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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم 
ــاره روز  ــه، درب ــس موسس ــی رئی ــر بهمن ــور، دکت ــیالتی کش ش
ــی ســخنرانی  ــت غذای ــش آن در امنی ــان و نق ــذا، آبزی ــی غ جهان
ــو،  ــط فائ ــذا توس ــی غ ــداف روز جهان ــر اه ــس از ذک ــرد. وی پ ک
عنــوان کــرد: ســهم پروتئیــن حیوانــی در تولیــد غــذا 40 درصــد 
ــن  ــی 60 درصــد اســت کــه 7 درصــد از پروتئی ــن گیاه و پروتئی
ــی  ــوط م ــد مرب ــی 49 درص ــا ارزش مال ــان ب ــه آبزی ــی، ب حیوان

شــود.
دکتــر بهمنــی، ضمــن معرفــی ارزش غذایــی آبزیــان بــرای 
ــه  ــال 2050 ب ــذا در س ــاج غ ــزود: احتی ــا، اف ــان ه ــالمت انس س
ــان در  ــد آبزی ــش تولی ــه نق ــد ک ــی یاب ــش م ــد افزای 60 درص
ــال 2020  ــن در س ــت. همچنی ــروری اس ــیار ض ــورد بس ــن م ای
حــدود 800 میلیــون نفــر از گرســنگی رنــج مــی بردنــد کــه 160 
ــه  ــه ب ــن توج ــر بیشــتر از ســال 2016 اســت. بنابرای ــون نف میلی

ــت. ــروری اس ــیار ض ــذا بس ــد غ ــر تولی ام
ــرف  ــهم مص ــا س ــی ه ــش بین ــق پی ــه طب ــان اینک ــا بی وی، ب
ــی  ــه 21.2 کیلوگــرم در جهــان م ــی در ســال 2030 ب ســرانه ماه
ــان  ــرانه آبزی ــرف س ــه مص ــی اســت ک ــن در حال ــت: ای رســد، گف
ــن زده  ــرم تخمی ــدود 13.38 کیلوگ ــال 1399 ح ــران در س در ای

ــود. شــده ب
ــد محصــوالت  ــک درصــد تولی ــران ی ــزود: در ای ــی، اف ــر بهمن دکت
ــه 40  ــد ک ــی ده ــکیل م ــیالتی تش ــوالت ش ــاورزی را محص کش
ــه  ــرد ب ــادی خ ــژه صی ــه وی ــد ب ــق صی ــا از طری درصــد آن عمدت

ــد. ــی آی دســت م
ــب  ــت مناس ــروری، مدیری ــزی پ ــازی آب ــم س ــعه و متراک وی، توس
ــردن کیفیــت فــرآوری و ایجــاد محصــوالت جدیــد  صیــد و بــاال ب
ــی از  ــت غذای ــه امنی ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــه مه ــه توصی را س

ــت. ــو دانس ــرف فائ ط
معرفــی ماهیــان بومــی در دو حــوزه مهــم خلیــج فــارس و 
ــی  ــای اساس ــش ه ــزر و چال ــای خ ــان دری ــان، ماهی ــای عم دری
ــود کــه دکتــر  در حــوزه تولیــد آبزیــان مهــم، از دیگــر مــواردی ب

ــرد. ــاره ک ــا اش ــه آنه ــی ب بهمن
ــت  ــتای امنی ــه در راس ــات موسس ــی اقدام ــان، از برخ وی در پای
ــی کــه منجــر  ــد، انجــام تحقیقات ــی ماننــد حمایــت از تولی غذای
بــه اســتفاده از آب شــیرین کمتــر شــود، ایجــاد تنــوع گونــه ای، 
ــان،  ــرورش آبزی ــرای پ ــت ســنجی مناطــق ب ــیون، ظرفی مکانیزاس
ــه  ــان وبرنام ــرآوری آبزی ــن در ف ــای نوی ــوژی ه ــتفاده از تکنول اس
هایــی کــه منجــر بــه پــرورش آبزیــان از جملــه میگــو در تراکــم 

ــرده برداشــت. ــی گــردد، پ ــاال م ب
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ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــور، دکتــر اســکندر زنــد عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات 
ــا مفاهیــم و چالــش هــای کالن  گیــاه پزشــکی کشــور، در ارتبــاط ب
امنیــت غذایــی ســخنرانی کــرد. وی، ضمــن تعریــف امنیــت غذایــی 
بــر اســاس اســتانداردهای فائــو، افــزود: در ایــن تعریــف بــه اقتصــاد 
سیاســی غــذا توجهــی نمــی شــود و چیــزی در مــورد اینکــه غــذا در 
کجــا تولیــد مــی شــود و یــا چگونــه تولیــد مــی گــردد، بیــان نمــی 
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل امنیــت غذایــی، حاکمیــت 
غذایــی بــه وجــود آمــده و در آن بــه محــل و چگونگــی تولیــد نیــز 

توجــه مــی شــود.
وی از فراهمــی )بعــد کشــاورزی یــا ملــی(، دسترســی )بعــد اقتصــادی 
ــداری  ــات و پای ــردی( و ثب ــد ف ــالمت )بع ــرف و س ــوار(، مص ــا خان ی
)تــاب آوری( بــه عنــوان ارکان امنیــت غذایــی نــام بــرد و ادامــه داد: 
در امنیــت غذایــی، دسترســی کافــی بــه مــواد غذایــی از نظــر کمیــت 

مــورد توجــه اســت.
دکتــر زنــد، بــا توضیحی دربــاره تــوازن عرضــه و تقاضای مــواد غذایی، 
از کــم توجهــی بــه پیچیدگــی و چنــد بعــدی بــودن، مشــخص نبودن 
ــایی  ــات، نارس ــار و اطالع ــض در آم ــی، تناق ــت مل ــگاه در امنی جای
زنجیــره ارزش، نداشــتن راهبــرد و برنامــه بلنــد مــدت، اختــالف نظــر 
ــی و نداشــتن فرماندهــی و مرکــز  در میــزان تامیــن حاکمیــت غذای
ــه عنــوان چالــش هــای کالن در امنیــت  ملــی مطالعــات و پایــش ب

غذایــی کشــور نــام بــرد.
عوامــل موثــر بــر امنیــت غذایــی، دســتگاه هــای دخیــل در امنیــت 
ــاوری در  ــی، نقــش فن ــی، نظــرات در خصــوص حاکمیــت غذای غذای
ــت  ــدت امنی ــه بلندم ــرد و برنام ــاورزی، راهب ــدات کش ــش تولی افزای
غذایــی و زنجیــره غــذا و زنجیــره ارزش، از دیگــر مــواردی بــود کــه 

دکتــر زنــد بــه تشــریح آنهــا پرداخــت.
ــی  ــات علم ــو هی ــی عض ــی چرمهین ــد امین ــر محم ــه، دکت در ادام
دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــا بهبهــان، در ارتبــاط بــا »ارزش غذایی 
جلبــک ســبزآبی اســپیرولینا بــه عنــوان مکمــل غذایی در کشــورهای 
در حــال توســعه« ســخنرانی کــرد. وی پــس از معرفــی مشــخصات 
ــن  ــف خــواص ای ــه تعری ــات بیوشــیمیایی آن، ب اســپیرولینا و ترکیب

جلبــک پرداخــت.

تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن، افزایــش توانایــی بــدن در برابــر امــواج 
و تشعشــعات مضــر، کاهــش ســطح کلســترول خــون و کاهــش وزن، 
درمــان دیابــت، کاهــش عــوارض شــیمی درمانــی، افزایــش عملکــرد 
ــای  ــاری ه ــی از بیم ــان برخ ــردگی و درم ــد افس ــزی، ض ــای مغ ه
چشــمی و اپتیــک از مهمتریــن خواصــی بــود کــه دکتــر امینــی بــه 

آنهــا اشــاره کــرد.
وی در ادامــه، در ارتبــاط بــا روش هــای پــرورش اســپیرولینا اعــم از 
پــرورش در اســتخر، گلخانــه، بیورآکتورهــا و غیــره توضیحاتــی را ارائه 

داد.
ســپس دکتــر ضرغــام عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات علــوم 
ــا »تاثیــر کوویــد  ــه ایــراد ســخنرانی در ارتبــاط ب شــیالتی کشــور، ب
19 بــر محصــوالت شــیالتی و امنیــت غذایــی پرداخــت. وی بــا اشــاره 
ــر تولیــد ناخالــص داخلــی  ــه تاثیــرات منفــی شــدید کوویــد 19 ب ب
ــی، گفــت: محصــوالت شــیالتی جــزو نخســتین بخــش هــای  جهان
غذایــی بودنــد کــه تحــت تاثیــر ایــن پاندمی قــرار گرفتنــد. زیــرا اکثر 
کشــورها بــا بســتن بنــادر، تهیــه ماســک بــرای کارگــران و افزایــش 
آگاهــی در مــورد اقدامــات بهداشــتی ســعی در تضمیــن ســالمت و 
ــه فعالیــت  ایمنــی داشــتند و ایــن محدودیــت هــا شــوک بزرگــی ب
ــروش  ــه ف ــه طــور عمــده متکــی ب هــای شــیالتی وارد نمــود کــه ب

تــازه محصــول هســتند.
ــان را در  ــام، ارزش تجــارت محصــوالت شــیالتی در جه ــر ضرغ دکت
ســال 2020 برابــر بــا 151 میلیــارد دالر آمریــکا بــرآورد کــرد و اذعان 
داشــت کــه ایــن مقــدار نســبت بــه ســال 2018 حــدود 14 میلیــارد 
دالر، کاهــش داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه از ســال 1976 
ــان در  ــی آبزی ــارت محصوالت ــط ارزش تج ــور متوس ــه ط ــد ب ــه بع ب

جهــان، ســاالنه 3.9 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.
ــادی،  ــد و صی ــای صی ــت ه ــروری، محدودی ــزی پ ــد آب کاهــش تولی
عرضــه و فــروش در کشــورهای مختلــف، تاثیــر کوویــد بــر تولیــد و 
تجــارت گــروه هــای آبزیــان و بازیابــی تــوان تولیــد، از مــوارد مهــم 

ــه آنهــا اشــاره کــرد. ــود کــه وی ب دیگــری ب
دکتــر ضرغــام، بــا بیــان اینکــه از نیمــه دوم ســال 1399 و در 
ســال 1400 کلیــه فعالیــت هــای صیــادی تقریبــا بــه حالــت عــادی 
ــه مراتــب کمتــر شــده  ــا ب ــرات نامطلــوب شــیوع کرون برگشــته و اث
اســت، گفــت: نتایــج نشــان مــی دهــد شــیوع کرونــا بــه طــور موثــری 
بــر ســطح اشــتغال، میــزان درآمــد، ســطح تغذیــه جامعــه و ارتباطات 
ــای  ــش ه ــوده و چال ــذار ب ــط تاثیرگ ــای ذیرب ــازمان ه ــا س ــر ب موث

ــرای جامعــه صیــادی ایجــاد کــرده اســت. جــدی را ب
ایــن عضــو هیــات علمــی، شــدت محدودیــت هــای اعمــال شــده و 
همزمانــی کرونــا بــا مشــکالت اقتصــادی، از جملــه دالیــل تاثیرگذاری 
کوویــد بــر صنعــت شــیالت دانســت و در پایــان پیشــنهادات اجرایــی 

خــود را عنــوان کــرد.
ســپس دکتــر حســینعلی عبدالحــی، عضــو هیــات علمــی موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در ارتبــاط بــا نقــش آبــزی پــروری 

برگزاری سخنرانی علمی تخصصی روز جهانی غذا
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خــرد در امنیــت غذایــی، ســخنرانی کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرورش ماهــی  ــر پ ــا 80 درصــد از تمــام فعــاالن درگی حــدود 70 ت
ــت  ــت: فعالی ــتند، گف ــک هس ــاس کوچ ــان، در مقی ــر جه در سراس
پــرورش آبزیــان در بیــش از 11 هــزار و 100 مزرعــه و بــا اشــتغال 
بــاالی 13 هــزار نفــر بــا تولیــد حــدود 75 هــزار تــن صــورت مــی 

گیــرد.
ــی را  ــان، توضیحات ــروری جه ــزی پ ــت آب ــوص وضعی وی، در خص
ــد  ــوع کل تولی ــی از مجم ــان پرورش ــهم آبزی ــزود: س ــه داد و اف ارائ
ــال  ــد در س ــش از 57 درص ــه بی ــال 2003 ب ــد در س از 30 درص
2020 افزایــش یافتــه و میــزان آبزیــان خوراکــی کــه از طریــق آبــزی 
پــروری بــه طــور مســتقیم وارد ســفره مــردم شــده اســت، بیــش از 

ــی شــود. ــن زده م 50  درصــد تخمی
ــان تنــوع  دکتــر عبدالحــی، ادامــه داد: از جملــه ویژگــی هــای آبزی
بســیار زیــاد آن اســت بــه طــوری که هــم اکنــون بیــش از 500 گونه 
ــه تنهــا از لحــاظ  ــن تنــوع ن ــرورش داده مــی شــود. ای در جهــان پ
ظاهــر و جثــه آبــزی، بلکــه از نظــر طعــم و ذائقــه مصــرف کننــده، 
ارزش اقتصــادی و قیمــت نیــز بــه چشــم مــی خــورد کــه بــه مصرف 
کننــده ایــن امــکان را مــی دهــد کــه براســاس شــرایط خــود انتخاب 
کنــد کــه ایــن میــزان از تنــوع، در میــان گوشــت دام و طیــور وجــود 
ــات خونســرد  ــان جــزو حیوان ــدارد. همچنیــن ماهــی و ســایر آبزی ن
هســتند و بــرای تنظیــم و ثابــت نگــه داشــتن حــرارت بــدن خــود 
هیــچ گونــه انــرژی مصــرف نمــی کننــد و در مقایســه بــا حیوانــات 

دیگــر اســتعداد رشــد بیشــتری دارنــد.
دالیــل و توجیهــات توســعه آبــزی پــروری در منابــع آب کشــاورزی، 
ــعه  ــاورزی، توس ــع آب کش ــروری در مناب ــزی پ ــعه آب ــداف توس اه
آبــزی پــروری خــرد گامــی در تحقــق سیاســت هــا، اســناد و قوانیــن 
باالدســتی، بررســی اجمالــی عملکــرد پنــج ســاله اخیــر آبــزی پروری 
در اســتخرهای دومنظــوره و گونــه هــای پرورشــی، از دیگــر مــواردی 

بــود کــه وی در مــورد آنهــا بــه طــور مشــروح توضیــح داد.
ــرای  ــزی ب ــم آب ــای مه ــه ه ــی گون ــس از معرف ــر عبدالحــی، پ دکت
پــرورش و بررســی وضعیــت آبــزی پــروری خرد بــه تفکیک اســتانی، 
در ارتبــاط بــا محدودیــت هــا و چالــش هــا و راهکارها و پیشــنهادات، 

مــواردی را عنــوان کــرد.
ــه  ــی موسس ــات علم ــو هی ــودی عض ــه محم ــر رقی ــپس دکت س
ــک و  ــات ژنتی ــز تحقیق ــوردر مرک ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق
اصــالح نــژاد ماهیــان ســردآبی یاســوج، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان 
ــی و  ــت غذای ــروری در امنی ــزی پ ــیالت و آب ــت ش ــش و اهمی نق

ــه داد. ــه، ارائ تغذی
دکتــر محمــودی، پــس از تشــریح چالــش هــای غذایــی عمــده در 
ــرای مصــرف انســان  جهــان، افــزود: رشــد عرضــه جهانــی ماهــی ب
ــت و  ــه اس ــی گرفت ــت پیش ــد جمعی ــته از رش ــه گذش ــج ده در پن
بــا نــرخ متوســط ســاالنه 3.2 درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه دو 
برابــر رشــد جمعیــت بــوده و در نتیجــه افزایــش میانگیــن ســرانه در 

ــه همــراه دارد. دســترس را ب

ــه  ــل در ده ــد حداق ــه رش ــازار رو ب ــن ب ــه وی، بزرگتری ــه گفت ب
گذشــته و آینــده در اقتصادهــای نوظهــور بــا ثــروت رو بــه رشــد و 
شهرنشــینی یافــت مــی شــود. بــرای مثــال، پیــش بینــی مــی شــود 
در چیــن، تقاضــا بــرای ماهــی از 24.4 کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر 
در ســال 2000 بــه 41 کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر تــا ســال 2030 
ــر  ــه ازای ه ــی مصــرف ماهــی ب ــزان جهان ــه می ــد. البت ــش یاب افزای
نفــر در ســال، در مناطــق جغرافیایــی مختلــف بســیار متفاوت اســت 
ــاوت در  ــن تف ــد و همچنی ــر کارآم ــی کمت ــازار محل ــه ناشــی از ب ک
فرهنگ هــا، باورهــا، عــادات غذایــی و قــدرت خریــد جمعیــت اســت. 
همــه ایــن عوامــل بــه شــدت بــر میــزان مصــرف تأثیــر مــی گــذارد.

ــای  ــه و تقاض ــداز عرض ــم ان ــان، چش ــی در جه ــت ماه ــد قیم رون
ماهــی، نقــش خــود مصرفــی ماهــی صیــد شــده در امنیــت غذایــی 
خانــوار، نقــش پــرورش ماهــی در امنیــت غذایــی، شــناخت ویژگــی 
ــه  ــه منظــور کمــک ب ــروری ب ــزی پ ــد و آب هــای مهــم بخــش صی
ــر  ــه دکت ــود ک ــوارد دیگــری ب ــم از م ــر اقلی ــی و تغیی ــت غذای امنی

ــرد. ــام ب محمــودی از آنهــا ن
در ادامــه، دکتــر الهــام جرفــی عضــو هیــات علمی موسســه تحقیقات 
علــوم شــیالتی کشــور، در ارتبــاط بــا بیوتکنولــوژی آبزیــان و نقــش 
آن در امنیــت غذایــی، بــه ســخنرانی پرداخــت. وی پــس از تعریــف 
امنیــت غذایــی، گفــت: آبزیــان متنــوع تریــن مهــره داران هســتند 
و بیــش از 32 هــزار گونــه را شــامل مــی شــوند کــه خــود حــدودا 
نیمــی از 60 هــزار گونــه مهــره داران را تشــکیل مــی دهند. مســایلی 
همچــون تقاضــا بــرای غــذا و هزینــه هــای بــاالی آن از مهمتریــن 
مشــکالت پیــش روی مــا خواهنــد بــود و در مقابــل آبــزی پــروری 
ــان و ســوءتغذیه  ــی جه ــاز غذای ــران نی ــرای جب ــی ب پتانســیل باالی
ــای  ــت ه ــاد فرص ــطه ایج ــه واس ــروری ب ــزی پ ــن آب دارد. همچنی
ــد نقــش کلیــدی در راهبــری اقتصــادی جوامــع دارد؛  شــغلی جدی
لــذا بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز فزاینــده ناگزیــر از افزایــش تولیــد در 

زمینــه محصــوالت شــیالتی هســتیم.
وی، بیوتکنولــوژی را کاربــرد علــم و مهندســی مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم بــه واســطه بــه کارگیــری موجــودات زنــده یــا بخشــی 
یــا فــراورده هــای موجــودات زنــده بــه شــکل طبیعی یــا تغییــر یافته 
آنهــا بــه منظــور فراهــم آوردن خدمتــی نویــن تعریــف کــرد و افــزود: 
ــژادی،  ــه ن ــال ژن، ب ــرل جنســی، انتق دســتکاری کروموزومــی، کنت
ــردی  ــای کارب ــه ه ــت، زمین ــاد و بهداش ــق انجم ــت از طری حفاظ

ــان هســتند. ــوژی آبزی ــا بیوتکنول ــاط ب عمــده در ارتب
کنتــرل جنســیت، مــاده زایــی، نرزایــی، عقیــم ســازی، دســتکاری 
کروموزومــی، القــای تریپلوییــدی، دســتکاری ژنــی، انجمــاد گامــت 
ــا اســتفاده از نشــانگر ژنتیکــی و  ــه گزینــی ب هــا، هیبریداســیون، ب
ــود کــه  ــن زمینــه ب انتخــاب ژنومــی، از مــوارد مهــم دیگــری در ای

دکتــر جرفــی بــه توضیــح آنهــا پرداخــت.
وی در پایــان، بــا اشــاره بــه نمونــه هایــی از بهبــود و چالــش هــای 
ــان،  ــازی در آبزی ــی س ــی و اهل ــود ژنتیک ــرات در بهب ناشــی از تغیی
ســخنان خــود را بــا تشــریح انطبــاق رونــد فعلــی در شــیالت و آبزی 
ــوژی  ــا تکنول ــاط ب ــورد انتظــار در ارتب ــا اســتانداردهای م ــروری ب پ

هــای ژنتیکــی بــه اتمــام رســاند.
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ــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان- یونیــدو، رئیــس و کارشــناس  بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مل
مرکــز، از شــرکت فــرآوری آبزیــان باهوخــزر واقــع در منطقه شــهرک صنعتی پرکاپشــت شهرســتان آســتانه 
اشــرفیه بازدیــد کردنــد. ابتــدا جلســه ای بــه منظــور معرفــی محصــوالت و تولیــدات شــرکت باهوخــزر و 
بیــان مشــکالت، بــا مهنــدس نشــوری، مالــک و مدیرعامــل شــرکت برگــزار شــد و نمونــه هــای محصوالت 
شــرکت ارائــه و پیرامــون فرآیندهــای تولیــد، مســائل کیفــی و قیمــت تمــام شــده آنهــا، بحــث و تبــادل 
نظــر صــورت گرفــت. بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده، در زمینــه بهبــود کیفــی محصــوالت و بهینــه 
ــورد  ــد کــه م ــه گردی ــی از ســوی کارشناســان مرکــز ارائ ــازه، راهکارهای ــی ت ســازی فرآینــد انجمــاد ماه
ــرار گرفــت. ســپس از امکانــات و ظرفیــت هــای شــرکت شــامل: خــط  اســتقبال مدیرعامــل شــرکت ق

تولیــد محصــوالت شــیالتی، ســالن عمــل آوری خاویــار و دســتگاه دودی گــرم صنعتــی بازدیــد شــد.

ــج  ــوژی خلی ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــل صی ــازی فص ــاس، آزاد س ــان- بندرعب ــای عم ــارس و دری ف
ــی  ــت های تحقیقات ــام گش ــا انج ــزگان ب ــتان هرم ــو در اس میگ
ــت  ــاء و جمعی ــزان بق ــد، می ــی رش ــور بررس ــه منظ ــه ب ماهیان
ــی میگــو انجــام شــد. گشــت های فصــل  نوپــا بــه زیســتگاه اصل
ــد  ــه فرون ــکاری س ــا هم ــاه  ب ــهریور م ــال 1401 در ش ــد س صی
شــناور ترالــر محلــی آغــاز گردیــد. در ایــن گشــت مناطــق بیــن 
کوهســتک تــا درگهــان بــا اســتفاده از روش صیــد تــرال کــف در 
ســه الیــه عمقــی 5-2، 10-5 و 20-10 متــر مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــن فراوان ــناور و همچنی ــر ش ــدازی ه ــات توران ــت. اطالع گرف
ــور کشــی  ــد. مــدت زمــان ت ــد شــده ثبــت گردی میگوهــای صی
ــوده  ــاعت ب ــا دو س ــک ت ــن ی ــی بی ــان تورکش ــوده و زم 5 روز ب
اســت. بیشــترین تــوده زنــده میگــو مربــوط بــه میگــوی مــوزی 
ــوده اســت.  ــا 74 و 23 درصــد ب ــب ب ــه ترتی ــرتیز ب و ســفید س
ــی  ــا نشــان م ــی میگوه ــری طول ــه حاصــل از بیومت ــج اولی نتای
ــوی  ــه خصــوص میگ ــا ب ــه رشــد میگوه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ده

ــاه دارد. ــر م ــه اول مه ــرداری را در نیم ــره ب ــت به ــوزی قابلی م

بــه گــزارش روابــط  عمومــی انســتیتو تحقیقــات بین المللــی 
ماهیــان خاویــاری، دکتــر محمــد حســن زاده صابــر، مدیــر بخــش 
ــوزش  ــبکه آم ــش ش ــده روی ــه زن ــوژی در برنام ــک و بیوتکنول ژنتی
ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بــا عنــوان: »نقــش بانــک ژن در 
حفاظــت از ماهیــان خاویــاری« حضــور پیــدا کــرد. ایشــان ضمــن 
ــا  ــت آنه ــاری، وضعی ــان خاوی ــش ماهی ــه ای از پیدای ــان مقدم بی
در دریــای کاســپین، میــزان صیــد و ممنوعیــت آن، بــه برداشــت 
خاویــار پرورشــی و اهمیــت موضــوع ماهیــان خاویــاری اشــاره نمود 
و هــدف از تاســیس، فعالیــت هــای اصلــی و تاثیــر مثبــت بانــک 
ژن در حفاظــت از ماهیــان خاویــاری را تشــریح کــرد. وی در ادامــه 
بــه نقــش بانــک اســپرم در حفاظــت از منابــع ماهیــان خاویــاری و 
توســعه پایــدار آبــزی پــروری، دســتاوردها و فعالیــت هــای بانک ژن 
ماهیــان خاویــاری کشــور اشــاره داشــت. بــه منظــور افزایــش تنــوع 
ژنتیکــی و کاهــش مخاطــرات ناشــی از آمیــزش خویشــاوندی، بــه 
آبــزی پــروران و تولیــد کننــدگان ماهیــان خاویــاری توصیــه کردنــد 
کــه اســپرم مــازاد ماهیــان خاویــاری در طــول فصــل تکثیــر را بــه 

بانــک ژن ماهیــان خاویــاری در انســتیتو تحویــل دهنــد.

بازدید از شرکت فرآوری آبزیان باهوخزر در شهرستان آستانه اشرفیه

 بررسی ذخایر میگوی استان هرمزگان جهت
بازگشایی فصل صید ۱۴۰۱ نقش بانک ژن در حفاظت از ماهیان خاویاری
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فارس 
و دریــای عمــان- بندرعبــاس، دریابســت یکــی از روش هــای مهــم 
و راهبــرد مدیریتــی موثــر بــرای حفاظــت و بازســازی ذخایــر آبزیــان 

مــی باشــد. 
دکتــر مرتضــوی، رئیــس پژوهشــکده بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای 
ــرای  ــر ب ــی موث ــرد مدیریت ــک راهب ــوان ی ــه عن ــت از آن ب دریابس
ــان  ــرد. ایش ــاد ک ــی ی ــان دریای ــر ماهی ــازی ذخای ــت و بازس حفاظ
ــا بیــان اینکــه موضــوع افزایــش تــالش صیــادی غیرمجــاز در آب  ب
ــه  ــوده بلک ــزگان نب ــتان هرم ــه اس ــص ب ــران مخت ــوب ای ــای جن ه
پدیــده ای عمومــی در چهــار اســتان جنوبــی محســوب مــی شــود 
گفــت: ایــن طــرح در اســتان هــای خوزســتان و بوشــهر انجــام شــده 
ــا  ــز در راســتای اهــداف دریابســت از یکــم ت و اســتان هرمــزگان نی

ــی آورد. ــرا در م ــه اج ــه مرحل ــن طــرح را ب ــاه ای پانزدهــم مهرم
ــار و بررســی هــای صــورت  ــر اســاس آم ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــار براب ــدود چه ــا ح ــاز تقریب ــناورهای غیرمج ــداد ش ــه تع گرفت
شــناورهای مجــاز اســت، از نظــر ادوات صیــادی و نگهــداری صیــد 
ــن و  ــیالت و قوانی ــتانداردهای ش ــز اس ــاحل نی ــه س ــال ب ــا انتق ت
مقــررات صیــادی را رعایــت نمــی کننــد و در نتیجــه تــالش صیادی 
ــه  ــیالتی ب ــان ش ــر آبزی ــر روی ذخای ــف ب ــاد مختل غیرمجــاز در ابع
ــن  ــه ای ــد. در نتیج ــی کنن ــار وارد م ــداوم فش ــتمر و م ــور مس ط
ــار  ــرض فش ــزگان در مع ــتان هرم ــان اس ــیاری از آبزی ــا بس رخداده
ــه  ــی از گون ــه برخ ــوان ب ــی ت ــه م ــی باشــد ک ــادی م ــد و صی صی
ــبه  ــی، ش ــوریده معمول ــیاه، ش ــوا س ــل حل ــاری از قبی ــای تج ه
ــی، راشــگو  ــور معمول ــان، هام ــه ماهی ــیاه، کوس ــان س ــوریده ده ش
ــرای  ــه اج ــود ک ــاره نم ــی اش ــش ماه ــفید، می ــوا س ــی، حل معمول
دریابســت مــی توانــد نقــش بســزایی در کاهــش اثــرات صیــد غیــر 

مجــاز داشــته باشــد. 
ــی و  ــای علم ــالش ه ــاز، ت ــد غیرمج ــت: صی ــوی گف ــر مرتض دکت
ــف  ــان را تضعی ــر آبزی ــت ذخای ــظ و مدیری ــرای حف ــه ای ب منطق
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــا در جه ــرفت ه ــه پیش ــد و در نتیج ــی کن م
اهــداف پایــدار و مســئولیت بلنــد مــدت را متوقــف مــی کنــد. وی 
افــزود: عــالوه بــر ایــن صیــد غیرمجــاز تبعیــض علیــه آن دســته از 

صیادانــی کــه مســئوالنه و صادقانــه و مطابــق بــا شــرایط مجوزهای 
قانونــی عمــل مــی کننــد، روا مــی دارد و در نهایــت نیــز معیشــت 

ــی دهــد. ــرار م ــد ق ــرض تهدی ــی را در مع ــراد بوم و اشــتغال اف
دکتــر مرتضــوی خاطــر نشــان شــد: اثــرات تدریجــی فشــار صیــادی 
ــه تدریــج  ــی کنــد کــه ب ــروز م ــان بدیــن صــورت ب ــر آبزی ــر ذخای ب
ــی  ــطوح تروف ــادی و دارای س ــم ارزش اقتص ــک، ک ــان کوچ ماهی
ــا ارزش تجــاری مــی  ــی پاییــن جایگزیــن ماهیــان درشــت و ب غذای

شــوند. 
ایشــان ابــراز داشــت: بــدون شــک نمــی تــوان بــه راحتــی صیــادان 
ــرل کــرد، در  ــررات شــیالتی کنت غیرمجــاز را تحــت مدیریــت و مق
حــال حاضــر ذخایــر آبــزی دریایــی توانایی و پاســخگوی ایــن حجم 
ــرات  ــی اث ــد و از طرف ــی باش ــاز نم ــناورهای غیرمج ــت ش از فعالی
ــی  ــای حیات ــتگاه ه ــر زیس ــانی ب ــای انس ــتکاری ه ــی و دس آلودگ
ماننــد: خورهــا، جنــگل هــای حــرا، مناطــق پرتولیــد ســاحلی کــه 
نقــش اساســی در چرخــه زندگــی آبزیــان دارنــد و بــه نوعــی محلــی 
ــرای زیســت نــوزادان و تخمریــزی بالغیــن محســوب مــی شــوند،  ب
ــه  ــق را ب ــن مناط ــک ای ــای اکولوژی ــت ه ــا ظرفی ــی ه ــن آلودگ ای
ــی  ــازی طبیع ــا و بازس ــه احی ــوری ک ــه ط ــش داده، ب ــدت کاه ش
ــن  ــد و در چنی ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــر ماهی ذخای
ــه  ــر از جمل ــه بازســازی ذخای ــای کمــک ب ــی راه ه ــرایطی بررس ش
ــژه  ــت وی ــت از اهمی ــرای دریابس ــی و اج ــتگاه مصنوع احــداث زیس
ــه  ــزگان ب ــیالت هرم ــبختانه توســط ش ــه خوش ــوردار اســت ک برخ
ــی از  ــت را یک ــرح دریابس ــت. وی ط ــری اس ــال پیگی ــی در ح خوب
ــد و گفــت:  ــر خوان ــرای حفــظ و بازســازی ذخای روش هــای مهــم ب
ــران  ــان و مدی ــط کارشناس ــرح توس ــن ط ــر ای ــای اخی ــال ه در س

ــی شــود.  ــال م ــادی دنب ــه صی ــا مشــارکت جامع شــیالتی ب
ــا  ــی ی ــی، بخش ــی- مکان ــت زمان ــوان ممنوعی ــی ت ــت را م دریابس
ــرد  ــک راهب ــوان ی ــه عن ــادی ب ــد و صی ــای صی ــت ه ــه فعالی هم
ــی  ــان دریای ــر ماهی ــازی ذخای ــت و بازس ــرای حفاظ ــی ب مدیریت
ــرل تــالش  ــرد. هــدف از اجــرای دریابســت در واقــع کنت ــف ک تعری
ــل  ــزی و نس ــغ در فصــل تخمری ــان بال ــادی، حفاظــت از ماهی صی

ــد. ــی باش ــان م ــوان ماهی ج

دریابست راهبرد مدیریتی موثر برای حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان
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روابــط  گــزارش  بــه 
ملــی  مرکــز  عمومــی 
ــان-  ــرآوری آبزی ــات ف تحقیق
ــی  ــه تخصص ــدو، جلس یونی
ــه  ــای فناوران ــوان نیازه فراخ
پیــش رویــداد کارآفرینــی 
و  بنیــان  دانــش  نوآورانــه 
حــوزه  آفریــن  اشــتغال 
مشــارکت  بــا  شــیالتی 
شــرکت المــاس آدریــن پارس 

بــا هــدف برنامــه ریــزی بــرای فراخــوان و رفــع نیازهــای فناورانــه برگــزار 
ــس مرکــز لیســت نیازهــای  ــی، رئی ــر ســید حســن جلیل شــد. دکت
ــک و  ــای بیولوژی ــرآورده ه ــرآوری، ف ــروه ف ــه احصــاء شــده کارگ فناوران
ــی  ــی و ارزیاب ــه بررس ــه صــورت جداگان ــان را ب ــی آبزی اقتصــاد چرخش
ــاده  ــوان م ــه عن ــکا ب ــی کیل ــا، اســتفاده از ماه ــی از نیازه ــود. یک نم
ــود کــه در ایــن  اولیــه ارزان قیمــت در تولیــد محصــوالت شــیالتی ب
ــکا  ــی کیل ــرارداد انجــام طــرح افزایــش مصــرف انســانی ماه راســتا ق
بــا شــرکت المــاس آدریــن پــارس منعقــد شــده و بایســتی عملیــات 
اجرائــی ایــن طــرح در اســرع وقــت آغــاز گــردد. ایــن طــرح بــا 4 پــروژه 
ــی باشــد. ــی شــده، در حــال اجــراء م ــروه محصــوالت( پیــش بین )گ

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز تحقیقات شــیالتی آبهــای دور - چابهار، دکتر اشــکان 
اژدری و بیــژن آژنــگ محققیــن مرکــز بــه همراه آقای رســول ناصــری، معاونت توســعه و آبزی 
پــروری اداره کل شــیالت اســتان از پــرورش میگــو مجتمــع کشــت و صنعت مکــران در قالب 
یــاوران تولیــد بازدیــد کردنــد. تولیــد میگــو در ایــن مجتمــع بــرای اولیــن بــار در قالــب یک 
تقویــم زمانــی جدیــد صــادره از ســوی کارگــروه فنــی میگــو اســتان و تأییــد ســازمان های 
دامپزشــکی و شــیالت در حــال اجــرا مــی باشــد. امیــد اســت نتایــج ایــن دوره پــرورش بــا 
توجــه بــه زیــر ســاخت نوزادگاهــی موجــود در آن مجتمــع منجــر بــه شــکل گیــری دو دوره 
پــرورش در ســال شــود. در ضمــن تولیدهــای ترویجــی بــر حفــظ عمــق آبگیری اســتخرها 
بعــد از صحبــت بــا کارشناســان مجتمــع، نمونــه گیــری از آب و میگــو، نیــز بــرای بررســی 

هــای آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه هــای مرکــز انجــام گرفت.

برنامه ریزی برای فراخوان و رفع نیازهای فناورانه

گشت ترویجی از مجتمع کشت و صنعت مکران

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- ســاری، در راســتای 
همــکاری مشــترک و عقــد تفاهــم نامــه فــی مابیــن و در ادامــه بازدیــد مهنــدس فاضلی، 
مدیــر تحقیــق و توســعه ســازمان اتــکا، دکتــر نصرالــه زاده، رئیــس پژوهشــکده بــه اتفاق 
دکتــر صفــری، معــاون پژوهشــی از کارخانــه کنسروســازی وابســته بــه ســازمان اتــکا واقع 
ــه:  ــکده از جمل ــردی پژوهش ــای کارب ــد. طرح ه ــد کردن ــهر بازدی ــتان قائمش در شهرس
ــا  تولیــد پپتــون و بیوســیالژ از ضایعــات آبزیــان و اســتخراج امــگا-3 از روغــن ماهــی ب
جزئیــات بیشــتری ارائــه شــد و مقــرر گردیــد بعــد از عقــد تفاهــم نامــه همــکاری، در فاز 
اول از ضایعــات تــون ماهیــان کــه بــه طــور متوســط روزانــه بیــن 8-5 تــن در کارخانــه 
ــاس  ــیالژ در مقی ــون و بیوس ــد پپت کنسروســازی جمــع آوری می شــود در جهــت تولی
آزمایشــگاهی اســتفاده شــود و از طــرف دیگــر از آب پخــت تولیــدی در جهــت بدســت 
آوردن محلــول حــاوی اســیدهای آمینــه آزاد بــا نــگاه اســتفاده از آن در کشــاورزی بهــره 

گرفتــه شــود. در پایــان ایــن نشســت، از خــط تولیــد کنســرو ماهــی بازدیــد شــد.

نشست مشترک و بازدید از کارخانه کنسروسازی سازمان اتکا 

www.ifsri.ir
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ــوم شــیالتی کشــور، نخســتین یادداشــت  ــی موسســه تحقیقــات عل ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــان زینت ــوان ماهی ــه عن ــاخص ب ــان ش ــر ماهی ــی از رفتگ ــا برخ ــنایی ب ــوان »آش ــا عن ــی ب علم
ــور  ــه دام، طی ــریه تغذی ــه در نش ــی موسس ــات علم ــو هی ــتدار عض ــطوره دوس ــر مس ــا« از دکت دنی
ــر  ــواده رفتگ ــانان و خان ــی س ــته کپورماه ــی راس ــه معرف ــه وی در آن ب ــده ک ــر ش ــان منتش و آبزی

ــی شــده اســت. ــن یادداشــت معرف ــی در ای ــه اصل ــه اســت. 13 گون ــان پرداخت ماهی
ــه محمــودی  ــر رقی ــی« نوشــته دکت ــوه شــناخت ماه ــا عنــوان »بررســی ق یادداشــت علمــی دوم، ب
ــردآبی  ــان س ــژاد ماهی ــالح ن ــک و اص ــات ژنتی ــز تحقیق ــه در مرک ــی موسس ــات علم ــو هی عض
شــهید مطهــری یاســوج اســت. وی در ایــن یادداشــت، پــس از تعریــف مقولــه شــناخت، بــه بحــث 

ــح داده اســت. ــواع آن را توضی ــرده و ان ــی ورود ک شــناخت ماه

انتشار دو یادداشت علمی محققان موسسه 

ــط  ــه گــزارش رواب ب
پژوهشــکده  عمومــی 
آب  پــروری  آبــزی 
ــور-  ــوب کش ــای جن ه
اهــواز، اولیــن گشــت 
بررســی  تحقیقاتــی 
آب  در  میگــو  ذخایــر 
غربــی  شــمال  هــای 
ــخ  ــارس از تاری ــج ف خلی
15 مهرمــاه ســال جاری 
اســتان  ســواحل  در 
خوزســتان آغــاز شــد. 
ایــن گشــت هــا کــه 
ــه  ــی موسس ــای حاکمیت ــروژه ه ــی از پ ــرای یک ــتای اج در راس
ــش  ــط بخ ــد، توس ــی باش ــور م ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق

گرفــت.  صــورت  پژوهشــکده  ذخایــر  ارزیابــی  و  بیولــوژی 
ــش  ــزی، نق ــن آب ــندی ای ــه بازارپس ــه ب ــا توج ــو، ب ــد میگ صی
کنــد.  مــی  ایفــا  صیــادی  جامعــه  اقتصــاد  در  را  پررنگــی 
ــت از  ــد و حفاظ ــق صی ــت دقی ــت مدیری ــوع اهمی ــن موض ای
ــه  ــا زمین ــازد ت ــی س ــکار م ــش آش ــش از پی ــر آن را بی ذخای
بهــره بــرداری پایــدار و مســتمر اقتصــادی از ذخایــر ایــن 
ــای  ــت ه ــام گش ــا انج ــور، ب ــن منظ ــردد. بدی ــر گ ــزی میس آب
ــی  ــر م ــت آن باالت ــتر و دق ــات بیش ــق اطالع ــی عم تحقیقات
ــری در خصــوص زمــان مناســب گشــایش و  ــم گی ــا تصمی رود ت
ــن شــکل انجــام شــود.  ــه بهتری ــزی ب ــن آب ــد ای ــت صی ممنوعی
گفتنــی اســت، در ســال 1400، بــا فعالیــت 348 فرونــد قایــق و 
ــن 363  ــی و همچنی ــادی در ســواحل غرب ــج صی ــد لن 420 فرون
ــرقی  ــواحل ش ــادی در س ــج صی ــد لن ــق و 869 فرون ــد قای فرون
ــتان  ــای خوزس ــد در آبه ــو صی ــن میگ ــاً 3483 ت ــتان، جمع اس

ــد شــد. صی

اولین گشت تحقیقاتی بررسی ذخایر میگو در آب های شمال غربی خلیج فارس در سال ۱۴۰۱

روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر  بــه گــزارش 
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ای ب ــرگان، جلس ــی- گ ــای داخل ــان آبه آبزی
آقائــی مقــدم، رئیــس مرکــز بــه همــراه کارشناســان مرکــز 
دکتــر حســینی، دکتــر فاضــل و دکتــر قــره وی در دفتــر دکتــر 
کاووســی، مدیــر کل دامپزشــکی تشــکیل گردیــد. دکتــر کاووســی 
ضمــن خیــر مقــدم، گــزارش کوتاهــی از ادامــه برداشــت میگــوی 
اســتان داد. ســپس دکتــر آقائــی مقــدم بــر لــزوم همــکاری فــی 
ــتی و  ــترک بهداش ــای مش ــروژه ه ــرای پ ــوص اج ــن در خص مابی
پرورشــی تاکیــد نمــود و توانمنــدی مرکــز را بــا پشــتیبانی ســایر 
ــه  ــوم شــیالتی کشــور را ارائ مراکــز تابعــه موسســه تحقیقــات عل
دادنــد. در انتهــای جلســه دکتــر کاووســی تاکیــد جــدی بــر لــزوم 
همراهــی مرکــز در فعالیــت هــای  جــاری ســایت میگــو داشــت 
ــاتی  ــکیل جلس ــا تش ــی ب ــای آت ــاه ه ــکاری در م ــتار هم و خواس

ــدند. مشــترک ش

جلسه با مدیرکل دامپزشکی استان گلستان
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ــروری کشــور،  بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پ
ــدات  ــر 1401، ســخنراني علمــي تحــت عنــوان »تولی مــورخ 17 مه
جهانــی آبزیــان« توســط دکتــر علیرضــا ولــی پــور از اعضــای هیــات 
علمــي پژوهشــکده آبــزي پــروري کشــور، در محــل ســالن همایــش 
ــان از  ــدات آبزی ــخنرانی تولی ــن س ــد. در ای ــه گردی ــکده ارای پژوهش
محــل صیــد و آبــزی پــروری مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ــدود 214  ــال 2020 ح ــان در س ــان در جه ــد آبزی ــزان کل تولی می
میلیــون تــن بــوده کــه 90.3، 87.5 و 36 میلیــون تــن آن بــه ترتیب 
ــد گیاهــان و جلبــک هــا  ــروری و تولی ــد، آبــزی پ ــه صی مربوطــه ب

ــا،  ــان در دنی ــده آبزی ــد کنن ــورهای تولی ــی کش ــن تمام ــود. از بی ب
25 کشــور بیــش از 80 درصــد کل صیــد و 10 کشــور بیــش از 90 
درصــد آبــزی پــروری را بــه خــود اختصــاص داده و چیــن بــه تنهایی 
بیــش از 60 درصــد آن را تولیــد نمــود. ســهم صــادرات از تولیــدات 
آبزیــان در ســال 2020 حــدود 151 میلیــارد دالر بــوده و بیــش از 59 
میلیــون نفــر بــه صــورت مســتقیم و حــدود 600 میلیــون نفــر بــه 
ــران  صــورت غیرمســتقیم در صنعــت شــیالت اشــتغال داشــتند. ای
ــا  ــد داشــته کــه ب ــون تــن تولی در ســال 1399 حــدود 268.1 میلی
ــارم  ــت و چه ــگاه بیس ــد در جای ــن از محــل صی ــد 715 هزارت تولی
ــانزدهم در  ــگاه ش ــروری در جای ــزی پ ــل آب ــن از مح ــزار ت و 553 ه
ــت  ــعه صنع ــا و توس ــرای ارتق ــو ب ــه فائ ــت. برنام ــرار گرف ــان ق جه
شــیالت در جهــان بــر ایــن اســاس اســتوار شــده کــه در ســال 2030 
تولیــد آبزیــان بــه جــز جلبــک هــا و گیاهــان آبــزی بــه بــاالی 202 
ــروری  ــزی پ ــدات حاصــل از آب ــی تولی ــیده و تمام ــن رس ــون ت میل
ــا توجــه  ــرار گیــرد. ب ــرداری ق ــرای مصــارف انســانی مــورد بهــره ب ب
ــی  ــداف اصل ــال 2022 از اه ــی در س ــول آب ــه تح ــه برنام ــه اینک ب
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــط زیس ــداری محی ــی و پای ــت غذای ــو در امنی فائ
اســت توســعه تولیــدات آبزیــان در ایــران نیــز در همیــن راســتا و بــا 
تاکیــد بــر حفــظ منابــع طبیعــی و در چارچــوب تضمیــن پایــداری 
اجتماعــی، اقتصــادی و محیــط زیســتی برنامــه ریــزی مــی گــردد.

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
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ــاوری  ــبکه آزمایشــگاهی فن ــه ش ــی پژوهشــکده میگــوی کشــور- بوشــهر، در نام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــده اســت: ــوری آم ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــردی معاون هــای راهب

ضمــن تشــکر از همراهــی آن پژوهشــکده بــا برنامــه هــای ایــن شــبکه، بدیــن وســیله ارتقــای جایــگاه عضویــت 
مجموعــه آزمایشــگاه هــای آن پژوهشــکده در شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری راهبــردی بــه ســطح »توانمنــد« را بــه 
اطــالع رســانده و تبریــک مــی گویــم. ایــن تغییــر بــر اســاس آخریــن نتایــج ارزیابــی عملکــرد آزمایشــگاه هــای 

عضــو و طبــق دســتورالعمل عضویــت در ایــن شــبکه صــورت گرفتــه اســت.

ارتقای رتبه آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور 

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
آبــزی پــروری آبهــای 
داخلــی کشــور- گیــالن، 
ــن جلســه شــورای  دومی
پژوهشــکده  پژوهشــی 
رئیــس  حضــور  بــا 
اعضــای  و  پژوهشــکده 
ــرفت  ــد پیش ــه رون ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــی برگ ــورای پژوهش ش
پــروژه هــای در حــال اجــرای بخــش آبــزی پــروری بررســی شــد. 
ابتــدا دکتــر ولــی پــور گزارشــی از وضعیــت اجرایــی پــروژه بررســی 
امــکان پــرورش ماهــی ســفید در اســتخرهای خاکــی را ارائــه دادند 

و دکتــر بورانــی در خصــوص بررســی عملکــرد رشــد ماهــی ســفید 
ــرد و  ــان عملک ــه بی ــزر ب ــای خ ــا آب دری ــی ب ــتخرهای بتن در اس
مشــکالت اجرایــی پرداخــت. در ایــن راســتا، پیشــنهادات اعضــای 
ــای  ــروژه ه ــی پ ــد اجرای ــود رون ــت بهب ــورای پژوهشــی در جه ش
بخــش دریافــت گردیــد. همچنیــن بررســی برنامــه هــای 4 ســاله 
ــات،  ــر اســاس سیاســت هــای کالن ســازمان تحقیق پژوهشــکده ب
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت 
ــا و ایســتگاه هــای تخصصــی  ــرر شــد پیشــنهادات بخــش ه و مق
ــه  ــازمان، برنام ــای س ــت ه ــاس سیاس ــر اس ــده ب ــی دو روز آین ط
هــا و طــرح هــای پژوهشــکده بــه معــاون پژوهــش ارایــه شــود تــا 
ضمــن جمــع بنــدی بــه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 

ــردد. ــالم گ اع

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر 
بــا موضــوع  آبهــای داخلــی - گــرگان، جلســه ای  آبزیــان 
"هوشــمند ســازی در پــرورش میگــو" و بــا حضــور مدیــر 
ــان اداره  ــدادی از کارشناس ــروری و تع ــزی پ ــاون آب کل و مع
کل شــیالت اســتان، مهنــدس احمــدی مدیــر کل فنــاوری 
ــارک  ــده پ ــی نماین ــدس عمران ــات اســتان گلســتان، مهن اطالع
ــران شــرکت  علــم و فنــاوری اســتان گلســتان، تعــدادی از مدی
اطالعــات  فنــاوری  عرصــه  در  فعــال  بنیــان  دانــش  هــای 
اســتان و همچنیــن دکتــر آقایــی مقــدم و دکتــر پقــه )رییــس 
ــی  ــای داخل ــان آبه ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق ــناس مرک و کارش
ــتان  ــیالت اس ــات اداره کل ش ــالن جلس ــل س ــرگان( در مح گ
ــل  ــر عام ــگار مدی ــر بهن ــن دکت ــد. همچنی ــزار ش ــتان برگ گلس
ــق  ــران از طری ــان از ته ــاب رای ــان پرتوت ــش بنی ــرکت دان ش

ــتند. ــور داش ــه حض ــن جلس ــازی در ای مج
ــتان در  ــیالت اس ــر کل ش ــاور مدی ــری مش ــر نصی ــدا دکت ابت
ــروری  ــزی پ ــت آب ــورد اهمی ــه ای در م ــو، مقدم ــرورش میگ پ
ــازی  ــد و هوشمندس ــای جدی ــاوری ه ــتفاده از فن ــت اس و اهمی
در آن مطالبــی را عنــوان کــرد. ســپس مهنــدس احمــدی 
ــورد هوشمندســازی  ــات اســتان، در م ــاوری اطالع ــرکل فن مدی
ــی  ــروری بیانات ــزی پ ــا کشــاورزی و آب فعالیــت هــای مرتبــط ب
ــه  ــت ک ــیر گف ــن مس ــت در ای ــزوم حرک ــورد ل ــت و در م داش
ادغــام فنــاوری بــا هــر بخــش مــی توانــد تحــول آفریــن باشــد. 

ــی دارای  ــش خصوص ــکاری بخ ــزوم هم ــر ل ــان ب ــن ایش همچنی
ــرای  ــو ب ــدگان میگ ــرورش دهن ــا پ ــی هوشــمند ســازی ب توانای
ــک  ــن کم ــو و همچنی ــرورش میگ ــازی در پ ــام هوشمندس انج
ــه  ــگار ب ــر بهن ــد کــرد. ســپس دکت ــه تاکی ــن زمین ــت در ای دول
ــد و اهــداف  ــه ســابقه، رون ــی در زمین صــورت مجــازی اطالعات
هوشمندســازی از جملــه کاهــش هزینــه هــای تولیــد، افزایــش 
تولیــد در واحــد ســطح، توســعه پایــدار، پیشــگیری از بیمــاری 
هــا و حفاظــت از محیــط زیســت در بخــش کشــاورزی و آبــزی 
پــروری ارائــه داد. همچنیــن مختصــری در مــورد مســایل فنــی و 
انــواع سنســورهایی کــه مــی توانــد در این زمینــه کاربرد داشــته 
باشــد، توضیــح داد. در ادامــه دکتــر آقایــی مقــدم خالصــه ای 
ــازی  ــه هوشمندس ــام در زمین ــت انج ــای در دس ــت ه از فعالی
ــی کــه اســتان بوشــهر و توســط  ــرورش میگــو و طــرح پایلوت پ
پژوهشــکده میگــو و باهمــکاری بخــش خصــوص درحــال انجــام 
ــته از  ــال گذش ــه در س ــی ک ــورد تالش ــن در م ــت و همچنی اس
طــرف مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلــی گــرگان 
ــح داد و آمادگــی مرکــز  ــه، توضی ــه صــورت گرفت ــن زمین در ای
تحقیقــات اســتان را بــرای همــکاری در ایــن زمینــه و همچنیــن 
از پتانســیل موجــود در مزرعــه پــرورش میگــوی تحقیقــات 
اعــالم نمــود. آقــای عمرانــی از اداره کل شــیالت خواســت کــه 
از زیرمجموعــه و مزرعــه داران میگــو نیازهــای مربوطــه را 
احصــاء کــرده بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان اعــالم نمایــد. 
نماینــدگان شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان کــه در جلســه 
ــد  ــه تولی ــود در زمین ــه خ ــی و تجرب ــتند از توانای ــور داش حض
و نصــب سنســورهای مختلــف و اجــرای هوشمندســازی در 
ــتان  ــه در اس ــد ک ــان کردن ــد و بی ــف گفتن ــای مختل ــه ه زمین
ایــن توانایــی هــا وجــود دارد و نیــازی نیســت از شــرکت 
ــه  ــان جلس ــود. در پای ــه ش ــره گرفت ــتان به ــارج اس ــای خ ه
ــدی  ــع بن ــتان، جم ــیالت اس ــر کل ش ــاری مدی ــر جب ــز دکت نی
جلســه را عنــوان کــرد. همچنیــن قــرار شــد کــه ایــن جلســات 
ــاوری  ــه فن ــتانی در زمین ــن اس ــا فعالی ــه و ب ــول نتیج ــا حص ت
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــه داش ــازی ادام ــات و هوشمندس اطالع
ــدی  ــه بازدی ــن عرص ــال در ای ــان فع ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــو داشــته باشــند. ــرورش میگ ــزارع پ ــز از م نی

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

مؤسســه بــه تــوان فنــی، دانــش و دســتاوردهای مؤسســه و امــکان ایفــای نقــش در طراحــی، تدویــن و پشــتیبانی فنــی اعــالم آمادگــی نمودنــد.

بازدید از مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
داخلــی کشــور- گیالن، نشســت 
هــم اندیشــی بــه منظور بررســی 
ــوه  ــرورش انب ــر و پ ــکان تکثی ام
ــات  ــتگاه تحقیق ــا در ایس آرتمی
تخصصــی تغذیــه و غــذای زنــده 
ــا همــکاری  آبزیــان پژوهشــکده ب
آرتمیــای  تحقیقــات  مرکــز 
کشــور- ارومیــه با حضــور رئیس، 
ــی پژوهشــکده و  ــاون پژوهش مع

ــی تغذیــه و غــذای زنــده آبزیــان تشــکیل  همــکاران ایســتگاه تحقیقات
ــی، رئیــس پژوهشــکده، ضمــن خــوش  ــر صیادبوران ــد. ابتــدا دکت گردی
ــی ایســتگاه و تشــریح اهــداف  ــی ســوابق تحقیقات ــی بــه معرف آمدگوی
پژوهشــکده در زمینــه تکثیــر و پــرورش انــواع غذای زنــده پرداخــت و در 
خواســت نمــود کــه پــس از بررســی زیــر ســاخت هــای موجــود برنامــه 
اجرایــی مــورد نیــاز بــه منظــور همــکاری مشــترک بیــن دو مجموعه در 
خصــوص تکثیــر و پــرورش آرتمیــا بــه عنوان غــذای زنــده مفیــد آبزیان 
ــس از  ــه پ ــناس ارومی ــتا، کارش ــن راس ــردد. در ای ــالم گ ــتگاه اع در ایس
بازدیــد از تجهیــزات و زیرســاخت های موجود در ایســتگاه، پیشــنهاداتی 
در زمینــه تولیــد ایــن آبــزی بــا ارزش در ایســتگاه و ســایر نقاط مســتعد 

ــد. ــه دادن کشــور ارای

نشست هم اندیشی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
آبــزی  پژوهشــکده 
هــای  آب  پــروری 
جنــوب کشــور- اهــواز، 
پیــرو نامــه ممنوعیــت 
صیــد ماهــی شــیر بــر اســاس مصوبــات دهمیــن اجــالس کمیســیون 
 RECOFI: Regional Commission( ای شــیالت  منطقــه 
for Fisheries( کــه از تاریــخ 25 مردادمــاه تــا 25 مهــر مــاه ســال 
جــاری بــه مــدت دو مــاه در منطقــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
ــه ای در  ــد، جلس ــی باش ــرار م ــو برق ــورهای عض ــی کش ــرای تمام ب
ــان  ــور کارشناس ــا حض ــتان ب ــیالت خوزس ــد ش ــت صی ــل معاون مح
آمــار معاونــت صیــد، رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای 
صیــادی خوزســتان و رئیــس بخــش بیولــوژی و ارزیابــی پژوهشــکده  

ــه  ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س ــخ 18 مهرم در تاری
رونــد اجــرای تصمیمــات فــوق و همچنیــن آمــار ماهــی شــیر تخلیــه 
شــده در اســکله هــای صیــادی اســتان در شــش مــاه نخســت ســال 
ــی  ــام علم ــا ن ــیر ب ــی ش ــر اســت، ماه ــایان ذک ــد. ش بررســی گردی
Scomberomorus commerson یکــی از گونــه هــای مهــم 
اقتصــادی اســت کــه میــزان صیــد آن در ســال 1400 در آب هــای 
خوزســتان 1840 تــن بــوده اســت و حــدود 25 درصــد ســهم صیــد 
ماهیــان ســطح زی درشــت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
حفاظــت از ذخایــر ایــن گونــه بــا ارزش و بــا بــازار پســندی بــاال یکــی 
از اولویــت هــای مدیریــت شــیالتی می باشــد. روش صیــد ایــن گونــه 
بــا تــور گوشــگیر و قــالب مــی باشــد و هــم اکنــون در لیســت اتحادیه 
 IUCN: International( از طبیعــت  المللــی حفاظــت  بیــن 
ــک  ــت نزدی Union for Conservation of Nature( در وضعی

بــه تهدیــد )NT: Near Threatened( قــرار گرفتــه اســت.

ممنوعیت صید ماهی شیر در آبهای خوزستان
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گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  انســتیتو 
ــان  ــی ماهی ــن الملل بی
دکتــر  خاویــاری، 
معــاون  حافظیــه، 
فنــاوری  و  پژوهــش 
تحقیقــات  مؤسســه 
علــوم شــیالتی کشــور 
ــس،  ــناور، رئی ــر ش ــا دکت ــتی ب ــتیتو و نشس ــور در انس ــن حض ضم
معاونیــن و مســئولین بخــش هــای تحقیقاتــی و ســتادی انســتیتو، 
در خصــوص چالــش هــای و مســائل پیــش روی پــروژه هــای 
تحقیقاتــی و مصوبــه کمیســیون منابــع زنــده دریــای خــزر مبنــی 
بــر ارائــه گــزارش تحلیلــی از وضعیــت ذخایــر ماهیــان خاویــاری بــه 
ــر شــناور،  ــدای جلســه دکت ــادل نظــر پرداخــت. در ابت بحــث و تب
رئیــس انســتیتو، ضمــن عــرض خیــر مقــدم  بــه معــاون تحقیقاتــی 
مؤسســه از زحمــات ایشــان و ســایر همــکاران مؤسســه بــه جهــت 
حمایــت هــای انجــام شــده در حــوزه پــژوه هــای خاویــاری تقدیــر 
ــود در  ــور خ ــی حض ــداف اصل ــه اه ــر حافظی ــه دکت ــرد. در ادام ک
ــات   ــی از مصوب ــوص یک ــر در خص ــادل نظ ــث و تب ــتیتو را بح انس
کمیســیون منابــع زنــده مبنــی بر ارائــه گــزارش تحلیلــی از وضعیت 
ــج کاوشــگر کاســپین جهــت اجــرای  ــر، بررســی وضعیــت لن ذخای
ــه مذکــور و بررســی نحــوه تخصیــص دوم اعتبــارات  صحیــح مصوب
پــروژه هــای تحقیقاتــی انســتیتو برشــمرد. ایشــان همچنیــن تاکیــد 
ــا مشــارکت  ــا پایــان مهــر مــاه یــک نشســت تخصصــی ب ــد ت کردن
ــزی  ــکده آب ــاری و پژوهش ــزر- س ــای خ ــوژی دری ــکده اکول پژوهش
پــروری آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن بــه منظــور بحــث و تبــادل 
نظــر و تعییــن تکلیــف نحــوه اجــرای گشــت ارزیابــی ذخایــر ماهیان 
ــش و  ــاون پژوه ــردد. مع ــزار گ ــکا برگ ــتخوانی و کیل ــاری، اس خاوی
فنــاوری مؤسســه تحقیقاتــی علــوم شــیالتی کشــور ابــراز امیــدواری 
ــت  ــک گش ــل ی ــات الزم، حداق ــدن مقدم ــم ش ــا فراه ــد ب کردن
ارزیابــی ذخایــر تاپایــان ســال 1401 انجــام شــود. همچنیــن یکــی 
از رویکردهــای اصلــی مؤسســه را حرکــت بــه ســمت اجــرای طــرح 
هــای درآمــدزا عنــوان نمــود و تاکیــد کــرد ســمت و ســوی پــروژه 

هــای تحقیقاتــی بایــد یــه صورتــی باشــد کــه بتوانیــم در راســتای 
ــی  ــش آفرین ــران نق ــازمان شــیالت ای ــری س ــد دو براب ــه تولی برنام
مؤثــری داشــته باشــیم. در بخــش بعــدی جلســه معــاون پژوهــش 
و فنــاوری مؤسســه مــواردی را در خصــوص مرحلــه دوم اعتبــارات 
تخصیــص یافتــه بــه طــرح هــا و پــروژه هــای تحقیقاتــی انســتیتو 
عنــوان کــرد کــه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.  شــایان 
ذکــر اســت پیــش از ایــن جلســه دکتــر حافظیــه در معیــت دکتــر 
ــی  ــر عبدالملکــی در محــل اســتقرار لنــج تحقیقات محســنی و دکت
کاوشــگر کاســپین واقــع در اســکله صیــد و صیــادی شــیالت گیــالن 
در بندرانزلــی حضــور یافتــه طــی بازدیــد میدانــی در جریــان مــوارد 
ــت  ــرای گش ــور اج ــه منظ ــور ب ــج مذک ــدازی لن ــه راه ان ــوط ب مرب
ــای  ــمت ه ــت و قس ــرار گرف ــاری ق ــان خاوی ــر ماهی ــی ذخای ارزیاب
مختلــف شــناور اعــم از اتــاق فرماندهــی، موتــور خانــه، آزمایشــگاه، 
ــایل را  ــار وس ــز انب ــناور و نی ــه ش ــتراحت خدم ــواب و اس ــل خ مح
بررســی کــرد. دکتــر عبدالملکــی نیــز گــزارش کوتاهــی در خصــوص 
عملیاتــی نمــودن گشــت هــای تحقیقاتــی و موانــع موجــود را بیــان 
داشــت. الزم بــه توضیــح اســت کــه انســتیتو تحقیقــات بیــن المللی 
ماهیــان خاویــاری بــا حمایــت هــای اعتبــاری بــی شــائبه ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گیــالن و همــکاری معاونــت صیــد 
و بنــادر ماهیگیــری ســازمان شــیالت ایــران و بــا توجــه بــه هزینــه 
هــای بــاالی اجــاره شــناور بــرای انجــام دو گشــت دریایــی در اعماق 
ــه  ــان هزین ــون توم ــش از 500 میلی ــاالنه بی ــه س ــر ک ــر 10 مت زی
ــگر  ــام کاوش ــه ن ــی ب ــناور تحقیقات ــن ش ــاخت اولی ــر دارد، س در ب
ــرای  ــوردی در آب هــای کــم عمــق را ب ــا قابلیــت دریان کاســپین ب
انجــام وظایــف حاکمیتــی محولــه بــا اعتبــارات اســتانی و ملــی در 
ــت  ــن شــناور قابلی ــرار داد. در حــال حاضــر ای دســتور کار خــود ق
ــی )از نظــر  ــه لحــاظ فن ــی ب ــات دریای ــای تحقیق انجــام گشــت ه
عملیــات ناوبــری، سیســتم هــای مخابــرات و سیســتم هــای موتــور 
ــر  ــه ذک ــار الزم( را دارد. الزم ب ــن اعتب ــورت تامی ــور در ص و ژنرات
اســت کــه شــناور کاوشــگر کاســپین آمادگــی انجــام ماموریــت های 
دریایــی و همــکاری بــا ســایر مراکــز جهــت انجــام مطالعــات دریایی 
نظیــر مرکــز ملــی اقیانــوس شناســی، مرکــز مطالعــات دریــای خزر، 
ــوژی و  اداره هواشناســی، مطالعــات دانشــگاهی و مطالعــات هیدرول

ــی دارد. ــای پژوهش ــرارداد ه ــد ق ــب عق ــوژی را در قال هیدروبیول

بازدید دکتر حافظیه از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــتیتو تحقیق ــی انس عموم
ماهیــان  المللــی  بیــن 
بهمنــی،  دکتــر  خاویــاری، 
رئیــس مؤسســه تحقیقــات 
علــوم شــیالتی کشــور ضمــن 
ــئولین بخــش  ــن و مس ــا معاونی ــتی ب ــتیتو، نشس حضــور در انس
ــی و ســتادی انســتیتو، در خصــوص سیاســت هــا،  هــای تحقیقات
اولویــت هــای مؤسســه، چالــش هــا و مســائل پیــش رو بــه بحث و 
تبــادل نظــر پرداخــت. در ابتــدای جلســه دکتــر محســنی، معــاون 
پژوهــش و فنــاوری انســتیتو گزارشــی از عملکــرد پژوهشــی طــی 
ــا،  ــرح ه ــت ط ــر وضعی ــتمل ب ــال 1401 مش ــه اول س ــش ماه ش
پــروژه هــای تحقیقاتــی و دســتاوردهای حاصلــه، نیــروی انســانی، 
ــی و  ــن الملل ــالت بی ــی، تعام ــی و ترویج ــی پژوهش ــاالت علم مق
لنــج تحقیقاتــی کاوشــگر کاســپین را ارائــه کــرد. دکتــر محســنی 
ــروژه  ــن پ ــه تدوی ــت ک ــن اس ــتیتو ای ــا در انس ــالش م ــد: ت افزودن
ــی در راســتای پیــش رویــداد برگــزار شــده توســط  هــای تحقیقات
ــاء  ــه احص ــای فناوران ــیالتی و نیازه ــوم ش ــات عل ــه تحقیق مؤسس
ــروران ماهیــان خاویــاری باشــد. ایشــان در بخــش  شــده از آبــزی پ
بعــدی ســخنان خــود گوشــه ای از چالــش هــا و مشــکالت موجــود 
شــامل: کمبــود نیــروی انســانی و خــودرو، عــدم تخصیــص گرنــت، 
ــه ســازمان  ــاوری هــای ارســال شــده ب ــد فن ــودن تایی ــر ب ــان ب زم
و مؤسســه، فرســودگی تجهیــزات آزمایشــگاهی، کمبــود اعتبــارات 
تخصیــص یافتــه بــه پــروژه هــای تحقیقاتــی و غیــره  بیــان کــرد. 
ــنهاداتی در  ــن پیش ــتیتو همچنی ــاوری انس ــش و فن ــاون پژوه مع
ــرای  ــتای اج ــز در راس ــن مراک ــکاری بی ــهیل هم ــوص تس خص
ــروژه  ــب پ ــد تصوی ــهیل رون ــز تس ــی و نی ــای تحقیقات ــروژه ه پ
ــی  ــه علم ــر کمیت ــور ناظ ــا حض ــز ب ــی در مراک ــای تحقیقات ه
ــه  ــاون برنام ــور، مع ــدس علیپ ــد. مهن ــه دادن ــه ارائ ــی مؤسس فن
ــی از رئیــس مؤسســه  ریــزی و پشــتیبانی انســتیتو ضمــن قدردان

بــه جهــت مســاعدت در بازگشــت درآمدهــای اختصاصــی و ســایر 
حمایــت هــای انجــام شــده در راســتای پیشــبرد اهــداف پژوهشــی 
انســتیتو، مــواردی را در خصــوص پرداخــت اعتبــارات ســایر هزینــه 
ــل  ــه مکم ــه بیم ــوط ب ــکالت مرب ــات و مش ــات، معوق ــا، مطالب ه
کارکنــان، کمبــود خــودرو و نیــروی انســانی بیــان کــرد. هــر یــک 
ــواردی را در  ــز م ــی و ســتادی نی از رؤســای بخــش هــای تحقیقات
ــد. در  خصــوص مشــکالت و چالــش هــای پیــش رو عنــوان نمودن
ــه مناســبت هفتــه  ــی ضمــن عــرض تبریــک ب ــر بهمن ادامــه دکت
ــراز خرســندی از حضــور در جمــع کارکنــان انســتیتو،  وحــدت و اب
ــه ســواالت و مشــکالت مطــرح شــده از ســوی حاضریــن جلســه  ب
ــد  ــد نبای ــد کردن ــود تاکی ــخنان خ ــان در س ــد. ایش ــخ گفتن پاس
اصالــت خــود را کــه همــان محقــق بــودن اســت فرامــوش کنیــم 
ــذار  ــودمند و اثرگ ــود س ــوزه کاری خ ــم در ح ــالش کنی ــد ت و بای
ــدی  ــات و مشــکالت دســته بن ــود موضوع ــح نم ــیم. وی تصری باش
ــا  ــع آنه ــور رف ــه منظ ــدی ب ــری ج ــده و پیگی ــدی ش ــت بن و الوی
صــورت گیــرد. رئیــس مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 
ــه  ــعه و س ــم توس ــه هفت ــودن برنام ــور ب ــا مح ــه دری ــه ب ــا توج ب
ــروژه هــا و پیشــران  ــر پ هســته کلیــدی آن شــامل: بحــران هــا، اب
هــا نظیــر اقتصــاد دریــا تصریــح نمود مؤسســه بایــد نقــش آفرینی 
ــری در ایــن برنامــه داشــته باشــد. ایشــان همچنیــن مــواردی  مؤث
ــت  ــیالت، سیاس ــات ش ــردی تحقیق ــورای راهب ــوص ش را در خص
هــا و خروجــی هــای مربوطــه بیــان نمــود و تاکیــد کردنــد گشــت 
ــرا  ــن اج ــکل ممک ــر ش ــه ه ــاری ب ــان خاوی ــر ماهی ــی ذخای ارزیاب
شــود کــه نیــاز بــه پیگیــری جــدی انســتیتو دارد. دکتــر بهمنــی 
خاطــر نشــان کردنــد رمــز مؤفقیــت در اجــرای پــروژه هــای ملــی 
ــات و  ــی کــه امکان ــن معن ــگاه اکوسیســتمی اســت بدی داشــتن ن
ــه  ــه مؤسس ــته ب ــز وابس ــایر مراک ــود در س ــای موج ــاخت ه زیرس
ــا  ــط ب ــروژه هــای مرتب در ســایر اســتان هــا در جهــت پیشــبرد پ
ماهیــان خاویــاری در راســتای رفــع چالــش هــای آبــزی پــروران بــه 

ــود. ــه ش کار گرفت

حضور رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلــی- گــرگان، 
ــا حضــور کارشناســان مرکــز و کارشناســان اداره کل شــیالت  نشســت تخصصــی میگــو ب
ــی مقــدم، رئیــس مرکــز اعــالم کــرد  اســتان تشــکیل گردیــد. در ایــن جلســه دکتــر آقائ
ــاز2  ــی ف ــان و آمادگ ــو گمیش ــایت میگ ــک س ــاز ی ــی در ف ــد حداقل ــه تولی ــه ب ــا توج ب
ــد بچــه میگــو و وارد کــردن  ــد، رفــع مشــکل تولی ــه چرخــه تولی جهــت اضافــه شــدن ب
ــی مابیــن مرکــز،  ــی اســت. همچنیــن همــکاری ف بچــه میگــو از ســایر اســتان هــا الزام
اداره کل شــیالت و دامپزشــکی در رفــع مشــکالت، حفــظ و ارتقــای چرخــه تولیــد مهــم 
ــو در  ــر میگ ــف تکثی ــاد مختل ــابقه و ابع ــی س ــه ضمــن بررس ــن جلس ــی باشــد. در ای م
ــرح  ــک ط ــورت ی ــه ص ــوع ب ــد موض ــرر گردی ــاری، مق ــد تج ــای تولی ــش ه ــتان و چال اس
ــره  ــور و به ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــکاری موسس ــا هم ــی و ب ــع تحقیقات جام
گیــری از تــوان علمــی و عملیاتــی پژوهشــکده میگــوی کشــور- بوشــهر بــه اســتان ارائــه 

گــردد.  

بررسی چالش های تکثیر میگو در استان گلستان
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــزی  ــکده آب ــی پژوهش عموم
داخلــی  آبهــای  پــروری 
ــخنرانی  ــالن، س ــور- گی کش
عنــوان  تحــت  علمــی 
بیمــاری  بــا  »آشــنائی 
و   KHVD ویروســی 
بــرای  هائــی  توصیــه 
ــای  ــی از اعض ــق روح ــواد دقی ــر ج ــط دکت ــگیری آن« توس پیش
هیــات علمــی در ســالن همایــش پژوهشــکده ارایــه گردیــد. 
ــی از  ــروس )KHVD( یک ــس وی ــوی هرپ ــی ک ــاری ویروس بیم
ــان و از  ــورهای جه ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــی اس ــاری های بیم
ــن  ــت. ای ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــز تح ــا را نی ــور م ــه کش جمل
 )Cyprinus carpio( ــی ــور معمول ــر روی کپ ــا ب ــاری تنه بیم

ــذارد.  ــی گ ــر م ــوی تاثی ــی ک ــر ماه ــف آن نظی ــای مختل و نژاده
ــی  ــای بیشــتر از 16 درجــه ســانتیگراد رخ م ــن بیمــاری در دم ای
ــدارد  ــی ن ــان خاص ــی درم ــاری ویروس ــن بیم ــفانه ای ــد. متاس ده
ــان  ــا 100 درصــد ماهی ــروز آن ممکــن اســت 80 ت و در صــورت ب
کپــور معمولــی موجــود در کارگاه تلــف شــوند. از طرفــی ماهیــان 
ــی  ــوده و م ــروس ب ــل وی ــاال حام ــاری احتم ــده از بیم ــا مان بج
تواننــد باعــث ســرایت آن بــه گــروه هــای دیگــر شــوند. متاســفانه 
ــی در  ــان پرورش ــرای ایمــن ســازی ماهی ــری ب ــوز واکســن موث هن
مقابــل ایــن ویــروس وجــود نــدارد. لــذا بهتریــن راه مقابلــه بــا آن 
ــتی در  ــی زیس ــررات ایمن ــختگیرانه مق ــت س ــگیری و رعای پیش
ــروز ایــن بیمــاری  کارگاه هــای پــرورش ماهــی اســت. در صــورت ب
ــرورش دهنــده حتمــا بــه اداره دامپزشــکی و شــیالت  الزم اســت پ
اطــالع رســانی نمایــد تــا ضمــن دریافــت راهنمائــی و کمــک هــای 

کارشناســی از انتشــار بیشــتر بیمــاری جلوگیــری شــود.

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان 
گــروه  مدیــر  رضایــی،  دکتــر  تنکابــن،  کشــور-  ســردآبی 
ــراه  ــه هم ــران ب ــی دانشــگاه ته ــع طبیع شــیالت دانشــکده مناب

ــن  ــیالت در ای ــی ش ــع کارشناس ــجویان مقط ــی از دانش جمع
مرکــز حضــور یافتنــد و از ســایت هــای تکثیــر و پــرورش 
ــز  ــس مرک ــگری، رئی ــر لش ــم دکت ــد.  خان ــد نمودن ــز بازدی مرک
ــگاه  ــرورش و آزمایش ــر و پ ــای تکثی ــایت ه ــد از س ــن بازدی حی
ــداف و  ــه، اه ــوص تاریخچ ــی در خص ــان توضیحات ــه بی ــا ب ه
ــز  ــبکه مراک ــز در ش ــت مرک ــز، عضوی ــای مرک ــت ه ــم فعالی اه
آبــزی پــروری آســیا- اقیانوســیه )نــاکا(، تاریخچــه و انــواع 
ــران،  ــردآبی در ای ــان س ــرورش ماهی ــر و پ ــای تکثی ــتم ه سیس
ــه و  ــای تغذی ــور، روش ه ــی کش ــردآبی پرورش ــای س ــه ه گون
ضــد عفونــی، روش هــای ســنجش فاکتورهــای فیزیکــی و 
ــت زیســتی،  ــه، امنی ــی آب، اصــول قرنطین شــیمیایی و میکروب
ــه  ــازی گون ــظ و بازس ــی، حف ــوع ژنتیک ــاختار و تن ــی س ارزیاب
ــرورش، بهداشــت  هــای در معــرض خطــر و انقــراض، تکثیــر و پ
ــس از حضــور  ــردآبی پرداخــت و پ ــان س ــای ماهی ــاری ه و بیم
دانشــجویان در ســالن جلســات در خصــوص پــروژه هــای 
ــی شــاخص انجــام شــده در مرکــز از بــدو تأســیس تــا  تحقیقات

ــد. ــه دادن ــی ارائ ــا  توضیحات ــتاوردهای آنه ــون و دس کن

بازدید دانشجویان شیالت دانشگاه تهران از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهای 
داخلــی کشــور- گیــالن، چهارمیــن جلســه زیــر کمیتــه حفاظــت 
ــط زیســت  ــی در اداره کل حفاظــت محی ــاالب انزل اکوسیســتم ت
ــده  ــی، نماین ــا میرزاجان ــر علیرض ــا حضــور دکت ــالن ب ــتان گی اس
ــاون  ــان و مع ــدگان ذینفع ــر، نماین ــو دیگ ــکده، 12 عض پژوهش
ــت  ــه در خواس ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــی برگ ــدار انزل فرمان
ــی برخــی از بخــش  ــی در خصــوص الیروب ــان انزل ــی قایقران تعاون
ــم  ــاذ تصمی ــا اتخ ــت، ام ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاالب م ــای ت ه
نهایــی منــوط بــه بازدیــد از تــاالب موکــول شــد. بازدیــد مذکــور 
ــت.  ــام گرف ــی انج ــدار انزل ــا و فرمان ــور اعض ــا حض ــر ب در 24 مه
ــم  ــت، و تصمی ــی ســه بخــش موافق ــا الیروب ــه ب ــت کمیت در نهای
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــر را ب ــش دیگ ــورد دو بخ ــری در م گی

ــود. ــول نم ــه موک ــدی کمیت بیشــتر در جلســه بع

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
ــزر-  ــای خ ــوژی دری اکول
ســاری، بــه منظــور ایجاد 
همــکاری  زمینه هــای 
آموزشــی،  علمــی، 
فنــاوری  و  پژوهــش 
ــکده  ــن پژوهش ــی مابی ف
دانشــگاهی  جهــاد  و 
ــدران، جلســه  واحــد مازن

مشــترک مســئولین دو ارگان، در جهــاد دانشــگاهی برگــزار گردیــد. 
ابتــدا دکتــر نصرالــه زاده ضمــن معرفــی پژوهشــکده، اعــم پــروژه هــا 
و دســتاوردهای انجــام شــده را تشــریح نمــود و آمادگــی پژوهشــکده 
در خصــوص فعالیــت هــای مشــترک بــا جهــاد دانشــگاهی را اعــالم 
کــرد. در ادامــه مهنــدس شــافعیان، ضمــن معرفــی فعالیــت هــای 
شــاخص جهــاد دانشــگاهی و همــکاری بــا ارگان هــای مختلــف، بــر 
لــزوم تعریــف و اجــرای طــرح کاربــردی بــا نــگاه رفــع مشــکالت بهره 
ــم  ــه تفاه ــرد. در خاتم ــد ک ــف تاکی ــای مختل ــرداران در حــوزه ه ب
ــه  نامــه همــکاری فــی مابیــن، پــس از امضــاء، بیــن طرفیــن مبادل

ــد.   ش

گــزارش  بــه 
ــز  ــی مرک ــط عموم رواب
ذخایــر  تحقیقــات 
ــی-  ــای داخل ــان آبه آبزی
ــه  ــن جلس ــرگان، اولی گ
کمیتــه فنــاوری نانــو بــا 
حضــور رئیــس مرکــز 
آمــوزش  تحقیقــات 
منابــع  و  کشــاروزی 
ــا  ــی اســتان، روس طبیع
ــتان  ــگاه گلس ــدگان دانش ــی، نماین ــز تحقیقات ــدگان مراک و نماین
و مســئول پژوهــش ســازمان جهــاد اســتان در محــل مرکــز 
ــوص  ــی در خص ــر فرج ــدا دکت ــه ابت ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی برگ
ــی  ــت: یک ــی داد و گف ــه توضیحات ــن کمیت ــکیل ای ــداف تش اه
ــای  ــش ه ــه در بخ ــای فناوران ــاء، نیازه ــداف احص ــن اه از مهمتری

مختلــف اســت. ایشــان نحــوه تامیــن اعتبــار ایــن نــوع پــروژه هــا را 
محــل صنــدق هــای پژوهــش و فنــاوری، تســهیالت بــا بهــره کــم، 
ــات و  ــازمان تحقیق ــدود از س ــع مح ــاورزی، مناب ــک کش ــع بان مناب
ــل جــذب  ــی قاب ــارات پِژوهشــی دســتگاه هــای اجرای 1درصــد اعتب
اعــالم کــرد. ســپس یکایــک اعضــای کمیتــه ضمــن معرفــی خــود 
پیشــنهاداتی ارائــه نمودنــد. در ایــن خصــوص دکتــر آقایــی مقــدم 
تشــکیل ایــن کارگــروه را مثبــت ارزیابی نمــود و در خصــوص احصاء 
ــی بایــد ایــن نیازهــا  نیازهــای فناورانــه گفــت: دســتگاه هــای اجرای
ــی هــم  ــروه های ــد کارگ ــس حتمــا بای ــرار دهنــد. پ ــت ق را در اولوی
در مراکــز تحقیقاتــی و بــا حضــور نماینــدگان بخــش هــای اجرایــی 
تشــکیل شــود. اولیــن پیشــنهاد پژوهشــی بــا عنــوان افزایــش قــوه 
ــر  ــط دکت ــا توس ــود ه ــو ک ــتفاده از نان ــا اس ــد ب ــذر کنج ــه ب نامی
ارزانــش مطــرح گردیــد و بــه بحــث و گفتگــو گذاشــته شــد. دکتــر 
عبــادی از دانشــگاه آزاد گــرگان نیــز در خصــوص محدودیــت هــای 

اســتفاده از نانــو ذرات در صنایــع غذایــی توضیحاتــی داد.

اولین جلسه کمیته فناوری نانو

14

حضور در چهارمین جلسه زیر کمیته حفاظت اکوسیستم تاالب انزلی

عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و جهاد دانشگاهی واحد استان مازندران
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان، روز ســه شــنبه 26 مهرمــاه، 
سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان در پانــل فــرآوری نشســت تخصصــی پــرورش دهندگان 
ماهیــان خاویــاری کشــور، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »نیازمندی هــا، مزایــا و معایــب اشــکال مختلــف 
فــرآوری و عرضــه گوشــت ماهیــان خاویــاری« ارائــه نمــود. دکتــر جلیلــی سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقات 
ــف  ــن نشســت تخصصــی، در تعری ــار ای ــد خاوی ــرآوری، تجــارت و حفــظ برن ــل ف ــان در پان ــرآوری آبزی ف
اهــداف و حیطــه عملکــرد صنعــت فــرآوری آبزیــان، گفــت: فــرآوری آبزیــان دامنــه گســترده ای از فعالیت ها 
ــد. تکنولوژیســت ها و  ــرار گرفته ان ــاب و فروشــنده ق ــای آن بازاری ــره بیولوژیســت و در انته ــن زنجی ــدای ای ــه در ابت ــرد ک ــر می گی را در ب
متخصصیــن فــرآوری آبزیــان بخــش اصلــی ایــن زنجیــره را تشــکیل داده، مســئولیت عملیــات حفــظ تازگــی و کیفیــت، کاهــش ضایعــات، 
فــرآوری و تولیــد محصــوالت متنــوع، بهینه ســازی فرآیندهــا، تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و اســتحصال ترکیبــات ارزشــمند 
زیســتی بــا عملکردهــا و کاربردهــای مختلــف را برعهــده دارنــد. بدیــن ترتیــب زنجیــره ای اغلــب طوالنــی، از هنــگام  صیــد یا برداشــت آبزی 
تــا زمــان مصــرف نهایــی آن، در حــوزه تخصصــی فــرآوری آبزیــان قــرار دارد. وی همچنیــن بــا بیــان نســبت اشــکال مختلــف فــرآوری و 
عرضــه تولیــدات شــیالتی جهــان در کشــورهای توســعه یافتــه و مقایســه آن بــا کشــورهای در حــال توســعه، افــزود: رونــد افزایشــی تولیــد 
محصــوالت فــرآوری شــده بــه صــورت منجمــد، آمــاده و کنســرو شــده در کشــورهای توســعه یافتــه، در راســتای پاســخگویی بــه نیازهــا و 
الزامــات زندگــی مــدرن، و در عیــن حــال بــا هــدف تجمیــع فعالیت هــا، رفــع معضــالت لجســتیک و امــکان بهره بــرداری صــد در صــدی 
آبزیــان می باشــد. سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان در ادامــه، بــه بیــان اشــکال متــداول فــرآوری و عرضــه گوشــت ماهیان 
خاویــاری بــه صــورت تــازه، فرآورده هــای منجمــد، فرآورده هــای عمــل آوری شــده، فرآورده هــای ســوخاری شــده آمــاده مصــرف، کنســرو 
شــده و ســوپ )از ســر، دم و باله هــا(، پرداخــت و ضمــن برشــماری برخــی شــاخص ها/ ویژگی هــای مهــم هــر دســته از محصــوالت، از 
حیــث شــرایط حمــل و نقــل و نگهــداری، عمــر مانــدگاری، قیمــت تمــام شــده محصــول، میــزان ســرمایه )ثابــت + در گــردش( مــورد نیاز، 
جامعــه هــدف )مشــتریان(، نحــوه و نــوع آماده ســازی، مصــرف و میــزان ارزش افــزوده )حاشــیه ســود(، نیازمندی هــا، مزایــا و معایــب آنهــا را 
نیــز تشــریح و مقایســه نمــود. در ادامــه ایــن پانــل بــه مباحــث فــرآوری و تنــوع کاربردهــای خاویار، میــزان و رونــد تولیــد در ایــران و جهان، 
اســتانداردها، مقــررات، الزامــات و عوامــل موثــر بــر صــادرات و فــرآوری خاویــار پرداختــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نشســت تخصصــی 
پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری کشــور بــا مشــارکت شــرکت فرادانــه، ســازمان شــیالت ایــران، شــرکت آبزی کــو، موسســه تحقیقات 
علــوم شــیالتی کشــور، ســازمان دامپزشــکی کشــور و برخــی انجمــن هــای علمــی و پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری، طــی روزهــای 
25 و 26 مهرمــاه ســال جــاری در اســتان گیــالن بــا 4 پانــل تخصصــی، تکثیرمصنوعــی، مولدســازی و ژنتیک خاویاری پرورشــی، بهداشــت 
و بیمــاری در مــزارع تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری، تغذیــه، مدیریــت پــرورش، آب و مهندســی آبزیــان و پانــل فــرآوری، تجــارت و 
حفــظ برنــد خاویــار ایــران و بــا حضــور و ســخنراني دکتــر میخاییــل چبانــوف اســتاد برجســته بین المللــی پــرورش ماهیــان خاویــاري از 
روســیه و جمــع کثیــری از پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری سراســر کشــور، مدیران و مســئولین اســتانی و ملی، اســاتید دانشــگاهی و 

کارشناســان صنعــت ماهیــان خاویــاري، بــا برنامــه هــای متنــوع برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- ســاری، طبــق اعــالم دبیــر 
شــبکه آزمایشــگاهی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــر اســاس آخریــن نتایــج ارزیابــی 
عملکــرد آزمایشــگاه های عضــو کــه طبــق دســتورالعمل عضویــت در ایــن شــبکه صــورت گرفتــه اســت 
مجموعــه آزمایشــگاه های پژوهشــکده بــا عملکــردی کــه در ســال 1400 داشــت، توانســت بــه ســطح 
آزمایشــگاه های توانمنــد آن معاونــت ارتقــاء پیــدا کننــد. مدیریــت پژوهشــکده ایــن موفقیــت را کــه 
حاصــل تعهــد، تــالش و تخصــص کارشناســان مجــرب تحقیقاتــی اعــالم کــرد و بــه همــکاران تبریــک 

گفــت و اظهــار امیــدواری کــرد تــا ایــن موفقیــت هــا تــداوم داشــته باشــد.

 سخنرانی دکتر جلیلی در نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور

ارتقاء پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

www.ifsri.ir

16

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده اکولوژی 
ســاری،  خــزر-  دریــای 
ــر  ــور دکت ــا حض ــتی ب نشس
ــی  ــاون تحقیقات ــری، مع صف
مهنــدس  پژوهشــکده، 
گلپــور، مدیــر عامــل شــرکت 
کاســپین  قفــس گســتران 
در  مرتبــط  کارشناســان  و 
بابلســر برگــزار گردیــد. ابتــدا 
دکتــر صفــری ضمــن تاکیــد 
در خواســت بخــش خصوصی 

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

ــرد. ــد ک ــم خواهن را فراه

روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده  عمومــی 
خــزر-  دریــای  اکولــوژی 
ــا حضــور  ســاری، نشســتی ب
معــاون  صفــری،  دکتــر 
پژوهشــکده،  تحقیقاتــی 
مهنــدس گلپــور مدیــر عامــل شــرکت قفــس گســتران کاســپین و 
کارشناســان واحدهــای فــرآوری، در مرکــز فــرآوری ماهــی و خاویــار 
ــور در  ــدس گلپ ــدا مهن ــد. ابت ــزار گردی ــر برگ ــتان بابلس در شهرس
خصــوص باقیمانــده ترکیباتــی نظیــر ماالشــیت و لوکوماالشــیت در 

خاویــار توضیحاتــی را ارائــه کــرد و بیــان داشــت کــه ایــن مشــکل، 
ــا را  ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ــار ای ــادرات خاوی ص
تحــت الشــعاع قــرار داده و پــرورش دهنــدگان ماهیــان خاویــاری را 
بســیار نگــران کــرده اســت. در ادامــه دکتــر صفــری اذعــان داشــت 
ــه تجمــع  ــی، میــل ب ــه لحــاظ ســاختار آل کــه ترکیبــات مذکــور ب
در بافــت هــا چربــی داشــته و از اینــرو تخمــدان ماهیــان خاویــای 
ــه  ــه ب ــد. وی در ادام ــی باش ــا م ــع آنه ــرای تجم ــبی ب ارگان مناس
راهکارهــای مختلــف جهــت کاهــش باقیمانــده مــواد مذکــور اشــاره 
کــرد و اذعــان داشــت کــه جهــت دســتیابی بــه نتایــج مســتدل نیــاز 

ــد. ــی باش ــا م ــون و خط ــات و آزم ــام آزمایش ــه انج ب

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده اکولوژی 
ســاری،  خــزر-  دریــای 
ــا  ــکده ب ــان پژوهش کارشناس
ــره  ــه در کنگ ــه ســه مقال ارائ
کوهســتان  المللــی  بیــن 
چارچــوب  در  اکولــوژی  و 

توســعه پایــدار کشــور ترکیــه شــرکت کردنــد.
دکتــر نصرالــه زاده، خانــم مهنــدس مریــم رضایــی و خانــم مهنــدس 
ــق  ــه صــورت ســخنرانی و از طری ــر را ب ــی مقــاالت زی ــه بالوئ مهدی

وبینــار ارائــه داشــتند.
 The Comparison of different phases of the-1

 Caspian and Black Seas ecosystem with emphasis
on the Ctenophores Invasion

 Monitoring of Heavy Metals Mercury, Cadmium,-2
 Lead, and Arsenic in the waters of the Southern

2019 -2018 Caspian Sea during
 Investigating of the physicochemical properties -3
 of ships ballast water in Amirabad port in the

southern of Caspian Sea
 Mountain and Ecology Congress ــی ــن الملل ــره بی کنگ
 Within the Framework of Sustainable Development
MEDESU2022)( در روزهــای 20 و 21 اکتبــر 2022 در کشــور 

ترکیــه برگــزار شــد.  

پایلوت تولید بیوسیالژ در شهرک صنعتی میرود بابلسر

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

ارائه مقاله توسط کارشناسان پژوهشکده در کنگره بین المللی کوهستان و اکولوژی کشور ترکیه
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روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
نــژاد  اصــالح  و  ژنتیــک 
شــهید  ســردآبی  ماهیــان 
نشــریه  یاســوج،  مطهــری 
القــاء  عنــوان  بــا  فنــی 
تریپلوئیــدی در آبزیــان )روش 
هــا و کاربــرد آن در آبــزی 
ــگارش دکتــر رقیــه محمــودی عضــو هیــات علمــی و  ــا ن ــروری( ب پ
رئیــس گــروه بخــش آبــزی پــروری مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصالح 
نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید مطهــری یاســوج و همــکاران به رشــته 

تحریــر درآمــده و انتشــار داده شــد. ایــن نشــریه در مورخــه 24 مهــر 
ــات و  ــاوری اطالع ــز فن ــت 62323 در مرک ــماره فروس ــا ش 1401 ب
اطالع رســانی کشــاورزی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزی ثبــت گردیــد.
در ایــن نشــریه مکانیســم و نحوه القــاء تریپلوئیــدی، روش هــای القاء، 
عوامــل موثــر بــر موفقیــت القــاء تریپلوئیــدی، القــاء تریپلوئیــدی در 
ماهیــان قــزل آالی رنگیــن کمــان، ماهــی کپــور علــف خــوار، ماهــی 
کپــور معمولــی، ســی بــاس، تیالپیــای قرمــز، تیالپیــای ســیاه، آزاد 
ــا و معایــب پــرورش ماهیــان  دریــای شــمال و میگــوی ســفید، مزای
تریپلوئیــد و کاربــرد آن در آبــزی پــروری بــه منظــور بهــره بــرداری 
کاربــران، کارشناســان و پــرورش دهنــدگان آبزیان آورده شــده اســت.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی 
ــم  ــای خــزر_ ســاری، خان دری
مهنــدس آســیه مخلــوق از 
ــوژی  کارشناســان بخــش اکول
ــه : ــه مقال ــا ارائ ــکده ب پژوهش
 Determining the scope

 of water use based on algal and abiotic indices in
Sirvan River )Iran(در نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی تحقیقــات 
علمــی کشــور ترکیــه شــرکت کردنــد. ایــن مقاله بصــورت ســخنرانی و 

از طریــق وبینــار ارائــه شــد.
ــی Scientific Researches Conference از  ــن الملل ــره بی کنگ
روزنهــم تــا یازدهــم اکتبــر 2022 در شــهر آندانــا کشــور ترکیــه برگزار 

شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی 
کشــور، خانــم دکتــر لشــگری رئیس مرکــز تحقیقــات ماهیان ســردآبی 
ــاد  ــر جه ــژاد، وزی ــاداتی ن ــر س ــا دکت کشــور، در نشســت صمیمــی ب
کشــاورزی کــه در تاریــخ 28 مهــر 1401 در ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان مازنــدران- ســاری برگــزار شــد، حضــور یافــت. در ایــن نشســت 
رئیــس و پرســنل ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران، 
رؤســای مدیریــت هــا و مراکــز جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــای زیــر 
مجموعــه، رؤســای مراکــز پژوهشــی و آموزشــی، جمعــی از نماینــدگان 
ــژاد  ــر ســاداتی ن ــس شــورای اســالمی و... حضــور داشــتند. دکت مجل
در نشســت صمیمــی بــا کارکنــان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران 
اعــالم نمــود: رســالت وزارت جهــاد کشــاورزی حمایــت از تولیــد اســت 

و نیــروی انســانی ثــروت وزارت جهــاد کشــاورزی اســت. وی ادامــه داد: 
ــازار هــم اضافــه شــد و  مأموریــت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی در ب
ایــن مأموریــت بــدون افزایــش نیــروی انســانی در بــازار، بــه درســتی 
ــا بیــان اینکــه  ــژاد ب رصــد و عملیاتــی شــده اســت. دکتــر ســاداتی ن
امــروز محصــول ایرانــی بــا برنــد دیگــر در دنیــا بــه فــروش مــی رســد، 
افــزود: شــخص رئیــس جمهــور نســبت بــه موضــوع مهــم کشــاورزی 
کــه ســبب خودکفایــی محصــوالت مــی شــود پیگیر اســت و مازنــدران 
ــا چالــش جــدی  ــازار و صــادرات محصــوالت کشــاورزی ب در بخــش ب

مواجــه اســت کــه بایــد حــل شــود.

انتشار نشریه فنی القاء تریپلوئیدی در آبزیان ) روش ها و کاربرد آن در آبزی پروری(

ارائه مقاله در نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات علمی کشور ترکیه

نشست صمیمی با وزیر جهاد کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــردآبی  ــان س ــات ماهی ــز تحقیق مرک
کشــور، جلســه کارگــروه پدافنــد 
ــا  ــن ب ــل شهرســتان تنکاب ــر عام غی
حضــور نماینــد گان ادارات دولتــی 
ــنبه  ــن، روز پنجش ــتان تنکاب شهرس
ــن  ــان شهرســتان تنکاب ــبکه بهداشــت و درم ــر 1401 در ش 28 مه
برگــزار گردیــد. در ابتــدای جلســه دکتــر نیمــا نژادمقــدم، رئیــس 
ــوش  ــن خ ــن ضم ــتان تنکاب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش
ــی  ــای آت ــه  ه ــرد و برنام ــری از عملک ــزارش مختص ــی، گ آمدگوی
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تنکابــن در خصــوص 
ــر  ــاق ســالمت در ه ــر ایجــاد ات ــه داد و ب ــر عامــل ارائ پدافنــد غی
ــی از  ــری برخ ــدازه  گی ــنل )ان ــالمت پرس ــش س ــت پای اداره جه
ــد و وزن(  ــل فشــار خــون، قنــد خــون، ق فاکتور هــای مهــم از قبی
تأکیــد و بــه اعــالم آمادگــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــز  ــکاری و آنالی ــور هم ــه منظ ــناس ب ــزام کارش ــت اع ــن جه تنکاب
ــوزه  ــی در ح ــای تکمیل ــن فاکتوره ــده و همچنی ــر ش ــوارد ذک م

ــر  ــدم، دبی ــا نژادمق ــر رض ــه  دکت ــود. در ادام ــاره نم ــالمت اش س
کارگــروه پدافنــد غیــر عامــل شهرســتان تنکابــن بــه ارائــه گــزارش 
ــته  ــات گذش ــات جلس ــتای مصوب ــده در راس ــام ش ــات انج اقدام
پرداخــت و ســپس هــر یــک از اعضــاء کارگــروه در مــورد عملکــرد 
ــی  ــل توضیحات ــر عام ــد غی ــرای پدافن ــه اج ــود در زمین اداره خ
ــز  ــی از مرک ــه نمایندگ ــز ب ــی نی ــم عرفان ــر میث ــود. دکت ــان نم بی
تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور در ایــن جلســه حضــور یافــت 
ــد  ــرح کالن تولی ــرای ط ــری از اج ــزارش مختص ــه گ ــن ارائ و ضم
ــتاوردهای  ــی دس ــان SPF و معرف ــن  کم ــزل  آالی رنگی ــی ق ماه
ــطح  ــل در س ــد  غیرعام ــرای پدافن ــی اج ــت نوع ــه در حقیق آن ک
ــتی  ــت زیس ــاد امنی ــتای ایج ــنهاداتی در راس ــوده، پیش ــور ب کش
ــت  ــط زیس ــیالت و محی ــوزه ش ــم در ح ــری از بیوتروریس و جلوگی
ــکاری  ــا هم ــط ب ــتر ادرات ذیرب ــارت بیش ــتمر و نظ ــرل مس و کنت
ــی و  ــتی ماه ــروج بهداش ــوص ورود و خ ــی در خص ــروی انتظام نی
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــتان ب ــطح شهرس ــم  زده در س ــم چش تخ
ــه  ــود ارائ ــای موج ــاری  ه ــرل بیم ــور و کنت ــای نوظه از بیماری ه

ــود. نم

شرکت در جلسه کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن


