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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
کشــور، دکتــر حســین جعفــری، معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان 
ــی از  ــم رونمای ــاورزی، در مراس ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم تحقیق
میگــوی کرومــا در مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور- چابهــار، 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت، گفــت: طبــق برنامــه وزارت جهاد 
کشــاورزی، تولیــد میگــو در کشــور بایــد توســعه یابــد. بنابرایــن الزم 
اســت توســعه آبــزی پــروری و محصــوالت شــیالتی بــه طــور جــدی 

پیگیــری شــود.
ــه ظرفیــت هــای کشــور، ایــن عــدد دســت  ــا توجــه ب وی، افــزود: ب
یافتنــی اســت کــه البتــه الزم اســت محققــان علوم شــیالتی کشــور 
ــا درایــت و دانشــی کــه دارنــد، خــأ هــا را شناســایی کــرده و در  ب

راه حــل مشــکالت، بیــش از پیــش بکوشــند.
دکتــر جعفــری، بــا اشــاره بــه بحــث بومــی ســازی و آداپتــه کــردن 
میگــوی کرومــا بــا شــرایط اقلیمــی کشــور، عنــوان کــرد: بــا توســعه 
ایــن گونــه جدیــد، برداشــت میگــو بــدون نیــاز بــه ســرمایه گــذاری 
ــرای  ــی ب ــه و کمــک بزرگ ــش یافت ــد، افزای ــت جدی در ایجــاد ظرفی
معیشــت ســرمایه گــذاران خواهــد بــود. ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه 
ویژگــی هــای خــاص و بــازار پســند بــودن میگــوی کرومــا، صــادرات 

و درآمدهــای ارزی نیــز رونــق بیشــتری خواهــد گرفــت.
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی، اب
ــعه  ــا توس ــک، ب ــده نزدی در آین
ایــن گونــه و انتقــال دانــش 
فنــی پــرورش آن بــه بهــره 
ــرداران، شــاهد رشــد روزافــزون  ب

ــیم. ــو باش ــت میگ صنع
دکتــر جعفــری، در پایــان از 
ــی،  ــر بهمن ــای دکت ــالش ه ت
رئیــس موسســه و محققــان 
شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 

آبهــای دور- چابهــار، تقدیــر کــرد.
ســپس دکتــر بهمنــی، با بیــان اینکــه از ســال ۱۳۹۸ محققــان علوم 
ــی گونــه جدیــد و دســتیابی بــه  شــیالتی کشــور بــه دنبــال معرف
ــی و برخــی  ــرورش میگــوی مقــاوم بــه اســترس دمای بیوتکنیــک پ
بیمــاری هــا در کشــور بودنــد، گفــت: دلیــل اصلــی ایــن امــر، بــروز 
بیمــاری لکــه ســفید میگــو در ســال ۱۳۹۸ در منطقــه گمیشــان و 
تحمیــل خســارت هــای بســیار بــرای ســرمایه گــذاران بــود. ضمــن 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــال ب ــان س ــو در هم ــم میگ ــش اعظ ــه بخ اینک

ــی دمــا از بیــن رفــت. ناگهان
ــی اســت کــه میگــوی  دکتــر بهمنــی، تصریــح کــرد: ایــن در حال
اصــالح نــژاد شــده کرومــا کــه بــا اخــذ مجوزهــای الزم از 
ســازمان دامپزشــکی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور و 
ــرای نخســتین بــار بــه همــت موسســه  ســازمان شــیالت ایــران ب
تحقیقــات علــوم شــیالتی از فرانســه وارد کشــور شــد و مراحــل 
ــز  ــان مرک ــالش محقق ــا ت ــری آن ب ــیون و نرس ــه، آداپتاس قرنطین
ــپری  ــت س ــا موفقی ــار، ب ــای دور- چابه ــیالتی آبه ــات ش تحقیق
ــبی  ــگاه مناس ــده، جای ــا ۵ ســال آین ــی ۳ ت ــد ط ــی توان شــد، م
در صنعــت میگــوی کشــور پیــدا کنــد و درآمــد ارزی مطلــوب و 
قابــل توجهــی داشــته باشــد. ایــن مقــام مســئول، ادامــه داد: در 
ــن  ــزار ت ــته ۵۸ ه ــال گذش س
ــد  ــد ش ــور تولی ــو در کش میگ
توجهــی  قابــل  درآمــد  کــه 
ــه ارمغــان آورد.  ــرای کشــور ب ب
در صــورت پــرورش میگــوی 
کرومــا در نیمــه دوم ســال، 
بــه ویــژه در مناطقــی کــه دمــا 
ــد  ــر اســت، ایــن تولی پاییــن ت
ــه ای  ــل مالحظ ــزان قاب ــه می ب

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

رونمایی از پروژه پایلوت مولدسازی میگوی کروما در چابهار 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
ــه  ــاورزی، ب ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــور، س کش
مناســبت هفتــه دولــت، نمایشــگاهی را از دســتاوردهای موسســات 

زیرمجموعــه خــود برگــزار کــرد.
ــیزدهم،  ــت س ــاورزی دول ــوزه کش ــتاوردهای ح ــگاه دس در نمایش
عــالوه بــر حضــور تمامــی موسســات تحقیقاتــی، بانــک کشــاورزی، 
ــی  ــی تحقیقات ــز مل ــی از مراک ــاورزی و برخ ــه کش ــدوق بیم صن
حضــور داشــته و آخریــن دســتاوردهای خــود را بــه نمایــش 

ــد. ــته ان گذاش
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور نیــز بــا حضــور پررنــگ 
در ایــن نمایشــگاه، بــه روزتریــن دســتاوردهای خــود را در معــرض 

دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داد. بیوســیالژ ماهیــان گرمابــی و 
ســردآبی، کیــت هــای تشــخیص بیمــاری ویروســی میگــو و قــزل 
آال، واکســن کشــته دوگانــه اســترپتوکوکوزیس یرســینوزیس، 
معرفــی جیــره اقتصــادی فرمولــه شــده ماهــی کپــور بــا پروتئیــن 
کنجالــه کنجــد، ناپلــی گارد و آرتمیــا گارد از جملــه دســتاوردهای 
ــن  ــه در ای ــت ک ــور اس ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای نمایشــگاه ب
ــاختمان  ــه س ــگاه، ب ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــه من عالق
ــد.  ــد وزارت جهــاد کشــاورزی، طبقــه همکــف مراجعــه کردن جدی
ــهریور ۱۴۰۱  ــخ ۷ ش ــا تاری ــرده، ت ــگاه نامب ــت نمایش ــی اس گفتن

ــه داشــت. ادام

حضور فعال موسسه در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، دکتــر بهمنــی، رئیــس موسســه در افتتاحیــه ایــن رویــداد با 
اشــاره بــه اهمیــت ســالمت تغذیــه جامعــه و دسترســی آحــاد مــردم 
بــه غــذای ســالم، گفــت: طبــق برنامــه ســاالنه بایــد بــه تولیــد دو 
و نیــم میلیــون تــن محصــوالت شــیالتی برســیم. در همیــن راســتا 
ــره وری محصــوالت شــیالتی بســیار  ــش به ــای مصــرف و افزای ارتق

ضــروری اســت.
ــه اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد  ــا اشــاره ب وی ب
نقشــی موثــر در ایــن راســتا داشــته باشــند، افــزود: نتایــج بخشــی از 
ــذار  ــان واگ ــه شــرکت های دانش بنی ــان موسســه ب ــات محقق مطالع
شــده و بخشــی هــم آمــاده واگــذاری اســت. بــه همیــن منظــور از 
طــرف موسســه، بســته هــای حمایتــی بــرای شــرکت هــای دانــش 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــه حرک ــد ب ــه می توان ــده ک ــی ش ــان پیش بین بنی

هــا ســرعت ببخشــد.

ایشــان بــا بیــان اینکــه پژوهــش در موضــوع هوشــمند ســازی، مدت 
هاســت کــه در موسســه آغــاز شــده، تاکیــد کــرد: نقــش آفرینــی در 
حــوزه شــیالت، تنهــا بــا همــکاری بخــش دولتــی و بخــش خصوصی 
بــه ویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان، امــکان پذیــر اســت. گــواه آن 
هــم بهــره وری تعــداد زیــادی شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه بــا 

همــکاری بــا موسســه، بــه موفقیــت رســیده انــد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه، عنــوان کــرد: بــه جــز بــازار و تجــارت 
ــزی  ــادی، آب ــد و صی ــد صی ــی مانن ــش های ــیالت، بخ ــوزه ش در ح
ــوارد مهمــی اســت  ــای شــیالتی، از م ــرآورده ه ــد ف ــروری و تولی پ
ــی  ــز مل ــرآوری، مرک ــا توجــه شــود. در عرصــه ف ــه آنه ــد ب ــه بای ک
ــود،  ــا رک ــال ه ــس از س ــی، پ ــان در انزل ــرآوری آبزی ــات ف تحقیق
ــرده و  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــددا فعالی ــته مج ــال گذش ــی دو س ط
پایــگاه خوبــی بــرای یــاری رســانی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 

محســوب مــی شــود.
وی در پایــان گفــت: بــه همــت محققــان موسســه، پیش رویــداد کار 
آفرینــی و دانــش بنیــان شــیالت، اتفــاق مهمــی در عرصــه شــیالت 
اســت کــه طــی ۱۹ و 2۰ شــهریور امســال برگــزار مــی شــود و در 
ســه مرحلــه اجــرا خواهــد شــد. امیــد مــی رود بتــوان بــا برگــزاری 
ایــن رویــداد، بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت عرصــه شــیالت را 

حــل کنیــم.
گفتنــی اســت در ایــن رویداد نمایشــگاهی، موسســه تحقیقــات علوم 
شــیالتی کشــور نیــز حضــور داشــته و محصــوالت و دســتاوردهای 
خــود را بــه عرصــه نمایــش گذاشــته اســت. ایــن رویــداد بــه مــدت 

یــک روز در تاریــخ ۱ شــهریور  تــا ســاعت ۱۸ ادامــه داشــت.

برگزاری رویداد نمایشگاهی شرکت های دانش بنیان شیالتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی 
کشــور، بــه مناســبت هفتــه دولــت از کارمنــدان نمونــه ، بــا حضور 
ــوری و  ــورت حض ــه ص ــکاران ب ــن و هم ــه، معاونی ــس موسس رئی
ــود  ــر محم ــد. دکت ــل گردی ــات تجلی ــالن جلس ــاری در س وبین
ــت  ــن گرامیداش ــم، ضم ــن مراس ــه، در ای ــس موسس ــی، رئی بهمن
ــه  ــک ب ــر و تبری ــی و باهن ــهیدان رجای ــاد ش ــت و ی ــه دول هفت

ــت:  ــه گف ــز تابع ــا و مراک ــی همــکاران ســتاد، پژوهشــکده ه تمام
ــی کارمنــدان  ــی وقفــه تمام ــدون شــک، حاصــل تــالش هــای ب ب
اســت کــه مــی توانیــم  بــه جایــگاه هــای موفقــی برســیم. طــی 
ــه همــکاران  ــی ب ــر بهمن ــوح ســپاس از طــرف دکت ــن مراســم ل ای

ــی باشــد: ــل م ــه شــرح ذی اهــدا شــد کــه متــن آن ب
ــون  ــور مره ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــربلندی موسس س
ــی باشــد  ــی م ــون جنابعال ــی چ ــد کارکنان ــور و کارآم ــالش پرش ت
کــه بــا همــه تــوان، مهــارت، تخصــص و تعهــد بــرای رســیدن بــه 
ــراوان و  ــا کوشــش ف ــه و ب ــه مخلصان ــن مجموع ــه ای ــداف عالی اه

ــد. ــوده ای ــی ننم ــن راه کوتاه جانفشــانی در ای
ــرای خدمــات  ــی ب ایــن لــوح، بازتــاب کوچکــی از ســپاس و قدردان
ــام  ــان در انج ــه ت ــای صمیمان ــالش ه ــی ت ــر بخش ــه و اث صادقان
ــو تابنــاک لطــف احدیــت  ــی باشــد. پرت ــه م ــق وظایــف محول دقی

ــاد. ــان ب ــنی بخــش راهت ــواره روش هم
ــه صــورت  ــه ب ــز ک ــا و مراک ــز روســای پژوهشــکده ه ــان نی در پای
ــکاران  ــای هم ــالش ه ــتند و از ت ــور داش ــه حض ــازی در جلس مج
ــنهادات  ــرات و پیش ــن نظ ــد و همچنی ــی کردن ــکر و قدردان تش

ــد. ــان نمودن ــود را بی خ

برگزاری مراسم تجلیل از کارمند نمونه در هفته دولت
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ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوراداری و  ــس ام ــع رئی ــه تودی ــرگان، جلس ــی- گ ــای داخل آبه
ــر  ــد. دکت ــزار گردی ــس برگ ــالن کنفران ــز در س ــتیبانی مرک پش
آقایــی مقــدم، رئیــس مرکــز در بیاناتــی از مهنــدس حســن زمانی 
ــرد و  ــر و تشــکر ک ــز تقدی ــور اداری مرک ــئولیت ام ــول مس در ط
ــت  ــی آرزوی موفقی ــد زندگ ــل جدی ــه فص ــان در ادام ــرای ایش ب
ــر بــه ســبب بازنشســتگی بــه وی اهــدا شــد.  ــوح تقدی نمــود و ل
ــی، آرزوی  ــکر و قدردان ــار تش ــن اظه ــز ضم ــکاران نی ــایر هم س

ــد. ــالمتی کردن ــت و س موفقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور، بــه نقــل از ایرنــا، »محمــود بهمنــی« در 
ــال  ــان فع ــش بنی ــرکت های دان ــگاه ش ــه نمایش ــم افتتاحی مراس
در حــوزه شــیالت در جمــع خبرنــگاران، افــزود: یکــی از مباحــث 
ــادی  ــیون اقتص ــعه مکانیزاس ــد، توس ــش تولی ــرای افزای ــم ب مه
ــد را در واحــد ســطح  ــم تولی ــا بتوانی در بخــش شــیالت اســت ت
ــا ۷۰  ــن ۶۰ ت ــا بی ــق آماره ــه وی، طب ــه گفت ــم. ب ــش بدهی افزای
ــه غــذا آنهــا اســت و اگــر  ــوط ب درصــد هزینــه تولیــد آبزیــان مرب
ــه طــور قطــع  ــی برســیم ب ــه خودکفای ــن بخــش ب ــم در ای بتوانی
ــد. ــد باش ــش تولی ــی در افزای ــد گام بزرگ ــوع می توان ــن موض ای

ــان  ــا بی ــور ب ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــس موسس ریی
ــت،  ــرح اس ــز مط ــره وری آب نی ــث به ــش بح ــن بخ ــه در ای اینک
ــع آب شــیرین محــدود  ــه اینکــه مناب ــا توجــه ب اظهــار داشــت: ب
ــی در  ــای دریای ــد آب ه ــی مانن ــع آب ــایر مناب ــد از س ــت، بای اس

ــم.  ــتفاده کنی ــس اس ــی در قف ــرورش ماه پ
ــای  ــه در آب ه ــی ک ــرای گونه های ــن ب ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــز ضــروری اســت کــه از روش هــای  ــی می کننــد نی شــیرین زندگ

ــم.  ــره وری آب اســتفاده کنی به
ــود را  ــای خ ــد قیمت ه ــه بتوانن ــرکت هایی ک ــت: ش ــی گف بهمن

بــه نوعــی تنظیــم کننــد تــا بــه مکانیزاســیون اقتصــادی برســند 
نه تنهــا بــه نفــع خودشــان بلکــه بــه نفــع تولیدکننــدگان 
ــوژی  ــر از تکنول ــی اگ ــتم های پرورش ــرا در سیس ــود، زی ــد ب خواه

ــود. ــاد ش ــکالتی ایج ــت مش ــن اس ــود ممک ــتفاده نش روز اس
وی بــا بیــان اینکــه در دنیــا نیــز موفقیــت بخش هــای خصوصــی 
ــه داد:  ــت، ادام ــیون اس ــه مکانیزاس ــی ب ــان متک ــد آبزی در تولی
ــگاه  ــال در نمایش ــان فع ــش بنی ــرکت های دان ــور ش ــون حض اکن
ــا  ــده ی ــازی ش ــی  س ــتاوردهای بوم ــه دس ــر ارائ ــیالت بیانگ ش
مهندســی معکــوس فناوری هــای اســتفاده شــده در خــارج از 

ــد. ــک کن ــت کم ــن صنع ــه ای ــد ب ــه می توان ــت ک ــور اس کش
رییــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور اظهــار 
ــال ایــن هســتیم بتوانیــم یــک  ــه دنب داشــت: بنابرایــن اکنــون ب
ــرکت های  ــیالت، ش ــات ش ــن تحقیق ــوئی بی ــی و همس ــم افزای ه
ــر  ــا حداکث ــم ت ــاد کنی ــی ایج ــش خصوص ــان و بخ ــش بنی دان
ــرانه  ــش س ــه افزای ــی ب ــه منته ــان ک ــد آبزی ــره وری در تولی به

ــیم. ــته باش ــود، داش ــرف ش مص

کاهش واردات تیالپیا/ تولید در ۴ اســتان کشور
ــی در  ــه متوال ــه جلس ــده در س ــرر ش ــرد: مق ــح ک ــی تصری بهمن
ــان تحــت عنــوان رویدادهــای کســب  ــر و آب انتهــای شــهریور، مه
ــا همــکاری  و کار شــیالتی توســط موسســه تحقیقــات شــیالت ب
ــوری و  ــاوری ریاســت جمه ــی فن ــت علم ــیالت، معاون ــازمان ش س
وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار می شــود بتوانیــم همــه مشــکالت 
ــا کمــک شــرکت  هــای  ــد را در کشــور احصــا و ب و نیازهــای تولی
ــه  ــس موسس ــم. ریی ــل کنی ــل و فص ــا را ح ــان آنه ــش بنی دان
ــا  ــی تیالپی ــد ماه ــاره تولی ــوم شــیالتی کشــور درب ــات عل تحقیق
گفــت: بــر اســاس مجــوز ســازمان محیــط زیســت کشــور، تیالپیــا 
در چهــار اســتان ســمنان، قــم، خراســان جنوبــی و یــزد کمــاکان 

ــود. ــد می ش ــی تولی ــه صــورت پرورش ــابق ب س
وی اظهــار داشــت: طبــق آمارهــا ســال گذشــته ۷۰۵ تــن ماهــی 
ــار  ــن آم ــه ای ــد ک ــازار ش ــه ب ــد و روان ــور تولی ــا در کش تیالپی

ــت. ــا اس ــش واردات تیالپی ــر کاه بیانگ

جلسه تودیع در مرکز گرگان با حضور رئیس مرکز و همکاران 

کاهش هزینه های تولید شیالت با اجرای مکانیزاسیون اقتصادی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــان در حــوزه  ــداد نمایشــگاهی شــرکت هــای دانــش بنی کشــور، روی
شــیالت  بــه مــدت یــک روز ) تاریــخ ۱ شــهریورماه ۱۴۰۱ ( در 
محــل دائمــی  نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار و مــورد 

ــرار گرفــت. اســتقبال عمــوم عالقــه منــدان ق
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــداد نمایشــگاهی، موسس ــن روی در ای
کشــور بــا ارائــه  محصــوالت و دســتاوردهای متنــوع خــود، مشــارکتی 

فعــال داشــت.
ــورنا  ــاورزی، س ــاد کش ــانی وزارت جه ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور در حاشــیه مراســم 
ــع  ــیالتی در جم ــان ش ــرکت های دانش بنی ــگاه ش ــه نمایش افتتاحی
ــوزه  ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــرد: تع ــار ک ــگاران اظه خبرن
کشــاورزی کــم اســت و کمتــر از ۴ درصــد از شــرکت های مــا در ایــن 

ــد. ــت می کنن ــوزه فعالی ح
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور گفت: یکــی از اهــداف ما در 
ــان در حــوزه کشــاورزی  ــرکت های دانش بنی ســال جــاری توســعه ش
بــه خصــوص شــیالت بــوده اســت. وی افــزود: یکــی از اهــداف مــا در 
ــان در حــوزه کشــاورزی  ــرکت های دانش بنی ســال جــاری توســعه ش

بــه خصــوص شــیالت بــوده اســت.
ــرای  ــت ب ــات دول ــده در هی ــالغ ش ــند اب ــه س ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ــی در ایــن ۵ مــاه  ــان گفــت: اتفاقــات خوب توســعه بخــش دانش بنی
رقــم خــورده اســت و کمیتــه پیگیــری در ایــن زمینــه ایجــاد شــده 
اســت. وی ادامــه داد: در ایــن مــدت شــرکت های بســیاری بــه حــوزه 
دانش بنیــان پیوســته اند و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در 

ــرور جــذب شــده اســت. ــه م ایــن حــوزه ب
ــا  ــرد: ب ــان ک ــور خاطرنش ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
پیگیری هــای وزارت جهــاد کشــاورزی بــه خصــوص ســازمان شــیالت، 
شــرکت های بســیاری در بخــش دانش بنیــان کشــاورزی جــذب 

ــورد. ــم بخ ــی رق ــات خوب ــم اتفاق ــده اند و امیدواری ش
ســتاری بــا بیــان اینکــه حــوزه دریــا در ایــران مغفــول مانــده اســت، 
گفــت: حــوزه شــیالت جــای کار بســیاری دارد، بکر اســت و تکنولوژی 

بــه راحتــی می توانــد در ایــن حــوزه رســوخ پیــدا کنــد.
ــی، رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور  ــر بهمن دکت
نیــز در آئیــن افتتاحیــه ایــن رویــداد، طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه 

اهمیــت ســالمت تغذیــه جامعــه و دسترســی آحــاد مــردم بــه غــذای 
ــد دو و  ــه تولی ــد ب ــه ســاالنه بای ــق برنام ــار داشــت: طب ســالم، اظه
ــون تــن محصــوالت شــیالتی برســیم. در همیــن راســتا  نیــم میلی
ــیار  ــیالتی بس ــوالت ش ــره وری محص ــش به ــرف و افزای ــای مص ارتق
ضــروری اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــزود:  ــند، اف ــته باش ــتا داش ــن راس ــر در ای ــی موث ــد نقش ــی توانن م
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــان موسس ــات محقق ــی از مطالع ــج بخش نتای
ــت.  ــذاری اس ــاده واگ ــم آم ــی ه ــده و بخش ــذار ش ــان واگ دانش بنی
بــه همیــن منظــور از طــرف موسســه، بســته هــای حمایتــی بــرای 
ــه  ــد ب ــه می توان ــده ک ــی ش ــان پیش بین ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

حرکــت ایــن شــرکت هــا ســرعت ببخشــد.
ــازی،  ــمند س ــوع هوش ــش در موض ــه پژوه ــان اینک ــا بی ــرده  ب نامب
مــدت هاســت کــه در موسســه آغــاز شــده اســت، تاکیــد کــرد: نقش 
آفرینــی در حــوزه شــیالت، تنهــا بــا همــکاری بخــش دولتــی و بخش 
خصوصــی بــه ویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان، امــکان پذیر اســت. 
گــواه آن هــم بهــره وری تعــداد زیــادی شــرکت دانــش بنیــان اســت 

کــه در  همــکاری بــا موسســه، بــه موفقیــت رســیده انــد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه  عنــوان کــرد: بــه جــز بــازار و تجــارت 
ــزی  ــادی، آب ــد و صی ــد صی ــی مانن ــش های ــیالت، بخ ــوزه ش در ح
پــروری و تولیــد فــرآورده هــای شــیالتی، از مــوارد مهمــی اســت کــه 
بایــد بــه آنهــا توجــه شــود. در عرصــه فــرآوری، مرکــز ملــی تحقیقات 
ــی دو ســال  ــود، ط ــا رک ــس از ســال ه ــی، پ ــان در انزل ــرآوری آبزی ف
گذشــته مجــددا فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و پایــگاه خوبــی بــرای 
یــاری رســانی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان محســوب مــی شــود.

وی در پایــان گفــت: بــه همــت محققــان موسســه، پیــش رویــداد کار 
آفرینــی و دانــش بنیــان شــیالت، اتفــاق مهمــی در عرصــه شــیالت 
ــود و در  ــی ش ــزار م ــال برگ ــی ۱۹ و 2۰ شــهریور امس ــه ط اســت ک
ــا برگــزاری  ــوان ب ــی رود بت ــد م ــه اجــرا خواهــد شــد. امی ســه مرحل
ــی از مشــکالت عرصــه شــیالت را  ــل توجه ــداد، بخــش قاب ــن روی ای

حــل کنیــم.

حضور موسسه در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در حوزه شیالت

۵



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۶

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــوم  تحقیقــات  موسســه 
ــود  ــر محم ــور، دکت ــیالتی کش ش
بهمنــی، در رویــداد کارآفرینــی 
ــان و اشــتغال  ــش بنی ــه دان نوآوران
آفریــن حــوزه شــیالت کــه در 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 
ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد، 
ــا اشــاره بــه شــعار ســال مبنــی  ب
ــر تولیــد دانــش بنیــان اشــتغال  ب
آفریــن، گفــت: موسســه تحقیقات 
علوم شــیالتی کشــور بــا ۱۳ مرکز 
ــی ۱۰۴  ــه قدمت و پژوهشــکده تابع
ســاله دارد که دارای ۹۱ آزمایشــگاه 
ــی ۱۰۵۳ دســتگاه  مرجــع تخصص

پیشــرفته آزمایشــگاهی و نــاوگان شــناورهای تحقیقاتــی مجهز اســت.
ــی،  ــا محوریــت نیازهــای کنون ــوآوری در شــیالت ب تبییــن ضــرورت ن
احصــای مشــکالت و نیازهــای فناورانــه تولیدکننــدگان، پــرورش 
ــده  ــیالت کشــور، شناســایی ای ــت ش ــان در صنع ــدگان و ذی نفع دهن
پــردازان و نــوآوران، آشکارســازی فرصــت هــای نهفتــه و پنهــان در حوزه 
ــکل گیری  ــرای ش ــته ای ب ــای بین رش ــیالت و حوزه ه ــی ش تخصص
شــرکت های دانش بنیــان، تســهیل ارتبــاط موثــر بیــن فعــاالن 
نــوآوری در بخــش شــیالت، حمایــت از ایــده هــای منتخــب در جهــت 
ایجــاد کســب و کارهــای دانــش بنیــان و تولید ثــروت پایدار، تشــکیل 
ــان،  ــردی در حــوزه شــیالت و آبزی ــی کارب ــک دســتاوردهای پژوهش بان
فراهــم ســازی مقدمــات جهــت بازاریابی و فروش دســتاوردها و توســعه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان از جملــه اهــداف ایــن رویــداد اســت کــه 

دکتــر بهمنــی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
ــزود: بخــش اول  ــداد، اف ــورد مراحــل برگــزاری روی ــی در م ــر بهمن دکت
شــامل پیــش رویــداد اســت کــه نیازســنجی فناورانــه صنعت شــیالت 
ــم  ــه تی ــت ک ــی اس ــداد اصل ــش دوم روی ــود؛ بخ ــام می ش در آن انج
ــه  ــوم مرحل ــش س ــرد و بخ ــی گی ــورت م ــده ص ــعه ای ــازی و توس س
ــد  ــاق خواه ــش شــتابدهی و جــذب در آن اتف ــه پی ــی اســت ک نهای

افتــاد.
رئیــس موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور در مــورد مخاطبین 
رویــداد، گفــت: فعــاالن دارای ایده هــای فناورانــه، پژوهشــگران و 
محققــان پژوهشــکده هــا و مراکــز علمــی و پژوهشــی، اعضــای هیــات 
ــته های  ــجویان رش ــالن، دانش ــارغ التحصی ــا، ف ــگاه ه ــی دانش علم
مرتبــط، انجمن هــای علمــی، شــرکت هــای دانــش بنیــان کل کشــور، 
شــرکت هــای فنــاور عضــو مراکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــه، فعــاالن  ــاز فناوران ــر حــوزه نی کل کشــور، اســتارتاپ ها و فنــاوران ه
ــای  ــه ه ــدگان، کارخان ــد کنن ــرداران، تولی ــیالت )بهره ب ــت ش صنع
خــوراک آبزیــان، کارخانــه هــای فــرآوری، اتحادیه هــا، ســازمان شــیالت 

ــد. ــه شــمار می رون ــداد ب ــن روی ــه مخاطــب ای ــران و... از جمل ای

ــی، در ســخنان خــود  ــر بهمن دکت
رویــداد،  دوم  بخــش  مــورد  در 
هــای  ایــده  ارزیابــی  گفــت: 
ــاختار و  ــه در س ــه و فناوران نوآوران
الگوهــای تعریــف شــده، داوری 
و مشــاوره، ارســال بــه ســامانه، 
اصالحــات، راهنمایــی و هدایــت 
ــی  ــی نهای ــگ، ارزیاب ــا منتورین ی
ــر در  ــای برت ــرح ه ــر از ط و تقدی
ایــن بخــش رویــداد اتفــاق خواهــد 
افتــاد. دکتــر بهمنــی، عنــوان کرد: 
ــه  ــم هــای منتخــب ب ــت تی هدای
صاحبــان ایــده فناورانــه بــرای 
ــت،  ــا خدم ــول ی ــل محص تکمی
ارائــه تعــدادی از طــرح هــا پــس از 
ــارک  ــی و پ ــه ســرمایه گــذاران، صنــدوق هــای تامیــن مال ــل ب تکمی
هــای علــم و فنــاوری در جهــت ایجــاد شــرکت هــای فنــاور و نهایتــاً 
ــت در  ــان صنع ــه صاحب ــا ب ــرح ه ــدادی از ط ــه تع ــان، ارائ ــش بنی دان
قالــب مشــارکت فــروش و واگــذاری، از مراحــل بخــش ســوم رویــداد بــه 

ــی رود. ــمار م ش
ــان و اشــتغال  ــه دانــش بنی ــی نوآوران ــداد کارآفرین ــی اســت، روی گفتن
ــات  ــازمان تحقیق ــه اول در س ــه در مرحل ــیالت ک ــوزه ش ــن ح آفری
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار مــی شــود کــه دو روز پذیــرای ایــده 

ــود. ــردازان و فعــاالن صنعــت خواهــد ب پ
ــز  ــده و مراک ــزار ش ــازی برگ ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــداد ب ــن روی ای
و پژوهشــکده هــای تابعــه موسســه،دکتر خیرالدیــن، معــاون فنــاوری 
ــوزش و  ــیون آم ــس کمیس ــادی، رئی ــر من ــوآوری وزارت علوم،دکت و ن
ــر بهشــتی، رئیــس مرکــز  ــس شــورای اســالمی، دکت تحقیقــات مجل
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــاوری معاون ــی فن ــرح هــای کالن مل ط
جمهــوری در آن حضــور داشــتند. ضمن اینکه دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشــی، دفاتــر معاونــت علمــی ریاســت جمهوری، ســازمان شــیالت 
ایــران و ادارات کل تابعــه آن، پــارک هــای علــم و فنــاوری، اتحادیــه ها و 
تشــکل هــا و شــتاب دهنــده هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان و فناور 

از واحدهــای همــکار ایــن رویــداد هســتند.

سخنرانی دکتر بهمنی در رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالت
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گزارش تصویری رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالت
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ــرآوری  ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــن روز از هفت ــا دومی ــدو، روز پنجشــنبه مصــادف ب ــان- یونی آبزی
دولــت، مهنــدس حســینی، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــیالت 
ایــران بــه اتفــاق مهنــدس تقــی نصیــری، مدیــرکل شــیالت گیــالن 
و همراهــان، از خــط تولیــد و آزمایشــگاه های تخصصــی مرکــز 
ــا حضــور مهنــدس حســینی  ــد. ســپس نشســتی ب ــد نمودن بازدی
و مهنــدس تقــی نصیــری، دکتــر حافظیــه، معــاون پژوهــش 
ــایر  ــور و س ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــاوری موسس و فن
ــز و  ــس مرک ــی، رئی ــر جلیل ــدا، دکت ــد. ابت ــزار ش ــان برگ همراه
مهنــدس عبــودی مدیرعامــل شــرکت المــاس آدریــن پــارس ضمــن 
ــور و  ــیالتی کش ــی ش ــات عال ــور مقام ــر از حض ــدم و تقدی خیرمق
ــب، در خصــوص ســوابق و پژوهــش هــای انجــام  ــه ترتی اســتان، ب
شــده توســط مرکــز در حــوزه هــای هندلینــگ و حفــظ کیفیــت، 
ــتی از  ــوالت زیس ــد محص ــی، و تولی ــای دریای ــی غذاه ــوع بخش تن
ــن  ــاس آدری ــرکت الم ــای ش ــن فعالیت ه ــیالتی، همچنی ــع ش مناب
پــارس در زمینــه تولیــد محصــوالت متنــوع آمــاده طبــخ و مصــرف، 
ــا مشــارکت  ــی، صــادرات فرآورده هــای ماهــی، ب ترویــج آبــزی مصرف
ــد. مهنــدس حســینی  ــه گردی ــی ارائ ــه اختصــار توضیحات مرکــز، ب
در ایــن نشســت ضمــن تقدیــر از اقدامــات مشــارکتی انجــام شــده 
ــبرد  ــت پیش ــه جه ــی ک ــی و دولت ــای خصوص ــش ه ــط بخ توس

سیاســت هــای کنونــی جامعــه در ایجــاد امنیــت غذایــی و تولیــد 
غــذای ســالم پیشــگام هســتند اظهــار داشــت، مدیریــت و تجــاری 
ســازی دانــش موجــود در حــوزه آبــزی مصرفــی از اهــم موضوعــات 
مــی باشــد کــه بایــد توجــه ویــژه گــردد. همچنیــن تعییــن بــازار و 
ســهم بــازار کار بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه آمــار 
فائــو در تجــارت آبزیــان، پروتئیــن آبزیــان ســهم ۴۹ درصــدی دارد و 
بــرای تامیــن غــذای بشــر، الجــرم بایــد وارد حــوزه آبزیــان شــویم و 
ــی بایســتی محــور ارزان ســازی را تقویــت  ــت غذای ــن امنی در تامی
ــی،  ــای دریای ــودن غذاه ــی ب ــه را از تجمالت ــت جامع ــرده، ذهنی ک
ــرای  ــی ارزان قیمــت تغییــر داده و ب ــرآورده هــای دریای ــا تولیــد ف ب
ــت  ــد از حال ــه، بای ــده در جامع ــاد ش ــول ایج ــد و تح ــش تولی جه
ــت  ــی همچــون فس ــه غذاهای ــد ب ــا خــارج شــد و بای ســنتی غذاه
ــرد.  ــوذ ک ــه( نف ــق جامع ــه عالئ ــه ب ــی )توج ــه ماه ــر پای ــا ب فوده
گونــه هــای ارزشــمندی همچــون ســاردین و کیلــکا، بیشــتر مــورد 
ــن  ــانی ای ــرف انس ــهم مص ــش س ــد افزای ــه و بای ــرار گرفت ــه ق توج
گونــه هــا از اهــداف تولیــد باشــد. خوشــبختانه صــادرات آبزیــان در 
ــری  ــت بهت ــاورزی وضعی ــوالت کش ــر محص ــه دیگ ــبت ب ــران نس ای
ــرای ترویــج آبــزی مصرفــی راهکارهایــی شــامل: ســایت  دارد و مــا ب
ــوالت و در  ــم محص ــای دائ ــگاه ه ــازی، نمایش ــای مج ــا و فضاه ه
اولویــت قــراردادن ترویــج آبــزی مصرفــی در ســندها و تفاهــم نامــه 

ــم.  ــار داری ــی را در اختی ــا بخــش خصوص ــده ب هــای منعق
ــروی محرکــه  ــوان نی ــه عن ــا ب ــرمایه گذاره ــزود س ــن اف وی همچنی
قابــل احتــرام بــوده و همــکاری مراکــز تحقیقاتــی در حــوزه آبزیــان 
ــداری  ــق برپای ــد منطب ــذار بای ــرمایه گ ــی و س ــش خصوص ــا بخ ب
ســرمایه گــذاری، جایگزینــی غــذای ســالم و محصــول ارزان قیمــت 
ــا  ــار آنه ــی در کن ــزی مصرف ــازی آب ــگ س ــوزه فرهن ــد و در ح باش
باشــیم. در برخــی از اســتان هــا کــه اطالعــات کافــی از تنــوع طبــخ 
ــنواره  ــزاری جش ــا برگ ــوان ب ــی ت ــدارد م ــود ن ــی وج ــرف ماه و مص
هــای ملــی و اعــزام افــراد از اســتان هــای ســاحلی، آبــزی مصرفــی 

ــج داد. را تروی

 بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

۸

اربعین اربعین 
حسینیحسینی

 تسلیت باد تسلیت باد
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهای 
ــا  ــو ب ــرورش میگ ــعه پ ــت توس ــا محوری ــه ای ب ــرگان، جلس داخلی-گ
حضــور رئیــس مرکــز، رئیس پژوهشــکده میگوی کشــور و کارشناســان 

ذیربــط طرفیــن در دفتــر مدیــر کل شــیالت اســتان گلســتان برگــزار 
شــد. ابتــدا مهنــدس جبــاری، مدیــر کل شــیالت اســتان، در خصــوص 
اهمیــت پــرورش میگــو در اقتصــاد اســتان و ضــرورت حمایــت 
تحقیقاتــی از ایــن صنعــت صحبــت کــرد و عنوان داشــت که مســئله 
تکثیــر میگــو در اســتان اولویت اول شــیالت در اســتان اســت. ســپس 
ــان آبهــای  ــر آبزی ــی مقــدم، رئیــس مرکــز تحقیقــات ذخای ــر آقای دکت
ــه اشــاره  ــن زمین ــی شــیالت در ای ــز در همراه ــزم مرک ــر ع ــی ب داخل
داشــت. در ادامــه دکتــر دشــتیان نســب، رئیــس پژوهشــکده میگــوی 
ــی و  ــت تحقیقات ــکده در حمای ــی پژوهش ــی و توانای ــور، از آمادگ کش
ــن  ــر بی ــادل نظ ــت نمــود. تب ــر در اســتان صحب ــروژه تکثی ــرای پ اج
حضــار صــورت گرفــت و مقــرر شــد کــه پژوهشــکده میگــو پروپوزالــی 
ــار  ــه و اداره کل شــیالت موضــع تامیــن اعتب ــرای ایــن موضــوع تهی ب
را پیگیــری نماینــد و در قالــب یــک تیــم اجــرای کار را آغــاز نماینــد.

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
آبــزی  پژوهشــکده 
آبهــای  پــروری 
کشــور-  داخلــی 
ســخنرانی  گیــالن، 
علمــی تحــت عنــوان 
ماهــی  »ســس 
گونــه  ســربزرگ، 
ــرورش در  ــتعد پ مس
ــمی  ــیدفخرالدین میرهاش ــر س ــط دکت ــی« توس ــتخرهای گرماب اس
نســب از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده آبــزی پــروری کشــور، 
در محــل ســالن همایــش پژوهشــکده ارایــه گردیــد. خانــواده کپــور 
ــه هــای پرورشــی  ــروف تریــن گون ــان )Cyprinidae(، از مع ماهی

ــورهای  ــیاری از کش ــه در بس ــتند ک ــی هس ــان گرماب ــروه ماهی گ
جهــان از جملــه ایــران پــرورش داده می شــوند. تنــــوع بخشــــی 
بــــه آبزیــــان پرورشــــی بــه عنـــوان یـــک ضـــرورت همـــواره 
مـــورد تأکیـــد محققین و صاحـــب نظـــران شیالتی کشـــور می 
ــرگنده  ــی س ــس ماه ــان، س ــواده کپورماهی ــن خان ــد. در بی باش
ــه  ــه از گون Luciobarbus capito Güldenstaedt, ۱۷۷۳- ک
ــات  ــتن خصوصی ــا داش ــت، ب ــور اس ــادی کش ــی و اقتص ــای بوم ه
مطلوبــی همچــون قابلیــت سازگارشــدن بــا محیــط اســتخر، تحمل 
ــورداری از  ــتخر، برخ ــیمیایی آب اس ــی و ش ــانات فیزیک ــاالی نوس ب
رژیــم غذایــی متنــوع و امــکان اســتفاده از ســطوح مختلــف غذایــی 
ــر  ــت در براب ــتی، مقاوم ــذای دس ــه غ ــری ب ــادت پذی ــتخر، ع اس
ــازار پســندی و قیمــت فــروش مناســب بــه عنــوان  آلودگــی هــا، ب
یکــی از بهتریــن گزینــه هــای مســتعد پرورش تــوام در اســتخرهای 

گرمابــی بــه شــمار مــی رود.

روند توسعه پرورش میگو در استان گلستان

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- گیالن

۹

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دریــای  اکولــوژی  پژوهشــکده 
خــزر- ســاری، در راســتای ایجــاد 
عقــد تفاهم نامــه و انجــام فعالیت 
های مشــترک در حوزه بهداشــت 
عمومــی و تاثیــرات تغییــر اقلیــم 
ــه زاده،  ــر نصرال ــر ســالمت دکت ب
رئیــس و دکتــر صفــری، معاونــت 
پژوهشــی و خانــم دکتــر قیاســی، 
رئیس بخــش بهداشــت و بیماری 

هــای آبزیــان پژوهشــکده بــا ارائــه زمینــه هــای مشــترک تحقیقاتــی 
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر و نیــز عقــد تفاهــم نامــه بــا رئیــس 
مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی، معاون آموزشــی دانشــکده بهداشــت 
و جمعــی از اســاتید دانشــکده بهداشــت عضــو کارگــروه تغییــر اقلیم بر 
ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران جلســه ای برگــزار شــد. در 
ایــن جلســه بــر برخــی از موضوعــات تحقیقی مشــترک توافــق گردید و 
مقــرر شــد عناویــن ایــن فعالیت هــا، شــرح مختصــری از اهمیــت آن و 
نیــز اهــداف مــورد نظــر در قالــب یــک فــرم اولیــه به مرکــز جهــت ارائه 
بــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و ادامــه فعالیــت هــای 

مشــترک ارائــه گــردد.  

نشست مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
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انتصاب بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبزی پــروری آبهــای داخلی 
ــی روز  ــاه ۱۴۰۱ گردهمای ــالن، روز ســه شــنبه ۸ شــهریور م کشــور- گی
مزرعــه بــه منظــور انتقال یافته پژوهشــی بــا عنــوان »بیوتکنیک تکثیر 
و پــرورش انبــوه دافنــی ماگنــا، شــیوه جمــع آوری و تولیــد سیســت » 
توســط دکتــر ســید محمــد صلواتیــان و بــا حضــور کارشناســان و بهره 
بــرداران شــیالتی در پژوهشــکده برگــزار شــد. در ایــن کارگاه شــیوه های 
کشــت و پــرورش متراکــم دافنــی و روش هــای جمــع آوری و نگهــداری 
سیســت ایــن جانــدار ارزشــمند شــیالتی بــه شــرکت کننــدگان ارایــه 
گردیــد. دافنــی هــا بــه عنــوان غــذای آغازیــن در تغذیــه و پــرورش الرو 
انــواع آبزیــان از اهمیــت بســیار باالیــی برخــور دارنــد. یکــی از مشــکالت 
مجتمــع هــای تکثیــر و تولیــد بچــه ماهــی، تامیــن دافنــی هــای مورد 
نیــاز در یــک دوره محــدود )خــارج از فصــل تکثیــر دافنــی( مــی باشــد، 
بدیــن منظــور بــا فراهــم نمــودن شــرایط ایــده آل در داخل آزمایشــگاه و 
یــا سیســتم گلخانــه ای و بــا کنتــرل فاکتورهــای فیزیکی و شــیمیایی 
نظیــر درجــه حــرارت داخــل ســالن، درجــه حــرارت آب، میزان اســیدیته، 

میــزان اکســیژن محلــول در 
ــودن  ــه نم ــی و اضاف آب، هواده
انــواع  طریــق  از  موادمغــذی 
ــیمیایی  ــی، ش ــای حیوان کوده
و مخمــر نانوایــی مــی تــوان 
ــرای  ــی ب ــوه دافن ــه کشــت انب ب
تغذیــه الرو ماهیــان دســت پیــدا 

کــرد. در ایســتگاه تحقیقــات تخصصــی تغذیــه و غــذای زنــده آبزیــان 
پژوهشــکده پــس از یــک دوره 2۵ روزه تراکــم باالیــی از دافنــی هــا تولید 
و برداشــت شــد. غذادهــی الروهــا بــا دافنــی عــالوه بــر نقش تغذیــه ای و 
افزایــش راندمــان تولیــد در میــزان بقــاء و پایــداری الروهــا نیز موثــر بوده 
و میــزان بقــای الروهــا را بــه بیــش از ۹۰ درصــد مــی رســاند. در پایــان 
کار کشــت متراکــم دافنــی مــی تــوان سیســت هــای حاصله را توســط 
ــه  ــرورش ســال بعــد ب ــرای پ الــک هــای ۱۰۰ میکــرون جمــع آوری و ب

ــی نگهــداری نمــود. صــورت خشــک یــا در محیــط آب

برگزاری روز مزرعه و انتقال یافته پژوهشی

بــه گــزارش روابــط عمومی 
بیــن  تحقیقــات  انســتیتو 
ــاری، دوره  المللی ماهیــان خاوی
ــش  ــوان »نق ــا عن ــی ب آموزش
مدیریــت خــاک بســتر در آبزی 
ــره  ــر زه ــط دکت ــروری« توس پ
ــوم شناســی برگــزار شــد.  رمضانپــور، عضــو هیــأت علمــی بخــش ب
مــدرس ایــن دوره ابتــدا بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد و حفــظ بســتر 
مناســب در مدیریــت اســتخرهای پــرورش ماهــی، pH و مــواد آلــی 
خــاک، از بیــن رفتــن الیــه اکســید شــده و تجمــع رســوبات نــرم را از  
مهمتریــن مــوارد در مدیریــت خــاک بســتر اســتخرها عنــوان کردنــد. 
ایشــان در ادامــه افزودنــد اســتخرداران بایــد تــالش کننــد تــا مانــع 

پیشــرفت مشــکالت کیفیــت خــاک بســتر شــوند. دکتــر رمضانپــور 
ســپس موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت اســتخرهای جدیــد و قدیمی 
را عنــوان نمــود و خاطرنشــان کرد در اســتخرهای جدیــد، کمبودهای 
خــاک بایــد شناســایی و رفــع شــود تــا از تشــکیل خــاک هــای فقیــر 
و بــا کیفیــت پاییــن جلوگیــری شــود و در اســتخرهای قدیمــی نیــز 
چنانچــه مشــکل کیفیــت خــاک داشــته باشــیم، ابتــدا بایــد مشــکل 
ــع از پیشــرفت آن شــد.  ــا اعمــال مدیریــت مان را مرتفــع و ســپس ب
ــرداری  ــه ب ــد و نمون ــن بازدی ــران ضم ــی فراگی ــن دوره آموزش در ای
از بســتر یکــی از اســتخرهای خاکــی مرکــز بازســازی و حفاظــت از 
ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری شــهید دکتــر بهشــتی  و آنالیــز 
بافــت خــاک آن در آزمایشــگاه، بــا برخــی روش هــا جهــت محافظــت 

از کیفیــت خــاک آشــنا شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقات 
ــاری، دومیــن نشســت  ــی ماهیــان خاوی بیــن الملل
کارگــروه اقتصــادی بــا حضــور مدیریــت و جمعــی 
از اعضــای هیــات علمــی، محققیــن و کارشناســان 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه در خصــوص محورهــای مختلفــی نظیــر 
بررســی راهکارهــای حمایــت از واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای دانش 
بنیــان، سیاســت گــذاری هــای انســتیتو در خصــوص ترویــج فنــاوری، 
امکانــات قابــل تخصیــص بــه واحدهــای فنــاور، ارائــه الگــوی قــراردادی 
بــرای عقــد قــرارداد بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان، تهیــه بروشــور از 
ــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و  ــل واگــذاری انســتیتو ب ــات قاب امکان

موضوعــات مرتبــط تبــادل نظر شــد. اعضای کارگــروه حاضر در جلســه، 
در خصــوص مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان و ضــرورت تدویــن 
نقشــه راه، توســعه هوشــمند، شــرکت های دانــش بنیان خانگــی، اعالم 
نیازمنــدی هــای انســتیتو بــه شــرکت هــا، فرصــت هــای مطالعاتــی در 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، نقطــه نظــرات کارشناســی خــود را ارائــه 
ــد. دکتــر شــناور، رئیــس انســتیتو نیــز طــی ســخنانی ضمــن  نمودن
تاکیــد بــر ضــرورت بــرآورد امکانــات انســتیتو در راســتای همــکاری بــا 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، مــواردی را نیــز در خصــوص نحــوه تنظیم 
قراردادهــای همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و ایجــاد فضــای 

تعاملــی بــا فــارغ التحصیــالن رشــته شــیالت بیــان کــرد.

برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان » نقش مدیریت خاک بستر در آبزی پروری«
توسط پژوهشگر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

نشست کارگروه اقتصادی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
ــا  ــی ب ــود بهمن ــر محم ــور، دکت کش
حکــم دکتــر خیــام نکویــی، رئیــس 
و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان 
ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان دبیــر 
شــورای راهبــردی تحقیقــات علــوم 

ــد. ــوب ش ــور منص ــیالتی کش ش
در این حکم آمده اســت:

بــا عنایــت بــه تاکیـــد مقــام عالــی وزارت در خصــوص ضـــرورت 
رفــع نیازهــای پژوهشـــی حــوزه شــیالت و آبــزی پــروری کشـــور 
و در راســـتای اجــرای مصـــوبه بیســت و ســومین جلســه شــورای 
ــاورزی  ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــان تحقیقـ ــاونین سازمـ معـ
ــه  ــی ب ــالغ جنابعال ــن اب ــه موجــب ای مــورخ 2۸ خــرداد ۱۴۰۱ ب
عنــوان »دبیــر شــورای راهبــردی تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــن شــورا اتخــاذ  ــلی ای ــه اصـ ــی شــوید. وظیف کشــور«منصوب م
راهبردهــای الزم واثــر بخــش در جهــت تســـهیل نفــوذ دانــش و 
فنـــاوری در حــوزه هــای مرتبـــط با شــیالت، از طریـــق هـــدایت 
ــاتی و تولیـــدی  ــای تحقیقـ ــه ظرفیــت هـ ــری از کلی و بهــره گی
کشـــور و نیــز احصـــاء اولویــت هـــای تحقیقـــاتی در ایــن حــوزه 
ــه منظــور تحقــق برنـــامه تحــول دولــت مــی باشـــد. بـــدیهی  ب
ــز  ــات و مراک ــرای مؤسس ــردی ب ــورای راهب ــات ش ــت مصوب اس
ــتعانت از  ــا اسـ ــد اســت بـ ــه ســازمان الزم االجراســت. امیـ تابع
خداونـــد متعـــال، بهــره گیــری از تــوان علمــی اعضــای شــورا و 
ــه  ــال در زمین ــروی انســانی فع ــم نی ــری ظرفیــت عظی ــه کارگی ب
ــد  ــق و مؤی ــه موف ــف محول ــام وظای ــیالت در انج ــات ش تحقیق

ــید. باش

انتصاب

۱۱

ــات  ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــرآوری آبزیــان- یونیــدو، کارگاه آموزشــی بــا عنــوان 
ــور  ــای ام ــت ه ــت درخواس ــامانه مدیری ــا س ــوه کار ب "نح
ــم  ــط خان ــمپات(" توس ــی )س ــی و ترویج ــی، آموزش پژوهش
دکتــر خدامــی، مدیــر بخــش امــور پژوهشــی موسســه 
ــوم شــیالتی کشــور در ســالن جلســات و بعــد  ــات عل تحقیق
ــز،  ــی مرک ــگاه های تخصص ــد و آزمایش ــط تولی ــد خ از، بازدی
ــنامه  ــال شناس ــمپات )ارس ــا س ــوه کار ب ــا نح ــاط ب در ارتب
ــی  ــی و ارزیاب ــای نهای ــزارش ه ــت گ ــی، ثب ــای پژوهش ه
ــدا  ــد. ابت ــز انجــام گردی ــن مرک ــا حضــور محققی عملکــرد( ب
دکتــر جلیلــی، رئیــس مرکــز ضمــن خیرمقــدم در خصــوص 
کارشناســان  بــا  ارتبــاط  در  مرکــز  پژوهشــی  مشــکالت 
ــزارش  ــی و گ ــای تحقیقات ــروژه ه ــردش کار پ ــق، گ غیرمحق
ــه نمــود. در ادامــه  ــی ارائ ــروژه هــا توضیحات ــی پ هــای نهای
دکتــر خدامــی در مــورد شــرایط تغییــر وضعیــت همــکاران 
بــه محقــق غیرهیــات علمــی در هــر مرکــز و نحــوه نوشــتن 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــا منطب ــروژه ه ــناد پ ــرم "ب" و اس ف
ســمپات، مفاهیــم بروندادهــای پــروژه هــا، گــردش کار 
گــزارش هــای نهایــی پــروژه هــا، شــیوه و ضوابــط انتخــاب 
ــود در  ــای موج ــروه ه ــا کارگ ــنایی ب ــروژه، آش ــای پ داوره
مراکــز تابعــه و ســتاد موسســه، زمانبنــدی ارســال گــزارش 
نهایــی، رعایــت عوامــل موثــر بــر جلوگیــری از معوقــه شــدن 
ــا  ــنایی ب ــاز، آش ــورد نی ــه م ــای تاییدی ــه ه ــا، نام ــروژه ه پ
مفاهیــم تجــاری ســازی پــروژه هــا و بروندادهــای ترویجــی، 
ــروژه  ــده در پ ــای منعق ــرارداد در قرارداده ــن ق ســهم طرفی
هــای مشــترک، همچنیــن ویژگــی هــا و امتیــازات گزارشــات 
ــه داد. در  ــات الزم را ارائ ــی، توضیح ــی و تحلیل ــی- فن علم
ــوص  ــز در خص ــن مرک ــرات محققی ــه نظ ــان دوره، نقط پای
ــای  ــزارش ه ــناد و گ ــذاری اس ــود در بارگ ــکالت موج مش
ــای  ــت ه ــود و پس ــای موج ــروه ه ــا، کارگ ــروژه ه ــی پ نهای
ــر خدامــی پاســخ هــای الزم  مربوطــه مطــرح و توســط دکت

ــد. داده ش

برگزاری کارگاه آموزشی
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گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  مرکــز 
ذخایــر آبزیــان آبهــای 
ــی- گــرگان، روز  داخل
عنــوان  بــا  مزرعــه 
مــرگ  "بیمــاری 
الزامــات  و  زودرس 
مدیریتی و زیرساختی 
ــا همــکاری اداره کل  در مــزارع پــرورش میگــو" توســط مرکــز و ب
ــالن  ــان در س ــداری گمیش ــکی و فرمان ــیالت، اداره کل دامپزش ش
جلســات فرمانــداری گمیشــان برگــزار شــد. دکتــر دشــتیان نســب، 
رئیــس پژوهشــکده میگــوی کشــور - بوشــهر، ســخنرانی خــود را 
ــی نکــروز حــاد هپاتوپانکــراس و  ــوان "بیمــاری باکتریای تحــت عن
الــزام تغییــرات ســاختاری و مدیریتــی" شــروع کــرد. وی در ارائــه 
خــود پــس از ذکــر مقدمــه ای از پــرورش آبزیــان و تاریخچــه ایــن 
ــری  ــده آن )باکت ــم بالینــی و عوامــل ایجــاد کنن ــه عالئ بیمــاری ب
 PirA/B مســلح شــده بــه یــک نــوع پالســمید حــاوی دو نــوع ژن
کــه تولیــد ســم مــی کنــد( و شــرایطی محیطــی کــه باعــث بلــوم 
بیمــاری میشــود )دمــای بــاالی ۳۰-2۸ درجه ســانتیگراد و شــوری 
ــزا  ــل بیماری ــات عام ــر از ppt ۳۰-2۵ و ...( و خصوصی ــای باالت ه
ــر  ــورد نظ ــرات م ــزوم تغیی ــورد ل ــه در م ــرد و در ادام ــت ک صحب
ســاختاری و مدیریتــی گفــت؛ از جملــه کوچــک شــدن اســتخرها 
ــدید  ــزی، تش ــی مرک ــع، خروج ــا ۳۰۰۰ مترمرب ــد ۱۰۰۰ ت در ح
هوادهــی، اســتفاده از غــذای باکیفیــت، غذادهــی اتوماتیــک )تعــداد 

ــار(،  ــر ب ــر در ه ــذای کمت ــدار غ ــا مق ــی ب ــتر غذاده ــات بیش دفع
مدیریــت غذادهــی )اجتنــاب از غذادهــی بیــش از حــد(، کوتاهتــر 
کــردن دوره پــرورش بــا اســتفاده از نرســری، اســتفاده از پروبیوتیک 
ــا کیفیــت )فیلتراســیون و تریتمنــت کــردن  هــا و اســتفاد از آب ب
آب(، بهبــود ژنتیکــی رشــد، هوادهــی از کــف را تشــریح نمــود. پس 
از آن تعــدادی از کارشناســان مــزارع پرورشــی و پــرورش دهنــدگان 
ســؤاالتی در زمینــه ایــن بیمــاری و مســائل دیگــر مثــل اختــالف 
ــل  ــای دالی ــرورش کــه جوی ســایز بوجــود آمــده در اســتخرهای پ
احتمالــی آن بودنــد، جوابگــو نبــودن کانــال هــای زهکــش در زمــان 
صیــد، جوابگــو نبــودن کارگاه هــای عمــل آوری اســتان بــرای صیــد 
همزمــان چنــد مزرعــه مطــرح کردنــد کــه دکتــر دشــتیان نســب 
ــالف  ــورد اخت ــد )در م ــؤاالت بودن ــری پاســخگوی س ــر نصی و دکت
ــی  ــت آن بیمــاری انگل ســایز بوجــود آمــده احتمــال داده شــد عل
EHP باشــد کــه برانــش هــا را درگیــر مــی کنــد و باعــث کاهــش 
رشــد و اختــالف ســایز مــی شــود ولــی باعــث تلفــات نمــی شــود، 
ــرداری و آزمایــش هــای تکمیلــی تاکیــد  ــه ب ــزوم نمون ــه ل البتــه ب
شــد( و همچنیــن آقــای دکتــر فکــوری )مســئول بخــش بهداشــت 
ــت  ــقلی )معاون ــر س ــتان( و دکت ــکی اس ــان اداره کل دامپزش آبزی
آبــزی پــروری اداره کل شــیالت اســتان گلســتان( توضیحــات 
تکمیلــی را دادنــد و هشــدار داده شــد کــه هــر چــه زودتــر و قبــل 
ــوع ســرما صیــد شــروع شــود چــون کــه کارگاه هــای عمــل  از وق
آوری محدودیــت دارنــد و روزانــه تــا حــد خاصــی میگــو مــی تواننــد 
تحویــل بگیرنــد و بــا توجــه بــه انتظــار افزایــش تولیــد نســبت بــه 
ســال قبــل بهتــر اســت هــر چــه زودتــر مزارعــی کــه ســایز مناســب 

ــد. ــل آوری نماین ــد و عم ــه صی ــروع ب ــد ش دارن

۱2

برگزاری روز مزرعه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- 
ــان  ــراه کارشناس ــه هم ــی ب ــاون پژوهش ــری، مع ــر صف ــاری، دکت س
بخــش اکولــوژی پژوهشــکده از مزرعــه پــرورش ماهــی )آقــای 
میناگــر( واقــع در شهرســتان بابــل بازدیــد کردنــد. یکــی از مزیــت 
هــای ایــن مزرعــه اســتفاده از سیســتم آب در گــردش بــا اســتفاده 

ــی در محیــط کامــال کنتــرل شــده مــی باشــد.  از گیــاه ســنبل آب
منبــع تامیــن آب ایــن مزرعــه ســه حلقــه چــاه اســت کــه بعــد از 
ــمتی  ــع، قس ــر مرب ــاحت 2۰۰۰ مت ــه مس ــی ب ــه اســتخر بتن ورود ب
بــرای مــزارع برنــج و قســمتی بــرای آبیــاری درختــان و مــزارع علوفــه 
ــددا از  ــرد و مج ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه دام( م ــت تغذی )جه
ــور داده  ــی( عب ــه صــورت ثقل ــی )ب ــنبل آب ــاوی س ــای ح ــک ه تان
ــه اســتخر  ــه و حــذف آالینــده هــا مجــددا ب ــد از تصفی شــده و بع
ــا حداقــل آب ورودی، همزمــان  وارد مــی شــود. در ســایت مذکــور ب
ــره  ــر به ــده و حداکث ــام ش ــج و دام انج ــی، اردک، برن ــرورش ماه پ
وری از منبــع آبــی مــی شــود و از طــرف دیگــر بــا اســتفاده کنتــرل 
شــده  از گیــاه ســنبل آبــی تصفیــه آب صــورت مــی گیــرد. الزم بــه 
ذکــر اســت در اســتخر بتنــی ماهیــان کپــور، آمــور، کولــی و غیــره 
ــتم  ــی سیس ــی و کارای ــور ارزیاب ــه منظ ــود. ب ــی ش ــرورش داده م پ
ــرداری از آب چــاه، اســتخر، ورودی و خروجــی  ــه ب مــورد نظــر، نمون
ــای  ــی فاکتوره ــا بررس ــد، ت ــام ش ــی انج ــاه و ماه ــن گی و همچنی
فیزیکوشــیمیایی و باقیمانــده فلــزات ســنگین و ســایر آالینــده هــا 

ــرد. انجــام گی

بازدید از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان بابل 



۱۳موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــزر- ــای خ ــوژی دری ــکده اکول پژوهش

ســاری، جلســه ای در خصــوص طــرح 
زمیــن  بانــک  در  میگــو  پــرورش 
شهرســتان بهشــهر بــا دکتــر نصرالــه 
زاده، رئیــس، دکتــر صفــری، مهنــدس 
اللویــی معاونیــن تحقیقاتــی و برنامه 
پژوهشــکده  پشــتیبانی  و  ریــزی 
و مهنــدس منعمــی، معــاون آبــزی پــروری، مهنــدس حســین 
ــری،  ــدس طب ــس و مهن ــی در قف ــرورش ماه ــر پ ــؤل دفت زاده، مس
کارشــناس مســؤل پــرورش ماهــی در قفس اداره کل شــیالت اســتان 
مازنــدران در دفتــر مدیریــت پژوهشــکده برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
پیرامــون مصوبــه ســفر رئیــس جمهــور بــرای طــرح پــرورش میگــوی 
ــا و  ــش ه ــدران، چال ــتان مازن ــروری اس ــزی پ ــت آب ــه صنع ــی ب وانام
راهکارهــای موجــود در ایــن راه، بیــان شــد. دکتــر نصرالــه زاده ضمــن 
خیــر مقــدم و خــوش آمدگویــی بــه مهمانــان، مطالعــات و اقدامــات 
ــرورش  ــای پ ــت پروژه ه ــر و موفقی ــای اخی ــال ه ــده در س ــام ش انج
میگــو وانامــی بــا آب لــب شــور دریــای خــزر در اســتخرهای بتنــی و 
خاکــی پژوهشــکده را شــرح داد و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نتایــج 
بدســت آمــده و دســتیابی بــه اوزان بــاالی میگــو در طــول پــرورش ۳ 
ماهــه، اســتان مازنــدران بــه لحــاظ دارا بــودن شــرایط مطلــوب دمایی 
وشــوری مناســب آب دریــای خــزر و وجــود اراضــی در نــوار ســاحلی 
اســتان، مــی توانــد بــه یکــی از قطــب هــای پــرورش میگــوی شــمال 
ــازمان  ــای س ــی ه ــی، نگران ــدس منعم ــود. مهن ــل ش ــور تبدی کش

مطبــوع خــود را در مــورد خطــرات زیســت محیطــی و موانــع موجود 
در راه تکثیــر و مولــد ســازی میگــو عنــوان کــرد و گفــت: بــرای انجام 
اصولــی و رفــع نگرانــی هــای موجــود،  نیــاز بــه مطالعــات جامــع تــر 
و انجــام فــاز فارمــی اســت تــا بتــوان ایــن گونــه را بــه مــزارع پــرورش 
ــن  ــی جهــت تامی ــه اقدامات ــن زمین ــه در ای ــه البت ــرد ک ــی ک معرف
اعتبــار و دریافــت مجوزهــای قانونــی درحــال انجــام اســت. ایشــان فاز 
صفــر ایــن طــرح را تامیــن اعتبــار جهــت ارزیابــی زیســت محیطــی، 
ــرورش  ــر ســاخت جهــت مطالعــات آزمایشــی پ ــاز اول را ایجــاد زی ف
میگــو در گلخانــه و فــاز دوم را معرفــی بــه مــزارع بخــش خصوصــی 
ــرورش  ــان پ ــه متقاضی ــن هــای مســتعد اســتان ب ــص زمی و تخصی
ــه  ــت نام ــای موافق ــر را امض ــن ام ــه ای ــه الزم ــرد ک ــالم ک ــو اع میگ
ــای خــزر و اداره کل شــیالت اســتان  ــوژی دری ــن پژوهشــکده اکول بی
مازنــدران دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن جلســه مقدمــه ای 
ــیالت  ــات و اداره کل ش ــن تحقیق ــای بیشــتر بی ــکاری ه ــرای هم ب
باشــد. در ادامــه دکتــر نصرالــه زاده زیرســاخت ها و امکانــات موجــود 
ــی را  ــی تکمیل ــای تحقیقات ــرح ه ــام ط ــت انج ــکده جه در پژوهش
ــن  ــه گرانقــدر محققی ــار تجرب ــد در کن ــی توان ــرد کــه م ــی ک معرف
ــد  ــر و مفی ــیار موث ــو بس ــرورش میگ ــن پژوهشــکده در حیطــه پ ای
باشــد. در نهایــت مقــرر گردیــد طــرح اولیــه بــا همــکاری کارشناســان 
پژوهشــکده و اداره کل شــیالت اســتان مازنــدران آمــاده شــود تــا پس 
ــان از طــرح هــای  ــان مهمان ــردد. در پای ــی گ ــاز اجرای ــد وارد ف از تایی
تحقیقاتــی در حــال اجــرای پژوهشــکده نظیــر پــرورش متراکــم بچه 
ماهــی آمــور بــا غــذای پلیــت شــده و پــرورش متراکــم میگــو وانامی 
بــا سیســتم بیوفــالک بازدیــد کردنــد کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اداره کل شیالت استان مازندران

روابــط  گــزارش  بــه 
ــوی  ــکده میگ ــی پژوهش عموم
کارگاه  بوشــهر،  کشــور- 
آموزشــی- ترویجــی بــا عنــوان 
»ارتقــا مهــارت هــای فنــی 
ــو« در  ــرورش میگ ــزارع پ در م
ــزار  ــاوه برگ ــی گن ســایت الگوی
ــاق  ــه اتف ــکده ب ــر از پژوهش ــل پذی ــد خلی ــر محم ــد. دکت گردی
ــان  ــهر، مجری ــتان بوش ــیالت اس ــور از ش ــوام پ ــی ق ــر عل دکت
ــی ســال ۱۴۰۱ در شهرســتان گنــاوه بودنــد.  ســایت جامــع الگوی
در راســتای اهــداف تعریــف شــده بــرای ســایت الگویــی، در ایــن 
ــاری  ــگیری از بیم ــت پیش ــوع »مدیری ــک روزه، دو موض کارگاه ی
 AHPND ــاری ــر بیم ــد ب ــا تاکی ــو ب ــرورش میگ ــزارع پ در م
بــا هــدف کاهــش  برداشــت میگــو  WSSV ، و مدیریــت 
ضایعــات، را بــرای حاضــران بیــان شــد. هــدف از ارایــه ایــن دوره 
ــن صنعــت میگــو،  ــی فعالی هــا افزایــش ارتقــا مهــارت هــای فن

ــد. ــی باش ــزارع م ــران م ــرکارگران و کارگ س

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس عموم
علــوم شــیالتی کشــور، در 
آمــده  نامــه  تقدیــر  ایــن 
برگــزاری  بی شــک  اســت: 
»ارائــه  علمــی  رویــداد 
نیازهــای فناورانــه شــیالت 

ــن  ــر تری ــی از موث ــاه ۱۴۰۱ یک ــهریور م ــان« در اول ش و آبزی
زمینــه  در  شــده  انجــام  هــای  فعالیــت  ماندگارتریــن  و 
ــی  ــل همراه ــه حاص ــت ک ــوده اس ــیالت ب ــدار ش ــعه پای توس
در  و همــکاران محتــرم  معاونیــن  و همــکاری جنابعالــی، 
ســخنرانی ها ارائــه پاورپوینــت هــا و حضــور در پنل هــای 

میباشــد. رویــداد 
ــی  ــر و تشــکر خــود را از جنابعال در ایــن راســتا مراتــب تقدی

ــم. ــالم می نمای ــه اع ــرم آن موسس ــکاران محت و هم
خداونــد  درگاه  از  را  افزونتــان  روز  موفقیــت  و  ســالمتی 

خواســتارم. متعــال 

قدردانی رئیس سازمان شیالت ایران از دکتر بهمنیبرگزاری کارگاه آموزشی- ترویجی



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی مرکــز تحقیقــات 
آبهــای  آبزیــان  ذخایــر 
داخلــی- گــرگان، کمیتــه 
ــور  ــا حض ــو ب ــی میگ فن
شــیالت،  کل  مدیــران 
میگــوی ســازمان شــیالت 
دامپزشــکی،  و  ایــران 
رئیــس  رئیــس مرکــز، 
شــرکت تعاونــی میگــو 
ــل اداره کل  ــیالت در مح ــان اداره کل ش ــتان و کارشناس ــروران گلس پ
ــتانی  ــدس وش ــدا مهن ــه ابت ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــیالت برگ ش
گزارشــی از رونــد پــرورش میگــو را بیــان کــرد و گفــت: در ایــن دوره 
ــد.  ــت گردی ــار کش ــی ۱۵۴2 هکت ــاحت تقریب ــا مس ــه ب ۱۰۰ مزرع
2۶۱میلیــون الرو ذخیــره ســازی شــد. میانگیــن تولید در هکتــار 2۴۵۰ 
کیلوگــرم، میانگیــن وزن فــردی برداشــت ۱۷ گــرم، پیش بینــی تولیــد 
حــدود ۳۶۰۰ تــن و میــزان اشــتغال زایی 2۷۰۰ نفــر بــه طــور مســتقیم 
و غیــر مســتقیم بــود. مهنــدس جیــران میــزان برداشــت میگــو تاکنون 
را ۸۸ تــن و غــذای مصرفــی را حــدود 2۰۰۰ تــن اعــالم کــرد. مهنــدس 

پاســندی مشــکل کاهــش ســطح آب را دغدغــه کنونی پــرورش دهنده 
ــی  ــرکت تعاون ــل ش ــی، مدیرعام ــدس قدم ــرد و مهن ــوان ک گان عن
ــده و  ــم ش ــت تنظی ــت و برداش ــه کش ــدول برنام ــت ج ــان داش نیزبی
پــرورش دهنــده گان بایــد بــا رســیدن میگــو بــه وزن بــازاری اقــدام بــه 
برداشــت نماینــد. نماینــده دامپزشــکی نیــز ماشــین کــد دار را شــرط 
نقــل و انتقــال بیــان کــرد و درخصــوص برداشــت بــه موقع تاکیــد کرد. 
دکتــر آقایــی مقــدم در خصــوص برگــزاری 2 کارگاه روز مزرعــه، یــک 
کارگاه ترویجــی، یــک کارگاه وبینــاری بــا ۴ عنــوان در این دوره توســط 
مرکــز توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت: در خصــوص پــروژه پایــش کمی 
وکیفــی، بهداشــتی، پســاب و عوامــل زنــده از بیمــاری مــزارع میگــو بــا 
همــکاری دامپزشــکی و شــیالت آمادگــی دارد. دکتــر کاووســی، مدیــر 
کل دامپزشــکی اســتان نیــز ضمــن تشــکر از تمــام تــالش های دســت 
انــدرکاران در خصــوص نظــارت بــر ذخیــره ســازی و برداشــت براســاس 
ــود. در  ــد نم ــی تاکی ــه فن ــه کمیت ــکی و مصوب ــتورالعمل دامپزش دس
پایــان دکتــر جبــاری درخصــوص نظــارت دقیــق کارشناســان شــیالت 
ــود و در  ــد نم ــزارع تاکی ــت م ــزان برداش ــل آوری و می ــز عم درمراک
خصــوص موضــوع کانــال آبرســان بیــان داشــت، الیروبــی کانــال اصلــی 
ــن  ــتور کار اســت و مشــکلی در ای ــی در دس ــال قبل ــردن کان ــاز ک و ب

خصــوص ایجــاد نخواهــد شــد.    

ــط  ــه گــزارش رواب ب
پژوهشــکده  عمومــی 
ــوژی خلیــج فــارس  اکول
عمــان-  دریــای  و 
نشســت  بندرعبــاس، 
ــوم  ــش ب ــی بخ تخصص
حضــور  بــا  شناســی 
ــس  ــگ رئی ــر پورن دکت
بخــش بــوم شناســی 
تحقیقــات  موسســه 
علــوم شــیالتی کشــور، دکتــر مرتضــوی، رئیــس پژوهشــکده، 
ــوم شناســی،  ــر ســراجی، رئیــس بخــش ب ــی، دکت معــاون تحقیقات
ــروژه هــا و  کارشناســان و محققیــن مربوطــه بــه منظــور بررســی پ
عملکــرد بخــش برگــزار گردیــد. ابتــدا دکتــر ســراجی در خصــوص 
ــه در ســال ۱۴۰۰ و ۶ ماهــه اول  ــروژه هــای خاتمــه یافت ــورد پ ۸ م
ــروژه فعــال در بخــش بــوم شناســی  ســال جــاری و همچنیــن ۳ پ
ــه داد و قراردادهــای پژوهشــی فعــال ســال ۱۴۰۱  ــی را ارائ توضیحات
ــتیرانی  ــادر و کش ــن، بن ــرکت مکی ــا ش ــرارداد ب ــامل: ق ــه ش را ک
ــرات آبســپاری رســوبات برداشــت شــده از اســکله هــای تجــاری  )اث
و مســافربری بندرعبــاس بــر زیســت بــوم هــای حســاس شــیالتی 
و زیســت محیطــی(، قــرارداد بــا اداره کل شــیالت هرمــزگان 
ــی آلودگــی خــور تیــاب( و  اداره کل منابــع طبیعــی اســتان  )ارزیاب

ــود.  ــالم نم ــاس( اع ــواحل بندرعب ــی س ــی آلودگ ــزگان )ارزیاب هرم
ــا  ــود در رابطــه ب ــری از ســخنان خ ــراجی در بخــش دیگ ــر س دکت
ــری  ــال ۱۴۰۱، پیگی ــری س ــت پیگی ــی در دس ــای پژوهش قرارداده
ــده  ــر ش ــاالت منتش ــتانی، مق ــای اس ــه ه ــت نام ــاالنه موافق س
ــت  ــمینارها و نشس ــی، س ــای تحقیقات ــروژه ه ــرای پ ــج از اج منت
ــکاران  ــط هم ــازی توس ــای مج ــده در فض ــزار ش ــی برگ ــای علم ه
ــه در  ــه ۸ مقال ــکده، ارائ ــی پژوهش ــوم شناس ــش ب ــن بخ و محققی
ژورنــال هــا و مجــالت داخلــی و بیــن المللــی و 2 مــورد ســخنرانی 
ــس  ــه در کنفران ــه مقال ــش، ارائ ــن بخ ــط محققی ــی توس تخصص
ــای  ــت ه ــرج، فعالی ــی ک ــع طبیع ــی دانشــگاه مناب ــک شناس جلب
آزمایشــگاهی شــامل: ســنجش پارامترهــای فلــزات ســنگین، آنالیــز 
هیدروکربورهــای نفتــی، ســنجش پارامترهــای مــواد مغــذی شــامل: 
ــی و  ــل- موادآل ــاک- کلروفی ــفات و آمونی ــت، فس ــرات، نیتری نیت
ــوری،  ــی، جان ــون گیاه ــای پالنکت ــدی،  ســنجش پارامتره ــه بن دان
ایکتیوپالنکتــون و ســنجش نمونــه هــای ماکروبنتوزهــا، همــکاری با 
ســایر بخــش هــای پژوهشــکده، همــکاری بــا ســازمان دامپزشــکی، 
ــمرد و  ــت برش ــط زیس ــیالت و محی ــو، ش ــدگان میگ ــرورش دهن پ
ــه  ــص ب ــان ایشــان مشــکالت بخــش مذکــور را عــدم تخصی در پای
ــرای  ــی ب ــه کاف ــص بودج ــدم تخصی ــا، ع ــروژه ه ــه پ ــع بودج موق
کالیبراســیون، تعمیــر و ســرویس دســتگاه ها )ماکروویــو، آب مقطــر 
گیــری، میکروســکوپ( کمبــود نیــروی کارشناســی در آزمایشــگاه و 

ــمرد. ــی برش ــروی خدمات ــود نی ــی و کمب ــات میدان عملی

برگزاری نشست تخصصی بخش بوم شناسی

۱۴

برگزاری کمیته فنی میگو
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، 
ســخنرانی علمــی تحــت عنــوان »اثــر رهاســازی ماهــی در بهبود کیفیــت آب دریاچــه چیتگر« 
توســط دکتــر علیرضــا میرزاجانــی از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده برگــزار شــد. در ایــن 
ســخنرانی نقــش رهاســازی ماهــی و مدیریــت شــیالتی دریاچــه در بهبــود کیفیــت آب مــورد 
ــا ایجــاد تاسیســات تصفیــه آب  ــرای بهبــود وضعیــت کیفــی آبهــا ب ارزیابــی قــرار گرفــت. ب
ســاالنه میلیاردهــا تومــان هزینــه میگــردد و ایــن در حالیســت کــه بــا اعمــال مدیریــت صحیح 
ــرف  ــوان از ص ــم، می ت ــت اکوتوریس ــط و فعالی ــغل های مرتب ــاد ش ــر ایج ــالوه ب ــیالتی ع ش
هزینــه هــای مرتبــط بــا پاالیــش آب جلوگیــری کــرد. در بررســی دریاچــه چیتگــر نشــان داده 
شــد کــه حــدود ۴۴۰ کیلوگــرم فســفر وارد دریاچــه شــد. فعالیــت تصفیــه خانــه ۳2 درصــد از 
فســفر دریاچــه را حــذف نمــوده در حالیکــه ماهیــان اقتصــادی موجــود در دریاچــه و ماهیانــی 
کــه از دریاچــه صیــد شــدند ۳۰ درصــد فســفر موجــود را در خــود ذخیــره کردنــد کــه قابــل 
بهــره بــرداری مــی باشــد. ۳۸ درصــد باقیمانــده فســفر بــه صــورت محلــول در آب، ذخیــره 
ــان هــرز دریاچــه می باشــد. نقــش  ــون و ماهی ــون، پریفیت ــی مثــل پالنکت شــده در موجودات
ماهیــان اقتصــادی دریاچــه در بهبــود کیفیــت آب دریاچــه همتــراز بــا تصفیــه خانــه نتیجــه 

گیــری شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، وبینار 
تخصصــی بــا عناویــن »آشــنایی بــا تکثیــر و پــرورش ریزجلبک هــا و کاربــرد آنهــا در آبــزی پــروری« 
و »طراحــی و ســاخت سیســتم فایکولــب و کشــت انبــوه جلبــک هــای اقتصــادی« بــه میزبانــی شــبکه 
آمــوزش کشــاورزی اســتان گیــالن و بــا مشــارکت پژوهشــکده توســط دکتــر ســیدمحمد صلواتیــان و 
بــا حضــور کارشناســان و بهــره بــرداران شــیالتی برگــزار گردیــد. ابتــدا ایشــان بــه بیــان رده بنــدی 
سیســتماتیک شــاخه های جلبکــی و کاربــرد آنهــا در آبــزی پــروری اشــاره کــرد ســپس بــه طراحــی 
ــدف از تاســیس  ــای اقتصــادی پرداخــت. ه ــک ه ــوه جلب ــب و کشــت انب و ســاخت سیســتم فایکول
آزمایشــگاه کشــت جلبــک یــا فایکولــب تشــکیل بانــک ژن جلبکــی و آزمایشــات مختلــف تاثیــر ســموم 
)آزمایشــات Lc50( بــر روی موجــودات مختلــف زنجیــره غذایــی )فیتوپالنکتــون هــا، زئوپالنکتون هــا 
و ماهیــان( و همچنیــن انجــام پایــان نامه هــای دانشــجویی در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد 
و دکتــرا مــی باشــد. هــر باریــوم جلبکــی یعنــی ایجــاد شناســنامه جلبکــی، بدیــن منظــور جلبــک 
ــا خالــص ســازی شــده و در دو  ــه- اســتخر( جداســازی ی ــاالب- رودخان هــای خــاص آب شــیرین )ت
محیــط کشــت مایــع و جامــد )محیــط کشــت آگار( کشــت داده مــی شــوند تــا از یــک طــرف بانــک 
ژنــی جلبک هــا را تهیــه نمــوده و از ســویی اجــرای آزمایشــات مختلــف در خصــوص بیولــوژی آبهــای 
شــیرین، اکولــوژی، مصــرف در غــذای زنــده و اســتفاده هــای جنبــی از فیتوپالنکتون هــا را دارا باشــند. 
در حــال حاضــر آزمایشــگاه فایکولــب پژوهشــکده بــا دارا بــودن اســتوک بیــش از ۱۵ گونــه جلبکــی 

مشــغول بــه فعالیــت بــوده و توســط خانــم دکتــر روفچایــی مدیریــت مــی شــود.

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

برگزاری وبینار تخصصی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن 



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۱۶

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  انســتیتو 
ــان  ــی ماهی ــن الملل بی
ای  جلســه  خاویــاری، 
بــا حضــور ســجاد ده 
کل  مدیــر  جانــی،  ده 
بازرســی اســتان گیــالن 
ــر  ــراه، دکت ــأت هم و هی
ــه  ــاون برنام ــناور، مع ش
ریــزی و پشــتیبانی و مســئولین بخــش هــای تحقیقاتــی و ســتادی 
ــازی و  ــر بازس ــر کل دفت ــی راد، مدی ــر کرم ــر ناص ــتیتو، دکت انس
حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی آبزیــان شــیالت ایــران، مهنــدس 
تقــی نصیــری، مدیــرکل و روســای مراکــز بازســازی ذخایــر شــیالت 
اســتان گیــالن در ســالن کنفرانــس انســتیتو برگــزار گردیــد. دکتــر 
ــدم خالصــه ای  ــر مق ــرض خی ــتیتو، ضمــن ع ــس انس ــناور، رئی ش
ــا  ــرح ه ــل از ط ــتاوردهای حاص ــا و دس ــدی ه ــات، توانمن از امکان
ــر،  ــان حاض ــرای میهمان ــتیتو را ب ــی انس ــای تحقیقات ــروژه ه و پ
تشــریح نمــود. ایشــان ضمــن بیــان اهمیــت حفــظ ذخایر ارزشــمند 
ــی  ــد و ارزش غذای ــی از فوای ــزر و برخ ــای خ ــاری دری ــان خاوی ماهی
ــاره  ــا اش ــی، ب ــای جهان ــران در بازاره ــار ای ــد خاوی ــت برن و مقبولی
بــه برخــی از وظائــف و رســالت هــای ســازمانی انســتیتو همچــون 

ــروری ماهیــان خاویــاری  ــر و توســعه آبــزی پ نظــارت و پایــش ذخای
ــای  ــه منظــور احی ــاری ب ــان خاوی در کشــور، حفــظ بانــک ژن ماهی
ذخایــر ژنتیکــی در حــال انقــراض ایــن ماهیــان را از دیگــر اقدامــات 
ــاری در  ــان خاوی ــی ماهی ــن الملل ــات بی اثربخــش انســتیتو تحقیق
ــر  ــی راد، مدی ــر کرم ــرد. دکت ــف ک ــر توصی ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــان شــیالت  ــی آبزی ــر ژنتیک ــر بازســازی و حفاظــت از ذخای کل دفت
ایــران، ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام شــده در انســتیتو 
ــای  ــان دری ــر آبزی ــز و ذخای ــن مراک ــت ای ــظ و حراس ــد حف افزودن
خــزر بــه عنــوان انفــال بــر عهــده مــا گذاشــته شــده اســت کــه بــا 
توجــه بــه کاهــش تخصیــص اعتبــار و کمبــود نیــروی انســانی در 
ــاری در اســتان های شــمالی  ــان خاوی ــر ماهی ــز بازســازی ذخای مراک
ــه مســاعدت  ــاز ب ــرو هســتیم و نی ــزرگ و جــدی روب ــا چالشــی ب ب
ــر کل بازرســی  ــی، مدی ویــژه مــی باشــد. در ادامــه آقــای ده ده جان
ــوان  ــه عن ــتیتو ب ــای انس ــت ه ــات و فعالی ــالن از اقدام ــتان گی اس
پشــتیبان صنعــت آبــزی پــروری ماهیــان خاویــاری قدردانــی نمــود. 
ــص  ــدم تخصی ــانی، ع ــروی انس ــود نی ــوص کمب ــان در خص ایش
اعتبــار مکفــی و یــا واگــذاری هــای نســنجیده عرصــه هــای دولتــی 
نیــز قــول مســاعد دادنــد  تــا پــس از انجــام مکاتبــات الزم، در حــد 
مقــدورات حــل و فصــل گــردد. در پایــان میهمانــان از بخــش هــای 
ــر، ژنتیــک و آبــزی پــروری انســتیتو بازدیــد نمودنــد  مدیریــت ذخای
و از نزدیــک در جریــان برخــی از فعالیــت هــای پژوهشــی و اقدامــات 

ــد. ــرار گرفتن ــده ق ــام ش انج

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبزی پــروری آبهــای داخلی کشــور- گیــالن، وبینار 
ترویجــی بــا عنــوان »بارورســازی عملیاتی اســتخرهای پــرورش ماهیــان گرمابی« توســط دکتر 
ســیدفخرالدین میرهاشــمی نســب، عضــو هیات علمــی پژوهشــکده در ســامانه وب کنفرانس 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد. مطالبــی کاربــردی و ترویجــی بــا 
موضــوع تاثیــر کوددهــی بــر حاصلخیــزی مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی، آشــنایی بــا انــواع 
کودهــای رایــج در مــزارع گرمابــی، محاســبه مقــدار کودهــای پایــه، آغــازی و مصرفــی در حیــن 
ــرورش  ــرورش، روش هــای آمــاده ســازی و پخــش انــواع کودهــای رایــج در اســتخرهای پ دوره پ

ماهیــان گرمابــی و مالحظــات بهداشــتی در زمــان مصــرف آنهــا در ایــن دوره ارائــه گردیــد.

بازدید از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

 برگزاری وبینار ترویجی با عنوان »بارورسازی عملیاتی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی«

ــام  ــتای انج ــاری، در راس ــزر- س ــای خ ــوژی دری ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــالمت  ــر س ــم ب ــر اقلی ــرات تغیی ــی و تاثی ــت عموم ــوزه بهداش ــترک در ح ــای مش ــت ه فعالی
ــی،  ــر قیاس ــم دکت ــی و خان ــاون پژوهش ــری، مع ــر صف ــده دکت ــام ش ــات انج ــاس توافق و براس
رئیــس بخــش بهداشــت و بیمــاری هــای آبزیــان پژوهشــکده بــا ارائــه ســه پروپــوزال تحقیقاتــی 
ــا حضــور روســای دانشــکده هــای بهداشــت و داروســازی، رئیــس مرکــز  ــان در جلســه ای ب آبزی
تحقیقــات علــوم بهداشــتی، معــاون آموزشــی دانشــکده بهداشــت و جمعــی از اســاتید دانشــکده 
ــات  ــوم پزشــکی مازنــدران شــرکت داشــتند. طــی ایــن جلســه کلی ــر ســالمت دانشــگاه عل ــر اقلیــم ب بهداشــت عضــو کارگــروه تغیی
ــت  ــرارگاه امنی ــه ق ــده، در جلس ــنهاد ش ــات پیش ــام اصالح ــس از انج ــد پ ــرر گردی ــد و مق ــد ش ــه، تایی ــس از ارائ ــوزال پ ــه پروپ س

ــردد. ــی گ ــرح و نهای ــی و ســالمت دانشــگاه مط غذای

دومین نشست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری 



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
ــواز،  ــور- اه ــوب کش ــای جن آبه
پیــرو تفاهــم نامــه مشــترک بیــن 
پژوهشــکده و موسســه واکســن و 
ســرم ســازی رازی شــعبه جنــوب 
کشــور- شــیراز در دســتیابی بــه واکســن ماهیــان گرمابــی، دکتــر 
ــرزاده  ــا آهنگ ــر مین ــکده و دکت ــس پژوهش ــمند، رئی ــین هوش حس
مجــری طــرح مشــترک واکســن ماهیــان گرمابــی و رئیــس بخــش 
ــد از  ــن بازدی ــکده ضم ــان پژوهش ــای آبزی ــاری ه ــت بیم بهداش

بخــش هــای مختلــف موسســه، دیــداری صمیمانــه بــا دکتــر علــی 
شــیرازی نــژاد و دکتــر نــادر قلعــه گالب، رئیــس و معــاون موسســه 
واکســن و ســرم ســازی رازی داشــتند. در ایــن دیــدار هــر دو طــرف 
ــه  ــان و ورود ب ــن های آبزی ــوزه واکس ــکاری در ح ــداوم هم ــر ت ب
حــوزه هــای دانــش بنیــان در زمینــه تولیــد کیــت هــای تشــخیص 
بیمــاری هــای آبزیــان، واکســن هــای ویروســی همچنیــن ســهولت 
ــر  ــان دکت ــد. در پای ــق کردن ــات تواف ــش و امکان ــه دان دسترســی ب
ــد اجــرای  ــد از رون ــرای بازدی ــژاد ب ــر شــیرازی ن هوشــمند، از دکت
ــتگاه  ــکده و ایس ــف پژوهش ــای مختل ــش ه ــن بخ ــروژه و همچنی پ

ــوت نمــود. ــی دع ــام خمین ــدر ام ــی بن ــان دریای ــی ماهی تحقیقات

بازدید از موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشور- شیراز

۱۷

بــه گــزارش روابــط 
پژوهشــکده  عمومــی 
اکولــوژی خلیــج فــارس 
عمــان-  دریــای  و 
ســخنرانی  بندرعبــاس، 
ــت  ــی تح ــی، تخصص علم
ــرورش  ــر و پ ــت تکثی ــب جه ــه ای مناس ــاب گون ــوان »انتخ عن
ــه صــورت  ماهیــان دریایــی در خلیــج فــارس و دریــای عمــان« ب
مجــازی توســط دکتــر بهــزاد ســروی، عضــو هیــات علمــی 
ــب  ــن، صاح ــادی از محققی ــداد زی ــور تع ــا حض ــکده و ب پژوهش
ــزار  ــخ برگ ــس در تاری ــی در قف ــدگان ماه ــرورش دهن نظــران و پ
ــه  ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ــوی ضم ــر مرتض ــدا دکت ــد. ابت گردی
ــای  ــه ه ــی از برنام ــس را یک ــرورش در قف ــدگان، پ ــرکت کنن ش
اساســی ســازمان شــیالت کشــور دانســت کــه موسســه تحقیقــات 
علــوم شــیالتی کشــور هــم در ایــن زمینــه برنامــه هــای گســترده 
ای در شــمال و جنــوب کشــور در دســت اقــدام و اجــرا دارد. وی 
گفــت: در جنــوب کشــور هــم در پژوهشــکده یکــی از پــروژه هــای 
در دســت اجــرا بحــث هــای مرتبــط بــا تکثیــر گونــه هــای بومــی 
بــه منظــور معرفــی بــه قفــس هــای پــرورش ماهــی مــی باشــد. در 
ایــن راســتا تیمــی از همــکاران مــا در ایســتگاه بنــدر لنگــه در ایــن 
زمینــه فعــال هســتند و امــروز دکتــر ســروی در ارتبــاط بــا انتخاب 
گونــه ای بــا اســتفاده از معیارهــای علمــی صحبــت خواهنــد کــرد 
کــه امیــدوارم ایــن ســمینارها و نشســت هــا مــا را بــرای انتخــاب 
بهتــر گونــه هــای دریایــی پرورشــی بومــی هدایــت نمایــد و ایــن 
نشســت هــا بتوانــد بــرای توســعه پایــدار آبــزی پــروری در کشــور 
مفیــد واقــع گــردد. ســپس دکتــر ســروی  بــا اشــاره بــه صنعــت 
ــن بچــه  ــت: تامی ــران، گف ــی در قفــس در ای ــرورش ماه ــای پ نوپ
ــن  ــود. بنابرای ــی ش ــوب م ــت محس ــن صنع ــوگاه ای ــان، گل ماهی
ــرورش کلیــد اســتمرار  ــر و پ ــه مناســب جهــت تکثی انتخــاب گون
و موفقیــت ایــن صنعــت اســت. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از 
ــان  ــوع کل آبزی ــران، در ســال ۱۳۹۸ از مجم ــالنامه شــیالت ای س

تولیــد شــده ۸۹ درصــد بــا اســتفاده از منابــع آب شــیرین و تنهــا 
ــا  ــد. ب ــع آب شــور تولیــد شــده ان ــا اســتفاده از مناب ۱۱ درصــد ب
توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی در ســال هــای اخیــر و مواجــه 
شــدن آبــزی پــروری بــا چالــش جــدی کــم آبــی و نقــش تولیــد 
ــدار  ــه و ســالمت جامعــه و افزایــش و توســعه پای ــان در تغذی آبزی
ــت  ــتفاده از ظرفی ــب، اس ــای مناس ــی از راه ه ــروری یک ــزی پ آب
هــای تولیــد و پــرورش آبزیــان دریایــی مــی باشــد کــه در برنامــه 
ــق  ــی از طری ــن ماه ــزار ت ــش از ۴۰۰ ه ــد بی ــم توســعه تولی هفت
پــرورش در قفــس پیــش بینــی شــده اســت. دکتــر ســروی گفــت: 
الرو ماهیــان از لحــاظ تکاملــی، دو گــروه مــی باشــند، الرو هــای 
ــاری( و الرو  ــزل آال، ماهیــان خاوی تکامــل یافتــه )آزاد ماهیــان، ق
ــروه  ــی در گ ــان دریای ــر ماهی ــه الرو اکث ــه ک ــل نیافت ــای تکام ه
ــن الرو  ــه ای بی ــه مقایس ــد. وی در ادام ــی گیرن ــرار م ــر ق اخی
ــه  ــده در هفت ــذای زن ــه غ ــا ب ــتگی آنه ــی را وابس ــان دریای ماهی
ــز  ــل آن را نی ــه دلی ــرد ک ــان ک ــخ بی ــد از تفری ــن بع ــای آغازی ه
عــدم شــکل گیــری معــده و ترشــح ناکافــی آنزیــم هــای گوارشــی 
دانســت. طوالنــی بــودن دوره اســتفاده از غــذای زنــده در مراحــل 
اولیــه ســبب افزایــش هزینــه تولیــد و بــاال بــودن ریســک پــرورش 
الرو هــا مــی گــردد. بــرای حــل ایــن مشــکل دو رویکــرد تغذیــه 
ــث  ــوع بح ــه موض ــود دارد ک ــب وج ــه مناس ــاب گون ای و انتخ
ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــان پ ــه ایش ــد. در ادام ــی باش ــر م حاض
ــات  ــری( و تأسیس ــاحلی )هچ ــات س ــه تأسیس ــد دو گون را نیازمن
ــه مناســب  ــر، گون ــرده و از منظــر تکثی ــان ک ــی )قفــس( بی دریای
را دارای قابلیــت تخــم ریــزی در شــرایط اســارت و ســیکل کوتــاه 
تبدیــل الرو بــه بچــه ماهــی بــا بازماندگــی قابــل قبــول و از نظــر 
ــت  ــه وزن مناســب جه ــریع و رســیدن ب ــرورش دارای رشــد س پ
ارائــه بــه بــازار بیــان کــرد. ســایر فاکتــور هــای دخیــل در انتخــاب 
ــازار پســندی، ظاهــر زیبــا، دوره  ــه هــای مناســب را شــامل ب گون
ــدی و  ــروار بن ــول دوره پ ــودن ط ــاه ب ــازی، کوت ــد س ــاه مول کوت

سخنرانی علمی- تخصصی در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس

ادامه در صفحه ۱۸



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۱۸

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
آبزیــان  ذخایــر  تحقیقــات  مرکــز 
ــاز  ــا آغ ــرگان، ب ــی- گ ــای داخل آبه
ــزارع  ــار م ــو از ۱۵۴۰ هکت ــد میگ صی
ــوی گمیشــان،  ــایت میگ ــوی س میگ
دکتــر آقایــی مقــدم، رئیــس مرکــز از 
مرکــز عمــل آوری شــیل آبــزی گلســتان بازدیــد بــه عمــل آورد. در 
ــرکت در  ــره ش ــات مدی ــس هی ــی، رئی ــدس دیان ــد مهن ــن بازدی ای
ــدود ۴۵ روز  ــی ح ــدا ط ــت: ابت ــل آوری گف ــل عم ــوص مراح خص

ــی  ــد، میگــو هــا شســته، ســورت، بســته بنــدی و منجمــد م صی
ــازار  ــاز ب ــوع نی ــد، براســاس ن ــان یافتــن صی ــا پای شــوند. ســپس ب
ــی و طبــق نظــر ســفارش دهنــده پوســت  هــدف مجــددا یــخ زدای
ــن  ــوند. ای ــی ش ــدی م ــته بن ــا بس ــوم ی ــری، وکی ــی، روده گی کن
مراحــل بــا نظــارت دقیــق شــیالت و دامپزشــکی انجــام مــی شــود. 
ــات  ــکاری، تحقیق ــز را در هم ــی مرک ــدم  آمادگ ــی مق ــر آقای دکت
ــود.  ــالم نم ــو اع ــات میگ ــرداری از ضایع ــره ب ــه به ــن در عرص نوی
ــه  ــق در عرص ــز موف ــی از مراک ــتان یک ــزی گلس ــیل آب ــرکت ش ش

ــد. ــی باش ــادرات م ــل آوری و ص عم

بازدید رئیس مرکز گرگان از مرکزعمل آوری شیل آبزی گلستان

ــرورش در  ــن روش، پ ــده تری ــون عم ــم اکن ــه ه ــرورش ک روش پ
ــتکاه  ــل دس ــل تکام ــه مراح ــود. در ادام ــار نم ــت اظه ــس اس قف
ــت:  ــف و گف ــان را توصی ــه ماهی ــن، الرو و بچ ــوارش در جنی گ
ــران  ــوب ای ــرورش در جن ــر و پ ــت تکثی ــر جه ــای حاض ــه ه گون
شــامل: شــانک زرد بالــه، صبیتــی، شــانک ســرطالیی، ســی بــس 
ــند.  ــی باش ــوکال( م ــور و س ــیایی Asian Sea Bass(، هام آس
ــی  ــور معمول ــی و هام ــه، صبیت ــانک زرد بال ــای ش ــه ه وی گون
ــودن  ــی ب ــت طوالن ــه عل ــی متوســط در هچــری ب را دارای بازده
ــت  ــه عل ــف ب ــی ضعی ــوارش و بازده ــتگاه گ ــل دس ــدت تکام م
ــن  ــرد. همچنی ــر ک ــس ذک ــدی در قف ــروار بن ــودن پ ــر ب ــان ب زم
ــه  ــرطالیی را گون ــانک س ــیایی و ش ــس آس ــی ب ــای س ــه ه گون
ــی  ــه معرف ــه ب ــروی در ادام ــر س ــت. دکت ــک دانس ــای اگزوتی ه
ــواده  ــه خان ــریع از جمل ــد س ــمند دارای رش ــای ارزش ــه ه گون
 Queenfish، Scad، Trevally، شــامل  ماهیــان  گیــش 
ــاه  ــام ش ــا ن ــران ب ــر در ای ــورد اخی ــه م Pompano و Jack ک
ــروف  ــی مع ــر ماه ــی و کبوت ــدان فیل ــش دم زرد، دن ــی، گی ماه
هســتند را از بهتریــن جنــس هــای ایــن خانــواده و هــدف مطالعــه 
ــه تجــاری مهــم  ــن جنــس دارای چهــار گون خــود ذکــر کــرد. ای
مــی باشــد کــه در نقــاط مختلــف جهــان تکثیــر و پــروار بنــدی 
شــده اســت. در خلیــج فــارس دو گونــه Seriola Dumerili و 
Seriola Lalandi وجــود دارد کــه هــدف ایــن وبینــار معرفــی 
گونــه الالنــدی مــی باشــد. ایشــان در خصــوص زیســت شناســی 
ــه  ــه مقایســه گون ــه داد و نســبت ب ــه مذکــور توضیحاتــی ارائ گون
ــان  ــرورش ماهی ــر و پ ــت تکثی ــران جه ــای مطــرح شــده در ای ه
ــا یکدیگــر از جنبــه هــای مختلــف ماننــد: فاکتورهــای  دریایــی ب
دوره پــرورش، مراحــل تکاملــی دســتگاه گــوارش الروهــا، ســرعت 
ــی،  ــازار، محبوبیــت و قیمــت جهان ــه ب ــه ب ــل ارائ رشــد و وزن قاب
مقایســه ســن بلــوغ مولدیــن، انتقــال جنســی، میــزان هــم آوری 
و هورمــون تراپــی پرداختــه و جمــع بنــدی از مقایســه بیــن گونــه 
هــای مختلــف را ارائــه نمــود و مزایــای گونــه شــاه ماهــی جهــت 

ــامل: ــرورش را ش ــر و پ تکثی

-تکثیر آسان در شرایط اسارت بدون نیاز به تزریق هورمون
-رشد سریع در زمان پرورش در قفس

-کوتاه بودن دوره تبدیل الرو به بچه ماهی
-امکان تکثیر در استخر های بتنی

و کیفیــت بســیار بــاالی گوشــت و وجــود تقاضــای جهانــی بــرای ایــن 
گونــه اظهــار کــرد و عمــده عیــب آن را ســخت بــودن تهیــه مولدیــن 
نــام بــرد. عمــده کشــورهای تولیــد کننــده شــاه ماهــی در شــرق آســیا 
ــرف  ــده و مص ــد کنن ــن تولی ــن )بزرگتری ــوان، ژاپ ــره، تای ــن، ک را چی
کننــده ایــن جنــس در جهــان(، نیوزیلند و اســترالیا، کشــورهای منطقه 
مدیترانــه، مراکــش و تونس در آفریقــا، ایاالت متحده، مکزیک، شــیلیدر 
قــاره آمریــکا و امــارات و عربســتان در خاورمیانــه مــی باشــند. وی یکــی 
از برنامــه هــای تولیــد ایــن گونــه را بــا عنــوان آبــزی پــروری در بیابــان 
 Sagiv Kolkoski ــا هدایــت پروفســور )Desert Aquaculture( ب
در کشــور هــای عربســتان، شــیلی و اســرائیل بیــان کردنــد کــه شــاه 
ماهــی بــه عنــوان گونــه اصلــی در ایــن برنامــه مطــرح اســت. همچنین 
 Mahi Mahi، Threadfins، ــه هــای ــا و معایــب گون در ادامــه مزای
 Yellowfin Tuna، Mangrove Red Snapper، Croaker،
و   Silver Pomfret، Silver Pompano، Grey Mullet
Milkfish برشــمرد و گفــت: گونــه ای کــه مــی توانــد مــا را بــه اهداف 
پیــش بینــی شــده در برنامــه هفتــم توســعه در افزایــش تولیــد ماهــی 
ــود  ــه شــاه ماهــی خواهــد ب از طریــق پــرورش در قفــس برســاند گون
کــه در ســال هــای آینــده در تکامــل آبــزی پــروری در جهــان نقــش 
اساســی خواهــد داشــت بــه گونــه ای کــه بســیاری از کشــورهای جهان 
ــه مــی  ــه تکثیــر و پــرورش ایــن گون ــه ســرعت در حــال رو آوردن ب ب
باشــند و بــا توجــه بــه اینکــه موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور 
متولــی مطالعــات و فعالیــت هــای علمــی آبــزی پــروری در کشــور مــی 
باشــد پیشــنهاد مــی گــردد، پــروژه ای در ایــن رابطــه تدویــن گردیــده 
تــا طــی یــک دوره پنــج ســاله بتــوان بــه تکنولــوژی تکثیــر و پــرورش 
ایــن گونــه در شــرایط اســارت دســت یافــت. در پایــان دکتــر ســروی 
بــه ســواالت مطــرح شــده از طــرف شــرکت کننــدگان کــه متشــکل از 
پــرورش دهنــدگان، کارشناســان و محققیــن شــیالت، محیــط زیســت، 
پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه هــا، دانشــجویان و ســایر 

شــرکت کننــدگان بــود، پاســخ داد.

ادامه از صفحه ۱۷



۱۹موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوژی دریــای خزر-  پژوهشــکده اکول
ســاری، جلســه کمیتــه صیــد 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــکده ب پژوهش
بازبینــی مفــاد دســتورالعمل  و 
ذخایــر  از  بهره بــرداری  و  صیــد 
فصــل  در  اســتخوانی  ماهیــان 
ــد. در  ــزار ش ــران برگ ــیالت ای ــازمان ش ــد ۱۴۰2 ـ ۱۴۰۱ در س صی
ــات  ــه تحقیق ــی از موسس ــه نمایندگ ــی ب ــر فضل ــه دکت ــن جلس ای
علــوم شــیالتی کشــور، گزارشــی از وضعیــت صیــد و ذخایــر ماهیان 
ــر  ــی ذخای ــد نزول ــه رون ــزارش ب ــن گ ــود. در ای ــه نم اســتخوانی ارائ
ماهــی ســفید و کفــال طالیــی در چنــد ســال اخیــر، افزایش بســیار 

زیــاد فراوانــی ماهیــان ســفید نابالــغ در ۱۶ روز تمدیــد زمــان صیــد 
ــخ  ــی در تاری ــزوم بازبین ــد گذشــته، ل ــان فصــل صی ــان در پای ماهی
ــه ســقف مجــاز برداشــت از  ــد، توجــه ب ــان فصــل صی شــروع و پای
ــن  ــت اســتانداردهای تعیی ــم و اقتصــادی، رعای ــان مه ــر ماهی ذخای
شــده بــرای ادوات صیــادی و همچنیــن کاهــش مــدت زمــان صیــد 
ــد و بنــادر  ــه گــزارش معاونیــن صی ــس از ارائ ــه اشــاره شــد. پ روزان
ماهیگیــری اســتان های گیــالن، مازنــدران و گلســتان مقــرر گردیــد 
کــه تاریــخ شــروع و پایــان زمــان صیــد مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه 
ــر  ــرداری از ذخای ــد و بهره ب ــتورالعمل صی ــات الزم در دس و اصالح
ــر اســاس یافتــه هــای علمــی  ماهیــان اســتخوانی شــمال کشــور ب
ــی شــرکت های  ــه تمام و پیشــنهادات ارائــه شــده اعمــال شــده و ب

ــردد. ــالغ گ ــره در شــمال کشــور اب ــادی پ ــی صی تعاون

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای 
دور- چابهــار، دکتــر اشــکان اژدری، 
ــر  ــراه دکت ــه هم ــز ب ــس مرک رئی
هاشــمی و  آقــای رحیمــی، رئیس 
بخــش بیولــوژی و ارزیابــی ذخایــر 
از  مرکــز  حراســت  مســئول  و 
کارخانــه تــور بافــی ماهــور بافــان بلــوچ در پیکــره صنعتــی منطقــه 
ــور  ــوص ت ــه خص ــف ب ــادی مختل ــای صی ــور ه ــه ت ــار ک آزاد چابه
ــا کارشناســان کارخانــه  صیــد تــون ماهیــان را تولیــد مــی کنــد، ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــون ماهی ــد ت ــور صی ــی ت در خصــوص مــوارد فن
استانداردســازی و رعایــت الزامــات بحــث و گفتگــو کردنــد. از جملــه 
ــود  ــرق ب ــی مکــرر شــبکه ب ــه، قطع مشــکالت مطــرح شــده کارخان

ــود  ــی ش ــی م ــای تورباف ــتگاه ه ــی دس ــص فن ــه نق ــر ب ــه منج ک
ــت  ــادی اس ــف صی ــای مختل ــور ه ــاق ت ــود قاچ ــن  وج و همچنی
کــه تولیــد در کارخانــه را دچــار مشــکل مــی کنــد. دکتــر اژدری و 
ــا  ــور ب ــد ت ــکان تولی ــان در خصــوص اســتاندارد ســازی و ام همراه
ــران( کــه قابــل رهگیــری در  مارکــر مشــخص )مخصــوص کشــور ای
ــادی گــم شــده و رهــا شــده در آبهــای آزاد  خصــوص تورهــای صی
ــرای کشــورهایی عضــو کمیســیون اســت،  کــه از الزمــات IOTC ب
ــکاری  ــا هم ــی ب ــم فن ــد تی ــنهاد گردی ــد. پیش ــر کردن ــادل نظ تب
ــری  ــن خصــوص پیگی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور در ای
و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. در پایــان بازدیــد کننــدگان از 
عــدم تولیــد تــور منوفیالمنــت توســط کارخانــه و رعایــت مناســب 
ــد  ــتر تأکی ــکاری بیش ــر هم ــی و ب ــی قدردان ــتاندارهای کارگاه اس

ــد. کردن

برگزاری جلسه کمیته صید

بازدید از کارخانه توربافی

گــزارش  بــه 
ــی  ــط عموم رواب
تحقیقــات  مرکــز 
آبهــای  شــیالتی 
ــر  ــار، دکت دور- چابه
در  اژدری  اشــکان 
رویــداد  پیــش 
ــه  ــی نوآوران کارآفرین
و  بنیــان  دانــش 
آفریــن  اشــتغال 
ــج  ــوزش و تروی حــوزه شــیالتی کــه در ســازمان تحقیقــات، آم
ــداد کــه در  ــرد. در ایــن روی کشــاورزی برگــزار شــد، شــرکت ک
ــروه  ــان در کارگ ــه حــوزه شــیالت و آبزی حــوزه نیازهــای فناوران

ضمــن  اژدری  دکتــر  شــده  بنــدی  دســته  مختلــف  هــای 
بــه  مشــارکت علمــی در پنــل میگــو و صیــد و صیــادی 
عنــوان رئیــس کارگــروه جلبــک، پنــل آن کارگــروه را مدیریــت 
کــرد و بــه صــورت برخــط و حضــوری بــا بیــش از ۱۳۰ شــرکت 
ــک و  ــرو جلب ــوزه ماک ــه در ح ــای فناوران ــه نیازه ــده، ب کنن
ــنیدن  ــد از ش ــت و بع ــو پرداخ ــا؛ زال ــک؛ آرتمی ــرو جلب میک
ــام  ــه را انج ــدی جلس ــع بن ــل جم ــای پن ــار و اعض ــر حض نظ
ــوارد را  ــاری م ــر غف ــروه دکت ــن کارگ ــر ای ــن دبی داد. همچنی
ــه را  ــتند و صورتجلس ــدی مس ــای بع ــزی ه ــه ری ــت برنام جه
ــر  ــم دکت ــان خان ــرد. در پای ــم ک ــه تنظی ــاز فناوران ــا 22 نی ب
ــر  ــوان ناظ ــه عن ــه ب ــز ک ــوژی مرک ــس بخــش اکول ــی، رئی امین
ــای  ــدگان از اعض ــرکت کنن ــکر از ش ــن تش ــود ضم ــه ب جلس

کــرد. قدردانــی  نیــز  پنــل 

شرکت در رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالتی



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 2۰

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
ــی کشــور،  ــای داخل ــروری آبه پ
 2۰ مــورخ  یکشــنبه  روز  در 
شــهریور ۱۴۰۱ پنــل تخصصــی 
تیالپیــا  و  گرمابــی  ماهیــان 
در راســتای پیــش رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانــش بنیــان و 
ــر  ــد نف ــش از یکص ــور بی ــا حض ــیالت، ب ــوزه ش ــن ح ــتغال آفری اش
ــه  ــس اتحادی ــان، رئی ــان صنعــت، شــرکت هــای دانــش بنی از صاحب
پــرورش دهنــدگان ماهیــان گرمابــی کشــور، رئیــس اتحادیــه ماهیــان 
ــای  ــتان ه ــزرگ اس ــدگان ب ــرورش دهن ــالن، پ ــتان گی ــی اس گرماب
ــدگان  ــزد، نماین ــدران و ی ــتان، مازن ــتان، گلس ــالن، خوزس ــران، گی ته

ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــن موسس ــیالت و محققی ســازمان ش
ــات،  ــینی)فجر( ســازمان تحقیق کشــور در ســالن شــهید شــاه حس
ــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار  ــج و آمــوزش کشــاورزی ب تروی
گردیــد. در ایــن پنــل تخصصــی، دکتــر محمد صیــاد بورانــی) رئیس 
پنــل(، دکتــر محــدث قاســمی)دبیر(، دکتــر شــریفیان )ناظــر( ودکتــر 
ســیدعلیخانی )نماینــده ســازمان اجرایــی( حضــور داشــته و نیازهــای 
فناورانــه ارائــه شــده توســط ســخنرانان و شــرکت کننــدگان در حــوزه 
ماهیــان گرمابــی و تیالپیــا را احصــاء و جمع بنــدی نمودنــد. نیازهای 
فناورانــه دریافــت شــده در ایــن پیــش رویــداد پس از بررســی توســط 
کارگــروه هــای تخصصــی در اختیــار شــرکت هــای دانــش بنیــان قرار 
ــدگان  ــرکت کنن ــور و مشــارکت ش ــان از حض ــت. در پای ــد گرف خواه

ــد. ــل آم ــه عم ــکر ب ــر و تش تقدی

حضور در پیش رویداد کارآفرینی حوزه شیالتی و تشکیل نشست پنل ماهیان گرمابی
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــوم  تحقیقــات  موسســه 
ــس ســازمان  شــیالتی کشــور، ریی
شــیالت ایــران و معــاون وزیــر 
رویــداد  در  جهادکشــاورزی، 
ــی نوآورانــه دانــش بنیــان  کارآفرین
ــیالت  ــوزه ش ــن ح ــتغال آفری و اش
ــده  ــازار آزاد ش ــارد دالر ب ــت ۱.۷ میلی ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــر تولیــد داخــل  ــه ب ــا تکی روســیه و اوکرایــن گفــت: بایــد بتــوان ب
ــش  ــی را افزای ــای صادرات ــت ه ــور، ظرفی ــش مح ــای دان و راهبرده

ــم. دهی
مهنــدس ســید حســین حســینی بــا بیــان اینکــه اگــر در 
ــا رســوخ علــم و دانــش و  ــه افرایــش تولیــد رســیده ایم ب شــیالت ب
ــوده اســت، گفــت:  ــه حــوزه شــیالت ب ــی ب بحث هــای دانــش بنیان
ــا  ــا در دنی ــازی پروتئین ه ــای تجاری س ــد بحث ه ــی ۴۹ درص وقت
ــی از غــذای  ــی بخــش مهم ــن یعن ــوط می شــود ای ــان مرب ــه آبزی ب

ــی شــود. ــوط م ــان مرب ــه آبزی ــردم ب م
ــای  ــال ظرفیت ه ــه دنب ــذا ب ــدات غ ــر در تولی ــه داد: اگ وی ادام

ــی  ــی اقدام پایــدار نباشــیم و در راســتای پایدارســازی امنیــت غذای
ــه اســت. ــی صــورت نگرفت ــال کار خاص ــم عم ــام ندهی انج

رئیــس ســازمان شــیالت کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه دســتورات مقام 
معظــم رهبــری و رئیــس جمهــوری ســرلوحه کار ســازمان شــیالت 
اســت، گفــت: ایــن دســتورات شــامل دانــش بنیــان کــردن بخــش 
کشــاورزی، اشــتغال آفرینــی، تامیــن امنیــت غذایــی پایــدار اســت.

ــا  ــا ســایر پروتئین ه ــه ب ــان در مقایس ــن آبزی ــه وی پروتئی ــه گفت ب
ــود. ــازی ش ــتی ارزان س ــه بایس ــری دارد ک ــای باالت قیمت ه

ــعه  ــیرین، توس ــای ش ــره وری در آبه ــش به ــه افزای ــن ب وی همچنی
ســواحل و تولیــد گونه هــای مختلــف بچــه ماهــی نیــز اشــاره کــرد.

حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیدکننــدگان مــا نبایــد نگــران بــازار 
محصــول تولیــدی خــود باشــند، گفــت: ایــن اتفــاق ناگــواری اســت 
کــه محصــول تولیــدی تولیدکننــدگان مــا روی دســت آنهــا بمانــد و 

تولیدکننــده دچــار زیــان شــود.
ــور  ــون و خطــا عب ــان آزم ــت: زم ــان گف ــینی در پای ــدس حس مهن
ــی  ــود اتکای ــه خ ــد ب ــتیم. بای ــد هس ــد تولی ــا نیازمن ــرده و م ک
ــده و  ــن کنن ــذا تعیی ــت غ ــی، امنی ــت نظام ــد از امنی ــیم. بع برس

ــت. ــتراتژیک اس اس

 سخنرانی رییس سازمان شیالت ایران در رویداد کارآفرینی حوزه شیالت

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  مرکــز 
ســردآبی  ماهیــان 
نقــل  بــه  کشــور 
از روابــط عمومــی 
اســتان  شــیالت 

مازندران، 
 2۰ یکشــنبه  اســتاندارمازندران  پــور،  حســینی  ســیدمحمود 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــری اقدام ــتای پیگی ــاه در راس ــهریور م ش
در زمینــه مصوبــات ســفر ســال گذشــته ریاســت جمهــوری 
ــردآبی در  ــان س ــات ماهی ــز تحقیق ــدران از مرک ــتان مازن ــه اس ب
ــن  ــد. در ای ــد نمودن ــن بازدی ــتان تنکاب ــزار شهرس ــه دوه منطق
ــدران نیــز  بازدیــد کــه قاســم کریــم زاده، مدیــرکل شــیالت مازن
ــز  ــس مرک ــکری، رئی ــار لش ــلطنت نج ــم س ــت، خان ــور داش حض
گزارشــی از وضعیــت و فعالیت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و 
ــی هیــات دولــت  پیگیــری اعتبــارات مصــوب۵/۳2 میلیــارد تومان
ــز  ــدران نی ــیالت مازن ــرکل ش ــم زاده، مدی ــم کری ــه داد. قاس ارائ
ــش  ــی و دان ــی و تحقیقات ــای پژوهش ــری از یافته ه ــره گی ــر به ب
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــز در طرح هــای شــیالتی تاکی ــن مرک ــان ای بنی
ــز  ــا مراک ــه ب ــی ک ــتگاه اجرای ــر دس ــت ه ــان داده اس ــه نش تجرب
ــی  ــوزه فعالیت ــای ح ــرح ه ــرای ط ــی در اج ــی و تحقیقات پژوهش
ــا اینســت  ــالش م ــام ت ــوده و تم ــل نم ــق عم ــره جســت، موف به
ــن مرکــز  ــد میــان دســتگاه اجرایــی شــیالت و ای تعامــل و پیون

ــد. ســیدمحمود حســینی  تحقیقاتــی هرچــه بیشــتر گســترش یاب
ــز،  ــن مرک ــد از ای ــان بازدی ــم در پای ــدران ه ــتاندار مازن ــور، اس پ
ــم  ــف اع ــای مختل ــش ه ــتان در بخ ــیالتی اس ــای ش ظرفیت ه
ــوب  ــاال و مطل ــی را ب ــع دریای ــی و منای ــای داخل ــع آب ه از مناب
دانســت و بــر گســترش تولیــدات شــیالتی صــادرات محــور  تاکیــد 
کــرد و افــزود: در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، بــه 
ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن مزیــن شــده اســت، 
توســعه و حمایــت از مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی دانــش بنیــان 
ــم  ــا ه ــروز م ــد ام ــت و بازدی ــت اس ــت های دول ــه سیاس از جمل
درهمیــن راســتا صــورت گرفتــه و تــالش همــه مــا اینســت کــه بــا 
ــع و کاســتی های پیــش روی  ــی موان بررســی و بازدیدهــای میدان

فعالیــت هــای دانــش بنیــان را مرتفــع ســازیم.

بازدید از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــاط  ــری در ارتب ــح مختص ــان توضی ــا بی ــفی، ب ــر یوس ــور، دکت کش
ــال،  ــداد در ۱۹ و 2۰ شــهریور امس ــش روی ــزاری پی ــی برگ ــا چگونگ ب
گفــت: از ۱۸۰ نیــاز فناورانــه بــه دســت آمــده پــس از بررســی هــا و 

ــورد انتخــاب شــد. کارشناســی هــای انجــام گرفتــه، ۱۶۸ م
ــرم هــای مربوطــه در ســایت  وی، افــزود: نیازهــای احصــا شــده در ف
رویــداد بارگــزاری خواهــد شــد و یــک نســخه از آن بــرای پــارک هــای 
ــده،  ــتاب دهن ــان و ش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاوری، ش ــم و فن عل

ــی شــود. ــط، ارســال م ــه هــای ذی رب دانشــگاهها و ســایر مجموع
ــا بیــان اینکــه طــی برگــزاری پیــش رویــداد در دو  دکتــر یوســفی، ب
ــه صــورت حضــوری و  ــر ب ــش از ۷۰۰ نف ــوع بی ــی، در مجم روز متوال
ــرای  ــرد: شــاخص هــای داوری ب ــوان ک ــد، عن ــرکت کردن ــاری ش وبین
احصــای نیازهــا، تعییــن شــده و بــزودی جلســات توجیهــی و کارگاه 
ــرای داوران برگــزار خواهــد شــد تــا در مرحلــه دوم،  هــای آموزشــی ب
ــی راه حــل  ــد نهای ــه بررســی و تایی ــی نســبت ب ــداد اصل ــی روی یعن

نیازهــا اقــدام شــود.
ســپس دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فناوری موسســه، گزارشــی 
از آمــار و ارقــام نیازهــا در زیربخــش هــای مختلــف شــیالت، ارائــه داد. 
ــوان در  ــردآبی، ۱۵ عن ــوزه س ــوان در ح ــزارش، 22 عن ــن گ ــق ای طب
ــان، ۱۶  ــرآوری آبزی ــوزه ف ــوان در ح ــادی، 2۴ عن ــد و صی ــوزه صی ح
ــی، 22 عنــوان در  عنــوان در حــوزه قفــس، ۷ عنــوان در حــوزه آی ت
حــوزه جلبــک و ســایر آبزیــان، 2۱ عنــوان در حــوزه ماهیــان خاویاری، 
ــی و ۱۱ عنــوان در حــوزه میگــو  ــان گرماب ۳۰ عنــوان در حــوزه ماهی

نهایــی شــده اســت.
ــه هــای  ــال یافت ــج و انتق ــاون تروی ــر حســین زاده مع ــه دکت در ادام
علمــی موسســه، بــا اشــاره بــه محقــق شــدن اهــداف اولیــه رویــداد 
و احصــای مشــکالت زیربخــش هــای مختلــف شــیالتی، گفــت: بایــد 
رویــه یکســانی در گزینــش و ارزیابــی نیازهــا اتخــاذ شــود تــا برنامــه 
ریــزی هــا طبــق اهــداف تعییــن شــده محقــق گــردد. بنابرایــن اگــر 
بــه درســتی بدانیــم کــه در انتهــای ایــن کار بــزرگ، بــه دنبــال چــه 
ــر در ایــن راه  ــر و مــدون ت ــدون شــک هدفمندت ــزی هســتیم، ب چی

قــدم خواهیــم برداشــت.
وی، تاکیــد کــرد: در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه بســیار ضــروری اســت 
کــه بدانیــم چنــد شــرکت دانــش بنیــان مــی تواننــد ایــن مشــکالت 

را حــل کننــد و چــه شــرکت های جدیــدی مــی تواننــد از دل همین 
مســائل و بــرای برطــرف کــردن مصائــب بهــره بــرداران، متولد شــوند.

ســپس دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، ضمــن قدردانــی از زحمــات 
تمامــی دســت انــدرکاران برگــزاری پیــش رویــداد، آن را اتفاقــی بــزرگ 
در عرصــه شــیالت دانســت و گفــت: ایــن اتفــاق مــی توانــد گامــی 
ــذاران  ــرمایه گ ــرداران و س ــره ب ــم در راســتای حــل مشــکالت به مه
ــره وری در ایــن عرصــه را رقــم  ــوده و ارتقــای به بخــش خصوصــی ب

بزنــد.
وی، افــزود: بعــد از یافتــن راه حــل بــرای نیازهــای احصا شــده، در گام 
ســوم الزم اســت انتقــال فنــاوری بــرای بهــره بــرداران صــورت بگیــرد. 
ــان،  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــک ش ــا کم ــد ب ــی توان ــال م ــن انتق ای

موسســات تحقیقــات و حتــی دانشــگاه هــا انجــام شــود.
ــر  دکتــر بهمنــی، بــا اشــاره بــه مکلــف شــدن بخــش اجــرا مبنــی ب
افزایــش تولیــد محصــوالت شــیالتی تــا ســال ۱۴۰۴، ادامــه داد: ایــن 
ــده  ــتاب دهن ــوان ش ــه عن ــات را ب ــش تحقیق ــه بخ ــوع، وظیف موض
ــرا  ــد. زی ــی کن ــدان م ــرا را دوچن ــی بخــش اج ــازوی دانش ــد و ب تولی
افزایــش تولیــد و بهــره وری، بــدون بــه کارگیــری علــم و دانــش روز در 

ــر نیســت. مــزارع امــکان پذی
وی، بیــان کــرد: حتــی اگــر ۱۰ درصــد ایــن مشــکالت احصــا شــده، با 
تــالش هــای فناورانــه و دانــش بنیــان، حــل شــوند، بنابرایــن بــه طور 
ــه بخــش خصوصــی  ــه، آمــاده انتقــال ب ــاز فناوران میانگیــن ۱۶/۸ نی

ــت. خواهیم داش
ــراز امیــدواری کــرد: بــا پایــان رســیدن ایــن پکیــج  دکتــر بهمنــی، اب
ســه مرحلــه ای، انتظــار مــی رود میــزان تولیــد در بخش شــیالت، به 
تناســب حــل مشــکالت شناســایی شــده، افزایــش پیــدا کنــد. ضمن 
اینکــه در خــالل آن نیــز تعــدادی شــرکت دانــش بنیــان جدیــد نیــز 
فعالیــت خــود را آغــاز مــی کنــد کــه ایــن موضــوع، یکــی از اهــداف 
مهــم وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز هســت. البتــه دســتیابی بــه ایــن 
ــام  ــاری تم ــکاری و همی ــا هم ــر ب ــد شــد مگ ــر نخواه ــداف میس اه

بخــش هایــی کــه در عرصــه شــیالت، فعالیــت مــی کننــد.
ــاد  ــادی وزارت جه ــر اقتص ــاون دفت ــی، مع ــاه والیت ــر ش ــپس دکت س
ــرد، در  ــرکت ک ــه ش ــوری در جلس ــورت حض ــه ص ــه ب ــاورزی ک کش
ارتبــاط بــا نحــوه پرداخــت تســهیالت بــه شــرکت هــای دانــش بنیان 

ــه داد. ــی را ارائ ــن مســیر، توضیحات و تبصــره هــای موجــود در ای
دکتــر شــاه والیتــی، رکــن اصلــی بــرای دریافــت تســهیالت را امــکان 
بهــره منــدی طــرح یــا ایــده دانــش بنیــان بــرای قطــع وابســتگی بــه 
خــارج، در یکــی از عرصــه هــای تولیــد دانســت و بــر اشــتغالزا بــودن 
ــی  ــوط م ــه روســتا و عشــایر مرب ــه ب ــی ک ــده های ــژه ای ــه وی ــا ب آنه

شــوند، تاکیــد کــرد.
ــی بــه صنعــت شــیالت، ایــن موضــوع  ــا نگاهــی اجمال وی، گفــت: ب
ــوه  ــای بالق ــت ه ــه، ظرفی ــن عرص ــه در ای ــت ک ــح اس ــال واض کام
فراوانــی وجــود دارد کــه اتفاقــا اقتصــاد محــور نیــز هســتند. بنابراین، 

برگزاری جلسه هماهنگی رویداد کارآفرینی، نو آورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالت
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی خلیج فــارس و 
دریــای عمــان، دومیــن نشســت شــورای هماهنگــی بخش کشــاورزی 
بــا حضــور مهنــدس مویدی ریاســت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
هرمــزگان، دکتــر مرتضــوی رئیس پژوهشــکده، روســا و معاونین مراکز 
تحقیقاتــی اســتانی تابعــه وزارت جهاد کشــاورزی،  مدیــران کل ادارات 
تابعــه جهــاد بــه منظــور بررســی دســتورالعمل هــا و عملکــرد بخش 
ــکده  ــرد پژوهش ــزارش عملک ــا و گ ــت ه ــی فعالی ــاورزی و بررس کش
ــای عمــان در محــل ســالن جلســات  ــج فــارس و دری ــوژی خلی اکول

پژوهشــکده برگــزار شــد.
ــه در جهــاد اســتان در  ــی فقی ــا شــریفی نماینــده ول ابتــدا حــاج آق
خصــوص اتفاقــات واقعــه کربــال،  ایــام اربعیــن حســینی و راهپیمایی 
ــن  ــدن نوی ــوص تم ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــام مق ــن روز، پی ای
ــتا  ــن راس ــاورزی در ای ــاد کش ــای وزارت جه ــت ه ــالمی و فعالی اس
ســخنانی را بیــان نمــود. در ادامــه دســتورات و برنامــه هــای جلســه 
ــوی  ــر مرتض ــپس دکت ــت. س ــرار گرف ــب ق ــی و تصوی ــورد بررس م
ــران و کارشناســان  ــی مدی ــریف فرمای ــه تش ضمــن خوشــامدگویی ب
ــکده  ــن پژوهش ــت ای ــای فعالی ــی از محوره ــزارش مفصل ــتان، گ اس

شــامل فعالیــت هــای پژوهشــی و فنــاوری، ترویــج و انتقــال یافتــه 
ــزود: از  ــود. وی اف ــه نم ــل ارائ ــن المل ــات بی ــی و ارتباط ــای علم ه
ــی  ــروژه تحقیقات ــرح و  پ ــداد ۳۰ ط ــون  تع ــا کن ــته ت ــال گذش س
ــت هــای  ــده اولوی ــه در برگیرن ــی باشــد ک در پژوهشــکده، جــاری م
پژوهشــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی در اســتان هرمــزگان 
ــوی  ــور از س ــفارش مح ــی س ــای تحقیقات ــت ه ــن فعالی و همچنی
ــا دانشــگاه  ــی و مشــترک ب ــی، بخــش خصوص ــای اجرای ســازمان ه

ــی باشــد. ــیراز و شــهید بهشــتی م هــای ش
در ادامــه، دکتــر مرتضــوی دســتاوردهای مهــم پژوهشــکده در ســال 
ــی و مولــد ســازی ماهــی ســوکال در  جــاری شــامل جمــع آوری، اهل
ــد پروبیوتیــک میگــوی پرورشــی  ــن تولی شــرایط اســارت و همچنی
حــاوی ســویه هــای بومــی استرپتومایســس بــا قابلیــت بازدارندگــی 
ــزاری  ــود. وی، برگ ــریح نم ــی را تش ــای میکروب ــل بیماریه در مقاب
برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی، کارگاههــای آموزشــی و اجــرای 
ــی  ــای ترویج ــت ه ــن فعالی ــی را از مهمتری ــزارع الگوی ــایت و م س
ــرد.  ــی ک ــای عمــان معرف ــج فــارس و دری ــوژی خلی پژوهشــکده اکول
در ادامــه مشــکالت موجــود و پیشــنهادات در خصوص بهبــود فرآیند 
اجــرای فعالیــت هــای پژوهشــی/ترویجی و دســتیابی حداکثــری بــه 
ــود  ــاره نم ــد و اش ــرح گردی ــی مط ــای تحقیقات ــت ه ــداف و اولوی اه
ــال  ــان از س ــای عم ــارس و دری ــج ف ــوژی خلی ــکده اکول ــه پژوهش ک
۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۹ بــه صــورت پیاپــی موفــق بــه کســب رتبــه هــای برتر 
ــه موسســه  ــی عملکــرد پژوهشــکده هــا و مراکــز وابســته ب در ارزیاب
ــریح  ــه تش ــوی ب ــر مرتض ــه، دکت ــان جلس ــت. در پای ــده اس گردی
وضعیــت اعتبــارات طــرح و پــروژه هــای جــاری و موافقــت نامــه هــای 
ــانی  ــروی انس ــود نی ــکیالتی و کمب ــارت تش ــب چ ــتانی و ترکی اس

ــی پنــج ســال آینــده پرداخــت. متخصــص در حــال حاضــر و ط
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بخــش شــیالت مــی توانــد بــا طــرح ایــده هــای نــو و اشــتغال آفرین، 
ــت  ــان دریاف ــه زم ــن اینک ــد. ضم ــت کن ــی را دریاف ــهیالت خوب تس
ــا ســه  ــوده و ت ــا ب ــک ه ــر از بان ــاه ت ــیر کوت ــن مس ــهیالت از ای تس
ســال بــدون تســویه حســاب، در اختیــار بهــره بــردار قــرار مــی گیرد.

ــاورزی  ــاوری کش ــم و فن ــارک عل ــس پ ــدان رئی ــر ول ــپس دکت س
ــده آل  ــه ای ــندی از نتیج ــراز خرس ــا اب ــور، ب ــی کش ــع طبیع و مناب
ــاق را  ــن اتف ــان ای ــه مخاطب ــداد، جامع ــش روی ــت پی ــه نخس مرحل
بســیار گســترده دانســت و بــر شناســایی نــوع نگــرش و اهــداف آنهــا 

ــردد. ــاظ گ ــوارد لح ــن م ــه داوری، ای ــا در مرحل ــرد ت ــد ک تاکی
مهنــدس تکریمــی مشــاور موسســه، ســخنران دیگــری بــود کــه بــا 
کالبدشــکافی اهــداف کیفــی و کمــی رویــداد، صحبــت هــای خــود 
را آغــاز کــرد. وی اهــداف کیفــی را شــامل ایجــاد اعتمــاد در بخــش 
ــازی در  ــبکه س ــذاران، ش ــرمایه گ ــردازان و س ــده پ ــی و ای خصوص
ــی کــرد و گام دوم را  بخــش شــیالت و مــواردی از ایــن دســت معرف

ــر دانســت. ــر و حســاس ت ــه مراتــب مهــم ت ب
ــزاری  ــزود: برگ ــداد، اف ــن روی ــان ای ــدی مخاطب ــروه بن ــن گ وی، ضم
ــی و  ــای عملیات ــه ه ــب کمیت ــر در قال ــک ت ــای نزدی ــت ه نشس

ــات  ــه ابهام ــه منظــور پاســخگویی ب ــی ب ــدارک مکان شــرکت ت
کننــدگان، دو موضوعــی اســت کــه بایــد بــه آن 

ــت. ــه داش توج
ــمی  ــر هاش ــم دکت ــه، خان ــه جلس در ادام
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  از 
ــام  ــم مق ــند قائ ــاه پس ــر ش ــوری، دکت جمه

صیــادان  سراســری  اتحادیــه 
شــرکت  از  برخــی  و  کشــور 
کنندگانــی کــه بــه صــورت 
برخــط در جلســه حضــور 
نظــرات  نقطــه  داشــتند، 
ــوص  ــن خص ــود را در ای خ

عنــوان کردنــد.
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای 
نظــر  براســاس  چابهــار،  دور- 
کمیتــه صـــید اســـتان در تاریــخ 
۱۵ شــهریور ۱۴۰۱ جهــت بررســـی 
ــق  ــد میگــو در اســتان سیســتان و بلوچســتان و طب ــعیت صی وضـ
برآوردهــا و بازدیـــد هــاي انجــام شـــده توســط این مرکــز، با آزادســازي 

فصــل صـــید میگــو تــا اطالعــی ثانــوی و از تاریـــخ 2۰ شــهریور ۱۴۰۱ 
ــراد مشــخص،  ــراي اف ــر موافقــت شــد. صــدور مجــوز ب ــا شــرایط زی ب
ارائــه دقیــق آمــار صیــد و تخلیــه روزانــه میگــو بــه مرکــز و ممنوعیت 
صیــد در زمــان مشــخص کــه براســاس میــزان صیــد و تخلیــه میگــو 
توســط ایــن مرکــز اعــالم مــی شــود. در پایان تأکیـــد شــد کــه جهت 
ــراي ســال هــاي  اطمینــان از حفــظ ذخیــره و تــداوم صـــید میگــو ب
آینــده آمــار میــزان صـــید و تــالش صیــادي روزانــه محاســبه گــردد.

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه تحقیقات علوم شــیالتی 
کشــور، در ایــن حکــم آمــده اســت: 
بــا عنایــت بــه اینکــه برنامــه هفتم 
توســعه توســط دولــت محتــرم در 
ــه عنــوان  ــی ب حــال تدویــن شــدن می باشــد، بدیــن وســیله جنابعال
»عضــو کمیتــه برنامــه ریــزی برنامــه هفتــم توســعه ســازمان شــیالت 

ایــران« منصــوب می شــوید. امیــد اســت بــا تــالش و جدیــت و حضــور 
ــای  ــایر اعض ــا س ــل ب ــکاری و تعام ــه هم ــات کمیت ــال در جلس فع
ــی و اســتانی  ــر کمیتــه هــا و کارگروه هــای تخصصــی مل کمیتــه زی
ــت  ــر ظرفی ــق ب ــه و منطب ــای واقع گرایان ــن برنامه ه در راســتای تدوی
ــت هــای شــیالتی در آب هــای  هــا و پتانســیل هــای توســعه فعالی
تحــت حاکمیــت و آب  هــای فراســرزمینی و در راســتای برنامه تحولی 

بخــش کشــاورزی موفــق و مویــد باشــید.

آزاد شدن فصل صید میگوی دریایی تا اطالع ثانوی

انتصاب دکتر محمود بهمنی به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی برنامه هفتم توسعه سازمان شیالت ایران

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
کشــور، دکتــر بهمنــی در آغاز جلســه، 
ــت:  ــکاران، گف ــی از هم ــن قدردان ضم
دســتیابی بــه تعهــدات موسســه بدون 
تــالش محققــان و همــکاران، مجموعــه 
ســازمان شــیالت، دانشــگاه هــا و تمامــی ارگان هــا و مجموعــه هــای 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــط، میس ذی رب
وی افــزود: تشــکیل شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت کــه توســط 
ــالغ شــده اســت،  ــج کشــاورزی اب ــوزش و تروی ــات، آم ســازمان تحقیق
مــی توانــد شــورای بســیار موثــر و پرثمــری بــرای حوزه شــیالت باشــد 
و حتــی قــادر اســت در بهبــود تدویــن برنامــه هفتــم توســعه نیــز اثــر 
مثبتــی بگــذارد. در ادامــه دکتــر حافظیــه، گــزارش کاملــی از عملکــرد 
معاونــت پژوهــش و فنــاوری موسســه در ۶ ماهــه اول ســال جــاری ارائه 
کــرد کــه معرفــی اعضــای کمیتــه علمــی فنــی، مصوبــات جلســات، 
طــرح هــا و پــروژه هــای در حــال اجــرای ســال ۱۴۰۱، وضعیــت طــرح 
ــک  ــه تفکی ــاری ب ــال ج ــای س ــت ه ــتای اولوی ــا در راس ــروژه ه و پ
ــار  ــروژه هــای مشــترک، اعتب ــا و پ ــرح ه ــز، ط ــا و مراک پژوهشــکده ه
ــای  ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــن ط ــتقل، عناوی ــای مس ــروژه ه ــی پ پرداخت
ابالغــی ســال ۱۴۰۱، وضعیــت گزارشــات نهایــی فروســت شــش ماهــه 
بــه تفکیــک برونــداد در بخــش هــا و مقــاالت و کتــاب هــای منتشــر 

شــده از مهمتریــن آنهــا بودنــد.
دکتــر حافظیــه همچنیــن در ارتبــاط بــا رویــداد برگــزار شــده توســط 
موسســه در ابتــدای هفتــه جــاری، عنــوان کــرد: بیــش از 2۸۰ عنــوان 

نیــاز احصــا شــده کــه بیــش از ۱۰۰ مــورد آن قابلیــت مطــرح شــدن در 
رویــداد اصلــی را دارد و مــی توانــد متناظــر بــا هــر نیــاز، یــک شــرکت 

دانــش بنیــان را بــرای رفــع آن پیــدا کــرد.
ــج و  ــت تروی ــرد معاون ــزارش عملک ــین زاده، گ ــر حس ــپس دکت س
انتقــال یافتــه هــای علمــی موسســه را ارائــه کــرد. اجــرای سیاســت 
ــی در ۱2 ســایت، برگــزاری 2۸۱ مــورد روز مزرعــه، برگــزاری  هــای الگوی
۴۸2 کارگاه آموزشــی ترویجــی، ۱۱۵ مــورد برنامــه انتقــال یافتــه هــای 
ــرای  ــردی ب ــرار گرفتــن ۱۵ اپلیکیشــن کارب ــار ق ــی، در اختی تحقیقات
بهــره بــرداران، همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و پارک زیســت 
فنــاوری خلیــج فــارس قشــم، برگــزاری 2 نشســت کارگروه کارشناســان 
خبــره منتخــب موسســه و برگــزاری کارگاه آموزشــی کامفــار از مــواردی 
ــرد. ســپس  ــر حســین زاده در گــزارش خــود عنــوان ک ــود کــه دکت ب
دکتــر قائدنیــا، آخریــن وضعیــت اعتبــارات و عملکــرد معاونــت برنامــه 
ریــزی و پشــتیبانی را گــزارش نمــود. وی در ایــن گــزارش از عملکــرد 
۵ ماهــه درآمــد اختصاصــی ســال ۱۴۰۱ بــه تفکیــک موضــوع، مراکــز 
ــی،  ــای تحقیقات ــروژه ه ــرای پ ــت اج ــی باب ــا، پرداخت و پژوهشــکده ه
تعهــد پرداخــت اعتبــار موسســه و تعهــدات مراکــز و پژوهشــکده هــا، 
درآمــد اختصاصــی، عملکــرد ادواری، صــورت هــای مالی، ثبــت اطالعات 
ــز  ــه مراک ــواه ب ــی، صــورت پرداخــت تنخ ــای الکترونیک در ســامانه ه
ــاداش بازنشســتگان، اجــرای ۱۴ عنــوان  و پژوهشــکده هــا، پرداخــت پ
ــول و  ــالک غیرمنق ــازی ام ــناورها، مستندس ــور ش ــی، ام دوره آموزش
فعالیــت هــای اداره حقوقــی، پــرده برداشــت. در پایــان، حضــار نظــرات 
و پیشــنهادات خــود را در خصــوص عملکــرد معاونــت هــا مطــرح و در 

نهایــت بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

برگزاری پنجاه و نهمین جلسه شورای پژوهشی در موسسه



2۵موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه  عمومــی 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل تحقیق
بررســی  کمیتــه  کشــور، 
ــدگان  ــه ش ــدارک پذیرفت م
ظرفیــت  بــرار  چنــد 
رشــته محل های  در 
ــتخدامی  ــون فراگیراس ــن آزم ــده در نهمی ــن ش ــی تعیی تخصص
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــتاد موسس ــرای س ــی، ب ــتگاه های اجرای دس
راس  تابعــه،  تحقیقاتــی  مراکــز  و  پژوهشــکده ها  شــیالتی، 
ــاه ســال جــاری،  ــح روز چهارشــنبه 2۳ شــهریور م ســاعت ۸ صب

نمــود. کار  بــه  آغــاز  مربوطــه  مســئوالن  حضــور  بــا 
در ایــن کمیتــه، مــدارک و مســتندات ارائــه شــده از ســوی 
ــه  ــه ب ــت مراجع ــاس اولوی ــر اس ــدگان، ب ــر از پذیرفته ش ۱۹ نف
موسســه، توســط محمودرضــا آذینــی در جایــگاه رئیــس کمیتــه 
بررســی مــدارک، فرشــته آل علیــزاده بــه عنــوان دبیــر، محمدرضــا 

فایضــی بــا ســمت نماینــده حراســت  و سیدحســین میــران، بــه 
ــق  ــی دقی ــورد بررس ــه مذکــور، م ــی کمیت ــوان نماینــده حقوق عن

ــت. ــرار گرف ــامانه ای ق ــی و س ــنجی فیزیک و صحت س
ــزی و پشــتیبانی  ــاون برنامه ری ــا، مع ــر قائدنی ــان، دکت ــن می در ای
ــد  ــدگان بازدی ــه ش ــدارک پذیرفت ــی م ــد بررس ــه، از فرآین موسس
ــی  ــا بررس ــان روز ب ــه راس ســاعت ۱۷ هم ــل آورد و کمیت ــه عم ب
مــدارک آخریــن نفــر مراجعــه کننــده، بــه کار خــود خاتمــه داد.

ــع  ــر مناب ــرکل دفت ــنود، مدی ــدس خش ــز مهن ــن نی ــش از ای پی
ــط  ــا رواب ــی ب ــه اختصاص ــازی اداری، در مصاحب ــانی و نوس انس
عمومــی ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی از  آغــاز 
ــه  ــه  از پذیرفت ــدرک و مصاحب ــذ م ــی اخ ــد اجرای ــه کار  فرآین ب
دســتگاه های  اســتخدامی  فراگیــر  آزمــون  نهمیــن  شــدگان 
اجرایــی در ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و ۱2 
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــه موسس ــه، از جمل ــته و تابع ــه وابس موسس
ــاری  ــال ج ــهریور س ــنبه 2۳ ش ــور، از روز چهارش ــیالتی کش ش

ــود. ــر داده ب خب

 نهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی

پژوهشــکده میگــوی کشــور-  روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
ــه اتفــاق معــاون توســعه اســتانداری  بوشــهر، اســتاندار بوشــهر ب
ــل توســعه  ــی و محــدوده گــذر قاب ــت مکان ــی وضعی ــرای بررس ب
پیرامــون محــل، از پژوهشــکده میگــو و مرکــز تحقیقــات و 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــن بازدی ــرد. در ای ــد ک ــاورزی، بازدی ــوزش کش آم
ــتانداری  ــزی از اس ــه ری ــعه و برنام ــاون توس ــری مع ــر جعف دکت
ــر برنــا معــاون  ــر گلســتانه معــاون برنامه ریــزی، دکت بوشــهر، دکت
ــی از  ــی همگ ــور حقوق ــئول ام ــد مس ــدس برومن ــی، مهن آموزش
مرکــز آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی بوشــهر نیــز حضــور 

ــتند. داش
ــدو ورود برخــی  ــس پژوهشــکده، در ب ــر دشــتیان نســب ریی دکت
ــوی  ــکده میگ ــرای پژوهش ــال اج ــی در ح ــای پژوهش از برنامه ه

ــه اطــالع ایشــان رســاند. کشــور را ب
ــری  ــی از محــل گــذر ۳۵ مت ــی میدان اســتاندار بوشــهر در بررس
ــاز شــده  ــات توســعه آن آغ مجــاور پژوهشــکده میگــو کــه عملی
اســت، تاکیــد کــرد ایــن عملیــات مــی بایســت همــراه بــا تثبیت 
ــی باشــد. بــا  ــرای ایــن مرکــز تحقیقات موقعیــت و ارزش افــزوده ب
توجــه بــه سیاســت هــای کالن اســتان در حــوزه شــیالت و آبــزی 
ــی و  ــای آموزش ــکده، نیازه ــمند پژوهش ــوابق ارزش ــروری و س پ
ــکده  ــعه پژوهش ــظ و توس ــیر حف ــت از مس ــی بایس ــی م ترویج
ــی  ــع طبیع ــوزش مناب ــات و آم ــز تحقیق ــور و مرک ــوی کش میگ
ــذر  ــن گ ــت ای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه یاب ــهر ادام ــتان بوش اس
جدیــد، همــراه بــا اهــداف توســعه ای بخــش خصوصــی در کنــار 
ــرد:  ــد ک ــهر تاکی ــتاندار بوش ــن رو اس ــد. از ای ــی باش ــاحل م س
ــان پژوهشــکده  ــاده، همچن ــن ج ــیر از ای ــار گشــایش مس در کن
ــی،  ــع طبیع ــوزش مناب ــات و آم ــز تحقیق ــور و مرک ــوی کش میگ
جایــگاه محــوری خــود را در منطقــه داشــته و در اصــالح و حفــظ 
ــا  ــتاندار بوشــهر ب ــد. اس ــن محــدوده مشــارکت کنن و توســعه ای
ــد میگــوی کشــور  ــه ســهم ۵۰ درصــدی اســتان در تولی اشــاره ب
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــس، اظه ــی در قف ــرورش ماه ــترش پ و گس
ــات  ــتر اقدام ــق بیش ــب رون ــذر، موج ــن گ ــزوده ای ــه ارزش اف ک

ــردد. ــی گ پژوهش
ــز  ــکده و مرک ــئولین پژوهش ــهر از مس ــتاندار بوش ــان اس در پای
ــی  ــه هــای فعل ــرد کــه برنام ــات کشــاورزی درخواســت ک تحقیق
ــای  ــاعدت در برنامه ه ــول مس ــد و ق ــه دهن ــود را ارائ ــی خ و آت
ــی از  ــوان یک ــه عن ــیالت ب ــه ش ــی در زمین ــی و آموزش پژوهش

ــهر را داد. ــتان بوش ــم اس ــیار مه ــای بس ــیل ه پتانس

 بازدید استاندار بوشهر از پژوهشکده میگوی کشور
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روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده  عمومــی 
اکولــوژی دریــای خــزر، در 
راســتای آشــنایی بــا فعالیت 
ــا قابلیت  ــی ب هــای تحقیقات
جلســه  ســازی،  تجــاری 
مدیــر  بیــن  مشــترکی 
ــازمان  ــعه س ــق و توس تحقی
ــن  ــت و معاونی ــکا و ریاس ات
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر در ســالن کنفرانــس پژوهشــکده 
ــت  ــه زاده ریاس ــر نصرال ــه دکت ــن جلس ــدای ای ــد. در ابت ــزار ش برگ
ــه  ــه و در ادام ــدم گفت ــر مق ــان خی ــه مهمان ــرم پژوهشــکده، ب محت
ــات  ــی، امکان ــی اجمال ــه معرف ــی، ب ــاون پژوهش ــری، مع ــر صف دکت
موجــود، توانمنــدی هــا و پــروژه هــای اجــرا شــده بــه خصــوص پروژه 
هــای منتهــی بــه تولیــد محصــول ماننــد تولیــد بیوســیالژ، تولیــد 
ــه  ــی ســفید ک ــار ماه ــک و خاوی ــرو جلب ــه میک ــر پای ــیدنی ب نوش

ــت. ــد، پرداخ ــام ش ــکده انج ــن پژوهش ــن ای ــط محققی توس

ــکا  ــق و توســعه ســازمان ات ــر تحقی ــی، مدی ســپس مهنــدس فاضل
ضمــن تشــکر از ارائــه مطالــب، عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه پتانســیل 
هــای حــال حاضــر در مجموعــه ســازمان اتــکا بــه خصــوص کارخانه 
کنســرو ماهــی قائمشــهر کــه از قدیمــی تریــن کارخانجــات کنســرو 
ــی  ــرورش ماه ــزارع پ ــودن م ــن دارا ب ــران اســت و همچنی ــازی ای س
ــه  ــی، روزان ــواد غذای ــد ســایر م ــرآوری و تولی ــرغ و کارخانجــات ف و م
ــی  ــع آوری م ــتارگاهی جم ــی و کش ــات ماه ــادی ضایع ــر زی مقادی
ــبی  ــه مناس ــد گزین ــی توان ــیالژ م ــه بیوس ــل آن ب ــه تبدی ــود ک ش
ــش  ــا از تخصــص و دان ــن دو ارگان باشــد ت ــن ای ــرای همــکاری بی ب
فنــی بــه دســت آمــده توســط پژوهشــگران جهــت بهبــود کیفیــت 
ــتاوردها  ــن دس ــازی ای ــاری س ــد و تج ــای تولی ــه ه ــش هزین و کاه

بهرمنــد گردنــد.
ــد همــکاران پژوهشــکده از  ــس از بازدی ــرر شــد پ ــی اســت مق گفتن
کارخانــه کنســرو ماهــی ایــن ســازمان، تفاهــم نامــه همــکاری منعقد 

گــردد.
ــروژه  ــد بیوســیالژ و پ ــان از خــط تولی ــان ایــن جلســه مهمان در پای

ــد. ــد کردن ــا سیســتم بیوفــالگ بازدی ــرورش میگــو ب پ

نشست مشترک مدیر تحقیق و توسعه سازمان اتکا با رییس و معاونین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای 
جنــوب کشــور- اهــواز، بــا اســتناد 
ــد  ــت صی ــه مدیری ــه کمیت ــه مصوب ب
شــیالت خوزســتان، صیــد میگــوی 
ــع در  ــرکان واق ــدگاه بح ــری در صی بب
آب هــای خوزســتان و مشــترک بــا صیــدگاه هــای بوشــهر از تاریــخ 
ــا اطــالع بعــدی ممنــوع  بیســت و نهــم شــهریورماه ســال جــاری ت

ــردد. ــی گ ــالم م اع
ــی  ــری م ــو بب ــر میگ ــازی ذخای ــور بازس ــه منظ ــت ب ــن ممنوعی ای

ــری و  ــو بب ــی میگ ــد، جابجای ــه صی ــور، هرگون ــن منظ ــد. بدی باش
حمــل ادوات صیــد میگــو، در بنــادر صیــادی خوزســتان و صیــدگاه 
هــای بحــرکان ممنــوع مــی باشــد و در صــورت عــدم رعایــت، یــگان 
ــا متخلفــان  ــی ب ــه برخــورد قانون حفاظــت از منابــع آبزیــان ملــزم ب

ــود. خواهــد ب
گفتنــی اســت، تعییــن زمــان ممنوعیــت و آزادســازی صیــد آبزیــان 
ــکده  ــط پژوهش ــه توس ــت ک ــی اس ــای حاکمیت ــروژه ه ــه پ از جمل
ــا  ــادی ب ــان اقتص ــرای آبزی ــور ب ــوب کش ــای جن ــروری آبه ــزی پ آب
انجــام گشــت هــای تحقیقاتــی و جمــع آوری اطالعــات مــورد نظــر 
ــرد. ــی گی ــدگاه هــای اســتان انجــام م در فصــول مختلــف در صی

ممنوعیت صید میگوی ببری در آب های صیدگاه بحرکان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم 
ســازمان  در   ۱۴۰۱ شــهریور   2۸ تاریــخ  در  کشــور،  شــیالتی 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــاورزی، اولی ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم تحقیق

راهبــردی تحقیقــات شــیالت برگــزار شــد.
در ایــن جلســه معــاون وزیــر و رییــس ســازمان تحقیقــات، آموزش 
و ترویــج کشــاورزی و ســازمان شــیالت ایــران بــه همــراه معاونیــن 
کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  روســای  و  ســازمان  دو 
ــی  موسســه واکســن و ســرم ســازی رازی، موسســه تحقیقــات فن
ــاورزی و  ــج کش ــوزش و تروی ــه آم ــاورزی، موسس ــی کش و مهندس

ــتند. ــور داش ــور حض ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
ــران،  ــس ســازمان شــیالت ای ــه، رئی ــات انجــام گرفت ــی تصمیم ط
بــه عنــوان رئیــس شــورای راهبــردی و رئیــس موسســه تحقیقــات 
ــری  ــر شــورا وظیفــه پیگی ــوان دبی ــه عن ــوم شــیالتی کشــور ب عل
ــی  ــات شــورا برعهــده داشــته و روســای موسســات تحقیقات مصوب
حاضــر و معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان تحقیقــات، آمــوزش 
ــازمان  ــرف س ــت از ط ــوان اعضــای ثاب ــه عن ــاورزی ب ــج کش و تروی

ــی شــدند. معرف
ــه  ــبت ب ــورا، نس ــای ش ــم اعض ــات منظ ــد در جلس ــرر گردی مق
ــوالت  ــادی محص ــعه جه ــد و توس ــش در تولی ــوذ دان ــش نف افزای

ــود. ــدام ش ــاورزی اق ــاد کش ــر جه ــه ۱۴۰۴ وزی ــیالتی برنام ش

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی تحقیقات شیالت
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تحقیقــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
ژنتیــک و اصــالح نــژاد ماهیان ســردآبی 
بروشــور  یاســوج،  مطهــری  شــهید 
ــت  ــی و اهمی ــت شناس ــی، زیس ترویج
ــروری  ــزی پ ــیرونومیده در آب ــی ش غذای
توســط خانــم ســرور همتــی و بــا 
ــاالر  ــکاران، در ت ــایر هم ــی و س ــماعیل کاظم ــر اس ــکاری دکت هم
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــاورزی س ــون کش ــش و فن ــج دان تروی
ــا  ــی ی ــواده کــرم هــای خون ترویــج کشــاورزی منتشــر گردیــد. خان
شــیرونومیده مهمتریــن گــروه از حشــرات آبــزی مــی باشــند کــه در 
همــه انــواع محیــط هــای آبــی گســترش و پراکندگــی دارنــد. برخی 

ــرم  ــه ک ــدن، ب ــودن ب ــز ب ــل قرم ــه دلی ــیرونومیده ب ــای ش از الروه
هــای خونــی معــروف شــده انــد کــه دلیــل آن حضــور هموگلوبیــن 
ــن در  ــود هموگلوبی ــن وج ــد. بنابرای ــی باش ــا م ــف آنه در همولن
ــود  ــا کمب ایــن کــرم هــا آنهــا را در تامیــن اکســیژن از آب هــای ب
اکســیژن توانــا ســاخته اســت. الروهــای شــیرونومیده منبــع خوبــی 
از ویتامیــن هــا، مــواد مغــذی و آهــن مــی باشــند کــه بــه صــورت 
منجمــد در آبــزی پــروری اســتفاده مــی شــوند. در آبــزی پــروری این 
ــه  ــی ب ــرای الرو ماه ــده ب ــه عنــوان غــذای زن ــی تواننــد ب الروهــا م
ویــژه ماهیــان زینتــی اســتفاده شــوند. افزایــش جمعیــت الروهــای 
ــد متضمــن  ــی توان ــی م ــرورش ماه شــیرونومیده در اســتخرهای پ
افزایــش تولیــد و ارتقــاء  کیفیــت گوشــت ماهیــان پرورشــی باشــد.

 انتشار بروشور ترویجی توسط محققین دانشگاه کردستان و مرکز یاسوج



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در ابتــدای جلســه، دکتــر شــریف روحانــی قائــم مقــام موسســه، 
ــش  ــه دان ــداد فناوران ــن، گفــت: برگــزاری روی ــان و اشــتغال آفری ــش بنی ــد، دان ــوان ســال تولی ــه عن ــه نامگــذاری ســال جــاری ب ــا اشــاره ب ب
بنیــان و اشــتغال آفریــن حــوزه شــیالت کــه بــا همــت موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور برگــزار شــد، در مراحــل پایانــی بــه نتایــج 

ارزشــمندی ختــم مــی شــود کــه در راســتای بحــث جهــش تولیــد و برنامــه تحولــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
دکتــر شــریف روحانــی، تبییــن الزامــات و زیرســاخت هــای الزم بــرای تحقــق شــعار ســال را از مهمتریــن وظایف حوزه های پژوهشــی دانســت 
و بــا اشــاره بــه دو رویکــرد ســازمان فائــو مبنــی بــر تــاب آوری در آبــزی پــروری و پایــداری در بهــره بــرداری از منابــع آبــی و ماهیگیــری، عنــوان 
کــرد: ایــن دو موضــوع، بایــد رمــز فعالیــت هــای محققــان عرصــه شــیالت باشــد. چــرا کــه ایــن رویکردهــا جهانــی هســتند و بایــد بــرای آنهــا 

ــت. برنامه داش
ایــن مقــام مســئول، ضمــن تشــریح سیاســت هــای کلــی برنامــه هفتــم توســعه، از مــوارد مهــم آن کــه در عیــن حــال بــا عرصــه شــیالت، 
ارتباطــی تنگاتنــگ دارد، نــام بــرد. اولویــت پیشــرفت اقتصــادی تــوام بــا عدالــت، رســیدن بــه نــرخ رشــد ۸ درصــدی بــا افزایــش بهــره وری، 
موضــوع امنیــت غذایــی، تولیــد حداقــل ۹۰ درصــد اقــالم خوراکــی موردنیــاز در داخــل کشــور همــراه بــا حفــظ و ارتقــای ذخایــر ژنتیکــی و 
افزایــش ســالمت مــواد غذایــی، اصــالح الگــوی کشــت، اســتقرار نظــام مدیریــت یکپارچــه منابــع آبــی، افزایــش بهــره وری بــه میــزان ۵ درصــد 
در آب کشــاورزی، افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش و تحقــق سیاســت هــای آمایــش ســرزمینی از جملــه ایــن سیاســت 

هــای ابالغــی اســت.

2۸

برگزاری شورای مدیران موسسه



2۹موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه اول پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان - بندرعباس در سال جاری

دکتــر مرتضــوی، رئیــس پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمــان، گــزارش عملکــرد پژوهشــکده را طــی ۶ ماهــه نخســت ســال 
جــاری ارائــه داد. تعــداد ۳ طــرح و 2۱ پــروژه شــاخص و یــک یافتــه قابــل ترویــج از جملــه دســتاوردهای شــاخص پژوهشــکده اســت کــه دکتــر 
مرتضــوی بــه آنهــا اشــاره کــرد. وی بــا بیــان اینکــه ۶2,۵ درصــد طــرح و پــروژه هــای ایــن پژوهشــکده، ســفارش محــور هســتند، افــزود: در عرصه 
فنــاوری، ۵ یافتــه قابــل تجــاری بــه ثبــت رســیده و در حــوزه انتشــارات، ۱۳ مقالــه علمی پژوهشــی داخلــی و خارجــی از محققان پژوهشــکده طی 
مــدت مذکــور چــاپ شــد. حضــور در دوره و کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی، گرنــت تحقیقــات ملــی در ارتبــاط با طــرح ســوکال و پیگیری ۴ 
مــورد اختراعــات و اکتشــافات، از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر مرتضــوی از آنهــا پــرده برداشــت. وی عنــوان کــرد: تولیــد ۱۵ قطعــه خیــار دریایی 
و ۱۵ ســویه باکتــری در بخــش تولیــد فــرآورده هــای بیولوژیــک فناورانــه، تولیــد 2۰ قطعــه بچــه ماهــی ســوکال و یــک هــزار و ۷۰۰ قطعــه بچــه 

میگــو در بخــش تولیــد و تکثیــر هســته هــای اولیــه آبزیــان انجــام گرفته اســت.
دکتــر مرتضــوی، هــر یــک از عناویــن طــرح یــا پــروژه هــای پژوهشــکده را توضیــح و ادامــه داد: اجــرای پــروژه هــای حاکمیتــی و مشــتری مــدار، 
تقویــت ارتباطــا ت بــا ســازمان هــای اجرایــی / تحقیقاتــی / بخــش خصوصــی و تعاونــی های صیــادی، فعالیت هــای مرتبط بــا تولید دانــش بنیان 
و تجــاری ســازی دســتاوردها، ترویــج یافتــه هــای علمــی مســتخرج از پــروژه هــای تحقیقاتــی خاتمــه یافتــه، تقویــت روابــط بیــن الملل بــا تاکید 
بــر منطقــه خلیــج فــارس و بهبــود کیفیــت خدمــات آزمایشــگاهی از جملــه رویکــرد فعالیــت هــای پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان در ســال ۱۴۰۱ اســت. وی بــا توضیــح جــدول قراردادهــای پژوهشــی در دســت پیگیــری ســال ۱۴۰۱ و فعالیــت هــای پژوهشــی اســتانی، 
گفــت: تصویــب طــرح ســوکال در معاونــت علمــی و فنــاروی ریاســت جمهــوری، دســتیابی بــه ذخیــره مولدیــن میگــوی ســفید غربــی با ســالمت 
بــاال، تولیــد پروبیوتیــک میگــوی پرورشــی حــاوی ســویه هــای بومــی استرپتومایســس بــا قابلیــت بازدارندگــی در مقابــل بیماریهــای میکروبــی، 
غربالگــری و شناســایی ترکیبــات طبیعــی سیتوتوکســیک از قــارچ هــای مرتبــط با اســفنج هــای غالب خلیــج فــارس و تولید آنزیــم لیپــاز از امعاء 

و احشــاء تــون ماهیــان از پــروژه هــای جــاری بــا بروندادهــای دارای قابلیــت تجــاری ســازی اســت.
دکتــر مرتضــوی، اضافــه کــرد: تکثیــر وپــرورش خیــار دریایــی اســکبرا Holothuria scabra، تولیــد انبــوه صــدف دوکفــه ای خوراکــی کوکوالتــا 
Saccostrea cucullata  در دریــا، تکثیــر و پــرورش الرو صــدف  مرواریــد ســاز لــب ســیاه  Pinctada margaritifera   و تولیــد صدفچــه، تفریــخ  تخــم 
ماهــی مرکــب Sepia pharaonis و پــرورش نــوزادان حاصلــه، تولیــد ژالتیــن از ضایعــات تــون ماهیــان، تولیــد فــرآورده میکروبــی عامــل بازدارنــده در 
مقابــل عارضــه لکــه ســیاه میگــوی پرورشــی، تولید فــرآورده میکروبــی عامل کنترل زیســتی شــکوفایی جلبکی مضر، کلکســیون میکروارگانیســم 
 Streptomyces از باکتــری بومــی  Olivomycin A هــای زیســت فعــال بومــی خلیــج فارس و دریــای عمان و تولیــد آنالوگ جدیــد داروی ضــد ســرطان
sp. strain SP ۸۵، از جملــه تجــاری ســازی دســتاوردهای پــروژه هــای خاتمــه یافتــه بــه شــمار مــی رود. معرفــی دســتاوردهای دارای قابلیت تجاری 
ســازی در ســطح اســتان، انــوع فعالیــت هــای پژوهشــی، همــکاری بــا مرکــز نخبــگان اســتان هرمــزگان، مشــارکت در برگــزاری نشســت هــای 
علمــی تخصصــی و مشــارکت در کارگــروه هــای تخصصــی شــیالتی اســتان هرمــزگان، از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر مرتضــوی بــه آنها اشــاره 
کــرد. در ادامــه وی، چالــش هــای پیــش روی پژوهشــکده را نــام بــرد و بــه پیــش بینــی دســتاوردهای ســال ۱۴۰۱ پرداخــت. بــه گفتــه دکتــر 
مرتضــوی، برگــزاری ۵۷ نفــر روز مزرعــه، برگــزاری ۷۳۶ نفــر روز کارگاه آموزشــی ترویجــی، 2۴۰ نفــر ســاعت بازدیــد ترویجــی در طــرح یــاوران 
تولیــد و ایجــاد یــک ســایت الگویــی ترویجــی، از مهمتریــن دســتاوردهای ترویجی این پژوهشــکده اســت. وی پــس از تشــریح اقدامات انجام شــده 
درخصــوص مدیریــت فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت، بــه توضیــح درآمــد ناشــی از فــروش دانــش فنــی و طــرح هــای اشــتغالزایی منتــج از اجــرای 
طــرح هــای تحقیقاتــی، پرداخــت و در پایــان مشــکالت پیــش روی پژوهشــکده را نــام بــرد. دکتــر حافظیــه، معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، 
ضمــن تشــکر از دکتــر مرتضــوی، بــر لــزوم تاســیس شــرکت دانــش بنیــان توســط آن مجموعــه، تاکیــد کــرد و گفــت: طبــق اعــالم وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، بایــد شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه کشــاورزی بــه ویــژه بخــش شــیالت تقویــت شــوند. توجه بیشــتر به پــروژه هــای تحقیقی 
ترویجــی، انجــام بیشــتر فعالیــت هــای مشــترک بــا دیگــر مجموعه هــا و توجه بــه دســتور رییس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی 

مبنــی بــر پاســخگویی بــه نیازهــای بخــش اجــرا از دیگــر مــواردی بــود 
کــه دکتــر حافظیــه بــر آنهــا تاکیــد کــرد. در ادامــه دکتــر تقــوی مشــاور 
موسســه، دکتــر حســینزاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی 
و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه نیــز نظــرات 
ــس  ــی رئی ــر بهمن ــپس دکت ــد. س ــوان کردن ــود را عن ــنهادات خ و پیش
موسســه، بــر اثربخــش بــودن بروندادهــا و متناســب بــودن آن بــا نیازهای 
بخــش خصوصــی، تاکیــد کــرد و گفــت: بــا تشــکیل شــورای راهبــردی 
تحقیقــات شــیالت، همــکاری هــای موسســه بــا ســازمان شــیالت ایــران 
نزدیــک تــر از گذشــته خواهــد شــد. وی، در ارتبــاط بــا هزینه شــناورهای 
تحقیقاتــی فــردوس و گیــالن، ســخنانی را مطــرح و ابــراز امیــدواری کــرد 

کــه بتــوان ردیــف هــای اعتبــاری ویــژه بــرای آن جــذب کــرد.



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۳۰

گزارش عملکرد 6 ماهه اول پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر در سال جاری

دکتــر دشــتیان نســب رئیــس پژوهشــکده میگــوی کشــور، گفــت: 
یــک طــرح شــاخص و ۱2 پــروژه کــه ۱۱ مــورد آن کاربــردی توســعه ای 
اســت، از دســتاوردهای کالن پژوهشــکده طــی ۶ مــاه گذشــته محســوب 

مــی شــود.
وی، افــزود: ثبــت ۳ گــزارش نهایــی فروســت دار، چــاپ ۱۶ مقالــه علمــی 
پژوهشــی داخلــی و خارجــی و یــک مقالــه ترویجــی، یــک مــورد عقــد 
تفاهمنامــه و قراردادهــای بیــن المللــی و دو مــورد گرنــت تحقیقــات ملی 
و تولیــد ۱۵۰ هــزار بچــه میگــوی وانامــی در راســتای تولیــد و تکثیــر 
هســته هــای اولیــه آبزیــان از دیگر دســتاوردهای مهم پژوهشــکده اســت.

دکتــر دشــتیان نســب، پس از تشــریح پــروژه های تحقیقاتی پژوهشــکده 
میگــوی کشــور، بــه توضیــح برنامــه تنــوع گونــه اي میگــوی پرورشــی 

ایــران، تعییــن زمــان بهینــه آغــاز فصــل مجــاز صیــد میگــو در اســتان بوشــهر،  مولــد ســازی میگــوی وانامــی بــا ســالمت بــاال و خســارت هــای 
صیــد میگــو بــر منافــع اقتصــادی جامعــه صیــادی پرداخــت.

برگــزاری ۱۸۳ نفــر روز آمــوزش در قالــب برنامــه روز مزرعــه، ۱۵2 نفــر روز آمــوزش در قابــل کارگاه آموزشــی ترویجــی، 2 مــورد بازدیــد طــرح 
یــاوران تولیــد، برگــزاری ۴ نشســت ترویجــی بــا اتحادیــه ها و برگــزاری 2 جلســه کارگــروه ترویــج، از مهمترین دســتاوردهای ترویجی پژوهشــکده 

بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر دشــتیان نســب بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، گفــت: بایــد الزاماتــی کــه بــرای تامیــن نهــاده و زیرســاخت جهــت رســیدن بــه اهــداف تولیــد میگــو در کشــور 

مــورد نیــاز اســت، تهیــه شــود.
ایــن مقــام مســئول، پیگیــری برنامــه تحولــی توســعه شــیالت در حــوزه میگــو و نهضــت تولیــد میگــو از بعــد دانشــی در ۴ اســتان جنوبــی و یــک 

اســتان شــمالی )گلســتان( را از دیگــر وظایــف پژوهشــکده میگوی کشــور برشــمرد.

گزارش عملکرد 6 ماهه اول پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور – اهواز در سال جاری

دکتــر حســین هوشــمند رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری جنــوب کشــور، گفــت: تعــداد 2 طــرح شــاخص، ۱۶ پــروژه شــاخص و ۳ گــزارش نهایی فروســت 
دار بــرای ایــن پژوهشــکده بــه ثبــت رســیده اســت.

وی، افــزود: ۴ پــروژه بنیــادی، ۴ پــروژه مقدماتــی، ۵ پــروژه کاربــردی توســعه ای و ۳ پــروژه کاربــردی فناورانــه و ۳ دســتاورد شــاخص قابــل تجــاری در ایــن 
تقســیم بنــدی قــرار مــی گیــرد.

ــه علمــی  ــه علمــی پژوهشــی خارجــی در مجــالت مختلــف، چــاپ یــک کتــاب معتبــر داخلــی و چــاپ یــک مقال ــه گفتــه دکتــر هوشــمند، چــاپ ۵ مقال ب
ــای انتشــاراتی پژوهشــکده اســت. ــت ه ــه فعالی ترویجــی، از جمل

ــاس دریایــی آســیایی در ایســتگاه تحقیقاتــی   ــه تشــریح عناویــن طــرح هــا و پــروژه هــا پرداخــت و گفــت: مولدســازی ماهــی ب دکتــر هوشــمند در ادامــه ب
ــن دســتاوردهای پژوهشــکده اســت. ــی بنــدر امــام خمینــی )ره( از مهمتری ماهیــان دریای

برگــزاری ۱2۸ نفــر روز آمــوزش در قالــب کارگاه آموزشــی ترویجــی، ۷ برنامــه بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد و برگــزاری 2 جلســه کارگــروه ترویــج، از مهمتریــن 
فعالیــت هــای ترویجــی پژوهشــکده اســت کــه دکتــر هوشــمند از آنهــا پــرده برداشــت.

دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، گفــت: امســال شــاهد رونمایــی از تولیــد انبــوه 
الرو ماهــی ســیبس در آن پژوهشــکده بودیــم. ایــن موضوعــی اســت کــه احتیــاج 
بــه تــداوم دارد و دانــش فنــی آن نیــز بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود. 
بنابرایــن الزم اســت زیرســاخت هــای انتقــال دانــش فنــی ایــن دســتاورد توســط 

پژوهشــکده فراهــم گــردد.
ــور  ــع زیســت محیطــی ماهــی کپ ــع موان ــا در اســتان، رف ــش ماهــی تیالپی پای
ــه  ــان( و برنام ــوس ماهی ــتان )بارب ــی اس ــان بوم ــه کپورماهی ــه ب ــدی، توج هن
ــود کــه دکتــر  ــی از دیگــر مــواردی ب ــوام ماهیــان گرماب ــرای کشــت ت ریــزی ب

ــرد. ــام ب ــا ن ــف پژوهشــکده از آنه ــدی وظای ــت بن ــی در اولوی بهمن
در پایــان، دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا 
ــود را  ــنهادات خ ــرات و پیش ــه، نظ ــتیبانی موسس ــزی و پش ــه ری ــاون برنام مع

ــد. عنــوان کردن



۳۱موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه اول پژوهشــکده آبزی پروری آبهای داخلی - انزلی در سال جاری

دکتــر صیــاد بورانــی رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری 
ــاخص و  ــروژه ش ــاخص، ۱۵ پ ــرح ش ــت: 2 ط ــی، گف ــای داخل آبه
یــک یافتــه قابــل ترویــج، از اهــم فعالیــت هــای ایــن پژوهشــکده 
در زمــان مذکــور بــه شــمار مــی رود کــه در ایــن میــان ۵ پــروژه 
بنیــادی، یــک پــروژه مقدماتــی، 2 پــروژه کاربــردی توســعه ای و 
ــتاورد  ــه ۳ دس ــن اینک ــه هســتند. ضم ــردی فناوران ــروژه کارب ۷ پ

ــل تجــاری ســازی اســت. ــن پژوهشــکده قاب ای
ــه علمــی پژوهشــی  ــی فروســت دار، چــاپ ۸ مقال ۵ گــزارش نهای
ــاپ 2  ــی، چ ــی ترویج ــه علم ــک مقال ــاپ ی ــی، چ ــی خارج داخل
کتــاب معتبــر داخلــی، شــرکت در ۴ کنفرانــس معتبــر بیــن 
ــای   ــت ه ــر فعالی ــی از دیگ ــان مل ــک نش ــت ی ــی و دریاف الملل

ــی رود. ــمار م ــه ش ــکده ب ــارات پژوهش ــاراتی و افتخ انتش
وی پــس از تشــریح عناویــن طــرح هــا و پــروژه هــای پژوهشــکده متبــوع خــود، تولیــد ماهــی ســفید بــا میانگیــن وزن ۵۰ گــرم بــا 
غــذای دســتی، تولیــد غــذای آمــور بــه صــورت آزمایشــی، اســتفاده از پــودر جلبــک نانــو کلروپســیس جهــت تغذیــه غــذای زنــده 
ــا، شــیوه جمــع آوری سیســت و نگهــداری آن و... را  ــرورش انبــوه دافنــی ماگن مصرفــی الرو فیــل ماهــی و بیوتکنیــک تکثیــر و پ

از مهمتریــن دســتاوردهای ســال جــاری پژوهشــکده دانســت.
برگــزاری یــک روز مزرعــه، یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی و ۷ نشســت ترویجــی بــا اتحادیــه هــا از جملــه فعالیــت هــای ترویجــی 

پژوهشــکده اســت کــه دکتــر صیــاد بورانــی از آنهــا پــرده برداشــت.
در ادامــه دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، گفــت: انتظــار مــی رود در دســتاوردهای ارائــه شــده در ســال جــاری، تحققــی در ســطح 

ملــی دیــده شــود و اثربخشــی آن نمــود داشــته باشــد.
تعییــن تکلیــف کیــت تشــخیص VHS، تعییــن تکلیــف فعالیــت هــای مربــوط بــه کپــور تاتــا، حضــور در ســایر اســتان هــا بــا توجــه 

بــه در اختیــار داشــتن طــرح هــای خاصــی کــه پژوهشــکده داراســت، از دیگــر توصیــه هــای دکتــر بهمنــی بــود.
در ادامــه، دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه نظــرات 

و پیشــنهادات خــود را بیــان کردنــد.

گزارش عملکرد 6 ماهه نخســت مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان در سال جاری

دکتــر آقایــی مقــدم، گفــت: انجــام ۵ پــروژه، یــک یافتــه قابــل ترویــج، یــک گــزارش نهایــی فروســت دار و چــاپ دو مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر 
داخلــی و خارجــی از جملــه دســتاوردهای ایــن مرکــز بــه شــمار مــی رود.

ــی  ــر تنــش ناگهان ــور )Cyprinus carpio( در براب ــورس کپ ــاء بچــه ماهــی ن ــر بق ــی ب ــره غذای ــرات نمــک و پروبیوتیــک تــک ســل در جی بررســی اث
ــا ویتامین هــای C و  ــا ب ــی آرتمی ــر غنی ســازی ناپل شــوری، بررســی امــکان تکثیــر مصنوعــی ماهــی پنگوســی مخطــط )P. hypophthalmus( و تاثی
 Pterygoplichthys( بــر شــاخص های رشــد و بازماندگــی الروهــای آن، بررســي مقایســه اي تکثیــر طبیعــي و مصنوعــي گربه ماهــی بالــه بادبانــی E

spp.(، بررســي و ارزیابــي وضعیــت اقتصــادي اجتماعــي صیــد پــره در 
ــور و  ــی کپ ــد مثل ــات تولی ــی خصوصی ــتان و بررس ــتان گلس ــدوده اس مح
کلمــه در پــره هــای صیــادی ســواحل ایرانــی دریــای خــزر۱۴۰۰-۱۳۹۸ از 
مهمتریــن پــروژه هــای مرکــز بــود کــه دکتــر آقایــی مقــدم بــه تفکیــک آنهــا 
را تشــریح کــرد.وی در ارتبــاط بــا فعالیــت هــای ترویجــی، گفــت: دو برنامــه 
ــی  ــزاری ۴ دوره آموزش ــد و برگ ــاوران تولی ــرح ی ــد ط ــه، ۶ بازدی روز مزرع

ــز اســت. ــای ترویجــی مرک ــت ه ــن فعالی ــه، از مهمتری کارشناســان پهن
در پایــان دکتــر حافظیــه، ضمــن تشــکر از رییــس و همــکاران مرکــز، نظــرات 

و پیشــنهادات خــود را در خصــوص عملکــرد ارایــه شــده بیــان کــرد.



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۳2

گزارش عملکرد 6 ماهه اول پژوهشکده اکولوژی دریای خزر - ساری در سال جاری

دکتــر نصرالــه زاده رئیــس پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر، گفت: 
۳ طــرح شــاخص، ۱۶ پــروژه شــاخص و ۳ گــزارش نهایــی فرورســت دار 
ــه ثبــت  در کارنامــه پژوهشــکده طــی ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری ب
ــروژه  ــادی، ۶ پ ــروژه بنی ــان ۷ پ ــن می ــزود: در ای ــت. وی، اف ــیده اس رس
ــه وجــود دارد کــه در  ــردی فناوران ــروژه کارب ــردی توســعه ای و ۳ پ کارب
نهایــت دســتیابی بــه ۳ فنــاوری قابــل تجــاری حاصــل تــالش محققــان 
پژوهشــکده اســت. چــاپ ۱۶ مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و 
خارجــی، چــاپ یــک کتــاب معتبــر، چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی، 
حضــور در یــک کنفرانــس و یــک اجــالس معتبــر بیــن المللــی، از دیگــر 
فعالیــت هــای ایــن پژوهشــکده به شــمار مــی رود که دکتــر نصرالــه زاده 
بــه آنهــا اشــاره کــرد. وی پــس از تشــریح پــروژه هــا و طــرح هــای ایــن 

پژوهشــکده، در ارتبــاط بــا پیــش بینــی دســتاورد ســال ۱۴۰۱، عنــوان کــرد: بــذر واکســن کشــته ســه گانــه اســترپتوکوکوزیس، یرســینوزیس و 
الکتوکوکوزیــس بــه منظــور اســتفاده در ماهــی قــزل آال، دســتیابی بــه دانــش فنــی کــود ارگانیــک از ضایعــات ماهــی قــزل آال و کپور و دســتیابی 
بــه دانــش فنــی عصــاره نانــو کپســوله گیــاه آقطــی بــه منظــور اســتفاده در آبــزی پــروری، ســه دســتاوردی اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود 
در ســال جــاری دســتیابی بــه آنهــا مقــدور باشــد. بــه گفتــه دکتــر نصرالــه زاده، برگــزاری دو کارگاه آموزشــی ترویجــی، برگــزاری ۳ دوره آمــوزش 
کارشناســان پهنــه، یــک نشســت بــا اتحادیــه هــا و برگــزاری یــک کارگــروه ترویــج، از فعالیــت هــای ترویجــی این پژوهشــکده به شــمار مــی رود.

دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، پیگیــری بحــث صیــد کیلــکا در اعمــاق دریــای خــزر و مشــارکت بــرای انجــام گشــت هــا در ایــن خصــوص، 
مطالعــات خــزری بــا اســتفاده از تمــام مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه هــا و حتی دســتگاه هــای خــارج از وزارتخانــه با محوریــت پژوهشــکده اکولوژی 
دریــای خــزر و تعییــن تکلیــف کشــتی گیــالن را بــرای پژوهشــکده ضــروری دانســت. وی، بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای راهبــردی تحقیقــات 
شــیالت، گفــت: در ایــن راســتا مقــرر شــده کــه ۷۰ درصــد پــروژه های تحقیقاتــی موسســات در راســتای رفــع نیازهای بخــش اجرا و پاســخگویی 
بــه معضــالت مطــرح شــده باشــد. بنابرایــن پژوهشــکده ســاری هــم بایــد در بحــث هــای مختلــف ایــن حــوزه ورود کنــد. بررســی آلودگــی هــا در 
ســه اســتان شــمالی و رودخانــه هــا، تعییــن تکلیــف واکســن، کــود ارگانیــک و... نیــز از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی ضــرورت پیگیــری 

آن را بــرای پژوهشــکده ســاری مهــم دانســت.

گزارش عملکرد 6 ماهه اول مرکز تحقیقات آرتمیای کشور - ارومیه در سال جاری

دکتــر نکویــی فــرد رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور - ارومیــه، گفــت: طــی ۶ مــاه نخســت ســال جــاری، ۳ مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و 
خارجــی از همــکاران مرکــز بــه چــاپ رســیده و یــک طــرح شــاخص، ۱2 پــروژه شــاخص، ۴ یافتــه قابــل ترویــج، جــزو دســتاوردهای مرکــز بــوده کــه یــک مــورد از 

ایــن تعــداد، بنیــادی، ۸ مــورد کاربــردی توســعه ای و ســه مــورد کاربــردی فناورانــه اســت.
دکتــر نکویــی فــرد، افــزود: بررســی تاثیــر مکانیزاســیون بــر پســاب مــزارع دو منظــوره پــرورش ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان اســتان مرکــزی، بررســی کارآیــی 
ــر  ــر ویتامیــنE  ب ــن کمــان اســتان مرکــزی، بررســی اث ــزل آالی رنگی ــرورش ماهــی ق ــزارع دومنظــوره پ ــت زیســتی م ــف امنی ــر ســطوح مختل مکانیزاســیون ب
شــاخص های فســاد زی تــوده آرتمیــا اورمیانــا طــی نگهــداری در شــرایط انجمــاد )۱۸- درجــه ســانتیگراد(، بررســی شــاخص هــای رشــد و پاســخ هــای ایمنــی بچــه 
ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان تغذیــه شــده بــا عصــاره هیدروالکلــی جلبــک اســپیرولینا، پایــش ذخایر آرتمیــای دریاچــه ارومیــه و تعییــن ارتبــاط آن بــا پارامترهای 

اکولوژیــک و بررســی و تعییــن بــازده اقتصــادی، ســهم هزینــه هــا و قیمــت تمــام 
شــده تولیــد در مــزارع پــرورش ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان از مهمتریــن پــروژه 
هــای مرکــز اســت. برگــزاری ۳ روز مزرعــه، یــک کارگاه آموزشــی، ۴ بازدیــد طــرح 
یــاوران تولیــد، ۳ نشســت ترویجــی و ۳ جلســه کارگــروه ترویــج، از فعالیــت هــای 
بخــش ترویــج مرکــز اســت کــه دکتــر نکویــی بــه آنهــا اشــاره کــرد. در پایــان دکتر 
حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، ضمــن تشــکر از حضــور فعــال رئیس 
مرکــز در ســایر نقــاط بــا توجــه بــه محدودیــت های موجــود، نظــرات و پیشــنهادات 
خــود را بــرای بهبــود فعالیــت هــای مرکــز عنــوان کرد.ریــزی بــرای کشــت تــوام 
ــدی  ــت بن ــی در اولوی ــر بهمن ــه دکت ــود ک ــواردی ب ــر م ــی از دیگ ــان گرماب ماهی
وظایــف پژوهشــکده از آنهــا نــام بــرد. در پایــان، دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش 
و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه، 

نظــرات و پیشــنهادات خــود را عنــوان کردنــد.



۳۳موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 گزارش عملکرد 6 ماهه اول انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری در سال جاری

ــات  ــی تحقیق ــن الملل ــتیتو بی ــس انس ــوله رئی ــناور ماس ــر ش دکت
ماهیــان خاویــاری -رشــت، گفــت: ۳ طــرح شــاخص، ۳۵ پروژه شــاخص، 
۶ گــزارش نهایــی فروســت دار، یــک یافتــه قابــل ترویــج و ۶ یافتــه در 
مرحلــه داوری، از جملــه اهــم فعالیــت هــای انســتیتو بــه شــمار مــی رود 
کــه در ایــن میــان، ۳۳ پــروژه کاربــردی توســعه ای و 2 پــروژه کاربــردی 

فناورانــه اســت.
وی، افــزود: چــاپ ۱2 مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی، 
چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی، شــرکت در یــک کنفرانــس معتبــر 
بیــن المللــی، حضــور در ۳ دوره کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی، 
2 مــورد ارتبــاط بــا ســازمان هــا و کنوانســیون هــای بیــن المللــی و یــک 
مــورد فرصــت پژوهشــی و مطالعاتــی از دیگر دســتاوردهای انســتیتو بین 

المللــی تحقیقــات ماهیــان خاویــاری، محســوب مــی شــود.
طــرح بررســی اثــرات پروبیوتیــک هــای اختصاصــی روی فاکتورهــای رشــد، خونشناســی، بیوشــیمیایی و ایمنــی تاســماهیان پرورشــی و طــرح 
بررســی امــکان ایجــاد راهــروی امــن جایگزیــن رودخانــه ســفید رود بــرای رهــا کــردن بچــه ماهیــان خاویــاری در ســواحل جنوبــی دریــای خــزر-

اســتان گیــالن، دو دســتاورد مهــم انســتیتو در ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری اســت کــه دکتــر شــناور ماســوله بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی، ادامــه داد: آمــوزش ۵۰ نفــر روز در قالــب روز مزرعــه، آمــوزش ۳۳۰ نفــر روز در قالــب کارگاه آموزشــی ترویجــی و برگزاری یک جلســه کارگروه 

ترویجــی، از دســتاوردهای ترویجی انســتیتو به شــمار مــی رود.
بررســی عــادت پذیــری الرو ماهیــان خاویــاری )تاســماهی ایرانــی، ازون بــرون، فیــل ماهــی و ســیبری( در زمــان تغذیــه از غــذای زنــده )الرو 
شــیرونومیده و زی تــوده آرتمیــا( بــه غــذای کنســانتره، بررســی عــادت پذیــری الرو فیــل ماهــی )Huso huso( در زمــان تغذیــه از غذاهــای 
زنــده شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا بــه غــذای کنســانتره، بررســی عــادت پذیــری الرو تــاس ماهــی ایرانــی در زمــان تغذیــه از غذاهــای زنــده 
)الرو شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا( بــه غــذای کنســانتره، بررســی عــادت پذیــری الرو تاســماهی ســیبری در زمــان تغذیــه از غذاهای زنــده )الرو 
شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا(، طــرح جامــع افزایــش راندمــان کمــي و کیفــي تولیــد بچــه ماهیــان خاویــاري در کشــور )فــاز اول فیــل ماهــي( و 
اســتحصال خاویــار از مولدیــن زنــده ماهیــان خاویــاری بــه روش زنــده بــا بکارگیــری روش ریزبــرش مجــرای تخمــک بــر، بخشــی از عناویــن طرح 

یــا پــروژه هایــی بــود کــه دکتــر شــناور ماســوله بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، گفــت: الزم اســت جهــت گیــری برنامه هــای انســتیتو در راســتای توســعه ماهیــان خاویاری 

باشــد تــا بــه اهــداف تعییــن شــده )تولیــد 2۰ هــزار تــن گوشــت و ۱۰۰ تــن خاویــار( در ســال هــای آتــی برســیم.
در ادامــه دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، کیفیــت تولیــد خاویــار پرورشــی بســیار بااهمیــت دانســت تــا برنــد خاویــار ایــران دچــار مشــکل نشــود. 
بنابرایــن ضــروری اســت انســتیتو بــرای ایــن موضوع بــا همــکاری مجموعه های بیــن المللــی اســتانداردهایی را تعیین کنــد. همچنین الزم اســت 
از تجربیــات خوبــی کــه روس هــا و چینــی هــا در ایــن زمینــه دارنــد اســتفاده شــود تــا شــاهد اثربخشــی بیشــتر انســتیتو در ســطح ملی باشــیم.



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه نخست مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار در سال جاری

دکتــر اشــکان اژدری رئیــس مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور 
-چابهــار، گفــت: 2 طــرح شــاخص، ۱۵ پــروژه شــاخص، 2 گــزارش نهایی 
فروســت دار و یــک یافتــه قابــل ترویــج از دســتاوردهای کالن مرکــز بــه 
شــمار مــی رود کــه از ایــن تعــداد، ۳ پــروژه بنیــادی، 2 پــروژه مقدماتــی، 

۳ پــروژه کاربــردی توســعه ای و ۷ پــروژه کاربــردی فناورانــه هســتند.
دکتــر اژدری، افــزود: چــاپ ۵ مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و 
خارجــی، حضــور در یــک اجــالس بیــن المللــی، بازدیــد نماینده ســفارت 
چیــن از مرکــز، تولیــد ۱۰۰ قطعــه بچــه ماهــی کفــال خاکســتری، تولید 

یکهــزار و ۵۳۰ قطعــه بچــه میگــو از دیگــر دســتاوردهای مرکــز اســت.
زیســت ســنجی دو طــرح تــون ماهیان و صــدف حلزونی بابیلون اســپیرال 

از طــرح هــای مصــوب مرکــز، طراحــي، ســاخت و ارزیابــي کشــت و پــرورش اقتصــادي ریزجلبــک Dunaliella sp در سیســتم اســتخرهاي رو 
بــاز در اســتان هــاي سیســتان و بلوچســتان، ســواحل چابهــار و آذربایجــان شــرقي، ســواحل شــرقي دریاچــه ارومیــه، پــروژه پایلــوت بومی ســازی 
و آداپتاســیون و مولدســازی میگــوی کرومــا در چابهــار و قــرارداد ســاخت، حمــل و اســتقرار زیســتگاه مصنوعــی در خلیــج فــارس چابهــار بــا اداره 
کل شــیالت اســتان سیســتان و بلوچســتان، از دیگــر مــواردی اســت کــه رئیــس مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار بــه آنها اشــاره کرد.  
وی، عنــوان کــرد: برگــزاری ۱۵۶ نفــر کارگاه آموزشــی ترویجــی و ۱۸ مــورد بازدیــد ترویجــی در طــرح یــاوران تولیــد از مهمتریــن فعالیــت هــای 
ترویجــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار بــه شــمار مــی رود. دکتــر بهمنــی رئیس موسســه، با اشــاره بــه رونمایــی از میگــوی کروما 
گفــت: بحــث توســعه ســواحل مکــران یکــی از سیاســت هایــی اســت کــه بســیار بــه آن توجــه مــی شــود. بنابرایــن الزم اســت مرکــز، وقــت ویــژه 
ای بــرای ایــن منظــور گذاشــته و در توســعه و اشــتغال آفرینــی در آن منطقــه کوشــا باشــد. الزم اســت وقــت ویــژه جهــت توســعه ســواحل مکران 
کــه از موضوعــات قابــل توجــه مقــام معظــم رهبــری اســت در نظــر گرفتــه شــود. وی، ادامــه داد: پروژه مشــترک با ســازمان شــیالت ایــران و مرکز 
ملــی فــرآوری آبزیــان در خصــوص صیــد، فــرآوری، ارتقــا کیفیــت، پرواربنــدی و پــرورش تــون ماهیــان با همــکاری پژوهشــکده بندعبــاس مدنظر 

قــرار بگیــرد تــا بروندادهــای اثربخشــی را از مرکز شــاهد باشــیم.

گزارش عملکرد 6 ماهه نخست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان - انزلی در سال جاری

دکتــر حســن جلیلــی رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان - انزلــی، گفــت: یــک طــرح شــاخص و ۱۱ پــروژه شــاخص، از مهمترین 
دســتاوردهای مرکــز بــوده کــه در ایــن میــان یــک پــروژه کاربــردی توســعه ای و ۱۰ پــروژه کاربــردی فناورانــه اســت. وی، افــزود: چــاپ ۵ مقاله در 
مجــالت ترویجــی، چــاپ یــک مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبر، چــاپ یک عنــوان کتــاب و حضــور در یــک کارگاه آموزشــی بین المللــی خارجی، 
از دیگــر دســتاوردهای مرکــز محســوب مــی شــود. دکتــر جلیلــی، اضافــه کــرد: دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد کنســرو فراســودمند ماهــی تون 
بــا اســتفاده از ژالتیــن هیدرولیــز شــده حاصــل ازاســتخوان هــای ســر تــون ماهیــان )مــازاد فرآینــد تولیــد کنســرو(، اســتخراج کالژن از پوســت 
کپــور ماهیــان پرورشــی )Cyprinidae( و بــه کارگیــری آن در تهیــه کــرم  پوســتی و بررســی امــکان تولیــد مکمل هــای امــگا ۳ از ماهیــان ریــز 
انــدام )کیلــکا، ســاردین و موتــو  ماهیــان( بــه منظــور مصــارف دارویــی بــا بهینه ســازی نســبت اســیدهای چــرب DHA+EPA از پــروژه هــای 
اجــرا شــده مرکــز در ســال جــاری اســت. برگــزاری یــک روز مزرعــه، برگــزاری ۸ کارگاه آموزشــی ترویجــی و یــک طرح یــاوران تولیــد، از مهمترین 
دســتاوردهای ترویجــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان اســت کــه دکتر جلیلــی آنها را تشــریح کــرد. دکتر بهمنــی رئیس موسســه، گفت: 

ــرای مرکــز بعــد از ســالها در قالــب قــرارداد  فرصــت بســیار مغتنمــی ب
ــا بخــش خصوصــی فراهــم شــد کــه امیــد مــی رود نقــش  مشــترک ب
ملــی مرکــز را بیــش از پیــش ببینیــم. امــا ایجــاد مرکــز نــوآوری در حــوزه 
فــرآوری بایــد بــه طــور جدی دنبال شــود کــه نظــر و درخواســت دکتر خیام 
نکویــی هــم هســت. مرکــز یونیــدو در حــوزه تــون ماهیــان، خیــار دریایــی و 
جلبــک مــی توانــد بــا مرکــز چابهــار همــکاری داشــته باشــد کــه مــی تواند 
بــاب جدیــدی در تولیــد محصــوالت شــیالتی بــاز کند. همچنیــن همکاری 
بــا مرکــز یــزد جهــت تولیــد محصــوالت جدیــد از تیالپیا ضــروری اســت.

۳۴



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 عملکرد 6 ماهه نخست مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور - یزد در سال جاری

دکتــر قائــدی رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات آبزیــان آبهــای شــور  
- یــزد، گفــت: در ایــن مرکــز طــی ۶ ماهــه اول ســال جــاری ۳ پــروژه 
شــاخص بــه انجــام رســیده کــه هــر ســه در گــروه پــروژه هــای کاربــردی 
توســعه ای قــرار دارنــد. وی، افــزود: دســتاورد پــرورش تیالپیا در سیســتم 
آکواپونیــک و بیوفــالک، از دســتاوردهایی اســت کــه قابــل تجاری بــوده و 
شــود.  منــد  بهــره  آن  از  توانــد  مــی  خصوصــی  بخــش 
چــاپ یــک عنــوان کتــاب معتبــر، چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی، 
ــر  ــی و خارجــی، از دیگ ــر داخل ــه علمــی پژوهشــی معتب چــاپ ۳ مقال
مــواردی بــود کــه دکتــر قائــدی بــه آنهــا اشــاره کــرد. وی در ارتبــاط بــا 
طــرح هــا یــا پــروژه هــای اجرایــی در مرکــز متبــوع خــود، عنــوان کــرد: 
مقایســه عملکــرد رشــد و بازماندگــی ۵ ســویه وارداتی تیالپیــا در آب لب 

شــور، اثــر ســطوح مختلــف پروتئیــن بــر کارایــی مولدیــن تیالپیــا در سیســتم بیوفــالک و ارزیابــی و مقایســه عملکــرد تکثیــر نژادهــای وارداتــی 
تیالپیــای نیــل، از جملــه پــروژه هــای اجــرا شــده در مرکــز هســتند. برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی و 2 بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد نیز 
از جملــه فعالیــت هــای ترویجــی مرکــز ملــی تحقیقــات آبزیــان آبهــای شــور - یــزد بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر قائــدی، آنهــا را معرفــی کــرد. 
دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، گفــت: اگــر مرکــز در تحقیقــات آینــده کاری کنــد کــه وزن ماهــی را افزایــش دهــد چه بســا 

اثربخشــی مطلوبــی در تولیــد فیلــه خواهیــم داشــت کــه الزم اســت بــه عنــوان یــک مــدل بــه آن توجه شــود.
دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی موسســه، در مجمــوع اســناد باالدســتی و ابالغیــه هــای صــورت گرفتــه، آنچــه 
کــه طبــق قانــون و بــا رعایــت مســائل زیســت محیطــی انجــام شــود، مــی توانــد بــه توســعه تیالپیــا منتهــی شــده و مرکــز قــادر اســت در ایــن 

چارچــوب، وظایــف خــود را انجــام دهــد.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط حاکم بر کشــور نســبت بــه تیالپیــا ضــرورت دارد مرکــز یــزد، هــم در مطالعات 
ترویجــی و هــم تحقیقــی، در رابطــه بــا توجیــه ارزش هــای غذایــی تیالپیــا، فــرآوری و تولیــد محصــوالت غذایــی جدیــد بــا همــکاری مرکــز ملی 

تحقیقــات فــرآوری آبزیــان ورود کــرده و نتایــج آن بــه صــورت کامــال علمی منتشــر شــود.
وی، افــزود: مرکــز یــزد، تنهــا مربــوط بــه تیالپیــا نیســت، بلکــه بــه حــوزه آبزیــان آب هــای شــور نیــز مــی توانــد ورود کنــد. بنابرایــن بایــد برنامــه 
ریــزی جهــت ایــن منظــور انجــام گیــرد. همچنیــن بحــث تعیین تکلیــف سیســتم بایوفالگ، سیســتم پــرورش گلخانــه ای و ضــرورت پــرورش در 
۴ اســتانی کــه مجــوز ســازمان محیــط زیســت دارنــد، الزم اســت پیگیــری شــود. دکتــر بهمنــی، در ارتبــاط بــا شــرایط ســاختمان مرکــز در بافــق 

یــزد نیــز نظــرات خــود را مطــرح و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن مشــکل بــا تــالش دســت انــدرکاران، برطــرف خواهــد شــد.

۳۵



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه نخست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور - تنکابن در سال جاری

دکتــر ســلطنت نجــار لشــگری رئیــس مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور، گفــت: 
چــاپ و پذیــرش ۵ مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی، یــک طــرح و ۳ پــروژه 
شــاخص، یــک یافتــه قابــل ترویــج، یــک گــزارش نهایــی فروســت دار، در ایــن مرکــز طــی 
ــردی توســعه ای و 2  ــروژه کارب ــه انجــام رســیده کــه از ایــن تعــداد، یــک پ مــدت مذکــور ب
پــروژه نیــز بنیــادی اســت. انجــام یــک پــروژه مشــترک بیــن المللــی، حضــور در ۳ کنفرانــس 
معتبــر بیــن المللــی، ۳ مــورد ارتبــاط بیــن المللــی و یــک فرصــت پژوهشــی و مطالعاتــی، از 
دیگــر دســتاوردهای مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور بــود کــه دکتــر نجــار لشــگری 
ــه آنهــا اشــاره کــرد. وی، افــزود: تولیــد ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان عــاری از عوامــل  ب
بیماریــزای خــاص )SPF(- فــاز دوم، بررســي جایــگاه هــاي صفــات کمــي مرتبــط بــا صفــت 
رســیدگي جنســي و کوواریانــس آن بــا مراحــل اولیــه رشــد در ماهــي قــزل آالي رنگیــن کمان 

)Oncorhynchus mykiss( پرورشــي، بررســی اثــرات فیزیولوژیــک هورمــون تیروکســین در بیــان ژن گیرنــده هــای هورمون تیروئیــد در تخم 
و الروهــای ماهــی آزاد دریــای خــزر )Salmo caspius( و ارزیابــي کارایــي اینترنــت اشــیاء در مراکــز تکثیــر ماهیــان ســردآبي از پــروژه هــای 
ســال جــاری اســت کــه در مرکــز انجــام گرفــت. برگــزاری یک طــرح تحقیقاتــی ترویجــی، برگــزاری ۷ کارگاه آموزشــی ترویجــی، ۱2 طرح یــاوران 
تولیــد و برگــزاری 2 جلســه کارگــروه ترویــج، از مهمتریــن فعالیــت هــای ترویجــی مرکــز بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر نجــار لشــگری، بــه آنهــا 
اشــاره کــرد. دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی موسســه، گفــت: از ظرفیــت هــای نــاکا بیشــتر اســتفاده شــود. البتــه 
برخــی محدودیــت هــا وجــود دارد امــا ایــران بــه لحــاظ توانمنــدی، در نــاکا بــه ویــژه در حــوزه ماهیــان ســردآبی جایــگاه قابــل قبولــی دارد. شــما 
تیــم بســیار خوبــی داریــد و الزم اســت حضــور مرکــز در حــوزه نــاکا قــوی تــر عمــل کنــد و برنامــه هــا ارائــه شــود تــا حمایــت هــای الزم نیــز از 
موسســه صــورت بگیــرد. دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل در تنکابن و خســارت هــای آن بــه مرکــز، رهنمودهــای الزم را 
جهــت دریافــت اعتبــارات تملکــی و اســتانی بــه منظــور فراهــم کــردن زیرســاخت هــا ارائــه داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در آینــده ای نزدیــک 
بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم. طــرح مجــدد موضوع پــروژه چشــمه کیلــه در کمیته علمــی فنی، تعییــن تکلیــف طــرح کالن  SPF قــزل آال، 
هزینــه هــای نگهــداری ماهیــان موجــود در مرکــز، انجــام پــروژه هــای مربــوط بــه ماهیــان ســردآبی و ارتبــاط آن بــا مرکــز تنکابن، تغییر ســاختار 
موسســه و مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه آن، توصیــه هــای مربــوط بــه همــکاری با نــاکا و ارتباطات علمــی در قالــب برگــزاری کارگاه هــا و دوره 

هــای آموزشــی، از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی بــر آنهــا تاکیــد کــرد.

گزارش عملکرد 6 ماهه نخست مرکز یاسوج در سال جاری

دکتــر میثــم صالحــی مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــالح نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید مطهــری یاســوج، گفــت: 2 طــرح شــاخص، ۱۰ پــروژه 
شــاخص، در مرکــز انجــام شــده کــه در ایــن میــان 2 پــروژه بنیــادی و ۸ پــروژه نیــز مقدماتــی اســت. وی، بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجاد مرکز رشــد 
بــا مرکــز تحقیقــات آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان و پــارک علــم و فنــاوری اســتان، رایزنــی صــورت گرفتــه، افــزود: یــک یافتــه قابــل 
ترویــج، چــاپ ۶ مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی، چاپ یک عنــوان کتــاب، حضــور در ۵ کنفرانس معتبر بیــن المللــی و ۵ کارگاه 
آموزشــی بیــن المللــی خارجــی و حضــور در 2 کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی از دیگــر مــواردی اســت کــه جــزو فعالیــت های مرکز محســوب 

ــود. می ش
دکتــر صالحــی، پــس از تشــریح پــروژه هــای مربــوط بــه فــرآورده هــای بیولوژیــک فناورانــه و تولیــد و تکثیر هســته هــای اولیه آبزیــان، عنــوان کرد: 

دســتیابی بــه فــن آوری اســتحصال تخــم بــه روش پنئوماتیــک در مراکــز تکثیر ماهی و دســتیابی 
بــه تکنیــک رقیــق ســازی اســپرم نــر ماهــی نئومیــل و افزایــش درصــد لقــاح و تولیــد ماهــی تــک 
جنــس تمــام مــاده، دو دســتاورد مهــم مرکــز در ســال جــاری بــه شــمار مــی رود. ایجــاد 2 ســایت 
الگویــی، برگــزاری ۴ برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی، یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی، ۸ بازدیــد 
طــرح یــاوران تولیــد، ۶ دوره آمــوزش کارشناســان پهنــه و برگــزاری ۴ جلســه کارگــروه ترویــج از 
دســتاوردهای ترویجــی مرکــز اســت کــه دکتر صالحــی آنهــا را معرفی کــرد. دکتر حافظیــه معاون 
پژوهــش و فنــاوری موسســه، گفــت: در آن مرکــز ظرفیــت ویــژه ای بــرای اصــالح نــژاد وجــود دارد 

ادامه در صفحه ۳۷
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کــه محققــان مــی تواننــد در ایــن راســتا از ایــن پتانســیل اســتفاده کننــد. دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمی موسســه، از 
فعالیــت هــای ترویــج و انجــام پــروژه هــای تحقیقــی - ترویجــی مرکــز تقدیــر و ابــراز امیــدواری کــرد تمــام مراکز بــه این امــر توجه ویژه داشــته باشــند.

دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، گفــت: مرکز یاســوج علیرغم تمــام محدودیــت ها دارای نقشــی ملی اســت. بــه ویژه بــرای اصالح نــژاد ماهیان ســردآبی 
کــه الزم اســت بــه اجماعــی کلــی بــا مجموعــه هــای ذی ربــط برســیم و در ۶ ماهــه دوم بــا محوریت ایــن مرکز، بحــث اصالح نــژاد را آغــاز کنیم.

وی ادامــه داد: قــرارداد مشــترک مرکــز بــا ســازمان اتــکا عملیاتــی شــده کــه گامــی رو بــه جلــو بــرای پژوهــش هــای آتــی مرکــز اســت و امیــد مــی رود 
بــا هدایــت دکتــر صالحــی، ایــن همــکاری مشــترک بــه بهترین شــکل ممکــن پیــش رود. چراکه نمــود اثربخشــی همــکاران در این پــروژه بســیار مهم 
اســت. دکتــر بهمنــی، بــا توجــه بــه وقــوع ســیل در مرکز تنکابــن، تاکید کــرد: شــرایط انجــام پــروژه در منطقه تنکابن ســخت شــده و با توجه بــه انتقال 

تعــدادی مولــد بــه مرکــز یاســوج، حتمــا از محققــان مرکــز تنکابــن بــرای اجرای پــروژه مشــترک با اتکا اســتفاده شــود.

جمع بندی دکتر بهمنی در جلسه گزارش عملکرد

دکتــر بهمنــی، بــا اشــاره بــه برنامــه هفتــم توســعه کــه دریامحــور اســت، گفــت: موضوعــات ایــن برنامــه ســه بخــش اصلــی دارد. یکــی 
موضوعــات بحــران زای آتــی و آب و امنیــت غذایــی؛ دوم، ابرپــروژه هــا اســت کــه بایــد توســعه مکــران در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار بگیــرد و 

تنهــا مربــوط بــه مرکــز چابهــار نیســت. موضــوع ســوم، پیشــران هاســت کــه مهمتریــن آنهــا اقتصــاد دریــا اســت.
وی، افــزود: مــا بــا پدیــده ای بــه نــام تغییــر اقلیــم مواجــه هســتیم و این معضــل در تمــام دنیا مشــاهده می شــود. بنابراین الزم اســت پژوهشــکده 
هــا و مراکــز تابعــه موسســه بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و بــرای بهبــود وضعیــت فعالیت هــای تحقیقاتــی انجام دهنــد. دکتــر بهمنــی، در ارتباط 
بــا دســتاوردها عنــوان کــرد: حــدود 2۵ دســتاورد طــی گــزارش عملکــرد مراکــز و پژوهشــکده هــا ارائــه شــده کــه بایــد دارای خصوصیاتــی ماننــد 
اثربخشــی، ســودمندی، کارا بــودن، متناســب بــودن بــا نیازهــای جامعــه و ســودمند بــودن باشــد. موسســه بایــد بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه از 
طریــق عنــوان و پیوســت، نقــش و اثربخشــی آن از نظــر کمــی و کیفــی مشــخص بــوده و تعییــن کنــد کــه چــه مشــکلی از شــیالت کشــور حــل 
خواهــد کــرد. بنابرایــن انتظــار از مراکــز و پژوهشــکده هــا بســیار بیشــتر اســت زیــرا ظرفیــت هــای بالقــوه باالیــی در آنهــا وجــود دارد. ایــن مقــام 
مســئول، اضافــه کــرد: دشــواری هــای کار تحقیقاتــی بــر کســی پوشــیده نیســت. امــا در این میــان، افــرادی هســتند که کارهای ســنگین تــری را 

بــه دوش مــی کشــند. بنابرایــن در بحــث ارزشــگذاری هــا افــراد تالشــگر و برجســته بایــد مــورد تشــویق قــرار بگیرند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتاوردها مــی توانــد در شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت مطــرح و بــر اســاس آن تصمیــم گیــری هــا انجــام گیرد، 
ادامــه داد: ایــن شــورا بعــد از شــورای تحقیقــات راهبــردی در بخــش هــای مختلــف، بــرای تحقــق برنامــه هــا و اولویــت هــای بهــره وری در حــوزه 
شــیالت تشــکیل شــد کــه ۵ موسســه زیرمجموعــه آن هســتند. دکتــر بهمنــی، گفــت: برنامــه بازدید از هــر مرکز یــا پژوهشــکده ای که دســتاورد 
بهتــر بــا اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد، توســط تیــم شــورای راهبردی تحقیقــات شــیالت انجــام خواهــد گرفــت. وی، افــزود: یکــی از کارهای 
بــزرگ محققــان موسســه، برگــزاری رویــداد کارآفرینــی دانــش بنیــان و نوآورانــه حــوزه شــیالت بــود. حــدود ۷۰۰ نفــر در ایــن رویــداد شــرکت 
کردنــد و حــدود ۱۶۸ نیــاز فناورانــه احصــا شــد. مــی تــوان از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و تعــداد زیــادی از ایــن نیازهــا توســط محققان موسســه 
پوشــش داده شــود؛ هــم دســتاوردهایی کــه اکنــون قابــل ارائــه اســت و هــم دســتاوردهایی کــه در ۶ ماهــه دوم ســال، عرضــه مــی شــوند. در ایــن 

راســتا واگــذاری دانــش فنــی در فــاز ســوم رویــداد بســیار مهــم اســت و بــرای آن بایــد تــالش ویــژه ای انجــام گیــرد.
دکتــر بهمنــی در بخــش دیگــری از ســخنانش، بیــان کــرد: بایــد نــگاه مــان را در ۶ ماهــه دوم ارتقــا داده و نگاهــی اکوسیســتمی داشــته باشــیم. 
رعایــت اخــالق در مدیریــت و پژوهــش، شــاخصه اصلــی یــک محقــق اســت و مدیــران مراکــز و پژوهشــکده هــا بایــد در درجــه نخســت، محقــق 
باشــند وگرنــه مدیــر موفقــی نخواهنــد بــود. نــگاه مــا در موسســه نگاهــی فراموسســه ای اســت و در این راســتا فعالیت های مشــترکی بــا مجموعه 

هــای مختلــف داشــته ایــم کــه بایــد ارتقــا پیــدا کند.
توجــه بــه موضوعــات بیــن الملــل، مســائل مربــوط به کشــتی فــردوس، هزینه هــای آن و کســب مجوزهــای الزم بــرای انجــام کارهــای تحقیقاتی، 
ضــرورت ورود پژوهشــکده هــای ســاری و انزلــی بــرای ورود بــه بحــث کشــتی گیــالن و دریافت اعتبــارات اســتانی، اخذ برنامــه مراکز و پژوهشــکده 
هــا و اولویــت بنــدی فعالیــت هــا، حــل مشــکل افزایــش هزینــه هــای نگهــداری آبزیــان، تخصیــص اعتبــار بــرای طــرح ترویجــی یــاوران تولیــد، 
ارزیابــی مجــدد مراکــز و پژوهشــکده هــا، تفاهمنامــه ســه جانبه ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برای جــذب نیروهای پســادکترا، 
جبــران زحمــات پــروژه هــای خــاص، برگــزاری کارگاه هــا و جلســات ســخنرانی، تمدیــد ایــزو بــرای آزمایشــگاه هــا، نحــوه عقــد قــرارداد بــا بخش 
خصوصــی، مستندســازی اراضــی مراکــز و پژوهشــکده هــا، همــکاری موثــر بــا ســازمان هــا و مجموعــه هــای مرتبــط با شــیالت، چگونگــی اجرای 
طــرح هــای کالن و برگــزاری نشســت هیــات علمــی بــه صــورت ماهانــه بــرای مراکــز و پژوهشــکده هــا از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی 

آنهــا را تشــریح کرد.

ادامه از صفحه ۳۶


