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پژوهشکده آبزی پروری 
آبهای جنوب کشور
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آبهای جنوب كشورچارت تشكيالتي پژوهشكده آبزی پروری

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهش، فناوری  

و انتقال یافته ها 
یقاتيایستگاه تحق

ماهیان دریایي
کارشناس
حراست

کارشناس روابط
عمومي

معاون برنامه ریزی  
وپشتیباني  

دفتر فن آوری
اطالعات

گروه اصالح نژاد

ش  و تکثیر و پرور
آبزیان

گروه

يبوم شناس

گروه بهداشت و
بیماریهای

آبزیان

سي،گروه زیست شنا

ی  ارزیابي و بازساز
ذخایر آبزیان

اداره امور  
اداری و 
پشتیباني

اداره امور  
مالي

اداره برنامه  
ریزی و 
بودجه
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پژوهشگران  

بخش تخصصيیليرشته و گرایش تحصنام و نام خانوادگي
زیانبهداشت و بیماریهای آببهداشت آبزیانحسین هوشمند1
آبزی پروریشیالتسید عبدالصاحب مرتضوی2
زیانبهداشت و بیماریهای آببهداشت آبزیانمینا آهنگرزاده3
زیانبهداشت و بیماریهای آببهداشت آبزیانمهرداد محمدی دوست4
آبزی پروریشیالتفرخ امیری5
آبزی پروریشیالتمحمد یونس زاده فشالمی6
آبزی پروریشیالتسمیرا ناظم رعایا7
آبزی پروریشیالتفاطمه حکمت پور8
آبزی پروریژنتیک و اصالح نژادآیه سادات صدر9

بوم شناسیمحیط زیستفرحناز کیان ارثی10
بوم شناسیشیمیمحسن مزرعاوی12
ارزیابی ذخایرشیالتهوشنگ انصاری13
ندر امامایستگاه تحقیقاتی بشیالتمجتبی ذبایح نجف آبادی14
ندر امامایستگاه تحقیقاتی بشیالتمنصور طرفی موذن زاده15
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شیمي آب ❖

پالنکتون شناسي ❖

بنتوز شناسي❖

میکروب شناسي آبزیان❖

انگل شناسي آبزیان❖

بافت شناسي و آسیب شناسي آبزیان❖

زیست شناسي و ذخایر آبزیان❖

ژنتیک مولکولي❖

غذای زنده ❖

تغذیه آبزیان  ❖

آزمایشگاه های پژوهشکده
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تاناستعدادهای آبزی پروری  استان خوزس

اریخاویماهیانوآبيگرمماهیانپرورشجهتمناسبطوالنينورانيدورهووخاكآب❖

شیرینوورشلبشور،ازاعمآبزیانانواعوپروشتکثیرجهتمناسبومتنوعاقلیموجود❖

دریایيماهیانومیگوپرورشجهتمناسبشورلباراضي❖

سدرقفدریایيماهیانپرورشجهتمناسبخوریاتوساحليکیلومترخط200ازبیش❖

ورشپربرایمناسبدمایباسدهاخروجيوآباستانشمالمناطقدرسردآبهایچشمه❖
آبيسردماهیان

نسبتاستانپروریآبزیسابقهبهتوجهبابخشزیرایندرمجربکارشناسينیروهایوجود❖
هااستانسایربه

هزار تن ماهي رتبه نخست آبزی پروری کشور را داراست72در حال حاضرخوزستان با تولید 
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بخش اصالح نژاد و تكثير و پرورش آبزيان
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معموليکپورنژاداصالح❖

ماهيگونهسهرشپروومصنوعيتکثیربیوتکنیکبهدستیابي❖
شیربت،گطان،بني:شیرینآب

گونه ایچندهمزمانپرورشسیستمبهجدیدگونه هایمعرفي❖
خاویاریکوبیا،تیالپیا،هندی،کپور❖

میگووشدهتکثیرماهیانغذایيهایفرمول❖

اهداف و موضوعات مطالعاتي و تحقيقاتي
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پروژه های جاری

معموليکپورنژاداصالح❖

جهتیکشاورزبخشروغنيهایدانهکنجالهازاستفاده❖
معموليکپورخوراكساختدرسویاکنجالهجایگزیني

(کنجدکنجالهاولفاز)

آنیتجمعساختاربررسيوگطانماهيژنبانکایجاد❖
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آبزی پروری در خوزستان با بهره گيری از آبهای  
غيرمتعارف

ان کم آبيتوسعه آبزی پروری با استفاده بهینه از آبهای غیر متعارف در مواجهه با بحر❖

افزایش تولیدات شیالتي و آبزی پروری استان ❖

افزایش اشتغال و جلب مشارکت اجتماعي نیروهای بومي و روستایي❖
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بخش بهداشت و بيماری های آبزيان
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دستاوردها

شناسایي آلودگي های باکتریایي در ماهیان آب شیرین و دریایي، و میگو                                          ❖
(Vibrio sp., Aeromonas sp,….) 

شناسایي  آلودگي های قارچي در ماهیان دریایي  و میگو❖
(Saprolegnia sp, Fusarium sp,…)

شناسایي آلودگي های انگلي در ماهیان آب شیرین و دریایي و میگو❖
(Monogenea , Digenea, Nematoda, Trematoda,…)

شناسایي ویروس های میگوی گونه ی  وانامي❖
(TSV,WSV,IHHNV,MBV,HPV,…)

ارائه دستورالعمل بهداشتي برای نگهداری ماهیان دریایي در قفس و هچری❖

اهداف و موضوعات مطالعاتي و تحقيقاتي
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باکتریایيکشتههایواکسنانواعتولیدسنجيامکان❖
آسیایييدریایباسماهيدراسترپتوکوکوزیس–ویبریوزیس

پرورشي

پروژه های جاری
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آئروموناس هيدروفيالحاد یجدايهواكسنكنندگي بررسي اثرات محافظت
مينا آهنگرزاده

جنوب كشور آبزی پروری آبهای پژوهشكده -بخش بهداشت و بيماری های آبزيان 

آئروموناس هيدروفيالنمونه برداری و تشخيص باکتری 

تهيه واکسن و بررسي پاسخ ایمني

آئروموناس هيدروفيالميزان بازماندگي و تيتر آنتي بادی ضد 
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بخش بوم شناسي
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اهداف و موضوعات مطالعاتي و تحقيقاتي

ه ها و دریاچه وضعیت اکولوژیک و ارزیابي زیست محیطي تاالبهای استان ، رودخان❖
های پشت سد

بیولوژی و شناسایي آبزیان ❖

مطالعات اکولوژی سواحل خوزستان❖

مزارع  تکثیر و بررسي اثرات متقابل زیست محیطي ناشي از فعالیتهای کارگاهها و❖
پرورش آبزیان

مانیتورینگ چراگاههای مصنوعي احداث شده در سواحل خوزستان❖

امکان سنجي و تعیین پتانسیلهای شیالتي❖
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محیطيراتاثوزیستگاهيپراکنششناختي،بومزیستبررسي❖
ليداخآبهایدرتیالپیامهاجموبوميغیرهایگونهحضور
خوزستاناستان

زندهتودهابزئوپالنکتونماکروجوامعروابطوتغییراتبررسي❖
ریاید–فارسخلیجایرانيآبهایدراقتصادیکفزیماهیان

عمان

پروژه های جاری
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درياچه سد سيمرهپتانسيل يابي توليد ماهي در 

مسير رودخانه  ثبت  اطالعات  نمونه برداری 

ارزیابي توليد ماهي  صيد و صيادی  پرورش در قفس 

منصور خلفه نيل ساز

پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور -بخش بوم شناسي 
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بخش ارزيابي ذخاير
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دستاوردها

زیست شناسي و ارزیابي ذخایر جمعیت ماهیان منطقه❖

تعیین زمان ممنوعیت و آزادی صید❖

شناسایي ماهیان آب شیرین استان  ❖

بررسي صید و صیادی در رودخانه کارون و دریاچه های پشت سد❖

بررسي وضعیت صید و صیادی و ذخایر ماهیان تاالب شادگان❖

اهداف و موضوعات مطالعاتي و تحقيقاتي
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مساحتروشبهفارسخلیجکفزیانزندهتودهمیزانتعیین❖
خوزستاناستانهایآبدرشدهجاروب

پروژه های جاری
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(ره)ني ايستگاه تحقيقاتي  ماهيان دريايي بندر امام خمي
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دستاوردها

تولید انبوه جلبک ❖

تغییر جنسیت ماهي❖

یدماهي حلوا سفتکثیر مصنوعي ماهي هامور، شانک، صبیتي، ❖

تغییر جنسیت و تکثیر ماهي صبیتي❖

تولید بچه ماهي شانک و هامور و صبیتي❖
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Latesآسیایيدریایيباسماهيمولدسازی❖ calcariferدر
(ره)نيخمیامامبندردریایيماهیانتحقیقاتيایستگاه

دریایيباسيماهمولدمختلفذخیرهسهژنتیکيتنوعتعیین❖
آسیایي

پروژه های جاری
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عناوين طرحهای  ترويجي

جلب مشارکتهای مردمي در بازسازی ذخایر آبزیان تاالب هورالعظیم❖

ایجاد مزرعه الگویي پرورش ماهي کپور معمولي نژاد تاتا در خوزستان❖

ور نقره ایطرح ترویجي فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع کپورماهیان با تأکید بر کپ❖
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