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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــماره  ــن ش ــیالتی کشــور، شــصت و یکمی ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی انتشــار یافــت کــه 3 یادداشــت از محققــان و اعضــای هیــات  مجلــه تغذیــه دام، طیــور و آبزیــان در حال

ــه چــاپ رســیده اســت. علمــی موسســه در آن ب
»کالن داده هــا و ســازگاری بــا شــرایط اقلیــم« نوشــته دکتــر مهنــاز ربانــی هــا و مهنــدس رکســانا فالحــی، 
ــی  ــم صالح ــد میث ــر محم ــودی و دکت ــه محم ــر رقی ــته دکت ــی« نوش ــن و الرو ماه ــم، جنی ــاد تخ »انجم
اردکانــی و »نگاهــی بــر ذخایــر میگــو در آب هــای جنــوب کشــور بــا تاکیــد بــر آب هــای شــمالی اســتان 
ــاپ  ــه چ ــای ب ــت ه ــن یادداش ــمی، عناوی ــا هاش ــید احمدرض ــر س ــته دکت ــتان« نوش ــتان و بلوچس سیس

ــن شــماره هســتند. رســیده در ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، در راســتای پــروژه هــای توانمند 
ــج و  ــت تروی ــان، اشــتغال آفریــن، معاون ــد، دانــش بنی ــد در ســال تولی ــروران در ارتقــاء تولی ــزی پ ســازی آب
انتقــال یافتــه هــای علمــی مؤسســه وبینــار آموزشــی ارتقــاء تولیــد در مــزارع ماهیــان گرمابــی را بــا هــدف 
ــا  ــازی و ب ــورت مج ــه ص ــش ب ــن بخ ــان ای ــی و کارشناس ــه مل ــدگان نمون ــرورش دهن ــات پ ــال تجربی انتق
ــرداران، تولیدکننــدگان و کارشناســان شــیالت اســتان هــا، کارشناســان  ــره ب ــر از به حضــور بیــش از 73 نف
ــرورش  ــاعدی پ ــیدکاظم س ــای س ــار آق ــن وبین ــود. در ای ــزار نم ــا برگ ــتان ه ــن اس ــن معی ــه و محققی پهن
دهنــده نمونــه ملــی ماهیــان گرمابــی از اســتان خوزســتان شهرســتان شــوش ضمــن ارائــه شــرح فعالیــت هــای مزرعــه، عوامــل موفقیــت 

ــه پرســش هــای شــرکت کننــدگان نیــز پاســخ داد. ــی و اقتصــادی، ب و توصیــه هــای فن

بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، 3 عنــوان کتــاب بــا تــالش محققیــن عرصــه علــوم شــیالتی 
و بخــش اطالعــات علمــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور منتشــر شــد.

عناوین کتاب ها به شرح ذیل است:
زیست و نانو فناوری دریایی، مؤلفان: دکتر محمود حافظیه، دکتر همایون حسین زاده صحافی

ــر  ــر ســید امین الــه تقــوی مطلــق، دکت ــی آبزیــان تجــاری آبهــای خلیــج فــارس و دریــای عمــان، مؤلفــان: دکت الگــوی پراکنــش و فراوان
ــی نســب، مهنــدس غالمرضــا دریانبــرد تــورج ول

ــی،  ــه بهمن ــر ذبیح ال ــیف زاده، دکت ــا س ــر مین ــان: دکت ــا(، مترجم ــرد آنه ــن آوری و کارب ــیمی، ف ــرفت در ش ــی )پیش ــای دریای ــوم غذاه عل
ــی ــاز لکزای مهنــدس فرحن

روابط عمومی موسسه، ضمن تبریک به محققین ارجمند این عرصه، آرزوی توفیقات بیشتر را برایشان مسئلت دارد.

انتشار 3 یادداشت علمی محققان موسسه در مجله تغذیه دام، طیور و آبزیان

وبینار با پرورش دهنده نمونه ملی ماهیان گرمابی

انتشار 3 عنوان کتاب
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
آبهــای دور- چابهــار، جلســه ای 
ــتورالعمل  ــورد بررســی دس در م
بهداشــتی  بنــدی فنــی و   29
ســازمان  ســوی  از  صــادره 
ــس  ــر اژدری، رئی ــور دکت ــا حض ــور ب ــکی کش ــیالت و دامپزش ش
ــر  ــتان، دکت ــروری اس ــزی پ ــاون آب ــری، مع ــدس ناص ــز، مهن مرک
ــر  ــم دکت ــار، خان ــتان چابه ــکی شهرس ــس دامپزش ــینی، رئی حس
داودی، رئیــس اداره بهداشــت آبزیــان دامپزشــکی اســتان و ســایر 
ــات  ــودن الزام ــی نم ــور اجرای ــه منظ ــد. ب ــزار ش ــان برگ کارشناس
ــوارد  ــی 1402 م ــال زراع ــو در س ــد میگ ــتی تولی ــی و بهداش فن
مربــوط بــه نحــوه بیمــه بچــه میگــو، واردات پســت الرو از خــارج 

اســتان و بررســی کیفــی انــواع غذاهــای تجــاری مــورد اســتفاده در 
مجتمــع بحــث و تبــادل نظــر شــد. در ایــن جلســه مقــرر گردیــد 
بــا توجــه بــه بــروز بیمــاری AHPND در اســتان همســایه عــالوه 
بــر مجــوز دامپزشــکی بــرای ورود الرو از مراکــز دیگــر دارای کوپــه 
بنــدی و آزمایــش RT-PCR نیــز ورود بــه چابهــار در آزمایشــگاه 
هــای معتمــد دامپزشــکی انجــام شــود. همچنیــن پروتــکل زمــان 
ــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی  ــاده ســازی و ذخیــره ســازی ب آم
بــا توجــه بــه شــرایط مجتمــع صنعتــی گواتــر و ســایر مجتمــع هــا 
)رودیــک و گوردیــم( مشــخص شــود. در ایــن جلســه دبیــر انجمــن 
ــدگان  ــه هــای تولیدکنن ــه نقطــه نظــرات و دغدغ صنفــی میگــو ب
ــت  ــس اداره بهداش ــر داودی، رئی ــم دکت ــان خان ــت. در پای پرداخ
ــان اســتان پیگیــری هــای شــیالت و انجمــن جهــت معرفــی  آبزی

ــرد. ــد ک ــتی تأکی ــی و بهداش ــئول فن ــک مس دامپزش

ــط عمومــی  ــه گــزارش رواب ب
شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
ــتای  ــار، در راس ــای دور-چابه آبه
ــروژه پایــش  ــی پ انجــام فازعملیات
ماهیــان  از  برداشــت  وضعیــت 
حلــوا ســیاه، کوتــر دم زرد، کوتــر 
ــی و شــوریده، ســارم، گیــش در آب هــای  دم ســیاه، سنگســر معمول
اســتان سیســتان و بلوچســتان، زیســت ســنجی نمونــه هــای فــوق در 
ــه  حــال انجــام اســت. گفتنــی اســت اطالعــات زیســت ســنجی نمون
ماهیــان مــورد بررســی هــر هفتــه از مناطــق تخلیــه صیــد در شــرق 
و غــرب اســتان و همچنیــن بــازار ماهــی در حــال انجــام و ثبــت مــی 
باشــد. ایــن عمــل بــا هــدف تعییــن میانگیــن طولــی صیــد هــر گونــه 

بــر حســب مــاه و ســال، تعییــن ترکیــب درصــد ماهیــان صیــد شــده با 
طــول اســتاندارد و غیــر اســتاندارد، تعییــن درصــد ماهیــان اســتاندارد 
و غیــر اســتاندارد در کل صیــد تخلیــه شــده هــر گونــه بــا توجــه بــه 
مرکــز تخلیــه صیــد، مقایســه ترکیــب و میانگیــن طــول صیــد گونــه 
ــا ابزارهــای مختلــف صیــد در آب هــای  هــای مــورد هــدف پایــش ب
دریــای عمــان انجــام مــی شــود. مهمتریــن نکتــه ای کــه در انجــام این 
پــروژه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
اکثــر ذخایــر ماهیگیــری مــا در حــال بهــره بــرداری هســتند آمــار و 
اطالعــات از جنبــه هــای مختلــف هــر ذخیــره در حــال بهــره بــرداری، 
میــزان صیــد، دامنــه طولــی صیــد و دامنــه وزنــی صیــد مــی توانــد 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــن و اجــرای برنام ــری را در تدوی ــت ماهیگی مدیری

ــد. ــی کن ــت و راهنمای ــه هدای ــر هــر گون ــدار از ذخای برداشــت پای

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
پــروری آبهــای داخلــی کشــور- 
گیــالن، روز دوشــنبه مــورخ 
راســتای  1401در  دی   12
ــزارع  ــا م ــی ب ــی و ترویج ــی، فن ــای علم ــکاری ه ــترش هم گس
تکثیــر و پــرورش بخــش خصوصــی، دکتــر محمــد صیــاد 
ــش، رئیــس  ــر بهمن ــاق دکت ــه اتف ــی، رئیــس پژوهشــکده ب بوران
ــان جهــت تنظیــم  ــژاد آبزی ــرورش و اصــالح ن ــر و پ بخــش تکثی
یــک تفاهــم نامــه پژوهشــی بــه مزرعــه نمونــه پرورشــی ماهیــان 
ــع در شهرســتان صومعــه ســرا،  ــی منفــرد واق ــای ول ــی آق گرماب
ــر مزرعــه در خصــوص  ــا مدی ــر عزیمــت نمــود و ب روســتای چوب
چگونگــی همــکاری پژوهشــی اجــرای یــک پــروژه افزایــش 
تولیــد در واحــد ســطح تــا ســقف بــاالی 1۵ تــن مذاکــره کــرد. 
ــزه  ــا مکانی ــون ب ــا کن ــرد ت ــای منف ــه آق ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

نمــودن اســتخر هــای پرورشــی خــود موفــق بــه تولیــد 12 تــن 
ــته  ــال گذش ــار در س ــطح هکت ــد س ــی در واح ــان گرماب ماهی
ــا  ــت ب ــر اس ــد در نظ ــه جدی ــم نام ــن تفاه ــه در ای ــده ک گردی
ایــن  آزمایشــگاهی  تــوان  از  اســتفاده  و  طرفیــن  همــکاری 
ــون،  ــیمی، پالنکت ــای هیدروش ــگاه ه ــد: آزمایش ــکده مانن پژوهش
تغذیــه و بیمــاری هــا امــکان تولیــد بــاالی 1۵ تــن در هکتــار در 
ســطح ســه اســتخر مــورد هــدف گــذاری و مطالعــه قــرار گیــرد 
ــردی  ــای کارب ــروژه ه ــایر پ ــرای س ــن در خصــوص اج و همچنی
کــه امــکان اجــرای آن در ایــن مزرعــه پرورشــی وجــود خواهــد 
داشــت، توافقاتــی بــه عمــل آمــد. در ضمــن بــه اتفــاق مهنــدس 
ــاون  ــاد، مع ــدس ش ــالن و مهن ــیالت گی ــر کل ش ــی، مدی خلیل
ــر ترویــج شــیالت  ــزی پــروری شــیالت گیــالن و مدی توســعه آب
از مزرعــه ماهــی گوشــت بازدیــد بــه عمــل آمــد و در خصــوص 
ــی  همــکاری هــای مشــترک و تفاهــم نامــه ســه جانبــه مذاکرات

ــت. ــام گرف انج

برگزاری کمیته فنی و بهداشتی پرورش میگو

پایش برداشت از گونه های تجاری

بازدید از مزارع پیشرو پرورش ماهیان گرمابی استان گیالن 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
آبهــای جنــوب کشــور- اهــواز، دکتــر حســین هوشــمند، رئیــس، 
ــس  ــان پژوهشــکده پ ــر محقق ــاوری و دیگ ــاون پژوهــش و فن مع
از حضــور در مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برتــر دانشــکده 
ــب  ــرورش قط ــش پ ــران از بخ ــهید چم ــگاه ش ــکی دانش دامپزش
ــه روش بایوفــالک بازدیــد و نکاتــی  ــان و پایلــوت پــرورش ب آبزی
ــر  ــان، دکت ــود. در پای ــنهاد نم ــا پیش ــاخت آنه ــود س ــر بهب را ب
ــکی خواســتار همــکاری  ــکده دامپزش ــس دانش علیشــاهی، رئی
هــای بیشــتر و مســتمر بــرای انجــام پــروژه هــای مشــترک بیــن 

ــد. ــکده ش ــگاه و پژوهش دانش

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده آبــزی 
جنــوب  هــای  آب  پــروری 
کشــور- اهــواز، دکتــر حســین 
ــدس  ــس، مهن ــمند، رئی هوش
ســیدعبدالصاحب مرتضــوی 
و  پژوهــش  معــاون  زاده، 
فنــاوری، مهنــدس حمیــد بچــای زاده، معــاون برنامه ریــزی و 
پشــتیبانی، دکتــر مینــا آهنگرزاده، رئیــس بخش بهداشــت و بیماری 
هــای آبزیــان و محققــان بخــش آبــزی پــروری پژوهشــکده دیــداری 
صمیمانــه بــا دکتــر مهــرداد محمــدی دوســت، سرپرســت اداره کل 
شــیالت خوزســتان داشــتند. دکتــر هوشــمند ضمــن عــرض تبریک 

ــد  ــن پســت، از رون ــدی ای ــرای تص ــدی دوســت ب ــر محم ــه دکت ب
ــد  پیشــرفت طــرح هــای مشــترکی گفــت کــه پژوهشــکده در چن
ســال اخیــر بــا اداره کل شــیالت داشــته اســت. همچنیــن اهــداف 
مشــترک پژوهشــکده و اداره کل را در زمینــه امنیــت غذایــی مطــرح 
ــه  ــرورش گون ــدور پ ــوز ص ــف مج ــن تکلی ــتار تعیی ــود و خواس نم
هایــی شــد کــه تحولــی مهــم در تنــوع بخشــی در صنعــت پــرورش 
ماهــی ایجــاد مــی کننــد. دکتــر محمــدی دوســت نیــز بــه اهمیــت 
همبســتگی بخــش تحقیقــات و اجــرا اشــاره و پیشــنهادهای موثــری 
در زمینــه همــکاری هــای آتــی بــا پژوهشــکده عنــوان نمــود. وی، 
ترویــج نتایــج پژوهــش هــای ســازنده در بیــن پــرورش دهنــدگان 
را ضــروری خوانــد و خواســتار ارائــه ایــده هــای نویــن همراســتا بــا 

ــرا شــد. ــای بخــش اج نیازه

بازدید از بخش پرورش قطب آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران 

دیدار صمیمانه با سرپرست اداره کل شیالت خوزستان

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
اهــواز،  کشــور-  جنــوب  هــای 
هوشــمند،  حســین  دکتــر 
رئیــس پژوهشــکده در دانشــکده 
شــهید  دانشــگاه  دامپزشــکی 
چمــران بــه مناســبت هفتــه پژوهــش ســنخرانی خــود را بــا عنــوان 
ــود.  ــراد نم ــروری« ای ــزی پ ــت آن در آب ــارف و اهمی ــای نامتع »آب ه
وی در ابتــدا بــه تعریــف انــواع آب نامتعــارف، منشــا آنهــا پرداخــت و 
افــزود: یکــی از پتانســیل هــای مهــم در کشــور و بــه ویــژه در اســتان 
خوزســتان حجــم زیــادی از آب هــای نامتعــارف مــی باشــد کــه بــه 
ــا  ــی شــود و ب ــوان یــک معضــل زیســت محیطــی محســوب م عن
ــش  ــی، بخ ــع آب ــن مناب ــاورزان از ای ــتقبال کش ــدم اس ــه ع ــه ب توج
ــع آب  ــه مناب ــت کاهــش فشــار ب ــد در جه ــی توان ــروری م ــزی پ آب
شــیرین و همچنیــن تولیــد محصــوالت آبــزی پــروری در ایــن راســتا 
ــرورش  ــی پ ــروژه هــای تحقیقات ــه پ ــر هوشــمند، ب ــردارد. دکت گام ب
ــروری آبهــای  ــزی پ ــی و میگــو اشــاره نمــود کــه پژوهشــکده آب ماه

ــتان از زه آب  ــیالت خوزس ــکاری اداره کل ش ــا هم ــور ب ــوب کش جن
ــزی  ــه آب ــرورش دو گون ــرای پ ــای کشــاورزی ب ــت ه حاصــل از فعالی
ــرد. وی،  ــره ب ــی( به ــی آســیایی و میگــوی وانام ــاس دریای ــی ب )ماه
ــی  ــرای بررس ــوب ب ــرداری از آب و رس ــه ب ــه نمون ــت ک ــان داش اذع
ــزات  ــموم، فل ــی س ــیمیایی، آلودگ ــی و ش ــای فیزیک ــاخص ه ش
ــی و همچنیــن بررســی شــاخص هــای رشــد  ــار میکروب ســنگین، ب
ــی، میگــو انجــام شــده اســت  ــرورش ماه ــه در طــول دوره پ و تغذی
کــه بیانگــر آن بــود کــه پــرورش در ایــن پســاب هــا از نظــر مصــارف 
انســانی در حــد اســتاندارد مــی باشــد. هوشــمند، بــه کاهــش منابــع 
ــترده  ــیار گس ــم بس ــود و حج ــاره نم ــترس اش ــیرین در دس آب ش
پســاب کشــاورزی ماننــد زه آب نیشــکر بــا هدایــت الکتریکــی بــاال را 
پتانســیلی نادیــده گرفتــه شــده در اســتان برشــمرد کــه مــی تــوان 
ــرای اشــتغال زایــی و تولیــد آبزیــان بــا رعایــت اســتانداردهای  از آن ب
آبــزی پــروری بــا پــرورش گونــه هــای مقــاوم بــه شــوری ماننــد بــاس 
دریایــی آســیایی، میگــوی وانامــی و کپــور دریایــی )کاســپین( اقــدام 
نمــود. گفتنــی اســت، ایــن ســخنرانی بــا پاســخ دکتــر هوشــمند بــه 

ــید. ــان رس ــه پای ــار ب ــط حض ــده توس ــرح ش ــای مط ــش ه پرس

سخنرانی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران خوزستان 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهای 
ــر اشــکان اژدری  ــه مناســبت هفتــه پژوهــش دکت دور- چابهــار، ب
ــوزش و  ــات آم ــس تحقیق ــس پردی ــاق رئی ــه اتف ــز ب ــس مرک رئی
ــی  ترویــج کشــاورزی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیع
ــا امــام جمعــه شهرســتان چابهــار حجــت االســالم  بلوچســتان ب
ــم و  ــد عل ــر پیون ــزز، ب ــه مع ــام جمع ــرد. ام ــدار ک ــوی دی موس
ــات  ــزود تحقیق ــرد. وی اف ــد ک ــوی تأکی ــور معن ــا ام ــش ب پژوه
ــرد  ــا ک ــد و تقاض ــرو باش ــای پیش ــه ه ــی عرص ــد در تمام بای
محققیــن بــا حضــور در مــدارس و پایــگاه هــای مردمــی از جمله 
دفاتــر بســیج و مســاجد، عمــوم مــردم را بــا اهمیــت تحقیقــات و 
دســتاوردهای حاصلــه بیشــر آشــنا کننــد. ایشــان متعهــد بــودن 
محققیــن را ضــرورت دســتاورد هــای پژوهشــی، عنــوان کردند. در 
ادامــه حــاج آقــا موســوی پیشــرفت هــا و فعالیــت هــای مراکــز 
ــی  ــد جدای ــر پیون ــر شــمرد و ب ــی ب تحقیقــات شهرســتان را عال
ناپذیــر امــور معنــوی بــا علــم و دانــش تأکیــد کــرد. وی افــزود بــا 
توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در مــورد شــرکت هــای 
ــات را در  ــز تحقیق ــد در کشــور نقــش مرک ــان و تولی ــش بنی دان
ایــن زمینــه پــر رنــگ برشــمرد و از زحمــات مجموعــه تحقیقــات 

ــی کــرد. قدردان

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
ــکان  ــر اش ــار، دکت ــای دور- چابه ه
اژدری، رئیــس مرکــز در راســتای 
ــای  ــگاه ه ــارکت بن ــک و مش جلب
و  پژوهــش  امــر  در  اقتصــادی 
ــه  ــت ب ــا عنای ــان ب ــش بنی ــعه دان ــق و توس ــای تحقی ــت ه فعالی
ــاه  ــک رف ــس بان ــا رئی ــم شــیالتی در اســتان ب ــت هــای عظی ظرفی
ــا و  ــت ه ــریح فعالی ــه تش ــی داشــت و ب ــران نسشــتی صمیم کارگ
سیاســت هــای خــرد و کالن مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور و 
برنامه هــای پژوهشــی پرداخــت. همچنیــن وی بــر تقویــت توانمندی 
هــا و حرفــه  آمــوزی و مهــارت  افزایــی افــراد جامعــه  هــدف بانــک در 
امــر تخصیــص وام هــای خــود اشــتغالی در زمینــه شــیالت تأکیــد 
کــرد. دکتــر اشــکان اژدری ابــراز کــرد: مــا خواســتار مشــارکت  جویــی 

ــت  ــا در تقوی ــک ه ــه بان ــای اقتصــادی از جمل ــگاه ه ــت بن و حمای
فعالیــت هــای دانــش بنیــان محصــول محــور بــه خصــوص حمایــت 
از شــرکت هــای ثبــت شــده توســط اعضــای هیــأت علمی هســتیم. 
ــا  ــران ب ــاه کارگ ــک رف ــعب بان ــر ش ــی، مدی ــم بهرام ــه جاس در ادام
ــه  ــور اســت و ب ــی ســالمت مح ــاه، بانک ــک رف ــه بان ــه اینک اشــاره ب
ــا در  ــزود: م ــود، اف ــی ش ــناخته م ــری ش ــام کارگ ــی نظ ــوان حام عن
مجموعــه بانــک رفــاه همــواره بــه مســئولیت هــای اجتماعــی خــود 
پایبندیــم و معتقدیــم کــه پیشــرفت و آبادانــی کشــور در گــرو توجه 
ــا  ــکاری م ــل و هم ــه تعام ــد اســت ک ــوزه اشــتغال مول ــه ح ــژه ب وی
ــتار  ــردد و خواس ــف گ ــتا تعری ــن راس ــد در همی ــی توان ــز م ــا مرک ب
گســترش همــکاری هــای بیــن ســازمانی بــه منظــور گســترش چتر 
حمایتــی بــر اقشــار آســیب پذیــر جامعــه هســتیم. در پایــان مقــرر 
گردیــد اعضــای بانــک بــه اتفــاق مدیــر سرپرســتی اســتان از امکانات 

ــد، داشــته باشــند. ــرا بازدی ــات در حــال اج ــز و اقدام مرک

 دیدار رئیس مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور با
امام جمعه شهرستان چابهار

نشست رئیس مرکز تحقیقات شیالتی آب های دور با رئیس بانک رفاه کارگران شهرستان چابهار



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــر  ــم دکت ــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور- چابهــار، خان ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
داودی، رئیــس اداره بهداشــت آبزیــان دامپزشــکی شهرســتان چابهــار بــه اتفــاق آقــای جهانتیــغ 
ــرورش میگــوی کرومــا بازدیــد کردنــد.  ــروژه پایلــوت پ ــر مرکــز و رونــد اجــرای پ از کارگاه تکثی
ــروژه و فعالیــت  ــروری مرکــز گزارشــی از رونــد اجــرای پ در ایــن بازدیــد رئیــس بخــش آبــزی پ

هــای انجــام گرفتــه تاکنــون را بیــان کــرد.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
میگــوی کشــور- بوشــهر، 
ــتاوردهای  ــگاه دس نمایش
و  فنــاوری  پژوهــش، 
بــا  همزمــان  فن بــازار 
کنفرانــس  چهارمیــن 
ــی دو ســاالنه  بیــن الملل
ــه پژوهــش، در محــل  ــبت هفت ــه مناس ــیمی ب نفــت، گاز و پتروش
دانشــکده نفــت، گاز و پتروشــیمی، دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر 
برگــزار شــد. پژوهشــکده نیز با دســتاوردهای فــن  آورانه و پژوهشــی- 

ــی  ــال داشــت. معرف ــن نمایشــگاه حضــور فع ــی خــود در ای ترویج
ــتورالعمل  ــه، دس ــان یافت ــای پای ــش ه ــزارش پژوه ــدادی از گ تع
ــه از جملــه  هــای ترویجــی، نشــریات و محصــوالت تولیــدی فناوران
ــی پلکــس تشــخیص بیمــاری ویروســی لکــه ســفید،  ــت مولت کی
ــول در  ــوزان محل ــدی، نانوکیت ــوزان تولی ــن و کیت محصــوالت کیتی
آب بــا فنــاوری مــادون دمــای بحرانــی، دســتگاه تصفیــه پالســمای 
ــکده  ــه پژوهش ــاری، در غرف ــاری از بیم ــد ع ــوی مول ــرد و میگ س
ــی ام  ــخ س ــن نمایشــگاه ســه روزه در تاری ــد از ای انجــام شــد. بازدی
ــاه 1401 شــاهد حضــور واحــد  ــا دوم دی م ــاز و ت ــاه 1401 آغ آذر م
ــگاهی  ــی و دانش ــای دولت ــازمان ه ــاوری از س ــش و فن ــای پژوه ه

ــود. ــوم آزاد ب ــرای عم ــوده و ب ــهر ب بوش

بازدید رئیس اداره بهداشت آبزیان دامپزشکی چابهار از روند پروژه پرورش میگو کروما

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار بوشهر

۵

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی در روز چهارشــنبه مــورخ 30 آذر 
1401 بنــا بــه درخواســت اداره کل شــیالت اســتان گیــالن، نشســتی در پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــی، ســرکارخانم  ــروه شــیالت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد انزل ــس گ ــا حضــور دکترنصــری، رئی ــی ب داخل
دکتــر فــردی و مهنــدس ســاجدی از مرکــز پژوهــش ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گیــالن، چنــد تــن 
از اســاتید دانشــگاه، مســئوالن و کارشناســان طــرح و برنامــه و معاونــت صیــد شــیالت گیــالن، مســئولین 
ــماهیان  ــی تاس ــن الملل ــات بی ــتیتوی تحقیق ــی پژوهشــکده و انس ــات علم ــن از اعضــای هی ــد ت و چن
ــر و جمعیــت هــای  ــر تغییــرات ذخای ــرات عوامــل زیســتی و غیرزیســتی ب ــروژه بررســی اث ــردی پ ــا نتایــج کارب دریــای خــزر در ارتبــاط ب
ماهیــان اقتصــادی )ســفید و کفــال( حــوزه آبهــای گیــالن دریــای خــزر تشــکیل شــد. در ابتــدا دکتــر صیــاد بورانــی رئیــس پژوهشــکده، 
ضمــن عــرض خیرمقــدم و تبریــک هفتــه پژوهــش، فهرســتی از پــروژه هــای مهــم و کلیــدی انجــام شــده توســط پژوهشــکده در حــوزه 
صیــد و آبــزی پــروری در اســتان گیــالن را بیــان نمــود. ســپس ســه تــن از اعضــای هیــات علمــی و مجریــان زیرپــروژه هــا، نتایــج کارهــای 
تحقیقاتــی بــه دســت آمــده از ایــن پــروژه را بــه طــور مفصــل ارائــه نمودنــد و بــه ســواالت مطروحــه توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی و اســاتید دانشــگاه، پاســخ دادنــد. در ادامــه، توضیحــات تکمیلــی توســط مســئوالن شــیالت گیــالن داده شــد و در نهایــت جمــع 

بنــدی الزم از جلســه بــا هــدف کاربــردی کــردن نتایــج ایــن پــروژه و پــروژه هــای مشــترک دیگــر صــورت گرفــت.

برگزاری نشست تخصصی طرح پژوهشی در پژوهشکده
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ــرآوری  ــی تحقیقــات ف ــی مرکــز مل بــه گــزارش روابــط عموم
بــا  تخصصــی  نشســت  آذر1401   30 چهارشــنبه  روز  آبزیــان، 
ــه  ــی، ب ــر خاک ــی دکت ــده پروتئین ــل دهک ــر عام ــک و مدی مال
همــراه مدیــران مالــی و اداری مجموعــه و اعضــای هیــات علمــی 
ــور اســتان گیــالن در  ــام ن دانشــگاه آزاد الهیجــان و دانشــگاه پی

ــد. ــکیل ش ــز تش ــات مرک ــالن جلس س
ــی  ــای دریای ــرآورده ه ــوی ف ــت من ــدف تقوی ــا ه ــت ب ــن نشس ای
ــرف  ــش مص ــی و افزای ــر خاک ــی دکت ــده پروتئین ــرکت دهک ش
ماهــی و ترویــج انــواع فــرآورده هــای دریایــی بــه عنــوان غذاهــای 
ــت،  ــدای نشس ــد. ابت ــکیل گردی ــالت تش ــنی و تنق ــی، چاش اصل
دکتــر جلیلــی سرپرســت مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان، 
ــداف و  ــا، اه ــت ه ــده فعالی ــز، عم ــه مرک ــده ای از تاریخچ چکی
پــروژه هــای اجــرا شــده و در دســت اجــرا ارائــه نمــود و در ادامــه، 
ــرآوری  ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــداف اصل ــا و اه ــت ه سیاس
آبزیــان را شــامل تنــوع بخشــي فــرآورده هــاي غذایــی آبزیــان بــا 
ــرف  ــم مص ــي ک ــي و دریای ــان پرورش ــر اســتفاده از آبزی ــد ب تاکی
ــه  ــان و بهین ــز آبزی ــات و دور ری ــش ضایع ــت، کاه و ارزان قیم
ــاي  ــرآورده ه ــواع ف ــي ان ــد و معرف ــا، تولی ــرف آنه ــازي مص س
ــت،  ــای کیفی ــان، ارتق ــز آبزی ــدات و دور ری ــزوده از زائ ــاارزش اف ب
بــازار پســندي و بهبــود عمــر مانــدگاري فــرآورده هــاي شــیالتي، 
کاهــش هزینــه هــاي تولیــد/ قیمــت تمــام شــده و افزایــش ارزش 
ــه  ــد و صنایــع شــیالتي برشــمرد. ســپس ب افــزوده و درآمــد صی
ــی  ــد صنعت ــت تولی ــا قابلی ــی ب ــتاوردهای محصول ــی دس برخ
و تجــاری ســازی در حــوزه غذاهــای دریایــی، نظیــر برگــر، 
ــان  ــی از ماهی ــرم صنعت ــی، دودی گ ــت ماه ــه و ناگ ــاب لقم کب
ــرای گــروه  خاویــاری، قــزل آال و کیلــکا، در طعــم هــای متنــوع ب
ــدون  ــده ب ــرخ ش ــت چ ــدگان، گوش ــرف کنن ــف مص ــای مختل ه
ــرف  ــه مص ــه ب ــرای عرض ــاده ب ــول آم ــی )محص ــتخوان ماه اس
کننــدگان خانگــی، رســتوران هــا و صاحبــان کارخانجــات صنایــع 
ــی و...  ــا ماه ــه ب ــرو کوفت ــواع کنس ــی، ان ــاد ماه ــی(، مارین غذای
ــان،  ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــود. سرپرســت مرک اشــاره نم
بهبــود فرموالســیون فــرآورده هــای شــیالتی در بخــش خصوصــی، 

ــزاری  ــد، برگ ــوالت جدی ــد محص ــرای تولی ــی ب ــاوره فن ــه مش ارائ
تولیــد محصــوالت  بــرای  کارگاه هــای آموزشــی- تخصصــی 
ــوالت  ــی محص ــرای معرف ــی ب ــات ترویج ــزاری جلس ــاص، برگ خ
تحقیقاتــی، واگــذاری نتایــج دســتاوردهای تحقیقاتــی بــه بخــش 
خصوصــی را از جملــه خدمــات علمــی و فنــی قابــل ارائــه مرکــز 

ــود. ــان نم بی
ــی،  ــل دهکــده پروتئین ــی مدیرعام ــر خاک ــه نشســت، دکت درادام
ــل عرضــه  در مــورد مجموعــه گردشــگری خــود و محصــوالت قاب
ــه نمــود و افــزود:  ــی ارائ ــا طعــم و مــزه هــای متنــوع توضیحات ب
در حــال حاضــر منوهــای بســیار متنــوع مجموعــه، شــامل انــواع 
ــم  ــرآوری و طع ــرغ ف ــز و م ــی از گوشــت قرم محصــوالت پروتئین
ــن  ــی ای ــوالت دریای ــوی محص ــی من ــد، ول ــی باش ــده م داده ش
ــازه اســت.  ــه صــورت ت ــی ب ــرف ماه ــه مص ــر ب ــه منحص مجموع
ــرآورده  ــی ایــن مجموعــه الزم اســت ف ــرای تقویــت منــوی دریای ب
ــا  ــود. ب ــه ش ــگران اضاف ــه گردش ــا ذائق ــوع متناســب ب ــای متن ه
ــه  ــان ارائ ــز، خواه ــد از مرک ــا بازدی ــرکت ب ــن ش ــدف، ای ــن ه ای
ــی  ــوالت دریای ــواع محص ــی ان ــی و معرف ــنهادات کارشناس پیش
ــی  ــر خاک ــد. دکت ــی باش ــود م ــی خ ــوی غذای ــعه من ــرای توس ب
ــر در ســرمایه گــذاری مناســب  اســتفاده از آزمــون و خطــا و صب
ــری  ــت و بکارگی ــترک دانس ــای مش ــت ه ــرای فعالی ــه اج را الزم
ــنتی  ــور س ــه ط ــی ب ــرف ماه ــج مص ــرای تروی ــی را ب روش های
ــرمایه  ــرای س ــه ب ــود ک ــد نم ــن تاکی ــنهاد داد. وی همچنی پیش
ــازار  ــد ب ــدا بای ــر محصــول، ابت ــد و عرضــه ه ــرای تولی ــذاری ب گ
ــاد  ــر ارش ــپس دکت ــردد. س ــی گ ــای آن ارزیاب ــرف و تقاض مص
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی ــرودی، عض لنگ
الهیجــان پیشــنهاد نمــود، عمــل آوری تخــم یــا اشــپل ماهیــان 
ــی  ــی ســفید و اردک ماه ــور، ماه ــر قــزل آال، کپ اســتخوانی نظی
ــتور کار  ــار، در دس ــن خاوی ــوان جایگزی ــه عن ــد ب ــی توان ــز م نی
ــایر  ــه س ــرد. در ادام ــرار گی ــه ق ــترک و چندجانب ــکاری مش هم
ــی  ــتای بازاریاب ــود در راس ــرات خ ــه نظ ــان نقط ــه بی ــن ب حاضری
ــی و  ــان پرورش ــتفاده از ماهی ــوالت و اس ــج محص ــوه تروی و نح
کیلکاماهیــان جهــت تولیــد فــرآورده هــای پروتئینــی ارزان 
ــک،  ــده نزدی ــد در آین ــق گردی ــان تواف ــه و در پای ــت پرداخت قیم
ــا  ــوده و ب ــد نم ــی بازدی ــده پروتئین ــز از دهک ــان مرک کارشناس
ــود، پیشــنهادات الزم  ــای موج ــیل ه ــرایط و پتانس ــه ش ــه ب توج
ــد و  ــا هــدف تولی ــای مشــترک ب ــه توســعه همــکاری ه در زمین
ــر  ــه گردشــگری دکت ــی در مجموع ــای دریای ــی غذاه ــوع بخش تن

ــردد. ــه گ ــی ارائ خاک
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از نشســت و بــا همراهــی مهنــدس 
عبــودی مدیــر عامــل شــرکت المــاس آدریــن پــارس، این هیــات از 
ــرآورده هــای شــیالتی و آزمایشــگاه های تخصصــی  ــد ف خــط تولی
ــرد  ــف و عملک ــل از وظای ــات کام ــوده و توضیح ــد نم ــز بازدی مرک
ماشــین آالت و فــرآوره هــای تولیــدی شــرکت، همچنیــن فعالیــت 

آزمایشــگاه ها توســط کارشناســان مربوطــه ارائــه گردیــد.

نشست تخصصی با مدیرعامل دهکده پروتئینی دکتر خاکی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
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بــه  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی 
کشــور، در ایــن بازدیــد مهنــدس محمــد تقــی آژیــر، محقــق معیــن 
ــه  ــی، کارشــناس پهن ــم مهنــدس طیب ــراه خان ــه هم ــن مرکــز ب ای
مرکــز جهــاد کشــاورزی ســرخرود، خانــم مهنــدس جهانیــان، 
کارشــناس پهنــه مرکــز جهــاد کشــاورزی کلــوده و خانــم مهنــدس 
ــاد  ــت جه ــاورزی مدیری ــج کش ــی تروی ــئول هماهنگ ــدار مس نگه
کشــاورزی شهرســتان محمــود آبــاد بــه مــزارع پــرورش ماهیــان گرم 
ــی، حســین زاده و محمــدی و مزرعــه ســردآبی  ــان حقیق ــی آقای آب
آقــای خلیــل نــژاد در روســتاهای افراســرا، زنگــی کاله و خوردونــکال 
ــت هــای  ــرایط موجــود و ظرفی ــد و در خصــوص ش عزیمــت نمودن

ــی مطــرح شــد. ــی مباحــث مختلف پرورش
ــاورزی  ــاد کش ــز جه ــه مرک ــر مجموع ــی، زی ــای حقیق ــه آق مزرع
ــاه  ــع آب آن چ ــده و منب ــع ش ــرا واق ــتای افراس ــرخرود در روس س
ــه  ــن مزرع ــی ای ــه پرورش ــوده و گون ــه ب ــر ثانی ــر ب ــی 3 لیت ــا دب ب

ــد. ــی باش ــان م ــور ماهی ــی از کپ ترکیب
ــده  ــاهده ش ــده مش ــکالت عم ــد مش ــن بازدی ــت در ای ــی  اس گفتن

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
- ماهی دار نمودن

- خشک نمودن مزرعه بعد از هر مرحله تولید
- استفاده از ضایعات مرغی در تغذیه ماهیان

در پایان بازدید توصیه های فّنی زیر ارائه گردید:
- استفاده از ماهیان با وزن 300-2۵0 گرم جهت پرورش

- نحوه خشک نمودن مزرعه بعد از هر مرحله تولید
- عدم استفاده از ضایعات مرغی در تغذیه ماهیان

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی-ترویجی در خصــوص تغذیــه، 
بیمــاری هــا و مدیریــت آب

ــر مجموعــه مرکــز جهــاد کشــاورزی  مزرعــه آقــای حســین زاده، زی
ســرخرود در روســتای زنگــی کاله واقــع شــده و منبــع آب آن چــاه 
ــوده و  ــع ب ــر مرب ــاحت 6000 مت ــه و مس ــر ثانی ــر ب ــی ۵ لیت ــا دب ب
گونــه پرورشــی ایــن مزرعــه ترکیبــی از کپــور ماهیــان مــی باشــد. 
ــات 2000  ــزان تلف ــدد و می ــته 2۵00 ع ــال گذش ــازی س ــره س ذخی

ــوده اســت. عــدد ب
ــده  ــاهده ش ــده مش ــکالت عم ــد مش ــن بازدی ــت در ای ــی  اس گفتن

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش

ــه دار  ــد مزرع ــته و تردی ــال گذش ــنگین در س ــات س ــروز تلف - ب
ــد ــال جدی ــت در س ــت فعالی جه

در پایان بازدید توصیه های فّنی زیر ارائه گردید:
- انجام مراحل پرورش با نظارت محققان معین

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی-ترویجی در خصــوص تغذیــه، 
بیمــاری هــا و مدیریــت آب

ــاورزی  ــاد کش ــز جه ــه مرک ــر مجموع ــدی، زی ــای محم ــه آق مزرع
ــر  ــر 6000 مت ــا مســاحتی بالــغ ب ــوده در روســتای خوردونــکال ب کل
مربــع بــوده کــه جــزو اســتخرهای ذخیــره آب کشــاورزی محســوب 
ــف  ــر از ک ــن ت ــا پایی ــتخر ه ــف اس ــراز ک ــطح ت ــود. س ــی ش م
رودخانــه بــوده و بــه همیــن دلیــل بایــد در پایــان هــر دوره قریــب 
ــه  ــرای تغذی ــپ خــارج شــود. ب ــا پم ــب آب ب ــر مکع ــه 60000 مت ب

ــود. ــی ش ــانتره اســتفاده م ــذای کنس ــور از غ ــان کپ ماهی
ــده  ــاهده ش ــده مش ــکالت عم ــد مش ــن بازدی ــت در ای ــی  اس گفتن

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
ــف  ــه ک ــبت ب ــتخر نس ــف اس ــراز ک ــطح ت ــودن س ــر ب ــن ت - پایی

ــه رودخان
- عــدم امــکان تخلیــه آب در هــر دوره و بــه تبــع آن بــروز بیمــاری 

هــای انگلــی و تلفــات
- کیفیت نامناسب غذای مورد استفاده

در پایان بازدید توصیه های فّنی زیر ارائه گردید:
ــت  ــدان جه ــای آب بن ــواره ه ــه روی دی ــورگوم و یونج ــت س - کش

ــوار ــور علفخ ــه کپ تغذی
- استفاده از آهک جهت مبارزه با انگل ها

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی-ترویجی در خصــوص تغذیــه، 
بیمــاری هــا و مدیریــت آب

ــر مجموعــه مرکــز جهــاد کشــاورزی  ــژاد، زی ــل ن مزرعــه آقــای خلی
ــاه  ــع آب آن چ ــده و منب ــع ش ــی کال واق ــتای زنگ ــوده در روس کل

ــی باشــد. م
ــده  ــاهده ش ــده مش ــکالت عم ــد مش ــن بازدی ــت در ای ــی  اس گفتن

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
- ناکافی بودن میزان آب

- عدم کیفیت آب چاه به دلیل وجود مقادیر زیاد آهن
- عدم آشنایی با میزان مصرف مواد ضدعفونی کننده

- عدم آشنایی با مکمل های اثر گذار بر رشد و بقاء ماهیان
- فقدان اطالعات کافی در خصوص پرورش و غذادهی

- عدم آشنایی با بیماریها و مخاطرات آنها
در پایان بازدید توصیه های فّنی زیر ارائه گردید:

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی-ترویجی در خصــوص تغذیــه، 
بیمــاری هــا و مدیریــت آب

اثربخشی بازدیدها:
ــا،  ــه داره ــه مزرع ــی ب ــای فن ــه ه ــه توصی ــالم مشــکالت و ارائ - اع
ــوده و  ــرخرود و کل ــاورزی س ــاد کش ــز جه ــه مراک ــان پهن کارشناس

ــاد ــتان محمودآب ــاورزی شهرس ــج کش ــی تروی ــئول هماهنگ مس

بازدید از مزارع گرم آبی و سردآبی شهرستان محمود آباد
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ــی  ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهای 
ــه  ــکان اژدری ب ــار، اش دور- چابه
ــدام  ــوش ان ــدس خ ــراه مهن هم
و  شــیالت  ذیحســاب  عامــل 
مســئول  جنگیزهــی  دکتــر 
توســعه ماهیــان دریایــی اداره کل شــیالت اســتان از ســوله صیــادی 
ــروژه  ــا هــدف تکمیــل و تجهیــز بــه منظــور اجــرای پ بنــدر پــزم ب
ــا هــدف  ــی بومــی ســواحل مکــران ب بانــک مولدیــن ماهیــان دریای
ــرورش  ــر ژنتیکــی و تأمیــن بچــه ماهــی مــورد نیــاز پ حفــظ ذخای

ــور  ــاحلی و همینط ــتخرهای س ــس و اس ــی در قف ــان دریای ماهی
بازســازی ذخایــر گونــه هــای آســیب پذیــر بازدیــد کردنــد. پیگیــری 
هــا در راســتای مکاتبــه رئیــس ســازمان تــات بــا اســتانداری اســتان 
منجــر بــه تأمیــن اعتبــار تکمیــل و تجهیــز ایــن ســوله بــه صــورت 
امانــی - پیمانــی بــا اجــرای پــروژه بــه صــورت مشــترک بیــن اداره 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــز از ســوی س ــتان و مرک ــیالت اس کل ش
ریــزی اســتان تأمیــن و برنامــه ریــزی شــده اســت. در ایــن بازدیــد 
ــت  ــرع وق ــت در اس ــد اس ــه امی ــد ک ــی گردی ــی بررس ــوارد اجرای م
ــز  ــیالت و مرک ــن اداره کل ش ــکاری بی ــه هم ــم نام ــب تفاه در قال

ــردد. ــی گ اجرای

بازدید رئیس مرکز چابهار و عامل ذیحساب اداره کل شیالت از سوله صیادی بندر پزم
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور- تنکابــن مهنــدس یونــس 
گلعلــی پــور، کارشــناس گــروه تکثیــر و پــرورش ایــن مرکــز اقــدام بــه برگــزاری ســخنرانی علمــی بــا 
عنــوان »نقــش غــذای زنــده در تغذیــه آبزیــان« نمــود. در ایــن ســخنرانی مــوراد ذیــل ارائــه گردیــد: 
تعریــف غــذای زنــده، اهمیــت غــذای زنــده، محاســن و معایــب اســتفاده از غــذای زنــده، انــدازه غــذای 
ــت  ــده در مدیری ــذای زن ــتفاده از غ ــده، اس ــذای زن ــتفاده از غ ــای اس ــان، روش ه ــه آبزی ــده در تغذی زن

ســالمت آبزیــان، انــواع غــذا هــای زنــده و نقــش و مکانیســم اثــر آنهــا در ســالمت و رشــد آبزیــان.

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
ــور،  ــردآبی کش ــان س ماهی
ملــک  ســلمان  دکتــر 
نــژاد،  کلبــادی  پــور 
ــن  ــی ای ــأت علم عضــو هی
ــم  ــوان »مفاهی ــا عن ــی ب ــزاری دوره آموزش ــه برگ ــبت ب ــز نس مرک
ــبکه  ــق ش ــروری« از طری ــزی پ ــمزی در آب ــم اس ــوژی تنظی فیزیول

ــی و  ــم کل ــن دوره مفاهی ــود. در ای ــدام نم ــاورزی اق ــوزش کش آم
ــل  ــمزی از قبی ــم اس ــای تنظی ــت ه ــا فعالی ــط ب ــف مرتب تعاری
اســمز، انتشــار، فشــار اســمزی، اســمواللیته، اســموالریته و شــوری 
ــزم  ــد و مکانی ــر در فرآین ــی درگی ــای اصل ــت ه ــه باف ــرح و ب مط
هــای تنظیــم اســمزی در ماهیــان آب شــیرین و آب شــور شــامل 
ــا اشــاره شــد و در  ــرد آنه ــوارش و عملک ــه گ ــه و لول آبشــش، کلی
پایــان بــا توجــه بــه مفاهیــم ارائــه شــده بــه کاربــرد حمــام نمــک 

ــد. ــاره گردی ــز اش ــروری نی ــزی پ در آب

برگزاری سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور

برگزاری دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
آبهــای داخلــی کشــور، دکتــر محــدث قاســمی معــاون پژوهــش 
و فنــاوری پژوهشــکده آبــزی پــروری در ســومین کارگــروه 
ــه در ســازمان  ــل ک ــد غیرعام ــی پدافن ــت غذای کشــاورزی و امنی
ــود.  ــرکت نم ــد، ش ــزار گردی ــالن برگ ــتان گی ــاورزی اس جهادکش
در ایــن جلســه ایشــان ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت تلفــات 
ــاری  ــی بیم ــرح بررس ــر، ط ــای اخی ــال ه ــور در س ــان کپ ماهی
ــی  ــزارع گرماب ــوی )KHVD( در م ــی ک ــی ماه ــس ویروس هرپ
اســتان گیــالن را ارائــه داد. در ایــن خصــوص نماینــدگان ادارات 
ــرون رفــت  کل اســتان حضــور داشــته و در زمینــه راهکارهــای ب
از وضعیــت موجــود، اقدامــات انجــام شــده و روش هــای کنتــرل 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــاری بح ــگیری از بیم و پیش

حضور پژوهشکده آبزی پروری در سومین کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل
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ــج  ــوژی خلی ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــارس و دریــای عمان، در راســتای قــرارداد همکاری پژوهشــکده 
ــی اســکله هــای  ــرات الیروب و شــرکت مکیــن جهــت بررســی اث
ــای  ــوم ه ــت ب ــر زیس ــاس ب ــی بندرعب ــی و حقان ــهید رجای ش
ــخ ۵ دی  ــی، در تاری ــت دریای ــط زیس ــیالتی و محی ــاس ش حس
ــن،  ــرکت مکی ــان ش ــدگان و کارشناس ــور نماین ــا حض 1401 ب
کارشــناس محیــط زیســت و دکتــر مرتضــوی رئیــس و معاونیــن 
ــت  ــرد و فعالی ــزارش عملک ــه گ ــکده جلس ــان پژوهش و کارشناس

ــد. هــای انجــام شــده برگــزار گردی
ــای  ــش ه ــروع پای ــه ش ــاره ب ــا اش ــوی ب ــر مرتض ــدا دکت در ابت
میدانــی و نمونــه بــرداری هــای انجــام شــده در ســال 1400 و 
گشــت تحقیقاتــی بعــدی در تابســتان ســال جــاری، از ســازمان 
ــری  ــن مج ــرکت مکی ــزگان، ش ــتان هرم ــتیرانی اس ــادر و کش بن
ــی  ــکر و قدردان ــزگان تش ــتان هرم ــت اس ــط زیس ــرح و محی ط
نمــود. وی بــا اشــاره بــه نقــش بنــادر در توســعه کشــور و نقــش 
ــینان،  ــاحل نش ــت س ــه و معیش ــان در تغذی ــر آبزی ــا و ذخای دری
ــه  ــه مولف ــن هم ــادل بی ــظ تع ــرح را حف ــرای ط ــدف از اج ه

ــا وجــود حجــم  ــادآور شــد کــه ب هــای ذکــر شــده دانســت و ی
ــانی  ــروی انس ــود نی ــده و کمب ــام ش ــای انج ــت ه ــاالی فعالی ب
و همچنیــن افزایــش سرســام آور هزینــه هــا رونــد اجــرای 
ــی  ــه خوب ــل نشــده و ب ــی و پژوهشــی مخت فعالیــت هــای میدان

ــد. اجــرا گردی
ــام  ــی انج ــای تحقیقات ــت ه ــی از فعالی ــزارش مفصل ــه گ در ادام

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــر دهقان شــده توســط دکت

جلسه مشترک با شرکت مکین و محیط زیست

ــروری  ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عنــوان  تحــت  علمــی  ســخنرانی  کشــور،  داخلــی  آبهــای 
»بررســی عوامــل موثــر بــر شــیوع انــگل لیگــوال اینتســتینالیس 
در برخــی از ماهیــان« مــورخ 4 دیمــاه 1401 توســط مهنــدس 

ــا حضــور همــکاران پژوهشــکده در ســالن  ــا و ب مهــرداد اصغرنی
ــور  ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــات پژوهش اجتماع
بــه  اینتســتینالیس متعلــق  لیگــوال  انــگل  برگــزار گردیــد. 
خانــواده لیگولیــده از شــاخه سســتودها مــی باشــد. انــگل 
ــیرین  ــان آب ش ــی ماهی ــی بعض ــه بطن ــرکوئید در محوط پلروس
ــاری  ــروز بیم ــزان ب ــر در می ــل موث ــرد. از عوام ــی ب ــر م ــه س ب
لیگولــوز ماهیــان، دمــای آب، آب دریــا، ســن ماهــی، مالحظــات 
اقلیمــي و زیســتگاهي، نــوع اســتخر پرورشــی، تغییــرات فصلــی 
ــی مــی  ــان نهای ــوان میزب ــه عن و مهاجــرت مرغــان ماهیخــوار ب
ــی  ــش آلودگ ــد، پای ــنهاد گردی ــخنرانی پیش ــن س ــند. در ای باش
ــی و  ــای طبیع ــط ه ــاری زا در محی ــل بیم ــی و عوام ــای انگل ه
ــه دســتورالعمل هــای بهداشــتی جهــت  ــزارع پرورشــی و ارای م

ــرد. ــام پذی ــاء انج ــب بق ــش ضری ــاء و افزای ارتق

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

ــر  ــور، دکت ــردآبی کش ــان س ــات ماهی ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی از ســوی مهنــدس حســن  ســلطنت نجــار لشــگری، رئیــس ایــن مرکــز طــی ابالغ
ــدت  ــه م ــدران ب ــتان مازن ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــی، رئی ــی کلیج عنایت
ــتان  ــاورزی اس ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــورای تحقیق ــو ش ــوان عض ــه عن ــال ب دو س

ــد. ــوب ش ــدران منص مازن
ــرکت در  ــن ش ــاورزی و همچنی ــش کش ــای بخ ــش ه ــع چال ــکالت و رف ــل مش ح
ــی در  ــرات فن ــه نقطــه نظ ــال و ارائ ــتمر و فع ــور مس ــه ط ــور ب ــات شــورای مزب جلس
راســتای سیاســتگذاری بخــش هــای مختلــف تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی 

ــد. ــی باش ــورا م ــای ش ــف اعض ــه وظای ــات از جمل ــری مصوب و پیگی

انتصاب دکتر سلطنت نجار لشگری به عنوان عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مازندران
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سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح س ــه 3 ط ــا ارائ ــز ب ــن مرک ــن، ای ــور- تنکاب کش
حــوزه هــای تولیــد تخــم چشــم زده ماهــی آزاد دریــای خــزر و ماهی 
ــرواری آزاد  ــش پ ــی پی ــوه ماه ــد انب ــان، تولی ــن کم ــزل آالی رنگی ق
دریــای خــزر و پــرورش ماهــی آزاد در قفــس هــای مســتقر در دریــای 
ــی دو ســرمایه گــذار و برگــزاری نمایشــگاه محصــوالت و  خــزر، معرف
دســتاوردهای تحقیقاتــی )مشــترک با ادارات شــیالت شهرســتان های 
تنکابــن و عبــاس آبــاد( در اولیــن همایــش فرصتهای ســرمایه گذاری 
غــرب اســتان مازنــدران )شهرســتان هــای تنکابــن، رامســر و عبــاس 
ــراه، نماینــده  ــأت هم ــدران و هی ــا حضــور اســتاندار مازن ــاد( کــه ب آب
مــردم شهرســتان هــای تنکابــن، رامســر و عبــاس آبــاد در مجلــس 
شــورای اســالمی، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران 
ــدران و  ــی اســتان مازن ــران کل نهادهــای اجرای ــراه، مدی ــأت هم و هی
هیــأت همــراه، فرمانــداران، بخشــداران و شــهرداران ســه شهرســتان، 

کارخانجــات، شــرکتها، ســرمایه گــذاران، مراکــز رشــد، هســته هــای 
فنــاور و بــه میزبانــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان تنکابــن در مجتمع 
حبیــب ابــن مظاهــر برگــزار گردیــد، شــرکت نمــود. در ایــن همایــش 
ــدران از شناســایی 102 فرصــت  ــور، اســتاندار مازن ــر حســینی پ دکت
ــتار  ــر داد و خواس ــور خب ــای مذک ــتان ه ــذاری در شهرس ــرمایه گ س
ــردم  ــده م ــینی، نماین ــر حس ــد. دکت ــق آن ش ــرای تحق ــالش ب ت
شهرســتان هــای تنکابــن، رامســر و عبــاس آبــاد در مجلــس شــورای 
ــر از  ــه 90 کمت ــران در ده ــرد: رشــد اقتصــادی ای ــار ک اســالمی اظه
ــت و  ــده اس ــی ش ــذاری منف ــرمایه گ ــد س ــوده و رش ــد ب ــک درص ی
بــرای توســعه اســتان و کشــور بایــد سیاســت هــا و رویکردهــای ملی 
ــد در  ــر چن ــه ه ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــخص باش ــه ای مش و منطق
حــوزه کســب و کار اتفاقاتــی رخ داده، تصریــح نمــود: مجلــس یازدهم 
ــته اســت و  ــب و کار داش ــه کس ــژه ب ــی وی ــیزدهم نگاه ــت س و دول
ــهیل  ــون تس ــون اصــل 44 و قان ــت قان ــک و هف ــواد ی ــا اصــالح م ب
ــه ســرمایه گــذاری افزایــش  ــل ب صــدور مجوزهــای کســب و کار می
یافتــه اســت. دکتــر معافــی، فرمانــدار ویــژه شهرســتان تنکابــن نیــز 
ــتر  ــا و ایجــاد بس ــری در اخــذ مجوزه ــهیل گ ــه تس ــود ک ــان نم بی
امــن بــرای ســرمایه گــذاران از مهمتریــن نیازهــا بــرای جذب ســرمایه 
گــذار اســت. ســپس نماینــدگان فعــاالن اقتصــادی ســه شهرســتان به 
ــد  ــان نقطــه نظــرات و مشــکالت خــود پرداختنــد. در انتهــا بازدی بی
از نمایشــگاه هــا انجــام شــد و مســئولین اســتانی و شهرســتانی از 
نمایشــگاه مشــترک مرکز تحقیقــات ماهیان ســردآبی کشــور و ادارات 

ــاد بازدیــد نمودنــد. شــیالت شهرســتان هــای تنکابــن و عبــاس آب

حضور مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری غرب استان مازندران

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
منظــور  بــه  جلســه  ایــن  کشــور، 
تصمیــم گیــری در خصــوص کارگــروه 
هــای تخصصــی شــورا برگــزار شــد کــه 
ــا  ــر اعض ــادل نظ ــث و تب ــس از بح پ
ــای  ــروه ه ــت کارگ ــی فعالی ــب و چگونگ ــداد، ترکی ــوص تع در خص
تخصصــی، نهایتــا پنــج کارگــروه تخصصــی بــا عنــوان کارگــروه آبزی 
ــروه  ــرآوری، کارگ ــروه ف ــادی، کارگ ــد و صی ــروه صی ــروری، کارگ پ

ــج  ــوزش و تروی ــزی اقتصــادی و کارگــروه آم ــه ری ــات و برنام مطالع
ــروه هــای تخصصــی در محــل  ــن کارگ ــه ای تشــکیل شــد. دبیرخان
ســازمان شــیالت ایــران مســتقر خواهــد بــود کــه در هماهنگــی بــا 
دبیرخانــه شــورا در مؤسســه تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور فعالیت 
ــدگان  ــی نماین ــس از معرف ــا پ ــروه ه خواهــد نمــود. جلســات کارگ
ــن  ــود. همچنی ــد نم ــه کار خواهن ــروع ب ــورا ش ــو ش ــات عض مؤسس
در ایــن جلســه دکتــر نیکویــی مدیــرکل دفتــر اقتصــادی ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی مبانــی برنامــه ریــزی، اجــرا 

ــود. ــریح نم ــد را تش ــوی تولی ــش در الگ و پای

ــای کشــور، در مورخــه  ــات آرتمی ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــش ذخای ــروژه پای ــد اجــرای پ ــه رون ــا هــدف ادام ــای 27 و 28 آذر 1401 ب ه
آرتمیــای دریاچــه ارومیــه و ارتبــاط آن بــا عوامــل اکولوژیکــی کــه توســط موسســه 
ــه  ــود، نمون ــی ش ــتیبانی م ــی پش ــر مال ــور از نظ ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق
بــرداری از ایســتگاه هــای تعییــن شــده جنــوب و شــمال دریاچــه ارومیــه توســط 
تیــم کارشناســان ایــن مرکــز انجــام و فاکتورهــای مــورد نظــر انــدازه گیــری شــد.

تشکیل کارگروه های تخصصی پنج گانه در شورای راهبردی تحقیقات شیالت 

انجام نمونه برداری پروژه پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه و ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی
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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی ماهیان 
ســید  میرحامــد  دکتــر  خاویــاری، 
ــروری  ــش آبزی پ ــق بخ ــنی، محق حس
ــوان  ــا عن ــود را ب ــی خ ــخنرانی علم س
 Huso( ــه فیــل ماهــی ــودر ماهــی جهــت تغذی ــوگ پ ــد آنال »تولی
ــروژه،  ــرای پ ــی روش اج ــه چگونگ ــدی« ب huso( در دوران پرواربن
ــای  ــتفاده از آنالوگ ه ــی اس ــای عمل ــتاوردها و راهکاره ــج، دس نتای
پــودر ماهــی در جیــره غذایــی فیــل ماهــی بــرای محققیــن شــیالتی 
ــر ســید  ــه نمــود. دکت ــاری ارائ ــان خاوی ــدگان ماهی ــرورش دهن و پ
حســنی بــا بیــان ایــن کــه فیــل ماهــی از گونــه هــای اصلی پــرورش 
ماهیــان خاویــاری در کشــور بــوده، دوره پرواربنــدی آن حداقــل ســه 
ــا از  ــاز آن ه ــورد نی ــن م ــده پروتئی ــمت عم ــه قس ــت ک ــال  اس س
پــودر ماهــی تامیــن می گــردد، افزودنــد تحقیقــات زیــادی در 
خصــوص جایگزینــی پروتئین هــای گیاهــی و جانــوری بجــای پــودر 
ــل  ــه دلی ــا ب ــل ماهــی انجــام شــده اســت، ام ــه فی ماهــی در تغذی

کاهــش قابلیــت هضــم پروتئیــن هــای مــورد نظــر در ســطوح بــاالی 
ــم  ــروری، بدطع ــه ض ــیدهای آمین ــودن اس ــس نب ــی، باالن جایگزین
بــودن و فاکتورهــای ضدتغذیــه ای، میــزان موفقیــت در جایگزینــی 
آن محــدود بــوده اســت. در ادامــه ایشــان بــه تشــریح مراحــل پــروژه 
اجــرا شــده با عنــوان امــکان جایگزینــی دو آنالــوگ )آنالوگــی مبتنی 
بــر گلوتــن ذرت و آنالــوگ مبتنــی بــر پــودر ضایعــات مــرغ( بجــای 
پــودر ماهــی در گونــه فیلماهــی در دوره پــروار بندی و دســتاوردهای 
ــر  ــای اخی ــال ه ــرد در س ــان ک ــت و خاطرنش ــل از آن پرداخ حاص
اســتفاده از آنالــوگ پــودر ماهــی یعنــی ترکیــب پروتئین هــای گیاهی 
و جانــوری )مشــابه از لحــاظ ترکیــب شــیمیایی، پروفایل اســید امینه 
و اســید چــرب( بــا پــودر ماهــی در تغذیــه آبزیــان بــا موفقیت هــای 
زیــادی روبــرو بــوده اســت. نتایــج تحقیقــات پــروژه فــوق نشــان داد 
کــه جایگزینــی 37 درصــد از آنالــوگ مبتنــی بــر گلوتــن ذرت و 28 
درصــد آنالــوگ مبتنــی بــر پــودر ضایعــات مــرغ بجــای پــودر ماهــی 
ــل  ــوده و قاب ــر ب ــان امکان پذی ــه از ماهی ــی این گون ــره غذای در جی

بهــره بــرداری مــی باشــد.

سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
پــروری آبهــای داخلی کشــور- 
گیــالن، دکتــر صیــاد بورانــی، 
رئیــس پژوهشــکده بــه عنــوان 
عضــو اتحادیــه دانشــگاه هــای 
دولتــی و مراکــز تحقیقاتــی 
کشــورهای حاشــیه دریــای 
خــزر در روز چهارشــنبه مــورخ 7 دی مــاه 1401 در برنامــه 
ــل،  ــدادی اص ــر ح ــت دکت ــن نشس ــرد. در ای ــرکت ک ــت ش نشس
قائــم مقــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در امــور بیــن الملل، 
دکتــر نجفــی، رئیــس دانشــگاه گیــالن و روســای دانشــگاه هــای 
دولتــی حاشــیه دریــای خــزر، روســای پــارک هــای علــم و فناوری 
ــدران، روســای موسســات، پژوهشــکده هــا  اســتان گیــالن و مازن
و مراکــز تحقیقاتــی اســتان گیــالن حضــور داشــتند. دکتــر 
حــدادی بــه نقــش امــور بیــن الملــل در ســه حــوزه دانشــجویی، 
انتقــال تجربیــات اســاتید و انتقــال تکنولــوژی در بیــن کشــورهای 
منطقــه تاکیــد داشــت و بیــو تکنولــوژی و نانــو تکنولــوژی، ارتقــا 
ــات  ــیالتی را از موضوع ــت و گاز و ش ــوزه نف ــره وری آب و ح به
مهــم تبــادالت علمــی دانســت و خواســتار پــر رنــگ شــدن نقــش 
ــورهای  ــژه در کش ــی بوی ــن الملل ــات بی ــن ارتباط ــه در ای اتحادی
منطقــه شــد. دکتــر فاضــل زاده، رئیــس موسســه اســتنادی علــوم 
و پایــش علــم و فنــاوری ISC هــم بــه بیــان جایــگاه خــوب ایــران 
در پایــگاه اســتنادی جهــان پرداخــت و بــه برنامــه هــا و عملیــات 
اجرایــی ایــن موسســه اشــاره کــرد. در ادامــه رئیــس کمیســیون 
تحقیقــات علــم و فنــاوری از دانشــگاه دولتــی آســتراخان، رئیــس 

ــی  ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــجویی از دانش ــیون دانش کمیس
قزویــن و رئیــس کمیســیون آموزشــی از دانشــگاه علوم کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی ســاری گزارشــی از فعالیــت هــای کمیســیون را 
ــه  ــن  اعضــای اتحادی ــه داد. همچنی در حــوزه هــای مربوطــه ارای
ــان را  ــت خودش ــوزه فعالی ــی ح ــای آت ــه ه ــنهادات و برنام پیش
ــن  ــه ای ــنهادات در مصوب ــن پیش ــد ای ــرار ش ــتند و ق ــراز داش اب
نشســت آورده شــود. در ایــن نشســت دکتــر صیــاد بورانــی ضمــن 
تشــریح فعالیــت هــای موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور 
ــن  ــای بی ــکاری ه ــر هم ــون و ذک ــته تاکن ــکده از گذش و پژوهش
ــپرنیخ  ــه کاس ــپ، موسس ــکا، س ــو، جای ــا فائ ــه ب ــی موسس الملل
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــای موسس ــدی ه ــراز توانمن ــه اب ــیه، ب روس
شــیالتی کشــور در عرصــه هــای مختلــف بــه خصــوص در انجــام 
ــای خــزر اشــاره کــرد و  ــی دریایــی در دری گشــت هــای تحقیقات
بــر همــکاری هــای مشــترک تحقیقاتــی، آموزشــی بــا کشــورهای 
ــان،  ــر ماهی ــت ذخای ــی وضعی ــوص بررس ــه در خص ــو اتحادی عض
ــی  ــرورش ماه ــا، پ ــتی دری ــر زیس ــتی و غی ــل زیس ــی عوام بررس
در قفــس، سیســتم هــای نویــن آبــزی پــروری، تنــوع محصــوالت 
ــوژی  ــا، اکول ــاری ه ــت و بیم ــاوری، بهداش ــت فن ــیالتی، زیس ش
ــکاری  ــوص هم ــنهاداتی در خص ــرد و پیش ــد ک ــی تاکی ــع آب مناب
هــای مشــترک تحقیقاتــی، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــالیانه  ــور س ــه ط ــازار ب ــن ب ــای ف ــگاه ه ــاد نمایش ــترک، ایج مش
ــعه  ــش توس ــبکه پژوه ــاد ش ــو، ایج ــورهای عض ــی از کش در یک
فنــاوری در چارچــوب ایــن اتحادیــه ارایــه دادنــد. در ایــن جلســه 
ــی  ــن الملل ــات بی ــر شــناور ماســوله، رئیــس انســتیتو تحقیق دکت
ــت  ــدگاه جهــت تقوی ــان دی ــه بی ــز ب ــاری رشــت نی ــان خاوی ماهی

ــا پرداخــت. ســطح همــکاری ه

نشست اتحادیه دانشگاه های دولتی و مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه دریای خزر



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 12

بــه گــزارش روابــط عمومی 
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای 
ــه  ــر نصرال ــاری، دکت ــزر- س خ
در  پژوهشــکده  رئیــس  زاده، 
تخصصــی  کمیتــه  جلســه 
پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری 
ــتگاه  ــور 24 دس ــا حض ــه ب ک
اجرائــی، موسســات تحقیقــات و دانشــگاه هــای مازنــدران در محــل 
ســالن شــهید مخدومــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــن جلســه انتخــاب  ــرد. دســتور کار ای ــد، شــرکت ک تشــکیل گردی
ــا اولویــت هــای پژوهــش و فنــاوری  ــر مرتبــط ب پروپــوزال هــای برت

اســتان مازنــدران در ســال 1401 و تعییــن اعتبــار آنهــا بــود. در ایــن 
جلســه 11 پروپــوزال منتخــب در زمینــه هــای مختلــف کشــاورزی، 
صنعــت، فرهنگــی بــا نظــرات اعضــاء، تعییــن اعتبــار گردیــد. دکتــر 
ــه:  ــد ک ــنهاد دادن ــوزال پیش ــار پروپ ــوص اعتب ــه زاده در خص نصرال
ــه  ــار اولی ــردد اعتب ــی گ ــی کــه انتخــاب م شایســته اســت پروپوزال
آن مــد نظــر باشــد تــا اینکــه متوســطی از پروپــوزال هــای مختلــف 
ــن  ــه ای ــد ک ــر آن ش ــم ب ــت تصمی ــده. در نهای ــه ش ــر گرفت در نظ
ــر  ــایان ذک ــود. ش ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــال آین پیشــنهادات در س
ــی  ــوان آلگ ــا عن ــه شــده توســط پژوهشــکده ب ــوزال ارائ اســت پروپ
ــاال  ــاز ب ــا امتی ــر ب ــای دیگ ــوزال ه ــان پروپ ــک در می ــالک پونی ف

ــد. ــاب گردی انتخ

جلسه کمیته تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

ــتیتو  ــی انس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاری،  ــان خاوی ــی ماهی ــن الملل ــات بی تحقیق
دکتــر فــروزان باقــرزاده، عضــو هیــأت علمــی 
ــرد  ــوان »کارب ــتیتو ســخنرانی تحــت عن انس
ــورت  ــه ص ــان« را ب ــای ماهی ــاری ه ــرل بیم ــو در کنت ــاوری نان فن
وبینــاری بــرای محققیــن و پــرورش دهنــدگان ماهــی در کشــور ارائــه 
نمــود. در ایــن ســخنرانی علمــی پژوهشــگر انســتیتو مواردی شــامل: 
ــر  ــر آن ب ــکان تأثی ــروری و ام ــزی پ ــوزه آب ــم در ح ــن عل ــرد ای کارب
ســالمت ماهــی، نحــوه حــذف آالینــده هــا از آب بــا بــه کارگیــری ایــن 

فنــاوری و نیــز بــه اثــرات نانــو ذرات فلــزی جهــت ضــد عفونــی اشــاره 
نمــود. ضمــن اینکــه در ایــن ســخنرانی، بــه موضــوع کامپوزیــت های 
ــو  واکســن  ــد و از نان ــی اشــاره گردی ــه طــور کل ــواد ب ــو م ــو و نان نان
هــا و نانــو حســگرها بــه عنــوان کاربردهــای قابــل توســعه ایــن علــم 
ــا توجــه  ــح نمــود ب ــرده شــد. ایشــان در ســخنان خــود تصری ــام ب ن
بــه رونــد رو بــه رشــد مطالعــات در حــوزه نانوتکنولــوژی، مــی تــوان 
ــزارع  ــتی م ــت بهداش ــه مدیری ــن در زمین ــای نوی ــه روش ه ــه ارائ ب
پــرورش ماهــی و پیشــگیری از خســارات ناشــی از بــروز بیمــاری هــا 

ــود. ــدوار ب ــروری امی در صنعــت آبــزی پ

ــزر-  ــای خ ــوژی دری ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــری  ــالن و پیگی ــی گی ــتی تحقیقات ــش کش ــوص نق ــاری، در خص س
ــز ایــن شــناور، جلســه ای  ــر و تجهی ــاز جهــت تعمی ــارات مــورد نی اعتب
بــا حضــور مهنــدس عیســی نیــا، رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه، 

ــر نصرالــه زاده، رئیس  و دکتــر فضلــی، رئیــس بخــش دکت
ارزیابــی  و  دفتــر بیولــوژی  در  پژوهشــکده  ذخایــر 
امــور  وزارت  ــزار نمایندگــی  ــدران برگ ــتان مازن ــه اس خارج

ــالس  ــمین اج ــد. شش ســاالنه کمیســیون حفاظــت و گردی
از  بــرداری  ــزر بهــره  ــای خ ــده دری ــی زن ــع آب مناب

اواخــر  ســال در  مــاه  آذر 

کــه  شــد  برگــزار  جــاری 
نماینــده  اجــالس  ایــن  در 
خــزر،  دریــای  دبیرخانــه 
مهنــدس  امورخارجــه  وزارت 
زینعلــی نیــز حضــور داشــتند 
و در خصــوص اهمیــت انجــام 
تحقیقــات حاکمیتــی مرتبط 
بــا منابــع زیســتی نیــز بحث 

شــد. اجــالس مذکــور در ســطح  منطقــه ای بیــن پنــج کشــور حاشــیه 
دریــای خــزر برگــزار مــی شــود  و فعالیــت هــای تحقیقاتــی هــر کشــور 
ــارت  ــن اعتب ــوص تامی ــت در خص ــته اس ــی دارد. شایس ــش حاکمیت نق
ــی آبهــای ســرزمینی  ــه روز رســانی تنهــا کشــتی تحقیقات الزم جهــت ب
جمهــوری اســالمی )کشــتی گیــالن( از یــاری و پیشــتیبانی وزارت امــور 
خارجــه نیــز بهــره منــد شــده و تــالش جهــت تخصیــص ردیــف بودجــه 
ای مناســب بــرای تعمیــر و تجهیــز کشــتی گیــالن در مجلــس صــورت 
ــر  ــی دریــای خــزر حضــور و فعالیــت پ ــرد تــا بتــوان در حوضــه ایران گی
ــه  ــکده نام ــد پژوهش ــرر گردی ــتا مق ــن راس ــیم. در ای ــته باش ــی داش رنگ
ــدران ارســال  ــور خارجــه در اســتان مازن ــی وزارت ام ــه نمایندگ رســمی ب

ــرد. ــورت پذی ــات الزم ص ــا اقدام ــد ت نمای

سخنرانی پژوهشگر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

جلسه با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان مازندران در خصوص اعتبارات کشتی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــس پژوهشــکده  ــی، رئی ــر صیادبوران ــالن، دکت ــی کشــور- گی داخل
ــاری  ــخیص بیم ــت تش ــه کی ــتیابی ب ــا از دس ــا ایرن ــو ب در گفتگ
VHS بــرای اولیــن بــار در کشــور در ایــن پژوهشــکده خبــر داد و 
گفــت: ایــن کیــت مشــابه خارجــی نــدارد و از دســتاوردهای مهــم 
ــای  ــت بیماری ه ــش بهداش ــکده در بخ ــن پژوهش ــان ای متخصص

آبزیــان اســت.
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب ــی روز ســه شــنبه در گفت وگ ــاد بوران ــد صی محم
ــو  ــمی، عض ــر قاس ــای دکت ــا تالش ه ــت ب ــن کی ــه ای ــان اینک بی
ــن پژوهشــکده در  ــاوری ای ــاون پژوهــش و فن ــی و مع ــات علم هی
ــوان  ــت می ت ــن کی ــک ای ــه کم ــت: ب ــت، گف ــام اس ــال انج ح
بیمــاری را قبــل از انتشــار بــه ســایر حوضچه هــا و پیــش از 
ــرد:  ــان ک ــرد. وی بی ــه ســایر مــزارع شناســایی ک ــروز خســارت ب ب
ــی  ــه یک ــور علی ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــام  ــه ن ــزل آال ب ــی ق ــی ماه ــای ویروس ــاری ه ــن بیم از مهمتری
 VHS ــا بیمــاری »ســپتی« ســمی خونریــزی دهنــده ویروســی ی
کــه در ســال هــای گذشــته تلفــات بســیار زیــادی در اســتان هــای 
ــاری،  ــال بختی ــد: چهارمح ــزل آال مانن ــی ق ــده ماه ــرورش دهن پ
کهکیلویــه و بویراحمــد، آذربایجــان غربــی و فــارس ایجــاد، کیتــی 
ــه  ــادر ب ــه ق ــا 20 دقیق ــان 1۵ ت ــدت زم ــه در م ــد ک ــی ش طراح

ــت. ــروس اس ــن وی ــایی ای شناس
ــازی  ــی س ــاری VHS بوم ــخیص بیم ــت تش ــه داد: کی وی ادام
می تــوان  حاصلــه،  فنــی  دانــش  از  اســتفاده  بــا  و  شــده 
ــی  ــی و باکتریای ــای ویروس ــایر بیماری ه ــایی س ــای شناس کیت ه
را هــم طراحــی کــرد. در ایــن روش آنتــی ژن ویروســی بــا کمــک 
آنتــی بــادی اختصاصــی در نــوار تســت شناســایی مــی شــود. وی 
عنــوان کــرد: ایــن دســتاورد در حــال حاضــر بــا همــکاری دانشــگاه 
ــرروی مراحــل  ــزی پ ــری پژوهشــکده آب ــدرس و مجری گ ــت م تربی
ــتاورد  ــت دس ــت ثب ــد و در دس ــی کن ــی م ــی را ط ــت نهای تس
قــرار دارد. صیــاد بورانــی افــزود: آبزیــان نیــز ماننــد: ســایر 
موجــودات بــه بیمــاری هــای ویروســی، باکتریایــی و قارچــی دچــار 

ــوده و  ــاوت ب ــاری متف ــر بیم ــان ه ــای درم ــه روش ه ــوند ک می ش
ــرای  ــه ب ــتراتژی هایی ک ــی از اس ــود. یک ــام ش ــتی انج ــد بدرس بای
ــتفاده از  ــود اس ــی ش ــه م ــر گرفت ــف در نظ ــای مختل بیماری ه
ــای  ــت کننده ه ــن ها و تقوی ــد: واکس ــگیرانه مانن ــای پیش روش ه
پری بیوتیــک،  پروبیوتیک هــا،  شــامل:  ایمنــی  سیســتم 
ــس  ــت. رئی ــف اس ــالح مختل ــا و ام ــک، ویتامین ه ــین بیوتی س
ــرد:  ــه ک ــور اضاف ــی کش ــای داخل ــروری آبه ــزی پ ــکده آب پژوهش
ــی  ــتم ایمن ــای سیس ــه ارتق ــی در زمین ــن پژوهشــکده مطالعات ای
ماهیــان بــا تولیــد پروبیوتیک هــای مختلــف در آزمایشــگاه ها 
ــی  ــن های مختلف ــن واکس ــام داده همچنی ــی انج ــری شناس باکت
ــک  ــا کم ــه ب ــده اند ک ــف ش ــاوت تعری ــای متف ــب پروژه ه در قال
ــا در  ــده ی ــام ش ــور انج ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
ــن  ــتا واکس ــن راس ــه در ای ــد ک ــد ش ــام خواه ــک انج ــده نزدی آین
بیمــاری نکــروز عصبــی ویروســی VNN بــا همــکاری دکتــر ذریــه 
زهــرا انجــام شــده و دانش هــای IHN و IPN نیــز در دســتورکار 
ــای  ــدی از روش ه ــرد: بهره من ــح ک ــئول تصری ــن مس ــرار دارد. ای ق
و  دســتگاه ها  تخصــص،  بــه  صنعــت  حــوزه  در  تشــخیصی 
امکانــات پیچیــده نیــاز دارد کــه بــرای پــرورش دهنــده بــه لحــاظ 
ــی توضیــح داد:  اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه نیســت. صیــاد بوران
ــند،  ــی باش ــد قطع ــد می توان ــا 100درص ــخیص ها ت ــی تش گاه
گفــت: کیت هــای تشــخیص ســریع برپایــه شناســایی آنتــی 
ــه  ــود ک ــام می ش ــانگر انج ــاگر و نش ــتفاده از شناس ــا اس ــا ب  ژن ه
ــرد و  ــرار می گی ــرورش دهنــده ق ــار پ ــا کمتریــن هزینــه در اختی ب
ــه  ــه گفت ــدارد. ب ــه تخصــص ن ــازی ب ــرای اســتفاده در مزرعــه نی ب
ــاد و  ــخیص اعتی ــای تش ــت ه ــبیه کی ــا ش ــت ه ــن کی وی، ای
ــه  ــد و الی ــواری شــامل 6 پ ــه صــورت ن ــرده و ب ــل ک ــارداری عم ب
ــادی  ــی ب ــف آن آنت ــای مختل ــمت ه ــه در قس ــت ک ــف اس مختل
ــد  ــمت پ ــرل کاشــته شــده  و در قس ــه و خــط کنت ــه و ثانوی اولی
ــت  ــه عل ــه ب ــود دارد ک ــده وج ــاندار ش ــادی نش ــی ب ــه آنت کونژوگ
ــود و  ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــت قاب ــط تس ــگ در خ ــکیل رن تش
عمومــا از نانــو ذرات طــال در ترکیــب آن اســتفاده می شــود. 
ــی 103  ــا قدمت ــی کشــور ب ــروری آبهــای داخل پژوهشــکده آبــزی پ
ــن مراکــز تحقیقــات شــیالتی کشــور اســت کــه در  ســاله از اولی
زمینــه دســتیابی بــه زی فــن تکثیــر و پــرورش بیــش از 20 گونــه 
از ماهیــان اقتصــادی و بومــی دریــای کاســپین هماننــد: ماهیــان 
ــی  ــای بوم ــی و گونه ه ــرد آب ــی و س ــرم آب ــان گ ــاری، ماهی خاوی
دریــای کاســپین )ســفید و آزاد( گام هــای موثــری برداشــته و ایــن 
ــی  ــی و بخــش خصوص ــتگاه های اجرای ــار دس ــا در اختی تکنیک ه

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ذخایــر  بازســازی  خصــوص  در  مهمــی  گام هــای  همچنیــن 
ــی ســفید از دهــه  ــای خــزر هماننــد: ماه گونه هــای اقتصــادی دری
ــق،  ــه هــای مهــم همچــون حوی هــای گذشــته تاکنــون در رودخان
خشــکرود، ســفیدرود منتهــی بــه دریا توســط همــکاران پژوهشــکده 

ــه انجــام رســانده اســت. ــیالت ب ــا کمــک کارشناســان ش ب

تولید کیت تشخیص بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی آبزیان در پژوهشکده انزلی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی 
ماهیــان خاویــاری، بــا هــدف ارتقــای ســطح دانــش کارشناســان 
دوره آموزشــی بــا عنــوان »فیزیولــوژی گــوارش در الرو ماهیــان 
ــأت  ــم منصــف شــکری، عضــو هی ــر مری ــاری« توســط دکت خاوی
علمــی انســتیتو در ســالن کنفرانــس برگــزار شــد. در ایــن دوره 
دکتــر منصــف شــکری بــا بیــان ایــن کــه رشــد پایــدار در صنعــت 
آبــزی پــروری تــاس ماهیــان نیازمنــد بــه تولیــد بچــه ماهــی بــا 

ــم  ــی رغ ــت عل ــان داش ــد، اذع ــی باش ــت الزم م ــت و کمی کیفی
ــاری  ــان خاوی ــرورش ماهی ــر و پ ــل توجــه در تکثی پیشــرفت قاب
ــاال در مرحلــه الروی، از چالــش  در ســال هــای اخیــر، تلفــات ب
ــر نشــان  ــی رود. وی خاط ــت بشــمار م ــن صنع ــای جــدی ای ه
ــف  ــل مختل ــه الروی در مراح ــی مرحل ــوژی گوارش ــرد فیزیول ک
پــرورش آبزیــان ارتبــاط دارد، زیــرا بســیاری از مشــکالت بقــاء و 
کیفیــت در تولیــد بچــه ماهــی بــه عملکــرد فیزیولــوژی گــوارش 
ــت  ــذا کیفی ــود. ل ــی ش ــوط م ــن الرو مرب ــول دوره تکوی در ط
جیــره بایــد دقیقــا بــا ظرفیــت فیزیولوژیــک و گوارشــی مراحــل 
ــن امــر در افزایــش  اولیــه الروی مطابقــت داشــته باشــد کــه ای
ــده مانــی الرو و بچــه ماهیــان پرورشــی تاثیــر بســزایی دارد.  زن
ــی الرو  ــتگاه گوارش ــل دس ــی تکام ــن دوره آموزش ــان در ای ایش
تــاس ماهیــان از لحــاظ ســاختاری و آنزیمــی را تشــریح نمــود و 
بــه ظرفیــت هضــم آنزیــم در مراحــل الروی، کنتــرل هورمونــی 
ــتها، مکانیســم درک  ــده اش ــرل کنن ــل کنت ــد هضــم، عوام فراین
وجــود غــذا توســط ســلول مطالــب ارزشــمندی را ارائــه  کــرد و 
در پایــان نیــز بــا حضــور مســئول آمــوزش از فراگیــران آزمــون 

بــه عمــل آمــد.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده آبــزی 
داخلــی  آبهــای  پــروری 
ــه  ــالن، روز س ــور- گی کش
دی   13 مــورخ  شــنبه 
راســتای  در  مــاه 1401، 
ــادل اطالعــات و تفاهــم  تب
همــکاری دوجانبــه، جلســه 
مشــترکی بــا حضــور دکتــر 
رضــا طاعتــی، عضــو هیــات علمــی و مدیرگــروه شــیالت دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد تالــش، دکترصیادبورانــی، رئیــس پژوهشــکده، 
دکتــر قاســمی، معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــکده و دکتــر 

صلواتیــان، رئیــس ایســتگاه تحقیقــات تخصصــی تغذیــه و غــذای 
زنــده آبزیــان در پژوهشــکده تشــکیل گردیــد. دکتــر صیادبورانــی 
ضمــن خیرمقــدم بــه حاضریــن در جلســه بــه معرفــی توانمنــدی 
ــه منظــور  هــای تخصصــی و تجهیــزات موجــود در پژوهشــکده ب
ــه زمینــه هــای همــکاری مشــترک در جهــت انجــام  دســتیابی ب
ــی  ــای تحقیقات ــت ه ــاس اولوی ــر اس ــردی ب ــای کارب ــش ه پژوه
ــی در  ــجویی و تحقیقات ــای دانش ــروژه ه ــب پ ــکده در قال پژوهش
ــجویان و  ــرای دانش ــوزی ب ــکاری کارورزی و کارآم ــتای هم راس

ــت. ــی پرداخ ــای آموزش کارگاه ه
در پایــان جلســه مقــرر گردیــد کــه تفاهــم نامــه همــکاری بیــن 
دانشــگاه فــوق و پژوهشــکده در ابعــاد مختلــف در آینــده نزدیــک 

تنظیــم و بــه امضــا طرفیــن برســد.

بــه گــزارش روابــط 
انســتیتو  عمومــی 
المللــی  بیــن  تحقیقــات 
خاویــاری،  ماهیــان 
نهمیــن جلســه شــورای 
بــا  انســتیتو  پژوهشــی 
معــاون  رئیــس،  حضــور 
و  فنــاوری  و  پژوهــش 
اعضــای شــورا بــه منظــور 

ــای پیشــنهادی  ــوزال ه ــر در خصــوص پروپ ــادل نظ بحــث و تب
ــا  ــن جلســه مجموع ــزار شــد. در ای ــی برگ بخــش هــای تحقیقات
ــط  ــای ذیرب ــش ه ــوی بخ ــنهادی از س ــف پیش ــرم ال ــی ف س
ــا در  ــد ت ــه گردی ــی ارائ ــای تحقیقات ــش ه ــران بخ ــط مدی توس
صــورت تاییــد اعضــای شــورا جهــت تصویــب نهایــی بــه کمیتــه 
علمــی- فنــی مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ارســال 
گــردد. شــایان ذکــر اســت تمامــی ایــن ســی پــروژه پیشــنهادی 
ــازمان  ــوی س ــده از س ــالم ش ــه اع ــای فناوران ــا نیازه ــق ب منطب

شــیالت ایــران تدویــن شــده اســت.

14
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نشست تخصصی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش

نهمین جلسه شورای پژوهشی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان آبهــای 
داخلــی- گــرگان، مهنــدس محمــد پیــری، مدیــر کل دفتــر برنامــه ریــزی، 
بودجــه و تحــول اداری اســتانداری گلســتان ضمــن خیــر مقــدم بــه دکتــر 
آقایــی مقــدم در خصــوص وظیفــه منــدی، برنامــه کاری و اهمیــت تحقیــق 
ــه نمــود ســپس دکتــر  ــی ارائ و پژوهــش در زمینــه شــیالت اســتان بیانات
آقایــی مقــدم شــرح مبســوطی در زمینــه اثــر بخشــی تحقیقــات در اســتان 
ــزر و  ــای خ ــه ســواحل شــرقی دری ــق و توســعه در منطق ــگاه تحقی و جای
اســتان گلســتان و اهمیــت حضــور تحقیقــات در جلســات کارگــروه هــای 
ــتار  ــرد و خواس ــه ک ــه توســعه شــیالت در اســتان را ارائ ــا برنام ــط ب مرتب
عضویــت مرکــز در کمیتــه هــا و شــوراهای مرتبــط در اســتانداری گردیــد. 
در پایــان مقــرر گردیــد، مرکــز گزارشــی در خصــوص فعالیــت هــای انجــام شــده و برنامــه هــای آینــده پژوهــی جهــت توســعه 

صنعــت شــیالت بــه اســتاندار اســتان گلســتان ارائــه نمایــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور- تنکابــن، دکتــر ســلطنت نجــار لشــگری، عضــو هیــأت 
علمــی ایــن مرکــز اقــدام بــه برگــزاری ســخنرانی علمــی بــا عنــوان »امنیــت زیســتی در آبــزی پــروری پایــدار« نمــود. در ایــن ســخنرانی 
کــه بــه صــورت مجــازی بــا حضــور محققــان پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقاتــی تابعــه مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور از 

طریــق ســامانه ویدئــو کنفرانــس مرکــز مذکــور  برگــزار گردیــد مــوراد ذیــل ارائــه شــد:
راهــکار اصلــی افزایــش رشــد آبــزی پــروری بــر اســاس توصیــه OIE و FAO افزایــش امنیــت زیســتي و مدیریــت بهداشــتي در مــزارع 
مــی باشــد. بــروز بیمــاری هــا بــه عنــوان اولیــن )غــذا دومیــن و قیمــت ســومین( مانــع توســعه آبــزی پــروری در دنیــا معرفــي شــده 
اســت. امنیــت زیســتی )Biosecurity( اجــرای اقداماتــی جهــت کاهــش خطــر ورود یــک بیمــاری عفونــی بــه مزرعــه و گســترش آن 
در میــان آبزیــان و نیــز کاهــش خطــر انتقــال بیمــاری بــه ســایر مــزارع و ســایر گونــه هــای حســاس مــی باشــد. ایــن اقدامــات همچنیــن 
ــه  ــه بیمــاری و ب ــه بیمــاری مــی شــود. کاهــش خطــر ابتــالء ب باعــث کاهــش اســترس در ماهیــان و در نتیجــه کاهــش ابتــال آنهــا ب
حداقــل رســاندن گســترش آن، ارتقــاء ســالمت ماهــی، محافظــت از ســرمایه گــذاری اقتصــادی، محافظــت در برابــر بیمــاری هــای جدیــد 

و بهداشــت و ســالمت انســان از کاربردهــای امنیــت زیســتی محســوب مــی شــوند.

دیدار با مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری گلستان

سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیــان 
ســردآبی کشــور- تنکابــن، حجــت االســالم و المســلمین حاجــی 
ــات و  ــز تحقیق ــه مرک ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ ــئول دفت ــور، مس پ
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان مازندران و سرپرســت 
ــالح،  ــی ف ــر عل ــز، دکت ــه مرک ــی فقی ــی ول ــر حــوزه نمایندگ دفت
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــع س ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

اســتان مازنــدران و هیــأت همــراه در ایــن مرکــز حضــور یافتنــد. 
ابتــدا دکتــر ســلطنت نجارلشــگری، رئیــس مرکــز گــزارش 
ــی،  ــاخص تحقیقات ــتاوردهای ش ــا و دس ــت ه ــری از فعالی مختص
آموزشــی و ترویجــی از بــدو تأســیس تــا کنــون پرداخــت. ســپس 
ــکر از  ــن تش ــور، ضم ــی پ ــلمین حاج ــالم و المس ــت االس حج
تــالش و پیگیــری هــای مجدانــه دکتــر لشــگری و فعالیــت هــای 
ــی  ــی و حقوق ــی، عمران ــای پژوهش ــوزه ه ــه در ح ــورت گرفت ص
مرکــز بــر لــزوم تعهــد و مســئولیت پذیــری مســئولین و مدیــران 
کشــور جهــت پیشــبرد امــور و رفــع مشــکالت و تــالش جمعــی 
ــه  ــد نمــود. در ادام جهــت حفــظ امنیــت و آرامــش کشــور تأکی
ــات صــورت  ــز و اقدام ــالح ضمــن تشــکر از رئیــس مرک ــر ف دکت
گرفتــه بــه تشــریح برخــی از بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــای 
ــای  ــایت ه ــد از س ــه بازدی ــت. در خاتم ــی پرداخ اداری و حقوق

ــز انجــام شــد. ــرورش مرک ــر و پ تکثی

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- 
ســاری، دومیــن جلســه کمیتــه نانــو 
فنــاوری بخــش کشــاورزی بــا حضــور 
اعضــای کمیتــه متشــکل از معاونیــن 
ــدگان  ــتان، نماین ــاد اس ــازمان جه س
ــارک  ــده پ ــی، نماین ــز تحقیقات ــدگان مراک ــا، نماین ــگاه ه دانش
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــالن جلســات مرک ــاوری در س ــم و فن عل
ــدا  ــد. ابت ــکیل گردی ــدران تش ــی مازن ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــه و  ــای انجــام گرفت ــت ه ــه فعالی ــه ب ــر کمیت ــه، دبی ــر رامئ دکت
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ــاخص ارائ ــای ش ــروژه ه ــن پ عناوی
اشــاره کــرد و یــادآور شــد کــه پــروژه هــای مطــرح شــده بایســتی 
ــی  ــا تحقیقات ــای صرف ــروژه ه ــوده و پ ــی ب ــت عملیات دارای ماهی
ــان  ــه، بی ــس کمیت ــودی، رئی ــر محم ــند. دکت ــی باش ــر نم مدنظ
ــه صــورت  ــت بایســتی ب ــه در نهای ــای ارائ ــروژه ه ــه پ داشــت ک
ــو  ــاوری نان ــردی فن ــه راهب ــه کمیت ــف و ب ــروژه تعری ــک مگاپ ی
ــر  ــن متذک ــردد. وی همچنی ــال گ ــاورزی ارس ــاد کش وزارت جه
ــر اســاس چالــش  ــو بایســتی ب شــد کــه تعریــف پــروژه هــای نان

ــوری  ــتانی و کش ــای اس ــیل ه ــناخت پتانس ــود و ش ــای موج ه
ــت  ــه فعالی ــرد ک ــاره ک ــری اش ــر صف ــد. دکت ــو باش ــوزه نان در ح
هــای متعــددی در قالــب پــروژه هــای تحقیقاتــی و پایــان نامــه 
ــام  ــی انج ــز تحقیقات ــا و مراک ــگاه ه ــجویی در دانش ــای دانش ه
ــه تجمیــع فعالیــت هــای  گرفتــه و ضــروری اســت کــه نســبت ب
انجــام شــده اقــدام گــردد. وی همچنیــن بیــان داشــت در 
ــاوری  ــردی فن ــه راهب ــط کمیت ــده توس ــه ش ــدی ارائ ــت بن اولوی
ــیالت  ــا ش ــا خصوص ــوزه ه ــی ح ــتی تمام ــه، بایس ــو وزارتخان نان
ــرات و  ــه نظ ــا، نقط ــایر اعض ــه س ــود. در ادام ــه ش ــر گرفت در نظ
ــر تشــکیل  ــی اعضــاء ب ــرده و تمام ــه ک پیشــنهادات خــود را ارائ
ــر ایــن اســاس ســه  کارگــروه هــای تخصصــی تاکیــد داشــتند. ب
کارگــروه آب، خــاک، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، کارگــروه 
زراعــت و باغبانــی و کارگــروه دام، طیــور و آبزیــان تشــکیل شــده 
و مقــرر گردیــد کــه اعضــای هــر کارگــروه معرفــی و نســبت بــه 
ــدام گــردد. در خاتمــه  ــده هــای تخصصــی اق ــن ای تعریــف عناوی
ــتاوردهای حــوزه شــیالت توســط  ــه دس ــری شــد ک ــم گی تصمی
ــتان، توســط  ــو اس ــاوری نان ــند فن ــن س ــری و همچنی ــر صف دکت

ــردد. ــه گ ــدی ارائ ــر شــاهوی در جلســه بع دکت

ــان آب هــای شــور، در  ــی آبزی ــط عمومــی مرکــز تحقیقــات مل ــه گــزارش رواب ب
ــر  ــوم شــیالتی کشــور مبنــی ب ــی موسســه تحقیقــات عل راســتای سیاســت هــای کل
ــه بچــه  ــه دســتاوردهای دانــش بیــان، در چندیــن مرحل حمایــت هــای علمــی و ارای
ماهیــان دوجنــس حاصــل از تکثیــر طبیعــی ســویه هــای مختلــف تیالپیــا بــه بخــش 
ــه  ــا اســتان جهــت ایجــاد گل هــای خصوصــی دارای مجــوز فعالیــت در حــوزه تیالپی

هــای مولدیــن واگــذار گردیــد.

بازدید از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن

برگزاری دومین جلسه کمیته نانو فناوری بخش کشاورزی استان مازندران

تحویل بچه ماهیان دوجنس سویه های مختلف تیالپیا به بخش خصوصی 
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس عموم
علــوم شــیالتی کشــور، جلســه 
مصاحبــه تخصصــی 19 نفــر از 
افــراد برگزیده شــده در مرحله 
کتبــی نهمیــن آزمــون فراگیــر 
دســتگاه های  اســتخدامی 
ــاز در  ــورد نی ــی م ــته های تخصص ــرای رش ــه ب ــور ک ــی کش اجرای
پژوهشــکده ها و مراکــز تحقیقاتــی تابعــه موسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور، پذیرفتــه و معرفــی شــده بودنــد؛ در تاریــخ 14 دی 
ــزی  ــه ری ــاون برنام ــا، مع ــک قائدنی ــر باب ــد. دکت ــزار ش 1401، برگ
ــاون پژوهــش  ــه، مع ــود حافظی ــر محم و پشــتیبانی موسســه، دکت

ــر  ــرکل دفت ــب، مدی ــی نس ــورج ول ــر ت ــه، دکت ــاوری موسس و فن
ارتباطــات علمــی و همــکاری هــای بین المللــی ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر شــریف پــور نماینــده معاونــت 
ــی،  ــن جلیل ــر حس ــه، دکت ــت موسس ــه، حراس ــی موسس پژوهش
ــدی،  ــر احم ــان، دکت ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــس مرک رئی
ــاورزی، داوران  ــاد کش ــش وزارت جه ــده گزین ــک و نماین روانپزش
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــد ک ــی بودن ــه تخصص ــن مصاحب ــر در ای حاض
ــراد  ــه، اف ــر جلس ــوان دبی ــه عن ــی، ب ــا آذین ــدس محمودرض مهن
برگزیــده را از جهــات مختلــف علمــی و مهارتــی، ارزیابــی نمودنــد.

روابــط عمومــی موسســه، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ایــن افــراد، 
اســامی نهایــی افــراد انتخــاب شــده را پــس از حصــول قطعیــت، بــه 

صــورت رســمی اعــالم خواهــد کــرد.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
ــای  ــروری آب ه ــزی پ آب
ــواز،  ــور- اه ــوب کش جن
مجتبــی  مهنــدس 
شــبکه  دبیــر  نســب، 
فنــاوری  آزمایشــگاهی 
بــه  راهبــردی  هــای 
ــش  ــای بخ ــگاه ه ــور از آزمایش ــردی پ ــد زم ــدس محم ــراه مهن هم
ــس از  ــد. پ ــد کردن ــان بازی ــرورش ماهی ــالن پ ــف و س ــای مختل ه
بازدیــد، بــه منظــور بررســی رفــع موانــع مربــوط بــه کســب امتیــاز 

در ســامانه شــبکه فنــاوری راهبــردی، جلســه ای بــا حضــور رئیــس 
پژوهشــکده و کارشناســان و مســئوالن فنــی آزمایشــگاه برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه، کارشناســان و مســئوالن فنــی آزمایشــگاه هــا چالش 
ــاوری  ــگاهی فن ــبکه آزمایش ــی از ش ــای حمایت ــت ه ــا و درخواس ه
هــای راهبــردی را مطــرح نمودنــد و دبیــر شــبکه، نحــوه همــکاری در 
راســتای تعمیــر و خریــد تجهیــزات، خریــد، فــروش یــا بــه اشــتراک 
گــذاری مــواد آزمایشــگاهی، تمدیــد اســتاندارد و بهبــود عملکــردی 
آزمایشــگاه هــا را عنــوان نمــود و از دکتــر فاطمــه حکمــت پــور بــه 
عنــوان مدیــر کیفــی آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده خواســته شــد تــا 
ارتبــاط بیشــتری بــا شــبکه در راســتای ثبــت دقیــق اطالعــات و بــه 

ــد. ــرار کن ــانی آن برق روز رس

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری 
عنــوان  تحــت  علمــی  ســخنرانی  کشــور،  داخلــی  آبهــای 
»مشــکالت شــایع بهداشــتی در ماهیــان قفــس« مــورخ 18 
ــور  ــا حض ــد و ب ــره فئی ــر منی ــم دکت ــط خان ــاه 1401 توس دیم
ــزی  ــکده آب ــات پژوهش ــالن اجتماع ــکده در س ــکاران پژوهش هم
پــروری آبهــای داخلــی کشــور برگــزار گردیــد. محدودیــت منابــع 
ــای  ــه ه ــی گون ــد برخ ــش صی ــی و کاه ــای داخل ــی در آب ه آب
دریایــی رونــد صعــودی تولیــدات آبــزی پــروری کشــورهای دنیــا 
ــه  ــه ب ــت. باتوج ــوق داده اس ــی س ــان دریای ــرورش ماهی ــه پ را ب
ــران، اســتفاده  ــی در ای ــم آب ــت آب شــیرین و بحــران ک محدودی
از منابــع آبــی دریــا و توســعه پــرورش ماهیــان دریایــی در 
ــده  ــذاری ش ــدف گ ــت ه ــعه دول ــم توس ــه شش ــس در برنام قف
ــی  ــد ماه ــزان تولی ــار ســازمان شــیالت می ــر اســاس آم اســت. ب
ــا  ــه ب ــده ک ــالم ش ــن اع ــزار ت ــال 1397، 14 ه ــس در س در قف
ــورت  ــان ص ــای ماهی ــه ه ــر گون ــازی ذخای ــظ و بازس ــدف حف ه

گرفتــه اســت. بیمــاری هــای ماهیــان در قفــس ناشــی از عوامــل 
ــه اینکــه پیشــگیری  ــا توجــه ب عفونــی و غیرعفونــی مــی باشــد ب
بــر درمــان ارجحیــت دارد لــذا بــرای توســعه پــرورش در قفــس 
الزم اســت مدیریــت بهداشــتی و مباحــث پیشــگیری و کنتــرل و 

ــود. ــت ش ــرا و رعای ــال اج ــیون کام واکسیناس

برگزاری مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی در موسسه

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور- اهواز

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، نمایشــگاه جامــع کشــاورزی و نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی 
ــاد  ــر جه ــاداتی نژاد وزی ــیدجواد س ــور س ــا حض ــی ب ــای دام نهاده ه
ــاورزی  ــیون کش ــس کمیس ــکری رئی ــواد عس ــاورزی و محمدج کش
مجلــس شــورای اســالمی، معاونیــن، مدیــران، روســای جهــاد 
ــم مقــام موسســه و  ــی قائ ــر شــریف روحان کشــاورزی اســتان ها، دکت
جمعــی از اتحادیه هــا و تشــکل های بخــش خصوصــی افتتــاح شــد . 
ــی و  ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــن مراســم، علیرضــا رضــازاده رئی در ای
اطالع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی اظهــار کــرد: شــیوع کرونــا باعث 
رکــود، کم رمــق شــدن و لغــو نمایشــگاه ها در کشــور شــده بــود امــا 
ــاد کشــاورزی از  ــه و وزارت جه ــق گرفت ــن نمایشــگاه ها رون ــاره ای دوب
ایــن نمایشــگاه ها حمایــت معنــوی و سیاســتگذاری می کنــد . وی بــا 
بیــان ایــن کــه نمایشــگاه امــروز بــا نمایشــگاه  هــای گذشــته تفــاوت 
دارد، افــزود: ایــن نمایشــگاه شــروع یــک حرکــت بــه ســمت اســتمرار 
نمایشــگاه جامــع کشــاورزی در ایــران اســت و کشــاورزان مــی  تواننــد 

ــرداری کننــد . ــی بهــره  ب از ایــن نمایشــگاه بــه خوب
ــم  ــه و انجمــن گرده ــن اتحادی ــروز چندی ــرد: ام ــح ک رضــازاده تصری

ــد و وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن نمایشــگاه یــک ســالن  آمــده  ان
ــم از  ــوری ه ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزا دارد و معاون مج

ــد . ــی  کن ــت م ــه  هــای بخــش کشــاورزی حمای غرف
ــدی در  ــد 300 درص ــگاه رش ــن نمایش ــرد: ای ــان ک ــازاده خاطرنش رض

ــت دارد. ــه در کیفی ــل توج ــد قاب ــت و رش کمی
در روز دوم ایــن نمایشــگاه، دکتــر خیــام نکویــی معاون وزیــر و رئیس 
ــه  ــه موسس ــج کشــاورزی از غرف ــوزش و تروی ــات، آم ســازمان تحقیق
بازدیــد کــرد و بــا آخریــن دســتاوردهای محققــان ایــن مجموعه آشــنا 
شــد. همچنیــن دکتــر بهمنــی کــه در نمایشــگاه حضــور داشــت، در 
ــی  ــا شــبکه اینترنت ــی شــیالت، ب ــا عرصــه هــای تحقیقات ــاط ب ارتب
ــت  ــه هم ــن نمایشــگاه ب ــی اســت؛ ای ــرد. گفتن ــه ک ــت مصاحب برک
ــده  ــرکت تولیدکنن ــش از 3۵0 ش ــور بی ــا حض ــی ب ــش خصوص بخ
ایرانــی در ســطح 2۵ هــزار مترمربــع و 12 ســالن برگــزار شــده اســت. 

ــی شــد. در ایــن مراســم از تندیــس نمایشــگاه نیــز رونمای
ــا 1۵  ــاعت 9 ت ــاه 1401 از س ــی 22 دی م ــگاه  از 19 ال ــن نمایش ای
پذیــرای کشــاورزان،  و  دایــر  تهــران  بین المللــی  نمایشــگاه  در 

ــود. ــاورزی ب ــش کش ــاالن بخ ــدگان و فع تولیدکنن

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای 
ــورخ  ــور، روز یکشــنبه م ــی کش داخل
18 دی 1401 دکتــر صیــاد بورانــي 
عنــوان  بــه  پژوهشــکده  رییــس 
ــه  ــت کمیت ــه در نشس ــو کمیت عض
احیــاي تــاالب بــا ریاســت اســتاندار گیــالن کــه در ســالن جلســات 
ــر  ــد. در ایــن نشســت مدی ــد شــرکت کردن اســتانداري برگــزار گردی
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گیــالن بــه ارایــه گزارشــي در 
خصــوص وضعیــت کنونــي تــاالب و اقدامــات انجــام گرفتــه جهــت 
برداشــت مکانیکــي گیــاه مهاجــم ســنبل آبــي در مناطــق مختلــف 
تــاالب اشــاره و در ادامــه بیــان کــرد: براســاس پیــش بینــي جایــکا 
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــرداري ه ــوب ب ــات رس ــاالب، عملی ــروه ت و کارگ
ــع  ــکار جم ــان و پیمان ــه، کارشناس ــه جلس ــردد. در ادام ــي گ اجرای

ــالن  ــتاندار گی ــد و اس ــه دادن ــي ارای ــي توضیحات ــنبل آب آوري س
ــع  ــکار در جم ــکر از پیمان ــاالب و تش ــکالت ت ــان مش ــن بی ضم
آوري گیــاه ســنبل آبــي در برخــي مناطــق تــاالب، خواســتار ادامــه 
ــرداري متــوازن از مناطــق  کار در ایــن خصــوص شــد. وی، رســوب ب
ــا همــکاري ســازمان هــا  مختلــف تــاالب و همچنیــن آبراهــه هــا ب
همچــون اداره کل بنــادر و دریانــوردي، بخــش خصوصــي و ســایرین 
ــز  ــکات حائ ــي را از ن ــاالب انزل ــروه ت ــي و مشــورت کارگ ــا هماهنگ ب
اهمیــت دانســت تــا کار بــه طــور اصولــي و اساســي انجــام پذیــرد. 
ایشــان ســپس خواســتار عملیــات اجرایــي در خصوص آبخیــزداري و 
تصفیــه فاضــالب هــا شــد. مقــرر گردیــد در جلســه بعــدي دســتگاه 
هــاي مربوطــه در ایــن مــوارد گــزارش الزم را ارائــه دهنــد. همچنیــن 
ــات علمــي ســازمان تحقیقــات،  ــي ســرپناه عضــو هی ــر علینق دکت
آمــوزش و ترویــج جهــاد کشــاورزي بــه عنــوان مشــاور اســتاندار در 

ــي شــد. ــان معرف ــت و آبزی ــط زیس ــور محی ام

حضور فعال موسسه در نمایشگاه جامع کشاورزی

برگزاري نشست کمیته مدیریت و احیای تاالب انزلي
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
و  ژنتیــک  تحقیقــات  مرکــز 
ــردآبی  ــان س ــژاد ماهی ــالح ن اص
یاســوج، در ایــن رویداد آموزشــی 
و ترویجــی کــه بــا همــکاری 
ترویــج  هماهنگــی  مدیریــت 
ــبکه  ــاورز ش ــتودیو کش ــد در اس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
ــزار شــد، کارشناســان و  ــه و بویراحمــد برگ برکــت اســتان کهگیلوی
کشــاورزان پیشــرو از شهرســتان هــا و مراکــز گچســاران، دهدشــت، 
چــرام، دشــتروم، ســی ســخت، کهگیلویــه ، بویراحمــد و ... حضــور 
ــات علمــی و کارشناســان شــیالتی  داشــتند. رئیــس و اعضــای هی
مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــالح نــژاد ماهیــان ســردآبی یاســوج، 
کارشناســان اداره شــیالت اســتان کهگیلویه و بویراحمد، کارشناســان 
ــد. ــه بودن ــن برنام ــدگان در ای ــرکت کنن ــر ش ــج اســتان از دیگ تروی

ــک  ــات ژنتی ــز تحقیق ــج مرک ــط تروی ــر و راب ــکار مدی ــر گندم دکت

ــه  ــی ب ــد گوی ــوش آم ــن خ ــردآبی ضم ــان س ــژاد ماهی ــالح ن و اص
اعضــاء حاضــر در جلســه بــه صــورت حضــوری و وب کنفرانــس بــه 
ــی منتــج بــه ایــن دوره پرداخــت. در  ــروژه هــای تحقیقات ــی پ معرف
ــات علمــی مرکــز گــزارش  ــه محمــودی عضــو هی ــر رقی ادامــه دکت
ــزل آالی  ــد ق ــاده تریپلوئی ــام م ــت تم ــد جمعی ــا تولی ــود را ب خ
رنگیــن کمــان منتــج از طــرح تحقیقــی- ترویجــی ملــی » مقایســه 
رشــد ماهیــان دیپلوئیــد و تریپپلوئیــد قــزل االی رنگیــن کمــان در 
شــرایط بهــره بــردار« شــروع و بــه اهمیــت، مزایــا و مکانیســم هــای 
ــا روش هــای  ــاده ب ــی و تمــام م ــد معمول ــان تریپلوئی ــد ماهی تولی
مختلــف و نیــز تفــاوت هــای رشــد ایــن ماهیــان در محیــط هــای 
ــود  ــزارش خ ــب گ ــتیان نس ــر راس ــپس دکت ــی پرداخــت. س پرورش
ــه  ــبت ب ــه نس ــه اســتفاده از آب زهکــش مجــاور رودخان را در زمین
ــر اســاس آنالیــز پارامترهــای کیفــی منتــج از طــرح  آب رودخانــه ب
تحقیقاتــی خــود را ارائــه نمــود. در ادامــه جلســه پرســش و پاســخ 

ــد. ــا حضــور شــرکت کننــدگان برگــزار گردی ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیان، 
ــی عضــو  ــر کاظم ــا حضــور دکت نشســت همــکاری هــای مشــترک ب
ــکا،  ــاون اقتصــادی ســازمان ات ــری مع ــره و مهنــدس جعف ــات مدی هی
ــیالت  ــرکت ش ــاون ش ــی مع ــر راع ــل و دکت ــم مدیرعام ــدس معل مهن
اتــکا، مهنــدس صفــاری مدیرعامــل شــرکت جنــگل شــفارود، بــا هــدف 
بررســی تعامــالت کاری فیمابیــن شــیالت اتــکا و مرکــز تشــکیل شــد.

ــات  ــی تحقیق ــز مل ــت مرک ــی سرپرس ــر جلیل ــت دکت ــدای نشس ابت
فــرآوری آبزیــان، فعالیــت هــا و عملکــرد تحقیقاتــی مرکــز را بــا تاکیــد 
بــر محورهــای هندلینــگ و حفــظ کیفیــت، تولیــد انــواع محصــوالت 
ــرخ  ــت چ ــد گوش ــی )تولی ــگاهی و صنعت ــاس آزمایش ــوع در مقی متن
شــده و انــواع محصــوالت بــر پایــه آن، FPC ،FPP، روغــن ماهــی، انواع 
ــروهای  ــه صــورت کنس ــوع ب ــای متن ــه ه ــا و کوفت ــا، ماریناده دودی ه
خورشــتی( بــا هــدف افزایــش تقاضــای مصــرف و کاهــش قیمــت تمام 
ــرف و  ــم مص ــان ک ــدات، ماهی ــرداری از زائ ــره ب ــا به شــده محصــول ب
کــم ارزش )محصوالتــی نظیــر کالژن و روغــن ماهــی( و کاربــرد آنهــا در 
صنایــع مختلــف را شــرح داد و کــم توجهــی بــه مرحلــه هندلینــگ و 
ــا  ــی تولیــد ضایعــات و محصــوالت ب حفــظ کیفیــت را از عوامــل اصل

کیفیــت نــازل بیــان نمــود.
از محورهــای اصلــی ایــن نشســت بررســی تنــوع بخشــی فــرآورده هــا 
و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده از زائــدات کارخانــه کنســرو ماهــی 
تــون بــود. در محــور اول بــا توجــه بــه وجــود آمــار قابــل مالحظــه ای از 
ماهیــان گرمابــی، تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده مــورد بررســی قرار 
گرفــت و پیشــنهاد شــد بــا برگــزاری ســفره هــای شــیالتی مــی تــوان 
ــرای آشــنایی محصــوالت متنــوع را جهــت ترویــج و افزایــش مصــرف  ب
ــی  بــه مجموعــه اتــکا، مســئولین و فرماندهــان نظامــی ذیربــط معرف
ــا  نمــود. محــور دوم در مــورد احــداث کارخانــه کنســرو ماهــی تــون ب
ــت شــد کــه همکاری هــای مشــترک  ــار صحب ــاال در چابه ــت ب ظرفی
ــدات خشــک و آب  ــا ارزش افــزوده از زائ ــرآورده هــای ب ــد ف جهــت تولی
ــورد  ــی در م ــه توضیحات ــرد. در ادام ــورت گی ــت ص ــن صنع ــت ای پخ
ــتقر در  ــان مس ــدی آبزی ــته بن ــه و بس ــد فیل ــط تولی ــردخانه و خ س
چابهــار ارائــه گردیــد. همچنیــن در زمینــه بهبــود هندلینــگ، حفــظ 
کیفیــت، افزایــش عمــر مانــدگاری مــواد اولیــه کارخانــه مذکــور و تولید 
محصــوالت متنــوع بــا ارزش افزوده خواســتار همــکاری فیمابین شــدند. 
اعضــای حاضــر در جلســه نیــز عــالوه بــر ارائــه نقطــه نظــرات، مطالبی 
ــعه آن در  ــازمان و توس ــذاری س ــرمایه گ ــای س ــوص برنامه ه در خص
ــی نمودنــد. توافــق گردیــد کلیــه  حوزه هــای مختلــف را شــرح و معرف
ــی  ــوع بخش ــر ســازمان در حــوزه  هــای تن ــورد نظ ــدی هــای م نیازمن
محصــوالت و افزایــش بهــره وری، بــه موسســه تحقیقات علوم شــیالتی 

کشــور اعــالم، در قالــب هــای مختلــف، عملیاتــی گــردد.
ــد و  ــد فرآورده هــای شــیالتی بازدی ــز از خــط تولی ــس از نشســت نی پ
توضیحــات الزم در مــورد محصــوالت تولیــدی شــرکت المــاس آدریــن 
ــط  ــا، توس ــده آنه ــام ش ــت تم ــع و قیم ــدی، توزی ــته بن ــارس، بس پ

ــد. ــه گردی ــه ارائ ــناس مربوط کارش

برگزاری روز انتقال یافته توسط مرکز یاسوج

نشست توسعه همکاری های مشترک با سازمان اتکا در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــروری آب ه ــزی پ پژوهشــکده آب
ــم  ــتای تفاه ــوب کشــور، در راس جن
ــه،  ــول فناوران ــذاری محص ــه واگ نام
از  عــددی   ۵0 محمولــه  اولیــن 
مولدیــن بــاس دریایــی آســیایی در تاریــخ 20 دیمــاه ســال جــاری از 
ــی )ره( بــه  ــی بنــدر امــام خمین ــی ماهیــان دریای ایســتگاه تحقیقات
ــد. ــل ش ــم( منتق ــره ای قش ــاحل نق ــرکت س ــی )ش ــش خصوص بخ

گفتنــی اســت، ماهــی بــاس دریایــی آســیایی )بارامونــدی( بــه صورت 
گســترده ای در منطقــه هنــد- آرام غربــی از خلیــج فــارس تــا چیــن، 
تایــوان، پاپــوآ گینــه نــو و اســترالیای شــمالی پراکنــده شــده و آبــزی 
پــروری ایــن گونــه از دهــه هفتــاد میــالدی در تایلنــد شــروع شــده و 
بــه ســرعت در سراســر جنــوب شــرق آســیا گســترش یافتــه اســت. 

رشــد ســریع و مقاومــت بــه تغییــرات شــوری از ویژگــی هایــی اســت 
کــه ایــن گونــه را بــرای ســازگار شــدن بــه پــرورش در زیســتگاه هــای 
دریایــی، لــب شــور و آب شــیرین )اســتخرهای خاکــی، قفــس هــای 
ــر  ــا ســاخته و ســبب شــده اســت کــه در ســالیان اخی ــی( توان دریای

بیــن پــرورش دهنــدگان ایرانــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار شــود.
بدیــن منظــور، از ســال 1396 مولدســازی و تکثیــر گونه بــاس دریایی 
آســیایی بــرای بــی نیــاز ســاختن صنعــت پــرورش ماهیــان دریایــی 
بــه بچــه ماهــی وارداتــی، در دســتور کار موسســه تحقیقــات علــوم 
ــا تــالش شــبانه روزی محققــان  ــرار گرفــت کــه ب شــیالتی کشــور ق
ــی )ره(  ــام خمین ــدر ام ــی بن ــان دریای ــی ماهی ــتگاه تحقیقات ایس
وابســته بــه پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب کشــور، بعــد 
از گذشــت پنــج ســال دانــش فنــی مولدســازی و تکثیــر ایــن گونــه 

ــا موفقیــت همــراه گردیــد. در ســال جــاری ب

تحویل اولین محصول فناورانه مولدین باس دریایی آسیایی به بخش خصوصی

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــیالتی  تحقیقــات  مرکــز 
ســید  چابهــار،  دور-  آبهــای 
ــر  حســین حســینی معــاون وزی
شــیالت  ســازمان  رئیــس  و 
دهقانــی  اتفــاق  بــه  ایــران 
مشــاور معــاون وزیــر و مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اســتانهای 
ــورد اســتقبال رئیســی سرپرســت اداره  ــران م ســازمان شــیالت ای
کل شــیالت اســتان و دکتــر اشــکان اژدری رئیــس مرکــز و 
حجــت االســالم و المســلمین ســید علــی ســجادی مســئول دفتــر 
ــداری شهرســتان  ــران، معاونیــن فرمان ــی فقیــه، مدی نمایندگــی ول
چابهــار و کنــارک قــرار گرفــت. رئیــس ســازمان شــیالت ایــران در 
بــدو ورود بــه شهرســتان کنــارک از مجتمع کشــت و صنعــت مکران 
ــد کــرد و ضمــن  ــم ایــن شهرســتان بازدی واقــع در منطقــه گوردی
دیــدار بــا صفایــی مدیرعامــل مجتمــع کشــت و صنعــت مکــران از 
ــز  ــروژه هــای شــیالتی نی ــژه پ ــه وی ــن مجتمــع، ب ــروژه هــای ای پ
بازدیــد بــه عمــل آورد و بــه بررســی مســائل و مشــکالت پیش روی 
ایــن مجتمــع در اجــرای مطلــوب پــروژه هــا پرداخــت. وی اظهــار 
کــرد: صنعــت شــیالت در ســواحل سیســتان و بلوچســتان ظرفیتــی 
ــذاری  ــت توســعه و  ســرمایه گ ــه قابلی بســیار ارزشــمند اســت ک

ــت  ــاد و معیش ــه اقتص ــی ک ــزود: از آنجای ــن اف دارد. وی، همچنی
مــردم ســاحل نشــین بــه دریــا وابســته اســت، بــا ســرمایه گــذاری 
در حــوزه هــای شــیالتی و بــه ویــژه آبــزی پــروری مــی تــوان بــه 
ارز آوری، ایجــاد معیشــت و اشــتغال پایــدار مــردم منطقــه کمــک 
کــرد و براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، بیــش از 60 هزارهکتــار 
از ســواحل سیســتان و بلوچســتان قابلیــت پــرورش میگــو و نزدیک 

ــا را دارد. ــس در دری ــی در قف ــرورش ماه ــن پ ــه 200 هزارت ب
حســینی، افــزود: باتوجــه بــه زیرســاخت هــای بنــدری و  شــیالتی 
ــای  ــه ه ــعه منطق ــکان توس ــود دارد، ام ــه وج ــن منطق ــه در ای ک
تالقــی بــه ســمت بنــادر نیــز وجــود دارد کــه در کنــار تولیــد پایدار 
مــی تــوان بــه ارائــه خدمــات شــهری و در نتیجــه توســعه شــهرها، 
ــات  ــه از فرمایش ــران ک ــواحل مک ــعه س ــژه توس ــه وی ــواحل و ب س

مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( اســت هــم کمــک کــرد.
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران ادامــه داد: شــرکت کشــت و 
ــی در  ــد وجه ــد منظــوره و چن ــت چن ــک صنع ــران ی ــت مک صنع
ــه  ــه ای ب ــر تولیــدات گلخان حــوزه کشــاورزی اســت کــه عــالوه ب
ــروری از  ــزی پ ــای آب ــه ه ــای گرمســیری، در زمین ــوه ه ــژه می وی
جملــه پــرورش میگــو و پــرورش ماهــی در قفــس بــا بــه کار گیــری 
ــن  ــد و از ای ــی باش ــت م ــه فعالی ــن مشــغول ب ــای نوی تکنولوژی ه

ــران دارد. ــواحل مک ــعه س ــش بســزایی در توس ــق نق طری

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
دور-  آبهــای  شــیالتی 
پیگیــری  پیــرو  چابهــار، 
هــای رئیــس مرکــز، مســئول 
آزمایشــگاه و مســئول محیط 

زیســت دریایــی مرکــز و اهمیــت گواهــی معتمــد محیــط زیســت، 
بــا عنایــت بــه کارکــرد ســابقه آزمایشــگاه فیزیــک و شــیمیایی آب 
و پســاب ایــن مرکــز، گواهــی معتمــد محیــط زیســت اســتان اخــذ 
گردیــد کــه در تأییــد ارزش نتایــج آزمایشــگاه مطالعــات محیــط 
ــد  ــزایی خواه ــش بس ــز نق ــی مرک ــی و درآمدزای ــت دریای زیس

ــت. داش

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران از مجتمع کشت و صنعت مکران کنارک

اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق مرک
تمــدن  همایــش  چابهــار،  دور- 
دریایــی در مســیر پیشــرفت بــا 
جهــاد  وزرای  معاونیــن  حضــور 
ــران و  کشــاورزی و راه و شــهر ســازی، رئیــس ســازمان شــیالت ای
رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی و فرماندهــان نظامــی و مدیــران 
ــوری  ــش جمه ــی ارت ــروی دریای ــی نی ــه میزبان ــن ادارات ب و معاونی
اســالمی ایــران در منطقــه ســوم دریایی نبــوت کنــارک در پنج محور 
بــا هــدف بررســی ظرفیــت ها و توســعه ســواحل مکــران برگزار شــد. 

رئیــس مرکــز بــه همــراه رئیــس بخــش بیولــوژی و ارزیابــی ذخایــر 
ــط عمومــی مرکــز در ایــن همایــش شــرکت  مرکــز و مســئول رواب
ــیالت  ــازمان ش ــس س ــات رئی ــان بیان ــک در جری ــد و از نزدی کردن

ــد. ــرار گرفتن ــش ق ــدی همای ــخنرانان کلی ــایر س ــران و س ای
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران درســخنراني خــود بــه نقــش آفریني 
شــیالت در ایجــاد تمــدن دریایــي اشــاره کــرد و گفــت: امیدواریــم 
بتوانیــم بــا اقدامــات در حــال اجــرا و شــکل گیــری شــورای راهبردی 
تحقیقــات در شــیالت ایــران بازتعریفي از صنعت شــیالت و پیشــنهاد 
راهبــردي بــراي تمــدن دریــا داشــته باشــیم کــه در برخــي مــوارد 

مــورد غفلــت نیــز قــرار گرفتــه اســت.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی پژوهشــکده میگــوی 
ــاه 1401  ــور، 21 دی م کش
بانــوان  از  تجلیــل  مراســم 
همــکار در ســالن اجتماعــات 
برگــزار  پژوهشــکده  ایــن 
ــم مصــادف  ــن مراس ــد. ای ش
بــا میــالد بانــو فاطمــه زهــرا 
و  زن  روز  مناســبت  )س(، 
ــام  ــکده انج ــی پژوهش ــه مدیریت ــوت مجموع ــه دع ــادر ب روز م
ــن  ــر آئی ــکده و دکت ــر پژوهش ــب مدی ــتیان نس ــر دش ــد. دکت ش
ــه  ــا اشــاره ب جمشــید و مهنــدس ســیاح معاونیــن پژوهشــکده ب
ــف  ــای مختل ــکار در بخش ه ــوان هم ــت بان ــدی و موفقی توانمن

ــد. ــی کردن ــور قدردان ــام ام ــن انج کاری از حس
ــر  ــام کار، ب ــن انج ــه حس ــه ب ــر توج ــالوه ب ــه ع ــن جلس در ای
ضــرورت ظرفیــت ســازی، توجــه بــه تفاوت هــای فــردی، عدالــت 
ــر  ــژه تاثی ــه وی ــراد ب ــوت همــه اف کاری و بهره گیــری از نقــاط ق
ــور  ــعه کش ــیر توس ــکاران زن در مس ــی هم ــا و همدل ــرش ه نگ

اشــاره شــد.
الزم بــه ذکــر اســت نســبت بانــوان شــاغل 9 نفــر از کل 30 نفــر 
نیــروی کار رســمی ایــن پژوهشــکده مــی باشــد کــه مســئولیت 
ــروری،  ــزی پ ــش آب ــی، بخ ــات علم ــی، اداری، اطالع ــور مال ام
ــو  ــد. ۵ بان ــده دارن ــی را برعه ــط عموم ــگاه و رواب ــور آزمایش ام
ــند و  ــال می باش ــش از 26 س ــابقه کار بی ــا س ــداد ب ــن تع از ای
ــوزه  ــده ح ــر برگزی ــای اخی ــال ه ــراد در س ــن اف ــدادی از ای تع

ــد. ــود بوده ان ــای کاری خ ه

حضور در همایش ملی تمدن دریایی
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روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  مرکــز  عمومــی 
دور-  هــای  آب  شــیالتی 
ترویجــی  دوره  چابهــار، 
الیــن  النــگ  آموزشــی   -
طویــل(  قــالب  )رشــته 
هوتــک  صیــادی  بنــدر  در 
)کنــارک( در قالــب برنامــه 
هــای ترویجــی یــاوران تولیــد 
بــا همــکاری دکتــر هاشــمی عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات 
شــیالتی آب هــای دور و دکتــر دلیــری کارشــناس صیــد مورخــه 
24 و 2۵ دی مــاه ســال جــاری برگــزار شــد. عناویــن دوره هــای 
ــن« و دوره  ــگ الی ــی »الن ــی - آموزش ــامل دوره ترویج ــور ش مذک
»حمــل و نگهــداری ماهیــان صیــد شــده« بــوده کــه بــا اســتقبال 
ــن دوره  ــاد در ای ــش از 80 صی ــد و بی ــرو ش ــی روب ــادان محل صی
هــا حضــور داشــتند. شــایان ذکــر اســت ایــن دوره هــای آموزشــی 

ــا ارزش افــزوده  در راســتای گســترش محصــوالت تــون ماهیــان ب
ــی  ــن محصــوالت در بازارهــای جهان ــر و در جهــت حضــور ای باالت

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
صیــد النــگ الیــن یــک روش صیــد ژاپنــی بــوده کــه بــه وســیله 
فــردی بــه نــام فوجــی در قــرن 19 ابــداع شــده و در حــال حاضــر 
بــا کیفیــت تریــن و بهتریــن محصــوالت تــون ماهیــان از ایــن روش 
ــون ماهیــان در  ــزار صیــد ت اســتفاده مــی شــود. بررســی ســهم اب
ــای  ــان توره ــه همچن ــد ک ــی ده ــوب کشــور نشــان م ــای جن آبه
گوشــگیر بــه عنــوان ابــزار صیــد غالــب )بیــش از 90 درصــد صیــد 
ــوده و ابزارهــای صیــد پرســاین و  ــون ماهیــان( در منطقــه ب کل ت
ــده  ــه ش ــد تخلی ــزان صی ــی در می ــهم اندک ــن، س ــگ الی ــز الن نی
دارنــد و صیــد تــون ماهیــان درکشــور بیــش از میانگیــن جهانــی 
ــی  ــر از میانگیــن جهان ــور گوشــگیر )حــدود ۵ درصــد( و کمت از ت
از النــگ الیــن )نزدیــک بــه 11 درصــد( اســتفاده شــده؛ بنابرایــن 
ضــرورت گســترش صیــد النــگ الیــن و کاهــش صیــد تــور 

گوشــگیر احســاس مــی شــود.

برگزاری دوره ترویجی - آموزشی النگ الین در بندر صیادی هوتک )کنارک(
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب 
بــه  کشــور،  جنــوب  هــای 
باســعادت  مناســبت میــالد 
اهلل  ســالم  فاطمــه  حضــرت 
علیهــا، در تاریــخ 24 دیمــاه 
ســال جــاری از همــکاران بانــوی 
ایــن پژوهشــکده تقدیــر بــه 
عمــل آمــد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور امــام جماعــت پژوهشــکده، 
حجــت االســالم حســن پوریــان برگــزار شــد، ایشــان ضمــن تبریــک بــه 
مناســبت میــالد حضــرت زهــرا )س(، بــه جایــگاه و منزلت زن در اســالم 
و بــه حضــرت زهــرا )س( بــه عنــوان الگــوی کامــل یــک زن مســلمان و 
بــه نظــر پیامبــر بزرگــوار اســالم دربــاره ایشــان اشــاره نمــود. وی، حمایت 
ــاغل در  ــوان ش ــد بان ــتر رش ــه و بس ــردن عرص ــم ک ــئوالن در فراه مس

ــف جهــت پیشــرفت کشــور را ضــروری  ــه و عرصــه هــای مختل جامع
ــادری و  ــم م ــای مه ــش ه ــد نق ــه نبای ــود ک ــح نم ــا تصری ــد، ام خوان
زنانگــی در خانــه فرامــوش گــردد. حجــت االســالم حســن پوریــان افزود: 
از احتــرام و محبــت بــی انــدازه بــه مــادر و همســر خــود غافــل نشــوید.

در ادامــه، دکتــر حســین هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده پــس از تبریک 
ــادر و روز زن  ــام شــامخ م ــه مق ــرا )س( ک ــرت زه والدت باســعادت حض
بــدان مزیــن شــده اســت، بــه آیــه ای از کالم اهلل مجیــد در بــاب یکســان 
بــودن مــرد و زن در جایــگاه مقــام معنویــت، رهبــری و هدایــت بشــری 
ــر  ــوان ت ــر و پرت ــان باالت ــی زن ــزود: از لحــاظ اداره زندگ ــود و اف اشــاره نم
ــان شــاغل  ــال زن ــاوت را در حضــور فع ــن تف ــردان هســتند. وی، ای از م
ــری  ــا نقــش پررنــگ همســری و مــادری در رهب در جامعــه همزمــان ب
ــر خوانــد. در پایــان ایــن مراســم، ایشــان  و مدیریــت خانــه برجســته ت
ضمــن آرزوی تندرســتی و موفقیــت روز افــزون بــرای بانــوان پژوهشــکده، 

بــا اهــدای لــوح تقدیــر از زحمــات آنهــا قدردانــی نمــود.

ــای  ــروری آبه ــزی پ ــکده آب ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
داخلــی کشــور، چهارمیــن جلســه شــورای پژوهشــی، روز شــنبه مورخ 
ــد. در  ــکیل گردی ــکده تش ــات پژوهش ــالن جلس 24 دی 1401 در س
ــات طــرح »پایــش جوامــع زیســتی )گیاهــان و  ابتــدای جلســه، کلی
جانــوران( تــاالب انزلــی«و 6 پــروژه زیــر طــرح توســط دکتــر میرزاجانــی 

)مجــری طــرح( و مجریــان پــروژه هــای مربوطــه مطــرح و پــس از بحث 
و تبــادل نظــر توســط اعضــای شــورا، نقطــه نظــرات علمــی و اصالحی 
ــه شــد.  ــا ارائ ــروژه ه ــی پ ــد اجرای ــا و رون ــوزال ه ــح پروپ ــرای تصحی ب
ــت در  ــرای عضوی ــی ب ــر روفچائ ــا درخواســت دکت ــه جلســه، ب در ادام
ــرده در زمینــه  ــا در نظــر گرفتــن تخصــص نامب شــورای پژوهشــی، ب
زیســت فنــاوری و دیگــر ســوابق علمــی و تحقیقاتــی ایشــان، موافقــت 
گردیــد. دکتــر قاســمی معــاون پژوهــش، فنــاوری و انتقــال یافتــه های 
علمــی، گزارشــی از تکالیــف مــورد انتظــار و تعهــدات محقــق شــده به 
تفکیــک هــر یــک از بخــش هــای تخصصــی و ایســتگاه هــای تابعــه 
ــکده،  ــس پژوهش ــی رئی ــر بوران ــه دکت ــه داد و در ادام ــکده ارائ پژوهش
ــرای  ــر تــالش بیشــتر ب ــی از اقدامــات انجــام گرفتــه، ب ضمــن قدردان
چــاپ و انتشــار مقــاالت و دســتاوردهای علمــی و همچنیــن فعالیــت 
ــان  ــا پای ــی تعهــدات پژوهشــکده ت ــرای تحقــق تمام ــرا ب هــای همگ

ســال جــاری تاکیــد نمــود.

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آب  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
هــای جنــوب کشــور، در مســابقات 
سراســری رشــته هــای مختلــف 
ــا  ــا والدت ب ــان ب ــه همزم ــی ک قرآن
ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا 
)س( بیــن کارکنــان ادرات تابعــه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی خوزســتان، همســران و فرزنــدان آنهــا در 
تاریــخ 23 دیمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد، دو نفــر از همــکاران 
پژوهشــکده مهنــدس هوشــنگ انصــاری و ســید حســن هاشــمی 

بــه ترتیــب در رشــته هــای تفســیر و حفــظ یــک جــزء قــرآن موفــق 
بــه کســب جایــگاه دوم شــدند.در مراســم افتتاحیــه ایــن مســابقات 
کــه بــا حضــور ریاســت محتــرم ســازمان جهــاد کشــاورزی و 
جمعــی از مســئوالن اســتانی تشــکیل شــد، حجــه االســالم رجــب 
ــی فقیــه در ســازمان بــا تبریــک عیــد  پــور، مســئول نمایندگــی ول
ــع اهــل بیــت  ــه تشــریح جایــگاه رفی ــرا )س(، ب میــالد حضــرت زه
)ع( پرداخــت و بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن مســابقات پــس 
از چنــد ســال وقفــه، بــرای شــرکت کننــدگان آرزوی موفقیــت نمــود.

شــایان ذکــر اســت، در انتهــای مراســم بــا اهــدای لــوح از برگزیــدگان 
ــر شــد. تقدی

برگزاری مراسم بزرگداشت میالد حضرت زهرا )س( در پژوهشکده اهواز

برگزاری چهارمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

کسب رتبه توسط همکاران پژوهشکده در مسابقات سراسری قرآنی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور، روز یکشــنبه مــورخ 2۵ 
ــرا ســالم اهلل علیهــا و بزرگداشــت مقــام زن  ــه مناســبت ســالروز میــالد حضــرت فاطمــه زه دی 1401 ب
و مــادر مراســم تجلیــل از بانــوان شــاغل در پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی بــا تــالوت آیاتــی 
از قــرآن کریــم در ســالن جلســات ایــن پژوهشــکده برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر محمــد 
ــه  ــرا )س( و روز زن را ب ــا ســعادت حضــرت فاطمــه زه ــی رئیــس پژوهشــکده، ســالروز والدت ب صیادبوران
ــر اهمیــت  ــوان همــکار، ب ــی از تمامــی بان تمامــی همــکاران تبریــک و تهنیــت گفتــه و ضمــن قدردان
حضــور و نقــش آنهــا در انجــام رســالت هــای عالیــه تحقیقــات شــیالتی در پژوهشــکده آبــزی پــروی در 
تمامــی ایــام کاری تاکیــد نمــود. در پایــان ایــن مراســم پــس از بحــث و تبادل نظــر در خصــوص برخی از 
مســائل، بــا اهــدای لــوح تقدیــر از بانــوان شــاغل در پژوهشــکده آبــزی پــروری قــدر دانــی بــه عمــل آمــد.

برگزاری مراسم تجلیل از بانوان شاغل در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق مرک
ــر یزدانی جهرمی  دور- چابهــار، دکت
نماینــدگان  آبــکار  مهنــدس  و 
محتــرم شــرکت مکیــن دریــا از 
رونــد اجرایــی پــروژه پایلــوت مولــد 
ــز  ــروری مرک ــزی پ ــات آب ــا در کارگاه تحقیق ــوی کروم ــازی میگ س
بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد رئیــس بخــش آبــزی پــروری مرکــز، 
ــه  ــس از آن جلس ــرد و پ ــه ک ــروژه ارائ ــی پ ــد اجرای ــی از رون گزارش

ــز  ــس مرک ــر اژدری رئی ــا حضــور دکت ــز ب ــر ریاســت مرک ای در دفت
ــامدگویی،  ــن خوش ــر اژدری ضم ــه دکت ــن جلس ــد. در ای ــزار ش برگ
ــالم  ــروژه را اع ــن پ ــرای ای ــش رو ب ــای پی ــه ه ــا و برنام ــت ه فعالی
کــرد و ســپس دکتــر یزدانــی ضمــن تشــکر از اقدامــات اجــرا شــده 
و وضعیــت مطلــوب میگوهــا اشــاره کــرد کــه تکثیــر موفــق و تولید 
پســت الرو و معرفــی ایــن گونــه بــه صنعــت پــرورش مــی توانــد به 
صنعــت میگــوی کشــور کمــک نمایــد. وی همچنیــن نــکات فنی را 
جهــت اعمــال مدیریــت تغذیــه و انتخــاب نــوع غــذا بــا هــدف مولــد 

ــرد. ــان ک ــه بی ســازی ایــن گون

ــز  ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــار،  ــای دور- چابه ــیالتی آبه ــات ش تحقیق
ــد  ــز رش ــده مرک ــی، نماین ــدس موذن مهن
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه اتفــاق 
همــکاران از مرکــز بازدیــد کردنــد و در 
ــه رویــداد  ــا اشــاره ب ــر اژدری، رئیــس مرکــز ب جلســه تخصصــی دکت
ملــی کارآفرینــی و تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان شــیالتی توســط 
مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور نیازهــای فناورانــه شــده 

ــم  ــا و تی ــاور ه ــت از فن ــرد و حمای ــریح ک ــن تش ــرای مدعوی را ب
ســازی بــرای رفــع نیــاز هــای احصــای شــده شــیالتی شــرکت هــای 
خصوصــی و ســازمان شــیالت را تقاضــا کــرد. همچنیــن دکتــر امیــن 
ــی موجــود در مرکــز اشــاره کــرد  راد بــه ظرفیــت هــای دانــش بنیان
ــرش  ــر پذی ــالوه ب ــه ع ــود دارد ک ــی وج ــن آمادگ ــت ای ــان داش و بی
فنــاوری هــای معرفــی شــده از ســوی مرکــز رشــد دانشــگاه، محققین 
مرکــز بــه عنــوان مربــی و ناظــر مــی تواننــد بــا مرکز رشــد همــکاری 

داشــته باشــند.

بــه گــزارش روابــط 
پژوهشــکده  عمومــی 
آبهــای  پــروری  آبــزی 
ــالن،  ــور- گی ــی کش داخل
جلســه ای بــا موضــوع 
برنامــه عمــل حفاظــت 
از فــوک خــزر در اداره کل 
ــط زیســت  حفاظــت محی
برگــزار  گیــالن  اســتان 
جلســه  ایــن  در  شــد. 

طــرح دانشــکده منابــع طبیعــی دانشــگاه تربیــت مــدرس کــه بــه 
ــود،  ــده ب ــن ش ــت تدوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــفارش س س
ــزی شــده  ــه ری ــه عمــل پای ــب 7 برنام ــرح در قال ــد. ط ــه گردی ارائ
ــه حفاظــت،  ــردم در برنام ــی و مشــارکت م ــی افزای ــود کــه آگاه ب
کاهــش تعارضــات و تلفــات ناشــی از عملکــرد انســانی، مشــارکت 
ــن  ــای بی ــازمان ه ــری از س ــره گی ــف و به ــای مختل ــازمان ه س
ــا  ــر علیرض ــود. دکت ــه ب ــن برنام ــی ای ــای اصل ــی از محوره الملل
میرزاجانــی بــه عنــوان نماینــده پژوهشــکده در ایــن جلســه 
ــی  ــط، آمادگ ــی مرتب ــرات فن ــه نظ ــن ارائ ــت و ضم ــور داش حض

همــکاری پژوهشــکده را در ایــن برنامــه اعــالم نمــود.

)P.japonicus( بازدید نمایندگان شرکت مکین دریا از روند پروژه پایلوت مولدسازی میگوی کروما

نشست تخصصی با مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضور در جلسه عمل حفاظت از فوک خزر
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ــه گــزارش روابــط  ب
مرکــز  عمومــی 
ملــی تحقیقات فــرآوری 
ــق  ــدو، طب ــان- یونی آبزی
برنامــه ریــزی و فرخــوان 
ــده در خصوص  انجام ش
برگــزاری برنامــه ترویجی 
ــی »کالژن  ــای تخصص ــز، وبیناره ــی مرک ــای علم ــه ه ــال یافت انتق
دریایــی و کاربردهــای آن در صنایــع مختلف« توســط دکتر میناســیف 
ــات  ــه غــذای حیوان ــان در تهی ــدات آبزی ــه از زائ زاده و »اســتفاده بهین

خانگــی« توســط مهنــدس افشــین فهیــم برگــزار گردیــد. در وبینــار 
ــوع کالژن،  ــواص و ان ــدکالژن، خ ــع تولی ــه مناب ــوط ب اول، مباحــث مرب
مزایــای کالژن ماهــی و روش هــای اســتخراج، فرآیندهــای اســتخراج و 
کاربردهــای متنــوع و محدودیــت هــای کاربــرد کالژن دریایــی در صنایع 
غذایــی بــرای تهیــه محصــوالت فراســودمند ارائــه شــد. وبینــار دوم در 
ارتبــاط بــا کاربردهــا و انــوع محصــوالت جانبــی ماهــی در خــوراک دام 
ــات خانگــی از  ــد غــذای حیوان ــی تولی ــان، مراحــل اجرای ــه آبزی و تغذی
ضایعــات ماهــی و توجیــه اقتصــادی آن صحبــت گردیــد. در پایــان، به 
پرســش هــای مطــرح شــده از ســوی حاضــران در دوره هــا توســط ارائه 

ــدگان پاســخ داده شــد. دهن

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق موسس
ــش  ــنایی بخ ــور آش ــه منظ ــور، ب کش
ــد و تجــارت  ــه تولی ــی )اتحادی خصوص
آبزیــان ایــران( بــا لیســت فنــاوری هــای 
ــای  ــرکت ه ــط ش ــه توس ــدی ک جدی
ــده،  ــد ش ــرداران تولی ــره ب ــل مشــکالت به ــرای ح ــان ب ــش بنی دان
جلســه ای در ســالن جلســات موسســه برگــزار شــد کــه دو طــرف، 
بــه صورت حضــوری و وبیناری در آن شــرکت داشــتند. شــمارش الرو 

میگــو، ایجــاد واحــد جمــع آوری ضایعات ماهــی در اســتان مازندران، 
ســامانه مدیریــت هوشــمند آبــزی پــروری، تولیــد تــور شــور رباتیک، 
کاهــش یــا حــذف عارضــه ســرقرمزی میگــو و مکمــل غذایــی رفــع 
عارضــه ســرقرمزی از عناوینــی بودنــد کــه ایــده پــردازان در ارتبــاط 
بــا آنهــا توضیحــات الزم را ارائــه دادنــد و حاضریــن نظــرات خــود را 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــه مطــرح کردن ــه طــور جداگان ــر کــدام ب ــرای ه ب
ــا  ــرر شــد هــر کــدام از ایــن فنــاوری هــا در مرکــز ی اســت کــه مق
پژوهشــکده تخصصــی مربوطــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پــس 

ــل شــود. ــی منتق ــه بخــش خصوص ــد، ب از تایی

برگزاری برنامه ترویجی انتقال یافته های علمی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

برگزاری جلسه آشنایی بخش خصوصی با ایده های شرکت های دانش بنیان در قالب رویداد

ــز  ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه  گ ب
تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور- 
تنکابــن، دکتــر ســلمان ملــک پــور 
ــان  ــه محقق ــژاد، عضــو کمیت ــادی ن کلب
معیــن و تیــم یــاوران تولیــد ایــن مرکــز 
ــس از  ــی و پ ــزی قبل ــه ری ــرو برنام پی
ــم مهنــدس کاظمــی،  ــه همــراه خان انجــام هماهنگــی هــای الزم ب
کارشــناس پهنــه مرکــز جهــاد کشــاورزی ســلیمان آبــاد شهرســتان 
تنکابــن، بــه مزرعــه پــرورش ماهــی آقــای نجفــی واقــع در روســتای 
ــود  ــرایط موج ــد و در خصــوص ش ــت نمودن ــه عزیم ــدوج محل میان
ــی مطــرح شــد. مزرعــه  و ظرفیــت هــای پرورشــی مباحــث مختلف
مذکــور بــا 7 حوضچــه گــرد بــه قطرهــای 6، 8 و 10 متــر و ارتفــاع 
ــاری  ــان خاوی ــف ماهی ــای مختل ــه ه ــدادی از گون ــه تع ــر ک 1 مت
ــی  ــرورش داده م ــرون( در آنهــا پ ــرون و ازون ب ــره ب ــی، ق ــل ماه )فی
ــی و نگهــداری  شــوند و یــک اســتخر خاکــی کوچــک جهــت معرف
بچــه ماهیــان پــرواری گونــه هــای مختلــف از جملــه کپور وحشــی، 
کپــور نقــره ای، کپــور ســرگنده و کپــور علفخــوار، در بخــش جنوبی 
ــی حــدود 12 لیتــر  ــا دب روســتا واقــع شــده و منبــع آب آن چــاه ب
بــر ثانیــه و میانگیــن دمــای 17 درجــه ســانتیگراد، مجهــز بــه بــرج 
و سیســتم هوادهــی مــی باشــد. آب مــورد نیــاز اســتخر خاکــی از 

ــی  ــی شــود. ضدعفون ــن م ــرد تأمی آب خروجــی حوضچــه هــای گ
ماهیــان حوضچــه هــای گــرد بــا اســتفاده از نمــک معمولــی انجــام 
و بــرای تغذیــه ماهیــان نیــز از غــذای شــرکت فرادانــه اســتفاده مــی 

شــود.
ــده  ــاهده ش ــده مش ــکالت عم ــد مش ــن بازدی ــت در ای ــی  اس گفتن

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
- افزایــش بــی ســابقه قیمــت خــوراک آبزیــان و متعاقــب آن هزینــه 

ــاالی تولید ب
- پرورش چند گونه ای ماهیان

ــی و  ــای فیزیک ــت فاکتوره ــه از وضعی ــر مزرع ــی مدی ــی اطالع - ب
ــیمیایی آب ش

در پایان بازدید توصیه های فّنی زیر ارائه گردید:
- ســنجش فاکتورهــای فیزیکــی و شــیمیایی آب بــا حضــور 

کارشــناس مربوطــه
ــت  ــه جه ــی مزرع ــل آب ورودی و خروج ــنج در مح ــب دماس - نص
ــا طــی  ــرات دم ــن تغیی ــه دمــای آب و اطــالع از میانگی ــت روزان ثب
فصــول مختلــف ســال کــه نقــش مهمــی در مدیریــت میــزان غذای 

ــد دارد. ــه تمــام شــده تولی ــان و در نتیجــه هزین ــی ماهی مصرف
- نصــب دســتگاه هــای اکســیژن ســاز و ازن در محــل ورودی آب و 

درام فیلتــر جهــت اســتفاده از آب برگشــتی

بازدید عضو کمیته محققان معین و یاوران تولید مرکز از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان تنکابن
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روابــط  گــزارش  بــه 
ملــی  مرکــز  عمومــی 
ــان-  ــرآوری آبزی ــات ف تحقیق
یونیــدو، طبــق برنامــه ریــزی 
و فرخــوان انجــام شــده در 
خصــوص برگــزاری برنامــه 
یافتــه  انتقــال  ترویجــی 
ــار  ــز، چه ــی مرک ــای علم ه
ــار  ــنبه 28 دی 1401 وبین ش

ــرای  ــور ب ــی کپ تخصصــی » اســتفاده از قســمت هــای خــاص ماه
ــی  تهیــه فیلــه کــم اســتخوان » توســط دکتــر ســید حســن جلیل
ــه مزایــای تولیــد  ــوط ب برگــزار گردیــد. در ایــن وبینــار، مباحــث مرب
فیلــه آبزیــان، محدودیــت هــا و مشــکالت تولیــد فیلــه ماهــی، دالیــل 
ــن،  ــای ممک ــل ه ــان، راه ح ــرآوری کپورماهی ــت ف ــت صنع محدودی
ــای  ــمت ه ــای شناســایی قس ــی، روش ه ــد و ارزیاب ــای تولی روش ه
خــاص کــم و بــدون اســتخوان در الشــه ماهــی کپــور نقــره ای ارائــه 
ــران  ــرح شــده از ســوی حاض ــه پرســش هــای مط ــان، ب شــد. در پای

توســط ارائــه دهنــده پاســخ داده شــد.

ــکده  ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــور، دکت ــوب کش ــای جن ــروری آب ه ــزی پ آب
حســین هوشــمند رئیــس پژوهشــکده در تاریخ 
27 دیمــاه ســال جــاری در نمایشــگاه معکــوس، 
کــه در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش 
و فنــاوری خوزســتان برگــزار گردیــد، بــه عنــوان 
مســئول کمیتــه دانــش بنیــان شــیالت و آبزیــان خوزســتان حضــور 
یافــت. وی در ایــن نمایشــگاه نســبت بــه ارائــه نیازهــای فناورانــه ایــن 
حــوزه در حضــور شــرکت های دانــش بنیــان، خوشــه شــیالت و آبــزی 

پــروری شــرکت شــهرک  هــای صنعتــی و کشــاورزی خوزســتان اقــدام 
نمــود. دکتــر راضــی جاللــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان 
هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه را مطــرح کــردن مســائل و مشــکالت 

صنایــع اســتان بــا حضــور فنــاوران عنــوان نمــود.
شــایان ذکــر اســت، در نمایشــگاه معکــوس، ســازمان ها و دســتگاه های 
اجرایــی نیازهــای فناورانــه خــود را در حضــور شــرکت های دانــش بنیان 
و مراکــز پژوهشــی مطــرح کردنــد تــا زمینــه  ســاز ارتباط بیشــتر میان 
صنایــع، فنــاوران و ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای شــرکت  هــای دانــش 

ــردد. ــان فراهم گ بنی

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب 
کشــور، ایــن پژوهشــکده در بیســت و 
ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش، 
فنــاوری و فــن بــازار خوزســتان کــه از تاریخ 
26 تــا 28 دیمــاه ســال جــاری برگــزار شــد، حضــور یافــت. در افتتاحیــه 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار دکتر ســید احمد 
ــع اســتانداری خوزســتان،  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری ــی زاده، مع موال
دکتــر مهــرداد نیکــو رئیس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی خوزســتان، 
دکتــر محمدعلــی آخوندعلــی رئیــس دانشــگاه شــهید چمــران و دکتر 
محمــد راضــی جاللــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان ضمــن 
بازدیــد از غرفــه پژوهشــکده بــا دســتاوردهای مهــم در زمینه مولدســازی 
بــاس دریایــی آســیایی، واکســن ماهیــان دریایــی و آب شــیرین، اصــالح 

نــژاد ماهــی کپــور، جیــره اقتصــادی ماهی کپــور معمولــی و همچنین 
ــروژه هــای مهــم اثرگــذار گذشــته و جــاری پژوهشــکده آشــنا شــدند.  پ
دکتــر هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده، ضمــن اشــاره به طــرح اصــالح نژاد 
کــه بــا حمایــت مالــی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خوزســتان اجــرا 
شــده اســت و ارائــه نتایــج آن بــه دکتــر نیکــو، بــرای پیشــبرد فازهــای 
بعــدی آن خواســتار همــکاری بیشــتر ســازمان شــد. دکتــر موالــی زاده 
ــکاری  ــد و هم ــروری خوان ــس را ض ــی در قف ــرورش ماه ــج پ ــز، تروی نی

بیشــتر پژوهشــکده بــا دانشــگاه را خواســتار شــد.
ــگاه،  ــش دانش ــور ش ــا حض ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــت، در ای ــی اس گفتن
پنــج مرکــز پژوهشــی، 21 دســتگاه اجرایــی و 3۵ شــرکت دانــش 
بنیــان مســتقر در اســتان خوزســتان در محــل دائمــی نمایشــگاه های 
بین المللــی خوزســتان در اهــواز بــر پــا شــد، عالقــه منــدان بســیاری از 

ــد. ــد نمودن ــه پژوهشــکده بازدی غرف

وبینار ترویجی انتقال یافته های علمی در مرکز یونیدو

حضور رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در نمایشگاه معکوس

حضور پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور، ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی ماشــین 
آالت کشــاورزی، باغبانــی، نهــاده هــا، تجهیــزات گلخانــه ای و سیســتم هــای آبیــاری از مورخــه 28 دی مــاه لغایــت 
اول بهمــن مــاه ســال 1401 در محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی ارومیــه برگــزار مــی شــود. در ایــن نمایشــگاه 
7 نــوع محصــول بــا تولیــد انبــوه و 3 نــوع محصــول فناورانــه و 2 مــورد دســتاورد شــاخص مرکــز در معــرض دیــد 

ــرار گرفته اســت. بازدیدکننــدگان ق

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی در ارومیه
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