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ارائه گزارش عملکرد سال  1400توسط دکتر بهمنی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم
ش ــیالتی کشــور بــه نقــل از رواب ــط عموم ــی ســازمان تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،جلســه ارائــه گــزارش عملکــرد
ســاالنه ســال  1400موسس ــه بــا حضــور دکت ــر خی ــام نکوی ــی،
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی ،حجــت االســام ســعیدیان ،مس ــئول ح ــوزه نمایندگ ــی
ولــی فقیــه در ســازمان ،مهنــدس احمــدی ،معــاون توســعه
مدیریــت و منابــع ،دکتــر جعفــری ،معــاون پژوهــش و فنــاوری،
دکتــر مویــدی ،معــاون ســازمان و رئیــس موسســه آمــوزش و
ترویــج ،دکتــر مخبــر ،معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی
و دکتــر بهمنــی ،رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور و مدی ـران کل دفات ــر ســتادی ســازمان یکشــنبه  8خ ــرداد
برگــزار شــد.
دکت ــر خی ــام نکوی ــی در افتتاحی ــه ایــن نشس ــت از ششــمین دوره
گــزارش عملکــرد ســاالنه موسســه هــا ،پژوهشــکده ،پژوهشــگاه
و م راکــز تحقیقات ــی تابعــه ،اهمی ــت نظــارت و ارزیاب ــی را مــورد
توجــه قــرار داد و پاســخگویی بــه نیازهــای بخــش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی را از مهمتریــن راهبردهــای کالن ســازمان
تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــر شــمرد.
وی عملیات ــی شــدن راهبردهــای کالن ســازمان تــات را از جملــه
اهــداف ارائــه نشســت هــای گــزارش عملکــرد موسســه هــا و
م راکــز تحقیقاتــی تابعــه برشــمرد و ابــراز امیــدواری کــرد
موسســه هــا و م راکــز بــا احصــای نیازهــای اســتانی و بخــش
هــای اج رای ــی متناظ ــر ،ســازمان را در تحقــق اهــداف خ ــود یــاری
کننــد.
دکتــر خیــام نکویــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
اج ـرای وظایــف حاکمیت ــی ،آینــده پژوه ــی و حرکــت بــه ســوی
اقتصــادی ک ــردن کشــاورزی را از جملــه انتظــارات خــود برشــمرد
و تعامــل بیشــتر بی ــن موسس ــه هــا و م راکــز تحقیقات ــی اســتانی
و معاونــت هــای اج رایــی و دانشــگاه هــا را خواســتار شــد.

همچنی ــن ض ــرورت ارتب ــاط و همــکاری موث ــر بی ــن موسس ــه هــا
و م راکــز تحقیقاتــی زیــر مجموعــه ســازمان بــا یکدیگــر را در
موضوعــات مشــترک را یــاد آور شــد و اســتفاده از تمــام ظرفی ــت
هــا و توانمنــدی هــای موجــود اعــم از آزمایشــگاه را از دیگــر
انتظــارات خــود بــر شــمرد.
دکتــر خیــام نکویــی ضــرورت اجــرای پــروژه هــای خروجــی
محــور را مــورد اشــاره ق ـرار داد و خواســتار توقــف پ ــروژه هــای
غیــر اقتصــادی و غیــر مفیــد شــد.
رئیــس ســازمان گــزارش عملکــرد ارائــه شــده از ســوی دکتــر
بهمنــی ،رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور را
مــورد ارزیاب ــی ق ـرار داد و یــادآور شــد ایــن موسس ــه م ــی توانــد
بــا عملک ــرد مطلــوب و موث ــر خ ــود ،آینــده خ ــود را بــه عنــوان
مرجعی ــت تحقیقات ــی در زمینــه علــوم ش ــیالتی تضمی ــن کنــد.
دکت ــر بهمن ــی بــا ارائــه گزارش ــی از فعالیت هــای علمی ارزشــمند
همــکاران آن موسس ــه در ســال گذشــته ،بــه ارائــه گــزارش اقــدام
هــای انجــام شــده در حــوزه هــای پژوهــش و فنــاوری ،ترویــج
و انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی و برنامــه ریــزی و پشــتیبانی
پرداخــت.
وی تولیــد کیــت تشــخیص ســریع بیمــاری  VHSدر ماهــی
قــزل آالی رنگیــن کمــان توســط محققــان پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی -گیــان را از جملــه دســتاوردهای
شــاخص ایــن موسس ــه برشــمرد و افــزود :تولی ــد آنت ــی بــادی پلی
کلونــال علیــه بیمــاری هــای ویروســی در ماهیــان) در نمونــه
خرگوش(پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای داخل ــی ،انتقــال دانــش
فنــی تکثیــر و پــرورش کپورماهــی اصــا ح نــژاد شــده تاتــا
بــه صنعــت کپــور ماهیــان اســتان گیــان -پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی ،دانــش فنــی تکثیــر ،پــرورش ماهــی
ســوف ســفید -پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای داخل ــی ،تولی ــد
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کی ــت مولت ــی پلک ــس تشــخیص بیمــاری لکــه ســفید میگــوی
پرورش ــی پــا ســفید غرب ــی -پژوهشــکده میگــوی کشــور -بوشــهر،
تولی ــد بــذر اتــو واکس ــن اســترپتوکوکوزیس و یرس ــینوزیس ماه ــی
قــزل آالی رنگی ــن کمــان پرورش ــی ه ـراز مازنــدران -پژوهشــکده
اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری ،انجــام گشــت تحقیقات ــی دریــای
خــزر بــا کشــتی گی ــان بعــد از  11ســال بــا همــکاری پژوهشــگاه
اقیانــوس شناس ــی -پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری،
تولیــد شــبه نــر ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان و بچــه
ماهیــان تمــام مــاده -مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح نــژاد
ماهی ــان س ــردآبی شــهید مطه ــری -یاســوج ،دانــش فن ــی تولی ــد
بــذر اتــو واکســن ماهیــان دریایــی مزرعــه پــرورش ماهــی در
قف ــس ط ــرح توســعه نیکس ــا -پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای
جنــوب کشــور -اه ــواز از دیگ ــر دســتاوردهای همــکاران موسس ــه
تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور در ســال گذشــته بــوده اســت.
وی مولــد ســازی ماه ــی ســوکال بــه منظــور معرف ــی بــه قف ــس
هــای دریایــی توســط همــکاران پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج
فــارس و دریــای عمــان -بندرعبــاس را از دیگــر دســتاوردهای
شــاخص همــکاران خــود برشــمرد و بیــان داشــت :معرفــی
جیــره اقتصــادی غذایــی فرمولــه شــده ماهــی کپــور معمولــی
بــا پروتئیــن کنجــد -پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای جنــوب
کشــور -اهــواز ،بــرآورد ذخیــره و میــزان قابــل اســتحصال از
جمعیــت خیــار دریایــی -مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای
دور -چابهــار ،فرموالســیون ویتامیــن  -افزاینــده مانــدگاری زی
تــوده آرتمیــا در شــرایط انجمــاد -مرکــز تحقیقــات آرتمیــای
کشــور -ارومیــه و انتقــال دانــش فنــی پــرورش آرتمیــا در
اســتخر هــای ژئوممبــران بــا آب نامتعــارف کشــاورزی) آران
بی ــدگل کاشــان (مرکــز تحقیقــات آرتمی ــا کشــور -ارومی ــه ،بانــک
سیس ــت جمعی ــت هــای مختلــف آرتمی ــای کشــور و  52منطقــه
از جهــان -مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور -ارومیــه ،تولیــد
پروبیوتیــک حــاوی ســویه هــای استروپتومایســس میگــوی پــا
ســفید غربــی -پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای
عمــان -بندرعبــاس از دیگــر دســتاوردهای همــکاران موسســه
تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور در ســال گذشــته بــوده اســت.
دکت ــر بهمن ــی در ادامــه گــزارش عملک ــرد دفت ــر معاونــت ترویــج
و انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی را مــورد اشــاره قــرار داد و
افــزود :اج ـرای  13ســایت و مزرعــه الگوی ــی -ترویج ــی ،اخــذ 11
فروســت ،بارگــذاری  15عنــوان محتــوای ترویجــی در ســامانه
انتشــارات 390 ،عنــوان بارگــذاری شــده در تــاالر ترویــج ،برگــزاری
 12ســخن رانی در حــوزه پــرورش ماهــی در قفــس ،ماهیــان
س ــردآبی ،گرماب ــی ،میگــو و ماهی ــان زینت ــی و صی ــد و صی ــادی
در قالــب  6دوره  370 ،نفــر روز آمــوزش ،اجــرای کارگاه هــای
آموزش ــی -ترویج ــی ب ـرای به ــره ب ــرداران بــا بی ــش از  9000نف ــر
ســاعت آمــوزش از جملــه اقــدام هــای انجــام شــده در ایــن
معاونــت در موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور در ســال

 1400بــوده اســت.
رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در حــوزه
تجــاری ســازی و انتقــال فنــاوری از ســرگیری فعالیــت مرکــز
مل ــی تحقیقــات ف ــرآوری آبزیــان پ ــس از  8ســال توقــف فعالی ــت
خب ــر داد .وی در ادامــه ایــن مطلــب افــزود :تجــاری ســازی دانش
فن ــی تولی ــد ف ــرآورده هــای ش ــیالتی ،راه انــدازی مشــارکتی مرکــز
ملــی فــرآوری آبزیــان ،مشــارکت در تولیــد محصــول فناورانــه
پروبیوتی ــک میگــو ،مشــارکت در برگــزاری رویــداد نی ــاز فناورانــه
صنعــت آبزیــان ،اجــرای طــرح بررســی زمینــه هــای ایجــاد
زیســت بــوم کارآفرینــی و توســعه کســب و کارهــای نوپــا در
حــوزه شــیالتی ،انتخــاب ایــده فناورانــه موسســه در جشــنواره
طــرح توانمنــد ســازی کارآفرینــان و فنــاوران از اهــم فعالیــت
هــای ایــن ح ــوزه در ســال  1400اســت.
دکت ــر بهمن ــی در خصــوص اقــدام هــای انجــام شــده در دفت ــر
معاونــت پژوهــش و فنــاوری ایــن موسس ــه برگــزاری  28جلس ــه
کمیتــه علم ــی فن ــی را مــورد اشــاره ق ـرار داد و بررس ــی اســناد و
عملک ــرد پ ــروژه هــا ،بررس ــی گزارشــات نهای ــی ،بررس ــی گزارشــات
علم ــی ،بررس ــی اطالعــات پ ــروژه هــا ،بررس ــی دســتور العمــل هــا
و آیی ــن نامــه هــا را از جملــه موضوعــات ایــن جلس ــات برشــمرد.
 319مــورد مصوبــات جلســه کمیتــه علمــی فنــی 252 ،طــرح
و پــروژه در حــال اجــرا شــامل ( 27طــرح و  9پــروژه ملــی
و  16پــروژه اســتانی) 80 ،مــورد فروســت  171 ،عنــوان مقالــه
انگلیســی و  221مقالــه فارســی شــامل علمــی پژوهشــی و
علمــی ترویجــی در ســال  1400از جملــه اقــدام هــای انجــام
شــده در حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری ایــن موسس ــه بــود
کــه دکت ــر بهمن ــی در ارائــه گــزارش عملک ــرد خ ــود بــدان اشــاره
ک ــرد.
انعقــاد  26قــرارداد پژوهشــی بــا نهادهــای مختلــف ،جــذب 5
هیــات علمــی جدیــد ،تبدیــل وضعیــت اســتخدامی و جــذب
نی ــرو ،پیگی ــری مــوارد مربــوط بــه کشــتی گی ــان و ف ــردوس1
اعــم از پیگی ــری مجوزهــای مربوطــه ،تعمی ـرات و انجــام گشــت
هــای تحقیقاتــی و غیــره از دیگــر مــواردی بــود کــه رئیــس
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در ارائــه گــزارش
عملکــرد ســال  1400ایــن موسســه بــدان اشــاره کــرد.
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برگزاری جلسه با اساتید دانشگاه تهران

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی
کشــور ،دکتــر بهمنــی ،بــا قدردانــی از اســاتید دانشــگاه تهــران،
گفــت :بــا توجــه بــه نــام گــذاری امســال ،مبنــی بــر ســال تولیــد،
دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن ،ضــرورت حرکــت بــه ســمت دانش
بنیــان شــدن همــه بخــش هــا احســاس مــی شــود تــا اثربخشــی
صاحبــان علــم و اندیشــه نمــود بیشــتری پیــدا کنــد .بــر همیــن
اســاس همــکاری بــا دانشــگاه بــرای موسســه بســیار مــی توانــد
مفیــد باشــد.
وی ،عنــوان کــرد :کشــتی گیــان و فــردوس در شــمال و جنــوب،
مرکــز فــرآوری ،پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی و دیگــر
مراکــز تابعــه همــه در اختیــار اســاتید دانشــگاه هســتند تــا در
راســتای همفکــری قــدم برداریــم .اســاتید هــم در پــروژه هــا و
هــم بــرای پذیــرش دانشــجو در مقاطــع دکتــرا و پســا دکتــرا مــی
تواننــد بــا موسســه همــکاری داشــته باشــند.
دکتــر بهمنــی ادامــه داد :دانشــگاه تهــران مــی توانــد فــوکال
پوینــت دانشــگاه هــا بــرای همــکاری و هــم افزایــی بــا موسســه و
محققــان علــوم شــیالتی باشــد .در ایــن حیطــه الزم اســت طرحــی
ســاماندهی شــود کــه در آن هــر کســی بتوانــد بــرای انجــام فعالیت
هــای مختلــف شــیالتی حضــور داشــته تــا تمــام امکانــات را در
اختیارشــان قــرار دهیــم.
در ادامــه محمــود حافظیــه ،بــا تشــریح ظرفیــت هــای مناطــق
مختلــف و پتانســیل هایــی کــه مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه
موسســه در اختیــار دارنــد ،گفــت :ارزیابــی ذخایــر ،پــرورش ماهــی
در قفــس و معرفــی ماهــی ســوکال بــه ایــن صنعــت ،پــرورش
صــدف ،تولیــد  13هــزار جفــت مولــد میگــوی عــاری از عوامــل
بیمــاری زا ،بیوتکنیــک تکثیــر و پــرورش ماهــی ســی بــس ،معرفی
نرســری سیســتم پــرورش میگــو ،اصــاح نــژاد قــزل آال ،پژوهــش
هــای مربــوط بــه تیالپیــا ،تدویــن دانــش فنــی تکثیــر و پــرورش
آرتمیــا ،شــاه میگــوی ســد ارس ،تحقیقــات در زمینــه آبــزی
پــروری آب هــای داخلــی ،پژوهــش بــرای فــرآوری محصــوالت

شــیالتی ،پژوهــش در ارتبــاط بــا ماهیــان خاویــاری ،تکثیــر ماهــی
آزاد ،تولیــد مولدیــن قــزل آالی عــاری از بیمــاری ،ارزیابــی ذخایــر
ماهیــان اســتخوانی ،کیلــکا و خاویــاری و تحقیقــات در زمینــه
ذخایــر آبزیــان ،بخشــی از مهمتریــن فعالیــت هــای مراکــز و
پژوهشــکده هــای تابعــه موسســه بــه شــمار مــی رود.
وی ،افــزود :دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی ایــن اســت کــه
همــکاری و هــم افزایــی موسســات تحقیقاتــی بــا دانشــگاه هــا
افزایــش یابــد .تجربــه هــای زیــادی در دانشــگاه وجــود دارد و مــی
تــوان در کمیتــه هایــی کــه بــا دانشــگاه هــا برگــزار مــی شــود ،از
یافتــه هــای موجــود در پایــان نامــه هــا اســتفاده کــرد و نــوآوری
هــا و ایــده هــا را از دل آن بیــرون کشــید.
انتقــال نــوآوری هــا بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان ،همــکاری در
پــروژه هــای دو مجموعــه و برگــزاری رویدادهــای فناورانــه از دیگــر
مــواردی بــود کــه دکتــر حافظیــه بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر رضایــی ،رئیــس گــروه شــیالت و محیــط زیســت دانشــگاه
تهــران ،گفــت مــا همــه عضــو یــک خانــواده هســتیم و گفــت
خوشــبختانه شــیالت مــا هــم بــا سیاســت هــای جهانــی منطبــق
اســت و ایــن یــک فرصــت محســوب مــی شــود.
وی ادامــه داد :مــا گرفتــار آییــن نامــه هــای ترفیــع و ارتقا هســتیم
کــه باعــث مــی شــود اســاتید تــا حــدودی از تاثیرگــذاری در جامعه
هــدف فاصلــه بگیرنــد .وی در ادامــه عنــوان کــرد الزم اســت
شــورای راهبــردی تشــکیل شــود تــا سیاســت هــای چنــد ســال
آینــده از طریــق آن تدویــن گــردد.
بــه گفتــه دکتــر رضایــی ،دانشــجوهای ارشــد و دکتــرا را مــی تــوان
در طــرح هــای پژوهشــی بــه اشــتراک گذاشــت .اســاتید دانشــگاه
در خدمــت محققــان موسســه هســتند تــا هــم بــه ارتقای شــاخص
هــای تحقیقاتــی منجــر شــود ،هــم بــه بخــش اجــرا کمــک شــده و
هــم بــه ارتقــای علمــی دانشــجویان یــاری رســانده شــود.

ادامه در صفحه 4
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ادامه از صفحه 3
دکتــر نعمــت الهــی اســتاد دانشــگاه تهــران ،هــم در ادامــه گفــت
در همــه جــای دنیــا مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاه هــا یــک بخــش
واحــد هســتند کــه بایــد ایــن مســیر در کشــور مــا هــم الگــو قــرار
بگیر د .
دکتــر رفیعــی اســتاد دانشــگاه تهــران ،گفــت :اســتراتژی هــا بایــد
مبتنــی بــر سیاســت هــای تعییــن شــده از طــرف وزیــر جهــاد
کشــاورزی باشــد.
وی ،افــزود :اســتراتژی مــا بایــد بــه گونــه ای تدویــن و اجــرا شــود
کــه اســتفاده حداکثــری از نیــروی انســانی انجــام شــود .در این راه
نبایــد بــه دنبــال مقصــر بــود ،بلکــه تنهــا بایــد بــه ارتقــا و بهــره
وری حــوزه شــیالت اندیشــید.
توجــه بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی ،اولویــت قــرار دادن
نــوآوری ،تمرکــز بــر نیــروی انســان و طبقــه بنــدی آن در بخــش
هــای مختلــف ،همــکاری بــا تمــام بخــش هــای متولــی و مرتبــط،
تشــکیل جامعــه شــیالتی کشــور ،ایجــاد مراکــز مهــم پایــدار
حــوزه شــیالت و عملکــرد یکپارچــه موسســه و دانشــگاه از دیگــر
مــواردی بــود کــه دکتــر رفیعــی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر بهمنــی در جمــع بنــدی مطالــب ،عنــوان کــرد :امســال
رویــداد کســب و کار شــیالتی بــه همــت موسســه در ســه بخــش
بــا حضــور ســازمان شــیالت ایــران ،ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی ،معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری

و حتــی وزارت کار برگــزار مــی شــود .در ایــن رویــداد مشــکالت
موجــود در بخــش شــیالت را بررســی کــرده و از شــرکت هــای
دانــش بنیــان بــرای حضــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد .در گام
دوم راه حــل هــای موثــر ،انتخــاب و در گام ســوم ،انتقــال آن بــه
مــزارع بخــش خصوصــی صــورت خواهــد گرفــت و فنــاوری هایــی
کــه مــی تــوان در رویــداد ارائــه داد از طــرف دانشــگاه معرفــی
شــود.
وی ،افــزود :یکــی از ضعــف هــای بــزرگ ایــن بخــش ،بحــث
مکانیزاســیون اســت کــه بســیار قدیمــی بــوده ورشــدی در ایــن
زمینــه صــورت نگرفتــه اســت .امــا دانشــگاه هــای مختلفــی بــه
ایــن حــوزه ورود کــرده انــد و کارهــای خوبــی انجــام داده انــد.
بــه گفتــه دکتــر بهمنــی ،مــورد دوم ســوق دادن پــروژه هــای
دانشــجویی بــه ســمت حــل نیازهــای کشــور اســت .بایــد دیــد که
اثربخشــی مــا در صنعــت شــیالت ،چــه حــوزه هایــی را مــی توانــد
پوشــش دهــد تــا در همــان مســیر قــدم برداریــم.
ایــن مقــام مســئول ،ادامــه داد :قــرارداد چهارجانبه ای بــا مجموعه
هــای متولــی بســته شــده کــه در راســتای ارتقــای ســرانه مصــرف
آبزیــان فعالیــت هایــی انجــام گیــرد .در ایــن مســیر ،دانشــگاه هــم
مــی توانــد بــا مــا همــکاری کــرده و موثــر واقــع شــود.
در ایــن جلســه ،دکتــر تقــوی ،دکتــر ســپهداری ،خانــم دکتــر
میربخــش و دکتــر شــریفیان نیــز حضــور داشــته و هــر کــدام
نظــرات و پیشــنهادات خــود را بــرای همــکاری بــا دانشــگاه عنــوان
کردنــد.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

برگزاری نشست هم اندیشی در موسسه

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم
ش ــیالتی کشــور ،نشس ــت هــم اندیش ــی ایجــاد پایلــوت
آموزشــی -ترویجــی مزرعــه هوشــمند قــزل آال در ســالن
جلســات موسســه بــا حضــور دکتــر بهمنــی ،رئیــس
مؤسســه ،دکتــر حســین زاده ،معــاون ترویــج و انتقــال
یافتــه هــای علم ــی ،دکت ــر ش ــریفیان ،رئی ــس بخــش آبــزی
پــروری مؤسســه و دکتــر بهنــگار ،مدیــر عامــل شــرکت
دانــش بنیــان پرتوتــاپ رایــان برگــزار گردیــد .در ابتــدای
جلس ــه دکت ــر بهنــگار ضمــن معرف ــی ش ــرکت و توانمنــدی
آن در زمینــه ط راح ــی سیس ــتم هوشــمند م ـزارع قــزل آال و
بــا هــدف به ــره وری بهینــه از آب ،کاهــش ضریــب تبدیــل،
افزایــش تولیــد در واحــد ســطح ،پیشــگیری از بیمــاری
هــا ،توســعه پایــدار صنعــت آبــزی پ ــروری و حفــظ محی ــط
زیســت توضیــح داد.
دکتــر حســین زاده درخصــوص اجــرای پایلــوت الگویــی
ترویجــی بــه اث ربخشــی آن و برنامــه ریــزی ترویجــی در
مســیر توســعه و تکامــل هوشمندســازی مــزارع قــزل آال
کشــور و برنامــه ریــزی ب ـرای عقــد تفاهــم نامــه چنــد جانبه
مؤسســه بــا ســازمان شــیالت و معاونــت علمــی فنــاوری
ریاســت جمهــوری و مدیریــت شــیالت اســتان تهــران و
ســایر دســتگاه هــای ذی ربــط توضیــح داد .دکتــر بهمنــی
نی ــز در پایــان بــا توجــه بــه نقــش مهــم هوشمندســازی در
مــزارع گفــت :هوشمندســازی چنانچــه ســال هــای پیــش
در مـزارع آبــزی پ ــروری اتفــاق افتــاده بــود م ــی توانس ــت در
کاهــش بیمــاری هــا و افزایــش تولی ــد بــه خصــوص صنعــت
میگــو نقــش بس ـزایی داشــته باشــد و بــا اشــاره بــه بحــث
چگونگــی تدویــن بســته فرهنگــی موضــوع بــرای دولــت،
حاکمیــت و بهــره بــرداری و همچنیــن ارزیابــی و پیــش
بینــی اثــرات اقتصــادی اجتماعــی طــرح ،اعــام آمادگــی
کامــل مؤسســه را بــا شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه
اینترنــت اش ــیا و هوشمندســازی م ـزارع و بــا حضــور م راکــز
و پژوهشــکده هــا مطــرح نمــود و پیشــنهاد کــرد عــاوه
ب ــر م ـزارع قــزل آال  ،هوشــمند ســازی م ـزارع میگــو را نی ــز
همزمــان بــا آن پیگیــری و اج رایــی نماییــم.

5
بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -ساری
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،دکتــر صیــاد بورانــی ،رئیــس
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای
داخلــی بــه همــراه رئیــس بخــش
آبــزی پ ــروری آن پژوهشــکده از پایلــوت
پــرورش مت راکــم ماهــی کپــور بــا اســتفاده از سیســتم بیوفــاک
و همچنیــن پایلــوت تولیــد بیوســیالژ بازیــد گردیــد .در ادامــه از
نزدیــک در جریــان تجهی ـزات و دســتگاه هــای موج ــود و پ ــروژه هــای
شــاخص انجــام شــده و در حــال اج ـراء ق ـرار گرفتنــد .در نشس ــت
مشــترک مس ــئولین دو پژوهشــکده توافــق گردیــد کــه از کپ ــور تاتــا
موج ــود در پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای داخل ــی جهــت پ ــرورش
از طریــق سیس ــتم بیوفــاک اســتفاده گ ــردد .همچنی ــن طرفی ــن ب ــر
اســتفاده از تجهی ـزات مشــترک و تب ــادل کارشناســان متخصــص بــه
منظــور کار عمل ــی بــا دســتگاه هــای مختلــف و برگ ـزاری دوره هــا و
کارگاه هــای آموزشــی تاکیــد کردنــد.

دکتر ایوب یوسفی در برنامه تلویزیونی رویش

بــه گــزارش روابــط عمومــی
انســتیتو تحقیقــات بی نالمللــی
ماهی ــان خاویــاری ،دکت ــر ایــوب یوســفی،
مدیــر بخــش فیزیولــوژی و بیوشــیمی
انســتیتو در ب رنامــه زنــده رویــش بــا
موضــوع اهمی ــت توســعه آبــزی پ ــروری
ماهیــان خاویــاری در شــبکه آمــوزش صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ای ـران ش ــرکت نمــود .وی در آغــاز ایــن گفتگــو اظهــار داشــت
ماهیــان خاویــاری بــا  27گونــه ،بیــش از 250میلیــون ســال قدمــت
از قدیمــی تریــن آبزیــان شــناخته شــده در جهــان هســتند کــه از
ایــن تعــداد  5گونــه بــا ارزش در دریــای خــزر (کاس ــپین) بــه عنــوان
بزرگتریــن زیســتگاه طبیعــی ایــن ماهیــان کــه  90درصــد خاویــار
جهــان را تامیــن م یکــرده ،زیســت م یکننــد .ایشــان افــزود :خاویــار
ایــن ماهی ــان بــه مرواریــد س ــیاه مع ــروف بــوده و خاویــار ای ـران بدلی ــل
مرغوبی ــت و کیفی ــت آن در جهــان شــناخته شــده م یباشــد .در ادامــه
بــه مــواردی همچــون اهمیــت و ارزش غذایــی محصــوالت ماهیــان
خاویــاری (گوشــت و خاویــار) و ف ــرآورده هــای جانب ــی آن (تهی ــه روغــن
و کپســول هــای ویتامینــه از کبــد ماهــی خاویــاری ،تولیــد چــرم از
پوســت ماهی ــان خاویــاری ،تولی ــد چس ــب و ژالتی ــن از کیس ــه شــنا و
غی ــره) اشــاره ک ــرد .در پایــان نی ــز فعالی ــت هــای شــاخص انس ــتیتو
از قبیــل زنــده نگهداشــتن مولدیــن دریایــی ماهیــان خاویــاری
پــس از تکثیــر از طریــق میکروســزارین (ریــز بــرش) و اســتحصال
مجــدد مــواد تناســلی از آنهــا ،اســتحصال خاویــار بــه روش زنــده،
را مط ــرح نمــود و راهکارهــای ارتقــای کیفی ــت خاویــار در راســتای
حفــظ برنــد جهان ــی آن و روش هــای افزایــش مانــدگاری خاویــار را
بیــان داشــت.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
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بازدید از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور -ارومیه

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز تحقیقــات آرتمی ــای کشــور -ارومی ــه ،جلس ــه مشــترک بــا
حضــور رئی ــس و معاونی ــن مرکــز و دکت ــر توم رای ــی ،مدی ــر شــهرک هــای کشــاورزی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان آذربایجــان غ رب ــی بــا هــدف پتانس ــیل یاب ــی و بررس ــی زمینــه هــای همــکاری
هــای مشــترک بــا شــهرک هــای کشــاورزی اســتان جهــت توســعه صنعــت آبــزی پ ــروری بــا نــگاه
ویــژه بــه تولیــد دانــش محــور و اشــتغال آفریــن در اســتان در زمینــه پتانســیل یابــی و ارائــه
خدمــات کارشناس ــی و مطالعات ــی ب ـرای س ــرمایه گـزاران م راکــز تکثی ــر و پ ــرورش آبزیــان اقتصــادی
و آرتمی ــا در قالــب شــهرک هــای ش ــیالتی و گلخانــه ای بــا مشــارکت مرکــز تب ــادل نظ ــر گردیــد.
دکت ــر عل ــی نکوئ ــی ف ــرد ،رئی ــس مرکــز تحقیقــات آرتمی ــای کشــور ضمــن اعــام سیاســت هــای
ابالغ ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور آمادگ ــی خــود را در ایــن خصــوص اعــام نمــود.
در ادامــه دکت ــر پرویــز توم رائ ــی از امکانــات و توانمنــدی هــای مرکــز بازدیــد ک ــرد.

همایش بین المللی راهكارهای توسعه پایدار حوزه كاسپین در سال 2022

بــه گــزارش روابــط
عمومــی انســتیتو تحقیقــات
بین المللــی ماهیــان خاویاری،
همایــش بیــن المللــی
راهکارهــای توســعه پایــدار
کاســپین در ســال  2022بــا
حضــور رؤســا ،معاونیــن و
پژوهشــگران اتحادیــه دانشــگاه
هــا و مؤسســات پژوهشــی
حاشــیه دریــای خــزر بــه
میزبانــی دانشــگاه دولتــی آســتراخان روســیه برگــزار شــد .دکتــر
محســنی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر علیــزاده ،مدیــر بخش
بــوم شناســی انســتیتو نیــز بــا ارائــه ســخنرانی در بخــش هــای
مختلــف ایــن نشســت حضــور یافتنــد.
در اجــاس کمیســیون علــوم ،تحقیقات و فنــاوری اتحادیه دانشــگاه

هــا و مؤسســات پژوهشــی حاشــیه دریــای خــزر کــه در آخریــن
روز ایــن همایــش برگــزار شــد ،دکتــر محمــود محســنی ضمــن
ارائــه گزارشــی در خصــوص فعالیــت هــا و دســتاوردهای تحقیقاتــی
انســتیتو در راســتای حفاظــت و بازســازی ذخایــر ارزشــمند تــاس
ماهیــان دریــای خــزر و توســعه صنعــت آبــزی پــروری ماهیــان
خاویــاری ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری همــه کشــورهای عضو
اتحادیــه ایــن ذخایــر ارزشــمند احیــاء گــردد .در پنــل موضوعــات
تخصصــی همایــش ،دکتــر حمیدرضــا علیــزاده ثابــت ،عضــو هیــأت
علمــی و مدیــر بخــش بــوم شناســی انســتیتو بــا ارائــه ســخنرانی بــا
عنــوان چالــش هــای محیــط زیســتی و تغییــرات اقلیمــی منطقــه
کاســپین از حــرف تــا عمــل ،نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص
همــکاری هــای مشــترک بخــش هــای پژوهشــی محیــط زیســتی
و شــیالتی منطقــه کاســپین کــه اعضــای اتحادیــه مــی باشــند در
راســتای پایــش محیط زیســت کاســپین بــا رویکرد اکوسیســتمی و
توســعه پایــدار مطــرح کردنــد.

انتقال تخم چشم زده شناسنامه دار ماهی قزل آالی رنگین کمان با سالمت باال به مرکز تحقیقات
ماهیان سردآبی کشور -تنکابن
بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
ژنتیــک و اصــاح نــژاد
ماهیــان ســردآبی شــهید
مطهری یاســوج ،در راســـتای
اجــرای طــرح کســب دانــش
فنــی تولیــد ماهی قــزل آالی
عــاری از بیمــاری ()SPF
(طــرح کالن تولیــد انبــوه
قــزل آالی رنگیــن کمــان
عــاری از بیمــاری خــاص) ،تعــداد  18920عــدد تخــم چشــم زده
ماهــی قــزل آال رنگیــن کمــان دارای گواهی بهداشــتی و قرنطینه

ای از اداره کل دامپزشـــکی اســتان کهگیلویــه و بویراحمـــد در
قالــب 11خـــانواده بــه همراه شناســـنامه ژنتیکــی و مورفولوژی و
بــا وزن کلی1850گــرم ،بــه مرکــز تحقیقــات ماهیـــان ســـردآبی
کشــور -تنکابــن ارســال گردیـــد .شــایان ذکــر اســت در ســال
 1400تعــداد  217عــدد مولــد مــاده و نــر پــاک گــذاری شــده،
دارای شناســنامه ژنتیکــی و بــا ســامت بــاال ماهــی قــزل آالی
رنگیــن کمــان بــه منظــور بهــره بــرداری از محصــوالت دانــش
بنیــان حاصــل از اجــرای طــرح کالن ملــی فنــاوری -تولیــد
انبــوه قــزل آالی رنگیــن کمــان عــاریاز عوامــل بیمــاری زای
خــاص ،از مرکــز تحقیقــات ماهیـــان ســـردآبی کشــور -تنکابــن
بــه مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی
شــهید مطهــری یاســوج منتقــل شــد.
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برگزاری نشست علمی روز جهانی تنوع زیستی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان
آبهــای داخلــی -گــرگان ،نشســت علمــی تخصصــی روز جهانــی
تنــوع زیســتی کــه بــا مشــارکت موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی
کشــور ،مرکــز مزبــور ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه علــوم کشــاورزی
و منابــع طبیعــی گــرگان و دانشــگاه گنبــد کاووس برگــزار گردیــد.
ابتــدا دکتــر عباســعلی آقایــی مقــدم ،رئیــس مرکــز ضمــن عــرض
خیــر مقــدم بــه اســاتید ســخنران و محققیــن شــرکت کننــده در
ایــن نشســت علمــی در بیاناتــی در خصــوص مفهــوم تنوع زیســتی،
اشــاره کــرد کــه تنــوع زیســتی بــه صــورت عــام بــه شــکل هــای
متنــوع حیــات روی زمیــن ،همچنیــن بــه گوناگونــی زیســتی ایــن
نــوع از حیــات اشــاره دارد .در نگاهــی دیگــر تعــداد گونــه هــای
گیاهــی ،جانــوری و میکــرو ارگانیســم ها،تنــوع شــگفت انگیــز
ژن هــا در ایــن گونــه هــا ،تفــاوت بســیار در اکوسیســتم هــای
موجــود در ســطح ســیاره زمیــن از قبیــل بیابــان هــا ،جنــگل هــای
بارانــی ،تپــه هــای مرجانی،همــه بخشــی از تنــوع زیســتی زمیــن
هســت .وی افــزود تنــوع زیســتی از ســه مفهــوم اصلــی مرتبــط بــه
هــم تشــکیل شــده :تنــوع ژن ،تنــوع گونــه و تنــوع بــوم ســازگان.
ایشــان در ادامــه بیــان داشــت کــه حــدود  ۸/۷میلیــون تعــداد کل
گونــه هــای جدیــد و تخمیــن زده شــده روی زمیــن اســت .دقیــق
تریــن محاســبه ای کــه تاکنــون ارائــه شــده ۶/۵ ،میلیــون گونــه
در خشــکی و  2/2میلیــون گونــه در اقیانــوس هــا اعــام شــده
اســت .ایــن رقــم براســاس جدیدتریــن روش تحلیلــی مــی باشــد.
ایــران یکــی از  20کشــور بــا تنــوع زیســتی بــاال (نقــاط داغ تنــوع
زیســتی) اســت کــه بــه دلیــل داشــتن آب و هــوای چهــار فصــل
و مناطــق خــزری ،کویــری ،کوهســتانی و گرمســیری ،زیســتگاه
هــای متنوعــی را فراهــم آورده و ایــن تنــوع ســبب شــده تــا انــواع
گیاهــان و گونــه هــای جانــوری مختلــف در سراســر آن یافت شــود.

متاســفانه بــه دلیــل برخــی عوامــل طبیعــی و بســیاری از عوامــل
انســانی شــاهد از بیــن رفتــن آن در بعضــی از مناطــق هســتیم.
آقائــی مقــدم ضمــن تشــریح عوامــل انســانی تهدیــد کننــده تنــوع
زیســتی بــه اهمیــت آن پرداخــت و تنــوع زیســتی را بــرای انســان
بســیار مهــم دانســت و نامگــذاری روز جهانــی تنــوع زیســتی را
توســط ســازمان ملــل در جهــان بــرای افزایــش آگاهــی از مســائل
مربــوط بــه تنــوع زیســتی مهــم برشــمرد .در ادامــه ایشــان بــه
اجــاس ســازمان ملــل درســال  1992دربــاره حمایــت از محیــط
زیســت در کشــور برزیــل اشــاره کردنــد کــه از دســتاوردهای آن
انعقــاد پیمــان تنــوع زیســتی اســت کــه ایــران هــم در ســال 1375
ضمــن تصویــب ایــن معاهــده بــه آن پیوســت .دکتــر آقایــی مقــدم
در ادامــه اشــاره کــرد کــه بــر اســاس دهمیــن اجــاس ســران
کشــورهای متعهــد بــه کنوانســیون تنــوع زیســتی ژاپــن -آیچــی،
یــک برنامــه اســتراتژیک  10ســاله از  2010تا  2020تهیه شــد که
اهــداف آن ایجــاد یــک نقشــه راه بــرای جلوگیــری از کاهــش تنــوع
زیســتی روی کــره زمیــن بــود .ایــن برنامه،جنبــه هــای مختلــف
اکولوژیــک ،بیولوژیک،اقتصــادی -اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی را
در بــر گرفتــه اســت .از دیگــر مــواردی کــه دکتــر آقایــی مقــدم بــه
آن پرداخــت اهــداف تنــوع زیســتی آیچــی ،شــامل کاهــش تخریب
تنــوع زیســتی ،کاهــش فشــار بــر تنــوع زیســتی ،بهبــود وضعیــت
تنــوع زیســتی ،افزایــش منافــع حاصــل از تنــوع زیســتی ،افزایــش
فعالیــت هــای اجرایــی بــا برنامــه ریــزی هــای مشــارکتی ،مدیریت
دانــش و ظرفیــت شناســی بــود .ایشــان همچنیــن نقــش آگاهــی
رســانی و آمــوزش را در حفاظــت از تنــوع زیســتی مــورد تاکیــد
قــرار دادنــد .در ادامــه دکتــر ندرلــو ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
تهــران در خصــوص سیســتماتیک زیســتی ،شــباهت هــای
مشــترک بیــن گروهــی از موجــودات ،تاریخچــه فیلوژنــی -تکاملــی
گروهــی از موجــودات و کشــف نظــم طبیعــی و سلســله مراتبــی
توضیحاتــی ارائــه دادنــد .در ادامــه ،دکتــر حمیــد رضــا رضایــی،
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه منابــع طبیعــی و علــوم کشــاورزی
گــرگان در زمینــه بــوم ســازگان هــای مختلــف ایــران ،تنــوع
زیســتی گونــه هــای پســتانداران ،نحــوه پراکنــش ،غنــای گونــه ای
پســتانداران خشــکی زی در ایــران مطالــب جامعــی بیــان نمــود.
ســپس در آخریــن ســخنرانی ایــن نشســت دکتــر فریــدون عوفــی
از موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در خصــوص عوامــل
مســتقیم تهدیــد کننــده تنــوع زیســتی ،شــاخص هــای اکولوژیکی
مفهومــی و محــرک هــای مرتبــط بــا از دســت دادن تنوع زیســتی،
ســطوح مفهومــی اکولوژیکــی ،اثــرات عوامــل تهدیــد کننــده بــر
وضعیــت حفاظــت گونــه هــا مطالبــی را ارائــه کــرد .در انتهــا دکتــر
آقایــی مقــدم از ســخنرانان و کلیــه محققیــن شــرکت کننــده در
ایــن نشســت تشــکر و قــدر دانــی کــرد .گفتنــی اســت در ایــن
نشســت علمــی جمعــی از محققیــن و پژوهشــگران پژوهشــکده هــا
و مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاه هــا و همــکاران ســازمان شــیالت
ایــران حضــور داشــتند.
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دومین جلسه شورای پژوهشی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش
روابــط عمومــی
انســتیتو تحقیقــات
بیــن المللــی ماهیــان
خاویــاری ،دومیــن
جلســه شــورای
پژوهشــی انســتیتو
بــا حضــور رئیــس،
معــاون پژوهــش و
فنــاوری و اعضــای
شــورا بــه منظــور بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص طــرح هــای
تحقیقاتــی پیشــنهادی و دســتاوردهای پژوهشــی حاصــل از پــروژه
هــای تحقیقاتــی برگــزار شــد .در ابتــدای جلســه دکتــر شــناور،
رئیــس انســتیتو ،ضمــن بیــان خالصــه ای از نشســت انجــام
شــده بــا مدیــران شــرکت جهــاد نصــر حمــزه در خصــوص
پــرورش ماهــی در قفــس تصریــح نمــود ،بــا توجــه بــه شــرایط
کــم آبــی حاکــم در کشــور و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری و
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص بهــره گیــری از منابــع
آبــی دریــای خــزر ،بویــژه از طریــق پــرورش ماهــی در قفــس،
پشــتیبانی تخصصــی از بخــش خصوصــی در راســتای افزایــش
تولیــد و اقتصــاد دریــا محــور در اولویــت فعالیت هــای تحقیقاتی
انســتیتو قــرار گیــرد .رئیــس انســتیتو در مــورد تصویــب پــروژه
هــا خاطــر نشــان کردنــد بــرای اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی
بایســتی نیــاز ســنجی از مراکــز پرورشــی بــه همــراه موافقــت
ادارات کل شــیالت و ســازمان جهادکشــاورزی اســتان هــا لحاظ

شــود .ایشــان ابــراز امیــدواری کردنــد برقــرای ارتبــاط مســتمر
بــا ادارات کل شــیالت اســتان هــای ســاحلی (گیالن،مازنــدران
و گلســتان) مــی توانــد زمینــه ســاز تســریع انتقــال دانــش و
فنــاوری بــه بخــش خصوصــی و اخــذ نیــاز ســنجی چالــش
هــای صنعــت آبــزی پــروری جهــت رفــع مشــکالت آنــان
گــردد .ســپس دکتــر محســنی ،معــاون پژوهــش ،فنــاوری و
انتقــال یافتــه هــای انســتیتو ،ضمــن اشــاره بــه نشســت انجــام
شــده بــا معــاون تحقیقاتــی ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی ،رئیــس و معاونیــن مؤسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،بــا تشــریح محورهــای پژوهشــی مــورد نظــر
انســتیتو بــه منظــور رفــع چالــش هــای موجــود در صنعــت
آبــزی پــروری ماهیــان خاویــاری ،بــر طراحــی و اجــرای پــروژه
هــای تحقیقاتــی کاربــردی در راســتای توســعه فــن آوری هــای
نویــن خــوراک ،مکمــل و تولیــد واکســن بومــی آبزیــان و توجــه
ویــژه بــه مؤلفــه هــای اقتصــادی و اقتصــاد آب در آبــزی پــروری
تاکیــد نمــود و در ادامــه نحــوه ارائــه گــزارش عملکــرد و معرفــی
دســتاوردهای پژوهشــی قابــل واگــذاری انســتیتو بــه ســازمان
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی را در قالــب فــرم
هــای تعییــن شــده بیــان کــرد .در بخــش پایانــی جلســه یــک
طــرح تحقیقاتــی بــا عنــوان تعییــن جنســیت ماهیــان خاویــاری
بــا اســتفاده از تکنیــک هــای مولکولــی ارائــه شــد و مقــرر
گردیــد تــا پــس از تکمیــل و انجــام اصالحــات الزم در شــورای
پژوهشــی بعــدی مطــرح شــود و پــس از تصویــب نهایــی ،بــه
کمیتــه علمــی -فنــی مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور
ارســال گــردد.

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

بــه گــزارش
روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی
پ ــروری آبهــای داخل ــی
گیــان،
کشــور-
ســخن رانی علمــی
بــا عنــوان «تاثیــر
رهاســازی مســتقیم
بچــه ماهی ــان ســفید
ف ــرم بهــاره بــه محیط
طبیعــی مصــب و
ســاحل دریــای خــزر
بــر برخــی شــاخص هــای فیزیولــوژی» توســط دکتــر محدثــه
احمدنــژاد از اعضــای هیئــت علمــی ایــن پژوهشــکده ،مــورخ 1
خ ــرداد  1401در ســالن کنف ران ــس پژوهشــکده برگـزار گردیــد .ماه ــی
ســفید ( )Rutilus kutumبــا ارزش تریــن گونــه ماه ــی اســتخوانی
در ســواحل ای ران ــی دریــای خــزر م ــی باشــد و بی ــش از نی ــم ق ــرن

از تکثیــر و بازســازی ذخایــر آن توســط ســازمان شــیالت ایــران
م ــی گــذرد .مواجــه شــدن بــا پدیــده تغیی ــر اقلی ــم و خشکس ــالی
در ســالیان اخیــر منجــر بــه کــم شــدن آب بســیاری از رودخانــه
هــای مــکان مهاجــرت تولیــد مثــل ایــن ماهــی در شــمال ایــران
شــده اســت .کــم شــدن دب ــی آب رودخانــه هــا ب رنامــه رهاســازی ایــن
بچــه ماهی ــان را دچــار مشــکل نمــود .راه حــل پیشــنهادی پی ــش
رو ،جهــت ب ــرون رفــت از ایــن مشــکل ،بررس ــی مــکان هــای مصب ــی
و ســاحلی دریــای خــزر و تــوان تحمــل بچــه ماهیــان در شــوری
هــای ایــن مناطــق ،هنــگام رهاســازی م ــی باشــد .در تحقی ــق حاض ــر
قابلیــت تحمــل شــوری ،انطبــاق پذیــری و بقــاء در شــوری هــای
 ppt7بــه بــاال در نواح ــی مصب ــی و ســاحلی دریــای خــزر ب ـرای اوزان
نی ــم ،یــک و یــک و نی ــم گ ــرم از ایــن بچــه ماهی ــان توســط ارزیاب ــی
شــاخص هــای تنظیــم اســمزی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
نتایــج نشــان داد کــه مــکان مناســب رهاســازی بچــه ماهیــان در
هنــگام کــم بــودن دب ــی آب رودخانــه هــا در زمــان های خشکس ــالی،
نواح ــی مصب ــی نزدیــک ســاحل دریــا بــوده و وزن مناســب رهاســازی
در ایــن مناطــق ،وزن یــک گ ــرم بــه بــاال م ــی باشــد.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

9

برگزاری کارگاه آموزشی -ترویجی در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان
ســردآبی کشــور -تنکابــن ،کارگاه آموزشــی -ترویجــی تــک
جنــس ســازی ماهیــان ســردآبی جهــت پــرورش در اســتخرها
و قفــس هــای دریایــی توســط مهنــدس محمدتقــی آژیــر
محقــق ایــن مرکــز برگــزار گردیــد .مطالعــات زیســتی جنینــی
و تقســیمات ســلولی ،مطالعــات انجــام شــده در دنیــا در
خصــوص تــک جنــس ســازی بــا روش هــای مرســوم ،ســابقه
تــک جنــس ســازی در ایــران ،هورمــون هــای کاربــردی در
دنیــا و ایــران ،روش هــای تأییــد تــک جنــس ســازی ،اثــرات
و بازدهــی تــک جنــس ســازی در تولیــد مــزارع و بررســی و
امــکان ســنجی تولیــد ماهــی آزاد دریــای خــزر تــک جنــس،
از جملــه محورهــای ایــن کارگاه آموزشــی بــود.

تولید انبوه بچه ماهیان سفید پرورشی برای پرواربندی

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای
داخل ــی -گی ــان ،در راســتای تحقــق اهــداف موسس ــه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور در زمینــه افزایــش تنــوع گونــه ای آبزیــان
پرورش ــی بــه ویــژه گونــه هــای بوم ــی ارزشــمند در صنعــت آبــزی
پ ــروری کشــور ،ط ــرح مل ــی پ ــرورش ماه ــی ســفید در اســتخرهای
خاک ــی تــا انــدازه بــازاری در حــال انجــام م ــی باشــد .ایــن ط ــرح
توســط محققیــن پژوهشــکده بــا همــکاری مرکــز بازســازی و
حفاظــت از ذخای ــر ژنتیک ــی ماهی ــان اســتخوانی شــهید انصــاری

در  3فــاز عملیات ــی شــامل :تولی ــد بچــه ماهی ــان یکس ــاله ،ماهی ــان
پیــش پــرواری و ماهیــان پــرواری انجــام مــی شــود .در همیــن
راســتا در نتیجــه فعالی ــت هــای پژوهش ــی -اج رای ــی صــورت گرفتــه
در مرحلــه اول اجــرای طــرح نتایــج ارزشــمندی حاصــل شــده و
محققیــن پژوهشــکده موفــق بــه تولیــد انبــوه بچــه ماهیــان
ســفید پرورش ــی بــا وزن بــاالی  20گرم ــی در ســال  1400شــده انــد.
همچنی ــن بچــه ماهی ــان تولی ــدی در ادامــه رونــد اج رای ــی ط ــرح در
مرحلــه دوم ب ـرای تولی ــد ماهی ــان پی ــش پ ــرواری در ســال  1401در
حــال پ ــرورش در اســتخرهای خاک ــی بــوده تــا در مرحلــه ســوم و
پــرواری در ســال  1402مــورد بهــره بــرداری قــرار گی رنــد .شــایان
ذک ــر اســت کــه ماه ــی ســفید یک ــی از گونــه هــای منحص ــر بــه
فــرد و بســیار بــازار پســند مــورد عالقــه مصــرف کننــدگان در
دریــای خــزر بــوده کــه تنهــا در ایــن دریــا و در حــوزه جنوبــی
آن وج ــود داشــته و در هی ــچ جــای دیگ ــر دنی ــا دیــده نم ــی شــود.
موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور نی ــز مصمــم اســت کــه
زی فــن پ ــرورش تجــاری ایــن ماه ــی بــا ارزش را در پایــان م راحــل
اج رای ــی ط ــرح مذکــور در اختی ــار م راکــز آبــزی پ ــروری در کشــور و
به ــره ب ــرداران ق ـرار دهــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد زمینــه افزایــش
تنــوع گونــه ای ،افزایــش تولیــد ،ارتقــاء اقتصــاد آبــزی پــروری و
اشــتغالزایی در کشــور را ف راهــم نمایــد.

انتصاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقات
شــیالتی آبهــای دور -چابهــار ،طــی حکمــی
از ســوی رئیــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و
زیســتی ایــران دکتــر زهــرا امینــی خوئــی بــه
عنــوان مشــاور علمــی بخــش جلبــک شناســی
بانــک ميكروارگانيســم انتخــاب شــد.
در این حکم آمده است:

نظــر بــه تخصــص ،تجــارب ،و ســوابق علمــی
و پژوهشــی ســرکار عالــی حســب پیشــنهاد
مدیــر بانــک میکروارگانیســم هــای مرکــز
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــه موجــب
ایــن حکــم بــه عنــوان مشــاور علمــی بخــش
جلبــک شناســی بانــک میکروارگانیســم هــای
ایــن مرکــز منصــوب مــی گردیــد.
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بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروی آبهــای
داخل ــی -گی ــان ،روز پنجشــنبه مــورخ  12خ ــرداد  ،1401مس ــئولین
ســازمان ،امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه اتفــاق معــاون توســعه
منابــع انســانی و مديــر كل اداری ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی ،معــاون ب رنامــه ريــزی و پشــتیبانی ،مدي ــر امــور
اداری موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور و ســاير هم راهــان
از مركــز ملــی فــرآوری آبزيــان ،پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای
داخل ــی كشــور و کشــتی گی ــان بازديــد کردنــد و در جريــان امــور
م ربوطــه قــرار گرفتنــد .در ايــن بازديــد دكتــر جليلــی ،سرپرســت
مركــز مل ــی ف ــرآوری آبزيــان بــه تش ــريح عملك ــرد مركــز از گذشــته
تاكنــون پرداخــت .ســپس از قســمت هــای مختلــف پژوهشــكده

جلسه کمیته پژوهشی اداره کل شیالت گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای
داخل ــی کشــو -گی ــان ،جلس ــه کمیتــه
پژوهشــی بــا حضــور معــاون اداری و
مال ــی اداره كل ش ــيالت ،مس ــئول برنامــه
و بودجــه و ســاير اعضــای كميتــه
پژوهــش از جملــه دكتــر صيــاد بورانــی ،رئیــس پژوهشــکده و
دكت ــر عبدالملك ــی عضــو هي ــات علم ــی و رئي ــس بخــش ارزياب ــی
ذخايــر انســتيتو تحقيقــات بيــن المللــی ماهيــان خاويــاری
در اداره کل شــیالت گیــان برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه،
نيازهــای ش ــيالتی در ح ــوزه هــای صي ــد و صي ــادی ،آبــزی پروری
و حفاظــت منابــع آبزيــان مــورد بررس ــی ،بحــث و گفتگــو ق ـرار
گرفــت .همچنیــن موضوعــات مختلفــی در خصــوص مســائل
و مشــكالت حــوزه شــيالتی اســتان گيــان مطــرح شــد .در
نهايــت  ٨موضــوع انتخــاب و مق ــرر
شــد اقدامــات بعــدی
در ايــن خصــوص
توســط اداره كل
بــه انجــام
برســد.

شــامل :آزمايشــگاه هــا و مــوزه پيش ــينه تحقيقات ــی بازديــد بــه عمــل
آمــد .در ایــن بازدیــد دکت ــر صي ــاد بوران ــی ،رئي ــس پژوهشــكده بــه
تش ــريح فعالي ــت هــای تحقيقات ــی پژوهشــكده از ســال  ١٢٩٧تاكنون
پرداخــت و  ٤دســتاورد مهــم تحقيقات ــی در ســال  ١٤٠٠و پ ــروژه های
جــاری را كــه م ــی توانــد در بخــش خصوص ــی و در صنعــت آبــزی
پ ــروری اث ــر بخــش باشــد را عنــوان ك ــرد .همچنی ــن بازديدكننــدگان
از طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در منطقــه آزاد انــزل بازديــد و
در جريــان همــكاری مشــترک تحقيقات ــی پژوهشــكده آبــزی پ ــروری
و شــركت مكيــن دريــا كاســپين قــرار گرفتنــد و توضيحاتــی در
ايــن خصــوص و معرف ــی گونــه هــای بوم ــی همچ ــون ماه ــی آزاد و
كپورســازان ارايــه شــد .در ادامــه از کشــتی تحقیقات ــی گیالن شــامل
موتورخانــه ،پاشــنه ،عرشــه ،پــل فرمانده ــی ،واحدهــای نمونه ب ــرداری
و آزمایشــگاه و همچنیــن محــل اســتق رار کارشناســان تحقیقاتــی
کشــتی مذکــور مســتقر در اســکله ماهیگیــری شهرســتان بنــدر
انزل ــی بــا توضيحــات مهنــدس خدمت ــی ،سرپرســت كشــتی گي ــان
و دكت ــر قائدني ــا ،معــاون ب رنامــه ريــزی و پشــتيبانی موسس ــه انجــام
گرفــت ،ســپس در ســالن جلســات کشــتی مذکــور جلســه ای
تشــکیل شــد کــه اهــداف و ضــرورت راه انــدازی و فعاليــت تنهــا
کشــتی تحقیقات ــی گی ــان در دریــای خــزر تش ــریح شــد.

جلسه با نمایندگان آبزی پروری آذربایجان غربی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات آرتمیــای کشــور -ارومیــه،
جلســه ای بــا حضــور رئیــس ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان ،رئی ــس مرکــز،
مدیــر کل دامپزشــکی ،مدیــر شــیالت
و آبزیــان ،رئیــس نظــام دامپزشــکی،
رئیــس نظــام مهندســی کشــاورزی ،مدیــر عامــل و نماینــده
اتحادیــه پــرورش دهنــدگان ماهــی اســتان در مزرعــه پــرورش
ماه ــی مهنــدس جعف ــری بــه منظــور بررس ــی مشــکالت ،چالــش
هــای پــرورش دهنــدگان ،راهکارهــا ،پیشــنهادات توســعه و
تولیــد آبــزی پــروری ،برگــزار شــد .در ایــن جلســه تعامــات
بیــن نظــام هــای دامپزشــکی و مهندســی کشــاورزی بــرای
تس ــهیل در صــدور پروانــه هــای به ــره ب ــرداری ،بررس ــی نح ــوه
بکارگی ــری مس ــئول فن ــی دامپزشــکی در پ ــروژه تولی ــد آرتمی ــا
در مجتمــع فس ــندوز ،بررس ــی پایــاب ســد سردشــت ب ـرای
پتانس ــیل یاب ــی احــداث مجتمــع
ســردآبی ،تامیــن تســهیالت و
نهــاده ای مــورد نی ــاز خ ــوراک و
مس ــائل مط ــرح شــده توســط
تعاونــی پــرورش دهنــدگان
اســتان مــورد بحــث و
تبــادل نظــر ق رارگرفــت.
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برگزاری کارگاه آموزشی

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو
تحقیقــات بیــن المللــی ماهیــان خاویاری،
کارگاه آموزشــی اقتصــاد و دانــش بنیــان
بــا حضــور رئیــس ،معاونیــن ،کارشناســان
و اعضــای هیــأت علمی انســتیتو در ســالن
آمفــی تاتــر برگــزار شــد .در ایــن کارگاه
آموزشــی دکتــر شــناور ،رئیــس انســتیتو اهمیت حرکت پرشــتاب
بــه ســوی اقتصــاد دانــش بنیــان و انتقــال دانــش از مراکــز
تحقیقاتــی بــه مــزارع و بخــش هــای اجرایــی در جهــت افزایــش
تولیــدات اقتصــادی و دانــش محــور را یــادآور شــد .در ادامــه
دکتــر عبــداهلل زاده ،عضــو هیــأت علمــی و دبیــر شــورای فنــاوری

انســتیتو بــا ارائــه مطالبــی در زمینــه اقتصــاد و شــرکت هــای
دانــش بنیــان ،نحــوه تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان در
مؤسســات تحقیقاتــی و مزایــای آن و همچنیــن تجــارب جهانــی
و داخلــی دانشــگاه هــای نســل ســوم در تاســیس شــرکت هــای
دانــش بنیــان ،اهمیــت تاســیس ایــن شــرکت هــا را در توســعه
علــم و فنــاوری و اقتصــادی نمــودن فعالیــت هــای پژوهشــی
تشــریح نمــود .در بخــش پایانــی ایــن کارگاه آموزشــی برخــی از
محققیــن نقطــه نظــرات و ابهامــات خــود را در خصــوص مــوارد
مطروحــه بیــان داشــتند و مقــرر گردیــد سلســله جلســات اقتصاد
و دانــش بنیــان تــا حصــول نتیجــه مــورد نظــر در انســتیتو برگزار
گــردد.

اولین جلسه کمیته تخصصی شیالت و آبزیان استان آذربایجان غربی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات آرتمیــای کشــور -ارومیــه ،اولین
جلســه کمیتــه تخصصــی شــیالت و آبزیان
بــا هــدف توســعه طــرح هــا و پــروژه هــای
دانــش بنیــان بــا مشــارکت و همــکاری
مرکــز ،پژوهشــکده آبــزی پــروری دانشــگاه
ارومیــه ،مدیریــت شــیالت و آبزیــان اســتان در زمینــه هــای مربوط
بــه آرتمیــا ،شــیالت و آبــزی پــروری بــا نــگاه ویژه بــه تولیــد دانش
محــور ،دانــش بنیــان و اشــتغال زایی در اســتان ،در ســالن جلســات
مدیریــت شــیالت و آبزیــان اســتان آذربایجــان غربی برگــزار گردید.
رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور ،دکتــر علــی نکوئــی

فــرد در خصــوص اقــدام بــه عمــل در راســتای حــل مشــکالت
تولیدکننــدگان و بخــش اجــرا ،اجــرای پــروژه هــای دانــش بنیــان
و فــن بــازار آمادگــی خــود را در ایــن خصــوص اعــام نمــود .در
پایــان تصمیــم گیــری بــرای ایجــاد  2کارگــروه ،یکــی بــا زمینــه
هــای تکثیــر و پــرورش آبزیــان ،فــرآوری و بهداشــت و بیمــاری هــا
مســتقر در مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور و دیگــری کارگــروه
اکولــوژی و ارزیابــی ذخایــر مســتقر در پژوهشــکده آبــزی پــروری
دانشــگاه ارومیــه انجــام و دبیــران دو کارگــروه تعییــن گردیــد کــه
وظایــف کارگــروه هــا ارســال نیــاز هــای تحقیقاتــی احصــاء شــده
بخــش اجــرا بــه کمیتــه تخصصــی شــیالت و آبزیــان اســتان بــوده
تــا تصمیمــات نهایــی بــرای اجرایــی شــدن آن صــورت گیــرد.
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برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای
داخل ــی کشــور -گی ــان ،ســخن رانی علم ــی بــا عنــوان «نقــش آمفی
پوداهــادر بازچرخــه گیاهــان آبــزی بومــی و مهاجــم موجــود در
تــاالب انزل ــی» توســط دکت ــر ســجاد ف راهان ــی در ســالن کنف ران ــس
پژوهشــکده برگ ـزار شــد .اث ـرات تهاجــم زیس ــتی برتنــوع زیس ــتی
گونــه هــای بوم ــی بس ــیار مــورد مطالعــه واقــع شــده ول ــی اث ـرات
آن ب ــر کارک ــرد اکوسیس ــتم کمت ــر مــورد ارزیاب ــی ق ـرار گرفتــه اســت.
تهاجــم زیس ــتی باعــث مختــل شــدن خدمــات اکوسیس ــتم نظی ــر
تجزیــه مــواد آل ــی تولی ــد شــده توســط گیاهــان آبــزی تــاالب انزل ــی
م ــی گ ــردد .انتظــار م ــی رود کــه آمف ــی پوداهــا بازماندگ ــی ،طــول
و وزن کمتــری دراطــراف ریشــه و بــرگ ســنبل آبــی در مقایســه
بــا ســایر گیاهــان بوم ــی تــاالب داشــته باشــد .جهــت دســتیابی
بــه نــکات مبهــم ایــن ف راینــد می ـزان بازماندگ ــی آمف ــی پوداهــا در
همزیس ــتی بــا ریشــه و ب ــرگ گی ــاه آبــزی مهاجــم ســنبل آب ــی در
مقایس ــه بــا همزیس ــتی بــا چنــگال آب ــی ،گل مرداب ــی و عدســک

آب ــی مــورد ارزیاب ــی ق ـرار گرفــت .منحن ــی هــای بازماندگ ــی کاپــان-
مای ــر رســم گردیــد و ب ــر اســاس معی ــار اطالعات ــی آکائیکــه نقــش
مهــم ریشــه و بــرگ گیــاه مهاجــم ســنبل آبــی در مــدل تاییــد
شــد ول ــی در کل مــدل اختــاف معن ــی داری در نقــش موث ــر یــک
گی ــاه در بازماندگ ــی آمف ــی پوداهــا وج ــود نــدارد.

برگزاری کمیته رهاسازی بچه ماهیان استخوانی و خاویاری
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری ،کمیتــه
رهاســازی بچــه ماهی ــان اســتخوانی و خاویــاری مــورخ  9خ ــرداد  1401بــا حضــور
نماینــدگان پژوهشــکده ،مجتمــع تکثی ــر و بازســازی ذخای ــر ماه ــی شــهید رجای ــی،
یــگان حفاظــت منابــع و اتحادیــه پــره بــا مدیــرکل شــیالت مازنــدران در ســالن
اجتماعــات ایــن اداره کل برگــزار شــد .در ایــن جلســه دکتــر فارابــی ،رئیــس
بخــش تکثی ــر و پ ــرورش پژوهشــکده نی ــز حضــور داشــت .پ ــس از بی ــان نظ ـرات
کارشناســی توســط شــرکت کننــدگان مقــرر شــد بچــه ماهیــان بــا کســب وزن
اســتاندارد ،بالفاصلــه بــه مناطــق مصب ــی رودخانــه هــای اســتان مازنــدران منتقــل
و رهاســازی گ ــردد.

دوره آموزشی ترویجی در انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی
ماهیــان خاویــاری ،دکتــر محمــود محســنی ،معــاون پژوهــش و
فنــاوری و عضــو هیــأت علمــی انســتیتو یــک دوره آموزشــی ترویجی
وبینــاری بــا عنــوان -مدیریــت بهینــه تغذیــه ماهیــان خاویــاری -بــا
همــکاری مؤسســه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و مرکــز تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی گیــان ،بــرای تعدادی
از محققــان و کارشناســان آبــزی پــروری در سراســر کشــور برگــزار
نمــود .ایشــان با اشــاره به قدمــت بیــش از  250میلیون ســاله ماهیان
خاویــاری ،وضعیــت صیــد بــی رویــه و بهــره بــرداری نامناســب از این
گونــه هــای ارزشــمند دریــای خــزر را تشــریح نمــوده و خاطــر نشــان
کــرد ،در گذشــته بیــش از  90درصــد خاویــار دنیــا از دریــای خــزر
تامیــن مــی شــد امــا اکنــون ذخایــر آنهــا بــه دالیــل متعــددی رو بــه
انقــراض مــی باشــد .بــا توجــه بــه ارزش اقتصــادی گوشــت و خاویــار،
بــه تاریخچــه تکثیــر و پــرورش ،معایــب و مزایــای انــواع اســتخرها و

گونــه هــای مختلف پرورشــی تــاس ماهیان
جهــان و ایــران اشــاره کــرد و تصریــح نمــود
یکــی از مهمتریــن مراحــل آبــزی پــروری
بحــث تغذیــه اســت کــه بیــش از  60درصد
کل هزینــه هــای تولیــد را شــامل می شــود.
لـذا تغذیه نقش کلیــدی در بازماندگی ،رشــد
و ســامت ماهــی در مراحــل مختلــف پــرورش ایــن ماهیــان دارد .وی
در ادامــه موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا تغذیــه ماهیــان خاویــاری بــا
تاکیــد بــر اقتصــادی نمــودن جیــره هــای غذایــی و بهــره منــدی بهینه
از پروتئیــن ،چربــی ،اســیدهای آمینــه و چرب ضــروری و انـواع ویتامین،
افزودنــی هــا و مکمل هــای غذایــی در مراحل مختلف پرورشــی و برخی
از شــاخص هــای ارزیابــی خــوراک ،فرموالســیون و تکنولــوژی ســاخت
غـذا ،مدیریــت پــرورش و تغذیــه از مرحلــه الروی و بچه ماهــی تا مرحله
مولدیــن را بـرای فراگیـران حاضــر در دوره آموزشــی ارائــه نمــود.
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رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور با خبرنگار بافق فردا گفتگو کرد
بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز تحقیقــات مل ــی آبزیــان آب
هــای شــور -بافــق یــزد ،دکتــر علیرضــا قائــدی ایــن مرکــز را ،زیــر
مجموعــه موسس ــه تحقیقــات علــو م ش ــیالتی کشــور عنــوان ک ــرد و
گفــت :ماهی ــت ایــن مرکــز در ابتــدای تاس ــیس بــه عنــوان یــک واحــد
ق رنطینــه ای مطالعــات تی الپی ــا بــوده اســت کــه در ادامــه بــا توســعه
فعالی ــت هــای آبــزی پ ــروری بــه یــک مرکــز تحقیقات ــی توســعه پی ــدا
ک ــرد و کلی ــه فعالی ــت هــای ایــن مرکــز در ارتب ــاط بــا ماه ــی تی الپی ــا،
تحقیقاتــی اســت .وی گفــت :اولیــن فعالیــت هــا در زمینــه ورود و
مطالعــه میگــوی «وانام ــی» در ایــن مرکــز صــورت گرفــت و پ ــس از
انجــام مطالعــات علم ــی ب ـرای تولی ــد انب ــوه بــه اســتان های بوشــهر و
بندرعب ــاس ارائــه شــد و میگــوی «وانام ــی» ام ــروزه تنهــا گونــه میگوی
پروری کشــور اســت.
قائــدی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه پ ــرورش ماهی ــان خاویــاری در آب
هــای داخل ــی توســط ایــن مرکــز کلی ــد خ ــورد افــزود :بعــد از انجــام
مطالعــات کارب ــردی  ،ام ــروزه م راکــز تکثی ــر و پ ــرورش ماهی ــان خاویاری
در اقص ــی نقــاط کشــور از دســتاوردهای علم ــی و ترویج ــی ایــن مرکــز
به ــره منــد شــده انــد .ایشــان ادامــه داد :اســتفاده از آب هــای شــور و
لــب شــور نامتعــارف غیرقابــل ش ــرب و کشــاورزی و زمی ــن های شــوره
زار غی ــر قابــل کشــت ب ـرای تولی ــد ماهیان ــی ماننــد :قــزل آال ،خاویــاری
و تی الپی ــا نتیجــه تــاش چندین ســاله محققی ــن و کارشناســان خدوم
ایــن مرکــز بــوده کــه س ــبب ایجــاد اشــتغال ،تولی ــد و دانــش فن ــی در
مناطــق مرکــزی و کوی ــری کشــور شــده اســت .همچنی ــن اولی ــن مرکز
تحقیقات ــی ماه ــی تی الپی ــا در کشــور را شــهر بافــق دانس ــت و خاط ــر
نشــان ک ــرد :اث ــر گــذاری ایــن مرکــز در توســعه آبزی پ ــروری اســتان یزد
و کشــور ب راســاس پروتــکل هــای ســازمان حفاظــت محی ــط زیس ــت
کاری بــزرگ بــوده کــه ایــن رســالت بــه خوب ــی انجــام شــده اســت.
نقــش ایــن مرکــز در انتقــال دانــش فن ــی ،آمــوزش بــه به ــره ب ــرداران و
تولی ــد علــم بــه دور از تبلیغــات رســانه ای همچنــان پ ــر رنگ اســت و
نتیجــه فعالی ــت هــای ایــن مرکــز را م ــی تــوان در توســعه آبــزی پروری
اســتان یــزد و شهرســتان بافــق بــه وضــوح مشــاهده نمــود.

بــه گــزارش روابــط عمومی
مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان
آبهــای داخلــی -گرگان ،جلســه
محققیــن معیــن جهــت طــرح
یــاوران تولیــد بــا حضــور رئیس
مرکــز برگــزار گردیــد .دکتــر
آقایــی مقــدم ،رئیــس مرکــز
بــه اهمیــت حضــور در مــزارع
شــیالتی در قالــب طــرح یاوران
تولیــد اشــاره کــرد و تاکیــد
نمــود تــا برنامــه میدونــی در
ایــن خصــوص تنظیــم و بــر

انجــام چندین پروژه تحقیقات ــی ،همکاری
بــا دانشــگاه هــا و م راکــز آموزش ــی ،چــاپ
چندیــن مقالــه تحقیقات ــی ،ترویج ــی و
آموزشــی ،برگــزاری دوره هــای آموزشــی
حضــوری و وبینــاری از اهــم فعالی ــت های
علم ــی ایــن مرکــز م ــی باشــد.
او همچنیــن بــه مشــکل اساســی
ام ــروز و کمب ــود آب در ش ـرایط فعل ــی
نی ــز اشــاره داشــت و خاط ــر نشــان کرد:
آبــزی پ ــروری پایــدار در گ ــرو توســعه گونــه هایی اســت که بــا حداکثر
به ــره وری از آب تولی ــد م ــی شــود .یک ــی از بهتریــن گزینــه هــا ماه ــی
تی الپی ــا اســت کــه ام ــروزه در  ۴اســتان دارای مج ــوز از محی ــط زیس ــت
بــا تاکی ــد ب ــر رعایــت کامــل ضواب ــط محی ــط زیس ــتی و پروتــکل های
م رتب ــط در سیس ــتم هــای ســازگار بــا محی ــط زیس ــت مانند سیس ــتم
گلخانــه ای آکواپونی ــک و بایوفــاک توســعه یافته اســت .در این راســتا
م ــی تــوان بــه مصوبــه اخی ــر ســفر اســتانی رئی ــس جمه ــور مبن ــی
ب ــر ایجــاد مرکــز پایلــوت مطالعــه پ ــرورش تی الپی ــا بــه روش بایوفــاک
در مرکــز تحقیقــات مل ــی آبزیــان آب هــای شــور -بافــق اشــاره ک ــرد
کــه ایــن ط ــرح بــا همــکاری ســازمان ش ــیالت ای ـران و ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان یــزد دیــده شــده اســت.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا دولــت از س ــرمایه گــذار حمایــت م ــی کند
عنــوان ک ــرد :کــه در رابطــه بــا صــدور مج ــوز و پرداخــت تس ــهیالت
مس ــاعدت م ــی شــود امــا در رابطــه بــا بــازار ،قیمــت را عرضــه و تقاضــا
تعی ــن م ــی کنــد و ماه ــی تی الپی ــا بــازار پس ــندی مناس ــبی داشــته و
قطعــا بــا تــاش بیشــتر م ــی توانــد جــای خ ــود را در س ــبد غذای ــی
خانــوار بــاز کنــد .قائــدی در پایایــن ســخنانش بــا اشــاره بــه اقدامــات
ارزنــده نماینــده م ــردم بافــق در مجل ــس شــورای اســامی در پیگی ــری
مشــکالت عم ران ــی مرکــز از حمایــت هــای فرمانــداران فعل ــی و ســابق
شهرســتان بافق ،روســای ســازمان جهــاد کشــاورزی و ســازمان مدیریت
و ب رنامــه ریــزی اســتان تقدی ــر و تشــکر ک ــرد.

جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید

اســاس آن بازدیــد هــای مرتــب
و هدفمنــد از مــزارع صــورت
گیــرد .در ادامــه جلســه برنامــه
حضــور محققیــن معیــن در
قالــب طــرح یــاوران تولیــد در
مــزارع پــرورش میگــو ،ماهیــان
گرمابــی ،ماهیــان ســردآبی
و ماهیــان زینتــی در ســال
 1401مــورد بحــث و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت و برنامــه
ریــزی الزم در ایــن خصــوص
انجــام شــد.
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نشست بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر با تاکید بر ماهی سفید

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای
داخلــی کشــور -گیــان ،روز ســه شــنبه مــورخ  10خــرداد  1401در
راســتای هــم افزای ــی بخــش هــای تحقيقات ــی ،اج راي ــی و دانشــگاهی،
نشســت یــک روزه بــا مشــارکت ســازمان شــیالت ایــران بــا عنــوان
بازســازی ذخای ــر ماهی ــان اقتصــادی دریــای خــزر بــا تاکی ــد ب ــر ماه ــی
ســفید بــا  8ســخن رانی بــا عناوین ،مبان ــی بازســازی ذخایرآبزیــان (دکتر
محمــود حافظی ــه) ،اقدامات ســازمان ش ــيالت اي ـران در بازســازی ذخاير
ژنتيك ــی ماه ــی ســفيد در حوزه جنوب ــی دريــای خــزر (دکت رناصرکرمی
راد) ،تاريخچــه بازســازی ذخاي ــر ماه ــی ســفيد (مهنــدس به ـرام رضوی
صیــاد) ،تغییــرات ذخایــر ماهــی ســفید و ارتبــاط آن بــا بازســازی
ذخای ــر (دکت ــر حس ــن فضل ــی) ،عوامــل موث ــر ب ــر موفقيت ب رنامــه های
بازســازی ذخاي ــر آبزيــان (دکت ــر شــه رام عبدالملک ــی) ،اهمیت بازســازی
ذخای ــر ب ــر صید ماهیان اســتخوانی مس ــایل و مشــکالت -پیشــنهادات
و راهکارهــا (مهندس مس ــعود نی ــک پور) ،تحلی ــل روند بازســازی ذخایر
ماه ــی ســفید در آبهــای ای ران ــی دریای خــزر (دکت ــر محدثــه احمدنژاد)
و معرف ــی انــدازه مناســب رهاســازی بچــه ماه ــی ســفید (دکت ــر محمد
صیادبورانی) توســط پژوهشــکده برگزار گردید .در این نشس ــت نس ــبت
بــه جمــع بنــدی موضوعــات مط ــرح شــده توســط ســخن رانان و آینــده
پژوه ــی در زمينــه بازســازی ذخاي ــر ماهي ــان اقتصــادی دريــای خــزر بــا
تاكي ــد ب ــر ماه ــی ســفيد ،راهکارهــا و پیشــنهاداتی اتخــاذ گردیــد .اهم
مصوبــات ایــن وبینــار بــه ش ــرح ذیــل م ــی باشــد:
 -ایجاد بانک ژن زنده از جمعی تهای مختلف گونه هدف.

 شــناخت دقی ــق از اکوسیس ــتم بــه منظــور انتخــاب مــکان مناســبرهاســازی جهــت تس ــهیل در مهاج ــرت ماهی ــان رودکــوچ مثــل ماهی
ســفید ،کپ ــور ،کلمــه ،شــاه کول ــی ،س ــیاه کولی ،ســوف ،س ــیم و حتی
ماهیــان خاویاری.
 قانونمند كردن ماهيگيری. بازسازی مكان های تخ ريب شده تخم ريزی طبيعی. افزايــش بهــره بــرداری از طريــق تكثيــر مصنوعــی اســتاندارد وبازســازی ذخيــره.
 کاهــش کم ــی تعــداد بچــه ماهی ــان تولی ــد شــده و جب ـران آن بــاارتقــای کیفی ــت بچــه ماهی ــان.
 ايجــاد زيس ــتگاه هــای مصنوع ــی جهــت تکثی ــر و س ــپری شــدنم راحــل نــوزادی.
 استفاده از تكنيک سلول های بنيادی جهت بازسازی ذخاي ر. توجــه بيشــتر بــه تکثیــر طبیعــی و حفاظــت از رودخانــه هــا وتــاالب هــای مهــم ش ــیالتی بــا همــکاری کلی ــه نهادهــا و مس ــئولین
محلــی مثــل فرمانداریهــا ،بخشــداریها ،شــوراها ،دهیاریهــا.
 تغیی ــر بــازه زمان ــی صی ــد و یــا محدودیــت فعالي ــت صي ــد در زمــانمهاج ــرت تخــم ريــزی ماه ــی ســفید و ســایر گونــه هــای رودرو.
 انجــام تكثي ــر و رهاســازی بچــه ماهي ــان بــه نس ــبت تعــداد مولديــنبــه دســت آمــده از ه ــر رودخانــه جهــت تقويــت ذخاي ــر ماه ــی ســفيد
در مناطــق مختلــف و توزيــع مكان ــی مناســب و حفظ ذخای ــر ژنتیکی.
 ترويج و انتقال يافته های پژوهشی در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان. توجه به موضوع Sea ranchingدر پايــان دكت ــر محمــود بهمن ــی ،رئی ــس موسس ــه تحقیقــات علــوم
ش ــيالتی كشــور بــه منظــور هــم افزاي ــی بی ــن دســتگاههای اج رای ــی،
اتحادیههــا ،م راکــز تحقیقات ــی و دانشــگاهی و بــه خصــوص بخــش
خصوص ــی جهــت اهــداف بازســازی ذخای ــر پیشــنهاد تشــکیل کارگروه
راهبــردی را ضــروری دانســته و آمادگــی موسســه را جهــت انجــام
پروژههــای کارب ــردی در ایــن خصــوص اعــام نمــود و برگـزاری نشس ــت
تحقيقات ــی و اج راي ــی حداقــل ه ــر ســه مــاه يكب ــار بــا دع ــوت از بخش
خصوص ــی ،اتحادیــه هــا را تاکی ــد کردنــد.

بازدید تحقیقاتی محقق مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور از CIIMAR

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز تحقیقــات ماهی ــان س ــردآبی کشــور -تنکابــن،
دکت ــر ســلمان ملــک پــور کلب ــادی نــژاد ،عضــو هی ــأت علم ــی ایــن مرکــز در اواخ ــر
ســال  1400موفــق بــه دریافــت گ رنــت از ب رنامــه تحقیقــات و نــوآوری افــق اتحادیــه
اروپــا در قالــب پ ــروژه  ASSEMBLE Plusگردیــد و روز ســه شــنبه  3خ ــرداد 1401
جهــت بازدیــد تحقیقاتــی از Centro Interdisciplinar de Investigação
 Marinha e Ambiental -CIIMARوابســته بــه دانشــگاه پورتــو بــه کشــور
پرتغــال اعـزام گردیــد .هــدف از ایــن بازدیــد آشــنایی بیشــتر بــا روش هــای پیش ــرفته
ژنتی ــک مولکول ــی ،برق ـراری ارتب ــاط و تعامــل بــا محققی ــن بی ــن الملل ــی جهــت به ــره
منــدی از دانــش روز دنی ــا و انتقــال آن بــه داخــل کشــور بــه منظــور توســعه آبــزی
پ ــروری دانــش بنی ــان م ــی باشــد.
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همكاری های مشترک انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن الملل ــی
ماهیــان خاویــاری ،در راســتای توســعه همــکاری هــای مشــترک
بــا دســتگاه هــای اج رایــی و م راکــز بازســازی ذخایــر ،دکتــر
محمــود محســنی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری و انتقــال یافتــه
هــای انس ــتیتو ط ــی نشس ــتی بــا مهنــدس تق ــی نصی ــری ،مدی ــر
کل شــیالت اســتان گیــان بــا حضــور معاونــت صیــد ،روســای
بازســازی ذخایــر آبزیــان ،مهنــدس عباســعلی زاده ،رئیــس اداره
ش ــیالت انزل ــی و مهنــدس به ــروز خوشــقلب ،کارشــناس محقــق

بخــش ارزیاب ــی ذخای ــر انس ــتیتو در خصــوص افزایــش تعامــات ف ــی
مــا بی ــن بحــث و گفتگــو کردنــد .ابتــدا دکت ــر محس ــنی گزارش ــی
از بازدیــد هــای انجــام شــده توســط محققــان معی ــن ط ــرح یــاوران
تولیــد انســتیتو از مــزارع تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری
و چالــش هــای احصائــی ارائــه کــرد و تصریــح نمــود ،انســتیتو
آمادگ ــی کامــل دارد تــا بــا تدویــن و اج ـرای پ ــروژه هــای تحقیقات ــی
و کاربــردی مشــترک بــا بخــش هــای خصوصــی ،م راکــز صیــد و
بازســازی ذخای ــر در زمینــه هــای مختلــف نظی ــر تولی ــد و پ ــرورش
شــیرونومید ،تولیــد اقتصــادی جیــره غذایــی ماهیــان خاویــاری،
اســتحصال خاویــار بــه روش زنــده ،سیســتم بیوفــاک ،برگــزاری
کارگاه هــای آموزش ــی در راســتای حــل مشــکالت تولی ــد کننــدگان
گام ب ــر دارد .س ــپس مهنــدس تق ــی نصی ــری گزارش ــی از عملک ــرد
م راکــز صی ــد و حفاظــت و بازســازی ذخای ــر ،نح ــوه تامی ــن و تکثی ــر
مولدیــن ماهیــان اســتخوانی و خاویــاری ارائــه نمــود .در ادامــه
آمادگ ــی اداره کل ش ــیالت را جهــت انجــام همــکاری هــای مشــترک
در زمینــه نظــارت ب ــر رهاســازی بچــه ماهی ــان خاویــاری ،افزایــش
تولی ــد در واحــد ســطح ،کاهــش درصــد تلفــات اعــام ک ــرد.

معرفی ماهی كپور سازان به قفس های مستقر در سواحل دريای كاسپين در منطقه آزاد انزلی

بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای
داخلــی کشــور -گیــان ،در راســتای تحقيقــات كاربــردی در
خصــوص معرف ــی گونــه هــای بوم ــی بــه قف ــس هــای مس ــتقر در
دريــای كاس ــپين در منطقــه آزاد انزل ــی ،ط ــی تفاهــم نامــه همكاری

مشــترک بيــن پژوهشــكده بــا شــركت مكيــن دريــا كاســپين
تعــدادی از ماهي ــان كپ ــور ســازان (بوم ــی دريــای كاس ــپين) بــا وزن
متوســط  ٢٣٠گ ــرم و بــا همــكاری صميمانــه مركز تحقيقــات ذخاير
آبزیــان آبهــای داخل ــی (گ ــرگان) بــه منطقــه آزاد انزل ــی منتقــل و
پ ــس از هــم دماي ــی و آداپتاس ــيون تدريج ــی ايــن ماهي ــان بــا آب
دريــا ،بــه قفــس هــای پايلــوت منتقــل شــد .بــر اســاس پــروژه
تحقیقاتــی پیــش رو کــه از اولویــت هــای تحقیقاتــی موسســه
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور مــی باشــد ،عملكــرد رشــد
ماه ــی بــا تعيي ــن زی فــن پ ــرورش در طــول دوره مــورد مطالعــه
قــرار خواهــد گرفــت .در طــی اجــرای ایــن تحقیقــات مطالعــات
زيســت ســنجی ،تعييــن فاكتورهــای رشــد ،مطالعــات زيســتی و
غي ــر زيس ــتی محي ــط پ ــرورش و بررس ــی هــای بهداشــتی مــد نظ ــر
کارشناســان پژوهشــکده قــرار خواهــد گرفــت.
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جلسه کارگروه تخصصی آبزی پروری استان آذربایجان غربی

بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
آرتمیــای کشــور -ارومیــه،
ســومین جلســه کارگــروه
تخصصــی آبــزی پــروری
اســتان آذربایجــان غربــی بــا
حضــور مدیریــت شــیالت و آبزیــان ،رئیــس مرکــز مزبــور ،رئیــس
پژوهشــکده آبــزی پــروری و آرتمیــای دانشــگاه ارومیــه ،رئیــس
دانشــکده منابــع طبیعــی دانشــگاه ارومیــه و کارشناســان تمامــی
مجموعــه بــا هــدف برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری جهــت احصاء
مشــکالت آبــزی پــروری و ارائــه راه حــل و نقشــه راه برای توســعه

شــیالت اســتان بــه میزبانــی دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد .دکتــر
شــفیعی ،معــاون پژوهــش و فــن آوری دانشــگاه ارومیــه حمایــت
همــه جانبــه خــود را بــرای پیشــبرد اهــداف کارگــروه اعــام کرد.
در ادامــه دکتــر نکوئــی فــرد با ارائــه نیازهــای تحقیقاتــی کاربردی
بــرای حــل مشــکالت اســتان حمایــت موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور را بــرای رســیدن بــه اهــداف کارگــروه اعــام
داشــت .مهنــدس قریشــی ،مدیــر شــیالت و آبزیــان اســتان،
دکتــر ایمانــی ،رئیــس دانشــکده منابــع طبیعــی اســتان و دکتــر
احمدیفــر ،رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری دانشــگاه ارومیــه
نیــز ارائــه ســخن کردنــد و پیشــنهادات مصوبــات قبــل ،نیــز مورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

نشست کارگروه تدوین برنامه تحقیقات ملی اصالح نژاد قزل آالی رنگین کمان
جهــت ارائــه نظ ـرات تکمیل ــی در جلس ــات آت ــی اقــدام نماینــد .در
ایــن جلس ــه ب ــر لــزوم ب ــرآورد اعتب ــارات مــورد نی ــاز ه ــر مرحلــه از
ب رنامــه تاکی ــد و پیشــنهاد اســتفاده از تج ربی ــات طرحهــای گذشــته
مط ــرح گردیــد .در نهایــت ب ــر اســاس بنــد اول جــدول پیشــنهادی
(انتقــال تج ربیــات ب رنامــه هــای موفــق اصــاح نــژاد) مقــرر شــد
خانــم دکت ــر نف ــری گزارش ــی از پ ــروژه اصــاح نــژاد ( )TCPماه ــی
قــزل آال و دکتــر ســپهداری گزارشــی از طــرح کالن تولیــد انبــوه
ماه ــی قــزل آالی رنگی ــن کمــان ( )SPFارائــه نماینــد.
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور ،ســومین نشس ــت کارگ ــروه تدویــن ب رنامــه تحقیقــات مل ــی
اصــاح نــژاد قــزل آالی رنگی ــن کمــان بــا حضــور نمایندگان ســازمان
ش ــیالت (مهنــدس ســمائی ،خانــم دکت ــر نف ــری و دکت ــر مح راب ــی)
و ســازمان دامپزشــکی (دکت ــر عزیــززاده) ،نماینــده اتحادیــه س راس ــری
ماهی ــان س ــردآبی (دکت ــر س ــینکی) ،مدیرعامــل و نماینــده اتحادیــه
یزاده)،
مرکــزی تعاون یهــای کشــاورزی ماهی ــان س ــردآبی (دکت ــر نب ـ 
مس ــئول تدویــن ب رنامــه مل ــی تحقیقــات اصــاح نــژاد ماه ــی قــزل
آالی رنگیــن کمــان (دکتــر ســپهداری) ،رئیــس بخــش زیســت
فنــاوری و فــرآوری آبزیــان موسســه (خانــم دکتــر می ربخــش) بــه
هم ـراه کارشناســان م ربوطــه ،رئی ــس بخــش آبــزی پ ــروری موسس ــه
(دکتــر شــریفیان) بــه همــراه کارشناســان م ربوطــه در ســالن
جلس ــات موسس ــه برگـزار گردیــد .در ایــن جلس ــه مس ــئول تدویــن
ب رنامــه مل ــی تحقیقــات اصــاح نــژاد بــا اشــاره ب ــر مصوبــات جلس ـه
گذشــته و پی ــش نوی ــس جــدول پیشــنهادی ب رنامــه مل ــی اصــاح
نــژاد تهی ــه شــده توســط موسس ــه ،ب ــر ض ــرورت مشــارکت فعــال و
ارائــه نقطــه نظــرات تکمیلــی تمامــی اعضــای کارگــروه در رونــد
تکمی ــل و تدویــن فرمــت نهای ــی ایــن ب رنامــه مل ــی بــا زمانبنــدی
اج رایــی مشــخص تاکیــد نمــود .در ادامــه حاضریــن در جلســه
نظ راتــی را در زمینــه ب رنامــه پیشــنهادی تحقیقــات اصــاح نــژاد
ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان ارائــه نمــوده و مقــرر گردیــد در
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نشست علم تخصصی روز جهانی ایمنی غذا
بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور برگزار می کند:

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی ایمنی غذا
دکتر محمود بهمنی

سخنران افتتاحیه

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

موسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور

سازمان شیالت ایران

سازمان دامپزشکی کشور

سخنرانان نشست:
رئیس کانون هماهنگی دانش ،صنعت
و بازار آبزیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری

مخاطرات بهداشتی در محصوالت شیالتی

فلزات سنگین در آبزیان

دکتر مهدی شکوری

دکتر محمد صدیق مرتضوی

معاونت توسعه آبزي پروري
سازمان شیالت ایران

رئیس پژوهشکده
اکولوژی خیلج فارس و دریای عمان

جایگاه شیالت در ایمنی غذا

ارزیابی ریسک مصرف انسانی ناشی از
آالینده های تجمع پذیر در آبزیان تجاری
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Fo o d S a f e t y

دکتر عباسعلی مطلبی

دکتر سید هدایت حسینی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و مشاور پژوهش و فناوری
سازمان دامپزشکی کشور

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور ،همزمــان بــا روز جهانــی ایمنــی غــذا ،نشســت علمــی
تخصص ــی ایمن ــی مــواد غذای ــی بــا تاکی ــد ب ــر محصــوالت ش ــیالتی،
در روز  17خــرداد ( 7ژوئــن  )2022بــا حضــور بیــش از  150نفــر از
متخصصی ــن ،پژوهشــگ ران و فعــاالن بخــش خصوص ــی برگ ـزار شــد.
دکتــر بهمنــی ،رئیــس موسســه ،در ســخن رانی آغازیــن ،ضمــن
گ رامیداشــت روز جهان ــی ایمن ــی غــذا ،بــه اهمی ــت موضــوع ســامت
و ایمن ــی غــذا در ح ــوزه ش ــیالت و تامی ــن امنی ــت غذای ــی پرداخــت
و بــه ض ــرورت نگ ــرش جامــع بــه مقولــه تأمي ــن ايمن ــی در کلی ــه
حلقههــای زنجيــره غذايــی تاکیــد نمــود .ایشــان اجــرای موثــر
راهكارهــای پيشــنهادی را نيازمنــد مشــاركت فعــال دولتمــردان،
آبزیپــروران ،مصرفكننــدگان ،نهادهــای مردمــی و تبــادل
اطالعــات ایمن ــی مــواد غذای ــی در ســطح مل ــی بیــان نمــود.
س ــپس دکت ــر مطلب ــی ،رئی ــس کانــون هماهنگ ــی دانــش ،صنعــت
و بــازار آبزیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
ســخن رانی خ ــود بــا عنــوان «مخاط ـرات بهداشــتی در محصــوالت
شــیالتی» در خصــوص انــواع مخاطــرات مــواد غذایــی (شــامل:
مخاطــرات فیزیکــی ،شــیمیایی و میکروبــی) ،توکســین هــای
دریای ــی ،بیوتروریس ــم و مدیریــت ریس ــک در مــواد غذای ــی پرداخــت.
وی عنــوان ک ــرد :بــا توجــه بــه فهرســت روزافــزون مخاط ـرات منتقله
بــه وس ــيله غــذا ،تهديدهــای ســامتی يــا ريس ــكهای مط ــرح در

ســامتی انســان بــه وضــوح آشــکار مــی شــود .ايــن ريســكها
عــاوه بــر تاثيــر منفــی در ســامت مصــرف كننــده غــذا مــی
تواننــد بــه عنــوان موانعــی مهــم در تجــارت جهانــی غــذا نيــز
مط ــرح شــوند.
در ادامــه نشس ــت ،دکت ــر حس ــینی ،عضــو هی ــات علم ــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و مشــاور پژوهــش و فنــاوری ســازمان
دامپزشــکی کشــور ،ســخن رانی بــا عنــوان «فلــزات ســنگین در
آبزیــان» را ارائــه نمــود و بــه اهمیــت تجمــع فلــزات ســنگین در
بافــت مصرفــی آبزیــان و اهمیــت آن در ســامت مصــرف کننــده
تاکی ــد ک ــرد .وی افــزود :از جملــه مهــم تریــن فلـزات ســنگینی کــه
در آبزیــان مط ــرح اســت جی ــوه و س ــرب م یباشــد .وی ،حــد مجــاز
اســتانداردهای جهان ــی تجمــع س ــرب و جی ــوه را مط ــرح ک ــرد .ایشــان
بررس ــی و اندازهگی ــری فل ـزات ســنگین بــه ویــژه س ــرب کــه تجمــع
زیس ــتی باالی ــی در آبزیــان دارنــد را بس ــیار حائــز اهمی ــت دانس ــت.
در ادامــه نشس ــت ،دکت ــر مرتضــوی ،رئی ــس پژوهشــکده اکولــوژی
خلی ــج فــارس و دریــای عمــان -بندرعب ــاس ،در رابطــه بــا ارزیاب ــی
ریســک مصــرف انســانی ناشــی از آالیندههــای تجمــع پذیــر در
آبزیــان تجــاری ،ســخن رانی ک ــرد .دکت ــر مرتضــوی اعــام ک ــرد :تجمع
فلــزات ســنگین و ترکیبــات آلــی پایــدار ماننــد هیدروک ربنهــای
آروماتیــک چنــد حلقــهای و پل یکلروب یفنیــل هــا دارای تاثیــرات
نامطلــوب ب ـرای موجودات دریایی و ســامتی انس ــان پ ــس از ورود در
زنجیــره غذایــی اســت .فلــزات ســنگین یکــی از آلودهکنندههــای
ت بومهــای آبــی م یباشــد کــه از منابــع طبیعــی
مهــم در زیســ 
و انســانی هماننــد فعالی تهــای کشــاورزی ،صنعتــی و خانگــی
رهاســازی م یشــوند .تجمــع فل ـزات ســنگین در رســوبات ،تاثی ـرات
اکولوژیکــی منفــی روی موجــودات دریایــی و ســامتی انســان از
طریــق زنجی ــره غذای ــی دارد.
در ادامــه ،دکت ــر ش ــریف روحان ــی ،ب ــر شــعار آبزیــان ،غــذای ســامتی
تاکی ــد نمــود و راهــکار دســتیابی و تحقــق ایــن شــعار را آبزیپروری
مســئوالنه ،نظــارت کارشناســان ،کاربــرد داروهــا و موادشــیمیایی،
تصفیــه پســاب هــا و تخلیــه ایمــن بــه اکوسیســتمها اعــام
نمــود .در پایــان ایــن نشســت دکتــر می ربخــش ضمــن تاکیــد
ب ــر اهمی ــت آبزیــان بــه عنــوان یک ــی از مهمتریــن منابــع تامی ــن
پروتئیــن و اهمیــت مدیریــت مخاطــرات بیولوژیــک و شــیمیایی
مطــرح شــده در س راســر زنجیــره تولیــد و تامیــن محصــوالت
ش ــیالتی ،ایجــاد بس ــتر مناســب ب ـرای اج ـرای سیاس ـتهای کالن
ســامت در محصــوالت کشــاورزی و اهــداف ســامت مح ــور ب ـرای
ارتقــای ایمنــی و ســامت جامعــه را مســئولیت مشــترک بیــن
ســازمان هــای دولت ــی ،تولیدکننــدگان و مص ــرف کننــدگان از مزرعــه
تــا ســفره دانســت و لــذا پایــش تخصصــی ،هماهنــگ و تعامــل
بی ــن ســازمان غــذا و دارو ،ســازمان دامپزشــکی ،ســازمان ش ــیالت،
ســازمان محیــط زیســت ،ســازمان اســتاندارد ،م راکــز تحقیقاتــی،
دانشــگاهها ،ســایر نهادهــا و ارگانهــای مســئول ضــروری اعــام
ک ــرد.
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بازدید از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش روابــط عمومــی
انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی
ماهیــان خاویــاری ،پیــرو برگــزاری
نشس ــت کمیته مشــترک ســاماندهی
ســاختار ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی بــه منظــور
بررس ــی ســاختار واحــد هــای پژوهش ــی مس ــتقر در اســتان گی ــان،
هیأت ــی متشــکل از مدی ـران امــور ســاختارهای ســازمانی ســازمان
امــور اداری و اســتخدامی کشــور ،مدی ـران مرکــز نوســازی و تح ــول
اداری وزارت جهــاد کشــاورزی و همچنی ــن معــاون توســعه مدیریــت
و منابــع ،مدیــرکل و معاونیــن دفتــر منابــع انســانی و نوســازی

اداری ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی جهــت بازدید
در انس ــتیتو حضــور یافتنــد .در ابتــدای ایــن بازدیــد دکت ــر شــناور،
رئی ــس انس ــتیتو ط ــی گزارش ــی ،خالصــه ای از امکانــات ،توانمنــدی
هــا و دســتاوردهای حاصــل از پــروژه هــای تحقیقاتــی را بــرای
میهمانــان حاضــر ارائــه و اهمیــت فعالیــت هــای انســتیتو را در
راســتای نی ــل بــه اهــداف ســازمانی ،توســعه صنعــت آبــزی پ ــروری
و بازســازی ذخای ــر ماهی ــان خاویــاری دریــای خــزر تش ــریح نمــود.
ســپس میهمانــان از بخــش هــای مختلــف تحقیقاتــی بازدیــد و
مس ــئوالن بخــش هــای تحقیقات ــی انس ــتیتو خالصــه ای از فعالی ــت
هــای پژوهشــی و اقدامــات انجــام شــده را بــه ســمع و نظرشــان
رســاندند کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.

بازدید از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان -بندرعباس
بــه گــزارش رواب ــط
عمومــی پژوهشــکده
خلیــج
اکولــوژی
فــارس و دریــای عمان-
بندرعبــاس ،جمعــی
از اعضــای هیــات
دانشــکده
علمــی
دانشــگاه علوم پزشــکی
هرمــزگان ،خانــم دکت ــر هندیجان ــی ،معــاون پژوهش ــی دانشــکده،
خانــم دکتــر کاووســی ،رئیــس مرکــز رشــد دانشــگاه علــوم
پزشــکی هرمــزگان ،خانــم دکت ــر اتابک ــی ،خانــم دکت ــر کمال ــی،
خانــم دکت ــر کاووس ــی و دکت ــر امی ــدی در تاریــخ از پژوهشــکده
بازدیــد نمودنــد .خانــم دکتــر محبــی ،معــاون پژوهشــی
پژوهشــکده ضمــن خوشــامد گویــی گزارشــی از توانمنــدی
هــا و دســتاوردهای پژوهش ــی پژوهشــکده را ارایــه ک ــرد .ایشــان
بیــان داشــت :در ســال جــاری  33پــروژه و طــرح تحقیقاتــی
در پژوهشــکده در دســت اج ـرا بــوده کــه در راســتای ماموریــت
هــای اصلــی پژوهشــکده در بخــش هــای زیســت فنــاوری
دریایــی ،اکولــوژی منابــع آبــی ،ارزیابــی ذخایــر آبزیــان و آبــزی
پ ــروری تعریــف شــده انــد .بــا توجــه بــه اهمی ــت به ــره منــدی
از ظرفی ــت بخــش خصوص ــی حــدود  75درصــد از منابــع مال ــی
طــرح هــای تحقیقاتــی از محــل ق راردادهــای بــرون ســازمانی
تامی ــن م ــی گ ــردد .در بخــش دیگ ــری از گــزارش معاون پژوهش ــی
پژوهشــکده بــه امکانــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی پژوهشــکده
اشــاره شــد و خاطرنشــان کــرد  14آزمایشــگاه پژوهشــکده بــر
اســاس اســتانداردهای مل ــی  17025بــه فعالی ــت مشــغول اســت
و ط ــرح هــای تحقیقات ــی را پشــتیبانی م ــی کنــد از طرف ــی به ــره
منــدی از شــناور تحقیقاتــی فــردوس و کارگاه هــای تکثیــر و
پ ــرورش آبزیــان را زمینــه مناس ــبی ب ـرای اج ـرای فعالی ــت هــای
مشــترک برشــمرد .وی بــه ضــرورت مطالعــات مشــترک در

زمینــه ریســک مصــرف آبزیــان تجــاری اشــاره و پیشــنهاداتی
در ایــن زمینــه ارایــه داد .دکت ــر تمدن ــی ،رئی ــس بخــش زیس ــت
فنــاوری پژوهشــکده بــه دســتاوردهای بخــش ازجملــه :تعییــن
فلــور میکروبــی ،جداســازی میکروارگانیســم هــا از رســوبات
دریایــی ،تولیــد پروبیوتیــک هــای بومــی میگــو ،شناســایی
باکتــری هــای همزیســت ،کنتــرل زیســتی میکروجلبــک
کوکلودینیــوم در شــرایط آزمایشــگاهی ،شناســایی و اســتخ راج
ترکیبــات سایتوتوکســیک و آنتــی باکتریــال از جلبــک هــا و
اســفنج هــا ،اســتخ راج مــاده موث ــره در تولی ــد لــوازم بهداشــتی و
آرایش ــی از گونــه هــای خی ــار دریای ــی ،تولی ــد اولیوومایس ــین ای
از ماکروجلبــک هــا و اســفنج هــا اشــاره کــرد .در ادامــه دکتــر
مرتضــوی ،رئی ــس پژوهشــکده ضمــن خوشــامدگویی بــه اســاتید
دانشــکده داروســازی هرمــزگان بــه جایــگاه ســازمان تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان یک ــی از گس ــترده تریــن
ش ــبکه پژوهش ــی فعــال در وزارت جهــاد کشــاورزی اشــاره ک ــرد و
بــه نقــش موث ــر موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور بــا
بهــره منــدی از  13پژوهشــکده و مرکــز تحقیقاتــی در اجــرای
پژوهــش هــای مســاله محــور پرداخــت .ایشــان بــا اشــاره بــه
نامگــذاری ســال جــاری از ط ــرف مقــام معظــم رهب ــری ،اج ـرای
مشــترک پروژهــای دانــش بنی ــان ب ــر اســاس امکانــات و اعتب ــارات
موجــود را خواســتار و به ــره منــدی از ظرفی ــت بخــش خصوص ــی
را در ایــن زمینــه ضــروری دانســت .ســپس دکتــر هندیجانــی
ضمــن تشــکر از برگــزاری جلســه و معرفــی همــکاران خــود
اظهــار امی ــدواری ک ــرد کــه پژوهــش هــای مشــترک بین دانشــگاه
علــوم پزشــکی هرمــزگان و پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فــارس و
دریــای عمــان تعریــف و اج ـرا شــود .در پایــان از آزمایشــگاه هــا
و امکانــات پژوهشــکده شــامل :آزمایشــگاه ژنتیــک ،آزمایشــگاه
میکروبیولــوژی ،آزمایشــگاه فــرآوری آبزیــان ،آزمایشــگاه جــذب
اتمــی ،آزمایشــگاه کروماتوگ رافــی و بایوتوکســین هــا و بخــش
آبــزی پــروری دریایــی بازدیــد شــد.
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بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن الملل ــی
ماهی ــان خاویــاری ،دوشــنبه  16خ ــرداد  1401دکت ــر امــام پناه ــی،
فرمانــدار شهرســتان رشــت بــه همــراه معاونیــن ب رنامــه ریــزی و
عم ران ــی و همچنی ــن بخشــدار شــهر ســنگر از امکانــات و ظرفی ــت
هــای انس ــتیتو بازدیــد کردنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر شــناور ،رئیــس انســتیتو طــی
گزارشــی ،خالصــه ای از امکانــات ،توانمنــدی هــا و دســتاوردهای
پنــج ســاله اخیــر شــامل :مــواردی نظیــر تولیــد هورمــون هــای
اختصاص ــی ،تعیی ــن جنس ــیت ماهی ــان خاویــاری در اوزان پایی ــن،
پایلــوت به ــره ب ــرداری بهینــه از آب در آبــزی پ ــروری ،تولی ــد جی ــره
هــای اختصاصــی ماهیــان خاویــاری در اوزان مختلــف را تشــریح
نمــود .در ادامــه فرمانــدار رشــت و هی ــأت هم ـراه از بخــش هــای
بــوم شناســی ،فیزیولــوژی و بیوشــیمی ،ژنتیــک و بیوتکنولــوژی
و آبــزی پــروری بازدیــد و در جریــان فعالیــت هــای پژوهشــی و
اقدامــات انجــام شــده ق ـرار گرفــت .در ایــن بازدیــد دکت ــر حمیدرضا
امــام پناه ــی فرمانــدار رشــت ،بــا اشــاره بــه پیشــگام بــودن ای ـران
در زمینــه تحقیقــات ماهی ــان خاویــاری ،اظهــار داشــت :توجــه بــه
صنعــت پ ــرورش ماهی ــان خاویــاری ،ضمــن حفــظ جایگاه کشــور در
ایــن زمینــه در ســطح بی نالملل ــی ،م یتوانــد جایگزیــن مناس ــبی
ب ـرای صی ــد ایــن گونــه ارزشــمند از دریــا باشــد.
فرمانــدار رشــت بــا تاکی ــد ب ــر دفــاع از اعتب ــار بی ــن الملل ــی و حفــظ
جایــگاه جهان ــی خاویــار ای ـران ،تصریــح نمــود :بایــد بــا ارزش نهــادن
بــه پژوهــش و تحقیقــات تخصصــی دربــاره تکثیــر و پــرورش
ماهی ــان خاویــاری ،زمینــه اســتفاده بهت ــر از طــای س ــیاه دریــای
خــزر را بــه وج ــود آوریــم.
ایشــان افزودنــد :شهرســتان رشــت بــا توجــه بــه ق ـرار گرفتــن در
مجــاورت بزرگتریــن زیس ــتگاه طبیع ــی ماهی ــان خاویــاری جهــان و
برخ ــورداری از ســاحل  ۲۲کیلومت ــری ،م ــی توانــد بــه قطــب مهم ــی
در صنعــت پ ــرورش ماهی ــان خاویــاری تبدیــل شــود.
نماینــده عال ــی دولــت در مرکــز اســتان بــا اشــاره بــه اســتفاده از
محصــوالت جانبــی ایــن ماهیــان در تولیــد محصــوالت متعــدد
پزشــکی و دارویــی ،صنایــع غذایــی ،آرایشــی و صنعــت چــرم،
خاط رنشــان ک ــرد :معروفی ــت و ب رنــد بــودن خاویــار ای ـران در ســطح

جهــان و ارزش بــاالی صــادرات و اقتصــادی آن ،مهمتریــن تضمی ــن
اصــل و ســود س ــرمایه گــذاری در این صنعــت و از جملــه راهکارهای
مناســب برونرفــت از اقتصــاد تــک محصولــی اســت.
امــام پناه ــی بــا ذک ــر ایــن مطلــب کــه ماهی ــان خاویــاری خــزری
ام ــروزه در اث ــر برداشــت غی ــر اصول ــی و تخریــب زیس ــتگاه هــا بــه
دلیــل فعالی تهــای انســانی بــا تهدیــد نســل مواجــه شــدهاند،
گفــت :ضــرورت دارد تــا بــا اســتفاده از توانمنــدی شــرکتهای
دانشبنی ــان ،نس ــبت بــه حفــظ ذخای ــر ژنتیک ــی و تشــکیل بانــک
ژنتی ــک ماهی ــان خاویــاری ای ـران اقــدام شــود.
ایشــان افزودنــد :اقدامــات ارزشــمند و علم ــی انس ــتیتو تحقیقــات
بی ــن الملل ــی ماهی ــان خاویــاری بایــد در راه ایجــاد اشــتغال ،صادرات
و حفــظ ب رنــد خاویــار ای ـران بــه کار گرفتــه شــود.
فرمانــدار رشــت بــا تاکیــد بــر آمادگــی مجموعــه فرمانــداری در
جهــت مس ــاعدت ب ـرای رفــع مشــکالت مط ــرح شــده در ایــن مرکــز
تحقیقاتــی اظهــار داشــت :بــه زودی بــا تشــکیل جلســهای در
محــل فرمانــداری نســبت بــه احصــاء موانــع و مشــکالت و رفــع
آنهــا اقــدام خواهــد شــد.
در حاشــیه ایــن دیــدار فرمانــدار رشــت طــی مصاحبــه ای بــا
خب رنــگار واحــد مرکــزی خبــر صــدا و ســیمای اســتان گیــان،
ضمــن قدردان ــی از فعالی ــت هــا و اقدامــات انجــام شــده در انس ــتیتو
تحقیقــات بیــن المللــی ماهیــان خاویــاری در راســتای توســعه
صنعــت آبــزی پ ــروری ماهی ــان خاویــاری و کمــک بــه حفــظ ذخای ــر
ارزشــمند خاویــاری دریــای خــزر ،حس ــب فرمایشــات مقــام معظــم
رهب ــری مبن ــی ب ــر حمایــت از تولی ــد محصــوالت داخل ــی ،توجــه
بــه نقــش آبــزی پــروری در امنیــت غذایــی پایــدار و همچنیــن
حفــظ بانــک ژن ماهیــان ارزشــمند خاویــاری را ضــروری دانســت
و تاکیــد کــرد بــه منظــور ارتقــای تولیــد و حفــظ جایــگاه ب رنــد
خاویــار ایــران ،نتایــج و دســتاوردهای حاصــل از تحقیقــات در
اختی ــار بخــش خصوص ــی و صنعــت ق ـرار گی ــرد .ایشــان همچنی ــن
ق ــول مس ــاعد دادنــد فرمانــداری رشــت از پژوهــش هــای کارب ــردی
در راســتای پشــتیبانی از صنعــت آبــزی پ ــروری ماهی ــان خاویــاری
حمایــت خواهــد ک ــرد.
رئی ــس انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن الملل ــی ماهی ــان خاویــاری نی ــز در
مصاحب ــه بــا خب رنــگار صــدا و س ــیمای گی ــان ،ضمــن بی ــان تعــداد
پ ــروژه هــای تحقیقات ــی در دســت اج ـرا تصریح نمــود فعالی ــت های
انس ــتیتو در راســتای ارتقــای کم ــی و کیف ــی ب رنــد خاویــار ای ـران
در عرصــه بیــن المللــی انجــام مــی شــود .ایشــان بــا برشــمردن
مهمتریــن دســتاوردهای انس ــتیتو ط ــی ســال هــای اخی ــر ،ضمــن
قدردان ــی از اعتب ــارات تخصی ــص یافتــه بــه زی ــر بخــش خاویــاری
در ســفر اخیــر رئیــس جمهــور و هیــات همــراه بــه گیــان،
ابــراز امیــدواری نمــود بــا اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی مــورد
نیــاز صنعــت و بخــش خصوصــی در راســتای اهــداف ترویجــی و
پشــتیبانی تخصصــی از صنعــت آبــزی پــروری ماهیــان خاویــاری
گام هــای مؤث ــری برداریــم.
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جلسه كارگروه های علمی و آبزی پروری كميسيون حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دريای خزر

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،جلس ــه كارگ ــروه هــای علم ــی و آبــزی پ ــروری كميس ــيون
حفاظــت و بهــره بــرداری از منابــع زنــده آبــی دريــای خــزر بــا
مديريــت جمهــوری قزاقســتان رئيــس دوره ای كميســيون و بــا

حضــور نماينــدگان كشــورهای تركمنســتان ،فدراســيون روســيه،
جمه ــوری آذربايجــان و جمهــوری اســامی اي ـران آغــاز بــه كار ك ــرد.
در ايــن جلس ــه كــه بــه مــدت دو روز در ســازمان ش ــیالت ای ـران و
بــه صــورت وبینــاری برگـزار شــد ،مــوارد مهم ــی از جملــه تجزيــه و
تحلي ــل رويكردهــا ب ـرای تعيي ــن ســهميه صي ــد منابــع زنــده آب ــی
مشــترک ،ســازماندهی و انجــام تحقيقــات مشــترک كشــورهای
حاشــيه دريــای خــزر بــرای ارزيابــی وضعيــت ماهيــان خاويــاری،
روش هــای مبادلــه نمونــه هــای ژنتيكــی گونــه هــای ماهيــان
خاويــاری ،پيشــنهاد ممنوعيــت صيــد تجــاری ماهيــان خاويــاری
دريــای خــزر بــه مــدت  5ســال و ســاز و كار تكثيــر مصنوعــی
گونــه هــای ماهي ــان خاويــاری بررس ــی م ــی شــود .دکت ــر فضل ــی،
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر نیــز در
ایــن جلس ــه حضــور داشــتند.

بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر

بــه گــزارش روابــط
عمومــی انســتیتو تحقیقــات
بیــن المللــی ماهیــان
خاویــاری ،نشســت وبینــاری
بازســازی ذخایــر ماهیــاناقتصــادی دریــای خــزر-
بــه میزبانــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی
کشــور -گیــان بــا مشــارکت نماینــده انســتیتو برگــزار
شــد .دکتــر شــهرام عبدالملکــی ،رئیــس بخــش مدیریــت
ذخایــر انســتیتو بــا ارائــه ســخنرانی بــه عنــوان عوامــل
موثــر در موفقیــت برنامــه هــای بازســازی ذخایــر آبزیــان
بــه بیــان روش هــای مدیریــت و بازســازی ذخایــر و داليــل
اصلــی كاهــش صيــد ماهيــان دریــای خــزر طــی ســال هــای
اخیــر ،عوامــل موثــر بــر افزایــش ضریــب موفقیــت برنامــه
هــای بازســازی ذخایــر آبزیــان را بــر شــمرد .مدیــر بخــش
ارزیابــی ذخایــر انســتیتو در گــزارش خــود تصریــح نمــود
مــواردی نظیــر توجــه دقیــق و پایــش ایــن عوامــل از جملــه
نــوع گونــه و شــناخت زیســتی و بیولــوژی تکثیــر ،کمیــت
و کیفیــت ،ســن و ســایز مناســب و زمــان و
مــکان رهاســازی بچــه ماهیــان ،وجــود
شــکارچیان و پرنــدگان آبــزی در
محــل رهاســازی ،آالینــده
هــا ،دبی مناســب
آب رودخانههــا،
مــواد غذایــی
مناســب در محــل رهاســازی،
امــکان ایجــاد بســترهای مصنوعــی بــرای تخمریــزی،
برطــرف کــردن موانــع بــرای مهاجــرت ماهیــان بــرای

رســیدن مناطــق تخمریــزی و انجــام تکثیــر طبیعــی و
مهاجــرت بچــه ماهیــان بــه دریــا بــا هــدف بازســازی ذخایــر،
هماهنگــی بیــن ارگان هــای ذیربــط و مشــارکت (صیــادان)
در برنامــه هــای بازســازی ذخایــر و در نهایــت انجــام اقدامات
فرهنگــی (مشــارکت دانــش آمــوزان و جوامــع محلــی بــرای
رهاســازی بچــه ماهیــان) ،مــی توانــد نقــش بســیار موثــری
را در بازســازی ذخایــر آبزیــان دریــای خــزر داشــته باشــد.
در پایــان ایشــان پیشــنهاداتی را بــه منظــور بهبــود شــرایط
بازســازی و رهاکــرد بچــه ماهیــان خاویــاری و اســتخوانی
در مراکــز حفاظــت و بازســازی ذخایــر ژنتیکــی
آبزیان ارائه نمود.
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بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان -یونیدو

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری
آبزیــان -یونیــدو ،مســئولین ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
کشــور بــه اتفــاق معــاون توســعه منابــع انس ــانی و مدي ــر كل اداری
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،معــاون ب رنامــه ريزی
و پشــتیبانی ،مدي ــر امــور اداری موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور و هیئــت همــراه از مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان
بازدیــد کردنــد .در ایــن بازدیــد ،پی ــرو جلس ــه ای کارشناس ــی ،گـزارش
عملکــرد فعالیــت هــای تحقیقاتــی -ترویجــی و دســتاوردهای
پژوهش ــی مرکــز بــا محوریــت اثرگــذاری ب ــر افزایــش تنــوع محصوالت،
توســعه صنایع تبدیلی ش ــیالتی و افزایش ســهم اشــتغال ،پتانس ــیل
هــای موجــود در زمینــه ماهیــان پرورشــی ،ماهیــان ریزپیکــر،
ضایعــات و زائــدات ش ــیالتی بــه منظــور ایجــاد ارزش افزوده ،اســتفاده
اقتصــادی از آن هــا ط ــی یــک دهــه گذشــته و همچنی ــن در مــورد
فعالی تهــای تحقیقاتــی پیــشرو در زمینــه زیســت فنــاوری بــه
عنــوان راهگشــای آینــده در تحقیقــات ف ــرآوری محصــوالت ش ــیالتی،

توســط رئیــس مرکــز ارائــه گردیــد .ســپس در ارتبــاط بــا اجــرای
پروژههــای تحقیقات ــی توســط مرکــز ،بــا هــدف دســتیابی بــه دانــش
فن ــی اســتخ راج و خالــص ســازی ترکیب ــات بــا کاربردهــای مختلف در
صنایــع غذای ــی ،مکملهــای رژیم ــی ،آرایش ــی و بهداشــتی و داروی ــی
از جملــه :طعمهــا و رنگهــا ،هیدروکلوئیدهــا ،انــواع آنزیــم ،امــاح
معدن ــی ،پــودر غض ــروف ،ویتامی ــن هــا ،پروتئی ــن هیدرولی ــز شــده و
پــودر پروتئی ــن ،روغــن ماه ــی ،ژالتی ــن و پپتیدهــای زیس ــت فعــال
بــا اســتفاده از منابــع دریایــی در دســترس و ارزان قیمــت شــامل
پســماندهای فــرآوری ،آبزیــان صیــد ضمنــی ،علفهــای دریایــی و
میکروارگانیس ـمها صحب ــت شــد .همچنی ــن در ارتب ــاط بــا چالــش
هــای توســعه ش ــیالت کشــور (حــال و آینــده) ماننــد :فس ــاد پذی ــری
ســریع آبزیــان بــه ویــژه در روش هــا و شــرایط ســنتی (ضایعــات)،
حجــم قابــل مالحظــه زایــدات و دور ریــز آبزیــان .،ایجــاد تــوازن بی ــن
تولی ــد و مص ــرف (رس ــیدن بــه میانگی ــن جهان ــی و ایجــاد تقاضــا-
بــازار بــرای افزایــش تولیــد) افزایــش هزینــه هــای تولیــد و صیــد
(افزایــش بهــای حامــل هــای ان ــرژی ،دســتمزدها ،مــواد اولی ــه) رقابــت
شــدید ســایر بخــش هــای صنایــع غذای ــی (ش ــیر و لبنیات ،گوشــت
هــا ،غــات آمــاده مصــرف) رقابــت در مــدت و میــزان بازگشــت
ســرمایه و ســوددهی بــا ســایر بخــش هــای تولیــدی و خدماتــی
تبــادل نظــر شــد .از خــط تولیــد ،تاسیســات ،ماشــین آالت و
ف ــرآوره هــای تولی ــدی و توانمنــدی هــای آزمایشــگاهی و پ ــروژه هــای
تحقیقات ــی اج ـراء شــده در مرکــز ،بازدیــد و ارزیاب ــی کیف ــی و حس ــی
چنــد ف ــرآورده ش ــیالتی انجــام شــد.

برگزاری نشست اعضای شورای تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی استان گیالن
بــه گــزارش روابــط
انســتیتو
عمومــی
تحقیقــات بی ــن الملل ــی
ماهیــان خاویــاری ،بــه
منظــور ب رنامــه ریــزی
و هماهنگــی حضــور
کاروان ترویجــی در
گیــان مبنــی بــر
حضــور پژوهشــگ ران
در عرصــه هــای تولیــدی جهــت ارتقــای بهــره وری در بخــش
کشــاورزی ،روز دوشــنبه  16خ ــرداد  1401نشس ــت اعضــای شــورای
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اســتان گی ــان بــا حضــور
دکتــر جــواد زاده ،معــاون توســعه بازرگانــی و صنایــع ،مهنــدس
منش ــی زاده ،معــاون هماهنگ ــی ترویــج ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان گی ــان ،مدی ـران و معاونی ــن پژوهش ــی م راکــز و مؤسس ــات
تحقیقــات کشــاورزی اســتان گی ــان در انس ــتیتو برگ ـزار شــد .در
ایــن جلس ــه ابتــدا ه ــر یــک از اعضــای شــورا گزارش ــی از اقدامــات
پژوهشــی و فعالیــت هــای انجــام شــده در م راکــز ذی ربــط ارائــه

کردنــد .در ادامــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص
نحــوه حضــور کاروان ترویجــی در اســتان جهــت هم راهــی بــا
تولیدکننــدگان و بررس ــی چالــش هــا و مس ــائل مطروحــه از ســوی
فعالی ــن بخــش کشــاورزی ،پیشــنهاد گردیــد بــا توجــه بــه تعــدد
م راکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیع ــی و تنــوع محصــوالت
کشــاورزی در گی ــان کاروان مذکــور ،مــدت زمــان بیشــتری را بــه
بازدیــد از اســتان اختصــاص دهــد .همچنیــن بــر اســاس رای
گی ــری بــه عمــل آمــده دکت ــر محمدرضــا عباس ــی مژده ــی ،رئی ــس
مرکــز تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان گی ــان بــه اتفــاق آراء بــه مــدت دو ســال بــه عنــوان دبی ــر
شــورای تــات اســتان برگزیــده شــد .در بخــش پایان ــی ایــن نشس ــت،
دکت ــر محس ــنی ،معــاون پژوهــش ،فنــاوری و انتقــال یافتــه هــای
انس ــتیتو چالــش هــای تخصص ــی آموزش ــی و اج رای ــی احصــاء شــده
از مـزارع آبــزی پ ــروری ماهی ــان خاویــاری بــه منظــور ارتقــای ضریــب
نفــوذ دانــش و فــن آوری در تولی ــد ،همچنی ــن عناویــن ط ــرح هــا
و خدمــات فناورانــه پیشــنهادی انســتیتو در راســتای ارتقــای
مشــارکت بــا به ــره ب ــرداران و ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان در ح ــوزه
ماهیــان خاویــاری را بــرای اعضــای تشــریح نمــود.
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برگزاری جلسه مشترک
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فــارس
و دریــای عمــان -بندرعبــاس ،بــا
هماهنگــی هــای قبلــی انجــام
شــده توســط پــارک زیس ــت فنــاوری
خلیــج فــارس ،جلســه مشــترکی
فــی مابیــن پژوهشــکده و شــرکت
هــای تحــت پوشــش پــارک بــا
محــور فعالیــت هــای زیســت
فنــاوری دریایــی صــورت پذیرفــت.
در جلســه مذکــور دکتــر مرتضــوی ،رئیــس و خانــم دکتــر محبــی ،معــاون پژوهشــی
پژوهشــکده ،دکتــر رنجبــر ،رئیــس پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس و همچنیــن
نماینــدگان ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان دریــا پ ــروران آناهیتــا ،شــهاب نق ــره ای قشــم،
زیســت فنــاوری میگــوی قشــم و آبزیــان شــای راد قشــم حضــور داشــتند .در ابتــدای
جلس ــه ،دکت ــر مرتضــوی ضمــن معرف ــی توانمنــدی هــا و فعالی ــت هــای پژوهش ــی دو
ســال اخی ــر ،مهمتریــن دســتاوردهای قابــل تجــاری ســازی پژوهشــکده را تش ــریح نمــود.
ایشــان در راســتای معرف ــی دســتاوردها و یافتــه هــای تحقیقات ــی پژوهشــکده کــه دارای
پتانس ــیل تجــاری ســازی م ــی باشــد بــه مــواردی ماننــد :تکثی ــر و پ ــرورش خی ــار دریای ــی
اســکب را  ،Holothuria scabraتولیــد انبــوه صــدف دوکفــه ای خوراکــی کوکوالتــا
 Saccostrea cucullataدر دریــا ،تکثی ــر و پ ــرورش الرو صــدف مرواريــد ســاز لــب
ســیاه  Pinctada margaritiferaو تولیــد صدفچــه ،تفریــخ تخــم ماهــی مرکــب
 Sepia pharaonisو پ ــرورش نــوزادان حاصلــه ،تولی ــد آنزیــم لیپ ــاز از امعــاء و احشــاء
تــون ماهی ــان ،تولی ــد ژالتی ــن از ضایعــات تــون ماهی ــان ،تولی ــد کنسرس ــیوم پروبیوتی ــک
بوم ــی میگــوی پرورش ــی ،تولی ــد ف ــرآورده میکروب ــی عامــل بازدارنــده در مقابــل عارضــه
لکــه س ــیاه میگــوی پرورش ــی ،تولی ــد آنالــوگ جدیــد داروی ضــد س ــرطان Olivomycin
 Aاز باکتــری بومــی  ،85 Streptomyces sp. Strain SPراه انــدازی کلکســیون
میکروارگانیســم هــای زیســت فعــال بومــی خلیــج فــارس و دریــای عمــان و تولیــد
ف ــرآورده میکروب ــی عامــل کنت ــرل زیس ــتی شــکوفایی جلبک ــی مض ــر اشــاره نمــود .دکت ــر
رنجب ــر ،رئی ــس پــارک زیس ــت فنــاوری خلی ــج فــارس نی ــز بــه تش ــریح فعالی ــت هــای
دانــش بنی ــان تحــت پوشــش پــارک پرداخــت و روش هــای ممکــن ب ـرای همــکاری هــای
مشــترک فــی مابیــن را توضیــح داد .همچنیــن نماینــدگان شــرکت هــای حاضــر در
جلس ــه ،ضمــن توضی ــح فعالی ــت هــای جــاری ،ابهامــات و ســواالت خ ــود در خصــوص
نحــوه همــکاری هــای مشــترک را مط ــرح نمودنــد .پ ــس از بررس ــی هــای کارشناس ــی مقرر
گردیــد در خصــوص امــکان برگـزاری مشــترک رویــداد اســتارتاپ اســتانی معرف ــی فعالی ــت
هــای دانــش بنی ــان ش ــیالتی اســتان هرمــزگان ،برگ ـزاری جلس ــه مشــترک در خصــوص
رفــع ابهامــات مرتب ــط بــا حفــظ حقــوق مــادی و معنــوی تجــاری ســازی دســتاوردها و
یافتــه هــای علم ــی و امــکان برگـزاری جلس ــه مشــترک ف ــی مابی ــن شــتاب دهنــده هــای
پــارک زیس ــت فنــاوری خلی ــج فــارس و بخــش تخصص ــی زیس ــت فنــاوری پژوهشــکده در
زمینــه ترکیب ــات زیس ــت فعــال دارای منب ــع دریای ــی بررس ــی کارشناس ــی انجــام گ ــردد.
قابــل ذکــر اســت پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس مســتقر در جزیــره قشــم از
بزرگتریــن و معتبرتریــن پــارک هــای علم ــی فنــاوری کشــور در گ رایــش زیس ــت فنــاوری و
بــا تاکی ــد ب ــر فعالی ــت هــای زیس ــت فنــاوری دریای ــی م ــی باشــد .ایــن پــارک تعــداد یــک
مرکــز رشــد و  18شــرکت دانــش بنیــان را تحــت پوشــش خــود دارد.

جلسه پدافند غیر عامل در بخش
کشاورزی استان آذربایجان غربی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات آرتمیــای کشــور -ارومیــه،
اولیــن جلســه پدافنــد غیــر عامــل در
بخــش کشــاورزی اســتان آذربایجــان غ رب ــی
بــا حضــور کارشناســان مرکــز بــا هــدف
بررســی طــرح پایــش آالیندههــا در خــاک
کشــاورزی و بافــت گیاهــان و جانــوران متاثر
از آلودگ ــی رودخانــه ارس در منطقــه و لــزوم
پاالیــش آالیندههــا ،در ســالن جلســات
ســاختمان شــماره یــک جهــاد کشــاورزی
اســتان آذربایجــان غ رب ــی برگـزار گردیــد .در
ایــن جلس ــه رئی ــس گ ــروه توســعه پایــدار
و امــور فنــاوری ســازمان خانــم دکتــر
طوســی راهکارهــا و طــرح هایــی جهــت
حــل مشــکالت موج ــود ارائــه نمــود و دکت ــر
فریــدون محب ــی ،عضــو هی ــات علم ــی مرکز
در خصــوص اقــدام بــه عمــل در راســتای
حــل مشــکالت ایــن بخــش ،آمادگ ــی ایــن
مرکــز را ب ـرای همــکاری در ایــن خصــوص
اعــام نمــود.
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نشست دوجانبه کمیته مشترک تجارت مرزی فی ما بین ایران و پاکستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای
دور -چابهــار ،رئی ــس مرکــز در ســفر
بــه زاهــدان بــه دع ــوت اداره صمــت
اســتان بــه نمایندگــی از شــیالت
اســتان در نهمی ــن نشس ــت مشــترک
ش ــرکت تجــارت م ــرزی ف ــی مــا بی ــن
ای ـران و پاکس ــتان بــه می زبان ــی اتــاق بازرگان ــی ش ــرکت ک ــرد .در ایــن
جلس ــه کــه بــا بررس ــی همــکاری های قبل ــی و مصوبــات تفاهــم نامه
ف ــی مــا بی ــن برگـزار شــد دکت ــر اژدری در پنــل تخصص ــی کشــاورزی
و ش ــیالت کــه از مــوارد مــورد تأکی ــد رئی ــس هیئــت پاکس ــتانی بــود
شــرکت کــرده و پیشــنهادات در خصــوص زمینــه هــای همــکاری
مشــترک دولت ــی و امــکان همــکاری هــای س ــرمایه گــذاران بخــش
خصوص ــی دو ط ــرف را ارائــه ک ــرد .مــوارد تخصص ــی بــه ش ــرح ذیــل
بعــد از بحــث و تبــادل نظــر در جلســه پنــل تخصصــی مصــوب
گردیــد.
 )1همکاری در توسعه تکثیر و پرورش میگو
 )2همــکاری در زمینــه پ ــرورش تیالپی ــا بــه ویــژه بــه روش بیوفــاک
و امــکان بازدیــد از مرکــز تحقيقــات مل ــی آبزيــان آبهــای شــور -بافــق
یز د
 )3انتقــال تکنولــوژی تولی ــد شــناورهای فایب ــرگالس قایــق و لنــج
ب ـرای صی ــادان بلوچس ــتان پاکس ــتان
 )4ایجــاد زمینــه فرصــت پژوهشــی و مطالعاتــی بــرای محققیــن
دانشــگاهی و اج رایــی شــیالت
 )5در صــورت ورود صی ــادان پاکس ــتانی بــه آبهــای ای رانی ،تا مشــخص
شــدن ورد عمــدی یــا غی ــر عمــد توســط مرجــع ذیصــاح ،مــوارد
احت ـرام و رعایــت قوانی ــن و موازیــن بی ــن الملل ــی اج ـرا شــود .بــه
خصــوص در محــدوده جیوان ــی (پاکس ــتان) تــا گوات ــر ای ـران.
و پیشــنهادات ارایــه شــده در پنــل بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای
بالفعــل موج ــود در ش ــیالت اســتان سیس ــتان
و بلوچســتان و کشــور جمهــوری اســامی
ایــران شــامل :
 )1اعــام آمادگ ــی گردیــد بــا عنایــت بــه پیش ــرفت
هــای شــیالت ایــران در توســعه پــرورش
میگــو در صــورت تقاضــای مکتــوب
طــرف پاکســتانی پکیــج کامــل
پ ــرورش میگــو (از آمــوزش تا تولی ــد) در
اختیــار آنهــا قــرار خواهــد گرفــت.
نــرم افــزاری
 )2اســتفاده از ظرفیــت بالفعــل
فنــی موسســه
و ســخت اف ـزاری پژوهش ــی و دانــش
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و نماینــده اســتانی آن
موسســه «مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور» بــا
همــکاری دانشــگاه بی ــن الملل ــی چابهــار ،اداره فن ــی حرفــه
ای بــرای دوره هــای مقطــع دار و کوتــاه مــدت چابهــار

 )3همــکاری در تأمی ــن مولــد ماه ــی س ــی ب ــس آس ــیایی (صی ــد از
دریــا) ب ـرای انتقــال بــه اســتان سیس ــتان و بلوچس ــتان و تکثی ــر و
تولی ــد بچــه ماه ــی
 )4برقــراری ارتبــاط بیــن مالکیــن و ســرمایه گــذاران شناورســازی
هــای فایب ــرگالس شهرســتان هــای کنــارک و چابهــار بــا متقاضایــن
ط ــرف مقابــل
 )5ب رنامــه ریــزی برگــزاری نشســت هــای تخصصــی و دوره هــای
مشــترک بیــن شــیالت بلوچســتان پاکســتان و شــیالت اســتان
سیس ــتان وبلوچس ــتان (مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای دور و اداره
هــای کل شــیالت آبهــای داخلــی و ف راســاحلی)
 )6همــکاری در زمینــه مدیریــت صیــد و بکارگیــری روش هــای
اســتاندارد بــه خصــوص در مــورد گونــه هــای مهاج ــر مثــل ســاردین
ماهی ــان و تــون زرد بالــه (گی ــدر)
 )7بررس ــی اج ـرای فصــل ممنوعی ــت صید مشــابه ب ـرای جلوگیری از
قاچــاق صی ــد بی ــن دو کشــور و همــکاری مشــترک پلی ــس حفاظــت
منابــع آبزیــان دو اســتان در دو کشــور
 )8در ح ــوزه پ ــرورش ماه ــی در قف ــس در دریــا امــکان انتقــال فناوری
و تکنولــوژی وجــود دارد کــه م ــی توانی ــم بــه ش ــیالت بلوچس ــتان
پاکس ــتان ارایــه دهی ــم.
 )9در ح ــوزه تــون ماهی ــان بــه عنــوان بزگتریــن تولی ــد ش ــیالتی ه ــر
دو کشــور اقدامــات ارزش افــزوده و عرضــه محصــوالت غی ــر کنس ــروی
را هــر دو کشــور مشــترک دنبــال و از ظرفیــت هــای همدیگــر
اســتفاده نماینــد.
 )10روش هــای نویــن صی ــد بویــژه صی ــد بــا قــاب ( )long lineو
کاهــش اســتفاده از تــور در دســتور کار دو کشــور ق ـرار گی ــرد.
 )11رعایــت حقــوق دریای ــی صی ــادان توســط ه ــر دو کشــور ب رادرانــه
اج ـرا شــود.
در پایــان مق ــرر گردیــد کــه در بازنگ ــری تفاهــم نامــه منعقــده مــوارد
ش ــیالتی در تفاهــم نامــه جدیــد گنجانــده شــده و متعاقب ــا یــک
جلس ــه تخصص ــی در خصــوص نحــوه اج رای ــی شــدن مصوبــات
بی ــن ش ــیالت دو اســتان بــه صــورت مجــازی در
اولی ــن فرصــت برگ ـزار شــود .همچنی ــن
نماینــده هــر دو طــرف موضوعــات
را بــا مدیــران ارشــد اســتانی و
کشــوری م ربوطــه پیگی ــری
نمــوده و بــا یکدیگــر
نتایــج
تبــادل
نماینــد.
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حضور نماینده انستیتو تحقیقات بین المللی
ماهیان خاویاری در یک نشست وبیناری
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن
الملل ــی ماهی ــان خاویــاری ،جلس ــات كارگروه هــای علمی و
آبــزی پ ــروری كميس ــيون حفاظــت و به ــره ب ــرداری از منابع
زنــده آبــی دريــای خــزر بــه مــدت دو روز بــا مديريــت
جمهــوری قزاقســتان ،رئيــس دوره ای كميســيون و بــا
حضــور نماينــدگان كشــورهای تركمنســتان ،فدراســيون
روس ــيه ،جمه ــوری آذربايجــان و جمه ــوری اســامی اي ـران
بــه صــورت ویدئــو کنف رانــس برگــزار و دکتــر شــه رام
عبدالملک ــی مدی ــر بخــش اریاب ــی ذخای ــر بــه نمایندگ ــی
از انســتیتو در آن حضــور یافــت .در ايــن جلســه 12
بنــد تعییــن شــده بــه عنــوان دســتور کار مــورد بحــث
و بررس ــی ق ـرار گرفــت و نماینــدگان ه ــر یــک از کشــورها
نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص مباحــث مطروحــه
ابــراز نمودنــد.
از مهمتریــن مــواردی کــه در ایــن نشس ــت مــورد تب ــادل
نظــر و تصمیــم گیــری قــرار گرفــت م یتــوان بــه
موضوعاتــی نظیــر تجزيــه و تحليــل رويكردهــا جهــت
تعييــن ســهميه صيــد منابــع زنــده آبــی مشــترك،
ســازماندهی و انجــام تحقيقــات مشــترك كشــورهای
حاشــيه دريــای خــزر بــرای ارزيابــی وضعيــت ماهيــان
خاويــاری ،روش هــای مبادلــه نمونــه هــای ژنتيكــی
گونــه هــای ماهيــان خاويــاری ،پيشــنهاد ممنوعيــت
صي ــد تجــاری ماهي ــان خاويــاری دريــای خــزر بــه مــدت
 5ســال و ســاز و كار تكثيــر مصنوعــی گونــه هــای
ماهيــان خاويــاری ،توســعه آبزیپــروری ســاحلی بــا در
نظــر گرفتــن جنب ههــای زیســت محیطــی و همچنیــن
تولی ــد و نگهــداری ماهی ــان نابالــغ در دریــای خــزر اشــاره
نمــود .در روز پایانــی جلســه پیــش نویــس پروتــکل
م ربــوط بــه نقطــه نظــرات ارائــه شــده در خصــوص هــر
یــک از بندهــای دســتور کار تدویــن و پــس از ســاعت
هــا مباحثــه و تبــادل نظــر ،مــورد تاییــد حاضریــن در
نشســت قــرار گرفــت.
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نشست صمیمانه در سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن
بــه گـزارش رواب ــط عمومی انس ــتیتو
تحقیقــات بین الملل ــی ماهی ــان خاویاری،
نشس ــت صمیمانــه بــه منظــور پرســش و
پاســخ در خصــوص مس ــائل روز و نقــش
آن در فعالی ــت هــای پژوهش ــی ،بــا حضور
حجــت االســام و المســلمین وحیــدی
نــژاد ،نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان،
حجــت االســام و المس ــلمین حــق شــناس ،نماینــده ول ــی فقی ــه در
م راکــز تحقیقاتی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان گی ــان و همچنین
مدیریــت و کارشناســان انس ــتیتو در ســالن آمف ــی تئات ــر برگـزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشس ــت دکت ــر شــناور ضمــن ع ــرض خیرمقــدم بــه
میهمانــان ،گزارش ــی در خصــوص فعالی ــت هــای شــاخص پژوهش ــی
انجــام شــده طــی ســال هــای اخیــر ،وضعیــت نیــروی انســانی و
ســاختار تشــکیالتی انس ــتیتو ارائــه نمــود .در ادامــه حجــت االســام
حــق شــناس ،ضمــن تبریــک دهــه ک رامــت و میــاد بــا ســعادت
حض ــرت امــام رضــا (ع) برگ ـزاری ایــن گونــه جلس ــات را موجــب هــم
افزای ــی روحی ــه جهــادی و رفــع برخ ــی از چالــش هــای تولی ــد دانس ــت
و تصریــح نمــود اســتان گی ــان بــا برخ ــورداری از محققــان مج ــرب و

بس ــترهای ف ـراوان و مناســب تولی ــدی و محصــوالت اســت راتژیک نظی ــر
ماهیــان خاویــاری ،ب رنــج ،زیتــون ،چــای و کــرم ابریشــم ،نــه تنهــا
درکشــور بلکــه در دنیــا شــناخته شــده اســت و نیــاز بــه حمایــت
جــدی دارد .در بخــش بعــدی ایــن نشس ــت حض ــرت حجــت االســام
و المس ــلمین وحی ــدی نـژاد ط ــی ســخنانی ،بــا اشــاره بــه فرمایشــات
مقــام معظــم رهب ــری در نامگــذاری ســال هــای اخی ــر بــا عناوین ــی
نظی ــر مانــع زدای ــی از تولی ــد ،تولی ــد دانــش بنی ــان و اشــتغال آفریــن،
خواســتار مشــارکت و هــم افزایــی جــدی محققــان و کارشناســان
جهــت رفــع مشــکالت تولی ــد شــد .نماینــده ول ــی فقی ــه در ســازمان
جهــاد کشــاورزی گی ــان بــا اشــاره به پیش ــرفت هــای برخی ازکشــورها
تص ریــح نمــود بــا وجــود اســتعدادهایی کــه در کارشناســان مــا نهفتــه
اســت ،بــا صب ــر و بردبــاری م ــی توانی ــم پیش ــرفت هــای بس ــیار خوبی
داشــته باش ــیم .در پایــان ضمــن انجــام پرســش و پاســخ ،برخ ــی از
کارشناســان و محققــان بــا بی ــان گوشــه ای از مشــکالت و چالش های
موج ــود در تحقیقــات ،شــامل کاهــش اعتب ــارات بودجــه پژوهش ــی،
مشــکالت ســاختاری ،تصمی ــم گی ــری هــای غی ــر کارشناس ــی ،اب ـراز
امی ــدواری نمودنــد بــا رفــع ایــن چالــش هــا تولی ــدات دانــش بنی ــان
شــتاب بیشــتری بــه خ ــود بگی ــرد.

جلسه تبیین اهداف و محورهای رویداد کارآفرینی نوآورانه در حوزه شیالت

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی پ ــروری آبهــای داخل ــی
کشــور -گی ــان ،جلس ــه تبیی ــن اهــداف و
محورهــای رویــداد کارآف رین ــی نوآورانــه در
ح ــوزه ش ــیالت بــا حضــور دكت ــر صي ــاد
بورانــی ،رئيــس پژوهشــكده ،مهنــدس
تكريم ــی ،مشــاور رئی ــس موسس ــه تحقيقــات علــوم ش ــيالتی کشــور،
دكت ــر باباخان ــی ،رئي ــس پژوهشــکده حوضــه آب ــی دريــای خــزر ،دکت ــر
تی ــزکار ،رئی ــس مرکــز رشــد کشــاورزی و نماینــده مرکــز تحقیقــات،
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیع ــی ،دکت ــر بح ــری ،رئي ــس دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد بندرانزلــی ،خانــم مهنــدس پورمــرادی ،نماینــده
پــارک علــم و فنــاوری گیــان ،مهنــدس آزمــوده مژدهــی ،معاونــت
توســعه آبــزی پــروری اداره کل شــیالت اســتان گیــان ،مهنــدس
قناعــت پرســت از ش ــرکت ریــز جلبک ــی پارس ــيان ،مهنــدس آبــکار،
نماينــده ش ــرکت مکی ــن دریــا ،معاوني ــن و متخصصین پژوهشــکده در
ســالن جلس ــات تشــکیل شــد .ابتــدا دکت ــر صی ــاد بوران ــی بــه معرف ــی
پژوهشــکده ،ظرفی ــت هــای تخصص ــی ،زیرســاخت هــا و تجهی ـزات
آزمایشــگاهی پرداختــه و دســتاوردهای اخیــر پژوهشــکده را بــرای
آشــنایی حاضریــن ارائــه داد و هــدف تشــکیل جلس ــه را هماهنگ ــی بــا
م راکــز اج رائ ــی ،آموزش ــی ،پژوهش ــی و بخــش هــای خصوص ــی پیش ــرو
در اســتان گی ــان اعــام ک ــرد .در ادامــه مهنــدس تک ریم ــی بــا ارائــه
پاورپوینــت بــا موضــوع نــوآوری هــای دانــش بنی ــان اشــتغال آف ریــن در
ش ــیالت بــه تش ــریح نح ــوه اج ـرای رویــداد بــزرگ اشــتغال آفرین ــی در

ش ــیالت کــه در ســه مرحله پی ــش رویــداد ،رویداد و پس ــا رویــداد برگزار
خواهــد شــد پرداخــت و درخواســت ک ــرد کــه ه ــر یــک از حاضریــن
در صــورت تمایــل نح ــوه همــکاری خ ــود را در اج ـرای رویــداد اعــام
فرماینــد و در مــورد زیرســاخت هــا و تــوان تخصص ــی مجموعــه خ ــود
توضی ــح دهنــد .مق ــرر گردیــد کــه در پی ــش رویــداد ضمــن دع ــوت از
ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان و بخــش هــای خصوص ــی نس ــبت بــه
احصــاء نیازهــا و مشــکالت اقــدام شــده و یک ــی از ارکان رویــداد ب رنامــه
ریــزی ب ـرای رفــع نیازهــای اعــام شــده بخــش هــای بهره ب ــردار باشــد.
همچنی ــن رويــداد تكثي ــر و پ ــرورش آبزيــان در اســتان گي ــان انجــام
شــود کــه مــورد اســتقبال همــگان ق ـرار گرفــت و ق ـرار شــد هس ــته
مركــزی پژوهــش تكثي ــر و پ ــرورش آبزيــان در پژوهشــكده آبــزی پروری
كشــور مس ــتقر باشــد همچنی ــن جلس ــه آت ــی در تي ــر مــاه برگ ـزار
شــود و همــه اعضــا نيازهــای ح ــوزه ش ــيالتی را در اس ــرع وقــت ارايــه
دهنــد .در ضمــن محورهــای مختلف ــی ب راســاس مشــكالت موجــود در
خصــوص خــوراك آبزيــان ،اقتصــاد آبــزی پ ــروری ،بهداشــت و بيمــاری
هــا ،مهندس ــی آبزيــان ،اســتفاده از روش هــای نويــن آبــزی پ ــروری ،
افزايــش به ــره وری آب در آبــزی پ ــروری ،مكمــل هــا و افزودن ــی هــا،
اســتفاده از غــذای زنــده مطلــوب ،تنــوع گونــه ای ،افزايــش تولي ــد در
واحــد ســطح ب ـرای اج ـرای رویــداد مط ــرح گرديــد .در مجمــوع همــه
شــرکت کننــدگان از ب رنامــه ریــزی صــورت گرفتــه جهــت برگــزاری
رویــداد اســتقبال ک ــرده و اعــام نمودنــد کــه ب ـرای اج ـرای بهت ــر رویداد
امکانــات تخصص ــی و زیرســاختی خــود را در اختی ــار اج ـرای رویــداد
ق ـرار خواهنــد داد.
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رهاسازی بچه ماهیان سفید
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی
کشــور -گیــان ،محققیــن
ایــن پژوهشــکده در عملی ــات
رهاســازی بچــه ماهیــان
ســفید تولی ــد شــده دراســتخر ســاحلی تعاونی
صیــادی پــره شــهدای جوکنــدان شهرســتان
تالــش کــه بــا حضــور مدیــرکل ،معاونــت
صیــد ،س رپرســت ح راســت شــیالت اســتان،
رئیــس شــیالت شهرســتان تالــش و جمعــی
از کارشناســان برگــزار گردیــد .محققیــن ایــن
پژوهشــکده اقــدام بــه نمونــه گی ــری و زیس ــت
ســنجی بچــه ماهی ــان نمــوده و بــا مشــخص
شــدن وزن میانگی ــن باالی یــک گرم ،رهاســازی
بچــه ماهی ــان بــه مصــب رودخانــه مجــاور پ ــره
صــورت گرفــت .طــرح تولیــد بچــه ماهیــان
ســفید در اســتخرهای ساحلی اســتان گیالن از
ســال  ،1398بــا هــدف کمــک بــه حفــظ ذخایر
ماهی ــان دریــای خــزر بــه همــت معاونــت صید
ش ــیالت اســتان ،همی ــاری ایــن پژوهشــکده و بــا
همــکاری شــورای محــل ،اتحادیــه هــا و نهادهای
مردمــی انجــام مــی گیــرد.

برگزاری روز مزرعه
بــه گ ـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده
میگــوی کشــور ،روز مزرعــه بــا موضــوع اصــول
غذادهــی میگــو و بیمــاری هــای تغذیــه ای
در دوران پ ــرورش میگــو توســط خانــم دکت ــر
مبارک ــی و دکت ــر پذی ــر از محققــان پژوهشــکده
میگــوی کشــور ،بــا همــکاری اتحادیــه پرورش
دهنــدگان میگــوی اســتان بوشــهر و مدیریــت
هماهنگ ــی ترویــج کشــاورزی اســتان بوشــهر
در ســایت پــرورش میگــوی بویــرات برگــزار
شــد .ایــن ب رنامــه بــه صــورت تلویزیــون
اینت رنت ــی ش ــبکه برکــت اســتان بوشــهر نی ــز
پوشــش داده شــد.

برگزاری نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز
نشست علمی تخصصی به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها
تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور -چابهــار،
در ابتــدای جلســه دکتــر اژدری ،ضمــن
ع ــرض تبریــک و سپاســگزاری از هم راه ــی
ســخن رانان بــه نقــش اقیانــوس در پایــداری
حی ــات و اکوسیس ــتم ش ــیالتی به تش ــریح
دکتر اشکان اژدری
نقــش مح ــوری مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی
آبهــای دور بــه عنــوان تنهــا مرکــز
تحقیقــات اقیانوس ــی مؤسس ــه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور پرداخــت .س ــپس
خانــم دکت ــر ربانیهــا عضــو هی ــات علم ــی
موسس ــه تحقیقــات علوم ش ــیالتی کشــور،
آدرس وبینارhttps://vc.areeo.ac.ir/ch/ofrc :
در خصــوص بررســی عوامــل محیطــی
رمز عبورO5456 :
نام کاربریofrc-u :
زمان 9-۱3 :بــر ذخایــر ماهــی در آبهــای ســاحلی
تاریخ ۱۸ :خرداد ۱۴۰۱
و اقیانوســی سیســتان و بلوچســتان
ســخن رانی نمــود .ایشــان بیــان داشــت:
World Oceans Day
یکــی از راههــای پی شبینــی چگونگــی
واکنــش بــوم ســازگان هــای دریایــی نســبت بــه تغییرپذیــری اقلیــم ،بــه کارگیــری
مطالعــات گذشــت ه نگ ــر اســت و بــا اشــاره بــه تحقی ــق انجــام شــده از ســال  1386تــا
 1397در زمینــه رابطــه بی ــن ذخای ــر ماه ــی منطقــه صی ــادی سیس ــتان و بلوچس ــتان
و عوامــل محیط ــی ماهانــه از جملــه دمــای ســطح دریــا ،کلروفی ــل ( aســایت ناســا)،
بارندگ ــی ،تبخی ــر ،دمــای ه ــوا و س ــرعت بــاد ،ذخای ــر ماه ــی م ــی توانــد تحــت تأثی ــر
عوامــل انس ــانی و محیط ــی ق ـرار گی ــرد و تغیی ـرات اقلیم ــی تأثی ــر شــدیدی ب ــر انــدازه
جمعیــت ،مســیرهای مهاجــرت و توزیــع ف راوانــی دریایــی دارد.
در ادامــه دکت ــر پارســا بــا آرایــه آمــار دقیق ــی از وضعی ــت صی ــد و صی ــادی و نــاوگان
آب هــای ف راســاحلی و ظرفی ــت بنــادر صی ــادی پشــتیبان کــه بعــد از انقــاب اســامی
شــکل گرفتــه بــه معرفــی بنــادر اســتان پرداخــت .وی تأکیــد کــرد :آمــار ،مبنــای
مدیریــت و تصمی مگی ــری اســت لــذا ض ــروری اســت از ذخای ــر آبزیــان اقیانوس ــی ،صنایــع
پشــتیبان و نــاوگان ،آمــار بــه روز و مس ــتند داشــته باش ــیم.
همچنی ــن دکت ــر امی ــن راد ،بــه اهمی ــت مدیریــت آب تــوازن و خط ـرات احتمال ــی ناش ــی
از ایــن موضــوع اشــاره ک ــرد و اســتفاده از فنــاوری نویــن اکسیداس ــیون پیش ــرفته را راهکار
پیشــنهادی منطب ــق بــا الزامــات زیس ــت محیط ــی دریای ــی و موث ــر در کاهــش خط ـرات
احتمال ــی دانس ــت .در پایــان دکت ــر هاشــمی ریی ــس بخــش بیولــوژی و ارزیاب ــی ذخای ــر
مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای دور ،بــه نقــش تــون ماهی ــان و ظرفی ــت اقیانوس ــی
در اقتصــاد کشــور و اســتان پرداخــت و بــه اهمیــت هم راهــی بــا کشــورهای غــرب
اقیانــوس هنــد کــه تحــت الزامــات مدیریــت ذخای ــر  IOTCم ــی باشــد ،تأکی ــد نمــود
و خواســتار ایجــاد صنایــع پشــتیبان
تکمی ــل زنجی ــره ارزش از تــون ماهیان
بــا اقدامــات مدیریتی نویــن گردید .در
ایــن نشس ــت کــه بــه صــورت مجــازی
برگ ـزار گردیــد قریــب بــه  80نف ــر از
عالقمنــدان بــه موضــوع اقیانــوس و
نقــش شــیالتی آن شــرکت نمودنــد
کــه قابــل توجــه بــود.
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور برگزار می کند:

سازمان شیالت اریان

تح
موسسه قیقات علوم شیالتی کشور

دکتر عبدالرحمن پارسا

رییس گروه مرکزی بنادر استان سیستان و بلوچستان

نقش بنادر صیادی در صید فرا ساحلی

دکتر تیمور امین راد

کارشناس و محقق مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور

اکسیداسیون پیشرفته در کنترل و
تریتمنت آب توازن شناورهای اقیانوس پیما

آغاز نشست با سخنرانی

رئیس مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار

دکتر سید احمدرضا هاشمی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار

تون ماهیان و اقیانوس ها

دکتر مهنازربانی ها

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بررسی عوامل موثر محیطی بر ذخایر ماهیان
در آبهای استان سیستان -بلوچستان

(حرف اول  Oانگلیسی بزرگ است)
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

نشست مدیر کل جدید شیالت گلستان با رئیس و معاون پژوهشی موسسه
بــه گــزارش روابــط
عمومــی موسســه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور ،دکت ــر
جبــاری مدیــر کل شــیالت
اســتان گلســتان در تاریــخ
یکشــنبه  ۲۳خــرداد ۱۴۰۱
در یــک نشســت صمیمانــه
بــا دکتــر بهمنــی رئیــس و دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش
و فنــاوری موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ،زمینــه
هــای همــکاری هــای مشــترک دو مجموعــه را بررس ــی نمودنــد.
در ابتــدا رئی ــس موسس ــه بــا تبریــک انتخــاب دکت ــر جب ــاری بــه
ســمت مدی ــر کل ش ــیالت گلس ــتان ،ایــن اســتان را بــه عنــوان
یکــی از اســتان هــای منحصــر بــه فــرد شــیالتی معرفــی
نمــود کــه در عرصــه هــای مختلــف ماهی ــان خاویــاری ،ماهی ــان
س ــردآبی ،گرماب ــی ،میگــو و حت ــی ســایر آبزیــان از جملــه آرتمی ــا
پتانس ــیل هــای بالقــوه ای دارد کــه همــکاری طرفی ــن م ــی توانــد
در ارتقــا پایــدار تولیــد بســیار موثــر باشــد .وی بــا تاکیــد بــر
ســخنان وزیــر جهــاد کشــاورزی ،از دکتــر جبــاری درخواســت

ک ــرد ســهم یــک درصــد تحقیقــات اســتان را پیگی ــری ک ــرده و
همچنی ــن در ســفرهای اســتانی از حمایــت مال ــی ب ـرای کشــتی
گیــان بــه عنــوان تنهــا کشــتی تحقیقاتــی ارزیابــی ذخایــر
ماهیــان جنــوب دریــای خــزر حمایــت کنــد .دکتــر جبــاری،
نی ــز ضمــن اعتقــاد بــه تحقیقــات در پیش ــبرد اهــداف ســازمان
اج رای ــی ،بــه میگــو و ماهی ــان خاویــاری بــه عنــوان دو محصــول
اســت راتژیک ش ــیالتی اســتان اشــاره و همــکاری مشــترک در ایــن
عرصــه و ســایر مــوارد را بس ــیار حائــز اهمی ــت دانس ــت .گفتن ــی
اســت در ایــن ســفر ،دکتــر آقایــی مقــدم و دکتــر حســینی،
نی ــز هم ـراه دکت ــر جب ــاری بــوده و نظ ـرات خ ــود را در خصــوص
همــکاری بیــان داشــتند.
در ایــن جلس ــه دکت ــر آقای ــی مقــدم ،ح ــوزه هــای تولی ــد میگــو و
پی ــش بین ــی هــای توســعه میگــو در اســتان گلس ــتان را تش ــریح
کــرد .در پایــان مقــرر شــد نشســت تخصصــی در دفتــر دکتــر
جب ــاری واقــع در اســتان گلس ــتان ،برگــزار گ ــردد تــا در ارتب ــاط
بــا جزئی ــات همــکاری در زمینــه هــای میگــو ،ماهی ــان خاویــاری
و بــه ویــژه پیشــنهاد دکت ــر بهمن ــی دربــاره آرتمی ــا بــه بحــث و
تب ــادل نظ ــر پرداختــه شــود.

جلسه رئیس موسسه با مدیر شیالت استان آذربایجان غربی
بــه گــزارش روابــط
عمومــی موسســه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور ،دکت ــر
بهمنــی نقــش ســازمان
شــیالت و م راکــز اســتانی را
در پیشــبرد و هــم افزایــی
همــکاری هــای مشــترک
بس ــیار موث ــر قلمــداد ک ــرد کــه ایــن موضــوع بــه دلی ــل وجــود
ارزشــمند آرتمیــا در اســتان آذربایجــان غربــی ،اهمیــت آن را
دوچنــدان مــی کنــد.
وی ،بــا اشــاره بــه تکلیــف م راکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه
موسس ــه مبن ــی ب ــر ارائــه حداقــل یــک نــوآوری تــا پایــان ســال،
افــزود :ب ــی شــک ایــن مهــم بــدون همــکاری بــا ســازمان ش ــیالت
ای ـران ،دانشــگاه هــا و ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان محقــق نم ــی
شــود .تعامــل و همفکــری بیــن مجموعــه هــای ذیربــط ،راه
رس ــیدن بــه اهــداف را همــوار خواهــد ک ــرد.
دکتــر بهمنــی ،خروجــی و برونــداد کار انجــام شــده توســط
م راکــز و پژوهشــکده هــا را مهــم دانســت و بــرای هــر گونــه
همــکاری بــا مجموعــه هــای مرتبــط ،جهــت تحقــق اهــداف
اســتانی و ملــی ،اعــام آمادگــی کــرد.
در ادامــه مهنــدس قریش ــی ،مدی ــر کل ش ــیالت اســتان آذربایجــان
غربــی ،بــا اشــاره بــه تنــوع تولیــد محصــوالت در ایــن اســتان
و وجــود ظرفیــت هــای خــدادادی از قبیــل رودخانــه ،قنــات،

دریاچــه و ...ادامــه داد :اکنــون بــا تولی ــد  6هــزار و  500تــن انــواع
آبزیــان در منابــع آب هــای داخلــی بعــد از اســتان خوزســتان،
مقــام دوم کشــوری را در اختیــار دارد .از اینهــا گذشــته اگرچــه
ایــن اســتان جــزو اســتان هــای ســاحلی محس ــوب نم ــی شــود،
امــا یکهــزار خانــوار صی ــاد در آن مشــغول بــه فعالی ــت هس ــتند.
وی ،پیشــنهاد داد کــه در نــام مرکــز تحقیقــات آرتمی ــای کشــور،
بــه نوع ــی مقولــه آبــزی پ ــروری نی ــز گنجانــده شــود تــا زمینــه
قانون ــی همــکاری هــای مشــترک ،افزایــش یابــد.
مهنــدس قریش ــی ،تاکی ــد ک ــرد :اگرچــه ذخای ــر خرچنــگ دراز آب
ش ــیرین در ایــن اســتان کاهــش یافتــه و صی ــد در حــال حاض ــر
ممنــوع اســت ،امــا مس ــئله مهــم آبــزی پ ــروری در ایــن اســتان،
بحــث پ ــرورش شــاه میگــو اســت .در ایــن زمینــه تمــام ظرفی ــت
هــا و پتانس ــیل هــا را در اختی ــار موسس ــه ق ـرار م ــی دهی ــم.
ســپس دکتــر بهمنــی ،بــا بیــان اینکــه شــبکه آبــزی پــروری
در مجموعــه هــای تابعــه موسســه ایجــاد شــده ،گفــت :بایــد
در ابتــدا تمــام منابــع و ظرفی ــت هــا مشــخص و ب ــر اســاس آن
نقشــه راه کوتــاه ،میــان و بلنــد مــدت تدویــن شــود .در ایــن
مســیر ،کارشناســان و محققــان موسســه نیــز مــی تواننــد بــه
عنــوان مامــور در مزرعــه یــا م راکــز تکثیــر و پــرورش قعالیــت
داشــته باشــند.
در پایــان مق ــرر شــد ،نیازهــای فناورانــه بخــش ش ــیالت اســتان
در اس ــرع وقــت تعیی ــن و در نهایــت بــه عنــوان اســتان پایلــوت
جهــت مطالعــات کوتــاه مــدت معرف ــی شــود.
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برگزاری چهارمین نشست برنامه
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
بــه گــزارش روابــط
عمومــی موسســه
علــوم
تحقیقــات
ش ــیالتی کشــور ،چهارمین نشس ــت ب رنامه موسس ــه
تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور در ســال تولی ــد،
دانــش بنی ــان ،اشــتغال آف ریــن بــا حضــور معــاون
ترویــج و انتقــال یافتــه هــا ،مشــاور موسس ــه ،روســا
و معاونیــن پژوهشــی م راکــز و پژوهشــکده هــای
تابعــه موسس ــه در محــل ســالن جلس ــات موسس ــه
تحقیقــات علوم ش ــیالتی کشــور به صــورت وبیناری
و حضــوری برگــزار شــد .در ایــن جلســه مبانــی
تامیــن مالــی نــوآوری توســط مهنــدس ســپهری
فــر در خصــوص نحــوه ارائــه فنــاوری و محصــول
دانــش بنی ــان بــه س ــرمایه گـذاران تبیی ــن شــد .در
ادامــه نماینــده ســازمان ش ــیالت ای ـران در ارتب ــاط بــا
برگ ـزاری روی ـداد فناورانــه ،اقدامــات انجــام شــده در
راســتای توســعه فعالی ــت هــای ش ــرکت هــای دانش
بنی ــان را تش ـریح و حمایــت خ ــود را از برگـزاری رویداد
اعــام ک ــرد .مق ــرر گردیــد م راکــز و پژوهشــکده هــا
نس ــبت بــه شناســایی س ــرمایه گـذاران ،بهره ب ــردران
و اتحادیــه هــای اســتانی اقــدام نماینــد.

بازدید از موزه پژوهشکده آبزی
پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده
آبــزی پــروری آبهــای
داخل ــی کشــور -گی ــان،
مســئولین اداره کل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان ته ـران ،اســتان گی ــان و شهرســتان بنــدر
انزل ــی از مــوزه پژوهشــکده بازدیــد کردنــد .در ایــن
بازدیــد رایزن ــی های ــی در زمینــه امــکان توســعه و
ثبــت مــوزه ایــن پژوهشــکده در فهرســت مــوزه
هــای اســتانی و مل ــی و همچنی ــن ف راهــم آوردن
ش ـرایطی ب ـرای بازدیــد عمــوم انجــام شــد .شــایان
ذکــر اســت کــه بندرانزلــی جــزو بیســت شــهر
برت ــر کشــور اســت کــه مقصــد گردشــگ ران داخلی
اســت و گشــایش چنیــن مــوزه ای مــی توانــد
موجــب افزایــش جاذبــه هــای گردشــگری بنــدر
انزلــی و همچنیــن معرفــی بیشــتر تحقیقــات
شــیالت بــه عمــوم مــردم گــردد.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ارائه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
کشور در گردهمایی علمی بخش های تحقیقات کشاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات ماهی ــان س ــردآبی کشــور -تنکابــن،
بــه مناســبت گ رامیداشــت هفتــه جهــاد
کشــاورزی گردهمایــی علمــی بخــش هــای
تحقیقــات کشــاورزی اســتان مازنــدران بــا
ارائــه محصــوالت و دســتاوردهای پژوهشــی
مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور،
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیع ــی اســتان مازنــدران ،پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر ،پژوهشــکده مرکب ــات و
می ــوه هــای نیمــه گرمس ــیری ،معاونــت مؤسس ــه تحقیقــات ب رنــج کشــور در اســتان
مازنــدران و مرکــز ترویــج و توســعه تکنولــوژی ه ـراز در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان مازنــدران برگــزار شــد .در ایــن گردهمایــی
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران و هیــأت همــراه ،مدیــر کل
هماهنگ ــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری مازنــدران ،مس ــئول دفت ــر
نمایندگ ــی ول ــی فقی ــه در م راکــز تحقیقات ــی اســتان مازنــدران ،رئی ــس اتــاق بازگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان مازنــدران و نمایندگان ــی از ســازمان مدیریــت و
ب رنامــه ریــزی اســتان مازنــدران ،دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیع ــی ســاری
و پــارک علــم و فنــاوری اســتان مازنــدران حضــور داشــتند و از غرفــه هــای م راکــز
تحقیقات ــی اســتان در نمایشــگاه م ربوطــه بازدیــد نمودنــد .خانــم دکت ــر لشــگری،
رئیــس مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور نیــز بــه ارائــه محصــوالت و
دســتاوردهای پژوهش ــی ایــن مرکــز از بــدو تأس ــیس تــا کنــون پرداخــت و بــا توجــه
بــه کس ــب دانــش فن ــی تولی ــد جی ــره اقتصــادی ماه ــی آزاد دریــای خــزر توســط
ایــن مرکــز و وجــود بــازار هــدف داخلــی و خارجــی پیشــنهاد ســرمایه گــذاری
جهــت تولیــد انبــوه جیــره اقتصــادی ماهــی آزاد دریــای خــزر توســط رئیــس
اتــاق بازرگان ــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان مازنــدران را ارایــه داد .در ادامــه
جلس ــه ای بــه مناس ــبت گ رامیداشــت هفتــه جهــاد کشــاورزی بــا ســخن رانی حجــت
االســام والمس ــلمین حاج ــی پــور ،مس ــئول دفت ــر نمایندگ ــی ول ــی فقی ــه در
م راکــز تحقیقات ــی اســتان مازنــدران ،دکت ــر رمضانپ ــور ،رئی ــس مرکــز
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
مازنــدران ،مهنــدس عنایتــی ،رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان مازنــدران و دکتــر رامئــه ،معــاون
پژوهــش و فنــاوری مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان مازنــدران برگــزار گردیــد.
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برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

بــه گ ـزارش رواب ــط عمومی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای
خــزر -ســاری ،بــه مناســبت
هفتــه جهــاد کشــاورزی و بــه
همــت مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان مازنــدران
نمایشــگاهی بــا عنــوان دســتاوردهای دانــش بنی ــان بخــش کشــاورزی
و منابــع طبیع ــی در ایــن مرکــز برگ ـزار شــد .پژوهشــکده اکولــوژی
دریــای خــزر بــا ارائــه دســتاوردهای جدیــد خــود نظیــر بیوســیالژ
تهی ــه شــده از ضایعــات آبزیان و طی ــور ،واکس ــن دوگانه یرس ــینیازیس،
روغــن امــگا 3اســتخ راج شــده از ماه ــی کیلــکا و نوش ــیدنی هــای ب ــر
پایــه جلب ــک اس ــپرولینا و همچنی ــن ســایر م راکز تحقیقاتی وابس ــته

بــه ســازمان تحقبقــات ،آمــوزش و ترویــج جهــاد کشــاورزی ه ــر کــدام
بــا معرف ــی جدیدتریــن دســتاوردها و یافتــه هــای علم ــی خ ــود در این
نمایشــگاه حضــور داشــتند .مهنــدس عنایت ــی ریی ــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان مازنــدران در م راســم افتتاحی ــه ضمــن تب ریــک هفته
جهــاد کشــاورزی بــه همکارانشــان ،اظهــار امی ــدواری ک ــرد کــه بخــش
تحقیقــات و ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان بــا تــاش خ ــود بتواننــد
می ـزان تولی ــد و به ــره وری را در بخــش کشــاورزی بــاال ب ــرده و روش
هــای نویــن کاشــت ،داشــت و برداشــت را جایگزیــن روش های ســنتی
و کــم بــازده نماینــد .در ایــن م راســم مهاج ــر داراب ــی ،ریی ــس اتــاق
بازرگان ــی اســتان و روســای ســایر م راکــز تحقیقات ــی وابس ــته بــه وزارت
جهــاد کشــاورزی مس ــتقر در اســتان نی ــز حضور داشــتند و مس ــئولین
ه ــر غرفــه توضیحــات کامل ــی از فعالی ــت هــای انجــام شــده در مرکــز
خــود را ب ـرای ایشــان ارائــه دادنــد.

برگزاری دوره آموزشی بیماری های اخطار
کردنی میگو با اولویت بیماری ویروسی لکه سفید

حضور دکتر آقایی مقدم در سومین جلسه کمیته برنامه
ریزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهیان دریایی

گــزارش
بــه
روابــط عمومــی مرکــز
تحقیقــات شــیالتی
آبهــای دور -چابهــار ،بــا
توجــه بــه درخ واســت
ســازمان دامپزشــکی
مبنــی بــر برگــزاری
ایــن دوره در راســتای
ارتقــا ســطح آموزشــی بهــره بــرداران ،دوره آموزشــی بیمــاری هــای
اخطــار کردنــی میگــو بــا اولویــت بیمــاری ویروســی لکــه ســفید
بــا تدریــس دکتــر اشــکان اژدری رئیــس مرکــز در ســالن جلســات
مرکــز آمــوزش ایســتگاه گواتــر برگــزار گردیــد .در ایــن د و ر ه
آموزشــی دکتــر اشــکان اژدری ضمــن عــرض خوشــامد
گوی ــی و بی ــان اهمی ــت قش ــر تولی ــدی جامعــه بــه مس ــائل
بیمــاری هــای مهــم ســازمان  OIEدر میگــو ،وضعیــت
ای ـران و جهــان از نظ ــر ایــن بیمــاری ها،
شــرایط مســتعد میگــو جهــت
گســترش بیمــاری هــا ،وضعیــت
بیمــاری لکــه ســفید ،راه هــای
پیشــگیری از بیمــاری هــای
میگــو پرداخــت.
در این جلس ــه کارشناســان دامپزشــکی
دشــتیاری ،کارشناســان
شــیالت و تحقیقــات و
کارشناســان میگــو و بهره
برداران حضور داشتند.

گــزارش
بــه
عمومــی
روابــط
مرکــز تحقیقــات
ذخای ــر آبزیــان آبهــای
داخلــی -گــرگان ،در
ایــن جلســه ابتــدا
یحیایــی
دکتــر
عــرض
ضمــن
خیرمقــدم بــه ق رائــت دستورجلس ــه پرداخــت .درادامــه روســای
م راکزبازســازی ذخایربــه ارائــه گــزارش رهاســازی پرداختــه و
تعــداد رهاســازی بچــه ماهی ــان ق ــره ب ــرون را  470هــزار قطعــه،
بچــه ماهــی کلمــه  9میلیــون قطعــه و بچــه ماهــی کپــور
دریــا را حــدودا ً  2/5میلی ــون قطعــه تاکنــون گــزارش نمودنــد.
دکترآقایــی مقــدم ضمــن قدردانــی از همــکاران بازســازی
ذخای رلــزوم اجــرای پــروژه هــای اثــر بخــش در بازســازی
ذخایــراز جملــه  ،SWOTبررســی اکولــوژی رودخانــه
هــای مرتب ــط بــا رهاســازی و بررس ــی کم ــی و کیف ــی
بچــه ماهیــان خاویــاری واســتخوانی را متذکــر شــد.
دکتــر جبــاری مدیــر کل شــیالت اســتان نیــز بــا تقدیــر از
همــکاری مرکــز تحقیقــات ،مدیریــت ماهیــان خاویــاری و
تعاون ــی هــای پ ــره در رهاســازی ،گفــت :درخصــوص اعتب ــارات
اســتانی جهــت پ ــروژه هــای بازســازی ذخایرپیگی ــری هــای الزم
انجــام خواهــد شــد .در پایــان مقررشــد کنت ــرل کیف ــی و کم ــی
آب دورودخانــه ق ــره ســو و گرگان ــرود توســط مرکــز تحقیقــات
بــا همــکاری م راکــز بازســازی ذخایــردر طــول دوره رهاســازی
بــه طورمســتمر انجــام گیــرد.
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برگزاری نشست علمی تخصصی به مناسبت روز جهانی مهاجرت ماهیان
بــه گــزارش روابــط
عمومــی موسســه
علــوم
تحقیقــات
شــیالتی کشــور ،دکتــر
ف ریــدون عوفــی عضــو
هی ــات علم ــی موسس ــه،
بــه عنــوان ســخن ران
آغازیــن جلســه ،ضمــن
اشــاره ای مختصــر
بــه تاریخچــه جهانــی
بنی ــاد جهان ــی مهاج ــرت
ماهیــان ،گفــت :هــم
اکنــون بــه دلیــل
موفقیــت هــای بســیار
زیــاد و اقدامــات اث ربخش
ایــن بنیــاد در ســطح
جهــان ،در ســال 2022
بی ــش از  3هـزار ســازمان در بی ــش از  60کشــور جهــان دنبالــه رو ایــن
ســازمان بــوده و م راســم دوســاالنه برگــزار مــی کننــد.
وی افــزود :شــعار جهان ــی بنی ــاد و ایــن روز ،ارتب ــاط ماهی ــان ،رودخانــه
هــا و م ــردم اســت و در ســال جــاری نی ــز مح ــور همــه گفتمــان هــا در
مــورد رهای ــی اســت .در ایــن راســتا تصمی ــم ب ــر ایــن اســت کــه تعـداد
صدهــا سدســازی اج ـرا و ب رنامــه ریــزی شــده در ســال هــای اخی ــر را به
چالــش کشــانده و حامی ــان حفاظــت ماهی ــان را تشــویق کننــد تــا از
رودخانــه هــای بــا ج ریــان آزاد و بازگشــت رودخانــه هــای ب ــر از ماه ــی،
حمایــت کننــد .دکتــر عوفــی ،پــس از توضیــح در مــورد الگوهــای
رفتــاری مهاج ــرت ماهی ــان ،ایــن پدیــده را یــک نی ــاز ب ـرای ماهی ــان و
یــک فرصــت ب ـرای انس ــان دانس ــت و عنــوان ک ــرد :ماهیان مهاج ــر ب رای
تکمی ــل چرخــه زیس ــتی خــود بــا اســتفاده از ج ریــان آب ــی  -دریای ــی،
می ـدان مغناطیس ــی ،ح ــس چشــایی و بویای ــی خــود تــا بی ــش از 10
هـزار کیلومت ــر قــدرت شــنا و جابجای ــی دارنــد .همچنی ــن میلیاردهــا
نف ــر در س راس ــر جهــان ب ـرای غـذا ،ورزش و پژوهــش به ماهی ــان مهاجر
وابس ــته هس ــتند و مخاط ـرات زیس ــتی ماهی ــان مهاج ـر ،منب ــع غذایی
اولی ــه بی ــش از یــک میلی ــارد نف ــر در جهــان را تهدیــد م ــی کنــد.
بــه گفتــه وی ،مهاجــرت بــه عنــوان یــک راهبــرد اصلــی در رونــد
زیس ــتی و تکامل ــی گونــه هــا محس ــوب م ــی شــود کــه بــا اه ـداف
مختلف ــی ماننــد یافتــن مــکان هــای مناســب تغذیــه و تخــم ریــزی،
محافظــت در ب راب ــر شــکارچیان ،ف ـرار از ش ـرایط نامس ــاعد اقلیم ــی و
زیس ــتگاهی انجــام م ــی گی ــرد و موجــب افزایــش تنــوع ژنتیک ــی م ــی
شــود .دکت ــر عوف ــی در پایــان ،مهاج ــرت ماهی ــان ب ــر اســاس نی ــاز و
انــواع جابجای ــی آنهــا را تش ـریح ک ــرد .در ادامــه ،دکت ــر ناص ــر کرم ــی
راد ،مدی ــر کل دفت ــر بازســازی و حفاظــت از ذخای ــر ژنتیک ــی ســازمان
ش ــیالت ای ـران ،در ارتب ــاط بــا اقدامــات ســازمان ش ــیالت در بازســازی و
حفاظــت از ذخای ــر ژنتیک ــی ماهی ــان مهاج ـر ،بــه ســخن رانی پرداخــت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه رودخانــه هــا شــاهرگ هــای حیات ــی بازســازی
و حفاظــت از ذخای ــر ژنتیک ــی آبزیــان هس ــتند ،گفــت :در بس ــیاری از
کشــورهای دنی ــا جهــت جب ـران کاهــش ذخای ــر ماهی ــان ،عملی ــات
تکثیــر مصنوعــی و رهاســازی بچــه ماهیــان بخشــی از اقدامــات
جب ران ــی در کنــار قانونمنــد ک ــردن فعالی ــت هــای صی ــادی بوده اســت.
دکت ــر کرم ــی راد ،بــا ش ــرح مباحثی در ارتب ــاط با وضعی ــت جغ رافیایی و
منابــع دریــای خــزر ،ادامــه داد :از جملــه عوامل ــی کــه منجر بــه کاهش
منطقــه ســاحلی مــورد اســتفاده عموم ــی شــده و می شــود ،م ــی توان
بــه مــواردی ماننــد افزایــش جمعی ــت در ســکونتگاه هــای نوار ســاحلی
خــزر ،افزایــش می ـزان فعالیت های گردشــگری ســاحلی ،تغیی ــر کاربری
زمی ــن هــادر ناحی ــه ســاحلی ،تص ــرف ناحی ــه ســاحلی توســط مالــکان
خصوص ــی و ارگان هــا اشــاره ک ــرد .عوامــل ایجاد ناپایـداری ،پدیــده های
بیولوژیــک ناش ــی از ایجــاد ناپای ـداری در اکوسیس ــتم ،بازســازی ذخای ــر
آبزیــان و سیاســت هــای آن ،اهـداف کیف ــی ،راهبردهــا و سیاســت های
اج رای ــی ش ــیالت در بازســازی ذخای ـر ،تاریخچه بازســازی ذخای ــر ماهیان
دریــای خــزر ،عوامــل تهدیــد کننــده تنــوع زیس ــتی ماهی ــان و وضعیت
زیس ــتی گونــه هــای ماهی ــان اقتصــادی حوضــه جنوب ــی دریــای خــزر
از دیگ ــر مــواردی بــود کــه دکت ــر کرم ــی راد بــه آنهــا اشــاره ک ــرد .دکت ــر
کرم ــی راد ،پ ــس از تش ـریح قانــون حفاظــت و به ــره ب ــرداری از منابــع
آبــزی جمه ــوری اســامی ای ـران ،پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه مل ــی و
اســتانی را مط ــرح و وظایــف آن را توضی ــح داد.
س ــپس دکت ــر همایــون حس ــین زاده صحاف ــی ،معــاون ترویــج و انتقال
یافتــه هــای موسســه ،در ارتبــاط بــا مبانــی فی زیولــوژی مهاجــرت
ماهی ــان ،مطالب ــی را عنــوان ک ــرد .وی پ ــس از تع ریــف کامــل و جامــع
جابــه جای ــی و ابعــاد مختلــف آن ،تمام ــی رفتارهــای مهاج رت ــی ماهیان
را تابــع الگوهای ــی خــاص و منحص ــر بــه ف ــرد دانس ــت .دکت ــر حس ــین
زاده صحاف ــی ،بــا ط ــرح ایــن پرســش کــه چ ـرا مهاج ــرت صــورت م ــی
پذی ــرد ،افــزود :ثب ــات و تطابــق پذی ــری بــا محی ــط ،ب ـرای بقــای ماهیان
مهــم اســت .امــا در صــورت تغیی ـر ،ماه ــی یــا مجبور به ســازش اســت
یــا بایــد مهاج ــرت کنــد و یــا م ــی می ــرد .ایــن تغیی ـرات ،م ــی توانــد به
ماهی ــان اســترس وارد کنــد که م راحــل مختلف ــی دارد .بناب رایــن عوامل
موث ــر ب ــر مهاج ــرت ماهی ــان ،خارج ــی و داخل ــی هس ــتند .وی عنــوان
ک ــرد :ســه بعــد ســازش ماه ــی بــا محی ــط ســاختاری ،فی زیولوژیــک و
رفتــاری بــوده و انـدام هــا و دســتگاه هــای فی زیولوژیــک ماهی ــان نیز در
ایــن خصــوص م ــی تواننــد دخی ــل باشــند.
مفاهی ــم م رتب ــط بــا مهاج ــرت ماه ــی هــا و ثب ــات محی ــط داخل ــی،
مکانیســم کلــی انتقــاالت عصبــی ترشــحی و هورمونــی در رابطــه
بــا مهاج ــرت ،تغیی ــر در ســطح مورفولوژیــک بــه منظــور مهاج ــرت،
تغیی ــر در ســطح ســاختار انـدام هــا ،نقــش هورمــون هــای تیروئی ــدی
در مهاجــرت ماهیــان ،نقــش بافــت بیــن کلیــوی و ســلول هــای
کرومافین ــی ،نفــش فرومــون هــا در مهاج ــرت و ان ـدام هــای حس ــی
موثــر در مهاجــرت از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر حســین زاده
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بــه آنهــا اشــاره ک ــرد .در ادامــه ،مهنــدس هوشــنگ انصــاری محقــق
پژوهشــکده آبــزی پ ــروری جنــوب کشــور -اه ــواز ،در ارتب ــاط بــا ویژگ ــی
هــای مهاج رت ــی ماه ــی صب ــور در شــمال غ رب ــی خلی ــج فــارس (آب
هــای خوزســتان) ،ســخن رانی ک ــرد .وی پ ــس از توضیحــات مختص ــری
در ارتب ــاط بــا جایــگاه ماه ــی صب ــور در رده بنــدی ماهی ــان ،صی ــدگاه
هــای اســتان خوزســتان در شــمال غ ربــی خلیــج فــارس ،پ راکنــش
ماهــی صبــور ،اهمیــت شــیالتی ایــن ماهــی و منحنــی کاهشــی
صی ــد ماه ــی صب ــور در اســتان خوزســتان ط ــی  19ســال گذشــته ،بــه
معرف ــی رودخانــه هــای اســتان خوزســتان پرداخــت.
مهنــدس انصــاری ،ایجاد ســد در مس ــیر رودخانــه های اصل ــی مهاجرت
ماه ــی صب ــور ،تخ ریــب زیس ــتگاه هــا ،صی ــد بیش از حــد ،کمب ــود آب،
آلودگ ــی هــای پایـدار و پیش ــرفته شــدن وســایل صی ــد را از مهمت ریــن
دالیــل کاهــش جمعی ــت ماه ــی صب ــور معرف ــی کرد.
محقــق پژوهشــکده آبــزی پــروری جنــوب کشــور -اهــواز ،در ارتبــاط
بــا ب رنامــه هــا و آمــوزش هــای مــورد نی ــاز ب ـرای جلوگی ــری از کاهــش
ماهــی صبــور ،عنــوان کــرد :اجــازه مهاجــرت و تعبیــه ،Fishway
آمــوزش جوامــع صی ــادی در مــورد ارزش ممنوعی ــت صی ــد ایــن ماه ــی
در انـدازه هــای کوچــک ،توقــف صی ــد بی ــش از حــد در زمــان مهاجرت
تخم ریــزی ایــن ماه ــی و ممانعــت از بــه کار ب ــردن اب ـزار صی ــدی کــه
موجــب بســته شــدن مســیر مهاجــرت ایــن ماهــی مــی شــود ،از
جملــه ایــن ب رنامــه هــا هس ــتند.
س ــپس دکت ــر میثــم عرفان ــی ،عضــو هی ــات علم ــی مرکــز تحقیقــات
ماهی ــان س ــردآبی کشــور  -تنکابــن ،در ارتب ــاط بــا مهاج ــرت ماه ــی
آزاد دریــای کاس ــپین ،موانــع و راهکارهــا مطالب ــی را ارائــه ک ــرد .وی از
تغذیــه بهــار و تابس ــتان ،زمس ــتان گذران ــی و تخم ریــزی در پایی ــز بــه
عنــوان الگــوی مثلث ــی مهاج ــرت ماهی ــان نــام ب ــرد و گفــت :فاکتورهای
موث ــر در مهاج ــرت آزاد ماهی ــان شــامل فاکتورهــای درون ــی و محیط ــی
هس ــتند کــه کورتیکوتروپی ــن ،گنادوتروپی ــن ،پروالکتین ،هورمون رشــد
و ...از فاکتورهــای درون ــی و دب ــی آب ،درجــه ح ـرارت آب و ه ــوا ،ش ـرایط
نــور ،شــوری آب ،کــدورت ،فشــار اتمس ــفر و ...از مهمت ریــن فاکتورهــای
محیطــی بــه شــمار مــی رونــد .دکتــر عرفانــی ،افــزود :موقعیــت
خورش ــید ،نــور پالریــزه ،می ـدان هــای ژئومغناطیس ــی و ژئوالکت ریــک،
ج ریانــات دریای ــی ،اختالفــات فاکتورهــای فی زیک ــی و ش ــیمیایی آب و
ح ــس بویای ــی از مکانیس ــم هــای جهــت یاب ــی و یافتــن محــل تولــد
ایــن گونــه ماهی ــان محس ــوب م ــی شــود .وی در ارتب ــاط بــا پ راکنــش
جهان ــی آزاد ماهی ــان ،مس ــیر راه یاب ــی ماه ــی آزاد دریــای ســفید بــه
دریاهــای خــزر ،س ــیاه و آرال ،رودخانــه چشــمه کیلــه تنکابــن و م راحــل
رشــد آزاد ماهی ــان ،توضیحات ــی را ارائــه داد .اح ـداث ســد ،آب بندهــا و
پــل ب ــر روی رودخانــه هــا ،تخ ریــب مس ــیر مهاج ــرت و زیس ــتگاه تولید
مثل ــی ماهی ــان ،صی ــد ب ــی رویــه مجــاز و غیرمجــاز بــه ویــژه در فصــل
مهاج ــرت تولی ــد مثل ــی ،وجــود صی ــد دام گس ــتر به صــورت قاچــاق در
ســواحل جنوب ــی دریــای کاس ــپین ،قاچــاق علن ــی مولــد ماه ــی آزاد و
عــدم کنت ــرل بــازار و آلودگ ــی رودخانــه هــا و دریــا از مهمت ریــن عوامــل
کاهــش مهاج ــرت ماه ــی آزاد دریــای کاس ــپین بــه رودخانــه هــا بــه
شــمار م ــی رود کــه دکت ــر عرفان ــی آنهــا را تش ـریح ک ــرد .دکت ــر عرفانی
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جهــت بهب ــود مهاج ــرت و افزایــش ذخایر ماه ــی آزاد دریای کاس ــپین،
راهکارهای ــی را پیشــنهاد داد کــه برخ ــی از مهمت ریــن آنهــا شــامل موارد
زی ــر اســت :عــدم دســتکاری انس ــانی غیرمس ــئوالنه در رودخانــه هــا و
مصــب هــا ،حــذف و یــا اصــاح موانــع در مس ــیر مهاج ــرت ماهی ــان در
رودخانــه هــا ،حفاظــت از رودخانــه هــا و ایجــاد محی ــط مناســب جهت
تکثیــر طبیعــی ماهیــان آزاد ،ق رارگیــری رودخانــه هــا در فهرســت
مناطــق حفاظــت شــده ،چــاره اندیش ــی ب ـرای اشــتغالزایی صی ــادان
غیرمجــاز ،کنت ــرل ،نظــارت جــدی و مس ــتمر ســازمان های مس ــئول بر
صی ــد و عرضــه قاچــاق ماه ــی آزاد و فرهنــگ ســازی و ب رپایی جشــنواره
ســاالنه ماه ــی آزاد.
دکتــر حمیدرضــا علیــزاده ثابــت ،عضــو هیــات علمــی و مهنــدس
محمدرضــا به ــروز خ ــوش قلــب ،محقــق انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن
الملل ــی ماهی ــان خاویــاری  -رشــت ،بــه طــور مشــترک در ارتب ــاط بــا
زیس ــتگاه هــای نــا امــن ماهی ــان خاویــاری ،دریــا و رودخانــه ،ســخن رانی
کردنــد کــه در زی ــر بــه مهمت ریــن مــوارد آن اشــاره م ــی شــود.
در دریــای خــزر  350گونــه فیتوپالنکتون ــی 315 ،گونــه زئوپالنکتون ــی، 855گونــه کفزیــان 127 ،گونــه و زیرگونــه ماه ــی 2 ،گونــه خرچنــگ و
یــک گونــه پس ــتاندار دریای ــی وج ــود دارد کــه با ارزشــت رین آنهــا ماهیان
خاویاری اســت.
س ــرعت رشــد تاســماهیان کنــد بــوده و جــزو ماهی ــان طویــل عم ــرهس ــتند و تخــم ریــزی آنهــا در رودخانــه هــای آب ش ــی رین پ ــس از
مهاج ــرت طوالن ــی در بس ــترهای ماســه و شــن و رس ســفت در اعمــاق
 2ال ــی  20مت ــر انجــام م ــی شــود .همچنی ــن بچــه ماهی ــان پ ــس از
اقامــت  2تــا  6مــاه در داخــل رودخانــه بــه ط ــرف دریــا م ــی رونــد .در
دریــای خــزر  5گونــه از ماهی ــان خاویــاری بــه نــام هــای فی ــل ماه ــی،
تاســماهی ای ران ــی ،تاســماهی روس ــی ،ازون برون و ش ــیپ وج ــود دارد که
از نظ ــر تاریخ ــی ،بزرگت ریــن زیس ــتگاه طبیع ــی ماهی ــان خاویــاری دریای
کاس ــپین اســت و طب ــق آخ ریــن طبقــه بنــدی  2009گ ــروه در مع ــرض
خط ــر انق ـراض ق ـرار گرفتــه انــد.
تاســماهی ای ران ــی ب ـرای تخم ریــزی عمدتــا بــه رودخانــه هــای کــورا،ســفیدرود و همچنی ــن رودخانــه هــای گرگان ــرود و تخــن و به نــدرت در
اورال و ولــگا مهاج ــرت م ــی کنــد .البتــه فاصلــه زمان ــی بی ــن دو تکثیر
طبیع ــی  2تــا  4ســال طــول م ــی کشــد کــه ســن بلــوغ نرها  8تــا 11
ســالگی و مــاده هــا بی ــن  10تــا  16ســالگی اســت.
رودخانــه س ــپیدرود بــه عنــوان بزرگت ریــن رودخانــه ســواحل ای ران ــیدریــای خــزر درگذشــته نــه چنــدان دور محــل تخم ریــزی طبیعــی
انــواع ماهی ــان خاویــاری بــود و قب ــل از ســاخت ســدهای منجی ــل ،ســد
تاریــک و ســد ســنگ ر ،تاســماهیان مولــد تــا سرمنشــا ایــن رودخانــه
مهاج ــرت و تخم ریــزی م ــی کردنــد .تکثی ــر مصنوع ــی ،ایجــاد مناطــق
تخم ریــزی طبیع ــی ،آسانس ــور جهــت عب ــور ماه ــی و اعمــال قوانی ــن
حمایت ــی ،از جملــه اقدامــات احی ــا کننــده ذخای ــر ماهی ــان خاویــاری
محس ــوب م ــی شــود.
مدی ریــت و به ــره ب ــرداری پای ـدار از ذخای ـر ،بازســازی و احی ــای ذخای ــرتاســماهیان ،آبــزی پ ــروری تاســماهیان و مدی ریــت از مهمت ریــن ب رنامــه
هــای راهبــردی پیشــنهادی بــرای تحقیقــات محصولــی ماهیــان
خاویــاری م ــی باشــد کــه مهنــدس خ ــوش قلــب بــه آن اشــاره داشــت.
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

دیدار دکتر آقایی مقدم با مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری گلستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان
آبهــای داخلــی -گــرگان درمالقــات
بــا مدیــرکل دفتــر اســتانداروروابط
عموم ــی اســتانداری ،در ابتــدا دکت ــر
علــوی ضمــن عــرض خیرمقــدم از
حضوردکت ــر آقای ــی مقــدم اب ـراز خرســندی نمــوده و برگ ـزاری ایــن
گونــه نشســت هــای صمیمــی را در رفــع مشــکالت و دریافــت
پشــنهادات موث ــر بس ــیار اث ربخــش توصی ــف نمــود .در ادامــه دکت ــر
آقای ــی مقــدم ضمــن تشــکر از برگـزاری نشس ــت ،بــه معرف ــی مرکــز
وموسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور و دامنــه فعالی ــت آن
پرداخــت .س ــپس بــه بی ــان لــزوم حضــور پررنــگ ت ــر مرکزتحقیقــات

در تصمی ــم گی ــری هــای اســتان و توســعه علم ــی بخــش ش ــیالت
پرداخــت و اضافــه ک ــرد :در کمیتــه هــا و کارگ ــروه هــای مهم ــی
نظی ــر اقتصــاد مقاومت ــی ،ط ــرح هــای کالن و اتــاق فک ــر اســتانداری،
مرکــز تحقیقــات م ــی توانــد بــا ارائــه راهکارهــای علم ــی دررس ــیدن
بــه اهــداف خ ــرد و کالن و پی ــاده ک ــردن ب رنامــه هــای راهب ــردی بــا
اهــداف کوتــاه مــدت ،می ــان مــدت و بلندمــدت بس ــیاراثر بخــش
باشــد؛ ول ــی تاکنــون موفــق بــه حضــور در ایــن جلس ــات نشــده
اســت .وی در خصــوص تخصی ــص اعتب ــارات اســتانی گفــت :ایــن
اعتبــارات معمــوال بســیارکم بــوده و اجــازه فعالیــت هــای کالن
و اث ربخــش را نمــی دهــد .در پایــان دکترعلــوی ،بیــان نمــود:
درخصــوص عضویــت مرکــز در کارگ ــروه هــای اســتانداری و اعتب ــارات
اســتانی هماهنگــی هــای الزم انجــام خواهــد شــد.

حضور نماینده موسسه در سومین کاروان ترویجی ارتقای بهره وری کشاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور ،ســومین کاروان ترویجــی
ارتقــای بهــره وری بــا حضــور دکتــر
مویــدی رئیــس موسســه ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی ،محمــد رضــا حاج ــی رضــا
رئی ــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم ،دکت ــر منصــور ش ـریفیان ریی ــس
بخــش آبــزی پــروری موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و
جمع ــی از مدی ـران ،نماینــدگان نی ــرو هــای مس ــلح و کشــاورزان نمونــه
در ســالن جلس ــات شــهید ش ــرعی قــم برگ ـزار شــد.مهندس حاج ــی
رضــا ریی ــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قــم اظهــار داشــت :دانش
بنی ــان شــدن بخــش کشــاورزی ارتباط مس ــتقیم بــا تحقیقــات ،آموزش
و ترویــج دارد .وی افــزود :عملیات ــی شــدن بهره وری با اســتفاده از ظرفیت

بخــش خصوص ــی در کنــار ظرفی ــت بس ــیار مناســب ســازمان تــات و
نهضــت جهــادی آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در قالــب ایــن کاروان هــا با
ارتب ــاط مس ــتمر بی ــن محققــان ،مروجــان و متخصصان بــا بهره ب ــرداران
و ســایر بخــش هــای کشــاورزی اتفــاق خ واهــد افتــاد و یقینــا اث ربخــش
خ واهــد بــود .ریی ــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان قم تص ریــح نمود:
ترویــج و آمــوزش ب رنامــه محــور اســت .ب ــر اســاس آس ــیب هــا و خطاهــا
و مس ــایل در عرصــه ،ب رنامــه هــای آموزش ــی ترویج ــی بــا فک ــر و محتـوا
اج رای ــی م ــی شــود .وی ادامــه داد ۹ :تی ــم تخصص ــی پژوهشــگر مروجان
ارشــد هم ـراه ایــن کاروان هس ــتند و اســتفاده بهینــه از ظرفیت ش ــبکه
عاملی ــن در کنــار دیگ ــر طرفی ــت هــا و همچنی ــن اســتفاده از دانــش
بوم ــی از نقــاط قــوت ایــن کاروان اســت .گفتنی اســت نخس ــتین کاروان
ترویــج بــه اســتان سیس ــتان و بلوچس ــتان و دومی ــن کاروان نی ــز بــه
اســتان اردبی ــل ســفر ک ــرده بودنــد.

بازدید استاندار هرمزگان از ایستگاه تحقیقات نرمتنان بندر لنگه

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس
و دریــای عمــان ،در راســتای معرف ــی
ظرفیــت هــای پژوهشــی اســتان،
مهنــدس دوســتی اســتاندار هرمــزگان
و هی ــات هم ـراه از فعالی ــت هــای جــاری ایس ــتگاه نرمتنان خلی ــج فارس
بازدیــد ک ــرد .ط ــی بازدیــد فعالی ــت هــای پژوهش ــی شــامل پ ــروژه مولــد
ســازی و تکثی ــر ماه ــی ســوکال ،پ ــرورش انب ــوه صــدف خوراک ــی ،تکثیر و
پ ــرورش صــدف هــای مرواریــد ســاز و تکثی ــر و پ ــرورش خی ــار دریایی در
بخــش پایلــوت پژوهش ــی و تولی ــد انب ــوه توســط دکتر م رتضــوی رییس
پژوهشــکده و مهنــدس رامش ــی ریی ــس ایس ــتگاه تش ـریح گردیــد.
در ابت ـدای بازدیــد دکت ــر م رتضــوی بــه نقــش کلی ــدی فعالی ــت هــای
پژوهش ــی در دســتیابی بــه به ــره ب ــرداری پایـدار از منابــع آبــزی و تامین
معیشــت ســاکنان ن ـوار ســاحلی اســتان اشــاره و بــه نتایــج تحقیقــات

م رتب ــط پرداخــت .در ادامــه جزیی ــات پ ــروژه مولدســازی و تکثی ــر ماه ــی
ســوکال تش ـریح گردیــد و از اســتاندار درخ واســت شــد در فرآینــد اج ـرای
پ ــروژه بــه طــور ویــژه مــورد حمایــت ق ـرار گی ــرد .مهنــدس دوســتی
ضمــن تشــکر از فعالی ــت هــای مناســب و ارزشــمند انجــام شــده ب ــر
ض ــرورت تجــاری ســازی و مشــارکت بخــش خصوص ــی در ایــن زمینــه
تاکیــد و دســتور داد حمایــت هــای ویــژه از فعالیــت هــای جــاری
صــورت گی ــرد .وی ،بــا توجــه بــه اهمی ــت تامی ــن بچــه ماه ــی جهــت
دســتیابی بــه اه ـداف دولــت در خصــوص ایجــاد اشــتغال در بخــش
ش ــیالت قــول مس ــاعدت و حمایــت از تولی ــد تجــاری ماهی ــان دریای ــی
را داد .در ایــن بازدیــد مهنــدس م ـرادزاده فرمانـدار شهرســتان بندرلنگــه،
مهنــدس مویــدی رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ،دکتــر دریایــی
مدی ــرکل ش ــیالت هرمــزگان ،دکت ــر م رتضــوی ریی ــس و دکت ــر محب ــی
معــاون پژوهش ــی پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فــارس و دریــای عمــان،
نی ــز حضــور داشــتند.
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

سخنرانی دکتر بهمنی در سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

بــه گــزارش روابــط
موسســه
عمومــی
علــوم
تحقیقــات
شــیالتی کشــور ،دکتــر
بهمنــی در ســومین
همایــش ملــی علــوم
زیســتی دریــای مکــران،
در ارتبــاط بــا وضعیــت
و چشــم انــداز تحقیقات
علــوم ش ــیالتی کشــور در توســعه فعالی ــتهــای دریای ــی ش ــیالت (در
آب هــای خلی ــج فــارس ،دریــای عمــان و آب هــای دور) ســخن رانی کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پژوهــ ــش و انجــ ــام مطالعــ ــات میدانــ ــی
گونه هــای مختلــف آبزیــان در مقایســه بــا ســایر گونه هـای
گیاهـ ــی و جانـ ــوری خشـکی زی بسـیار دشـ ــوار و متفـاوت اسـت،
گفت :ماهیـت و طبیعـت زیسـت انــواع آبزیــان ،بــه اکوسیســتم
های آبــ ــی شــ ــیرین ،لــب شــور و شــور وابســته اســت و پی
بــردن بــه زیســت شناســی ،رفتــار شناســی ،تولیــد مثــل،
مهاجــ ــرت و ده هــا پدیــده ناشــناخته دیگــر مســتلزم صـرف
صدهـ ــا سـ ــاعت وقـت و انـرژی و آن هـم در شـ رایط بسـیار سـخت
و دشـ ــوار از اعمـ ــاق دریاهـ ــا و اقیانوس هــا گرفتــه تــا چشــمه
ســ ــارهای ارتفاعــات کوهســتان می باشــد.
دکت ــر بهمن ــی ،بــا بی ــان اینکــه موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور قدمت ــی بی ــش از  100ســال داشــته و  13پژوهشــکده ،مرکــز
و انســتیتو را در اختیــار دارد ،افــزود :توســعه و گســترش پژوهــش
در زمینــه ش ــیالت و آبزیــان در کشــور ،زمینــه ســازی مناســب ب ـرای
ارتقــای فعالیتهــای پژوهشــی مذکــور ،انجــام تحقیقــات علمــی -
کاربــردی دربــاره محیــط زیســت آبزیــان بــه منظــور حفاظــت و
بازســازی و ذخای ــر و به ــره ب ــرداری پایــدار از منابــع زنــده موجــود در آب
هــای کشــور از مهمتریــن اهــداف ایــن موسس ــه بــه شــمار م ــی رود.
رئی ــس موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور ،شناســایی مناطق
صی ــادی مهــم شــناورهای صی ــد صنعت ــی (پرســاینر) تــون ماهی ــان در
دریــای عمــان ،پژوهــش کارب ــردی در راســتای الزامــات  ،IOTCایجــاد
زیس ــتگاه هــای مصنوع ــی در آبهــای ســاحلی اســتان ب ـرای بازســازی
ذخای ــر گونــه هــای در مع ــرض خط ــر انق ـراض ،تهی ــه اطل ــس رنگ ــی
جلبکهــای دریای ــی ســواحل اســتان سیس ــتان و بلوچس ــتان  -دریــای
عمــان ،دســتیابی بــه تکنیــک پــرورش جلبــک هــای دریایــی در
محی ــط طبیع ــی و اســتخرهای خاک ــی ،تدویــن آیی ــن نامــه و مق ــررات
صیــد شــاه میگــو خــاردار (البســتر) در آبهــای ســاحلی چابهــار و
شناســایی و خالــص ســازی ســویه بوم ــی یــک گونــه ریــز جلب ــک
بــا نــام علم ــی دو نالی ــا و دســتیابی بــه دانــش فن ــی تولی ــد نیمــه
انب ــوه را از مهمتریــن فعالی ــت هــا و وظایــف مرکــز تحقیقات ش ــیالتی
آبهــای دور ،برشــمرد.
وی از پایــش رونــد و کیفی ــت به ــره ب ــرداری برخ ــی از گونــه هــای تــون
و شــبه تــون ماهیــان از طریــق زیســت ســنجی در آبهــای خلیــج

فــارس و دریــای عمــان در راســتای الزامــات  IOTCو دســتيابي بــه
دانــش فنــي توليــد بهبــود دهنــده زيســتي لجــن (خــاك ســياه)
اســتخرهاي پ ــرورش ميگــو بــه عنــوان ط ــرح هــای مشــترک مرکــز
تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای دور ،پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فــارس
و دریــای عمــان و پژوهشــکده میگــوی کشــور نــام ب ــرد و از منطقــه
مک ـران بــه عنــوان گنــج دســت نخ ــورده اقتصــاد دریــا مح ــور و اقتــدار
مل ــی یــاد ک ــرد.
تشــریح موقعیــت جغ رافیایــی اســتان سیســتان و بلوچســتان و
پتانس ــیل هــای ش ــیالتی آن ،می ـزان صی ــد تون ماهی ــان و کفزیــان در
آب هــای جنــوب کشــور ،زمینــه هــای س ــرمایه گــذاری در ح ــوزه آبزی
پ ــروری ،چالــش هــا و اولویــت های شناســایی شــده اســتان سیس ــتان
و بلوچس ــتان و اولویــت هــای پژوهش ــی مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آب
هــای دور در ســال گذشــته از دیگ ــر مــواردی بــود کــه دکت ــر بهمن ــی
بــه آنهــا اشــاره ک ــرد.
وی در پایــان ،ایجــاد زیس ــتگاه هــای مصنوع ــی ،بوم ــی ســازی روش
هــای نویــن صی ــد (تغیی ــر رویک ــرد ازروش ســنتی) ،پ ــرورش جلب ــک
هــای دریای ــی و ریــز جلب ــک و ،...الگــو ســازی فعالی ــت تولی ــدی خ ــرد
شــیالتی (آرتمیــا ،ماهــی ،میگــو ،صــدف و جلبــک) در روســتاهای
ســاحلی بــا الگوهــای خانگ ــی ،افزایــش تولی ــد در واحد ســطح در مزارع
میگــو و روش هــای نویــن ،ایجــاد ارزش افــزوده و اســتفاده از ضایعــات
(تــن ماهیــان) ،پــرورش ماهــی در قفــس و اســتخرهای ســاحلی
(هدایــت فعالی ــن صی ــد بــه آبــزی پ ــروی دریای ــی) ،پژوهــش هــای بین
رشــته ای و ایجــاد شــهرک شــیالتی و راه انــدازی بــازار بــورس تــن
ماهی ــان بــا حضــور س ــرمایه گــذاران بوم ــی ،مس ــولین ســازمان منطقه
آزاد را بــه عنــوان مهمتریــن راهکارهــا و پیشــنهادات در حــوزه ش ــیالت
ارائــه ک ــرد.
گفتن ــی اســت ایــن همایــش ط ــی دو روز ( 30و  31خ ــرداد  )1401بــا
مشــارکت دانشــگاه هــا و موسس ــات پژوهش ــی و بــه همــت دانشــگاه
دریانــوردی و علــوم دریای ــی چابهــار برگ ـزار م ــی شــود.

34
برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده
آبزی پروری آبهای داخلی کشور
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده آبــزی
پــروری آبهــای داخلــی،
ســخن راني علمــی تحــت
عنــوان «تحلیــل نشســت
بازســازی ذخایــر ،ع وامــل
موث ـر ،راهبردهــا و پیامدهــا» توســط دکت ــر محمــد ج ـواد
وثاق ــی و بــا حضــور محققی ــن پژوهشــکده آبــزی پ ــروری
آبهــای داخلــی کشــور در ســالن همایــش پژوهشــكده
برگ ـزار گردیــد .در ایــن ســمینار اقدامــات الزم و ض ــروری
در بازســازی ذخای ــر آبزیــان مــورد بررس ــی ق ـرار گرفــت .در
بخــش ع وامــل موث ــر ب ــر بازســازی ذخای ــر  6مقولــه اصل ــی
مدی ریت ــی ،فرآینــد رهاســازی ،پایــش زیس ــتگاه هــا ،نظارت
و به ــره ب ــرداری ،اقتصــادی و مال ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــی
تشــریح شــد و راهکارهــای بازســازی ذخایــر معرفــی و
تحقیقــات پیشــنهادی در ایــن زمینــه معرفی گردیــد .در
نهایــت مات ری ــس شــنون و مــدل مفهوم ــی تحقی ــق ب ـرای
تصمی ــم گی ــری بهت ــر مدی ـران ارائــه گردیــد .همچنی ــن
در پایــان بــه طــرح پرســش هــا و تبــادل نظــر بیــن
پژوهشــگ ران حاضــر در ســمینار اختصــاص یافــت.

بررسی پتانسیل های آبی و سازه ای تحت
احتیار اتحادیه تشکل های کشاورزی استان
آذربایجان غربی جهت تولید آبزیان
بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
آرتمیــای کشــور ،پیــرو
جلســه مشــترک مدیریــت
تعــاون روســتایی و اتحادیــه
تشــکل هــای کشــاورزی
اســتان ،بازدیــد از ظرفی ــت هــای ســازه ای و آب ــی تحت
پوشــش اتحادیــه تشــکل هــای کشــاورزی اســتان
توســط رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور
دکتــر نکوئــی فــرد و مدیــر عامــل اتحادیــه مذکــور
انجــام شــد .ط ــی ایــن بازدیــد از ظرفی ــت هــای زیرســد
س ــیلوه و  8مرکــز پمپ ــاژ پی رانشــهر و یــک مرکــز در
کهنــه الجــان مــورد بررس ــی ق ـرار گرفــت و مق ــرر شــد
کــه ب ـرای اســتفاده بهینــه از پتانس ــیل هــای موج ــود،
مرکــز تحقیقــات آرتمی ــای کشــور ب رنامــه هــای کوتــاه
مــدت و می ــان مــدت خ ــود را ب ـرای اتحادیــه آمــاده و
ارائــه نمایــد.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

دیدار دکتر آقایی مقدم با مدیرکل هماهنگی امور
سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و مشاور استاندار
در اموردانش بنیان
بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
ذخایــر آبزیــان آبهــای
داخلــی گــرگان ،در دیــدار
بــا مدیــرکل هماهنگــی امــور
ســرمایه گــذاری و اشــتغال
اســتانداری ،ابتــدا مهنــدس
وفایــی ضمــن خیــر مقــدم
درخصــوص حــوزه هــای ســرمایه گــذاری در بخــش شــیالت ســواالتی
مط ــرح نمــود و اســتان گلس ــتان را در ایــن زمینــه دارای پتانس ــیل هــای
بالقــوه عنــوان ک ــرد .س ــپس دکت ــر آقای ــی مقــدم بــا اب ــراز خرســندی از
برگــزاری نشس ــت درخصــوص فعالی ــت هــای مرکــز و موسس ــه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور توضیحاتــی داده و گفــت :اســتان گلســتان بــا
دارا بــودن خلیــج گــرگان ،تــاالب هــای بیــن المللــی گمیشــان ،آالگل،
آجــی گل و آلمــاگل ،ســایت ارزشــمند میگــوی گمیشــان بــا وســعت
فعلــی  4هــزار هکتــار در فــاز یــک و  6هــزار هکتــار در فــاز دو ،رتبــه
ســوم و چهــارم تولیــد ماهیــان گرمابــی و تولیــد قــزل آال و ســواحل،
پتانس ــیل هــای بس ــیاری در بحــث آبــزی پ ــروری و اکوتوریس ــم داراســت.
ایــن توانایــی نقــش و اهمیــت تحقیقــات را در توســعه دو چنــدان
نمــوده اســت.
وی در خصــوص پــرورش ماهیــان خاویــاری نیزاشــاره نمــود :موسســه
تحقیقــات بــا تمــام تــوان خــود در خصــوص توســعه پــرورش ماهیــان
خاویــاری دراســتان گلســتان آمــاده همــکاری مــی باشــد وی تاکیــد
ک ــرد :یــک س ــرمایه گــذاری مناســب ،یــک تحقی ــق و پژوهــش مناســب
را مــی طلبــد .مهنــدس وفایــی در پایــان درخصــوص همــکاری هــای
بیشــتر بخــش س ــرمایه گــذاری اســتان و مرکــز تحقیقــات ق ــول مس ــاعد
داد.
در دیدارریی ــس مرکــز بــا مشــاور اســتاندار در امــور دانــش بنی ــان کــه
بــه هم ــراه دکت ــر حس ــینی معــاون پژوهش ــی مرکــز انجــام گردیــد ،ابتــدا
دکت ــر آیدان ــی ،در خصــوص فعالی ــت هــای دانــش بنی ــان ،ش ــرکت هــای
مرتبــط بــا حــوزه شــیالت و موانــع آن توضیحاتــی ارائــه نمــود .در
ادامــه دکت ــر آقای ــی مقــدم گفــت :ش ــرکت های ــی کــه در ح ــوزه ش ــیالت
فعالی ــت م ــی نماینــد بس ــیار انــدک بــوده و بایــد در ابتــدا ارتب ــاط بی ــن
ایــن ش ــرکت هــا در اســتان بــا مرکــز تحقیقــات برقرارشــود و ایــن مرکــز
آمادگــی هــر گونــه همــکاری بــا ایــن شــرکت هــا را داراســت .ســپس
دکت ــر حس ــینی درخصــوص موانــع ممکــن در ثب ــت ش ــرکت هــای دانــش
بنی ــان توســط اعضــای هی ــات علم ــی مراکــز تحقیقات ــی ســواالتی مط ــرح
نمــود .درپایــان دکت ــر آیدان ــی گفــت :بــا توجــه بــه شــعار ســال و بیانــات
مقــام معظــم رهبــری درخصــوص بــه کار گیــری شــرکت هــای دانــش
بنیــان ،بــه دنبــال تشــکیل کارگــروه هــا و کمیتــه هــای تخصصــی
درایــن بــاره هســتیم .وی لــزوم همــکاری بیشــتر مراکــز تحقیقاتــی
درایــن خصــوص را خاط ــر نشــان نمــود.
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برگزاری جلسه هم اندیشی محققان معین و کارشناسان پهنه

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده میگــوی کشــور ،جلس ــه
هــم اندیشــی محققــان معیــن و
کارشناســان پهنــه هــای شــیالتی
دوشــنبه  30خ ــرداد  ۱۴۰۱در ســالن
اجتماعــات پژوهشــکده میگــو بــه صــورت حضــوری و آنالیــن برگـزار
شــد .ایــن جلس ــه بــه دع ــوت مدی ــر هماهنگ ــی ترویــج کشــاورزی
اســتان بوشــهر از مدیــران جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــای
بوشــهر ،دشــتی ،تنگس ــتان ،گنــاوه ،دیلــم ،بنــدر ریــگ ،چاهکوتــاه،

کاکی،دلــوار و بنــدر دیــر و حومــه و می زبانــی پژوهشــکده میگــو
بــود.
در راســتای تحقــق اهــداف ترویجــی ،تقویــت نظــام ارتباطــی
محققــان ،مروجــان ،بخــش اج ـرا و به ــره ب ــرداران ایــن جلس ــه در
دســتور کار گرفــت .ابتــدای جلســه مدیــر ترویــج پژوهشــکده
میگــو ،اهــداف جلس ــه را ارائــه ک ــرد و ه ــر یــک از محققــان معی ــن
پژوهشــکده بــا معرف ــی حــوزه کاری و پژوهش ــی خ ــود ،موضوعــات
پهنــه هــای مرتب ــط خــود ،بــا کارشناســان پهنــه و یــا نماینــدگان
جهــاد کشــاورزی حاضــر در جلســه تبــادل نظــر کردنــد.
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