
ظرفیت ناخالص: 198 تن

سال ساخت: 1395

VHF ،اکوساندر ،GPS ،رادار

محل ساخت: ایران

طول: 30 متر

ظرفیت خالص: 138 تن

آبخور: 2/8 متر

عرض: 8/5 متر

قدرت موتور: 421 کیلووات

پژوهش یک (تحقیقاتى)

ظرفیت ناخالص: 7 تن

سال ساخت: 1395

GPS ،VHF ،رادار

محل ساخت: ایران

طول: 11/69 متر

ظرفیت خالص: 5 تن

آبخور: 1 متر

عرض: 2/56 متر

قدرت موتور: 426 کیلووات

پژوهش دو (تحقیقاتى)

ظرفیت ناخالص: 38 تن

محل ساخت: ایرانسال ساخت: 1394

طول: 18/70 متر

ظرفیت خالص: 11 تن

آبخور: 1/3 متر

عرض: 5/10 متر

قدرت موتور: 373 کیلووات

کاوش (تحقیقاتى)

VHF ،اکوساندر ،GPS ،رادار

تجهیزات شناور:تجهیزات شناور:
تجهیزات شناور:

1297

برآورد حجم ذخایر آبزیان اقتصادى به منظور پایدارى صید آبزیان  
و حفاظت از ذخایر و منابع ماهیگیرى و گونه هاى آسیب پذیر  

تعیین مکان مناسب براى صید اقتصادى آبزیان



کشتى تحقیقاتى گیالن

کشتى تحقیقاتى فردوس یک

تجهیزات شناور:

تجهیزات شناور:

سال ساخت: 1971

سال ساخت: 1987

طول: 54/8 متر

مجهز به سیستم هاى ناوبرى و مخابراتى روز، وینچ هاى نمونه بردارى 
 ،CTD تا اعماق 1000 متر، تور ترال پالژیک و کف، دستگاه نمونه بردار
دوربین فیلمبردارى زیرآبى، مجهز به سیستم اطفاى حریق، تور قیفى، 

روزت، تور بنگو، نت ساندر، جایرو

دستگاه AIS-VHF-EPER-SART-GMDSS، رادار با برد کوتاه و 
بلند، نت ساندر، GPS-PLATER RADAR، قایق نجات، اکوساندر 

علمى EK 500، تور ترال کف و میان آبى

برآورد حجم ذخایر آبزیان اقتصادى به منظور پایدارى صید آبزیان  
و حفاظت از ذخایر و منابع ماهیگیرى و گونه هاى آسیب پذیر  

تعیین مکان مناسب براى صید اقتصادى آبزیان

ظرفیت خالص: 220 تن

آبخور: 3/80 متر

روش صید: ترال

روش صید: ترال کف

عرض: 9/80 متر

ظرفیت ناخالص: 627 تن

قدرت موتور: 1000 کیلووات

طول: 45/50 متر

ظرفیت خالص: 201 تن

آبخور: 3/80 متر

عرض: 10/25 متر

ظرفیت ناخالص: 45 تنظرفیت ناخالص: 673 تن

قدرت موتور: 1176 کیلووات

کاوشگر تحقیقاتى کاسپین

دستگاه هاى موجود شناور

سال ساخت: 1398

GPS، اکوساندر، تجهیزات ایمنى، یخچال و فریزر مناسب نگهدارى 
نمونه هاى دریایى، فضاى آزمایشگاهى و کارگاهى، وینچ نمونه 

بردارى صید ترال و کیلکا بطور مجزا، وینچ نمونه بردارى از رسوب و 
آب از اعماق مختلف دریا

طول: 18/6 متر

ظرفیت خالص: 14 تن

آبخور: 1/1 متر

عرض: 5 متر

قدرت موتور: 380 کیلووات

موسسه تحقیقات علوم شیالتى کشور
معرفى شناورهاى تحقیقاتى

 روش صید: ترال کف

روابط عمومى موسسه تحقیقات علوم شیالتى کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى
موسسه آموزش و ترویج کشاورزى

وزارت جهاد کشاورزى

همکاران: سید امین اله تقوى مطلق، مسطوره دوستدار
وحید زندى فخر


