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ظرفیت نیروی انسانی  ( الف

تعدادعنوانردیف
14هیات علمی1
53هیات علمیغیر 2
10شرکت خدماتی3

1مشاوره/ معین / قراردادی 4

1از/ مامور به 5
سرباز6

79جمع
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پتانسیل آزمایشگاهی( ب

 شامل آزمایشگاه فیزیولوژی و آزمایشگاه ژنتیک آبزیان: آبزی پروریبخش

 خایر آبزیانشامل آزمایشگاه های پالنکتون، بنتوز، هیدروشیمی، ماهی شناسی و ارزیابی ذ: اکولوژی بخش

آزمایشگاه  )اسی ویروس شنشناسی، باکتری شناسی ، انگل های شامل آزمایشگاه : بخش بهداشت و بیماریها
مولکولیتشخیص زمایشگاه ، آ(رفرنس مورد تایید اتحادیه اروپا 

  گاه تولید غذای آنالیز غذا، آزمایشگاه ساخت غذا، آزمایشآزمایشگاه : تغذیه و غذای زنده آبزیان ایستگاه
زنده

 آزمایشگاهی کوچکواحدیک: تکثیر و پرورش آبزیان شولم فومن ایستگاه
و تولید پودر جلبکی   با پتانسیل پرورش و کشت جلبکهای شور و شیرین:   آزمایشگاه جلبک
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8 آزمایشگاه جلبک

امکانات موجود
TE.300 NIkonمیکروسکوپ اینورت  مدل -1

مجهز به هود  استریل...uvاتاق -2
RT-2لیتری مدل 70دستگاه اتو کالو  حجم -3
دستگاه اسپری درایر-4
میکروسکوپ چشمی-5
میز و استن کشت جلبک -6
هواده مرکزی همراه با فیلتر-7
دستگاه آب مقطر گیری -8
محفظه استریل جلبک -9

 پارسیان جلبکی دانش فنی شرکت ریز فروش



9

نام علمی ردیف
تتراسلمیس Ttraselmis suecica 1

هماتوکوکوس Heamatococcus sp. 2
کلرال ولگاریس Chlorella vulgaris 3
نانو کلروپسیس Nannochloropsis oculata 4

دونالیال  Dunaliella tertiolecta 5
آنابنا فلوس Anabaena flos-aquae 6

سیکلوتال Cyclotella sp. 7
آسیالتوریا Oscillatoria sp. 8
سندسموس Scenedesmus. s 9

نستوک Nostoc sp. 10
کیتوسروس 

سابسیکیوندوس
Chaetoceros subsecundus 11

ایزوکرایسیس 
گالبانا

Isochrysis galbana 12

 های  جلبک سویه
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توانمندی های کشور در حوزه آبزی پروری( ج

واحد یدمیزان تول تولید شدهگونه آبزیان ردیف

تن 213324 ...(وره و کپور ماهیان در وزارع،مجتمع ،دو منظ)ماهیان گرمابی تولید 1

تن 455 (کپور ماهیان)پرورش ماهی در قفس در آبهای داخلی  2

تن 2505 خاویاری  تولید ماهیان 3

تن 69404 (ماهیان گرمابی و سردابی)ماهی در منابع آبیتولید 4

تن 182601 (قزل آال در محیطهای مختلف)تولید ماهیان سردآبی 5

تن 4832 (قزل آال)پرورش ماهی در قفس در آبهای داخلی 6

تن 7155 (قزل آال)پرورش ماهی در قفس های دریایی  7

تن 13 شیرین  تولید میگوی آب 8
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واحد یدمیزان تول تولید شدهگونه آبزیان ردیف
تن 3/4 (میگوی سد ارسشاه)تولید شاه میگوی آب شیرین 9

تن 46114 (گونه وانامی)تولید میگوی آب شور  10

تن 266 تولید ماهیان دریایی در استخر خاکی   11

تن 267238000 ...(وفیش، باربانواع سیچالید،گلد)تولید ماهیان زینتی  12

تن 4830400 (هیرودواورینتالیس)تکثیر و پرورش زالوی طبیعی  13

تن 600000 ...(انواع پوتاموژتون و )تولید گیاهان آبزی  14

تن 152 (گونه پروسوسس)پرورش کروکودیل  15

تن 650625000 (ماهیانکپور)و گرمابی( آال قزل)تکثیر بچه ماهیان سردآبی  16

تن 76637000 یرهاسازی بچه ماهی در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیع 17

توانمندی های کشور در حوزه آبزی پروری( ج



12

واحد یدمیزان تول تولید شدهگونه آبزیان ردیف
تن 2938798 و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری جهت حفظ ذخایرتولید 18

تن 278042480 ..(.سفید ،سیم و )تولید و رهاسازی بچه ماهیان استخوانی  19

تن 19525540 (کپور ماهیان )تولید و رهاسازی بچه ماهیان  20

تن 17866000 ...(و شیربت،گطان،بنی)بچه ماهیان بومی تولید و رهاسازی 21

تن 55265000 تولید و رهاسازی بچه میگو جهت بازسازی ذخایر   22

تن 11 تولید خاویار پرورشی 23

تن 46 تولید سیست و بیومس آرتمیا 24

تن 4/5 (مگراسیالریا و سارگاسو)تولید جلبک و ریز جلبکها  25

توانمندی های کشور در حوزه آبزی پروری( ج
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(تن)وزن عنوان ردیف

42700 گرمابی 1

5490 سردآبی 2

653 خاویاری 3

1783 (تاالب)منابع آبهای طبیعی  4

150 قفس در دریا 5

50776 کل

وریتوانمندی های استان گیالن در حوزه آبزی پر( د
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در حوزه آبزی پروری  1399های سال لویت وا

عنوان اولویت  ردیف
1401الی 1399پروری دریازی/ معرفی ماهی سوف به صنعت آبزی پروری  1

1401الی 1399معرفی ماهی سفید به صنعت آبزی پروری  2

تشکیل بانک ژن جمعیت های ماهی سس و ماش با تاکید بر تکثیر و بازسازی ذخایر
1399(کشور با همکاری پژوهشکده های اکولوژی دریای خزر و پژوهشکده آبزی پروری آبزیان آبهای جنوب)

3

الی 1399قه ای منظور بازسازی دخایر منطبررسی جمعیت های ماهی سفید از طریق مطالعه ژنتیکی به
1400

4

1400الی 1399ن ای رشد و بازماندگی ماهی کپور تاتا با جمعیت های محلی استان گیالبررسی مقایسه
(مشارکت با بخش خصوصی)

5
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1399در سال ( دستاورد)خروجی اولویت 

عنوان دستاورد ها
F1هزاران قطعه بچه ماهی سوف سفید نسل تولید 1

(99مرتبط با نسل )مولد سازی ماهی سوف سفید  2

گرمی عادت یافته به غذای دستی 20تولید ماهی سفید  3

VHSتولید کیت تشخیص بیماری  4

(1397مرتبط به نسل )تولید مولدین کپور تاتا  5

استعداد یابی پرورش ماهی سوف سفید و ماهی آزاد در قفس های مستقر در دریا 6

تولید غذای کنسانتره ماهی آمور 7

از بین VHSو  IPN،IHNشناسایی جمعیت های پایه مولدین ماهیان قزل آال غیر آلوده به بیماری های 
جمعیت های مورد مطالعه و معرفی آن به موسسه تحقیقات و مرکز تنکابن

8

VHSضد تولید آنتی بادی پلی کلونال 9
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1399در سال ( دستاورد)خروجی اولویت 

عنوان دستاورد ها
دستورالعمل ساخت اسالری جهت بارورسازی استخر های پرورش ماهی 11

دستورالعمل کشت و پرورش انبوه غذای زنده 12

و استفاده از آن در الروی کالچردستورالعمل کشت و پرورش متراکم  دافنی ماگنا 13

نقش پروبیوتیک ها در آبزی پروریدستورالعمل  14

و استفاده از آن در آبزی پروریجلبک اسپیرولیناانبوه تکثیر و تولید دستورالعمل  15

خلیج فارس از طریق کنترل بیولوژیکی ارتقا کیفیت دریاچه شهدای 16

استحصال عصاره از برگ گیاه مهاجم سنبل آبی بعنوان مکمل غذائی و ایمنی در پرورش ماهی قزل آال  17

اناستحصال عصاره از برگ گیاه مهاجم سنبل آبی جهت کنترل سویه های بیماریزایی باکتریائی آبزی 18





18 پایش پرورش ماهیان در قفس های دریایی در حوزه آبهای گیالن عنوان

پرورش ماهی در قفس برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محمد صیادبورانی نام مجری

ماهآذردرتنی30هایقفسدرگرم200تا120وزنمیانگینباخزردریایآزادماهیوآالقزلماهیان
.گردیدندبرداشت600وگرم1100وزنمیانگینباترتیببه99اردیبهشتدروشدندسازیذخیره

رعایتدمعوتدریجیآداپتاسیونرعایتعدم،سازیذخیرهسنبهتواندمیآزادماهیترپایینوزنمیانگین
1/5حدوداکسترودغذایباآالقزلماهیتبدیلضریب.باشدداشتهارتباطسازیذخیرهمناسبزمان

.گردیدمحاسبه

نتایج

،  معرفی زمان و اندازه مناسب ذخیره سازی ماهیان سردابی و معرقی گونه مناسب با توجه به عملکرد رشد
تعیین موانع و چالشهای موجود در توسعه این صنعت

500ماه و وزن 9برای طول دوره پرورش1+گرمی با سن 300تا 200وزن مناسب ذخیره سازی ماهی قزل آال 
گرمی با  200تا 100در خصوص ماهی آزاد وزن مناسب . ماه مناسب می باشد5برای 2+گرمی با سن 600تا 

گرمی ، ماهی آزاد می بایستی در سایت های پشتیبان با  20البته از وزن . مناسب تشخیص داده شد1+سن 
گرم پرورش یافته و سپس به قفس معرفی گردند200تا 100آب دریا  تا وزن 

دستاورد

و ی در منطقهبهبود شرایط اقتصادی حاشیه نشینان، افزایش تولید پروتیین حیوانی، اشتغالزایی و کارآفرین
الم  میلیارد تومانی داشته که این موضوع در تولید کشور ، تولید غذای س270تن ، درآمد ناخالص 9000تولید 

در صورت ارایه راهکارهای الزم در خصوص فرآوری این. و افزایش سرانه مصرف تاثیر بسزایی خواهد داشت
و با  ارزش افزوده محصول بیشتر شده.... ( تولید ماهیان دودی ، فیله، بسته بندی استاندارد، ) محصوالت 

.برابری را شامل خواهد گشت5تا 4صادرات به کشورهای منطقه سهم 

آثار اقتصادی و اجتماعی

صنعتی
سطح تولید  

(اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعتی)
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نمونه برداری فاکتورهای زیستی محل 
قفساستقرار 

زیست سنجی ماهیان ذخیره سازی در 
مطالعهقفسهای مورد 

نمونه برداری از ماهیان ذخیره شده به 
سنجیمنظور زیست 

زیست سنجی بچه ماهیان پیش از 
قفسذخیره سازی در 
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 Sanderدستیابی به زی فن  پرورش  ماهی سوف سفید  

lucioperca  پیش مولداز  مرحله انگشت قدی  تا عنوان

پرورش گونه های بومی برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محمد صیاد بورانی نام مجری

کیلو گرم در 20با تراکم ( گرم1000حداکثر )گرم 520دستیابی به ماهیان با میانگین وزن 
متر مکعب نتایج

و ور معرفی زی فن پرورش ماهی سوف به صورت تک گونه ای و متراکم تحت شرایط محص
بخش خصوصی و عادت دادن ماهیان به غذای دستیمعرفی به دستاورد

ک افزایش تولید در واحد سطح  و افزایش سرانه مصرف آبزیان که به سالمت جامعه کم
معرفی گونه جایگزین در صورت وجود تحریم های بین ( 3افزایش اشتغال ( 2.  خواهد نمود

ریم ها تا به صنعت سردابی کشور خسارت چندانی در اثر تح. المللی در مورد گونه قزل آال 
پروریمعرفی گونه بومی به صنعت آبزی ( 4. اتفاق نیفتد

آثار اقتصادی و اجتماعی

اشل آزمایشگاهی
سطح تولید  

(اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعتی)
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22 (TATA)اصالح نژاد کپور معمولی  عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

شهرام بهمنش نام مجری

ت با ورود تخم سبز ماهی کپور تاتا به کشور بخصوص استان گیالن و عملیا97سال از
کیلوگرمی و ترویج 2هزار قطعه ماهیان حدودا 20انکوباسیون و پرورش موفق به تولید بیش از 

.مزرعه خصوصی استان گیالن گردید7این گونه به 
نتایج

خصوصیبخشخوببسیاراستقبالوکیلوگرم2باالیوزنباماهیانتولید(1
دهدمینشانافزایش%30چینیماهیانکپوربهنسبتتاتاکپورماهیانرشد(2 دستاورد

عدد مولد نسل اول اصالح شده کپور معمولی 1000تولید و تامین مولدین حداقل -1
میلیون ریال15تا 12نژاد تاتا  به ارزش ریالی هر کدام 

رع شناسنامه دار کردن مولدین نسل اول اصالح شده کپور معمولی نژاد تاتا در مزا-2
پرورشی ماهیان گرمآبی همکار پروژه

ار پروژهایجاد ذخیرگاه ژنتیکی مولدین نسل اول کپور معمولی در مزارع پرورشی همک-3
1400میلیون بچه ماهی کپور اصالح شده کپور معمولی در سال 20تولید حداقل -4

اهی حداقل قیمت برای هر بچه م)پس از تکثیر مولدین  تولیدی در مزارع همکار پروژه 
.( می توان در نظر گرفتریال 20000کپور اصالح شده یک گرمی  حدود 

آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمه صنعتیاشل  سطح تولید  
(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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کثیر و انتقال پیش مولدین به ایستگاه ت
پرورش فومن

زیست سنجی در مزرعه آقای منفرد مزرعه آقای منفرد  



معرفی ماهی سفید به صنعت آبزی پروری  
24

:فعالیت های انجام شده
گرمی4تا 3پرورش الرو و تولید بچه ماهیان •
تغذیه با غذای فرموله شده و زنده  •
90گرمی و تولید ماهیان با وزن حدود 4تا 3پرورش بچه ماهیان •

گرمی با یک تراکم در استخر خاکی
اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب استخر•
خرهای پرورشیشناسایی و تعیین فراوانی پالنکتون و کفزیان در است•

٪30: درصد تحقق

گرمی عادت یافته به غذای دستی90تولید ماهیان سفید : دستاورد



25 تا مرحله   ( Sander lucioperca)مولدسازی ماهی سوف سفید 
قبل از لقاح عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

اسماعیل صادقی نژاد نام مجری

عدد مولد و تکثیر نیمع طبیعی و تولید هزاران عدد بچه ماهی نسل اول300تولید  نتایج

تولید نسل اول سوف سفید دستاورد

سوف بیوتکنیک پرورش مولدین سوف بدست می آید و هزینه ها در تامین مولدین-1
.کاهش می یابد ( از جمله ارس و دریای خزر ) سفید از منابع آبی 

سته پرورش در سیستم های مدار بسته و نیمه مدار بتامین بچه ماهیان سوف برای -2
.می گرددپذیر  امکان 

زایش یک گونه جدید برای آبزی پروری بوجود می آید که تنوع گونه های پرورش اف-3
.می یابد

.  میلیارد تومانی خواهد داشت7تن از این ماهی گردش مالی 100با تولید حدود -4

آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی و پایلوت تحقیقاتیاشل 
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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ی بچه ماهیان سوف سفید نسل اول تولید
از مولدین اهلی بررسی ظاهری مولدین زیست سنجی پیش مولدین 



27 از طریق کنترل بیولوژیکیحفظ کیفیت آب دریاچه چیتگر
عنوان 

توسعه پایدار با هدف حفظ کیفیت آب برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

سیامک باقری نام مجری

کاهش تراکم سیانوفیتا مواد مغذی آب، کاهش
برآورد جمعیت ماهیان دریاچه 

تعیین باالنس فسفر در اکوسیستم دریاچه
کاهش جمعیت ماهیان مهاجم

نتایج

توسعه اکوتوریسم صید ورزشیتولید اردک ماهی، کپور نقره ای و 
جلوگیری از شکوفایی جلبکی

نامطبوع در دریاچه و بهبود کیفیت آب جلوگیری از بوی
کاهش مدت زمان فعالیت تصفیه خانه 

دستاورد

جذب گردشگر  و اشتغالزایی بیشتر  در محیط اطراف دریاچه
میلیارد ریال  برای شهرداری تهران100صرفه جویی ساالنه تقریبی بیش از  آثار اقتصادی و اجتماعی

هکتار130دریاچه مصنوعی با مساحت 
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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رژیم غذایی اردک ماهی ماهیان  : 3شکل 
ه کاراس و تیزکولی رهاسازی شده در دریاچ

1397شهدای خلیج فارس سال 

رسیدگی جنسی تخم های اردک : 2شکل 
ماهی در دریاچه شهدای خلیج فارس بعد از 

1397رهاسازی در سال 

رهاسازی اردک ماهیان بامیانگین : 1شکل 
گرمی از تاالب انزلی به دریاچه 200وزن 

1395-96شهدای خلیج فارس، سال های 



ه  اثرات پرورش ماهی در قفس بر محیط زیست دریای خزر، منطق
کاسپین عنوان

افزایش تولید ماهی در کشور بطبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرت

سیامک باقری نام مجری

.Bدارشانهجدیدبومیغیرگونهودارشانهتراکمافزایش ovata،
درتربسرسوباتدرمغذیموادافزایش،فیتوپالنکتونتراکمافزایش

.شدمشاهدهدریاییقفسدرماهیپرورشپیرامون
نتایج

ومهمبسیارخزردریایاکوسیستمدرماهیپرورشهایسایتافزایش
.استبودهبیشترتوسعهبرایبررسیونقدقابل دستاورد

تن4500تاشدهبینیپیشبرنامهبراساسقفسدرماهیانتولیدامکان
امکانخزردریایازساالنهاستخوانیماهیانازبرداریبهرهبرعالوه
ریالهزار400ماهیگرمکیلوهراقتصادیسودمتوسط.شدخواهدپذیر

داشتخواهدهمراهبهرازاییاشتغالافزایشوریالمیلیارد1800معادل

آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمه صنعتی
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی)
(،صنعتی



30

آماده نمودن تجهیزات  -4شکل 
شناورنمونه برداری در 

نمونه برداری از رسوبات و -2شکل 
دریاییبستر دریا  در مجاور قفس 

نمونه برداری از شانه داران در -1شکل 
دریاییمجاور قفس 



31 Carassius)قرمزماهیپرورشمزارعبهداشتیوضعیتبررسی
auratus L.)گیالناستاندر عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محدث قاسمی  (مسئول)نام مجری

محدث قاسمی-منیره فئید-جواد دقیق روحی نام مجریان

ماهی 179از مجموع . از مزارع ماهی قرمز در استان گیالن واجد تلفات بودندبرخی
انگلشدت آلودگی به مونوژن ها و بویژه. گونه انگل جداسازی شد12بررسی شده 

G.kobayashi ماهیان مزارع واجد تلفات بیشتر بوددر.
.  شناسائی باکتری های زئونوز و سایر عوامل بیماری زا در ماهیان قرمز

نتایج

لفاتمدیریت استخرها جهت کاهش میزان تو ارائه پیشنهاداتی برای تغییر ساختار
انتشار یک مقاله علمی پژوهشیو ISIانتشار یک مقاله 

ارائه دو مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
های بین المللیارائه دو سخنرانی در کنفرانس

دستاورد

آنباکاهش میزان تلفات و زیان های اقتصادی متناسب آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی و مزارع پرورشی سطح تولید  
(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)



32



33 VHSVوIPNV،IHNVویروسیعللشناساییوجداسازی

کمانرنگینآالیقزلمطالعهموردهایدرجمعیت عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محدث قاسمی نام مجری

و یک کارگاه دارای آلودگی IHNVکارگاه آلوده به 3از بین مزارع مورد بررسی 
جمعیت عاری از سه بیماری 7تشخیص داده شدند و IPNVو VHSVهمزمان به 

یماری های در ادامه پایش ب. مذکور به مرکز پیش قرنطیه واقع در تنکابن منتقل شدند
چه ماهیان مذکور در مرکز پیش قرنطینه پیش از شروع تکثیر، در فصل تکثیر و در ب

پیش از شروع فصل تکثیر VHSVتولید شده انجام گرفت و یک جمعیت آلوده به 
.  حذف شد

نتایج

و IPNV ،IHNV)جمعیت غیر آلوده به بیماری های ویروسی خاص6در مجموع 
VHSV  )بانی از مرکز تکثیر شده و برای پشتیکه به مرکز پیش قرنطینه معرفی شد

.  قرنطینه نگهداری می شود
دستاورد

ر می تواند پشتیبان صنعت قزل آالی کشوSPFبچه ماهیان با تولید نتایج این طرح
.باشد و عالوه بر جلوگیری از شیوع بیماری ها مانع خروج ارز از کشور گردد آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی-
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)



34 سپتیماریبیتشخیصکیتارزیابیوتولیدفنیدانشبهدستیابی
(VHS)ویروسیدهندهخونریزیسمی

عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محدث قاسمی نام مجری

کنژوگه کردن آنتی بادی مونوکلونال با و اندازه مناسب، pHتولید نانوذره طال با 
تی واکنش آنبهینه سازی اندازه غشاها با بافرهای اصالح شده و آزمایش،نانوذره طال

استفاده در بادی کنژوگه با خط کنترل انجام شد و تولید آنتی بادی پلی کلونال برای
.خط تست با تزریق به خرگوش نیوزلندی در حال انجام است

نتایج

.پروژه در حال انجام است دستاورد

د از سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی می توانتشخیص سریع و ارزان بیماری
.شیوع بیماری و تلفات و خسارات اقتسادی گسترده جلوگیری نماید آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی-
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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طراحی و ساخت کیت  -3شکل 
تشخیص سریع

کشت سلولی و سایر -2شکل 
آزمایشات تشخیصی اولیه

نمونه برداری از ماهیان بیمار-1شکل 



36 ابلیتقارزیابیوسفیدسوفماهیازپروبیوتیکآزمایشیتولید
گرمابیماهیاندربقاءوایمنیافزایش عنوان

برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

منیره  فئید   نام مجری

وبیوتیک در ماهیان سوف سفید و تغذیه پرشناسائی پروبیوتیک های بومی
در استخرهای گرمابی

نتایج

لید  تو-ایمنی و بقاء در ماهیان تغذیه یافته با پروبیوتیک هاافزایش
آزمایشگاهی پروبیوتیک دستاورد

ش جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در پرورش ماهی و افزای
سالمت مصرف کنندگان

آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)



37
Allium)سیرآبیهایعصارهاحتمالیاثراتبررسی sativum)برگالکلی–آبیو
Olea)زیتوندرخت europaea)کپورماهیانبهارهویرمیبیماریعاملبر

(SVC)کپورمعمولیماهیبچهدروسلولیکشتدر(Cyprinus carpio)
عنوان

طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

محدث قاسمی-عاطفه کریمی پاشاکی نام مجری

و عصاره سیر در غلطت های 1300و µg/ml 650عصاره برگ زیتون در غلظت های 
mg/ml5/7 دارای اثرات ضد ویروسی با کاهش آثار آسیب سلولی25/15و(CPE ) در
هفته تغذیه ماهیان با عصاره ها و مواجه نمودن با 8همچنین پس از . است EPCسلولهای 

ت به ویروس ویرمی بهاره کپور، درصد مرگ و میر در ماهیان تغذیه شده با عصاره سیر در دو غلظ
نسبت ( درصد31و 16و با عصاره برگ زیتون در دو غلظت به ترتیب  ( درصد34و 20ترتیب 

p<0.05)کاهش معنادار نشان داد ( درصد66)به ماهیان شاهد 

نتایج

قبولمعرفی دو عصاره با اثرات ضد ویروسی قابل
دو مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله همایشیISIچاپ دو مقاله  دستاورد

یان، استفاده از عصاره یا ماده موثره گیاهان مذکور با تقویت سیتم ایمنی ماهدر صورت بهره
.میزان تلفات ناشی از بیماری ها کاهش خواهد یافت آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی



38 Lactobacillusتاثیر پروبیوتیک  plantarum بر رشد، پاسخ های ایمنی و مقاومت
Astacus, 1823)  در برابر استرس در شاه میگوی چنگال باریک آب شیرین  

leptodactylus (Eschscholtz

عنوان

برنامه راهبردی یا طرح  
کالن مرتبط

علیرضا ولی پور نام مجری

و بهترعملکرد108( CFU g-1 diet)سطحدرL. plantarumتیمارهای مصرف کننده پروبیوتیک 
، (داز آنزیم فنل اکسیهموسیت کل، هموسیت های نیمه دانه دار، هیالین و )معنی داری بر شاخص های خونی 

.و مواجهه با استرس قرار گیری در معرض هوا داشت(P<0/05( )پروتئاز و آمیالز)فعالیت آنزیم های گوارشی 
نتایج

 .Aدر جیره غذایی شاه میگوی L. plantarumرو بیوتیک استفاده ی موثر پدستیابی به میزان

leptodactylus
دستاورد

قا و افزایش تولید و صرفه توجه به متقاضیان پرورش شاه میگوی آب شیرین ، قطعا تاثیر پروبیوتیک در افزایش ببا
اقتصادی نقش بسزایی خواهد داشت  آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه )
(صنعتی ،صنعتی



39 ی و مقاومت تاثیر پری بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، پاسخ های ایمن
Astacusدر برابر استرس در شاه میگوی آب شیرین،  leptodactylus

(Eschscholtz 1823)

عنوان

برنامه راهبردی یا طرح  
کالن مرتبط

علیرضا ولی پور نام مجری

هموسیت کل، )و معنی داری بر شاخص های خونی عملکرد بهتر% 2تیمار مصرف کننده گاالکتوالیگوساکارید 
قرار گیری و مواجهه با استرس( آمیالز و لیپاز)، فعالیت آنزیم های گوارشی (هموسیت های نیمه دانه دار و هیالین

(. P<0/05)در معرض هوا داشت 
نتایج

 .Aاه میگوی ری بیوتیک گاالکتوالیگوساکارید در جیره غذایی شاستفاده ی موثر پدستیابی به میزان

leptodactylus
دستاورد

قا و افزایش تولید و توجه به متقاضیان پرورش شاه میگوی آب شیرین ، قطعا تاثیر پری بیوتیک در افزایش ببا
صرفه اقتصادی نقش بسزایی خواهد داشت  آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهی
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه)
(صنعتی ،صنعتی



40 Luciobarbus)ایجاد بانک ژن سس ماهی سرگنده  capito)  و
Leuciscus)ماش ماهی   aspius)دریای خزر عنوان

ماهیان استخوانی و کیلکا برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

میرهاشمی نسبسیدفخرالدین نام مجری

یری کمک به حفظ ذخایر طبیعی سس ماهی سرگنده و ماش ماهی دریای خزر و جلوگ
از کاهش ذخیره یا انقراض نسل آنها در دریای خزر نتایج

و اقتصادی دریای خزرپیش بینی دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش دو گونه بومی
پیش بینی معرفی این دو گونه ارزشمند به صنعت آبزی پروری دستاورد

افزایش درآمد صیادان پره از محل صید و فروش این گونه ها
طالعهافزایش درآمد آبزی پروران از طریق تکثیر و پرورش بازاری گونه های مورد م

تنوع بخشی به ماهیان پرورشی
آثار اقتصادی و اجتماعی

درحال اجرا
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)



41 گونه از آبزیان بومی و غیر بومی 22تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی 



42



43

روهو کاتالمریگال

کپور سیاه 

کپور ماهیان هندی



44 همکاری در پرورش ماهی در قفس در دریای خزر



45 طراحی سایت پرورش ماهیان زینتی



پرورش تجاری جلبک

ها



47 رینتعیین نیازهای غذایی ماهیان و شاه میگوی آب شی



48
استان در کشور 16انتخاب مکان برای آبزی پروری در بیش از 

...(رودخانه ها، دریاچه های پشت سدها، دریاچه ها، آببندان ها و )



49

خزردریایکفالماهیدرVNNبیماری

سفیدماهیپرورشدردیپلوستومومانگلکنتریبرایماهیالیازاستفاده

انمطالعات در زمینه بهداشت و بیماری های آبزی





51

پروژه/ عنوان طرح
ه خدابندهفرشت-ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان با الگوسازی رستوران های شیالتی 1

ردمی  حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ باجلب مشارکت های م
مهدی مرادی-ومحوریت زنان روستایی در استان های شمالی

2

Sander lucioperca)مولدسازی ماهی سوف سفید  -تا مرحله  قبل از لقاح (
اسماعیل صادقی نژاد

3

ام  بهمنششهر–معرفی کپور اصالح نژاد شده تاتا به مزارع پرورش ماهیان گرم آبی  4

رانیمحمد صیاد بو-پرورش ماهی سوف از مرحله انگشت قد تا مرحله پیش مولد 5

Rutilusبررسی امکان پرورش تک گونه ای ماهی سفید  kutum  در استخرهای
علیرضا ولی پور-خاکی آب شیرین تا اندازه بازاری  

6





53 درصد 
پیشرفت

مدت 
قرارداد

مبلغ 
(ریال)قرارداد نام شرکت عنوان دانش فنی

از تاریخ 
98/8/19 سال8 1/500/000 ساحل صید کنارک

باشدهحجیمفرآوردههاییاماهیاسنکتولید
ذرتوماهیگوشتترکیب

تاریخاز
99/1/1 سال5 از محل پروژه مزرعه پرورشی گاما اتکثیر و پرورش ماهی کپور اصالح نژاد شده تات

درصد100 سال2 میلیارد ریال1
ریز جلبکی شرکت

پارسیان
فروش دانش فنی خالص سازی و کشت سه گونه 

جلبک 

از تاریخ
99/10/30 سال3

درصد از کل 10
تولید به 

پژوهشکده 
داختصاص می یاب

ثیر شرکت تعاونی و تک
و پرورش ماهیان  
خاویاری بخشایی

اده از استخر های بتنی با استفپرورش ماهی سفید در
آب شور دریا

در حال اجرا سال2

درصد از کل 10
تولید به 

پژوهشکده 
داختصاص می یاب

ن اداره کل شیالت گیال
و مزارع خصوصی

استان گیالن

زی فن پرورش ماهی سوف سفید ارائه دانش فنی
تحت شرایط متراکم

در حال اجرا
سال2 -

شرکت های تعاونی 
پره

احداث هچری های ساحلی در استان ارائه دانش فنی
گیالن 





55
وضعیت یزایمیزان اشتغال طرح های کسب و کار  عنوان ردیف

در حال اجرا نفر40قفس 20 های بومی  معرفی گونه 1

در حال اجرا نفر200 پرورش ماهی کپور تاتا در مزارع گرمابی استان   2

انجام شده نفر10
تولید خالص سازی کشت جلبک و معرفی گونه های خوش 

خوراک به مزارع ماهیان گرمابی  3

در حال اجرا نفر50 سفید تحت شرایط متراکمپرورش ماهی 4

در حال انجام و 
پیگیری

نفر100
مرکز رشد در  4فرآوری شده و حضور محصوالت شیالتی

یونیدو 5

در حال اجرا ؟ های ساحلی  هچری 6

در حال اجرا نفر20 پرورش ماهی سوف   7

یدر حال پیگیر نفر20 تکثیر و پرورش شاه میگوی آب شیرین 8
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1400مرکز در حوزه ی آبزی پروری برای سال / های پژوهشکده اولویت پیش بینی 

رزیپروژه های کاربردی توسعه ای براساس برنامه ی راهبردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاو
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پروروش ماهی سفید تا اندازه بازاری-1
پرورش شاه میگوی آب شیرین به منظور صادرات-2
تولید ماهی آمور بصورت تک گونه ای و با استفاده از غذای کنسانتره  -3
پرورش توام کولی ماهیان در استخر های خاکی-5
امکان سنجی پرورش ماهی سوف سفید در قفس های مستقر در دریای خزر-6
تولید ارگانیک در سیستم آکواپونیک کوچک مقیاس به منظور اشتغال زنان روستایی و خانه دار-7
استفاده از باکتری های مفید در مزارع گرمابی به منظور کاهش آمونیاک-8
تعیین روش بهینه در القای رسیدگی جنسی در ماهی سس با استفاده از هورمون سنتتیک-9

پایش پرورش ماهی در قفسهای مستقر دردریای خزر و منابع آبی-10
ایجاد مدل مناسب هچری ساحلی برای تکثیر نیمه طبیعی ماهی سفید-11
...(ماهی و سوف حاجی طرخان ،اردک )دستیابی به زی فن پرورش گونه های بومی -12
دستیابی به دانش فنی تکثیر کپور تاتا-13
بانک ژن گونه های مهم و اقتصادی تاالب انزلی -14
رمابیگماهیانمزارعدرهابیماریبامقابلهوزیستیاصالحجهتدرباکتریائیبیوفیلترهایتولیدامکانبررسی-15
خاکیشناورمستقردراستخرتوریهایدرقفسمتراکمروشبهکپورمعمولیماهیبازاریتولید-16

1400مرکز در حوزه ی آبزی پروری برای سال / پیش بینی اولویت های پژوهشکده 
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بکارگیری جلبک در مزارع پرورش ماهی و سایر صنایع جانبی-17
ساحلی  اراضی دستیابی به زی فن پرورش ماهیان با ارزش و اقتصادی در -18
وتشکیل  تاالب انزلی، استخر، اکوسیستمهای داخل استان( : بومی و غیر بومی)بانک میکروجلبک آب شیرین تشکیل -19

.دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه: بانک میکروجلبک آب شور
دستیابی به غذای اقتصادی و اختصاصی ماهی سوف سفید و ماهی سفید و ماهی آمور-20
،  یوشیمیائیرشد، بروی شاخص های ( الکتوباسیلوس برویس و انتروکوکوس فاسیوم)بررسی اثرات پروبیوتیک های بومی -21

ایمنی بچه سوف ماهیان سفید
کشورآبزیانناشناختههایمونوژنازبرخیایگونهتفکیکوشناسائیجهتمولکولیهایروشازاستفاده-22
گرمابیماهیاناستخرهایدرآئروموناسیبیماریهایبامقابلهبرایباکتریائیخوراکیواکسنبازندهغذایسازیغنی-23
اقتصادیماهیانپرورشدرآبوریبهرهارتقا-24
ایدریدرمستقرهایقفسدرتاتاکپوروسازان،ماهیسفیدماهی،آزاد،ماهیسفیدسوفماهیرشدعملکردبررسی-25

خزر
دانشگاههمکاریباIPNپانکراسعفونینکروزوIHNخونسازبافتعفونینکروزواکسنتولیدفنیدانشبهدستیابی-26

گیالن
پرورشیماهیانتغذیهجهتبیماریازعاریشیرونومیدهتولید-27
استانبندانهایآبتولیدتوانبررسی-28
قفسدرپروریآبزیتوسعهمحیطیزیستارزیابی-29
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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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مونیتورینگ پرورش ماهی در قفس در دریای خزر با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-1
ایجاد بانک ژن زنده گونه های ماهی  اقتصادی و در حال انقراض حوضه  دریای خزر در مراکز و پژوهشکده های  شبکه همکار-2
ایجاد بانک ژن زنده پالنکتونی  در مراکز و پژوهشکده های  شبکه همکار-3
آب شیرین در سیستم های بسته با همکاری مرکز آرتمیای ارومیه دراز پرورش شاه میگوی -4
پرورش ماهی سفید با استفاده از آب شور دریا با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-5
تحقیقات  گلستانمرکـز پرورش ماهی کپور دریایی در قفس های پرورشی در دریا با همکاری -6
قفسهای دریایی در در (Fattening)خزر و پرورش آن ماهیان نابالغ کفال و سفید دریای بررسی امکان جمع آوری و صید زنده -7

دریای خزر با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر 
مشترک پروژه)تولید اندازه بازاری ماهی کپور علفخوار با استفاده از جیره غذایی مصنوعی مناسب بر اساس پروتئین گیاهی -8

(پژوهشکده آبزی پروری با اداره کل شیالت گیالن
یوشیمیائی، شاخص های رشد، ببرای ارتقا راندمان تولید ماهیان گرمابی و سردآبی روی های بومی تولید و بکارگیری پروبیوتیک -9

با همکاری مراکز و پژوهشکده های عضو شبکه سفید ایمنی بچه سوف ماهیان 
کشورآبزیانناشناختههایمونوژنازبرخیایگونهتفکیکوشناسائیجهتمولکولیهایروشازاستفاده-10
بیگرماماهیاناستخرهایدرآئروموناسیبیماریهایبامقابلهبرایباکتریائیخوراکیواکسنبازندهغذایسازیغنی-11
های آبزیان با همکاری مراکز و پژوهشکده های عضو شبکه دستیابی به دانش فنی تولید واکسن -12
بکارگیری جلبک در مزارع پرورش ماهی و سایر صنایع جانبی-13
و پژوهشکده های عضو شبکه استقرار اصول امنیتی زیستی در مزرعه تولید تیالپیا با همکاری مراکز -14
عضو شبکه ایجاد شبکه مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی در استان های -15

پیشنهاد پروژه های مشترک در جهت ارتقاء آبزی پروری در کشور



61

مرکزمشارکتبازائیمادهو(،تتراپلوئیدپلوئیدتری)ژنتیکیدستکاریطریقازپروریآبزیتولیداتتوانارتقا-16
یاسوجتحقیقات

مرکزویاسوجتحقیقاتمرکزهمکاریبااستانمزارعبهآنترویجوبیماریازعاریآالقزلماهیانتولید-17
تنکابنسردآبیتحقیقات

تنکابنسردآبیتحقیقاتمرکزسرپرستیومشارکتباG4نسلخزردریایآزادماهیترویجوتوسعه-18
قیقاتتحمرکزوگرگانتحقیقاتمرکزمشارکتباسردآبیوگرمابیمزارعدرسفیدسوفماهیپرورشترویج-19

خزردریایاکولوژیپژوهشکدهوارومیه
مراکزسایروارومیهتحقیقاتمرکزمشارکتباآبیمنابعدرمستقرهایقفسدرسوفماهیپرورش-20
ارومیهتحقیقاتمرکزهمکاریباذخایربازسازیوصادراتبرایاسبلهماهیتولیدوتکثیر-21
یزدتحقیقاتمرکزمشارکتباخزردریایآبازاستفادهبادریاییماهیانپرورشتوسعه-22
یزدتحقیقاتمرکزمشارکتبامیگوشاهوماهیانکپورپرورشدرفالکبیوروشازاستفاده-23
ارومیهتحقیقاتمرکزمشارکتبامختلفهایاستاندرکالچرالرویبرایآرتمیاسیستانبوهتولید-24
باارانگذسرمایهبهآنفنیدانشارائهومختلفمناطقواستاننیازبامتناسبشدهفرآوریمحصوالتتولید-25

آبزیانفرآوریملیتحقیقاتمرکزمشارکتوراهنمایی
آبهایپروریآبزیپژوهشکده،یزدتحقیقاتمرکزمشارکتباآبزیانبرایاقتصادیواختصاصیغذایتولید-26

موسسهستادوداخلی
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