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 كشتی تحقیقاتی

 رئیس پژوهشكده

 ايستگاه تحقیقاتی خیرود

 معاونت برنامه ريزي و پشتیانی

 امور مالی

 طرح و برنامه 

 معاونت تحقیقاتی 

 امور اداري 

 شوراي مديران شوراي پژوهشی

 واحد عقیدتی واحدحراست

 بخش اكولوژي 

 
 بخش آبزي پروري 

 

 بخش بهداشت و بیماريهاي آبزيان

 بخش مديريت ذخاير 

  
 بخش بیوتكنولوژي

 

 واحد اطالعات علمی 

 چارت سازمانی پژوهشكده اكولوژي درياي خزر

 اداري و پشتیبانی  18محقق غیرهیات علمی،  44عضوهیات علمی،  14: پرسنل 76   

 ظرفیت نیروی انسانی و چارت سازمانی  ( الف
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 پتانسیل آزمایشگاهی و دریایی( ب

    GCدستگاه  -

   HPLCدستگاه  -

   جذب اتمی -

  ( PCR)ترمال سايكلر -

- CHNOS   

   اتوآنااليزر -

   لومینومتر -

   تیشوپروسسور -

   انجماد اسپرم -

   االيزا -

   فريزدراير -

   -ºC 80فريزر    -

  روزتنمونه بردار  -

- CTD  

- BOD  وCOD سنج   

 فتومترفلیم  -

   انكوباتورهاي يخچالدارانواع  - 

 هاي سانتريفیوژسیستم  - 

 اولتراسونیکهموژنايزر  - 

 داكیومنتیشنژل  - 

 اينورتمیكروسكوپ  - 

  تكثیر و پرورش با تجهیزات سالن  - 

   (متر مربع 1200)پژوهشی 

   

 با تخصصی آزمایشگاه 22 و تخصصی گروه 11 از مندی بهره

   مدرن و پیشرفته دستگاههای
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 محورهاي مهم فعالیت هاي تحقیقاتی پژوهشكده اكولوژي درياي خزر

 آبی منابع غیرزيستی و زيستی ساختار پايش بوم شناسی، -1

 آبی منابع آبزيان صید تكنولوژي و ذخاير مديريت و ارزيابی -2

 آبی منابع (زنده غیر و زنده) كننده تهديد عوامل كنترل و شناسايی -3

 آبزيان پرورش و تكثیر بیوتكنیک بررسی -4

 آبزيان بیماريهاي انواع درمان و كنترل پیشگیري، تشخیص، تحقیق، -5

 آبزيان بیوتكنولوژي و نژاد اصالح ژنتیكی، مطالعات -6
 شیالتی و بیولوژيک هاي فرآورده تولید منظور به نوين تكنیكهاي از استفاده-7

 خزر درياي حاشیه كشورهاي و بین المللی سازمان هاي با همكاري -8

 آبزيان وري بهره فنی دانش سازي تجاري و ترويج -9

 



 تولید علم در سالهای مختلف  
7 

 تعداد عنوان رديف

 366 طرح ها و پروژه هاي انجام شده 1

2 
پروژه دانشجويی به صورت همكاري 

 با دانشگاه 
153 

3 
همكاري با سازمانها و مراكز تحقیقاتی 

 داخلی
45 

4 
موسسات تحقیقاتی خارج همكاري با 

 از كشور 
26 

 كارگاههاي آموزشی  5
 80 

 تعداد عنوان

 مجالت

 323 داخلی

  ISI)خارجی
International, ) 

235 

/  سمینار
 كنگره/همايش

 1087 ملی

 81 بین المللی

 1726 جمع
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(تات)سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي برنامه هاي كالن محوري   
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 توانمندی های استان در حوزه آبزی پروری( ج

 مازندران استان 
 (98سالنامه ) «رتبه دوم آبزی پروری کشور»

 تن 80824مازندران  –تن  80938خوزستان  

 تن 63175: کشور تولید ماهیان گرمابی در دوم رتبه  -1

 تن 15341: کشورتولید ماهیان سردابی در سوم رتبه  -2 

 (تن خاویار صادر شد 1.4( .....)خاویار)تن  4.5، (گوشت)تن  1489: رتبه اول تولید ماهیان خاویاری -3 

 (مجتمع تکثیر و پرورش ماهی قره برون آقای اسالمی)بزرگترین مجموعه تکثیر و تولید ماهیان خاویاری پرورشی در کشور 

 در منطقه جنوب دریای خزر( پرورش ماهی در قفس)رتبه نخست توسعه آبزی پروری دریایی  -4
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 در حوزه آبزی پروری   1399الویت های سال 

 با هدف استفاد در جیره غذایی ماهی قزل آالآبزیان و طیور بیوسیالژ از ضایعات تولید 

  (ساری-سمسکنده)رجایی ارزیابی عوامل موثر بر کاهش تولید بچه ماهیان خاویاری در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید 

شناسایی عوامل موثر بر کاهش تولید قزل آال  در مراکز تکثیر و پرورش رنگین کمان در محور هراز 

 استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل آالی پرورشی  -امکان سنجی تولید واکسن کشته دوگانه یرسینیوزیس 

 مستقیم بچه ماهی سفید به دریای خزر رهاسازی(Sea Ranching) 

 (مخازن پشت سد )یابی منابع آبی کشور به منظور توسعه آبزی پروری استعداد... 

 توجه به کشور با در ماهیان پرورشی  تنوع گونه ای ایجاد به منظور) آتالنتیک سالمون به منظور گونه سردابی جدید در صنعت آبزی پروری ایرانمعرفی

 (گزارش علمی)، (در دنیااین ماهی امکان صادرات و بازار پسندی مناسب 

(مشاوره با برگزاری کارگاه های آموزشی و )  توسعه آبزی پروری دریایی در جنوب دریای خزر 
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 1399در سال ( دستاورد آبزی پروری)خروجی الویت 

 از ضایعات ماهی قزل آال و طیور( بیوسیالژ)تولید محصولی با ارزش افزوده باال -1

 واکسندو بذر استرپتوکوکوزیس با اثر بخشی مطلوب و تهیه  -واکسن دوگانه یرسینیوزیستولید -2

 شناسایی مهمترین عوامل کاهش تولید قزل آال در هراز و ارائه راهکار در جهت افزایش تولید – 3

 معرفی عوامل خطرساز در مسیر تولید بچه ماهیان خاویاری در مرکز شهید رجایی و ارائه راه حل   – 4 

 خزرخایر به دریای ذبازسازی ماهیان سفید انگشت قد حاصل از تکثیر مصنوعی مراکز امکان رهاسازی مسقیم  -3

 (سه استان شمالی کشور)توسعه و ترویج فرهنگ تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه های منطقه جنوب دریای خزر  -4 

 امکان سنجی معرفی آتالنتیک سالمون به صنعت آبزی پروری ایران -5



 



 محورهای فعالیت آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 توسعه آبزی پروری ماهیان
استخوانی وحشی دریای خزر 

(Sea Ranching) 

 توسعه آبزی پروری ماهیان
پرورشی سردابی، گرم آبی و 

 خاویاری

13 



   عنوان توليد بيوسيالژ از زائدات ماهي قزل آالي رنگين کمان 14

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط استفاده بهينه از ضایعات آبزیان

 نام مجري صفري رضا دکتر

 و کارکردي ویژگي با آال قزل ماهي ضایعات از شده توليد بيوسيالژ
 زمان و پروبيوتيک داراي ماهي، پودر با رقابت قابل عملکردي
 باال ماندگاري

 نتایج

 دستاورد آال قزل ماهي ضایعات از بيوسيالژ توليد فني دانش به دستيابي

 توليد همچنين و ماهي پودر با رقابت قابل قيمت با محصولي توليد
 کمتر شده تمام هزینه با غذایي جيره

 محيطي زیست آلودگي کاهش و آال قزل ماهي ضایعات ساماندهي
 ضایعات دپو از ناشي

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 خزر دریاي اکولوژي پژوهشکده در ماه در تن 6 پایلوت توليد قابليت
 سطح توليد  

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



توليد بيوسيالژ از ضایعات طيور با هدف استفاده در جيره   15
 ماهي قزل آال

   عنوان

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط طيور استفاده بهينه از ضایعات کشتارگاه هاي

 نام مجري صفري رضا دکتر

توليد بيوسيالژ از ضایعات طيور با درصد پروتئين و قابليت هضم باال و واجد  
 پروبيوتيک، داراي ویژگي کارکردي و عملکردي قابل رقابت با پودر گوشت

 نتایج

 دستاورد دستيابي به دانش فني توليد بيوسيالژ از ضایعات طيور  

ساماندهي ضایعات کشتارگاههاي طيور در جهت توليد محصولي با ارزش  
 افزوده باال

توجيه اقتصادي قابل قبول براي صاحبان کشتارگاههاي طيور با معرفي پودر 
 بيوسيالژ طيور

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 تن در ماه 6قابليت توليد پایلوت 
 سطح توليد  

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



امکان سنجي توليد واکسن کشته دوگانه  16
استرپتوکوکوزیس در ماهيان  -یرسينيوزیس 

 قزل آالي پرورشي در آب شيرین و قفس
   عنوان

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط ماهيان سردابي

 نام مجري دکتر مریم قياسي

افزایش بازماندگي در برابر باکتریهاي بيماریزاي 
 نتایج %80استرپتوکوکوس اینيایي و یرسينيا راکري بيش از 

 –توليد واکسن کشته دوگانه استرپتوکوکوزیس 
 یرسينيوزیس براي اولين بار در کشور

 دستاورد

بهبود مقاومت ماهيان در برابر دو بيماري 
 استرپتوکوکوزیس و یرسينيوزیس بطور هم زمان

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 قابليت توليد صنعتي با استفاده از دانش فني موجود
 سطح توليد  

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



17 
مطالعه جامع اکوسيستم منطقه جنوبي  : طرح

دریاي خزر با هدف استقرار قفس و توسعه  
 (پروژه 9با ) آبزي پروري دریایي

   عنوان

 –( مدیریت اقتصادي اجتماعي)امنيت غذایي 
 پرورش ماهي در قفس

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط

 دکتر سيد محمد وحيد فاربي: مجري طرح
نصراله زاده، دریانبرد، قياسي، افرایي، یونسي پور، : مجري پروژه ها

 بهمنش، محسني، فارابي، آذري
 نام مجریان

تعيين مکانهاي مناسب به منظور آبزي پروري دریایي 
 در منطقه جنوب دریاي خزر

 نتایج

 20تمام مناطق  جنوب دریاي خزر در اعماق بيش از 
 متر استعداد آبزي پروري دریایي را دارند

از خشت سر در محمودآباد : اولویت بندي در فاز اول 
 استان مازندران تا کياشهر در استان گيالن

 دستاورد

کاهش ریسک در تدوین برنامه طرح توسعه آبزي 
 پروري در جنوب دریاي خزر

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 پروژه بنيادي
 سطح توليد  

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



امکان سنجي افزایش توان فيزیولوژیک بچه ماهي سفيد با جيره   18
   عنوان نمکي در آب شيرین،  به منظور رهاسازي مستقيم به دریاي خزر

برنامه راهبردي یا طرح کالن  افزایش بهره وري -(ماهيان استخواني و کيلکا)امنيت غذایي 
 مرتبط

 نام مجري دکتر سيد محمد وحيد فاربي

در آب لب شور دریاي خزر وایجاد تغييرات و تحریک اندام آبشش % 100بازماندگي 
 ماهي در ظهور سلول هاي کلراید

 نتایج

استفاده از از روش فریب ماهي با مکمل نمکي به منظور تحریک سيستم تنظيم اسمزي    
 و آمادگي بچه ماهيان سفيد براي رهاسازي مستقيم به دریاي خزر

 دستاورد

 ماهيدار کردن مناطق فاقد رودخانه در منطقه جنوب دریاي خزر-1
امکان رهاسازي مستقيم ماهي به دریا در مناطقي با رودخانه هاي آلوده و گل آلود   -2

 در هنگام رهاسازي
 آثار اقتصادي و اجتماعي

 ميليون قطعه بچه ماهي سفيد به دریاي خزر در منطقه ميانکاله 5رهاسازي مستقيم 
 سطح توليد 

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



در قفس  ( قزل آالي رنگين کمان)بررسي اثر تراکم ذخيره ماهي  19
 شناور بر عملکرد رشد و توليد نهایي در جنوب دریاي خزر

   عنوان

 پرورش ماهي در قفس -(ماهيان سردابي)امنيت غذایي 
برنامه راهبردي یا طرح کالن  

 مرتبط

 نام مجري دکتر سيد محمد وحيد فارابي

با زیتوده ( گرمي 100-200)امکان ذخيره سازي اوليه قزل آالي رنگين کمان 
کيلوگرم در متر مکعب در قفس هاي شناور به منظور افزایش توليد  3.5

 نهایي
 نتایج

کيلوگرم در متر  7توليد ماهي قزل آالي رنگين کمان در قفس شناور  از 
ماهه در منطقه  6کيلوگرم در متر مکعب در دوره پرورش  15مکعب به 

 جنوب دریاي خزر 
 دستاورد

 آثار اقتصادي و اجتماعي درصد 20ميزان  در به( ثابت و جاري)کاهش هزینه هاي توليد 

 تني در استان مازندران 360و  120توليد در دو مزرعه 
 سطح توليد  

اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي  )
 (،صنعتي



رسي اثر سطوح مختلف پري بيوتيک و پروبيوتيک در بر 20
 (Litopenaeus vannamei) جيره غذایي ميگوي پاسفيد

   عنوان

 غذایي  امنيت
برنامه راهبردي یا طرح کالن  

 مرتبط

 نام مجري مهندس مهدي گل آقایي

 هايشاخص از تركیبی، تكنوموس و بتاپالس درصد 2/0 سطح با شده تغذيه تیمار
 ب . بود برخوردار تیمارها ساير به نسبت بیشتري بازماندگی و بهتر رشد

 بین پروتئین میزان در معناداري اختالف كه داد نشان بدن شیمیايی تركیب ررسی
 داشت وجود شاهد تیمار با درصد 2/0 تیمار

 نتایج

 و بتاپالس درصد 2/0 سطح از استفاده تحقیق، اين از حاصل نتايج اساس رب
 و بازماندگی رشد، عملكرد بهبود منظور به سفید، پا میگو جیره در تكنوموس

 .شودمی توصیه بدن تركیبات
 

 دستاورد

 برابر در مقاومت افزايش پروري، آبزي در بیوتیک پري و پروبیوتیک از استفاده
 آثار اقتصادي و اجتماعي   .آورد می ارمغان به را خوراک بازده و آبزي موجودات رشد افزايش بیماري،

 آزمايشگاهی اشل

 سطح توليد  
اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي )

 (،صنعتي



ماهي قزل آالي  ( اسمزي -یوني)بررسي قابليت سازگاري  21
انگشت قد با آب     Oncorhynchus mykissرنگين کمان 

 دریاي خزر
   عنوان

 ماهیان سردابی
برنامه راهبردي یا طرح کالن  

 مرتبط

 نام مجري مهندس محمود قانعي تهراني

گرمي با آب لب شور دریاي خزر   20امکان سازگاري و پرورش مناسب ماهي قزل آالي 
 وجود دارد

 نتایج

گرمي به قفس هاي شناور در منطقه جنوب   20امکان معرفي و پرورش ماهي قزل آالي 
 دریاي خزر

 دستاورد

ماهه در قفس شناور در منطقه جنوب   6گرمي در دوره  600توليد ماهيان رستوراني  تا 
 دریاي خزر

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 آزمایشگاهي

 سطح توليد  
اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي )

 (،صنعتي



22 
امکان سنجي تکثير طبيعي ماهي سفيد دریاي خزر درپایين 

 دست رودخانه هاي نسارود و کاظم رود
   عنوان

 ماهيان استخواني و کيلکا
برنامه راهبردي یا طرح کالن  

 مرتبط

 نام مجري نادري مهدي دکتر

 و353 ترتيب به رود کاظم و نسارود هاي رودخانه به شده رهاسازي مولدین تعداد•
  .بودند1 به 1/5حدود ماده به نر نسبت به عدد763

 و عدد2000000 ترتيب به رود کاظم و رود نسا هاي رودخانه در شده هچ الرو تعداد•
  .بودند عدد4200000

  و عدد1500000 ترتيب به رود کاظم و نسارود هاي رودخانه در ماهيان بچه تعداد•
  .بودند عدد1300000

 نتایج

 و دارد وجود خزر دریاي جنوبي حوضه ي ها رودخانه در سفيد ماهي طبيعي مثل توليد امکان
 دستاورد .برخوردارند ماهيان بچه توليد در باالیي پتانسيل از

 تکثير بيوتکنيک که آنجایي از صيادان، معيشت و ماهيان ذخایر بازسازي به کمک ضمن
 وجود خزر دریاي جنوبي حوضه اقتصادي ماهيان هاي گونه از اي توجه قابل تعداد مصنوعي

  .مينماید کمک ها گونه این نجات براي روش این از استفاده لذا ندارد
 آثار اقتصادي و اجتماعي

 طبيعي مثل توليد سابقه که ها رودخانه اغلب تر،در گسترده صورت به روش این از استفاده
   ..دارد وجود نيز گرفته مي صورت بيشتر آن در سفيد ماهي

 سطح توليد  
اشل آزمایشگاهي،نيمه )

 (صنعتي ،صنعتي



مولدسازي و تکثير و توليد پست الرو ميگو وانامي با   23
 آب لب شور دریاي خزر در شرایط گلخانه اي

   عنوان

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط سفارش استانداري مازندران

 نام مجري و  دکتر سيد محمد وحيد فارابي مهندس علي اکبر صالحي

مولد ميگو وانامي با پرورش پست الرو آن در آب لب شور دریاي خزر انجام  توليد•
 شد

 آماده سازي مولدین براي تکثير و توليد پست الرو صورت گرفت•
 رسيدگي مولدین تا مرحله تکثير با آب لب شور دریاي خزر مشاهده شد•
 تخم ریزي و توليد پست الرو از مولدین بدست نيامد•

 نتایج

امکان مولد سازي ميگو وانامي با آب لب شور دریاي خزر در شرایط گلخانه اي •
 وجود دارد

 براي تکثير مولدین ميگو وانامي نياز به بررسي بيشتري است•
 دستاورد

توليد مولد ميگو وانامي در استان مازندران وجود دارد و قابل انتقال به  امکان•
جنوب کشور نيز مي باشد، زیرا از رشد بهتري در مقایسه با نمونه هاي جنوب  

 کشور برخوردار است
در صورت تحقق تکثير مولدین و توليد پست الرو، نيازي به انتقال پست الرو به •

 .مزارع ميگو شمال کشور نمي باشد

 آثار اقتصادي و اجتماعي

 آزمایشگاهي: نيمه صنعتي و تکثير مولدین: مولد توليد
 سطح توليد  

 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



ارزیابي علل احتمالي تلفات بچه ماهيان خاویاري در  24
مرکز بازسازي و حفاظت از ذخایر ژنتيکي آبزیان 

 (سمسکنده)شهيد رجایي
   عنوان

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط مازندران شيالت کل اداره قرارداد

 نام مجري قياسي مریم دکتر

نامناسب بودن وضعيت آب و نبود شرایط نگهداري مناسب مولدین 
 نتایج (شرایط پرورش و تغذیه)وحشي و پرورشي  و بچه ماهيان 

ارائه راهکارهاي اجرایي در مدیریت آب و شرایط نگهداري و پرورش 
 مولدین و بچه ماهيان  

 دستاورد

افزایش توليد بچه ماهيان خاویاري با هدف رها سازي به دریا و رونق 
 پرورش در مزارع  

 آثار اقتصادي و اجتماعي

درصدي توليد با بچه ماهي با ارائه راهکارهاي  40بهبود و افزایش 
 ارائه شده

 سطح توليد  
 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)



تاثير عوامل خطرساز  و ارائه راهکار جهت بهبود   25
کيفيت آب و مدیریت بهداشتي مراکز تکثير و 

 پرورش قزل آال رنگين کمان در محور هراز
   عنوان

 مازندران شيالت کل اداره  قرارداد
 

 برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط

 نام مجري ساروي زاده نصراله دکتر و قياسي دکتر

آب رودخانه هراز و ( ميکروبي و فلزات سنگين)آلودگي شدید 
اثرات نامطلوب آن برسالمت و ایمني ماهيان وافزایش حساسيت 

 آنها به انواع عوامل عفوني
 

 نتایج

 دستاورد ارائه راهکارهاي اجرایي در مدیریت آب و بهبود ایمني ماهيان 

 800افزایش توليد، بهبود گردش مالي و ممانعت از بيکاري حداقل 
 نفر نيروي کارگري 

 آثار اقتصادي و اجتماعي

امکان %  60با رعایت راهکارهاي پيشنهادي بهبود توليد تا حدود 
 پذیر است

 سطح توليد  
 (اشل آزمایشگاهي،نيمه صنعتي ،صنعتي)





شناورسایت الگویی پرورش ماهی قزل آال در قفس ایجاد   

( ترویجی:  طرح)در دریای خزر     
 فارابی وحید محمد سید دکتر :مجری

 1396 / 1 / 1 :شروع تاریخ

 :  هدف کاربردی

  3.5گرمی با بیوماس  100-200معرفی ماهی )تولید ماهی  قزل آال در قفس شناور در دریای خزر با  روش معرفی تراکم بهینه به قفس شناور  ارتقاء ترویج •

 (کیلوگرم در متر مکعب

 انتشار دستورالعمل فنی، برگزاری دوره های ترویجی ، ساخت اپلیکیشن، تهیه بنر،  تهیه پمفلت•

   :شاخص علمی دستاورد

 پی در پی سال 2 در الگویی مزرعه دو در قفس در ماهی پرورش ملی مقام دو کسب•

 کیلوگرم در متر مکعب 15تولید ماهی قزل آال در قفس شناور به میزان  •



حفاظت از تكثیر طبیعی ماهیان دريايی با الويت ماهی سفید درياي خزر در استان مازندران  28
 (1397-99)با جلب مشاركت هاي مردمی  

 نادری جلودارمهدی دکتر : مجری

 ذخایر بازسازی منظور به ماهیان طبیعی مثل تولید از حاصل الرو تولید :کاربردی هدف

 1397/8/1  :شروع تاریخ 

 1399/8/1:  تاریخ خاتمه
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 ماهی شامل رودكوج دريايی ماهیان از اي توجه قابل تعداد لوكرن روش و آبی زير دوربین نصب بوسیله اجرا طول در حفاظتی اقدامات اهم نتیجه در :شاخص علمی دستاورد

 مثلی تولید موفقیت داراي كمیاب هاي گونه از ديگري تعدادي احتماال و خزر درياي آزاد ماهی خزر، درياي مارماهی ماهیان، سس كولی، سیاه كولی، شاه خزر، درياي سفید

 متغییر 20 و فرضیه 20 با اي پرسشنامه بعد، 4 در مردم مشاركت مختلف سطوح ارزيابی منظور به ضمن در .نمودند تولید الرو میلیون 5 از بیش و بوده خیرود رودخانه در طبیعی

   .گرديد آوري جمع شمالی هاي استان در كنندگان شركت از نفر 50 حدود اطالعات تاكنون و شده تدوين وابسته متغییر يک و مستقل



 افزايش تولید در واحد سطح ماهیان گرم آبی با استفاده از سیستم مكانیزاسیون  29
 در آب بندان هاي استان مازندران

 رمضانی حمید دکتر  :مجری

 1396 / 1 / 1 :شروع تاریخ

 :  هدف کاربردی

 افزایش بهره وری  مزارع گرمابی با استفاده از مکانیزاسیون•

 بنر،  تهیه پمفلتتهیه انتشار دستورالعمل فنی، برگزاری دوره های ترویجی ، •

   :شاخص علمی دستاورد

 هکتارکیلوگرم در  500افزایش تولید تا بیش از •

 نسبت به نرماتیو میانگین تولید ماهیان گرمابی در استان مازندران 
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 عنوان دانش فني نام شرکت مبلغ قرارداد مدت قرارداد درصد پيشرفت
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 ردیف طرح هاي کسب و کار   عنوان زایي ميزان اشتغال وضعيت

1 

2 

3 

4 



 1400مرکز در حوزه ی آبزی پروری برای سال / پیش بینی الویت های پژوهشکده  34
 

 (تات)توسعه ای براساس برنامه ی راهبردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  -پروژه های کاربردی
 

استفاده از تورهای فلزیبه قفس  معرفی ماهی در زمان بومی، افزایش سایز انماهی های گونهاستفاده از با تاکید بر)   توسعه آبزی پروری دریایی در جنوب دریای خزر ، 
 ( ...، استفاده از تکنیک روشنایی در شب ودر قفس شناور

 در ماهیان قزل آالی رنگین کمان( استرپتوکوکوزیس و عصاره میکروکپسوله گیاه آقطی  -واکسن کشته دو گانه یرسینیوزیس)آزمایشی  پکیج واکسن تولید 

کماندر ماهیان قزل االی رنگین ( آقطی+ آئرومونازیس و عصاره میکروکپسوله گزنه  –استرپتوکوکوزیس -کشته سه گانه یرسینیوزیس )تولید آزمایشی پکیج واکسن 

 پرورشیدر قزل آالی ( آقطی و الکتوباسیلوس اخذ شده از روده قزل آال+ گیاهی عصاره میکروکپسوله گزنه )آزمایشی محرک ایمنی ترکیبیتولید 

(  با تاکید بر ماهی آمور) بدلیل محدودیت آب شیرین  معرفی و بررسی پرورش متراکم گونه های مستعد ماهیان گرمابی 

 آبزی پروری دریایی توسعهSea Ranching (با تاکید بر ماهی سفید دریای خزر) 

 (مخازن پشت سد و )یابی منابع آبی کشور به منظور توسعه آبزی پروری استعداد... 

 (زایدات مرغ و ماهی)تولید خوراک آبزیان با استفاده از بیوسیالژ 

 امکان در ماهیان پرورشی کشوربا توجه به  تنوع گونه ای ایجاد به منظور) معرفی آتالنتیک سالمون به منظور گونه سردابی جدید در صنعت آبزی پروری ایرانبرنامه

 (در دنیااین ماهی صادرات و بازار پسندی مناسب 
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 پیشنهاد پروژه های مشترک در جهت ارتقاء آبزی پروری در کشور

 پژوهشکده های عضو شبکه پژوهش/ توسعه ای براساس نیاز استان و کشور با هم افزایی توانمندی های مراکز -پروژه های کاربردی

 

 برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و جذب نیروی انسانی متخصصافزایش اعتبارات •

 به منظور امکان تحقیقات مستمر ( خرید و تعمیر)تکمیل تجهیزات •

 با همکاری بخش خصوصی( مزارع پشتیبان و مزارع دریایی)دریایی آبزی پروری برای توسعه ایجاد پایلوت تحقیقات •

به منظور استفاده در آبزی پروری در قفس در منطقه جنوب ( ماهی آزاد و سوف دریایی)های بومی مستعد پرورش گونه توسعه تکثیر و •

 همکاری بخش خصوصیخزر با دریای 

 



36 


