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ظرفیت نیروی انسانی ( الف

علمیهیأت 
1(حقیقیدکتر)دانشیار

2(نژادکلبادیپورملکدکترلشگری،دکتر)استادیار

علمیهیأت غیر 

4(آژیرمهندسبهرامیان،مهندسروان،راستمهندسعرفانی،دکتر)محقق

گلعلیسمهنداولیائی،مهندسلشتوآقائی،مهندس)تحقیقاتپشتیبان
(قنبریفرهادخداپرست،نورالهپورغالم،مهندسپور،

6

اسانی،سقربانحسنمهدیزاده،علیبائی،دکتر)مالیواداریپشتیبان
فی،یوسسپیدهحمیدپور،مهندسمحمودبابوئی،محمودرضوانی،ابوالفتح

(داجلیریعلیقنبری،نیما
9
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پتانسیل آزمایشگاهی( ب

تجهیزات کد شناسه نام آزمایشگاه مصوب
شیمیاییهودحساس،ترازویسوکسوله،کجلدال، 3166211295000201IR تغذیه

الو،اتوکیخچالدار،انکوباتورحساس،ترازویفریزر،یخچالالمینار،هودکانتر،کلنی،(2)استریومیکروسکوپ
ودلوپنوری،میکروسکوپسانتریفیوژ،میکرودیجیتال،ترازویگوشت،چرخکن،خشکماری،بنآون،

سانتریفیوژیوژ،سانتریفمالنژور،شیکرسایکلر،ترموسوپالی،پاوروافقیالکتروفورزدیجیتال،کولیسچشمی،
رومیزیمتراکسیژن،(2)رومیزیمترpHیخچالدار،سانتریفیوژمیکروهماتوکریت،

3166211295000401IR انآبزیبیماریهایوبهداشت

پاور،(3)افقیالکتروفورزتانکیخچالدار،سانتریفیوژ،UV/VISاسپکتروفتومترگرم،01/0-600دیجیتالترازوی
فلوالمینارهودداک،ژلدرجه،-86ایستادهفریزراربیتالی،شیکر،(2)عمودیالکتروفورز،تانک(3)سوپالی

شیکردار،شیکرماریبناستیرر،پلیتهات،(2)کالواتوقابلمتغیرسمپلرستشیمیایی،هود،IIکالس
سایکلرترمال،(2)خوانپالکدستگاه،(2)ازتتانکورتکس،شیکریخچالدار،شیکردارترموبالکرومیزی،
(1)استابیالیزر،g24100-1/0ترازوحساس،فوقترازویآنالیتیکال،حساسترازویگرادیان،

3166211295000601IR نژاداصالحوژنتیک

بادیجیتالترازویالکتریکی،کورهلیتری،53آون،(3)منظورهچندگیراندازه،(2)فتومترنوری،سنجطیف
شیکر،،CODخانه25ترموراکتوردار،یخچالانکوباتورچشمی،دولوپ،(2)میکروسکوپاستریو،001/0دقت

متریژناکسرومیزی،سنجهدایتشیکر،هیترخأل،پمپشیمیایی،هودصندوقی،فریزرگیر،مقطرآبماری،بن
UPS(2)یخچال،تفنگی،کنپرپیپترومیزی،

- هیدروشیمی
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توانمندی های استان در حوزه آبزی پروری( ج

هایقفسوساحلیمزارعدر(خزردریایآزادوکمانرنگینآالیقزل)سردآبیماهیانپرورشوتکثیر

خزردریایدرمستقرماهیپرورش

مکانیزهمزارعوجود

پرورشجهتدریاشورلبورودخانهچشمه،چاه،آبازبرخورداری
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در حوزه آبزی پروری 1399های سال اولویت 

**وضعیت واحد اجرا*نوع تحقیقشماره مصوبطرح/عنوان پروژه
سال

شروع
سال

خاتمه

مستقل-پروژه ملی0-32-12-011-970600خزردریایآزادماهیغذایتولیدوسازیبهینه
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

تنکابن -کشور
1397/6/11399/1/1خاتمه یافته

Salmo)خزردریایآزادماهیعدد100،000تولید trutta

caspius)جهتشورلبآبباشدهسازگارگرم100وزنبا
خزردریایدرمستقرهایقفسازپشتیبانی

مستقل-پروژه ملی970783-018-12-95-2
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

تنکابن -کشور
1397/1/11400/1/1در دست اجرا

مرزنگوشگیاهدوالکلیآبیعصارهترکیبتأثیرارزیابی
(Origanum vulgare L.)زردصبرو(Aloe vera)عنوانبه

کمانرنگینآالیقزلماهیرشددهندهبهبودوایمنیمحرک
(Oncorhynchus mykiss)

مستقل-پروژه ملی990506-007-12-95-2
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

تنکابن-کشور
1399/6/11400/9/1در دست اجرا

زایبیماریعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
کشوردر(SPF)خاص

خاص-ملی-
مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

تنکابن-کشور
1399در دست اجرا

یرنده بررسی اثرات فیزیولوژیک هورمون تیروکسین در بیان ژن گ
های هورمون تیروئید در تخم و الروهای ماهی آزاد دریای خزر

(Salmo caspius)
خاص-ملی-

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
تنکابن-کشور

در دست اجرا
1399

رودخانهبهمهاجرآزادماهیانمنجمداسپرمبانکگذاریپایه
ماهیانتحقیقاتمرکزدرخزردریایجنوبیحوضهمهمهای

الحاصوسازیاهلیهایبرنامهازپشتیبانیجهتکشورسردآبی
نژادی

--

مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
-تنکابن-کشور
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1399در سال ( دستاورد)خروجی اولویت 

بنیاندانشمحصولعنوانبهگرم172وزنمیانگینباباالسالمتبادارشناسنامهکمانرنگینآالیقزلماهیمولدپیشعدد1510فروش
مذکورمزرعهاحیاءو1399/06/03تاریخدرتهراناستاندررشیدیمزرعهبهSPFکالنطرح

کالنطرحبنیاندانشمحصولعنوانبهگرم298وزنمیانگینباکمانرنگینآالیقزلماهیمولدپیشعدد828انتقالSPFمرکزبه
فوقطرحاجرایتداوموگونهاینزندهژنبانکگذاریپایهژنتیکی،ذخایرازحفاظتجهت1399/08/28تاریخدرکالردشتباهنرشهید
الذکر

بهگذاریپالکازبعدگرم600وزنمیانگینباباالسالمتبادارشناسنامهکمانرنگینآالیقزلمولدپیشعدد1000انتقالریزیبرنامه
SPFکالنطرحاجرایتداوموگونهاینزندهژنبانکگذاریپایهژنتیکی،ذخایرازحفاظتمنظوربهکالردشتباهنرشهیدمرکز

کاسپیندریامکینشرکتمکعبیمتر50تحقیقاتیقفسبهشوریودماآداپتاسیوندقیقه90ازپسگرمی200آزادماهیعدد210انتقال
دریایماکوسیستباسازگاروبومیگونهمعرفیجهتانزلیبندر-داخلیآبهایپروریآبزیپژوهشکدهدرخواستبهانزلیآزادمنطقهدر

آنهارشدعملکردبررسیوخزر

اهیمذخایربازسازیعملیاتدرهمکاریوپشتیبانیمنظوربهکالردشتباهنرشهیدمرکزبهخزردریایآزادماهینرمولدعدد12انتقال
خزردریایآزاد





8 برونروشبهمرزنگوشعصارهنانووعصارهباکتریاییضدفعالیتبررسی
قزلهیمادرنانوفلورفنیکلوفلورفنیکلباآنمقایسهوتنیدرونوتنی

کمانرنگینآالی
عنوان پروژه

سردآبیماهیان راهبردیبرنامه 

حقیقیمسعوددکتر نام مجری

رشدمهارتواناییمرزنگوشعصارهپودرنانوویژهبهومرزنگوشعصارهپودر
in)آزمایشگاهیروشبهاینیاییاسترپتوکوکوسباکتریکشندگیو vitro)
.بودفلورفنیکلپودرنانووپودرازکمترآنتواناییولیبودهدارارا

نتایج

یباکترضدداروییکعنوانبهتواندمیمرزنگوشعصارهمعمولیپودر
.گیردقرارنظرمدآبزیاندرمکمل دستاورد

مقاومتکاهشآندنبالبهوشیمیاییهایبیوتیکآنتیمصرفکاهش
آبزیاندردارویی آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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Onchorhynchus)کمانرنگینآالیقزلماهیژنتیکیارزیابی mykiss)
کشوردر(SPF)خاصهایبیماریازعاریماهیانتولیدجهت طرحعنوان

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

پورکاظمیمحمددکتر نام مجری

هایتسیاسوگزینیبههمچونعواملیویکدیگرباهاجمعیتباالیاختالط
هشدهاجمعیتبینتمایزوتنوعرفتندستازبهمنجرمزرعههردرجاری
.است

نتایج

وکشورکمانرنگینآالیقزلمنتخبجمعیتهایشدندارشناسنامه
مولکولیوسلولیزنده،ژنبانکتشکیل دستاورد

حاصالاهدافدرآنهاگنجاندنوژنتیکیبهبودوپرورشیذخایرمدیریت
نژادی آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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کمانرنگینآالیقزلبرترهایگلهشناساییجهتژنومارزیابی
(Oncorhynchus mykiss) عنوان پروژه

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

پورکاظمیمحمددکتر نام مجری

هایتسیاسوگزینیبههمچونعواملیویکدیگرباهاجمعیتباالیاختالط
هشدهاجمعیتبینتمایزوتنوعرفتندستازبهمنجرمزرعههردرجاری
.است

نتایج

وکشورکمانرنگینآالیقزلمنتخبجمعیتهایشدندارشناسنامه
مولکولیوسلولیزنده،ژنبانکتشکیل دستاورد

حاصالاهدافدرآنهاگنجاندنوژنتیکیبهبودوپرورشیذخایرمدیریت
نژادی آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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آالیقزلماهیمولدینپیشخویشاوندیرابطهوژنتیکیتنوعارزیابی
Oncorhynchus)کمانرنگین mykiss)مولکولیهایروشازاستفادهبا عنوان پروژه

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

لشگرینجارسلطنتدکتر نام مجری

.بوددارمعنیهاجمعیتبینژنتیکیتنوعاختالف نتایج

وکشورکمانرنگینآالیقزلمنتخبجمعیتهایشدندارشناسنامه
مولکولیوسلولیزنده،ژنبانکتشکیل دستاورد

حاصالاهدافدرآنهاگنجاندنوژنتیکیبهبودوپرورشیذخایرمدیریت
نژادی آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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انوادهخمعرفیوکمانرنگینآالیقزلماهیمولدینپیشهایگلهبهگزینی
رشدژنتیکیهایشاخصازاستفادهبابرترهای پروژهعنوان

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

نظریسجاددکتر نام مجری

ارعمزدرکمانرنگینآالیقزلمولدینطولووزنکمیصفاتبینارتباط
(SNP)نوکلئوتیدیتکچندشکلیجفتدوبامختلفپرورشی نتایج

دهپذیرنژندرشدهمشاهدهنوکلئوتیدیتکهایچندشکلیازاستفاده
آیندهمطالعاتدرGHRرشدهورمون دستاورد

حاصالاهدافدرآنهاگنجاندنوژنتیکیبهبودوپرورشیذخایرمدیریت
نژادی

وژنتیکیبهبودوپرورشیذخایرمدیریت
نژادیاصالحاهدافدرآنهاگنجاندن

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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کمانرنگینآالیقزلمولدیناسپرممدتطوالنینگهداریوانجماد
اسپرمبانکتشکیلوپرورشی پروژهعنوان

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

نویریبرادرانشهروزدکتر نام مجری

کنندهرقیقترینمناسبعنوانبهدرصدDMSO8وموالر0/6سوکروز
.شدانتخاباسپرم نتایج

باالتسالمباشناسنامه داررنگین کمانقزل آالیماهیانازاسپرمبانکایجاد
کشوردربارنخستینبرای دستاورد

آالقزلپرورشوتکثیرمراکزدراسپرمانجماددستیروشکاراییتوسعه
اسپرمانجمادپیشرفتهتجهیزاتفاقد آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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تهیهجهتمنتخبمزارعدرپرورشهایشاخصوعواملارزیابیوپایش
عملیاتیمناطقدرنمونه پروژهعنوان 

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

محسنیمحموددکتر نام مجری

افرادحتلقیوفرزندانمختلفهایگروهتولیدبهگزینی،برنامهگذاریپایه
همخونیوقوعوخویشاوندیآمیزشاحتمالکاهشها،گروهبرگزیده نتایج

باالسالمتبادارشناسنامهکمانرنگینآالیقزلماهیپایهمولدینگلهتولید دستاورد

ادایجبهکمککشور،بهزدهچشمتخمرویهبیوارداتکاهشزمینهایجاد
آالقزلماهیپرورشیمزارعاندازیراهبااشتغال آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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لدینمورشدمختلفمراحلطیدرتغذیهمدیریتوغذانقشارزیابیوپایش
خاصبیماریازعاریکمانرنگینآالیقزل عنوان پروژه

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

دادگرشهرامدکتر نام مجری

ازبمناسقیمتباترجیحاوکیفیتباخوراکازاستفادهبهتوجهضرورت
.استضروریات نتایج

ماریبیازعاریکمانرنگینآالیقزلتولیددرتغذیهمدیریتوغذااهمیت
خاص دستاورد

وریبهرهنرخافزایشوآالقزلماهیتغذیهمدیریت آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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دینمولگزینیبهجهتمختلفهایجمعیتدربقاورشدشاخصهایمقایسه
(سردآبیماهیانتحقیقاتمرکز)بیماریازعاریکمانرنگینآالیقزل عنوان پروژه 

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

شریفیانمنصوردکتر نام مجری

ی گریتالقنامطلوبشرایطازمتأثرمختلفجمعیت هایدربقاءمیزانتفاوت
.استبودهموصوفجمعیت هایسطحدرهموزیگوسیتیایجادو نتایج

رشدشاخص  هایاساسبرکمانرنگینآالیقزلماهیمولدینبهگزینی دستاورد

وریبهرهنرخافزایشتالقی گری،برنامهدراصلحمولدینازاستفاده آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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مانکرنگینآالیقزلماهیتکثیروجنسیرسیدگیهایشاخصارزیابی
(O.mykiss)کالنطرحدرمنتخبهایجمعیتدرspfآالقزل عنوان طرح

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

صحافیزادهحسینهمایوندکتر نام مجری

اسفندتاماهبهمندرهاماهیتکثیرزمینهنمودنفراهم نتایج

دگیرسیشاخص  هایاساسبرکمانرنگینآالیقزلماهیمولدینبهگزینی
تکثیروجنسی دستاورد

وریبهرهنرخافزایشتالقی گری،برنامهدراصلحمولدینازاستفاده آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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لدینمودر(اسپرموتخمک)تناسلیموادساختاروجنسیرسیدگیارزیابی

کمانرنگینآالیقزلشدهگزینیبه عنوان پروژه 

خاصبیماریزایعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولید
(SPF)خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر کالن مرتبططرح 

صحافیزادهحسینهمایوندکتر نام مجری

ایهماهدرمنتخبمزارعالیآقزلنرماهیاندراسپرمتولیدتغییراتروند
ندرواسفندتابهمنهایماهطیدرلکننبودهمشهود(آذرتامهر)ابتدایی

امیتمماهیاندرهااسپرمسیالیتمعدودمواردجزبهوبودهکاملرسیدگی
.بودمشهودمنتخبمزارع

نتایج

یارزیابوجنسیرسیدگیهایشاخصاساسبرآالقزلمولدینبهگزینی
تناسلیمواد دستاورد

وریبهرهنرخوتولیدافزایش آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
تولید سطح 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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زلقمنتخبمزارعازشدهبهگزینیمولدینباروریوهماوریمیزانارزیابی
.O)کمانرنگینآالی mykiss)آالیقزلتولیدجهتSPFکالنطرحدر
SPFآالقزل

عنوان پروژه

یزایبیمارعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولیدکالنطرح
خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر(SPF)خاص کالن مرتبططرح 

محسنیمحموددکتر نام مجری

مثل،دتولیعملکردبرمنتخبمزارعمناسبتأثیرگذاریقابلیتبیانگر
رنگین کمانقزل آالیمادهمولدینخونبیوشیمیاییورشدپارامترهای نتایج

باروریوهماوریهایشاخصاساسبرآالقزلمولدینبهگزینی دستاورد

وریبهرهنرخوتولیدافزایش آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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طرحدرکمانرنگینآالیقزلشدهبهگزینیمولدینازاسپرمبانکتشکیل
آالقزلSPFکالن عنوان

یزایبیمارعواملازعاریکمانرنگینآالیقزلماهیانبوهتولیدکالنطرح
خارجیکشورهایبهوابستگیقطعوکشوردر(SPF)خاص برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

روانراستمحمداسمعیلمهندس نام مجری

کمانرنگینآالیقزلشدهبهگزینیمولدینازتازهاسپرمبانکتشکیل نتایج

باالمتسالبادارشناسنامهکمانرنگینآالیقزلتازهاسپرمبانکتشکیل دستاورد

اقتصادیبازدهاشتغالزایی،تولید،افزایش آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهیاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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Salmo)خزردریایآزادماهیعدد100،000تولید trutta caspius)وزنبا
دررمستقهایقفسازپشتیبانیجهتشورلبآبباشدهسازگارگرم100

خزردریای
عنوان

سردآبیماهیان راهبردیبرنامه 

لشگرینجارسلطنتدکتر نام مجری

خزردریایآزادماهیعدد100،000تولید نتایج

خزردریایدرمستقرقفسبهگرمی200آزادماهیمعرفی دستاورد

زاییاشتغالسردآبی،ماهیانپرورشصنعتازپشتیبانیتولید،افزایش آثار اقتصادی و اجتماعی

صنعتینیمهاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)



22

خزردریایآزادماهیغذایتولیدوسازیبهینه عنوان

سردآبیماهیانراهبردیبرنامه برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

محسنیمحموددکتر نام مجری

خزردریایآزادماهیاقتصادیغذایتولید نتایج

شرکتبهخزردریایآزادماهیاختصاصیغذایتولیدفنیدانشفروش
شمالبهدانهآبزیانخوراکتولید دستاورد

خزر،دریایآزادماهیبرایاختصاصیواقتصادیغذایازگیریبهره
شافزایوری،بهرهنرخافزایشغذا،تولیدبرایبومیهاینهادهازاستفاده

اشتغالزاییتولید،
آثار اقتصادی و اجتماعی

صنعتینیمهاشل
سطح تولید 

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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درصد پیشرفت مدت قرارداد مبلغ قرارداد نام شرکت عنوان دانش فنی

100 سال2
درصد کل سود 15

فروش ساالنه محصول
شرکت خوراک آبزیان 

بهدانه شمال
ی تولید جیره اختصاص

ماهی آزاد دریای خزر

100
سال2 ریال91،000،000

شرکت تعاونی قزل 
باران فیروزکوه

عدد پیش 1510فروش 
مولد ماهی قزل آالی 

امه رنگین کمان شناسن
دار با سالمت باال با 

گرم 172میانگین وزن 
به عنوان محصول دانش

SPFبنیان طرح کالن 

به مزرعه رشیدی در 
استان تهران در تاریخ 

و احیاء 1399/06/03
مزرعه مذکور
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وضعیت زاییمیزان اشتغال طرح های کسب و کار عنوان ردیف

خاتمه یافته زایی در صورت تولید صنعتی اشتغال
.خواهد داشت

آزادماهیغذایتولیدوسازیبهینه
خزردریای

1

خاتمه یافته
ی در صورت تولید انبوه اشتغالزای

.خواهد داشت

ی طرح کالن تولید انبوه ماهی قزل آال
ای رنگین کمان عاری از عوامل بیماریز

در کشور و قطع (SPF)خاص 
وابستگی به کشورهای خارجی

2

خاتمه یافته
ی در صورت تولید انبوه اشتغالزای

.خواهد داشت

م انجماد و نگهداری طوالنی مدت اسپر
مولدین قزل آالی رنگین کمان 
پرورشی و تشکیل بانک اسپرم 3
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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

1400عنوان اولویت پژوهشی سال ردیف
نوع اولویت

ملیمنطقه ای
*(ایرانشیالتسازمانبامشترک)خزردریایآزادماهینژاداصالحوبهگزینی1

2
ایرانمنتخبمزارعکمانرنگینآالیقزلشدهبهگزینیمولدینمختلفتیمارهایدرتولیدمثلیوجنسیرسیدگیهایشاخصمقایسه

(SPFطرحدومفاز)
*

*(SPFطرحدومفاز)ایرانمنتخبمزارعکمانرنگینآالیقزلشدهبهگزینیمولدینازاستحصالی(تخمکواسپرم)تناسلیموادارزیابی3

*خزردریایآزادماهیفصلازخارجرسیدگیبرنوریوغذاییمختلفهایرژیمتأثیربررسی4

*خزرریایدآزادماهیالروبازماندگیوتخمکواسپرمکیفیتبرجنسیرسیدگیازمرحلهاولیندرزندهغذایوخشکغذایازاستفادهتأثیرارزیابی5
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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

پروژه مشترکعنوان ردیف
نوع اولویت

ملیمنطقه ای

1

قزلهیمااسپرمبانکگذاریپایهوکشورمختلفمزارعکمانرنگینآالیقزلماهیمولدینازمنجمداسپرمتولید
آال

2
بانکگذاریپایهوخزردریایجنوبیحوضهمهمهایرودخانهبهمهاجرآزادماهیمولدینازمنجمداسپرمتولید

آزادماهیاسپرم

*خزردریایدرمستقرهایقفسازپشتیبانیمنظوربهخزردریایآزادماهیانبوهتولید3

*خزردریایآزادماهینژاداصالحوبهگزینی4
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