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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
کشــور، رونمایــی از دســتاورد تکثیــر ماهــی بــاس دریایــی آســیایی 
پــس از پنــج ســال تــالش شــبانه روزی محققــان پژوهشــکده آبــزی 
ــام  ــر خی ــور دکت ــا حض ــواز، ب ــور- اه ــوب کش ــای جن ــروری آبه پ
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــی، مع نکوی
ترویــج کشــاورزی، دکتــر بهمنــی، رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم 
ــدس  ــکده، مهن ــس پژوهش ــمند، رئی ــر هوش ــور، دکت ــیالتی کش ش
فتــح ابوعلــی، رئیــس اداره کل شــیالت، مهنــدس خدارحــم امیــری 
ــاون  ــی، مع ــر فتوح ــاورزی، دکت ــاد کش ــازمان جه ــس س زاده، رئی
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خوزســتان و دیگــر مقامــات 
ــتگاه  ــرداد 1401 در ایس ــنبه 12 م ــتانی،  روز چهارش ــران اس و مدی
تحقیقــات تکثیــر و پــرورش ماهیــان دریایــی بنــدر امــام خمینــی 

)ره( انجــام شــد.
ــه دســتور  ــه ب ــه شــعار ســال ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام نکوی ــر خی دکت
مقــام معظــم رهبــری ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال زایــی 
ــی  ــت غذای ــوزه امنی ــه در ح ــح  اینک ــا توضی ــده و ب ــده ش نامی
ــی در  ــت غذای ــب امنی ــا ضری ــت ت ــر هس ــد نظ ــی م ــت های فعالی
ــواد  ــد م ــوارد تولی ــن م ــی از ای ــت: یک ــد گف ــش یاب ــور افزای کش
ــوار در کشــور  ــه ویــژه ماهــی اســت کــه در ســبد خان ــی ب پروتئین
متاســفانه کــم مــی باشــد. وی در ادامــه افــزود از  اقدامــات شایســته 
در ایــن پژوهشــکده، دســتیابی بــه تولیــد بچــه ماهــی ســی بــاس 
ــه  ــت ک ــرح اینس ــن ط ــرای ای ــم اج ــکات مه ــوده و از ن ــیایی ب آس
ایــن دانــش فنــی بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــود و اگــر تولیــد 
خوبــی داشــته باشــد در تولیــد بچــه ماهــی بــاس دریایــی آســیایی 
بــه خودکفایــی کامــل برســیم. ایــن مقــام مســئول در ادامــه افــزود 
ــت  ــیایی و قابلی ــی آس ــاس دریای ــای ب ــد مولده ــم تولی امیدواری
ــش از 2  ــاالنه بی ــد س ــه بتوان ــی ک ــرکت خصوص ــه 8 ش ــال ب انتق
میلیــون بچــه ماهــی تولیــد کنــد و بــه 16 میلیون در ســال برســد 
را در آینــده ای نزدیــک شــاهد باشــیم. خوشــبختانه ایــن ظرفیــت 

بــا کنــار هــم قرارگرفتــن تولیــد مولدیــن در ماهیــان دیگــری مثــل 
ماهــی صبیتــی و شــانک در اســتان انجــام شــده و انتظــار مــی رود 
ایــن دانــش فنــی فراتــر رفتــه و بــه اســتان هــای مختلــف در قالــب 

ــد ماهــی منجــر شــود. تولی
در ادامــه، دکتــر بهمنــی، رئیــس موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
ــی  ــی در خودکفای ــه گام ــروژه ک ــن پ ــت ای ــان اهمی ــا بی ــور، ب کش
کشــور و در راســتای برنامــه هفتــم توســعه کــه یکــی از محورهایش 
اقتصــاد دریــا محــور مــی باشــد گفــت: ظرفیــت تولیــد ایــن طــرح 
ــش  ــذاری دان ــا واگ ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــد  ــروز تولی ــا ام ــه ت ــزار الروی ک ــش از 500 ه ــور بی ــی و حض فن
ــاز  ــورد نی ــی م ــن بچــه ماه ــی در تامی ــه ســمت خودکفای شــده ب
ــوم شــیالتی کشــور یکــی  برســیم. رئیــس موسســه تحقیقــات عل
از موضوعــات مهــم  ایــن طــرح را دســتیابی محققیــن پژوهشــکده 
ــرای مولدیــن دانســت  ــه فرموالســیون مناســب تزریــق هورمــون ب ب
ــر و  ــدا ن ــدروس )ابت ــان پروتان ــن ماهی ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــه ب ک
ــاده کار  ــر و م ــن ن ــردن مولدی ــان ک ــتند، همزم ــاده( هس ســپس م
بســیار دشــواری اســت کــه بــا تــالش شــبانه روزی محققیــن مرکــز 

ــه انجــام رســید. ب
ماهــی بــاس دریایــی آســیایی بــه صــورت گســترده ای در منطقــه 
ــی از خلیــج فــارس تــا چیــن، تایــوان، پاپــوآ گینــه  هنــد و آرام غرب
ــروری ایــن  نــو و اســترالیای شــمالی پراکنــده شــده اســت. آبــزی پ
ــرعت  ــه س ــروع شــده و ب ــد ش ــالدی در تایلن ــه در دهــه ۷0 می گون
ــه هــای  در سراســر جنــوب شــرق آســیا گســترش یافتــه و از گون
مهــم پرورشــی در آســیای جنــوب شــرقی و اقیانوســیه اســت. رشــد 
ســریع، مقاومــت بــه تغییــرات شــوری و توانایــی ســازگار شــدن بــه 
پــرورش در اســتخرهای خاکــی و قفــس در محیــط هــای دریایــی، 
ــارز ایــن ماهــی اســت. لــب شــور و آب شــیرین از ویژگــی هــای ب

ــی از  ــک گرم ــر ی ــان زی ــا ورود بچــه ماهی ــر، ب ــای اخی ــال ه در س
خــارج از کشــور، پــرورش ایــن گونــه بــه صــورت محــدود در برخــی 
ــتان و  ــه خوزس ــور از جمل ــوب کش ــاحلی جن ــای س ــتان ه از اس
ــای  ــس ه ــا قف ــی ی ــتخرهای خاک ــری در اس ــدن دوره نرس گذران
ــی از لحــاظ  ــج نســبتاً خوب ــا نتای ــی آغــاز شــده اســت کــه ب دریای

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــطح و بازماندگ ــد س ــد در واح تولی
ــی  ــه برخ ــح ک ــن توضی ــی، و ای ــه بچــه ماه ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب ب
ــه صــورت محــدود  ــی خصوصــی، ب ــان دریای ــر ماهی از مراکــز تکثی
ــا صــرف هزینــه گــزاف از خــارج کشــور تأمیــن کــرده  مولدیــن را ب
انــد، بدیــن منظــور و بــر اســاس سیاســت هــای راهبــردی مؤسســه 
ــه  ــر قطــع وابســتگی ب ــی ب تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور مبن
ــی در تامیــن نهــاده بچــه  ماهــی مــورد  خــارج از کشــور و خودکفای
نیــاز پــرورش ماهــی در قفــس بــرای تهیــه مولــد و بــذر ایــن ماهی 
و تامیــن امنیــت غذایــی و رشــد پایــدار صنعــت پــرورش ایــن گونــه 
در کشــور، مولدســازی ایــن گونــه و ایجــاد گلــه مولدیــن در دســتور 

رونمایی از دستاورد تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی
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ــور در  ــوب کش ــای جن ــروری آبه ــزی پ ــان پژوهشــکده آب کار محقق
ــی  ــی بنــدر امــام خمین ــان دریای ــی ماهی محــل ایســتگاه تحقیقات

ــرار گرفــت. ق
ــی )ره(  ــام خمین ــدر ام ــی بن ــان دریای ــی ماهی ــتگاه تحقیقات ایس
ــور  ــوب کش ــای جن ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــه پژوهش ــته ب وابس
)موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور( کــه بــا هــدف توســعه 
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــال1۳۷0 فعالی ــی از س ــان دریای ــرورش ماهی پ
نمــوده اســت در خصــوص ایــن پــروژه اهدافــی را دنبــال مــی کنــد 

ــه : ــوان ب ــی ت کــه م
تهیه و ایجاد گله مولدین پرورشی از ماهی باس دریایی آسیایی

ــان در  ــی ماهی ــه ای و بازماندگ ــی شــاخص هــای رشــد، تغذی بررس
طــی مراحــل مختلــف زندگــی تــا زمــان رســیدن بــه مرحلــه بلــوغ

ــرل  ــی کنت ــرورش و چگونگ ــول دوره پ ــا در ط ــاری ه ــی بیم بررس
ــی  ــره غذای ــیون جی ــا و فرموالس ــاری ه ــان بیم ــتی و درم بهداش
ــه در  ــه ای ایــن گون ــاز هــای تغذی ــن کننــده نی مناســب کــه تأمی

ــرد. ــاره ک ــد، اش ــازی باش ــد س ــرورش و مول ــول دوره پ ط
ــا،  ــرایط دم ــا، ش ــن زای ــه مولدی ــتیابی ب ــرای دس ــور، ب ــن منظ بدی

ــی  ــه ای و زمســتان گذران ــاز هــای تغذی ــن نی ــور، شــوری و تأمی ن
مولدیــن بــاس دریایــی آســیایی بهینــه ســازی گردیــد کــه اکنــون، 
ــی  ــا ۷ کیلوگرم ــدازه ۳ ت ــا ان ــال ب ــا 5 س ــنین ۳ ت ــن در س مولدی
موجــود هســتند کــه اهلــی و بــا شــرایط منطقــه ی خوزســتان کاماًل 
ســازگار شــده اند . دوز مناســب هورمــون بــرای تکثیــر مولدیــن ایــن 
گونــه بــه دســت آمــده و رســیدگی جنســی زودرس و فعــال نمــودن 
بچــه ماهیــان بــا موفقیــت کامــل اجــرا گردیــد. نســبت دقیــق بین 
مولدیــن نــر و مــاده جهــت افزایــش لقــاح و تخــم گشــایی تعییــن 
ــه  ــن گون ــی ای ــر مصنوع ــت تکثی ــاز جه ــورد نی ــتورالعمل م و دس
ــن شــاخص ها،  ــرار دادن ای ــر ق ــد نظ ــا م ــه و ب در طــول ســال تهی

تکثیــر مصنوعــی ایــن گونــه بــا موفقیــت انجــام شــد.
ــاس  ــی ب ــی الرو در ماه ــل جنین ــل تکام ــی مراح ــه، تمام در ادام
ــه دمــا  ــی آســیایی و حساســیت هــای تخــم و الرو نســبت ب دریای
و شــوری تعییــن و پــس از تخمریــزی مولدیــن، بیــش از 500 هــزار 
الرو یــک روزه اســتحصال شــد کــه اکنــون گــروه اول بچــه ماهیــان، 
ــورت  ــح، در ص ــن توضی ــا ای ــه ب ــد ک ــدود ۳0 روز دارن ــنی در ح س
ــوه بچــه  ــد انب ــر ســاخت های الزم، امــکان تولی ــار و زی ــن اعتب تامی
ــی در  ــیایی در داخــل کشــور و خودکفای ــی آس ــاس دریای ــی ب ماه

ــی تــا ۳ ســال آینــده محقــق خواهــد شــد. ــد بچــه ماه تولی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
ــتگان  ــر از بازنشس ــات ۳۷ نف ــل از زحم ــور تجلی ــه منظ ــور، ب کش
موسســه و مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه در ســال 1400 
مراســمی بــا حضــور قائــم مقــام موسســه، معاونــان، رئیــس امــور 
ــه صــورت حضــوری  اداری و همــکاران مراکــز و پژوهشــکده هــا ب

ــاری برگــزار شــد. و وبین
در ایــن مراســم، پــس از قرائــت متــن پیــام دکتــر خیــام نکویــی به 
مناســبت گرامیداشــت روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان، دکتــر 
شــریف روحانــی، گفــت: روز 25 ذی الحجــه کــه بــه ایــن مناســبت 
در تقویــم بــه ثبــت رســیده، روز نــزول ســوره »هــل اتــی« اســت 
کــه بــه همیــن مناســبت، پیامبــر اکــرم نیــز نیکوتریــن مــردان را 

کســی میدانــد کــه بــا خانــواده اش بهتــر باشــد.
ــی ۳0  ــده، ط ــته ش ــراد بازنشس ــی اف ــه تمام ــان اینک ــا بی وی، ب
ســال خدمــت، بــرای موسســه منشــا خیــر و برکــت بودنــد، افــزود: 

ــم  ــی کشــور، امــکان تکری ــه خاطــر شــرایط کنون متاســفیم کــه ب
درخــور و شایســته از بازنشســتگان نیســت. امــا امیــد مــی رود در 
آینــده بــه تــوان از ظرفیــت هــا و تجربیــات آنهــا بهــره منــد شــد.

دکتــر شــریف روحانــی، بــا اشــاره بــه شــعار ســال جــاری مبنــی بــر 
ــرد: بازنشســتگان  ــه ک ــن، اضاف ــان، اشــتغال آفری ــش بنی ــد، دان تولی
مــی تواننــد بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و مهــارت هایــی کــه دارنــد، در 
تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان و تشــکیل تجمعــات تخصصــی، 

فعــال بــوده و همچنــان در راه آبادانــی کشــور قــدم بردارنــد.
در ادامــه، دکتــر حســین زاده، دکترحافظیــه و دکتــر قائدنیــا ضمن 
ــر  ــا ب ــکده ه ــز و پژوهش ــه، مراک ــتگان موسس ــی از بازنشس قدردان
ضــرورت اســتفاده از بازنشســتگان در اتــاق هــای فکــر و پذیــرش 
ــد. دیــدگاه هــا، نظــرات و پیشــنهادات بازنشســتگان، تاکیــد کردن

در پایــان، همــکاران بازنشســته نظــرات و خواســته هــای خــود را 
اعــالم کردنــد کــه دکتــر قائدنیــا بــه آنهــا پاســخ داد.

برگزاری آیین تجلیل از بازنشستگان موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــاد بوران ــد صی ــر محم ــور، دکت کش
ــا اشــاره بــه اینکــه ماهــی ســوف ســفید یکــی از  ــا ب اقتصــادی ایرن
ماهیــان بــا ارزش اقتصــادی در دریــای کاســپین محســوب می شــود، 
افــزود: ایــن پژوهشــکده کــه یکــی از پژوهشــکده های زیرمجموعــه 
ــا  ــه شــمار مــی رود، ب ــوم شــیالتی کشــور ب ــات عل موسســه تحقیق
ــی  ــش فن ــه دان ــت ب ــه، توانس ــان باتجرب ــتن محقق ــار داش در اختی

ــد. پــرورش ماهــی ســوف ســفید دســت یاب
ــار  ــی اظه ــی انزل ــای داخل ــروری آب ه ــزی پ ــکده آب ــس پژوهش ریی
داشــت: طــی ســال های گذشــته، تنهــا بازســازی ذخایــر ماهــی ســوف 
ــاالنه  ــود و س ــده ب ــام ش ــران انج ــازمان شــیالت ای ــفید توســط س س
ــی رهاســازی می شــوند. ــع آب ــن ماهــی در مناب ــدد از ای ــا ع میلیون ه

وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد ماهــی ســوف ســفید 
در محیط هــای محصــور و در سیســتم بازگردشــی در دنیــا بــه 
بیــش از یــک هــزار تــن می رســد. در ایــن راســتا کشــورهایی ماننــد 
ــورهای  ــر از کش ــدادی دیگ ــد و تع ــد، فنالن ــارک، هلن ــک، دانم چ
ــابقه  ــه س ــد؛ البت ــت می کنن ــی فعالی ــن ماه ــد ای ــی در تولی اروپای

ایــن فعالیت هــا کمتــر از یــک دهــه قدمــت دارد و تقریبــاً موضوعــی 
جدیــد اســت.

ــت  ــروژه ای تح ــال 1۳۹6 پ ــی، از س ــاد بوران ــر صی ــه دکت ــه گفت ب
عنــوان بررســی امــکان پــرورش ماهــی ســوف ســفید تحــت شــرایط 
متراکــم و در وان هــای فایبــرگالس آغــاز شــد کــه تــا ســال 1400 
ادامــه داشــت؛ البتــه در ایــن مســیر، همکاری هــای مرکــز بازســازی 
و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان دریایــی، بســیار موثــر بــوده 

کــه جــای قدردانــی دارد.
ــی گفــت:  ــی انزل ــروری آب هــای داخل ــزی پ رییــس پژوهشــکده آب
عــادت دادن ماهــی ســوف بــه غــذای دســتی، پــرورش ماهــی از وزن 
ــرم( و  ــا 600 گ ــن 500 ت ــا اوزان بی ــد )ب ــا پیــش مول ــرم ت ــک گ ی
دســتیابی بــه ماهیــان مولــد )بــا اوزان بیــن ۹00 تــا یــک کیلوگــرم( 
ــود کــه  ــد 20 کیلوگــرم در مترمکعــب از گام هــای مهمــی ب و تولی
ــرورش  ــر و پ ــی تکثی ــروژه در ایســتگاه تحقیقات در خــالل انجــام پ
آبزیــان فومــن کــه وابســته بــه پژوهشــکده اســت، بــه ثمــر رســید.

وی بیــان کــرد: اقــدام بــه تکثیــر نیمــه طبیعــی ماهی ســوف ســفید 
در داخــل وان هــای فایبــرگالس بــا النــه گــذاری و بــاروری مولدیــن 
بــا هورمــون HCG و تولیــد الرو و هــزاران بچــه ماهــی نســل اول و 
نیــز نگهــداری ایــن بچــه ماهیــان در اســتخرهای خاکــی و وان هــای 

فایبــرگالس ایســتگاه فومــن، از دیگــر مــوارد مهــم اســت.
ــا 100  ــر ت ــون صف ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــاد بوران ــر صی دکت
دانــش فنــی تکثیــر و پــرورش ماهــی ســوف ســفید در پژوهشــکده 
وجــود دارد، گفــت: در حــال حاضــر یــک واحــد فناوری و دو شــرکت 
بخــش خصوصــی، بــرای همــکاری مشــترک در ایــن حیطــه اعــالم 
آمادگــی کرده انــد. ضمــن اینکــه بســیاری از مــزارع پــرورش ماهــی 
ــه  ــی ب ــتخرهای خاک ــرز، در اس ــان ه ــرل ماهی ــور کنت ــز به منظ نی

ماهیــان ســوف نیــاز دارنــد.

دستیابی به دانش فنی پرورش ماهی سوف سفید در شرایط متراکم

ــان  ــر آبزی ــی مرکــز تحقیقــات ذخای ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
آبهــای داخلــی- گــرگان، ایــن بازدیــد بــه منظــور بررســی وضعیــت 
ــع  ــا  موان ــنایی ب ــه و آش ــن مزرع ــان در ای ــرورش ماهی ــد و پ تولی
و تنگناهــای احتمالــی در آن و ارائــه راهکارهــای بهینــه بــه 
ــب  ــد، در قال ــع تولی ــع موان ــرورش و رف ــد پ ــود رون ــور بهب منظ
طــرح یــاوران تولیــد صــورت گرفــت. کــه از قســمت هــای مختلــف 
ــا  ــرورش ب ــد پ ــر رون ــه از نظ ــت مزرع ــد. وضعی ــه عمــل آم بازدیدب
توجــه بــه شــرایط آب وهوایــی و اقلیمــی منطقــه همچنیــن نــوع 
غــذا، شــیوه غــذا دهــی، میــزان و تعــداد دفعــات غذادهــی، اوضــاع 
ــات  ــری از خدم ــره گی ــتفاده، به ــورد اس ــی آب م ــی و کیف کم
ــرل بهداشــتی  ــی کنت ــیالتی و چگونگ مشــاوره ای کارشناســان ش
ماهیــان توســط کارشناســان مرتبــط بــا توجــه بــه تعــداد ماهیــان 
ــود و  ــور بهب ــه منظ ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی، م پرورش
افزایــش میــزان تولیــد و ایجــاد اشــتغال پیشــنهادات الزمــه، ارائــه 

شــد.

بازدید از مزرعه پرورش ماهی قزل آال - کرامتلو مینودشت
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ــروری آبهــای  ــزی پ ــی پژوهشــکده آب ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــاالب  ــان ت ــروز تلفــات در ماهی ــب ب ــالن، متعاق ــی کشــور- گی داخل

انزلــی در منطقــه آبکنــار دکتــر صیــاد بورانــی، رئیــس پژوهشــکده 
ــوژی و  ــای اکول ــش ه ــان بخ ــن از کارشناس ــد ت ــراه چن ــه هم ب
ــه  ــدام ب ــد و اق ــه بازدی ــان از منطق ــای آبزی ــاری ه ــت و بیم بهداش
بررســی کارشناســی و نمونــه بــرداری از آب نمودنــد. در بررســی های 
کارشناســی افزایــش رســوب گــذاری، کاهــش شــدید عمــق آب، بــاال 
ــدود شــدن  ــل مس ــه دلی ــی ب ــادالت آب ــدم تب ــای آب، ع ــودن دم ب
ــه  ــه ک ــی منطق ــم گیاه ــای متراک ــش ه ــرب، روی ــاالب غ ورودی ت
ــات  ــودن ترکیب ــاال ب ــوند، ب ــبانه  می ش ــیژن ش ــش اکس ــث کاه باع
ســمی مثــل آمونیــاک محلــول، تــردد قایــق هــای صیــادی کــه بــه 
ــای  ــدن گازه ــی و آزاد ش ــب گل آلودگ ــم آب موج ــق ک ــل عم دلی
ــی  ــل اصل ــد از عوام ــی گردن ــان م ــدروژن، مت ــولفید هی ــمی س س

ــان ایــن منطقــه شــده اســت. ــروز تلفــات در ماهی ب

بــه گــزارش روابــط 
عمومــی مرکــز تحقیقــات 
دور-  آبهــای  شــیالتی 
ــمین کاروان  ــار، شش چابه
ترویجــی ارتقــای بهــره 
ــد  ــا تأکی وری کشــاورزی ب
ــه ســفید  ــاری لک ــر بیم ب
میگــو در ســالن جلســات 
مرکــز در راســتای دســتور 
وزیــر جهــاد کشــاورزی 
دانــش  رســوخ  جهــت 
بهــره  دانــش  ارتقــا  و  
ــه  ــیدگی ب ــرداران و رس ب
امــور کشــاورزان از طریــق 

ــد. ــزار ش ــج برگ تروی
در ابتــدا دکتــر اشــکان 
مرکــز،  رئیــس  اژدری، 
افــراد  معرفــی  ضمــن 
زمینــه  در  متخصــص 
ــت  ــان مزی ــه بی ــو ب میگ
ــی  واحــد هــای نوزادگاه

ــزوم وجــود آن هــا در منطقــه و پیشــرفت واحــد هــای  میگــو و ل
ــرل بیمــاری  ــرایط بهداشــتی در کنت ــزوم ش ــی میگــو و ل نوزادگاه
ــه  ــور در منطق ــای نوظه ــاری ه ــری از بیم ــفید و جلوگی ــه س لک
پرداخــت و ســپس در ادامــه دکتــر فرهــاد کیخــا، مســئول آبزیــان 
ــه نقــش دامپزشــکی  ــبکه دامپزشــکی شهرســتان دشــتیاری ب ش

در تکثیــر و پــرورش میگــو پرداخــت.
ــی  ــو را اصول ــزارع میگ ــازی م ــاده س ــرداران آم ــره ب ــزود: به وی اف
ــتی  ــوز بهداش ــه مج ــر ک ــن از کارگاه تکثی ــد، همچنی ــش ببرن پی
لحــاظ مــی گــردد تــا گواهــی بهداشــتی حمــل و نقــل و حضــور 

کارگــروه هــای بهداشــتی 
هــای  مجــوز  بــرای 
ــود  ــا وج ــازی ت ــره س ذخی
مســئول فنــی در ســایت 
ــرای  ــه ب ــرورش میگــو هم پ
ــروز بیمــاری  پیشــگیری از ب

ــود. ــی ش ــاد م ــا ایج ه
ســید  آقــای  ادامــه  در 
انجمــن  دبیــر  جــوادی، 
ــدگان  ــرورش دهن ــی پ صنف
ــره  ــتان و از به ــوی اس میگ
ــود  ــه وج ــو ب ــرداران میگ ب
رســانی،  بــرق  مشــکالت 
طــول کشــیدن مســیر های 
مجــوز هــا، پروانــه هــای 
ــرداری  ــره ب ــتی و به بهداش
ــر منویــات مقــام  و تأکیــد ب
ــه  ــع ب ــری راج ــم رهب معظ
ــی  ــد بیانات ــع تولی رفــع موان
ایــراد کــرد. همچنیــن  را 
بهــره  از  برازپــور  آقــای 
ــایت  ــو در س ــرورش میگ ــکالت پ ــو از مش ــرورش میگ ــرداران پ ب

گواتــر و بــه خصــوص مشــکالت جلبکــی ســخن گفــت.
ــاورزی  ــاد کش ــس جه ــی، رئی ــدس رئیس ــه مهن ــان جلس در پای
 1.2 اشــتغال  و  تولیــد  وضعیــت  بــر  دشــتیاری  شهرســتان 
درصــدی جمعیــت و میــزان کشــت پــرورش میگــو در شهرســتان 
دشــتیاری و میــزان تولیــد حــال حاضــر پرداخــت و بیــان داشــت 
ــاورزی  ــت جهادکش ــکی و مدیری ــارت دامپزش ــا نظ ــت ب ــد اس امی
ــوی  ــد میگ ــوان تولی ــع مشــکالت بت ــا و رف ــن ه ــذاری زمی در واگ

ــرد. ــاال ب ــتان را ب اس

بررسی کارشناسی تاالب انزلی 
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ــکده  ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــواز،  ــور- اه ــوب کش ــای جن ــروری آبه ــزی پ آب
نماینــده  بــا حضــور  ترویــج  کاروان  جلســه 
ــی  ــر هماهنگ ــج، مدی ــوزش و تروی ــه آم موسس
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــتان، مدی ــاد اس ــج جه تروی
آبــادان، مدیــر کل شــیالت اســتان، رئیــس، 
ــن  ــان معی ــج و محقق ــوزش و تروی ــئول آم مس
پژوهشــکده، نماینده اداره کل دامپزشــکی اســتان 
و بهــره بــرداران و پــرورش دهنــدگان میگــو برگزار 
شــد. در ایــن جلســه، وضعیــت پــرورش میگو در 
اســتان توســط مدیــر کل شــیالت اســتان معرفی 
شــد و وضعیــت بیمــاری لکــه ســفید و راه هــای 
جلوگیــری از بــروز بیمــاری توســط نماینــده 

ــد. ــه گردی ــتان ارائ ــکی اس دامپزش
ســوابق  از  پژوهشــکده  رئیــس  همچنیــن، 
هــای  توانمنــدی  ترویجــی،  و  تحقیقاتــی 
در  فکــر  اتــاق  ایــده  ارایــه  و  پژوهشــکده 
ــرداران ســخن  ــرای حضــور بهــره ب پژوهشــکده ب
ــکده و  ــه پژوهش ــت ک ــان داش ــت. وی اذع گف
ــدگان  ــرورش دهن ــار پ ــرب در کن ــان مج محقق
ــتند و  ــتان هس ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه و دس
ــره  ــور به ــرای حض ــکده ب ــن پژوهش ــای ای دره
ــه  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــاز اس ــه ب ــرداران همیش ب
محققــان معیــن آن در زمــان نیــاز پــرورش 
پیــدا  در عرصــه حضــور  دهنــدگان ســریع 
ــا در جهــت رفــع مشــکالت آنهــا  ــی کننــد ت م
همــکاری الزم را داشــته باشــند. در پایــان چنــد 
تــن از پــرورش دهنــدگان میگــو مشــکالت 
ــس از آن  ــد و پ ــان نمودن ــرورش را بی ــوزه پ ح
ــان  ــران و کارشناس ــائل توســط مدی ــی مس برخ

ــد. ــخ داده ش ــر پاس حاض

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز تحقیقــات ماهیــان 
ــر  ــن، دکت ــردآبی کشــور- تنکاب س
رئیــس کمیســیون  حســینی، 
ــد و  ــق تولی ــش و رون ــژه جه وی
نظــارت بــر اجــرای سیاســت های 
اصــل 44 قانــون اساســی مجلــس 
نماینــده  و  اســالمی  شــورای 
ــن،  ــای تنکاب ــردم شهرســتان ه م
رامســر و عبــاس آیــاد بــه همــراه 
ــی  ــذار و برخ ــرمایه گ ــدادی س تع

از مســئولین شهرســتان تنکابــن از مرکــز بازدیــد نمودنــد. ابتــدا خانــم دکتــر لشــگری، 
رئیــس مرکــز ضمــن خوشــامدگویی، معرفــی مرکــز و اشــاره بــه جایــگاه ملــی و بیــن 
المللــی آن بــه ارائــه دســتاوردهای شــاخص تحقیقاتــی مرکــز در خصــوص ماهــی آزاد 
دریــای خــزر و قــزل آالی رنگیــن کمــان از بــدو تأســیس تــا کنــون پرداخــت. ســپس 
ــی آزاد  ــرورش ماه ــر و پ ــه مرکــز شــامل تکثی ــل ارائ ــه مهمتریــن فنــاوری هــای قاب ب
ــره اقتصــادی ماهــی آزاد دریــای خــزر و تولیــد تخــم چشــم  دریــای خــزر، تولیــد جی
زده بــارور، بــا ســالمت بــاال و دارای شناســنامه ژنتیکــی ماهــی قــزل آالی رنگین کمــان 
ــژه  ــس کمیســیون وی ــاعدت رئی ــود و خواســتار مس ــی اشــاره نم ــه بخــش خصوص ب
ــارات مصــوب  ــق اعتب ــس شــورای اســالمی جهــت تحق ــد مجل ــق تولی جهــش و رون
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان مازنــدران جهــت تولیــد تخــم چشــم زده بــارور، بــا 
ســالمت بــاال و دارای شناســنامه ژنتیکــی ماهــی قــزل آالی رنگین کمــان و تولیــد بچــه 
ــان ســردآبی  ــرورش ماهی ــه منظــور پشــتبانی از صنعــت پ ــای خــزر ب ــی آزاد دری ماه
ــرورش ماهــی در  کشــور شــد. در خاتمــه نیــز بــه توانمنــدی هــای مرکــز در حــوزه پ
قفــس و توســعه اقتصــاد دریــا محــور اشــاره نمــود. در ادامــه دکتــر حســینی، ضمــن 
تشــکر از گــزارش ارائــه شــده بــه برخــی از اقدامــات کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق 
ــل  ــور، تکمی ــا مح ــاد دری ــعه اقتص ــروری و توس ــزی پ ــعه آب ــوص توس ــد در خص تولی
ــذاران  ــرمایه گ ــی از س ــی، یک ــدس زمین ــپس مهن ــود. س ــاره نم ــد اش ــره تولی زنجی
ــر لشــگری  ــم دکت ــه توضیحــات بیشــتر توســط خان حاضــر در جلســه خواســتار ارائ
در خصــوص میــزان فعلــی و افــق پیــش رو تولیــد ماهــی در قفــس و میــزان ســرمایه 
مــورد نیــاز جهــت پــرورش ماهــی آزاد در دریــای خــزر شــد. در پایــان دکتــر حســینی 
بــه هیــأت همــراه خــود ابــالغ نمــود کــه برنامــه ریــزی شــود خانــم دکتــر لشــگری در 
جلســات مرتبــط بــا آبــزی پــروری و توســعه اقتصــاد دریــا محــور شــرکت نمایــد و از 

ــط اســتفاده شــود. ــل طــرح هــای پیشــنهادی مرتب نظــرات ایشــان جهــت تکمی

 کاروان ترویجی ارتقای بهره وری 
کشاورزی و پرورش میگو
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بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
ــین  ــدس حس ــده اســت: درگذشــت مهن ــام آم ــن پی کشــور، در ای
ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــته پژوهش ــکار بازنشس ــته، هم خجس
ــه  ــت ک ــوز اس ــنگین و جانس ــان س ــی، چن ــور - انزل ــی کش داخل
ــر حضــرت  ــر تقدی ــی در براب ــاور می نشــیند؛ ول ــه ب ــه دشــواری ب ب
پــروردگار چــاره ای جــز تســلیم و رضــا نیســت. به همین مناســبت، 
ایــن ماتــم جانگــداز را صمیمانــه به خانواده محترم ایشــان تســلیت 
ــز ســفر  ــرای آن عزی ــر و ب ــر و اج ــان صب ــرای آن ــوده و ب ــرض نم ع

کــرده، از خداونــد منــان، علــو درجــات را طلــب مــی  نمایــم.

پیام دکتر بهمنی به مناسبت درگذشت یکی از همکاران بازنشسته
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روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده  عمومــی 
اکولــوژی خلیــج فــارس و 
ــاس،  ــان- بندرعب ــای عم دری
ترویــج  کاروان  ششــمین 
ــاورزی  ــره وری کش ــا به ارتق
ــوع  ــا موض ــو ب ــرورش میگ پ
نوپدیــد  هــای  بیمــاری 
)لکــه ســفید میگــو( بــا 
ــرورش  ــن از پ ــور 25 ت حض
دهنــدگان میگــو، رئیــس 
ــرکل  ــتان، مدی ــی اس ــور اراض ــس ام ــاورزی، رئی ــاد کش ــازمان جه س
ــرکل  ــازمان، مدی ــع س ــر صنای ــز داری، مدی ــی و آبخی ــع طبیع مناب
و کارشناســان اداره کل شــیالت اســتان، رئیــس ســازمان نظــام 
ــور، رئیــس  دامپزشــکی اســتان، رئیــس و محققیــن پژوهشــکده مزب
ــس  ــی، رئی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
ــوی  ــدگان میگ ــرورش دهن ــه پ ــس اتحادی ــهرک ها، رئی ــرکت ش ش
اســتان همچنیــن مدیــر و کارشناســان هماهنگــی ترویــج کشــاورزی 
ــزار شــد. مهنــدس  ــاس  برگ ــدر عب ــزگان و شــهر بن در اســتان هرم

ــدف از  ــوص ه ــاورزی در خص ــاد کش ــازمان جه ــس س ــدی، رئی موی
تشــکیل کاروان هــای بهــره وری و ضــرورت احصــا مشــکالت پــرورش 
ــری،  ــدس پی ــپس مهن ــود.  س ــه نم ــی ارای ــو مطالب ــدگان میگ دهن
معــاون دفتــر دانــش و فنــاوری هــای کشــاورزی در خصــوص اهــداف 
و ضــرورت برگــزاری کاروان هــای بهــره وری توضیحــات کاملــی مطــرح 
نمــود. در ادامــه مدیــرکل شــیالت وضعیــت تولیــد میگــو و مســائل 
ــرورش میگــو در اســتان را تشــریح نمــود.  و مشــکالت ســایت های پ
همچنیــن رئیــس پژوهشــکده، دکتــر مرتضــوی نیز وضعیــت پرورش 
میگــوی اســتان و بیمــاری لکــه ســفید میگــو و راه هــای پیشــگیری 
ــس ســازمان  ــه رئی ــود.  در ادام ــریح نم ــل تش ــور کام ــه ط از آن را ب
نظــام دامپزشــکی اســتان دکتــر بهــاری ســخنرانی علمــی کاملــی در 
ــر بیمــاری لکــه  خصــوص بیماری هــا و بهداشــت میگــو بــا تاکیــد ب
ــرای حضــار ارائــه کــرد. ســپس دکتــر مرتضــوی نیــز پــاور  ســفید ب
ــروز بیمــاری  ــی در خصــوص چگونگــی پیشــگیری از ب پوینــت کامل
ــرورش میگــو  لکــه ســفید و شــرایط اســتاندارد ســازی ســایت های پ
عنــوان کــرد. و در ادامــه پنــل تخصصی پرســش و پاســخ بــا مدیریت 
رئیــس اتحادیــه پــرورش دهنــدگان میگــو دکتــر بــازرگان تشــکیل و 
ــرای  ــی ب ــرداران پاســخ و مصوبات بــه کلیــه ســواالت اساســی بهــره ب
پیگیــری بــه تاییــد روســا و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی رســید.

روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه  عمومــی 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل تحقیق
کشــور، جلســه هماهنگــی 
ــش  ــزاری نمایشــگاه دان برگ
بنیــان و فنــاور شــیالتی 
ــدان  ــر ول ــور دکت ــا حض ب
ــی  ــدس رضای ــم مهن و خان
تحقیقــات،  ســازمان  از 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی 
و  مومنیــان  مهنــدس  و 
از  خانــی  علــی  ســید 
ایــران،  شــیالت  ســازمان 

برگــزار شــد.
تشــکیل کارگروهــی تحــت 
برگــزاری  ســتاد  عنــوان 
نمایشــگاه، محــل برگــزاری 
آن، نحــوه فراخــوان شــرکت 
در  حضــور  بــرای  هــا 
ــدی  ــته بن ــگاه، دس نمایش
هایــی  شــرکت  انــواع 
ــن  ــد در ای ــی توانن ــه م ک
ــد،  ــور یابن ــگاه حض نمایش

ــواردی  ــداف نمایشــگاه و م اه
بــه  کــه  دســت  ایــن  از 
بیــن دســتگاه  هماهنگــی 
ــاج دارد،  ــط احتی ــای ذیرب ه
از مــوارد مهمــی بــود کــه 
و  مطــرح  جلســه  ایــن  در 
بــه بحــث و تبــادل نظــر 
گذاشــته شــدو مقــرر شــد در 
روزهــای آتــی بــه طــور واضــح 
و روشــن مشــخص گــردد.

الزم بــه ذکــر اســت ایــن 
و  روز  یــک  در  نمایشــگاه، 
تنهــا بــرای شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و فنــاور حــوزه 
ــود. ــی ش ــزار م ــیالت برگ ش

ایــن  در  اســت  گفتنــی 
بهمنــی  دکتــر  جلســه، 
رئیــس و دکتــر حســین زاده 
معــاون ترویــج موسســه نیــز 
نظــرات  و  داشــته  حضــور 
نحــوه  دربــاره  را  خــود 
بیــان  نمایشــگاه  برگــزاری 

کردنــد.

برگزاری کاروان ترویجی ارتقای بهره وری کشاورزی در استان هرمزگان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دانش بنیان و فناور شیالتی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده میگــوی کشــور- بوشــهر، 
ایــن کارگاه آموزشــی و ترویجــی بــا حضــور محققیــن و متخصصیــن 
ملــی و اســتانی، بهــره بــرداران و مروجیــن پهنــه برگــزار شــد. پوشــش 
ایــن برنامــه بــه طــور همزمــان از شــبکه تلویزیونــی برکــت تهــران و 
اســتان هــای خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، گلســتان 
و بــه میزبانــی اســتان بوشــهر بــود. در کارگاه آموزشــی بوشــهر معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان جهــاد، مدیــر و نمایندگانــی از مرکز 
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، پژوهشــکده میگوی 
ــزی پــروی اداره کل شــیالت  کشــور، ســازمان دامپزشــکی، معــاون آب
ــد و  ــو، صی ــدگان میگ ــرورش دهن ــر و پ ــل تکثی ــر عام ــتان و مدی اس
صیــادی، و مدیــران جهــاد کشــاورزی و ترویــج شهرســتان هــای دیلــم، 
ــوار و تعــدادی از پــرورش دهنــدگان  امــام حســن، کاکــی، انگالــی، دل
میگــو حضــور داشــتند.  در نخســتین بخــش کارگاه، دکتــر دشــتیان 
نســب بــه موضــوع مدیریــت پیشــگیری از بــروز بیمــاری لکــه ســفید 
ــئول  ــناس مس ــرد، کارش ــاالن ف ــر آبس ــپس دکت ــت. س ــو پرداخ میگ
بررســی هــای میدانی و مطالعــات اپیدمیولوژیــک اداره کل دامپزشــکی 
بوشــهر، موضــوع اپیدمیولــوژی بیمــاری ویروســی لکــه ســفید را ارایــه 
ــتانی  ــکی و گلس ــری از اداره کل دامپزش ــر کوث ــن دکت ــرد.  همچنی ک
رئیــس اتحادیــه پــرورش دهنــدگان میگــوی اســتان بوشــهر شــرایط و 
چالــش هــای پــرورش در بوشــهر را مطــرح کردنــد. ایشــان بــر لــزوم 
ــی و  ــت دولت ــاختار مدیری ــات در س ــرای الزام ــه در اج ــدت روی وح
خصوصــی تاکیــد کردنــد. مــرادی یکــی از پــرورش دهنــدگان میگــو، 

کلیــدی تریــن تجربــه موفــق بــرای پــرورش میگــو را حفــظ کیفیــت 
بســتر اســتخر، رعایــت تعــداد الرو و زمــان برداشــت اعــالم کــرد. در 
ــدگان میگــوی بوشــهر،  ــر کنن ــه تکثی ــر اتحادی ــدری، مدی ــه حی ادام
ســالمت قطعــی الروهــا و شــرایط تامیــن صحیــح آن از مراکــز ســالم را 
ضــروری دانســت. ســرانجام مهنــدس کارگــر، رئیــس اتحادیــه صیــادی 
بوشــهر بــه اهمیــت بهــروری، اســتفاده از دانــش بومــی، صــادرات بــه 
موقــع و دیپلماســی، برندســازی بــرای اشــتغال پایــدار میگو اشــاره کرد. 
کارگــر بــه بحــران صیــادی متاثــر از کاهــش ذخایــر آبــزی و ناشــی از 
عوامــل متعــدد آالینــده در منطقــه اشــاره کــرد. لــزوم توجــه بــه نقطــه 
نظــرات کارشناســی، اســتاندارد ســازی ادوات صیــد را ضــروری دانســته 
و مــوارد بــاال را در حفــظ مرزهــای آبــی ایــران حیاتــی دانســت. آقــای 
ــت دقیــق  ــر و مدیری ــد را در ســایه حفــظ ذخای ــداری صی کارگــر پای
کوتــاه، میــان و بلنــد مــدت دانســت و بــر آمایش ســرزمین بــرای بومی 
ســازی روش هــای پایــدار و آمــوزش و ترویــج تاکیــد کــرد.  پــرورش 
دهنــدگان میگــو بــه محدودیــت های ناشــی از مدیریــت بــرق در مزارع 
ــت  ــع برداش ــذا، موان ــدگان، غ ــرورش دهن ــایل اداری پ ــرورش و مس پ
مناســب میگــو، کمبــود یــخ و کارگاه هــای عمــل آوری، موانع صــادرات 
اشــاره کردنــد.  مهنــدس اشــرف، مدیــر آبــزی پرورش شــیالت بوشــهر، 
ــی  ــن در ســطح مل ــق تری ــدگان اســتان بوشــهر را موف ــرورش دهن پ
خوانــد و بــر رعایــت الزامــات بویــژه مدیریــت جــدی اتحادیــه هــا بــرای 
پیشــرفت صنعــت میگــو تاکیــد کــرد و بــا درنظــر گرفتــن محدودیــت 
هــای موجــود، همراهــی کلیــه افــراد ذی نفــع را الزمــه پایــداری تولیــد 
دانســت.  مهمتریــن هــدف کاروان ترویجــی؛ ایجــاد نهضــت جهــادی، 
بســیج مروجــان، محققــان و متخصصــان کشــاورزی همــراه بــا بهــره 
گیــری حداکثــری از ظرفیــت شــبکه ترویــج غیــر دولتــی بــرای ترویج 
دانــش و فنــاوری مــی باشــد. افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش و توســعه 
کشــاورزی دانــش بنیــان و تبــادل تجــارب از دیگــر اهــداف ایــن کاروان 
بــوده اســت. امیــد مــی رود بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری میگــو در این 
دوره پــرورش، حضــور برخــی پــرورش دهنــدگان در کنــار مدیــران و 
کارشناســان، شــرایط تعاملــی بــرای غلبــه بــر بیمــاری را فراهــم کند و 
منجــر بــه ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد در عرصــه هــای پــرورش 

میگــوی در ســطح ملــی گــردد.

ــریه  ــف نش ــه ال ــی رتب ــور، در گواه ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت: ــده اس ــه آم ــی موسس فارس

ایــن نشــریه بــا صاحــب امتیــازی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور بــر اســاس آییــن نامــه نشــریات 
علمــی مصــوب 2 اردیبهشــت 1۳۹8 در ارزیابــی ســال 1400 موفــق بــه کســب رتبــه الــف شــده اســت.

ــای  ــش و ارتق ــای دان ــدرکاران آن نشــریه ســهم بســزایی در گســترش مرزه ــالش دســت ان ــد ت ــی تردی ب
ــگاه علمــی کشــور خواهــد داشــت. کیفــی و کمــی جای

روابــط عمومــی موسســه ضمــن عــرض تبریــک بــه مدیــر مســئول ، ســردبیر و مدیــر داخلــی نشــریه، آرزوی 
ســالمتی و توفیقــات بیشــتر در ایــن عرصــه را از  خداونــد متعــال برایشــان مســئلت مــی نمایــد.

مشارکت پژوهشکده میگوی کشور در ششمین کاروان ترویجی ارتقاء بهره وری کشاورزی

ارتقای رتبه نشریه فارسی
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
فرامــوش  ماهیــان  کتــاب  کشــور، 
ــت  ــه وضعی ــی ب ــان؛ نگاه ــده جه ش
معــرض  در  شــیرین  آب  ماهیــان 
بــر  شــده  منقــرض  و  تهدیــد 
 IUCN  ( هــای  گــزارش  اســاس 
صفحــه،   ۷8 در   ،)2020.–WWF
چــاپ و منتشــر شــد. تنــوع شــگفت 
ــای  ــازگان ه ــی س ــای بوم ــیرین، ارزش ه ــان آب ش ــز ماهی انگی
ــری آب شــیرین، تجــارت و اشــتغال  ســالم آب شــیرین، ماهیگی
پرســود، ماهیــان آب شــیرین، محبــوب تریــن حیوانــات زینتــی 
ــان  ــمند انس ــراث ارزش ــیرین، می ــای ش ــع آب ه ــان، مناب جه
ــران،  ــان بح ــا پای ــگاه ی ــه پرت ــیرین در لب ــان آب ش ــا، ماهی ه

ــن  ــده ای روش ــیرین و آین ــان آب ش ــای ماهی ــه ه ــراض گون انق
ــاب  ــن کت ــم ای ــای مه ــرفصل ه ــیرین، س ــان آب ش ــرای ماهی ب
ــاب  ــن کت ــگفتار ای ــی از پیش ــد. در بخش ــی دهن ــکیل م را تش
آمــده اســت: بـــه نظـــر می رســـد کــه در شـــرایط کنونـــی، از 
ــتیم  ــرو هسـ ــا آن روب ــه ب ــی ک ــی مهمـ ــای محیط ــش هـ چال
آگاهـــی کافـــی نداریـــم و حتـــی بـــرای حـــل آن و خـروج از 
مشـــکالت شـــناخته شـــده پیـــش رو تالش صـــورت نگرفتـــه 
اســـت. امـــا یــک اســـتثناء آشـــکار وجـــود دارد کــه بــه نظــر 
می رســـد تحت نظـــر تصمیم گیـــری قـــرار گرفتـــه اســـت و 
ماهیـــان آب شـــیرین کـم ارزش و نادیـــده گرفتـه می شـوند. 
بســـیاری از مـــردم نمـــی داننـــد کـــه ایــن گونــه هـــا چقــدر 
مهــم هســـتند و شـــاید حتی تعداد انگشـــت شـــماری از افراد 
بداننـــد کـــه ایـــن زیســـتمندان بـــه طور جـــدی در معـرض 

ــند. ــی باشـ ــراض م ــر انق ــد و خطـ تهدی

کتاب ماهیان فراموش شده جهان منتشر شد
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــط  ــه گــزارش رواب ب
موسســه  عمومــی 
علــوم  تحقیقــات 
شــیالتی کشــور بــه 
نقــل از روابــط عمومــی 
و  تحقیقــات  مرکــز 
و  کشــاورزی  آمــوزش 
ــع طبیعی اســتان  مناب
ــا  ــان ب ــزی، همزم مرک
ســفر هیــات دولــت به 
ــر  ــزی، دکت اســتان مرک
ــه، معــاون  ــر حافظی ــی، مهنــدس احمــدی صومعــه، دکت ــام نکوی خی
پژوهــش و فنــاوری موسســه و دکتــر گــودرزی، رئیــس مرکــز تحقیقات 
ــی  ــان زینت ــات ماهی ــتگاه تحقیق ــزی از ایس ــتان مرک ــاورزی اس کش
محــالت بازدیــد کردنــد. طــی ایــن بازدیــد رئیــس ســازمان تحقیقــات، 
ــن  ــکالت ای ــائل و مش ــان مس ــاورزی در جری ــج کش ــوزش و تروی آم
ایســتگاه قــرار گرفــت و پیرامــون مــوارد مطــرح شــده، رهنمودهایــی را  
ارائــه نمــود و در ادامــه نیــز بــا همراهــی مهنــدس احمــدی صومعــه از 

ــرد. ــد ک ــن بازدی ــای خمی ــوزش لوبی ــات و آم ــس تحقیق پردی

ــا حضــور همــکاران در ســالن جلســات مرکــز  ــان جلســه ای ب در پای
تشــکیل شــد و رئیس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی 
پیشــتازی در حــل مشــکالت اولویــت دار بخــش کشــاورزی را از وظایف 
ــاورزی  ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــار از س ــورد انتظ م

برشــمرد.
وی بازدیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی از دســتاورد هــای مراکــز تحقیقاتــی 
طــی ســفر هــای اســتانی را مهــم برشــمرد و اجرایــی شــدن 
دســتاوردهای محققــان و اثــر بخشــی آن در افزایــش کمــی و ارتقــای 
ــاد  ــر جه ــار وزی ــورد انتظ ــوارد م ــی محصــوالت کشــاورزی را از م کیف

ــرد. ــر ک کشــاورزی ذک
ــا  ــار داشــت: ب ــی ســخنانی اظه ــن ط ــی همچنی ــام نکوی ــر خی دکت
ــازمان  ــه س ــای مجموع ــت ه ــازمان، ماموری ــاختار س ــری س ــاز نگ ب
تحقیقــات بــا محوریــت کارهــای دانــش بنیــان و پــارک هــای علــم و 
فنــاوری خواهــد بــود و در بحــث کاهــش نیــروی انســانی در ســازمان 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــاور و ش ــای فن ــا و واحده ــته ه ــا تشــکیل هس ب
بنیــان، ایــن کمبــود جبــران خواهــد شــد. وی خطــاب بــه محققــان 
تاکیــد نمــود کــه  بایــد در هــر بخــش تحقیقاتــی یــک موضــوع برای 
پژوهــش را در اولویــت کارهــای خــود قــرار دهــد و اولویــت هــا قطعــا« 

ــد  برخواســته از نیازهــای بخــش اجــرا باشــد. بای

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، بحث و 
تبــادل نظــر در ارتبــاط بــا نحــوه برگــزاری 
ــورای سیاســت  ــراد ش ــن اف ــداد، تعیی روی
گــذاری، کمیتــه راهبــری، اعضــای کمیتــه 
ــان  ــی و زم ــی، کمیتــه اجرای ــی و فن علم
ــی  ــورد بررس ــت م ــه دق ــداد، ب ــدی روی بن
ــی  ــه تناســب تخصــص و مهارت ــرر شــد اعضــا ب ــرار گرفــت و مق ق
ــا انتخــاب  ــروه ه ــن گ ــد، در ای ــف دارن ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ک
شــوند. اکثــر افــرادی کــه بــرای کارگــروه هــای ایــن رویــداد انتخــاب 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــه در زمین ــتند ک ــانی هس ــدند از کس ش
بنیــان، منتورینــگ و توســعه بــازار، تخصــص داشــته و مــی تواننــد 
در پیشــبرد و برگــزاری ایــن رویــداد موثــر واقــع شــوند. همچنیــن 
هســته شــتاب دهنــده رویــداد، جهــت انتخــاب ایــده هــای مطــرح 
ــزوری  ــوان کاتالی ــه عن ــا ب ــود ت ــی ش ــداد تشــکیل م ــده در روی ش
ــوری  ــان حض ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــای ش ــعه و ارتق ــرای توس ب
ــز  ــته نی ــن هس ــر در ای ــای حاض ــرکت ه ــد. ش ــته باش ــر داش موث
ــت  ــاوری ریاس ــی فن ــت علم ــمی از معاون ــوز رس ــد دارای مج بای
جمهــوری باشــند. دکتــر بهمنــی، دکتــر حافظیــه، دکتــر حســین 
زاده صحافــی، دکتــر قائدنیــا، دکتــر یوســفی، خانــم دکتــر محبــی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــدس تکریم ــوری و مهن ــورت حض ــه ص ــش ب درخ
ــود را در  ــرات خ ــته و نظ ــور داش ــه حض ــن جلس ــاری در ای وبین

ــد. ــداد مطــرح کردن ــا برگــزاری ایــن روی ــاط ب ارتب

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
جلســه  دور-چابهــار،  آبهــای 
کمیتــه برنامــه ریزی شهرســتان 
ــاری و  ــورت وبین ــه ص ــار ب چابه
بــا حضــور دکتــر عــرب، رئیــس 
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
ســپاهی،  و  اســتان  ریــزی 
فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
ــه  ــاون برنام ــار، مع ــژه چابه وی

ریــزی و توســعه فرمانــداری، بخشــداران )مرکــزی و پیرســهراب(، 
دکتــر اشــکان اژدری، رئیــس مرکــز و ســایر مدیــران ادارات 
مربوطــه شهرســتان از طریــق ویدیــو کنفرانــس در محــل ســالن 

ــد. ــزار ش ــار برگ ــژه چابه ــداری وی ــات فرمان اجتماع
در ایــن جلســه دکتــر اشــکان اژدری ضمــن بیــان مطالبــه یــک 
ــن  ــتان و تأمی ــیالت اس ــی اداره کل ش ــار پژوهش ــد اعتب درص
ــا ارزش  ــی ب ــان دریای ــده ماهی ــک ژن زن ــرح ایجــاد بان ــار ط اعتب
شــیالتی بــه منظــور مولــد ســازی و تکثیــر و بــاز ســازی ذخایــر 

ــتار شــد. را خواس
ویــژه شهرســتان  فرمانــدار  و  اســتاندار  همچنیــن معاونــت 
چابهــار از عملکــرد تحقیقــات اظهــار رضایــت نمــوده و خواســتار 
ــا قــول  حمایــت از فعالیــت هــای پژوهشــی مرکــز شــدند کــه ب
ــود. ــراه ب ــزی اســتان هم ــت و برنامــه ری مســاعد ســازمان مدیری

حضور دکتر حافظیه در بازدید از ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی محالت

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چابهارجلسه شورای راهبردی رویداد شیالت

۹
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برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور- چابهار، مهــدی دهقانی، مشــاور 
ــی  ــت هماهنگ ــران و سرپرس ــواحل مک ــعه س ــران در توس ــیالت ای ــازمان ش ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
ــران،  ــرکل برنامــه ریــزی و بودجــه ســازمان شــیالت ای ــی قربانــزاده، مدی امــور اســتان هــا باتفــاق رجبعل
ــران و معاونیــن اداره کل شــیالت سیســتان و بلوچســتان و رئیــس مرکــز از اقدامــات انجــام شــده  مدی
در خصــوص الیروبــی و مهــار ســیالب در مجتمــع پــرورش میگــوی شــهید صنعتــی گواتــر، وضعیــت 
تولیــد در مــزارع پرورشــی گواتــر و مرکــز عمــل آوری و بســته بنــدی در ناحیــه صنعتــی پســابندر بازدید 
کردنــد.  گفتنــی اســت ایــن مقامــات مســئول در جریــان ایــن بازدیدهــا بــا هــدف حــل مشــکالت زیــر 
ســاختی در حــوزه پــرورش میگــو و رفــع موانــع ســرمایه گــذاری در زمینــه پــرورش ماهــی در قفــس بــا 
چنــد نفــر از تولیــد کننــدگان میگــوی سیســتان و بلوچســتان و چنــد تــن از ســرمایه گــذاران پــرورش 

ماهــی در قفــس در ســایت هــای مــد نظــر دیــدار و گفتگــو کردنــد.

بازدید از مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر و پسابندر

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان 
گــرگان،   - داخلــی  آبهــای 
ترویجــی  کاروان  ششــمین 
ارتقــای بهــره وری کشــاورزی 
تحــت عنــوان  امنیــت زیســتی و 
راه هــای پیشــگیری از بیمــاری لکــه ســفید میگــو بــه همــت ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و معاونــت ترویج ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان گلســتان بــا حضــور کارشناســان اداره ترویج ســازمان 
جهــاد کشــاورزی، اداره کل شــیالت، مرکــز مزبــور، اداره کل دامپزشــکی 
ــان،  ــوی گمیش ــرورش میگ ــزارع پ ــان م ــان و صاحب ــتان، کارشناس اس
ــدار گمیشــان و همچنیــن مهنــدس منصــف در ســالن جلســات  فرمان
ــداری گمیشــان برگــزار شــد. ابتــدا پــس از خیــر مقــدم گویــی،  فرمان
اداره کل شــیالت آمــار ســطح زیــر کشــت میگــوی ســایت گمیشــان 
در ســال جــاری را حــدود 1500 هکتــار )ســطح کشــت مفیــد( در 100 
مزرعــه و بــا تراکــم میانگیــن حــدود 1۷0 هــزار قطعــه اعــالم نمــود و 
انتظــار مــی رود کــه محصــول امســال ســایت حــدود ۳500 تــا 4000 
ــورد  ــوی شــیالت اســتان، در م ــن باشــد. ســپس مســئول اداره میگ ت
امنیــت زیســتی و راه هــای پیشــگیری از بیمــاری لکــه ســفید میگــو 

ــه  ــری از ورود بیمــاری ب ــرای جلوگی ــی ب ــه های ــرد و توصی صحبــت ک
ســایت و همچنیــن جلوگیــری از گســترش آن در ســایت داشــت. پس از 
آن فرمانــدار شهرســتان گمیشــان بــر لــزوم گســترش پــرورش میگــو در 
شهرســتان و همچنیــن لــزوم تحقیــق بــر روی امــکان پــرورش میگو در 
ســطح خــرد و خانگــی تاکیــد داشــت و از تبدیــل شهرســتان گمیشــان 
بــه شــهر میگــو صحبــت کــرد. در ادامــه کارشناســان مرکــز تحقیقــات 
ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلــی )دکتــر اســماعیل پقــه و دکتــر بهــروز قره 
وی( در مــورد پــرورش میگــو بــا تاکیــد بــر رعایــت ملزوماتــی در جهــت 
پیشــگیری از بــروز بیمــاری لکــه ســفید و کنتــرل آن صحبــت کردنــد و 
آقــای میثــم ســبزه بــه عنــوان پــرورش دهنــده نمونــه اســتان در ســال 
گذشــته تجربیــات خودشــان در زمینــه پــرورش میگــو و بــه خصــوص 
در مــورد نرســری و لــزوم و مزایــای نرســری بــا پــرورش دهنــدگان بــه 
اشــتراک گذاشــت. پــس از آن پرســش و پاســخ از طــرف کارشناســان و 

ــرورش دهنــدگان صــورت گرفــت.  پ
ــزوم  ــر ل ــد و ب ــرای دقایقــی صحبــت کردن ســپس مهنــدس منصــف ب
تحقیــق در زمینــه تکثیــر میگــو در اســتان گلســتان توســط مؤسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور تاکیــد کردنــد. در پایــان نیــز مدیریت 
جهــاد گمیشــان در خصــوص اعطــای تســهیالت بــه پــرورش دهندگان 

مطالبــی را مطــرح نمــود.

موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، دیــدار صمیمانه 
ــه همــراه دکتــر آقایــی  ــی ب دکتــر شــریف روحان
مقــدم و همــکاران مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیان 
آبهــای داخلــی- گرگان بــا دکتر آخوندی پیشکســوت و از پیشــگامان 
صنعت شــیالت بــا حضور مهنــدس آخونــدی رئیس اتحادیــه ماهیان  
گرمابــی اســتان گلســتان فرزنــد دکتــر در منــزل ایشــان انجــام شــد. 
درایــن بازدیــد، ابتــدا دکتــر آخونــدی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه 
گوشــه ای از فعالیــت هایشــان در خصــوص احــداث مراکــز متعــدد 
بازســازی ذخایــر و مولــد ســازی در شــمال و جنــوب کشــور اشــاره 
نمــود و ســپس در خصــوص نیــاز امــروز در حــوزه شــیالت گفــت: 

بحــث اثــر تورهــای پــره بــر ذخایــر بنتــوز ســواحل، تکثیــر و معرفــی 
کفــال خاکســتری بــه آبــزی پــروری اســتان و کشــور، تکثیــر ماهــی 
ســفید نــژاد پاییــزه و تکثیــر و پــرورش ماهــی قــره بــرون بــه عنــوان 
گونــه بومــی ســواحل ایرانــی مواردیســت کــه ورود جــدی تحقیقــات 
رامــی طلبــد. دکتــر شــریف روحانــی نیــز ضمــن بیــان مــواردی چند 
از فعالیــت هــاو خدمــات دکتــر آخونــدی در خصــوص فعالیــت هــای 
ــدم  ــی مق ــر آقای ــش رو و دکت ــای پی ــش ه ــات و چال ــی تحقیق فعل
ــتان  ــتان گلس ــتری در اس ــال خاکس ــرورش کف ــوص پ ــز در خص نی
توضیحاتــی ارائــه دادنــد. در پایــان بــه رســم یادبــود لــوح تقدیــر و 
هدایایــی از طــرف رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 

تقدیــم دکتــر آخونــدی گردیــد.

ششمین کاروان ترویجی ارتقای بهره وری کشاورزی در استان گلستان

دیدار قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با دکتر آخوندی 
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آبهــای  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
ــخنرانی  ــالن، س ــور- گی ــی کش داخل
علمــی توســط مهنــدس احمــد قانــع 
از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده، 
ــه  ــکده ارای ــش پژوهش ــالن همای در س

گردیــد. در ایــن ســخنرانی تحــت عنــوان بررســی جمعیتــی )رشــد و 
ــی برخــی  مــرگ و میــر طبیعــی( میگــوی غیــر بومــی در تــاالب انزل
خصوصیــات تولیــد مثلــی و پارامترهــای رشــد ایــن گونــه مــورد انــدازه 
ــد  ــی و تولی ــرار گرفــت. کســب اطالعــات جمعیت ــی ق ــری و بررس گی
مثلــی یــک گونــه )بــه خصــوص غیربومــی( همانقــدر کــه ابــزاری مهم 
بــرای یافتــن کاندیداهــای پتانســیل آبــزی پــروری می باشــد، در جهت 
اتخــاذ اســتراتژی هــای مناســب و کافی بــرای حفاظت از تنوع زیســتی 
نیــز ســودمند بــوده و در اتخــاذ راهکارهــای مدیریتــی ضــروری اســت. 
باتوجــه بــه یافتــه هــای بدســت آمده،جمعیــت ایــن گونــه بــه خوبــی 
ــر مــاه( تخمــدار  ــرم ســال )از اردیبهشــت لغایــت مه در مــاه هــای گ
شــده و تولیــد مثــل مــی نماید.براســاس فرمــول رشــد، ضریــب رشــد 
و ضریــب مــرگ و میــر طبیعــی مــاده هــا از جنــس نــر بیشــتر بــوده 
ولــی طــول بــی نهایــت کمتــری دارنــد. همچنیــن جنــس مــاده دارای 
تعــداد گــروه هــای همــزاد ســنی )کوهــورت( کمتــری نســبت بــه نرها 
ــی بیــن 4  ــاالب انزل ــه در ت ــی باشــد. برایــن اســاس ســن ایــن گون م
تــا 5 ســال بــرآورد مــی شــود و بــا توجــه بــه ســازگاری ایــن گونــه در 
ــی در ایــن مــدت و اینکــه دارای جمعیــت پایــداری بــوده و  تــاالب انزل
بــا توجــه بــه طــول دوره تخمریــزی کــه ایــن گونــه دارد، بنظر میرســد 
کــه قابلیــت برنامــه ریــزی جهــت برداشــت تجــاری و بهــره بــرداری در 
صنایــع شــیالتی و آبــزی پــروری را داشــته باشــد. البتــه در ایــن راســتا 

ــود. ــی بیشــتری مــورد نیــاز خواهــد ب بررســی هــای تکمیل

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده گیالن

11

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آبهــای  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
دکتــر  گیــالن،  کشــور-  داخلــی 
ــت  ــش بهداش ــس بخ ــپهداری، رئی س
مؤسســه  آبزیــان  هــای  بیمــاری  و 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ضمن 
ــاری  ــت و بیم ــش بهداش ــد از بخ بازدی
بــا  ای  جلســه  پژوهشــکده،  هــای 
کارشناســان ایــن بخــش برگــزار و بــه بررســی مشــکالت نیــز پرداخت، 
و از رونــد پیشــرفت پــروژه هــای تحقیقاتــی اطــالع حاصــل نمــود. در 
ایــن جلســه ایشــان بــه احتمــال تشــکیل کمیتــه ای مشــترک جهــت 
همــکاری بــا ســازمان دامپزشــکی کشــور اشــاره نمــود کــه مــی توانــد 
ضمــن هــم افزایــی در جهــت خدمــت رســانی بــه پــرورش دهنــدگان 

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــی بس ماه

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، تفاهــم نامــه همــکاری هــای 
ــرداری از  ــردی در خصــوص بهــره ب علمــی، پژوهشــی- کارب
ــه صــورت ســه جانبــه بیــن پژوهشــکده،  ــز جلبــک هــا ب ری
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــیان و پ ــی پارس ــز جلبک ــرکت ری ش
ــه  ــس موسس ــی، رئی ــر بهمن ــور دکت ــالن در حض ــتان گی اس
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، مهنــدس تکریمــی، مشــاور 
ــس پژوهشــکده  ــی، رئی ــاد بوران ــر صی ــس موسســه، دکت رئی
مزبــور، دکتــر باســتی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
گیــالن، مهنــدس دنیایــی، رئیــس و مدیرعامــل شــرکت 
ــدس قناعــت پرســت، مشــاور  ــز جلبکــی پارســیان و مهن ری

ــه امضــا رســید. شــرکت ب
ــال  ــر انتق ــمردن ب ــر ش ــن ب ــی ضم ــدس دنیای ــدا مهن ابت
ریــز جلبکــی  بــه شــرکت  پژوهشــکده  از  فنــی  دانــش 
پارســیان در ســال 1۳84، ایــن تفاهــم نامــه همــکاری 
مشــترک را در راســتای ایــن همــکاری هــای مشــترک 
ــت و  ــروری دانس ــروری ض ــزی پ ــت آب ــه صنع ــک ب در کم
آمادگــی شــرکت را بــرای ایــن همــکاری در تمامــی ســطوح 
ــه،  ــس موسس ــی، رئی ــر بهمن ــه دکت ــرد. در ادام ــالم ک اع
ــت را  ــن صنع ــازی ای ــی س ــل و بوم ــک در داخ ــد جلب تولی
ــن  ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــتار ب ــد و خواس ــال ضــروری خوان کام
همــکاری در خصــوص تولیــد محصــول، پژوهــش حــوزه 
آبــزی پــروری و بویــژه بــه عنــوان مکمــل هــای غذایــی در 
ــه  ــت هم ــتار حمای ــت و خواس ــت دانس ــا اهمی ــان را ب آبزی
جانبــه پــارک علــم و فنــاوری از ایــن همــکاری شــد و ابــراز 
ــز در  ــور نی ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــت موسس داش
ــکاری  ــن از هم ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــال تولی س

ــرد. ــد ک ــت خواه ــان حمای ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا ش ب
ــات  ــد تحقیق ــه قرارش ــم نام ــن تفاه ــوب ای ــار چ در چه
گاه  کار  برگــزاری  آزمایشــگاهی،  خدمــات  کاربــردی، 
ــت  ــوآوری در کش ــا و ن ــه ه ــج یافت ــی، تروی ــای آموزش ه
ــن  ــای نوی ــرآورده ه ــد ف ــک و تولی ــری از جلب ــره گی و به
ــام  ــه انج ــن ب ــای نوی ــک ه ــره وری و تکنی ــش به و افزای

ــد. برس

عقد تفاهم نامه سه جانبه



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  مرکــز 
ذخایرآبزیــان آبهــای 
ــرگان، در  ــی - گ داخل
ابتــدا دکتــر آقایــی 
مقــدم ضمــن خیــر 
مقــدم، بــه معرفــی 
فعالیــت  و  مرکــز 
ــی  ــتان توضیحات ــای شــیالتی در اس ــش ه ــر بخــش، چال ــای اث ه
را ارائــه نمــود. ســپس دکتــر شــریف روحانــی قائــم مقــام موسســه 

تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، ضمــن تشــکر از زحمــات پرســنل 
ــا ادارات کل شــیالت، دامپزشــکی و  ــل بیشــتر ب در خصــوص تعام
اســتانداری در زمینــه فعالیــت هــای شــیالتی تاکیــد کــرد و افــزود: 
بــا توجــه بــه توســعه صنعــت پــرورش میگــو در اســتان، آب هــای 
ــای  ــن ه ــتفاده از زمی ــای اس ــیل ه ــواحل و پتانس ــارف، س نامتع
ــه در ایــن  ــازده در اســتان گلســتان، مرکــز تحقیقــات فعاالن کــم ب
مــوارد ورود نمــوده و ضمــن بررســی شــاخص هــای توســعه پایــدار 
ــن  ــتغال آفری ــش و اش ــر بخ ــای اث ــروژه ه ــرای پ ــوص اج در خص
ــدام  ــارات اســتانی اق ــا همــکاری اداره کل شــیالت و جــذب اعتب ب
نمایــد. در ادامــه همــکاران ضمــن معرفــی خــود در خصــوص مــوارد 

یادشــده بــه بحــث و گفتگــو و ارائــه پیشــنهاد پرداختنــد.
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گــزارش  بــه 
روابــط عمومــی 
تحقیقــات  مرکــز 
ــای  ــان آبه ــر آبزی ذخای
گــرگان،   - داخلــی 
ایــن کارگاه آموزشــی 
- ترویجــی آشــنایی با 
بیمــاری نوپدیــد نکروز 
هپاتوپانکــراس  حــاد 
وانامــی، در  میگــوی 
ســالن جلســات فرمانــداری گمیشــان توســط دکتــر کاکولکــی رئیس 
ــروه بهداشــت و بیماریهــای ســخت پوســتان و میگــوی موسســه  گ

تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور برگــزار گردیــد. دکتــر کاکولکــی در 
ایــن کارگاه در خصــوص بیمــاری مــرگ زودرس میگــو، عالئــم و نحــوه 
ــه نمــود کــه  ــی ارائ ــن بیمــاری توضیحــات کامل ــرل ای شــیوع وکنت
مــورد اســتقبال پــرورش دهنــده گان میگــوی اســتان گلســتان قــرار 
گرفــت. در ایــن دوره آموزشــی ترویجــی، کارشناســان مرکــز تحقیقات 
ــروری  ــزی پ ــت آب ــرگان، معاون ــی - گ ــای داخل ــان آبه ــر آبزی ذخای
ــج  ــت تروی ــتان، مدیری ــتان گلس ــیالت اس ــان اداره کل ش وکارشناس
کشــاورزی گمیشــان، کارشــناس مدیریــت هماهنگــی ترویــج جهــاد 
اســتان، کارشناســان اداره کل دامپزشــکی، ناظریــن بهداشــتی مــزارع، 
ــان  ــوی گمیش ــرورش میگ ــع پ ــان مجتم ــرداران و کارشناس ــره ب به
ــر کاکولکــی بــه ســئواالت  حضــور داشــتند. در پایــان ایــن دوره دکت

ــخ داد. ــدگان پاس ــرکت کنن ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده 
ــواز،  ــروری آبهــای جنــوب کشــور- اه ــزی پ آب
در جلســه ای کــه در تاریــخ چهــارم مردادمــاه 
ســال جــاری در محــل شــیالت هندیجــان با 
ــس  ــیالت هندیجــان، رئی ــس ش حضــور رئی
ــان،  ــان هندیج ــی ملوان ــره تعاون ــات مدی هی
ــر  ــی ذخای ــوژی و ارزیاب ــش بیول ــس بخ رئی
ــی )ره(  ــام خمین ــدر ام ــی بن ــس ایســتگاه تحقیقات پژوهشــکده و رئی
برگــزار گردیــد، زمینــه همــکاری هــای ســه جانبــه بخــش اجــرا، بخش 
ــر  ــی ذخای ــی ارزیاب ــای تحقیقات ــروژه ه ــی و پژوهشــکده در پ خصوص
ــدا مهنــدس هوشــنگ انصــاری،  ــن جلســه، ابت ــد. در ای ــی گردی بررس
ــر پژوهشــکده ضمــن تشــکر  ــی ذخای ــوژی و ارزیاب رئیــس بخــش بیول
از همــکاری هــای پیشــین، بــه تشــریح پــروژه هــای جدیــد تحقیقاتــی 
ــادان  ــر آنهــا نیازمنــد همــکاری صی ــرای پیشــبرد بهت پرداخــت کــه ب
ــادی،  ــف آب ــی نج ــدس مجتب ــپس مهن ــد. س ــی باش ــی م هندیجان

رئیــس ایســتگاه تحقیقاتــی ماهیــان دریایــی بندر امــام خمینــی )ره(، 
ــرای  ــروژه هــا ب ــودن نتایــج ایــن دســت از پ ــاره اهمیــت و مفیــد ب درب
قشــر صیــادان مطالبــی را ارائــه نمــود. مهنــدس مزارعی، مدیر شــیالت 
ــادی شهرســتان،  ــد و صی ــت صی ــان وضعی ــز ضمــن بی هندیجــان نی
آمادگــی شــیالت را بــرای همــکاری هــای روزافــزون اعــالم کــرد. در انتها، 
صــادق دریــس، رئیــس هیئــت مدیــره تعاونــی ملوانــان هندیجــان کــه 
حــدود 100 لنــج صیــادی را تحــت پوشــش دارد، ضمــن ابراز خرســندی 
از حضــور در جلســه و فراهــم شــدن زمینــه هــای همــکاری بیشــتر، 
ــرای در اختیــار گذاشــتن شــناور صیــادی بــه منظــور انجــام گشــت  ب
ــان در  ــنجی آبزی ــت س ــن زیس ــو و همچنی ــی میگ ــای تحقیقات ه
پــروژه هــای مدنظــر اعــالم آمادگــی نمــود. گفتنــی اســت، شهرســتان 
هندیجــان بــا در اختیــار داشــتن بنــادر صیــادی ســجافی، بحــرکان و 
امــام زاده عبــداهلل یکــی از مناظــق مهــم صیــادی اســتان مــی باشــد 
کــه در حــال حاضــر بــا داشــتن 124 فرونــد لنــج و ۳28 قایــق صیــادی 

یکــی از قطــب هــای مهــم صیــادی بــه حســاب مــی آیــد.

برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی آشنایی با بیماری نوپدید نکروز حاد هپاتوپانکراس میگو 

فراهم شدن زمینه های همکاری سه جانبه
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ــی،  ــر بهمن ــور، دکت ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاور ریاســت و  ــی، مش ــدس تکریم ــاق مهن ــه اتف ــور ب ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــس موسس ریی
ــر  ــات تکثی ــتگاه تحقیق ــی از ایس ــای داخل ــروری آبه ــزي پ ــکده آب ــس پژوهش ــی، ریی ــر صیادبوران دکت
ــروري پژوهشــکده  ــزي پ ــکاران بخــش آب ــد هم ــن بازدی ــد. در ای ــد نمودن ــن بازدی ــان فوم ــروش آبزی و پ
ــرداري،  ــه ب ــد و نمون ــغول صی ــن مش ــان فوم ــرورش آبزی ــر و پ ــی تکثی ــتگاه تحقیقات ــکاران ایس و هم
ــزر  ــای خ ــر دری ــزرگ س ــی ب ــس ماه ــک ژن س ــاد بان ــان ایج ــذاری از ماهی ــگ گ ــنجی و ت ــت س زیس
ــای در  ــروژه ه ــر پ ــروژه و دیگ ــن پ ــی ای ــد اجرای ــان رون ــک در جری ــی از نزدی ــر بهمن ــه دکت ــد ک بودن
ــي تشــکر  ــرار گرفــت و از کلیــه همــکاران در جهــت پیشــبرد امــور تحقیقات دســت اجــرای ایســتگاه ق
ــه و خواســتار  ــي پرداخت ــي و آموزش ــي، ترویج ــاي تحقیقات ــت ه ــا در انجــام فعالی ــتگاه ه ــت ایس ــه نقــش و اهمی ــود. ایشــان ب نم
ارایــه مــدل هــاي پیشــنهادي در چارچــوب برنامــه هــاي کوتــاه مــدت، بلندمــدت و میــان مــدت شــد. ســپس در جلســه هماهنگــی 
ــي ایســتگاه  ــرای آینــده پژوه ــی ب ــس از اســتماع ســخنان همــکاران، رهنمودهای ــی ایســتگاه شــرکت نمــوده و پ ــی و عموم تخصص

ــه نمــود: ــر توصی ــه شــرح زی ب
ــاي  ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــتگاه ب ــاری ایس ــای ج ــروژه ه ــاز پ ــر نی ــازاد ب ــی م ــرورش ماه ــتخرهای پ ــت اس ــتفاده از ظرفی - اس

ــرو ــدگان پیش ــد کنن ــایر تولی ــان و س ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا ش ــارکت ب ــدي در مش ــي - تولی تحقیقات
-ســرعت بخشــی به تکمیل برق رسانی استخرها

-تجهیز و تکمیل ســالن انکوباسیون

بازدید رئیس موسسه از ایستگاه تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان فومن 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
ــواده و  ــا روز خان ــان ب ــم زم ــالن، ه ــور- گی ــی کش ــای داخل آبه
ــای 1400-  ــال ه ــه در س ــی ک ــتگان از همکاران ــم بازنشس تکری
ــالن  ــل س ــد در مح ــل آمدن ــتگی نائ ــار بازنشس ــه افتخ 1۳۹8 ب
ــای  ــن، روس ــس، معاونی ــور رئی ــا حض ــکده ب ــات پژوهش اجتماع
بخــش هــای تحقیقاتــی، اداری، مالــی، حراســت، برنامــه و 
ــوتان  ــده، پیشکس ــذای زن ــه و غ ــتگاه تغذی ــس ایس ــه، رئی بودج
وهمــکاران شــاغل تجلیــل و تقدیــر گردیــد. در ایــن مراســم کــه 
ــی از تــالش و خدمــات صادقانــه بازنشســتگان  بــه منظــور قدردان
برپــا شــده بــود، از 15 نفــر از همکارانــی کــه بــه افتخــار 
بازنشســتگی رســیده بودنــد تقدیــر بــه عمــل آمــد. دکتــر 
ــراز خرســندی بــه  ــا اب ــی، رئیــس پژوهشــکده ب محمــد صیادبوران
ــن همــکاران بازنشســته پژوهشــکده اظهــار  جهــت حضــور در بی
داشــت: بازنشســتگی فصــل نوینــی از زندگــی اســت، امیــد اســت 
ایــن دوران جدیــد از پربارتریــن و بــا نشــاط تریــن مراحــل 

ــان  ــکده اذع ــس پژوهش ــن رئی ــد. همچنی ــان باش ــی پرثمرت زندگ
ــا  ــی ب داشــت کــه همــکاران بازنشســته و فرهیختــه ارتبــاط خوب
ــاغل  ــکاران ش ــه هم ــر ب ــاق فک ــند و در ات ــته باش ــه داش مجموع
انتقــال تجربــه داده و در ارایــه پیشــنهادات اثــر بخــش مشــارکت 
ــا مجموعــه را حفــظ کننــد  داشــته باشــند و ارتبــاط خودشــان ب
ــر بخــش در ســایه مشــارکت همــکاران  ــت تحــول اث و در حقیق
فرهیختــه و همــکاران شــاغل و نیروهــای جــوان اتفــاق خواهــد 
افتــاد. دکتــر بورانــی از همــکاران اداری و مالــی، پشــتیبانی 
خواســت در چارچــوب قوانیــن تمــام کوشــش و ســعی خودشــان 
ــد  ــکار بگیرن ــته ب ــکاران بازنشس ــه هم ــانی ب ــات رس را در خدم
ــان از  ــه ایش ــد. در ادام ــته باش ــداوم داش ــاتی ت ــن جلس و چنی
خدمــات صادقانــه و مســئوالنه همــکاران بازنشســته تقدیــر 
ــکاران  ــم، هم ــن مراس ــری از ای ــش دیگ ــود. در بخ ــکر نم و تش
ایــن  برگــزاری  از   تقدیــر  بازنشســته ضمــن  و  پیشکســوت 
ــد.  ــت پرداختن ــول دوران خدم ــرات ط ــان خاط ــه بی ــم، ب مراس
ــان:  ــته آقای ــکاران بازنشس ــات هم ــا و زحم ــالش ه ــان از ت در پای
پورمرتضــوی،  ســیدمحمد  نیاچائــی،  محمــدزاده  صفرعلــی 
ــان زارع  ــدم، قرب ــه مق ــوش پروان ــرب، داری ــادات مق ــیدعلی س س
گشــتی، ســعیدصفائی، ســهراب دژندیــان، مصطفــي صیادرحیــم، 
طبالوندانــی،  صداقــت  علــی  رضاالدنــی،  جعفرصیاددخــت، 
محمدحســن افشــارچی، مرتضــی نیــک پــور و خانــم هــا: مریــم 
ــوتان  ــر از پیشکس ــن دو نف ــتگار و همچنی ــن رس ــی و مهی فالح
ــید  ــدس س ــور و مهن ــی پ ــر خان ــی اصغ ــر عل ــته دکت بازنشس
ــم  ــه رس ــی ب ــپاس و هدایای ــوح س ــدای ل ــا اه ــدی ب ــی احم ول

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــود تقدی یادب

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن
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گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
آبــزی  پژوهشــکده 
آبهــای  پــروری 
کشــور-  جنــوب 
ــه مناســبت  اهــواز، ب
فــرا رســیدن مــاه 

ــام  ــرت ام ــهیدان حض ــاالر ش ــید و س ــوگواری س ــام س ــرم و ای مح
ــن پژوهشــکده  ــورا در ای ــارت عاش ــور زی ــم پرش حســین )ع(، مراس
ــه  ــاری ب ــال ج ــاه س ــتم مردادم ــم از هش ــن مراس ــد. ای ــزار ش برگ
ــام کاری  ــتی در ای ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــدت ده روز ب م
ــن مراســم  ــی اســت، ای ــد شــد. گفتن ــزار خواه در پژوهشــکده برگ
ــا پایــان مــاه صفــر هــر دوشــنبه در  هــر ســال در دهــه محــرم و ت

گــردد. مــی  برگــزار  پژوهشــکده 

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه 
تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور، کتاب فهرســت 
گونــه هــای ماهیــان )ثبــت شــده در مــوزه تاریخ 
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــر ژنتیک ــی و ذخای طبیع
ــا  ــت )MMTT. 1۹۹6-1۹۹0( ب ــط زیس محی
همــت اعضــای هیــات علمــی موسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشــور 
)دکتــر مهنــاز ربانــی هــا و دکتــر فریــدون عوفــی( توســط مرجــع ملــی 
کنوانســیون تنوع زیســتی منتشــر شــد.  در این کتاب به نقل از )رابرت 
جــی تــاک( موســس مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی ایــران، آمــده اســت از 
آنجــا کــه علــم همیشــه در حــال رشــد اســت مــوزه نیــز بایــد رشــد 

کنــد. ایــران پهنــاور بــه دلیــل ویژگــی هــای منحصــر بفــرد جغرافیایی 
ــگاه اقتصــادی و  ــوان پای ــه عن ــوران ب ــای زیســتی گیاهــان و جان و غن
فکــری منطقــه ای و جهانــی فریــاد مــی کشــد کــه یــک مرکــز علــم 
و فنــاوری در حــال شــکوفایی اســت کــه بــرای انتقــال دســتاوردها بــه 
ســاحل بیکــران دانــش علــوم زیســتی اســتفاده خواهــد شــد.  گفتنــی 
اســت در ایــن کتــاب فهرســت نمونه ماهیــان جمــع آوری و ثبت شــده 
در مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی ایــران بــه تفکیــک تاکســون و اســتان و 
حوضــه آبریــز ) 1۹6۹- 1۹۹0( در 42 صفحــه بــه تصویر کشــیده شــده 
اســت.  روابــط عمومــی موسســه ضمــن تبریــک به مولفــان ایــن کتاب، 

آرزوی ســالمتی و توفیقــات بیشــتر را برایشــان مســئلت مــی نمایــد.

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
اکولــوژی  پژوهشــکده 
ــاری،  ــزر- س ــای خ دری
رئیــس  جلســه 
ــا حجــت  پژوهشــکده ب
آقــا  حــاج  االســالم 
ــرارگاه  ــس ق ــی رئی عال
زدایــی  محرومیــت 
غذایــی  امنیــت  و 
اســتانداری مازنــدران در دفتــر اســتاندار برگــزار گردیــد. دکتــر نصرالــه 
ــتان  ــیالت اس ــعه ای ش ــی توس ــه تحقیقات ــوص برنام زاده در خص
مازنــدران و دریــای خــزر توضیحاتــی را ارایــه نمــود و ادامــه بــه ارایــه 
طــرح هــای قابــل دســتاورد در پژوهشــکده )از قبیل: تولید بیوســیالژ 
از زایــدات مــرغ، بیوفــالگ ماهــی کپــور، بیوفــالگ میگو، انجــام طرح 
پایلــوت میگــو در بانــک زمیــن بهشــهر، تولیــد واکســن( کــه مــی 
توانــد بــه شــرکت دانــش بنیــان انتقــال گــردد مــورد بحــث و تبــادل 
ــی پیشــنهاد  نظــر صــورت پذیرفــت. حجــت االســالم حــاج آقــا عال
دادنــد کــه ایــن طــرح هــا رو بــا اســتاندار در میــان خواهــد گذاشــت 
تــا بــا تامیــن اعتبــار الزم و انجــام مراحــل قانونــی بــه بخــش هــای 

خصوصــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان انتقــال یابــد.

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
آبــزی  پژوهشــکده 
ــی  ــای داخل ــروری آبه پ
ــر  ــالن، دکت ــور- گی کش
ــس  ــی، رئی ــاد بوران صی
ــاق  ــه اتف ــکده ب پژوهش
صلواتیــان،  دکتــر 
ایســتگاه  رئیــس 
تخصصــی  تحقیقــات 
ــده  ــذای زن ــه و غ تغذی
آبزیــان از مراســم صیــد 
ورزشــی کــه اداره کل 
در  گیــالن  شــیالت 
ــتند.  ــد داش ــود، بازدی ــرده ب ــزی ک ــه ری ــی برنام ــوج شــکن انزل م
ــا  ــی ب ــد ورزش ــرح و شــادی بخــش صی ــای مف ــی از ورزش ه یک
ــی تواننــد در ایــن  ــردم م ــوده کــه عمــوم م ــری ب قــالب ماهیگی
ــن  ــردی کــه بزرگتری ــه ف ــت ب مســابقه شــرکت نماینــد و در نهای
ماهــی را بــا قــالب ماهیگیــری صیــد نمــوده جایــزه مــی دهنــد. 
صیــد ورزشــی بــا قــالب از ســاعت 8 صبــح لغایــت 12 بــه طــول 

انجامیــد.

جلسه با رئیس قرارگاه محرومیت زدایی و
امنیت غذایی استانداری مازندران

مراسم صید ورزشی
ماهی با قالب در سواحل انزلی

14

برگزاری مراسم پرشور زیارت عاشورا در ایام محرم در پژوهشکده اهواز

انتشار کتاب فهرست گونه های ماهیان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آب هــای دور- چابهــار، ســید 
ــی برکــت )اســتان  ــه شــبکه مل ــات علمــی مرکــز در برنام احمــد رضــا هاشــمی، عضــو هی
ــار،  ــتان چابه ــاورزی شهرس ــاد کش ــکاری اداره کل جه ــا هم ــه ب ــتان( ک ــتان و بلوچس سیس
پردیــس تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی شهرســتان برگــزار شــد، شــرکت 
کــرد. در ایــن برنامــه ظرفیــت هــای کشــاورزی اســتان بــه ویــژه در زمینــه پتانســیل هــای 
شــیالتی اســتان )بــه خصــوص صیــد و صیــادی( مــورد بررســی قــرار گرفــت. دکتر هاشــمی به 
بررســی ظرفیــت هــای شــیالتی اســتان پرداخــت و صیــد تــون ماهیــان و آبزیــان غیرماکــول 
را از ظرفیــت هــای ویــژه اســتان عنــوان نمــود کــه در کنــار ســایر پتانســیل هــای شــیالتی 
اســتان از جملــه آبــزی پــروری ســاحلی، صیــد و پــرورش البســتر، پــرورش و فــرآوری ماکــرو 
جلبــک مــی توانــد ارز آور باشــد و باعــث توســعه منطقــه گــردد. وی در ادامــه گفــت جهــت 
اســتفاده بهینــه از صیــد تــون ماهیــان در منطقــه، تغییــر روش صیــد و گســترش بیشــتر صید 
النــگ الیــن امــری الزم و ضــروری اســت. عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات آبهــای دور، 
ظرفیــت هــای شــیالتی اســتان را ویــژه و خــاص دانســت کــه نــگاه و حمایــت خــاص مدیــران 
و مســئوالن را مــی طلبــد. همچنیــن وی موقعیــت صیــد تــون ماهیــان اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در آب هــای جنــوب کشــور و حتــی شــمال اقیانــوس هنــد را ویــژه و کــم نظیــر 
دانســت کــه مــی توانــد چنــد صــد میلیــون دالر ارز بــرای کشــور و منطقــه بــه همــراه داشــته 
باشــد. میــزان کل صیــد آب هــای جنــوب کشــور در ســال 1400 بیــش از 6۷0 هــزار تــن بوده 
و اســتان سیســتان و بلوچســتان بیــش از ۳8 درصــد صیــد آن را شــامل شــده و حــدود 60 
درصــد گــروه تــون ماهیــان )تــون، شــبه تــون و مارلیــن( و بیــش از 80 درصــد تــون ماهیــان 

تجــاری کشــور در ایــن اســتان صیــد و تخلیــه مــی شــوند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده میگــوی کشــور- بوشــهر، در جهــت تحقق سیاســت های 
ترویجــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور اقــدام نخســت بــرای اجــرای ســـایت الگویــی مهــارت 
هــای فنــی پــرورش میگــوی بوشــهر برداشــته شــد. ارتقــا مهــارت هــای فنــی پــرورش میگــو از مهمتریــن 
اهــداف پژوهشــی مصــوب اســت کــه در بســتر ســایت های الگویــی و از طریــق برنامه هــای مدون آموزشــی، 
ترویــج می شــود. بــه ایــن منظــور جلســه ای بـــا حضــور رئیــس هماهنگــی و ترویــج جهــاد کشــاورزی، 
نماینــده اداره کل شــیالت، نماینــده اداره کل دامپزشــکی، مدیرعامــل اتحادیــه پــرورش دهنــدگان اســـتان 
بوشـــهر، مـــدیرعامل اتحادیــه مجتمــع پــرورش میگــوی حله، رابــط ترویج و رئیــس پژوهشـــکده و مجری 
پــروژه در اداره شــیالت بوشــهر برگــزار گردیــد. انتخــاب مــزارع اصـــلی و تابعــه بــه منظــور اجــرای ســـایت 
الگویــی ارتقـــاء مهــارت هــای فنــی در مــزارع پــرورش میگــو بــا نظــر مســئولین ذیربط انجــام شــد. در این 
جلســه مقــرر شـــد کــه مزرعــه ارجان میگو با مـــدیریت آقای حســن عبـــدالهی به عنــوان مزرعه اصـــلی و 
مــزارع صــدف میگــو گــروه 188، روبیــان 200، روبیــان 160، آبزیــان جنوب ایــران، طلوع فجر، دشتســـتان 
میگــو، خــارگ میگــو، زمــرد میگــو، شــوراب میگو، بوشــهر میگــو گــروه 1۷1، زرین میگــو، مرواریــد جنوب، 
امــداد 12 و 1۳، پــرورش میگــوی گــروه 1۳4، یکتــا میگــو، حلــه میگــو و تکنــو میگو گــروه 158 بــه عنوان 
مــزارع تـــابعه اجــرای این طرح انتخـــاب گردیدنـــد. در این جلســه مقرر شـــد که بــه منظور ارتقــاء مهارت 
هــای فنی پرســـنل شــاغل در ایــن مراکــز دوره های آموزشـــی در خصــوص مدیریت تعویــض آب، مدیریت 
تغذیــه، مدیریــت برداشــت میگــو و مدیریــت آمــاده ســازی مزرعــه بــا حضــور افــراد شــاغل در ایــن مــزارع 

جهــت افزایــش میــزان تولیــد در طــول دوره پــرورش برگــزار شــود.

حضور در برنامه شبکه ملی برکت )استان سیستان و بلوچستان(

اجرای سـایت الگویی در مزارع پرورش میگوی بوشهر 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن 
ــاون  ــنی، مع ــود محس ــر محم ــاری، دکت ــان خاوی ــی ماهی الملل
پژوهــش و فنــاوری و عضــو هیــأت علمــی انســتیتو دوره آموزشــی 
ــان  ــه الروی ماهی ــه در مرحل ــه تغذی ــت بهین ــوان »مدیری ــا عن ب
خاویــاری« در  مجموعــه وبینارهــای شــیالتی دانشــگاه کشــاورزی 
ــه  ــار ک ــن وبین ــد. در ای ــزار نمودن ــرگان برگ ــی گ ــع طبیع و مناب
ــزی  ــان آب ــجویان و کارشناس ــان، دانش ــدادی از محقق ــرای تع ب
ــت  ــه قدم ــاره ب ــنی اش ــر محس ــزار شــد، دکت ــروری کشــور برگ پ
ــد  ــاری، وضعیــت صی ــان خاوی بیــش از 250 میلیــون ســاله ماهی
بــی رویــه و بهــره بــرداری نامناســب از ایــن گونــه هــای ارزشــمند 
دریــای خــزر نمــود و خاطــر نشــان کــرد در گذشــته بیــش از ۹0 
درصــد خاویــار دنیــا از دریــای خــزر تامیــن مــی شــد امــا اکنــون 

ــی باشــد. ــراض م ــه انق ــل متعــددی رو ب ــه دالی ــر آنهــا ب ذخای
ایشــان در ادامــه افزودنــد: هــدف گــذاری توســعه پــرورش 
ــران در راســتای اجــرای سیاســت هــای  ــاری در ای ــان خاوی ماهی
ــزار  ــار و 10 ه ــن خاوی ــق  100 ت ــی در اف ــاد مقاومت کالن اقتص
ــروز ایــن  ــی اســت کــه ام ــی باشــد. ایــن در حال تــن گوشــت م
ــرای  ــت و ب ــن اس ــدود 16 و ۳500 ت ــب در ح ــه ترتی ــزان ب می
ــد  ــق تولی ــران در اف ــیالت ای ــازمان ش ــه س ــه برنام ــتیابی ب دس
1404، اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و تــالش مضاعــف 
ــهم  ــه و س ــای رتب ــظ و ارتق ــت حف ــان جه ــی و دانش بنی علم
تولیــد خاویــار ایــران در بازارهــای جهانــی الزم و ضــروری اســت. 
ــت  ــون وضعی ــواردی همچ ــه م ــود ب ــخنان خ ــن در س همچنی
ــان،  ــران و جه ــاری در ای ــان خاوی ــروری ماهی ــزی پ ــود آب موج
ــای  ــه ه ــاری، گون ــان خاوی ــروری ماهی ــزی پ ــدار آب ــعه پای توس
ــد  ــل رش ــران، مراح ــاری در ای ــان خاوی ــرورش ماهی ــب پ مناس

خاویــاری  ماهیــان 
و  کــرده  اشــاره 
ــی  ــود، یک ــح نم تصری
از مهمتریــن مراحــل 
آبــزی پــروری بحــث 
کــه  اســت  تغذیــه 
درصــد   60 از  بیــش 
هــای  هزینــه  کل 
ــی  ــامل م ــد را ش تولی
شــود و نقــش کلیــدی 
رشــد  بازماندگــی،  در 
ماهــی  ســالمت  و 
مختلــف   مراحــل  در 

ایــن ماهیــان دارد. پــرورش 
ــان  ــی ماهی ــأت علمــی انســتیتو تحقیقــات بیــن الملل عضــو هی
ــده را   ــام ش ــت تم ــه و قیم ــا، تغذی ــاری ه ــروز بیم ــاری، ب خاوی
ــمرده و  ــا برش ــروری در دنی ــزی پ ــعه آب ــع توس ــن موان مهمتری
ــاس  ــرورش ت ــه در پ ــت تغذی ــر اهمی ــی نظی ــه موضوعات در ادام
ــکی  ــات خش ــذای حیوان ــا غ ــان ب ــذای آبزی ــاوت غ ــان، تف ماهی
ــول  ــان، اص ــاس ماهی ــه ای ت ــای تغذی ــش ه ــی از چال زی، برخ
نگهــداری و پــرورش الرو ماهیــان خاویــاری، تنــاوب و تنــوع تغذیــه 
ــتی،  ــذای دس ــه غ ــازگاری ب ــان س ــاری در زم ــان خاوی الرو ماهی
ــانتره،  ــذای کنس ــه غ ــاری ب ــان خاوی ــه ماهی ــازگاری الرو و بچ س
منابــع تامیــن خــوراک ماهیــان مــزارع تکثیــر و پــرورش خاویــاری 
ــاری در داخــل  ــی خــوراک خاوی ــد صنعت کشــور و مشــکالت تولی

ــود. ــریح  نم ــور را تش کش

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهای 
ــی مرکــز تحقیقــات و  ــه منظــور معرف ــدار ب ــن دی ــرگان، ای ــی- گ داخل
ایســتگاه تحقیقــات شــیالتی قــره ســو و فعالیــت هــای اثربخــش آن، 
بــا حضــور آقــای غــراوی، فرمانــدار بندرترکمــن، رئیــس مرکــز و رئیــس 
ایســتگاه قــره ســو در دفتــر فرمانــداری بندرترکمــن انجــام گرفــت. ابتدا 
آقــای غــراوی ضمــن عــرض خیرمقــدم، وظیفــه تحقیقــات در توســعه 
فعالیــت هــای شــیالتی اســتان را مهــم ارزیابــی نمــود و گفــت بایــد به 
ــی مقــدم، رئیــس مرکــز  تحقیقــات توجــه بیشــتری شــود. دکتــر آقای
نیــز ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص فعالیــت مهــم تحقیقــات 
ــروری  ــزی پ ــه صنعــت آب ــی ب ــی میگــوی وانام ــر معرف در اســتان نظی
اســتان و ســابقه و تحقیقــات مهمــی کــه در ایســتگاه قــره ســو انجــام 
شــده، درخواســت همــکاری فرمانــداری در رفــع مشــکل زمین ایســتگاه 
و جــذب اعتبــار بــرای احــداث مزرعــه الگویــی پیشــرفته را مطــرح نمود. 
در پایــان مقــرر گردیــد بازدیــدی از ایســتگاه قــره ســو توســط فرمانــدار 

انجــام گیــرد.

بررسی و حل مشکالت مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان

دیدار با فرماندار بندرترکمن



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه تحقیقات علوم شــیالتی 
ــی،  ــود بهمن ــر محم کشــور، دکت
رییــس موسســه تحقیقــات علــوم 
ــی  ــی حکم ــور ط ــیالتی کش ش
ــد  ــید محم ــر -س ــرف دکت از ط
آقــا میــری-  معــاون وزیــر و 
دامپزشــکی  ســازمان  رییــس 
شــورای  عضــو   عنــوان  بــه 
ــاوری  ــات و فن ــردی تحقیق راهب
ــان دامپزشــکی   ــش بنی ــای دان ه

ــد. ــوب ش منص
در این حکم آمده است:

ــردی  ــورای راهب ــکیل ش ــه تش ــن نام ــاده 4 آیی ــه م ــت ب ــا عنای ب
ــه شــماره  ــان دامپزشــکی ب ــش بنی ــاوری هــای دان ــات و فن تحقیق
توســعه  راســتای  در   1401/4/2۳ مصــوب   401/10/۳8۷28
تحقیقــات  راهبــردی و فنــاوری هــای دانــش بنیــان دامپزشــکی بــه 
عنــوان عضــو شــورای راهبــردی تحقیقــات و فنــاوری هــای دانــش 

ــوید. ــی ش ــوب م ــکی منص ــان دامپزش بنی
امیــد اســت بــا اتــکال بــه ایــزد متعــال و اســتفاده از توانمنــدی های 
موجــود در راســتای ارتقــاء تحقیقــات و فنــاوری هــای دامپزشــکی 

موفــق و مویــد باشــید.

عضویت در شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی

1۷

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی موسســه تحقیقات 
ــه  ــیالتی کشــور ب ــوم ش عل
عمومــی  روابــط  از  نقــل 
ــوم  ــات عل ــه تحقیق موسس
دامــی کشــور، چهارمیــن 
ــردی  ــورای راهب ــه ش جلس
ــور  ــا حض ــکی ب ــان دامپزش ــش بنی ــای دان ــاوری ه ــات و فن تحقیق
دکتــر مهاجــر، رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور، دکتــر 
آقامیــری، رئیــس ســازمان دامپزشــکی، دکتــر عباســی، معــاون پژوهش 
و فنــاوری موسســه، دکتــر جعفری، معــاون پژوهــش و فناوری ســازمان 
تحقیقات و روســای موسســات، تحقیقات واکســن و ســرم ســازی رازی، 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و بیوتکنولــوژی در تاریخ 11 
مــرداد مــاه 1401 در ســالن گفتگــوی موسســه تحقیقــات علــوم دامــی 
کشــور برگــزار شــد. در ایــن جلســه دکتــر مهاجــر ضمــن ســخنانی بــا 
معرفــی پیشــینه و توانمنــدی هــای موسســه بــه چــارت تشــکیالتی، 
بخــش هــای تحقیقاتــی و دســتاوردهای موسســه اشــاره کــرد و افــزود: 
تأمیــن امنیــت غذایــی، امنیــت ســرمایه گــذاری و تولیــد، حفاظــت و 
بهــره  بــرداری بهینــه از منابــع دامــی و ذخایــر ژنتیکــی و منابع طبیعی 
از جملــه اهــداف موسســه مــی باشــد. تدویــن برنامــه خــود اتکایــی در 
خــوراک دام و طیــور )ســتاد علوفــه(، کارخانــه نــو آوری “اکــو دام تــک”، 
مشــارکت در تولیــد و  توســعه دانــش فنــی محصــوالت فناورانــه، ثبــت 
ملــی منابــع ژنتیکــی دامــی )کمیســیون ثبــت منابــع دامــی(، تحقیــق 
و توســعه مــرغ الیــن آریــن از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر مهاجــر 
بــه آنهــا اشــاره کــرد. ایشــان هماهنــگ کــردن برنامــه هــا و سیاســت ها 
در راســتای برنامه هــا و نیازهــای بخــش اجــرا، مشــارکت دادن بخــش 
خصوصــی در تحقیقــات کاربــردی، ارتبــاط موثــر با تشــکل های مرتبط 
بــا صنعــت دامپــروری کشــور، حفاظــت از ذخایــر ژنی جهــت جلوگیری 
از انقــراض دام و طیــور بومــی کشــور، ایجــاد بســتر الزم بــرای تحقیقات 
ــه  ــواع دام را از برنام ــازده ان ــن و نژادهــای پرب ــن آری ــرای الی ــادی ب بنی
هــای موسســه تحقیقــات علــوم دامی کشــور برشــمرد. در این جلســه 

ایجــاد ســایت های الگویــی و ارائــه بســته های ترویجــی جهــت اصــالح 
ــداف  ــی، اه ــداف کم ــامل اه ــه ش ــروار دام، ک ــرورش و پ ــای پ روش ه
ــان  ــش بنی ــداف آموزشــی و ترویجــی و مشــخصات دان ــردي، اه کارب
نمــودن پــروژه مــی باشــد، بــه عنــوان برنامــه هــای ترویجــی موسســه 
مطــرح شــد. رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور تصویــب 
برنامــه خــود اتکایــی در خــوراک دام و طیــور، ارتقــای کمــی و کیفــی 
گوشــت قرمــز، ارتقــای کمــی و کیفــی گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ، و 
تحقیــق و توســعه الیــن آریــن را از جملــه طــرح هــای کالن موسســه 
برشــمرد. در ادامــه جلســه دکتــر آقامیــری رئیس ســازمان دامپزشــکی 
ــن و  ــی محققی ــوم دام ــار داشــت: در حــوزه عل ضمــن ســخنانی اظه
ــای  ــت ه ــا ظرفی ــن ب ــود دارد همچنی ــمندی وج ــن ارزش متخصصی
موجــود در ایــن حــوزه و بــا یــاری و همراهــی ســازمان دامپزشــکی می 
تــوان بســیاری از مشــکالت مرتبــط بــا ایــن حــوزه را کــه بــه امنیــت 
غذایــی مــردم نیــز مرتبــط مــی باشــد، حــل کــرد. ایشــان هــدف از 
برگــزاری ایــن جلســات را انجــام کار بــه همــراه خروجــی هــای مفیــد 
ــا بهــره گیــری از ظرفیــت  عنــوان کــرد و افــزود امیدواریــم بتوانیــم ب
هــا و هــم افزایــی، مشــکالت را حــل کنیــم. وی یــادآور شــد: موضــوع 
تحقیقــات بیوتکنولــوژی و نانوتکنولــوژی از اولویــت هــای برتــر اســت 
امیــدوار هســتیم در ایــن مســیر گام های موثری برداشــته شــود. رئیس 
ســازمان دامپزشــکی در ادامــه بــه میکروچیــپ گــذاری دام های کشــور 
ــا میکروچیــپ  ــادی از مشــکالت دام ب ــزود: مــوارد زی اشــاره کــرد و اف
ــت  ــادرات و واردات دام، مدیری ــت ص ــود. مدیری ــی ش ــل م ــذاری ح گ
قرنطینــه دام، بیمــاری دامــی، توزیع و مصــرف دام، جلوگیری از ســرقت 
دام، مدیریــت جمعیــت دامــی از جملــه مزیــت هــای ایــن برنامــه مــی 
باشــد. دکتــر آقامیــری خاطــر نشــان کــرد: آمــار ســازمان دامپزشــکی 
مــی توانــد بــه عنــوان منبعــی معتبــر مــورد اســتفاده پژوهشــگران قرار 
گیــرد. ایشــان افــزود: دامپزشــکی الکترونیکــی و بهــره از نســخه هــای 
الکترونیکــی و از دیگــر ایــده هایــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.
در ایــن جلســه هــر یــک از حاضــران در خصــوص مباحــث مطرح شــده 

بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود پرداختند.

چهارمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، جلســه هماهنگی جهــت برگــزاری رویــداد کارآفرینــی نوآورانه 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن بــا حضــور رئیــس، معــاون ترویــج و 
انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی، دبیــر رویــداد و ســایر نماینــدگان از 
اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــور  ــدار و ام ــعه پای ــر توس ــران، دفت ــیالت ای ــازمان ش ــوری، س جمه
ــب و  ــوآوری و کس ــر ن ــاد کشــاورزی، اداره کل دفت ــاوری وزارت جه فن
کارهــای نویــن معاونــت ریاســت جمهــوری روز ســه شــنبه مــورخ 11 
مــرداد مــاه ســال جــاری برگــزار شــد. ابتــدا دکتــر حســین زاده، ایــن 
اقــدام را یــک کار ملــی در ســالی کــه مزیــن بــه نــام تولیــد، دانــش 
ــرد و گفــت: در برگــزاری  ــان و اشــتغال آفریــن هســت عنــوان ک بنی
ــه  ــی وزارتخان ــه تحول ــق برنام ــات تحق ــرد الزام ــا رویک ــداد ب ــن روی ای
ســعی مــی شــود چالــش هــا در عرصــه صنعــت بررســی شــود کــه 
در نهایــت  راهکارهــای رفــع چالــش منجــر بــه رفــع چالــش تولیــد 
ــر  ــی ایــن رویــداد را گامــی موث در کشــور خواهــد شــد. دکتــر بهمن
ــا کمــک دســتگاه هــا  ــی توانــد ب در حــوزه شــیالت دانســت کــه م
در افزایــش تولیــد، ارتقــاء و بهــره وری نقــش بســزایی داشــته باشــد. 
دکتــر یوســفی، دبیــر رویــداد در ادامــه بــه اقدامــات انجــام شــده در 
خصــوص برگــزاری رویــداد و توضیحاتــی در خصــوص اهــداف رویــداد، 
ــرکت  ــوان ش ــوه فراخ ــداد، نح ــن روی ــداد، مخاطبی ــای روی محوره
ــردش کار  ــدار، گ ــزاری روی ــوی برگ ــاور، الگ ــان و فن ــش بنی ــای دان ه
ثبــت ایــده تــا روز رویــدار،  مرحلــه اول: پیــش رویــداد )نیــاز ســنجی 
ــات  ــی و غیرهی ــات علم ــه از صنعــت(، منتورینــگ اعضــا هی فناوران

ــزاری  ــده(، محــل برگ ــم ســازی و توســعه ای ــه دوم )تی ــی، مرحل علم
ــه ســوم )پیــش شــتابدهی و  ــه صــورت حضــوری و مجــازی، مرحل ب
جــذب(، ســازمان هــا و ارگان هــای اصلــی، اعضــا ء کمیتــه سیاســت 
ــی  ــی و فن ــف کمیتــه علم ــری، وظای ــف کمیتــه راهب گــذاری، وظای
کارگــروه تخصصــی، معرفــی اعضــای کمیتــه، خدمــات بســته هــای 
حمایتــی از تیــم هــای برگزیــده هزینــه هــای اجــرای رویــداد پرداخت 
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــدان، از س ــر ول ــه دکت . در ادام
کشــاورزی ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن اقــدام خاطر نشــان 
کــرد  بهتریــن خروجــی ایــن اقــدام  شــکل گیــری کســب و کارهــای 
نوپــا بــوده کــه منجــر بــه ارتقــاء شــیالت شــده و کشــف نخبــه هــا 
و اســتعدادهای برتــر اســت. خانــم دکتــر شــایق از معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در بخــش طــرح ملــی اقتصــاد چرخشــی 
گفــت: پیشــنهاد مــی شــود از ضایعــات و زایــدات صنایــع شــیالتی، 
فنــاوری هایــی تعریــف شــود کــه بازیابی شــوند کــه در دو بخــش این 
حمایــت هــا مــی توانــد باشــد.  در جایــی کــه فنــاوری شــکل بگیــرد 
ــه بخــش  ــال ب ــاده انتق ــات شــده و آم ــاوری اثب ــه فن ــی ک و در جای
ــده  ــس و نماین ــا، مشــاور رئی ــی اســت. مهنــدس مومــن نی خصوص
ســازمان شــیالت در ادامــه گــزارش اقدامــات انجام شــده در ســازمان را 
توضیــح داد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه اخــذ تاییدیــه نقشــه راه، 
شناســایی و احصــاء، بــرآورد اعتبــار مــورد نیــاز و تعییــن شــده اشــاره 
کــرد. در ادامــه، خانــم کوچکیــان هــم بــه عنــوان نماینــده از شــرکت 
مــادر تخصصــی آمادگــی شــرکت را درحمایــت هــای فنــی، اقتصــادی 
و مالــی  اعــالم کــرد. ســپس دکتــر کریمــی از دفتــر توســعه پایــدار 
ــمی از  ــر هاش ــم دکت ــاورزی، خان ــاد کش ــاوری وزارت جه ــور فن و ام
ــت ریاســت  ــوآوری و کســب و کارهــای نویــن معاون ــر ن اداره کل دفت
جمهــوری و دکتــر قــادری از دفتــر امــور فنــاوری ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختند.

ــکر  ــه و تش ــدی جلس ــع بن ــن جم ــی ضم ــر بهمن ــان، دکت در پای
ــد  ــدگان، تولی ــرورش دهن ــرد پ ــد ک ــرم تاکی ــای محت ــور اعض از حض
کننــدگان، شــرکت هــای دانــش بنیــان، اتحادیــه هــا، کارخانجــات باید 
در اســرع وقــت شناســایی شــوند و بــا هــر یــک از آنهــا مباحــث بــه 

ــرد. ــرار بگی ــری جــدی ق ــی و پیگی ــورد بررس ــر م ــی ت صــورت جزئ

برگزاری جلسه هماهنگی رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فــرآوری  تحقیقــات  ملــی  مرکــز 
ــاری  ــه وبین ــدو، جلس ــان- یونی آبزی
بــا حضــور معــاون و مدیــر امــوراداری 
ــوم شــیالتی  موسســه تحقیقــات عل
ــزار  ــز برگ ــکاران مرک ــا هم ــور ب کش
ــر  ــی، رئیــس مرکــز ضمــن تقدی ــر جلیل شــد. در ایــن جلســه دکت
ــی، اداری و پشــتیبانی موسســه،  ــران مال و تشــکر از مجموعــه مدی
ــا و  ــش ه ــش، چال ــر بخ ــای اث ــت ه ــز و فعالی ــی مرک ــه معرف ب

ــی، اداری،  ــف عمران ــای مختل ــوزه ه ــز در ح ــای مرک ــدی ه نیازمن
مالــی، پشــتیبانی، اطالعــات علمــی و IT توضیحاتــی را ارائــه 
نمــود. ســپس هــر یــک از همــکاران مشــکالت خــود را در راســتای 
حــوزه فعالیــت خــود بیــان نمودنــد. در ادامــه دکتــر قائدنیــا، معاون 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــتیبانی موسس ــزی و پش ــه ری برنام
کشــور، ضمــن تشــکر از تــالش هــا و فعالیــت هــای انجــام شــده، 
بــه بررســی مــوارد ارائــه شــده پرداخــت و هــر یــک از مدیــران اداری 
پشــتیبانی موسســه در مــورد مســائل ذکــر شــده راهکارهــای الزم را 

ــد. ــح دادن ــا توضی ــدی ه ــرآورد نیازمندمن ــت ب در جه

برگزاری جلسه وبیناری با مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
هــای دور- چابهــار، دوره آموزشــی- 
ــرض  ــای در مع ــه ه ــی گون ترویج
ــفره  ــر )کوســه و س ــد و خط تهدی
ماهیــان( بــا تدریــس ســید احمــد 
رضــا هاشــمی و همــکاری اداره کل 
شــیالت اســتان، پردیــس تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
ــی شهرســتان روز هــای ســه شــنبه و چهارشــنبه مــورخ 11  طبیع
ــزار  ــارک برگ ــدر کن ــار و بن ــهر چابه ــاه 1401  در ش ــرداد م و 12 م
ــتی و  ــوع زیس ــت تن ــه اهمی ــر هاشــمی ب ــن دوره، دکت شــد. در ای
تعــداد گونــه هــای جانــوری و گیاهــی در جهــان پرداختــه و تعاریف 
ــی،  ــت بحران ــد، دارای وضعی ــرض تهدی ــه هــای در مع مختلــف گون
ــر را توضیــح داد. وی تعــداد گونــه  در معــرض خطــر و آســیب پذی
ــان را  ــان( در جه ــفره ماهی ــه و س ــی )کوس ــان غضروف ــای ماهی ه
ــک  ــد )نزدی ــدود 8 درص ــه ح ــرد ک ــوان ک ــه عن ــش از 1200 گون بی
بــه 100 گونــه کوســه و ســفره ماهیــان( ایــن تنــوع گونــه ای در آب 

ــی کشــور دیــده مــی شــود. همچنیــن در دنیــا بیــش  هــای جنوب
ــوده و در  ــد ب ــرض تهدی ــی در مع ــان غضروف ــد از ماهی از 25 درص
ــد  ــی ۷0 درص ــن 50 ال ــزان بی ــن می ــور ای ــوب کش ــای جن آب ه
تخمیــن زده مــی شــود کــه  در ایــن میــان، کوســه ماهیــان دارای 
ــوده کــه از آن  ــوس هــا ب ــی در دریاهــا و اقیان کارکــرد هــای مختلف
ــات و  ــظ ثب ــتم، حف ــالمت اکوسیس ــظ س ــوان  حف ــی ت ــه م جمل
ــرد.  ــام ب ــد را ن ــات تولی ــداری اکوسیســتم و ثب ــه ای، پای ــوع گون تن
ماهیــان غضروفــی )کوســه و ســفره ماهیــان( بــا توجــه بــه ویژگــی 
هــای زیســتی و حیاتــی خــود دارای آســیب پذیــری زیــاد و خیلــی 
ــردن جوامــع  ــی و آگاه ک ــوده و برگــزاری کالس هــای آموزش ــاد ب زی
ــت  ــذار در جه ــر گ ــم و تاثی ــای مه ــادان از روش ه ــی و صی محل
مقابلــه بــا صیــد بــی رویــه ایــن گونــه ماهیــان مــی باشــد. گفتنــی 
اســت میــزان کل صیــد ماهیــان غضروفــی آب هــای جنــوب کشــور 
ــتان و  ــوده و اســتان سیس ــن ب ــزار ت ــش از 12 ه در ســال 1400 بی
بلوچســتان بیــش از 40 درصــد صیــد و تخلیــه آن را شــامل شــده 
ــی  ــی در آب هــای جنوب ــان غضروف ــد ماهی ــن محــل صی و بزرگتری

ــی باشــد. کشــور م

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای خــزر  ــوژی دری پژوهشــکده اکول
ــی مرکــز  ــط عموم ــه نقــل از رواب ب
ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم تحقیق
ــر  ــدران، دکت ــی مازن ــع طبیع مناب
جعفــری، معاون پژوهشــی ســازمان 
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
کشــاورزی بــا همراهــی دکتــر محمــودی، رئیــس مرکــز تحقیقــات و 
ــاه،  ــر جهان پن ــدران و دکت ــی مازن ــع طبیع ــوزش کشــاورزی و مناب آم
ــکده  ــدران از پژوهش ــاورزی مازن ــاد کش ــازمان جه ــس س ــاور رئی مش
بازدیــد کردنــد. دکتــر نصرالــه زاده، رئیس پژوهشــکده به ارائــه گزارش 
فعالیت هــا و بیــان آخریــن دســتاوردها و زحمــات محققــان پرداخــت 
ــی از مشــکالت و چالش هــای پیــش روی  ــان برخ ــه بی ــه ب و در ادام
آن پژوهشــکده اعــم از مشــکالت حقوقــی پیــش آمــده بــرای عرصــه 

ــتی  ــتفاده از کش ــکان اس ــدم ام ــن ع ــی و همچنی ــای تحقیقات ه
ــی  ــودگی توضیحات ــی و فرس ــکالت فن ــل مش ــه دلی ــی ب تحقیقات
ــات  ــر از زحم ــن تقدی ــری ضم ــر جعف ــپس دکت ــود. س ــه نم را ارای
همــکاران اظهــار داشــت: اقدامــات پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خزر را 
بــرای حفاظــت از اکوسیســتم دریایــی منطقــه بســیار حائــز اهمیــت 
اســت و در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت کشــتی تحقیقاتــی 
ــل  ــرای ح ــای الزم ب ــت و هماهنگی ه ــری حمای ــکده پیگی پژوهش
مشــکل آن از ســوی ســازمان و دســتگاه های مرتبــط صــورت خواهــد 
ــر  ــی عــالوه ب پذیرفــت. وی افــزود: صیانــت از عرصــه هــای تحقیقات
ارزش ریالــی آن، بــرای انجــام پژوهــش هــای کاربردی و تامیــن امنیت 
غذایــی کشــور بســیار حایــز اهمیــت اســت و ایــن ســازمان بــا تمــام 
ــر  ــرای حفاظــت از آنهــا تــالش خواهــد نمــود. در پایــان دکت تــوان ب
جعفــری و همراهــان از پایلــوت تولیــد خــوراک دام از ضایعــات ماهــی 
ــد. ــد نمودن ــن پژوهشــکده بازدی ــو ای ــد میگ ــارم تولی ــن ف و همچنی

دوره آموزشی- ترویجی گونه های در معرض تهدید و خطر )کوسه و سفره ماهیان(

 بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آب 
ــی  ــید مجتب ــر س ــور دکت ــواز، در حض ــور- اه ــوب کش ــای جن ه
خیــام نکویــی، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات آمــوزش 
ــه  ــس موسس ــی، رئی ــود بهمن ــر محم ــاورزی، دکت ــج کش و تروی
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، دکتــر آقارضــا فتوحــی، معــاون 
هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری خوزســتان، مهنــدس خدارحــم 
امیــری زاده، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان، 
مهنــدس فتــح الــه ابوعلــی، مدیــر کل شــیالت خوزســتان، آقــای 
بنــدری، فرمانــدار شهرســتان بنــدر ماهشــهر، محققان پژوهشــکده 
ــد  ــارکت در تولی ــرارداد »مش ــیالت، ق ــان اداره کل ش و کارشناس
ماهیــان دریایــی« بیــن پژوهشــکده بــه نمایندگــی دکتــر حســین 
هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده و شــرکت اقتصــادی صــادرات 
آبزیــان جلگــه کارون بــه نمایندگــی مهنــدس غریــب زاده، مدیــر 
ــدر  ــی بن ــان دریای ــی ماهی ــتگاه تحقیقات ــرکت، در ایس ــل ش عام
امــام خمینــی )ره( در تاریــخ 12 مــرداد مــاه ســال جــاری امضــا 
شــد. در حاشــیه آییــن امضــای قــرارداد، دکتــر خیــام نکویــی بــا 
ــد  ــتان 15 درصــد از ســهم کل تولی ــتان خوزس ــه اس ــالم اینک اع
ــن  ــر ای ــده دارد، ب ــر عه ــن را ب ــون ت ــور از 125 میلی ــذای کش غ
واقعیــت افــزود کــه ســهم آن از حــوزه شــیالتی 12 درصــد مــی 
باشــد. وی تصریــح کــرد بــا وجــود آنکــه روز بــه روز بــر محدودیت 
ــدات  ــه تولی ــت ک ــن اس ــار ای ــا انتظ ــردد، ام ــی گ ــزوده م آب اف
بخــش کشــاورزی و رســیدن بــه امنیــت غذایــی پایــدار افزایــش 
یابــد. رئیــس ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا 
ــران 14۳0، دســت کــم  ــه اینکــه در افــق پیــش روی ای اشــاره ب
نیازمنــد تولیــد 1۹0 میلیــون تــن تولیــدات کشــاورزی هســتیم، 
ــون  ــش را حــدود ۳0 میلی ــن افزای ســهم اســتان خوزســتان از ای
تــن خوانــد. وی اذعــان داشــت کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، 
ــام  ــر خی ــیم. دکت ــی باش ــد ســطح م ــره وری در واح ــد به نیازمن
ــا  ــه ب ــاورزی در رابط ــاد کش ــر جه ــای وزی ــه ه ــی، از برنام نکوی
افزایــش 100 درصــدی تولیــدات شــیالتی کشــور از یــک میلیــون 
ــر  ــن خب ــزار ت ــون و ششــصد ه ــه دو میلی ــن ب ــزار ت و ســیصد ه
داد و اعــالم نمــود کــه مــی بایســت ســهم خوزســتان در تولیــدات 
شــیالتی از 140 هــزار تــن بــه ۳00 هــزار تــن برســد. وی تحقــق 
ایــن مقــدار را مســتلزم مجموعــه عواملــی برشــمرد کــه مهتریــن 

آنهــا، دســتیابی بــه بیوتکنیــک پــرورش و انتقــال دانــش فنــی آن 
بــه بخــش خصوصــی از چندیــن گونــه ماهــی اســت کــه در ســبد 
ــر  ــی دیگ ــی، یک ــام نکوی ــر خی ــد. دکت ــای دارن ــردم ج ــی م غذای
ــتان  ــتور کار اول اس ــم در دس ــن مه ــری ای ــات را قرارگی از الزام
برشــمرد. همچنیــن بــرآورده شــدن ایــن انتظــار را نیازمنــد 
فعالیتــی جهــادی خوانــد. وی حمایــت خــود را از بعــد اعتبــارات، 
سیاســت گــذاری و تقویــت و تامیــن نیــروی انســانی بــرای فراهــم 
کــردن شــرایط مناســب اعــالم نمــود و تصریــح کــرد خوزســتان 
ــش  ــد نق ــم تولی ــای مه ــه ه ــن در عرص ــو احس ــه نح ــه ب همیش
آفرینــی کــرده اســت. حمایــت هــای اســتانداری، ســازمان جهــاد 
کشــاورزی و اداره کل شــیالت خوزســتان را بــرای ایجــاد تحــول 
چشــمگیر در ایــن حــوزه فراخوانــد و داشــتن برنامــه ای منســجم 
ــیم  ــات ترس ــرا و تحقیق ــش اج ــر دو بخ ــط ه ــه توس ــدون ک و م
شــده باشــد و توســط اســتانداری تصویــب و ابــالغ شــده باشــد را 
بــرای تامیــن ۳00 هــزار تــن تولیــدات شــیالتی و رغبــت بخــش 
ــر  ــن عرصــه ضــروری دانســت. دکت ــه ای ــرای ورود ب خصوصــی ب
خیــام نکویــی، پــروژه مولــد ســازی بــاس دریایــی آســیایی را در 
راســتای کاهــش واردات بچــه ماهــی، تولیــد بخشــی از پروتئیــن 
مــورد نیــاز داخــل و تولیــد ثــروت برشــمرد و افــزود، پیــرو بیانــات 
ــده در  ــا نقشــی کاهن ــه ب ــری، هــر فعالیتــی ک ــام معظــم رهب مق
واردات همــراه باشــد، دانــش بنیــان محســوب مــی گــردد و بایــد 
در اولویــت قــرار گیــرد. ایشــان تصریــح کــرد کــه ریــل گــذاری 
ــتای  ــاورزی در راس ــج کش ــوزش و تروی ــات آم ــازمان تحقیق س
حمایــت از فعالیــت هایــی اســت کــه منجــر بــه رفتــن بــه بخــش 
خصوصــی و تجــاری ســازی گــردد و بــا ایجــاد ارزش افــزوده بــر 
ســر ســفره مــردم و افزایــش تولیــد همــراه باشــد. دکتــر بهمنــی 
ــل  ــکاران دخی ــه هم ــه هم ــرض خســته نباشــید ب ــز ضمــن ع نی
ــد  ــام تولی ــه ن ــن ب ــه مزی ــان داشــت: در ســالی ک ــروژه، اذع در پ
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن اســت، همــکاران کاری بــی نظیــر 
ــک درصــد از  ــا ی ــا تنه ــزود، در کشــور م ــد. وی اف را انجــام دادن
تولیــدات کشــاورزی، محصــوالت شــیالتی اســت، امــا 10 درصــد 
ارزآوری مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت و اینجاســت کــه اهمیــت 
محصــوالت شــیالتی محــرز مــی گــردد. وی افــزود، بــه ناچــار وارد 
ــک  ــل شــرایط اقلیمــی از ی ــه دلی ــه ب ــرن و دوره ای شــدیم ک ق
ــع  ــر در دریاهــا کاهــش یافتــه و از ســویی دیگــر مناب ســو، ذخای
ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــدید ق ــار ش ــت فش ــیرین تح آب ش
اســتفاده از گونــه هایــی ماننــد ماهــی بــاس دریایــی آســیایی کــه 
ــت  ــد، فرص ــرورش یاب ــارف پ ــای نامتع ــا و آب ه ــد در دری بتوانن
ــه  ــس موسس ــت. رئی ــم آورده اس ــور فراه ــرای کش ــی را ب مغتنم
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در پاســخ بــه ورود محققــان بــه 
حــوزه آمــوزش و ترویــج، اعــالم نمــود کــه در موسســه تحقیقــات 
ــگر  ــش پژوهش ــن و ش ــق معی ــور ۹0 محق ــیالتی کش ــوم ش عل
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ــتان  ــر اس ــا در ه ــه تقریب ــد ک ــی کنن ــت م ــد فعالی ــروج ارش م
ــداد بیشــتری را پوشــش  ــا تع ــر و در برخــی از اســتان ه ســه نف
ــا بخــش  ــای مشــترک ب ــان قرارداده ــزود، زم ــد. وی اف ــی دهن م
خصوصــی در قالــب قوانیــن هیــات امنــاء موسســه بــه راحتــی تــا 
پنــج ســال را پوشــش مــی دهــد.  دکتــر هوشــمند اعــالم نمــود 
ــش  ــد از دان ــی توان ــد م ــب باش ــه راغ ــی ک ــش خصوص ــر بخ ه
ــاس  ــور و ب ــی، هام ــانک، صبیت ــی ش ــان دریای ــر ماهی ــی تکثی فن
ــد  ــره من ــود در پژوهشــکده و ایســتگاه به ــیایی موج ــی آس دریای
ــه شــرکت نیکســا در اســتان  شــود، چنانچــه در ســال گذشــته ب
ــان  ــد ماهی ــر و تولی ــه تکثی ــی در زمین ــاوره علم ــزگان مش هرم
ــای  ــروژه ه ــتاوردها و پ ــه دس ــت. وی ب ــده اس ــه ش ــی ارائ دریای
تحقیقاتــی دیگــر در زمینــه ماهیــان دریایــی از جملــه شناســایی 
انــواع بیمــاری و تهیــه بــذر اولیــه واکســن اشــاره نمــود کــه اکنون 
فــاز نیمــه صنعتــی تولیــد را طــی مــی کنــد. همچنیــن از اقدامــات 
دیگــر پژوهشــکده در ایــن بــاره ماننــد تهیــه شناســنامه ژنتیکــی 
مولدیــن بــه منظــور تعییــن مولدیــن مناســب تکثیــر بــر اســاس 
ــژاد  شــاخص هــای تنــوع ژنتیکــی و در مراحــل بعــدی اصــالح ن
ــروری آبهــای جنــوب  ــزی پ ســخن گفــت. رئیــس پژوهشــکده آب
ــاری  ــزوم همی ــی و ل ــش خصوص ــی بخ ــث معرف ــه بح ــور، ب کش
ــرای  ــا ب ــاخت ه ــات و زیرس ــدن امکان ــم ش ــتانداری در فراه اس
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــه عرص ــت ورود ب ــه جه ــی ب ــتگاه تحقیقات ایس
دانــش فنــی تکثیــر و پــرورش گونــه هــای دیگــر در آینــده اشــاره 
نمــود. وی افــزود، پژوهشــکده در حــوزه هــای ماهیــان دریایــی، 
گرمابــی و میگــو آمادگــی خدمــات رســانی بــه بخــش خصوصــی 
در قالــب یــاوران تولیــد را دارد کمــا اینکــه پیــش از ایــن نیــز بــه 
محــض درخواســت بهــره بــرداران از حضــور، مشــاوره و راهنمایــی 

محققــان پژوهشــکده بهــره بــرده انــد. هوشــمند عنــوان کــرد کــه 
ــان جلگــه  ــا شــرکت اقتصــادی صــادرات آبزی در ســال گذشــته ب
ــه منظــور همــکاری در  ــرارداد ب ــر عقــد ق ــرار ب آشــنا شــدیم و ق
ــده بخــش  ــب زاده، نماین ــد بچــه ماهــی شــد. مهنــدس غری تولی
ــتاورد  ــان، از دس ــه مهمان ــدم ب ــر مق ــن خی ــز ضم ــی نی خصوص
محققــان پژوهشــکده قدردانــی کــرد. وی اذعــان نمــود کــه 
ــده  ــال ۹۷ تشــکیل ش ــان در س ــا ذینفع ــی ب ــیوم صادرات کنسرس
اســت و در بیــن ۷۹ کنسرســیوم صادراتــی در بخــش هــای 
ــر  ــت وزارت برت ــع و معاون ــازمان صنای ــت س ــا حمای ــف ب مختل
شــناخته شــد. وی افــزود، مــا از ســمت تقاضــا بــه ســمت تولیــد 
 cis ــا ــدف م ــه ه ــا و جامع ــوزه ورود م ــم و ح ــی کنی ــت م حرک
مــی باشــد، بــه طــوری کــه تحقیقــات بــازار را انجــام مــی دهیــم. 
مهنــدس غریــب زاده تصریــح کــرد: مــا خــام فروشــی انجــام نمــی 
ــا  ــدی اســت. وی ب ــرآوری محصــوالت تولی ــا ف ــم و هــدف م دهی
اشــاره بــه اینکــه بــاس دریایــی آســیایی بــه جــد جــای کار دارد، 
ــرآوری  ــش روی ف ــی پی ــکل اصل ــات IQF را مش ــود امکان کمب
محصــوالت شــیالتی در خوزســتان برشــمرد. مدیرعامــل شــرکت 
ــر  ــات بهت ــه خدم ــه کارون، ارائ ــان جلگ ــادرات آبزی ــادی ص اقتص
بــرای مشــارکت در تولیــد را در گــرو قــرارداد بلنــد مــدت خوانــد 
ــج  ــه پن ــکده ب ــا پژوهش ــرارداد ب ــد ق ــرای تمدی ــود ب ــار خ و انتظ
ــه  ــتان را ب ــروری در خوزس ــزی پ ــود. وی، آب ــالم نم ــال را اع س
شــدت محتــاج تکنولــوژی، افــراد خــوش فکــر، هوشــمند ســازی 
ــش  ــط بخ ــات توس ــن امکان ــه ای ــزود، چنانچ ــد و اف و IT خوان
ــه  ــا ب ــق گــردد، قطع ــا شــیالت تزری ــه پژوهشــکده ی خصوصــی ب
فرآینــد بهتــری خواهنــد رســید و بــه عنــوان تســهیل گــر در کنــار 
آنهــا خواهــد بــود. وی، هــدف نهایــی کنسرســیوم را بیشــتر روی 
صــادرات تــا فــروش داخلــی بــه منظــور ارز آوری و خلــق ثــروت 

برشــمرد.
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــا حضــور  ــواز، ب جنــوب کشــور- اه
دکتــر خیــام نکویــی، معــاون وزیــر 
تحقیقــات،  ســازمان  رئیــس  و 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر 
محمــود بهمنــی، رئیــس موسســه 
ــری زاده،  ــوم شــیالتی کشــور، مهنــدس خدارحــم امی تحقیقــات عل
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان، معــاون بهبــود تولیدات 
گیاهــی، مدیــر هماهنگــی ترویــج ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزســتان، رؤســای مراکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
ــروری آب هــای  ــاد، پژوهشــکده آبزی پ طبیعــی خوزســتان و صفــی آب
جنــوب کشــور و پژوهشــکده خرمــا و میوه هــای گرمســیری، شــورای 
ــات  ــالن جلس ــل س ــاری در مح ــال ج ــرداد س ــخ 12 م ــات در تاری ت
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خوزســتان 

برگــزار شــد. در ایــن جلســه، پــس از ارائــه گــزارش توســط رؤســای 
ــری زاده  ــدس امی ــتان، مهن ــی اس ــکده های تحقیقات ــز و پژوهش مراک
ــز و  ــا مراک ــاورزی ب ــاد کش ــازمان جه ــر س ــک و موث ــاط نزدی از ارتب
پژوهشــکده های تحقیقاتــی اســتان ســخن گفــت و از عملکــرد 
آنهــا تشــکر و قدردانــی کــرد. در ادامــه دکتــر خیــام نکویــی، داشــتن 
انگیــزه و هــدف در انجــام تحقیقــات را مهمتریــن عامــل دســتیابی 
بــه نتیجــه دانســت و بــه نقــش موثــر مراکــز تحقیقــات در امنیــت 
غذایــی اشــاره نمــود. ایشــان مهم تریــن وظیفــه مراکــز تحقیقاتــی و 
پژوهشــکده هــا را کمــک بــه حل مشــکالت ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان و انجــام تحقیقــات کاربــردی و تقاضــا محــور دانســت. در این 
جلســه دکتــر هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده نیــز بــه پــروژه هــای در 
حــال اجــرا در مجموعــه پژوهشــکده و ایســتگاه تحقیقاتــی ماهیــان 
ــی و دســتاوردهای شــاخص ده ســاله پژوهشــکده اشــاره نمــود  دریای
کــه بیشــتر آنهــا تقاضــا محــور، کاربــردی و در راســتای رفع مشــکالت 

ــی باشــند. ــروری در ســطح اســتان و کشــور م ــزی پ آب

تشکیل شورای تات استان خوزستان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــا،  ــگار ایرن ــزارش خبرن ــل از گ ــه نق ــالن ب ــور- گی ــی کش داخل
ــی  ــه همانگ ــنبه در جلس ــعادت روز پنجش ــوش س ــد پورخ محم
ــی دولــت در  ــی گفــت: بــه عنــوان نماینــده عال احیــای تــاالب انزل
ــت 10 روزه  ــر مهل ــی ب ــتاندار مبن ــه اس ــر مصوب ــتان پیگی شهرس
ــر افزایــش میــزان رســوب گــذاری در  بررســی تاثیــر مــوج شــکن ب

ــتم. ــی هس ــاالب انزل ت
ــت  ــی در اولوی ــاالب انزل ــه ت ــوط ب ــائل مرب ــار داشــت: مس وی اظه
برنامــه هــای فرمانــداری انزلــی قــرار دارد و ســازمان بنــادر 
ــی و  ــع طبیع ــای مناب ــازمان ه ــالن، س ــتان گی ــوردی اس و دریان
ــد و  ــتقیم دارن ــئولیت مس ــاالب مس ــال ت ــت در قب ــط زیس محی
کســی نمــی توانــد مســئولیت خــود را بــه دیگــری واگــذار کنــد.

ــاال  ــد از ب ــوب بای ــت رس ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــی ب ــدار انزل فرمان
دســت صــورت گیــرد افــزود: اراده سیاســی در داخــل شهرســتان و 
اســتان بــرای احیــای تــاالب انزلــی وجــود دارد امــا اینکــه چگونــه 
ایــن طــرح مدیریــت و عملیاتــی شــود و وظیفــه و مســئولیت هــر 
یــک از نهادهــا و ســازمان هــا چیســت بایــد بــه صــورت عملیاتــی 

ــی شــود. اســتخراج و اجرای
ــی در گذشــته انجــام شــده  پورخــوش گفــت: طــرح هــای مطالعات
ــی،  ــی عمل ــه ب ــا ب ــم ام ــاز داری ــی نی ــات اجرای ــه اقدام ــال ب و ح
تــرس و واهمــه دچــار شــده ایــم. تــاالب انزلــی بــه ســر درگمــی و 
ــی ســازمان هــا مبتــال شــده و ســازمان محیــط زیســت  ــی عمل ب

ــدارد. ــه راهــکار را ن ــرای ارائ اســتراتژی الزم ب
ــی در  ــاالب انزل ــب از ت ــر مکع ــون مت ــر 2 میلی ــغ ب ــی بال الیروب

ــر ــای اخی ــال ه س
ــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــالن  معــاون امــور دریای
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه هزینــه 250 میلیــارد تومانــی 
ــار  ــاس آم ــت: براس ــار داش ــی اظه ــاالب انزل ــی از ت ــی بخش الیروب
ــوردی اســتان گیــالن ســال گذشــته بیــش  ســازمان بنــادر و دریان
از 2و نیــم میلیــون متــر مکعــب از تــاالب انزلــی را الیروبــی کــرد 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مقــدار در گذشــته 250 هــزار متــر 

ــود. مکعــب ب
علــی خدمتگــزار اضافــه کــرد: ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســتان 
گیــالن هزینــه ســنگینی را بــرای الیروبــی ناشــی از رســوب گــذاری 

ــته اســت عمــق الزم را در  ــوز نتوانس ــا هن ــد ام ــی کن پرداخــت م
برخــی از نقــاط ایــن حوضچــه ایجــاد کنــد و اســکله هــای یــک 
ــوبات وارده از  ــم رس ــل حج ــه دلی ــال ب ــدر عم ــن بن ــار ای ــا چه ت

ــر فعــال هســتند. تــاالب غی
ــر  ــی ب ــا مبن ــانه ه ــائبه ایجــاد شــده در رس ــه ش ــا اشــاره ب وی ب
ــی، گفــت:  مقصــر جلــوه دادن بنــدر در خشــک شــدن تــاالب انزل
عملیــات احــداث مــوج شــکن جدیــد و اســکله شــماره 10 بــا ارائــه 
ــر  ــه ب ــی ک ــی انجــام شــده اســت. ســازمان های ــرات کارشناس نظ
ــی کننــد در گذشــته نیــز فعالیــت  ایــن ســازه هــا اشــکال وارد م
ــر  ــتخوش تغیی ــا دس ــت ه ــا مدیری ــازمان ه ــن س ــتند. در ای داش
ــی بایســت در  شــده انــد امــا تشــکیالت عــوض نشــده اســت و م
ــی  ــوی کار را م ــه داده و جل ــی ارائ ــرات کارشناس ــود نظ ــان خ زم

ــد. گرفتن
وی تاکیــد کــرد: بایــد جلســه ای بــا حضــور کارشناســان ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی و محیــط زیســت برگــزار شــده و در ایــن مــورد 
تصمیــم گیــری شــود. بــا تهدیــد کاری درســت نخواهــد شــد اگــر 
ــی مــوج شــکن و اســکله شــماره 10 اســت ایــن  ــه جابجای ــاز ب نی

مســاله در کارگــروه اصلــی و فرعــی تــاالب پیگیــری مــی شــود.
ــه عنــوان تنهــا بنــدر  ــی ب خدمتگــزار خاطــر نشــان کــرد: بندرانزل
ــه حوضچــه آرامــش آن در  ــی کشــور ک ــدر اصل ــت بن ــن هف از بی
ــه  ــن هزین ــدری ایم ــتن بن ــت داش ــرار دارد، جه ــاالب ق ــیر ت مس
ســنگینی بــرای نگهــداری ایــن حوضچــه پرداخــت مــی کنــد لــذا 
ــای تــاالب  ــرای حــل مشــکل و احی ــوردی ب ســازمان بنــادر و دریان

ــه همــکاری اســت. ــاده هرگون ــی آم انزل
عمق تاالب در بخش غربی به 80 ســانتیمتر رســیده است

ــی کشــور در  ــروری آبهــای داخل رئیــس مرکــز پژوهشــکده آبــزی پ
ــه  ــی ب ــش غرب ــی در بخ ــاالب انزل ــق ت ــت: عم ــه گف ــن جلس ای
ــاهد  ــان ش ــود همچن ــن وج ــا ای ــت ب ــیده اس ــانتیمتر رس 80 س
مصــارف  بــرای  غــرب  منطقــه  از  تابســتان  در  آب  برداشــت 

ــتیم. ــاورزی هس کش
محمــد صیــاد بورانــی اضافــه کــرد: مشــکل تــاالب انزلــی افزایــش 
رســوبات، ورود فاضــالب و رشــد بــی رویــه گیاهــان بومــی و مهاجم 
ــرای رســوبات بــه صــورت  اســت کــه مــی بایســت در درجــه اول ب
اساســی چــاره اندیشــی کــرد و از ظرفیــت اســتان و کشــور بهــره 
گرفــت. اگــر رســوب گــذاری همچنــان ادامــه یابــد مناطــق غــرب 

و مرکــزی تــاالب انزلــی خشــک خواهنــد شــد.
وی افــزود: تــاالب انزلــی از ســمت »ســیاه درویشــان« ورودی نــدارد 
ــا  ــی را ب ــوب شناس ــت و رس ــا را تقوی ــن ورودی ه ــد ای ــذا بای ل
ــع آوری  ــرای جم ــوارد ب ــن م ــس از ای ــرد و پ ــال ک ــت دنب جدی

ــرد. ــدام ک ــی اق ــنبل آب ــژه س ــم بوی ــان مهاج گیاه
ــا 18 روز  ــرض 6 ت ــی در ع ــرد: ســنبل آب ــد ک ــی تاکی ــاد بوران صی
ــر شــده و روزانــه 0/2 ســانتیمتر از حجــم  ــی 2 براب در محیــط آب

تشکیل جلسه در خصوص معضالت و مشکالت تاالب انزلی و راه های برون رفت از آن

ادامه در صفحه 2۳
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ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه  عمومــی 
علــوم  تحقیقــات 
کشــور،  شــیالتی 
ــس  ــی، رئی ــر بهمن دکت
همــراه  بــه  موسســه 
دکتــر صیــاد بورانــی، 
پژوهشــکده  رئیــس 
آبهــای  پــروری  آبــزی 
مهنــدس  و  داخلــی 

خدمتــی، سرپرســت کشــتی گیــالن، روز شــنبه مــورخ 22 مــرداد 
ــتی  ــن کش ــف ای ــای مختل ــش ه ــالن و بخ ــتی گی 1401 از کش
ــای  ــری ه ــور و پیگی ــان ام ــنل آن در جری ــرد و پرس ــد ک بازدی
موسســه قــرار گرفتنــد. همچنیــن در ادامــه، نــکات الزم در 
ــا  ــرداری در دری ــه ب ــات نمون ــگ کشــتی و عملی خصــوص داکین
ــان شــد. ســپس، از شــناور کاوشــگر  توســط رئیــس موسســه بی
کاســپین نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد و رهنمودهــای الزم توســط 
ــاری  ــف اعتب ــد در خصــوص ردی ــرر گردی ــه شــد و مق ایشــان ارای
ــه عمــل  ــط پیگیــری هــای الزم ب تملکــی از طریــق مراجــع ذیرب

ــد.   آی

بازدید رئیس موسسه از کشتی تحقیقاتی گیالن و کاوشگر کاسپین

2۳

ــه گــزارش روابــط  ب
موسســه  عمومــی 
علــوم  تحقیقــات 
در  کشــور،  شــیالتی 
مشــترک  جلســه 
آبــزی  پژوهشــکده 
ــی  ــای داخل ــروری آبه پ
ســازمان  بــا  کشــور 
برنامــه  و  مدیریــت 
ــس  ــی، رئی ــر بهمن ــور دکت ــا حض ــه ب ــالن ک ــتان گی ــزی اس ری
ــت  ــازمان مدیری ــس س ــی، رئی ــر کاوس ــم دکت ــه و خان موسس
ــس  ــی، رئی ــاد بوران ــر صی ــالن، دکت ــتان گی ــزی اس ــه ری و برنام
پژوهشــکده و مهنــدس تکریمــی، مشــاور رئیــس موسســه، 
ــذاری  ــه نامگ ــه ب ــا توج ــال ب ــم س ــات مه ــد. موضوع ــزار ش برگ

و  مطــرح  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان  دانــش  تولیــد،  ســال 
ــی کشــور  ــداد شــیالت در مناطــق شــمالی و جنوب برگــزاری روی
ــت و  ــازمان مدیری ــای س ــت ه ــکاری و حمای ــت هم ــا درخواس ب

شــد. مطــرح  ریــزی  برنامــه 
عمرانــی  موضوعــات  تکمیــل  و  هــا  زیرســاخت  اعتبــارات 
ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــای تحقیقات ــتگاه ه ایس
ــروژه  داخلــی کشــور و مرکــز فــرآوری آبزیــان )یونیــدو(، انجــام پ
ــژه  ــت وی ــا حمای ــد ب ــر تولی ــر بخــش در ام ــی اث هــای تحقیقات
ــه  ــود ک ــواردی ب ــر م ــزی از دیگ ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
ــه ای  ــن جلس ــد. همچنی ــه ش ــه آن پرداخت ــه ب ــن جلس در ای
ــی، جهــت  ــوزه عمران ــی در ح ــر کاوس ــم دکت ــا مشــاورین خان ب
ــرر  ــزار شــد کــه مق ــدو برگ ــوآوری در یونی ــز ن ــردن مرک ــر ک دای
شــد ســازمان مدیریــت، حمایــت هــای الزم را در ایــن خصــوص 

ــد. ــام ده انج
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ــد ادامــه داشــته  ــن رون ــر ای ــی کنــد کــه اگ ــی را کــم م پهنــه آب
ــود. ــی نخواهــد ب ــاالب انزل ــی در انتظــار ت باشــد سرنوشــت خوب

ــا قســمت  ــا ت ــرد: در گذشــته شــوری آب دری وی خاطــر نشــان ک
ــی تــی  ــی ت ــی و منطقــه آبکنــار وجــود داشــت و تــا چهــار پ غرب
ــه  ــا ب ــر آب دری ــا در ســال هــای اخی ــود ام ــری شــده ب ــدازه گی ان
ــش  ــل آن کاه ــی از دالی ــه یک ــود ک ــی ش ــق وارد نم ــن مناط ای
ســطح آب دریــای خــزر اســت. عمــده مشــکل تــاالب انزلــی خــارج 
ــط  ــی اداره کل محی ــط طبیع ــاون محی ــاالب اســت. مع ــن ت از ای
زیســت اســتان گیــالن نیــز در ایــن جلســه اظهــار داشــت: تــاالب 
انزلــی بــا مجموعــه ای از مشــکالت داخلــی و خارجــی روبــرو اســت 
ــای  ــر کمیتــه احی ــان در زی ــا همــکاری متولی ــط زیســت ب و محی
ــه تــاالب  ــرای کمــک ب ــی برنامــه ای هفــت ســاله ای ب تــاالب انزل
تدویــن کــرده و بــرای هــر ســازمان وظایفــی تعییــن کــرده اســت 
کــه بــر ایــن اســاس مــا در بخــش هایــی ماننــد: فاضــالب، رســوب 

گــذاری و آبخیــز داری عقــب هســتیم. تــورج صادقــی ادامــه داد: 
ــا  ــت و ت ــاالب اس ــن ت ــارج از ای ــی خ ــاالب انزل ــکل ت ــده مش عم
ــی  ــر عمل ــر گــذار برتــاالب حــل نشــود ه مشــکالت خارجــی تاثی
ــه  ــا از 2 رودخان ــود. تنه ــد ب ــه خواه ــی نتیج ــاالب ب ــن ت در ای
ــی  ــاالب انزل ــوب وارد ت ــن رس ــاالنه 6۷0 ت ــاالب س ــه ت ــی ب منته
ــی ریــزد  ــه تــاالب م ــی کــه ب ــا ایــن حجــم از آلودگ ــی شــود، ب م
ــن کار  ــود ای ــل ش ــکل آن ح ــه مش ــرد ک ــه ک ــد هزین ــدر بای چق
عمــال امــکان پذیــر نیســت. وی تاکیــد کــرد طــی 2 ســال اخیــر 
ــف  ــال تکالی ــان در قب ــارد توم ــت ۳0 میلی ــط زیس ــازمان محی س
خــود در بخــش تــاالب انزلــی عمــل کــرده اســت امــا تــا مشــکل 
ــی  ــم ب ــاالب حــل نشــود هرچــه هزینــه کنی ــاالب در خــارج از ت ت
ــه 21  ــود هزین ــرد: باوج ــر نشــان ک ــود. وی خاط ــد ب ــده خواه فای
میلیــارد تومانــی بــرای تکمیــل تصفیــه خانــه هــای رشــت، بنــدر 
ــی و صومعــه ســرا همچنــان ایــن تصفیــه خانــه هــا تکمیــل  انزل
نشــده انــد و مــا در بخــش هــای رســوب گــذاری و دفــع فاضــالب 

ــتیم. ــب هس ــه عق از برنام
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روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه  عمومــی 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل تحقیق
کشــور، جلســه بــا اســتاندار 
گیــالن روز شــنبه مــورخ 
ــل  ــرداد 1401 در مح 22 م
شــد.  برگــزار  اســتانداری 
ــر  ــه دکت ــدای جلس در ابت
خیــر  ضمــن  عباســی، 
مقــدم بــه دکتــر بهمنــی و هیــات همــراه خواســتار برداشــتن گام 
هــای موثــری در عرصــه شــیالت مخصوصــا در اســتان گیــالن شــد 
ــوآوری در ســال  ــز ن ــی، ایجــاد مرک ــر بهمن ــه دکت ــپس در ادام . س
جــاری کــه قــرار اســت در شــهریورماه در مرکــز تحقیقــات فــرآوری 
آبزیــان دایــر شــود را از اقدامــات موثــر و در آینــده نزدیــک موسســه 
عنــوان کــرد کــه  هــدف آن ایجــاد ایــده هــای نــو اســت کــه بتوانــد 
بــه فــرآوری محصــوالت شــیالتی و ارزش افــزوده محصــوالت و 
ــه خصــوص در اســتان  ــان در کشــور ب افزایــش ســرانه مصــرف آبزی
ــات  ــدام از اقدام ــن اق ــه ای ــرد ک ــر شــود. وی اشــاره ک ــالن منج گی
ــر بخــش  ــو و اث ــر اســت کــه هــدف از آن، جــذب ایــده هــای ن موث
ــن و  ــرآورده هــای نوی ــد ف ــرآوری محصــوالت و تولی اســت کــه در ف
رونــق کســب و کار بتوانــد کمــک شــایانی نمایــد. رئیــس موسســه 
ــق  ــیالتی در مناط ــب و کار ش ــاد کس ــر را ایج ــم دیگ ــوع مه موض
ــاء  ــزاری آن، احص ــا برگ ــه ب ــت ک ــور دانس ــی کش ــمالی و جنوب ش
مشــکالت و جــذب شــرکت هــای دانــش بنیــان را انتظــار داریــم و 
ــی  در ســواحل شــمالی کشــور و در  ایشــان یکــی از مــوارد عملیات
اســتان هــای حاشــیه دریــای خــزر را برگــزاری ایــن رویــداد دانســت 

ــد. ــع ش ــز واق ــتاندار نی ــتقبال اس ــورد اس ــه م ک
ــا اشــاره بــه قدمــت 10۳ ســاله موسســه و نقــش  دکتــر بهمنــی ب
ــت  ــروری گف ــزی پ ــادی و آب ــد و صی ــه صی ــکده در عرص پژوهش
ــیرین  ــوی آب ش ــاه میگ ــد ش ــه تولی ــی از جمل ــات مهم موضوع
ــه  ــفید ک ــی س ــرورش ماه ــادرات  آن.  پ ــر و ص ــازی ذخای و بازس
ــی  ــد ماه هــم اکنــون در پژوهشــکده درحــال انجــام اســت ، تولی
ــتور کار  ــس در دس ــی در قف ــرورش ماه ــن پ ــوف  و همچنی س
ــژه  ــای وی ــروه ه ــوص کارگ ــن خص ــه در ای ــرار دارد ک ــه ق موسس
ای در موسســه تشــکیل شــده و خواهــد شــد. بانــک ژن ماهیــان 
ــود کــه رئیــس  ــز از مــواردی ب ــی دریــای خــزر نی اقتصــادی و بوم
موسســه بــر لــزوم ایجــاد آن تاکیــد داشــت. موضــوع بعــدی، مرکــز 
ــه  ــه ب ــی در ادام ــر بهمن ــود کــه دکت ــان ب ــرآوری آبزی تحقیقــات ف
ــس از 8 ســال در  ــن مرکــز پ ــت ای ــرد و گفــت: فعالی آن اشــاره ک
ــی در حــال  ــا بخــش خصوص ــرارداد همــکاری مشــترک ب ــب ق قال
انجــام اســت و در اشــتغال زایــی و تولیــد فــرآورده هــای شــیالتی 
ــات  ــه تحقیق ــرد ک ــاره ک ــد. وی اش ــی کن ــا م ــزایی ایف ــش بس نق
کمــک مــی کنــد کــه هــم در ارایــه دانــش فنــی هــم در کمــک 
بــه تولیــد محصــوالت خــوب و بــا ارزش کــه ســرانه مصــرف آبزیــان 
ــن  ــیم وی همچنی ــرد نقــش داشــته باش ــی ب ــاال م در کشــور را ب
ــرآوری  ــز ف ــدی از مرک ــا بازدی ــه عمــل آورد ت ــوت ب از اســتاندار دع
ــن  ــا ای ــت ه ــا فعالی ــک ب ــند و از نزدی ــته باش ــز داش ــان نی آبزی
ــالن  ــه کشــتی گی ــه ب ــن در ادام ــه آشــنا شــوند. همچنی مجموع
اشــاره شــد کــه دارای پتانســیل باالیــی در بــرآورد ذخایــر آبزیــان و 
مطالعــات آب و بســتر بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن اســتان 
ــوان اقدامــات ارزشــمندی در ســواحل شــمالی  ــی ت واقــع شــده م

ــای خــزر انجــام داد. ــیه دری کشــور و کشــورهای حاش

جلسه رئیس موسسه با استاندار گیالن

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلی 
کشــور- گیــالن، روز یکشــنبه مــورخ 
ــدار  ــور، فرمان ــر فک ــرداد 1401، دکت 2۳ م
ــان  ــن ایش ــن و معاونی ــتان فوم شهرس
بــه دعــوت دکتــر صیــاد بورانــی، رئیــس 
ــی از  ــروژه هــای تحقیقات ــا طــرح هــا و پ پژوهشــکده جهــت آشــنایی ب
ســالن تکثیــر و پــرورش، اســتخرهای خاکــی و پــروژه هــای در حــال اجرا 
در ایســتگاه تحقیقاتــی تکثیر و پــرورش آبزیان فومــن بازدیــد نمودند. در 
ایــن دیــدار، دکتــر صیــاد بورانــی ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد همــکاری های 
مشــترک بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان در راســتای شــعار ســال 1401، 
بــه تشــریح فعالیت های ایســتگاه در راســتای بانــک ژن آبزیان، سیســتم 
نویــن آبــزی پــروری، پــرورش گونــه هــای بومــی هماننــد ماهــی ســوف 
ســفید، ماهــی ســفید، ماهــی ســوف حاجــی طرخــان، کپــور تاالبــی و 
ــروژه بانــک ژن ســس  ــان پرداخــت و در خصــوص پ ــور ماهی ســایر کپ

ــی از کشــور مجارســتان(  ــرورش ماهــی کپــور تاتــا )واردات و همچنیــن پ
ــی،  ــه الگوی ــاد مزرع ــان ایج ــن ایش ــه داد. همچنی ــی ارائ ــز توضیحات نی
تحقیقاتــی و ترویجــی در حــوزه تکثیــر و پــرورش آبزیــان، بهــره گیــری 
از سیســتم هــای نویــن، بانــک ژن زنــده، گونــه هــای بومــی و اقتصــادی 
دریــای خــزر و تــاالب انزلــی و رســیدن بــه دانش فنی پــرورش گونــه های 
بــا ارزش مثــل: ماهــی ســفید و دســتیابی بــه بیوتکنیــک تکثیــر ماهی 
ســس، کشــت تلفیقــی دام و طیــور آبزیــان و برنــج را از سیاســت هــای 
مهــم ایــن پژوهشــکده دانســته و درخواســت خــود را در قالــب اعتبــارات 
شهرســتانی جهــت توســعه، تکمیــل و تجهیــزات ارائــه نمودنــد. در ادامه 
مهنــدس صادقــی نژاد، سرپرســت ایســتگاه تحقیقاتــی تکثیــر و پرورش 
آبزیــان فومــن توضیحــات تکمیلــی در خصــوص رونــد اجرایی طــرح های 
عمرانــی و پــروژه هــای تحقیقاتــی را ابــراز داشــت. دکتــر فکــور، فرمانــدار 
شهرســتان فومــن ضمــن تشــکر از پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه در 
ایســتگاه، همــکاری جهــت پی گیــری اعتبارات بــرای حمایت از ایســتگاه 

تحقیقاتــی تکثیــر و پــرورش آبزیــان فومــن را تاکیــد کــرد.

بازدید فرماندار شهرستان فومن از ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان فومن
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ــای  ــوژی دری ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــزر نشس ــای خ ــی دری ــبت روز مل ــه مناس ــاری، ب ــزر- س خ
تخصصــی »گذشــته، حــال و آینــده دریــای خــزر، آینــده پژوهــی« 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــخنرانی علم ــا 5 س ــازی و ب ــورت مج بص
ــرداد  ــورخ22 م ــنبه م ــح روز ش ــاعت ۹ صب ــه راس س ــن برنام ای
ــران و تــالوت کالم اهلل  ــی جمهــوری اســالمی ای 1401 بــا ســرود مل
مجیــد آغــاز شــد. پــس از ارائــه مقدمــه ای کوتــاه در مــورد دلیــل 
ــوی،  ــدس تق ــط مهن ــزر توس ــای خ ــام دری ــن روز بن ــذاری ای نامگ
مســئول روابــط عمومــی، دکتــر نصرالــه زاده، رئیــس  پژوهشــکده 
ــی  ــک روز مل ــدگان و تبری ــرکت کنن ــه ش ــدم ب ــر مق ــن خی ضم
دریــای خــزر ســخنرانی خــود را بــا عنــوان: رونــد ســطح تروفیکــی 

ــرد. ــه ک ــای خــزر ارائ و آالینــده هــای زیســت محیطــی دری
ــای  ــی دری ــه گرای ــت تغذی ــی از وضعی ــس پژوهشــکده گزارش رئی
ــی،  ــای صنعت ــده ه ــر آالین ــر و تاثی ــای اخی ــال ه ــزر در س خ
کشــاورزی و شــهری در تغییــر آن و اقدامــات انجــام شــده توســط 
ــرد و پیشــنهادات  ــان ک ــه بی ــن زمین ــان پژوهشــکده در ای محقق
ــود و متعــادل شــدن ســطح تروفیکــی  ــی جهــت بهب و راهکارهای

ــای خــزر داشــت. دری
ســخنران بعــدی دکتــر فضلــی، رئیــس بخــش مدیریــت و 
ــا  ــود را ب ــخنرانی خ ــه س ــود ک ــکده ب ــر پژوهش ــی ذخای ارزیاب
ــرد.  ــه ک ــزر ارائ ــای خ ــر دری ــازی ذخای ــی و بازس ــوان ارزیاب عن
ایشــان عوامــل تاثیرگــذار کاهــش جمعیــت آبزیــان دریــای خــزر 
ــی رویــه و غیــر مجــاز، آلودگــی رودخانــه هــا، تخریــب  را صیــد ب
محــل هــای طبیعــی تخمریــزی ماهیــان، ورود شــانه دار، تغییــر 
ــان داشــت و  اقلیــم و افزایــش دمــای ســطح آب دریــای خــزر بی
ــاری  ــان اســتخوانی، خاوی ــد ماهی ــه آمــار صی در ســخنان خــود ب

ــرد. ــاره ک ــر اش ــای اخی ــال ه ــان در س ــکا ماهی و کیل
ــه و  ــکو در تجزی ــی یونس ــو کرس ــری عض ــر نظ ــه، دکت در ادام
ــود را در  ــب خ ــاحلی، مطال ــق س ــی مناط ــر احتمال ــل خط تحلی
ــای  ــوع ســونامی در جنــوب دری خصــوص خطــرات و احتمــال وق
خــزر بــه اســتماع شــرکت کننــدگان رســاند و از مطالعــات انجــام 
ــتر  ــاحلی، بس ــای س ــن ه ــف زمی ــای مختل ــه ه ــده در الی ش
ــرق  ــا ش ــرب ت ــران از غ ــمال ای ــای ش ــل ه ــزر و گس ــای خ دری
ــه نحــوه حرکــت گســل  ــن گــزارش ب ــر داد. در ای ــا خب ــن دری ای
ــرزه  هــا طــی ســال هــای گذشــته و بــه وقــوع پیوســتن زمیــن ل
هــای مکــرر کــه باعــث ایجــاد پســتی و بلنــدی هــای امــروزی و 
ــن مناطــق شــد  ــان ای ــرت ســاکنان آن زم ــم و مهاج ــر اقلی تغیی

ــد. ــاره گردی اش
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــو هی ــی،  عض ــر عوف دکت
ــود کــه  شــیالتی کشــور ســخنران چهــارم ایــن نشســت علمــی ب
ضمــن اشــاره بــه ســند تاریخــی کنوانســیون مربــوط بــه وضعیــت 
ــای  ــه امض ــخ 12 اوت 2018 ب ــه در تاری ــزر ک ــای خ ــی دری حقوق
ــرای اجــرای   ــه  و اساســی ب ــای خــزر رســید و پای همســایگان دری
ــود،  ــه خــزر خواهــد ب ــزرگ در منطق ــی ب ــن الملل ــای بی ــروژه ه پ
ــای  ــوم هــای ســاحلی دری ــی زیســت ب الگوهــای مدیریــت حفاظت
خــزر را نیــز شــرح کــرد. ایشــان از پــروژه هــای برنامــه ریــزی شــده 
ــی  ــوم هــای ســاحلی- دریای ــت ب ــگاه زیس ــه خــزر و جای در منطق
ــی، تهدیدهــا و چالــش هــای  ــی و حفاظت در برنامــه هــای مدیریت
ــوم  ــر در تنــوع زیســت ب ــوم ســاحلی و مولفــه هــای موث زیســت ب

ــز ســخن گفــت. ــی نی هــای ســاحلی- دریای
ــات  ــای هی ــی از اعض ــر روح ــم دکت ــن مراس ــخنران ای ــن س آخری
علمــی پژوهشــکده ، کــه اکولــوژی موجــودات زیســتی در دریــای 
ــانه  ــوه ورود ش ــش و نح ــه ای از پراکن ــه داد خالص ــزر را ارائ خ
ــی آن  ــرات اکولوژیک ــزر و تاثی ــای خ ــیاه و دری ــای س ــه دری دار ب
ــد  ــود گنجان ــخنان خ ــی را در س ــه آب ــن پهن ــتم ای ــر اکوسیس ب
ــکده  ــن پژوهش ــط محققی ــده توس ــام ش ــای انج ــت ه و از فعالی
ــی و آداپتاســیون شــانه دار Beroe  طــی ســال  ــروژه معرف در پ

ــر گفــت. ــای اخی ه
در نهایــت ایــن نشســت علمــی کــه بــا اســتقبال خــوب 
ــا پرســش و پاســخ بیــن شــرکت  ــود ب ــرو شــده ب عالقمنــدان روب

ــید. ــان رس ــه پای ــخنرانان ب ــدگان و س کنن

نشست تخصصی »گذشته، حال و آینده دریای خزر، آینده پژوهی« به مناسبت روز ملی دریای خزر
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ــی  ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  کشــور- گیــالن، دکتــر جهان
ــد  ــکده بازدی ــوزه پژوهش ــراه از م ــات هم ــاق هی ــه اتف ــالن ب ــتان گی ــتی اس دس
ــوزه  ــت م ــت ثب ــکده جه ــای پژوهش ــری ه ــه پیگی ــد در ادام ــن بازدی ــود. ای نم
ــی و  ــه منظــور جانمای ــروری کشــور صــورت گرفتــه و ب ــی تحقیقــات آبــزی پ مل
ــرکل شــیالت اســتان  ــا مدی راه انــدازی مــوزه ضمــن برگــزاری جلســه مشــترک ب
گیــالن و مدیریــت امــور خاویــاری گیــالن، پیشــنهاد گردیــد مــوزه ملــی شــیالت 
ــرد. ــور صــورت پذی ــه مذک ــا همــکاری ســه مجموع ــروری ب ــزی پ ــات آب و تحقیق

ــی  ــان، کارگاه آموزش ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تحــت عنــوان »فوریــت هــای پزشــکی و کمــک هــای اولیــه« توســط مرکــز فوریــت هــای 
ــش و توانمندســازی همــکاران در  ــش دان ــا هــدف افزای ــی ب ــدر انزل پزشــکی شهرســتان بن
ــا  ــج، ب ــه در ســوانح و بیمــاری هــای رای زمینــه فوریــت هــای پزشــکی و کمــک هــای اولی
حضــور آقایــان علیــزاده، رئیــس و دوســت پرســت از کارشناســان خبــره مرکــز فوریــت هــای 
پزشــکی شهرســتان بنــدر انزلــی، در ســالن جلســات و نمازخانــه مرکــز برگزار شــد. ســرفصل 
ایــن دوره آموزشــی، آگاهــی از بیمــاری هــای رایــج امــروزی و نحــوه پیشــگیری و مقابلــه بــا 
آنهــا، مهــارت هــای پایــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای قلبــی- ریــوی و دیابــت بــود. 
پــس از برگــزاری کالس تئــوری، آمــوزش هــای احیــا قلبــی )CPR( و تنفــس مصنوعــی بــه 
صــورت عملــی انجــام شــد و هریــک از همــکاران ایــن مهــارت را اجــرا نمودنــد. بــه شــرکت 
کننــدگان در ایــن دوره گواهینامــه معتبــر از ســوی مرکــز فوریــت هــای پزشــکی شهرســتان 

بنــدر انزلــی ارائــه خواهــد شــد.

بازدید از موزه پیشینه پژوهشی شیالت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

برگزاری کارگاه آموزشی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، ســخنرانی علمــی تحــت 

ــپین در  ــای کاس ــون دری ــم فیتوپالنکت ــش و تراک ــوان »پراکن عن
ســواحل گیــالن و ارتبــاط آن بــا کاهــش صیــد ماهیــان ســفید 
و کفــال« توســط دکتــر ســیامک باقــری از اعضــای هیــات 
ــد.  ــه گردی ــش ارای ــالن همای ــل س ــکده در مح ــی پژوهش علم
ــزان ۳  ــه می ــا ب ــطحی آب دری ــای س ــان داد، دم ــا نش ــه ه یافت
ــته  ــش داش ــر افزای ــه اخی ــراد در 2 ده ــانتی گ ــه س ــا 4 درج ت
اســت. افزایــش دمــای ســطحی آب و شــوری نشــان دهنــده اثــر 
ــت. در  ــه اس ــم در منطق ــر اقلی ــای و تغیی ــه ه ــای گلخان گازه
ــا  ــر در مقایســه ب مطالعــه حاضــر تراکــم فیتوپالنکتــون 10 براب
قبــل از ســال 1۳80 افزایــش نشــان داد. تغییــرات مــواد مغــذی، 
ــث  ــپین باع ــای کاس ــواحل دری ــا در س ــوری آب دری ــا و ش دم
ــث  ــن باع ــون و همچنی ــی فیتوپالنکت ــاختار، فراوان ــر در س تغیی
ایجــاد چندیــن شــکوفایی فیتوپالنکتــون در دهــه اخیــر در 
ــک  ــون و جلب ــم فیتوپالنکت ــت. تراک ــده اس ــالن ش ــواحل گی س
ــان ســفید و کفــال از آن هــا  ــا کــه بچــه ماهی هــای بســتر دری
ــد  ــش صی ــت و کاه ــته اس ــش داش ــد، افزای ــی کنن ــه م تغذی
ــون  ــی پالنکت ــع غذای ــه مناب ــوط ب ــال مرب ــان ســفید و کف ماهی

ــت. ــوده اس ــالن نب ــواحل گی در س

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیان ســردآبی 
ــات  ــه تحقیق ــس مؤسس ــی، رئی ــر بهمن ــن، دکت ــور- تنکاب کش
علــوم شــیالتی کشــور، مهنــدس کهنســال، مدیــر کل هماهنگــی 
ــری  ــپهداری، مج ــر س ــدران، دکت ــتانداری مازن ــادی اس ــور اقتص ام
ــفیدیان،  ــدس س ــزل آال SPF و مهن ــی ق ــد ماه ــرح کالن تولی ط
ــدران و  ــتانداری مازن ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــناس هماهنگ کارش
نماینــده اســتانداری در کمیتــه راهبــری طــرح کالن تولیــد ماهــی 
ــه  قــزل آال SPF در مرکــز حضــور یافتنــد و در جلســه ای کــه ب
ــه  ــات کمیت ــرای مصوب ــی اج ــی مشــکالت و چگونگ منظــور بررس
راهبــری طــرح مذکــور بــود شــرکت نمودنــد. ابتــدا دکتــر بهمنــی 
ــر مقــدم، بــه جایــگاه مرکــز از دیــدگاه پدافنــد  ضمــن عــرض خی
غیــر عامــل و بیوتروریســم، اقدامــات مهــم انجــام و برنامــه ریــزی 
ــژه  ــداری وی ــدران و فرمان ــتانداری مازن ــت اس ــزوم حمای ــده و ل ش
شهرســتان تنکابــن از مرکــز و ارتقــاء جایــگاه آن در ســطوح ملــی 
ــه  ــگری ب ــر لش ــم دکت ــه خان ــود. در ادام ــاره نم ــه ای اش و منطق
ــه  ــی و منطق ــطوح مل ــگاه آن در س ــریح جای ــز و تش ــی مرک معرف
ای )مرکــز راهبــری منطقــه  ای شــبکه مراکــز آبــزی  پــروری 
شــاخص  دســتاوردهای  بــه   )  NACA  ( اقیانوســیه  آســیا- 
ــی  ــزر، ماه ــای خ ــی آزاد دری ــوص ماه ــز در خص ــی مرک تحقیقات
ــزل آال  ــی ق ــد ماه ــرح کالن تولی ــان و ط ــن کم ــزل آالی رنگی ق
ــام  ــی انج ــی و حقوق ــی، عمران ــم اداری، مال ــات مه SPF و اقدام
 SPF ــرح ــاز اول ط ــروع ف ــان ش ــوص از زم ــه خص ــز ب ــده مرک ش
ــاه  ــور )دی م ــرح مذک ــاز دوم ط ــروع ف ــاه ســال 1۳۹4( و ش )دی م
ــی در دســت  ســال 1۳۹۹(، برنامــه هــای مهــم پژوهشــی و عمران
ــه  اجــرا، طــرح هــای مصــوب مرکــز در ســفر ریاســت جمهــوری ب
ــش روی  ــای پی ــش ه ــارات مربوطــه، چال ــدران و اعتب اســتان مازن
ــتیبانی و  ــی، پش ــی، عمران ــی، مال ــای پژوهش ــوزه ه ــز در ح مرک
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــش ه ــت از چال ــرون رف ــای ب ــی و راه ه حقوق
ــی اســتان و در رأس آنهــا  خواســتار حمایــت دســتگاه هــای اجرای

ــاد  ــازمان جه ــزی و س ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــتانداری، س اس
ــی  ــداف تحقیقات ــبرد اه ــت پیش ــدران جه ــتان مازن ــاورزی اس کش
ــان،  ــش بنی ــد، دان ــال )تولی ــعار س ــق ش ــتای تحق ــز در راس مرک
ــر کل  ــال، مدی ــدس کهنس ــپس مهن ــدند. س ــن( ش ــتغال آفری اش
ــر  ــن تقدی ــدران ضم ــتانداری مازن ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
ــر لشــگری و  ــم دکت ــای خان ــری ه ــا و پیگی ــالش ه و تشــکر از ت
ــه  ــردآبی کشــور ب ــان س ــات ماهی ــز تحقیق ــرد پرســنل مرک عملک
ــی اشــاره  ــگاه ایــن مرکــز در ســطوح اســتانی و مل ــت و جای اهمی
نمــود و حمایــت و رفــع چالــش هــای ایــن مرکــز توســط دســتگاه 
ــالم  ــته و اع ــروری دانس ــط اســتان را الزم و ض ــی مرتب ــای اجرای ه
نمودنــد کــه اســتانداری مازنــدران ضمــن حمایــت از برنامــه هــای 
در دســت اجــرا و اقــدام ایــن مرکــز اقدامــات الزم را جهــت تعامــل 
ــع  ــز و رف ــن مرک ــا ای ــتان ب ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــتر دس بیش
ــن  ــع و مشــکالت موجــود انجــام خواهــد داد. ایشــان همچنی موان
ــه و  ــس مؤسس ــوان رئی ــه عن ــی ب ــر بهمن ــای دکت ــت ه از حمای
ــز  ــرح کالن SPF از مرک ــری ط ــوان مج ــه عن ــپهداری ب ــر س دکت
ــوع اســتاندار از مرکــز  ــب الوق ــد قری ــه بازدی ــی و ب تشــکر و قدردان
ــد از ســالن در حــال  ــس از اتمــام جلســه بازدی ــد. پ اشــاره نمودن
ــای خــزر، چگونگــی و نحــوه  ــی آزاد دری ــژاد ماه ســاخت اصــالح ن
ســاماندهی رودخانــه دوهــزار در ضلــع شــرقی مرکــز توســط امــور 
ــر، انکوباســیون  ــن، ســالن هــای تکثی ــع آب شهرســتان تنکاب مناب
ــزل آال  ــی ق ــد ماه ــرح کالن تولی ــی ط ــرورش الرو و بچــه ماه و پ
SPF و 11 خانــواده از الروهــای بــا ســالمت باال و دارای شناســنامه 
ژنتیکــی طــرح مذکــور، ســایت سرپوشــیده و مولدیــن ماهــی آزاد 
ــی و  ــد عفون ــای ض ــتم ه ــا و سیس ــگاه ه ــزر، آزمایش ــای خ دری
ــز انجــام شــد. ــرورش مرک ــر و پ ــای تکثی ــی آب ســایت ه هواده

بازدید از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای 
جنــوب کشــور- اهــواز، بــا اســتناد 
ــد  ــت صی ــه مدیری ــه کمیت ــه مصوب ب
شــیالت خوزســتان، صیــد میگــوی 
ببــری در صیــدگاه بحــرکان واقــع در 
ــتم  ــخ بیس ــتان از تاری ــای خوزس آب ه
مــرداد مــاه ســال جــاری در عمــق 
ــوی آزاد اعــالم  ــا اطــالع ثان ــرایط خــاص ت ــا ش ــر ب ــاالی هشــت مت ب
مــی گــردد. شــایان ذکــر اســت بــه اســتناد مصوبــات ایــن کمیتــه، 
صیــد میگــوی ببــری مــی بایســت بــر اســاس دســتورالعمل معاونت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــورت گی ــتان ص ــیالت خوزس ــد اداره کل ش صی
ــب  ــناور و نص ــدرت ش ــد )ق ــش از صی ــه پی ــوط ب ــدات مرب تمهی

ــدازه  ــور، ان ــدازه چشــمه ت ــا آن، ان ــی متناســب ب ــل چشــمه مربع پان
ــه  ــتی خدم ــای بهداش ــه ه ــد )گواهینام ــس از صی ــور( و پ ــاک ت س
ــه،  ــد، تخلی ــداری مناســب صی ــه نگه ــوط ب ــات مرب و شــناور، ملزوم
حمــل و نقــل و اخــذ تعرفــه صیــد( مــی باشــد. مــدت زمــان صــدور 
ــتان  ــادی در شهرس ــای صی ــج ه ــرای لن ــت روز ب ــد هف ــوز، صی مج
هــای آبــادان، خرمشــهر و هندیجــان بــرای صیــد ماهــی و میگــو بــه 
ــرای صیــد میگــو  ــرای قایــق هــای هندیجــان ب صــورت یکســان و ب
مــی باشــد. همچنیــن صیــد حمــل و جابجایــی میگو در شــناورهای 
فاقــد مجــوز ممنــوع مــی باشــد. گفتنــی اســت، انجــام گشــت هــای 
ــه  ــوب کشــور ب ــروری آب هــای جن ــزی پ ــی پژوهشــکده آب تحقیقات
منظــور تعییــن زمــان ممنوعیــت و آزادســازی صیــد آبزیــان از جملــه 
پــروژه هــای حاکمیتــی اســت کــه هــر ســاله توســط پژوهشــکده در 

ــود. ــی ش ــام م ــتان انج ــای اس ــدگاه ه صی

آزادسازی صید میگوی ببری در آبهای صیدگاه بحرکان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور، چهــار عنــوان کتــاب بــا تــالش محققیــن عرصــه 
علــوم شــیالتی و بخــش اطالعــات علمــی موسســه منتشــر شــد.

عناوین کتاب ها به شرح ذیل می باشد:
ــان،  ــک آبزی ــات ژنتی ــی در مطالع ــرد DNA میتوکندریای -  کارب

ــری ــر ســجاد نظ ــف: دکت مؤل
-  راهنمــای شناســایی پالنکتــون در آبهــای ایرانــی دریــای 
ــیامک  ــر س ــبک  آرا، دکت ــل س ــدس جلی ــان: مهن ــپین، مؤلف کاس

ــری باق
-  ایمنــی و بهداشــت غذاهــای دریایــی، مؤلــف: دکتــر مینــا ســیف 

زاده
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــای موسس ــت ه ــه فعالی - کارنام
کشــور، تدوین کننــدگان: دکتــر ســیدجلیل ذریــه زهــرا و همــکاران

روابــط عمومــی موسســه، ضمــن تبریــک بــه محققیــن ارجمنــد 
ایــن عرصــه، آرزوی توفیقــات بیشــتر را برایشــان مســئلت دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور، چهــار عنــوان کتــاب بــا تــالش محققیــن عرصــه 
علــوم شــیالتی و بخــش اطالعــات علمــی موسســه منتشــر شــد.

عناوین کتاب ها به شرح ذیل می باشد:
ــان،  ــک آبزی ــات ژنتی ــی در مطالع ــرد DNA میتوکندریای -  کارب

ــری ــر ســجاد نظ ــف: دکت مؤل
-  راهنمــای شناســایی پالنکتــون در آبهــای ایرانــی دریــای 
ــیامک  ــر س ــبک  آرا، دکت ــل س ــدس جلی ــان: مهن ــپین، مؤلف کاس

ــری باق
-  ایمنــی و بهداشــت غذاهــای دریایــی، مؤلــف: دکتــر مینــا ســیف 

زاده
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــای موسس ــت ه ــه فعالی - کارنام
کشــور، تدوین کننــدگان: دکتــر ســیدجلیل ذریــه زهــرا و همــکاران

روابــط عمومــی موسســه، ضمــن تبریــک بــه محققیــن ارجمنــد 
ایــن عرصــه، آرزوی توفیقــات بیشــتر را برایشــان مســئلت دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــالح 
نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید 
مطهــری- یاســوج، در راســتای طرح 
ــان  ــد ماهی ــه رش ــی مقایس ترویج
ــزل آالی  ــد ق ــد و دیپلوئی تریپلوئی
ــره  ــرایط به ــان در ش ــن کم رنگی
بــردار تعــداد 2000 قطعــه بچــه 
ــس و  ــک جن ــد ت ــی تریپلوئی ماه
ــک  ــه ی ــس ب ــک جن ــد ت دیپلوئی
مزرعــه پرورشــی قــزل آالی رنگیــن 
کمــان در اســتان چهارمحــال و 
بــه  گردیــد.  منتقــل  بختیــاری 
منظــور اجــرای طــرح ترویجــی مصــوب مرکــز در ســال 1400، تولیــد 
ــن  ــزل آالی رنگی ــد ق ــد و دیپلوئی ــس تریپلوئی ــک جن ــان ت ماهی
ــکاران  ــری و هم ــتور کار مج ــاه 1400 در دس ــن م ــان در بهم کم
ــج  ــت تروی ــا مدیری ــی ب ــد از رایزن ــت و بع ــرار گرف ــوج ق ــز یاس مرک
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، مدیریــت ترویــج اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری و همــکاری دکتــر 
شــیالت  رئیــس  کریمــی، 
ــدس  ــم مهن ــهرکرد و خان ش
روســتا،  دهیــار  جلیلــی، 
مزرعــه پرورشــی مشــخص 
و ماهیــان 18 گرمــی در دو 
ــور  ــه منظ ــاوت ب ــروه متف گ
منتقــل  رشــد  مقایســه 

ــدند. ش

 انتقال بچه ماهیان تریپلوئید تمام ماده و دیپلوئید انتشار چهار عنوان کتاب 
قزل آالی رنگین کمان
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــی موسســه تحقیقــات  عموم
علــوم شــیالتی کشــور، دکتــر 
ــی، در آغــاز ایــن  فریــدون عوف
نشســت، ســخنرانی خــود 
بــا عنــوان نگاهــی بــه روز 
جهانــی پالســتیک )کانــون 
ــتیک در  ــت پالس ــای انباش ه
ســواحل ایــران، تهدیــد یــا 
فرصــت( را ارائــه کــرد. وی، 
ــه  ــزارش برنام ــه گ ــاره ب ــا اش ب
محیــط زیســت ســازمان ملــل 
جهــان  در  گفــت:  متحــد، 
ســاالنه 5 تریلیــون کیســه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــود ک ــی ش ــتفاده م ــرف اس ــار مص ــتیکی یکب پالس
ــا بیشــتر از  ــوس ه ــا ســال 2050 اقیان ممکــن اســت باعــث شــود ت

ــند. ــتیک باش ــاوی پالس ــی، ح ماه
عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقات علــوم شــیالتی کشــور، افزود: 
در ســال 2021 در اجــالس ســازمان ملــل، دولــت هــای کشــورهای عضو 
متعهــد شــده انــد کــه چرخــه زیســت پالســتیک از تولیــد و حمــل و 
نقــل تــا ســاخت، مصــرف و دفــع را بــا هــدف پایــان دادن بــه آلودگــی 

پالســتیکی بررســی کنند.
دکتــر عوفــی، پــس از شــرح طبقــه بنــدی پســاماندهای پالســتیکی 
ســاحلی - دریایــی، مهمتریــن مناطــق انباشــت پســماندهای 

ــرد. ــی ک ــور را معرف ــوب کش ــاحلی جن ــه س ــتیکی در ناحی پالس
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر، بندرماهشــهر )خور - خلیــج موســی(، بندر 
هندیجــان )خلیــج بحرکان( در اســتان خوزســتان، بنــدر دیلــم و گناوه، 
بنــادر دیــر - نخیلو، عســلویه )خلیــج نایبند( در اســتان بوشــهر، جزایر 
تنــب بــزرگ و کوچــک، جزایــر الوان و ســیری، جزیــره ابوموســی، جزیره 
قشــم )خلیــج دیرســتان(، جزایــر الرک و هنــگام در اســتان هرمــزگان و 
خلیــج جاســک شــرقی و غربــی و خلیــج گوردیــم در اســتان هرمزگان 
و سیســتان و بلوچســتان، مهمتریــن مناطــق انباشــت پســماند هــای 

پالســتیکی در ناحیــه ســاحلی جنــوب کشــور بــه شــمار مــی روند.
ــوس  ــی اقیان ــگاه مل ــا از پژوهش ــدی نی ــی مه ــر عل ــه دکت در ادام
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــوم دریای ــکده عل ــوی پژوهش ــوم ج ــی و عل شناس
فراوانــی میکروپالســتیک هــا در رســوبات فراســاحلی خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان، مطالبــی را عنــوان کــرد. وی در ایــن ســخنرانی، بــا بیان 
اینکــه هــر ســاله 8 میلیــون تــن زبالــه پالســتیکی بــه اقیانــوس هــا 
راه مــی یابنــد، گفــت: اکنــون ایــن بحــران قدیمــی در ســایه ویــروس 
ــای  ــه ماســک ه ــرف روزان ــرده و مص ــدا ک ــدی پی ــا شــکل جدی کرون
جراحــی و پالســتیک هــای یکبــار مصــرف موجــب بحــران جدیــد در 
ــر ماســک و  ــالوه ب ــی شــود. ع ــا م ــوس ه ــی پالســتیکی اقیان آلودگ
دســتکش هــا، کیســه هــا، ظــروف، کارد و چنــگال پالســتیکی بــرای 
ــی  ــرار م ــورد اســتفاده ق ــا و ســایر مشــاغل م کار ایمــن رســتوران ه

گیــرد، در نتیجــه بــدون وجــود دســتورالعمل هــای روشــن و سیســتم 
هــای دفــع پســماند، اخبــار و رســانه هــا در سراســر جهــان از افزایــش 
مصــرف ماســک، دســتکش، روکــش و ســایر مــوارد محافظت شــخصی 
و پالســتیک هــای یکبــار مصــرف در ســواحل دریاهــا و رودخانــه هــا 

گــزارش مــی دهنــد.
ــتیکی،  ــای پالس ــه ه ــی زبال ــوع و چگونگ ــورد تن ــه، در م وی در ادام
میــزان و فرکانــس آنهــا در خلیــج فــارس و دریــای عمــان، توضیحاتــی 

ــه داد. را ارائ
ســپس دکتــر علــی نصرالهــی، از دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــکده 
علــوم و فنــاوری زیســتی، در مــورد زبالــه هــای دریایــی و جوامــع همراه 
در خلیــج فــارس، ســخنرانی کــرد. وی، زبالــه هــای دریایــی را شــامل 
هرگونــه مــاده جامــد و پایــدار از لحــاظ ســاختاری دانســت کــه تولیــد 
یــا فــرآوری شــده و بــه صــورت تصادفــی یــا عمــدی در ســواحل دریــا و 

اقیانــوس هــا رهــا مــی شــوند.
دکتــر نصرالهــی بــا بیــان اینکــه عمــر متوســط بطــری پالســتیکی در 
دریاهــا 450 ســال تخمیــن زده مــی شــود، افــزود: زبالــه هــای ناشــی از 
کشــتیرانی، آبــزی پــروری، صیــادی و اســتحصال نفــت و گاز از منابــع 
دریایــی و زبالــه هــای ناشــی از رودخانــه هــا، جوامــع ســاحلی، صنعــت 

و کشــاورزی از منابــع زمینــی بــه شــمار مــی رونــد.
ــه عنــوان  ــه هــای شــناور ب ــه هــای شــناور، زبال ماهیــت و منشــا زبال
حامــل هــای پراکنــش موجــودات، ترکیــب جوامــع رفتینــگ روی زباله 
هــای شــناور و ترکیــب گونــه هــای رفتینــگ هــا، از مهمترین مــواردی 

بــود کــه دکتــر نصرالهــی آنهــا را تشــریح کــرد.
وی، بــا اشــاره بــه تحقیقــات انجــام شــده در ایســتگاه هــای تحقیقاتی 
ــی ایســتگاه هــا حداقــل ۷0  ســواحل جنــوب کشــور، گفــت: در تمام
ــزان  ــترین می ــود و بیش ــتیک ب ــس پالس ــا از جن ــه ه ــد از زبال درص
ــرقی  ــوب ش ــع جن ــتگاه ضل ــش از ۹۷ درصــد( در ایس پالســتیک )بی

ــده شــد. الرک دی
ــر مهــدی گلشــن، از بخــش زیســت فنــاوری موسســه  در ادامــه، دکت
 )BPA( تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در ارتباط بــا بیســفنول اِی

و بیومارکرهــای هشــداردهنده، مطالبــی را ارائــه کــرد.
ــر  ــفنول A - خب ــام   BPA-بیس ــه ن ــاده ای ب ــن، از م ــر گلش دکت
ــرای تولیــد  ــه طــور گســترده ب ــی اســت و ب داد کــه یــک ترکیــب آل
ــی  ــی کربنــات، اپوکســی، رزیــن فنولیــک و پل ــی ماننــد پل پلیمرهای
ــدات تجــاری  ــرای تولی ــوادی ب ــا م ــی شــود. اینه اســترها اســتفاده م

ــتند. ــا هس ــیدنی ه ــذا و نوش ــروف غ پالســتیک و پوشــش ظ
ــی را  ــل ماه ــد مث ــیر تولی ــود، مس ــخنرانی خ ــی از س وی در بخش
تشــریح کــرد و افــزود: بیســفنول A عملکــرد غــده هــای تناســلی در 
ماهــی نــر را تعدیــل کــرده و تحــرک و ســرعت اســپرم آنهــا را تحــت 

ــرار مــی دهــد. ــر ق تاثی
ــهید  ــگاه ش ــیار دانش ــمی، دانش ــین هاش ــید حس ــر س ــپس دکت س
ــش  ــرل و کاه ــرای کنت ــی ب ــنهاد چارچوب ــوان پیش ــا عن ــتی، ب بهش

برگزاری نشست علمی تخصصی به مناسبت روز جهانی بدون پالستیک 

ادامه در صفحه ۳0
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ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــخنرانی خ ــا س ــتیک ه ــار پالس انتش
دکتــر هاشــمی، پــس از تشــریح میکروپالســتیک هــا، گفــت: افزایــش 
ــی و  ــواص عال ــل خ ــه دلی ــان، ب ــتیک در جه ــای پالس ــاالنه تقاض س
ــب و  ــر تخری ــاالی پالســتیک هــا در براب قیمــت مناســب، مقاومــت ب
عــدم بازیافــت بخــش قابــل توجهــی از پالســتیک تولیــدی در دنیــا از 
جملــه دالیلــی هســتند کــه ورود مقــدار زیــادی پالســتیک بــه محیــط 
را موجــب مــی شــوند. وی بــا بیــان اینکــه تولیــد پالســتیک در جهــان، 
از 1.5 میلیــون تــن در ســال 1۹50 بــه ۳68 میلیــون تــن در ســال 201۹ 
ــی پالســتیک هــا در دوره  ــد تجمع ــزود: تولی ــه اســت، اف افزایــش یافت
ــه  ــا 2020 ب ــن و در دوره 1۹50 ت ــون ت ــا 201۷، حــدود ۹.2 میلی 1۹50 ت
میــزان ۳4 میلیــون تــن بــرآورد مــی شــود کــه در حــال حاضــر هیــچ 

ــرای کاهــش تولیــد پالســتیک وجــود نــدارد. چشــم انــداز روشــنی ب
منابــع اصلــی ورود پالســتیک هــا بــه محیــط، منشــا پالســتیک ها در 
محیــط، فاضــالب و پالســتیک هــا، منابــع اصلــی میکروپالســتیک ها 
در فاضــالب، پالســتیک هــای مصرفی در فرش ماشــینی و کمپوســت 

پســماند شــهری، از دیگــر مــواردی بــود کــه وی آنهــا را تشــریح کرد.
کنتــرل انتشــار پالســتیک هــا بــه محیــط بــا توجه بــه اصــول اقتصاد 
ــا   ــب  ب ــر  تخری ــی  پالســتیک  هــای  مقــاوم  در  براب چرخشــی، جایگزین
مــواد  دیگــر، تولیــد محصــوالت بــادوام و قابــل بازیافــت، کاهــش میزان 
مصــرف پالســتیک، جمــع آوری پالســتیک هــای رها شــده در محیط، 
تســریع فرآینــد تخریــب طبیعی پالســتیک هــا از جمله پیشــنهاداتی 

بــود کــه دکتــر هاشــمی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
در پایــان، در خصــوص مطالــب عنــوان شــده، بیــن حاضــران جلســه، 

بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

ادامه از صفحه 2۹

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خزر- 
ســاری، همایــش دریــای خــزر )کاســپین( فرصــت هــا و چالــش هــا 
بــه همــت کانــون مهندســین شهرســتان نــور در ســالن اجتماعــات 
مجموعــه فرهنگــی و هنــری دیــدی ایزدشــهر برگــزار شــد. در ایــن 
ــر  ــر صاب ــکده و دکت ــس پژوهش ــه زاده، رئی ــر نصرال ــش دکت همای
وطــن دوســت، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــوان  ــه عن ــران ب ــی ای ــی شناس ــس انجمــن ماه ــب رئی ــل و نای باب

ســخنرانان اصلــی دعــوت شــدند.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــرکل حفاظــت محی ــان، مدی ــر کاوی ــدا دکت ابت
مازنــدران ضمــن عــرض تبریــک روز ملــی دریــای خــزر، از اهمیــت 
مدیریــت صحیــح در حفاظــت و بهــره بــرداری از منابع ایــن دریاچه 
ــه اصــول موافقتنامــه  ــودن کشــورهای حاشــیه خــزر ب و پایبنــد ب
کنوانســیون تهــران و اصــول محیــط زیســتی و عــدم ورود آالینــده 
ــی،  ــی ســخن گفــت. ســپس مهنــدس توکل هــا بــه ایــن پهنــه آب
فرمانــدار شهرســتان نــور، جایــگاه سیاســی، اقتصادی و گردشــگری 
ــرمایه و گردشــگر  ســواحل شــمالی کشــور و پتانســیل جــذب س
بــا رعایــت اصــول محیــط زیســتی و حفــظ ســالمت دریــا را بــرای 
حاضریــن شــرح داد. همچنیــن اضهــار امیــدواری کردنــد ســازمان 
ــت  ــاد فرص ــه ایج ــه زمین ــی منطق ــز آموزش ــا و مراک ــا، نهاده ه

ــا را  ــا دری ــط ب ــای مرتب ــته ه ــی در رش ــغلی و تحصیل ــای ش ه
بــرای ســاکنین و فرزنــدان ایــن نواحــی فراهــم نماینــد تــا بتواننــد 
ــل  ــرورش و تعام ــی، پ ــث آگاه ــوم باع ــن عل ــری ای ــن فراگی ضم
ــه  ــر نصرال ــوند. دکت ــزر ش ــای خ ــا دری ــینان ب ــاحل نش ــتر س بیش
ــزر  ــای خ ــی دری ــت محیط ــای زیس ــده ه ــد آالین ــاره رون زاده درب
ــر  ــن رابطــه مطالعــات چنــد دهــه اخی ــرد کــه در ای ســخنرانی ک
ــام  ــکده انج ــن پژوهش ــط محققی ــه توس ــزر ک ــای خ ــر روی دری ب
ــالب  ــی، فاض ــاورزی، صنعت ــای کش ــده ه ــت، ورود آالین ــده اس ش
ــرات  ــه و مخاط ــن دریاچ ــه ای ــتقات آن ب ــی و مش ــهری، نفت ش
ایجــاد شــده ناشــی از ایــن عوامــل نظیــر شــکوفایی جلبــک هــای 
ســمی و بــاال رفتــن میــزان فلــزات ســنگین و ســموم کلــره در آب، 
ــن  ــرد. همچنی ــان ک ــزر را بی ــای خ ــان دری ــت آبزی ــوبات و باف رس
ــه  ــد ورود شــانه دار مهاجــم و شــانه دار خــوار ب خالصــه ای از رون

ــای خــزر را شــرح داد. دری
 ســخنران دوم و پایانــی ایــن نشســت علمــی دکتــر وطــن دوســت 
ــتی  ــوع زیس ــون تن ــه پیرام ــود ک ــل ب از دانشــگاه آزاد اســالمی باب
دریــای خــزر صحبــت کــرد. ایشــان گونــه هــای مهــم و در حــال 
انقــزاض آبزیــان، پســتانداران، نرمتنــان دو کفــه ای و ســخت 
ــی و اظهــار داشــت،  ــای کاســپین را معرف پوســتان حاضــر در دری
بعضــی از ایــن گونــه هــا ماننــد: ماهیــان خاویــاری و فــک خــزری 
ــون ســاله طبیعــت هســتند در حــال  ــن میلی ــراث چندی ــه می ک
ــئولین،  ــتر مس ــه بیش ــت و توج ــد حمای ــوده و نیازمن ــراض ب انق
ــد  ــی باش ــمالی م ــواحل ش ــاکن در س ــردم س ــاد م ــادان و آح صی
ــر ژنتیکــی و بازســازی جمعیــت گونــه  تــا تنــوع گونــه ای و ذخای
هــای در معــرض خطــر حفــظ شــود. همچنیــن در ایــن همایــش 
مهنــدس فخــاری، رئیــس اداره آب، خــاک و پســماند اســتان 
ــت  ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ــی، رئی ــدس بابای ــدران، مهن مازن
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ــور، رئی ــتان ن شهرس
ــان و  ــور، روی ــتان ن ــی شهرس ــای ادارات دولت ــار و روس فریدونکن

ــتند. ــور داش ــز حض ــهر نی ایزدش

برگزاری همایش دریای خزر )کاسپین( فرصت ها و چالش ها



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی 
ــی راد،  ــر امین ــای دکت ــری ه ــرو پیگی ــار، پی ــای دور- چابه آبه
دکتــر ذوالجــودی، معــاون محیــط زیســت دریایــی و تــاالب هــای 
ــکار،  ــر میرش ــراه دکت ــه هم ــور ب ــت کش ــط زیس ــازمان محی س
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان، دکتــر میرزایــی، مشــاور 
ــزات  ــراه، از تجهی ــأت هم ــت و هی ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی

ــد. ــد کردن ــز بازدی ــی مرک ــگاهی و کارگاه آزمایش
 طــی یــک نشســت کارشناســی و مدیریتــی کــه در ســالن 
اجتماعــات برگــزار شــد، همــکاری در تبــادل اطالعــات کارشناســی 
ــروژه هــای  ــه طــرح هــا و پ ــوط ب و ارســال خالصــه گزارشــات مرب
ارزیابــی ذخایــر و حفــظ تنــوع زیســتی، اطــالع رســانی در خصوص 
ــی  ــا دینامیــک جمعیت ــط ب ــروژه هــای مرتب ــج طــرح هــا و پ نتای
آبزیــان بــه صــورت مؤثــر بــه کارشناســان ذیصــالح ســازمان محیط 

زیســت، همــکاری در ایجــاد دبیرخانــه احیــا و توســعه زیســت بــوم 
هــای ســاحلی و دریایــی در مرکــز بــا محوریــت و نظــارت ســازمان 
ــی نمــودن برنامــه هــای پایــش  محیــط زیســت بــه منظــور اجرای
ــوار ســاحلی  ــی در ن ــی از مناطــق ســاحلی و تاالب ــت محیط زیس
ــی و  ــوان علم ــری ت ــه کارگی ــا ب ــر مرکــز ب ــران و همــکاری مؤث مک
فنــی مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در رفــع چالــش 
ــا پیوســت زیســت محیطــی و حفــظ محیــط  هــای توســعه ای ب
زیســت دریایــی بــه عنــوان بررســی هــای همــکاری مؤثــر در پــروژه 
ــا  ــی ب ــی جهــت اســتقرار زیســتگاه هــای مصنوع هــای مــکان یاب
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــای کارشناس ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
ــود کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث و  از جملــه مــوارد مهمــی ب

ــرار گرفــت.  بررســی ق
ــه همــکاری هــای گذشــته اداره کل محیــط  ــا اشــاره ب ــر اژدری، ب دکت
زیســت اســتان و شهرســتان چابهــار در خصــوص طــرح ملــی 
جابجایــی مرجــان هــا کــه توســط مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای 
ــر  ــه تجــارب ســال هــای اخی ــا توجــه ب دور صــورت گرفــت، گفــت: ب
مرکــز و ســازمان محیــط زیســت در ایــن خصــوص، ایــن مرکــز آمادگی 
خــود را بــا همــکاری و نظــارت ســازمان محیــط زیســت در خصــوص 
بــه کارگیــری شــیوه هــای نویــن در انتقــال، توســعه و پایــش زیســت 
بــوم هــای حســاس مرجانــی در صــورت تأمیــن اعتبــارات الزم، اعــالم 
مــی دارد. در پایــان جلســه میهمانــان از طــرح پــرورش و مولــد ســازی 
میگــوی کرومــا )میگــوی ژاپنــی( و ســایر طــرح هــای در حــال اجــرای 

کارگاه تکثیــر و پــرورش مرکــز بازدیــد کردنــد.

ــگ  ــدس آژن ــار، مهن ــای دور- چابه ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رئیــس بخــش آبــزی پــروری مرکــز بــه همــراه رئیــس و معــاون پژوهشــی پژوهشــکده میگــوی کشــور 
از کارگاه هــای تکثیــر میگــوی اســتان سیســتان و بلوچســتان بازدیــد کردنــد و از رونــد اجــرای مولــد 
ــر از توفیقــات و  ــران مراکــز تکثی ــد مدی ــی مطلــع شــدند. در ایــن بازدی ــرورش آت ــرای دوره پ ســازی ب
مشــکالت تولیــد در ســال جــاری و برنامــه مولدســازی میگــو بــرای دوره آتــی مطالبــی را بیــان نمودنــد 
و آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا پژوهشــکده بــرای اجــرای پــروژه هــای مشــترک در زمینــه مولــد 

ــی را، اعــالم کردنــد. ســازی و اصــالح نــژاد میگــوی ســفید غرب

بازدید معاون محیط زیست سازمان محیط زیست کشور از مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار

بررسی وضعیت کارگاه های تکثیر میگوی استان سیستان و بلوچستان

۳1

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور- چابهــار، دکتــر دشــتیان نســب 
ــای  ــوی کروم ــرورش میگ ــد پ ــان رون ــر، در جری ــد از کارگاه تکثی ــی بازدی ــید ط ــن جمش ــر آیی و دکت
ــه  ــی را در زمین ــدم توضیحات ــر مق ــن خی ــز ضم ــز نی ــس مرک ــر اژدری ریی ــد. دکت ــی قرارگرفتن واردات
ــرورش  ــرای پ رونــد ورود میگــوی کرومــا از فرانســه بــه چابهــار و آمــاده ســازی زیرســاخت هــای الزم ب
ایــن گونــه و هماهنگــی ســازمان هــای مختلــف بــرای ورود ایــن گونــه  ارائــه کــرد. در ادامــه مســئول 
ــر دشــتیان  ــان دکت ــرد و در پای ــان ک ــی را بی ــرورش و شــرایط نگهــداری میگوهــا توضیحات ــروری مرکــز در خصــوص پ ــزی پ بخــش آب
نســب ضمــن بررســی شــرایط و وضعیــت مناســب رشــد میگوهــا پیشــنهاد داد تــا میگوهــا در محیــط داخــل کارگاه نگهــداری شــوند 

ــری داشــته باشــند. و تراکــم آنهــا کمتــر شــود تــا شــرایط رشــد مطلــوب ت

بررسی وضعیت پروژه پایلوت پرورش میگوی کروما



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۳2

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه  عمومــی 
علــوم  تحقیقــات 
شــیالتی کشــور، پیــرو 
ــه  ــای اولی ــی ه هماهنگ
فــی  شــده  انجــام 
ــات  ــز تحقیق ــن مرک مابی
ســردآبی-  ماهیــان 
شــرکت  و  تنکابــن 
بــه  توســعه  اســتاس 
عنــوان متقاضــی ســرمایه 
گــذاری در تولیــد ماهــی 
آزاد در قفــس و تولیــد 

ــر  تخــم چشــم زده ماهیــان ســردآبی، جلســه ای بــا حضــور مدی
ایــن شــرکت و معــاون پژوهــش و فنــاوری مؤسســه در تاریــخ 2۹ 
ــت  ــه فرص ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س ــرداد م م
ــان  ــی فعالیــت در حــوزه ماهی هــای ســرمایه گــذاری و ابعــاد فن
ــم چشــم زده  ــد از تخ ــل تولی ــره کام ــرد زنجی ــا رویک ــردآبی ب س
ــرار  ــی مــورد بحــث ق ــه طــور کل ــی در قفــس ب ــرورش ماه ــا پ ت
ــی  ــش فن ــوص دان ــه در خص ــای مؤسس ــدی ه ــت و توانمن گرف
قابــل انتقــال بــه طــرف مقابــل در حــوزه هــای تکثیــر، پــرورش، 
خــوراک، تــک جنــس ســازی، پــرورش در قفــس و تولیــد ماهــی 

ارائــه گردیــد. بیمــاری  از  عــاری 
در ایــن جلســه خانــم دکتــر نجــار لشــگری ضمــن ارائــه 

از  وضعیتــی  خالصــه 
قیمــت ماهــی در بــازار 
در  حضــور  ســودآوری  و 
ماهــی  تولیــد  عرصــه 
هــای  پشــتیبانی  آزاد، 
ــز از  ــی مرک ــی و اجرای فن
ــدی، را  ــت تولی ــن فعالی ای

نمــود.  تشــریح 
نیــز  حافظیــه  دکتــر 
فرصــت  تشــریح  ضمــن 
هــای  چالــش  و  هــا 
ــد  ــه تولی ــور در عرص حض
ــبت  ــس نس ــی در قف ماه
بــه حمایــت کامــل مؤسســه از ســرمایه گــذاران در زمینــه 
ــود.  ــی نم ــالم آمادگ ــردآبی اع ــان س ــد ماهی ــی تولی ــش فن دان
ــز  ــرکت اســتاس توســعه نی ــل ش ــر عام مهنــدس حســینی، مدی
ــرای  ــل خــود ب ــن شــرکت تمای ــت هــای ای ضمــن تشــریح فعالی
ســرمایه گــذاری در تمامــی حلقــه هــای زنجیــره پــرورش ماهــی 
ــراز  ــم زده را اب ــم چش ــد تخ ــزر و تولی ــای خ ــس در دری در قف
ــی  ــرای بررس ــری ب ــه دیگ ــد جلس ــرر گردی ــت مق ــود. در نهای نم

ــزار شــود. ــات برگ جزئی
 همچنیــن مؤسســه اطالعــات تکمیلــی مــورد نیــاز بــرای 
ــار  ــا زمــان برگــزاری جلســه مذکــور در اختی ســرمایه گــذاری را ت

ــد داد. ــرار خواه ــرکت ق ش

جلسه مشترک با بخش خصوصی در موضوع زنجیره تولید ماهیان سردآبی از تخم چشم زده تا قفس

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
آبهــای  آبزیــان  ذخایــر 
ــه منظــور  ــرگان، ب ــی- گ داخل
بررســی طــرح توســعه پرورش 
ــتان  ــاری در اس ــان خاوی ماهی
بــا  ای  جلســه  گلســتان، 
ــرمایه  ــران کل س ــور مدی حض
ــع  ــت، مناب ــط زیس ــت محی ــیالت و حفاظ ــتانداری، ش ــذاری اس گ
ــس  ــدار بندرترکمــن، رئی ــاون فرمان ــی، فرماندارگمیشــان، مع طبیع
مرکــز، مدیریــت امورماهیــان خاویــاری، مدیــر آب منطقــه ای، امــور 
اراضــی و کارشناســان اداره کل شــیالت و محیــط زیســت، درمحــل 
اداره کل شــیالت گلســتان برگــزار شــد. درایــن جلســه ابتــدا دکتــر 
ــی  ــت کل ــیالت اســتان در خصــوص وضعی ــر کل ش ــاری، مدی جب
ــی  ــاری در کشــور و اســتان گزارش ــان خاوی ــرورش ماهی توســعه پ
ــذاری  ــرمایه گ ــرکل س ــی، مدی ــدس وفای ــپس مهن ــود. س ــه نم ارائ
اســتان در خصــوص آمادگــی ســرمایه گــذاران در ســرمایه گــذاری 

ــت:  ــی داد و گف ــاری توضیحات ــان خاوی ــرورش ماهی ــه پ در حوض
ــخص و در  ــط مش ــای مرتب ــتگاه ه ــک دس ــک ت ــه ت ــد وظیف بای
ــر  ــد. دکت ــه نماین ــرفت ارائ ــد پیش ــی از رون ــی گزارش ــات آت جلس
عقیلــی نــژاد، مدیــر ماهیــان خاویــاری اســتان در خصــوص 
وضیعــت ذخایــر گــزارش داد: مهمتریــن مــوارد در پــرورش ماهیــان 
ــرم  ــدار 66 کیلوگ ــود مق ــت آب اســت و اشــاره نم ــاری کیفی خاوی
خاویــار از ســه اســتان گلســتان، گیــالن و فــارس در مرکــز فــرآوری 
آشــوراده، آمــاده ســازی و صــادر گردیــد. دکتــر آقایــی مقــدم نیــز 
گزارشــی از مطالعــه مــکان یابــی مجتمــع پــرورش ماهیــان 
ــوت و  ــاط ق ــود و نق ــه نم ــات ارائ ــز تحقیق ــط مرک ــاری توس خاوی
ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــمرد و آمادگ ــه را برش ــر منطق ــف ه ضع
ــرد.  ــالم ک ــکاری اع ــه هم ــت هرگون ــور را جه ــیالتی کش ــوم ش عل
ــدار  ــاون فرمان ــق، مع ــم اون ــان و خان ــقلی، فرماندارگمیش ــای س آق
ــت  ــن صنع ــتغالزایی ای ــوص اش ــز در خص ــن نی ــتان ترکم شهرس
ــرورش  ــت پ ــعه صنع ــه توس ــه در حوض ــای منطق ــیل ه و پتانس
ــی داد و خواســتار تســریع در اجــرای  ــاری توضیحات ــان خاوی ماهی

ــدند. ــش ش ــر بخ ــم و اث ــروژه مه ــن پ ای

جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری
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بــه گــزارش روابــط عمومی 
ــای  ــوژی دری ــکده اکول پژوهش
راســتای  در  ســاری،  خــزر- 
ــی  ــداد »کارآفرین ــزاری روی برگ
نوآورانــه، اشــتغال آفریــن در 
حــوزه شــیالت« دکتــر نصرالــه 
ــری  ــر صف ــس و دکت زاده، رئی
معاونــت پژوهشــی پژوهشــکده بــه منظــور بهــره منــدی از ظرفیــت 
پــارک هــای علم و فنــاوری، بــا معاون پژوهشــی و معاون پشــتیبانی 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مازنــدران جلســه مشــترک در محــل 
ــد. ــزار کردن ــارک برگ پ

ــه  ــود را ب ــمی خ ــکاری رس ــارک هم ــد پ ــرر گردی ــه مق ــن جلس در ای
صــورت مکتــوب بــه موسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشــور اعــالم و 
از لوگــوی آن نیــز در رویــداد اســتفاده نمایــد. همچنیــن پــارک آمادگــی 
خــود را در زمینــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، منتورینــگ ایــده هــا و 

پذیــرش 10 ایــده برتــر بــه عنــوان هســته فنــاور اعــالم نمــود.
ــران،  ــا حضــور ســازمان شــیالت ای ــداد ب ــر اســت ایــن روی ــه ذک الزم ب
ــه هــا، دانشــگاه هــا برگــزار خواهــد شــد. فعالیــن اقتصــادی، اتحادی

جلسه با پارک علم و فناوری استان مازندران

بــه گــزارش روابــط 
پژوهشــکده  عمومــی 
ــای خــزر-  ــوژی دری اکول
ــه  ــن برنام ســاری، در ای
ــود  ــب خ ــان مطال ایش
ارزیابــی  پیرامــون:  را 
ذخایــر  وضعیــت 
ماهیــان اســتخوانی و 
هــای  روش  و  کیلــکا 
جلوگیــری از صیــد بــی رویــه،  بــه مــدت 45 دقیقــه ارائــه داشــت. 
از نــکات مهــم ســخنرانی وی مــی تــوان بــه علــل کاهــش صیــد 

ــاز،  ــر مج ــه و غی ــی روی ــد ب ــه: صی ــتخوانی از جمل ــان اس ماهی
اســتفاده از ادوات صیــادی غیــر اســتاندارد، زمــان نامناســب 
ــان  ــد ماهی ــث صی ــه باع ــرد ک ــاره ک ــد اش ــان صی ــروع و پای ش
ــغ در  ــان بال ــن ماهی ــادی و همچنی ــول صی ــول فص ــغ در ط نابال
زمــان تخمریــزی آنهــا مــی شــود و ایــن امــر آســیب شــدیدی بــه 
ــد  ــزان صی ــش می ــزر و کاه ــا خ ــتخوانی دری ــان اس ــر ماهی ذخای
ــب  ــه مطال ــن در ادام ــر شــده اســت. همچنی ــای اخی در ســال ه
ــای گذشــته  ــه ه ــان در ده ــکا ماهی ــد کیل ــزان صی ــه می ــود ب خ
ــاره  ــی اش ــز تحقیقات ــا مراک ــکا ب ــادان کیل ــوب صی ــکاری خ و هم
ــای  ــه ه ــد گون ــزان صی ــدن می ــت مان ــه ثاب ــر ب ــه منج داشــت ک

ــت. ــده اس ــا ش ــال ه ــن س ــکا در ای ــف کیل مختل

حضور عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری در برنامه شبکه دانش کشاورزی


