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ظرفیت نیروي انسانی  ) الف

جمع کل شرکتی
)رسمی،پیمانی(وضعیت استخدامی

مدرك تحصیلی ردیف
غیر هیئت علمی هیئت علمی

5 0
2

)سرباز 1رسمی،1(
3

)نفر پیمانی1نفر رسمی و 2( دکتري تخصصی 1

1 0 1 0 دکتري حرفه اي 2

1 1 0 فوق لیسانس 3

9 2 )مامور به موسسه 1(+7 0 لیسانس 4

4 2 2 0 دیپلم 6

1 1 . 0 زیردیپلم 7

21 5 13 3 جمع کل



واحد9و)غیرفعال(تن20و10ظرفیتباسردخانهواحددو،فرآوريسالندو،تحقیقاتیآزمایشگاهواحدپنجدارايمرکزاین

.باشدمیآرتمیااورمیانازندهژنبانکقالبدرمترمربع1200مساحتبهآرتمیاپرورشاستخرهاي

آبزیانهايبیماريوبهداشتوآبشیمیهايآزمایشگاهوبودهجمهوريریاستراهبرديآزمایشگاهیشبکهعضومرکزاینهايآزمایشگاه

.باشندمیزیستمحیطمعتمدگواهینامهداراي

عمدهبزیانآفرآوريوزیستیآوريفن،شناسیبوموذخایرارزیابی،آبزیانپرورشوتکثیرشاملپژوهشیبخشسهبامرکزاین

.دهدمیانجامراخودترویجیوپژوهشیهايفعالیت

هايبخشدرنفر8(باشدمینفرشرکتی5وعلمیهئیتنفرغیر13وعلمینفرهیئت3تعدادبهانسانینیروينفر21داراي:پرسنل

.استفعالیتبهمشغول)وظیفهنخبهسربازنفریکوپژوهشی

معرفی مرکزتحقیقات آرتمیاي کشور



)ان(مترجم(  نام نگارنده گانترجمهتألیفعنوان کتابردیف
چاپ 
اول

*علی نکوئی فرد ،امین خدادادي ، عادل حقیقی -*ماهیان سردآبی با تاکید بر( پروبیوتیک و پري بیوتیک در آبزیان 1

*علی نکوئی فرد مسعود صیدگر*اطلس زندگی در صخره هاي مرجانی2

*مسعود صیدگر ، حمید رضا پریور*راهنماي پرورش و نگهداري ماهی دیسکس 3

*لطیف اسمعیلی دهشت *پرورش ماهی در کشور آذربایجان4

*مسعود صیدگر، شهرام دادگر*P.spinosaدستورالعمل فنی تخم گشایی و پرورش پریان میگوها 5

*لطیف اسمعیلی دهشت *انورانچالش هاي زیست محیطی انسان و ج( بوم شناسی زیستی 6

*مسعود صیدگر*فن آوري زیستی تشخیص مولکولی در آبزي پروري7

*سید سعید میرزرگر، مسعود صیدگر*فنون بیهوشی و تسکین در آبزیان 8

عود  مهدي سلطانی، سید سعید میرزرگر، محمدعلی نعمت اللهی،مس*سالمت ماهیان9
صیدگر

*

مرکز کتب منتشره توسط محققین و کارشناسان 



طرح هاي تحقیقاتی در عنوان گزارش نهایی 112و عنوان پایان نامه دانشجویی 95نسخه کتب فارسی و التین، 2200کتابخانه مرکز، داراي

تیک و سایر می ،ژنزمینه هاي آرتمیا ، تکثیرو پرورش آبزیان، بهداشت و بیماري هاي آبزیان، بوم شناسی و ارزیابی ذخایر ، تغذیه آبزیان ، فرآوري آبزیان 

.است) فیپاك( این کتابخانه متصل به شبکه فهرستگان یک پارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزي. باشد
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پتانسیل آزمایشگاهی
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Hydrochemistry lab آزمایشگاه شیمی آب
IR 3166211279000301: کد شناسه

غربیآذربایجاناستانزیستمحیطحفاظتکلادارهاززیستمحیطمعتمدگواهینامهداراي

جمهورریاستراهبرديهايفناوريآزمایشگاهیشبکهدرعضویت

کشاورزيترویجوآموزش،تحقیقاتسازمانازشناسهکدداراي

داردراشیرینوشورآبهايدرآبشیمیاییوفیزیکیفاکتورهايسنجشتواناییآزمایشگاهاین.



براي اندازه گیري : UV-Visible+T80اسپکتروفتومتر
NO3فاکتورهاي مختلف آب از جمله

- ) ،NO2
- ،NH3 ،

PO4
3- ،SO4

. کار میرودبه.....)،-2

براي اندازه گیري  JENWAY PFP 7:دستگاه فلیم فتومتر
.به کار می رودNa ،k ،Li ،Ba،Caز جملھ عناصري ا

Palintest7000فاکتورهاي  براي اندازه گیري
:             مختلف از جمله

NO3
-،NO2

- ،NH3 ،PO4
3- ،SO4

2-

.در آبهاي شیرین به کار می رود 

PF11فتومتر
O2  ،NO3،     براي اندازه گیري

-،NO2
- ،NH3 )

،PO4
3- ،SO4

2- ،COD ،BOD ،
( …  Cu ،pb ،Zn ،Fe،H2O2 

.در آب رودخانه ها  و در یاها به کار می رود

: p H meter JENWAY 3020

.به کار می رود p H این دستگاه براي اندازه گیري GFL 2104 آب مقطر گیر دو بار تقطیر



براي اندازه گیري اکسیژن مورد نیاز: خانه 12سنج  BOD
.بیوشیمیایی به کار می رود

. به کار میرود p H , O2, TDS براي اندازه گیري :مولتی متر

:  LAB-LINE سانتریفیوژ
براي جداسازي رسوب از محلولهاي رویی  در نمونه ها 

.استفاده می شود

:LABTRON LS-100شیکر
.براي همزدن محلول استفاده می شود

براي عصاره گیري از نمونه هاي : پایه عصاره گیر خاك
.خاك به کار می رود .براي فیلتر کردن نمونه ها به کار می رود: وکیوم



براي اندازه گیري ازت کل در نمونه ها به کار : سیستم کجلدال 

.می رود
.براي هضم نمونه هاي ازت کل به کار می رود: جاق هضما

براي اندازه گیري میزان چربی در نمونه : اجاق سوکسله
.ها استفاده می شود : ARVINTECH هود میکروبی

.فرایندهاي مختلف از جمله هضم نمونه ها و رفالکس در زیر هود انجام می گیرد

: FANAZMAGOSTAR بن ماري
.براي حرارت دادن نمونه ها در محیط آبی به کار می رود

.براي خنک کردن نمونه ها به کار می رود: دسیکاتور
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داراي گواهینامه معتمد محیط زیست از اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي ریاست جمهوري

داراي کد شناسه از سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي

.ا داردبر روي آبزیان ر... این آزمایشگاه  با تجهیزات مدرن توانایی بررسیهاي انگلی ، میکروبی و 

Aquatic Animals Hygiene and Diseases Lab
و بیماریهاي آبزیانبهداشتآزمایشگاه 
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Biotechnology lab آزمایشگاه زیست فناوري
IR 3166211279000601 کد شناسه:

داراي گواهینامه معتمد محیط زیست از اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي ریاست جمهوري

داراي کد شناسه از سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي

.ارداین آزمایشگاه با تجهیزات مدرن توانایی انجام بررسی هاي سلولی مولکولی و ژنتیکی را د



DNA تصویر برداري از  :Gel Documentation واکنشهاي زنجیره اي پلیمراز DNA براي تکثیر :PCR Epeendorf

جهت استریلیزاسیون:لیتري21بن ماري  جهت  همزدن : شیکر دورانی

جهت سترون سازي، تعدیل و یکسان سازي دماي  : انکوباتور
محیط کشت

جهت جداسازي فازهاي مواد  : سانتریفیوژ یخچال دار
مورد آزمایش در دماي دلخواه 



: Heater block
جهت گرمادهی نمونه هاي موجود در تیوب هاي کوچک

جهت ورتکس کردن تیوب ها:  میکروفیوژ ورتکس 

نجهت فریز کرد:درجه سانتی گراد-20فریزر  جهت حرارت دهی: هیتر 

جهت استریل هوا و کشت سلولی: هود المینار جهت حرارت دهی و آماده کردن سریع مواد: ماکروویو
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:بانک سیست  آرتمیا
جمع آوري و تعیین هویت ژنتیکی و طبقه بندي نمونه هاي ژنتیکی و زیستی آرتمیا و سیست 

.        داخل کشور و کشورهاي جهان و حفظ ذخایر زیستی آرتمیاي دریاچه ارومیه و حاشیه



جهت بیومتري آرتمیا:دستگاه موتیک 

جهت وزن کردن نمونه ها: 0/0001ترازوي 

براي نگهداري مواد در حالت : تانک ازت 
انجماد

جهت سترون سازي: فور سترون کننده

80جهت فریز کردن در دماي زیر : درجه سانتی گراد -80فریزر 



پرورش آرتمیا در استخر هاي ژئوممبران به عنوان بانک زنده آرتمیا اورمیاناپرورشآرتمیا در استخرھای ژئوممبران 



فرآوري و بسته بندي سیست آرتمیا

مخصوص خشک کردن سیست آرتمیاFBDدستگاه -سالن عمل آوري  فرآوري و بسته بندي سیست آرتمیا



۲۳ Live Food and Feeding labآزمایشگاه تغذیه و غذاي زنده
IR 3166211279000201 : کد شناسھ

Aquatic Biology and Stock Assessment lab آزمایشگاه زیست شناسی و ذخایر آبزیان

IR 3166211279000201: کد شناسھ

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي ریاست جمهوري

داراي کد شناسه از سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي

ارزیابی ذخایر آرتمیا و کنترل کیفی سیست هاي آرتمیا و فراوري  انواع محصوالت  آرتمیا

شناسایی و تعیین تراکم فیتوپالنکتون ها 



NIKON TS100 میکروسکوپ اینورت مدل
جهت شمارش و شناسایی جلبکها و مونیتور آن براي مشاهده  

.                     و عکسبرداري از جلبک استفاده می شود

WILD M3C G لوپ دو چشمی مدل
.                           جهت مشاهده و شمارش آرتمیا و سیست به کار می رود

KAVOOSH 82121 اتوکالو
. جهت استریل کردن ظروف و وسایل آزمایشگاهی به کار می رود

KOKUSAN OSK H-702

براي جدا سازي فازهاي نمونه هاي مورد آزمایش



HELDOLPH شیکر
.براي مخلوط کردن نمونه در لوله آزمایش به کار می رود

HPM6 خانه6هیتر 
براي حرارت دهی مواد مورد آزمایش                             

میلی لیتري در زیر میکروسکوپ اینورت 5محفظه شمارش جلبک 

فایکولب 
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98آمار –) تن بیومس7کیلو سیست، 800تولید ( هکتاري آرتمیا در فسندوز 10مزرعه 1مزرعه پرورش آبزیان در استان 420-
98آمار –تن انواع آبزیان 300صادرات -نفر در صنعت شیالت استان2500اشتغالزایی -
آمار  –هزار قطعه زالو در سال 500تولید –) رتبه اول بین استان هاي غیر ساحلی کشور ( تن انواع آبزي از منابع استان 500هزار و 6صید -

99شهریور 
99آمار شهریور –هزار و پانصد تن انواع محصوالت شیالت صنعت استان 15تولید بیش از -
98رودخانه دائمی در استان مشغول به فعالیت هستند آمار 6دریاچه پشت سد و 10تعاونی صید و صیادي با هزار خانوار صیاد در 11-
99آمار –) میلیون سوف، کپور معمولی، بیگ هد، فیتوفاك، آمور7حداقل ( مرکز تکثیر ماهیان گرم آبی 1و ( مرکز تکثیر ماهیان سردآبی 5داراي -
98آمار –مرکز پرورش ماهیان زینتی با تولید بیش از شش میلیون بچه ماهی 23-
98آمار –هزار تن ماهی سردآبی در این مزارع پرورش داده می شود 8مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان فعال است که ساالنه 270-
98آمار –) با احتساب استخر هاي ذخیره کشاورزي (تن ماهی در استان فعال است 980مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی با تولید 80-
98آمار –میلیون قطعه انواع بچه ماهی و تخم چشم زده در استان 55تولید -

يتوانمندي هاي استان در حوزه آبزي پرور



۲۸

در حوزه آبزي پروري  1399اولویت هاي سال 

عنوان   ردیف

1399)با همکاري بخش خصوصی(اجراي پایلوت پرورش آرتمیا در آران بیدگل کاشان و تهیه دستورالعمل تولید تجاري در مناطق بیابانی 1

سد استان آذربایجان غربی به روش قفس13آبزیان در بررسی پرورش 2
)همکاري سازمان شیالت ایرانبا (آرتمیاافزایش بهره وري آب هاي غیر متعارف با تولید  3



۲۹

1399در سال ) دستاورد(خروجی اولویت 
طرح

بررسی پرورش ماهی در قفس در دریاچه هاي پشت سد حسنلو، ارس و شهید قنبري استان آذربایجان غربی

:عنوان دستاورد پژوهشی

پرورش کپور ماهی به روش قفس در دریاچه هاي پشت سد ارس، حسنلو و شهید قنبري استان آذربایجان غربی. �

عوامل تعیین کننده میکروبی محیطی در  تولید آبزیان به روش . ن آذربایجان غربیقفس در سدهاي مخزنی ارس، حسنلو و شهید قنبري استا۲

امکان . توسعه پرورش ماهی در قفس در دریاچه هاي پشت سدهاي ارس، حسنلو و شهید قنبري با تعیین کیفیت آب  ۳
یتوپالنکتونی آنهاحسنلو و شهید قنبري با تعیین ظرفیت برد اکولوژیکی و جمعیت ف-امکان سنجی پرورش ماهی در قفس در سدهاي ارس۴.

 اهمیت موضوع  :

بروزودولتییحمایتسرمایهرفتهدروباالریسکباهنگفتگذاريسرمایهمستلزمکهبودشدهبینیپیشقفسدرماهیپرورشتن3000،استانتوسعهششمبرنامهدر
آلودگیموجبفسقدرماهیپرورشتوسعهبررسی،موردسدهايپشتهايدریاچهشدنفراغنیوفسفربارافزایشبهتوجهباشدمیناپذیرجبرانمحیطیزیستعوارض

ملیسرمایهرفتهدرونفر430اريبیکازتحقیقاینبا.شودمیمحلیصیادانشدنبیکارباعثوداشتهزاییاشتغالبرمنفیتاثیرکهشدهماهیاناحتمالیتلفاتوحدازبیش
.آمدعملبهجلوگیري



۳۰
:مشکالتی که با این دستاورد حل شده 

:سد شهید قنبري ماکو-الف 
گرم در  آبان ماه 800-1000گرم از اردیبهشت ماه برداشت با حداقل وزن 200متر با رهاسازي ماهی با حداقل وزن 3به روش قفس با حداکثر ارتفاع سازه ) کپورماهیان(پرورش ماهیان گرم آبی-1
گرم در پایان تیرماه  600گرم  از فروردین ماه برداشت با حداقل وزنی 100به روش قفس رهاسازي با اوزان باالي ) قزل آالي رنگین کمان (پرورش ماهیان سردآبی-2
سال از زمان رهاسازي  3وبهره برداري مسئوالنه بعد از  (Super Extensive(گرم در دریاچه مخزنی شهید قنبري و پرورش  به روش گسترده 20رهاسازي شاه میگوي آب شیرین با اوزان زیر -3

گرم50برحسب نتایج ارزیابی ذخایر با اوزان فقط باالي 

:سد حسنلوي نقده-ب
مهراواخردرگرم900-1000وزنحداقلبابرداشتماهفروردینازگرم250وزنحداقلباماهیرهاسازيبامتر2سازهارتفاعحداکثرباقفسروشبه)کپورماهیان(آبیگرمماهیانپرورش-1

ماه
گرم500وزنیحداقلبابرداشتوماهفروردینازگرم200حداقلاوزانباماهیرهاسازي-متري2سازهارتفاعحداکثرباقفسروشبه)کمانرنگینآاليقزل(سردآبیماهیانپرورش-2

تیرماهپایاندر
Super(گستردهروشبهپرورشوقنبريشهیدمخزنیدریاچهدرگرم20زیراوزانباشیرینآبمیگويشاهرهاسازي-3 Extensive)رهاسازيزمانازسال3ازبعدمسئوالنهبرداريوبهره

گرم50بااليفقطاوزانباذخایرارزیابینتایجبرحسب

:اجتماعی و اجرایی دستاورد-آثار اقتصادي 

مساحتچنانچه.آیدمیبدستهکتاردرگرمکیلو298آنبرايماهیبرداشتمجازمیزانحسنلوسدبرايمتر2متوسطعمقو604الکتریکیهدایتاحتساببا:نقدهحسنلويسد)الف•

.شدخواهدغیرمستقیمنفر75ومستقیمنفر75اشتغالزاییمنجربهکه.شودمیبینیپیشتن430حدودسدکلدرماهیتولیدمجازمیزانبگیریم،نظردرهکتار1452راسداین

229چنانچه مساحت این سد را . کیلو گرم در هکتار بدست می آید265متر میزان مجاز برداشت ماهی در آن حدود 5و عمق متوسط 1160با هدایت الکتریکی : سد شهید قنبري ماکو) ب•

.نفر غیر مستقیم خواهد شد10نفر مستقیم و 10که منجر به اشتغالزایی .تن پیش بینی می شود60هکتار در نظر بگیریم، میزان مجاز تولید ماهی در کل سد حدود 



۳۱

1399در سال ) دستاورد(خروجی الویت 
)گاردناپلی(آرتمیاناپلینگهدارندهمایعتولیدفنیدانش:پژوهشیدستاوردعنوان

:موضوعاهمیت
نمودنجایگزینبرايمحققانتوسطشدهانجامفراوانتحقیقاتوجودبا.باشدمیآرتمیاناپلیزینتی،ماهیانجملهازآبزیانالرويپرورشدراستفادهموردرایجزندهازغذاهايیکی
بهموفقهنوزگذارد،میبآکیفیترويبرکهاحتمالیاثراتوهضمقابلیتدسترسی،سهولتغذائی،موادترکیباتقبیلازايعدیدهمشکالتعلتبهآرتمیا،جايبهمصنوعیغذاي

استفادهدنیازمنزینتیماهیانمخصوصاپروريآبزيدرکالچرالرويصنعتتقریباترتیببدین.اندنشدهشودزندهسایرغذايوآرتمیاجایگزینکهکاملیمصنوعیمتحركغذايساختن
آرتمیاتفریخربودنبزمانماهی،نوزاددهیغذامرحلهاولینباآرتمیانوزادتولدنبودنهمزمانبعلتزینتیماهیانپرورشخردمراکزوخانگیکاربراناینکهبهتوجهوبابودهآرتمیااز

.شوندمیروبرونگهداريدرموفقیتعدمودلسرديبااغلبهچريمخصوصوتجهیزاتعلمبهونیازمندي

:شدهحلدستاورداینباکهمشکالتی/مشکل

دهندهپرورشبرايهچريسیستمبهنیازعدم•
شدهتفریختازهآرتمیاپناپلیبامساويتقریباکیفیتبازندهغذايیکبودندسترسدر•
میگووماهیپرورشیمزارعدردلخواههايزماندرتغذیهجهتالروغذايعنوانبهآرتمیاناپلیداشتناختیاردر•
.شودمیآرتمیاناپیايتغذیهکیفیتافتباعثکهآرتمیاناپلیکردنفریزبهنیازعدم•
استفادهموردهايزماندرآرتمیاناپلیايتغذیهکیفیتحفظ•
.آیدمیعملبهجلوگیريماهیالروبهزابیماريعواملانتقالازشده،استفادهمحلولکنندگیعفونیضدخاصیتبدلیل•

:دستاورداجراییواجتماعی-اقتصاديآثار
خواهداستفادهفسادهبازدارندمطمئنعاملیکبعنوانگیاهیعصارهازشود،میجلوگیريکنندگانمصرفتجهیزاتنبودیاواطالعاتکمبودبواسطهوارداتیسیسترفتهدرازاوال
.شودمیمحصولایندرتولیدخودکفاییوکشورازارزخروجازمانعوارداتینوعازرقابتباداخلیتولیدیکبعنواننهایتاوشد



۳۲

1399در سال ) دستاورد(خروجی الویت 

:  عکس هاي شاخص از دستاورد





تغذیه ماهیان زینتی با ناپلی گارد و آرتمیا گارد در آزمایشگاه مرکز و مزرعه پرورش ماهیان زینتی



۳۵

1399در سال ) دستاورد(خروجی الویت 
:پژوهشیدستاوردعنوان

ارزش افزوده ناشی از رنگدانه هاي کاروتنوئیدي پوست ماهی زینتی اسکار با تغذیه از آرتمیا اورمیاناافزایش 
:موضوعاهمیت

دلیلبهاسکارماهی.استبودهقطعههزار1396،244103سالکشوردرزینتیماهیانتولیدمیزان.شودمیمحسوبپروريآبزيهايبخشسودآورترینازیکیزینتیماهیانتجارتوتولید
وآرتمیابودهاستوارموئیناویامانندآرتمزندهغذايازاستفادهپایهبرزینتیماهیانتغذیه.باشدمیآکواریومیماهیانهايگونهترینمحبوبازیکیزیباوظاهردیگرماهیانبامتفاوترفتارهاي

تغذیهدرآنویژهاهمیت.ودشمیمحسوبزینتیماهیانوخاویاريماهیانمانندپرورشیآبزیانزندهغذايزیادمهمترینتولیدمثلیقابلیتوتودهزيتولیدسریع،رشدباال،غذاییارزشدلیلبه
بهمقرونضمن،نسانترهکغذايبامقایسهدرآرتمیازندهغذايازاستفادهزینتیماهیاندر.باشدمیآنهادرموجودکاروتنوئیديهايرنگدانهوجوددلیلبهزیباترماهیانتولید،زینتیماهیان
ومطلوببقاءودرشفروش،رونقبازارپسندي،افزایشرنگ،بهبودسببنهایتدرونمودهفراهمراآنوارداتنیازقطعزنده،غذايبومیمنابعازاستفادهموجباتاقتصادي،بودنصرفه

.شودمیکنندهتولیدبرايافزودهارزشافزایشوسودآوريزینتی،ماهیانمقاومت

:شدهحلدستاورداینباکهمشکالتی
زینتیماهیانپوستدرخشندگیافزایشورنگبهبود
زیستمحیطدوستداروطبیعیهايرنگدانهمنبععنوانبهآرتمیاازاستفاده
اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهاسکارزینتیماهیانمطلوببقاءورشد
کنندهتولیدبرايافزودهارزشافزایش

:دستاورداجراییواجتماعی-اقتصاديآثار
بازارپسنديافزایشواسکارزینتیماهیپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهمقادیرافزایشوپوسترنگبهبود
مصرفیخوراكقیمتدرصدي20کاهش(مصنوعیايرنگدانهموادبهنسبتترپایینقیمتوزیستمحیطباسازگارآرتمیاباتغذیه(
میابدافزایشریال50000بهریال40000ازاسکارماهیبچهقطعههرفروشقیمتکهطوريبهکنندهتولیدبرايدرصدي20افزودهارزشافزایش.



افزایش رنگدانه هاي کاروتنوئیدي پوست ماهی زینتی اسکار با تغذیه از آرتمیا اورمیانا

:عرصهدریافتهبه کارگیريازحاصلمزایايونتایج
یانااورمآرتمیامکملحاويجیرهباشدهتغذیهاسکارماهیپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهوکلکاروتنوئیدمقادیرافزایش۱.
افزایش. اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهزینتیماهیانپوستآستاگزانتینرنگدانه۲
استفاده. مصنوعیايرنگدانهموادبهنسبتترپایینقیمتباوزیستمحیطباسازگارمناسب،جایگزینعنوانبهاورمیاناآرتمیااز۳
کاهش. مصرفیخوراكقیمتدرصدي۴20-10
اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهزینتیماهیانبازارپسنديافزایشورنگبهبود۵.
افزایش. زینتیماهیانپوسترنگماندگاريوتداوم۶
رشد. اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهاسکارزینتیماهیانمطلوببقاءو۷





سال اخیر5طرح و پروژه هاي حوزه آبزي پروري در
عنوانردیف

کنسانترهغذايوآرتمیا،میگوپریانباشدهتغذیهگلدفیشمانیزندهورشدايمقایسهبررسی1

خزرايدریآزادماهیالرويغذايعنوانبهتجاريوغذايآرتمیاارومیانادکپسولهازسیستاستفادهزیستیاثراتايمقایسهبررسی2

Alliumسیرپودرخوراکیتجویز3 sativum)حوضقرمزماهیتغذیهوبازماندگیرشد،عملکردبر)Carassius auratus

قنبريشهیدوحسنلو،ارسسدهايپشتهايدریاچهدرقفسدرماهیپرورشسنجیظرفیت4

قفسدرماهیپرورشجهتقنبريشهیدسدوارسحسنلو،مخزنیهايدریاچهآبباکتریاییآلودگیهايشاخصمطالعه5

زیستیغیرواملعتعیینباغربیآذربایجاناستانقنبريشهیدوحسنلو،ارسسدهايپشتهايدریاچهدرقفسدرماهیپرورشسنجیامکان6

غربیآذربایجاناناستقنبريشهیدو،حسنلو،ارسسدهايپشتهايدریاچهدرقفسدرماهیپرورشسنجیامکانمنظوربهزیستیعواملبررسی7

قنبريشهیدوحسنلو،ارسسدهايپشتهايدریاچهدرقفسدرماهیپرورشسنجیظرفیت8

غربیآذربایجاناستانآبیمنابعبرخیدرآبیگرموخاویاري،سردآبیماهیانقفسدرپرورشامکانبررسیطرح9

Astronautsاسکارماهیبقاءورشدايمقایسهبررسی10 ocellatus)(کنسانترهغذايوخاکیکرم،آرتمیا،میگوپریانباشدهتغذیه



۳۹ ع آبی استان طرح بررسی امکان پرورش در قفس ماهیان سردآبی ، خاویاري و گرم آبی در برخی مناب
آذربایجان غربی عنوان 

ايکاربردي توسعه بطبرنامه راهبردي یا طرح کالن مرت

علی نکوئی فرد نام مجري

وژیکی  عدم امکان توسعه پرورش ماهی در قفس با توجه به ظرفیت برد و شرایط اکول
موجود    نتایج

ی براي پرورش ماهی افزایش تولید اکوسیستم محور، تعیین ظرفیت برد اکولوژیکی منابع آب
در قفس   دستاورد

ود ، حفظ شرایط موجود و ممانعت از بیکاري شاغلین تعاونی هاي صید و صیادي موج
ب،    حفاظت پایدار از محیط زیست ، حفظ ارزش منابع آب شیرین براي مصارف شر

تن در برنامه ششم توسعه و هدر رفت منابع  1000ممانعت از صدور پروانه تاسیس ساالنه 
یادي  سد آب شیرین ، جلوگیري از بیکار شدن شاغلین موجود در تعاونی هاي صید و ص

هاي استان

آثار اقتصادي و اجتماعی

آزمایشگاهی سطح تولید 
)،صنعتیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی(



۴۰ وآرتمیا،گومیپریانباشدهتغذیهگلدفیشمانیزندهورشدايمقایسهبررسی
کنسانترهغذاي عنوان

کاربردي ترویجی برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط

مسعود صیدگر  نام مجري

ازتغذیهبالدفیشگزینتیماهیپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهمقادیرافزایشوپوسترنگبهبود
،میگوپریانازتغذیهابگلدفیشزینتیماهیپوستآستاگزانتینرنگدانهمقادیرافزایشمیگو،پریان

منابعازصیدانامک،مصنوعیايرنگدانهموادبهنسبتترپایینقیمتباوزیستمحیطباسازگار
درصديایشافزوبازارپسنديافزایشورنگبهبودمصرفی،خوراكقیمتکاهشوموجودطبیعی
تغذیهزینتیانماهیایمنیافزایشوبقاءورشدمیگو،پریانباشدهتغذیهزینتیماهیانفروشقیمت

ماهیانغذیهتدرآرتمیابرايجایگزینبومیجدیدمنابعازاستفادهمیگو،پریانزندهغذايباشده
پرورشیوزینتی

نتایج

یگومپریانازتغذیهباگلدفیشزینتیماهیانپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهافزایش
دستاورد

افزایش بازارپسندي و قیمت فروش  ماهیان زینتی  آثار اقتصادي و اجتماعی

آزمایشگاهی سطح تولید 
)اشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،صنعتی(



۴۱ Astronotusاسکارماهیبقاءورشدايمقایسهبررسی ocellatus)(کرم،آرتمیاباشدهتغذیه
کنسانترهغذايوگاودلخاکی، عنوان 

ترویجیکاربردي طبرنامه راهبردي یا طرح کالن مرتب

صیدگرمسعود نام مجري

حاويجیرهباشدهتغذیهاسکارماهیپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهوکلکاروتنوئیدمقادیرافزایش
اورمیاناآرتمیامکمل

موادبهنسبتترینپایقیمتباوزیستمحیطباسازگارمناسب،جایگزینعنوانبهاورمیاناآرتمیاازاستفاده
مصنوعیايرنگدانه
مصرفیخوراكقیمتدرصدي10-20کاهش
اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهزینتیماهیانبازارپسنديافزایشورنگبهبود

زینتیماهیانپوسترنگماندگاريوتداومافزایش
اورمیاناآرتمیاباشدهتغذیهاسکارزینتیماهیانمطلوببقاءورشد

نتایج

ارزشافزایشواورمیاناآرتمیاازتغذیهبااسکارزینتیماهیانپوستکاروتنوئیديهايرنگدانهافزایش
آنتجاري دستاورد

اسکارزینتیماهیانفروشقیمتدرصد20افزایش آثار اقتصادي و اجتماعی

آزمایشیپایلوت–نصرتیآقايزینتیماهیانمزرعهدر سطح تولید 
)نعتیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،ص(



۴۲ ا وغذاي تجاري به بررسی مقایسه اي اثرات زیستی   استفاده ازسیست دکپسوله آرتمیاارومیان
عنوان غذاي الروي ماهی آزاد دریاي خزر عنوان 

کاربردي ترویجی طبرنامه راهبردي یا طرح کالن مرتب

علی نکوئی فرد  نام مجري

ینجایگزجیرهباخزرآزادماهیالرودرگرمییکتافعالتغذیهمرحلهدرمانیزندهدرصدي20افزایش
ماهیاینبرايشدهفرمولهجدیدغذاییجیرهتهیهواورمیاناآرتمیاشدهزداییپوستهسیست نتایج

Salmoخزردریايآزادماهیالرودررشدومانیزندههايشاخصافزایش trutta caspius)جیرهبا
Artemia(ارومیاناآرتمیادکپسولهسیستیافتهبهبودغذایی urmiana) دستاورد

خزرآزادماهیالرودرگرمییکتافعالتغذیهمرحلهدرمانیزندهدرصدي20افزایش آثار اقتصادي و اجتماعی

آزمایشگاهی سطح تولید 
)صنعتیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،(



۴۳
بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغذیه ماهی قرمز حوض (Allium sativum )تجویز خوراکی پودر سیر

(Carassius auratu)
عنوان 

کاربردي توسعه اي برنامه راهبردي یا طرح کالن مرتبط

شهرام دادگر نام مجري

بهترین عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی قرمز حوض با جیره حاوي نیم درصد پودر سیر  نتایج

عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی قرمز حوض با جیره حاوي نیم درصد پودر سیر افزایش  دستاورد

ماهی قرمز حوضبهبود راندمان تغذیه اي  آثار اقتصادي و اجتماعی

آزمایشگاهی  سطح تولید 
)نعتیاشل آزمایشگاهی،نیمه صنعتی ،ص(





۴۵

مزایاي استفاده ازسیست دکپسوله آرتمیا در تغذیه الرو ماهی آزادخزر-1
بی تاثیر عوامل محیطی، فیزیکی و شیمیایی بر تلفات ماهیان پرورشی در استخر هاي  گرم آ-2
پرورش نیمه متراکم آرتمیا در استخرهاي ژئوممبران-3
روش خشک کردن سیست آرتمیاي پرورشی-4

پرورش آرتمیا در استخرهاي خاکی فسندوز-5
گشتی افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آالي رنگین کمان با استفاده ازتصفیه فیزیکی و هوادهی آب بر-6
دستورالعمل نحوه آماده سازي وحمل زنده شاه میگوي دراز آب شیرین سد ارس-7





۴۷

وضعیت زاییمیزان اشتغال طرح هاي کسب و کار عنوان ردیف

و توسعه و صدور در حال تولید
مجوز نفر مستقیم85

پرورش ماهی به روش قفس  
در سدهاي حسنلو، شهید  

قنبري
1



48

1400پیش بینی الویت هاي مرکز در حوزه ي آبزي پروري براي سال 

رزيپروژه هاي کاربردي توسعه اي براساس برنامه ي راهبردي سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاو



۴۹ عنوان ردیف 

کشورآرتمیا در آبهاي غیر متعارف و مناطق مستعد شناسایی و پرورش طرح جامع1

)تحقیقی–ترویجی (پرورش تجاري آرتمیا در سیستم گلخانه اي2
Poecilia(گوپیماهیالرومانیزندهوزادآوريبررسی3 reticulata)اسپیرولیناجلبکحاويترکیبیغذايباشدهتغذیه)Spirulina sp)

سردآبیماهیانارائه راه کار مطمئن براي حذف جلبک ها در استخرهاي پرورش 4

و ماهی به عنوان پرو بیوتیک بر زادآوري و زنده مانی و افزایش سیستم ایمنی الر)  Saccharomyces cerevisiae(دستکاري شده بررسی اثر تغذیه با مخمر5
Poecilia(گوپی reticulate(

تغذیه شده با خوراك تجاري الحاقی    (Oncorhynchus mykiss)بررسی اثر عملکرد رشد و پاسخ هاي ایمنی در الرو ماهی قزل آالي رنگین کمان 6
باعصاره هیدرو الکلی جلبک اسپیرولینا

در آران بیدگل کاشان و تهیه دستورالعمل تولید تجاري در مناطق بیابانی با همکاري بخش خصوصیآرتمیا اجراي پایلوت پرورش 7

زل آالي رنگین بررسی کارایی مکانیزاسیون بر شاخص هاي مرتبط با انرژي، تولید، سودآوري و کاهش ریسک در استخرهاي دو منظوره پرورش ماهی ق8
مرکزيکمان استان 

الي رنگین کمانبررسی کارایی مکانیزاسیون بر شاخص هاي مرتبط با انرژي، تولید، سودآوري و کاهش ریسک در استخرهاي منفرد پرورش ماهی قزل آ۹
آذربایجان غربیاستان 
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پیشنهاد پروژه هاي مشترك در جهت ارتقاء آبزي پروري در کشور

کده هاي  پروژه هاي کاربردي توسعه اي براساس نیاز استان و کشور با هم افزایی توانمندي هاي پژوهش
عضو شبکه پژوهش



۵۱

پروژه هاي پیشنهادي مشترك
عنوان   ردیف

شناسایی آبهاي غیر متعارف و مناطق مستعد تولید آرتمیادر کشور 1

بررسی امکان رهاسازي شاه میگوي آب شیرین در دریاچه هاي پشت سد با کاربري کشاورزي 2

تانهاي کهگیلویه بررسی کارایی مکانیزاسیون بر شاخص هاي مرتبط با انرژي، تولید، سودآوري و کاهش ریسک در استخرهاي منفرد و دومنظوره اس
بویراحمد، مازندران ،آذربایجان غربی و زنجان

3

دونالیال سالینا در استخرهاي ژئوممبرین بررسی امکان تولیدجلبک 4

بررسی امکان استفاده از آرتمیا به عنوان حامل پروبیوتیک ها و واکسن در الرو آبزیان  5

به بیوتکنیک تکثیر ماهی لجن خواراسپورت و دلقک ماهیدستیابی 6

دریايآرتمیا در الرویکالچر ماهیانهاي نوین استفاده از فرآورده 7

ایجاد پایلوت مولدین قزل آالي رنگین کمان با نتاج تمام ماده قابل رقابت با تخمهاي وارداتی 8



۵۲
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