتی و تحقیقات ــز ش از مراک
ــرای مولــد ســازی امکانــات  امکانــات در ســطح مطلــوب را دارنــد و ب
موجــود الزم اســت کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و متخصصین 
ــی از  ــروزه یک ــه ام ــان اینک ــا بی ــردد. وی ب ــی گ ــاره اندیش ــور چ ام
ــی  الویــت هــای اصلــی کشــور توجــه بــه تامیــن غــذا، امنیــت غذای
و تحقیقــات مرتبــط بــا آنهــا مــی باشــد، آمادگــی خــود را در زمینــه 
پیگیــری رفــع مشــکالت در حــوزه هــای مختلــف تحقیــق و پژوهــش 

را اعــالم نمــود.

ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــای موسس ــالس روس ــیه اج ــژاد در حاش ــاداتی ن ــر س ــور، دکت کش
ــوزش اســتانی  ــی پژوهــش و مراکــز تحقیقــات و آم ــی، مراکــز مل پژوهش
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی از غرفــه موسســه بازدیــد 
کــرد. دکتــر بهمنــی، در توضیــح دســتاوردهای موسســه در ســال اخیــر با 
اشــاره بــه پــروژه پایلــوت پــرورش میگــوی کرومــا ایــن اقــدام را گامــی بــه 
ســوی امنیــت و پایــداری تولیــد در صنعــت پــرورش میگــو برشــمرد. وی 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن گونــه، بومــی خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
اســت و در شــش ماهــه دوم ســال قابلیــت پــرورش دارد گفــت: قرنطینــه 
و آداپتاســیون ایــن گونــه از اقدامــات موسســه در ســال اخیــر بــوده و بــا 
توجــه بــه اینکــه ضریــب رشــد ایــن گونــه، از گونــه وانامــی بیشــتر اســت 
و در حــال حاضــر بــه میانگیــن وزن ۱۳ تــا ۱۵ گــرم رســیده، ایــن اقــدام 
را گامــی بــه ســوی پرهیــز از اتــکا پــرورش تــک گونــه ای و ایجــاد تنــوع 

گونــه ای در کشــور دانســت.  

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از غرفه موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی 
ماهیــان خاویــاری، دانــش آمــوزان 
دبیرســتان دخترانــه فــروغ دانــش 
شهرســتان ســنگر در راســتای ترویــج 
و ارتقــای فرهنــگ حفاظــت، بازســازی 

ــاری  ــان خاوی ــا ارزش ماهی ــای ب ــه ه ــروری گون ــزی پ ــعه آب و توس
ــا پژوهــش هــای انجــام شــده، از بخــش  ــه منظــور آشــنایی ب و ب
ــد و از  ــد کردن ــوم شناســی انســتیتو بازدی ــروری و ب ــزی پ هــای آب
نزدیــک بــا فعالیــت هــای پژوهشــی مرتبــط بــا ماهیــان خاویــاری 
ــه ســواالت و  ــز ب آشــنا شــدند. محققیــن بخــش هــای مذکــور نی
ــد. ــخ گفتن ــوزان پاس ــش آم ــوی دان ــده از س ــوان ش ــات عن ابهام

بازدید از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

ــکده  ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــبت  ــه مناس ــاری، ب ــزر- س ــای خ ــوژی دری اکول
ــن  ــن ف ــش، هفتمی ــه پژوه ــت هفت گرامیداش
ــازار و نمایشــگاه دســتاوردهای شــرکت هــای  ب
فنــاور دانــش بنیــان بــا همــت دانشــگاه فنــی 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــه ای و پ و حرف
مازنــدران بــا حضــور دانشــگاه هــا، مراکــز 
تحقیقاتــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــر)ع(، ســاری  ــد باق ــام محم ــی دانشــگاه ام در محــل ســالن ورزش
ــی  ــی و علم ــتاوردهای پژوهش ــن دس ــه جدیدتری ــد ک ــزار ش برگ
خــود را در زمینــه هــای صنعــت، کشــاورزی، آبخیــزداری، شــیالت، 
ــی و IT بــه عرصــه نمایــش گذاشــتند. پژوهشــکده  صنایــع تبدیل
بــا معرفــی دســتاوردهای جدیــد خــود نظیــر بــذر واکســن 
دوگانــه اســترپتوکوکوزیس، امــگا۳ بــا خلــوص بــاال اســتخراج شــده 
ــان و  ــات آبزی ــده از ضایع ــه ش ــیالژ تهی ــکا و بیوس ــی کیل از ماه

ــت. ــور یاف ــگاه حض ــن نمایش ــور در ای طی

بــه گــزارش روابــط 
پژوهشــکده  عمومــی 
ــای خــزر-  ــوژی دری اکول
ــی  ــی حکم ــاری، ط س
دکتــر رضــا صفــری و 
دکتــر ســید محمــد 
ــیالت  ــر کل ش ــم زاده، مدی ــر قاس ــرف دکت ــی، از ط ــد فاراب وحی
اســتان مازنــدران بــه عضویــت کارگروه پژوهشــی اداره کل شــیالت 

اســتان منصــوب شــدند. بــا توجــه بــه تجربیــات ارزنــده و ســوابق 
ــرآوری محصــوالت  ــروری، شــیالت و ف پژوهشــی در زمینــه آبــزی پ
ــان  ــت و کارکن ــد. مدیری ــاء ش ــواران اعط ــن بزرگ ــه ای ــیالتی ب ش
ــره  ــا به ــدوار اســت ب ــه ایشــان، امی ــک ب پژوهشــکده ضمــن تبری
گیــری از تــوان علمــی خــود و ظرفیــت هــای موجــود در اســتان، 
ــتای  ــد در راس ــداف جدی ــاد اه ــش و ایج ــی پژوه ــات ترق موجب
ــی در  ــتغال آفرین ــعار اش ــق ش ــد و تحق ــان تولی ــش راندم افزای

ــد. ــتان گردن ــیالت اس ــت ش صنع

حضور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
در هفتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور دانش بنیان استان مازندران

انتصاب دو عضو هیات علمی پژوهشکده ساری در کارگروه پژوهشی اداره کل شیالت استان مازندران

ــط  ــه گــزارش رواب ب
پژوهشــکده  عمومــی 
ــزر-  ــای خ ــوژی دری اکول
ســاری، بــه مناســبت 
و  پژوهــش  هفتــه 
ــای  ــرح ه ــش و ط ــن پژوه ــتر بی ــد بیش ــتای پیون ــاوری در راس فن
ــای  ــور اعض ــا حض ــاه ب ــنبه ۱۴ آذر م ــروز دوش ــح ام ــیالتی صب ش
ــع  ــات و صنای ــران کارخانج ــز مدی ــش اداره کل و نی ــه پژوه کمیت
ــع  ــز صنای ــان و نی ــوراک آبزی ــدگان خ ــم از تولیدکنن ــیالتی اع ش
فــرآوری، نتایــج پــروژه تحقیقاتــی شــیالتی  » تولیــد ســیالژ 
ــر شــاخص هــای رشــد  ــر آن ب ــور و تاثی بیولوژیــک از ضایعــات طی
ــا  ــر رض ــط دکت ــان » توس ــن کم ــزل آالی رنگی ــی ق ــی ماه و ایمن
ــن  ــن در ای ــرای حاضری ــکده ب ــی پژوهش ــاون تحقیقات ــری، مع صف

ــژاد،  ــه شــد. در ابتــدای ایــن جلســه حســن حســین ن جلســه ارائ
سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی و منابــع اداره کل شــیالت 
مازنــدران ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش و فــن آوری گفــت: 
ــی و فرهنگــی هــر کشــور بــدون پرداختــن  توســعه علمــی، صنعت
ــود. وی  ــی همــراه نخواهــد ب ــا موفقیــت چندان ــر پژوهــش ب ــه ام ب
ــج  ــرد نتای ــعه اســت و کارب ــای توس ــزود: پژوهــش مبن ــه اف در ادام
پژوهش هــای انجــام شــده در هــر زمینــه توســعه راهکار هــا و 
ــرفت  ــوع پیش ــر ن ــراه خواهــد داشــت. اصــوال ه ــه هم ــا را ب روش ه
ــا تحقیقــات علمــی دارد و رشــد و  و توســعه ارتبــاط مســتقیمی ب
ــرمایه گذاری گســترده  توســعه کشــورهای پیشــرفته، در نتیجــه س
ــی  ــروژه تحقیقات در بخــش تحقیقــات و پژوهــش اســت. در ایــن پ
دکتــر صفــری دســتاوردها، نتایــج و کاربردهــای مختلــف پــروژه را در 
ــرورش ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان تبییــن و تشــریح نمــود. پ

تولید سیالژ بیولوژیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرآوری  ــات ف ــی تحقیق ــز مل مرک
ســخنرانی  یونیــدو،  آبزیــان- 
»نقــش  عنــوان  تحــت  علمــی 
نانوتکنولــوژی در صنعت شــیالت« 
توســط مهنــدس مینــا احمــدی در 
ســالن کنفرانــس مرکــز برگــزار شــد. ایشــان در ایــن ارائــه اشــاره 

ــرد: ک
نانوتکنولــوژی، علــم دســتکاری مــاده در مقیــاس اتمــی و مولکولــی 
ــوان  ــی ت ــت و م ــر اس ــا نانومت ــخصه ب ــد مش ــک بع ــل ی ــا حداق ب
ــزی  ــرای آب ــد ب ــا و تکنیــک هــای جدی ــرای توســعه ابزاره از آن ب
پــروری، بیوتکنولــوژی ماهــی، تولیــد مثــل ماهــی، ژنتیــک ماهــی، 
ــان، فــرآوری و نگهــداری غذاهــای دریایــی اســتفاده  ســالمت آبزی
کــرد. نانوتکنولــوژی بــه عنــوان یــک روش غیــر متعــارف کارآمــد 
ــظ  ــداری، حف ــش پای ــا هــدف افزای ــی ب ــای دریای ــع غذاه در صنای
ــوژی در  ــاالت نانوتکنول ــرد دارد. مق ــم کارب ــش طع ــگ و افزای رن
ارتبــاط بــا حفــظ غذاهــای دریایــی نشــان می دهــد کــه هــدف آن 
ــت. از  ــیون ها اس ــو امولس ــو ذرات و نان ــتفاده از نان ــه اس ــدود ب مح
نانــو ســاختارهایی ماننــد نانــو ذرات، نانــو امولســیون و نانــو الیــاف 
مــی تــوان بــرای حفــظ رنــگ، طعــم ماهــی و محــدود کــردن روال 
ــاف  ــو الی ــوان از نان ــی ت ــرد. م ــتفاده ک ــت حســی اس ســریع کیفی
بــرای کپســوله کــردن چندیــن ترکیــب ضــد میکروبــی بــه منظــور 
ــاری  ــی( و بیم ــت میکروب ــی )فعالی ــت میکروب ــری از عفون جلوگی
اســتفاده کــرد. افزودنی هــای غذایــی در مقیــاس نانــو بــرای بهبــود 
ویژگی هــای بافتــی محصــول، پایــداری مانــدگاری و پروفایــل مــواد 
مغــذی، تشــخیص عوامــل بیمــاری زای غذایــی، ارائــه عملکــرد بــه 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــذا م ــت غ ــاخص های کیفی ــوان ش عن
ــدی  ــته بن ــو ذرات در بس ــه نان ــته ب ــخ آغش ــتفاده از ی ــد. اس گیرن
ــی روی ســطح ماهــی را  ــار میکروب ــد ب ــی مــی توان غذاهــای دریای
کاهــش دهــد. نانــو ذرات نقــره بیوســنتز شــده نســبت به نانــو ذرات 
نقــره ســنتز شــده شــیمیایی در نگهــداری غذاهــای دریایــی اهمیت 
بیشــتری پیــدا می کننــد. نانــو کامپوزیــت هــا دارای فعالیــت 
ضــد میکروبــی موثــری هســتند کــه در نتیجــه نســبت ســطح بــه 
حجــم بــاال اســت. افزایــش فعالیــت ســطحی آنهــا بــه دلیــل ابعــاد 

نانــو انــدازه آنهاســت کــه آنهــا را قــادر مــی ســازد تــا بــه عنــوان 
ــل  ــود عم ــر خ ــاد بزرگت ــا ابع ــه ب ــر در مقایس ــروب موث ــد میک ض
کننــد. نانــو امولســیون هــا بــه طــور گســترده در صنعــت غذاهــای 
ــل  ــی فن ــال زیســتی )پل ــواد فع ــردن م ــرای کپســوله ک ــی ب دریای
هــا، کاروتنوئیدهــا، لیپیدهــا، ویتامیــن هــا( بــرای بهبــود حاللیــت 
آنهــا در آب، محافظــت از آنهــا در برابــر فعــل و انفعــاالت بــا 
ــات در  ــن ترکیب ــتی ای ــی زیس ــش فراهم ــی و افزای ــل خارج عوام
ــه  ــو واکســن های DNA ب ــی شــوند. نان ــدن انســان اســتفاده م ب
 DNA ــته های کوتــاه ــه حــاوی رش ــول هایی ک ــکل  نانوکپس ش
ــی   ــلول های ماه ــه و در س ــی اضاف ــتخرهای ماه ــه اس ــتند ب هس
ــا اســتفاده  اســیر می شــوند. ســپس کپســول هــای اســیر شــده ب
ــاد  ــازی DNA و ایج ــه آزادس ــده و ب ــاره ش ــوت پ ــواج فراص از ام
ــد. از حســگرهای  ــی کن ــی کمــک م ــی از ســوی ماه پاســخ ایمن
ــی در  ــرل میکروب ــرای کنت ــوان ب ــی ت ــوژی م ــو تکنول ــتی نان زیس
صنعــت آبــزی پــروری اســتفاده کــرد. یکــی از رویکردهــای فعلــی 
ــا  ــوراک آب را ب ــو ذرات، خ ــه نان ــت ک ــن اس ــوژی ای ــو تکنول نان
افزایــش نســبت مــواد مغــذی مــورد نیــاز ماهــی،  افزایــش خواهنــد 
ــتقیماً از  ــی مس ــوارش ماه ــتگاه گ ــتفاده از دس ــدون اس ــه ب داد ک
ــو  ــدازه نان بافــت روده عبــور می کننــد. مــواد معدنــی غذایــی در ان
بــا ســهولت بیشــتری نســبت بــه همتــای بزرگتــر خــود بــه داخــل 
ســلول هــا نفــوذ مــی کننــد کــه ایــن امــر باعــث تســریع جــذب 
ــن  ــوان از ای ــر بت ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــی ش ــی م ــا در ماه آنه
فنــاوری بــه درســتی اســتفاده کــرد، باعــث کاهــش میــزان غــذای 
ــود و  ــی ش ــط م ــه محی ــزی ب ــده از آب ــه ش ــده تخلی ــتفاده نش اس
ــی  ــش م ــی را کاه ــه ماه ــی از تغذی ــی ناش ــت محیط ــرات زیس اث
ــات  ــا ترکیب ــیالتی ب ــوالت ش ــت و محص ــازی گوش ــد. غنی س ده
ــو  فعــال طبیعــی اضافــه شــده بــه صــورت آزاد یــا محصــور در نان
ســاختارهای مختلــف، ماننــد نانــو ذرات کیتــوزان، لیپوزوم هــا 
ــعه  ــرای توس ــزرگ ب ــم انداز ب ــا چش ــه ای ب ــیون ها، زمین ــا امولس ی
صنعتــی و بــازار اســت. شــفافیت مســائل ایمنــی و اثــرات زیســت 
ــع  ــوژی در صنای ــو تکنول ــعه نان ــت توس ــد در اولوی ــی بای محیط
ــل از  ــو قب ــی نان ــواد غذای ــاری م ــش اجب ــد و آزمای ــیالتی باش ش
ــازار ضــروری اســت. در پایــان ســمینار نیــز پرســش  ــه ب عرضــه ب

هــای علمــی مطــرح و توســط ســخنران پاســخ داده شــد.

روابــط  گــزارش  بــه 
ملــی  مرکــز  عمومــی 
تحقیقــات فــرآوری آبزیان- 
یونیــدو، روز دوشــنبه ۱۴ 
آذر ماه ۱۴۰۱، دانشــجویان 
ــته  ــی رش ــع کارشناس مقط
صنایــع غذایــی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد رشــت 

ــدا توضیحــات مبســوط در خصــوص  ــد. ابت ــد کردن ــز بازدی از مرک
ــی انجــام  ــروژه هــای تحقیقات تاریخچــه، اهــداف، فعالیــت هــا و پ
ــه  ــو ارائ ــای ن ــده ه ــا و ای ــرح ه ــا از ط ــت ه ــوع حمای ــده و ن ش
ــیالتی  ــای ش ــد فرآورده ه ــط تولی ــجویان از خ ــپس دانش ــد. س ش
ــد،  ــال تولی ــین آالت در ح ــارس و ماش ــن پ ــاس آدری ــرکت الم ش
ــد، ســپس در خصــوص فرآیندهــای تولیــد گوشــت  ــد نمودن بازدی
ــدی،  ــاده مصــرف تولی ــی آم ــای دریای ــی و غذاه چــرخ شــده ماه

توضیحــات الزم داده شــد.

۱۴

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

بازدید دانشجویان از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی ماهیان 
ــان کمــی و  ــش راندم ــع »افزای ــاری، در راســتای اجــرای طــرح جام خاوی
کیفــی تولیــد بچــه ماهیــان خاویــاری در کشــور« و انجــام زیــر پــروژه های 
تحــت عناویــن »بررســی اثــر تیامیــن )ویتامیــن B1( بــر عملکــرد تولیــد 
مثــل و کیفیــت الرو فیــل  ماهــی« و »ارتقــای کیفــی رســیدگی جنســی 
در مولدیــن فیــل ماهــی بــه منظــور افزایــش کیفیــت تخمــک، الرو و بچــه 
ــا بکارگیــری فرموالســیون مناســب و نویــن  ماهــی«، محققیــن انســتیتو ب
جیــره غذایــی اختصاصــی ماهیــان خاویــاری بــا افــزودن ســوپرمکمل هــا 
ــی ضــروری،  ــواد معدن ــای رشــد، م ــذی حــاوی محــرک  ه ــات مغ )ترکیب
اســیدهای آمینــه و اســیدهای چــرب ضــروری مــورد نیــاز مولدیــن( موفــق 
ــاون  ــر محمــود محســنی، مع ــر شــدند. دکت ــی مت ــا ۳.۸  میل ــدازه قطــر۳.۵ ت ــا ان ــل ماهــی پرورشــی ب ــد تخمــک فی ــه تولی ب
ــا تیمــار بهینــه ســوپر  ــه نتایــج بدســت آمــده تصریــح نمــود ماهیــان تغذیــه شــده ب ــا توجــه ب پژوهــش و فنــاوری انســتیتو ب
ــا  ــد. ب ــان برخــوردار بودن ــه دیگــر ماهی ــری در شــاخص هــای رســیدگی جنســی نســبت ب ــوب ت مکمــل هــا، از وضعیــت مطل
توجــه بــه منابــع علمــی، نســبت خاویــار بــه وزن بــدن ۸ تــا ۱۵ درصــد متغییــر اســت، میانگیــن نســبت خاویــار بــه وزن بــدن 
در مولدیــن فیــل ماهــی در پــروژه مذکــور ۱۳.۷۴ درصــد بــوده کــه از نــرخ بســیار مناســبی برخــوردار مــی  باشــد. ایشــان ابــراز 
امیــداوری نمودنــد بــا اجرایــی شــدن ایــن دســتاورد در مــزارع پــرورش ماهیــان خاویــاری، گامــی اثربخــش در راســتای تأمیــن 
ــاری و در نهایــت تضمیــن  ــروری و تولیــد بچــه ماهیــان خاوی ــزی پ بخشــی از تخــم لقــاح یافتــه، الرو  مــورد نیــاز صنعــت آب
ســالمت جامعــه و امنیــت غذایــی کشــور برداشــته و ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک اســتراتژی مهــم جهــت توســعه پایــدار آبــزی 

پــروری ماهیــان خاویــاری و اقتصــادی نمــودن ایــن صنعــت، ســودآور تلقــی مــی گــردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در این پیام آمده است :
همکاران پر تالش امور مالی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

با سالم و احترام  
بهانــه ای شــد تــا بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه و روز حســابدار، تبریکــی صمیمانــه و آرزوهــای مشــفقانه خدمــت شــما داشــته باشــیم و 

امیــدوار باشــیم کــه تــالش هــا و زحمــات بی شــائبه  شــما عزیــزان مــورد توجــه و قــدر شناســی قــرار گیــرد.
آرزوی سالمتی و توفیقات بیشتر را در همه امور زندگی از خداوند متعال برایتان خواستاریم.

تولید تخمک فیل ماهی پرورشی با قطر باالی 3/5 میلی متر

پیام تبریک روابط عمومی موسسه به مناسبت روز حسابدار 
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرآوری  ــات ف ــی تحقیق ــز مل مرک
ششــمین  یونیــدو،  آبزیــان- 
بــا  پژوهشــی  کارگــروه  جلســه 
ــروژه  ــند پ ــی دو س ــدف بررس ه
بــا حضــور  ماهــی کیلــکا  انســانی  افزایــش مصــرف  طــرح 
ــا، در  ــروژه ه ــان پ ــروه و مجری ــای کارگ ــز، اعض ــت مرک سرپرس
ــی  ــروژه هــای تحقیقات ــد. اســناد پ ــزار گردی ســالن جلســات برگ
»تهیــه مارینــاد از ماهــی کیلــکا، بهینــه ســازی تولیــد و ارزیابــی 

ــدگاری  ــان مان ــی، شــیمیایی، حســی و زم ــای میکروب ــی ه ویژگ
ارزیابــی ویژگــی هــای کیفــی و  و  در یخچــال«، و »تولیــد 
ــکا«،  ــی کیل ــم دار ماه ــک و طع ــوالت خش ــندی محص ــازار پس ب
ــادل  ــث و تب ــپس، بح ــد. س ــه ش ــه ارائ ــان مربوط ــط مجری توس
نظــر پیرامــون عناویــن، فرضیــات و اهــداف، روش هــا و ماهیــت 
ــرر  ــت. مق ــورت گرف ــاء ص ــط اعض ــا توس ــروژه ه ــاختاری پ س
ــس از انجــام اصالحــات پیشــنهادی در  ــروژه پ ــر دو پ ــد ه گردی
قســمت هــای مختلــف در ســامانه ثبــت گردنــد تــا ســایر مراحــل 

داوری و تصویــب پیگیــری شــود.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــه منظــور  ــالن، ب ــی کشــور- گی داخل
و  پژوهــش  هفتــه  گرامیداشــت 
فنــاوری و انعــکاس ظرفیــت هــای 
ــی  ــای پژوهش ــه ه ــی و یافت تحقیقات
اســتان، بیســت و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، 
ــاه ۱۴۰۱  ــخ ۱۴ و۱۵ آذر م ــالن در تاری ــازار گی ــن ب ــاوری و ف فن
بــا حضــور معــاون اســتاندار گیــالن، جمعــی از مســئولین اســتانی، 

ــای  ــاور و شــرکت ه ــای فن ــا، واحده ــی، هســته ه ــز تحقیقات مراک
ــزار  ــالن برگ ــوآوری دانشــگاه گی ــز ن ــان اســتان در مرک ــش بنی دان
گردیــد. در ایــن نمایشــگاه دکتــر رضایــی صوفــی، معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع اســتانداری گیــالن، دکتــر باســتی، رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان گیــالن و ســایر مســئولین اســتانی از غرفــه 
پژوهشــکده بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. دکتــر صیادبورانــی، رئیــس 
پژوهشــکده، پــروژه هــای در حــال اجــرا، دســتاوردهای حاصلــه، آثار 
منتشــره و یافتــه هــای قابــل ترویــج را تشــریح کــرد و توضیحــات 

ــه داد. ــدگان ارائ ــد کنن ــرای بازدی الزم را ب

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، نشســت تخصصــی بــا 
ــرد ژنتیــک در آبــزی  عنــوان »کارب
پــروری نویــن« از مجموعــه کارگاه  
ــی  ــرح کالن مل ــای آموزشــی ط ه
ــزل آالی  ــوه ق ــد انب ــاوری تولی فن
رنگیــن کمــان )SPF(، روز ســه 
شــنبه ۱۵ آذرمــاه ۱۴۰۱ از ســاعت 
صــورت  ۱۲:۳۰بــه  الــی   ۸:۳۰
وبینــاری در محــل ســالن جلســات 
ــن  ــد. در ای ــزار گردی ــیالتی کشــور برگ ــوم ش ــات عل موسســه تحقیق
جلســه ابتــدا دکتــر ســپهداری، مجــری طــرح کالن تولیــد قــزل آالی 
رنگیــن کمــان عــاری از عوامــل بیماریزای خــاص، توضیحاتــی در زمینه 
رونــد اجــرا و اهــداف فــاز اول و دوم ایــن طــرح ارائــه نمــود. در ادامــه 
طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده، ســخنرانان ایــن نشســت تخصصــی بــه 
ارائــه ســخنرانی خــود پرداختنــد. گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا حضور 
گســترده عالقه منــدان و اســاتید برگــزار گردیــد و بــا پرســش و پاســخ و 

ــه پایــان رســید.  ــه نقطــه نظــرات تکمیلــی ب ارائ

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــر  ــالن، دکت ــور- گی ــی کش داخل
عباســی، اســتاندار گیــالن بــه 
اتفــاق هیــات همــراه از غرفــه 
ــز  ــل مرک ــه در مح ــکده ک پژوهش
نــوآوری دانشــگاه گیــالن برپــا 
ــن  ــد کــرد. در ای ــود، بازدی شــده ب
بازدیــد دکتــر صیادبورانــی، رئیــس 
ــت  ــوص قدم ــکده در خص پژوهش
پژوهشــکده بــه عنوان اولیــن مرکز 
ــد  ــوم شــیالتی کشــور، دســتاوردهای آن در طــی چن ــی عل تحقیقات
دهــه فعالیــت هــای پژوهشــی و همچنیــن اولویــت هــای پژوهشــی 
ایــن پژوهشــکده ماننــد: تکثیــر و پــرورش گونــه هــای بومــی، معرفــی 
ــرورش ماهــی در  ــروری و پ ــزی پ ــه صنعــت آب ــد ب ــه هــای جدی گون
قفــس در دریــای کاســپین توضیحاتــی ارائــه داد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــای  ــی روزه ــور ط ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــا ارایــه دســتاوردهای جدیــد منتــج از پژوهــش  برپایــی نمایشــگاه ب

ــت. ــال داش ــور فع ــردی حض ــای کارب ه

ششمین جلسه کارگروه پژوهشی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گیالن

برگزاری نشست علمی تخصصی
«کاربرد ژنتیک در آبزی پروری نوین»

بازید استاندار گیالن از غرفه پژوهشکده
آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
ــوژی  ــکده اکول ــی پژوهش عموم
دریــای خــزر- ســاری، طــی 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــمی ب مراس
ــدران  پژوهــش در دانشــگاه مازن
برگــزار شــد دکتــر رضــا صفری، 
عضــو هیــات علمی پژوهشــکده، 
بخاطــر دارا بــودن بیشــترین 

امتیــاز در ارائــه مقــاالت خارجــی و داخلــی و همچنیــن اجــرای پــروژه 
هــای تحقیقاتــی فــن آورانــه از طــرف کارگــروه برگــزاری هفتــه پژوهش 
اســتانداری مازنــدران بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر در بیــن ســایر مراکــز 
پژوهشــی اســتان معرفــی شــد و لــوح تقدیــر خــود را از طــرف اســتاندار 
دریافــت نمــود. رئیــس و پرســنل پژوهشــکده ضمــن تبریک و تشــکر از 
ایشــان بخاطــر دســتیابی بــه این موفقیــت که موجــب افتخــار و مباهات 
ایــن مجموعــه شــده اســت، آرزوی توفیــق روز افــزون و کســب درجــات 

ــالش دارد.  ــکار پرت ــن هم ــرای ای ــات، را ب ــیر تحقیق ــی در مس عال

ــای  ــروری آبه ــزی پ ــی پژوهشــکده آب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرد هــای  ــوان »کارب ــا عن ــی کشــور- گیــالن، کارگاه آموزشــی ب داخل
چندگانــه و اقتصــادی ریــز جلبــک هــا« توســط خانــم دکتــر رودابــه 
ــش،  ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــومین نمایش ــت و س ــی در بیس روفچائ
فنــاوری و فــن بازار گیــالن با حضور جمعــی از بازدیدکنندگان، اســاتید 
و دانشــجویان برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه، ضمن معرفــی جایگاه ریز 
جلبــک هــا در دنیــای علــم بــه تبییــن کاربردهــای آن در صنعــت روز 
دنیــا و رویکردهــای چرخــه ســبز اقتصــادی- زیســتی در ایجــاد صنعت 
جلبــک پایــدار در آینــده پرداخــت. در ایــن نشســت علمــی پتانســیل 
حــذف آالینــده هــا در پســاب هــای صنعتــی و شــهری، بهــره بــرداری 

از گازهــای گلخانــه هــا جهــت 
تولیــد زیســت تــوده جلبکی و 
عرضــه محصوالتــی بــا کمیت 
بــاال و کیفیتــی پاییــن چــون 
ــای  ــوخت ه ــه س ــواد اولی م
بــا  محصوالتــی  و  زیســتی 
کمیــت پاییــن و ارزش افــزوده 

ــن  ــان ای ــد. در پای ــه ش ــات HVAC، پرداخت ــون ترکیب ــاال همچ ب
نشســت بــه پرســش هــای مطــرح شــده پاســخ و راهکارهــای نوگرایانه 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس عموم
در  کشــور،  شــیالتی  علــوم 
ــحاقی،  ــر اس ــن جلســه دکت ای
رییــس موسســه تحقیقــات 
ــازی رازی  ــرم س ــن و س واکس
ابتــدا بــه معرفــی ســوابق، دســتاوردها و توانمنــدی هــای ایــن مؤسســه 
پرداخــت و بــا توجــه بــه تخصــص محققین ایــن مؤسســه، آمادگــی این 
ــردی در  ــی کارب ــروژه هــای تحقیقات ــرای مشــارکت در پ ــه را ب مجموع
زمینــه هــای شــیالتی اعــالم کــرد. در ادامــه، مهنــدس حســینی معاون 

وزیــر و رییــس ســازمان شــیالت ایــران ضمــن تقدیــر از اقدامــات ایــن 
مؤسســه، علــی الخصــوص در بحــث کرونــا، آمادگــی مشــارکت ســازمان 
شــیالت در پــروژه هــای تحقیقاتــی و فرایندهــای تحقیــق و توســعه را 
اعــالم و راه انــدازی آزمایشــگاه هــای تخصصــی تشــخیص بیمــاری بــا 
مشــارکت ایــن مؤسســه، موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و 
ســازمان دامپزشــکی را ضــروری دانســت. همچنیــن دکتــر بهمنــی بــا 
بیــان ضــرورت پیشــگیری، مقابله بــا بیمــاری هــای آبزیــان را از ضرورت 
هــای صنعــت شــیالت دانســت. پــس از پایــان جلســه، اعضــای شــورا از 
امکانــات و تجهیــزات موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی 

ــد. ــد نمودن بازدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری، وبینــار ترویجــی بــا عنــوان »روش هــای جمــع آوری میکــرو 
و ماکروپالســتیک هــا در محیــط هــای آبــی« توســط دکتــر طاهــره 
باقــری از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده در ســامانه وب کنفرانــس 
ــد. در  ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار گردی
ایــن ســخنرانی پیرامــون انــواع میکــرو و ماکــرو پالســتیک هــا، ویژگی 
هــای شــیمیایی و فیزیکی آنهــا، منابع تولیــد آلودگی میکروپالســتیک 

ــت و  ــا در طبیع ــه آنه ــرعت تجزی و س
میــزان آالیندگــی آنهــا در منابــع آبــی، 
اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم آنهــا 
بــر موجــودات و اکوسیســتم، روش های 
جلوگیــری از ورود میکروپالســتیک هــا 

بــه طبیعــت و روش هــای آمــاده ســازی جهت شناســایی آنهــا مطالبی 
ارائــه شــد کــه مــورد توجــه شــرکت کننــدگان قــرار گرفــت.

 انتخاب عضو هیات علمی پژوهشکده به عنوان پژوهشگر برتر استان

برگزاری کارگاه آموزشی

بازدید اعضای شورای راهبردی تحقیقات شیالت از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

برگزاری وبینار ترویجی با عنوان «روش های جمع آوری میکرو و ماکروپالستیک ها در محیط های آبی»

۱۷
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
موسســه تحقیقــات علــوم  شــیالتی 
و  بیســت  در  موسســه  کشــور،  
نمایشــگاه دســتاوردهای  ســومین 
پژوهــش، فنــاوری و فــن بازار شــرکت 
ــا  ــه  ب ــگاه ک ــن نمایش ــرد.  در ای ک
حضــور موسســات پژوهشــی تابعــه ســازمان برگــزار شــد، موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور بــا ارائــه دســتاوردهایی از قبیــل: 
دانــش فنــی تولیــد پروبیوتیــک میگــو، بیوســیالژ از ضایعــات ماهی 
، تولیــد آویشــیت، تهیــه صابــون از خیــار دریایــی، تولیــد فــرآورده 
هــای جلبکــی و... حضــور بهــم رســاند . ایــن نمایشــگاه از شــنبه 

ــی ســه شــنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ در محــل نمایشــگاه هــای بیــن  ۱9 ال
المللــی دایــر اســت. گفتنــی اســت در مراســم افتتاحیــه امــروز کــه 
بــا حضــور معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان تحقیقــات ، آمــوزش 
ــی شــود  ــه برگــزار م ــج کشــاورزی و روســای موسســات تابع و تروی
ــر  ــر صالحــی، معــاون پژوهشــی وزارت علــوم و دبی ــرار اســت دکت ق
ــاون  ــتی، مع ــر بهش ــاوری، دکت ــش و فن ــه پژوه ــی هفت ــتاد مل س
ــزات  ــگاه تجهی ــس نمایش ــاوری و رئی ــازی فن ــاری س ــوآوری و تج ن
و مــواد آزمایشــگاهی ایــران ســاخت، دکتــر زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و دکتــر دهقانــی فیــروز آبــادی، معــاون علمی، 
ــه ســخنرانی و  ــان رئیــس جمهــور، ب فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنی

ــد. ــه هــا بپردازن ــد از غرف بازدی

عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزي پروري آبهــاي داخلي 
کشــور، کارگاه آموزشــي بــا عنــوان 
ــادی  ــه و اقتص ــای چندگان ــرد ه »کارب
ــر  ــم دکت ــط خان ــا« توس ــز جلبکه ری
رودابــه روفچائی در بیســت و ســومین 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار گیــالن باحضور 
ــد. در  ــزار گردی ــاتید و دانشــجویان برگ ــدگان، اس ــی از بازدیدکنن جمع
ــم  ــای عل ــا در دنی ــز جلبکه ــگاه ری ــی جای ــن معرف ــن کارگاه، ضم ای

بــه تبییــن کاربردهــای آن در صنعــت روز دنیــا و رویکردهــای چرخــه 
ســبز اقتصــادی- زیســتی در ایجــاد صنعــت جلبــک پایــدار در آینــده 
پرداختــه شــد. در ایــن نشســت علمی پتانســیل حــذف آالینــده ها در 
پســاب هــای صنعتــی و شــهری، بهــره بــرداری از گازهــای گلخانــه ای 
جهــت تولیــد زیســت تــوده جلبکــی و عرضــه محصوالتــی بــا کمیت 
ــاال و کیفیتــی پاییــن چــون مــواد اولیــه ســوخت هــای زیســتی و  ب
محصوالتــی بــا کمیــت پاییــن و ارزش افــزوده بــاال همچــون ترکیبــات 
ــه پرســش هــای  ــن نشســت ب ــان ای HVAC، پرداختــه شــد. در پای
مطــرح شــده پاســخ و راهکارهــای نوگرایانــه مــورد بررســی قــرار گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی 
ــی کشــور- گیــالن، در راســتای  ــروری آبهــای داخل پ
اجــرای تفاهــم نامــه همــکاری با دانشــگاه هــا، ۷ نفر 
از دانشــجویان رشــته کارشناســی شــیالت دانشــگاه 
پیــام نــور بندرانزلــی بــه مــدت یــک مــاه، واحــد کارآمــوزی خــود را در 
بخــش هــای مختلف پژوهشــکده و بــه طور ویــژه در ایســتگاه تغذیه و 
غــذای زنــده آبزیــان بــه انجــام رســاندند. در طی مراحــل انجــام کارورزی 
ــی،  ــره نویس ــان، جی ــواع غــذای آبزی ــا نحــوه ســاخت ان دانشــجویان ب
ــون  ــا و زئوپالنکت ــک ه ــرورش جلب ــر و پ ــوزش تکثی ــذا، آم ــز غ آنالی
هــا در محیــط هــای آزمایشــگاهی و روبــاز، تکثیــر و پــرورش ماهیــان 
ــان،  ــرورش آبزی ــر و پ ــات بهداشــتی، تکثی ــوه مطالع ــی و نح آکواریوم
بافــت شناســی و ســایر مــوارد آشــنا شــده و در آمــوزش عملــی حضور 
فعــال داشــتند. همچنیــن در همیــن راســتا، ۱۱ نفــر از دانشــجویان 
رشــته هــای کارشناســی شــیالت و صنایــع غذایی دانشــگاه هــای پیام 
نــور و مهــر آئیــن بندرانزلــی از بخــش های مختلــف پژوهشــکده آبزی 
پــروری آب هــای داخلــی کشــور شــامل: بخــش هــای اکولــوژی، آبــزی 
پــروری و بهداشــت و بیمــاری هــای آبزیان بازدیــد و از نزدیــک در جریان 

رونــد اجــرای پــروژه هــا قــرار گرفتنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی 
ــومین  ــت و س ــان در بیس ــرآوری آبزی ــات ف تحقیق
جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده 
گیــالن کــه روز پنــج شــنبه ۱۷ آذر در ســالن الغدیر 
اســتانداری، بــا حضــور اســتاندار و جمع کثیــری از مدیــران و محققین 
ــر مینــا ســیف زاده، عضــو هیــات علمــی مرکــز  برگــزار گردیــد، دکت
ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان، بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتانی 
ســال ۱۴۰۱ معرفــی و از وی تقدیــر گردید.پــس از دریافــت لــوح تقدیــر، 
ــه  ــر از کلی ــن تقدی ــود، ضم ــخنرانی خ ــی س ــیف زاده ط ــر س دکت
ــات  ــی تحقیق ــز مل ــدگان مراســم و همــکاران خــود در مرک برگزارکنن
ــرآوری آبزیــان و ســتاد موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور،  ف
پــس از اشــاره بــه اهــداف، برنامــه هــا و برخی دســتاوردهای مرکــز، عدم 
تخصیــص اعتبارات اســتانی و محدودیــت تجهیزات آزمایشــگاهی را از 
ــه  ــی برشــمرد و ب مهــم تریــن مشــکالت اجــرای پروژه هــای تحقیقات
نمایندگــی از ســوی ریاســت و همــکاران مرکــز، از اســتاندار محتــرم و 
ــز داشــته، از  ــدی از مرک ــه بازدی ــود ک ــوت نم ــتانی دع ــئولین اس مس
نزدیــک فعالیــت هــا و دســتاوردهای مرکــز ملــی را مالحظــه نماینــد.

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

برگزاری کارگاه آموزشی در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گیالن

انتخاب عضو هیات علمی مرکز یونیدو برگزاری واحد کارآموزی و بازدید دانشجویان
به عنوان پژوهشگر برتر استان گیالن
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان 
ــادی  ــور کلب ــک پ ــلمان مل ــر س ــن، دکت ــور- تنکاب ــردآبی کش س
ــزاری دوره  ــه برگ ــبت ب ــز نس ــی مرک ــأت علم ــو هی ــژاد، عض ن
آموزشــی بــا عنــوان »معرفــی برخــی از روش هــای آزمایشــگاهی 
آمــوزش  از طریــق شــبکه  آبزیــان«  مولکولــی در مطالعــات 
ــد:  ــالم گردی ــی اع ــن دوره آموزش ــود. در ای ــدام نم ــاورزی اق کش
ــدازه  ــد: ان ــگاهی مانن ــی و آزمایش ــون تحقیقات ــای گوناگ روش ه
ــای  ــت ه ــپ Na+/K+-ATPase  در باف ــت پم ــری فعالی گی

ــایی  ــت شناس ــالت ) Western blot( جه ــترن ب ــف، وس مختل
ــن  ــا و همچنی ــان آنه ــزان بی ــری می ــدازه گی ــا و ان ــن ه پروتی
بــا   )Immunohistochemistry( ایمونوهیستوشــیمی 
ــایی و  ــت شناس ــون جه ــای گوناگ ــادی ه ــی ب ــتفاده از آنت اس
ــون  ــری پروتئیــن هــای انتقــال دهنــده ی تعییــن جایــگاه قرارگی
ــان  ــم اســمزی ماهی ــد تنظی ــر در فرآین ــای مؤث ــت ه ــا در باف ه
ــی تواننــد کمــک  ــه گوارشــی م ــه و لول ماننــد آبشــش هــا، کلی
مؤثــری در شناســایی بهتــر فرآینــد هــای تنظیــم اســمزی- یونــی 
بــدن ماهــی و ســایز آبزیــان داشــته باشــند. بــه عــالوه ایــن روش 
هــا در تفســیر بهتــر ارتبــاط مکانیــزم هــای تنطیــم اســمزی بــا 
ــال  ــازی و انتق ــان رهاس ــر، در زم ــازی ذخای ــان، بازس ــه آبزی تغذی
بچــه ماهیــان، شناســایی شــاخص هــای اســترس در آبــزی 
ــر ناشــی از  ــی و مــرگ و می ــروری، کاهــش میــزان بیمــاری زای پ
اســترس هــای مختلــف در صنعــت آبــزی پــروری کاربــرد دارنــد.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
ــزی  ــی پژوهشــکده آب عموم
پــروری آب هــای جنــوب 
از  پــس  اهــواز،  کشــور- 
بخــش  هــای  بررســی 
ــر  ــی ذخای ــوژی و ارزیاب بیول
مصوبــه  و  پژوهشــکده 
صیــد  مدیریــت  کمیتــه 
ــدور  ــتان، ص ــتان خوزس اس
میگــوی  صیــد  مجــوز 
ــی  ســفید در آب هــای غرب

ــط( از  ــش و واس ــات دروی ــیف، خوری ــای بوس ــدگاه ه ــتان )صی اس
تاریــخ ۲۱ آذرمــاه ســال جــاری تــا اطــالع بعــدی و صیــد، جابجایی 
ــدگاه هــای  ــه بنــادر و صی ــد آن در کلی میگــو و حمــل ادوات صی
ــوع  ــاری ممن ــال ج ــاه س ــم دیم ــخ یک ــتان از تاری ــتان خوزس اس
اعــالم مــی گــردد. گفتنــی اســت، صیــد ایــن آبــزی در ســال ۱۴۰۰ 
بــا کاهــش ۵۷ درصــدی نســبت بــه ســال ۱۳99 در منطقــه غربــی 
اســتان )لیفــه- بوســیف( بــه میــزان ۷۶۸ تــن رســید. طبــق آمــار 
ــن  ــدود ۵۰۰ ت ــون ح ــاری، تاکن ــال ج ــت شــده در س ــد دریاف صی
میگــو صیــد شــده کــه نســبت بــه ســال 99 افتــی در حــدود ۷۲ 
ــان  ــد را نش ــدود ۳۵ درص ــال ۱۴۰۰ در ح ــه س ــبت ب ــد و نس درص

ــد. ــی ده م

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
ــالن،  ــور- گی ــی کش ــای داخل آبه
عنــوان  بــا  علمــی  ســخنرانی 
کپورماهیــان  ســازی  »مولــد 
مهنــدس  توســط  پرورشــی« 
ــکده در  ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــژاد، عض ــی ن ــماعیل صادق اس
ــع  ــی از مناب ــروری یک ــزی پ ــد. آب ــه گردی ــس ارائ ــالن کنفران س
ــرانه  ــش س ــت. افزای ــور اس ــذا در کش ــده غ ــن کنن ــی تامی اصل
ــن  ــه مولدی ــی ب ــه دسترس ــی از جمل ــل مختلف ــه عوام ــد ب تولی
ــت  ــاء مدیری ــالم و ارتق ــان س ــه ماهی ــد بچ ــت، تولی ــا کیفی ب
ــی  ــن فعل ــت. مولدی ــته اس ــی وابس ــرم آب ــان گ ــرورش ماهی پ
ــور  ــتان وارد کش ــن و مجارس ــورهای چی ــان از کش ــور ماهی کپ

شــده و در دراز مــدت بــه دالیــل مختلــف کیفیــت خــود را 
ــی  ــرم آب ــان گ ــرورش ماهی ــد. پ ــت داده ان ــدازه ای از دس ــا ان ت
ــی،  ــی کپورمعمول ــوار، ماه ــور علفخ ــه کپ ــتفاده از ۴ گون ــا اس ب
ــای  ــه ج ــرد ک ــی گی ــام م ــرگنده انج ــور س ــره ای، کپ ــور نق کپ
چنــد گونــه دیگــر از کپــور ماهیــان بــزرگ جثــه دیگــر از جملــه 
ــذا  ــت، ل ــی اس ــی خال ــا لجن ــوار ی ــور الی خ ــیاه، کپ ــور س کپ
ــرم  ــان گ ــش ماهی ــژاد در بخ ــالح ن ــازی و اص ــد س ــرورت مول ض
آبــی جهــت افزایــش تولیــد و افزایــش بهــره وری بخــش شــیالت 
وجــود دارد. مولــد ســازی کپــور ماهیــان پرورشــی بــه عواملــی از 
جملــه مدیریــت انتخــاب گونــه ماهــی و تامیــن پیــش مولدیــن، 
ــرورش، مدیریــت آب، کیفیــت فیزیکــی و شــیمیایی آن،  نحــوه پ
تغذیــه، تکثیــر، ژنتیــک و بــه گزینــی، کنتــرل عوامــل بهداشــتی 

ــتگی دارد. ــد بس ــی مول ــل ماه ــل و نق و حم

دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران

 ممنوعیت صید میگوی سفید در آبهای خوزستان )صیدگاه های بوسیف، خوریات درویش و واسط(

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن
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گــزارش  بــه 
ــز  ــی مرک ــط عموم رواب
شــیالتی  تحقیقــات 
ــار،  ــای دور- چابه آب ه
ــون  ــنجی ت ــت س زیس
ــناورهای  ــان از ش ماهی
در  دور  هــای  آب 
راســتای اجــرای طــرح )زیســت ســنجی  تــون و شــبه تــون ماهیــان 
بــه منظــور پایــش مــداوم رونــد و کیفیــت برداشــت از گونــه هــای 
ــور  ــا حض ــان، ب ــای عم ــارس و دری ــج ف ــای خلی ــف در  آبه مختل
ــزم  ــه پ ــادی منطق ــکله صی ــمی در اس ــر هاش ــرح، دکت ــری ط مج
انجــام گرفــت. برنامــه زیســت ســنجی از شــناورهای آب هــای دور 

ــان و  ــون ماهی ــای ت ــه ه ــح از گون ــار صحی ــش آم ــور پای ــه منظ ب
ــه  ــن گون ــی ای ــی و مدیریت ــای ارزیاب ــث ه ــه بح ــتر ب ــه بیش توج
ــتان  ــتان سیس ــان اس ــون ماهی ــد ت ــرد. صی ــی پذی ــورت م ــا ص ه
ــا  ــوده و ب ــن ب ــزار ت ــدود ۱۶۰ ه ــال ۱۴۰۰، ح ــتان در س و بلوچس
ــارد  ــزار میلی ــش از ۸ ه ــان، بی ــزار توم ــی ۵۵ ه ــاب کیلوی احتس
ــام  ــاالنه )خ ــی س ــردش مال ــون دالر( گ ــش از ۲۳۰ میلی ــان )بی توم
فروشــی(  ایــن گونــه هــا در منطقــه تخمیــن زده مــی شــود. میــزان 
ــا( در آب  ــن ه ــون و مارلی ــبه ت ــون، ش ــان )ت ــون ماهی ــد ت کل صی
هــای جنــوب کشــور در ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۲۷۰ هــزار تــن بــوده 
ــون  ــروه ت ــد گ ــدود ۶۰ درص ــتان ح ــتان و بلوچس ــتان سیس و اس
ــی(  ــاری )صنعت ــان تج ــون ماهی ــد ت ــش از ۸۰ درص ــان و بی ماهی

ــد. ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــور را ب کش

ادامه فعالیت های زیست سنجی به من  ظور پایش مداوم روند و کیفیت برداشت تون ماهیان

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ش
جلســه کمیتــه مدیریــت صیــد 
شــیالت سیســتان و بلوچســتان 
ــی،  ــدس رئیس ــوت مهن ــه دع ب
ــر اژدری،  ــور دکت ــا حض ــتان و ب ــیالت اس ــت اداره کل ش سرپرس
رئیــس مرکــز، مهنــدس هاشــمی، رئیــس بخــش ارزیابــی ذخایــر 

آبزیــان، فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع آبزیــان شــیالت 
اســتان، روئســای شــیالت شهرســتان هــا و ســایر اعضــا در محــل 
دفتــر مدیریــت شــیالت اســتان برگــزار گردیــد.  در ایــن جلســه 
ــا محوریــت ســاماندهی شــناورهای صیــادی فعــال و فاقــد  کــه ب
مجــوز اســتان برگــزار شــده بــود، بــا عنایــت بــه وضعیــت ذخایــر 
ــد،  ــت صی ــتای مدیری ــتان در راس ــادی اس ــاوگان صی ــان و ن آبزی
ــر  ــادل نظ ــه بحــث و تب ــدار ب ــد پای ــان و صی ــر آبزی ــظ ذخای حف

ــد . ــه ش پرداخت

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  عمومــی پژوهشــکده 
داخلــی  آبهــای  پــروری 
نشســت  گیــالن،  کشــور- 
ــر  ــور دکت ــا حض ــترکی ب مش
ــل  ــر عام ــری، مدی ــی الوی عل
اتحادیــه سراســری شــرکت 
ــر  ــد، مدی ــد عاب ــدس محم ــی، مهن ــان گرماب ــی ماهی ــای تعاون ه
ــتان  ــی اس ــرم آب ــان گ ــدگان ماهی ــرورش دهن ــه پ ــل اتحادی عام
ــش  ــرکت دان ــل ش ــی، مدیرعام ــد دنیای ــدس حمی ــالن، مهن گی
بنیــان ریــز جلبکــی پارســیان، دکتــر صیادبورانــی، رئیــس 
ــن  ــی و محققی ــت علم ــای هیئ ــدادی از اعض ــکده و تع پژوهش

ــه  ــی از جمل ــت، مباحث ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــکده برگ پژوهش
نیــاز بــه مطالعــات کاربــردی در زمینــه بهــره بــرداری از جلبــک 
هــا، تدویــن دســتورالعمل هــای فنــی شــیالتی بــه منظــور 
ــه ای و  ــوع گون ــه تن ــن ب ــروران، پرداخت ــزی پ ــش آب ــای دان ارتق
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــد م ــای تولی ــه ه ــش هزین ــزوم کاه ل
قــرار گرفــت. همچنیــن در ایــن نشســت در خصــوص بکارگیــری 
میکروجلبــک هــای مفیــد و خــوش خــوراک بــرای معرفــی 
ــد  ــاذ ش ــی اتخ ــی تصمیمات ــان گرماب ــرورش ماهی ــزارع پ ــه م ب
ــرای  ــن ب ــدی طرفی ــه من ــالم عالق ــن اع ــه، ضم ــان جلس در پای
برگــزاری نشســت هــای بیشــتر، تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک 
ترویجــی و تحقیقاتــی بیــن پژوهشــکده بــا شــرکت هــای نامبــرده 

ــید. ــن رس ــا طرفی ــه امض ــم و ب تنظی

کمیته مدیریت صید شیالت استان سیستان و بلوچستان

نشست هم اندیشی با اتحادیه تعاونی ماهیان گرمابی و شرکت های دانش بنیان



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــه  ــالن، مجموع ــور- گی ــی کش داخل
وبینارهــای پژوهشــکده به مناســبت 
هفتــه پژوهــش روز دوشــنبه مــورخ 
ــاز شــد.  ــم، آغ ــران کری ــات ق ــد از آی ــی چن ــا تالوت ۲۱ آذر ۱۴۰۱ ب
اولیــن وبینــار تحــت عنــوان »بررســی خصوصیــات قفــس مناســب 
ــی  ــه جنوب ــر منطق ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی در قف ــرورش ماه ــت پ جه
دریــای خــزر« توســط دکتــر شــهرام بهمنــش، عضــو هیــات علمــی 
پژوهشــکده ارائــه گردیــد. در ایــن وبینــار آموزشــی بــه موضوعــات 
ــدات  ــزان تولی ــان، می ــس در جه ــی در قف ــرورش ماه ــت پ وضعی
ــه  ــس، تاریخچ ــی در قف ــرورش ماه ــر پ ــف در ام ــورهای مختل کش
پــرورش ماهــی در قفــس، خصوصیــات یــک قفــس مناســب جهــت 
ــس  ــاختمانی قف ــی و س ــای فن ــه ه ــا، جنب ــی در دری ــرورش ماه پ
ــات  ــوژی و موضوع ــات هیدرول ــی، خصوصی ــرورش ماه ــب پ مناس
ــه هــای  ــف، جنب ــای خــزر در مناطــق مختل ــدرو اســتاتیک دری هی
ــوع  ــا ن ــب ب ــی متناس ــی پرورش ــی ماه ــار شناس ــک و رفت بیولوژی

ــات  ــا خصوصی ــه ب ــی در رابط ــادی و اجتماع ــائل اقتص ــس، مس قف
ــا قابلیــت  ــای خــزر ب ــه هــای اقتصــادی ماهــی در دری قفــس، گون
ــدی  ــه بن ــس و طبق ــف قف ــواع مختل ــس، ان ــی در قف ــرورش ماه پ
آنهــا از نظــر محــل اســتقرار و شــکل، بررســی قفــس هــای نســل 
قبــل و جدیــد و بررســی تجربــه پــرورش ماهــی در قفــس در دریــای 
ــی  ــه روفچائ ــر روداب ــط دکت ــار دوم توس ــد. وبین ــه ش ــزر پرداخت خ
تحــت عنوان»کاربــرد ریزجلبــک هــا در تصفیــه پســاب هــای آبــزی 
ــران آب و  ــان بح ــن بی ــن کارگاه ضم ــد. در ای ــه گردی ــروری« ارائ پ
محدودیــت هــای احتمالــی آبــزی پــروری در آینــده، ضــرورت هــای 
کاربــرد سیســتم هــای پرورشــی بــا آب کمتــر بررســی شــد. در ایــن 
ــای  ــر مبن ــروری ب ــزی پ ــاب آب ــه پس ــای تصفی ــم ه ــتا سیتس راس
همزیســتی باکتــری و میکــرو جلبــک جهــت تشــکیل بایــو فیلــم، 
بایــو فــالگ مــورد بررســی قــرار گرفــت و دور نمــای اقتصاد زیســتی 
جهــت بهــره بــرداری پایــدار از ریــز جلبــک هــا تبییــن شــد. در ایــن 
وبینارهــا کارشناســان، محققیــن این پژوهشــکده، ســایر پژوهشــکده 
ــواالت  ــه س ــا ب ــتند، در انته ــرکت داش ــی ش ــز تحقیقات ــا و مراک ه

ــدگان پاســخ داده شــد. شــرکت کنن
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــی موسســه تحقیق عموم
کشــور،  شــیالتی  علــوم 
ــه  ــت هفت ــم گرامیداش مراس
پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر 
و  علمــی  برگزیــدگان  از 
اثرگــذار بخــش کشــاورزی با 
حضــور  حجــت االســالم ربانــی نماینــده ولــی فقیــه وزارت جهــاد 
ــر و  ــاون وزی ــی مع ــام نکوی ــی خی ــر ســید مجتب کشــاورزی، دکت
ــر  ــج کشــاورزی، دکت ــوزش و تروی ــات آم ــس ســازمان تحقیق رئی
ــاد کشــاورزی،  ــور زراعــت وزارت جه ــاون ام علیرضــا مهاجــر، مع
دکتــر علــی خیــر الدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
ــیون  ــو کمیس ــی عض ــمیه رفیع ــر س ــاوری، دکت ــات و فن تحقیق
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی و معاونــان و مدیــران ســازمان و 
ــران موسســات تابعــه در موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه  مدی

ــد. ــزار ش ــرج برگ ــذر -ک ــال و ب نه
در ایــن مراســم، از ۱۵ نفــر پژوهشــگر برتــر، یــک نفــر پژوهشــگر 
برتــر )وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری(، یــک دانشــمند 
منتخــب یــک درصــد برتــر جهانــی ســال ۲۰۲۲، ۷ نفــر دســتاورد 
ــس  ــاوری )ریی ــش فن ــب پژوه ــی منتخ ــر حام ــک نف ــر و ی برت

ــد. ــل ش ــور( تجلی ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن س
ــا  ــور ب ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــر موسس ــتاورد برت دس
عنــوان: کیــت تشــخیص مولتــی پلکــس تشــخیص بیمــاری 
ــر،  ــل پذی ــر محمدخلی ــو، توســط دکت ــه ســفید میگ ویروســی لک

ــهر ــور- بوش ــوی کش ــکده میگ ــی پژوهش ــات علم ــو هی عض
فنــاوری برتــر کشــور بــا عنــوان:  تولیــد ماهــی قــزل آالی 
ــل  ــر ابوالفض ــط دکت ــاری SPF توس ــاری از بیم ــان ع رنگین کم
ســپهداری، عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات علــوم 

شــیالتی کشــور
مســئول ایســتگاه برتــر: مهنــدس حســین رامشــی، محقــق 
ــای عمــان و مســئول  ــارس و دری ــج ف ــوژی خلی پژوهشــکده اکول
ــی  ــای تحقیقات ــتگاه ه ــه از ایس ــدر لنگ ــی بن ــتگاه تحقیقات ایس
وابســته بــه پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمــان

روابــط عمومــی موسســه نیــز ایــن موفقیــت را بــه هــر ســه همکار 
و پژوهشــگر پرتــالش و خــالق موسســه تبریــک و تهنیــت عــرض 
ــال  ــد متع ــات بیشــتر را برایشــان از خداون نمــوده و آرزوی توفیق

خواســتار اســت.

برترین های موسسه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سازمان 
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــالح 
نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید 
مطهــری یاســوج، ســومین جلســه 
کارگــروه توســعه بخــش کشــاورزی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
در محــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــن اســتان بــا حضــور مدیران 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه س ــتقل ادارات تابع کل و مس
ــه هــای  ــد در زمین ــع تولی ــا و موان ــی راهکاره ــت، بررس ــا محوری ب
ــکالت  ــع مش ــد. رف ــزار ش ــاورزی برگ ــش کش ــدار بخ ــعه پای توس

نظــام صنعتــی کشــاورزی، کشــت محصــوالت گلخانــه ای، توســعه 
ــون و  ــد زیت ــش تولی ــت افزای ــا اولوی ــاورزی ب ــی و کش ــی باغ اراض
ــرف آب  ــش مص ــت و کاه ــوی کش ــن الگ ــی، تعیی ــان داروی گیاه
ــت.  ــرار گرف ــره ق ــث و مناظ ــورد بح ــتراتژیک م ــوالت اس و محص
دکتــر صالحــی اردکانــی، رئیــس مرکــز تاســیس اتحادیــه ماهیــان 
ــرمایه  ــرای س ــب ب ــتر مناس ــازی بس ــاده س ــتان و آم ــردآبی اس س
ــوراک  ــه خ ــداث کارخان ــتای اح ــیالت در راس ــش ش ــذاران بخ گ
ــه  ــاری را از جمل ــردآبی و خاوی ــی س ــرورش ماه ــزارع پ ــان و م آبزی

ــمرد. ــم برش ــائل مه مس

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده میگوی کشــور- بوشــهر، 
مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و 
فنــاوران برتــر اســتان بوشــهر در 
ــتاد  ــه س ــاله دبیرخان ــه س ــد. هم ــزار ش ــارس برگ ــج ف ــگاه خلی دانش
هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان بوشــهر، بــا اســتناد بــه ســوابق حرفه 
ای و پژوهشــی، اقــدام بــه انتخــاب برگزیــدگان ایــن حــوزه از بیــن افــراد 
محقــق و اســاتید دانشــگاه هــا، مراکــز تحقیقاتــی، واحدهــای تحقیق 
و توســعه صنایــع و دســتگاه هــای برتــر حامــی پژوهــش انتخــاب می 
نمایــد. در ســالیان اخیــر محققــان پژوهشــکده میگــوی کشــور همواره 

در بیــن برگزیــدگان ایــن عرصــه بــوده انــد. در مراســم امســال، دکتــر 
خســرو آئیــن جمشــید بــا اســتناد بــه ســوابق پژوهشــی بــه عنــوان 
پژوهشــگر برتــر دســتگاه اجرایــی، در بیــن برگزیــدگان هفتــه پژوهــش 
اســتان بوشــهر، انتخــاب گردیــد. ایــن مراســم در آســتانه روز دانشــجو 
ــارس  ــج ف ــی دانشــگاه خلی ــا میزبان ــال ۱۴۰۱، ب ــش س ــه پژوه و هفت
ــور  ــا حض ــراه ب ــم هم ــن مراس ــد. ای ــزار ش ــات برگ ــالن اجتماع در س
ــهر و  ــگاه بوش ــس دانش ــتاندار، رئی ــی اس ــاون عمران ــخنرانی مع و س
تعــدادی از اســاتید برجســته دانشــگاه خلیــج فــارس بــود در ایــن روز 
از جایــگاه ارزشــمند پژوهــش، و افــراد برتــر علمــی در ســطح ملــی و 

ــر شــد. ــی تقدی جهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، در راســتای پــروژه هــای 
ــروران در ارتقاء  توانمندســازی آبــزی پ
تولیــد در ســال تولید، دانــش بنیان، 
ــج و  ــت تروی ــن، معاون ــتغال آفری اش
انتقــال یافتــه هــای علمی مؤسســه 
ــاحلی و  ــق س ــاری در مناط ــان خاوی ــرورش ماهی ــی پ ــار آموزش وبین

غیرســاحلی بــا هــدف انتقــال تجربیــات پــرورش دهنــدگان نمونه ملی 
و کارشناســان ایــن بخــش، بــه صــورت مجــازی و بــا حضــور بیــش از 
۱۴۰ نفــر از بهــره بــرداران، تولیدکنندگان و کارشناســان شــیالت اســتان 
ــن اســتان هــا برگــزار شــد.  ــن معی هــا، کارشناســان پهنــه و محققی
در ایــن وبینــار مدیــر عامــل شــرکت قــروق تالــش مرواریــد از اســتان 
گیــالن و آقــای محمدحســین برخــورداری از اســتان قــم، ضمــن ارائــه 
شــرح فعالیــت هــای مزرعــه، عوامــل موفقیــت و توصیــه هــای فنــی و 

ــه پرســش هــای شــرکت کننــدگان نیــز پاســخ دادنــد. اقتصــادی ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــک و اصــالح  ــات ژنتی ــز تحقیق مرک
شــهید  ســردآبی  ماهیــان  نــژاد 
ــا،  ــر قائدنی ــوج، دکت ــری یاس مطه
معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی، دکتــر حافظیــه، معــاون پژوهــش 
ــر حراســت و مهنــدس ایرانپــور از  و فنــاوری، مهنــدس فائضــی، مدی
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور از مرکــز یاســوج بازدیــد 
کردنــد. در ابتــدا مدیــران موسســه از خــط تولید محصوالت شــیالتی 

کــه طــی قــراردادی بــا ســازمان اتــکا بســته شــده بــود بازدید کــرده و 
از فعالیــت هــای انجــام شــده در ایــن زمینــه اعــالم رضایــت نمودنــد. 
ــان، نشســت  ــد بچــه ماهی ــد تولی ــد از ســالن هــا و رون بعــد از بازدی
تخصصــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت کــه در ایــن نشســت عالوه 
بــر موضاعــات مرتبــط بــا قــرارداد ســازمان اتــکا، ســایر فعالیــت هــای 
ــورد گفتگــو  ــم م ــروژه هــای در حــال انجــام ه ــز و پ ــی مرک پژوهش
ــن مرکــز  ــان کارشناســان ای ــرار گرفــت. در پای ــل ق ــه و تحلی و تجزی

ــد. ــه دادن ــده ارائ ــه ش ــات مطرح ــون موضوع ــود را پیرام ــرات خ نظ

حضور رئیس مرکز یاسوج در سومین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر

برگزاری وبینار پرورش ماهیان خاویاری

بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیــان آب هــای شــور- بافــق یــزد، مهنــدس حســینی، معاون 
وزیــر و رئیــس ســازمان شــیالت ایــران، دکتــر شــکوری، معــاون توســعه آبــزی پــروری ســازمان بــه همــراه مســئولین 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد و شهرســتان بافــق از مرکــز بازدیــد نمودنــد. ابتــدا دکتــر قائــدی، رئیــس مرکــز 
ــه نمــود. در ادامــه مهنــدس  ــی در حــال اجــرا را ارائ ــروژه هــای علمــی و عمران گزارشــی از فعالیــت هــای مرکــز و پ
حســینی ضمــن تشــریح برنامــه هــای ســازمان شــیالت ایــران در راســتای توســعه صنعــت تیالپیــا، قــول مســاعدت و 
پیگیــری امــور مربــوط بــه ایــن حــوزه را داد. در انتهــا مهنــدس حســینی و هیئــت همــراه از مــزارع بخــش خصوصــی 

پــرورش تیالپیــا در منطفــه بازدیــد کردنــد.

بازدید از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور- بافق یزد

۲۳

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ــات ش تحقیق
تمامــی  بــا حضــور  عمومــی  جلســه 
ــر از همــکاران  کارکنــان، بــه مناســبت تقدی
هماهنگــی  منظــور  بــه  و  بازنشســته 
هــای بیشــتر در اجــرای برنامــه هــای پیــش رو و تشــریح پیشــرفت 
ــروژه هــای مصــوب و هماهنگــی الزم در راســتای سیاســت گــذاری  پ
جدیــد مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور برگــزار گردیــد. در 
ایــن نشســت ابتــدا رئیــس مرکــز دکتــر اشــکان اژدری ضمــن عــرض 
خیرمقــدم و تقدیــر و تشــکر از کارکنــان بازنشســته دکتــر اژدری، مــال 
زهــی و امیریــان در مورد شــرایط و پیشــرفت پــروژه هــا و فعالیت های 
صــورت گرفتــه در ســال جــاری توضیحاتــی را ارائــه کــرد. همچنیــن 

ایشــان عــالوه بــر تکریــم از آقــای امیریــان، مدیــر امــور مالــی و معارفه 
آقــای هــوت بــه ســمت مدیــر امــور مالــی اداره و تأکیــد بــر مشــارکت 
ــر  ــی ب ــس مؤسســه مبن ــی پرســنل جهــت تحقــق شــعار رئی تمام
ســال انضبــاط مالــی، اداری و پژوهــش هــای کاربــردی و اثــر بخــش را 
خواســتار شــد. همچنیــن بــر هــم افزایــی همــه محققیــن و نیروهای 
ــش رو  ــای پی ــه ه ــای مصــوب و برنام ــت پروژه پشــتیبانی در مدیری
بیاناتــی را ایــراد کــرد. ســپس بقیــه کارکنــان و اعضــای هیئــت علمی 
بــه موضوعــات تخصصــی هــر بخــش و ایــده هایــی در رفــع مشــکالت 
و ارائــه برنامــه هــای مربوطــه پرداختــن. در پایــان دکتــر اشــکان اژدری 
ــان  ــی و امیری ــان مالزه ــال اژدری و آقای ــر دانی ــر از دکت ــوح تقدی ــا ل ب
ــه  ــس مؤسس ــز و رئی ــرف مرک ــته از ط ــکاران بازنشس ــوان هم ــه عن ب

ــرد. ــر و تشــکر ک ــوم شــیالتی کشــور تقدی تحقیقــات عل

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
تحقیقــات ماهیان ســردآبی کشــور- تنکابن، 
مراســم گرامیداشــت هفته پژوهــش و فناوری 
ــالن  ــکاران در س ــری هم ــور حداکث ــا حض ب
ــم  ــدا خان ــد. ابت ــزار ش ــز برگ ــات مرک جلس
دکتــر لشــگری، رئیــس مرکــز ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســب ایام 
فاطمیــه و تبریــک هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــه کلیــه همــکاران بــه 

ــه گــزارش مختصــری از اقدامــات  ــه ارائ خصــوص پژوهشــگران مرکــز، ب
ــر یــک از  ــی مرکــز پرداخــت. در ادامــه ه پژوهشــی، آموزشــی و عمران
همــکاران ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش پیشــنهاداتی را در راســتای 
ــی، پشــتیبانی و  بهبــود فعالیــت هــای پژوهشــی، آموزشــی، اداری، مال
عمرانــی مرکــز مطــرح نمودنــد. در پایان جلســه پژوهشــگر برتــر هیأت 
علمــی، محقــق برتــر غیــر هیــأت علمــی، مــروج برتــر و پژوهشــگر مرز 
علــم و دانــش معرفــی شــدند و با اهــداء لــوح مــورد تقدیر قــرار گرفتند.

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  انســتیتو 
ــان  ــی ماهی ــن الملل بی
خاویــاری، همزمــان بــا 
دومیــن روز از بیســت 
ــگاه  ــومین نمایش و س
ــالن  ــتان گی ــازار اس ــن ب ــاوری و ف ــش، فن ــتاوردهای پژوه دس
ــتیتو  ــه انس ــالن از غرف ــتاندار گی ــی، اس ــداهلل عباس ــر اس دکت

بازدیــد کــرد. در ایــن بازدیــد دکتــر محســنی، معــاون پژوهــش 
از  آخریــن دســتاوردهای دارای  و فنــاوری انســتیتو برخــی 
ــتاندار  ــرای اس ــتیتو را ب ــن انس ــازی محققی ــاری س ــت تج قابلی
ــز  ــی نی ــر عباس ــود. دکت ــریح نم ــراه تش ــأت هم ــالن و هی گی
ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای انجــام شــده در راســتای 
ــدازی  ــاری، از راه ان ــان خاوی ــروری ماهی ــزی پ توســعه صنعــت آب
دهکــده پــرورش ماهیــان خاویــاری در اســتان گیــالن خبــر داد 
ــرورش ماهیــان  و تاکیــد کــرد گیــالن بایــد بــه عنــوان قطــب پ

خاویــاری در کشــور باشــد.

تقدیر از بازنشستگان مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در مرکز تنکابن

بازدید از غرفه انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۲۴

ــه گــزارش روابــط  ب
ــی انســتیتو  عموم
تحقیقــات بیــن المللی 
خاویــاری،  ماهیــان 
ســومین  و  بیســت 
نمایشــگاه دســتاوردهای 
و  فنــاوری  پژوهــش، 
ــه مناســبت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و  ــالن ب ــازار اســتان گی فــن ب
بــا هــدف ترویــج و فراگیــری فرهنــگ تحقیــق و پژوهــش، بــا حضــور 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار گیــالن، فرمانــدار رشــت، 
ــوآوری  ــز ن ــئوالن در مرک ــی از مس ــالن و جمع ــگاه گی ــس دانش رئی
دانشــگاه گیــالن آغــاز بــه کار کــرد. در نمایشــگاه امســال کــه مزیــن 
بــه شــعار »پژوهــش، فنــاوری و پیشــران تولیــد دانــش بنیــان« شــده 
بــود، انســتیتو تحقیقــات بین المللــی ماهیــان خاویــاری ۱۲ محصول 
ــی خــود شــامل:  ــه هــای پژوهش ــه و دســتاورد حاصــل از یافت فناوران
ــی و  ــن هــای گیاه ــا اســتفاده از پروتئی ــی ب ــوگ پودرماه ــد آنال تولی
جانــوری، تولیــد تجــاری ســوپر مکمــل هــای ۴۰۱ اختصاصــی ماهیــان 
ــه  ــتیابی ب ــی(، دس ــتم ایمن ــد و سیس ــد رش ــش رون ــاری )افزای خاوی

اســتراتژی مناســب تغذیــه الرو قیــل ماهــی، دســتیابی بــه بیوتکنیک 
ــی،  ــل ماه ــه الرو فی ــا در تغذی ــوله آرتمی ــت دکپس ــتفاده از سیس اس
تولیــد ترکیبــات ســنتزی ضــد اســترس بــرای بچــه ماهیــان خاویــاری 
 LHRH مکمــل خــوراک(، تولیــد آنالــوگ هــای ســنتتیک هورمــون(
در تکثیــر مصنوعــی ماهیــان خاویــاری، بیوتکنیــک نگهــداری طوالنی 
ــن  ــد الی ــاری، تولی ــان خاوی ــر ماهی ــز تکثی ــازاد مراک ــپرم م ــدت اس م
مــاده در ماهیــان خاویــاری، تولیــد دورگه مناســب پرورشــی در ماهیان 
ــان  ــیتی ماهی ــک جنس ــک تفکی ــه بیوتکنی ــتیابی ب ــاری، دس خاوی
ــاری و  ــان خاوی ــی ماهی ــک اختصاص ــد تجــاری پروبیوتی خاویاری،تولی
تامیــن امنیــت بچــه ماهیــان خاویــاری در برنامــه هــای رهاســازی بــه 
منظــور بازســازی ذخایــر را بــرای عالقمنــدان و بازدیــد کننــدگان ارائــه 
نمــود. در اولیــن روز نمایشــگاه، پــس از مراســم افتتاحیه، دکتر شــناور، 
رئیــس انســتیتو بــا حضــور در غرفــه آخریــن یافتــه هــای تحقیقاتــی 
محققیــن را بــرای فرمانــدار رشــت و معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
اســتاندار گیــالن تشــریح نمود. گفتنی اســت نمایشــگاه دســتاوردهای 
هفتــه پژوهــش و فنــاوری گیــالن طــی دو روز بــا حضــور ۳۰ دســتگاه 
ــازمان  ــی از س ــی و برخ ــز پژوهش ــگاه ها، مراک ــتان، دانش ــی اس اجرای
ــالن برگــزار شــد. ــوآوری دانشــگاه گی هــای اســتان در محــل مرکــز ن

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
دور-  آبهــای  شــیالتی 
اداره  رئیــس  چابهــار، 
شهرســتان  شــیالت 
همــراه  بــه  کنــارک 
کنــارک،  شــهر  شــورای 
ــوژی  ــروج شــیالتی تکنول م

صیــد، ســرمایه گــذاران حــوزه پــرورش ماهــی در قفــس و 
ــدار  ــد. دی ــد کردن ــز بازدی ــیالت از مرک ــتان ش ــان هنرس هنرجوی
رئیــس مرکــز بــا امــام جمعــه و فرمانــداری شهرســتان در 
ــوت  ــن دع ــد و ضم ــام ش ــه انج ــاز جمع ــش در نم ــه پژوه هفت
جهــت بازدیــد از دســتاوردهای پژوهشــی مرکــز، ایشــان زحمــات 
ــدات  ــش و تولی ــه پژوه ــالش در عرص ــی و ت ــکاران پژوهش هم
ــه  ــر لوح ــد را س ــداری تولی ــع و پای ــع موان ــی، رف ــش بنیان دان

کردنــد. عنــوان  مرکــز  هــای  فعالیــت 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیالن

بازدید از مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
المللــی  بیــن  تحقیقــات  انســتیتو 
ــت  ــیه بیس ــاری، در حاش ــان خاوی ماهی
دســتاوردهای  نمایشــگاه  ســومین  و 
ــتان  ــازار اس ــن ب ــاوری و ف ــش، فن پژوه
گیــالن محققیــن انســتیتو شــش کارگاه 
ــاری پرورشــی  ــان خاوی ــه ماهی ــا عناویــن مدیریــت تغذی آموزشــی ب
ــور در  ــی کش ــای تحقیقات ــش ه ــنی(، چال ــود محس ــر محم )دکت
پایــش زیســتگاه و مدیریــت کیفــی آب )دکتــر حمیدرضــا علیــزاده 
ــا در  ــر آنه ــت ذخای ــرات و مدیری ــاری مخاط ــان خاوی ــت(، ماهی ثاب
ــب(،  ــوش قل ــروز خ ــا به ــد رض ــدس محم ــپین )مهن ــای کاس دری
ــاری در  ــان خاوی ــروری ماهی ــزی پ نقــش بیمــاری هــا در توســعه آب

ــپرم در حفاظــت  ــک اس ــش بان ــرزاده(، نق ــروزان باق ــر ف ــران )دکت ای
ــوژی  ــر( و فیزیول ــر محمــد حســن زاده صاب ــاری )دکت ــان خاوی ماهی
ــر ایــوب یوســفی  تغذیــه و تولیــد مثــل در ماهیــان خاویــاری )دکت
ــب  ــوق مطال ــک از کارگاه هــای ف ــر ی ــد. ه ــزار کردن ــی( برگ جورده
ــرای  ــاری ب ــان خاوی ــا ماهی ــط ب ــوارد مرتب ــردی در خصــوص م کارب
ــام  ــد رضــا ام ــر حمی ــی اســت، دکت ــد. گفتن ــه گردی ــن ارائ حاضری
پناهــی، فرمانــدار رشــت و هیــات همــراه در حیــن برگــزاری یکــی از 
کارگاه هــای انســتیتو در ســالن برگــزاری حضــور یافتنــد و مــدرس 
مربوطــه ضمــن بیــان خالصــه ای از محتــوای کارگاه هــای مذکــور، 
ــتای  ــده در راس ــام ش ــای انج ــت ه ــات و فعالی ــه ای از اقدام گوش
ــر ارزشــمند خاویــاری توســط  ــروری و احیــای ذخای توســعه آبــزی پ

ــود. ــریح نم ــود را تش ــای موج ــش ه ــتیتو و چال انس

 برگزاری شش کارگاه آموزشی توسط محققین انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــزی  ــکده آب ــی پژوهش عموم
داخلــی  آبهــای  پــروری 
کشــور- گیــالن، ســه وبینــار 
آموزشــی از ســری وبینارهــای 
برنامــه ریــزی شــده درهفتــه 
شــد.  برگــزار  پژوهــش 
اولیــن وبینــار تحــت عنــوان 
ــر  »مدیریــت مســئوالنه ذخای
ــدس  ــط مهن ــی« توس ــای اصول ــه راهکاره ــا ارائ ــپین ب ــای کاس دری
ــه  ــکده ارائ ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــدم، عض ــی مق ــر پورغالم اکب
ــررات  ــه موضوعــات قوانیــن و مق گردیــد. در ایــن وبینــار آموزشــی ب
صیــد مســئوالنه و توصیــه هــای ســازمان FAO پیرامون مســئولیت 
ــر ارزشــمند دریاهــا و ضــرورت  دولــت هــا در قبــال حفاظــت از ذخای
ــان  ــر آبزی ــن بازســازی ذخای ــروری پرداخــت. همچنی ــزی پ توســعه آب
ــت و  ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــراض م ــال انق ــای در ح ــه ه ــژه گون بوی
مشــارکت نهادهایــی همچــون ســازمان هــای آب منطقــه ای، حفاظت 
محیــط زیســت، جهــاد کشــاورزی، دهیــاری هــا و شــوراهای محلــی 
ــر ضــروری دانســت. ســپس  را در رســیدن بــه اهــداف پایــداری ذخای
ــزر و  ــای خ ــتخوانی دری ــان اس ــر ماهی ــود ذخای ــت موج ــه وضعی ب
راهکارهــای مقابلــه بــا صیــد قاچــاق اشــاره شــد و راهکارهــای اجرایی 
ــا  ــن وبینــار ب ــه نمــود. دومی ــر ارائ را جهــت حفــظ و بازســازی ذخای
ــی«  ــاالب انزل ــتگاه ت ــی در زیس ــت محیط ــات زیس ــوان »مالحظ عن
توســط دکتــر علیرضــا میرزاجانــی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده 
برگــزار گردیــد. پیشــینه مطالعــات تــاالب انزلــی، ریخــت شناســی و 
اکولــوژی آن بیــان گردیــد. ارزش هــای تــاالب انزلــی و کارکردهــای آن، 
همچنیــن لــزوم توجــه مــدوام مدیــران و تصمیــم ســازان بــه حفــظ 
ــی در  ــاالب انزل ــت ت ــد اداری مدیری ــد. رون ــد ش ــا تاکی ــن کارکرده ای
ــه  ــای شــش گان ــروه ه ــر کارگ ــاالب و زی ــت ت ــروه مدیری ــب کارگ قال

مــورد بحــث قــرار گرفــت. بــه نقــش ارگان هــای مســئول با حــق رای 
و یــا بــدون حــق رای و نقــش ســازمان هــای فــرا ملی همچــون جایکا 
در مدیریــت تــاالب اشــاره گردیــد. معضــالت اصلــی تــاالب انزلــی و راه 
ــرون رفــت از ایــن مشــکالت بیــان گردیــد. روشــهای مقابلــه  هــای ب
ــان  ــرل گیاه ــای کنت ــم، روش ه ــی مهاج ــر بوم ــای غی ــه ه ــا گون ب
ــث  ــورد بح ــیالتی م ــیل ش ــی پتانس ــوب، ارزیاب ــت رس ــزی، برداش آب
ــر کمیتــه حفاظــت از  ــرار گرفــت. در ایــن ســخنرانی جلســات زی ق
ــل  ــورد تحلی ــر آن م ــال اخی ــات دو س ــاالب و مصوب ــتم ت اکوسیس
ــذر  ــار گ ــاده کن ــای ج ــروژه ه ــت پ ــت. در نهای ــرار گرف ــی ق و بررس
انزلــی، طــرح زیســت پاالیــی تــاالب )بیوجمــی(، تاثیــر طــرح توســعه 
بنــدر بــر رژیــم هیدرودینامیــک و رســوب، نقــش رهاســازی ماهیــان 
ــد  ــی و کالب ــنبل آب ــاه س ــرل گی ــای کنت ــی، روش ه ــاالب انزل در ت
ــا  ــد ت ــت موجــود آن تشــریح شــد و پیشــنهاد گردی کشــایی وضعی
ســازمان هــای دخیــل همچــون اداره بنــدر، شــیالت، منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت رویکــردی متفــاوت در جهــت تســریع برنامــه هــای 
ــزی  ــوان » آب ــا عن ــار ب ــن وبین ــد. آخری ــاذ نماین ــاالب اتخ ــاء ت احی
پــروری ارگانیــک، توســعه پایــدار و امنیــت غذایــی« توســط مهنــدس 
عــادل حســینجانی محقــق پژوهشــکده ارائــه گردیــد. در ایــن وبینــار 
آموزشــی بــه موضوعــات مرتبــط بــا آبــزی پــروری ارگانیــک و توســعه 
ــروری  ــزی پ ــه آب ــا اشــاره ب ــدار پرداختــه شــد. ســخنران وبینــار ب پای
ــر پایــه تولیــدی کــه ســالمت اکوسیســتم هــا و مــردم را  ارگانیــک ب
مدنظــر دارد و رویکــرد آن متکــی بــر فرآینــد هــای زیســت محیطــی، 
تنــوع زیســتی و چرخــه هــای ســازگار بــا اکوسیســتم اســت، موانــع و 
چالــش هــای اقتصــادی، محیــط زیســتی و فرهنگــی این سیســتم را 
مــورد بررســی قــرار داد. وی بــا اشــاره از اصــل چهارگانــه آبــزی پــروری 
ــت،  ــت و انصــاف و عدال ــوژی، مراقب ــامل: ســالمت، اکول ــک ش ارگانی
ــک،  ــروری ارگانی ــزی پ ــد آب ــی تولی ــای فن ــتورالعمل ه ــن دس تدوی
آمــوزش کارشناســان و بهــره بــرداران و همچنیــن تحقیقــات کاربردی 
و ترویجــی در مــورد آبــزی پــروری، ارگانیــک را امــری ضروری دانســت.

برگزاری وبینارهای آموزشی هفته پژوهش پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده میگــوی کشــور- بوشــهر، ۲۱ 
ــس  ــوی، رئی ــر مرتض ــاه ۱۴۰۱ دکت آذر م
پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و 
ــری،  ــای زبی ــاق آق ــه اتف ــان، ب ــای عم دری
ــوی  ــاور میگ ــت فن ــرکت زیس ــر ش مدی
قشــم در ســفر بــه بوشــهر، از مجموعــه آزمایشــگاه های پژوهشــکده 
ــاری از  ــوی ع ــد میگ ــی تولی ــتگاه تحقیقات ــات ایس ــو و تاسیس میگ
بیمــاری خلیــج فــارس وابســته بــه ایــن پژوهشــکده بازدیــد کردنــد. 
ــی- ــکاری علم ــه  هم ــار جانب ــه چه ــم نام ــد تفاه ــن بازدی ــی ای درپ

ــاور  ــت فن ــرکت زیس ــا ش ــور، ب ــوي کش ــکده میگ ــی پژوهش پژوهش
میگــوی قشــم، پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمان و 

پــارک زیســت فنــاوری خلیج فــارس قشــم منعقــد  گردید.ایــن تفاهم 
نامــه بــا هــدف توســعه فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی بیــن مراکــز 
تحقیقاتــی دولتــی بــا شــرکت هــای خصوصــی دارای توانمنــدی های 
ــروری، تبــادل تجــارب و اطالعــات،  ــر در صنعــت آبــزی پ علمــی موث
بهــره بــرداری از توانمنــدی هــای علمــی- تخصصی و امکانــات موجود 
ــم  ــن تفاه ــه اهــداف ای ــد شــد. از جمل ــج ســال منعق ــدت پن ــه م ب
ــل در  ــی هــا و ظرفیت هــای پژوهشــی متقاب نامــه، اســتفاده از توانای
راســتای مشــاوره علمــی پژوهشــی بــه منظــور ایجــاد مرکــز تولیــد 
میگــوی عــاری از بیمــاری، اصــالح نــژاد میگــو، سیســتم هــای نویــن 
پرورشــی مداربســته و اجــرای طــرح هــاي تحقیقاتــی- ترویجــي آبزی 
ــروژه هــای پایلــوت اثربخشــی مــوارد ذکــر شــده  ــروری و  اجــرای پ پ

ــی باشــد. ــی م ــا مــزارع الگوی در مزرعــه ی

تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی چهارجانبه
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
ماهیــان ســردآبی کشــور- 
مهنــدس  تنکابــن، 
محمدتقــی آژیــر، محقــق 
گــروه تکثیــر و پــرورش ایــن 
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــز نس مرک
دوره آموزشــی بــا عنــوان 
تولیــد  هــای  تکنیــک   «
ــبکه  ــق ش ــردآبی« از طری ــان س ــد در ماهی ــد و تتراپلوئی تریپلوئی
ــالم  ــی اع ــن دوره آموزش ــود. در ای ــدام نم ــاورزی اق ــوزش کش آم
ــه  ــان ب ــرورش آبزی ــرد روش هــای مــدرن و نویــن در پ ــد: کارب گردی
ــه  ــعه یافت ــی توس ــن ژنتیک ــول و قوانی ــر اص ــا درک بهت ــج ب تدری

اســت. پدیــده بلــوغ جنســی یکــی از مهمتریــن مشــکالت پــرورش 
دهنــدگان آبزیــان بــه ویــژه ماهیــان ســردآبی اســت. بلــوغ جنســی 
در آزاد ماهیــان منجــر بــه کاهــش رشــد، کاهــش مقاومــت در برابر 
عوامــل بیمــاری زا، کاهــش کیفیــت الشــه و رنگدانــه هــای موجــود 
در بافــت هــا مــی شــود. لــذا تولیــد و پــرورش ماهیــان عقیــم یــا 
ــروز  ــر در ب ــا تأخی ــوغ و ی ــل بل ــل حــذف کام ــه دلی ــاده ب ــام م تم
ــد  ــان پرورشــی ارجعیــت دارد. روش هــای القــاء تریپلوئی آن در آبزی
ــن  ــزل آالی رنگی ــی ق ــترده ماه ــاری و گس ــد تج ــرای تولی ــه ب ک
ــی-  ــی شــوند عبارتنــد از: شــوک گرمای ــور اســتفاده م کمــان و کپ
شــوک ســرمایی- شــوک شــیمیایی- شــوک فشــار هیدرواســتاتیک 
ــرای  ــازگارترین روش ب ــر س ــال حاض ــیته، در ح ــوک الکتریس و ش
ــد شــوک فشــار هیدرواســتاتیک  ــان تریپلوئی ــد تجــاری ماهی تولی

ــد. ــی باش م

برگزاری دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
المللــی  بیــن  تحقیقــات  انســتیتو 
زهــره  دکتــر  خاویــاری،  ماهیــان 
علمــی  هیــأت  عضــو  رمضانپــور، 
انســتیتو دوره آموزشــی مصــوب بــا 
عنــوان » تصفیــه و باز چرخانی پســاب 
مــزارع و مجتمــع هــای آبــزی پــروری » بــرای محققــان بخــش هــای 
ــا اشــاره بــه افزایــش آلودگــی آب  ــی برگــزار شــد. ایشــان ب تحقیقات
ــرد  ــوان ک ــا عن ــتم ه ــب اکوسیس ــاکن و تخری ــاری و س ــای ج ه
ــش  ــی شــدن، افزای ــل صنعت ــه دلی ــی آب ب ــر آلودگ در حــال حاض
جمعیــت، شهرنشــینی و جنــگ همــراه بــا افزایــش ثــروت و تغییــر 
ــی  ــزرگ جهان ــراف، یــک مشــکل ب ــا اس ــوأم ب ــی ت شــیوه های زندگ
اســت. وی خاطــر نشــان کــرد چگونگــی تصفیــه فاضالب مــی تواند 
یــک چالــش بــزرگ باشــد. بودجــه و محدودیــت هــای دوایــر محلی 
مســئول و متولــی آب نقــش مهمــی در ایــن چالــش بــزرگ دارنــد. 
بــا توجــه بــه اســتفاده بیــش از حــد مــواد شــیمیایی، هزینه هــای 

ــی  ــن راه حل ــه یافت ــاز ب ــردازش فاضــالب، نی ــع لجــن و پ ــاالی دف ب
ــروری  ــالب ض ــه فاض ــرای تصفی ــر ب ــه صرفه ت ــرون ب ــر و مق پایدارت
ــاب  ــرات پس ــه مخاط ــاره ب ــا اش ــن ب ــی رســد. همچنی ــر م ــه نظ ب
ــروری، تصریــح نمــود سیســتم هــای  ناشــی از اســتخرهای آبــزی پ
ــرورش ماهــی نیــاز مبــرم بــه روش هــای مناســب جهــت حــذف  پ
ــواد  ــن آب، انباشــت م ــت پایی ــی کیفی ــت اصل ــواد دارد. عل ــن م ای
ــی  ــره غذای ــرخ تغذیــه بیــش از حــد و ترکیــب جی زائــد ناشــی از ن
ــاال اســت کــه هــر دو پدیــده رایــج در سیســتم  ــا مــواد مغــذی ب ب
ــروری متراکــم هســتند. محقــق انســتیتو تحقیقــات  هــای آبــزی پ
ــای  ــود از فرآینده ــخنان خ ــاری در س ــان خاوی ــی ماهی ــن الملل بی
ــا  ــتی ب ــه زیس ــیمیایی، تصفی ــی ش ــوازی و فیزیک ــوازی، بی ه ه
ــی  ــواد طبیع ــایر م ــا و س ــم ه ــان، میکروارگانیس ــتفاده از گیاه اس
ــا  ــازگار ب ــدی س ــه فرآین ــرال ک ــر کل ــی نظی ــون ریزجلبک های همچ
محیــط زیســت و بــدون آلودگــی ثانویــه اســت، بــه عنــوان روشــی 
بــرای تصفیــه فاضــالب هــا و حــذف آالینــده هــا از پســماند ناشــی 

ــت. ــاره داش ــروری اش ــزی پ ــای آب ــت ه از فعالی

برگزاری دوره آموزشی ترویجی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــل  ــت تجلی ــمی جه ــش، مراس ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــور، ب کش
ــیالتی  ــوم ش ــر عرصــه عل ــان برت ــان و مروج از پژوهشــگران، محقق
ــاری  ــوری و وبین ــورت حض ــه ص ــه ب ــات موسس ــالن جلس در س
ــا اشــاره  ــه، ب ــس موسس ــه، رئی ــن جلس ــدای ای ــزار شــد. در ابت برگ
ــت  ــام وق ــورت تم ــه ص ــیالت، ب ــه پژوهشــگران عرصــه ش ــه اینک ب
درگیــر پژوهــش و تحقیــق هســتند، گفــت: بــا ایــن حــال بــه رســم 
ــام  ــه ن ــال، ب ــر س ــاه ه ــگران، آذرم ــن تالش ــات ای ــت زحم پاسداش

ــت. ــده اس ــذاری ش ــی نامگ ــطح مل ــش در س پژوه
ــرف  ــه از ط ــگرانی ک ــه پژوهش ــک ب ــن تبری ــی، ضم ــر بهمن دکت
ــراد  ــه عنــوان اف ــج کشــاورزی ب ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تروی
برتــر انتخــاب شــده انــد، افــزود: در فضــای صمیمــی و دوســتانه ای 
ــه  ــز و پژوهشــکده هــای تابع ــون در ســتاد موسســه، مراک ــه اکن ک
حکمفرماســت، دســتاوردهای پژوهشــی متعلــق بــه تمــام همــکاران 
بــوده و ایــن موفقیــت هــا مرهــون تــالش تمــام پرســنل اســت کــه 
بــا همفکــری و هــم افزایــی، موسســه را در پیشــبرد اهــداف تعییــن 

شــده همراهــی مــی کننــد.
ــت بیشــتر از مراکــز و پژوهشــکده هــا در  ــر حمای ــد ب ــا تاکی وی ب
ســه ماهــه پایانــی ســال، عنــوان کــرد: بــرای رشــد و شــکوفایی بــه 
دو عامــل اصلــی نیازمندیــم کــه عبارتنــد از: هوشــمندی تعهدآمیــز 
و هوشــمندی عملیاتــی؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه آغــاز برنامــه هفتــم 
توســعه، افزایــش ایــن ضرایــب بیــن همــکاران، مــی توانــد موسســه 
را در ایفــای نقــش خــود بســیار پررنــگ تــر از قبــل، جلــوه دهــد. در 
ــا نخبــگان، ســرمایه گــذاران، دانشــگاهیان  ــاط ب همیــن راســتا ارتب

ــات شــیالت،  ــا عرصــه تحقیق ــی ب ــه نوع ــی کــه ب ــر نهادهای و دیگ
ــوان  ــوده و خروجــی آن، افزایــش ت ــراه هســتند، بســیار مهــم ب هم

فکــری محققــان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ــرورش ســی  ــر و پ ــه بیوتکنیــک تکثی ــی، دســتیابی ب ــر بهمن دکت
ــی  ــواز را یک ــروری جنــوب کشــور- اه ــزی پ ــاس در پژوهشــکده آب ب
از مهمتریــن مــواردی دانســت کــه در ســال جــاری رونمایــی شــد و 
ــرای انتقــال ایــن دانــش  ــا ب از محققــان آن پژوهشــکده خواســت ت
فنــی بــه بخــش خصوصــی و تکمیــل زنجیــره تولیــد، تمــام تــالش 

خــود را بــه کار گیرنــد.
ــرورش آن در نیمــه  ــرای پ ــی از میگــوی کرومــا در چابهــار ب رونمای
ــال  ــان در س ــش بنی ــه و دان ــداد کارآفرینان ــزاری روی ــال، برگ دوم س
جــاری، تــالش بــرای راه انــدازی مرکــز راهبــردی شــیالتی در 
ــی و تشــکیل شــوراهای  ــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان انزل مرکــز مل
راهبــردی تحقیقــات بــه ویــژه در عرصــه شــیالت، از دیگــر مســائلی 
بــود کــه دکتــر بهمنــی در ارتبــاط بــا آنهــا توضیحاتــی را ارائــه داد.

وی در پایــان، ضمــن قدردانــی از تمامــی همــکاران موسســه، بــرای 
ــا  ــی رود ب ــد م ــت: امی ــرد و گف ــت ک ــر آرزوی موفقی ــرات برت نف
ــی دســتاوردهای  ــت هــای موسســه، شــاهد معرف اســتفاده از ظرفی
ــر از طــرف محققــان عرصــه شــیالت باشــیم. بیشــتر و اثربخــش ت

ســپس، دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری، دکتــر حســین 
زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی و مهنــدس 
شــاهرخی مســئول آزمایشــگاه هــا، هــر یــک بــه ترتیــب در ارتبــاط 
ــر  ــان برت ــر، مروج ــان برت ــگران و محقق ــاب پژوهش ــوه انتخ ــا نح ب
ــی  ــد. گفتن ــه دادن ــی را ارائ ــا گزارش ــگاه ه ــر آزمایش ــان برت و رابط
اســت ســه نفــر از همــکاران موسســه در ســطح ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان افــراد برتــر انتخــاب شــده و 
ــی ماننــد: پژوهشــگر برتــر  در ادامــه نفــرات برگزیــده در بخــش های
در ســطح اســتانی، پژوهشــگر برتــر در ســطح مراکــز و پژوهشــکده 
ــروج  ــر، م ــر، محقــق برت ــم، فنــاور برت ــرز عل ــر م هــا، پژوهشــگر برت
ــه،  ــتاد موسس ــای س ــن ه ــر و برتری ــگاه برت ــط آزمایش ــر، راب برت
ــود  ــه خ ــه نوب ــز ب ــه نی ــی موسس ــط عموم ــد. رواب ــی گردیدن معرف
ــراد برگزیــده شــده در تمامــی زیربخــش هــا،  ضمــن تبریــک بــه اف

ــای بیشــتر دارد. ــت ه ــا آرزوی موفقی ــام آنه ــرای تم ب

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران، محققان و مروجان برتر

۲۷

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق مرک
ــزاری  ــگار خبرگ ــار، خبرن دور- چابه
جمهــوری اســالمی ایــران و میارجــل 
بــا حضــور در بخــش هــای مختلــف 
هــا  پــروژه  مجریــان  بــا  مرکــز 
ــا و  ــش ه ــای بخ ــی، روئس تحقیقات
رئیــس مرکــز در مــورد اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هــای پیــش 
ــم ســواحل  ــت عظی ــه ظرفی ــن گــزارش ب ــرد. در ای ــه ک رو مصاحب

ــول و  ــر ماک ــان غی ــر آبزی ــک، ذخای ــه کشــت جلب ــران در زمین مک
ــوان آزمایشــگاهی، آزمایشــگاه هــای  ــرداری شــده و ت ــر بهــره ب کمت
ــا اجــرای  ــردی ب ــر اهــداف کارب ــد شــد. رئیــس مرکــز ب مرکــز تأکی
ــتفاده از  ــا اس ــک ب ــت جلب ــامل: کش ــعه ای ش ــای توس ــروژه ه پ
ــرورش میگــوی  ــی تولیــد نشــاء و بانــک ریــز جلبــک، پ دانــش فن
کرومــا، پــرورش خیــار دریایــی و البســتر و ارتقــای کیفــی و کمــی 
ــاری  ــت و بیم ــگاه بهداش ــیمیایی آب، آزمایش ــگاه فیزیکوش آزمایش
ــای  ــرکت ه ــکاری ش ــا هم ــر ب ــی ذخای ــگاه ارزیاب ــان و آزمایش آبزی

ــرد. ــوان ک ــان، را عن ــش بنی دان

مصاحبه با رئیس و همکاران مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار
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پژوهشــکده  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــروری آب هــای جنــوب کشــور- اهــواز، ب آبــزی پ
ــی  ــمینار علم ــن س ــش، اولی ــه پژوه ــب هفت مناس
ــی تولیــد« در ســال  ــا عنــوان »تنــوع گونــه ای در افزایــش کارای ب
جــاری توســط دکتــر محمــد یونــس زاده فشــالمی، عضــو هیــات 
علمــی ایــن پژوهشــکده برگــزار گردیــد. در ایــن ســمینار، ایشــان 
بــه نقــش کمــک کننــده تنــوع بخشــی در سیســتم آبــزی پــروری 
ــداری  ــد و پای ــی تولی ــش کارآی ــرای افزای ــف ب ــطوح مختل در س

ــی  سیســتم پرداخــت. وی افــزود، تنــوع گونــه ای در زنجیــره غذای
ــی  ــره غذای ــی توانــد باعــث فعــال شــدن ســطوح مختلــف زنجی م
شــده و جــذب مــواد غذایــی را تســریع بخشــد. دکتــر یونــس زاده، 
تنــوع بخشــی در سیســتم آبــزی پــروری را باعــث افزایــش کارآیــی 
ــی  ــتم های ــت و سیس ــم آب دانس ــک و ک ــق خش آب، در مناط
 In pond Raceway( ــه ــه درون حوضچ ــتم آبراه ــد: سیس مانن
ــان  ــزارع ماهی ــد در م ــدل کارآم ــک م ــوان ی ــه عن system( را ب

ــمرد. ــی برش گرماب

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
ــای  ــروری آب ه ــزی پ آب
ــواز،  ــور- اه ــوب کش جن
ــه  ــی زمین ــه بررس جلس
هــای همــکاری هــای 
مشــترک ســه جانبــه 
مهنــدس  حضــور  بــا 
نماینــده  حســینی، 
ــر محمــدی دوســت، سرپرســت اداره کل  منطقــه آزاد ارونــد، دکت
شــیالت خوزســتان، معاونــان و مدیــران بخــش هــای تخصصــی و 
همچنیــن مهنــدس انصــاری، محقــق و رئیــس بخــش بیولــوژی 

و ارزیابــی ذخایــر بــه نمایندگــی از پژوهشــکده برگــزار گردیــد. در 
ــوع خــود  ــی ســازمان متب ایــن جلســه مهنــدس حســینی آمادگ
ــی،  ــای آموزش ــرح ه ــوص ط ــذاری در خص ــرمایه گ ــت س را جه
پژوهشــی و توســعه ای در دو شهرســتان آبــادان و خرمشــهر 
ــل  ــر عام ــکندری، مدی ــدس اس ــه مهن ــود ک ــد نم ــالم و تاکی اع
منطقــه آزاد ارونــد خواســتار تســریع در رونــد ایــن همــکاری هــا 
ــای  ــت ه ــات و ظرفی ــه امکان ــاری، ب ــدس انص ــند. مهن ــی باش م
ــن آســیب هــای وارد  ــی پژوهشــکده اشــاره نمــود و همچنی علم
ــتان و  ــی اس ــق غرب ــژه در مناط ــه وی ــان ب ــر آبزی ــه ذخای ــده ب ش
ــود. در  ــریح نم ــد را تش ــیر و ارون ــای بهمنش ــه ه ــه رودخان دهان
پایــان مقــرر شــد کــه پژوهشــکده عناویــن پــروژه هــای پژوهشــی 
ــد. ــال نمای ــه و ارس ــی تهی ــی نهای ــت بررس ــنهادی را جه پیش

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دریــای  اکولــوژی  پژوهشــکده 
خــزر- ســاری، نشســت تخصصــی 
مزیــت هــای اســتانی و ماموریــت 
ــی دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای  گرای
ــا  ــدران و ب ــتانداری مازن ــی در اس اجرائ
حضــور ۷۱ دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی، دانشــگاه هــا، موسســات 

ــت و  ــعه مدیری ــت توس ــی، معاون ــای خصوص ــش ه ــی و بخ پژوهش
ــاون  ــی، مع ــر محب ــد. دکت ــزار گردی ــدران برگ ــع اســتانداری مازن مناب
ــتگاه  ــه دس ــرد: ک ــان ک ــه بی ــتانداری در جلس ــع اس ــعه و مناب توس
هــای اجرایــی، صنعــت و دانشــگاه هــا مــی بایســت بیــش از پیــش 
هــم گرایــی و هــم افزایــی داشــته باشــند، وی خاطــر نشــان کــرد: راه 
نجــات کشــور اقدامــات تکلیفــی و قلبــی بــه صــورت تــوام اســت و 

ــم. ــل کنی ــان عم ــه توانم ــور، باهم ــام ام ــد در انج ــا بای ــه م هم

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
هــای جنــوب کشــور، بــه مناســب 
ــی  ــمینار علم ــش س ــه پژوه هفت
تغذیــه  »مدیریــت  عنــوان  بــا 
گرمابــی  ماهیــان  مولدیــن 
ــع  ــر مناب ــد ب ــا تاکی ــی ب پرورش
 ۲۷ در  چربــی«  و  پروتئیــن 
ــزار  ــور برگ ــت پ ــه حکم ــر فاطم ــط دکت ــاری توس ــال ج ــاه س آذرم
ــه  ــت تغذی ــه اهمی ــور ب ــت پ ــر حکم ــمینار، دکت ــن س ــد. در ای ش

ــور در اســتان خوزســتان  ــوژی مولدیــن کپ مولدیــن و نقــش فیزیول
در تعییــن زمــان شــروع تغذیــه و میــزان خــوراک اشــاره نمــود. وی 
نقــش مــواد مغــذی بــا نیــاز تغذیــه ای بــاال جهــت عملکــرد بهتــر 
فراینــد تولیــد تخــم و الرو را ضــروری خوانــد و میــزان مطلــوب نیــاز 
ــریح  ــی را تش ــان گرماب ــرای ماهی ــی ب ــن و چرب ــه ای پروتئی تغذی
نمــود و گنجانــدن مکمــل هــای اســیدهای آمینــه ضــروری ماننــد 
ــن را  ــوراک مولدی ــن در خ ــن و توری ــن، متیونی ــتیدین، لیزی هیس
ضــروری خوانــد و افــزود: توانایــی ایــن ماهیــان در تامیــن اســیدهای 
ــی  ــای گیاه ــن ه ــع روغ ــه مناب ــد ب ــره بلن ــروری زنجی ــرب ض چ
ــد. ــی باش ــته م ــا وابس ــه آنه ــتفاده در تغذی ــت اس ــب جه مناس

۲۸

برگزاری اولین سمینار علمی تحت عنوان «تنوع گونه ای در افزایش کارایی تولید» در هفته پژوهش

همکاری های مشترک بین پژوهشکده اهواز، اداره کل شیالت خوزستان و منطقه آزاد اروند

نشست تخصصی مزیت های استانی مازندران

 برگزاری سمینار علمی با عنوان «مدیریت تغذیه مولدین ماهیان گرمابی پرورشی» 
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روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ش
گفــت:  رئیســی   عطاءالــه 
ــه ای  ــت و بهان ــش فرص پژوه
اســت کــه بــه صــورت ویــژه از 
ــه شــب و  ــن ک ــالش پژوهشــگران و محققی ــه و پرت ــر فرهیخت قش
ــه خویــش در  ــی در خان ــه و حت روز در گوشــه آزمایشــگاه، کتابخان
ــی  ــی کوشــند تشــکر و قدردان ــان م ــی کشــور عزیزم ــت آبادان جه

ــم. ــی کن م
وی افــزود: ارتبــاط اداره کل شــیالت سیســتان و بلوچســتان بــا 
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار در همــه زمینــه هــای 
کاری بــه ویــژه در زمینــه هــای علمــی و پژوهشــی بــه عنــوان بــازوی 
ــی و دانشــی شــیالت اســتان در جهــت توســعه و ارتقــای اهــداف  فن
ــاط  ــم ایــن ارتب ــوده، هســت و امیدواری ــاز ب مشــترک ســازمانی از دیرب
کمــاکان ادامــه داشــته باشــد. سرپرســت اداره کل شــیالت سیســتان 
و بلوچســتان ادامــه داد: اینجانــب فرصــت را مغتنــم شــمرده و ضمــن 
عــرض تبریــک مجــدد به مناســبت هفتــه پژوهش، کســب افتخــارات 
علمــی پژوهشــی توســط همــکاران فرهیختــه و پرتــالش آن مرکــز بــا 
عناویــن پژوهشــگر، فنــاور و محقــق برتــر را که مایــه افتخــار و مباهات 

شــیالت اســتان نیــز مــی باشــد، تبریــک مــی گویــم.

ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق ــس مرک ــه اشــکان اژدری رئی در ادام
دور چابهــار، ضمــن ارائــه گــزارش مختصــری از عملکردهــای مرکــز 
ــه  ــت هــای شــیالتی اســتان، ب ــروژه در راســتای ظرفی گفــت: ۱۸ پ
ــان ماحصــل جلســات  ــه و دانــش بنی ویــژه در زمینــه هــای فناوران

ــوده اســت. مشــترک شــیالت اســتان و مرکــز تحقیقــات ب
وی، ضمــن تأکیــد بــر ادامــه همــکاری هــای مشــترک فــی مابیــن 
ــرای  ــوص اج ــات در خص ــز تحقیق ــتان و مرک ــیالت اس اداره کل ش
پــروژه ارزیابــی ذخایــر آبزیــان گونــه هــای کمتــر برداشــت شــده بــه 
ــی( و همچنیــن اجــرای  ــون )حلــزون دریای ویــژه گونــه صــدف بابیل
ــظ و  ــور حف ــه منظ ــا ب ــی در دری ــتگاه مصنوع ــاد زیس ــرح ایج ط
احیــای ذخایــر آبزیــان، بــه ســایر ظرفیــت های شــیالتی اســتان که 
ــی  ــر در راســتای اجــرای برنامــه هــای تحول ــی مؤث ــی توانــد گام م
وزارت جهــاد کشــاورزی و توســعه شــیالتی ســواحل مکــران باشــد از 
جملــه توســعه پــرورش ســایر آبزیــان دریایــی )صــدف، خیاردریایــی، 
انــواع جلبــک و ... (، ایجــاد مرکــز فناورانــه بازســازی ذخایــر جهــت 
حفــظ ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان دریایــی، ایجــاد شــهرک پشــتیبان 
پــرورش ماهــی در قفــس بــا فنــاوری هــای نویــن در نرســری، پایش 

مدیریــت مــزارع و... اشــاره کــرد.
در پایــان سرپرســت اداره کل شــیالت اســتان بــا اهــدای لوح ســپاس 
از مجموعــه تــالش هــا و همــکاری هــای اشــکان اژدری و مجموعــه 
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار تقدیــر و تشــکر کــرد.

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس عموم
کشــور،  شــیالتی  علــوم 
ششــمین اجــالس کمیســیون 
حفاظــت و بهــره بــرداری از 
منابــع زنــده آبــی دریــای خــزر 
ــروز ۱۴۰۱/۰9/۲۸  ــور از ام ــع مذب ــترک مناب ــر مش ــت ذخای و مدیری
الــی ۱۴۰۱/۰9/۳۰ در حــال برگــزاری اســت. ایــن اجــالس  بــا حضــور 
۵ کشــور آذربایجــان، ایــران، قزاقســتان، فدراســیون روســیه و 
ــرای  ــا ب ــرف ه ــای ط ــرد. گزارش ه ــه کار ک ــروع ب ــتان ش ترکمنس
ــر و  ــد، تکثی ــهمیه صی ــرداری از س ــره ب ــورد به ــال ۲۰۲۱ در م س
ــر اســاس  ــی ب حفاظــت از منابــع ماهــی،  وضعیــت منابــع زنــده آب
ــی و  ــروه علم ــکل کارگ ــی پروت ــی، بررس ــی دریای ــات علم تحقیق

ــع  ــرداری بهینــه از مناب ــره ب ــروری کمیســیون حفاظــت و به آبزی پ
ــر مشــترک منابــع مزبــور،  ــی دریــای خــزر و مدیریــت ذخای زنــده آب
ــان  ــاری ماهی ــد تج ــت صی ــد دوره ممنوعی ــوع تمدی ــی موض بررس
خاویــاری در دریــای خــزر، تصویــب ســهمیه )حجــم( صیــد منابــع 
زنــده آبــی مشــترک بــرای ســال ۲۰۲۳، کار تحقیقاتــی مشــترک در 
دریــای خــزر، رهاســازی مشــترک بچــه ماهیــان خاویــاری از بازســازی 
ــکل  ــب پروت ــیون و تصوی ــاری و آرم کمیس ــام اختص ــی،  ن مصنوع
اجــالس کمیســیون از عمــده موضوعــات قابــل بحــث و بررســی در 
ایــن جلســه خواهــد بــود. گفتنــی اســت کــه نماینــدگان موسســه، 
ــکا  ــتخوانی و کیل ــان اس ــوص ماهی ــی، در خص ــن فضل ــر حس دکت
ماهیــان و دکتــر شــهرام عبدالملکــی در خصــوص ماهیــان خاویاری 
در بخــش وضعیــت منابــع زنــده آبــی بــر اســاس تحقیقــات علمــی 

ــد. ــزارش پرداختن ــه گ ــه ارائ ــی ب دریای

دیدار سرپرست شیالت سیستان و بلوچستان با رئیس مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور

ششمین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دریای خزر

۲9



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۳۰

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آب  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
هــای جنــوب کشــور، مدیــران کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی ســتاد و اســتان، 
ــی تشــکل  ــر اجرای ــن مدی ــر فروت دکت
ــی  هــای جهــادی و مهنــدس باباطبای
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــادی کمیت ــای جه ــکل ه ــناس تش کارش
ــی  ــر کوت ــام و دکت ــم مق ــاوی قائ ــر عبی ــن دکت ــور، همچنی کش
رئیــس اداره راهبــردی شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان 
ــزی  ــس پژوهشــکده آب ــمند رئی ــین هوش ــر حس ــا دکت ــتان ب خوزس
ــدار و  ــاری دی ــال ج ــاه س ــخ ۲۳ آذرم ــور در تاری ــوب کش ــروری جن پ
ــای  ــدس بچ ــه مهن ــن جلس ــتند. در ای ــه ای داش ــت صمیمان نشس

زاده معــاون پشــتیبانی و اداری و مهنــدس هوشــنگ انصــاری رئیــس 
ــری بحــث  ــرای پیگی ــز ب ــی پژوهشــکده نی ــوژی و ارزیاب بخــش بیول

ــتند. ــور داش ــر حض ــاط موث ــا و ارتب اعتباره
ــان  ــازی مددجوی ــه، توانمندس ــزاری جلس ــدار و برگ ــن دی ــدف از ای ه
ــعه  ــتای توس ــی در راس ــام خمین ــداد ام ــه ام تحــت پوشــش کمیت
ــود.  ــک ب ــزارع کوچ ــرورش در م ــکل پ ــه ش ــروری ب ــزی پ ــت آب صنع
ــور  ــتقبال از حض ــن اس ــکده ضم ــس پژوهش ــمند رئی ــر هوش دکت
ــود را  ــی خ ــور، آمادگ ــتان و کش ــداد اس ــه ام ــد کمیت ــران ارش مدی
جهــت برگــزاری دوره هــای آموزشــی ترویجــی در حــوزه آبــزی پــروری 

ــود. ــالم نم ــی اع ــی و گرماب ــان دریای ماهی
همچنیــن، مقــرر گردیــد همــکاری بیــن دو مجموعــه طی تفاهــم نامه 

مشــترکی انجــام شــود کــه بعــداً بــه امضــاء طرفیــن خواهد رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــرآوری  ــی تحقیقــات ف مرکــز مل
هفتمیــن  یونیــدو،  آبزیــان- 
ــا  ــی ب ــروه پژوهش ــه کارگ جلس
ــروژه از  ــند پ ــی س ــدف بررس ه
ــانی  ــرف انس ــش مص ــرح افزای ط
حضــور  بــا  کیلــکا  ماهــی 
اعضــای  مرکــز،  سرپرســت 
ــد.  ــزار گردی ــات برگ ــالن جلس ــا، در س ــروژه ه ــان پ ــروه و مجری کارگ
ســند پــروژه تحقیقاتــی »بررســی شــاخص هــای شــیمیایی، 
میکروبــی و ارزیابــی حســی و تعییــن عمــر مانــدگاری برگــر تلفیقی 
کیلــکا بــه همــراه چهــار گونــه آبــزی شــامل: ماهیــان قــزل آال، ماهی 
کپــور نقــره ای، ماهــی ســیبری و میگــوی وانامــی در ســردخانه بــه 

مــدت ســه مــاه«، توســط مجــری مربوطــه )مهنــدس افشــین فهیــم( 
ارائــه شــد. ســپس، بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون عنــوان، فرضیــات 
و اهــداف، روش هــا و ماهیــت ســاختاری پــروژه توســط اعضــاء صورت 
ــانی  ــرف انس ــرح توســعه مص ــای ط ــروژه ه ــد پ ــرر گردی ــت. مق گرف
ماهــی کیلــکا پــس از انجــام اصالحــات پیشــنهادی در قســمت های 
مختلــف، در ســامانه ثبــت گــردد تــا ســایر مراحــل داوری و تصویــب 
انجــام گیــرد. در پایــان جلســه در رابطــه بــا »ابــالغ نیازمنــدی هــای 
ــازمان  ــای کالن س ــه راهبرده ــه ب ــا توج ــران و ب ــیالت ای ــازمان ش س
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه منظــور تدویــن پروژه های 
ــورد بحــث  ــع آوری و م ــی جم ــرات کارشناس ــی، نقطــه نظ تحقیقات
ــا  ــای پیشــنهادی ب ــروژه ه ــف پ ــرم ال ــد ف ــرر گردی ــت. مق ــرار گرف ق
مــد نظــر قــرار دادن نیازمندی هــای ابالغــی طــی ۱۰ روز تهیــه و در 

ــود. ــرح و داوری ش ــروه مط ــدی کارگ ــه بع جلس

بــه گــزارش روابــط 
پژوهشــکده  عمومــی 
آبــزی پــروری آب هــای 
اهــواز،  کشــور-  جنــوب 
هفتــه  مناســب  بــه 
ــی  ــمینار علم ــش س پژوه
و  »کنتــرل  عنــوان  بــا 
بیمــاری  از  پیشــگیری 
هــا در ماهیــان دریایــی 
ــرزاده  ــا آهنگ ــر مین ــیون« توســط دکت ــر واکسیناس ــد ب ــا تاکی ب
ــت  ــه اهمی ــرزاده ب ــر آهنگ ــد. دکت ــزار گردی ــکده برگ در پژوهش
ــزوم  ــه و ل ــر منطق ــج در ه ــم و رای ــای مه ــاری ه ــناخت بیم ش
ــای  ــتفاده از روش ه ــتی و اس ــی زیس ــتم ایمن ــتقرار سیس اس
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــیون پرداخــت و ب پیشــگیری واکسیناس

نمــود، کــه بــا شــناخت بهتــر بیمــاری هــای بومــی و راهکارهــای 
ــی زیســتی کــه نهایتــا منجــر  پیشــگیری و رعایــت اصــول ایمن
بــه تهیــه محــرک هــای ایمنــی از قبیــل واکســن بــرای بیمــاری 
هــای بومــی منطقــه مــی شــود، وابســتگی بــه خــارج از کشــور 
ــی  ــش م ــی کاه ــای ایمن ــرک ه ــا و مح ــن ه ــن واکس در تامی
ــرای  ــه واکســن ب ــواع روش هــای تهی ــرزاده ان ــر آهنگ ــد. دکت یاب
ــن  ــه واکس ــرد ک ــوان ک ــریح و عن ــان را تش ــای آبزی ــاری ه بیم
ــوع واکســن هــا محســوب  ــوژن( کار آمدتریــن ن ــی )ات هــای بوم
ــر  ــگیری بهت ــه پیش ــه همیش ــه اینک ــه ب ــا توج ــوند و ب ــی ش م
ــمت  ــن س ــه ای ــد ب ــروری بای ــزی پ ــت آب ــت، صنع ــان اس از درم
ــم  ــای مه ــت در خصــوص بیماره ســوق داده شــود. وی در نهای
ــای  ــور و روش ه ــوب کش ــی در جن ــی گرماب ــان دریای در ماهی
ــرل و پیشــگیری از آنهــا و واکســن هــای در دســت اقــدام،  کنت

ــود. ــه نم ــی ارائ توضیحات

دیدار مدیران کمیته امداد امام خمینی ستاد و استان با رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه پژوهشی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو 

برگزاری سمینار علمی با عنوان «کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ماهیان دریایی با تاکید بر واکسیناسیون»



۳۱موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب کشــور- اهــواز، ســمینار علمــی 
بــا عنــوان تکثیــر و پــرورش ماهیــان دریایــی بــا تاکیــد بــر گونــه بــاس دریایــی آســیایی توســط دکتــر 
منصــور طرفــی مــوزان زاده در پژوهشــکده برگــزار گردیــد. در ایــن ســمینار، وی بــه اهمیــت تکثیــرو پــرورش 
ــر و  ــت تکثی ــی جه ــان دریای ــای ماهی ــه ه ــای گون ــی ه ــن، ویژگ ــه مولدی ــی تهی ــی، چگونگ ــان دریای ماهی
ــرورش الرو، چالــش هــای تولیــد بچــه  ــی، نحــوه پ ــرورش پرداخــت. در نهایــت، رونــد تکثیــر ماهیــان دریای پ

ــرای رفــع ایــن چالــش هــا را مطــرح نمــود. ماهــی دریایــی و راهکارهــای مناســب ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بیــن  تحقیقــات  انســتیتو 
ــر  ــاری، دکت ــان خاوی ــی ماهی الملل
هیــأت  عضــو  باقــرزاده،  فــروزان 
ــود  ــخنرانی خ ــتیتو س ــی انس علم
ــو  ــاوری نان ــرد فن ــوان »کارب ــا عن را ب
ــان«  ــرل بیمــاری هــای ماهی در کنت
بــرای محققیــن و پــرورش دهنــدگان ماهــی در کشــور بــه صــورت 
وبینــاری ارائــه نمــود. ایشــان مــواردی شــامل: کاربــرد ایــن علــم در 
حــوزه آبــزی پــروری و امــکان تأثیــر آن بــر ســالمت ماهــی، نحــوه 

حــذف آالینــده هــا از آب بــا بــه کارگیــری ایــن فنــاوری و نیــز بــه 
ــی اشــاره نمــود. ضمــن  اثــرات نانــو ذرات فلــزی جهــت ضــد عفون
ــو و  ــای نان ــت ه ــوع کامپوزی ــه موض ــخنرانی، ب ــن س ــه در ای اینک
ــا  ــن ه ــو واکس ــد و از نان ــاره گردی ــی اش ــور کل ــه ط ــواد ب ــو م نان
ــو حســگرها بــه عنــوان کاربردهــای قابــل توســعه ایــن علــم  و نان
نــام بــرده شــد. وی در ســخنان خــود تصریــح نمــود بــا توجــه بــه 
ــوان  ــی ت ــوژی، م ــات در حــوزه نانوتکنول ــه رشــد مطالع ــد رو ب رون
ــه روش هــای نویــن در زمینــه مدیریــت بهداشــتی مــزارع  ــه ارائ ب
ــروز بیمــاری  ــی و پیشــگیری از خســارات ناشــی از ب ــرورش ماه پ

ــود. ــدوار ب ــروری امی ــزی پ ــت آب ــا در صنع ه

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پــروری آب  آبــزی  پژوهشــکده 
هــای جنــوب کشــور- اهــواز، مهنــدس 
ــاون  ــوی زاده، مع ــب مرتض عبدالصاح
پژوهشــکده،  فنــاوری  و  پژوهــش 
و  معرفــی  عنــوان  بــا  ســمیناری 
ــس در  ــی در قف ــرورش ماه ــات پ الزام
ــوآوری، توســعه  ــه دعــوت بخــش مدیریــت ن دریاچــه ســد مــارون را ب
ــرق خوزســتان در  ــردی ســازمان آب و ب فنــاوری و پژوهــش هــای کارب
ــاه ســال  ــه پژوهــش ۲9 آذر م ــا هفت ــط ب مجموعــه وبینارهــای مرتب

جــاری ارائــه نمــود. گفتنــی اســت، ایــن ســمینار بــا توجــه بــه قــرارداد 
مشــاوره ای پژوهشــکده بــا ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا موضــوع 
امــکان ســنجی آبــزی پــروری در مخــازن ســدهای جــره و مــارون برگزار 
شــد. در ایــن ســمینار، مهنــدس مرتضــوی زاده ضمــن معرفــی تجارب 
ــی از  ــدها در برخ ــای س ــه ه ــس در دریاچ ــرورش در قف ــف پ مختل
کشــورهای دنیــا و تاریخچــه آن در ایــران، طــرح هــای پژوهشــی انجــام 
شــده در ایــن زمینــه را معرفــی نمــود. وی در ادامــه بــه بحــث تعییــن 
ــی اســتقرار قفــس هــا، الزامــات پــرورش  ظرفیــت تولیــد و مــکان یاب
ماهــی در قفــس و مزایــده ایــن طــرح بــرای مخاطبــان پرداخــت کــه 

ــد. ــازمان بودن ــان س ــران و کارشناس ــب از مدی اغل
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