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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه  عمومــی 
علــوم  تحقیقــات 
شــیالتی کشــور، جهــت 
هماهنگــی و تعامــالت 
بیشــتر بــرای برگــزاری 
رویــداد  دوم  مرحلــه 
نوآورانــه  کارآفرینــی 
ــتغال  ــان اش ــش بنی دان
ــم و  ــای عل ــارک ه ــا پ ــترکی ب ــت مش ــیالت، نشس ــوزه ش ــن ح آفری
فنــاوری اســتان هــا بــه صــورت حضــوری و وبینــاری برگــزار گردیــد. در 
ایــن نشســت، ابتــدا دکتــر بهمنــی بــه صــورت مشــروح، بــه معرفــی 
ــت و  ــه آن پرداخ ــای زیرمجموع ــکده ه ــز و پژوهش ــه و مراک موسس
گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال مبنــی بــر ســال تولیــد، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفریــن، موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 
بــرای برگــزاری رویــدادی در حــوزه شــیالت اقــدام کــرد کــه امیــد مــی 
رود بــا همــکاری معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســازمان 
ــران، پــارک هــای علــم و فنــاوری و تمامــی دســتگاه هــای  شــیالت ای
ــده و  ــزار ش ــت برگ ــا موفقی ــز ب ــوم آن نی ــل دوم و س ــط، مراح ذی رب
بتــوان در راســتای پیشــرفت و ارتقــای علمــی و تولیــدی کشــور، قــدم 

ــت. ــری برداش ــای موث ه
وی، ضمــن تشــریح ســیر تکامــل و تکویــن موسســه و تاریخ تاســیس 
ــرار اســت  پژوهشــکده هــا و مراکــز تابعــه آن، افــزود: طبــق برنامــه، ق
ــر افزایــش یافتــه و تــا  تولیــد آبزیــان تــا ســال 1404 بــه حــدود 2 براب
مــرز 2 میلیــون و 600 هــزار تــن برســد کــه بــه مــوازات آن بــرای 500 
هــزار نفــر نیــز اشــتغال ایجــاد مــی شــود. بنابرایــن رویــداد حاضــر می 

توانــد بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده بســیار موثــر باشــد.
ــوآوری در شــیالت، احصــای مشــکالت و نیازهــای  ــرورت ن ــن ض تبیی
بخــش خصوصــی، شناســایی ایــده پــردازان، آشکارســازی فرصــت هــا، 
تســهیل ارتبــاط موثــر بیــن فعــاالن، حمایــت از ایــده هــای منتخــب، 
تشــکیل بانــک دســتاوردهای پژوهشــی و کاربــردی در حــوزه شــیالت، 
فراهــم آوردن مقدمــات جهــت بازاریابــی و فروش دســتاوردها و توســعه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان از مهمتریــن اهــداف برگــزاری رویداد اســت 

کــه دکتــر بهمنــی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی در ادامــه بــه توضیــح و تشــریح مراحــل مختلــف رویــداد، ســاختار 
اجرایــی رویــداد، حامیــان و همراهــان رویــداد، مخاطبان رویــداد، تبیین 
نیــاز در پیــش رویــداد، عناویــن نیازهــا، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــب  ــده در قال ــرم ای ــت 63 ف ــاوران و دریاف ــا، داوران و فن ــرای منتوره ب

کارگــروه هــای تخصصــی، پرداخــت.
ــر حمایــت هــای مــورد انتظــار از پــارک هــا تاکیــد  دکتــر بهمنــی، ب
ــی داوران،  ــوان تخصص ــاوران و ت ــدی از مش ــره من ــرد: به ــوان ک و عن
ــرش  بهــره منــدی از فضاهــای فیزیکــی پــارک هــا و تجهیــزات و پذی
برگزیــدگان در مراکــز رشــد پــارک هــا، از مهمتریــن اقداماتــی اســت که 
پــارک هــای علــم و فنــاوری مــی تواننــد در راســتای حمایــت از ایــده 

ــردازان، انجــام دهنــد. پ
در ادامــه، دکتــر باســتی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان گیــالن، 
ــرز 300  ــورداری از م ــتان و برخ ــن اس ــای ای ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ب
کیلومتــری ســاحلی، گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط کشــور بــرای تامین 
مــواد غذایــی، اســتفاده از آب دریــا بــرای تولیــد محصــوالت شــیالتی، 

بــه شــدت احســاس مــی شــود.
ــای  ــر دری ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــی اســت ک ــن در حال ــه داد: ای وی ادام
خــزر، اســتقرار قفــس هــای معمولــی در آب هــای آن را بــا مشــکالت 
عدیــده ای مواجــه کــرده کــه در ایــن راســتا الزم اســت مطالعــات بومی 
و تخصصــی خــاص منطقــه صــورت بگیــرد تــا بتــوان ســرمایه گــذاری 
در ایــن زمینــه را بــرای بخــش خصوصــی بــا ریســک کمتــری فراهــم 

کــرد.
دکتــر باســتی، عنــوان کــرد: یکــی از مهمتریــن وظایــف پــارک هــای 
علــم و فنــاوری، جــذب پذیــرش اســت؛ بنابرایــن بســیار مطلوب اســت 
کــه ایــن جــذب، پــس از طــی فرآینــد رویــداد و بــا معرفــی موسســه 

تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور صــورت بگیــرد.
وی، ضمــن بیــان تفــاوت بیــن وظایــف وزارت علــم و فنــاوری بــا وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، گفــت: شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی 
تواننــد از بیــش از 100 نــوع حمایــت دولتــی برخوردار شــوند. موسســه 
ــا را  ــرکت ه ــن ش ــد ای ــی توان ــور، م ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق

شناســایی کــرده و از ظرفیــت آنهــا اســتفاده کنــد.
ــه، در  ــاوری موسس ــش و فن ــاون پژوه ــه،  مع ــر حافظی ــپس دکت س
ــت  ــان، نحــوه اســتفاده از ظرفی ــش بنی ــرکت هــای دان ــا ش ــاط ب ارتب
آنهــا و تاییــد وزارت جهــاد کشــاورزی بــر افزایــش تعــداد آنها ســخنانی 
را عنــوان کــرد و در ادامــه دکتــر رنجبــر، رئیــس پــارک علــوم و فنــاروی 
خلیــج فــارس نیــز کــه بــه صــورت حضــوری در جلســه شــرکت کــرده 

بــود، از بانیــان برگــزاری ایــن رویــداد تقدیــر و تشــکر نمــود.
در ادامــه، روســای پــارک هــای علــم و فنــاوری کــه بــه صــورت وبیناری 
در جلســه حضــور داشــتند، نظــرات و پیشــنهادات خــود را مطــرح و 
ــداد اعــالم  ــا برگــزاری روی ــرای همــکاری ب آمادگــی همــکاری خــود را ب

کردنــد.
ــرکت  ــه ش ــور هم ــکر از حض ــن تش ــی ضم ــر بهمن ــان دکت در پای
کننــدگان بــه خصــوص روســای محتــرم پــارک هــای علــم و فنــاوری 
، اطــالع رســانی در حــد وســیع را در برگــزاری رویدادخواســتار شــد و 
اینکــه مــی بایســت مشــکالت و نیازهــا بــه ســمع و نظــر شــرکت هــا 
رســانده شــود. همچنیــن ســوق دادن دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن 
ــه  ــس موسســه ب ــود کــه ریی ــواردی ب ــداد از م ــی روی ــه اصل ــه مرحل ب

ــد داشــت. . ــزوم آن تاکی ل
ــه  ــی نوآوران ــداد کارآفرین ــش روی ــم پی ــه مراس ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــخ 19 و 20  ــیالت، در تاری ــوزه ش ــن ح ــتغال آفری ــان اش ــش بنی دان
ــا  ــرار اســت مرحلــه رویــداد و پســا رویــداد ب شــهریور برگــزار شــد و ق
معرفــی ایــده هــای فناورانــه و شناســایی شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــاه هــای  ــی در م ــع مشــکالت و نیازهــای بخــش خصوص ــا در رف توان

ــی برگــزار شــود. آت
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، پــس از جلســه ای کــه بــا مســئوالن و مدیــران پــارک هــای 
علــم و فنــاوری کشــور برگــزار شــد، مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه 
موسســه موظــف شــدند تــا بــا شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان 
ــا  ــرده و ب ــزار ک ــژه ای را برگ ــه وی ــیالت، جلس ــه ش ــال در زمین فع
مطــرح نمــودن نیازهــای فناورانــه، بــرای یافتــن ایــده هــای راه گشــا، 

آنهــا را بــه شــرکت در رویــداد اصلــی، دعــوت کننــد.
ــده و  ــای ای ــرم ه ــزارش کمــی ف ــر یوســفی گ ــن جلســه، دکت در ای
طــرح هــای فناورانــه دریافتــی در قالــب کارگــروه هــای تخصصــی را 

ــا ادامــه مســیر رویــداد، توضیــح داد. ــه و در ارتبــاط ب ارائ
ســپس دکتــر حســین زاده، معــاون ترویــج و انتقــال یافته هــای علمی 
موسســه، بــا اشــاره بــه هدفمنــدی و توجــه بــه نتیجــه رویــداد، گفت: 
ــان،  ــش بنی ــای دان ــرای شــرکت ه ــا ب ــم ســازی زیرســاخت ه فراه
ــل  ــرارداد تکمی ــی، ق ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع ــاوری ب ــال فن انتق
 ،B&B ــای ــد قرارداده ــرای عق ــازی ب ــه س ــاوری، زمین ــد فن و تولی
فراهــم کــردن امــکان عقــد قراردادهــای B&G و تشــکیل شــرکت 
دانــش بنیــان توســط مراکــز و پژوهشــکده هــا از بخــش هــای مهــم 
حمایــت هــای موسســه بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان محســوب 

مــی شــود.
ســپس مهنــدس تکریمــی مشــاور موسســه، بــا اشــاره بــه فراتــر بودن 
ادبیــات حاکــم بــر رویــداد نســبت بــه چارچــوب هــای اداری، بــر لزوم 
ــان  همــکاری بیشــتر بخــش هــای تخصصــی تاکیــد کــرد و مخاطب
ایــن رویــداد را هــر شــخصی دانســت کــه دارای توانایــی ایده پــردازی 

جهــت رفــع نیازهــای عرصــه شــیالت باشــد.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه، در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعار ســال، 
عنــوان کــرد: موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، نخســتین 
و تنهــا موسســه زیرمجموعــه ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزی اســت کــه بــه برگــزاری رویــداد فناورانــه و دانــش بنیــان 
ــه  ــم ب ــن مســیر، ه ــم در ای ــی رود بتوانی ــد م ــارده و امی ــت گم هم
افزایــش تولیــد و هــم بــه ارتقــای تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و مهمتــر از همــه اشــتغال آفرینــی دســت پیــدا کنیــم. ایــن موضــوع، 
ــود کــه طــی آن  در راســتای تکلیــف وزیــر جهــاد کشــاورزی هــم ب
بایــد تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان عرصــه کشــاورزی، بــه 20 

درصــد برســد.
ــداد،  ــن روی ــان اینکــه موسســه در برگــزاری ای ــا بی ــر بهمنــی ب دکت
رویکــردی کیفــی دارد، افــزود: یکــی از کارهایــی کــه مراکــز و 
پژوهشــکده هــای تابعــه مــی تواننــد انجــام دهنــد، ایــن اســت کــه 
فعــاالن بخــش خصوصــی را بــرای معرفــی نیازهــای فناورانــه بــه ویژه 
نیازهایــی کــه هنــوز عنــوان نشــده اســت، ترغیــب کننــد. در همیــن 
ــوان دانــش فنــی تولیــد شــده توســط محققــان را در  مســیر مــی ت

ــه بخــش خصوصــی منتقــل کــرد. ــزوم ب صــورت ل
ــع  ــرای رف ــده ب ــرم ای ــش پلتف ــد نق ــه بای ــرد: موسس ــد ک وی، تاکی
نیازهــای فناورانــه را بــازی کنــد. بنابرایــن بایــد ایــده هایــی مطــرح 
ــد  ــته باش ــی را داش ــش خصوص ــه بخ ــال ب ــت انتق ــه قابلی ــوند ک ش
ــای  ــش روس ــل نق ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس و م
کارگــروه هــای تخصصــی بســیار مهــم بــوده و آنهــا بایــد نیازهایــی 
کــه در راســتای افزایــش تولیــد و ایجــاد خودکفایــی اســت، در اولویت 

قــرار دهنــد.
دکتــر بهمنــی، ضمــن تاکیــد بــر بازنگــری مجــدد نیازهــای فناورانــه 
کــه تاکنــون 63 مــورد از آنهــا احصــا شــده اســت، گفــت: الزم اســت 
طــی جلســات بعــدی، مراکــز و پژوهشــکده ها گــزارش عملکــردی در 

زمینــه هــای تخصصــی خــود در ســطح ملــی، ارائــه دهنــد.
ــی  ــاورزی در روز جهان ــاد کش ــر جه ــخنان وزی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
غــذا مبنــی بــر اهمیــت ســازمان تحقیقــات، گفــت: چشــم امیــد وزیر 
ــه محققــان ســازمان تحقیقــات، آمــوزش  در حــوزه دانــش بنیــان، ب
ــود  ــه خ ــه نوب ــز ب ــن موسســه نی ــج کشــاورزی اســت. بنابرای و تروی
ــه  ــژه در عرص ــه وی ــدف، ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه دارد ب وظیف
شــیالت، بــا تمــام قــوا اقــدام کــرده و در راســتای حمایــت از شــرکت 

هــای دانــش بنیــان، تــالش کنــد.
ــن جلســه، برخــی مراکــز و پژوهشــکده هــا گــزارش عملکــرد  در ای
ــا شــرکت هــای دانــش بنیــان  خــود را در مــورد برگــزاری جلســه ب
ــد کــه توســط  ــه و پیشــنهادات و ســواالت خــود را مطــرح کردن ارائ

ــه پرســش هــای آنهــا پاســخ داده شــد. دکتــر یوســفی، ب

برگزاری جلسه گزارش عملکرد مراکز و پژوهشکده ها در ارتباط با رویداد 
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، در چهاردهمیــن جلســه 
قفــس  تحقیقــات  کارگــروه 
میــزان پیشــرفت همکاری هــای 
تحقیقــات  موسســه  مشــترک 
ــر اســاس  ــعه نیکســا ب ــرح توس ــوم شــیالتی کشــور و شــرکت ط عل
ــال  ــی دو س ــه ط ــکاری ک ــای هم ــن و قرارداده ــه فی مابی تفاهم نام
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــده اند، م ــی ش ــد و اجرای ــته منعق گذش
ــدس  ــن جلســه مهن ــد. در ای ــکاری مشــخص گردی ــه هم نحــوه ادام
یوســفی مدیرعامــل شــرکت نیکســا ضمــن قدردانــی از موسســه بابــت 
همــکاری صمیمانــه، بــر ادامــه همکاری هــای مشــترک تاکیــد کــرد. 
ــرورش  ــعه پ ــرح توس ــرز جــدی، مجــری ط ــدس رنگ ــن مهن همچنی
ماهــی در قفــس ســازمان شــیالت ایــران، مشــارکت موسســه بــا بخش 
خصوصــی را بســیار ارزشــمند دانســته و اقدامــات گذشــته را طلیعــه 
ــرای پیشــرفت ایــن صنعــت توصیــف کــرد. ایشــان ضمــن  ــی ب خوب

تاکیــد بــر ضــرورت تامیــن اعتبــارات پژوهــش، کمبــود ایــن اعتبــارات 
در ســالهای گذشــته را باعــث نگرانــی دانســته و آمادگــی کامــل خــود 
ــرای پیگیــری تحقــق کامــل ایــن اعتبــارات اعــالم نمــود. دکتــر  را ب
بهمنــی، رئیــس موسســه در ادامــه نیــز ضمــن خیــر مقــدم و آرزوی 
توفیــق بــرای مهنــدس جــدی در مســئولیت جدیــد، آسیب شناســی 
ــرای  ــس را ب ــی در قف ــرورش ماه ــوزه پ ــعه در ح ــه ششــم توس برنام
حرکــت صحیــح در مســیر تحقــق برنامــه هفتــم و همچنیــن برنامــه 
تحــول کشــاورزی ضــروری دانســت. ایشــان همچنیــن برگــزاری یــک 
برنامــه یــک روزه بــا حضــور کارشناســان و صاحبنظــران ایــن حــوزه را 
بــرای آسیب شناســی مفیــد دانســته و بیــان کــرد نتایــج ایــن میزگــرد 
قابــل ارائــه بــه وزیر محتــرم و مقامــات مربوطه خواهــد بــود. در پایان و 
پــس از تبــادل نظــر بیــن اعضــای کارگــروه، ضمــن تاکیــد بر ضــرورت 
ــاخه ها  ــه ش ــان در هم ــد آبزی ــای تولی ــش ه ــردن چال ــرف ک برط
علی الخصــوص پــرورش ماهــی در قفــس، پیگیــری اعطایــی تســهیالت 
ــورد  ــی م ــارات تحقیقات ــن ســهم اعتب ــدگان و تامی ــرای پرورش دهن ب

ــت. ــرار گرف ــرکت کنندگان ق ــن و ش ــه حاضری ــد هم تاکی

بررسی روند پیشرفت همکاری پژوهشی با بخش خصوصی در حوزه پرورش ماهی در قفس 

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــوم  تحقیقــات  موسســه 
ــود  ــر محم ــیالتی کشــور، دکت ش
بــا  گــو  و  گفــت  در  بهمنــی 
ســال  در  کــرد:  عنــوان  ایرنــا 
ــات  ــوم تحقیق ــه عل 1401 موسس
ــد دســتاورد  ــیالتی کشــور چن ش
ــای  ــا از گونه ه ــوی کروم ــه واردات میگ ــه از آن جمل ــت ک ــم داش مه
بومــی دریــای عمــان اســت کــه تاکنــون روی ایــن گونه هیــچ فعالیت 

ــود. ــده ب ــام نش ــی انج ــی و تحقیقات پژوهش
ــد میگــو اســت  وی گفــت: هدف گــذاری شــیالت کشــور ارتقــای تولی
و میگــوی Marsupenaeus Japonicus در راســتای توســعه 
صنعــت پــرورش میگــو و ایجــاد امنیــت غذایــی و پایــداری تولیــد بــا 
ایجــاد تنــوع گونــه ای در کشــور بــا کمــک بخــش خصوصی وارد شــده 

اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن گونــه مراحــل قرنطینه و ســازگاری را پشــت ســر 
ــا در  ــود ت ــازی آن کار می ش ــر روی مولدس ــال حاض ــته و در ح گذاش
آینــده بعنــوان گونــه جایگزیــن و کمکــی در کنــار گونــه وانامــی بــه 

صنعــت پــرورش میگــو در کشــور کمــک کنــد.
دکتــر بهمنــی، دســتیابی به بیوتکنیــک پــرورش انبوه گروه ســی باس 
یــا ماهــی بارامانــدی از گونــه هــای مهم پرورشــی بــرای پــرورش ماهی 
در قفــس در جنــوب کشــور را دیگــر پــروژه ایــن موسســه تحقیقاتــی 
علــوم شــیالتی عنــوان و اظهــار کــرد: پــس از چنــد ســال کار پیاپــی 
ــروری در جنــوب کشــور  ــی )ره( پژوهشــکده آبزی پ در بندرامــام خمین

توانســت بــه ایــن مهــم دســت یابــد.
ــرای  ــوم شــیالتی کشــور ادامــه داد: ب رئیــس موسســه تحقیقــات عل

ــا  ــوآوری ب ــا نــگاه ن ــار رویــداد کارآفرینــان در حــوزه شــیالت ب اولیــن ب
کمــک بخــش خصوصــی راه انــدازی و 9 کارگــروه تشــکیل شــد کــه 
ــود و مســئولیت ایــن کارگــروه بــه  ــی ب یــک گــروه آن ماهیــان گرم آب
پژوهشــکده آبزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور در انزلــی ســپرده شــد.

وی گفــت: در ایــن کارگــروه بســیاری از نیازهــای فناورانــه در بخش های 
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــک ش ــا کم ــد و ب ــا ش ــی احص خصوص
ــای  ــای و ایده ه ــیالت راهکاره ــات ش ــات تحقیق ــگاه ها و موسس دانش
ــان ســال ایــن  ــا در پای ــرای رفــع نیازهــا جمــع آوری شــد ت ــه ب فناوران
ــن  ــرار داد بی ــرای انعقــاد ق ــی ب ــه دســتاوردهای خوب ــد ب ــداد بتوان روی
ــا  ــی ب ــگاهی و تحقیقات ــوارد دانش ــان و م ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــد برســد. ــرای ارتقــای تولی بخــش خصوصــی ب
وی خاطــر نشــان کــرد: یکــی دیگــر از کارکردهــای مهمــی کــه در 2 
ســال اخیــر انجــام شــد و امســال فــاز عملیاتــی آن رســما بــه تولیــد 
ــور در  ــان کش ــرآوری آبزی ــات ف ــز تحقیق ــارکت مرک ــرح مش ــید ط رس
بندرانزلــی از مراکــز تابعــه موسســات علوم تحقیقات شــیالتی کشــور 
اســت کــه بــا کمــک بخــش خصوصــی ایــن مراکــز بعــد از چند ســال 
ــای  ــی محصــوالت و فرآورده ه ــوع بخش ــه تن ــت ب ــا شــد و توانس احی
شــیالتی کمــک کنــد تــا ســرانه مصــرف آبزیــان کشــور افزایــش یابــد.

دکتــر بهمنــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در بخــش ماهیــان 
خاویــاری نیــز اشــاره کــرد و آخریــن اقــدام انجــام شــده در ایــن حــوزه 
را برگــزاری نشســت بیــن بخــش خصوصــی و کلیــه دســت انــدرکاران 
ــتیتو  ــیالت و انس ــی ش ــا میزبان ــذا ب ــات غ ــد و کارخانج بخــش تولی
ــزود: در  ــرد و اف ــالم ک ــاری اع ــان خاوی ــی ماهی ــات بین الملل تحقیق
ــی و  ــای پرورش ــتم ه ــذا و سیس ــد، غ ــاز و کار تولی ــت س ــن نشس ای
بهداشــت بیماریهــا و کاهــش تلفــات ماهیــان خاویــاری مــورد بررســی 

ــرار گرفــت. ق

۱۰ شرکت دانش بنیان با موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور همکاری می کنند 
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ــی  ــروری آبهــای داخل ــزی پ ــی پژوهشــکده آب ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــد و  ــاوران تولی ــرح ی ــج و ط ــن تروی ــام نوی ــتای نظ ــالن، در راس ــور- گی کش
ــن پژوهشــکده  ــی و ترویجــی مابی تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک تحقیقات
ــه ای مشــترک  ــیالت، جلس ــال در بخــش ش ــی فع ــای خصوص ــرکت ه و ش
ــده  ــرکت مائ ــئولین ش ــی و مس ــر صیادبوران ــکده، دکت ــس پژوهش ــن رئی بی
ــای  ــش ه ــتای پژوه ــت در راس ــن نشس ــد. ای ــزار گردی ــاه برگ ــر کرمانش نص
ــس  ــی در قف ــای بوم ــه ه ــرورش گون ــورد پ ــی در م ــی و ترویج تحقیقات
ــرر گردیــد، مــوارد مــد نظــر طرفیــن در قالــب تفاهــم  صــورت گرفــت و مق

ــردد. ــم گ ــه و تنظی ــترک تهی ــکاری مش ــه هم نام

ــز  ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور- ــردآبی کش ــان س ــات ماهی تحقیق

تنکابــن، ایــن مرکــز پــس از هماهنگــی 
ــازمان  ــاورزی س ــج کش ــت تروی ــا معاون ب
جهاد اســتان مازنــدران، اداره کل شــیالت 
کشــاورزی  جهــاد  مراکــز  و  اســتان 
ســرخرود و کلــوده شهرســتان محمودآبــاد اقــدام بــه برگــزاری دو روز 
مزرعــه بــا عنــوان: مدیریــت پــرورش و تغذیــه در مــزارع آبــزی پــروری 
ــا  ــی ب ــی- ترویج ــای آموزش ــی( و دو کارگاه ه ــردآبی و گرماب )س
عناویــن: مدیریــت کارگاه هــای تکثیــر و پــرورش ماهیــان ســردآبی 
ــازی )از  ــوری و مج ــزاری حض ــی دو روز برگ ــی ط ــان گرماب و ماهی
طریــق شــبکه آمــوزش کشــاورزی( بــا حضــور بهــره بــرداران )پرورش 
ــی(، کارشناســان بخــش اجــرا  ــان ســردآبی و گرماب دهنــدگان ماهی
ــه در  ــان پهن ــان و کارشناس ــاورزی(، محقق ــاد کش ــیالت و جه )ش

ــود. ــدران نم ــاد کشــاورزی اســتان مازن ــز جه مراک
موضوعاتی که مطرح گردید عبارتند از:

1- گونگی تعین نیاز تغذیه ای ماهی اعم از قزل آال و کپور
2- معیارهای انتخاب غذای مناسب در هر مرحله

ــا  ــد ب ــای تولی ــه ه ــش هزین ــرای کاه ــی ب ــای عمل 3- راهکاره
ــوراک ــای خ ــه ه ــش هزین کاه

4- چگونگی تشخیص غذای نامناسب و معیارهای آن
ــد  ــی تولی ــاد تعاون ــوص ایج ــر در خص ــادل نظ ــث و تب 5- بح
خــوراک ســردآبی و گرمابــی در شهرســتان محمودآبــاد و چگونگی 
کمــک و همــوار ســاختن پروســه اداری ایــن پیشــنهاد توســط اداره 

ــاد شــیالت و مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان محمودآب
در پایــان بهــره بــرداران خواســتار برگــزاری روز مزرعــه هــای 
ــردی دیگــری ماننــد: روش هــای مدیریــت آب، مکانیزاســیون  کارب
ــی  ــر هماهنگ ــد از مدی ــای تولی ــه ه ــش هزین ــای کاه و روش ه
ترویــج کشــاورزی شهرســتان محمودآبــاد و بهــره منــدی بیشــتر از 
ــد مراکــز  ــاور تولی ــن و ی ــی محقــق معی ــات علمــی و عمل تجربی
ــر(  ــی آژی ــوده )مهنــدس محمدتق جهــاد کشــاورزی ســرخرود و کل

شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــور-  ــردآبی کش ــان س ــات ماهی تحقیق
تنکابــن، جلســه کارگــروه پدافنــد غیــر 
ــور  ــا حض ــن ب ــتان تنکاب ــل شهرس عام
ــتان  ــی شهرس ــد گان ادارات دولت نماین
تنکابــن، روز پنجشــنبه 28 مهــر 1401 
در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان برگــزار گردیــد. در 
ابتــدای جلســه دکتــر نیمــا نژادمقــدم، رئیــس شــبکه بهداشــت 
و درمــان ضمــن خــوش آمدگویــی، گــزارش مختصــری از عملکــرد 
ــل  ــر عام ــد غی ــوص پدافن ــبکه در خص ــی ش ــای آت ــه  ه و برنام
ــر اداره جهــت پایــش  ــاق ســالمت در ه ــر ایجــاد ات ــه داد و ب ارائ
ــم از  ــای مه ــی از فاکتور ه ــری برخ ــدازه  گی ــنل )ان ــالمت پرس س
ــالم  ــد و اع ــد و وزن( تأکی ــون، ق ــد خ ــون، قن ــار خ ــل فش قبی
ــت  ــن جه ــتان تنکاب ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــی ش آمادگ
ــر  ــوارد ذک ــز م ــکاری و آنالی ــور هم ــه منظ ــناس ب ــزام کارش اع
شــده و همچنیــن فاکتورهــای تکمیلــی در حــوزه ســالمت اشــاره 
ــروه پدافنــد  ــر کارگ ــر رضــا نژادمقــدم، دبی نمــود. در ادامــه  دکت
ــات  ــزارش اقدام ــه گ ــه ارائ ــن ب ــتان تنکاب ــل شهرس ــر عام غی
ــت  ــته پرداخ ــات گذش ــات جلس ــتای مصوب ــده در راس ــام ش انج
ــرد اداره  ــورد عملک ــروه در م ــاء کارگ ــک از اعض ــر ی ــپس ه و س
ــان  ــی بی ــر عامــل توضیحات ــرای پدافنــد غی ــه اج خــود در زمین
ــز در  ــی از مرک ــه نمایندگ ــز ب ــی نی ــم عرفان ــر میث ــد. دکت نمودن
ــری  ــزارش مختص ــه گ ــن ارائ ــت و ضم ــور یاف ــه حض ــن جلس ای
ــان  ــن  کم ــزل  آالی رنگی ــی ق ــد ماه ــرح کالن تولی ــرای ط از اج
SPF و معرفــی دســتاوردهای آن کــه در حقیقــت نوعــی اجــرای 
پدافنــد  غیرعامــل در ســطح کشــور بــوده، پیشــنهاداتی در 
ــری از بیوتروریســم در  ــت زیســتی و جلوگی راســتای ایجــاد امنی
ــرل مســتمر و نظــارت  ــط زیســت و کنت حوضــه شــیالت و محی
بیشــتر ادرات ذیربــط بــا همــکاری نیــروی انتظامــی در خصــوص 
ــطح  ــم  زده در س ــم چش ــی و تخ ــتی ماه ــروج بهداش ورود و خ
ــور و  ــای نوظه ــگیری از بیماری ه ــور پیش ــه منظ ــتان ب شهرس

ــود پرداخــت. ــای موج ــاری  ه ــرل بیم کنت

نشست همکاری های مشترک تحقیقاتی- ترویجی

برگزاری روز مزرعه و کارگاه آموزشی- ترویجی  جلسه کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن
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روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
ــی کشــور-  ــای داخل ــروری آبه پ
علمــی  ســخنرانی  گیــالن، 
ــای  ــس گره ــوان »ح ــت عن تح
در   )Biosensors( زیســتی 
ــی« توســط   مطالعــات منابــع آب
مهنــدس عــادل حســینجانی 
از محققیــن پژوهشــکده بــا حضــور محققیــن  برگــزار شــد. 
ــرداری هــای  ــر شــمردن چالــش هــای نمونــه ب ســخنران ضمــن ب

ســنتی از منابــع آبــی، رویکردهــای نویــن در ایــن مبحــث را مــورد 
بررســی قــرار داد. وی در ادامــه بــه ســاختار، انــواع حــس گرهــای 
ــا  ــرد آنه ــه ف ــر ب ــای منحص ــتی )Biosensors( و ویژگی ه زیس
از جملــه کــم حجــم و قابــل حمــل بــودن، ســرعت بــاالی نمونــه 
بــرداری و تحلیــل، حجــم کــم نمونــه هــا، هزینــه پاییــن ســنجش 
ــنجش راه دور  ــورت س ــه ص ــودن ب ــتفاده ب ــل اس ــن قاب و همچنی
ــتی  ــای زیس ــس گره ــی از ح ــال های ــه مث ــه ارائ ــرد و ب ــاره ک اش
ــت.  ــک پرداخ ــری و ریزجلب ــم، باکت ــه آنزی ــر پای ــده ب ــاخته ش س
ــون  ــر پیرام ــگران حاض ــخ پژوهش ــش و پاس ــا پرس ــخنرانی ب س

ــت. ــه یاف ــده خاتم ــه ش ــث ارائ مباح

ــروری آب  ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــا حض ــروری ب ــزی پ ــت آب ــواز، نشس ــور- اه ــوب کش ــای جن ه
دکتــر حســین هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده، مهنــدس حســینی، 
ــران بــه همــراه دو تــن  ــر و رئیــس ســازمان شــیالت ای معــاون وزی

ــی،  ــه ابوعل ــر امــور اســتان هــا، مهنــدس فتــح ال ــان، مدی از معاون
اســتاندار  خلیلیــان،  صــادق  و  خوزســتان  شــیالت  مدیــرکل 
ــر هوشــمند از  ــزار شــد، دکت ــتانداری برگ خوزســتان در محــل اس
ــای  ــروژه ه ــرفت پ ــد پیش ــی، رون ــی- پژوهش ــای علم ــت ه ظرفی
تحــول ســازی کــه بــا همــکاری اســتانداری بــه اتمــام رســیده انــد 
یــا در حــال اجــرا هســتند. همچنیــن آمادگــی بــرای اجــرای پروژه 
هــای دانــش بنیانــی را بیــان کــرد کــه در رفــع مشــکالت صنعــت 
ــد،  ــش تولی ــا و افزای ــت ه ــناخت ظرفی ــتان، ش ــروری اس ــزی پ آب
ــه  ــکده در زمین ــتاورد پژوهش ــن دس ــتند. وی از آخری ــر هس موث
خودکفایــی بــه مولــد ماهــی بــاس دریایــی آســیایی ســخن گفــت 
ــی را  ــروژه های ــن پ ــبرد چین ــرای پیش ــتانداری ب ــکاری اس و هم

ــد. ــروری خوان ض

ــروری آب  ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای تحقیقات ــت ه ــج گش ــاس نتای ــور، براس ــوب کش ــای جن ه
انجــام شــده توســط بخــش بیولــوژی و ارزیابــی ذخایــر پژوهشــکده 
ــد  ــتان، صی ــیالت خوزس ــد ش ــت صی ــه مدیری ــم کمیت و تصمی
ــان  ــوم آب ــخ س ــتان از تاری ــی اس ــای غرب ــفید در آبه ــوی س میگ
مــاه ســال جــاری تــا اطــالع بعــدی آزاد اعــالم مــی گــردد. نتایــج 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــای تحقیقات ــت ه ــن دوره از گش ای

ــر  ــانتی مت ــش از ده س ــادی بی ــدازه اقتص ــه ان ــا ب ــول میگوه ط
ــوی  ــه میگ ــق ب ــد متعل ــد از کل صی ــدود 65 درص ــیده و ح رس
ســفید )Metapenaeus affinis(، 34 درصــد بــه میگــوی 
ــوی  ــه میگ ــد ب ــک درص ــری )Penaeus stylifera( و ی خنج
ــای  ــاص دارد. آب ه ــری )Penaeus semisulcatus( اختص بب
ــد،  ــده ان ــع ش ــی واق ــور موس ــاورت خ ــه در مج ــتان ک ــی اس غرب
ــت  ــتی و اقتصــادی از اهمی ــی، زیس ــیالتی، جغرافیای ــاظ ش از لح
ویــژه ای برخــوردار مــی باشــند. تنــوع آبزیــان کفــزی، میــان زی و 
ــرای  ــی ب ســطح زی ایــن منطقــه باعــث شــده تــا صیــدگاه مطلوب
ــرای اعــالم  ــادان باشــد. از ایــن رو، اعمــال مدیریــت صحیــح ب صی
ــان هــای  ــری از زی ــرای جلوگی ــد ب ــا ممنوعیــت صی آزادســازی و ی
ناشــی از صیــد بــه روش تــرال بــه ذخایــر و نــوزادان ماهــی هــا و 
میگــو در ایــن منطقــه کامــال ضــروری مــی باشــد. بدیــن منظــور، 
انجــام گشــت هــای تحقیقاتــی بــرای تعییــن زمــان ممنوعیــت و 
ــی اســت  ــروژه هــای حاکمیت ــه پ ــان از جمل ــد آبزی آزادســازی صی
کــه هــر ســاله توســط پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب 

ــی شــود. ــای اســتان انجــام م ــدگاه ه کشــور در صی

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

دیدار با استاندار استان خوزستان

آزادسازی صید میگوی سفید در آبهای غربی خوزستان 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای 
جنــوب کشــور- اهــواز، نشســت علمــی- تخصصــی بــه مناســبت روز 
جهانــی مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی بــا حضــور اســاتید و محققــان 
ایــن حــوزه از دانشــگاه تهــران و پژوهشــگاه هواشناســی و علــوم جوی 
بــه دو صــورت مجــازی و حضــوری در پژوهشــکده دوم آبــان ماه ســال 
جــاری برگــزار گردیــد. پــس از تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد، 
دکتــر هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده ضمن خوشــامدگویی بــه حضار، 
ســخنرانی را بــا محوریــت اثــرات تغییــر اقلیــم بــر آبزیــان دریایــی و 
فعالیــت هــای شــیالتی در زیســتگاه هــای ســاحلی دریایــی و برنامه 
هــای جــاری تغییــر اقلیــم در موسســه اشــاره کــرد. در ادامــه دکتــر 
ــط زیســت دانشــکده  ــروه محی ــر گ ــه کار، اســتاد و مدی افشــین دان
منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران از اثــر تغییــر اقلیــم بــر زیســت بوم 
هــای ســاحلی ایــران ســخن گفــت و محیط هــای ســاحلی را مناطق 
انتقالــی و محــل وقــوع فعــل و انفعــاالت شــدید فیزیکــی، اکولوژیــک 
و اجتماعــی خوانــد کــه در طــول قــرن بیســتم تحــت تاثیــر طیفــی 
از مخاطــرات طبیعــی و انســان پدیــد، دســتخوش تغییرات بســیاری 
ــی،  ــی را در مقیــاس محل ــرات زیســت محیطــی گوناگون شــدند و اث
ــه  ــرات چندگان ــد. وی، مخاط ــرده ان ــه ک ــی تجرب ــه ای و جهان منطق
ناشــی از تغییــر اقلیــم جهانــی را افزایــش دمــای هــوا و آب، تغییــر 
ــان  ــا، طوف ــراز آب دری ــش ت ــالی، افزای ــوع خشکس ــارش، وق ــوی ب الگ
هــا و تندبادهــا و تشــدید پدیــده هــای حــدی اقلیمــی برشــمرد کــه 
ســبب تغییــر در ســاختار و ترکیــب، فرآیندهــا و عملکردهــای بــوم 
ــر گــروه محیــط  شــناختی، خدمــات و منافــع آنهــا مــی شــود. مدی
ــش  ــزود: افزای ــران اف ــی دانشــگاه ته ــع طبیع زیســت دانشــکده مناب
تــراز آب دریــا بزرگتریــن تهدیــد بــرای ســالمتی عملکــرد اکوسیســتم 
هــای ســاحلی بــه ویــژه مانگروهــا در سراســر جهــان بــه شــمار مــی 
رود. دکتــر دانــه کار، افزایــش پدیده سفیدشــدگی در جوامــع مرجانی، 
کاهــش نــرخ رشــد مرجــان هــا از طریــق اســیدی شــدن آب اقیانوس 
هــا، بــر هــم خــوردن رابطــه همزیســتی میــان مرجــان هــا و جلبــک 
هــای همزیســت آنهــا را از اثــرات افزایــش دمــا و تبخیــر بــر آبســنگ 
هــای مرجانــی برشــمرد. دکتــر فرحنــاز کیــان ارثــی، رئیــس بخــش 
ــور،  ــوب کش ــای جن ــروری آب ه ــزی پ ــی پژوهشــکده آب ــوم شناس ب
ــن  ــاالب بی ــی در ت ــرات اقلیم ــد تغیی ــاره رون ســخنرانی خــود را درب
ــی بــا بیــان اینکــه کاهــش  ــی شــادگان، ارائــه نمــود. کیــان ارث الملل
ــی و افزایــش درجــه حــرارت موجــب افزایــش شــوری  ــزان بارندگ می

خــاک در طــی 64 ســال در منطقــه شــادگان شــده، آبیــاری اراضــی 
ــا آب شــور را نیــز باعــث افزایــش شــور شــدن بیــش از  کشــاورزی ب
ــزان شــوری  ــر می ــزود، در حــال حاض ــش خــاک برشــمرد. وی اف پی
ــت  ــی و فرص ــر بوم ــای غی ــه ه ــور گون ــرای حض ــادگان ب ــاالب ش ت
ــی  ــش فراوان ــث افزای ــی باع ــرایط محیط ــوده و ش ــاعد ب ــب مس طل
ــه شــده اســت.  ــی منطق ــای بوم ــه ه ــا گون ــی آن ب ــا و جایگزین آنه
رئیــس بخــش اکولــوژی پژوهشــکده، بــا اشــاره بــه مــروری بــر فــون 
ماهیــان در ســه دهــه گذشــته در تــاالب شــادگان، از کاهــش شــدید 
در فراوانــی و تنــوع جوامــع آبزیــان بومــی بــه ویــژه جمعیــت باربوس 
ماهیــان گفــت و تغییــرات فیزیکــی، شــیمیایی و اکولوژیــک تــاالب 
شــادگان ماننــد: کاهــش آب ورودی بــه تــاالب در اثــر خشکســالی و 
فعالیــت هــای انســانی در باالدســت، صیــد بیــش از حــد، آلودگــی و 
شــوری آب را از مهتریــن عوامــل مهمــی برشــمرد کــه در ســال هــای 
اخیــر تنــوع و فراوانــی گونــه ای تــاالب را دگرگــون کــرده انــد. وی در 
پایــان، بهتریــن راه احیــای تــاالب را مدیریــت تلفیقــی آن بــا در نظــر 
گرفتــن نیــاز آبــی تــاالب، کنتــرل گونــه هــای غیربومــی و مدیریــت 
صیــد و صیــادی دانســت. دکتــر ابراهیــم اســعدی اســکویی، رئیــس 
ــای  ــز از رویکرده ــم نی ــر اقلی ــی و تغیی ــم شناس ــکده اقلی پژوهش
نویــن در اســتفاده از اطالعــات هواشناســی در مواجهــه بــا تهدیــدات 
ــت هــا و دســتاوردهای موجــود  ــی قابلی ــه معرف ــی گفــت و ب اقلیم
در بــه کارگیــری طیــف متنــوع محصــوالت هواشناســی در مواجــه و 
ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی پرداخــت. رئیــس پژوهشــکده اقلیــم 
شناســی و تغییــر اقلیــم تصریــح نمــود کــه: مقابلــه بــا رخدادهــای 
اقلیمــی بــه طــور کامــل امــکان پذیــر نیســت و راهکارهــای مقابلــه 
ــی باشــد.  ــر اقلیــم ضــروری م ــرات نامطلــوب تغیی ــا اث و ســازگاری ب
ــق و  ــر ایــن اســاس اســتفاده دقی ــر اســعدی اســکویی افــزود، ب دکت
تلفیقــی از آمــار و اطالعــات پایــش، پیــش بینــی هــای کوتــاه مــدت 
و بلندمــدت هواشناســی بــه عنــوان ابــزار تعییــن کننــده در ایجــاد 
ــر  ــم گی ــای پشــتیبان تصمی ــتم ه ــردی، سیس ــای کارب ــه ه توصی
ــر  ــی زاده، مدی ــد قل ــر محم ــت دارد. دکت ــازی اهمی ــمند س و هوش
ارتبــاط بــا صنعــت و مســئول شــرکت هــای دانــش بنیــان دانشــگاه 
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــر اقلی ــرات تغیی ــی اث ــش بین ــاره پی ــد درب دماون
مــدل ســازی رشــد آبزیــان ســخن گفــت. وی بــه پیــش بینــی رشــد 
انقــراض، پیــش بینــی کاهــش تولیــد و صیــد، تاثیــر تغییــر اقلیــم 
ــش  ــی افزای ــش بین ــان و پی ــد آبزی ــف تولی ــر ســامانه هــای مختل ب
تنــش محیطــی بــه ویــژه دمــا بــرای شــرایط تولیــد در شــیالت ایران 
اشــاره نمــود. دکتــر علیرضــا مســاح بوانــی، دانشــیار گروه مهندســی 
آب دانشــکده ابوریحــان دانشــگاه تهــران بــه عنــوان آخریــن ســخنران 
ــرات آن  ــم و اث ــر اقلی ــوان تغیی ــا عن ــود ب ــه خ ــت در ارائ ــن نشس ای
ــی شــوند،  ــر اقلیــم م ــی کــه باعــث تغیی ــان عوامل ــه بی ــران ب در ای
ــش  ــته، پی ــای گذش ــی در دوره ه ــرات آب و هوای ــایی تغیی شناس
ــر  بینــی تغییــر اقلیــم در دوره هــای آینــده، تاثیــر تغییــر اقلیــم ب
ــت،  ــن نشس ــی اســت در ای ــع آب و کشــاورزی پرداخــت. گفتن مناب
ــازی و  ــورت مج ــه ص ــجویان ب ــان و دانش ــر از محقق ــش از 80 نف بی

حضــوری شــرکت داشــتند.

روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور- اهواز
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن 
المللــی ماهیــان خاویــاری، نشســت تخصصــی فعــاالن و پــرورش 
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــور در بندرانزل ــاری کش ــان خاوی ــدگان ماهی دهن
در ایــن نشســت معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــیالت 
ــد  ــرکل پدافن ــادی و مدی ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ ــران، مع ای
غیرعامــل اســتانداری گیــالن، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ــاوری  ــش و فن ــاون و پژوه ــالن، مع ــتان گی ــیالت اس ــرکل ش مدی
ــری از  ــع کثی ــور، جم ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق مؤسس
ــن  ــاری، اســاتید دانشــگاه و همچنی ــان خاوی ــروران ماهی ــزی پ آب
ــی و  ــای تحقیقات ــش ه ــان بخ ــران و کارشناس ــی از مدی جمع
ــا 14  ــی دو روز ب ــت ط ــن نشس ــتند. ای ــور داش ــیالتی حض ش
عنــوان ســخنرانی در چهــار پنــل تخصصــی شــامل پنــل 
ــاری،  ــان خاوی ــک ماهی ــازی و ژنتی ــد س ــی، مول ــر مصنوع تکثی
ــان  ــرورش ماهی ــر و پ ــزارع تکثی ــاری در م ــت و بیم ــل بهداش پن
خاویــاری، پنــل تغذیــه، مدیریــت پــرورش، آب و مهندســی آبزیــان 
ــط  ــران توس ــار ای ــد خاوی ــظ برن ــارت و حف ــرآوری، تج ــل ف و پن
ــی  ــن الملل ــته بی ــتاد برجس ــی و اس ــاتید داخل ــن، اس محققی
ــات و  ــی از ابهام ــه برخ ــه و ب ــوف ارائ ــل چبان ــور میخایی پروفس
ــروران پاســخ داده  ــزی پ ــوی آب ــده از س ــوان ش ــای عن ــش ه چال
ــق  ــی، محق ــدس پوردهقان ــت دو روزه، مهن ــن نشس ــد. در ای ش
ــر  ــاری و دبی ــان خاوی ــی ماهی ــن الملل ــات بی ــتیتو تحقیق انس
ــوان  ــه دو ســخنرانی تحــت عن ــا ارائ ــور ب ــش مذک ــی همای اجرای
ــاری  ــان خاوی ــی ماهی ــر مصنوع ــی تکثی ــی و کیف ــای کم »ارتق
پرورشــی« و »مدیریــت آب در مــزارع پــرورش ماهیــان خاویــاری«، 
ــه  ــا ارائ ــتیتو ب ــی انس ــأت علم ــو هی ــت، عض ــزاده ثاب ــر علی دکت
ســخنرانی  تحــت عنــوان »مفهــوم بحــران آب در پــرورش ماهیان 
ــی انســتیتو  ــأت علم ــازاری مقــدم، عضــو هی ــر ب ــاری«، دکت خاوی
ــان  ــه عنــوان عضــو پنــل »بهداشــت و بیمــاری در مــزارع ماهی ب
ــش  ــن همای ــه ای ــن افتتاحی ــتند. در آیی ــور داش ــاری« حض خاوی
ــرن  ــک ق ــه اینکــه ی ــا اشــاره ب ــران ب ــس ســازمان شــیالت ای رئی
از تکثیــر ماهیــان خاویــاری در ســاحل گیســوم می گــذرد، 
ــه  ــا ب ــوده و م ــوژی ارزشــمند ب ــد ایــن بیوتکنول خاطرنشــان کردن
آن دســت یافتیــم و حتمــا بایــد پیشــران در ایــن حــوزه باشــیم، 

ــرورش داده  ــاری پ ــان خاوی ــش از 22 اســتان، ماهی ــروزه در بی ام
ــار  ــتحصال خاوی ــل اس ــر در زاب ــاه اخی ــی دو م ــود و ط می ش
ــروری  ــزی پ ــاون آب ــر شــکوری، مع داشــتیم. در ایــن مراســم دکت
ــتند:  ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــز ط ــران نی ــیالت ای ــازمان ش س
ــد  ــی توان ــت و م ــم اس ــه مه ــه ک ــازار آنچ ــر و ب ــوزه تکثی در ح
ــاری  ــان خاوی ــدگان ماهی ــرورش دهن ــرای پ ــوه ب ــورت بالق ــه ص ب
ــد شــده اســت؛  ــی تولی ــز باشــد، بهداشــت بچــه ماه مخاطره آمی
ــد می شــود.  ــه تولی ــی اســت ک ــد های ــن موضــوع هیبری همچنی
ــت  ــه بهداش ــه ب ــر توج ــالوه ب ــروران ع ــزی پ ــد آب ــان افزودن ایش
ــه و منشــا  ــی، گون ــداری ماه ــوع نگه ــد از ن ــا بای ــی ه بچــه ماه
ژنتیــک آن آگاهــی داشــته باشــند. در بخــش بعــدی ایــن مراســم 
مهنــدس ســید محمــد اســحاقی، معــاون هماهنگــی امــور 
ــان  ــخنانی خاطرنش ــی س ــز ط ــالن نی ــتانداری گی ــادی اس اقتص
ــک  ــالن ی ــتان گی ــرای اس ــار ب ــاری و خاوی ــان خاوی ــد ماهی کردن
موهبــت الهــی اســت کــه در رفــاه و اقتصــاد کشــور بســیار موثــر 
اســت. ایشــان بــا اشــاره بــه برنامــه راه انــدازی یــک شــهرک آبــزی 
ــه  ــالن ک ــتان گی ــه از اس ــر نقط ــاری در ه ــان خاوی ــروری ماهی پ
ــک  ــا کم ــم ب ــد: امیدواری ــد، افزودن ــته باش ــیل الزم را داش پتانس
محققیــن و ســازمان شــیالت کــه دارای فکــر و اندیشــه هســتند، 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــم. وی ب ــن شــهرک را ایجــاد کنی ــم ای بتوانی
ــاری،  ــان خاوی ــد ماهی ــه تولی ــی در عرص ــع محل ــور جوام حض
ــارد  ــد: در خصــوص مشــاغل روســتایی 19600 میلی ــد کردن تاکی
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــره 18، 22000 میلی ــوص تبص ــال و در خص ری
ــان  ــرورش ماهی ــه پ ــی از آن را ب ــم بخش ــی توانی ــه م ــم ک داری
خاویــاری اختصــاص دهیــم تــا بتوانیــم روســتاییان صبــور را بــه 
ایــن کار وارد کنیــم و بــا ایــن تعریــف علــم را بــه ثــروت تبدیــل 
کنیــم. دکتــر صالــح محمــدی، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــد  ــت تاکی ــن نشس ــزاری ای ــیه برگ ــز در حاش ــالن نی ــتان گی اس
ــیالت  ــازمان ش ــس س ــی رئی ــا هماهنگ ــازمان ب ــن س ــد: ای کردن
ــز و  ــاد مراک ــای ایج ــا رویکرده ــروری را ب ــعه آبزی پ ــران، توس ای
ــی کــه  ــا شناســایی عرصــه های ــاری ب ــان خاوی شــهرک های ماهی
ــت  ــا اولوی ــود دارد ب ــاورزی وج ــاد کش ــی و جه ــع طبیع در مناب
واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران در بخــش ماهیــان خاویــاری را در 

ــرار داده اســت. ــود ق ــتور کار خ دس
ــا ادارات  ــده ب ــام ش ــای انج ــه هماهنگی ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
کل شــیالت، ســازمان جهــاد کشــاورزی و اســتانداری بــرای 
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  متقاضیــان  بــه  زمیــن  واگــذاری 
ماهیــان خاویــاری افزودنــد: رونــد واگــذاری زمیــن بــه ایــن افــراد 
ــا هماهنگــی آب منطقــه ای تســهیل شــده  و دریافــت مجوزهــا ب
ــد  ــکل خواه ــروری ش ــردی آبزی پ ــعه راهب ــتاد توس ــه زودی س و ب
گرفــت. دکتــر صالــح محمــدی ابــراز امیــدواری کردنــد بــا وجــود 
ــالن،  ــاری در اســتان گی ــان خاوی ــرورش ماهی ــال پ ــه فع 76 مزرع
ــاد  ــتان ایج ــت در اس ــن صنع ــرای ای ــب ب ــاخت های مناس زیرس

ــردد. گ

نشست تخصصی فعاالن و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای 
ــتان  ــد اس ــت صی ــه مدیری ــه کمیت ــواز، جلس ــور- اه ــوب کش جن
خوزســتان بــا حضــور معــاون صید، رؤســای ادارات شــیالت ســاحلی 
)ماهشــهر، هندیجــان، شــادگان، آبــادان و خرمشــهر(، رئیــس هیئــت 

مدیــره اتحادیــه تعاونــی هــای صیــادی اســتان، رئیــس پژوهشــکده 
ــان در محــل اداره  ــر آبزی ــی ذخای ــوژی و ارزیاب و رئیــس بخــش بیول
کل شــیالت خوزســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه، در خصــوص 
ــت  ــت دریابس ــی وضعی ــو، بررس ــد میگ ــازی صی ــات آزادس موضوع
بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت. پــس از توضیحــات مســئول 
بخــش بیولــوژی و ارزیابــی ذخایــر پژوهشــکده و ارائــه نتایــج گشــت 
هــای تحقیقاتــی موافقــت شــد کــه از تاریــخ ســوم آبــان آزادســازی 
ــز،  ــت نی ــوع دریابس ــوص موض ــردد. در خص ــالم گ ــو اع ــد میگ صی
ــن  ــای انجــام شــده بهتری ــروژه ه ــج پ ــر اســاس نتای پژوهشــکده ب
ــم  ــاری و مه ــان تج ــزی آبزی ــل تخمری ــه فص ــه ب ــا توج ــخ را ب تاری
ــا  ــد اعــالم کنــد ت اســتان در جلســه بعــدی کمیتــه مدیریــت صی
تصمیــم نهایــی در ایــن خصــوص اتخــاذ گــردد. شــایان ذکــر اســت، 
ــروری آب هــای جنــوب کشــور نقــش محــوری  پژوهشــکده آبــزی پ
در جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل داده هــای صیــد و اعــالم نظــر بــه 

ــرای تصمیــم هــای مدیریتــی دارد. کمیتــه مدیریــت صیــد ب

برگزاری جلسه کمیته صید استان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی ماهیــان خاویــاری، ســخنرانی علمــی 
بــا عنــوان »وضعیــت صیــد و بازســازی ذخایــر ماهــی ازون بــرون )Acipenser stellatus( در ســواحل 
ــورت  ــه ص ــتیتو ب ــی انس ــت علم ــو هی ــی، عض ــهرام عبدالملک ــر ش ــط دکت ــزر توس ــای خ ــی دری ایران
وبینــاری برگــزار گردیــد. ایشــان بــا تشــریح وضعیــت صیــد و کاهــش بســیار شــدید ذخایــر از جمعیــت 
ماهــی ازون بــرون دریــای خــزر، بــه بیــان بازســازی ذخایــر و رونــد رهاســازی بچــه ماهیــان بــا ارزش ازون 
بــرون و برخــی از خصوصیــات زیســتی شــامل وضعیــت طولــی، وزنــی، میانگیــن خاویــار دهــی و نســبت 
جنســی ماهیــان صیــد شــده پرداخــت. در ادامــه پیشــنهاداتی بــه منظــور حفاظــت و مدیریــت اصولــی 
ماهــی ازون بــرون بــه طــور خــاص و ســایر گونــه هــای ماهیــان خاویــاری بــه طــور عــام در دریــای خــزر 

ارائــه گردیــد. در پایــان بــه ســواالت مطــرح شــده توســط شــرکت کننــدگان در وبینــار پاســخ داد.

سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
ــل در  ــد غیرعام ــار »پدافن ــالن، وبین ــور- گی ــی کش ــای داخل آبه
ــبت  ــه مناس ــا« ب ــا و راهکاره ــش ه ــروری، چال ــزی پ ــوزه آب ح
ــژاد  ــه احمدن ــر محدث ــم دکت ــد غیرعامــل توســط خان ــه پدافن هفت
از اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده، روز دوشــنبه مــورخ 9 
ــت  ــان اهمی ــار ضمــن بی ــن وبین ــد. در ای ــه گردی ــان 1401 ارائ آب
ــوزه  ــتی ح ــای زیس ــه تهدیده ــران، ب ــا و ای ــروری در دنی ــزی پ آب
ــوع ویروســی  ــی از ن ــه آلودگ ــان اشــاره شــد. هرگون ــرورش آبزی پ
یــا میکروبــی کــه بوســیله غــذا یــا انــواع نیازمنــدی هــای طبیعــی 
آبزیــان پرورشــی بــه کشــور وارد شــود تهدیــد زیســتی بــه شــمار 
مــی رود و مجموعــه اقداماتــی کــه در جهــت کاهش آســیب پذیری 
جامعــه و حفــظ ســرمایه هــای انســانی و طبیعــی انجــام مــی شــود 
ــع  ــل زیســت در مناب ــه دلی ــان ب ــل اســت. آبزی ــر عام ــد غی پدافن

انتقــال  و  نقــل  قابلیــت  آبــی 
ــته و  ــا را داش ــاری ه ــریع بیم س
ــات  ــرای اقدام ــبی ب ــدف مناس ه
ــند.  ــی باش ــتی م ــم زیس تروریس
امــکان انتقــال 29 بیمــاری از 
وجــود  آبزیــان  واردات  طریــق 

دارد کــه در میــان آنهــا، تنهــا 10 بیمــاری خطرنــاک ماهــی 
توســط ســازمان OIE اخطــار داده شــده اســت کــه مــی تواننــد 
ــای  ــت ه ــور، ممنوعی ــان کش ــرمایه آبزی ــن س ــن رفت ــث از بی باع
صادراتــی و تهدیــد بهداشــت عمومــی جامعــه شــوند. در ادامــه بــه 
نحــوه انتقــال عوامــل بیماریــزا و روش هــای جلوگیــری از آلودگــی 
در مــزارع و راهکارهــای کنتــرل و کاهــش دهنــده خطــرات آبــزی 

ــروری اشــاره شــد. پ

وبینار آموزشی- ترویجی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
تحقیقــات ژنتیــک و اصــالح نــژاد 
ــری-  ــهید مطه ــردآبی ش ــان س ماهی
یاســوج، دکتــر رقیــه محمــودی در 
نشســت علمــی- تخصصــی روز جهاتی 
ــزی  غــذا در مــورد نقــش شــیالت و آب
پــروری در امنیــت غذایــی و تغذیــه 
بــه ایــراد ســخنرانی پرداختــه و پــس از پایــان نشســت بــا توجــه بــه 
ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــه علمــی، ســخنرانی ایشــان موف ــی کمیت ارزیاب
ــه  ــا توجــه ب ــد. ابتــدای ســخنرانی ب ــر نشســت فــوق الذکــر گردی برت
رونــد افزایشــی جعیــت جهــان عنــوان کــرد، پیــش بینــی مــی گــردد 
جمعیــت جهــان در ســال 2100 بالــغ بــر دو میلیــارد نفر خواهد رســید 
و بنابرایــن بزرگتریــن بیمــاری کــه بشــر را تهدیــد مــی کند گرســنگی 
اســت. تخمیــن زده شــده اســت کــه 925 میلیــون نفــر فاقــد تغذیــه 
مناســب هســتند. کمبــود ریزمغــذی هــا بیــش از 2 میلیــارد را تحــت 
تاثیــر قــرار مــی دهــد. 250 میلیــون کــودک در معــرض خطــر کمبــود 
ویتامیــن A هســتند. تعــداد مســاوی از کمبــود مــواد معدنــی )آهــن، 
روی، کلســیم و غیــره( رنــج مــی برنــد. ایشــان در ادامــه افزودنــد، آبــزی 
پــروری عمــال توانســته در کشــورهای در حــال توســعه و مناطقــی که از 
لحــاظ اقتصــادی قــوی نیســت بــه تامین غــذا بــه ویــژه پروتئیــن مورد 
نیــاز اقشــار مختلــف مــردم بپــردازد. آبزیــان توانســته اند عمــال بیــش 
از 25 درصــد پروتئیــن حیوانــی جهــان را تأمیــن کننــد و جمعیتــی در 
حــدود یــک میلیــارد و 250 میلیــون نفــر در 39 کشــور جهــان تنهــا 
بــا اســتفاده از غــذای آبزیــان زنــده هســتند. ماهــی بــه تنهایــی بیــش 
از 50 درصــد پروتئیــن 400 میلیــون نفــر انســان در کشــورهای فقیــر 
ــم دکتــر  آفریقایــی و جنــوب شــرقی آســیا را تأمیــن مــی کنــد. خان
محمــودی ضمــن تعاریــف امنیــت غذایــی و نقــش و اهمیــت ماهــی 
در امنیــت غذایــی عنــوان کــرد روابــط بیــن ماهــی_ امنیــت غذایــی و 
تغذیــه شــامل »مســیرهای« مختلف_ مســتقیم و غیرمســتقیم اســت 

کــه در ســطوح مختلــف از خانوارهــا تــا ســطح کالن_ ســطح جهانــی_ 
قــرار دارنــد.

ــرای   ایشــان همچنیــن بیــان کــرد رشــد عرضــه جهانــی ماهــی ب
ــت پیشــی  ــه گذشــته از رشــد جمعی ــج ده مصــرف انســان در پن
ــش  ــد افزای ــاالنه 3_2 درص ــط س ــرخ متوس ــا ن ــت و ب ــه اس گرفت
یافتــه اســت کــه دو برابــر رشــد جمعیــت اســت و در نتیجــه افزایش 
ــزارش  ــق گ ــراه دارد. طب ــه هم ــترس را ب ــرانه در دس ــن س میانگی
ــش  ــون 42درصــد افزای ــی از ســال 1990 تاکن ــو، مصــرف ماه فائ
یافتــه اســت. میــزان جهانــی مصــرف ماهــی بــه ازای هــر نفــر در 
ســال، در مناطــق جغرافیایــی بســیار متفــاوت اســت، کــه ناشــی از 
ــا،  ــاوت در فرهنگ ه ــن تف ــد و همچنی ــر کارآم ــی کمت ــازار محل ب
باورهــا، عــادات غذایــی و قــدرت خریــد جمعیــت اســت. همــه ایــن 
عوامــل بــه شــدت بــر میــزان مصــرف تأثیــر مــی گــذارد. مصــرف 
ســرانه ماهــی در افریقــا 8.9 کیلوگــرم، در آمریــکای شــمالی 7.23، 
ــا 6.21، آســیا 1.25، اقیانوســیه 5.27 و آمریــکای شــمالی  در اروپ
7.10مــی باشــد. همچنیــن مصــرف ســرانه ماهــی در افــرادی کــه 
ــه ، دریاهــا و مناطــق آبــی زیســت مــی کننــد  در حاشــیه رودخان
74 کیلوگــرم نســبت بــه متوســط جانــی 19 کیلوگــرم بــه ازای هــر 
تفــر مــی باشــد. خانــم دکتــر محمــودی در ادامــه عنــوان کردنــد 
6.59 میلیــون نفــر در ســال 2016 در بخــش صیــد و آبــزی پــروری 
ــن تعــداد 3.19 میلیــون نفــر در بخــش  ــد کــه از ای مشــغول بودن
آبــزی پــروری،3.40 میلیــون نفــر در بخــش صیــادی و 50 درصــد 
ایــن جمعیــت را بانــوان تشــکیل دادنــد. از ایــن تعــداد 85 درصــد 
ــن و  ــکای التی ــد در امری ــا، 4 درص ــد در افریق ــیا، 10درص در آس
ــص  ــان ارزش خال ــد. ایش ــکنی دارن ــان س ــه جه ــد در بقی 1درص
صــادرات از کشــورهای در حــال توســعه در ســال هــا قبــل بیــش 
ــج،  ــوده کــه از مجمــوع صــادرات خالــص برن از 35 میلیــارد دالر ب
قهــوه، چــای، تنباکــو و گوشــت )تمامــی پروتئیــن هــای حیوانــی 

دیگــر( بیشــتر اســت.
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بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب 
هــای جنــوب کشــور- اهــواز، بــه 
ــه  ــت هفت ــبت گرامیداش مناس
پدافنــد غیــر عامــل و بــا هــدف 
ــان،  ــه کارشناس ــش ب ــال دان انتق
ــوزه  ــان ح ــرداران و مروج ــره ب به
شــیالت، رزمایــش و دو کارگاه 
آموزشــی »پیشــگیری از بروز بیمــاری های آبزیــان و راه هــای کنترل آن« 
و همچنیــن »اســتانداردهای الزم بــرای پــرورش موفــق«، توســط اعضای 
هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده و بــا همــکاری اداره کل شــیالت اســتان 
ــایت  ــل س ــاری در مح ــال ج ــاه س ــتم آبانم ــخ هش ــتان در تاری خوزس
پــرورش ماهــی گرمابــی شــهید احمدیــان فــاز یــک واقع در شهرســتان 
خرمشــهر بــا حضــور مقامات اســتانی، معاون آبــزی پروری و کارشناســان 
اداره کل شــیالت خوزســتان، کارشــناس دفتر آبزیان اداره کل دامپزشــکی 
اســتان، مســئول پدافنــد غیرعامل، کارشــناس امــور دام، معــاون بهبود و 
تولیــدات گیاهــی و کارشــناس طــرح و برنامــه ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان، رئیــس اداره شــیالت شهرســتان خرمشــهر و نماینــدگان بخــش 
خصوصــی، مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی آبــزی 
پــروران فــاز یــک مجتمــع شــهید احمدیــان و ناظــر بهداشــتی مجتمع 
پــرورش ماهــی و پــرورش دهنــدگان مشــتاق بــه اجــرا در آمــد. در ایــن 
کارگاه یــک روزه دکتــر حســین هوشــمند عضــو هیــات علمــی و رئیس 
ــر بیمــاری  ــد ب ــا تاکی ــی بیمــاری هــای مهــم ب ــه معرف پژوهشــکده، ب

ــت  ــد KHV و SVC در صنع ــور مانن ــزارش و نوظه ــل گ ــای قاب ه
ــرل و  ــر کنت ــر ب ــی پرداخــت و روش هــای موث ــان گرماب ــرورش ماهی پ
برقــراری ایمنــی زیســتی ارائــه نمــود. وی، مهمتریــن نکتــه در مبــارزه با 
بیمــاری هــای ویروســی را پیشــگیری و اســتقرار امنیت زیســتی در گام 
اول در مــزارع و ســپس در کل مجتمــع خاطر نشــان ســاخت. همچنین 
بــه شــرح کامــل چگونگــی و امنیــت زیســتی و راهکارهــای برقــراری آن 
در هــر مزرعــه پرداخــت. دکتــر هوشــمند، از پــرورش دهندگان خواســت 
در صــورت ابتــال ماهیــان بــه هــر یــک از بیمــاری هــا، بــی درنــگ ناظــر 
بهداشــتی مجتمــع را آگاه ســازند و نســبت بــه معــدوم ســازی ماهیــان 
ــدا  ــدام کننــد و اکی ــه روش اســتاندارد اق ــد ب ــی ندارن مبتــال کــه درمان
ــر  ــپس، دکت ــد. س ــودداری کنن ــزارع خ ــا در زهکــش م ــازی آنه از رهاس
محمــد یونــس زاده فشــالمی، عضــو هیات علمــی پژوهشــکده، پروتکل 
هــای الزم در خصــوص پــرورش موفــق در سیســتم آبزی پــروری گرمابی 
در جهــت ارتقــا تولیــد و جلوگیــری از بــروز خســارت را بیــان نمــود. وی، 
اســتانداردهای ضــروری آبــزی پــروری ماننــد: بخــش هــای مختلــف آماده 
ــروز بیمــاری و حضــور موجــودات  ــری از ب ــرای جلوگی ســازی اســتخر ب
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــه مناســب و نقــش آن در تقوی ناخواســته، تغذی
ماهیــان، کنتــرل هزینــه های پــرورش، تغییر در سیســتم ذخیره ســازی 
بچــه ماهیــان برای بهبــود وضعیت پــرورش، کنترل کیفــی محصوالت و 
تولیــد محصــول بــا کیفیــت و با قابلیــت عرضه بــه بازارهــای صادراتی را 
اشــاره نمــود. گفتنی اســت، شــرکت فعال و مشــتاقانه پــرورش دهندگان 
در مباحــث مطــرح شــده و پرســش و پاســخ بیــن آنهــا و مدرســان، بــر 

برگــزاری پرشــورتر ایــن رزمایــش افــزود.

برگزاری رزمایش و کارگاه آموزشی توسط محققان پژوهشکده در هفته پدافند غیرعامل

ــج  ــوژی خلی ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــری، رئی ــر نصی ــاس، دکت ــان- بندرعب ــای عم ــارس و دری ف
ــر  ــر، مدی ــر نیکوف ــراه دکت ــه هم ــاوری قشــم  ب ــم و فن ــارک عل پ
مراکــز رشــد پــارک، بــه منظــور بررســی تفاهــم نامــه مابیــن در 
ــت و  ــری از اهمی ــر نصی ــدا دکت ــت. ابت ــور یاف ــکده حض پژوهش
تنــوع محصــوالت دریایــی ســخن گفــت و نقــش ایــن محصــوالت 
ــادآوری نمــود و بیــان کــرد کــه،  و اثرگــذاری اقتصــادی آن را ی

ــن شــکل ممکــن از  ــه بهتری ــوان ب ــه ت ــا ب ــاز هســت ت دانشــی نی
ــکاری  ــتار هم ــه خواس ــود. وی در ادام ــتفاده ش ــا اس ــت ه ظرفی
هــای بیشــتر پژوهشــکده بــه لحــاظ دارا بــودن نیــروی پژوهشــگر 
ــای  ــرکت ه ــکیل ش ــن تش ــترده و همچنی ــطح گس ــره در س خب
ــارک مذکــور توســط همــکاران شــاغل  دانــش بنیــان در محــل پ
در پژوهشــکده شــد.  ایشــان خواســتار بازدیــد پرســنل تحقیقاتــی 
پژوهشــکده از امکانــات و توانایــی هــای موجــود در پــارک علــم و 
فنــاوری قشــم شــد تــا زمینــه هــای تحقیقــات و ایجــاد کســب و 
کار بیشــتر مرتبــط بــا محصــوالت دریایــی فراهــم گــردد.  در ادامه 
دکتــر مرتضــوی بــا اشــاره بــه رئــوس فعالیــت هــای پژوهشــکده 
و انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی رفتــن بــه ســمت فعالیــت هــای 
ــارکت  ــوص مش ــن خص ــمرد و در ای ــم برش ــان را مه ــش بنی دان
ــارات و  ــن بخــش از اعتب ــه لحــاظ تامی ــا بخــش خصوصــی را ب ب

ــج بهتــر دانســت. ــه حصــول نتای هزینــه هــا را کمــک کننــده ب

حضور رئیس پارک علم و فناوری قشم در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان- یونیــدو، اعضای شــورای 
ــازمان  ــس س ــراه رئی ــه هم ــکی ب ــان دامپزش ــش بنی ــای دان ــات و فناوری ه ــردی تحقیق راهب
دامپزشــکی کشــور و معاونــت هــای پژوهــش و فنــاوری، آمــوزش و ترویــج ســازمان تحقیقــات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی، روســای موسســه تحقیقات واکســن و ســرم ســازی رازی، پژوهشــگاه 
بیوتکنولــوژی کشــاورزی، موسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور، مرکــز آمــوزش عالــی امــام 
خمینــی)ره(، رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و هیئــت همــراه از مرکــز ملــی 
تحقیقــات فــرآوری آبزیــان بازدیــد نمودنــد.  ابتــدای بازدیــد، توضیحاتــی در رابطــه بــا تاریخچــه 
مرکــز و فعالیــت هــای جــاری تحقیقاتــی- ترویجــی و دســتاوردهای پژوهشــی مرکــز بــا محوریت 
اثــر گــذاری بــر افزایــش تنــوع محصــوالت آبزیــان، توســعه صنایــع تبدیلــی شــیالتی و افزایــش ســهم اشــتغال، پتانســیل هــای موجود، توســط 
دکتــر بهمنــی، رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ارائــه گردیــد. در ادامــه از ســالن تولیــد و آزمایشــگاه هــای مرکــز بازدیــد شــد 
و توضیحــات الزم در زمینــه فعالیــت هــای تولیــدی در حــال انجــام، تجهیــزات و برنامــه هــای تولیــد شــرکت المــاس آدریــن پــارس، همچنین 
پتانســیل هــای ایجــاد شــده در زمینــه تجــاری ســازی دســتاوردهای تحقیقاتــی در حــوزه تنــوع بخشــی غذاهــای دریایــی و بهــره بــرداری 

حداکثــری از آبزیــان ارائــه گردیــد.

بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

11

ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آبهــای داخلــی- گــرگان، جلســه ای بــه منظــور مرحلــه دوم رویــداد 
کار آفرینــی نوآورانــه دانــش بنیــان برگــزار شــد. ابتــدا دکتــر آقایــی 
ــن  ــه حاضری ــدم ب ــر مق ــرض خی ــن ع ــز ضم ــس مرک ــدم، رئی مق
توضیحاتــی در خصــوص رونــد ایجــاد رویــداد نوآورانــه کار آفرینی در 
پــارک هــای فنــاوری اســتان بــا همکاری شــرکت هــای دانــش بنیان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاری، رئیــس پ ــر غف ــه نمــود ســپس دکت ارائ
ــی در  ــد طوالن ــا تشــکر از برگــزاری ایــن نشســت حــذف رون نیــز ب
ــی در خصــوص  ــرار داد و توضیحات ــورد اشــاره ق ــداد را م انجــام روی
برخــی رویدادهــای کار آفرینــی نوآورانــه در ســایر نهادهــا و بــرآورده 

ــتغال  ــب و کار و اش ــاد کس ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک ــدن نیازهای ش
زایــی شــده را ارائــه نمــود. همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت ارمغــان 
ــارس، شــرکت مهاویرادشــت،  ســالمت، شــرکت هوشــمندکهربای پ
شــرکت ســهامی خــاص حــق بیــن و شــرکت زیســت گســتر نیــز در 
خصــوص توانمنــدی هــای شــرکت هــای فــوق در انجــام رویدادهــای 
ــورد  ــای م ــه ه ــایر زمین ــان در س ــش بنی ــه دان ــی نوآوران کارآفرین
فعالیــت خــود بیاناتــی ایــراد و آمادگــی خــود را در زمینــه انجــام این 
فعالیــت هــا در عرصــه هــای شــیالتی ابــراز نمودنــد. در ادامــه دکتــر 
ســید مرتضــی حســینی بــه تبییــن نیازهــای فناورانــه احصــا شــده 
اســتان گلســتان شــامل: ایجــاد ارزش افــزوده بــا اســتفاده از ضایعــات 
ــان، تولیــد غــذای  ــان ،اســتفاده مجــدد از پســاب فــرآوری آبزی آبزی
زنــده، کاهــش عارضــه ســرقرمزی میگــو، طراحــی اپلیکیشــن فروش 
آبزیان،تولیــد مولــد زالــوی طبــی، تولیــد خــوراک ماهــی کپــور وآمور 
وتولیــد ادوات مــورد نیــاز هوشمندســازی مــزارع پرداخــت. در انتهــا 
مقــرر شــد مدیــران هــر یــک از شــرکت هــا مــوارد فــوق را بررســی 
و فــرم پیشــنهادی خــود را در خصــوص حــل ایــن مشــکالت تکمیــل 

و بــه دبیرخانــه رویــداد ارســال نماینــد.

مرحله دوم رویداد کار آفرینی نوآورانه دانش بنیان در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان

ــه گــزارش روابط  ب
عمومــی پژوهشــکده 
ــای  ــروری آبه ــزی پ آب
کشــور-  داخلــی 
ســومین  گیــالن، 
شــورای  جلســه 
 9 مــورخ  پژوهشــی 
ــالن  ــان 1401 در س آب
جلســات تشــکیل شد. 

در ایــن جلســه دو پروپوزال پیشــنهادی با عناوین »بررســی خصوصیات 
زیســتی بچــه ماهیــان ســفید رها ســازی شــده در مصــب رودخانــه ها و 
ســواحل اســتان گیــالن« و »بررســی اثر بخــش باکتری الکتوباســیلوس 
جــدا شــده از لبنیــات ســنتی اســتان گیــالن علیــه کادمیــوم و ســرب و 
تاثیــر آن بــر رشــد و شــاخص هــای تغذیــه ای و خونــی بچــه ماهیــان 
ســفید دریــای خــزر« توســط مجریــان پیشــنهادی مطــرح شــد و مورد 
بررســی قــرار گرفــت. در پایــان اعضای شــورای پژوهشــی نقطــه نظرات 
اصالحــی را در جهــت تصحیــح پروپــوزال هــا و رونــد اجرایــی پــروژه ها 

ــد. ــه دادن ارائ

سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن
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روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
ــور-  ــی کش ــای داخل ــروری آبه پ
گیــالن، هشــتمین نشســت 
شــورای راهبــردی تحقیقــات 
دامپزشــکی کشــور در تاریــخ 
ــر  ــا حضــور دکت ــان 1401 ب 11 آب
آقامیــری، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و معاونین 
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــری، مع ــر جعف ــکی، دکت ــازمان دامپزش س
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر بهمنــی، رئیس 
ــی،  موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، دکتــر صالحــی جوزان
ــر ابراهیمــی، معــاون  ــوژی کشــاورزی، دکت رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنول
ــاورزی،  ــج کش ــوزش و تروی ــه آم ــس موسس ــات و رئی ــازمان تحقیق س
دکتــر حاجــی میررحیمــی، رئیــس مرکــز آمــوزش عالــی امــام خمینی 
)ره(، دکتراســحاقی، رئیــس موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی 
رازی و معاونیــن موسســه، دکتــر بابایــی، مدیــر کل دامپزشــکی اســتان 
گیــالن و هیــات همــراه و دکتــر صیــاد بورانی، رئیــس پژوهشــکده آبزی 
پــروری آبهــای داخلــی کشــور و معاونیــن پژوهشــکده برگــزار گردیــد. در 
ابتــدا، دکتــر آقامیــری ضمــن تشــکر از برگــزار کننــدگان ایــن نشســت 
در خصــوص لــزوم اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی کاربــردی بــر اســاس 
ــر  ــی ب ــات مبتن ــرداران، تحقیق ــره ب ــا و مشــکالت به شناســایی نیازه
نیازهــای بــازار، مدیریــت زمــان در اجــرای پــروژه هــا، هــم افزایــی بیــن 
ــزی  ــه ری ــی و برنام تحقیقــات و شــیالت و ســایر دســتگاه هــای اجرای
ــه صورتیکــه  ــد داشــت ب ــاه مــدت تاکی جهــت رفــع مشــکالت در کوت
نتایــج تحقیقــات بــه نفــع مــردم باشــد. دکتــر جعفــری با خــوش بینی 

نســبت بــه اثــر بخشــی ایــن نشســت خواســتار ســازماندهی طــرح هــا 
و راهبردهــای کالن و تخصصــی در مــورد آبــزی پــروری و همــکاری فــی 
ــرح  ــرد ط ــوان ک ــرا شــدند و عن ــات و اج ــای تحقیق ــن بخــش ه مابی
ــد.  ــرا باش ــش اج ــکالت بخ ــای مش ــره گش ــد گ ــی بای ــای تحقیقات ه
دکتــر بهمنــی، ضمــن تشــریح دســتاوردها و فعالیــت هــای اثــر بخــش 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، مراکــز و پژوهشــکده هــای 
ــی،  ــان گرماب ــروری )ماهی ــزی پ تابعــه در زمینــه تحقیقــات توســعه آب
میگــو، جلبــک، ماهیــان ســردآبی، ماهیان خاویاری(، خواســتار تشــکیل 
جلســات مشــترک شــورای راهبــردی تحقیقــات دامپزشــکی کشــور و 
شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت شــدند تــا نیازهــا و برنامــه هــای 
ایــن دو حــوزه مــورد بررســی قــرار گیــرد. دکتــر صیــاد بورانــی گزارشــی 
در خصــوص معرفــی پژوهشــکده، تاریخچه، عملکــرد، برنامه هــا و الویت 
هــای پژوهشــی ارائــه داد و بــه مــوارد مهــم آینــده پژوهــی در حــوزه های 
مختلــف آبــزی پــروری، بهداشــت و بیمــاری هــا، اکولــوژی منابــع آبــی و 
ــر تاکیــد کــرد. ایشــان دســتاوردهای مهــم و  مدیریــت مســئوالنه ذخای
فعالیــت هــای آموزشــی پژوهشــکده را توضیــح داد و بــه بیــان فعالیــت 
هــای ترویجــی اثــر بخــش پژوهشــکده در عرصــه بخــش خصوصــی و 
همچنیــن همــکاری هــای فی مابیــن بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و شــرکت هــای فنــاور پرداخــت. در پایــان اعضــای محتــرم شــورا نقطــه 
نظــرات و پیشــنهاداتی در خصــوص پژوهــش هــای کاربــردی، آمــوزش و 
ــر همــکاری متقابــل بیــن مراکــز و پژوهشــکده  ترویــج ارائــه دادنــد و ب
هــا در زمینــه اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی کاربــردی مشــترک و هــم 
افزایــی در بهــره گیــری از زیرســاخت هــا و تجهیــزات تاکیــد داشــتند. 
همچنیــن اعضــای شــورا از بخــش هــا، آزمایشــگاه هــای تخصصــی و 

ــد. ــد نمودن مــوزه پژوهشــکده بازدی

هشتمین نشست شورای راهبردی تحقیقات دامپزشکی کشور در پژوهشکده گیالن

ــی پژوهشــکده  ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــور-اهواز،  ــوب کش ــای جن ــروری آبه ــزی پ آب
ــاون پژوهــش و  ــه، مع ــود حافظی ــر محم دکت
ــوم شــیالتی  فنــاوری موسســه تحقیقــات عل
کشــور در تاریــخ یازدهــم آبــان مــاه ســال جــاری از پژوهشــکده بازدیــد 
کــرد. وی ضمــن بازدیــد از بخــش هــای مختلــف تحقیقاتــی، وضعیت 
ــری نمــود.  ــر بخــش را پیگی ــروژه هــای مصــوب ه ــد پیشــرفت پ رون

ســپس، در جلســه ای کــه بــا حضــور اعضــای شــورای پژوهشــی برگزار 
ــن نامــه ارتقــای  ــد آیی ــس جدی ــه پیــش نوی ــه ب ــر حافظی شــد، دکت
اعضــای هیــات علمــی، کاهــش ارزش امتیــاز مقاالت مســتقل خــارج از 
طــرح و پــروژه هــای مصــوب، و تمرکــز اعضــای هیــات علمــی بــر طرح 
ــدی هــای شــورای  ــا نیازمن ــم راســتا ب ــی و ه ــردی، ترویج هــای کارب
ــان  ــک از محقق ــر ی ــان، ه ــرد. در پای ــاره ک ــات اش ــردی تحقیق راهب

ــه امــور پژوهشــی را بازگــو کردنــد. ــوط ب مشــکالت مرب

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده 
آبــزی پــروری آبهــای جنــوب کشــور- اهــواز، دکتــر 
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــه، مع ــود حافظی محم
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور از ایســتگاه تحقیقاتــی ماهیــان 
دریایــی بنــدر امــام خمینــی )ره( بازدیــد کرد. مهنــدس مجتبــی ذبایح نجف 
آبــادی، رئیــس ایســتگاه ضمــن اشــاره بــه مشــکالت زیرســاختی، فرســودگی 
تجهیــزات و کمبــود شــدید نیــروی انســانی، از دســتاورد های مهــم در زمینه 

تکثیــر و پــرورش ماهیــان دریایــی و قــرارداد بــا بخــش خصوصــی بــا انــدک 
امکانــات گفــت. دکتــر حافظیــه بــرای کاهــش هزینــه هــای جــاری ایســتگاه، 
کــم کــردن تعــداد مولدین و کار کــردن در انــدازه تحقیقاتی را پیشــنهاد نمود 
و کار تولیــدی را فقــط منــوط بــه حضــور ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 
دانســت. وی، بــه دســتاوردهای قابــل عرضه ایســتگاه اشــاره نمــود و همزمانی 
ــون  ــان هورم ــوع، دوز و زم ــاده، ن ــر و م ــس ن ــر دو جن ــی ه ــیدگی جنس رس

القایــی را دانــش فنــی قابــل عرضــه بــه بخــش خصوصــی برشــمرد.

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور- اهواز

بازدید دکتر حافظیه از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره(
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی 
ــی  ــاری، ســخنرانی علم ــان خاوی ماهی
بــا عنــوان »اهمیــت بانــک ژن در 
خاویــاری«  ماهیــان  از  حفاظــت 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــر، عض ــن زاده صاب ــد حس ــر محم ــط دکت توس
ــل  ــر عام ــد غی ــه پدافن ــبت گرامیداشــت هفت ــه مناس ــتیتو ب انس
ــوم  ــن عل ــان و محققی ــی از کارشناس ــط جمع ــر خ ــور ب ــا حض ب

ــد.  ــزار گردی ــاری برگ ــورت وبین ــه ص ــور ب ــر کش ــیالتی سراس ش
دکتــر حســن زاده صابــر بــا بیــان مقدمــه ای از پیدایــش ماهیــان 
خاویــاری و چگونگــی وضعیــت حضــور آنهــا در دریــای کاســپین، 
ــت آن در  ــد و ممنوعی ــزان صی ــاری، و می ــان خاوی ــت ماهی اهمی
ــمندی  ــب ارزش ــی مطال ــار پرورش ــت خاوی ــزر و برداش ــای خ دری
ــک ژن  ــیس بان ــداف تاس ــه اه ــه ب ــان در ادام ــود. ایش ــه نم را ارائ
ــرات مثبــت آن در حفاظــت از  ماهیــان خاویــاری در انســتیتو و اث

ــت. ــاره داش ــی آن اش ــای اصل ــت ه ــاری و فعالی ــان خاوی ماهی

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی 
ــی  ــاری، ســخنرانی علم ــان خاوی ماهی
ــا عنــوان »مدیریــت تغذیــه ماهیــان  ب
امنیــت  در  آن  نقــش  و  خاویــاری 
ــر محمــود محســنی، عضــو هیئــت علمــی  ــی« توســط دکت غذای
ــا بیــان ایــن  انســتیتو بــه صــورت وبینــاری برگــزار شــد. ایشــان ب
ــق  ــی محق ــی )FOOD SECURITY( زمان ــت غذای ــه امنی ک
مــی گــردد کــه همه مــردم بــرای تامیــن نیازهــای تغذیــه ای خود 
ــی، ســالم و مغــذی دسترســی داشــته باشــند، بــه  بــه غــذای کاف
راهکارهــای مختلــف تولیــد غــذا در جهــان اشــاره نمــود و خاطــر 
نشــان کــرد آنچــه کــه اهمیــت غــذا در مقولــه  امنیــت غذایــی را 
ارتقــاء مــی بخشــد، پروتئیــن یــا اســیدهای آمینــه ضــروری مــورد 
نیــاز اســت کــه بیشــتر در غذاهــای جانوری گوشــت قرمز، گوشــت 
مــرغ و ماهــی و آبزیــان یافــت مــی شــود. در حــال حاضــر بخــش 
ــی جهــان بویــژه در ســواحل و کشــورهای  مهمــی از امنیــت غذای
در حــال توســعه بــه عهــده آبزیــان اســت کــه بیــش از 20 درصــد 

پروتئیــن حیوانــی را در اختیار2/6میلیــارد نفــر در سراســر جهــان 
قــرار مــی دهــد. ایشــان مهمتریــن مراحــل آبــزی پــروری را بحــث 
تغذیــه عنــوان کــرد و تصریــح نمــود امــروزه بیــش از 60 درصد کل 
هزینــه هــای تولیــد ماهیــان خاویــاری را غــذا تشــکیل مــی دهــد 
ــی و  ــدی در رشــد، بازماندگ ــه نقــش کلی ــن اســاس تغذی ــر ای و ب
ســالمت ماهیــان در مراحــل مختلــف  پــرورش دارد. آبــزی پــروری 
بــرای بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت در امنیــت غذایــی و تغذیــه، 
ــت  ــون: دس ــواردی همچ ــی م ــای تکنولوژیک ــش ه ــر چال ــد ب بای
ــد،  ــریع الرش ــه س ــرورش گون ــر و پ ــک تکثی ــه بیوتکنی ــی ب یاب
ــش  ــا کاه ــد ب ــروری و کارآم ــزی پ ــن آب ــتم های نوی ــعه سیس توس
ــده،  ــای اصــالح ش ــد نژاده ــی، تولی ــت محیط ــی  زیس ــرات منف اث
بهبــود مدیریــت خــوراک غلبــه نمایــد. ایشــان در پایــان ســخنان 
بــا اشــاره بــه اینکــه آبــزی پــروری در مســیر پایــداری قــرار گرفتــه 
اســت، ابــراز امیــدواری نمــود بــا افزایــش تولیــد آبزیــان در راســتای 
ــا  ــاورزی،  ب ــاد کش ــری وزارت جه ــد حداکث ــای تولی ــت ه سیاس
ــای  ــی و ارتق ــت غذای ــش امنی ــمت افزای ــه س ــتری ب ــتاب بیش ش

ــم. توســعه اقتصــادی  کشــور گام برداری

برگزاری سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

ــط  ــه گــزارش رواب ب
مرکــز  عمومــی 
شــیالتی  تحقیقــات 
چابهــار،  دور-  آبهــای 
ــون  ــنجی ت ــت س زیس
ــای  ــج ه ــان از لن ماهی
آب های دور در راســتای 
ــه  ــان ب ــون ماهی ــبه ت ــون و ش ــنجی ت ــت س ــرح )زیس ــرای ط اج
ــای  ــه ه ــت از گون ــت برداش ــد و کیفی ــداوم رون ــش م ــور پای منظ
مختلــف در  آبهــای خلیــج فــارس و دریــای عمــان، مجــری: دکتــر 
ــی مرکــز تحقیقــات  ــات علم ســید احمدرضــا هاشــمی، عضــو هی
ــه  ــت برنام ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــام گرف ــای دور( انج ــیالتی آبه ش
زیســت ســنجی از شــناورهای آب هــای دور بــه منظــور اخــذ آمــار 

ــه بحــث  ــان و توجــه بیشــتر ب ــون ماهی ــای ت ــه ه ــح از گون صحی
هــای ارزیابــی و مدیریتــی ایــن گونــه هــا صــورت مــی پذیــرد. صید 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــای دور در اس ــان از آب ه ــون ماهی ت
ــده و  ــام ش ــال انج ــر س ــاه ه ــرداد م ــی خ ــهریور ال ــوال از ش معم

بیــش از 600 لنــج فعــال در ایــن زمینــه وجــود دارد.
گفتنــی اســت صیــد تون ماهیان در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
نقــش مهمــی در اقتصــاد جامعــه صیــادی منطقــه و حتــی داخــل 
کشــور داشــته و قطــب اصلــی صیــد تــون ماهیــان در کشــور مــی 
باشــد. میــزان کل صیــد تــون ماهیــان )تــون، شــبه تــون و مارلیــن 
ــزار  ــش از 270 ه ــال 1400 بی ــور در س ــوب کش ــای جن ــا( آب ه ه
ــان و بیــش از 80  ــون ماهی ــروه ت ــوده و حــدود 60 درصــد گ ــن ب ت
درصــد تــون ماهیــان تجــاری )صنعتی( کشــور در اســتان سیســتان 

و بلوچســتان صیــد و تخلیــه مــی شــوند.

زیست سنجی تون ماهیان از لنج های آب های دور 
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
اهــواز،  کشــور-  جنــوب  هــای 
ــوی  ــب مرتض ــدس عبدالصاح مهن
زاده، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
ــی  ــوژی و ارزیاب ــدس هوشــنگ انصــاری، رئیــس بخــش بیول و مهن
ذخایــر پژوهشــکده در جلســه بررســی تخلفــات شــناورهای صیــادی 
ــادر  ــد و بن ــاون صی ــتان، مع ــیالت خوزس ــرکل ش ــور مدی ــا حض ب
ــان، نماینــده اداره کل  ــع آبزی ماهیگیــری، فرماندهــی حفاظــت مناب
ــات  ــس هی ــی، رئی ــی دریابان ــتان، فرمانده ــت خوزس ــط زیس محی
ــی  ــی هــای صیــادی خوزســتان، در دفتــر ول ــه تعاون ــره اتحادی مدی
ــتان  ــتانداری خوزس ــی اس ــی و انتظام ــاون امنیت ــی، مع ــه حیات ال

ــره  ــات مدی ــس هی ــینی، رئی ــد. حس ــور یافتن ــد، حض ــزار ش برگ
ــکالتی  ــایل و مش ــتان مس ــادی خوزس ــای صی ــی ه ــه تعاون اتحادی
کــه بــرای شــناورهای صیــادی در دریــا رخ مــی دهــد ماننــد: تــرال 
ــا، حضــور شــناورهای کشــورهای همســایه و مســاله  کشــی در دری
ــا رهنمودهــای مدیــرکل و معــاون  ســوخت را تشــریح نمــود کــه ب
ــدس  ــای مهن ــه و راهکاره ــن زمین ــتان در ای ــد شــیالت خوزس صی
ــود.  انصــاری در خصــوص جلوگیــری از تخلفــات صیــادی همــراه ب
در پایــان، معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری خوزســتان ضمــن 
ــوب  ــادان در چهارچ ــکالت صی ــل مش ــزوم ح ــندی از ل ــراز خرس اب
قوانیــن موجــود و فعالیــت هــای صیــادی در راســتای همیــن قوانین، 
ابــراز امیــدواری نمــود کــه تامیــن غــذای دریایــی مــردم بــه بهتریــن 

ــردد. ــام گ ــی انج ــه تخلف ــه دور از هرگون ــن و ب ــکل ممک ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
علــوم  تحقیقــات  موسســه 
شــیالتی کشــور، رئیس موسســه 
در ادامــه ســفر معــاون وزیــر 
و رییــس ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، 
طــی نشســتی بــا رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان چهــار 
محــال بختیــاری، رئیس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابع طبیعی 
ــر شــیالت اســتان درخواســت افتتــاح یــک واحــد پژوهشــی  و مدی
شــیالت در آن اســتان را مــورد بررســی قــرار داد.دکتــر بهمنــی کــه 

بــه همــراه دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، بــا 
دعــوت رئیــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
ــود، ابتــدا از فعالیــت  ــه شــهر کــرد رفتــه ب چهارمحــال بختیــاری ب
هــای مــزارع پــرورش ماهــی قــزل آال بازدیــد و ســپس در جلســه ای 
بــا حضــور مســئولین ســازمان جهــاد اســتان، موضــوع ایجــاد یــک 
ــرار داد. همچنیــن در  واحــد پژوهشــی شــیالت را مــورد بررســی ق
ــا  ــد ت ــره تولی ــه جامــع طــرح توســعه زنجی ــن برنام خصــوص تدوی
مصــرف ماهــی قــزل آال در دومیــن اســتان تولیــد قــزل آالی کشــور 
توافــق انجــام شــد. در پایــان از کارخانــه کیمیاگــران تغدیــه تولیــد 

ــه عمــل آمــد. ــد ب ــان بازدی کننــده غــذای آبزی

ــه گــزارش روابــط عمومــی  ب
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب 
هــای جنــوب کشــور- اهــواز، 
دکتــر حســین هوشــمند، رئیــس 
ــتادی  ــت س ــکده در نشس پژوهش
ــا فعــاالن  وزیرجهــاد کشــاورزی ب
کشــاورزی اســتان خوزســتان شــرکت کــرد. در ایــن نشســت کــه بــا 

حضــور وزیــر، معاونــان وزیــر، نماینــدگان مــردم خوزســتان در مجلــس 
شــورای اســالمی و رئیس ســازمان جهــاد اســتان، معاونان، مدیــران کل 
و روســای مراکــز و پژوهشــکده هــای تحقیقاتــی اســتان و بهره بــرداران 
پیشــرو در حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی در محــل ســالن توســعه 
وزارتخانــه برگــزار شــد. در موضــوع الگــوی کشــت و کشــت قــراردادی 
تصمیمــات مهمــی اخــذ شــد.در پایــان از کارخانــه کیمیاگــران تغدیــه 

ــه عمــل آمــد. ــد ب ــان بازدی تولیــد کننــده غــذای آبزی

ــه گــزارش روابــط عمومــی  ب
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب 
هــای جنــوب کشــور- اهــواز، 
ــش  ــائل بخ ــی مس ــه بررس جلس
ــی  ــمال غرب ــوزه ش ــاورزی ح کش
ــای  ــا حضــور آق ــکل، ب ــکا و هفت ــی، اندی اســتان، مسجدســلیمان، الل
ورناصــری، نماینــده مــردم مناطــق مذکور در مجلس شــورای اســالمی، 
مدیــر عامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان، رئیــس ســازمان جهــاد 

اســتان، مدیــر کل شــیالت، رئیــس و معــاون پژوهشــی پژوهشــکده در 
تاریــخ چهاردهــم آبــان مــاه ســال جــاری در محــل ســالن کنفرانــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه موضوعــات 
ــروری شهرســتان هــای  ــزی پ ــه: پتانســیل هــای آب مختلفــی از جمل
ــرار گرفــت و مقــرر شــد در موضــوع  شــمال اســتان مــورد بررســی ق
پــرورش ماهــی در دریاچــه پشــت ســدهای شــهید عباســپور، گتونــد و 
مســجد ســلیمان در صــورت موافقــت ســازمان بــا بررســی و اعــالم نظر 

پژوهشــکده ایــن فعالیــت هــا عملــی گــردد.
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سفر دکتر بهمنی به استان چهارمحال و بختیاری

نشست ستادی وزیر جهاد کشاورزی با فعاالن کشاورزی استان خوزستان

جلسه بررسی مسائل بخش کشاورزی حوزه شمال غربی استان خوزستان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، جلســه مشــترک معرفــی 
ــج کشــاورزی، در محــل  ــوزش و تروی ــا موسســه آم ــتاوردهای ترویجــی شــیالتی   ب ــا و دس ــت ه ظرفی
ســالن جلســات موسســه برگــزار شــد. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر حســین زاده، معــاون ترویــج 
و انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی و همــکاران آن معاونــت و دکتــر ابراهیمــی، رییــس موسســه آمــوزش و 
ترویــج و همکارانشــان، دکتــر شــکوری، معــاون توســعه آبــزی پــروی ســازمان شــیالت ایــران و مهنــدس 
آزادی همچنیــن روســای مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه موسســه برگــزار شــد، ابتــدا دکتــر حســین 
زاده بــه معرفــی موسســه و ارائــه مختصــری از تاریخچــه موسســه و ســیر تکاملــی شــبکه دانشــی تحقیقــات شــیالت و اهــداف و وظایــف و 
دســتاوردهای بــه دســت آمــده در ســال هــای اخیــر اشــاره کــرد. وی ســپس بــه ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای آن معاونــت از قبیــل اجرای 
بیــش از 25 طــرح ترویجــی، ایجــاد ســایت هــای الگویــی متعــدد، اجــرای بیــش از 1500 نفــر روز مزرعــه، اجــرای بیــش از 3500 نفــر روز 
برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی، ایجــاد ســایت هــای الگویــی، انتشــارات ترویجــی، ایجــاد مزرعــه الگویــی ترویجــی، اجــرای طرح یــاوران 
تولیــد، ایجــاد کاروان هــای ترویجــی، برگــزاری سلســله وبینارهــای ترویجــی در خصــوص انتقــال تجربیــات نمونــه هــای ملی کشــاورزی در 
بخــش شــیالت و آبزیــان، اخــذ شــابک بــرای طــرح هــای ترویجــی، مدیریــت دانــش و تولیــد محتــوا و غیره تــاالر ترویــج، تولید اپلیکیشــن 

هــای شــیالتی و... پرداخــت.  
ســپس دکتــر ابراهیمــی، رییــس موسســه آمــوزش و ترویــج، توســعه منابــع انســانی و ســرمایه هــای اجتماعــی بخــش کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی و جوامــع روســتایی و عشــایری کشــور از طریــق تــدارک خدمــات آموزشــی ترویجــی تقاضــا محــور را از اهــداف و ماموریــت هــای 
موسســه آمــوزش و ترویــج برشــمرد و نــگاه ویــژه بــه کشــاورزی خانوادگــی، جوانــان، زنــان و اقشــار آســیب پذیــر مخاطــب محــوری را از 
اهــم مــوارد دانســت. دکتــر ابراهیمــی، در ادامــه از ظرفیــت هــا و زیرســاخت هــای معاونــت آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه هنرســتان 
هــای کشــاورزی، مراکــز آمــوزش کشــاورزی، مراکــز ترویــج و توســعه فنــاوری، تنــوع رهیافــت هــا، روش هــا و الگوهای متناســب بــا جامعه 
مخاطــب، ســاختار ســازمانی چنــد ســطحی از ســتاد تــا دهســتان، گســتره وســیع موضوعــی، عملیاتــی، مخاطبــان خــاص )زنــان و جوانان 
روســتایی و عشــایری( شــبکه عاملیــن ترویــج غیردولتــی و مردمــی، شــبکه مروجان ارشــد و محققان معین و شــبکه رســانه های آموزشــی 
و ترویجــی اشــاره کــرد. وی درادامــه بــه اهــم مــوارد و محورهــای مشــارکت موسســات تحقیقاتــی در زمینــه توســعه مهــارت و آمــوزش 

کشــاورزی اشــاره کــرد.
در ادامه دکتر شکوری، معاون توسعه آبزی پروری و مهندس آزادی از سازمان شیالت به ارائه نقطه نظراتشان پرداختند.

دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه نیــز بــا بیــان اینکــه 60 درصــد برونــداد پــروژه هــا بــه ســمت ترویجــی شــدن اســت، 
گفــت: بعــد از اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی بایــد بــه ســمت اجــرای پــروژه هــای تحقیقــی ترویجــی برویــم و دو مســئله نیروی انســانی و 

اعتبــارات، مهمتریــن مشــکلی اســت کــه در انجــام پــروژه هــای ترویجــی بــا آن روبرو هســتیم.
در پایــان مقــرر شــد برنامــه تحولــی بخــش آمــوزش و ترویــج در موسســه تدویــن گــردد و ایــن بســته در قالــب الزامــات و فرآیندهایــی کــه 

اولویــت دارد و قــرار اســت اتفــاق بیفتــد، تهیــه گــردد و کارگروهــی نیــز بــرای پیگیــری ایــن موضــوع در موسســه تشــکیل گــردد.  
گفتنــی اســت در ایــن جلســه، دکتــر علــی نــژاد، مهنــدس پیری، ســرکار خانــم مهنــدس عظیمی و خانــم دکتر طهماســبی نیز از موسســه 

آمــوزش و ترویــج کشــاورزی حضور داشــتند.

ــای خــزر- ســاری، نهمیــن نشســت  ــوژی دری ــط عمومــی پژوهشــکده اکول ــه گــزارش رواب ب
مدیــران شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری هــای راهبــردی کشــور بــا حضــور دکتر دهقانــی، معاونــت علمی 
و فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری در ســالن مــوزه ملــی ایــران برگــزار شــد. بــه 
جهــت ارتقــای جایــگاه مجموعــه آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده، در شــبکه فنــاوری هــای راهبــردی بــه 

ســطح »توانمنــد« لــوح تقدیــر بــه پژوهشــکده اهــدا گردیــد.

برگزاری جلسه مشترک معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای ترویجی شیالتی

اهدا لوح تقدیر به آزمایشگاه های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
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ــز  ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ــات ش تحقیق
کتــاب پــرورش تیالپیــا در سیســتم هــای 
چنــد گونــه ای آبــی متراکــم بــا همــکاری 
دکتــر شــهرام دادگــر، دکتــر مســعود 
میرزایــی  و دکتــر محمدرضــا  صیدگــر 

ــه عنــوان مترجمــان( دکتــر عــارف پیربیگــی و دکتــر اشــکان  )ب
ــاب  ــید. کت ــاپ رس ــه چ ــی( ب ــتار فن ــوان ویراس ــه عن اژدری )ب
حاضــر بــه عنــوان یکــی از جدیــد تریــن منابــع مربوطــه تــالش 
ــد  ــای چن ــتم ه ــا در سیس ــرورش تیالپی ــی پ ــه بررس ــا ب دارد ت
ــی  ــود در برخ ــارب موج ــه تج ــردازد و ب ــم بپ ــه ای متراک گون

ــد. ــاره نمای ــورها اش کش

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
ــن جلســه شــورای  کشــور، در چهارمی
ــه  راهبــردی تحقیقــات شــیالت کــه ب
بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  میزبانــی 
کشــاورزی برگــزار شــد، دکتــر بهمنی، 
ــن  ــتند. در ای ــور داش ــز حض ــراه نی ــات هم ــه و هی ــس موسس رئی
ــیالت  ــازمان ش ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور مع ــا حض ــه ب ــه ک جلس
ــا و  ــدی ه ــات، توانمن ــی امکان ــس از معرف ــد، پ ــزار ش ــران برگ ای

ــرای رســوخ  ســوابق تحقیقاتــی پژوهشــگاه، زمینــه هــای مســتعد ب
فنــاوری هــای نویــن در صنعــت شــیالت و همچنیــن مــوارد مناســب 
جهــت پژوهــش هــای مشــترک بیــن اعضــای شــورا مــورد بحــث و 
ــی  ــرار گرفــت. در ایــن جلســه دکتــر صالحــی جوزان تبــادل نظــر ق
رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، ضمــن معرفــی ســوابق 
فعالیــت هــا و دســتاوردهای پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، بــه 
معرفــی زمینــه هــای مشــارکت تحقیقاتــی در حــوزه هــای مــورد نیاز 
شــیالتی پرداخــت. در پایــان ایــن جلســه، تفاهمنامــه همــکاری بیــن 
ــد. ــد ش ــران منعق ــیالت ای ــازمان ش ــوژی و س ــگاه بیوتکنول پژوهش

به گــزارش روابــط عمومی 
ــر آبزیان  مرکز تحقیقــات ذخای
گــرگان،  داخلــی-  آبهــای 
ــر  ــی تکثی ــم اندیش ــه ه جلس
میگــوی اســتان بــا حضــور 
معــاون توســعه آبــزی پــروری 
ایــران،  شــیالت  ســازمان 
مدیــرکل شــیالت گلســتان، مدیــرکل میگــو و رئیــس کمیته توســعه و 
فنــاوری هــای دانــش بنیان ســازمان شــیالت ایــران، رئیس پژوهشــکده 
میگــوی کشــور، رئیــس مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلی، 
ــکی،  ــیالت و دامپزش ــان اداره کل ش ــاوری، کارشناس ــم و فن ــارک عل پ
شــرکت هــای دانــش بنیــان و فعــاالن صنعــت میگــو در محــل ســالن 
جلســات اداره کل شــیالت گلســتان برگــزار گردیــد. ابتــدا دکتــر جباری 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم، اهمیــت و جایــگاه تکثیــر میگــو در توســعه 
ایــن صنعــت را برشــمرد و بیــان داشــت بــا پشــتوانه علمــی موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، همــکاری و همراهی ســرمایه گــذاران 
و یــاری بخــش اجــرا، ایــن مهــم عملــی مــی باشــد. دکتــر شــکوری نیز 
برگــزاری ایــن جلســه را بابــی جهــت همســویی توانمنــدی هــا بیــان 
نمــود و درخواســت نمــود یکایــک بخــش هــا بــه بیــان تجربیــات خــود 
بپردازنــد. دکتــر نصیــری ضــرورت و اهمیــت تکثیــر میگــو در اســتان را 
برشــمرد و مشــکالت آن را عنــوان نمــود. دکتــر ســقلی تاریخچــه تکثیر 
ــان  ــاری ضمــن بی ــر ی ــان کــرد. دکت ــرورش میگــو در اســتان را بی و پ
تاریخچــه تکثیــر میگــوی هنــدی و وانامــی در اســتان، خواهــان کنتــرل 

کمــی، کیفــی آب، ســموم و آفــت کــش هــا در منطقــه گمیشــان شــد. 
ســپس دکتــر میگلــی نــژاد و دکتــر نقــوی تجربیــات خــود را در زمینــه 
تکثیــر میگــوی وانامــی بیــان داشــتند و مشــکل اصلــی را عــدم باالنــس 
یونــی مــورد نیــاز بــرای تکامــل بچــه میگوهــا از ناپلــی بــه پــی ال عنوان 
کردنــد. دکتــر غالمــی از شــرکت دانــش بنیــان در خصــوص توانمنــدی 
شــرکت در ســاخت دســتگاهی کــه مــی توانــد آب بــا یــون هــای مــورد 
نیــاز و بــه نســبت مــورد نیــاز تولیــد کنــد توضیــح داد. دکتــر دشــتیان 
نســب در خصــوص همــکاری پژوهشــکده در حــل ایــن مشــکل بیــان 
داشــت: کارشناســان پژوهشــکده میگــوی کشــور بــا ســابقه بیــش از 40 
ســال در امــر تکثیــر و پــرورش میگــو مــی تواننــد بــه کمــک صنعــت 
آمــده و بــه همــراه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی و اجرا بــا اعتبارات 
کافــی در جهــت دســتیابی بــه دانــش فنــی تکثیــر میگــوی وانامــی در 
اســتان بــا آب دریــای خــزرگام بردارنــد. دکتــر آقایــی مقــدم نیــز بیــان 
نمــود کــه مرکــز آمادگــی دارد تــا با کلیــه امکانات نــرم افزاری و ســخت 
افــزاری در جهــت رفــع مشــکل تکثیــر میگــو فعالیــت نمایــد. مهنــدس 
معدنــی نیــز گفــت: بســته هــای اجرایــی متفاوتــی بایــد تهیه شــود. این 
بســته مــی توانــد در گــروه هــای تحقیقــات، اجــرا و بخــش خصوصــی از 
طرفــی و تحقیقــات، شــرکت دانــش بنیــان و بخــش خصوصــی از طرف 
دیگــر آمــاده ســازی گــردد. در پایــان مقررگردیــد کلیــه اطالعــات کمی 
و کیفــی آب دریــای خــزر در منطقــه گمیشــان از مراکــز تحقیقاتــی، 
ــش بنیــان  ــار شــرکت دان ــی و خصوصــی جمــع آوری و در اختی اجرای
قرارگرفتــه و شــرکت بــا در اختیــار داشــتن اطالعــات، پیشــنهاد تهیــه 

اولیــن نســخه دســتگاه مبــدل آب را ارائــه نمایــد.

چاپ کتاب با عنوان پرورش تیالپیا در سیستم های چندگونه ای آبی متراکم

برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات شیالت

جلسه هم اندیشی تکثیرمیگوی استان گلستان



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
ملــی آبزیــان آب هــای شــور- 
بافــق یــزد، آقــای شــکربیگی، 
ــوان محاســبات  ــر کل دی مدی
اســتان یــزد بــه همــراه آقــای 
فنــی  معــاون  میربافقــی، 

ــای  ــی و آق ــروه حسابرس ــس گ ــن، رئی ــم معی ــرکار خان ــوان، س دی
دهقــان میــری، حســابرس بخــش، آقــای کارگــر، ذیحســاب و 
مهنــدس یزدانــی، مدیــر شــیالت ســازمان جهــاد اســتان از مزرعــه 
و گلخانــه هــای مرکــز بازدیــد کردنــد. دکتــر قائــدی، رئیــس مرکــز 
ــرد. ســپس  ــان ک ــی بی ــای عمران ــت ه ــورد فعالی ــی در م توضیحات
آقــای شــکربیگی و هیــات همــراه از نزدیــک بــا فعالیــت هــای مرکــز 

ــدند. ــنا ش آش

ــی  ــن الملل ــات بی ــی انســتیتو تحقیق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــل  ــرل عوام ــوان »کنت ــا عن ــی ب ــخنرانی علم ــاری، س ــان خاوی ماهی
ــان  ــرورش ماهی ــزارع پ ــروز بیمــاری در م ــزا و پیشــگیری از ب بیماری
ــا  ــاری« توســط دکتــر مهــدی معصــوم زاده محقــق انســتیتو ب خاوی
حضــور جمعــی از کارشناســان و محققیــن علــوم شــیالتی بــه صــورت 
ــا  ــوم زاده ب ــر معص ــخنرانی دکت ــن س ــد. در ای ــزار ش ــاری برگ وبین
بیــان عوامــل موثــر در ایجــاد بیمــاری در ماهیــان، اقدامــات الزم در 

ارتبــاط بــا مدیریت بهداشــتی 
ــاخت  ــف س در مراحــل مختل
پــرورش  و  تکثیــر  مــزارع 
و  تولیــد  زمــان  ماهیــان، 
فعالیــت مــزارع پرورشــی و 
در نهایــت پــس از اتمــام دوره 

ــود. ــریح نم ــرورش را تش پ

بــه گــزارش روابــط عمومی 
پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
آبهــای داخلــی کشــور- گیالن، 
دومیـن کنـفرانس ملی انجمن 
علمــی پـــارک های فنـــاوری و 
ــران  ــوآوری ایـ ســازمان های نـ
با عنـــوان توســعه زیست بـــوم 

نـــوآوری، اجــزا و فرآینـــدها بــا حضــور دکتــر خیرالدین، معــاون فناوری 
و نــوآوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر علــی باســتی، رئیس 
ــاوری و  ــاالن حــوزه فن ــی از فع ــالن و جمع ــاوری گی ــم و فن ــارک عل پ
نــوآوری بــه میزبانــی پــارک علــم و فنــاوری گیــالن در تــاالر مرکــزی 
رشــت برگــزار شــد. در ایــن کنفرانــس دو روزه فعــاالن حــوزه فنــاوری 
ــه ویــژه در حــوزه علمــی و  ــوآوری آخریــن دســتاوردهای خــود را ب و ن

ارتبــاط بیــن اجــزا و فرایندهــا ارائــه کردنــد.

ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
داخلــی کشــور-گیالن، بــه مناســبت برگــزاری ششــمین کنگــره بیــن 
المللــی تحقیقــات شــیالت و آبزیــان وبینــار تخصصــی توســط دکتــر 
ســیدمحمد صلواتیــان، محقــق پژوهشــکده تحــت عنــوان »طراحــی و 
ســاخت سیســتم فایکولــب و کشــت انبــوه جلبــک هــای اقتصــادی« بــا 
همــکاری دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــا حضور 
اســاتید، دانشــجویان، محققیــن و کارشناســان برگــزار شــد. وی اظهــار 
داشــت: از شــروع کشــت خالــص جلبــک بــا کاربردهــای مختلــف حدود 

یــک قــرن گذشــته و امــروزه 
جلبکــی  هــای  هرباریــوم 
زیــادی در کشــورهای مختلف 
تاســیس شــده اســت. کشــت 
آزمایشــگاهی جلبــک بــر پایه 
نتایــج بــه دســت آمده توســط 
همیــن محققیــن در ســایر 
کشــورها اســتوار مــی باشــد.

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

سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

دومین کنفرانس علمی توسعه زیست بوم نوآوری کشور در رشت

وبینار تخصصی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

17



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 18

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــالن، ســخنرانی  ــی کشــور- گی داخل
»قابلیــت  عنــوان  تحــت  علمــی 
ــاه  ــرگ گی ــاره ب ــی عص فایتوبیوتیک
ســنبل آبــی بــه عنــوان مکمــل 
ــد«  ــت ق ــان انگش ــن کم ــزل آالی رنگی ــرورش ق ــه ای در پ تغذی
مــورخ 22 آبــان 1401 در پژوهشــکده توســط دکتــر رودابــه روفچائی 
ــه  ــت هــای ثانوی ــد. در ایــن ســخنرانی حضــور متابولی ــه گردی ارائ

ــه عنــوان یــک  ــی ب ــاه مهاجــم ســنبل آب ــرگ گی و فیتوشــیمی ب
محــرک پیــش برنــده طبیعــی رشــد )NGP( مــورد بررســی قــرار 
ــرگ ایــن  گرفــت و اســتفاده از عصــاره هــای بــه دســت آمــده از ب
گیــاه بــه عنــوان مکمــل غذائــی در ســاخت غــذای پــرورش ماهــی 
ــه اســتفاده از  ــود ک ــی از آن ب ــج حاک ــد. نتای ــان گردی ــزل آال بی ق
ــیدانی  ــی اکس ــت آنت ــر روی فعالی ــی ب ــای هیدرومتانل ــاره ه عص
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــوده و م ــر ب ــی موث ــر اختصاص ــی غی و ایمن
یــک مکمــل غذائــی مــورد بهــره بــرداری در پــرورش بچــه ماهیــان 

ــرد. ــرار گی ــزل آال ق ــد ق ــت ق انگش

روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
کشــور، بــه مناســبت روز ملــی کتاب 
و کتابخوانــی، در ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویج کشــاورزی، مراســمی 
ــزار  ــام برگ ــن ای ــت ای ــت بزرگداش جه
شــد کــه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور نیــز بــا معرفی 
55 جلــد از جدیدتریــن کتــاب هــای بــه چاپ رســیده حوزه شــیالت، 
در نمایشــگاه ایــن مراســم حضــور یافــت. دکتــر خیــام نکوئــی معاون 
وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی در این 
مراســم ، بــا اشــاره بــه برخــورداری ایــران از مســتندات علمــی فــراوان 
در بخــش کشــاورزی، گفــت: بیــش از 300 هــزار عنــوان کتــاب علمی 
در حــوزه کشــاورزی بــه ثبــت رســیده کــه بســیاری از آنهــا نیــز بــه 
روز اســت. وی افــزود: تولیــدات تولیــد کننــده هــای نمونــه کشــاورزی 

ــه طــور متوســط در محصــوالت مختلــف، نشــان  ــد ب و ارتقــای تولی
دهنــده ورود علــم در بخــش کشــاورزی و ترویــج اســت. معــاون وزیــر 
ــت  ــه 10 درصــد از ظرفی ــی ک ــه داد: در صورت ــاد کشــاورزی ادام جه
هــای بالقــوه بهــره وری در بخــش کشــاورزی از مســیر دانــش بنیــان 
هــا بــه فعــل تبدیــل شــود کشــور در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــی در بخــش  ــش بوم ــرد: دان ــح ک ــد. وی تصری ــد ش ــا خواه خودکف
کشــاورزی بســیار قابــل مالحظــه اســت و در صورتــی کــه دانــش در 
ــی و  ــدا کنــد کشــاورزی کشــور رشــد کم ــوذ و رســوخ پی کشــور نف

ــد. ــدا می کن ــادی پی ــی زی کیف
ــوری در  ــاوری و ن ــرد: 10 دهکــده فن ــد ک ــی، تاکی ــام نکوئ ــر خی دکت
ــروز 6 مــورد آن افتتــاح شــده  ــه ام کشــور ایجــاد می شــود کــه تــا ب
ــور  ــن موت ــه زودی افتتــاح می شــود. همچنی ــارک آن ب ــن پ و هفتمی
جســتجوی اینترنتــی تخصصــی بخــش کشــاورزی ایجــاد شــده کــه 

ــان شــدن بخــش کشــاورزی کمــک می کنــد. ــش بنی ــه دان ب

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- 
ــوان  ــا عن ــی ب ــخنرانی علم ــاری، س س
»بیمــاری ناشــی ازهرپــس ویــروس 
 )Koi Herpes Virus( ماهــی کــوی
در  اختصاصــی  ویروســی  بیمــاری 
ــس  ــالن کنفران ــاری در س ــورت وبین ــه ص ــی« ب ــور پرورش ــان کپ ماهی

ــد. ــزار ش ــی برگ ــم قیاس ــر مری ــط دکت ــکده توس پژوهش
خالصه این سخنرانی به شرح زیر است:

 Alloherpesviridae عامل این بیمــاری از خانواده آلوهرپــس ویریــده
بــوده و در ایــن خانــواده ســه ویــروس بیماریــزا در ماهیــان کپــور وجــود 
دارد کــه شــامل: )CyHV1( ویــروس آبلــه کپــور یــا ویــروس پاپیلومــا 
ــی  ــاز در ماه ــت خونس ــروز باف ــت نک ــروس باف ــی،)CyHV2( وی ماه
ــن  ــتند. ای ــوی هس ــی ک ــس ماه ــروس هرپ ــز و )CyHV3( وی قرم
بیمــاری اولیــن بــار در ســال 1998 در اســرائیل و آمریــکا گــزارش شــد. 

بــه تدریــج ایــن بیمــاری در کشــورهای مختلــف دنیــا در اروپــا، آســیا، 
امریــکا و جنــوب قــاره آفریقــا نیــز گــزارش شــد. بر اســاس بررســی های 
انجام شــده توســط بخــش بهداشــت و بیماری هــای آبزیان پژوهشــکده، 
ایــن بیمــاری بــا عالیــم واضح بالینــی در فروردیــن 1398 )در دمــای 19 - 
17 درجــه ســانتیگراد( در یکــی از آببنــدان هــای کیــاکال اتفاق افتــاد. در 
بهــار 1400 ایــن بیمــاری بــه ســرعت در مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی 
شــهرهای ســاری، بابــل، آمل، قائمشــهر، ســیمرغ و محمــود آبــاد فراگیر 
و موجــب تلفــات ســنگین گردیــد. بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه ایــن 
بیمــاری در ســطح اســتان ایجــاد کــرده اســت در ایــن مجموعــه تــالش 
ــط، راه  ــروس در محی ــا وی ــی بق ــون توانای ــی چ ــه مطالب ــا  ب ــد ت گردی
ســرایت و محــل اســتقرار ویــروس، مراحــل حســاس ســنی به بیمــاری، 
ــروز بیمــاری در دنیــا، نقــش شــرایط  روش هــای انتقــال، گســتردگی ب
محیطــی در بــروز و شــدت بیماری، عالیــم بالینی و ضایعــات پاتولوژیک 
و روش هــای کنتــرل و پیشــگیری در کوتــاه و دراز مــدت جهــت آگاهــی 

عالقــه منــدان پرداختــه شــود.

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن

حضور موسسه در چهارمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی

سخنرانی علمی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
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روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
ــی-  ــر آبزیــان آبهــای داخل ذخای
توســعه  جلســه  گــرگان، 
ــاری در  ــان خاوی ــرورش ماهی پ
ــور  ــا حض ــتان ب ــتان گلس اس
مدیــر کل توســعه ســرمایه گــذاری اســتانداری، مدیــر کل شــیالت، 
ــط  ــاری کارشناســان محی ــان خاوی ــور ماهی ــر ام ــس مرکــز، مدی رئی
زیســت، امــور آب، امــور اراضــی و کارشناســان اداره کل شــیالت در 
ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــتان گلس ــیالت اس ــات اداره کل ش ــالن جلس س
ابتــدا دکتــر جبــاری، مدیــر کل شــیالت در خصــوص لــزوم توســعه 
ــرورش  ــت پ ــا جه ــتفاده از آب دری ــتان و اس ــت در اس ــن صنع ای
توضیحاتــی داد و گفــت: بــا توجــه بــه وجــود تــاالب بیــن المللــی 
گمیشــان و خلیــج گــرگان، تنهــا 5/2 کیلومتــر ســواحل گلســتان 

در ارتبــاط بــا دریــا بــوده و امــکان واگــذاری جهــت پــرورش ماهیــان 
خاویــاری را دارد. مهنــدس وفایــی، مدیــر کل توســعه ســرمایه 
گــذاری اســتان نیــز گفــت: بــا توجــه بــه امکانــات موجــود، دســتگاه 
ــد.  ــت کنن ــع هم ــع موان ــی و رف ــکان یاب ــوص م ــد در خص ــا بای ه
دکتــر آقایــی مقــدم، رئیــس مرکــز نیــز جهــت هــر گونــه کمــک در 
خصــوص مــکان یابــی و امــکان ســنجی پــرورش ماهیــان خاویــاری 
ــادی  ــر خیرآب در ســواحل جنــوب شــرق اعــالم آمادگــی نمــود. دکت
ــوص  ــور آب، در خص ــت و ام ــط زیس ــفیعی از محی ــدس ش و مهن
ــد.  ــه نمودن ــی ارائ ــان توضیحات ــترتاالب گمیش ــم بس ــن حری تعیی
ــط زیســت در خصــوص  مهنــدس جهانشــانی، از کارشناســان محی
ــاری  ــان خاوی پیشــینه مجوزهــای کارگاه هــا و مجتمــع هــای ماهی
در اســتان توضیحاتــی داد. در پایــان مقررگردیــد ضمــن تســریع در 
رونــد تعییــن حریــم تــاالب، بازدیــد میدانــی از 3 نقطــه مــورد نظــر 

ــرد. ــام گی انج

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ش
ــه  ــی ب ــی قبل ــق هماهنگ طب
عمــل آمــده از ســوی مدیــر 
ــی  ــر دولت ــه غی مدرســه دختران
ــک اردوی  ــب ی ــه در قال ــوزان دوره دوم آن مدرس ــش آم ــدف، دان ه

علمــی از مــوزه مرکــز بازدیــد کردنــد. طــی ایــن بازدیــد، توضیحــات 
آموزشــی و اهمیــت زیســتی و علــوم شناســی محیط زیســت دریایی 
توســط رئیــس مرکــز، دکتــر اشــکان اژدری و مســئول محیط زیســت 
ــد. در  ــه داده ش ــوزان ارای ــش آم ــرای دان ــن راد ب ــر امی ــی، دکت دریای
ایــن بازدیــد بــرای برگــزاری دوره هــای ترویجــی- مجــازی در راســتای 
ــان در  ــرف آبزی ــگ مص ــاء فرهن ــوع ارتق ــالم و موض ــذای س ــج غ تروی
ــت. ــورت گرف ــای الزم ص ــی ه ــه هماهنگ ــر مدرس ــا مدی ــور ب کش

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی 
ماهیــان خاویــاری، ســخنرانی علمــی بــا عنــوان »مدیریــت پــرورش 
ــو  ــی، عض ــی واقع ــا قربان ــر رض ــط دکت ــاری« توس ــان خاوی ماهی
ــد. وی  ــه صــورت وبینــاری برگــزار گردی ــی انســتیتو ب ــأت علم هی

ــرانه  ــرف س ــاری، مص ــان خاوی ــرورش ماهی ــه ای از پ ــه تاریخچ ب
ــی پرورشــی ماهیــان  ــران و جهــان و گونــه هــای اصل ماهــی در ای
ــا  ــاط ب ــپس در ارتب ــرد. س ــی کشــورها اشــاره ک ــاری در برخ خاوی
ــای  ــد و فاکتوره ــزان رش ــی، می ــد غذاده ــب، درص ــم مناس تراک
ــرورش  ــف پ ــل مختل ــیمیایی آب در مراح ــی و ش ــب فیزیک مناس
ماهیــان خاویــاری و مــواردی در خصــوص پــرورش ماهــی در 
ــش  ــرد، حوضچــه هــای پی ــی و گ ــی 8 ضلع حوضچــه هــای بتون
ســاخته زینکالیــوم و گالوانیــزه، قفــس، سیســتم مــدار بســته )درام 
ــی  ــی مطالب ــور،UV ( و اســتخر خاک ــر، ازون ژنرات ــر، بیوفیلت فیلت
را بیــان کــرد. ایشــان در ســخنان خــود خاطــر نشــان کــرد 
گســترش اســتفاده از سیســتم بــاز چرخــش آب و مــدار بســته در 
ــاز بــه آب  ــی توانــد نی ــرورش ماهیــان خاویــاری کشــور م مــزارع پ
ــا افزایــش حجــم  ــادی کاهــش داده و ب ــا حــد بســیار زی ــازه را ت ت
ــن  ــردد. همچنی ــی گ ــد ماه ــش تولی ــردش موجــب افزای آب در گ
ــی ســازی سیســتم  ــرای بوم ــی ب پیشــنهاد کــرد تحقیقــات جامع
ــرورش  ــوص پ ــی در خص ــای تکمیل ــش ه ــته و پژوه ــدار بس م

ــود. ــام ش ــس انج ــی و قف ــتخر خاک ــاری در اس ــان خاوی ماهی

جلسه توسعه پرورش ماهیان خاویاری در استان گلستان

بازدید از موزه مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور- چابهار

برگزاری سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 20

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق مرک
ــه  ــرگان، جلس ــی- گ ــای داخل آبه
ــع  ــای مجتم ــاب ه ــی پس بررس
میگــوی گمیشــان بــه دعــوت 
بــا  اســتان  شــیالت  کل  اداره 
حضــور رئیــس مرکــز، کارشناســان 
ــان اداره کل  ــی، کارشناس تحقیقات

ــی هــای  ــران شــرکت تعاون محیــط زیســت اســتان گلســتان و مدی
بهــره بــرداران میگــوی گمیشــان در ســاختمان جهــاد نصــر واقع در 
مجتمــع میگــوی گمیشــان برگــزار شــد. ابتــدا دکتــر ســقلی، معاون 
آبــزی پــروری اداره کل شــیالت گزارشــی از مجموعــه اقدامــات انجــام 
ــط  ــازمان حفاظــت محی ــدگان س ــپس نماین ــه نمود،س ــده را ارائ ش
ــای  ــاب ه ــای پس ــده ه ــرل آالین ــرای کنت ــی را ب ــت راهکارهای زیس
خروجــی، نظــرات خــود را بیــان کردنــد. دکتــر آقایــی مقــدم نیــز از 

ــر داد.     ــل خب ــن معض ــع ای ــت رف ــز جه ــی مرک آمادگ

جلسه بررسی پساب های مجتمع میگوی گمیشان

روابــط  گــزارش  بــه 
ــزی  ــکده آب ــی پژوهش عموم
داخلــی  آبهــای  پــروری 
ــه منظــور  کشــور- گیــالن، ب
ــای مشــترک در  همــکاری ه
ــان  ــوزه پشــتیبانی از ماهی ح

ســردآبی در قفــس هــای مســتقر در منطقــه آزاد شــرکت مکیــن 
ــا، دکتــر صیــاد بورانــی، رئیــس پژوهشــکده و هیــات همــراه  دری
ــش اســتان گیــالن،  ــان در منطقــه تال ــرورش ماهی از دو کارگاه پ
بازدیــد و در نشســتی بــا مدیــران دو کارگاه بــه بررســی و احصــای 
مشــکالت و ارایــه راهکارهــای بــرون رفــت از موانــع، مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس عموم
کشــور،  شــیالتی  علــوم 
ــای  نشســت بررســی راهکاره
هــای  شــرکت  افزایــش 
دانــش بنیــان حــوزه شــیالت 
وزیــر  مشــاور  حضــور  بــا 
جهادکشــاورزی، مدیــرکل دفتر توســعه پایــدار و امورفنــاوری وزارت 
ــع طبیعــی  ــارک علــم و فنــاوری مناب جهــاد کشــاورزی، رئیــس پ

ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن و کشــاورزی کشــور، نماینــده معاون
جمهــوری، قائــم مقــام رئیــس موسســه و معــاون ترویــج و انتقــال 
یافتــه هــای موسســه برگــزار شــد. در ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه 
منویــات مقــام عالــی وزارت جهادکشــاورزی، راهکارهــای افزایــش 
تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان و حمایــت از ایــن شــرکت هــا 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. احصــاء مشــکالت شــرکت هــای دانش 
بنیــان و نشســت بــا ایــن شــرکت هــا جهــت تبییــن حمایــت هــا 
و برگــزاری جلســات آموزشــی، ایجــاد شــرکت دانــش بنیــان بــرای 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــالن م ــارغ التحصی ــجویان، ف دانش

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  عمومــی پژوهشــکده 
جنــوب  هــای  آب  پــروری 
آموزشــی  کارگاه  کشــور، 
ــژاد  ــی اصــالح ن اصــول و مبان
در ماهیــان توســط دکتــر آیــه 
ــات  ــو هی ــدر عض ــادات ص س
علمــی پژوهشــکده در تاریــخ 24 آبانمــاه ســال جــاری بــه صــورت 
مجــازی در ســامانه وب کنفرانــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 

ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه، افزایــش عملکــرد از طریــق برنامــه هــاي اصــالح 
ــروری مطــرح  ــزی پ ــن هــدف در آب ــوان مهــم تری ــه عن ــژادي ب ن
شــد. دکتــر صــدر افــزود: بــا برنامــه هــاي دقیــق اصــالح نــژادي 

ــرایط  ــود ش ــا بهب ــش داد و ب ــي را افزای ــوان ژنتیک ــوان، ت ــي ت م
محیطــي از قبیــل تغذیــه و مدیریــت، زمینــه را بــراي بــروز 
حداکثــر توانایــي ژنتیکــي فراهــم نمــود. وی، اصــالح نــژاد را بــه 
ــزاری در جهــت افزایــش تولیــد، کاهــش هزینــه هــای  عنــوان اب
تولیــد و بهبــود کیفیــت محصــول کــه مــی توانــد نقــش اساســی 
در راســتای ارتقــا بهــره وری اقتصــادی در عرصــه هایــی کــه بــکار 
گیــری شــده اســت برشــمرد و تدویــن برنامــه بلنــد مــدت اصــالح 
ــت  ــش دق ــن در جهــت افزای ــری روش هــای نوی ــا بکارگی ــژاد ب ن
ــای  ــی در عرصــه ه ــه محصــول نهای ــیدن ب ــان رس ــش زم و کاه

ــد. ــروری را ضــروری خوان ــزی پ مختلــف آب
شــایان ذکــر اســت، دوره هــای دیگــری نیــز توســط دیگــر 
ــزار  ــال برگ ــان س ــا پای ــبکه ت ــن ش ــکده در ای ــان پژوهش محقق

ــد. ــد ش خواه

بازدید از مزارع پرورش ماهیان سردآبی در منطقه تالش استان گیالن 

شرکت های دانش بنیان حوزه شیالتی

برگزاری کارگاه آموزشی در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس 
ــی  ــار تخصص ــان، وبین ــای عم و دری
بــا  ریــز   زی  ســطح  ماهیــان 
ــانی از  ــن و کارشناس حضــور محققی
پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقاتــی تابعــه موسســه تحقیقــات علــوم 
ــاد کشــاورزی، ســازمان دامپزشــکی  شــیالتی کشــور، ســازمان جه
ــط  ــازمان محی ــزگان، س ــگاه هرم ــه، دانش ــز تابع ــزگان و مراک هرم
ــادان و  ــه و صی ــز تابع ــزگان و مراک ــیالت هرم ــت، اداره کل ش زیس
دســت انــدرکاران بخــش خصوصــی توســط دکتــر علــی ســاالرپوری 
ــز  ــطح زي ری ــان س ــد ماهی ــی صی ــادي- اجتماع ــی اقتص )ارزیاب
ســاردین و موتوماهیــان(، دکتــر مســلم دلیــری عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه هرمزگان)دانــش بومــی یکــی از اصــول مدیریــت تطبیقــی 
صیــد ماهیــان ســطح زی ریــز در اســتان هرمــزگان( و دکتــر کیــوان 
ــز در  ــطح زی ری ــان س ــک ماهی ــش اکولوژی ــاه )نق ــی خانق اجالل

ــد. ــزار ش ــزگان( برگ ــی هرم ــتم دریای اکوسیس
ــان  ــک ماهی ــت اکولوژی ــر ســاالرپوری در خصــوص اهمی ــدا دکت ابت
ســطح زی ریــز، صیــد ماهیــان ســطح زی ریــز در جنــوب، اهمیــت 
ــه  ــز ب ــطح زی ری ــان س ــی ماهی ــادی- اجتماع ــه اقتص مطالع
ــن در  ــتان و همچنی ــد اس ــدی از کل صی ــب 30 درص ــاظ ترکی لح
ــدار ســخنانی  چرخــه تأمیــن غــذا و درآمــد و اشــتغال و تولیــد پای
را بیــان نمــود. در ادامــه ایشــان ضمــن اشــاره بــه اجــرای پــروژه ای 
ــادی  ــه صی ــت جامع ــن وضعی ــداف آن را تعیی ــتا اه ــن راس در همی
درگیــر در ایــن فعالیــت، تعییــن نقــش صیــد شــناورهای پرســاین 
دوقایقــی در امــرار معــاش جامعــه صیــادی مرتبــط، تعییــن میــزان 
ــان در شــناورهای  ــه ملوان دســتمزد و الگــوی پرداخــت دســتمزد ب
ــناورهای  ــادی ش ــه صی ــاختار هزین ــن س ــی، تعیی ــاین دوقایق پرس
پرســاین دوقایقــی در صیــد ماهیــان ســطح زی ریــز و تعییــن بهــره 
وری اقتصــادی صیــد شــناورهای پرســاین دوقایقــی در صیــد ماهیان 

ســطح زی ریــز عنــوان نمــود.
ــا توجــه  ایشــان در ادامــه نتایــج حاصــل از اجــرای ایــن پــروژه را ب
بــه ســطح تحصیــالت و موقعیــت شــغلی صیــادان و ملوانــان، ســن و 
ســطح ســواد افــراد شــاغل در شــناور، تعــداد افــراد خانــواده پرســنل 
شــاغل در شــناور و ســهم درآمــد خانــواده از طریــق فعالیــت هــای 
صیــادی، اثــر حضــور یــا عــدم حضــور  مالــک شــناور بــر میانگیــن 
ــناورهای  ــاروی در ش ــای دری ــر، روزه ــای متغی ــه ه ــد و هزین درآم
ــای  ــه ه ــد، هزین ــرانه صی ــزان و س ــرآورد می ــی، ب ــاین دو قایق پرس
فعالیــت هــای صیــادی، هزینــه هــای متغیر، شــاخص هــای اقتصادی 
)درآمــد و ســرمایه گــذاری(، شــاخص هــای اقتصــادی ـ اجتماعــی 
صیــادی، شــاخص هــای فنــی و زیســت محیطــی، بهــره بــرداری از 
ذخایــر ماهیــان ســطح زی ریــز را تامیــن کننــده بیــش از 95 درصــد 

هزینــه هــای معیشــت جامعــه صیــادی بهــره بــردار بیــان کــرد.
در ادامــه دکتــر دلیــری، ریســک بــاالی صیــد بــی رویــه و کاهــش 
ــف در  ــد را ناشــی از ضع ــی صی ــود اقتصــادی و اجتماع مســتمر س

منابــع و زیرســاخت هــا و عــدم تخصــص کافــی در اســتفاده از مــدل 
هــای ارزیابــی ذخایــر دانســته و رویکــرد مدیریــت تطبیقــی صیــد را 
راهــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات مدیریتــی عنــوان نمــود کــه در ایــن 
نــوع مدیریــت تغییــرات در اکوسیســتم بــه طــور مســتمر پایــش و 
ــم  پیــش بینــی و متعاقــب آن اقدامــات مدیریتــی بازبینــی و تنظی
ــار  ــی رفت ــی، پویای ــل اقلیم ــد عوام ــک صی ــتم دینامی و در سیس
صیــادان، وضعیــت متغیرهــای تولیــد و تغییــر شــرایط اقتصــادی و 

بــازار بررســی مــی شــوند.
ایشــان ســپس چهارچــوب رویکــرد مدیریــت تطبیقــی صیــد و نحوه 
ــم  ــادان  در ه ــنتی صی ــش س ــح داده و  دان ــتفاده از آن را توضی اس
ــا اســتفاده  ــا دانــش علمــی را راه چــاره ای دانســت کــه ب افزایــی ب
از آن اطالعــات جدیــدی دربــاره وضعیــت اکوسیســتم و رفتــار بهــره 
ــه  ــی شــیالتی را ب ــی منتقــل و حکمران ــران اجرای ــه مدی ــرداران ب ب
ــال  ــیده و احتم ــود بخش ــارکتی بهب ــت مش ــت مدیری ــطه تقوی واس
موفقیــت در فراینــد تصمیــم ســازی را افزایــش مــی دهــد. ایشــان 
گفــت: بیشــتر تــالش صیــادی در آبهــای دریایــی ایــران بــه صــورت 
ــی  ــش اصل ــا چال ــق دنی ــتر مناط ــت و در بیش ــنتی اس ــد س صی
مدیریــت صیــد ســنتی ضعــف در حکمرانــی شــیالتی و کمبــود داده 
هــای باکیفیــت اســت، در حالــی کــه بــه صراحــت در دســتورالعمل 
داوطلبانــه تامیــن امنیــت صیــد ســنتی پایــدار بــه اهمیــت دانــش 
ســنتی صیــادان و ارتبــاط آن بــا مدیریــت صیــد پایــدار اشــاره شــده 

اســت.
ایشــان در ادامــه گفــت کــه تحقیقی بــا هدف جمــع آوری و مســتند 
ســازی دانــش صیــادان بــه منظــور ارتقــای مدیریــت صیــد ماهیــان 
ســطحزی ریــز طــی شــهریور 1399 تــا خــرداد 1400 انجــام شــد، 
تعــداد 104 صیــاد )30درصــد جامعــه صیــادی شــاغل در ایــن نــوع 
ــد کــه  ــه شــرکت نمودن ــه طــور داوطلبان ــن تحقیــق ب صیــد( در ای
بــه چهــار گــروه کــم تجربــه )کمتــر و یــا مســاوی 25 ســال ســن( 
تجربــه متوســط )بیــن 26 تــا 40 ســال( باتجربــه )41 تــا 55 ســال( 
و پیشکســوت )بیــش از 55 ســال( تقســیم شــدند کــه حــدود 94 
درصــد دارای تجربــه متوســط تــا خیلــی زیــاد بودنــد. وی گفــت: بــر 
اســاس گفتــه صیــادان گلــه یابــی ماهیــان مهمتریــن عامــل بــرای 
ــاوری هــای ماهیگیــری  ــی صیــد مــی باشــد و اســتفاده از فن کارای
ماننــد ماهــی یــاب پرتابــل کارایــی عملیــات صیــد را افزایــش مــی 
دهــد. هرچنــد هزینــه بــاالی ایــن فنــاوری ممکــن اســت مانعــی بــر 
اســتفاده ماهیگیــران از آن باشــد امــا مزایایــی ماننــد کاهــش مــدت 
زمــان ماهیگیــری و صرفــه جویــی در مصرف ســوخت داشــته باشــد.

ایشــان برگــزاری دوره هــای انتقــال تجــارب صیــادان خبــره توســط 
ــان  ــد بی ــات صی ــود عملی ــرای بهب ــکاری ب ــازمان شــیالت را راه س
ــه در  ــد ک ــادان معتقدن ــتر صی ــت: بیش ــری گف ــر دلی ــود. دکت نم
ــر از  ــی ماهــی در اعمــاق کمت ــا زمانهــای گذشــته فراوان مقایســه ب
20 متــر کاهــش یافتــه و آنهــا جهــت صیــد مجبورنــد بــه مناطــق 

وبینار تخصصی ماهیان سطح زی ریز در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 
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ادامه در صفحه 22
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گــزارش  بــه 
ــز  ــی مرک ــط عموم رواب
شــیالتی  تحقیقــات 
چابهــار،  دور-  آبهــای 
نیــا  مهــدی  دکتــر 
پژوهــش  معــاون 
ملــی  پژوهشــگاه 
شناســی  اقیانــوس 
ــر قاضــی  ــان حراســت آن پژوهشــگاه و دکت ــر حبیبی ــه همــراه دکت ب
لــو رئیــس و تنــی چنــد از همــکاران مرکــز ملــی اقیانــوس شناســی 
چابهــار از مرکــز بازدیــد و در یــک جلســه تخصصــی بــا حضــور دکتــر 
میرزایــی معــاون پژوهشــی مرکــز و دکتــر امیــن راد مســئول محیــط 
زیســت دریایــی مرکــز در خصــوص مــوارد همــکاری هــای مشــترک به 
ویــژه در حــوزه آبــزی پــروری نویــن بحــث و تبــادل نظــر کردنــد. دکتــر 
مهــدی نیــا ضمن اشــاره بــه همــکاری هــای پژوهشــگاه با پژوهشــکده 
هــا و مراکــز تحقیقاتــی مؤسســه تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور بر 
تأکیــد ریاســت پژوهشــگاه بــه هــم افزایــی بیشــتر در ســطح منطقــه 

ــردی  ای، اســتانی اشــاره و پیشــنهاد اجــرای پروژه هــای مشــترک کارب
و درآمــدزا را مطــرح کــرد. حاضریــن در جلســه بــا عقــد تفاهــم نامــه 
ــروژه  ــرای پ ــرارداد اج ــی ق ــات اجرای ــوص اقدام ــکاری و در خص هم
مشــترک طبــق ضوابــط اداری و حقوقــی هــر دو ارگان موافقــت کردند. 
ــر اژدری رئیــس مرکــز ضمــن اســتقبال از رویکــرد آن پژوهشــگاه  دکت
ــای داده  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــردی و اس ــات کارب ــمت مطالع ــه س ب
ــرای  ــور اج ــه منظ ــی ب ــر دو ارگان پژوهش ــود در ه ــی موج ای و دانش
ــل تجــاری  ــی قاب ــش فن ــد دان ــی و تولی ــش بنیان ــای دان ــت ه فعالی
ســازی پیشــنهاد اســتفاده از ظرفیــت هــای پژوهشــگاه ملــی اقیانوس 
ــه عنــوان پایــگاه  شناســی و مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور ب
ــرای  ــور در اج ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــه ای مؤسس منطق
ــت  ــگیری و مدیری ــر پیش ــد ب ــا تأکی ــتی ب ــش زیس ــای پای پروژه ه
ریســک بیمــاری هــای آبــزی پــروری در مــزارع قفــس و میگــو و اجــرای 
طــرح الگویــی گلــه دریایــی sea ranching )آبــزی پــروری دریایــی( را 
داد. همچنیــن مقــرر شــد در خصــوص امــکان تشــکیل شــرکت دانش 
ــه صــورت مشــترک توســط اعضــای هیــأت علمــی دو ارگان  ــان ب بنی

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ــری ه پیگی

دیدار معاون پژوهش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور

دورتــر از ســاحل)30 تــا 40 متــر( برونــد. بــرای اینــکار آنهــا 
ــق و  ــور قای ــدرت موت ــش ق ــه: افزای ــدون مجــوز( از جمل تغییراتی)ب
طــول و ارتفــاع تورهــای صیــد داشــته انــد کــه اینــکار نشــانه خــارج 
از تعــادل بــودن سیســتم مدیریــت و اکوسیســتم اســت و بایســتی در 
قالــب رویکــرد مدیریــت تطبیقــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. وی در 
ادامــه در خصــوص ارزیابــی مشــروعیت سیســتم مدیریــت شــیالتی 
گفــت: صیــادان معتقدنــد کــه مدیریــت مشــارکتی در صیــد ماهیــان 
ســطحزی ضعیــف بــوده و آنهــا جایــگاه خاصــی در فراینــد تصمیــم 
گیــری ندارنــد و بــه همــان انــدازه کــه تمایل صیــادان بــرای مدیریت 
مشــارکتی بــرای دولــت فرصــت مناســبی مــی باشــد کاهــش امیــد 
بــه آینــده شــغلی نیــز عامــل جــدی نگرانــی اســت. بنابرایــن بــرای 
توســعه مدیریــت مشــارکتی فرصــت محــدودی وجــود داشــته کــه 
ــدار  ــد پای ــت صی ــان آن باعــث تضعیــف توســعه مدیری گذشــت زم

مــی گــردد.
ــش  ــوص نق ــی، در خص ــر اجالل ــخنران دکت ــن س ــومین و آخری س
اکولوژیــک ماهیــان ســطح زی ریــز در اکوسیســتم دریایــی هرمزگان 
ــرژی از  ــال ان ــان در انتق ــاردین ماهی ــک س ــت اکولوژی ــت: اهمی گف
پالنکتونهــا بــه ســطوح غذایــی باالتــر بــوده و زندگــی به صــورت گله 
ای، رفتــاری اســت کــه آنهــا را در مقابــل شــکار شــدن محافظــت می 
نمایــد. ســاردین هــا اساســا در آب شــور زندگــی مــی کننــد. بــرای 
تغذیــه از پالنکتــون هــا در اقیانــوس هــا و ســواحل ســفر مــی کننــد، 
بــه عنــوان یــک منبــع غذایــی غنــی از مــواد مغــذی بــرای بســیاری 
ــی،  ــیرهای دریای ــی، ش ــدگان دریای ــد پرن ــر مانن ــات بزرگت از حیوان
نهنــگ هــا و ســایر گونــه هــا عمــل مــی کننــد. ســاردین ماهیــان در 

اقیانــوس هــای معتــدل و نیمــه گرمســیری ســاحلی کــم عمــق در 
سراســر جهــان یافــت مــی شــوند. بــه طــور کلــی ســاردین ماهیــان 
بــه روش پرســاینر صیــد مــی شــوند کــه کمتریــن آثــار مخــرب بــر 
محیــط زیســت را دارد و دارای کمتریــن صیــد ضمنــی هــم هســتند. 
ــای  ــس ه ــان را فل ــن ماهی ــک ای ــای مورفولوژی ــازش ه ــان س ایش
ــی  ــدن دوک ــری از شــکار شــدن و ب ــرای جلوگی ــره ای ب شــفاف نق

شــکل یــا گــرد جهــت از بیــن بــردن اصطــکاک بیــان کــرد.
ــه  ــی ک ــره غذای ــرژی در زنجی ــاده و ان ــال م ــت: چرخــه انتق وی گف
ماهیــان پالژیــک ســطح زی بخشــی از آن را تشــکیل مــی دهنــد، در 
دریاهــای بــاز و اقیانــوس هــا شــامل فیتوپالنکتــون هــا اســت کــه بــا 
اســتفاده از نــور خورشــید و مــواد معدنــی تولیــدات اولیــه را شــکل 
داده و بعــد از آن ســخت پوســتان کــه عمدتــا شــامل پاروپایــان مــی 
باشــند بعــد از پاروپایــان یــا کوپــه پــودا زئوپالنکتــون هــای بزرگتــر، 
ــره  ــه از زنجی ــج حلق ــزرگ شــامل پن ــان ب ــان کوچــک و ماهی ماهی
غذایــی هســتند کــه ماهیــان پالژیــک ســطح زی در زمــره ماهیــان 

کوچــک قــرار دارنــد.
ــه  ــده و ب ــاه ش ــی کوت ــره غذای ــن زنجی ــز ای ــق حاصلخی در مناط
ــا  ــان ســطح زی و نهایت ــا، ماهی ــون ه ــا، زئوپالنکت ــون ه فیتوپالنکت
ــرژی  ــال ان ــالن انتق ــود. بی ــی ش ــم م ــزرگ و انســان خت ــان ب ماهی
در مناطــق معمولــی 10 درصــد ولــی در مناطــق حاصلخیــز یــا آپ 

ــد. ــی باش ــگ 20 درصــد م ولین
دکتــر اجاللــی در خاتمــه پیشــنهاداتی از جملــه تهیــه آمــار صیــد 
بــه وســیله صیــادان، تنظیــم پروپــوزال هــای دانشــجویی در زمینــه 
تــوان اکولوژیــک و میــزان انتقــال انــرژی و تبدیــل انــرژی در ســطوح 
مختلــف غذایــی و مطالعــات اقتصــادی و اجتماعــی ســاردین ماهیــان 

و نقــش آنهــا در اقتصــاد کشــور را ارائــه نمــود.
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــه  ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــا  تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، 
اهدافــی چــون تبــادل افــکار بدیــع و توســعه 
ــی  ــی، بازاریاب همــکاری هــای اقتصــادی و فن
ــدی در  ــاری و تولی ــات تج ــناخت امکان و ش
عرصــه داخلــی و بیــن المللــی و ایجــاد 
ــه  ــیالت، ارائ ــوالت ش ــادرات محص ــتر ص بس
پیشــرفت هــای داخلــی و خارجــی در عرصــه صنعــت شــیالت، تقویت 
و بهبــود سیســتم توزیــع و تســهیل ارتباطــات تجــاری و فنــی، ارتقــا 
دانــش فنــی در تولیــد، عمــل آوری و بازاریابــی، معرفی پتانســیل های 
جدیــد، ایجــاد زمینــه اشــتغال بیشــتر در صنعــت شــیالت کشــور و 
فرهنــگ ســازی و ترویــج الگوهــای بهینــه مصــرف غذاهای دریایــی، در 

ــرد. ــه کار ک ــران شــروع ب ــی ته محــل نمایشــگاه هــای دائم
در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، وزیــر جهــاد کشــاورزي بــا اشــاره 
ــق  ــژه در مناط ــان به وی ــد آبزی ــراي تولی ــود ب ــاد موج ــت زی ــه ظرفی ب
ســاحلي کشــور، گفــت: بــه  منظــور تقویــت ذخایــر در ســواحل کشــور 
بایــد اقدامــات بیشــتري انجــام شــود. »ســید جــواد ســاداتي نژاد« در 
مراســم افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه بین المللــي شــیالت، آبزیــان، 
ــور  ــزود: در کش ــته، اف ــع وابس ــي و صنای ــاي دریای ــري، غذاه ماهیگی
ــان  ــر آبزی ــف تکثی ــاي مختل ــر گونه ه ــازي ذخای ــي بازس ــز دولت مراک

ــود. ــازي مي ش ــا رهاس ــا و رودخانه ه ــه در دری ــود دارد ک وج
وزیــر جهــاد کشــاورزي اظهــار کــرد: فعالیــت بازســازي ذخایــر آبزیــان از 
ــران بــه منظــور پایــداري بهــره  ســال ها پیــش در ســازمان شــیالت ای
بــرداري صیــد و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــي آبزیانــي کــه مــورد بهــره 
ــون  ــش از 350 میلی ــد، انجــام و ســالیانه بی ــي گیرن ــرار م ــرداري ق ب

ــي کشــور رهاســازي مي شــود. ــان در منابــع آب ــواع آبزی قطعــه ان
ــمندي  ــذي ارزش ــواد مغ ــان م ــه آبزی ــود اینک ــا وج ــرد: ب وي تصریح ک
ــي نمــود نداشــته اســت کــه ایــن  ــردم به خوب ــد امــا در ســفره م دارن
امــر بیانگــر مشــکل مــا در معرفــي و حتــي تولیــد ایــن محصــوالت 
ــرمایه گذاري  ــه س ــاز ب ــان نی ــرآوري آبزی ــع ف ــت: صنای ــت. وي گف اس
ــروج  ــاهد خ ــاورزي ش ــش کش ــوع در بخ ــا در مجم ــتري دارد، ام بیش
ــن  ــه ای ســرمایه گــذاران هســتیم و الزم اســت از ســایر بخــش هــا ب
ــه  داد:  ــاورزي ادام ــاد کش ــر جه ــود. وزی ــذار وارد ش ــرمایه گ ــش س بخ
ــي  ــه بخــش خصوص ــوط ب ــران مرب ــد 98 درصــد کشــاورزي ای هرچن
اســت، امــا در بخــش شــیالت ایــن  طــور نیســت و بایــد واگــذاري هــا 
افزایــش یابــد کــه مــي توانــد تولیــد و ثــروت بیشــتري بــراي کشــور 
ــتر  ــش ورود بیش ــد افزای ــزود: نیازمن ــد. وي اف ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــتیم ک ــیالت هس ــش ش ــه بخ ــا ب دانش بنیان ه
ــاره   ــا اش ــاداتي نژاد ب ــت. س ــر اس ــاورزي عقب ت ــاي کش ــایر بخش ه س
ــت: در بخــش  ــان، گف ــوراک آبزی ــت صــادرات در بخــش خ ــه ظرفی ب
ــا، صــادرات  ــه ورود بیشــتر دانش بنیان ه ــاز ب ــز نی ــي نی خــوراک ماه
ــال  ــه دنب ــه ب ــاي اینک ــرد: به ج ــد ک ــود دارد. وي تاکی و ارزآوري وج
ــز  ــم موفقیت آمی ــع ه ــي مواق ــه در برخ ــم ک ــد بروی ــت صی محدودی
نبــوده و نتیجــه آن 12 هــزار صیــاد غیرمجــاز اســت، بایــد بــه ســمت 

ــم. ســرمایه گــذاري و تقویــت ســواحل حرکــت کنی
گفتنــی اســت در راســتای ســخنان وزیــر جهــاد کشــاورزی، مبنــی بــر 
افزایــش ورود بیشــتر دانــش بنیــان هــا بــه بخــش شــیالت، موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور نیــز در اقدامــی موثــر و کــم نظیــر، 
ــوزه  ــن ح ــان و اشــتغال آفری ــش بنی ــه، دان ــی، نوآوران ــداد کارآفرین روی
ــهریورماه  ــداد در ش ــش روی ــش پی ــه بخ ــت دارد ک ــیالت را در دس ش
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــت ب ــرار اس ــتا ق ــن راس ــد. در همی ــزار ش برگ
فناورانــه احصــا شــده، قســمت اصلــی رویــداد و پســا رویــداد نیــز بــه 
منظــور افزایــش شــرکت هــای دانــش بنیــان و حمایــت از آنهــا طــی 

مــاه هــای آینــده برگــزار خواهــد شــد.
در خــالل ایــن نمایشــگاه، دکتــر خیــام نکوئــی معــاون وزیــر و رئیــس 
ــه  ــه موسس ــج کشــاورزی، از غرف ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق س
بازدیــد و مصاحبــه ای اختصاصــی بــا روابــط عمومــی موسســه انجــام 
ــس  ــینی رئی ــدس حس ــم، مهن ــن مراس ــری از ای ــش دیگ داد. در بخ
ســازمان شــیالت ایــران، بــا اشــاره بــه تولیــد یــک میلیــون و 259 هزار 
تــن تولیــدات شــیالتی، گفــت: در برخــی اســتان هــا مصــرف آبزیــان 
بــاال و در برخــی اســتان هــا مصــرف کمــی داریــم کــه برخــی مدعــی 
ــی کــه  هســتند ماهــی گــران اســت و در دســترس نیســت در صورت
ــان ارزان  ــوان از ماهی ــی ت ــد و م ــاق بیفت ــرف اتف ــگ مص ــد فرهن بای
ــران  ــا گ ــان از ارزان ت ــه داد: آبزی ــرد. وی ادام ــه ک ــذ تهی ــای لذی غذاه
قیمــت دارد مــا نمــی توانیــم شــاخص آبزیــان را فقــط ماهــی هــای 
ــغ و فرهنــگ  ــج و تبلی ــا تروی ــد ب ــن بای ــم بنابرای ــرار بدهی ــی ق دریای
ســازی مــردم را بــه ســمت مصــرف ماهــی هــای ارزان ســوق دهیــم.

ــن  ــود را جایگزی ــی ف ــم س ــد تــالش کنی ــون بای ــرد: اکن وی اظهــار ک
فســت فودهــا کنیــم. مهنــدس حســینی، ادامــه داد: شــیالت بخــش 
پرریســکی اســت کــه بــرای پایــداری در تولیــدات ایــن بخــش نیازمند 
بیمــه هســتیم زیــرا اکنــون اکثــر پــرورش دهنــدگان مــا بیمــه ندارنــد 

و یــا صنعــت بیمــه پوشــش مناســبی نــدارد.
ــس ســازمان  ــر و رئی ــاون وزی ــینی مع ــدس حس ــی اســت مهن گفتن
ــر و رئیــس  ــران، دکتــر ســید محمــد آقامیــری معــاون وزی شــیالت ای
ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســردار حســین دهقــان دبیــر اجرایــی 
شــورای توســعه ســواحل مکــران، از غرفــه موسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور بازدیــد و در ارتبــاط بــا مباحــث شــیالتی و اقدامــات 

محققــان موسســه تبــادل نظــر کردنــد.

حضور فعال موسسه در ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزیان
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گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  موسســه 
علــوم شــیالتی کشــور، 
پــروژه  راســتای  در 
توانمندســازی  هــای 
در  پــروران  آبــزی 
ــه،  ــای موسس ــه ه ــال یافت ــج و انتق ــت تروی ــد معاون ــاء تولی ارتق
برگــزاری وبینــار آموزشــی ارتقــاء تولیــد در مــزارع پــرورش ماهیــان 
ســردآبی بــا حضــور پــرورش دهنــده نمونــه ماهیــان ســردآبی بــه 
ــد،  ــال تولی ــداول در س ــه روش مت ــن ب ــم و همچنی روش متراک

ــات  ــال تجربی ــدف انتق ــا ه ــن ب ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان
پــرورش دهنــدگان و کارشناســان ایــن بخــش بــه صــورت مجــازی 
و بــا حضــور 88 نفــر از بهــره بــرداران، تولیدکننــدگان و جمعــی از 
کارشناســان شــیالت اســتان هــا و کارشناســان پهنــه و محققیــن 
ــد  ــان مجی ــار آقای ــن وبین ــد. در ای ــزار ش ــا برگ ــتان ه ــن اس معی
رمضانــی )پــرورش دهنــده نمونــه ملــی اســتان کهگیلویــه و 
ــه  ــده نمون ــرورش دهن ــد )پ ــدی مؤی ــد( و محمدرضــا احم بویراحم
ملــی اســتان آذربایجــان شــرقی( ضمــن ارائــه شــرح فعالیــت هــای 
ــی  مزرعــه، عوامــل موفقیــت تولیــد در مزرعــه و توصیــه هــای فن
ــش  ــه پرس ــه ب ــن در ادام ــد. همچنی ــح دادن ــادی را توضی و اقتص

هــای شــرکت کننــدگان در وبینــار پاســخ داده شــد.

ارتقاء تولید در مزارع پرورش ماهیان سردآبی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
ــان  ــورخ 29 آب ــنبه م ــالن، روز یکش ــور- گی ــی کش ــای داخل آبه
ــی  ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــبکه آب ــه ش ــن جلس 1401، پنجمی
ــا  ــروری ب ــزی پ ــعه آب ــده در توس ــذای زن ــت غ ــوع اهمی ــا موض ب
ــس  ــاور رئی ــبکه، مش ــو ش ــز عض ــا، مراک ــکده ه ــور پژوهش حض
ــیالت  ــور، ادارات کل ش ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
ــکده و  ــس پژوهش ــی، رئی ــر صیادبوران ــدا دکت ــد. ابت ــزار ش برگ
ــدگان در  ــرکت کنن ــه ش ــامدگویی ب ــن خوش ــبکه ضم ــس ش رئی
ــت  ــه و اهمی ــداف تشــکیل جلس ــوص اه ــت، در خص ــن نشس ای
ــش  ــای دان ــرکت ه ــذب ش ــان و ج ــده در آبزی ــذای زن ــگاه غ جای
ــی در  ــش فن ــج دان ــور و تروی ــاور مح ــای فن ــرکت ه ــان، ش بنی
بخــش خصوصــی نکاتــی را ابــراز داشــت. دکتــر شــریف روحانــی، 
قائــم مقــام موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در 
ــه  ــرا شــده در زمین ــروژه هــای اج خصــوص ســابقه موسســه و پ
ــه  ــه یافت ــای خاتم ــروژه ه ــوع پ ــت و مجم ــده پرداخ ــذای زن غ
ــاز  ــخگوی نی ــه پاس ــرد ک ــالم ک ــورد اع ــه را 88 م ــن زمین در ای
ــر  ــل زی ــا تکمی ــه توســعه ای ب ــد برنام ــی باشــد و بای کشــور نم

ــرار  ــه ق ــورد توج ــانی م ــروی انس ــی و نی ــای فیزیک ــاخت ه س
ــه در  ــده ک ــذای زن ــردی غ ــه راهب ــتا برنام ــن راس ــرد در ای بگی
ــدن  ــد ش ــری و روزآم ــت بازنگ ــود قابلی ــده ب ــن ش ــه 80 تدوی ده
ــی  ــی و ارزیاب ــورد بررس ــبکه م ــن ش ــد در ای ــی توان ــته و م داش
ــر  ــی ب ــیالت مبن ــذاری ش ــدف گ ــه ه ــه ب ــا توج ــرد. ب قرارگی
ــع آب  ــش مناب ــود کاه ــیالتی باوج ــدات ش ــردن تولی ــر ک دوبراب
ــش  ــود و اثربخ ــای موج ــی از راه ه ــالی یک ــیرین و خشکس ش
ــی ماننــد: غــذای  ــر افزایــش بهــره وری بــا اســتفاده از روش های ب
ــذای  ــت غ ــوص اهمی ــن درخص ــت. همچنی ــالگ اس ــده وبیوف زن
ــه  ــردن آن در برنام ــاظ ک ــی و لح ــت غذای ــوزه امنی ــده در ح زن
ــی فــر، رئیــس  ــراز داشــت. ســپس دکتــر نکوئ ــی را اب هفتــم نکات
ــا و نقــش  ــای کشــور، در خصــوص آرتمی ــات آرتمی ــز تحقیق مرک
آن در انتقــال عوامــل بیماریــزا، دکتــر صلواتیــان، رئیــس ایســتگاه 
ــا و  ــون ه ــی زئوپالنکت ــوص معرف ــده درخص ــذای زن ــات غ تحقیق
ــی  ــر طرف ــروری، دکت ــزی پ ــت آب ــا در صنع ــی از آنه ــرد برخ کارب
ــروری  ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــوزان زاده، عض م
ــون  ــازی زئوپالنکت ــی س ــوص غن ــور، در خص ــوب کش ــای جن آبه
در تکثیــر ماهیــان دریایــی، خانــم دکتــر رحمتــی محقــق 
اهمیــت  خصــوص  در  خــزر  دریــای  اکولــوژی  پژوهشــکده 
ــق  ــی، محق ــر روفچائ ــم دکت ــروری، خان ــزی پ ــا در آب ــک ه جلب
ــوص  ــور در خص ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــد،  ــر پژن ــروری، دکت ــزی پ ــه آب ــادی در عرص ــای اقتص ــک ه جلب
ــی ماهیــان  عضــو هیئــت علمــی انســتیتو تحقیقــات بیــن الملل
خاویــاری در خصــوص تولیــد الرو کــرم خونــی )شــیرونومیده( در 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــدس پورغالم ــی و مهن ــرایط پرورش ش
ــا هــدف  ــی ب ــرم خاک ــرورش ک ــور در خصــوص پ پژوهشــکده مزب
ــع اقتصــادی حاصــل از  ــب مناف ــت و کس ــط زیس ــازی محی بهس
تولیــد ورمــی کمپوســت ســخنرانی ارائــه دادنــد. در پایــان مقــرر 
ــه  ــترک در زمین ــردی مش ــی کارب ــای علم ــت ه ــه فعالی ــد ک ش
ــز  ــا و مراک ــکده ه ــط پژوهش ــده توس ــذای زن ــف غ ــای مختل ه

ــردد. ــری گ ــبکه پیگی ــو ش عض

اهمیت غذای زنده در توسعه آبزی پروری
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روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی مرکــز تحقیقــات 
ژنتیــک و اصــالح نــژاد ماهیان 
ســردآبی شــهید مطهــری 
ــر فرزیــن، رئیس  یاســوج، دکت
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــد کــرد. ایشــان  از مرکــز بازدی
در جلســه ای کــه بــا حضــور 

کارشناســان بــه تبییــن رســالت پــارک علــم و فنــاوری در حــوزه هــای 
مختلــف علــی الخصــوص بخــش کشــاورزی، و توجــه ویــژه به توســعه 
فنــاوری در مباحــث مربــوط بــه آبــزی پــروری در اســتان پرداخــت.  وی 
بعــد از برشــمردن نیازهــای احصــاء شــده بخــش شــیالت توســط دکتر 
ــی، رئیــس مرکــز، ضمــن اســتقبال از برگــزاری رویــداد  صالحــی اردکان
ــیالت  ــوزه ش ــتغال آفرین در ح ــان و اش ــه دانش بنی ــی نوآوران کارآفرین
بــه ارائــه راهکارهــای مختلــف جهــت تبدیــل نیازهــای مذکــور بــه ایده 

ــردی پرداخــت. ــای کارب ه

بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

گزارش تصویری حضور موسسه در ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت


