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ظرفیت نیروی انسانی  ( الف

امور اداری و پشتیبانی کارشناسان هیئت علمیاعضا

2+6 8 1+2
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پتانسیل آزمایشگاهی( ب

آزمایشگاه شیمی  1

آزمایشگاه فیزیک  2

میکروبیولوژی آزمایشگاه  3

ارزیابی حسی آزمایشگاه  4
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پتانسیل تولید( پ

o2000مساحتبهتولیدساختماندارایمرکزاین

با)نپیشسردکماهي،دریافتاتاقوسکوشاملمترمربع،

فرآوری،سالن،(یخچالدمایدرتن5حدودظرفیت

تن2بارگیریظرفیتبا)انجمادتونلبستهبندی،سالن

وسکو،(تن75ظرفیتبا)سردخانه،(ساعت8تا6هردر

وبرودتيتاسیساتمحصول،خروجمخصوصاتاق

فاضالبتصفیهآب،شیمیایيوفیزیکيتصفیه،حرارتي

.ميباشدهوازیبيوهوازیصنعتي



5

پتانسیل تولید( پ

oریایي،دغذاهایانواعتولیدبرایمختلفيماشینآالتدارایتولیدسالن

،ماهيشدهچرخگوشتپایهباویژهبهآبزیان،مختلفگونههایاز

گرم،دودیفرآوردههایماهي،کوفتهناگت،وبرگرانواعشامل

.دميباش(دستيصورتبه)فیلهمختلفاشکالتولیدهمچنین

oفیلههایوشدهمارینادفرآوردههایتولیدامکانفضاایندربعالوه

.ميباشدفراهمنیزطعمدار

oکهداردوجودامکاناینمخصوص،ماشینآالتبودندارادلیلبه

بهو(Breaded)سوخاریروکشبانظر،موردمحصوالتازهریک

Deep)شدهسرخصورت fried)گردندفرآوریمصرف،آمادهو.
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پتانسیل تولید( پ

oباشدميذیلدستگاههایدارایتولیدسالن:

ماهياستخوانگیردستگاه-1

شدهسرخوسوخاریهایفرآوردهتولیدخط-2

(IQF)انفرادی-سریعانجماد-فریزراسپیرالدستگاه-3

(VP)خالءتحتبستهبندیدستگاه-4

به(MAP)اصالحشدهاتمسفرتحتبندیبستهدستگاه-5

ناپیوستهصورت
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توانمندی های استان در حوزه فرآوری آبزیان( ت

بسته بندی و انجمادواحدهای تعداد کارخانه تولید کنسرو 
ماهی

تعداد کارخانه های تولید آرد  
ماهی

تولید سنتی ماهی تعداد مراکز
شور و دودی شده

5واحد با مجموع ظرفیت 7
تن650هزار و

10با مجموع ظرفیت واحد8
تن500هزار و 

13ظرفیت  واحد با مجموع11
تن900هزار و 

5واحد با مجموع ظرفیت 6
هزار تن

اداره کل شیالت استان گیالن: منبع
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فرآوری آبزیاندر حوزه 1399الویت های سال 

تلفپروتئینهاوپپتیدهایموجوددربخشهایمخ(ساختاریوعملکردی)استخراج،خالصسازیوتعیینویژگيهای-1
آبزیانپسماندهایفرآوری

استفادهازپروتئینهاوپپتیدهایاستخراجشدهدرفرآوردههایغذایي-2

استخراجوخالصسازیروغنماهيازآبزیانریزپیکر-3

شدهدرفرآوردههایغذایيروغنهایاستخراجاستفادهاز-4
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1399در سال ( دستاورد)خروجی الویت 

تونرساستخوانهایازحاصلشدههیدرولیزژالتینازاستفادهباتونماهيفراسودمندورژیميکنسروتولیدپروژه-1

(سهموسمصوب)کادوسپارسغذاییصنایعشرکتبامشترکپروژه-(کنسروتولیدفرآیندمازاد)ماهیان

زایشافبرتاکیدبادارویيمصارفمنظوربه(ماهیانموتووساردینکیلکا،)اندامریزماهیاناز3-امگاکپسولهایتولید-2

شگاهداندرشدهتصویب)گیالنپزشکیعلومدانشگاهبامشترکپروژه-DHA&EPAچرباسیدهایمیزان

(گیالنپزشکیعلوم
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يکیلکابررسيفرآیندتولیدکیفيوتعیینعمرماندگاریفرآوردهدودیگرمماه

دربستهبندیمعموليواتمسفراصالحشده عنوان

-
برنامه راهبردی یا طرح کالن  

مرتبط

فریدونرفیعپور نام مجری

یخچال،درنگهداریشرایطدرگرمدودیکیلکایماهيیفرآوردهبرایشدهاصالحاتمسفربندیبستهگیریکاربهبا
دروکیومدیبنبستهوهمچنینمعموليبندیبستهبهنسبتبیشتریماندگاریعمروترمطلوبکیفیتبامحصولي
.بودخواهدبینيپیشقابلبیشتریماندگاریزمانوترمناسبکیفیتبایفرآوردهسردخانه

نتایج

تولیدصنعتيفرآوردههایدودیگرمماهيکیلکادربستهبندیمعمولي،وکیومواتمسفراصالحشده دستاورد

بستهوعندوبهنسبتوسردخانهیخچالدمایيشرایطدرمعموليبندیبستهدرگرمدودیکیلکاماهي
ازوهبودکمخیليقیمتاختالفاینالبته.باشدميبرخوردارکمتریقیمتازخالءدروMAPبندی
عمرچنینوهمکیفیتحفظلحاظدیگربهنوعدوبهنسبتشدهاصالحاتمسفربندیبستهیکهجاآن

اقتصادیتوجیهMAPبندیبستهدراینبنابردهدميافزایشتوجهيقابلطوربهرافرآوردهنگهداری
.داردبیشتری

آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمهصنعتي
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی )
(،صنعتی



12 تولیدشدهازگوشتچرخ Fish pasteمقایسهخصوصیاتکیفي
کردهماهيکیلکاوکپورنقرهای عنوان

- برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

قربانزارعگشتي نام مجری

نظرازاینقرهکپورشدهچرخگوشت٪100باشدهآوریعملتیماردادنشاننتایج
وودهبتیمارهاسایرازبرترحسيومیکروبي،شیمیایيآنالیزهای،غذایيارزش
داریمعنيتفاوتدارایدیگرتیمارهایبهنسبتتیمارایندرآمدهبدستهایداده
((P<0.05استبوده

نتایج

رفنآوریتولیدخمیرماهيآمادهمصرفازکوشتچرخکردهماهيکیلکاوکپو
نقرهای دستاورد

ایجادوجبم،خمیریمحصوالتبهبیشتربخشيتنوعضمنبتواندپروژهاینترویج
کیلکاانصیاداقتصادیوضعیتبهبودای،نقرهکپوروکیلکاماهيبرایافزودهارزش

.گرددزیانآببندیبستهوفرآوریکارخانجاتدربیشتراشتغالوتوسعهساززمینهو
آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمهصنعتي
سطح تولید  

(تیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنع)



13 بررسيارزشغذایي،میزانپذیرشوعمرماندگاریکلوچهماهي
(Fish Patty) تولیدشدهباFPCماهيسیمارس

Abramis brama

عنوان

- برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

علياصغرخانيپور نام مجری

هپروتئینازنتایجایندستاوردغنيسازیمحصوالتشیالتيبااستفادهازکنسانتر
االیيماهيبودهکهنسبتبهسایرمحصوالتمشابهدربازارازارزشغذایيبسیارب

.برخوردارميباشد نتایج

غنيسازیمحصوالتشیالتيبااستفادهازکنسانترهپروتئینماهي دستاورد

باورددگصیدمناطقآندرسیمماهينیستالزمچونداردرااستانهاکلیهدرتولیدقابلیتمحصولاین
سفیدوقیمتارزانماهیانازمیباشد،دیگراستانهایبهانتقالقابلاصلياولیهمادهعنوانبهFPCتولید
داخلدرسیمماهيازماهيکلوچهتولیدبرایصنعتيامکاناتکلیه.شوداستفادهFPCتولیدبرایگوشت
ولیدتصنعتيسطحدرمیتوان(سیمماهي)اولیهمادهبهراحتدسترسيبهتوجهباوبودهموجودکشور
.شوداستفادهسریعانجمادبامنجمدیاوتازهسیمماهيازتااستالزمFPCتولیدبرای.کرد

آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمهصنعتي
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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دربافتبررسيوضعیتباقیماندهسمومارگانوکلرهوفسفرهموجود
خوراکيبرخيماهیانتاالببینالملليبندرانزلي عنوان

سفره،  فلزات سنگین، سموم ارگانوکلره و ف)طرح بررسی وضعیت آالینده های 
موجود در بافت خوراکی برخی ماهیان  تاالب (PAHs)هیدروکربنهای نفتی  

بین المللی بندرانزلی برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

عباسعليمطلبي نام مجری

انداردنتایجنشاندادکهبهدلیلکمترازحدمجازبودناینسموم،باتوجهبهاست
.خطریمصرفکنندگانراتهدیدنميکند WHOهایتعیینشدهازسوی نتایج

- دستاورد

آثار اقتصادی و اجتماعی

مقیاسآزمایشگاهي
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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بررسيوضعیتتجمعفلزاتسنگینموجوددربافتخوراکي

برخيماهیانتاالببینالملليبندرانزلي عنوان

سفره،  فلزات سنگین، سموم ارگانوکلره و ف)طرح بررسی وضعیت آالینده های 
موجود در بافت خوراکی برخی ماهیان  تاالب    (PAHs)هیدروکربنهای نفتی 

بین المللی بندرانزلی برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

علياصغرخانيپور نام مجری

<روینتایجحاصلهنشاندادکهدرتمامگونههاروندتجمعفلزاتسنگینبصورت
درنیکلبودهاستوبینمیزانتجمعفلزاتدربافتعضلهماهیان<سرب<مس

.(P>0.05)ایستگاههایموردمطالعهاختالفمعنيداریمشاهدهنشد
نتایج

- دستاورد

- آثار اقتصادی و اجتماعی

مقیاسآزمایشگاهي
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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موجوددربافت PAHsبررسيوضعیتهیدروکربنهایحلقوی
خوراکيبرخيماهیانتاالببینالملليبندرانزلي عنوان

سفره،  فلزات سنگین، سموم ارگانوکلره و ف)طرح بررسی وضعیت آالینده های 
موجود در بافت خوراکی برخی ماهیان  تاالب ( PAHs)هیدروکربنهای نفتی  

بین المللی بندرانزلی
برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

یزدانمرادی نام مجری

درمقدارتجمع (P<0.05)بررسيهاحاکيازآنبودکهتفاوتمعنيداری
.هیدروکربنهادرششگونهمختلفوسهایستگاهموردمطالعهوجوددارد نتایج

- دستاورد

آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهيمقیاس
سطح تولید  

(یاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعت)
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زگونهتوسعهدانشفنيتهیهرنگدانهطبیعيخوراکيبتاکاروتنا

آزوال عنوان

- برنامه راهبردی یا طرح کالن مرتبط

میناسیفزاده نام مجری

ویایيقلهیدرولیزهایروشبهشدهاستخراجکاروتنبتامقداربیندارمعنيتفاوتوجودبهتوجهبا
تخراجاسکاروتنبتاشیمایيآزمایشاتوحاللیتخلوص،بیندارمعنيتفاوتوجودعدموآلي،حالل
استخراجبتاکاروتنمقداربیندارمعنيتفاوتوجوشاهد،بامقایسهدرقلیایيهیدرولیزروشبهشده
صولفدرگیاهانرشدکاهشوسالفصولسایربامقایسهدربهارفصلدرانزليتاالبآزوالیازشده
ازاروتنکبتااستخراجبرایقلیایيهیدرولیزروشوانزليتاالببهارفصلآزوالیزمستانوپائیز

.شودميپیشنهادانزليتاالبآزوالی

نتایج

دانشفنيتهیهبتاکاروتنازآزوالیتاالبانزلي دستاورد

غذایيایعصندراستفادهقابلطبیعيخوراکيرنگعنوانبهآزوالازشدهاستخراجطبیعيکاروتنبتا
انسانسالمتيبرایآورزیانوسمياثراتفاقدواستغیرهونوشابهکره،روغن،چیپس،پفک،مانند
ازکاروتنبتاتولیدبرایشیمیایيموادوعواملکلیهوتاالبازآزوالبرداشتگرفتننظردربا.است

بهمقرونگماسیشرکتوارداتيبتاکاروتنبامقایسهدراقتصادیحیثازآزوالتولیدانزليتاالبآزوالی
باشدميصرفه

آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهيمقیاس
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی



18 نکیفیتوتولیدسسازمیگویماکروبراکیومنیپوننستاالبانزليوتعیی
زمانماندگاریآنطينگهداریدریخچال عنوان

- طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

میناسیفزاده نام مجری

ایهویژگيدارایمیگوسستولیدوریزمیگوهایازافزودهارزشبافرآوردهتهیه
مهیاوهسسبامقایسهدرباالترحسي

نتایج

سسمیگودانشفنيتولید دستاورد

آنردکارببهتوجهباکهگرددميمحسوبدریایيغذاهایصنعتجدیدمحصوالتازمیگوسس
طعمغذایي،چاشنيکیاب،گوشت،تردسازیبرایخانگيهایآشپزخانهوهارستوراندر

مقایسهدربیشترحتيیامشابهفرآوردهاینبهغذایيصنعتنیازغیره،ونمکجایگزیندهنده،
.شودميروبهروموفقیتبابازاربهعرضهصورتدروباشد،ميبازاردرموجودهایسسبا

آثار اقتصادی و اجتماعی

مقیاسآزمایشگاهي
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی



19 Macrobrachium)تولیدفرآوردههایخشکازمیگویریز
nipponense) تاالببینالملليبندرانزلي عنوان

- طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

قربانزارعگشتي نام مجری

.Mریزمیگوهایخشکگوشتپودر%4ازاستفادهکهدادنشانآنهارویبرشیمیایيآزمایشهایازحاصلنتایج
Nipponenseرغیچندچرباسیدهایوپروتئین(مؤثرهموادانتقالدرمیتوانداستآنهاازپاکتنمیگوی16معادلکه

هایارزیابيازآمدهدستبهنتایجاساسبر.کندکمککودکانوسالمندانمخصوصسوپچونغذایيفرآوردههایبه)اشباع
وهایمیگباشدهغنيسوپپودرکلي،نتیجهیکعنوانبهبنابراین.استماه4فرآوردهاینمفیدماندگاریعمرحسي،ومیکروبي

.Mریز Nipponenseفرآوردهیکعنوانبهتواندميخالء،آونومعموليآونآتموس،کنخشکنوعسههرباشدهخشک
.شودتولیدصنعتدرفراسودمندغذایي

نتایج

تاالببینالملليبندرانزليM. nipponense))دانشفنيتولیدفرآوردههایخشکازمیگویریز دستاورد

غالتازفادهاستباکارخانجاتدرکهصنعتيسوپتولیدخطکناردرتواندميدستاورداینسازیفرآیندوفرموالسیون
بازینجایگمحصولبعنوانتواندميصنعتبخشونداردمجددگذاریسرمایهبهنیازوگرفتهقرارگرددميتولید
.نمایدتولیدکشوردرباالترافزودهارزش آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمهصنعتي سطح تولید 
(تیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنع)



20 استفادهتولیدمیکروکپسولروغنماهيکیلکابرایمصارفغذایيودارویيبا
رهایازپپتیدهایزیستفعالژالتیناستحصالياززائداتفرآوریکپورنق عنوان

از فرآورده های جانبی آبزیان و تولید محصوالت باارزش افزودهاستفاده طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

سیدحسنجلیلي نام مجری

صنایعغذایيبهنتایجنشاندادکههیدرولیزمحدودپوستماهيکپورنقرهایباآنزیمآلکاالزحائزپتانسیلوشرایطاستفادهدر
.عنوانآنتياکسیدانطبیعيميباشد نتایج

التودکسترینوتولیدمیکروکپسولپایدارروغنماهيکیلکابااستفادهازریزپوشانيبامواددیوارهایم
ایشگاهينشاستهاصالحشدهوپپتیدزیستفعالحاصلازپوستماهيکپورنقرهایدرمقیاسآزم دستاورد

واناستفادهاززائداتفرآوریماهيکپورنقرهایوهمچنیناستفادهازروغنماهيکهدرحاضربهعن
به(هزارریالبهازایهرکیلوگرم15)محصولجنبيکارخانجاتآردماهيستوبابهایيارزان

.فروشميرسد
آثار اقتصادی و اجتماعی

آزمایشگاهي
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی
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برروی(فلزاتسنگین،سمومکشاورزی)بررسيوضعیتآالیندههایشیمیایي

بافتماهيقزلآال عنوان

- طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

میناسیفزاده نام مجری

ازاعالمبراساسنتایجبهدستآمدهوکاهشمعنيدارتجمعفلزاتسنگیندرماهیانقزلآالیپرورشيدرمقایسهباحدمج
ازحیثشدهتوسطاستانداردهایبینالمللي،ماهیانقزلآالیپرورشينواحيتالشورودسراستانگیالندرفصلپائیز

برایانسانوبهداشتموادغذایيبرایمصارفانسانيومصرفآنفاقدعوارضجانبيآلودگيبهفلزاتسنگینسربوکادمیوم
.است

نتایج

معرفيماهيقزلآالیپرورشياستانگیالنبهعنوانگونهایمنبرایسالمتمصرفکنندگان دستاورد

باموجوداتباتوجهبهاینکهفلزاتسنگینازآالیندههایاکوسیستمهایآبيبهشمارميروندکهدراثرتماسطوالنيمدت
غذایيآبزیميتوانندبهبدنآنهاراهیابندوقادرهستندکهسالمتياینموجوداترابهمخاطرهانداختهوازطریقزنجیره

هتمصرفسالمتيانسانرانیزتهدیدکننندبنابراینبررسيایمنيانهامنجربهایجاداطمینانبرایمصرفکنندگانازج
.غذاهایسالموفاقدعوارضجانبيشدهکهدرنهایتبررویاقتصادوتجارتاینموجوداتنیزتاثیرگذارخواهدبود

آثار اقتصادی و اجتماعی

مقیاسآزمایشگاهي
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی





23 طرحترویجفرهنگمصرففرآوردههایمتنوعازکپورماهیان عنوان

- طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

قربانزارعگشتي نام مجری

دیبودهدرصدآشنایيمردمبافرآوردههاینوینمانندبرگر،فینگر،فیشبالکمترازفرآوردهدو
رددکهعلتآنآشنایيقبليمردمبافرآوردهسنتيدودیکههرروزهدربازارهایمحليعرضهمیگ نتایج

- دستاورد

ولیدکشور،افزایشسرانهمصرففردی،کمکبهافزایشتتشویقصنایعداخليبهتولیدصنعتي،
تشویققشرجوانجامعهبهمصرفماهي،کمکبهفرهنگمصرفماهيدرکشور آثار اقتصادی و اجتماعی

نیمهصنعتي
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی



24 التيطرحترویجيارتقافرهنگمصرفآبزیانباالگوسازیرستورانهایشی عنوان

- طبرنامه راهبردی یا طرح کالن مرتب

فرشتهخدابنده نام مجری

درحالاجراء نتایج

- دستاورد

باذائقه،تهیه،توزیعوسرومناسبآبزیانمتناسبدریایيترویجوگشترشفرهنگمصرفغذاهای
گانمصرفکننده آثار اقتصادی و اجتماعی

-
سطح تولید  

اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی  )
(،صنعتی
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درصد پیشرفت مدت قرارداد مبلغ قرارداد نام شرکت عنوان دانش فنی
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وضعیت زاییمیزان اشتغال طرح های کسب و کار  عنوان ردیف

فعال -
گرمصنعتيتولیددودی

ماهیانقزلآالوخاویاری
1

فعال -
ورتولیدگوشتچرخشدهکپ

پرورشي
2

فعال -
يدربستهبندیخاویارپرورش

شیشه
3

فعال -
خاویار)آالفرآوریتخمقزل
(رنگي

4
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1400سالفرآوری آبزیان برای مرکز در حوزه ی / پیش بینی الویت های پژوهشکده 

رزیپروژه های کاربردی توسعه ای براساس برنامه ی راهبردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاو
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دهایپسمانمختلفبخشهایدرموجودپپتیدهایوپروتئینها(عملکردیوساختاری)ویژگيهایتعیینوخالصسازی،استخراج-1

کشوردرتونکنسروتولیدکارخانجاتفرآوری

ماکارونيونانشاملغالتپایهبامحصوالتغنيسازیجهتشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-2

تقلیدیگوشتتولیددرشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-3

فراسودمندغنيشدهآبمیوههایتولیددرشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-4

پوستمحافظتکنندهوضدپیریلوسیونتولیددرشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-5

غذایيهایمکملتولیددرشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-6

ماهيپروتئینکنسانترهباشدهغنياسنکانواعتولید-7

قنادیهایفرآوردهانواعتولیددرشدهاستخراجپروتئینهایازاستفاده-8

پوستيهای-دیدگيآسیبترمیمبرایشدهاستخراجکالژنوتیالپیاماهيپوستازاستفاده-9

آبزیانفرآوریپسماندهایازاقتصادیاستفادهتحلیليبررسي-10

باوالتمحصتولیدوآبزیانجانبیفرآورده هایپپتیدهایوپروتئین هاخواصتعیینوخالص سازیاستخراج،-الف
:ماهیانتونکنسروتولیدکارخانجاتزائداتالویتبا:ارزش افزوده
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قیمتارزانودسترسدردریایيمختلفمنابعازشدهپاالیشروغنکیفیتوراندمانمقایسه-1

زایشافبرتاکیدبادارویيمصارفمنظوربه(ماهیانموتووساردینکیلکا،)اندامریزماهیاناز3-امگاکپسولهایتولید-2

DHA&EPAچرباسیدهایمیزان

شدهغنيلبنيمحصوالتتولیددرماهيروغنازاستفاده-3

ماهيروغنباشدهغنيآبمیوههایتولید-4

ماهيروغنباسازیغنيازاستفادهباماهيخمیریهایفرآوردهانواعتولید-5

ماهيروغنباشدهغنيهایپاستیلتولید-6

محصوالتتولیدوآبزیانجانبیفرآورده هایوریزماهیانازماهیروغنپایدارسازیوپاالیشاستخراج،-ب
:باارزش افزوده
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دروجودمسولفاتهساکاریدهایپلي(عملکردیوفعاليزیستساختاری،)ویژگيهایتعیینوخالصسازیاستخراج،-1

ایقهوهوقرمزسبز،مختلفهایجلبک

فوکوزانتین-فوکوئیدانوفوکوئیدان-اسپرولینافراسودمندهایمکملهایکپسول/قرصتولید-2

نانوماکارونيبیسکویت،نظیرغذایيمحصوالتسازیغنيجهتهاجلبکپودرازاستفاده-3

هامیکروجلبکعصارهحاویفراسودمندنوشیدنيهایتولید-4

هاجلبکروغنوعصارهفوکوئیدان،حاویپوستکنندهمحافظتوضدپیریهایکرمتولید-5

هداشتيب-آرایشيوغذایيمحصوالتفرموالسیوندرهاجلبکازشدهاستخراجکاروتینوئیدیرنگدانههایازاستفاده-6

تولیدوهاجلبکفنولیترکیباتوهارنگدانهسولفاته،ساکاریدهایپلیخواصتعیینوخالص سازی،استخراج-پ
:آنهاارزش افزودهبامحصوالت
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کشورفرآوری آبزیان در پیشنهاد پروژه های مشترک در جهت ارتقاء 

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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روژهپ-نقرهایکپورماهيپوستازکالژنحاویفراسودمندنوشیدنيهایتولیدپروژه-1

تهرانپزشکیعلومدانشگاهبامشترک

دریایوفارسخلیجهایماکروجلبکازشدهتخلیصفوکوئیدانهایقرصتولیدپروژه-2

تحفهدهندهشتاببامشترکپروژه-داروئي/غذایيمکملبعنوانعمان

رمابيگپرورشيماهیاناستخوانوپوستازحاصلکالژنازپوستيهایکرمتهیهپروژه-3

کشورداروسازیهایشرکتازیکیمشارکتبا
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