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قابل تجاري سازي هاي فناوري
 موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور
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  دستاوردهاي قابل تجاري سازي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

  محمود بهمني  مدير فني: 

  پرستو محبي درخش-همايون حسين زاده صحافي  تهيه و تنظيم : 
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  پيشگفتار:
اهميت روز افزون نقش  دانش در اقتصاد  .توسعه پايدار بر پايه نوآوري و خالقيت و استفاده از دانش استوار است امروزه

منجر به تفكر اقتصاد مبتني بر دانش ( اقتصاد دانش بنيان) شده است. اقتصاد دانش بنيان اقتصادي است كه در آن توليد و 
بخش قابل توجهي از دارايي شركتها، موسسات دارايي بهره برداري از دانش نقش عمده اي را در ايجاد ثروت ايفا مي كند. 

  نامشهود مي باشد. يكي از مهمترين دارايي هاي نامشهود فناوري است.

يكي از چالش هاي اصلي در فرايند توسعه فناوري و  چگونگي تبديل فناوري هاي نوين به محصوالت و خدماتي است كه 
 ن يك فناوري دربازده اقتصادي مناسبي براي سرمايه گذاران شان به ارمغان آورد. تجاري سازي فرآيندي است كه طي آ

قالب محصول، خدمت يا فرآيندي جديد به بازار عرضه مي شود. و ابن فرآيند شامل كليه فعاليتهايي چون خلق ايده تا 
در واقع فناوري همان عنصر  طراحي نمونه اوليه و ازمايش آن ، توليد بازاريابي و فروش محصول نهايي را در بر مي گيرد.

ه درستي تجاري نشود براي شركت يا موسسه ارزشي ايجاد نخواهد كردفرايند انتقال دانش فني راهبردي است و تا زمانيكه ب
  رد. و تحت تاثير عوامل بسياري قراردا و فناوري داراي ماهيت پيچيده اي است

 فعالين  با اطالع رساني  و تعاملدر راستاي پيشبرد اهداف اقتصاد دانش بنيان  و نيز موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور 
 د. اميد يبخشي از دستاورد هاي قابل تجاري موسسه را در قالب كتاب پيشرو به حضور ارائه نماي،صنايع زير بخش شيالت 

   د.نماي ءهمكاران موسسه بتواند نقشي در توسعه  زير بخش شيالت دانش بنيان ايفااست كه حاصل تالش تمامي 
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  فناوري قابل تجاريتعداد   عنوان حوزه  رديف

  30  آبزي پروري  ١
  24  فرآوري  ٢
         1  صيد و صيادي  ٣
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پروري آبزي حوزه هايفناوري  
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 بيش ت تاكنوناس قرارگرفته شيالتي ومحققين كارشناسان توجه مورد آن، فرد به منحصر خصوصيات به با توجه كه بومي گونه اولين    :شخصات علمي و فنيم
 ماهي هايو بيماري كروموزمي، بهداشت ييمصنوعي، تغذيه، شناسا و پرورش تكثير فنزيست تعيين با رابطه در تحقيقاتي پروژه15 از

  است. داده انجام بِني
   .استگرفته قرار دهندگانپرورش استقبال مورد مناسب زمينه به توجه با و گرديده معرفي اجرا بخش به ها پروژه اين نتايج

نجام گرديده ادر سيستم پرورش پلي كالچر  آنها از استفاده و ريذخا و بازسازي رهاسازي دومنظور به گونه اين انبوه تكثير 1377 سال از
  باشد.ميو قابليت توليد تجاري را دارا 

  
  توجيه مالي و اقتصادي:

 زيرا گرددمي محسوب پرورش و كشت براي مطلوب گونه يك به عنوان ولي باشدمي كمي نسبي رشد داراي آنكه عليرغم بِني ماهي
 رايب لذيذي مزه ماهي داراي اين باشدمي زيادي آوريهم قدرت داراي و بوده خوارفيتوپالنكتون خود زندگي اوليه مراحل در ماهي اين

  .باشدمي كنندگانمصرف
 استخرهاي در رورشيپ ماهيان كپور كنندهتوليد استان بزرگترين به عنوان خوزستان در استان توام پرورش سيستم در بِني ماهي از استفاده
   گردد. پرورشي مزارع وريبهره افزايش همچنين و ماهي توليد سبب افزايش تواندمي كشوردر  خاكي

  
  
  
  

 پرورش و تكثير :فنيدانش /فناوري عنوان
 MESOPOTAMICHTHYS  بِني ماهي

SHARPEYI   
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   :مشخصات علمي و فني
 ختصاصا خود به را فراواني بيشترين داخلي هايدرآب موجود هايگونه ساير بين در كه بوده منطقه مرغوب و اقتصادي ماهيان جمله از

 از بعضي در و باشدبرخودار مي وسيعي پراكنش از باشد.هيان از رشد سريعتري برخوردار ميمااست و در مقايسه با ساير باربوس  داده
    گويند.مي نيز سرخو يا شبوط آن به نقاط
 هايپروژه شامل) 70-78( مصنوعي تكثير بيوتكنيك تعيين)  الف

  مجاري روش و هيپوفيز غده از استفاده با مصنوعي روشهب ماهيان از كشيتخم -1
  چيني روش ريزيتخم هايتانك از استفاده روشهب ماهيان از كشيتخم -2
  طبيعي هايحوضچه در طبيعي روشهب ماهيان از كشيتخم -3
 سنتيك هايهورمون از استفاده با مصنوعي روشهب ماهيان از كشيتخم -4
 )69-71( …و رشد تغذيه، توليدمثل، بيولوژي خصوصاً بيولوژيك خصوصيات شناخت)  ب
 )75( استان شيرين آب ماهيان ساير كنار در ماهي اين عمومي شناسايي -1
 )81-83( خاكي هاياستخر در شيربت ماهي ايتغذيه رفتار و رشد بررسي -2
 شيربت ماهي غذايي احتياجات تعيين -3

   توجيه مالي و اقتصادي:
 به هبا توج .باشدمي برخوردار باالتري قيمت از رواين از داده ترجيح هاگونه ساير بر را گونه اين منطقه مردم از زيادي بخش ذائقه
 شيربت هيما از گيرد، استفاده قرار توجه مورد ماهيان كپور توام كشت در تواندمي پرورشي ماهيان كپور با مقايسه در آن باالي قيمت

 افزايش هب تواند منجرمي دركشور آبي گرم ماهي توليدكننده استان بزرگترين عنوان به خوزستان استان در توام پرورش سيستم در
        گرد پرورشي مزارع وريبهره افزايش همچنين و ماهي توليد

 پرورش و تكثير :فنيدانش /فناوري عنوان
   BARBUS GRYPUS شيربت ماهي
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  :فني و علمي مشخصات
 توانمي جمله آن از كه اند،شده شناخته گرمسيري مناطق در پروري آبزي مناسب براي ماهيان به عنوان مختلف داليل به هيانماصافي
آنها  .نمود اشاره آنها تجاري ارزش همه از ترمهم و غذايي زنجيره پايين سطوح از استفاده هاي پرورشي،محيط در مثلتوليد قابليت

تازه يهاا از انواع مختلف سبزيجات و جلبكدر اكواريم، آنه. نمايندمي تغذيه هاي چسبيده به بسترطبيعت از جلبك در علفخوار بوده و
تايج حاصل از ن. باشدپذير ميامكان خوبيبا استفاده از غذاي كنسانتره به  هاي پرورشتغذيه صافي ماهيان در محيط. نمايندتغذيه مي

 ل تكثيرچند ماه قبل از فص. ين و انرژي دارديتحقيقات نشان داده است كه رشد صافي ماهيان رابطه مستقيمي با افزايش سطوح پروت
را ) گرم 600تا  400داراي ميانگين وزني (آذر، مولدين ماهي صافي  هاي آبان ويعني ماه) اواسط فروردين ماه تا اواسط ارديبهشت ماه(

هاي پرورش منتقل تا اهلي شده و براي تكثير هاي جلبكي صيد و به حوضچهاي اطراف جزاير حاوي رويشق صخرهدر طبيعت از مناط
ها چسبنده هستند و به النه هاي پذير است. تخمامكان HCGو   LHRHaتكثير ماهي صافي با تزريق هورمون هاي . آماده شوند

 .گيردوپالنكتون، روتيفر و آرتميا صورت ميتغذيه الروها با استفاده از فيت. چسبندمصنوعي مي
  

  :اقتصادي توجيه مالي و
  ،)درجه سانتيگراد 34 از بيش( باال هايحرارت درجه ،تغييرات شوري از وسيعي دامنه تحمل ماهيانهاي صافيويژگي زا

 همراه گونهاين پرورش .برد توان ناممي را غذايي زنجيره ينيپا سطوح از استفاده و همچنين نقل و حمل هايدستكاري پذيري،تراكم
 ساحل مناطق تمامي در شد. خواهد فراهم گونهاين توسط قفس تورهاي كردن تميز امكان قفس دريايي در ماهيان ساير با

 .دارد پرورش باشد قابليت داشته شناور هايقفس نصب و ييدريا پرورش ماهيان هاياستخر ايجاد قابليت كه جنوبي هاياستان
. باشندمي پسندها بسيار بازار ار در بين ماهيچهدليل كيفيت باالي گوشت و فقدان خلحاظ تجاري با ارزش بوده و به  ماهيان ازصافي

هاي پسندترين گونه هيان يكي از مردمماتايوان صافي در. باشندخاصي برخوردار مي اين ماهيان در كشورهاي عربي از مقبوليت
هاي فروشگاه گرم در 100گردند. ماهي صافي تازه داراي وزن تقريبي هاي شهرهاي ساحلي محسوب ميفروشگاهي در يماهيان دريا

  .باشدپروري بسيار سودآور ميآبزيهنگام برداشت محصول، در توليدات است كه اين اندازه در  شده ثابت .طرفداردارد بسيار نتايوا

 هبچ توليد :فني دانش /فناوري عنوان
   SIGANUS SUTOR گونه صافي ماهي
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  مشخصات علمي و فني:
 شود لذا به منظورگونه در دنيا توليد مياين ليون تن ازيم 8/3هاي مهم توليد پرورشي در دنياست و ساليانه بيش از ماهي كاتال از گونه
 و گرديد گونه به كشور واردقطعه بچه ماهي نورس از اين 3500 ، تعداد1387شهريورماه  ماهيان در ايران در كپور متنوع نمودن توليد

كه از رشد  همراه با كپور ماهيان مرسوم پرورش داده شدند 88بچه ماهيان در ارديبهشت  .در استخرهاي خاكي پرورش داده شدند
 شرايط در ماهي اين رشد باالي پتانسيل دهنده نشان كه دست يافتند 1089 يينها وزن ميانگين حداكثر به و مناسبي برخوردار بودند

 كاتال با ماهي به مربوط) SGR( ويژه رشد ضريب بيشتريند بو درصد 97 كاتال در بازماندگي ميزان. است خوزستان استان پرورشي
 شرايط رد بازاري وزن به رسيدن و رشد سازگاري، ييتوانا ماهي كاتال تحقيق اين در آمده به دست نتايج مطابق مجموع در بود) 92/1(

و  پيش مولد ذخير شده عنوانبه به دنبال پرورش بازاري از بين ماهيان پرورش داده شده تعدادي  .دارد را خوزستان استان هوايي و آب
انجام شده  هاي بعد عمليات تكثيرنها عمليات تكثير مصنوعي با موفقيت انجام شد در سالآبا كنترل رسيدگي جنسي  91دماه ادر خرد

  .باشدسازي ميپرورش اين گونه قابل ارائه به بخش اجرا و تجاري فن تكثير وزيست در و
  توجيه مالي و اقتصادي:

  :باشد داشته بر در را زير منافع تواندمي ايگونه تنوع افزايش راستاي در پرورش سيستم در ماهي كاتال از استفاده
  . هاگونه از هريك در ايتغذيه عادات تنوع به با توجه خاكي استخر در توليد مختلف سطوح از استفاده -1
  . كنندگانمصرف سليقه تنوع به با توجه پرورشي ماهي مصرف به هاكننده مصرف بيشتر تمايل -2

 پرورش و تكثير :فنيدانش /فناوري عنوان
   )CATLA( كاتال ماهي
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 آنان رتكثي در موجود تكثير هايكارگاه از توانمي و نداشته زماني تالقي مرسوم پرورشي كپورماهيان با ريزيتخم زمان ازنظر -3
  . آورد عملهب آنان از بيشتري برداريبهره و نمود استفاده

 تواندمي قبلي حساس هايگونه با هاگونه اين جايگزيني محيطي، نامساعد شرايط و هابيماري مقابل در حساسيت ايجاد شرايط رد -4
  . شود دهندگان پرورش به وارده هايخسارت و احتمالي تلفات از جلوگيري بهمنجر 

  .بينجامد مزارع بيشتر وريبهره به تواندمي پرورشي سيستم در هاگونه اين از استفاده الذكرفوق موارد به توجهبا  مجموع در
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  : مشخصات علمي و فني    
شيالتي حاظ لباشد كه به مي )Sparidae( هاي مهم خانواده شانك ماهياناز گونه   Acanthopagrus latusشانك باله زرد 

شانك باله زرد پراكنش  .باشدآبزي پروري داراي اهميت تجاري و اقتصادي در كشورهاي آسياي شرقي و حاشيه خليج فارس مي و
. ريقا داردسواحل شرقي آف استراليا ودر خليج فارس و طول سواحل شرقي هند تا فيليپين و ژاپن و  ،وسيعي در اقيانوس هند و غرب آرام

اين گونه گزينه خوبي جهت پرورش دريايي . شودها نيز وارد ميها و رودخانهمصب شود و بهيافت ميدر سواحل كم عمق اين گونه 
اله زرد به لحاظ شانك ب. هاي مختلف را داردشوري و قابليت سازگاري درباشد ميباال ارزش اقتصادي  زيرا دارايشود محسوب مي

ر پي در پي د ها را در كميت كوچك و به صورتها تخمدر اين گونه ماده. باشدهرمافروديت از نوع پروتاندروس مياي مثلي گونه توليد
  .كنندرها مي ريزيفصل تخم

  :توجيه مالي و اقتصادي
 دست بهاين  حائز اهميت باشد بنابر تواند بسيارباشد كه خود ميكيلومتر مي 1800به نوار ساحلي در جنوب كشور كه بيش از  با توجه

آوردن نرماتيوهاي تكثير و توليد بچه ماهيان دريايي مورد نظر براي مراكز پرورش ماهيان دريايي در نوار ساحلي و يا قفس هاي دريايي 
توان با ل، ميانساني و اشتغانظر نيروي  ي اين منطقه از كشور ازباشد و با توجه به پتانسيل بااليت و اقتصادي ميد با اهميكي از موار

همچنين  .قدم موثري در توليد و اشتغال ايفا نمود) ماهي صبيتي(عمان فارس و دريايذي فن تكثير ماهيان اقتصادي خليجسازي بومي
 در نيتاعث امگردد بمي هدفمند در نوار ساحلي جنوب كشوركه خود يك نوع پدافند غيرعامل محسوبپروري با اشتغال در بخش آبزي
  .شودمنطقه جنوب كشور مي

  

 ماهي پرورش و تكثير :فنيدانش /فناوري عنوان
   شانك
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  :مشخصات علمي و فني
باروري و محدوده وزني مطلوب مولدين از نظر هماوري مناسب و كيفيت در مطالعات صورت گرفته هماوري مطلق و نسبي، فواصل 

مولدين ماده تيالپيا شامل نسبت جنسي، تراكم، دوره نوري، شوري و دوره  هاي تكثيرهمچنين اپتيمم. مطلوب تخم، مشخص شد
  .استراحت جايگزيني مولدين ماده، مشخص گرديد

  
  :توجيه مالي و اقتصادي

 .تمقايسه با مقدار تقاضاي پرورش دهندگان اس مهم براي توليدكنندگان تيالپيا كمبود قابل توجه تخم ماهي درهاي يكي از محدوديت
مثل  ثر بر توليدوشناخت عوامل م. مثلي ضروري است هاي توليدبراي دستيابي به بازدهي مطلوب كارگاه تكثير تيالپيا شناخت شاخص

ايداري توليد هاي تكثير تيالپيا براي پسازي مديريت كارگاهبهينه. شرايط پرورش كمك كند در سودآوري آنها تواند بهماهيان تيالپيا مي
  .ده توليد ضرورت داردتخم و افزايش برون

  
  
  
  
  

  :فنيدانش /فناوري عنوان
   تيالپيا ماهي تكثير 
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  :مشخصات علمي و فني
ه كه دستيابي بطوريهبرخوردار است باي هاي مختلف ماهيان، پرورش الروها از اهميت ويژهبراي موفقيت در تكثير و پرورش گونه

در اين . رودشمار ميهپرورش دهندگان ب هايبچه ماهيان مناسب، سريع الرشد و عاري از بيماري همواره يكي از مهمترين دغدغه
كنند و تغذيه خارجي را آغاز مي طلبد زيرا الروهااي را ميتلفات نسبت به ساير مراحل زندگي باالتر بوده و توجه ويژه مرحله معموالً

، به برخي فاكتورها نظير شوري ميزان بازماندگي و رشد بچه ماهيان. غذاي مصنوعي با مشكالتي همراه استسازگار شدن با  معموالً
  .تراكم، دوره نوري، دما و همجنس خواري وابسته است كه اين موارد طي آزمايشات جداگانه تعيين گرديد

  

  :اقتصاديتوجيه مالي و 
ا افـزايش درصـد بازمانـدگي الرو    لـذ . باشـد هـاي چرخـه تكثيـر و پـرورش مـي     تـرين بخـش  دوره پرورش الرو ماهيان يكي از مهم

توانـد بـه توسـعه صـنعت توليـد تيالپيـا در كشـور كمـك شـاياني نمايـد چـون اولـين نيـاز بـراي توليـد                همراه رشـد بيشـتر مـي   به
  .محصول وجود بچه ماهي مناسب است

  
  

  

 



 

14 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات علمي و فني:
ك در يك دوره ر سيستم آكواپونيد) نعناع، ريحان، كاهو، خيار، گوجه فرنگي و فلفل قلمي(م ماهي تيالپيا با محصوالت گياهي اتوليد تو

-98 مكعب، بازماندگي متر كيلوگرم بر19-17ميزان گرم به  596-658متراكم ماهيان تيالپيا با وزن نهايي  به پرورش ماهه منجرنه 
  ،1/32، 0/8-0/5، 1/14 به ترتيباي توليد ماهانه محصوالت گلخانه. شودمي 1/6-1/4درصد و ضريب تبديل غذايي  100
  .كيلوگرم بر مترمربع بود 1/1و  2/3-3/4، 2/7-4

  و اقتصادي: توجيه مالي
م ماهي و گياه، ادر سيستم بازگردشي توليد تو. اي و فضاي باز استهاي گلخانهيك بسيار كمتر از كشتمصرف آب در سيستم آكواپون

ش ماهي هاي پروري از سطح وانيآبگيري تنها در ابتداي دوره پرورش صورت گرفته و افزودن آب به سيستم تنها محدود به تبخير جز
 .است

 و                 سالمت محصول بر هاي توليد،سيستم آكواپونيك نياز به استفاده از كود وجود ندارد كه عالوه بركاهش قابل توجه هزينهدر 
  .هاي كشاورزي نقش مهم داردرعايت جوانب محيط زيستي در فعاليت

م اتوليد تو. يردگسطح صورت مي توليد مطلوب در واحد واي م با توليد محصوالت گلخانهادر سيستم آكواپونيك توليد متراكم ماهي تو
  .محصوالت كشاورزي و ماهي نقش مهمي در رونق اقتصاد شيالتي دارد

امل مهم پاشي، عودهي و سم توليد محصوالت گياهي عالوه بر توليد ماهي دركنار مصرف بهينه آب، عدم نياز سيستم به خاك و كود
والت باشند، ارائه اين محصبه اينكه ماهي و سبزيجات توليد شده ارگانيك مي با توجهبعالوه . شونديوري آن محسوب مافزايش بهره

  .از ارزش افزوده برخوردار خواهد بود
  
  
  
  

 رد تيالپيا پرورش: فنيدانش/ فناوري عنوان
  آكواپونيك سيستم
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  :مشخصات علمي و فني
تراكم پذيري اين ماهي، روش هاي نيمه متراكم پرورش آن در جهان به  به دليل. پرورشي جهان است تيالپيا دومين گروه ماهيان

ترين هاي پرورش متراكم مانند توليد در قفس است كه امروزه يكي از متداوليني با سيستمزموازات كمبود منابع آب درحال جايگ
در قفس تا وزن  Oreochromis niloticusدر مطالعه حاضر پرورش ماهي تيالپيا نيل  .باشدهاي توليد اين ماهي ميروش

گرم به  50روز ماهيان از وزن اوليه  145پس از . بازاري در دو محيط آب شيرين و لب شور براي نخستين بار در كشور صورت گرفت
-72/3و  08/1-87/1تغييرات ضريب تبديل غذايي محدوده  به ترتيبشور و شيرين در آب لب .گرم رسيدند 329-450وزن نهايي 

 .قفس مناسب، تراكم مناسب ذخيره سازي در قفس تعيين شد ساختاين بررسي ضمن معرفي و  در. آمد به دست 56/1
  

  :توجيه مالي و اقتصادي
اخت س همراه با مالحظات محيط زيستي،منابع آب طبيعي  استفاده از توليد ماهي با: اقتصادي طرح عبارتند از هاي توجيهترين جنبهمهم

  .دسترس، پرورش متراكم تيالپيا، بازماندگي زياد استفاده از مواد در قفس با هزينه كم و با
  
  
  
  
  
  
  

 فسق در تيالپيا توليد :فني دانش /فناوري عنوان
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  علمي و فني:مشخصات 
سازي شامل شستشو، ضدعفوني و نصب  بعد از مراحل آماده 1393اي در تيرماه خانهدر سيستم گل پرورش متراكم ميگوي سفيدغربي

 سيستم هوادهي از كف با استفاده از لوله پي وي سي در سه رديف و سوراخ كردن آنها جهت بهينه سازي ميزان اكسيژن محلول در
 15000قطعه در متر مربع ( 100متر مربع انجام گرفت. ذخيره سازي ميگو در مرحله اول با  150ماني به مساحت آب در يك  استخر سي

قطعه در استخر) افزايش  23000قطعه در متر مربع ( 153سازي به  پرورش ميزان ذخيره 60د. از روز قطعه در هر استخر) انجام ش
پرورش  30بيومتري وزني ميگو از روز  ، و اكسيژن محلول در آب روزانه ثبت گرديداي دماي آب و هوا، عمق، شفافيتيافت. فاكتوره

سازي انجام ه ميزان ذخيره ب با توجهپرورش  15هاي غذا از روز ه از غذاي تجاري و چك نمودن سينيدهي نيز با استفاد غذا انجام شد.
(ميلي  7,3±0,7جه سانتيگراد، در 31,7±3ترتيب  ه شوري ب ، وpH  ،گرفت. ميانگين فاكتورهاي دماي آب، اكسيژن محلول در آب

پرورش انجام شد،  135برداشت ميگو از استخر در روز  (قسمت در هزار) طي دوره بوده است. 42,1 ±2،  7,8±0,34گرم در ليتر)، 
ميزان توليد در واحد سطح  ديد.درصد محاسبه گر 84,24و  گرم 15,49 ± 1,7ن ميگو و درصد بقاء در پايان دوره به ترتيب ميانگين وز

  تن در هكتار محاسبه گرديد. 20 گرم در متر مربع و راندمان توليدكيلو 2
  توجيه مالي و اقتصادي:

كيلوگرم ميگو  2با توجه به توليد  دهي پرورش ميگو را در اين صنعت افزايش داد. توان ميزان سودبا افزايش توليد در واحد سطح مي
كيلو در واحد مني متراكم كه حداكثر ميزان توليد يابد. با مقايسه با سيستم نيمهتن در هكتار افزايش مي 20راندمان توليدسطح  در واحد

  درصدي در توليد خواهد بود.  400باشد. افزايش سطح (متر) مي

 ميگوي متراكم پرورش :فني دانش /فناوري عنوان
 استخر در  LITOPENAEUS VANNAMEIسفيدغربي

   )ايگلخانه( سيماني
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  مشخصات علمي و فني: 
وه آن لقبا، و استعدادهاي )واقع در بهشهر، الريم، چپكرود و زاغمرز(با توجه به اهميت توسعه مناطق لم يزرع و شور در استان مازندران 

و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته به جهت  ييو نقش آن در محروميت زدا ييدر پرورش ميگو وانامي و همچنين اهميت اشتغالزا
  .رسدنظر ميبهجوياي كار، اجراي چنين طرحي زود بازده در استان ضروري ) هاي مرتبطرشته(التحصيالن دانشگاهي استفاده از فارغ

و  1393، 1392 ،1391هاي در سال(نتايج بررسي حاصل از اجراي پايلوت پرورش ميگو وانامي در پژوهشكده اكولوژي درياي خزر 
با كميت و كيفيت بسيار مناسب نشان داد كه امكان پرورش اين گونه با توجه به شرايط اكولوژي منطقه جنوب درياي خزر ) 1394

) با تراكم اوليه ذخيره سازي PL12(روزه از مرحله پست الرو  90در اين بررسي ميگو وانامي در يك دوره . وجود دارد) استان مازندران(
  گردد. عنوان ركورد محسوب ميگرم رسيده است. اين روند رشد در كشور به 20در متر مربع به وزن  عدد 35
  

  توجيه مالي و اقتصادي: 
ي پرورهاي آبزيهاي تحت اختيار با احداث شهركهاي مالي دولت مبني بر دراختيار قرار دادن زميندر ابتدا الزم است كه با حمايت

هكتار مساحت  20الزم به ذكر است كه حداقل مساحت يك مزرعه در حالت توليد تجاري، دارا بودن . گيردمقدمات اين فعاليت شكل 
اما سود حاصل از پرورش ميگو وانامي  هكتار خواهد بود 30باشد و بنابراين مساحت در اختيار براي كارگاه مفيد براي احداث استخر مي

  .ماهه خواهد بود 4در يك دوره  % 50پرورش بالغ بر  هاي جاريدر استخرهاي پرورش با محاسبه هزينه
  
  

 آب اب وانامي ميگو پرورش :فناورانه توانمندي عنوان
 زراعي غير و شور هايزمين در خزر درياي شور لب

 مازندران استان
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  مشخصات علمي و فني: 
  با استفاده از ابزارهاي تشخيصي ويژه مثل ,PCRهاي ويروسي (آسيب شناسي، مولدين را از لحاظ بيماريWSSV , YHV , BP , MBV , BMV , HPV , IHHNV IMNV) بيماري باكتريايي (NHP ميكروسپوريديا هاپلوسپوريديا و) و بيماري هاي قارچي (

ها بودند آنها را حذف نموده و در غير اين صورت به مرحله بعد انتقال خواهند گرگارين) مورد بررسي قرار داده و اگر واجد يكي از اين بيماري
 مي بايست صورت پذيرد. چندين بار  PCRه الزم به ذكر است كه هر كدام از اين آزمايشات باالخص يافت. البت

  هچنين با استفاده از اصالح نژاد ميگوهاي انتخاب شده، ميگوهاي كه از خصوصيات كيفي مناسب ازجمله رشد باالتر، بقاء بيشتر و ظاهر
 شوند.داده مي ورش و با هم آميزشمناسبتري هستند انتخاب شده و در الينهاي مختلف پر

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

 ايجاد ذخيره ميگوي عاري از پاتوژنهاي خاص 
 جلوگيري از تالقي نژادهاي يكسان يا هم خوني 
   توليد ميگوهايي با ويژگيهاي اقتصادي مناسب از نظر رشد، وزن و بقا 
 ري لكه سفيدپيشگيري از بيماريهاي مهلك و كشنده در ميگو باالخص بيما  
  افزايش ضريب بازماندگي پست الرو ميگو در سالنهاي تكثير  
 توليد بيشتر در واحد سطح در مزارع پرورش  
 گذاري براي پرورش دهندگان و تكثيركنندگان ميگواطمينان در سرمايه          كوتاه شدن دوره پرورش ميگو  

  
  
  
  
  

 زا عاري ميگوي توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
   كشور در (SPF) خاص بيماريهاي
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 :فني مشخصات علمي و
ماهي  اين. شيري رنگ روي سر، بدن و ساقه دمي دارند) نوار(داراي سه بند . كالركي داراي رنگ سياه و نارنجي هستندشقايق ماهي

وقات تا شود و بعضي اها بعد ازغروب آفتاب انجام ميمعموالً هچينگ تخم. هاي مختلف هستندتقريباً براي زندگي وابسته به شقايق
آوري شده وسيله يك بشر الروها جمعه ب دشدن) شكوفا(ها هچ بعد از اينكه همه تخم) شب 11تا  7معموالً از ساعت . (شب ادامه دارد

ليتر آب وارد مخزن  300ميزان به . ليتر بود 1000كه اين مخازن فايبرگالس با حجم شود ميو به مخزن پرورش الرو انتقال داده 
باالي ) كم مصرف (فلورسنت وات 40يك عدد المپ. كنيم تا رنگ آب سبز شودجلبك سبز نيز وارد سيستم مي يپرورش كرده و مقدار

  .ساعت تاريك استفاده گرديد 12 ساعت روشن و 12 و به صورتتانك نصب گرديد 
بعد  15 وروز 10 روز 5رشد الروها از روز اول روز . آب تعويض گرديد% 10معموالً روزي . نظر گرفته شد عدد الرو در ليتر در 3تعداد 

وسيله ه تغذيه اوليه الروها ب) 17، 13، 9ساعت (دهي شدند  بار غذا 3الروها روزانه . گيري و عكسبرداري شدطول آنها اندازه از هچينگ
  .وسيله ناپلي آرتميا از روز هشتم آغاز شده تغذيه الروها ب. كوپه انجام شدروتيفر 

براي اين منظور كارگاه مولدين،  .رسند و قابليت فروش در بازارهاي داخلي و خارجي دارنده به اندازه بازاري ميما 3بچه ماهيان بعد از 
همچنين براي اين منظور اتاق كشت جلبك و روتيفر و آرتميا و  .اشدبكارگاه نوزادان قبل از دگرديسي و كارگاه بچه ماهيان نياز مي

  .باشدجداگانه نياز مي به صورتكوپه پود 
  

  :اقتصادي توجيه مالي و
 بچه پس از هچ و رساندن. ريزي كردسازي وادار به تخم كرده و پس از آداپته وحشي صيدتوان ماهيان مولد دلقك را از مناطق مي

 حال حاضر در بازار داخلي بچه ماهيان يك بند انگشتي و دوبندي كه در .گرددانگشتي جهت فروش عرضه مي ماهيان به اندازه
هاي باالي هزينهبه واردات ماهي دلقك ازكشورهاي ديگر و  با توجه. شودتومان خريداري مي هزار 12تا  5باشد به قيمت بازاري مي
  .پذير استپرورش آن توجيه  تكثير و ،خريد واردات و

 پرورش و تكثير :فني دانش /فناوري عنوان
 AMPHIPRION CLARKII (BENNETT,1830)فارس خليج ماهيدلقك
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  مشخصات علمي و فني: 
به وجود منابع غني ماكروجلبكهاي دريايي در آبهاي ساحلي جنوب ايران در سواحل خليج فارس و درياي عمان و ارزشها و  با توجه

اهميتهاي فراوان آنها در برخي صنايع مهم داخلي كشور، ساالنه چند صد تن از محصوالت استخراجي مربوطه به كشور وارد شده و 
از مهمتـرين خانـواده هـاي جلبكهاي دريايي ايران كه داراي ارزشهاي اقتصادي و صنعتي دارد، . گرددميلياردها دالر ارز از كشور خارج مي

از ) آلژينوفيـتها(  Sargassaceaeو  Dictyotaceaeاز جلبكهـاي سبـز،  Caulerpaceaeو  Ulvaceaeتـوان بـه مي
از جلبكهاي قرمـز اشاره ) كاراگينوفيتها و آگاروفيـت( Gracilariaceae و Hypneaceae  ، Gelidiaceaeاي وجلبكهاي قهوه

 ◌ً عموما .گرددبه توضيحات فوق، ضرورت آشنايي و معرفي روشهاي مختلف كشت و پرورش اين جلبكها احساس مي با توجهلذا . نمـود
يرجنسي و قطعه قطعه بر اساس گونه، محل و عمق آب، چهار روش كلي در كشت و پرورش جلبكها وجود دارد كه سه روش از طريق غ

  . باشدنمودن جلبكها و يك روش از طريق جنسي و آزاد نمودن اسپورها يا سلولهاي جنسي مي
  و Gracilaria chiliensis روش معمول در كشور شيلي با گونه :كشت و پرورش در بستر:روش اول :روشهاي غير جنسي

نظير  وسيله وسايل مختلفيهداخل بستر نشا شده يا اينكه ب مستقيماًها يا صورت كه گونهباشد. بدينمي spp Caulerpaهايگونه
ز ا شوند. روش دوم: كشت و پرورش ثابت با ارتفاع كم از سطح زمين: در اين روش معموالًهاي پالستيكي در روي بستر محكم ميلوله
مدي  و اين روش در مناطق كم عمق و بين جزرشود. هاي چوبي و طناب براي ثابت كردن سيستم و نشا كاري جلبك استفاده ميپايه

شود. شبيه روش دوم بوده با اين تر و دور از ساحل استفاده ميشود. روش سوم: روش شناور: اين روش در مناطق عميقكار گرفته ميهب
  گردد. وسيله طناب و لنگر به كف دريا ثابت ميهوت كه باتف

توان از روشهاي فوق اقدام به انجام آن گرفت، هاي خاصي كه نميرد گونه يا گونهاز طريق جنسي بوده و فقط در مو روش جنسي:
روي طناب يا هر وسيله مورد نظر و  گردد، و آن تكثير مصنوعي و آزاد سازي اسپورهاي جنسي در آزمايشگاه و نشست آنها برانجام مي

   سپس انتقال به دريا يا استخر است.

 ماكرو پرورش و كشت :فنيدانش /فناوري عنوان
 كشور بومي دريايي جلبكهاي
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  توجيه مالي و اقتصادي: 
 .مزيت مهم انجام پرورش جلبك در كشور، عدم نياز به تجهيزات خاص از قبيل احداث استخر و غيره و همچنين هزينه آنچناني است

دو جنس  براي كيلوگرم 500 و 2000 ترتيببه مربع، متر 1000 در روزه 50 تا 45 دوره يك آگاروفيت در هايگونه پرورش از
 خشك به تر وزن 1:10 حدود احتساب با .باشدمي تن 5 و تن 20 ترتيببه هكتار در يعني. است بوده گراسيالريا و گراسيالريوپسيس

 جلبك كيلوگرم 500 و گراسيالريوپسيس براي) درصد آگار 15با احتساب ( آگار كيلوگرم 300 ، حدود خشك جلبك تن 2 ، جلبكها در
دالر براي هر كيلو در نظر  10طور متوسط هاگر ب .آيدمي به دست گراسيالريا براي) درصد آگار 18با احتساب ( آگار كيلوگرم 90 خشك،

تواند عمليات فوق در سواحل جنوب كشور مي. خواهد آمد به دستدالر  900و  3000حدود  ترتيببهروزه  50گرفته شود، در يك دوره 
  .در تمام فصول سال و در شمال در نيمه اول سال به انجام برسد
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پرورش آرتميا در استخرھای عايق بندی شده با اليه ھای عنوان فناوري/ دانش فني/ توانمندي فناورانه:  
  پالستيکی

  مشخصات علمي و فني: 

هاي طبيعي واستخرهاي  آرتميا به درجه حرارت باعث ايجاد محدوديت در گسترش جمعيت وپرورش آنها در زيستگاهزيادحساسيت 
ها ويا در استخرهاي پرورشي مي تواند  در اين زمينه ايجاد كنترل مناسب پيرامون درجه حرارت در زيستگاه .پرورشي مي گردد

. تر آرتميا گرددبيش ذي توده و سيستتوليد  ها موجب ازدياد جمعيت آرتميا در آنها واستخرفيتوپالنكتوني عالوه بر شكوفايي بيشتر 
با صفحات پالستيكي براي ذخيره سازي حرارت وجذب بيشتر  آنها پوشش دادن ،روش صحيح براي حفظ دماي آب در استخرها

محدود تعويض آب باعث ماندگاري بيش از حد بسياربا مقدار  رتميانگهداري جمعيت متراكمي از آ  .انرژي حرارتي نور خورشيد است
ي فن آور. در استخرها مي گردد آنهاوهمچنين ساير باقيمانده هاي متابوليكي مثل آمونيوم ونيترات دفع شده توسط  مواد دفعي

در استخرهاي عايق با تراكم باال  رتميابهترين راه حل براي رهاسازي آ  Biofloc technology (BFT) هاي بيوفالك توسعه باكتري
عبارت از گسترش وكنترل  (BFT) فن آوري .بندي شده با شرايط تعويض آب بسيار كم ويا در شرايط عدم تعويض آب مي باشد

سوسپانسيون حاصل از كود دهي توام با  مي باشد. هاي هتروتروف در ستون آب با اضافه نمودن كربوهيدرات به استخرها ميكروب
اي چرا ه ها باضافه ذرات مواد آلي وتك سلولي ها وباكتري ها شامل رشد توام فيتوپالنكتون ته وكربوهيدراتكودهاي نيتراته، فسفا

اگر نسبت كربن به نيتروژن  در كود دهي استخرها بخوبي متعادل گردد آمونيوم حاصله از سوخت وساز .دز باكتريها خواهد بوا كننده
ونياكي دفع شده به مصرف باكتريها رسيده وتبديل به بيومس باكتريايي پروتئيني مي متراكم موجود در استخر وفضوالت آم آرتمياي

ها جهت تامين بخشي از  باكتري استفاده از. خواهند داشتاست فيلتر كننده آرتمياكه جانوري گردد كه قابليت مصرف توسط 
  استه بود ها با فيتوپالنكتون همراه نوان غذاي كمكينيازهاي غذايي آرتميا قبال گزارش ونتايج حاكي از امكان استفاده از آنها بع

  :فناورانه توانمندي /فني دانش /فناوري عنوان
 يهال با شده بندي عايق استخرهاي در آرتميا پرورش
   پالستيكي هاي
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  توجيه مالي و اقتصادي:

بايستي برداشت متراكم محصول با تناوب مناسب صورت  در عايق بندي استخرها توجيه اقتصادي سرمايه گذاريهاي بعمل آمده براي
پذيرد، بعالوه تعويض آب استخرها بايد تا سطح حداقل مورد نيازكاهش داده شود تا از اتالف حرارت استخرها با جايگزيني آبهاي 

ين امكان نفوذ آب شور در لذا توليد محصول با كمترين مصرف آب ( جبران تبخير) صورت مي پذيرد. عالوه بر ا .سردتر ممانعت شود
اراضي همجوار وحوزه هاي زيرزميني كامال از بين مي رود.ذخيره حرارت وممانعت از كاهش دفعتي حرارت آب استخرها باعث افزايش 
طول دوره حرارتي مناسب براي پرورش آرتميا حداقل بمدت دو ماه در سال گرديده وامكان توليد وعرضه ذي توده زنده آرتميا در 

ل سرد سال از توجيهات اقتصادي مهم براي اين كار مي باشد.پرورش آرتميا در استخرهاي عايق بندي شده با اليه هاي پالستيكي فصو
در مركز تحقيقات آرتمياي كشور توسط كارشناسان اين مركزصورت گرفته ودر طي مدت مزبور پيرامون  1397تا سال  1394از سال 

متر مربع تحقيق شده است.  نتايج نشانگر امكان 1000مترمربعي بمساحت كل  120استخر روشهاي مديريتي وكوددهي در هشت 
توليد ساالنه حدود يك الي يك ونيم تن ذي توده آرتميا وحدود ده كيلوگرم سيست آرتميا در اين استخرها بوده است.اين مقدار 

سيار مناسبتري بويژه بمنظور عرضه زنده محصول در بازار توليد كامال بيشتر از استخرهاي خاكي بوده واز شرايط كيفي وبهداشتي ب
برخوردار بوده است. بطور خالصه افزايش طول دوره پرورش وعرضه ساالنه، مخاطرات زيست محيطي كمتر، سهولت صيد، شرايط 

خرهاي آرتميا در است بهداشتي مناسب ترومحصول بيشتر همراه با مصرف آب كمتر از مزاياي استفاده از اين فناوري نسبت به پرورش
 خاكي مي باشد. 
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  :فني مشخصات علمي و
  به اينكه مرواريد پرورشي در مزارع پرورش صدف دركشورهاي  نظر

داشته .. .پيشرفته با موفقيت چشمگيري همراه بوده و سودآوري كالن اقتصادي براي كشورهاي پيشرفته مثل فرانسه، ژاپن، استراليا و
  كشور ما عليرغم داشتن منابع ازطرفي .است

اهميت  به با توجه) نخيلو، بندر تبن، چيرويه، الوان، كيش و هندورابي(ساز در منطقه غربي استان هرمزگان  هاي مرواريدغني صدف
توان با اين طرح در درجه اول به حفظ باشد ميبه اينكه كشور ما در حال توسعه مي با توجهاقتصادي مرواريد در بازارهاي جهاني و 

با توليدات مرواريد پرورشي به ارزآوري براي مملكت كمك شاياني نمود و باعث اشتغال  دخاير صدف محار و لب سياه و در درجه دوم
غل دكمه سازي و تابلوهاي تزييني به ايجاد ش ،هاي جانبي مانند پودر صدف، صنايع منبت كاريدر مناطق جنوبي شد و با احداث كارگاه

ف جهت استحصال مرواريد طبيعي و همچنين حفظ ذخاير موجود رويه اين صدحال براي جلوگيري از صيد بي .در منطقه كمك نمود
  .در منطقه اقدام به تكثير و پرورش صدف مرواريدساز نمود

صدف  پرورش هاي ساختماني كه شامل كارگاه تكثير وزمين مورد نياز جهت كارگاه: گذاريزمين مورد نياز جهت دفتر و كارگاه هسته
گذاري، دفتر و ساختمان اداري، انبار، اتاق نگهباني، سرويس بهداشتي، ه، كارگاه هستهتا مرحله صدفچه، سالن كشت غذاي زند

محوطه  .باشدهكتار نزديك به ساحل مي 10اتاق كارگران محوطه آن به وسعت  كارشناسان،اتاق  استخرهاي بتوني،كارگاه غواصي،
هكتار در مناطق صخره اي و در  10ديك به كارگاه و به وسعت ها در دريا: مزارع احداثي در دريا بايد نزمزرعه جهت استقرار صدف

  .متري در دريا باشد 15تا  10عمق 

 

 پرورش و تكثير :فني دانش /فناوري عنوان
 مرواريد توليد جهت  PINCTADA MARGARITIFERAسياه لب ساز مرواريد صدف

   پرورشي مرغوب
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  :شوندبراي انتخاب محل احداث مزرعه پيشنهاد مي نظرگرفتن شرايط زير در
 ،مانند محل انباشت زبالهانتخاب محلي بدور از منابع بالقوه آلودگي  .آلودگي باشد عاري از پاك و آب دريا بايستي تميز، كيفيت آب،-1

  .ها باشدهاي شيرين مانند رودخانهمحل ورود آب مناطق داراي آلودگي انساني و مناطق شيميايي يا انبارهاي نفتي،
  .مناسب است متر15تا  8 عمق ،عمق بين -2
زياد بودن جريان يا فعاليت  .مهيا ساختن غذاي جديد براي اويسترها الزم است يك جريان آرام براي تميز شدن آب و ،جريان آب -3

  .سازدار در مزرعه را با مشكل مواجه ميموجب كند شدن رشد اويسترها شده وك ،امواج
نان ها اطميدار وكارگران از سالمت صدفتا مزرعه جايي قرار داشته باشد مزارع بايستي در .مرواريد بسيار با ارزش است ايمني، -4

  .سان باشدآحراست از آن  داشته باشند و رسيدگي، سركشي و
اثر  موجب تخريب مزرعه در اين امر .ماهيگيري وكشتيراني، ازمناطق با تردد زياد شناورها يا فعاليت هاي ماهيگيري پرهيزگردد -5

  .مجموع از مناطقي با هرنوع دستكاري توسط انسان پرهيز گردد در .گرددخطوط كشتيراني مي ها وپروانه كشتي
  : د نياز اوليه براي كار تكثير صدفمواد و وسايل مور

ترهاي ي، پمپ آب تك فاز، پمپ جت جهت شستشو، مخازن رسوب گير، فيلتر شني، هولدر فيلتر، كارتريج فل)پمپ هوا(، ايربلوور P.V.C تلين و اهاي پليصدف، صدف بازكن، اسپاچول، ست جراحي صدف يخدان، طناب نايلوني، لوله خيمه نگهداري صدف، پانل نگهداري
متر مكعبي آب، مخازن فايبرگالس  5ميكرون، فيلتر كربن، دستگاه ماوراء بنفش و المپ مربوطه، مخازن اصلي  1و  5 ، 20، 50، 100

ريزي، تانك شكوفايي تخم، مخزن فايبر گالس نگهداري مولدين، مخزن ذخيره آب سرد، شيلنگ تني پرورش الرو، مخزن تخم 4
شمي، ميكروسكوپ دوربين دار، ميكرومتر چ، سطل و تشت پالستيكي )گوه(آكواريومي هوا، كاردك فلزي، برس نايلوني، پيك چوبي 

ليتري، استوانه  50هاي پلي اتيلن، اتوكالو ،  لولهسينگنيت پالستيكي، سبد پالستيكي صدف، ايرا الم و المل، الم شمارشگر الرو
النكتوني با هاي پالك اي جهت كشت غذاي زنده،هاي شيشهاي، مواد شيميايي، قفسهمدرج، پيپت اتوماتيك، همزن پالستيكي استوانه

يو همچنين كشت و پرورش چهار گونه ميكرو آلگ جهت جهت كشت باكتري ويبر TCBSهاي مختلف، استاپر و محيط كشت چشمه
  .تغـذيه الرو صـدف لب سياه

  
  :اقتصادي توجيه مالي و

مندي وزارت جهادكشاورزي و همچنين شركت سهامي شيالت ايران و به وضعيت و جايگاه فعلي آبزيان پرورشي و عالقه با توجه
 اي كه بين كشور ما و ديگر كشورها ازنظربه ارتفاع سطح فرهنگ پرورش آبزيان در جامعه و ايجاد فاصله با توجهمسئولين كشور و 

ي جهت ينپروتيان توليد آبزيان پرورشي وجود دارد و همچنين تقاضاي بازار جهاني به اين موجودات ارزشمند كه در تهيه چسب، مواد زمي
سرمايه گذاري در اين بخش يك كار توليد ملي  باشد اقدام به طرح مذكور نموده كهموثر ميخوراك انسان، دام و طيور، استفاده دارويي 

  باشد و توجيهات اقتصادي بسيار خوبي برايمنافع فرهنگي و اقتصادي و ارزي كشور مي و در جهت ايجاد شغل،
ين عالوه بر ا. نمايدرا امكان پذير ميسرمايه گذاري خواهد داشت، كه با طرح اين موضوع توسعه و فراگير شدن صنايع شيالتي 

صول به قيمت اين مح با توجهبسته بندي  به صورتعرضه كننده محصوالت گوشتي و  صورت حضور در بازارهاي جهاني به عنواندر
  .كندگذاري در اين بخش از توليد را دو چندان ميدر بازارهاي جهاني سرمايه 
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هاي اقتصادي دولت جمهوري اسالمي در جهت رهايي از اقتصاد تك محصولي و جلوگيري به سياست با توجهبر همه اين مسائل عالوه
مل و اقدام و ع از شغل هاي كاذب و جايگزيني ساير محصوالت بجاي نفت، و سند چشم انداز توسعه كشور در سال اقتصاد مقاومتي،

ل به اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمي و مورد يادشده يكي از حمايت از سرمايه گذاران ايراني اين موضوع بستر مناسبي جهت ني
  .تواند باشد، كه تحقق آن به هيچ وجه دور از ذهن نيستنمونه هاي بارز آن مي
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  مشخصات علمي و فني:
پروري در  ي عمده آبزيهاكي از فعاليتي) Litopenaeus vannamei( يغربديسف ويژه گونهصنعت تكثير و پرورش ميگو ب

سوء  با توجه به اثرات وباشد ها از عوامل اصلي محدود كننده افزايش توليد ميباشد ولي بروز بيماريجمله ايران ميكشورهاي جهان از
) EMSد هنگام (نوظهور مرگ زو يي مانند بيماريهايمارياز بروز ب يريشگيها و مواد شيميايي، كنترل و پبيوتيكاستفاده نادرست آنتي

به به اقدامات نويني دارد كه مقرون نياز )،WSSDي مانند بيماري لكه سفيد ميگو (كردن اخطار يروسيو يهايمارياز ب ياريبسو 
از  اييريباكت هايپروبيوتيكسازي و شناسايي مولكولي  جدا با هدفها لذا پژوهش .صرفه، موثر و ايمن براي محيط و انسان باشند

يبريوزيس وهاي منتخب بر ضريب رشد، پيشگيري از بروز ، بررسي اثر باكتريو محيط زيست آن غربيسفيد دستگاه گوارش ميگوي 
رورش ميگو با استفاده و پ هاي پروبيوتيكي بومي صنعت تكثيرسازي شرايط رشد باكتريبهينه و كيفيت آب مرحله پست الروي ميگوها،

ء، ميزان توليد در واحد سطح، درصد بر روي عملكرد رشد، بقاهاي پروبيوتيكي بومي باكترياثر  ، (RSM)سطح پاسخاز روش 
وارشي و تاثير هاي گ، آنزيمءهاي بومي بر ميزان بقا، مطالعه اثر پروبيوتيكهاي گوارشي ميگوي سفيدغربيآنزيمو فعاليت  بازماندگي

هاي پرورش ميگو در اخصشهاي پروبيوتيكي بومي بر تريباكپروبيوتيك انتخابي بر بيان ژن سيسستم ايمني ميگوي سفيدغربي، اثر 
 عنوان اختراع ملي ثبت وبه 19/8/92در تاريخ  81097هاي جداسازي شده با شماره استخرهاي پرورشي صورت گرفت و پروبيوتيك

 ژنركت تكها با شپروبيوتيكفني توليد انبوه اين ي ژن ثبت شد و قرارداد فروش دانشهمچنين توالي مولكولي آنها در بانك جهان
 باشد.برداري دامپزشكي مي زيست منعقد و در حال اخذ پروانه بهره

 
  جيه مالي و اقتصادي:تو
وي هاي كمي و كيفي ميگشاخص يسياست ارتقاباشد. لذا ميي جامعه يافزايش سهم آبزيان در امنيت غذاكي از محورهاي توليد، ي

   باشدو ميهاي تكميلي برنامه راهبردي ميگپروبيوتيك بومي نيز يكي از حلقه توليد .است يكي از اهداف صنعت آبزي پروريپرورشي 

 فراسودمند غذاي توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 ورشپر صنعت در استفاده منظور به پروبيوتيكي

   ميگو
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    دهاي تكثير وري واحبهره توليد، روند سبب افزايش و بهبود گويمتكثير و پرورش به صنعت  ي بومي و كارآمدهاكيوتيپروب يمعرفو 
ويژه در مناطق جنوب كشور و همچنين مانع از خروج ارز از زار و آب دريا ببهره برداري بهينه از اراضي شورهدرنتيجه و و پرورش ميگو 

اند، با شرايط كه تاكنون در صنعت تكثير و پرورش ميگوي مورد استفاده قرار گرفته هاي تجاري وارداتيپروبيوتيكشود. كشور مي
) سازگاري آب باالي دماي و باال ها (شوريهاي باكتريايي بومي موجود در اين اكوسيستمي خليج فارس و درياي عمان و سويهجغرافياي
 روبيميك تعادل خوردن برهم باعث و بوده زيست محيط به بومي غير هايسويه ورود معادل وسيستماك به هاآن ورود عالوهب ندارند و

زاف اين محصوالت را وارد كشور هاي گدهندگان بناچار با هزينهعدم كارايي محصوالت خارجي پرورش رغمگردد. عليمي اكوسيستم
هاي يماريببومي خود سبب بروز  هاي ميكروبي ناشناخته غيرورود گونهشود بلكه ز از كشور ميتنها سبب خروج ار كه نه كنندمي

  كنند.ناخواسته به اقتصاد كشور وارد مي ناپذيري را به طورپرورش ميگو گشته و خسارات جبران نوظهور در مراكز تكثير و مزارع
 زانيم فزايشابلكه سبب  ابدييم شيافزا گويورش متنها سود حاصل از پرنه ،در واحد سطح ديتول ميزان شيافزابا  ياقتصاد دگاهيداز 
  گردد. اهش فشار صيد بر ذخاير دريايي ميو ك كسب در آمد ارزي ،توسعه صادرات محصوالت شيالتي، امنيت غذايي، نييپروت ديتول

            توليد  تواناييهاي بومي نسبت به انواع تجاري آن، سازگاري با شرايط زيست محيطي ايران، ين مزيت پروبيوتيكترمهم
اشد. همچنين بي مناطق پرورش ميگو در ايران ميجمله باكتريوسين و باالخص مقاومت به شوري و دماي باالهاي گوناگوني ازمتابوليت

هكتاري در استان بوشهر صورت گرفت و در تيمارهاي مختلف به غذا پروبيوتيك بومي افزوده شد  1طي پژوهشي كه در استخرهاي 
با استخرهاي بدون پروبيوتيك مورد مقايسه قرار گرفتند. در ميانگين شاخص توليد و سودآوري ميان تيمارهاي با غذاي فراسودمند و 

و افزايش            FCRتيمار غذاي فراسودمند سودآوري حاصل از كاهش  ٪21,75ي كه به طور كنترل اختالف معناداري مشاهده شد
  كنترل داشت. لذا توجيه اقتصادي بااليي در استفاده از غذاي فراسودمند در پرورش ميگو وجود دارد.بازماندگي نسبت به گروه 
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  مشخصات علمي و فني: 
ياري از ريزند و در بسغذايي بسيار در دسترس (گياهان دريايي كه به وفور به ساحل ميدر اين طرح از يك ماده  -تهيه غذاي كنستانتره

 يني در غذاي پلت شده كنستانتره ميگو، يعنييجاي منايع گران قيمت پروتيطي را به همراه خواهند داشت) بهموارد مشكالت زيست مح
روه آماري گدار با جامعه(بدون اختالف معني منفي بر رشد و بازماندگيآرد ماهي وارداتي، استفاده خواهد شد. اين جايگزين بدون تاثير 

وليد غذا و باشد. قيمت تمام شده تكنترل)، باعث كاهش كلسترول گوشت ميگو و تغيير رنگ آن شده كه مطابق با سليقه مشتريان مي
  د يافت.داري كاهش خواهمعني به طورمتعاقب آن قيمت تمام شده توليد ميگو در حجم انبوه 

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

هاي فرد براي كارخانهه يني منحصر بيكمبود آرد ماهي، حتي در بازارهاي جهاني و افزايش قيمت آن، باعث شده است تا اين منبع پروت
توليد كننده غذاي ميگو قابل دستيابي نباشد و يا در برخي شرايط از آرد ماهي تاريخ گذشته و نامطلوب استفاده نمايند كه امنيت غذايي 

منظور رفع  مشكل ساز خواهد شد. به كه يك شاخص كنترلي غذا است باال رفته و TVNجامعه را با مخاطره همراه سازد. در اين صورت 
دل مناسب و همچنين تعا استفاده از گياهان دريايي به دليل منشاء دريايي، با داشتن منابع عظيم در سواحل جنوبي كشور اين نقيصه،

  ود. شيي توسط نتايج اين پروژه، توصيه ميااسيدهاي آمينه ضروري و اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره بعد از اثبات كار
داري بر كاهش قيمت تمام شده غذا و آبزي خواهد داشت بلكه كيفيت محصول نه تنها تاثير معني جاي آرد ماهيهجايگزيني اين محصول ب

ار بهينه سازي در كنخواهد بود نياز به تحليل دارد.  نهايي را ارتقاء خواهد داد. موضوع افزايش كيفيت نيز از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت

 

 جلبكازاستفادهباميگوغذاييجيرهتوليد:فنيدانش /فناوريعنوان
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راهم كثيري از مردم منطقه سواحل جنوب كشور ف زايي براياين گياهان دريايي زمينه اشتغالبرداري از صنعتي شدن بهرهصورت توليد، در
  توان به موارد زير اشاره نمود:سازي كيفيت مياز بهينهخواهد نمود. 

  سازي پايداري غذا در آب                     بهينه
  سازي رشد آبزي بهينه

  بهينه  سازي بازماندگي آبزي 
  ازي رنگ گوشت آبزي از منظر بازارپسندي بهينه  س

  بهينه سازي ميزان كلسترول گوشت آبزي 
هزار تن ميگو با ضريب تبديل   10تا  8هزار تن كپور معمولي، و  30هزار تن ماهيان سردابي، 140آبزي پروري كشور با توليد ضرورت: 

ين آرد ماهي، نياز به اين يدرصد پروت 30با احتساب سهم متوسط هزار تني غذا نياز دارند كه  270به مقادير باالي 5/1غذايي متوسط 
 12تا  8درصد  از آرد ماهي توسط آرد جلبك جايگزين گردد، بين  15الي  10رسد. چنانچه هزار تن مي 81محصول وارداتي به بيش از 

  .باشدپروري ميآبزي هزار تن نياز وارداتي اين محصول كاهش خواهد يافت كه آورده اقتصادي بااليي براي صنعت
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  مشخصات علمي و فني: 

درصد) و سطوح مختلف انرژي  20و  16، 12، 8ين، سطوح مختلف چربي (يدرصد پروت 45و  40، 35، 30هايي با سطوح مختلفجيره
مورد  روز 60به مدت  هايي با سه تكراركيلوكالري بر كيلوگرم) فرموله و ساخته شد. اين جيره ها در گروه 5000و  4500، 4000،  3500(

  نظر هاي رشد و تغذيه محاسبه و ارزيابي گرديد. ماهيان با عملكرد بهتر ازدر انتهاي آزمايش شاخصتغذيه ماهيان قرار گرفتند. 
 ر نظر گرفته شدند.عنوان نتايج نهايي دها بهشاخص

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

ه با جيره فرموله شده در يك دوره پرورش تغذي گرمابياي با ساير ماهيان اي يا چندگونهابتدا بايستي ماهي كلمه به روشهاي تك گونه
ماهي  به ميزان رشد و توليد توجيه اقتصادي جيره غذايي فوق با توجهشده و شاخصهاي رشد و تغذيه آنها به دقت ارزيابي گردد. سپس 

  بررسي گردد.
  
  
  
  

 غذاي توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

   )قد انگشت مرحله( كلمه ماهي
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  : مشخصات علمي و فني

  باشد:داراي مشخصات زير مي استغذايي كه دستاورد پروژه اجرا شده در ايستگاه تحقيقاتي بندر امام (ره)  هاين جير
 80%  پودرماهي جيره با پودر سويا جايگزين گرديد  %100تا  
  گرم غذا است. 100كيلوكالري در  362ميزان انرژي آن  
 اخلي به وفور در بازار د ار رفته بقية اجزاي جيره ارزان قيمت بوده وكغير از كازئين و پودر اسكويد كه به نسبت پاييني در آن به

 شوند.مييافت 
  ميزان رشد و بازماندگي و نيزFCR ) نداشته است.%100در اين جيره تفاوت معني داري با جيرة كنترل (  

  
  :توجيه مالي و اقتصادي

باشد. به اين دليل حذف غذايي پودرماهي مي هجير ءباشد كه گرانترين جزمي %60غذا در توليد آبزيان ازجمله ميگو حدوده سهم هزين  
غذا به شدت كاهش يافته و راندمان توليد را به صورت  هشود تا هزينپودرماهي از جيره و يا به حداقل رساندن آن موجب ميكامل 

 شود و لذا در حالمي از بازار خارجي تامين ماهي توليد آن در داخل محدود بوده و عمدتاً برد. عالوه بر گران بودن پودرملموسي باال مي
آمده  به دست هآيد. خوشبختانه در جيرصنعت آبزيان در كشور به حساب مي از عوامل محدود كننده در توسعةحاضر به عنوان يكي 

داري  يد نسبت به تيمار شاهد كاهش معنيكامل حذف نمود بدون اينكه تول توان به صورتماهي به حداقل رسيده و حتي مي پودر
  .نشان دهد

  
  
  
  

 ارزان غذايي جيره توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
   ماهي پودر حداقل با وانامي ميگوي قيمت
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  مشخصات علمي و فني:
روز پس از قطع پايه چشمي مولدين، بررسي  3. درصد بود 10درصد و  50حداكثر پروتيين خام و چربي خام در غذاي پلت توليدي مولدين به ترتيب 

جگر  +ماهي مركب + كرم پري نرئيس (تحقيق بدين صورت انجام شد كه از غذاهاي طبيعي . ها آغاز گرديددر تانكوضعيت جنسي مولدين ماده 
و فقط غذاي پلت مولدين در تيمارهاي مختلف ) درصد 50هر يك به ميزان (به تنهايي، مخلوطي از غذاهاي طبيعي و غذاي پلت مولدين ) گوساله

چنين هم. بود) به گرم(هاي انجام شده شامل، طول كاراپاس، طول كل و وزن تر كل بدن ميگو گيرياندازه. دجهت تغذيه مولدين ماده استفاده ش
باط بين ارت. اي كه به رسيدگي جنسي رسيده بودندمرحله رسيدگي جنسي مولدين ماده، وزن تخمدان، هماوري و وزن هپاتوپانكراس مولدين ماده

) GSI(ن ميگو و وزن تخمدان و ارتباط بين وزن تخمدان و وزن بدن، ارتباط بين شاخص رشد تخمداني هماوري با طول كل بدن ميگو، وزن بد
دين بر غذاي پلت مول تر طبيعينتايج نشانگر تاثير قابل توجه استفاده همزمان از غذاي. نيز تعيين گرديد )HSI(و شاخص رشد هپاتوپانكراسي 

  . تر طبيعي و غذاي پلت مولدين بودايي از غذاهايرسيدگي جنسي در مقايسه با استفاده به تنه
  

  توجيه مالي و اقتصادي:
هاي سهولت نگهداري، حمل و نقل، تغذيه مولدين و ارزان به مزاياي استفاده از غذاي پلت جهت رسيدگي جنسي مولدين ميگو، از جنبه با توجه

 50ميزان ه ب )كرم پري نرئيس، ماهي مركب و جگر گوساله(تر بودن نسبت به غذاهاي تر طبيعي، تالش گرديد تا استفاده از غذاهاي تر طبيعي 
در . ودشدر حال حاضر در مراكز تكثير ميگوي كشور از غذاهاي تر طبيعي جهت رسيدگي جنسي مولدين استفاده مي. اده شوددرصد كاهش د

س همچنين قيمت هركيلوگرم كرم پري نرئي. صورت كاهش نياز به اين نوع غذا، هزينه تكثير مولدين بميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت
ريال بوده در حالي قيمت هركيلوگرم غذاي پلت مولد در حدود  350/000ريال و جگر گوساله   300/000شده  ريال، ماهي مركب پاك 700/000
تواند موجب كاهش قابل درصدي استفاده از غذاهاي تر طبيعي و استفاده از غذاي پلت مولدين مي 50لذا كاهش . ريال برآورد گرديد 80/000

 . ولدين و درنتيجه هزينه تكثير مولدين گرددهاي تامين غذاي مورد نياز متوجه هزينه

 غذايي جيره توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 ميگوي ماده مولدين جنسي رسيدگي

  سفيدغربي
)LITOPENAEUS VANNAMEI(   
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  مشخصات علمي و فني:

  اجزاي غذايي مورد استفاده جهت توليد غذاي گياهي -1جدول
  نوع ماده اوليه مصرفي جيره گياهي  رديف

 آرد كنجاله سويا 1
 آرد ماهي 2
 آرد سر ميگو 3
 آرد گندم 4
 روغن ماهي 5
 گلوتن 6
 لسيتين سويا 7
 مكمل ويتاميني 8
 مكمل معدني 9

 همبند 10
   

  :هاي مورد استفاده جهت توليد غذاي گياهي ميگودستگاه
 .مترميلي 1اسب بخار و با نمره توري  20دستگاه آسياب چكشي با موتور  -1
 .مترميلي 0/5اي با نمره توري دستگاه آسياب پروانه -2
 اي پارويي.محفظه 2ميكسر افقي  -3
  .دستگاه 3متري  3باالبرهاي  -4

 ميگو غذاي توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

  گياهي پروتيين با
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  :اقتصادي و مالي توجيه
   گياهي غذاي هركيلوگرم توليد هزينه مجموع -ريال 000/32   غذا هركيلوگرم توليد نشده بينيپيش هايهزينه ساير - ريال 800  ميگو غذاي توليد كارخانه در گياهي غذاي كيلوگرم هر توليد دستمزد -ريال 500/5   گياهي غذاي هركيلوگرم توليد اوليه مواد هزينه -ريال 700/25  :وانامي ميگوي گياهي غذاي توليد هزينه
  گياهي غذاي تن 100 فروش قيمت -ريال 000/000/840/3  غذا هركيلوگرم) درصد 20( فروش سود+  غذا هركيلوگرم ساخت هزينه -ريال 400/38   .بود خواهد ريال 000/000/200/3 ميگو گياهي غذاي تن 100 ساخت هزينه
   ايكارخانه غذاي تن 100 خريداري هزينه -000/000/300/4  ايكارخانه غذاي هركيلوگرم قيمت -ريال000/43  حاصله سود=  ريال 000/000/840/3-000/000/200/3-000/000/640 ريال
 مساحت به توجه با. دارد نياز پرورش دوره يك در ميگو غذاي تن 100 حدود در ميگو، پرورش هكتاري 20 مزرعه هر     گياهي و ايكارخانه غذاي تن 100 قيمت اختالف - 000/000/640 ريال

 نياز مورد هرسال در ميگو غذاي تن 000/39 حدود در بود، هكتار 6500 درحدود 1393 سال در كه كشور ميگوي پرورش
 ريال 000/000/600/249 توجه قابل عدد گردد ضرب گياهي غذاي توليد درنتيجه غذا هزينه كاهش در اگر كه باشدمي

    .شد خواهد حاصل
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  :مشخصات علمي و فني
ياز ي مورد نماهي تيالپيا در مرحله پرواري از جمله ميزان پروتيين، چربي و انرژهاي تحقيقاتي انجام شده نيازهاي غذايي طي طرح

منابع تامين  هدر ادامه اقالم غذايي تشكيل دهند. كه از پروتيين جهت رشد استفاده گردد نه صرف انرژي ايگونهماهي تعيين گرديد به 
غذايي  آمد همراه با ضريب تبديل به دستمين حداقل نياز اين ماهي انضمام ميزان اسيدهاي آمينه مورد نياز جهت تاپروتيين و چربي ب

  . مناسب
  

  :توجيه مالي و اقتصادي
  كارخانجات توليد خوراك آبزيان با تكيه بر اين فرمول توان توليد خوراك مناسب پرورش اين گونه آبزي جديد الورود به صنعت

    .آبزي پروري كشور را خواهند داشت
  
  

  

  

       

 يغذاي جيره توليد :فني دانش /فناوري عنوان
 پرواري مرحله در تيالپيا ماهي
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  مشخصات علمي و فني: 

تواند با راندمان مطلوبي براي پرورش اين گونه عمل بود كه مي خواهد اين جيره كامال ً اختصاصي ماهي آزاد درياي خزر -1
  .كند

توان بيان نمود يك جيرة اقتصادي و مقرون به صرفه خواهد از آنجا كه نسبت اجزاي جيره به دقت تعيين گرديده، لذا مي -2
   .بود
  ماهيان هبچ ايمني سيستم عملكرد بهبود و غذايي هايجيره كيفي بهبود غذا، مطلوبيت افزايش -2
 ارتقاء وضعيت موجود جهت دستيابي به حداقل ضريب تبديل غذايي و افزايش توليد در واحد سطح  -3
هاي توليد ماهي ايجاد قطب توليد جيره غذايي مخصوص ماهي آزاد درياي خزر در سطح ملي و بين المللي و كاهش هزينه -4

 آزاد درياي خزر  
  

 

 جيره توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 SALMO( خزر درياي آزاد ماهي اقتصادي

TRUTTA CASPIUS( 
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  :توجيه مالي و اقتصادي
به شرايط  با توجهبه اينكه با استفاده از مواد اولية موجود در كشور و  با توجهباشد و اختصاصي ماهي آزاد درياي خزر مياين جيره كامالً 

 بومي و منطبق بر شرايط آب و هوايي كشور اقليمي كشور تهيه و فرموله گرديده است يك جيرة اقتصادي، مقرون به صرفه، كامالً
اي، ايمني و فيزيولوژيك ماهيان تغذيه شده سبب افزايش توليد و راندمان هاي رشد، تغذيهشاخص باشد. از سوي ديگر با بهبودمي

   پرورش شده و رونق اقتصادي پرورش دهنده و واحد توليدي را به همراه خواهد داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مشخصات علمي و فني: 
)، يا صبر زرد يكي از گياهان دارويي Aloe veraورا (گياه آلوئه

عنوان يك داروخانه در  است كه در صنايع داروسازي كاربردهاي فراوان دارد. اين گياه ارزشمند داراي خواص متعددي است و در جهان به
، )Anthraquinon( وننآنتراكي ،)Famodin( فامودين، )Aloin( موادي نظير آلوئينورا حاوي آلوئهيك گياه شناخته شده است. 

باشد و نيز موجود در گياه، محرك سيستم ايمني مي  Bآلوئين . باشدمغ ميصدرصد  12و درحدود ، )Isobarbaloin(ايزوباربالوئين 
ين و يتركيبات فعال پلي ساكاريد، پروت. باشد و به همين دليل اثرات ضد التهابي داردها ميداراي خاصيت مهاري بر روي پروستاگالندين

 حاويورا وئهآل. ثر استموگليكوپروتيئن موجود در اين گياه داراي فعاليت فاگوسيتوزي بوده كه در درمان آسم برونشيال بزرگساالن 
يك كربوهيدرات كمپلكس  Acemannanآسمانان  .بخشداست كه از تورم و درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع مي يگليكوپروتئين

ورا است كه داراي اثر قوي در توليد سيتوكين است و فعاليت ضد تومور و ضد ويروس دارد و همچنين داراي خاصيت موجود در آلوئه
، نياسينو  سيد فوليكا ،A ،1B ،2B ،6B ،12B ،C ،E هايهايي در قالب ويتاميننتي اكسيدانآدر آلوئه ورا . تحريكي در ترميم زخم است

ست كه براي معده، روده ا التهابي اسيد چرب با خاصيت ضدسه ين گياه حداقل داراي ا. آمينو اسيدها و اسيدهاي چرب ضروري وجود دارد
 .پتاسيم، كلر، منگنز، مس و روي است مواد معدني شامل كلسيم، سديم، آهن،همچنين، اين گياه داراي . كوچك و روده بزرگ مفيد است

   .كندثر عمل ميموعنوان مسهل آنتراكوئين به. داردمليني بسيار قوي آلوئه ورا خاصيت  در )Aloin(آلوئين 

 غذايي مكمل توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 ALOE( ورا آلوئه گياه خشك عصاره پودر

VERA( پروري آبزي صنعت در زرد، صبر يا    



 

39 

ماهي براي مدت حداقل يك ماه  وزن غذاي روزانه آبزيان در تركيب با خوراك %1ميزان  ورا يا صبر زرد بهعصاره خشك گياه آلوئه
ر انواع شود و آبزيان را در براب(محدوديت مصرف ندارد) موجب افزايش پاسخ هاي سيستم ايمني بويژه سيستم ايمني غير اختصاصي مي

موجب  ريورا در صنعت آبزي پرونمايد. همچنين، مصرف عصاره خشك گياه آلوئههاي شايع و بومي محافظت ميها بويژه بيماريبيماري
شود و بر ميزان عملكرد رشد آنان تاثير مثبت دارد. درنتيجه با ) در آبزيان ميFCRبهبود هضم غذا و كاهش ضريب تبديل غذايي (

ورا در صنعت آبزي پروري بر ميزان توليد افزوده شده و سودآوري بيشتر را براي پرورش دهندگان آبزيان بكارگيري عصاره خشك گياه آلوئه
  ورا نسبت به مرزنجوش بهتر است.ن خواهد آورد. اثرات تحريك ايمني و عملكرد رشد آلوئهبه ارمغا

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

 دسترسي آسان، ارزان و سازگار با محيط زيست 
 دليل داشتن خاصيت ضد باكتري و ضد عفوني هاي صناعي در آبزيان بهكاهش مصرف آنتي بيوتيك 
  دارويي (آنتي بيوتيك ها)تاخير در ايجاد مقاومت 
 دليل داشتن خاصيت محرك سيستم ايمني افزايش مقاومت ماهي در برابر عوامل عفوني و محيطي به 
 ها كاهش حساسيت آبزيان نسبت به بيماري 
 كاهش تلفات آبزيان در مراحل مختلف پرورش 
 ها در آبزيانهاي درماني و عوارض بيماريكاهش خسارات ناشي از هزينه 
 وري و سود بيشتر پرورش دهندگان آبزيانيش بهرهافزا 
 دليل داشتن خاصيت تجزيه پذيري زيستي  هاي زيست محيطي ناشي از مصرف داروها بهكاهش آلودگي 
 دليل تجزيه پذيري زيستي هاي دارويي در آبزيان و محيط زيست بهعدم يا كاهش ميزان باقيمانده 
  از خروج ارزكاهش واردات داروهاي آبزيان و ممانعت 
 (انسان) اشتغالزايي در بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته، صنايع داروسازي و صنايع توليد خوراك آبزيان             افزايش سالمت آبزيان خوراكي و مصرف كنندگان  
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  مشخصات علمي و فني: 
شود و داراي خواص متعددي )، يكي از گياهان دارويي است كه در طب سنتي ايران استفاده ميOriganum vulgareياه مرزنگوش (گ

ي، سرشار از آهن، منگنز، مواد معدن رود. اين گياهكار ميهعنوان تقويت كننده سيستم ايمني باست. در طب سنتي ايران، اين گياه به
كند تا در برابر انواعي از ، و غني از فيبر است كه به بدن كمك مي3-، منبع طبيعي اسيدهاي چرب امگا Kها مثل ويتامين ويتامين
يت موجود در اين گياه خاصاي كاربرد دارد. تيمول، ماده فنلي ها مقابله كند. همچنين، اين گياه در درمان اختالالت تنفسي و رودهبيماري

  شود. ضد عفوني كنندگي قوي دارد. از تركيبات اين گياه در صنايع داروسازي استفاده مي
وزن غذاي روزانه آبزيان در تركيب با خوراك ماهي براي مدت حداقل يك ماه (محدوديت  %1ميزان عصاره خشك گياه مرزنگوش به

ها به ريشود و آبزيان را در برابر انواع بيماويژه سيستم ايمني غير اختصاصي ميايمني بههاي سيستم مصرف ندارد) موجب افزايش پاسخ
نمايد. مصرف عصاره خشك اين گياه در صنعت آبزي پروري موجب بهبود عملكرد سيستم هاي شايع و بومي محافظت ميويژه بيماري

چنين، مصرف عصاره خشك گياه مرزنجوش در صنعت آبزي پروري كاهد. همايمني آبزيان شده و از ميزان تلفات در دوره پرورش مي
ثير مثبت دارد. درنتيجه ود و بر ميزان عملكرد رشد آنان تاش) در آبزيان ميFCRموجب بهبود هضم غذا و كاهش ضريب تبديل غذايي (

ندگان ودآوري بيشتر را براي پرورش دهكارگيري عصاره خشك گياه مرزنگوش در صنعت آبزي پروري بر ميزان توليد افزوده شده و سهبا ب
  آبزيان به ارمغان خواهد آورد.

 :فنيدانش /فناوري عنوان
 پودر غذايي مكمل توليد

 مرزنگوش گياه خشك عصاره

)ORIGANUM VULGARE(، در 
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  توجيه مالي و اقتصادي: 
 دسترسي آسان، ارزان و سازگار با محيط زيست 
 باكتري و ضد عفوني دليل داشتن خاصيت ضدهاي صناعي در آبزيان بهكاهش مصرف آنتي بيوتيك 
 ها)يجاد مقاومت دارويي (آنتي بيوتيكخير در اتا 
 دليل داشتن خاصيت محرك سيستم ايمنيافزايش مقاومت ماهي در برابر عوامل عفوني و محيطي به 
 ها اهش حساسيت آبزيان نسبت به بيماريك 
 كاهش تلفات آبزيان در مراحل مختلف پرورش 
 ها در آبزيانهاي درماني و عوارض بيماريكاهش خسارات ناشي از هزينه 
 پرورش دهندگان آبزيانوري و سود بيشتر افزايش بهره 
 دليل داشتن خاصيت تجزيه پذيري زيستي رف داروها بههاي زيست محيطي ناشي از مصكاهش آلودگي 
 دليل تجزيه پذيري زيستيهاي دارويي در آبزيان و محيط زيست بهعدم يا كاهش ميزان باقيمانده 
 كاهش واردات داروهاي آبزيان و ممانعت از خروج ارز 
 بزيان خوراكي و مصرف كنندگان (انسان)افزايش سالمت آ 
 زايي در بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته، صنايع داروسازي و صنايع توليد خوراك آبزيان    اشتغال  
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  مشخصات علمي و فني:

ريزي و افزايش راندمان تكثير جهت القاء تخم ) ovaprim(هدف دستيابي به تعيين دز مناسب تزريق هورمون اواپريم  اين تحقيق با
      .مصنوعي اردك ماهي انجام گرفت

  
  :توجيه مالي و اقتصادي

  هاي توليد و درنهايت افزايش بازدهي اقتصادياهش هزينهافزايش سود سرمايه و ك 
    اقتصادي صرفه از نظرمقرون به -
  افزايش درصد لقاح تخم ماهيان -
  زدگي افزايش درصد چشم -
   افزايش هماوري كاري و درصد جوابدهي مولدين -

  
  
  
  
  
  

 افزايش :فني دانش /فناوري عنوان

   ماهي اردك مصنوعي تكثير راندمان
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  مشخصات علمي و فني:
 كي،پزش در رشد هورمون اين بنابر. باشدمي دارانمهره تكامل و تكثير رشد، براي ضروري پپتيدي پلي هورمون يك رشد هورمون

 ژن). Ayson et al. 2000( باشدمي نياز مورد آنها براي مناسب غذايي فرموالسيون تهيه و هاماهي پرورش و تكثير دامپروري،
 اتتغيير زمينه در مفيدي اطالعات تواندمي و استمانده محفوظ تكامل و زمان طي در تدريجي تحول از رشد هورمون كننده سنتز
 هورمون ژن ساختار و توالي بامطالعه توانمي رو اين از). Yom Din et al, 2008( دهد ارائه رشد هورمون عملكرد و ينييپروت
  .آورد به دست دارانمهره تكاملي روند زمينه در مفيدي اطالعات رشد

 مينه به دارد وجود پروري آبزي در آبزيان توليدات افزايش در آن نقش به دليل رشد هورمون از استفاده براي زيادي گرايش امروزه 
 ينا سودمندي .شد اشاره مطالعات مرور در كه. دارد وجود باكتري در ماهي رشد هورمون نوتركيب توليد درباره زيادي مطالعات دليل
 نيز و باشدمي پايين فرايندها يهزينه ندارند، نياز چنداني اوليه يسرمايه بوده، باال محصول حجم و بيان سطح كه است اين در هاروش
 رشد ورمونه جايگزيني باشدمي ضروري ماهي پرورش و دامپروري پزشكي، براي رشد هورمون زياد توليد. است پذير تكرار توليد ابزار

    .دهدمي نشان را رشد افزايش ماهيان غذايي جيره در نوتركيب
  
  

  :توجيه مالي و اقتصادي
 جنسي دگيرسي زمان كاهش گناد، – هيپوفيز – مغز روابط هايبررسي براي تواندمي تحقيق اين در شده توليد نوتركيب رشد هورمون

  .گيرد قرار استفاده مورد اقتصادي ارزش با هايگونه اين پرورش هاي هزينه كاهش و ممكن حد تا
  

 .متريميلي 2با داي حلقوي  218دستگاه پرس پلت  -5
 .هاخشك كن كابينتي گالوانيزه هواي گرم با سيني -6
 ).كرامبلر(دستگاه خردكن غذاي پلت  -7

 توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

 جهت ماهي فيل رشد هورمون تجاري

 خاوياري ماهيان رشد سرعت افزايش

   خاويار توليد و
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  مشخصات علمي و فني:

ها در مولدين ماده و نر مولدين پرورشي و نيز وحشي ماهيان خاوياري به صورت درون عضالني توسط ايمپالنترهاي هورموني ايمپلنت
ريزي اسپرم ريزي وو تخمشوند. متناسب با ميزان رسيدگي و پيشرفت جنسي مولدين و نيز دز كاشت هورمون، اووالسيون كاشته مي
  باشند.ريت براي تكثير و توليد انبوه الرو ميبيني و قابل مديقابل پيش

  
  توجيه مالي و اقتصادي:

هاي مرسوم تكثير مصنوعي بوده و در روش 18-10كه داراي شاخص قطبيت  توان ماهيان خاوياري وحشيا استفاده از اين فناوري ميب
رده و با راندمان باال از آنها الرو و بچه ماهي توليد گيرند را به سيكل توليد بمورد استفاده قرار نمي هاي ماهيان خاوياريهچريدر 

توان براي تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري پرورشي (فيل ماهيان پرورشي) برخي گونه ماهيان دريايي، مچنين از اين فناوري مينمود. ه
سوم هاي مرباشند و به روشمي Multi-batch group-synchronous spawnerاردك ماهي، سس ماهي كه 

ازي توليد انبوه و بازس هايهچريها و دهند، بهره برد. مشتريان فناوري كارگاهي (تزريق) به طور مناسب پاسخ نميتحريكات هورمون
به ارزش باالي توليد گوشت و خاويار براي صادرات و بازسازي ذخاير و كاهش شديد ذخاير  با توجهباشند. هاي ذكر شده ميذخاير گونه
  توان به ارزش باالي اين فناوري پي برد.ين ميطبيعي مولد

  
  

  هورمون كاشت روش به پرورشي مولدين از خاوياري ماهيان بچه پرورش و تكثير :فنيدانش /فناوري عنوان
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  مشخصات علمي و فني:
د در ديواره ليپيدرصد  55الي  45باشد. اين جلبك داراي هاي مهم ميكروسكوبي و بومي منطقه چابهار ميجلبك زدوناليال سالينا يكي ا

  هاي گياهي و سوخت زيستي در دنيا محسوبهاي بسيار مهم در توليد روغنيكي از جلبك به عنوانسلولي خود بوده و 
درصد وزن خشك اين سلول را تشكيل  15الي  10اين ماده  كند.شود. در شرايط نامناسب رنگدانه بتاكاروتن در درون خود توليد ميمي
اكسيدان بسيار قوي در صنايع پزشكي و داروسازي و همچنين تركيب غذاي آبزيان مصرف زيادي دارد. طرح ك آنتيعنوان يدهد. بهمي

  گري مركز تحقيقات شيالت چابهار انجام گرديده است.حمايت مالي بخش خصوصي و به مجري توليد بيوماس با
ت كه ها و نتايج حاصله نشان داده اسركز شده است. بررسيحال حاضر تيم تحقيقاتي بر روي توليد بيوماس جلبك دوناليال متم در

ر حاضر قادر است روزانه حدود باشد. به عبارت ديگر استخگرم ماده خشك مي 5ميزان توليد جلبك به ازاي هرليتر آب استخر حدود 
  تن در هرماه. 8كيلوگرم محصول توليد نمايد كه اين ميزان برابر است با حدود  280

از يك نوع ماده طبيعي تركيب با يك نانوذره تحت فشار مكانيكي ساخته  Race-wayورد ديگر ساخت استخرهاي همچنين دستا
رفته است. ابداع بكار ن بيولوِيكيهاي ساخت آنها هيچ سيمان و يا اكتيوكننده ارگانيك بوده و در شده است (تصوير زير). اين مواد كامالً

  .دباشاولين گزارش در عالم اين صنعت مي به عنواناي اولين بار در طرح حاضر اجرا گرديده و ا ساختار نانو برو احداث استخرها ب
  توجيه مالي و اقتصادي:

 گرددكيلوگرم محاسبه مي700تن درسال ميزان بتاكاروتن  140 با توجه به توليد -
 ميليون تومان درسال 650يا به عبارتي هزار دالر و 210درآمد حاصل از توليد بتاكاروتن با حداقل خلوص برابر است با  -
 باشدمي نفر 1/5زايي به ازاي هر استخر لميزان اشتغا -
رائه و ا مشخص 30/6/1394اي تا مورخ ار از طرح پايلوت اطالعات سرمايهگذبه دوران با توجهت احداث مزرعه: سرمايه ثابت جه -

  گردد.مي

 توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

 سوخت ميكروسكوپي جلبك بيوماس

   بتاكاروتن و يستيز
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  مشخصات علمي و فني: 
عنوان يكي از راهكارهاي مناسب در استفاده بهينه از ضايعات چهار گونه از تون ماهيان اقتصادي به نامهاي گيدر، هوور تهيه سيالژ به

معمولي، زرده و هوور مسقطي مورد بررسي قرار گرفت. اندامهاي مورد بررسي شامل امعاء و احشاء، چشم و گوشت تيره بودند. ساخت 
از  3ام گرديد. در اين راستا چشم تون ماهيان به عنوان منبعي غني از اسيدهاي چرب غير اشباع امگا سيالژ به روش اسيدي و آنزيمي انج

در چشم تون ماهيان غني بودن اين اندام را نسبت به اندامهاي  DHAمورد بررسي و تحقيق بيشتر قرار گرفت. اندازه گيري  DHAنوع 
چربي اثبات نمود. تبديل اسيدهاي چرب غير اشباع با زنجيره بلند به اسيدهاي چرب  درصد 20-25ديگر مورد مطالعه با دارا بودن حدوداً 

در اندامها را چشم هوور  DHAغير اشباع و يا داراي يك پيوند دوگانه يا زنجيره كوتاه در بعضي نمونه ها مشهود بود. باالترين ميانگين 
هاي بعدي قرار داشتند. باالترين ميزان چربي تام ترتيب در ردهزرده به هاي هوور معمولي، گيدر ومسقطي به خود اختصاص داده و گونه

تيره گيدر و  ين را گوشتيترين آن مربوط به گوشت تيره هوور مسقطي محاسبه گرديد. باالترين ميزان پروتمربوط به چشم زرده و پايين
ترين آن كلسيم مربوط در امعاء و احشاء هوور مسقطي و پايينداد. باالترين ميزان ترين را چشم هوور معمولي به خود اختصاص ميپايين

  مربوط به گوشت تيره هوور معمولي محاسبه شد. همچنين باالترين ميزان فسفر در چهارگونه از
را امعاء و  ترين ميزانتون ماهيان مورد بحث در اندام امعاء و احشاء وجود داشت. باالترين مقدار را امعاء و احشاء هوور معمولي و پايين

  دادند.احشاء گيدر به خود اختصاص مي
  توجيه مالي و اقتصادي: 

صيدتون ماهيان در كشور و ارزش اقتصادي آنها سبب گرديده است كه در زمينه كاهش ضايعات پس از صيد و حمل و نقل  آمار نسبتاً باال
هزار تن از صيد ناوگان صيادي كشور را تون  70در حدود  78و  79دهد كه تنها در سالهاي آنها تحقيقاتي به انجام برسد. آمار نشان مي

صيد سنتي و با استفاده از شناورهاي سنتي انجام  به صورت %90صيد صنعتي و  به صورتاز اين صيد  %10دادند كه ماهيان تشكيل مي

 ژسيال تهيه :فنيدانش /فناوري عنوان
   ماهيان تون باقيمانده هاياندام زا
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توان ميزان شود، ميوليد كنسرو استفاده ميبدن تون ماهيان جهت ت %60به اينكه در كارخانجات توليد كنسرو تون از  با توجهشده است. 
ميزان  78و  79به آمار سال  با توجهباشد كه ترين ضايعات تون ماهيان شامل سر، باله، دم، امعاء و احشاء ميضايعات را تخمين زد. عمده

ر زان مواد مغذي (آلي و معدني) نظيهزار تن بوده است. متاسفانه تاكنون هيچگونه كوششي در زمينه شناسايي مي 28اين ضايعات بالغ بر 
ه و اين تواند مورد استفاده قرار گيرد صورت نگرفتين، چربي، خاكستر، فسفر و كلسيم و اسيدهاي چرب موجود در اين ضايعات كه مييپروت

ا ارزش غذايي مشابهي ب در اين راستا اميد است بتوان محصوالتي كه داراي شوند.هاي پودر ماهي فرستاده مينعمات همچنان به كارخانه
عرفي متواند با پودر ماهي رقابت كند را به بخش اجرا پودر ماهي بوده و از لحاظ ماندگاري و افت كيفيت در اثر اكسيداسيون چربيها مي

گرديده  ات عنوانراههاي مهم و كم هزينه براي استفاده بهينه از ضايعات تون ماهيان توليد سيالژ از اين ضايعكرد. در اين پروژه يكي از 
  است.
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  مشخصات علمي و فني: 
مكملهاي ميكروبي هستند كه با مكانيسمهاي مختلف نظير متعادل نمودن دستگاه گوارش ها مورد استفاده در آبزي پروري پروبيوتيك

ماهي، تقويت سيستم ايمني، توليد متابوليتهاي مفيد، حذف گازهاي سمي محيط اطراف ماهي و بهينه نمودن مزارع پرورشي، باعث 
گيرند. گسترده در صنعت آبزي پروري مورد استفاده قرار مي به طورشوند. امروزه پروبيوتيكهاي تجاري ماهي مي افزايش رشد و بقاء

هدف از انجام اين تحقيق جداسازي و شناسايي باكتريهاي شركت كننده در واكنشهاي نيتريفيكاسيون، دنيتريفيكاسيون و اكسيداسيون 
نمونه مورد آزمايش  153 مجموع درجام و مزارع گرمابي در استان مازندران ان 51همين منظور نمونه برداري از   گوگرد بوده است. به

قرار گرفت. پس از جداسازي و تشخيص باكتريهاي مختلف نظير سودوموناس آئروجينوزا، سودوموناس استوتزري، سودوموناس 
، نيتروزوكوكوس، نيتروكوكوس winogradskyiنيتروباكتر ،europaeaنيتروزوموناس، فلورسانس، سودوموناس سودوتوبركلوزيس

، آزمايش ارزيابي تجزيه نيتريت ،س ليكنوفرميس، باسيلوس سوبتي ليس، آلكالي ژنز، اسينتو باكتر و تيوباسيلوس دنيتريفيكانسباسيلو
انجام گرفت. تاثير پارامترهاي مختلف بر روند تجزيه  محيط كشت آزمايشگاهي، آكواريوم، ونيرو و استخردر  SH2نيترات، آمونياك و 

  نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.
 هنها  بتوان از آدار پارامترهاي شيميايي مورد اشاره بوده و مينتايج آزمايشات نشان داد كه باكتريهاي جدا شده قادر به تجزيه معني

  . استفاده نموددر استخرهاي ماهيان گرمابي  SH2زايش آمونياك و يا عنوان پروبيوتيكهاي باكتريايي در مواقع بحراني نظير اف

  توجيه مالي و اقتصادي: 
ريال در هزينه توليد ماهي قزل آال  2/025/000/000/000صرفه خواهد بود زيرا ساالنه انجام اين پروژه ازنظر اقتصادي نيز مقرون به

  . جويي خواهد شداستان صرفه
  ميزان توليد در كشور =  90000معادل  تن  90/000/000كيلوگرم 

  هزينه توليد يك كيلوگرم ماهي گرمابي=  15000ريال 
  هزينه توليد در كشور = 90/000/000×  15000=  1/35×  1310

  كاهش هزينه توليد با استفاده از پروبيوتيك=  1/35×  1310% × 15=  2/025/000/000/000ريال  

 توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

 بهينه منظوربه باكتريايي پروبيوتيك

 ماهيان پرورش استخرهاي سازي

 آمونياك، كاهش بر تاكيد با گرمابي



 

49 

  
  
  
  
  

 
  

  
  

  مشخصات علمي و فني:
  هاي كاربرديبار در ايران انجام گرفته و جزء پروژه فني توليد پروبيوتيك از ميكروفلوراي آبزيان براي اوليندانش -1

  باشد.زيست فناوري مي
 باشد.پروبيوتيك ميكروبي از آبزيان قابل رقابت با محصوالت خارجي بوده و قابل عرضه در مجامع ملي و بين اللملي ميتوليد  -2
 باشد.مي و ... Aqualase ، Epicin  ، Protexineپروبيوتيك توليد شده از آبزيان از نظر كيفيت (بر اساس مطالعات انجام شده) قابل مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي مثل  -3
مطالعات انجام شده در خصوص محصول توليد شده حاكي از باال بودن زمان ماندگاري و قابل استفاده بودن آن پس از دو سال   -4

 باشد.مي
هاي مورد استفاده در جهت كاهش استرپتوكوكوزيس در مزارع ماهيان سردآبي ناموفق بوده و استفاده از پروبيوتيك ميكروبي روش -5

  رسد.منطقي به نظر ميگزينه خوب و 
  بيولوژيك فراوردهكاربرد يك روش بيوتكنولوژيكي در توليد  -6

  توجيه مالي و اقتصادي: 
گرمي با  500مثال قيمت پروبيوتيك  به عنوانباشد. هاي خارجي نميقيمت تمام شده محصول توليد شده قابل مقايسه با نمونه -1

گرمي  500هاي كه پروبيوتيك توليد شده در بستهباشد. در صورتيريال متغير مي 000/350تا  000/250از   Protexinبرند 
 باشد.ريال مي 000/150

 باشد.سازي داشته و قابل عرضه به مزارع پرورش ماهيان سردآبي ميمحصول توليد شده قابليت تجاري -2
 گردد. هاي خارجي مرتفع ميهاي ميكروبي، مشكل واردات مكملبا توليد پروبيوتيك -3
 افزايش ميزان توليد در واحد سطح -4
 هاي مختلف ميكروبيافزايش مقاومت آبزيان به بيماري -5
 باشدنمي هپيشرفت هايدستگاه و امكانات به نيازي گونه هيچ و بوده توليد قابل موجود منابع و امكانات با مذكور محصول توليد  -6

 كپروبيوتي توليد :فنيدانش /فناوري نوانع
 در آالقزل ايمني سيستم افزايش منظور به

 استرپتوكوكوزيس بيماري برابر
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 و شتغالا ايجاد متنوع، محصوالت توليد بر عالوه بيولوژيك، هايفراورده توليد خط و صنعتي مقياس در فوق محصول توليد با -7
 .شودمي كارآفريني
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 مشخصات علمي و فني: 

  هاي شيالتيين نگهدارنده شيميايي در فراوردهجايگز به عنواناستفاده از نگهدارنده طبيعي  -1
 سادمواد فهاي شيميايي ه تاخير انداختن واكنشميكروبي و ب كاهش بار هاي ميكروبي به منظوراستفاده از متابوليت -2
 يايي به منظوريين به عنوان نگهدارنده شيممتابوليت ميكروبي و استات سديم با غلظت پا به عنواناستفاده تركيبي از نايسين  -3

 افزايش زمان ماندگاري محصوالت شيالتي
  

  توجيه مالي و اقتصادي: 
هاي هدتوان از واردات نگهدارنبي، ميهاي ميكروهاي الكتيك و متعاقب آن متابوليتبا طراحي فرمانتور و توليد انبوه مداوم باكتري

  شيميايي جلوگيري كرده و محصوالت جديد را با قيمت ارزان تر به بازار عرضه نمود.
هدارنده گونه ماده نگ هاي شيالتي را افزايش داده و در حقيقت ماده غذايي بدون هيچهاي ميكروبي امنيت فراوردهابوليتاستفاده از مت

   .كندكمك شاياني ميشيميايي عرضه شده كه اين امر به سالمت مصرف كنندگان 
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 افزايش توليد :فني دانش /فناوري عنوان

 آاليقزل ماهي ماندگاري زمان دهنده

 كمان رنگين
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  مشخصات علمي و فني:
ها، گياهان، جلبكها، ها، باكتريمهرگان دريايي، قارچ منبع مختلف از انواع بي 300تاكنون بيش از  خراج كيتين وكيتوزانبراي است

نوع از مشتقات آن در صنايع  300تحقيق قرار گرفته است و بيش از ها، حشرات و غيره مورد مطالعه ها، مخمرها، آلگتنان، دياتومهنرم
كار برده شده است در ايران فعاليت توليدي خاصي ورزي، غذايي، شيميايي و غيره بوري، كشاامختلف داروسازي، آرايشي، زيست فن

ود ندارد، ولي از تركيبات و مشتقات فراوان اين بيوپليمرها به صور مختلف در صنعت داروسازي، شيمي، مواد غذايي، بيوتكنولوژي، وج
    .شودوارداتي استفاده مي به صورتآرايشي و غيره 

  
  توجيه مالي و اقتصادي:

واردات اين محصول به كشور، استفاده بهينه از ضايعات، ايجاد اشتغال، جذب  حذف استخراج بيوپليمرهاي كيتين و كيتوزان موجب
. مشتريان فناوري كليه مراكز تكثير و پرورش آرتميا و آبزيان شامل مراكز شوددرنهايت توسعه اقتصادي منطقه مي ارزآوري و سرمايه،
 باشندمي دولتي اوياري در سراسر كشور اعم از بخش خصوصي وپرورش انواع ميگوها، ماهيان زينتي، ماهيان دريايي، ماهيان خ تكثير و

  باشد.و توليد آن دركشور با نصف هزينه بها مي
  

  
  
  

 پوستان سخت پوسته از كيتوزان و كيتين بيوپليمرهاي استخراج: فنيدانش /فناوري عنوان
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 :مشخصات علمي و فني

        هاي كاربردي زيست فناوريدر ايران انجام گرفته و جزء پروژهدانش فني توليد پپتون از زائدات آبزيان براي اولين بار  -1
  باشدمي

هاي كشت ميكروبي از منابع مختلف آبزي قابل رقابت با محصوالت خارجي بوده و قابل عرضه توليد پپتون خالص و محيط -2
  .باشددر مجامع ملي و بين اللملي مي

ثل هاي مشابه خارجي مقابل مقايسه با نمونه) ساس مطالعات انجام شدهبر ا(پپتون توليد شده از آبزيان از نظر كيفيت  -3 Merck، Difco ، Oxoideباشدمي و. 
مطالعات انجام شده درخصوص محصول توليد شده حاكي از باال بودن زمان ماندگاري و قابل استفاده بودن آن پس از يك   -4

 .باشدسال مي
 

 :توجيه مالي و اقتصادي
 500 مثال قيمت پپتون خالص به عنوان. باشدهاي خارجي نميمحصول توليد شده قابل مقايسه با نمونهقيمت تمام شده  -1

كه پپتون توليد در صورتي. باشدريال متغير مي 000/500/2تا  000/850/1بسته به نوع آن از  Merckگرمي با برند 
  . دباشريال مي 000/750گرمي  500شده از زائدات آبزيان در بسته هاي 

  .باشديهاي باليني مقيقاتي و آزمايشگاههاي تحسازي داشته و قابل عرضه به ارگانمحصول توليد شده قابليت تجاري -2
  .گرددگونه از محصوالت تا حد زيادي مرتفع ميهاي كشت ميكروبي مشكل واردات اينبا توليد پپتون و محيط -3
شرفته    هاي پيتوليد بوده و هيچگونه نيازي به امكانات و دستگاهتوليد محصول مذكور با امكانات و منابع موجود قابل  -4

  .باشدنمي
  توليد محصوالت متنوع از آبزيان

  آبزيانزائداتازشدههيدروليزپروتيينتوليد :فنيدانش/فناوريعنوان
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  مشخصات علمي و فني: 
بر زمان  (Modified Atmosphere Packaging MAP)بندي در شرايط اتمسفر اصالح شده در اين تحقيق اثر بسته

سرو دم زده و با سر و دم شكم خالي در دماي يخچالي  (Oncorhynchus mykiss)كمان آالي رنگينماندگاري ماهي قزل
  هاي شاهد (بدونمراه نمونههبه MAPي نگهداري شده در شرايط هافت. نمونهردرجه سانتيگراد) مورد بررسي قرار گ 6الي  4(

(شمارش كلي ميكروبها،  ميكروبي ، (TVN,PV,PH)هاي شيمياييبندي) در فواصل زماني معين ازنظر تغييرات شاخصبسته
تيمار براي ماهي  6الب جستجوي كلستريديوم بوتولينوم) و ارگانولپتيك مورد آزمايش قرار گرفتند. مخلوطي از گازهاي مختلف در ق

تيمار براي ماهي با سر و دم به همراه شاهد در يخچال نگهداري و بررسي گرديد. بررسي نتايج نشان داده است  2سرو دم زده و 
 19تا  MAPبندي شده تحت شرايط هاي بستهروز قابليت نگهداري در يخچال را دارد درصورتيكه نمونه 12تا  6هاي شاهد  از نمونه
ضمن سهولت  MAPآال تحت شرايط بندي ماهي قزلتوان گفت كه بستهبه نتايج به دست آمده مي با توجهقابليت نگهداري دارد.  روز

  دهد.در امر نگهداري و عرضه باعث افزايش زمان ماندگاري شده و ضرر اقتصادي ناشي از فساد ماهي را كاهش مي
  توجيه مالي و اقتصادي: 

و  (PH) ،بها (فعاليت آبي ، اسيديته مناسبدليل داشتن شرايط مطلوب براي رشد ميكروههاي آن بوردهاگوشت ماهي و فر -1
  ن. همچنيها و آنتروباكترياسه قرار دارندويژه ميكروبهاي سودوموناسمواد مغذي) به شدت در معرض فساد ميكروبي به

دليل داشتن اسيدهاي چرب غير اشباع در معرض تغييرات شيميايي و بيوشيميايي هستند لذا جلوگيري از افت كيفيت آن به
 بسيار مهم است . 

استفاده شده كه تحت نام  CO3و  N2بندي به شكلهاي مختلفي صورت گرفته و از گازهاي مختلف نظير طور كلي بستههب -2
ازي و فاقد هودر وكيوم معمولي، از هيچگونه گاز استفاده نشده و ماده غذايي در شرايط بيگردد. اتمسفر اصالح شده تلقي مي

  

 تكنيك از استفاده :فنيدانش /فناوري عنوان
 زمان بهبود در شده اصالح اتمسفر بندي بسته

   )منجمد غير( تازه آاليقزل ماهي ماندگاري
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گردد ولي در اتمسفر اصالح شده از گازهاي ذكرشده با درصدهاي مختلف (بسته به نوع ماده غذايي بندي مياكسيژن بسته
 گردد.استفاده مي و زمان ماندگاري)

سطح  باشد. اين گاز دراستفاده مي مورد بررسي جهت به تعويق انداختن رشد فساد ميكروبي اكسيدكربن مورد استفاده در ايندي
شود كه به نوبه خود رشد ميكروبي را به سطحي مي pHمرطوب گوشت جذب شده و اسيد كربنيك تشكيل و باعث پايي آمدن 

ت گردد. به منظور جلوگيري از پيشرفخچال تسريع ميدر دماي ي اكسيدكربنعلت حالليت زياد گاز دياندازد. اين عمل بهتعويق مي
  باشد.تند شدن در ماهيهاي چرب، جايگزين كردن كامل هوادهي داخل محفظه با گاز اكسيژن و نيتروژن بسيار مهم مي
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  مشخصات علمي و فني: 
هاي مولد اسيد الكتيك باكتري .باشدهاي آن كه خاصيت ضد باكتريايي دارند ميها و متابوليتشيوه شامل استفاده از ميكروارگانيسماين 

هاي عامل انيسمميكروارگار رشد باشند كه بعضي از آنها ظرفيت و پتانسيل طبيعي جهت مهبهترين گزينه براي رسيدن به اين هدف مي
هاي اسيد الكتيك كه هيچگونه خطري براي سالمتي انسانها ندارند باشند كه اين باكتريزا را دارا ميفساد و حتي عوامل  بيماري

 ها درهاي نگهداري مواد غذايي اين باكتريدر سيستم .سالهاي متمادي است در محصوالت دريايي كمتر مورد توجه قرار گرفته است
هاي پاتوژنيك و عوامل فساد مشهور هستند كه باعث افزايش كيفيت مواد غذايي و افزايش خاصيت مهار كنندگي رشد ميكروارگانيسم

 و H2O2ها مثل اسيدهاي ارگانيك، دي استيل، روترين،اي رشد ميكروبها بواسطه توليد مواد مهار كنندهزمان نگهداري غذا
   .هاي ماهي استفاده نمودتوان از آنها در افزايش زمان نگهداري فيلهها ميج چنين متابوليتبا استخرا. باكتريوسين ها هستند

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

 يا گيري روشهاي شيميايي كاربه در زمينهآن  ماهي و جلوگيري از فساداكثر تحقيقات انجام شده درخصوص افزايش زمان ماندگاري فيله
ز ن و سرما يا حتي استفاده ااز دماهاي پايي ◌ً مثال(مواد شيميايي و همچنين دخالت دادن فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي  هاييافزودن
. بوده است ،ندكناينكه ازنظر كيفيت نيز تغييرات محسوسي را ايجاد ميو ضررهاي آنها براي سالمت انسان  عالوه بركه  )هاي مختلفاشعه

فساد شيميايي و ميكروبي ساالنه مسئول از دست رفتن  .افتدهاي ميكروبي، آنزيمي و شيميايي اتفاق ميفعاليت دليلبهفساد مواد غذايي 
  ماهيان، تنها از طريق فساد ميكروبي از بين% 30و  يك چهارم مواد غذايي دنيا .باشدمحصوالت كشاورزي و شيالتي مي% 25
 .روندهاي غلط از بين ميدليل نگهداريبهاز طريق فساد ميكروبي و آنزيمي  هر سالهميليون تن ماهيان صيد شده  4-5روند و حدود مي

استفاده  دليلهبتغييراتي كه ازنظر كيفي و كمي در محصوالت بسته بندي شده و  دليلبهماهي هاي افزايش ماندگاري فيلهبسياري از شيوه

  يخچال دماي در ماهيفيله نگهداري زمان دهنده افزايش ماده توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
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كنيك و ت هاي اسيد الكتيكحاصل از باكترياستفاده از مواد نگهدارنده زيستي  پسندمورد  تنها راه حلمورد پسند نيستند  از مواد شيميايي
ساعت در دماي يخچالي  24توان تا مدت صورت عادي و بدون استفاده از مواد نگهدارنده فقط ميبه رافيله ماهي . مربوط به آن است

 15آال را بدون استفاده از نگهدارنده شيميايي تا ماهي قزلنگهداري فيلهتوان زمان نگهداري نمود كه درصورت استفاده از اين شيوه مي
 يش ايمني در محصوالتاآورد و باعث افزعملهاي عامل فساد و حتي پاتوژن جلوگيري بهروز در دماي يخچالي باالبرد و از رشد باكتري

  . غذايي شيالتي شد
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 مشخصات علمي و فني: 

اي مقايسه بهينه سازي فرموالسيون و شرايط فرايند توليد سوسيس غني شده با روغن از گوشت چرخ شده ماهي پرورشي كپور نقره .1
هاي ساخته شده پذيرش فراورده اي مقايسه ميزانكيفيت انواع فرمولهاي سوسيس ساخته شده با نسبت هاي مختلف گوشت كپور نقره

  اي د صنعتي سوسيس از ماهي كپور نقرهبا يكديگر ارزيابي اقتصادي تولي

  : ويژگي مناطق كاربردي و توصيه ترويجي

مناطق شمالي، مركزي، غربي رواج داشته و يكي از مشكالت اصلي پرورش دهندگان  در بسياري از گرمابيتوليد و پرورش ماهيان 
تواند به پرورش دهندگان در نتايج اين پروژه مي باشد.وري مياماهي با حجم باال در بازار مصرف و بدون هيچگونه فرعرضه فصلي 

  .  باال بردن ارزش افزوده محصول در مناطق فوق كمك نمايد

  توجيه مالي و اقتصادي: 

دريايي و همچنين جايگاه و نقش آبزيان در تغذيه  محدوديت منابع و ذخاير دريايي از يكسو و افزايش تقاضا براي آبزيان و غذاهاي
گذاريها در بخش پرورش آبزيان را توجيه پذير نموده، ، رويكرد به سمت افزايش فعاليتها و سرمايه))غذاي سالمتي((عنوان جامعه به

 ايسالها پيش پرورش ماهي كپور نقره از. دهداي را در سراسر جهان و منجمله ايران نشان مينحوي كه شتاب فزايندههب

(Hypophthalmicthys molitrix) ين مورد نياز جامعه، اشتغاليدر كشور آغاز گرديده است كه عالوه بر تامين بخشي از پروت
آبزيان،  راي باالي اين آبزي همانند سايعليرغم ارزش تغذيه) هارم توسعه شيالتچ برنامه( .دنبال داشته استهزايي خوبي را نيز ب

  

 توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

    روغن با شده غني ماهي سوسيس



 

59 

رضه هاي ريز، عهاي ذاتي اين ماهي مانند دشواري آماده سازي اوليه و داشتن استخواناي مسائل ازجمله ويژگيدليل پارههمتاسفانه ب
  ) 1378غ.شويك لو. (دنبال آن توسعه صنعت پرورش اين آبزي با مشكل جدي مواجه شده استو مصرف و به

  مورد پذيرش همگاني كه بويژه در برخي از گروههاي جامعه مورد استقبال زيادي قرارورده غذايي اعنوان يك فرسوسيس به 
اي است كه در حال حاضر با نسبتهاي متفاوتي از گوشت گوساله و با فرمولها و بسته بنديهاي مختلف توليد و عرضه وردهاگيرد، فرمي
اي است كه از سالهاي خيلي دور در بسياري از وردهاي ماهي فراز سوي ديگر سوسيس ماهي با دارا بودن گوشت سفيد و مغذ. گرددمي

امروزه نيز در ) 1375خورشيد پور ( .ويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي و باالخص ژاپن، توليد و مصرف مي شودهكشورهاي جهان ب
فانه متاس. گرددطور معمول عرضه ميههاي غذايي، سوسيس ماهي نيز در فرمولهاي مختلف بوردهابسياري از كشورها در كنار انواع فر

اي از تالشهاي داليل مختلفي توليد و عرضه سوسيس ماهي در سطح صنعتي با موفقيت صورت نپذيرفته و پارههدر كشور ما تاكنون ب
بخشي از در اين تحقيق در نظر است امكان جايگزيني ) 1376 ع.هدائي ( .انجام شده نيز با شكست و عدم استقبال مواجه شده است

تاً ارزان عنوان ماده اوليه در دسترس و نسببه(اي توسط توليد سوسيس با گوشت ماهي كپور نقره سوسيس تهيه شده با گوشت قرمز
همچنين ضمن  )1380ح .رضوي (و ) 1369 م.احمدي . ( اي جديد، مورد بررسي قرار گيردوردهاعنوان فربه) اي باالقيمت با ارزش تغذيه

به همراه  ارزيابي اقتصادي در سطح توليد صنعتي. توليد، ارزيابي كيفي و ميزان پذيرش محصول در جامعه نيز صورت گيردبهينه سازي 
  سازد تا جهت ترويج و توسعه توليد اينساير اطالعات حاصل از اجراي اين تحقيق، اين امكان را فراهم مي

باشد هر حال كشور داراي توان بسيار بااليي جهت توليد انواع آبزيان پرورشي ميدر . وجود آيدهريزي بها در كشور توان برنامهوردهافر
گذاريها در اين بخش مستلزم انجام تحقيقات در بخش صنايع شيالتي و تنوع بخشي به محصوالت كه توسعه روز افزون فعاليتها و سرمايه

 ديق گام موثري در اين  زمينه باشاميد است كه اجراي اين تحق .باشدبه نيازها و ملزومات مصرف كنندگان و بازار مصرف مي با توجه
گردد ميزان يك كيلوگرم سوسيس غني شده و بررسي ميزان ارزش افزوده آن محاسبه مي و درنهايت ارزيابي اقتصادي توليد محصول به

ا انهاي همجوار استان گيالن مقايسه بمردم استانهاي شمالي و است و ميزان پذيرش و نظرسنجي در مقياس دانشجويان و ساير اقشار
  .دو نوع از محصوالت موجود در بازار طبق استاندارد ملي ارزيابي گردد
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 :مشخصات علمي و فني
 پژوهش كيلكاي سوخاري با اين در. است شده انجام متفاوت بافتي و حسي ويژگيهاي با جديد محصول يك هدف توليد با تحقيق اين

 -18به دو صورت خام و سرخ شده توليد و براي ارزيابي كيفي و تعيين مدت ماندگاري در سردخانه  تمپورا لعاب معمولي و استفاده از
حداقل  با تا تالش گرديد لذا ميباشند عمل آوري طي در فساد مستعد بسيار ماهيان كيلكا  كه آنجا از .درجه سيلسيوس نگهداري شد

 تخليه و زني دم و سر از پس شود لذا ماهي تهيه مصرف آماده و جديد محصولي آنها از خمير توليد و كردن چرخ بدون و دستكاري
 در ثانيه 30مدت  به زني نهايي، و آرد زني لعاب اوليه، زني آرد اتوماتيك از ماشين آالت استفاده با آب نمك گذاري و احشاء و امعاء
 بندي بسته از بعد و منجمد پيوسته به صورتدرجه  -40شده و سپس در دماي  سرخ كردني سرخ روغن در سانتيگراد درجه 180 دماي

اي محصول مي ماندگاري و ارزش تغذيهاستفاده از لعاب باعث افزايش . نگهداري مي گردد درجه سانتيگراد -18دماي با سردخانه در
  ٪95 سطح در مقايسه با كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي در تمپورا لعاب پروتيين در كيلكاي سوخاري با محتواي داد نشان نتايج  . گردد

 داشت، تاثير آن رطوبت و كل چربي محتواي بر داريمعني به طور سوخاري كيلكاي كردن سرخ). P ≥05/0(دار داشت افزايش معني
 چربي ميزان و كاهش معني داري به طور خام سوخاري كيلكاي به نسبت سوخاري سرخ شده كيلكاهاي در رطوبت ميزان كهيطوربه

 در آزاد چرب اسيدهاي و اسيد تيوباربيتوريك پراكسيد، ميزان در معني داري تيمار افزايش 4 در مقايسه). P≥05/0(داد  افزايش نشان
 فرايند پخت خالل در چربي اكسيداسيون بيانگر امر اين كه شد مشاهده خام هاينمونه به نسبت كيلكاي سوخاري سرخ شده هاينمونه
 طبق سوخاري توليدي كيلكاي تيمار 4 هر .يافت كاهش حرارتي از فرايند بعد كليفرم و ميكروارگانيسمها كلي تعداد ).P≥05/0(است 

استفاده از لعاب تمپورا در اين تحقيق باعث ارتقاء كيفيت . بودند صفر فاز در كيفيت باال داراي بهداشتي نظر از  ICMSF استانداردهاي
تيمار  دو بين چسبندگي لعاب محصول از لحاظ تمام صفات ارگانولپتيك شده است و همه شاخصهاي بو، طعم و مزه، بافت، تردي و

   توليد كيلكاي سوخاري با استفاده از لعاب معمولي و لعاب تمپورا :دانش فني /عنوان فناوري
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 نتايج ).P ≥05/0(نشان داد  معني دار اختالف ٪95 سطح لعاب تمپورا در كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي و كيلكاي سوخاري با
ارزيابي ارگانولپتيك و  نظر از لعاب معمولي به نسبت تمپورا لعاب با شده تهيه كيلكاي سوخاري بهتر كيفيت از حاكي آماري، آزمونهاي

به پيشرفت فساد اكسيداسيوني در كيلكاهاي سوخاري در  توجه با .بوده است نمونه برداري مختلف فازهاي ارزيابي كيفي نمونه ها در
پايان ماه چهارم و غيرقابل قبول شدن نمونه ها از لحاظ ارزيابي حسي مدت ماندگاري كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب 

براي تهيه لعاب : وليروش تهيه لعاب معم.ماه تعيين شد 3) درجه سيلسيوس -18(معمولي و تمپورا طي نگهداري در دماي انجماد 
استفاده %) 3/0(و فلفل سفيد %) 3/0(، آبليمو%) 4/0(و نمك %) 61(، آب %)17(، پودر سفيده تخم مرغ % )21(معموي از آرد گندم

، پودر %)5(، آرد سويا %)5(، آرد ذرت %)3(، نشاسته %)16(براي تهيه لعاب غني شده تمپورا از آرد گندم : روش تهيه لعاب تمپورا.گرديد
%)  52(و آب %) 6(، روغن مايع %)3/0(، آبليمو %)3/0(، فلفل %) 4/0(، نمك %) 2(، بكينگ پودر %)3( ، پودر شير%)7(سفيده تخم مرغ 

  .استفاده گرديد

   
  :توجيه مالي و اقتصادي

 هاي دريايي ونوع در فراوردهامروزه يكي از داليل اصلي كمبود مصرف آبزيان در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها عدم وجود ت
به نياز روز افزون جامعه به تغذيه از آبزيان و برنامه ريزي جهت افزايش مصرف سرانه آبزيان در  با توجهباشد. بندي آبزيان ميبسته
 آماده مصرف تامين توان سهم مهمي از اين نياز را از طريق توليد انواع غذاهاي نيمه آماده وهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي ميبرنامه
رخودار تازه همواره با استقبال مناسبي ب به صورتريز اندام بودن، سريع الفساد بودن و مشكالت مصرف  به دليلكيلكا ماهيان . نمود

درصورتيكه ماهيان با ارزش غذايي فوق العاده اند . رسدنبوده و يك بخش بسيار ناچيزي از ميزان صيد شده آن به مصرف انساني مي
صوصاً به دليل دارا بودن كليه اسيدهاي آمينه ضروري، سطوح باالياسيد هاي چرب غير اشباع و همچنين ميكرو المانهاي مهم خ

 . يكي از ماهيان مناسب جهت ماده خام انواع محصوالت مورد استفاده قرار گيرد به عنوانتوانند همچون يد و آهن مي
 مشكالت و پخت به نياز عدم جهت به )ناگتها و برگرها ،سوخاري(شده ناني غذايي محصوالت انواع مانند مصرف آماده محصوالت

 قرار كودكان و نوجوانان بويژه مردم استقبال مورد جهان سرتاسر در جذاب و مطلوب دار،طعم مصرف آماده غذاي يك به عنوان فراوري
 از مصرف آماده و جديد غذايي هايفراورده هنوز آبزيان، عرضه و توليد در آمده بعمل  پيشرفتهاي عليرغم ما كشور در .است گرفته
 توليد و تهيه قابل آبزيان از جهان در كه است شده گوناگوني محصوالت عرضه عدم باعث طبعاً وضع اين و نيست برخوردار الزم تنوع
 شوند تبديلي غذايي استفاده صنايع در اوليه مواد به عنوان توانندمي كه باشندمي بسياري مثبت هايويژگي داراي كيلكا ماهيان.است

 آمينه اسيدهاي از بودن غني و چربي% 2/8پروتيين، % 16 -18حدود  بودن دارا خزر، درياي در ماهيان اين توجه قابل ذخاير جمله از
 قيمت صنعتي، صيد بدون خالص صيد به دسترسي ، امكان3 -چند غيراشباع امگا چرب اسيدهاي از بااليي مقادير حضور و ضروري

 گيريفلس تجهيزات از استفاده به نيازي فراوري در كه بنحويماهي بدن از فلس آسان شدن جدا عمليات صيد، پايين شده تمام
 ريزيبرنامه لزوم آنها، غذايي باالي ارزش و ماهيان اين پايين بسيار قيمت پروتييني، مواد كمبود جمعيت، افزايش به توجه با لذا باشد،نمي

و  جديد غذايي هايفراورده توليد جهت همين به .بسياردارد اهميت كنندگانمصرف سفره به ماهيان اين بيشتر چه هر ورود به منظور
 منجر به افزايش تروسيع بعد در و دهد افزايش را آن انساني مصرف ميزان تواندكيلكاي سوخاري مي نظير كيلكا ماهيان از مصرف آماده
    .شود كشورمان و اشتغالزايي در ماهي مصرف سرانه
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  مشخصات علمي و فني: 
به تاثير مثبت اين اسيدها در كاهش بيماري قلبي و عروقي، در اين  با توجهاست.  3-روغن ماهي كيلكا داراي اسيدهاي چرب امگا

روغن ماهي كيلكا توليد شده در كارخانه پودر ماهي به روش آزمايشگاهي مورد  3-(تغليظ) اسيدهاي چرب امگا تحقيق امكان استخراج
  بررسي قرار گرفت. 

تصفيه شده و تصفيه نشده به روش كمپلكس اوره در درجه در اين بررسي ميزان اسيدهاي چرب تشكيل دهنده روغن ماهي كيلكا 
گراد با تشكيل كريستال، خالص سازي شده و مورد ارزيابي قرار گرفت. حداكثر ميزان استخراج اين سانتي -10و  -5، 1هاي حرارت

 3-استخراج اسيدهاي چرب امگاست كه ادست آمده است. نتايج اين تحقيق بيانگر آنهگراد بدرجه سانتي 1اسيدهاي چرب در شرايط 
  (نيمه صنعتي) نيز قابل اجرا است. به روش كمپلكس اوره موفقيت آميز بوده و در مقياس توليد

  توجيه مالي و اقتصادي: 
روغن ماهي نقش حايز اهميتي در سيستم مغز و اعصاب  .روغن ماهي نقش موثري در پيشگيري از بروز بيماريهاي قلب و عروقي دارد

به دليل نقش روغن ماهي  .ن توسط افراد مبتال به اسكيزوفرني نتايج مثبتي داشته استآاست كه مصرف  حتي مشخص گرديدهدارد و 
براي ورزشكاران  نآمصرف  D عروقي و همچنين به خاطر دارا بودن ويتامين در حفاظت مفاصل و بهبود سيستم گردش خون و قلبي و

بديهي است كه مصرف  در تشكيل مغز. سيستم عصبي و شبكيه چشم جنين DHA و EPA به نقش با توجه .سازان مفيد است بدن و
مصرف روغن ماهي باعث كاهش ابتال به بيماريهاي التهابي  .خواهد گرديد مناسب ان باعث رشد و تكامل مطلوب جنين مادران باردار

مصرف روغن ماهي به علت دارا بودن اسيدهاي  د.گرديره ميلرژيها و ... غآانواع  ،اگزما ،پسوريازيس، آسم، روماتوييد ،مانند آرتريت
خود را تا  گردد كه پوست شادابيبدن شده و بدين ترتيب موجب مي كالژن و بافت همبندي در باعث تحريك تشكيل 3چرب امگا 

  .فرد جوان بماند مدت زمان بيشتري حفظ نمايد و اصطالحاً
  از روغن كيلكا  3دهاي چرب امگا دستيابي به دانش فني و خودكفايي توليد اسي

  حمايت از سالمت و بهداشت انساني
  

فني: استخراج اسيدهاي عنوان فناوري/ دانش
   از روغن كيلكا 3چرب امگا 
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  مشخصات علمي و فني: 
  ه و مصرفخانگي تهي صورتشود اما به شكل سنتي در استانهاي جنوبي كشور بهسس ماهي در ايران به شكل صنعتي توليد نمي

راي شود . بشود كه در بازار اين كشورها فروخته و مصرف مينوع سس ماهي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي توليد مي 27شود . مي
 سس %20-28مقدار نمك  PH 7  =5/6 –ين ياولين بار سس ماهي از ماهي كيلكا تهيه شد كه تركيبات موجود در آن عبارتند از پروت

اهي شود و سس معنوان چاشني در آسياي جنوب شرقي استفاده ميهاي تخميري از ماهي است كه بهوردهاماهي يكي از رايج ترين فر
. توليد اين محصول اكنون شودماه يا بيشتر توليد مي 12تا  6مدت طور سنتي با مخلوطي از ماهي كامل يا ماهي پاك شده با نمك بهبه
نوك  –اتيس پ –شيوكارا  –باكاسانگ  :هايي از آنها عبارتند ازشود كه نمونهيد ميهاي موجود اين كشورها تولرخانهطور صنعتي در كابه

ماه بيشترين مقدار بافت ماهي تبديل به مايع  4مام و ساير و بيشترين كارخانجات تهيه سس ماهي در كشور تايلند است. در مدت 
گردد. سس مي بندياي و پالستيكي بستههاي شيشهبطري شود و پس از رسيدگي كامل، اين مايع بعد از تخليه و فيلتر شدن درمي

ع عنوان يك منبين به شكل آمينو اسيد در سس موجود است آن را بهيدرصد مولكولهاي پروت 80ين كه يدرصد پروت 15ماهي با داشتن 
وب باشدكه در كشورهاي آسياي جنعنوان يك نياز مبرم غذايي قابل استفاده مين رژيمي و آمينواسيدهاي موجود در آن بهمهم پروتيي

گردد. بنابراين محصول سس ماهي پس از فيلتراسيون مقدار زيادي لرد يا مواد ته نشيني دارد كه شرقي در سطح وسيعي مصرف مي
 گيرد. مصرف سسبندي و مورد مصرف قرار ميآوري شده و تحت عنوان فيش پيست يا خمير ماهي در انواع تيوب بستههم جمعآن
  ي صدها ميليون ليتر در سال است.ماه
ها ين آوردن كيفيت آن شود. اين آمينيهاي بيوژنيك ممكن است از تجزيه آمينواسيدهاي موجود در سس ماهي توليد و باعث پاآمين

 شوند.معموالً به شكل هيستامين توليد مي
  توجيه مالي و اقتصادي: 

 توليد محصول با ارزش افزوده -
  فراوري شده تنوع بخشي به محصوالت -

 سس توليد :فنيدانش /فناوري عنوان

   كيلكا ماهي از ماهي
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  مشخصات علمي و فني:

هاي غذايي سالم، بادوام و حاوي ارزش غذايي باال كه به نحو فراوردهاز ) Fish Protein Concentrateين ماهي (يكنسانتره پروت
ين و ساير مواد مغذي فشرده تر از حالت موجود در ماهي تازه بوده و قابليت نگهداري بلند يبهداشتي از ماهي تهيه شده و در آن پروت كامالً

توليد شده در دو نوع بسته بندي  FPCهاي غذايي ثانويه را داشته و زمان ماندگاري فراوردهمدت و استفاده متنوع از آن براي توليد انواع  Vaccum Packaging وModified Atmosphere Packaging  در شرايط محيطي مختلف به مدت شش ماه است. توليد
ين باال و قابليت استفاده ياز نظر ميزان پروت ، مخصوصاًيبه ارزش غذاي با توجه) FPCين ماهي (يصنعتي و تجاري سازي كنسانتره پروت

  يكه اين ماده اوليه دربه طورهاي غذايي در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفته، فراوردهمتنوع در انواع 
 به فراهم بودن مواد اوليه خام با توجهدر كشور ما  گردد.ها و ... استفاده ميها، ماكاروني، انواع اسنكسكويتيغني سازي آرد غالت، انواع ب

قيم تهاي غيرخوراكي آبزيان كه مصرف مسري و يا دور ريز طبيعي مربوط به قسمتهاي ضايعات اجبامناسب از منابع شيالتي در بخش
ها، امعاء و احشاء و ... بديهي است ميزان دور ريزي اين بخش بستگي به عواملي از قبيل انساني ندارند مانند گوشت تيره در برخي از گونه

  و مصرف دارد. وري اگونه به فصل صيد، اندازه آبزي، همچنين نحوه و شرايط فر
  درصد ين ماهي واحد:يتركيب اسيدهاي آمينه كنسانتره پروت

  آرژنين  هيستيدين گاليسين  سيستئن والين تيرامين تريپتوفان آالنينفنيل  متيونين  ليزين
0/9 7/3  7/4 5/1 9/3 1/6 0/1  6/5  5/2  4/6  

  درصد ين ماهي واحد:يتركيب مواد معدني كنسانتره پروت
 كلسيم فسفر منيزيومپتاسيمآهنسديم منگنزروي
62-192 32-129 22/0-18/044/0-03/07/0-3/02/0- 1/0 9/2- 3/2 1/5-  6/3 وان تهاي مختلف ماهي متفاوت بوده و ميبه مصرف يا عدم مصرف قسمت با توجهدر جوامع مختلف  الزم به ذكر است كه ميزان دور ريز  

هاي موجود در قمست سر، امعاء و احشاء و ... از ضايعات ها مانند گوشتترويج مصرف از برخي از قسمتبا توليد انواع محصوالت جانبي و 
ل متعددي ياين بخش كاست و همچنين ضايعات صيد ناخواسته و ضمني مربوط به آبزيان ريز، كم مصرف و يا دور ريختني صيد كه به دال

 يينپروت كنسانتره توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
  )FPC( ماهي
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گيرند. اين به پودر تبديل و مورد استفاده دام و طيور و حتي آبزيان قرار مي ده و گاهاًاين گروه نيز از چرخه مصرف مستقيم انساني خارج ش
ق زيادي اي جاي بحث و تعميل اقتصادي و تغذيهل اكولوژيك و زيست محيطي، از حيث ضريب تبديل، مسايبخش از ضايعات عالوه بر مسا

تفاده قرار هاي مختلف مورد اسفراوردها ارزش افزوده باال در صنعت نيز جهت توليد هاي بفراوردهدارد. اين قبيل آبزيان هنگاميكه با تبديل به 
  گيرند.مي
  

  توجيه مالي و اقتصادي:
ي شده است چون آبزيان غذاي مناسب تلق به عنواني دارد كه در كشورهاي پيشرفته عنوان يك ماده غذايي چنان اهميت هماهي ب

تلف قادرند سليقه و امكانات مخ كنندگان باهاي حيواني هستند، لذا مصرفزيادي نسبت ساير گونههاي متعدد و تنوع بسيار داراي گونه
ين حيواني مورد يدرصد از مجموع پروت 20توانند درحدودصورت بالقوه ميهكه از اين ماده غذايي با ارزش استفاده كنند. امروزه آبزيان ب

ين حيواني تشكيل دهد، از نظر احتياجات بدن ييني را پروتيدرصد مواد پروت 50تا  30يناگر در جيره غذايي بنياز بشر را تامين كنند. 
ت اما مانند اكثر ماهي غذاي بسيار مطلوبي اس درصد است. 19ها حدود ين موجود در ماهييطور متوسط ميزان پروتهكافي خواهد بود. ب

هايي از ماهي كه قابليت فروش مستقيم به مصرف كننده را ويژه قسمتهگيرد، بصورت كامل مورد استفاده قرار نميهاقالم غذايي ب
هزار  400شود. در كشور ما ميانگين صيد ساالنه حدود ميليون تن ماهي و صدف صيد مي 91طوركلي در جهان هرساله بيش ازهب ندارد.

ماهي دور ريخته شده است. در حالي كه ميليون تن  27هرساله  1990تا  1988از سال  در جهان  FAOباشد. براساس آمارتن مي
ميليون تن در سال بوده است. اين رقم بدين معنا است كه به ازاي هر تن آبزي  77هاي مذكور برداشت قابل استفاده از دريا طي سال

نياز به چاره  ،يعاتقابل مالحظه از ضا مقداربه اين  با توجه تخليه شده براي مصرف انسان يك سوم تن آبزي به دريا ريخته شده است.
و  پايدار از آنها ضرورتي غير قابل انكار است كه عمدتاً بستگي به وضعيت انديشي و يافتن راهكارهاي جديد در زمينه استفاده پيوسته و

ها و افراد متخصص و صاحب نظر . در كشور ما نيز معدودي از سازمانداردكنندگان مكان صيد و همچنين تقاضا و پذيرش مصرف
اند. در اين به اين موضوع از ابعاد مختلف پرداخته ي كشورشيالتعلوم شيالت ايران و موسسه تحقيقات  سازمانايع شيالتي بويژه صن

ه است نظر به اهميت موضوع و جهت بهره شداعم انجام  به طورراستا اقداماتي در زمينه بهبود كيفيت و جلوگيري از ضايعات آبزيان 
بر توجه ويژه مسئوالن و مديران هاي مناسب مصرف عالوهكاهش ضايعات به حداقل ممكن و يافتن راهبرداري هرچه بيشتر و 

برداري از محصوالت جانبي امر جديد و استفاده و بهره باشد.مورد نياز مي يتحقيقات وردهاياصنعتي كردن دستهاي ذيربط، بخش
ي رسند مثالً پوست ماهجانبي وجود دارند كه با اهداف گوناگون به مصرف ميهاي فراوردهدر كشور نروژ مقادير زيادي  اي نيست.تازه

 12 ،1903در سال  گيرد.هاي مخصوص حمل ونقل بار، مورد استفاده قرار ميبراي تهيه لباس، كفش و شلوار، كيف و ساك و بسته
هاي فراوردهجامعي از  تعريف كامل و .رار گرفتآوري و جهت تهيه غذا و كود مورد استفاده قميليون سر ماهي در نروژ جمع 14الي 

به  وجهبا تكنيم. هاي بريده شده استخوان و پوست بحث ميتكه ،راحشاء، س ،جانبي وجود ندارد. ما براي بيان آن معموالً درباره امعاء
ا ه استفاده پيوسته و پايدار از آنهانديشي و يافتن راهكارهاي جديد در زمينحجم قابل مالحظه ضايعات حاصل از آبزيان نياز به چاره

ترين آنها مشود كه از مهمي هاي جانبي با يكسري مشكالت و تنگناهايي برخوردفراوردهدر زمينه توليد  .ضرورتي غيرقابل انكار است
مينه زماني سودآوري در ز باشد.وري ضايعات مياو تكنولوژي جهت توليد و فر عدم تمركز صنايع شيالتي و عدم دسترسي به دانش

رين هدف اصلي ت و بايدصد ضايعات به حداقل و گاهي به صفر برسد. رهاي جانبي آبزيان به حداكثر خواهد رسيد كه د فراوردهتوليد 
باشد تا به اين طريق هم از كل آبزي نهايت استفاده صورت گيرد و هم از لحاظ اقتصادي به جايگاه مناسبي در  اينسازمان شيالت 
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ها و نظرات گذشته در مورد ضايعات در علم و صنعت كنار گذاشته شود، به اين باور خواهيم رسيد كه جهان برسيم. اگر تمام ديدگاه
ته تواند يك اهميت عمده اقتصادي داشچنين موادي مي ل ازبرداري كام با ارزش تبديل گردد. بهره توانند به مواد خام ثانويهضايعات مي

استفاده از گوشت ماهيان ارزان قيمت، زايدات، ضايعات و صيد  ها و اثرات مثبت زيست محيطي شود.هزينه كاهش و همچنين باعث
 تواند با كاهش قيمت تمام شدهو درجهت غني سازي آرد گندم براي توليد نان، ماكاروني و صنايع وابسته مي  FPCضمني براي توليد

  بتي براي صاحبان صنايع شيالتي داشته باشد.ين ماهي تحوالت اقتصادي مثيكنسانتره پروت
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  مشخصات علمي و فني: 
  

. دامي دارد منشاهاي با وردهابسيار با اهميتي درميان فرجايگاه  3-دليل داشتن اسيدهاي چرب غير اشباع امگا طوركلي آبزيان بهماهي و به
  كه فقط در ماهي و آبزيان وجود دارد DHAو  EPAشامل آلفالينولنيك اسيد كه منبع گياهي دارد،  3-سه اسيد چرب امگا

م ايمني ون، تقويت سيستهاي قلبي عروقي، رماتيسمي، آسم،كاهش كلسترول، تنظيم فشارخنقش مهمي در درمان بيماري 3-امگا. باشدمي
  . رسدضروري به نظرمي 3-نظر به اهميت موضوع موجود منبع ارزان و خالص اسيدهاي چرب امگا. بدن و تقويت هوشياري دارد

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

به  با توجه. باشدصرفه مياز بافت يا باقي مانده هاي آن نيز مقرون به 3-دليل فراواني اين گونه كپور ماهي پرورشي، توليد امگا به
 دليل داشتنخصوص فيتوفاگ بهقلبي عروقي در سطح كشور و كاهش مصرف ماهي در رژيم غذايي افراد به هاييبيمار شيوع

  هاي ريز و فراوان و عدم استقبال مصرف كنندگان نسبت به آن، نياز به توليد اين دارو يا مكمل غذايي با ارزش احساساستخوان
  ،كندباشد جلوگيري مي 3-تواند منبع مهمي از امگاهاي آن كه ميماندهرفتن قابل توجه باقي آنكه توليد آن از هدر شود ضمنمي
هاي غذايي و دارويي زمينه. نيز ممانعت كرده كه گاهي در جهت خودكفايي كشور است كشورو خروج ارز از  3-تواند از واردات امگامي
كپور ماهيان پرورشي را به خود اختصاص داده % 55-60جمله كپور ماهيان پرورشي است كه توفاگ ازبه اينكه في با توجهطرفي و از

باشد و ضمناً از پتانسيل بااليي جهت است، با حداقل امكانات رشد قابل توجهي دارد، در تمام فصول سال در دسترس است، ارزان مي
   .كپور پرورشي قابل توجه و حائز اهميت است از اين 3-برخوردار است لذا توليد امگا 3-استخراج امگا

  
  

  

 دنكر كپسوله و استخراج :فنيدانش /فناوري عنوان
  كپورفيتوفاگ از 3-امگا چرب اسيدهاي
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 :مشخصات علمي و فني
ماهي پرورشي كپور نقره اي  )Minced fish(خمير ماهي آماده مصرف از فيله و گوشت چرخ شده  فراينددر اين تحقيق براي 

)Hypophthalmichthys molitrix (  و ماهي كيلكا دريايي خزر)Clupeonella cultriventris (تلفيقي  به صورت
مواد پركننده، قوام دهنده، بهبود رنگ، طعم و  ٪ 30+ادويه جات   ٪ 1+اي ر نقرهدرصد گوشت چرخ شده ماهي كپو 100استفاده از -   : تيمار ذيل استفاده گرديد 4در 

مواد پركننده، قوام دهنده، بهبود  ٪ 30+ادويه جات     ٪ 1+اي و كيلكا  رصد گوشت چرخ شده ماهي كپور نقرهد 50+  50استفاده از -  مواد پركننده، قوام دهنده، بهبود رنگ، طعم و مزه    ٪ 30+ادويه جات     ٪ 1+درصدگوشت ماهي كيلكا   100استفاده از -  مزه   
مواد پركننده، قوام دهنده، بهبود  ٪ 30+ادويه جات     ٪ 1+اي و كيلكا  درصد گوشت چرخ شده ماهي كپور نقره 25+  75استفاده از -  رنگ، طعم و مزه   
مواد پركننده، قوام دهنده، بهبود  ٪ 30+ادويه جات     ٪ 1+اي و كيلكا  چرخ شده ماهي كپور نقرهدرصد گوشت  75+  25استفاده از  - رنگ، طعم و مزه  
 رنگ، طعم و مزه  

  .آوري گرديدعمل) دقيقه 3مدت به oc80در دماي (گوشت چرخ شده  )حرارت دادن در آب گرم(پس از بالنچينگ اوليه  
گرمي پر گرديده، پس از هواگيري با بخار داغ، دربندي و به  50هاي حرارت در وزنهاي مقاوم به آوري شده در شيشههاي عملنمونه
  نگهداري و ارزيابي كيفي تيمارها oc 4پاستوريزه گرديده، پس از ليبل زني در دماي يخچال  oc 80دقيقه در دماي 60مدت 

  نگهداري انجام گرديد و نتايج نشان داد تيمار روز پس از 40از فاز صفر تا ) آزمايشات ارزش غذايي، شيميايي، ميكروبي و حسي(

 يماه خمير توليد :فني دانش /فناوري عنوان
   كيلكا كرده چرخ گوشت از مصرف آماده

)CLUPEONELLACULTRIVENTRIS( كپور و 

 HYPOPHTHALMICHTHYS( اينقره

MOLITRIX( 
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اي از نظر ارزش غذايي، آناليزهاي شيميايي، ميكروبي و حسي برتر از ساير تيمارها گوشت چرخ شده كپور نقره ٪100آوري شده با عمل
  ) .P<0.05( آمده در اين تيمار نسبت به تيمارهاي ديگر داراي تفاوت معني داري بوده است  به دستبوده و داده هاي 

  
 :توجيه مالي و اقتصادي

در درياي  .منظور كاهش ضايعات صيد و براي حفاظت و استفاده انساني از اين ماهيان برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد هالزم است ب
انزلي، اميرآباد (هاي صيادي مستقر در بنادر شمالي كشور باشند با لنجكه از گروه ماهيان ريز جثه مي خزر نيز سه گونه از كيلكا ماهيان

هزار تن  20در حال حاضر حجم صيد كيلكا در حدود . با استفاده از نور در زير آب و بوسيله تورهاي قيفي صيد مي گردد) و بابلسر
ز اين ماهيان و مشكالت مربوط به پاكسازي و طبخ آن كمتر مورد استقبال و مصرف جثه ري به دليلحال متاسفانه باشد، با اينمي

يني ياير منابع پروتين اين ماهي در قياس با سييني و قيمت بسيار پايكمبود منابع پروتافزايش جمعيت از يك سو،. انساني قرار گرفته است
اليل امروزه يكي از د. نمايدا به سر سفره مصرف كنندگان توجيه ميورود اين گونه ماهي ر به منظوراز سوي ديگر لزوم برنامه ريزي 

باشد، هاي دريايي و بسته بندي آبزيان مي فراوردهآبزيان در كشور ما درمقايسه با ساير كشورها عدم وجود تنوع در اصلي كمبود مصرف
هاي خميري بنظر فراوردهيمه آماده بويژه انواع به توسعه زندگي شهري و افزايش گرايش مردم به مصرف غذاهاي آماده و ن با توجه

معه استفاده يني جايخميري از ماهي كيلكا و ساير آبزيان پرورشي بتواند ضمن تامين بخشي از نيازهاي پروت فراوردهرسد توليد مي
نوجوانان طرفداران زيادي  هاي خميري ماهي بويژه در ميان كودكان و فراورده. ناصحيح اين ماهيان در توليد آردماهي را كاهش دهد

شود ي ميبينپيش. اين روش پخت ماهي براي تشويق كودكاني كه ميانه خوبي با طعم و مزه ماهي ندارند، بسيار كاربردي است. دارد
پور كموفقيت و ترويج اين پروژه بتواند ضمن تنوع بخشي بيشتر به محصوالت خميري، موجب ايجاد ارزش افزوده براي ماهي كيلكا و 

  وري وااي، بهبود وضعيت اقتصادي صيادان كيلكا و زمينه ساز توسعه و اشتغال بيشتر در كارخانجات فرنقره
تلفيقي براي اولين در كشور انجام خواهد شد و در اين تحقيق باال بردن  به صورتخمير ماهي آماده مصرف . بندي آبزيان گرددبسته

اي بيماران پس از عمل جراحي كه نياز به غذاي نرم و قابل هضم راحت دارند از نكات مورد بر ذائقه پسندي در همه سنين و مخصوصاً
توجه خواهد بود و همچنين تغييرات كيفي از نظر افزايش و افت ارزش غذايي ، تغييرات فساد شيميايي و ميكروبي و اين كه محصول 

 .شودچقدر مدت ماندگاري خواهد داشت اندازه گيري مي
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  مشخصات علمي و فني: 
باال  اييهتغذماهي كيلكا معمولي يكي از منابع غني و ارزان قيمت در درياي خزر بوده و همواره براي مصرف انساني عليرغم ارزش 

زهاي مختلف منظور پاسخگويي به نياراستا به متاسفانه تاكنون از سوي صاحبان صنايع مورد استقبال كمتري قرار گرفته است در اين
 توليد دودي گرم ماهي كيلكا و نيزكاربردي و قابل عرضه به بخش اجراء و فرايندبه آسان بودن  با توجه كشور بخش صنايع شيالتي

ماهي دودي گرم  نظير ييهافراوردهتنوع بخشي ايجاد ارزش افزوده باال به  با تواندمي، هاي زود بازدهاندازي آن در كارگاهامكان راه
يلكا  توليد دودي گرم ماهي ك يندافر .سرانه آبزيان به شكل آسان در دسترس افراد جامعه قرار دادراستاي افزايش مصرف  پرداخته و در

قيمت تمام شده محصول نهايي اقتصادي بوده و ضمن اينكه فرهنگ ) مواد اوليه( به ارزان بودن ماهي با توجهآسان و كم هزينه بوده و 
ارزش افزوده خوبي براي صاحبان  صرف هزينه باالجهت معرفي محصول نيست ونياز به  دودي در كشور وجود دارد و فراوردهمصرف 

الح شده براي بندي اتمسفر اصگيري بستهتوان گفت كه با بكاردست آمده ميبه نتايج به با توجهو  نمود صنايع شيالتي ايجاد خواهد
كيفيت مطلوب تر و عمر ماندگاري بيشتري نسبت به ي ماهي كيلكاي دودي گرم در شرايط نگهداري در يخچال، محصولي با فراورده
يني ي با كيفيت مناسبتر و زمان ماندگاري بيشتري قابل پيش بفراوردهبندي وكيوم در سردخانه همچنين بسته بندي معمولي وبسته

  .خواهد بود
 و  MAPبه دو نوع بسته بندي  سردخانه نسبت بندي معمولي در شرايط دمايي  يخچال وهمچنين ماهي كيلكا دودي گرم در بسته

شده  نسبت  بندي اتمسفر اصالحبسته يكهيآنجاالبته اين اختالف قيمت خيلي كم بوده و از . باشددر خالء از قيمت كمتري برخوردار مي
بندي ستهدر ب دهد بنابر اينطور قابل توجهي افزايش ميرا به فراوردههمچنين عمر نگهداري  به لحاظ حفظ كيفيت و به دو نوع ديگر

دودي گرم ماهي كيلكا در بسته بندي معمولي، فراوردهافزايش ماندگاريتضمين كيفيت و: توانمندي فناورانهعنوان
  اتمسفر اصالح شده وكيوم و
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MAP آمده در اين تيمار نسبت به تيمارهاي ديگر داراي تفاوت به دستهاي و داده توجيه اقتصادي بيشتري دارد  
  ) .P<0.05(معني داري بوده است 

  
  توجيه مالي و اقتصادي: 

نايت با ع. يك امر ضروريست تحقق اين مهم هاي تحقيقاتي كاربردي جهتپروژهاجراي بومي درياي خزر،  به ذخاير مناسب و با توجه
) پودر ماهي(براي مصارف غير انساني % 90كه بيش از هزار تن بوده   35 كشورشمال در  ماهي كيلكاميزان برداشت فعلي  اينكه به

هاي آينده را در سال زانهاي تحقيقاتي كاربردي اين ميپروژهاجراي با شيالت ايران در تالش است  گردد با اين نگاه سازماناستفاده مي
هاي پروژه اجراي با هدف ي كشورشيالتعلوم  موسسه تحقيقات و )1391نامه شيالت ايران آمار( مصرف انساني برساند% 100صورت  به

روشهاي نوين   )نسانيمصرف ا %100با هدف ( از كيلكا ماهيان درياي خزرهاي متنوع فراوردهتوليد  تحقيقاتي كاربردي در راستاي
 پروژهل از نتايج حاص جديد كه قابليت اجرا در بخش خصوصي باشد مطرح نموده است وتكنولوژي  هاي متنوع غذايي را بافراوردهتوليد 
  صورتصورت مستقيم براي توليد صنعتي در اختيار صاحبان صنايع شيالتي كشور قرار گرفته و بهتواند بهمي

عالوه ب. رددگ شناورهاي صيد كيلكاي مصرف انسانيموجب رونق هر چه بيشتر  كيلكاف بيشتر ماهي غير مستقيم نيز با امكان مصر
ز ا در اختيار اقشار مختلف مردم و همچنين با قيمت مناسب آماده مصرف نيز افزايش عمر ماندگاري و اي باال وارزش تغذيه غذايي با

يزان م كنترل دما، زمان، ايمني محصول به دليل وجود بهداشت و ويژگيهاي ديگر  ماهي كيلكا دودي گرم ازنظر .گيردقرار  لحاظ درآمد
 رايندفهمچنين درصد كم جذب  نمك در مصول نهايي در طي   هاي چوب فاقد تركيبات سمي، ميزان رطوبت واستفاده از تراشه دود،

اينكه در تمامي كارگاه هاي كوچك و بزرگ با  "مضافا. ف كنندگان به شمار رودتوليد از فاكتورهاي مهم براي تضمين سالمت مصر
بندي وكيوم كه توانايي تزريق گاز داشته باشد كه خوشبختانه در اكثركارخانجات صنايع غذايي در كشور گيري از دستگاه بستهبهره 

  .اقدام نمايندتوان بدون سرمايه گذاري مجدد به اين نوع بسته بندي وجود دارند مي
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  مشخصات علمي و فني:
و ) استان سيستان و بلوچستان( جنوب كشورسواحل مناطق رويش جلبكي در آوري جلبك قرمز گراسيالريا از با جمع استخراج آگار

از مواد  شده و هدر آب شيرين شست ي تر و تازهكه در ابتدا جلبكها استروش كار بدين ترتيب . گرددميانجام آزمايشگاه به آن انتقال 
حلول مرنگبري و سفيد شدن، جلبكها در  منظورانتخاب گرديده و به تر ، سپس يك كيلوگرم از جلبكندگردمياضافي پاكسازي 

اين عمل با شستشوي مكرر با آب شيرين و قرار گرفتن (دقيقه قرار داده شدند  20به مدت درصد  0/5هيپوكلريت سديم يا كلرورسديم 
ديم جهت درصورت نياز از تيوسولفات س(شستشو و خنثي شدن كلر موجود پس از . )گيردنيز انجام ميزير نور آفتاب  در نوبتچندين  در 

مورد  دوباره جلبكها .شوندميقرار داده  ضعيف ساعت درمعرض اسيدمدت دو  ه، بهخشك شد ي، جلبكها)گرددخنثي شدن استفاده مي
با استفاده محلول حاصل  جداسازي جلبكهاي موجود در شوند،ميساعت جوشانده  2مدت ليتر آب شيرين به 4و در شستشو قرار گرفته 
 .گيرديقرار معمل انجماد مورد  جهت آبگيري و غليظ شدن در چندين نوبت دست آمدههو ژل بانجام گرفته اي تميز از فيلترهاي پارچه

هاي پاستوريزه يا در محلول شيرمقدار ثابت  ژل در مختلف مقاديردر ژالتينه كردن مايعات از آزمون و انتخاب مقدار مناسب ژل  در
تا  100حدود ) درصد 20با رطوبت حدود  10تا  8به  1به نسبت (تر  از يك كيلوگرم جلبك قرمز ◌ً معموال .رنگي خوراكي استفاده نمود

گرم  18طور متوسط هب ◌ً گرم جلبك خشك نيز در گونه گراسيالريا كورتيكاتا معموال 100از . آيدمي به دستگرم جلبك خشك  125
  . ديآميدست هژل بپودر 

 كشور بومي قرمز هايجلبك از آگار ژل استخراج :فنيدانش /فناوري عنوان
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  توجيه مالي و اقتصادي: 
  پزي و غيرههاي خوراكي، شيرينيژل: استفاده غذايي -1
 ژل آگارز مورد استفاده در دستگاه الكتروفورز و محيط كشت جامد ميكروبي :مصارف پزشكي -2

 با درجات مختلف خلوص در حال حاضر، تمام ژل آگار مورد نياز كشور وارداتي بوده و بر اساس مورد استفاده در صنايع مختلف كشور
تواند با انجام تكثير و پرورش، در توليد اين ماده خودكفا ر اين مورد ميهاي اقتصادي دكشور ما با دارا بودن انواع گونه. گرددوارد مي

  .گردد
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  هاي منحصر به فرد فناوري/دانش فني/توانمندي فناورانه)مشخصات علمي و فني : (شامل مزايا و ويژگي

ت. نتايج مطالعات نشان مي  ش اس در سال هاي اخير كشف تركيبات طبيعي از منابع دريايي با كاربرد دارويي رو به افزاي

ش از  2008دهد از سال  ب طبيعي از منابع دريايي شناسايي  1000تا كنون ساالنه بي تتركي خيار هاي دريايي  شده اس

ن ادي بااليي در جهان برخوردار هستند. تركيباتي با وزن مولكولي پاييبه دليل توليد تركيبات فعال زيستي از اهمتي اقتص

ص زيستي هستند كه در خيارهاي دريايي به شكل سم به منظور  مانند ترپنوئيدها، يكي از مهمترين تركيبات طبيعي با خوا

 عنوان دارو استفاده مي شود.دفاع در برابر شكارچيان و عوامل زيستي تهديد كننده، توليد مي شود و امروزه از آن ها به 

ب النوسترول كه نوعي  ت. تركي ب النوسترول از گونه هاي مختلف خانواده هولوتوريد شناسايي و جداسازي شده اس تركي

ك در سال  ت توسط استوني و خيار دريايي گونه  Holothuria scabra از خيار دريايي گونه 1988تري ترپنوئيد اس

Stichopus Californicus ش طبيعي از خيار دريايي گونهشناس ب با ارز  Holothuria leucospilota ايي شده اند. اين تركي

ك با اندازه  س با استفاده از ستون شيشه ايي كروماتوگرافي حاوي پودر سيلكاژل مر  -063/0از جزيره هنگام، خليج فار

ص جداسازي و  g·mol71/426−1 ، وزن مولكوليO50H30C )، با فرمول شيميايي 2/0  92با كروماتوگرافي گازي با خلو

  درصد شناسايي شد.

  توجيه مالي و اقتصادي : 

از آب هاي بين جزر و مدي تا آب هاي عمقي در خليج فارس و درياي عمان يافت مي شود،  Holothuria leucospilotaخيار دريايي گونه 
استخراج تركيب النوسترول كه از لحاظ دارويي بسيار ارزشمند است و داراي خواص امكان تكثير و پرورش آن نيز وجود دارد بنابراين با جداسازي و 

 بيولوژيك؛ ضدباكتري، ضدقارچ و ضد سرطان است مي توان گام موثري در توليد مواد اوليه دارويي، كاهش واردات و خودكفايي كشور در راستاي
م براي آب مرواريد نيز استفاده مي شود، و قيمت پودر النوسترول با درجه خلوص از اين تركيب به عنوان قطره چش توليد داروهاي طبيعي برداشت.

  دالر براي هر يك كيلوگرم برآورد شده است.  876نزديك به  98

  دارويي كاربرد با دريايي خيار از النوسترول تركيب توليد
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  فرد فناوري/دانش فني/توانمندي فناورانه) هاي منحصر بهمشخصات علمي و فني : (شامل مزايا و ويژگي

درصد از داروهاي ضد سرطان مورد استفاده از منابع طبيعي؛ آبزيان دريايي و گياهان،توليد مي شود. اين تركيبات با خواص ضد جهش  60تقريبا 
تركيب با  14000نشان مي دهد كه بيش از  زا و ضد سرطان از رشد توده سرطاني ممانعت نموده و يا رشد آن را به تأخير مي اندازد. مطالعات

 يخواص زيستي از گياهان و جانواران دريايي استخراج شده است، كه اين تركيبات مي تواند به عنوان منبع توليد داروهاي ضد سرطان و پيشگير
درصد از كل تركيبات شناسايي  56ركيبت (ت 2225تركيب طبيعي شناسايي شده از منابع دريايي،  4196كننده سرطان مورد استفاده قرار گيرد. از 

 شده) داراي خواص سيتوتوكسيك هستند. خيار هاي دريايي به ويژه در كشورهاي آسياي شرقي كاربرد غذايي و دارويي دارند، از ساليان قبل به
يبوست استفاده مي گردد. بررسي هاي  و جنسي ناتواني سوختگي، و بريدگي روماتيسم، آسم، باال، خون عنوان دارو در درمان بيماري هاي فشار

 لانجام شده نشان مي دهد استفاده از اسكوالين به عنوان مكمل غذايي در درمان سرطان بسيار موثر است، همچنين استفاده از اسكوالين احتما
ام، خليج فارس با استفاده از ستون از جزيره هنگ Holothuria leucospilota ابتال به سرطان را كاهش مي دهد. اسكوالين از خيار دريايي گونه
 g·mol73/410−1 ، وزن مولكولي50H30C )، با فرمول شيميايي 2/0 -063/0شيشه ايي كروماتوگرافي حاوي پودر سيلكاژل مرك با اندازه( 

  درصد شناسايي شد. 92جداسازي و با كروماتوگرافي گازي با خلوص 

  توجيه مالي و اقتصادي : 

عمل تركيب اسكوالن مشخص شده است كه اين تركيب منجر به آپوپتوز روي سلول هاي سرطاني خون، مالنوم، روده بزرگ، با توجه به مكانيسم 
اير خپروستات، تخمدان، كبد، ريه، سينه مي گردد، به همين دليل به انتخاب بسيار مناسب به عنوان داروي ضد سرطان است بنابراين با توجه به ذ

و امكان تكثير و پروش آن مي توان گام موثري در توليد داروهاي ضدسرطان و افزايش مقاومت  Holothuria leucospilota خيار دريايي گونه
ارد؛ دارو و لوازم آرايشي بهداشتي نيز كاربرد داسكوالين به عنوان بدن در مقابل سرطان در راستاي كاهش واردات و خودكفايي كشور برداشت. 

ميلي گرم اسكوالين نزديك به  1000عدد كپسول حاوي  100دالر و  18كننده پوست حاوي اسكوالين نزديك به به عنوان مثال لوسيون جوان 
 يدالر ارزش اقتصادي دارد. يكي ديگر از كاربردهاي تركيب اسكوالين كه امروزه بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد واكسين افزايش سطح ايمن 25

  در برابر سرطان است.

  بدن ايمني سطح افزايش منظور به دريايي خيار از اسكوالين تركيب توليد
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  مشخصات علمي و فني: 

از مواد  ه شده ودر آب شيرين شست است هاي سارگاسوممورد نظر كه در كشور ما مهمترين آنها گونه ايقهوه هايجلبك در ابتدا،
ي روش كار به دو در چگونگانتخاب گرديده و رنگبري و سفيد شدن جلبكها  تر جلبك، سپس يك كيلوگرم از نداضافي پاكسازي گرديد

شود تا يونهاي در اسيد رقيق قرار داده مي پس از شستشو، جلبك خشك و پودر شده و .گرددصورت صنعتي و آزمايشگاهي انجام مي
شده و در محلول قليايي با درجه حرارت مناسب قرار ميدوباره شستشو داده . ساختار جلبك از آن جدا شود دو و سه ظرفيتي موجود در

صورت در طي اين مرحله آلژينات به. يردصورت مي گ)  Calcium precipitation method(و يا كلسيمي )  Acid precipitation method( محلول آلژينات به يكي از دو روش ترسيب اسيدي. شودگيرد كه در طي آن آلژينات محلول مي
 اگر روش اسيدي به كار گرفته شود ژل تشكيل شده خشك. شودشود و به راحتي از فاز مايع جدا مييا فيبر رسوب داده ميژل و 

صورت مستقيم به فروش برسد و يا براي توليد آلژينات شود كه ممكن است بهشود و محصول توليد شده اسيد آلژينات ناميده ميمي
   .سديم مورد استفاده قرار داده شود

 

  توجيه مالي و اقتصادي: 
هاي بزرگ جلبكهاي سارگاسوم در اين منطقه ساحلي از كشور و همچنين به علت دارا بودن اسيد به فراواني و رشد در اندازه با توجه

تواند بازده صنعتي خوبي داشته ، مي (Askar, 1982)درصد  21و انگلستان (Siraj, 1988)درصد  32مالزي  و   (Ismail & Usmani, 1987)درصد22/6 – 32/2آمده در كشورهاي پاكستان  به دستآلژينيك مناسب در مقايسه با مقدار 
  . باشد

 كشور بومي ايقهوه هايجلبك ماكرو از آلژينات ژل استخراج :فنيدانش /ناوريف عنوان
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از طرف ديگر تمامي ماشين آالت و طراحي آن . نظر به وجود زمينه توانمندي فوق، اين ماده در مقياس آزمايشگاهي و پيلوت توليد گرديد
همچنين اين ماده در حال حاضر از . گيردارز براي خريد ماشين آالت از خارج از ايران صورت نمي در داخل توليد شده و نيازي به خروج

در حاليكه طبق برآورد اقتصادي متقاضيان كه در . باشدهزار تومان در كيلو مي 20تا  15شود كه قيمت نمونه چيني آن بين خارج وارد مي
باشد كه داراي كيفيت به مراتب هزار تومان مي 12تا  10توليدات داخلي بين بخش محاسبه اقتصادي آمده است قيمت فروش براي 

الزم به . باشندهزار تومان در كيلو مي 25هاي اسپانيايي داراي قيمتي به قرار همچنين نمونه. باشدهاي چيني ميباالتري نسبت به نمونه
بيشتر واردات از كشور چين . شودوارد مي باشد كه تماماًالر در سال ميميليون د 10ذكر است كه رقم ميزان مصرف در بازار داخلي بيش از 

 .پذيردصورت مي
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  مشخصات علمي و فني: 
 .ماهيان استخواني را به خود اختصاص داده استهاي اقتصادي درياي خزر بوده و بيشترين صيد ترين گونهماهي سفيد يكي از مهم

تخم استحصال شده از ماهي سفيد در مرحله رسيدگي داراي . تن بوده است 10000ميانگين صيد اين ماهي در پنج سال اخير حدود 
  مشابه ◌ً درصد چربي بوده كه از نظر درصد پروتيين تقريبا 6-8درصد پروتيين و  23-25بااليي بوده و داراي غذايي ارزش 

 10 ◌ً تخم ماهي بسته به دوره رسيدگي تقريبا. باشددرصد كمتر از خاويار مي 8خاوياردان ماهي خاوياري بوده ولي ميزان چربي آن 
هاي داراي تخم و فراواني ماده) درصد 60(به فراواني نسبي ماهيان ماده صيد شده  با توجهدرصد از كل وزن ماهي را تشكيل داده كه 

. يردگاي از آن صورت نميتن تخم از ماهي سفيد استحصال شده كه استفاده چندان بهينه 150تا  100، ساالنه حدود )صددر 30(رسيده 
و  گيري از مواد نگهدارنده بيولوژيكآوري محصوالت غذايي و شيالتي و بهرهاستفاده از فناوري نوين در عملامروزه توجه محققين به 

 هاي گياهي و... معطوف شده است. در اين مطالعه از پوشش نانوكامپوزيت كيتوزانمايسين، ليزوزيم، عصارهتجديدپذير نظير كيتوزان، ناتا
  و ناتامايسين جهت افزايش زمان ماندگاري تخم ماهي سفيد استفاده شده است.   

  توجيه مالي و اقتصادي: 
 %3پوشش تركيبي كيتوزان و ناتامايسين و نمك كلريد سديم آوري تخم ماهي سفيد با نتايج اين مطالعه نشان داد كه به هنگام عمل

ماه افزايش يافته و تغييرات مشاهده شده در خواص  12درجه، تا  1گرمي نگهداري شده در دماي  50هايزمان ماندگاري تخم در قوطي
تفاده نين درصد باالي نمك مورد اسبه ارزش ريالي باال و همچ با توجههاي ميكروبي و شيميايي قابل قبول بوده است. حسي و ويژگي

رسد كه اين ماده غذايي قابل استفاده براي همگان نبوده و اندك خاوياردان ماهيان خاوياري، به نظر مي) درصد 5( آوريجهت عمل
گيري رده و يا بهرهكعنوان يك آلترناتيو جايگزين استفاده بهتوان از تخم ماهي سفيد بنابراين مي. گرددخاويار توليد شده نيز صادر مي

تر، ينيمراتب پابهآوري ازجمله استفاده از پوششهاي نانوكامپوزيت، زمان ماندگاري آنرا افزايش داده و با قيمت هاي نوين عملاز روش
 .به بازار مصرف عرضه نمود

  سفيد ماهي تخم آوريعمل :فناورانه توانمندي عنوان
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  مشخصات علمي و فني: 

ان زياد مصارف داشتن استخو از صيد روبرو هستيم كه به داليل ييها، با گونه)سد ارس(در فعاليتهاي شيالتي در استان آذربايجان غربي 
ال و حجم گردد و به داليل باتن ماهي سيم از سد ارس صيد مي 700ساالنه حدود  .آيدعمل نميهمستقيم انساني قابل توجهي از آنها ب

ين به كارخانجات پودر ماهي يدرصد آن با قيمت پا 90زياد با برداشت در طول زمان كم، در اثر نگهداري و حمل و نقل نامناسب حدود 
سب درصد چربي بوده و از رنگ و بافت منا 6/9و  پروتييندرصد  20اين ماهي داراي بيش از  كه گوشتدرصورتي .رددگارسال مي

يري از هاي خمفراوردهرسد توليد نظر ميبه .باشدفينگر ماهي ميو  هاي غذايي مانند برگرفراوردهبرخوردار بوده و قابل توليد براي 
كند وري محصوالت شيالتي شده و به صيادان كمك مياگوشت ماهي سيم باعث ايجاد ارزش افزوده، ماندگاري باال، ايجاد تنوع در فر

قيمت مناسبتري به بازار عرضه نمايند، از طرفي افزايش جمعيت و زندگي شهرنشيني باعث شده تمايل مردم به مصرف ماهي را با 
آبزيان  تيينيپرومانند برگر و فينگر از گوشت ماهي سيم تامين درصدي از منابع  ييهاغذاهاي آماده مصرف بيشتر شود و توليد فراورده

ماهي سيم باعث كاهش قيمت محصول نهايي صيد شده و ارزش تالش صيادي كمتر  يينقيمت پانمايد، ضمن اينكه را فراهم مي
ه هاي با ارزش افزودفراوردهاز اهداف اين تحقيق توليد . كنددر سد ارس را اقتصادي ميها صيد اين ماهي فراوردهشود، توليد اين مي

   .باشدت اين ماهي از سد ارس و استفاده بهينه از ماهي سيم برك ميباال با قيمت مناسب و قابل استفاده و اقتصادي نمودن برداش

  توجيه مالي و اقتصادي: 

اي آيند و با فرهنگ سازي و بهبود روشهشمار ميو مواد مغذي با ارزشي براي تغذيه و سالمت انسانها به پروتيينمنبع  ييدرياغذاهاي 
و  3-ي غير اشباع امگاها چربي، %99جذب  با قابليت پروتيينماهي با دارا بودن  .توان مصرف غذاهاي دريايي را افزايش دادتوليد مي

ه ثابت شده است ك. باشداي داراي ارزش بسيار بااليي مييهغذتازنظر  ،معدني مهم ها و موادويتامين ،آمينه ضروري بدن هاياسيد
دون گوشت ب .باشدميا دارخاصيت درماني رشي و عروقي هاي گوادر چندين بيماري مانند ناراحتي هاي مختلف آبزيانمصرف گونه

وري اراز نكات بسيار مهم در ف. رودهايي نظير برگر، فينگر و سوسيس ماهي بكار ميفراوردهعنوان ماده اوليه استخوان ماهي در ايران به
. باشدشيميايي و جلوگيري از فساد آنها ميو عرضه اين محصوالت، نگهداري آنها براي مدت طوالني با كمترين تغييرات در تركيب 

فراورده توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 از )فينگر برگر،( باال افزوده ارزش با هاي

  ارس سد سيم ماهي گوشت
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 Value added Products(براي توليد محصوالت با ارزش افزوده ) نظير ماهيان ريز(امروزه استفاده از منابع آبزيان كم مصرف 
مان ماندگاري ز اساس توليد برگر، فينگر از ماهيان به نوعي به تأخير انداختن فساد گوشت ماهي، طوالني شدن. گسترش يافته است )

  محصول، ايجاد تنوع و توليد محصولي است كه به سرعت و سهولت قابل دسترس و مصرف باشد و از لحاظ
انواع آبزيان كم مصرف و ارزان قيمت، با استفاده از خط  توليدي از هايفراوردهامروزه . دتوليد گرد تريياقتصاداي نيز محصول هزينه

درصد گوشت ماهي،  70ها با دارا بودن حداقلفراوردهاين . گردندميها و اشكال متنوع توليد در فرمولآالت اتوماتيك توليد و ماشين
 لاشكادر  شده و منجمد يينها تمحصوال. گوشتي مصرف دارندهاي فراوردهبدون استفاده از هرگونه ماده نگهدارنده، همانند ساير 

، در انواع و )آماده مصرف(صورت خام و يا سرخ شده سوخاري و بهو بدون روكش  با روكش و شكل ماهي،به  يااي، و گرد، ميله
صورت هببرگر، فيش برگر خام ماهي سيم در سد ارس محصولي است كه براي اولين بار و . گردندسايزهاي مختلف بسته بندي مي

شود اين محصول درمنطقه با استقبال خوبي توسط يپيش بيني م. آزمايشي و با الهام از همبرگرهاي موجود در بازار توليد خواهد شد
   .منطقه شده جهت ارائه به بازار مصرف باشند ارزيابي كنندگان مواجه شده و اغلب آنان خواستار توليد انبوه اين محصول در
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  مشخصات علمي و فني: 
عنوان طعم دهنده و نگهدارنده و اسيد بوريك و بوراكس هآوري خاويار دان ماهيان خاوياري در ايران از نمك كلريد سديم بمنظور عملبه
  كربه ف عنوان نگهدارنده استفاده شده كه استفاده از دو نگهدارنده اخير در اكثر كشورها منسوخ شده است. بنابراين بايستيهب

 به طورص ديگر هاي شاخهاي جايگزين با ماهيت بيولوژيك بود. كيتوزان بواسطه اثرات ضدميكروبي و آنتي اكسيداني و ويژگينگهدارنده
شه عنوان يك متابوليت ميكروبي و تاثيرات ضدقارچي خود هميهگيرد. ناتامايسين نيز بگسترده در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي

عنوان نگهدارنده مناسب جهت افزايش زمان ماندگاري محصوالت غذايي مدنظر بوده است. در اين مطالعه از پوشش نانوكامپوزيت هب
  كيتوزان و ناتامايسين جهت افزايش زمان ماندگاري خاويار ماهي سيبري استفاده شده است.   

  توجيه مالي و اقتصادي: 

و متعاقب آن استفاده تركيبي از كيتوزان  %2آوري خاوياردان سيبري با نمك كلريد سديم عمل نتايج اين مطالعه نشان داد كه به هنگام
درجه سانتيگراد قابل افزايش مي باشد  -3روز نگهداري در دماي  150گرمي، تا  50هاي و ناتامايسين، زمان ماندگاري خاويار در قوطي

روز  60آوري با روش سنتي ( نمك خالص و يا مخلوط) را ي خاويار عملدرصورتيكه شركت مادر تخصصي شيالت، زمان ماندگاري برا
آوري شده با اين روش (نمك با غلظت كم) قابل استفاده گيرد. نتايج اين مطالعه محاسن مختلفي دارد اول آنكه خاويار عملدر نظر مي

آوري خاويار رسد. دوم آنكه در عملدرصد مي 2/1-5/1آوري به باشد زيرا باقيمانده نمك پس از عملبراي افراد داراي فشار خون مي
ودن آلودگي واسطه باال بهرود. سوم آنكه باز بين مي هاي شيميايي كامالًاده شده و اثرات جانبي نگهدارندهاز مواد نگهدارنده طبيعي استف

ا ماهيت مورد استفاده، لزوم استفاده از ماده موثر بيي ضدقارچي نگهدارنده سنتي اقارچي نسبت به آلودگي باكتريايي در خاويار و عدم كار
ها را ش قارچعنوان آلترناتيو مناسب، شمارهنظر رسيده و نتايج نشان داد كه استفاده از ناتامايسين، ببيولوژيكي و ضدقارچي ضروري به

ماه قابل افزايش بوده و كيفيت  5روش تا آوري شده با اين دهد. چهارم آنكه زمان ماندگاري خاويار عملداري كاهش ميمعني به طور
  باشد.يار از اهميت بسزايي برخوردار ميحفظ شده و اين موضوع در صادرات خاو خاويار كامالً

  

  

 زا استفاده :فنيدانش /فناوري عنوان
عمل جهت نانوكامپوزيت هاي پوشش
 خاوياردان آوري
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  : آوريفن فني مشخصات خالصه
 فيتوفاگ (FPC) يماه شده تغليظ پروتئين با بستني توليد فرموالسيون در شير از مختلف درصدهاي تحقيقاتي پروژه اين در

 درصد تنهاي در گفت قرار ميكروبي و حسي ، شيميايي آناليز مورد درصدها از هريك با شده توليد محصول و شد جايگزين
  .گرديد انتخاب بستني توليد براي ماهي پروتئين مناسب
  : ضرورت

   ماهي پروتئين با شده غني بستني توليد*
   آبزيان هايفرآورده محصول تنوع ايجاد*

   آبزيان مصرف سرانه افزايش* 
  

  :حاصله اجتماعي و اقتصادي آثار و هامزيت عناوين
 تغذيه سوء از و هستند پروتئين كمبود دچار كه افرادي روزمره غذاي به ماهي پروتئين كنسانتره شده كنترل مقادير افزودن

 ، فسفر ، مكلسي نظير بدن نياز مورد معدني مواد برخي و ضروري آمينه اسيدهاي مينتأ در موثري نقش تواندمي برندمي رنج
 از ماهي نپروتئي كنسانتره كه چرا. سازد فراهم را كننده مصرف نشاط و فكري ، جسمي سالمتي موجبات و كرده ايفا...  و يد

 آنها روي ريفرآو گونه هيچ كه غذايي مواد انواع در مثال بعنوان است برخوردار پروتئيني منابع ساير به نسبت زيادي مزاياي
 مختلف غذايي مواد كه اين عليرغم نيز موارد بسياري در و بوده درصد20 از كمتر معمول بطور پروتئين ميزان نگرفته صورت
 صورتيكه رد باشندمي كمبود دچار ضروري آمينه اسيد چند يا يك نظر از اغلب ولي هستند پروتئين مناسبي مقادير حاوري
 درواقع. (رسدمي نيز درصد 80 از بيش به آن يك درجه نوع در ميزان اين و درصد 65 ماهي كنسانتره پروتئين ميزان حداقل

) دارد بستگي آن آبگيري ميزان و ه استفاد مورد اوليه ماده نوع به زيادي حدود تا ماهي پروتئين كنسانتره پروتئيني محتواي

 اب بستني توليد :فنيدانش /فناوري عنوان
 ماهي شده تغليظ هايپروتئين از استفاده

 شير جاي به فيتوفاگ
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 اغلب روريض آمينه اسيدهاي انواع، بوده برخوردار بااليي بيولوژيكي ارزش و هضم قابليت از همچنين كنسانتره پروتئين
 يازهاين برآوردن جهت پروتئيني مكمل بعنوان فرآورده اين از توانمي كه ايگونه به دارند وجود آن در توجهي قابل بميزان
.  نمود استفاده هستند كمبود دچار ضروري آمينه اسيدهاي برخي نظر از كه غذايي مواد از بسياري با همراه ، انسان ايتغذيه
 استفاده حاليكه در هستند فقير تريپتوفان و ليزن ، متيونين ضروري آمينه اسيدهاي نظر از ، گندم نظير ، غالت مثال بعنوان

  .نمايد جبران را كمبود اين تواندمي نان تهيه در از
  
  : آوريفن مشتريان
 لبني محصوالت كننده توليد كارخانجات -
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  هاي منحصر به فرد فناوري/دانش فني/توانمندي فناورانه)(شامل مزايا و ويژگيمشخصات علمي و فني : 

هاي حرا در گلخانه و انتقال آنها به عرصه هاي طبيعي درخور الفت كه محل مناسب آنها در مطالعه هاي پيشين امكان سنجي كاشت درختچه
ينه ها وجود ندارد. از ديگر سو از آنجا كه بيشخطر مرگ و مير طبيعي جوانه شده است. در اين سيستم راندمان توليد و بازماندگي افزايش يافته و

خواري است، كاشت اين درختچه ها عالوه بر ايجاد ماواء براي ها رژيم غذائي پودههاي آبزيان در اين گونه اكوسيستمسيستم تغذيه الرو و جوان
  خواهد شد. ها در بستر و ستون آبميگوهاي تجاري سبب افزايش دتريتوس

  توجيه مالي و اقتصادي : 

هاي حرا زندگي نموده و سپس به صيدگاه ويژه ميگوهاي تجاري هرمزگان در مراحل الروي و جواني در اكوسيستمهاي آبزيان بهبسياري از گونه
 نقش به سزائي دارد، لذا كاشت و بازسازيترين مرحله زندگي آنها ها مهاجرت مي كنند، كه وجود اين مناطق به عنوان مناطق نوزادگاهي در بحراني

حاسبه مدرختان حرا در مناطق مستعد و خورهاي مهم مانند خور الفت در افزايش ذخاير و توليد نهائي آنها حياتي مي باشد. از آنجائيكه اين گونه 
 يش از اين نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتيهاي اقتصادي نياز به جمعيت هاي از آبزيان داشته كه در مراحل مختلف زندگي مي نمايند، لذا پ

 ينشان داده است صيدگاه هاي ميگو كه در برابر خورهاي داراي پوشش بيشتر جنگل هاي حرا و يا در مجاورت آنها قرار دارند داراي صيد بيشتر
ان آن در بين جوامع سنتي صيادي هرمزگ گردند، كه منافع اقتصادي ملينسبت به خورهاي است كه درصد پوشش كم جنگل هاي حرا را شامل مي

   و بين المللي در عرصه صادرات به خوبي بارز مي باشد.

كشت درختان حرا فناوري نوين در افزايش :فناورانه  توانمندي
  توليد ميگوهاي تجاري استان هرمزگان

 


