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ظرفیت نیروی انسانی  ( الف
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پتانسیل آزمایشگاهی( ب



4

توانمندی های استان در حوزه آبزی پروری( ج

هکتار4000مساحتبهگمیشانمیگویسایت-1
هتوسعبرنامهوهکتار10000تا1400سالتوسعهو
هکتار40000تا
کشورگرمابیماهیانتولید4و3رتبه-2
سردابیماهیانتولید-3
برایبرداریبهرهقابلنامتعارفآبهای-4

آرتمیاوشورآبآبزیان
کشاورزیدومنظورهآبازاستفاده-5
محصورهایمحیطدریایی،پروریآبزی-6
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پروریدر حوزه آبزی 1399الویت های سال 

تکثیر کفال خاکستری در استان-1
گونه گربه ماهی باله 2تکثیرو تولید انبوه -2

بادبانی و پنگوسی
ارزیابی ذخایر-3
رسیدگی جنسی کپور و کلمه در پره های-4

صیادی



هگونبرداشتسقفتعیین▸

استخوانیماهیانهای

نسیجبلوغاولینسایزتعیین▸

چشمهاندازهمدیریتجهت

پرهتورهای

6

1399در سال ( دستاورد)خروجی الویت 
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تکثیر وتولید انبوه کفال خاکستری عنوان

غذاییامنیت برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

مهندس میرهاشمی نام مجری

- نتایج

دستاورد

آثار اقتصادی و اجتماعی

سطح تولید  
(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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پتانسیل آبزی پروری پشت سد گلستان عنوان

غذاییامنیت برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

طاهر پورسوفیمهندس نام مجری

نتایج

ل شیالت اداره ک.  بعد از انجام این طرح ملی که در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد
ح سد استان گلستان با صدور مجوزهاي پرورش ماهیان گرم آبی در استفاده از تمام سط

تن در سال باعث 100و تولید و پرورش ماهی قزل آال در قفس ,تن500حدودا بطور متوسط 
بودیمتولید واشتغال زایی و رونق اقتصادي ودر نهایت شاهد جهش تولید در این استان

دستاورد

اساس تحقیق حاضر احداث و گسترش واحدهای پرورش ماهي پشت سد منطقه مورد  
مطالعـه،  موجـب  بهبود وضعیت اقتصادی، افزايش درآمد درجامعه روستايي منطقه،

زمینه  ايجاد اشتغال دربخش های مرتبط با پرورش آبزيان و سرمايه گذاری بیشتر در اين
(کشاورزی، صنعت و خدمات)ها گـذاری در ديگر بخشی آن، سرمايهمي گردد و بواسطه

.خواهد گشتنیز تقويت 

آثار اقتصادی و اجتماعی

سطح صنعتیدر
سطح تولید 
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آبزی پروری پشت سد بوستانپتانسیل عنوان

غذاییامنیت برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

مهندس حسین پیری نام مجری

- نتایج

دستاورد

آثار اقتصادی و اجتماعی

سطح تولید  
(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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ريسک پذيری پرورش قزل آال در نیمه دوم سال در 
سايت میگوی گمیشان عنوان

غذاییامنیت برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

دکتر سیدمرتضی حسینی نام مجری

نتایج

آال در نیمه دوم سال در سایت میگو تدوین دستورالعمل پرورش ماهی قزل

گمیشان
دستاورد

رکت ها ، افزایش درآمد ش(فصلی به دائمی تبدیل می شوندکارگران) اشتغالزایی آثار اقتصادی و اجتماعی

صنعتی
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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سوقرهرودخانهدرکلمهماهیطبیعیتکثیرترویجیطرح-1
سوقرهرودخانهدرکپورماهیطبیعیتکثیرترویجیطرح-2
انگمیشسایتدرمیگوپرورشدرپروبیوتیکازاستفادهترویجیطرح-3
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درصد پیشرفت مدت قرارداد مبلغ قرارداد نام شرکت عنوان دانش فنی

30 یکسال 150000000
شرکت پرورش  
ماهیان خاویاری

مسگریان

مدیریت اصالح
پرورش ماهیان 

خاویاری در 
مزرعه چلی 

گلستان





17

وضعیت زاییمیزان اشتغال طرح های کسب و کار  عنوان ردیف

اجرادرحال
ر و غینفر مستقیم284

مستقیم

آبزی پروری در قفس و 
سد حجم آبي درياچه

گلستان
1

2

3

4
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1400مرکز در حوزه ی آبزی پروری برای سال / پیش بینی الویت های پژوهشکده 

رزیپروژه های کاربردی توسعه ای براساس برنامه ی راهبردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاو



پنگوسیزینتیماهیتکثیر-1▸

گیاهخوار

نیبادبابالهزینتیماهیتکثیر-2▸

کفالماهیپرورشامکانبررسی-3▸

پندرخاکستری

19



درپروریآبزیپتانسیل-1▸

سدهاپشتدریاچه

نامتعارفآبهایازاستفاده-2▸

پروریآبزیدر

چاهدومنظورهازآباستفاده-3▸

کشاورزیهای

20

پیشنهاد پروژه های مشترک در جهت ارتقاء آبزی پروری در کشور

ه های عضو پروژه های کاربردی توسعه ای براساس نیاز استان و کشور با هم افزایی توانمندی های پژوهشکد
شبکه پژوهش
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