
1 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر

 
 

 

 

 

 

 

  حاصل از كتابچه ترويجي

 دستاوردهاي پژوهشي

المللي تاسماهيان بين مؤسسه تحقيقات

 درياي خزر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4931اسفندماه 

 

 
 

 
 

 



2 

 فهرست مطالب
 صفحه عنوان رديف

 3 پروریهای دورگه مستعد آبزیتولید گونه 1

 5 در شرایط آب و هوایی ایران (Acipenser baerii)تاسماهی سیبری ر از استحصال خاویا 2

 7 های بتنیماهی در حوضچهپرورش متراكم فیل 3

 9 های بتنیماهی در حوضچهتكنیك پرواربندی  فیلبیو 4

 11 ماهی ماده پرورشی با بكارگیری فرموالسیون نوین جیره غذاییكاهش سن بلوغ فیل 5

 14 به روش الپاراسكوپی( ماهیفیل)تعیین جنسیت ماهیان خاویاری  6

 17 (ماهیفیل)ماهیان خاویاری تكثیر مصنوعی و پرورش اولیه الرو و بچه 7

 22 بر بدون كشتن مولدیناستفاده از ریزبرش مجرای تخمكتكثیر مصنوعی تاسماهیان با  8

 22 الگوی نوین پرورش ارگانیك تاسماهیان 9

 25 تعیین جنسیت تاسماهیان به روش بیوپسی 12

 28 های پشت سدماهی در قفس در دریاچهپرورش فیل 11

 32 شور دریای خزرپرورش ماهیان خاویاری در قفس آب لب 12

 32 ماهی در قفس در استخرهای خاكیپرورش فیل 13

 34 ماهی پرورشیتولید جیره اقتصادی برای گونه فیل 14

 36 تولید انبوه كرم شیرونومیده جهت تغذیه آبزیان 15

 39  تاسماهی ایرانیهای شایع در بچههای سیر و آویشن شیرازی در كنترل انگلبكارگیری عصاره 16

 41 پرورش اقتصادی تاسماهیان 17

 43 زادتولید تاسماهی شیپ نر ماده 18

 45 انجماد اسپرم ماهیان خاویاریتكنیك  19

 47 پروریتولید ماهی خاویاری دورگه  بستر  در آبزی 22

 49 تولید پودر سبز 21

 51 در استخرهای خاكی (Volvox sp.)مبارزه با بلوم جلبكی ولوكس  22

 53 خاویاریپروبیوتیك بومی و اختصاصی ماهیان  23

 56 پایش بهداشتی مراكز تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری 24

 58 های ماهیان خاویاری با بكارگیری اسانس آویشن شیرازی  های قارچی تخمكنترل آلودگی 25

 62 و آویشن شیرازی در كاهش بار آلودگی میكروبی های سیرتأثیر عصاره 27

 62 جهت تغذیه ماهیان خاویاریتكثیر و تولید انبوه كرم نرئیس  28

 

 

 

 

 

 



3 

   سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

   سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرؤمنام 

 
 پروریهای دورگه مستعد آبزیتولید گونه( : يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 

: سال خاتمه پروژه 1377: سال شروع   محمد پوركاظمی: نام مجری    77-225-28: : یافته منتج از پروژه شماره
1382 

  تعريف مسئله

گیری یا  های دور متداول بود دورگه ترین دستكاریهای ژنتیكی در آبزیان كه از گذشته ترین و آسان یكی از قدیمی

Hybridization نوع موجود زنده اعم از حیوان، گیاه و یا موجود آبزی متعلق به  یك  2گیری عمدتاً با تالقی  دورگه. باشد می

تالقی برگشتی )در صورت بارور بودن ماهیان هیبرید نسل اول با یكی از والدین . گیرد یا دو گونه، جنس یا خانواده صورت می

Backcross )و یا گونه دیگر (Outcross) با توسعه علم و ابداع . شود تا گونه جدید با هدف مورد نظر تولید شود ی داده میتالق

روشهای نوین در تكثیر مصنوعی آبزیان از یكطرف و كاهش ذخایر طبیعی آبزیان در دریاها و اقیانوسها و نیاز جامعه به پروتئین 

مطالعات متعددی . رعت رشد مطلوب استفاده نشودگیری فقط بمنظور تولید آبزیان با س از طرف دیگر باعث شد كه از دورگه

های جدید،  برای تولید دورگه بمنظور آبزیان مقاوم به بیماری، مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و پرورشی، ایجاد نژاد و سویه

م، رنگ ها، موقعیت چش جنس و عقیم، تولید ماهیان با اشكال ظاهری مناسب از لحاظ موقعیت و شكل باله های تك جمعیت

 .بویژه در ماهیان آكواریومی و دهها مورد دیگر صورت پذیرفت

 اهميت موضوع

 Husoهدف اصلی از این بررسی، امكان تولید ماهی دورگه از دو گونه فیلماهی و تاسماهی ایرانی متعلق به دو جنس متفاوت 

د نمود و در صورت مثبت بودن، روند رشد ای تولی توان چنین دورگه است و در نظر دارد مشخص نماید آیا می Acipenserو 

در فرزندان در مقایسه با والدین ( هتروزیس)آن از مرحله لقاح تا وزن پرواری و بازاری چگونه است؟ آیا هیچگونه برتری ژنتیكی 

ك را پذیری صفات مورفومتریك و مریستی وجود دارد؟ و میزان آن چند درصد است؟ این بررسی همچنین در نظر دارد  وراثت

 .مورد ارزیابی قرار دهد

 

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

. شناسی ماهیان عقیم هستند باشند و از لحاظ بافت می (3N)پلوئیدی  نتایج این بررسی نشان داد كه اوالً ماهیان دورگه تری

ثانیاً ماهیان دورگه تولید شده دارای رشد خوبی هستند و با توجه به كمبود فیلماهی ماده و محدودیت تولید بچه ماهی این 

گوشتی ماهیان خاویاری تواند با تولید ماهیان دورگه نیاز كارگاههای پرورش  گونه در اكثر مراكز تكثیر و پرورش خاویاری، می

توان برای صادرات بچه ماهی  ماهیان تولیدی میرا از لحاظ تأمین بچه ماهی اقدام نمود و همچنین با توجه به عقیم بودن بچه

باشد، نام گونه فوق از تركیب  از آنجائیكه دورگه تولیدی یك گونه جدید می. ریزی كرد خاویاری برای اهداف آكواریومی برنامه

 .گردد پیشنهاد و معرفی می “ Belupars”گرفته و بنام بلوپارس  Persicusو  Belugaگونه  اسم دو
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 رديف

 (ترويجيافته قابل ) عناوين دستاوردها

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

 امضاء مجري
 نام و نام خانوادگي

 رئيس بخش
 امضاء رئيس بخش

-های دورگه مستعد آبزیتولید گونه 1

 پروری
 محمد پوركاظمی

 
 مهتاب یارمحمدی
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 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بينمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين

 
  (:يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 در شرایط آب و هوایی ایران (Acipenser baerii)تاسماهی سیبری  استحصال خاویار از 
  1/12/1386نام مجری محمد علی یزدانی  سال شروع   2 - 12 – 12 – 86272یافته منتج از پروژه شماره  

 1/12/1392 سال خاتمه پروژه
 

 تعريف مسئله

تن خاویار  122تن گوشت و  122222بایست شیالت میبر اساس برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت در زیربخش 

رغم صدور تعداد قابل توجه موافقت اصولی و پروانه تأسیس برای كه، علیدر حالی. تولید گردد1424در افق از ماهیان خاویاری 

. باشدتن می 122متقاضیان احداث مزارع پرورش ماهیان خاویاری در كشور، میزان تولید گوشت تاسماهیان پرورشی كمتر از 

های دلیل عمده آن استفاده از گونه. دهداین در حالی است كه تولید خاویار پرورشی از مزارع فوق رفم ناچیزی را تشكیل می

بودن دوره بازگشت همچنین جوان بودن فعالیت پرورش تاسماهیان و طوالنی. پرورشی است كه بلوغ جنسی دیررس دارند

-برای سرمایه با ریسك باالییگذاران دن بلوغ جنسی ماهیان همه با هم منجر به آن شده كه سرمایهبوسرمایه به دلیل طوالنی

 .كنند ورود گذاری 

 وضوعاهميت م

-های باارزش تجاری است كه از استعداد قابل توجهی برای پرورش در شرایط محصور برخوردار میسماهی سیبری از گونهتا

بودن دوره رسیدگی بلوغ جنسی، گستردگی و تنوع در رژیم غذایی باعث گردیدكه این گونه به الرشد بودن، كوتاه سریع. باشد

های تاسماهی سیبری در محیط .های اصلی در پرورش گوشتی ماهیان خاویاری آب شیرین معرفی گرددعنوان یكی از گونه

 ،بنابراین. شوندسالگی بالغ می 12تا  8سنین  ها درسالگی و ماده 9تا  7طبیعی رشد كندی دارد، بطوریكه ماهیان نر در سن 

پذیر است، درجه حرارت آب، دوره طوالنی امكان در گونه در شرایط طبیعی با صرف هزینه فراوان واستحصال خاویار از این

كننده رسیدگی جنسی و هورمونهای محرک نقش مهمی در های غذایی به كاربردن مواد محرک و تسریعتغذیه، باالنس جیره

در مقایسه با كوتاه نمودن دوره بلوغ جنسی این طرح با هدف . رسیدگی جنسی و استحصال خاویار در ماهیان خاویاری دارد

 . نجام شددر صنعت رو به رشد ماهیان خاویاری كشور ا های تولیدكاهش هزینهپروری، های پرورشی رایج در آبزیسایر گونه

 

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر
 1522تا 822عدد تاسماهی سیبری دو ساله در اوزان 222تعداد . سال به اجرا درآمد 3این پروژه در سه فاز مطالعاتی در مدت 

ماهیان نر و ماده بصورت جداگانه در سال دوم پرورش . ذخیره و نگهداری شدندو بتنی فایبرگالس  هایوان 5گرم انتخاب و در 
مگاژول انرژی خام در هر  8/21 پروتئین و درصد 45نگهداری و به منظور تسریع رسیدگی جنسی با جیره غذایی حاوی 

تغذیه و هر شش ماه یكبار مراحل رسیدگی جنسی آنها  Cو Eهای كیلوگرم جیره حاوی سطوح باالی كنجاله سویا و ویتامین
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آماده  IVدرصد ماهیان مرحله  31در پایان سال سوم مشخص شد كه . گرفتمی وپی مورد بررسی قراراز طریق الپاراسك
سال  5حداكثر نتایج حاصل از این پروژه نشان داد كه می توان از گونه تاس ماهی سیبری در یك دوره  .باشندخاویاردهی می

   .خاویار استحصال نمود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 :المللی تاسماهیان دریای خزرمؤسسه تحقیقات بین( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش

 رئيس بخشامضاء 

تاسماهی  استحصال خاویار از  1

در ( Acipenser baerii)سیبری 

 شرایط آب و هوایی ایران

 محمد علی یزدانی

 

 محمود شكوریان

 

 

 

 

استحصال خاویار از تاسماهی سیبری 

 پرورشی



7 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرؤم

 
 های بتنیماهی در حوضچهپرورش متراكم فیل: ( يافته قابل ترويج) دستاوردنوان ع

: سال خاتمه  89: سال شروع محمد علی یزدانی ساداتی   : نام مجری  2-86-12-89268: یافته منتج از پروژه شماره 

1392. 
  تعريف مسئله

نیمه خشك  خشك و ی است كه در ناحیهكشورهای جزءهوایی و وجود منابع آب شیرین  از لحاظ آب و ما كشوربا توجه به اینكه با توجه 

نیاز روز افزون جامعه بشری  نیاز پرورش آبزیان و آب كافی مورد مینأو تهای زیست محیطی با توجه به محدودیتواقع شده است و از طرفی 

رورش تاسماهیان با سیستمهای رایج پدر آینده . از ضروریات می باشدهای موجود آبی در مزارع استفاده از پتانسیل ،طمینانبه پروتئین قابل ا

های نوین پرورش در مصرف این ماده استفاده از حداقل آب مصرفی و ارائه سیستم ،بنابراین .نخواهد داشت توجیه اقتصادی الزم راپرورش 

 . حیاتی ارزش به سزایی خواهد داشت

 هميت موضوعا

در . های تولید و افزایش تولید در واحد سطح از پرورش متراكم استفاده می شوداستفاده بهینه از منابع آب و خاک، كاهش هزینه ه منظورب

مین اكسیژن و إ، موفقیت در این روش بستگی به منبع تبرندبكار میروشها  روش از فضای كمتری برای تولید همسان نسبت به سایر این

استفاده از سیستمهای متراكم  در دنیا  امروزه .های بتنی و سیستمهای مداربسته اجرا میشوداین روش بیشتر در حوضچه. گونه پرورشی دارد

در حال حاضر با توجه .. به منظور بهره برداری از حداكثر فضای پرورشی موجود با راندمان تولید باال با حداقل مصرف آب  امری متداول است

رایط متراكم صورت پرورش ماهیان خاویاری در شپرورش ماهیان خاویاری ضرورت دارد  به كمبود آب و نبود گستره های وسیع در كشور، 

 .پذیرد 

  يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

متر مربع ، مجهز به شبكه  52حوضچه بتنی گرد به ابعاد  4گرم در  122عدد بچه ماهی خاویاری فیل با وزن  4222در این راستا تعداد  

 12ذخیره و به مدت( عدد ماهی در هر حوضچه1222)كیلوگرم در متر مربع  2تراكم میلیگرم در لیترو با  7تا 6هوادهی با اكسیزن محلول 

مگاژول انرژی در هر كیلوگرم  22-21درصد كربوهیدرات و 18 -22درصد چربی و18تا  16درصد پروتئین،  42ماه با غذای كنسانتره حاوی

به متوسط  56/2و  45/1ریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذای ماهیان با متوسط ض( روز152)در پایان دوره اول پرورش . غذا تغذیه شدند

 152در مرحله دوم پرورش ماهیان با توجه به درجه حرارت هوا از روند رشد مناسبی برخوردار بودند و در پایان. كیلوگرم رسیدند 28/1وزن 

شرایط ذكر شده در سراسر نوار ساحلی دریای خزر  ماهی باپرورش متراكم فیل.. كیلوگرم رسیدند 25/2به  28/1روز پرورش در دوره دوم از 

درجه سانتیگراد دارند امكان پذیر بوده و بیوتكنیك حاصل از آن می تواند برای مزارع   25تا  15و مناطق مستعد كه محدوده دمایی بین 

 دارمزارع حد واسط جهت ماهین بعنوان توان از این ماهیاهمچنین می و .پرورش ماهیان خاویاری خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گیرد

  .نمودن پرورش ماهی در قفس در دریای خزر در راستای تولید گوشت وخاویار استفاده نمود

 

 

 

 

  
 

های بتنیماهی در حوضچهپرورش متراكم فیل  



8 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين (هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

-ماهی  در حوضچهپرورش متراكم فیل 1

 های بتنی
محمد علی یزدانی 

  ساداتی
 محمود شكوریان
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 سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 
 های بتنیفیلماهی در حوضچه پرواربندی تكنیك بیو (: يافته قابل ترويج)دستاورد نوان ع

سال   1391: سال شروع محمد علی یزدانی ساداتی   :نام مجری  4-39-12-911129: یافته منتج از پروژه شماره 

  1392: خاتمه
  تعريف مسئله

قبل از . و تحمل شرایط محیطی نامساعد و سرعت رشد باالی آن می باشد ز ویژگیهای بارز فیلماهی عادت پذیری سریع به غذای مصنوعیا

با توجه به . می باشدب مصرفیسیع  و حجم باالی آبود كه نیازمند گستره و محیط استخررورش گوشتی فیلماهی منحصر به اجرای پروژه، پ

و از لحاظ واقع شده نیمه خشك  خشك و كه در ناحیهی است كشورهای جزءهوایی و وجود منابع آب شیرین  از لحاظ آب و ما كشوراینكه 

با . پرورش فیلماهی به این طریق توجه اقتصادی نداشت و قابل ترویج در سطح كشور نبود بنابر این. دارا بودن منابع آبی در مضیقه می باشد

  . توجه به موارد ذیل تصمیم به پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی و با تراكم باال گرفته شد

 موضوعو هميت ا

های تولید بدلیل كاهش راندمان تولید و میزان جمله مشكالت عمده در خصوص توسعه پرورش گوشتی تاسماهیان، باال بودن هزینه از 

تولید  برداری از حداكثر فضای پرورشی موجود با راندمانهای متراكم به منظور بهرهامروزه استفاده از سیستم. باشدتولید در واحد سطح می

در حال حاضر با توجه به كمبود آب و نبود گستره های وسیع در كشور، پرورش ماهیان . باال با حداقل مصرف آب امری متداول است

اما تا كنون پروش تجاری آن در تراكم زیاد در حوضچه های بتونی گرد مورد  می شود، رود كه به پرورش درحوضچه معطوفخاویاری می

این پروژه در راستای دستیابی بیوتكنیك پرورش متراكم فیلماهی به منظور ترویج و توسعه آن در كشور به مدت . ه استآزمایش قرار نگرفت

 12كیلوگرم  تا  5به مرحله اجرا درآمد و هدف آن پرورش متراكم فیلماهی از وزن المللی دریای خزر سسه تحقیقات بینؤم یك سال در

ستمهای متراكم به منظور بهره برداری از حداكثر فضای پرورشی یو تالش بر آن شد كه با استفاده از سهای بتنی بوده كیلوگرم در حوضچه

 .موجود، گوشت ماهیان خاویاری با راندمان باال تولید گردد

 اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از به كار   

متر  52متر و مساحت  8 حوضچه بتونی با قطر 4در مترمربع در كیلوگرم 15كیلوگرم با تراكم  5عدد فیلماهی با وزن  622این اساس بر

 درصد پروتئین، 43ماه با غذای كنسانتره حاوی 12ذخیره و به مدت  میلیگرم در لیتر 7 تا 6مربع، مجهز به شبكه هوادهی با اكسیژن محلول

ماهیان به ( روز365)در پایان دوره پرورش . شدند مگاژول انرژی در هر كیلوگرم غذا تغذیه 22درصد كربوهیدرات و  2/16درصد چربی،  22

متوسط . های رشد و بهترین ضریب تبدیل غذای در فصول بهارو پاییز ثبت گردیدبیشترین شاخص. كیلوگرم رسیدند 26/9وزن انفرادی 

 36/2و  48/2)، (ول دورهدرصد در ط 13/22و  4/27)درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا در این فصول بترتیب 

 . ثبت گردید(  74/1و  85/1) و( درصد در روز

در تا مرحله پرواربندی براساس نتایج بدست آمده از این پروژه مناسبترین درجه حرارت برای فیلماهیان پرورش یافته در حوضچه های بتنی 

لیترمتغیر می  2-4برای پرورش فیلماهی در شرایط متراكم بین میزان آب مورد نیاز . درجه سانتیگراد می باشد 22تا  18دامنه حرارتی 

بدیهی است در طول دوره زمستان . غذا داده شود( عصر 18صبح و  8ساعات )دو بار درروز  به باال  كیلوگرم 5ماهی از برای پرورش فیل. باشد

شود درصد غذادهی با توجه به موارد فوق توصیه می. یابددرجه سانتیگراد این دفعات به یكبار در روز كاهش می 8 -12های حرارتی و دامنه
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% 5/2درجه سانتیگراد  8-12درصد وزن بدن و در درجه حرارت زمستانه  1گراد درجه سانتی 18 -22ماهیان در درجه حرارت  این  برای

در این تراكم در یك دوره . باشدر مربع میكیلوگرم در هر مت 15های بتنی ، ماهی در حوضچهتراكم مناسب برای پرورش فیل. وزن بدن باشد

ماهی از توانایی خوبی جهت با توجه به نتایج فوق می توان گفت كه فیل .رسندكیلوگرم می 9یك ساله و در شرایط مطلوب ماهیان به وزن 

-عه در بسیاری از نقاط كشور میهای بتونی برخوردار بوده و بیوتكنیك پرورش آن قابل توسپرواربندی در شرایط پرورش متراكم در حوضچه

 :.باشد

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

بیوتكنیك پرورش گوشتی فیلماهی تا  1

 كیلو گرم در حوضچه های بتن 12اوزان 
محمد علی یزدانی 

  ساداتی
 محمود شكوریان

 

 
 

ماهیپرورش متراكم فیل  
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 المللي تاسماهيان درياي خزرؤسسه تحقيقات بينممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين

 
 ماهی ماده پرورشی با بكارگیری فرموالسیون نوین جیره غذاییكاهش سن بلوغ فیل: دستاوردعنوان 

 

 1/7/1393سال خاتمه پروژه  1/7/1389سال شروع  ایوب یوسفی جوردهینام مجری  1 -98 -81 -98098یافته منتج از پروژه شماره  

 

 تعريف مسئله

های اخیر به دالیل متعدد از های ماهیان، بویژه تاسماهیان دریای خزر طی سالآنچه مسلم است ذخایر طبیعی بسیاری از گونه

یكی از . ها بشدت كاهش یافته استرفتن بسترهای تخمریزی و تكثیر طبیعی و انواع آلودگیرویه و قاچاق، از بینقبیل صید بی

كاهش سن بلوغ جنسی . باشدمثلی آنها در طبیعت میبودن چرخه تولیددالیل اصلی تهدید تاسماهیان به انقراض نسل، طوالنی

ترین با توجه به اینكه طوالنی. بودن سن رسیدگی جنسی آنها ضروری استدر ماهیان و بویژه تاسماهیان به دلیل طوالنی 

در )باشد رسیدگی جنسی می IIIو  IIماهی مرحله مرحله های مختلف ماهیان و بویژه فیلمرحله رسیدگی جنسی در گونه

ست این مراحل را هدف بایبنابراین، جهت كاهش دوره رسیدگی جنسی می(. كشدسال نیز طول می 12ها تا برخی از گونه

 .مطالعه قرار داد

 

 موضوع اهميت

-كند كه هزینه زیادی را برای پرورشصنعت نوپای پرورش تاسماهیان در كشور در بسیاری موارد از روشهای سنتی پیروی می

-جامعه پرورشبا توجه به گرایش . كنددهندگان از نظر تغذیه و مدیریت به دلیل طوالنی بودن دوره بلوغ آنها تحمیل می

غذایی فیل ترین زمان ممكن، ضرورت ایجاد تحول در جیرهماهی به سمت تولید با بازده اقتصادی باال در كوتاهدهندگان تاس

با توجه  .نمایدناپذیر میها امری اجتنابماهیان ماده به منظور دسترسی سریعتر به خاویار و كاهش دوره رسیدگی جنسی آن

ماهیان كوتاه كردن دوره تكامل تولیدمثلی این ماهیان به منظور دستیابی تاس شاهداف اصلی صنعت پروربه اینكه یكی از 

ایزوفالونوئیدهای جنیستین و )باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات دو ماده فیتواستروژن سریعتر به خاویار پرورشی می

اهش هزینه مصرفی پرورش، در تا بتوان باك به انجام رسیدول مختلف طی فص ماهیان مادهبر روند رسیدگی جنسی فیل( اكوال

 .ها گام برداشتسازی آنراستای تولید سریعتر خاویار و مولد

  

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر
رسیدگی جنسی قرار داشتند، رشد  IIكیلوگرم كه در مرحله  13ماهیان با میانگین وزن اولیه غذیه فیلتپرورش و پس 

گذر )تسریع رشد گنادیك . سوماتیك آنها به بیش از دو برابر وزن اولیه طی یكسال تغذیه با فرموالسیون جیره مورد نظر رسید

ماهی ماده پرورشی در سال در مولدین فیل 6 - 7و سن رسیدگی جنسی به ( رسیدگی جنسی طی یكسال IIIبه  IIاز مرحله 

های جنیستین و اكوال در ماهیان تغذیه شده با سایر غلظتبلوغ فیل. گرم در كیلوگرم جیره كاهش یافت 4/2غلظت  تیمار با

 22. ماهیان تحت تیمار به مرحله خاویاردهی و تكثیر رسیدنددرصد از فیل 82سالهای دوم و سوم اجرای پروژه بروز نموده و 

درصد وزن بدن  13 – 15متر به میزان میلی  3/3 – 5/3ا میانگین قطر ماهی بمولد فیل 5كیلوگرم خاویار مرغوب از 
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درآمدزایی به میزان . ماهی تولید گردیدماهی ماده پرورشی انجام و الرو و بچهتكثیر مصنوعی مولدین فیل. استحصال گردید

ماهی بالغ شده و با همه مولدین فیلدر صورت استحصال خاویار از . میلیون تومان حاصل از فروش خاویار و الرو ایجاد شد 122

میلیارد  1میلیون تا  822میلیون تومان بین  6كیلوگرم خاویار از هر مولد و قیمت هركیلوگرم خاویار  5احتساب میانگین 

 .تواند باشدتومان حاصل درآمد این پروژه می
 

     

   
 ماهیمراحل تكثیر مصنوعی و تولید بچه فیل

 

   
 ماهی تغذیه شده با فیتواستروژنخاویار از فیلاستحصال 
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 علی یزدانیمحمد : پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی تاسماهیان دریای خزرتحقیقات بین سسهؤم( هاي قابل ترويج يافته) تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

نام و نام  امضاء مجري

 خانوادگي

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

ماهی ماده پرورشی كاهش سن بلوغ فیل 1

با بكارگیری فرموالسیون نوین جیره 

 غذایی

ایوب یوسفی 

 جوردهی

 

 اله كاظمیرضوان
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 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي م. 1فرم 

 تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر سسهؤم

 
 

 الپاراسكوپی به روش( ماهیفیل)تعیین جنسیت ماهیان خاویاری (: يافته قابل ترويج) دستاوردعنوان 

: سال خاتمه 1392: اله كاظمی سال شروعرضوان: نام مجری 1-32-12-92124یافته منتج از پروژه شماره 

 1392پروژه 

  تعريف مسئله

-ها مزرعه پرورش گوشتی و خاویار با داشتن صدها هزار قطعه ماهی جوان و اختصاص هزاران متر مربع سازه، هزینهامروزه ده

زیرا در حال حاضر برای جدا سازی و تعیین . و ماده، نگهداری و تغذیه آنها پرداخت می گرددهای گزافی را برای جداسازی نر 

در روش های یاد شده، جنسیت و . شودهای تهاجمی از جمله بیوپسی گناد استفاده میوضعیت مرحله جنسی ماهیان از روش

می شود كه روشی زمان بر، پر هزینه و تهاجمی تعیین مراحل رسیدگی جنسی مستقیماً از روش های بافت شناسی گناد انجام 

جداسازی ماهیان خاویاری نر و ماده با روش آندوسكوپی نیز اگرچه تا حدی غیر تهاجمی است و می تواند در مراحل . است

باالی رسیدگی جنسی، ماهیان نارس را از ماهیان رسیده جدا كند، اما تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی در سال های اولیه 

 .روش كم تهاجم جایگزین برای تعیین جنسیت امری اقتصادی و حیاتی است ،بنابراین. باشدپذیر نمیزندگی با این روش امكان

 

  اهميت موضوع

مزارع پرورشی فیل ماهی كه هریك دارای هزاران قطعه ماهی می باشند زمانی می تواند مقرون به صرفه باشد كه بتوان هزینه 

سال در  12تا )عدم تفاوت ویژگی های ظاهری بین ماهیان نر و ماده و نیز طوالنی بودن سن بلوغ . دادهای جاری را كاهش 

بنابراین جدا سازی . در این گروه از ماهیان می تواند هزینه های هنگفتی را بر دوش پرورش دهنده بگذارد( شرایط پرورشی

زیرا )مان و استرس را باعث شود و كاهش هزینه های سنگین پرورش ماهیان نر و ماده با استفاده از روشی كه كمترین هزینه، ز

با جداسازی ماهیان نر و فروش گوشت آن ها در بازار، هزینه نیروهای كارگری، غذا، سطح و امكانات پرورشی تقریباً به نصف 

از اهمیت پرداختن به موضوع مورد ، افزایش تولید و نیز افزایش درآمد سرانه را در پی داشته باشد را می توان (تقلیل می یابد

 .بحث تلقی كرد

 ي ريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

پس از ضد عفونی . بیهوش شدندگل میخك پودر  ppm322  محلول وان حاوی مورد بررسی در انماهیدر این روش نخست 

نوک تلسكوپ متر سوراخ شد و سپس ، نیم سانتیبتادین محلولبا پالک استخوانی دوم و سوم از طرف باله شكمی ناحیه بین 

اینچ  22مانیتور و  W252نبع تولید نور سرد هالوژن ، ممترسانتی 5/17متری، بطول لییم 4درجه،  32تلسكوپ الپاراسكوپ با 

ناری محوطه به سمت ك مشاهده مانیتور و حركت آرام نوک تلسكوپبا . گردید به سمت داخلی و كناری محوطه شكمی هدایت

نمایی دستگاه روی بزرگ. های علمی موجود تعیین جنسیت به انجام رسیدبر اساس شاخص( گناد) اندام تناسلی شكمی،

 در ماهیانی كه مرحله رسیدگی جنسی نامشخص بودند، با استفاده از پنس ویژه نسبت به .برابر بود 122 ،اینچ 22مانیتور 
ثانیه و درصد  32مدت زمان تشخیص جنسیت . شناسی انجام گردیدمطالعات بافت برداشت قطعه كوچك از بافت گناد جهت
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توان در حداقل زمان و حداكثر دقت تعیین با استفاده از الپاراسكوپ می ،بنابراین. درصد بود 98درستی و دقت تشخیص باالی 

 .پرورش شدهای درصدی هزینه 52جنسیت را بدون آسیب به ماهی انجام داد و سبب كاهش حداقل 

 

 
 تصویر گناد ماده در نمایشگر دستگاه           انتقال تلسكوپ دستگاه به محوطه شكمی ماهی      

 

 
 ها با پودر گل میخك                    تصویر گناد نر در نمایشگر دستگاهبیهوشی ماهی
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 المللی تاسماهیان دریای خزربینمؤسسه تحقیقات ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش 

 امضاء رئيس بخش

تكثیر مصنوعی و پرورش اولیه  1

فیل )الرو و بچه ماهی خاویاری 

 (ماهی

 اله كاظمیرضوان

 

 كاظمی الهرضوان
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 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي م. 1فرم 

 تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر سسهؤم

 
 (ماهیفیل)ماهیان خاویاری تكثیر مصنوعی و پرورش اولیه الرو و بچه: ( يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

: سال خاتمه 1386: سال شروع اله كاظمیرضوان: نام مجری 2-12-12-86258یافته منتج از پروژه شماره 

 1392پروژه 

 تعريف مسئله

 برداری پایدار از ذخایر آنها، افزایش اشتغال های طبیعی ماهیان خاویاری و بهرهجمعیت بربرای كاهش فشار 

نشینان بمنظور جلوگیری از دستبرد به ذخایر طبیعی، تولید پروتئین سفید برای سالمت و امنیت غذایی جامعه انسانی ساحل

مگر این كه بیوتكنیك پرورش ماهیان خاویاری  .ین امر محقق نخواهد شدپروری نیست و ارو به افزایش راهی جز توسعه آبزی

استفاده بهینه از مولدین پرورشی و تولید الرو و  ،بنابراین. بر اساس بوم شناسی و شرایط اقلیمی مناطق زیست آنها بدست آید

پروری تاسماهیان بدون تولید الرو زیرا آبزی. ناپذیر خواهد بودماهی مورد نیاز مزارع پرورشی گوشت و خاویار، امری اجتناببچه

 . ماهی از مولدین پرورشی، محكوم به شكست خواهد بودو بچه

 

  اهميت موضوع

های های طبیعی بویژه مكانافزایش فزاینده جمعیت انسانی از یك سو سبب برداشت بیش از حد، تخریب و تصرف زیستگاه

. تولید طبیعی و از سوی دیگر سبب افزایش تقاضا بویژه پروتئین سفید شده استزادآوری تاسماهیان و در نتیجه كاهش شدید 

كاهش . نبوده، بشدت در معرض نابودی و انقراض قرار دارندی های طبیعی ماهیان خاویاری نیز از این قاعده مستثنجمعیت

تی و نیز مقامات اجرایی های طبیعی تاسماهیان شوک بزرگی را بر جوامع علمی بویژه دانشمندان شیالشدید جمعیت

كشورهای تولید كننده ماهیان خاویاری وارد نمود و آنان را بر آن داشت كه با شتاب بیشتری به آبزی پروری تاسماهیان 

كاهش ذخایر طبیعی و نیاز روز افزون به ایجاد مزارع پرورشی و افزایش تولید و نیز افزایش درآمد سرانه و  ،بنابراین. بپردازند

 .باشداینده جوانان تحصیل كرده در این بخش از صنعت از مهمترین موارد اهمیت پرداختن به موضوع مورد بحث میرشد فز

 روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بكارگيري

درجه سانتی گراد بدون  12-12های مدور یا بیضی با جریان مستمر آب و هوادهی در دمای نگهداری مولدین در حوضچه

 12به ترتیب با غلظت  GnRHتعیین موقعیت هسته زایشی و غلظت هورمون های جنسی و تزریق هورمون جنسی . غذادهی

یك مرحله همزمان با مرحله دوم )نر  و( ساعت 24تا  12در دو مرحله به فاصله )میكروگرم در كیلوگرم وزن ماهی ماده  22و 

سی سی اسپرم به ازای هر  12)استحصال تخمك و اسپرم بدون كشتن مولدین و لقاح آنها . در عضله پشتی( تزریق به ماده

درصد و سپس معرفی آنها به جعبه های انكوباتور  12رس خالص ها با استفاده از گلزدودن چسبندگی تخم(. كیلو تخمك

-8میلی گرم در لیتر و اسیدیته  6-9درجه، اكسیژن محلول  15ساعت تاریكی در دمای  12ساعت روشنایی و  12یوشچنكو با 

با آغاز تغذیه . عدد در لیتر آب 22تا  15معرفی الرو دارای كیسه زرده به حوضچه مدور با تراكم . لیتر در ثانیه 5/2و دبی آب  7

و %( 3)درصد وزن بدن با آرتمیا  9میلی گرم روزانه  122تا  52ز آرتمیا، از وزن درصد وزن ا 12میلی گرم، روزانه  52فعال تا 

درصد  6میلی گرم به میزان  1222تا  122مرحله در روز، بمنظور آدابتاسیون غذایی، الروها از وزن  4هر یك در %( 6)دافنی 
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گرم به بعد با غذای  1بار در روز و از وزن  3و ( میلی متر 5/2و  2/2غذای كنسانتره كامل به قطر % 3دافنی و % 3)وزن بدن 

 .غذادهی خواهند شد 9/1و  5/1، 1، 8/2)كنسانتره با قطرهای بیشتر 

، افزایش درصد تفریخ و تعداد الرو بر اساس تعیین دقیق زمان تكثیر با (ریز برش)تكثیر فیل ماهی پرورشی بدون كشت آنها 

 .هسته زایشی، پرورش الرو و بچه ماهی با كمیت و كیفیت باالهای جنسی و موقعیت استفاده غلظت هورمون

  
 استحصال تخمك به روش ریز برش    استحصال اسپرم             

   
 معرفی الروها به حوضچه های پرورش    زدودن تخمك با گل رس 

    
 فیل ماهیبچه                                         الروهای داری كیسه زرده        
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 یزدانیمحمد علی : پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤم( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

تكثیر مصنوعی و پرورش اولیه الرو و  1

 (ماهیفیل)ماهی خاویاری بچه

 اله كاظمیرضوان

 

 اله كاظمیرضوان
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 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بينمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين

 
 : ( يافته قابل ترويج) دستاوردعنوان 

 بدون كشتن مولدین( میكروسزارین)بر از ریزبرش مجرای تخمكتكثیر مصنوعی تاسماهیان با استفاده 

سال شروع   محمود بهمنی مجرینام   2 - 225 – 2222222 – 222 – 83262یافته منتج از پروژه شماره 

 1/6/1386 سال خاتمه پروژه  1/1/1382
 

 

 تعريف مسئله

ها در برخی گونه) بودن دوره رسیدگی جنسیهای مختلف تاسماهیان به دالیل مختلف از قبیل صید قاچاق، طوالنیذخایر گونه

آلودگی و استفاده یكباره از مولدین ، از بین رفتن بستر طبیعی تخمریزی، (سال 18 – 21ماهی در شرایط طبیعی بویژه فیل

رزشمند در لیست قرمز قرار دارند و حتی پیش های این گونهت رو به كاهش نهاده و بسیاری از اجهت تكثیر مصنوعی به شد

بر  این در حالیست كه با بكارگیری روش ریز برش مجرای تخمك. ذخیر آنها به نزدیك صفر برسد 1424گردد تا سال بینی می

 . از هر مولد برای چند بار متوالی تخمك استحصال كرد

 

 موضوعو اهميت 

-شده و میهای مختلف تاسماهیان های اووله شده، باعث زنده مانی مولدین گونهروش میكروسزارین عالوه بر استحصال تخمك

در این روش با  .شان استفاده نمودگیری و در تكثیر به منظور حفظ نسلهای متمادی از آنها تخمكتوان مجدداً برای سال

 – 1مثلی، امكان خاویاردهی مجدد آنها در فاصله زمانی كوتاه مانی مولدین تاسماهیان و حفظ آنها در چرخه تولیدتوجه به زنده

 .یابدهای پرورش مولدین بطور قابل توجهی كاهش میهزینه، ختلف تاسماهیانهای مساله در گونه 3

  

  يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

ها و آماده شدن مولدین جهت تكثیر، مولدین در روش میكروسزاین، پس از تزریق هورمون و اطمینان از اووالسیون تخمك

ای با ماهی به گونه. یابنددار انتقال میش ریز برش با برانكارد روی میز جراحی مخصوص شیبگیری به رومورد نظر جهت تخم

گردد شكم ماهی با حوله خشك و تمیز پاک می. گیرد كه ساقه دمی آن آویزان باشدشكم و رو به باال روی میز جراحی قرار می

جراحی نوک خمیده و با توجه به اندازه ماهی برشی به  سپس با استفاده از تیغ. ها نشودتا آب و موكوس وارد ظرف تخمك

( از ناحیه سر بطرف دم ماهی)سپس با فشار نرم شكم . متر در ناحیه مجرای لوله تخم بر ایجاد می شودسانتی 1 – 3طول 

در . بیرون آیندها بطور آزادانه از حفره بدن یابد كه تخمكگیری تا زمانی ادامه میتخم. پذیردكشی صورت میعملیات تخم

گیری، دومین ولی یك ساعت پس از اولین تخمك. شوندها تخلیه میدرصد تخمك 92تا  82گیری از ماهی اولین تخمك

سال بعد  3تا  1شود و بسته به نوع گونه بین سپس مولد به سیستم پرورش بازگردانده می. گیردگیری نیز انجام میتخمك
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تواند بعد از ای میروش میكروسزارین عمل نسبتاً آسانی است و هر پرورش دهنده. نمود كشیمتوان از همان مولد مجدداً تخمی

 .یك آموزش كوتاه مدت براحتی آنرا انجام دهد

      
 

 در تاسماهيان برريزبرش مجراي تخمك

 

   

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 درياي خزرالمللي تاسماهيان مؤسسه تحقيقات بين( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 

 رديف

 

 (يافته قابل ترويج)عناوين دستاوردها

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

 

 امضاء مجري

 

 نام و نام خانوادگي

 رئيس بخش

 

 امضاء رئيس بخش

تكثیر مصنوعی مولدین تاسماهیان با  2

استفاده از ریز برش مجرای تخمك بر 

 بدن كشتن مولدین( میكروسزارین)

 محمود بهمنی

 

 اله كاظمیرضوان
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 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بينصات فني دستاوردهاي ترويجي مشخ. 1رم ف

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين

 
 

 الگوی نوین پرورش ارگانیك تاسماهیان : ( يافته قابل ترويج) دستاوردعنوان 

سال   22/1/1393سال شروع محمود بهمنی نام مجری   4 -  32 – 32  - 93113یافته منتج از پروژه شماره 

 22/7/1394 :خاتمه پروژه

 

  تعريف مسئله

متعددی در سطح جهان بطور گسترده به منظور پیشگیری، درمان و نیز به عنوان محرک رشد در های بیوتیكامروزه آنتی

پروری مورد مصرف انسان وجود دارند های آبزیی باقیمانده داروها در فرآوردههای مختلفی دربارهنگرانی. روندكار میآبزیان به

های زایی، تولید آلرژی و تداخل در واكنشزایی، جهشالخلقهزایی، ناقصتواند منجر به عوارض مختلفی نظیر سرطانكه می

در اغلب كشورهای در . های دارویی استترین عارضه آن بروز مقاومتهای دارویی گردد كه مهممیكروبیولوژیك و بروز مقاومت

بیوتیك یزان مصرف زیاد آنتیپروری علیرغم محال توسعه هیچ برنامه ملی جاری برای ارزیابی باقیمانده محصوالت دامی و آبزی

ها نظارت و كنترل بهداشتی دقیق از نظر رعایت مقررات بیوتیكدر كشور ما نیز با وجود مصرف زیاد آنتی. در آنها وجود ندارد

كنندگان تواند سالمتی مصرفهای قانونی وجود نداشته است و ادامه این روند میها به علت خالءبیوتیكمربوط به مصرف آنتی

 .طور جدی به خطر بیاندازدرا به

 

 اهميت موضوع

های كند و بر پروسهها، خاک و آب و حمایت می-ها، اكوسیستمكشاورزی ارگانیك سیستم تولیدی است كه از سالمت انسان

 چربیهای محلول در تركیبات مغذی متشكل از ویتامین ها،سوپرمكمل. های طبیعی تكیه دارداكولوژیك، تنوع زیستی و سیكل

(Vit. A, D3, E, K )كلسیم، فسفر، آهن، مس، منیزیم، منگنز، كبالت، روی، ید، سلنیوم، كلر، سدیم،   :معدنی ضروری مواد

 دار عبوریهای میكرونیزۀ پوششپروتئینو  دارپوشش Cبتافین، كولین، كارنیتین، ویتامین  : محركهای رشد و تولیـد .پتاسیم

اسیدهای چرب  و لیزین، متیونین، سیستئین، ترئونین : اسیدهای آمینۀ ضروری .باشندل هضم میها غیرقاباین نوع پروتئین :

در این دستاورد . باشند كه در تغذیه دام و طیور و آبزیان كاربرد دارندلینولئیك، آرشیدونیك و لینولنیـك می  :ضروری

-تولید تاسماهی ارگانیك به پرورش دهندگان معرفی میها به جیره غذایی و در نتیجه فرموالسیون مناسب افزودن سوپرمكمل

بیوتیك و در نهایت تضمین با اجرایی نمودن این دستاورد گامی نوین در راستای تولید تاسماهیان ارگانیك و عاری از آنتی .شود

 .سالمت جامعه برداشته خواهد شد

 

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

 5، 5/2جیره غذایی بر اساس سطوح . قطعه تاسماهی سیبری انتخاب، و در مخازن فایبرگالس دو تنی ذخیره شدند 182تعداد 

. داری افزایش یافتوزن ماهیان بطور معنی. روز به ماهیان خورانده شد 92درصد  سوپرمكمل جیره تهیه و به مدت  12و 

درصد  5گیری گردید و در نهایت جیره غذایی حاوی یز الشه اندازههای خونی، بیوشیمیایی، ایمنی، اسمزی و آنالسطوح شاخص

-بنابراین، افزودن این سطح سوپرمكمل به جیره غذایی تاسماهی سیبری توصیه می. سوپرمكمل بهترین نتایج را در بر داشت
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عه در راسای مصرف این ، سالمت جامبیوتیك در جیره غذاییخودداری از مصرف آنتیبا ترویج نتایج این تحقیق و با . گردد

 .  گونه پرورشی تضمین خواهد شد
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 خانوادگينام و نام  امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

الگوی نوین پرورش ارگانیك  1

 تاسماهیان
 محمود بهمنی

 

 اله كاظمیرضوان 
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 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر

 

 
 

 

  به روش بیوپسی تشخیص جنسیت در تاسماهیان پرورشی :(يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 

سال خاتمه    1393:  ،  سال شروععلی حالجیان: ،  نام مجری  2-32-32-93115: یافته منتج از پروژه شماره

 1394: پروژه
 

 تعريف مسئله

، تشخیص جنسیت مولدین با تاسماهیان در حال حاضر به دلیل عدم وجود تفاوتهای مورفولوژیك میان ماهیان نر و ماده

گاهی ماهیان ماده نارس كه رسیدگی آنها به درستی تشخیص داده نمی شود، بجای مولد نر  ،بطوریكه. مشكالتی همراه است

ماهیان نر در مزارع تجاری ماهیان خاویاری . نمایدریزی تكثیر مصنوعی اخالل ایجاد میهای تكثیر شده و در برنامهوارد كارگاه

فضای  همچنین ماهیان نر .شده توسط ماهیان ماده دارند به دلیل تولید گوشت ارزش اقتصادی كمتری نسبت به خاویار تولید

 . پرورش را در كنار مصرف غذایی را پر كرده است

 اهميت موضوع

قبل از رسیدن به سن رسیدگی بلوغ،  شاناز یك سو بعلت بلوغ جنسی دیرهنگام، تشخیص جنسیت  ماهیان خاویاریپرورش 

پرورش ماهیان خاویاری با هدف استحصال خاویار توسط پرورش دهنده از طریق ظاهری غیر ممكن است و از سوی دیگر چون 

هزینه پرورش افزایش یافته و برای پرورش دهنده  ،دنبال می شود، به علت پرورش توام نر و ماده طی چند سال( سرمایه گذار)

همین امر . می باشدبه صرفه نمقرون بوده و سال در مزارع پرورش فاقد توجیه اقتصادی  12رو نگهداری ماهیان نر طی حداقل 

 .ایجاب می كند كه با بكارگیری از بهترین روش ممكن ماده ها را از نر تاسماهیان پرورشی در سنین پایین جدا نمود

 

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

 حلامر نییتع یبرااز روشهای تشخیص جنسیت بر روی تاسماهیان نتایج نشان داده است كه بر اساس تحقیقات صورت گرفته 

 كی، یحداقل استرس به ماهالقاء با روش های آندوسكوپی بعلت كم تهاجمی بودن و  یاریخاو انیدر ماه یتكامل غدد جنس

سال روش جراحی با  3تا  2ی برای سنین سال به باال می باشد، ول 3 نیدر سننر و ماده  جنس ییشناسا یروش كارآمد برا

تكیه بر انجام بیوپسی به منظور انجام بافت شناسی هرچند روشی تهاجمی است ولی مطمئن ترین روش در شناسایی جنسیت 

 .ها بیشتر برای ماهیانی كه از لحاظ جنسیت در مرحله باالی رسیدگی جنسی قرار دارند مناسب می باشدبوده و سایر روش
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 تشخیص جنسیت به روش بیوپسی 
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مركز ملي/پژوهشكده/موسسه( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 (يافته قابل ترويج)عناوين دستاوردها رديف

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش 

 امضاء رئيس بخش

 علی حالجیان تاسماهیان پرورشیتشخیص جنسیت در  1

 

 اله كاظمیرضوان
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 درياي خزر  تاسماهيانالمللي سسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان  درياي خزرؤم

 

 

 

 

 

  های پشت سدماهی در قفس در دریاچهپرورش فیل: دستاوردعنوان 

 

 1/7/92سال خاتمه   1/1/91سال شروع    4 – 32 – 12 – 91127يافته منتج از پروژه شماره 

 

 تعريف مسئله

ها نشان دادند كه گزینه مناسبی برای هاست و قفسمناسبی برای پرورش بسیاری از گونهپرورش ماهی در قفس تكنیك 

پروری تاسماهیان بدلیل كاهش شدید ذخایرطبیعی ماهیان خاویاری در دریای آبزی. ها هستندپرورش در مقایسه با حوضچه

هم اكنون . اخیر برخوردار گردیده استخزر و كاهش استحصال گوشت و خاویار، از رونق و توسعه قابل توجه در سالهای 

 .تقاضای زیادی برای پرورش ماهیان خاویاری در كشور وجود دارد

 

 اهميت موضوع

-های باالی احداث مزارع، یكی از راههای توسعه آبزیمین  اراضی و انتقال آب و همچنین هزینهأبا توجه به مشكالت ناشی از ت

شرقی با  استان آذربایجان. های پشت سدهاستدر منابع آبی و آبگیرها و دریاچه پروری تاسماهیان در كشور پرورش در قفس

های پشت سدها یكی از مناطق مستعد جهت پرورش ماهیان خاویاری بویژه برای پرورش در دارا بودن منابع آبی و دریاچه

لومتری شمال شرق تبریز و كی 215سد ارسباران یكی از سدهای خاكی استان آذربایجان شرقی است كه در فاصله . قفس است

هدف از اجرای این طرح بررسی . كیلومتری شمالغرب بخش آبش احمد قرار دارد 18متری شمال شهرستان كلیبر و كیلو 55

. امكان پرورش فیلماهی در قفس در این دریاچه با توجه به شرایط آب و هوایی و شرایط زیست بوم دریاچه سد ارسباران است

ماه  12متر معرفی و بمدت  6متر و ارتفاع  12فیلماهی به یك دستگاه قفس شناور به قطر تعداد هزار عدد بچه ،منظوربدین

 . پرورش داده شدند

 

 : يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر
متر و اندازه  6تر و ارتفاع تور م 12گرم به یك دستگاه قفس شناور به قطر  132 ±19 تعداد هزار عدد فیلماهی با میانگین وزن

درصد  43ماهیان با جیره اكسترود حاوی فیل. میلیمتر مستقر شده در دریاچه سد ارسباران پرورش داده شدند 16چشمه 

. درصد بدن روزانه در دو نوبت صبح و عصر و بسته به دمای آب دریاچه تغذیه شدند 4تا  1درصد چربی به میزان  22پروتئین، 

-درصد بازماندگی فیل. درجه سانتیگراد در نوسان بود 31تا حداكثر  5رت آب دریاچه در طی دوره پرورش از حداقل درجه حرا

. گرم بود 2222گرم و حداقل آن  3261گرم و حداكثر وزن  2453درصد و میانگین وزن  89ماهیان در پایان دوره پرورش 

. گیری شداندازه 23/24تا حداكثر  29/1از   GRمیزان. تغیر بودم 5/1و بطور متوسط  94/2تا  12/1ضریب تبدیل غذا از 

همچنین . در مهر ماه متفاوت بود 57/194در اسفند ماه تا حداكثر  56/9از حداقل منهای ( %BWI) درصدافزایش وزن بدن

الترین میزان رشد با. در مهرماه متغیر بود 77/2در اسفند ماه تا حداكثر  26/2از حداقل منهای ( SGR) شاخص رشد ویژه

ها حاكی از وجود دمای مناسب برای پرورش بررسی. های شهریور و مهر و كمترین آن مربوط به اسفند ماه بودمربوط به ماه
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بهترین نتایج پرورش  .ماهه از ابتدای سال تا اواخر پائیز است 9تا  8فیلماهیان در قفس در دریاچه سد ارسباران برای یك دوره 

 .گراد بدست آمده استدرجه سانتی 21تا  22های رشد در دمای اخصو باالترین ش

 

  
 

 ماهی در قفسپرورش فیل

 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 
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 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان  درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 
 

  شور دریای خزرماهیان خاویاری در قفس آب لبپرورش : دستاوردعنوان 

 

 1392سال خاتمه  1389سال شروع       4-86-12-89189يافته منتج از پروژه شماره 

 

 تعريف مسئله

های نوین پرورش آبزیان در جهان است كه در بسیاری از نقاط دنیا بطور گسترده در حال پرورش ماهی در قفس یكی از روش

ها در شرایطی كه تولید گوشت و محصوالت كشاورزی با برخی از محدودیت .اجرا بوده و به سرعت در حال توسعه است

های بالقوه فراوانی را برای تولید مواد غذایی پیش روی منابع آبهای داخلی توانمندی موجود در دریاها و هایروبروست، ظرفیت

ی از این منابع سهم ناچیزی را ربردابرغم وجود منابع آبی بزرگ در شمال و جنوب كشور و آبهای داخلی، بهره. دهندما قرار می

های بعمل آمده این منابع بینیاین در شرایطی است كه بر اساس پیش. هند ددر تولید آبزیان در كشور به خود اختصاص می

ریزی و سرمایه فلذا با برنامه. اندباقی مانده نسبتاً كم استفادهتوان تولید بیش از یك میلیون تن ماهی پرورشی را دارند كه 

  .نمود های بالقوه را فراهمبرداری از این ظرفیتتوان زمینه بهرهگذاری مناسب می

 اهميت موضوع

-های باالی احداث مزارع، یكی از راههای توسعه آبزیمین اراضی و انتقال آب و همچنین هزینهأبا توجه به مشكالت ناشی از ت

از  هدف ،منظوربدین. ستشور اآب لبهای پروری تاسماهیان در كشور پرورش در قفس در منابع آبی و آبگیرها و دریاچه

. بزرگترین پهنه آبی شمال كشور از طریق پرورش ماهیان خاویاری در قفس استبهینه از برداری اجرای این طرح امكان بهره

برداری می و سرعت در احداث و بهره محدودگذاری مزارع پرورش ماهی در قفس در دریای خزر بدلیل نیاز به سرمایهایجاد 

 .را تسریع ببخشدتواند توسعه آبزی پروری تاسماهیان 

 

  يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر
فیلماهیان . به قفس معرفی شدند 12/7/92الی  22/3/92گرم از تاریخ  229 ± 5عدد فیلماهی با میانگین وزن  4281تعداد  

پس از حمل در ساحل دریا و در منطقه جفرود از تانكر تخلیه و بوسیله مخازن هزار لیتری و قایق موتوری به محل قفس 

درصد چربی  22درصد پروتئین،  43تغذیه فیلماهیان با استفاده از خوراک اكسترودر با تركیب . منتقل و به قفس معرفی شدند

 14ی روزانه حداقل مقدار غذا. روزانه در دو وعده صبح عصر و گاهی بدلیل وضعیت و شرایط دریا در یك وعده انجام شد

ماهیان ر فیلدرصد وزن بدن محاسبه و در اختیا 5/2تا  1مقدار غذای روزانه معادل . كیلوگرم بود 34كیلوگرم و حداكثر آن 

و رشد  (SGR) ، شاخص رشد ویژه(FCR) ضریب تبدیل غذا (BWI%) مقادیر درصد افزایش وزن بدن. اده شدقفس قرار د

گرم به رقم  294میانگین وزن فیلماهیان از رقم طی دوره پرورش  .دیگرد محاسبه  مربوطهبراساس فرمولهای  (GR) روزانه

گرم و  692گرم به  258داشته اند و حداقل وزن از گرم رشد  977ماهیان بطور متوسط معادل فیلرسید، و گرم  1271

دهد كه میانگین طول كل از گیری طول كل ماهیان نشان میهمچنین اندازه. گرم رسید 1822گرم به  326حداكثر وزن از 

 .ش یافتسانتیمتر افزای 51به  42سانتیمتر و حداقل طول كل از  78به  45سانتیمتر رسید، و حداكثر طول كل از  6/61به  42
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 در آب لب شور در قفسماهیان خاویاری پرورش 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللی تاسماهیان دریای خزرمؤسسه تحقیقات بین( هاي قابل ترويج يافته) تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح
 امضاء مجري

نام و نام 

 خانوادگي

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

1 
ماهیان خاویاری در قفس آب پرورش 

 شور دریای خزرلب
 محمود شكوریان

 

 محمود شكوریان
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 المللي تاسماهيان  درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 
 

 در استخرهای خاكی ماهی در قفسپرورش فیل: دستاوردعنوان 

 

 1392سال خاتمه  1389سال شروع       4-86-12-89189يافته منتج از پروژه شماره 

 

 تعريف مسئله

طبیعی ماهیان خاویاری در دریای خزر و كاهش استحصال گوشت و خاویار  آبزی پروری تاسماهیان بدلیل كاهش شدید ذخایر

بزرگترین ماهی خانواده ( Huso huso) ماهیفیل. ، از رونق و توسعه قابل توجه در سالهای اخیر برخوردار گردیده است

تجاری دریای خزر است كه بدلیل رشد سریع و تحمل شرایط نامساعد محیطی برای پرورش از اهمیت تاسماهیان و از ماهیان 

هاست و پرورش ماهی در قفس تكنیك مناسبی برای پرورش بسیاری از گونه. ها برخوردار استبیشتری نسبت به سایر گونه

 .ا هستندهها نشان دادند كه گزینه مناسبی برای پرورش در مقایسه با حوضچهقفس

 اهميت موضوع

با توجه به مشكالت ناشی از تامین اراضی و انتقال . هم اكنون تقاضای زیادی برای پرورش ماهیان خاویاری در كشور وجود دارد

پروری تاسماهیان در كشور پرورش در قفس در آب و همچنین هزینه های باالی احداث مزارع، یكی از راههای توسعه آبزی

هم اكنون بالغ بر دهها آبگیر و آببندان طبیعی و یكصد سد مخزنی با حجم . های پشت سدهاستیرها و دریاچهمنابع آبی و آبگ

تواند برای پرورش ماهیان خاویاری میلیارد متر مكعب در كشور وجود دارد كه بخش قابل توجهی از آنها می 26آبگیری بیش از 

ریزی مناسب همزمان با تامین آب مورد نیاز صنعت و كشاورزی می توان از امهلذا با برن .برداری قرار گیرنددر قفس مورد بهره

-این مطالعه با هدف بررسی امكان پرورش فیل. برداری نموداین سدها و منابع آبی جهت تولید و پرورش ماهیان خاویاری بهره

 .گرم انجام شد 1222یش از ماهی در قفس در آب شیرین و دستیابی به بهترین بیومس كشت برای ماهیان با وزن ب

  يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر
 7/382ماهی با میانگین وزنعدد فیل 622تعداد . هكتاری با عمق آبگیری سه متر انجام شد 4در یك واحد استخر  تحقیقاین  

متر كه یك متر از توری بیرون از آب قرارداشت در قالب  5/2متر به ارتفاع  5×5گرم به شش قفس توری به ابعاد  4/1263 ±

 .ها معرفی شدندتكرار به قفس 2كیلوگرم در هر متر مربع هر كدام در  3/6و  5 ،9/3طرح كامالً تصادفی در سه بیومس مختلف 

وزن بدن روزانه در دو % 4تا  2چربی خام به میزان %  22پروتئین و % 43رشد حاوی  روز با استفاده از جیره 92به مدت و 

 9تا  5میزان اكسیژن محلول از حداقل  نتیگراد ودرجه سا 27تا حداكثر  14درجه حرارت آب از حداقل  .نوبت تغذیه شدند

دهد كه مینتایج بدست آمده نشان  .متغیر بودطی دوره پرورش  6/8تا  4/7آب نیز از  pH. در نوسان بود گرمحداكثر میلی

و  1گرم در تیمار  23روز پرورش حداكثر  92میانگین سرعت رشد روزانه طی . سرعت رشد با بیومس كشت نسبت عكس دارد

 تولید ثیر بیومس كشت قرار دارد و میزانأاز نظر میزان تولید نتایج نشان داد كه آزمایش تحت ت. گرم در دو تیمار دیگر بود 19

براین اساس بیومس . و با افزایش بیومس در واحد سطح میزان تولید افزایش یافته استبا بیومس كشت نسبت مستقیم دارد 

د و كیلوگرم در متر مربع دارای كمترین مقدار تولید بو 9/3كیلوگرم در متر مربع دارای بیشترین مفدار تولید و بیومس 3/6

، با بیومس كشت نسبت مستقیم دارد( FCR)ریب تبدیل غذا ض(. P≥0.05) دار نشان دادیمعنبا تیمار یك اختالف  3تیمار 

ن مقدار باالتری و 1ای كه با افزایش بیومس ضریب تبدیل غذا افزایش یافت و كمترین مقدار ضریب تبدیل مربوط به تیمار بگونه

 .بود 3آن متعلق به تیمار 
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   در قفسماهیان خاویاری پرورش 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 المللی تاسماهیان دریای خزرمؤسسه تحقیقات بین( های قابل ترویج یافته)تایید دستاوردها .2فرم

 ردیف
 (یافته قابل ترویج)عناوین دستاوردها

 

 نام و نام خانوادگی

 پروژه/مجری طرح
 امضاء مجری

نام و نام 

 خانوادگی

 رئیس بخش

 امضاء رئیس بخش

1 

در ماهیان خاویاری در قفس پرورش 

 استخرهای خاكی
 محمود شكوریان

 

 محمود شكوریان
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 درياي خزر المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

   پرورشی تولید جیره اقتصادی برای گونه فیلماهی: ( يافته قابل ترويج) دستاوردنوان ع

  1392: سال خاتمه  89: سال شروع میرحامد سید حسنی : نام مجری  2-86-12-89254: یافته منتج از پروژه شماره

 مسئلهتعريف 

پودر ماهی، غذایی گران است و بدلیل كاهش صید ماهیان پالژیك، كاهش تقاضای بازار جهت استفاده از پودر ماهیان پالژیك به دلیل 

و منابع ( Animal by - product) افزایش قیمت محصول و گرایش جهانی به استفاده از مواد پروتئینی حاصل از ضایعات پروتئین حیوانی

یافتن جایگزینی مناسب  برای آن در صنعت پرورش   ،از این رو. قیمت آن رو به افزایش  است  (Plant by - product)پروتئینی گیاهی 

 . ماهیان خاویاری ضروری به نظر می رسید

 موضوعو هميت ا

 .درصد آن از پودر ماهی تعیین می گردد 85نیاز دارد و درصد پروتئین در جیره غذایی  52تا  42ای گوشتخوار است كه به ماهی گونهفیل

در این گونه باعث می گردد كه استفاده از پودر ماهی و قیمت تمام شده ( ضریب تبدیل غذا)FCR طوالنی بودن دوره پرورش و باال بودن 

ه به جهانی شدن پرورش ماهیان خاویاری و آینده با توج همچنین در طی سالیان. واحد جیره غذایی مقرون بصرفه نبوده و گران تمام شود 

ی اساسی جهت موفقیت به تبع آن كاهش قیمت گوشت و خاویار تاسماهیان دستیابی به یك جیره غذایی ارزان قیمت و اقتصادی پیش نیاز

مورد استفاده در غذای ضایعات مرغ یكی از مهمترین منابع حیوانی  پودر. آید توسعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری در كشور بشمار می در

ین محصول دارای پروتئین باال و از پروفیل آمینواسید ا .حیوانات اهلی در كنار پودرگوشت و استخوان، پودرخون، پودر پر و آرد ماهی است

 عات مرغریال است، اما پودرضای42222 قیمت یك كیلوگرم پودرماهی مرغوب .نسبتا مناسبی در تغذیه ماهیان پرورشی برخوردارمی باشد

 همچنین باید در نظر داشت طی سالهای آینده پودرماهی به محصولی كاهش یابنده و گرانتر. رسدریال بفروش می9522تا  8222 بقیمت

، مرغداریها ،دامپروریها تعداد خواهد شد، اما بدلیل افزایش جمعیت و تقاضای جامعه جهت مصرف گوشت سفید و مصارف غذاییتبدیل 

صنایع تبدیلی ضایعات به پودرگوشت و كیفیت تولید آنها افزایش خواهد یافت كه منبعی غنی از پروتئین ارزانقیمت عه و ی تابكشتارگاهها

 .آیدكشور بشمار می در جهت تغذیه آبزیان

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

 و Fingerlimg تحقیق فوق منظور بررسی جایگزینی پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی در دو مرحله  

Growth up  و تاثیر آن بر روند رشد، تركیب الشه و كارایی كبد و معرفی آلترناتیو جدیدی بجای پودر ماهی در جیره غذایی این گونه

ماهی و پودر ضایعات احشایی مرغ و اجزاء غذایی، در  ر این راستا پس از تعیین آنالیز شیمیایی تركیبات پودرد. بمرحله اجرا گذاشته شد

مگاژول انرژی دركیلوگرم و در مرحله رشد جیره ای  22/19درصد پروتئین و  45مرحله انگشت قد جیره غذایی  فرموله  شده حاوی 

درصد پودر ضایعات مرغ به  122و  82، 62، 42، 22، 2وگرم براساس سطوح جایگزینیمگاژول انرژی دركیل 22درصد پروتئین و 42حاوی

با ارزیابی شاخصهای . لیتری پرورش و تا حد سیری تغذیه شدند  2222و 522 ماهیان در مخازن فایبرگالس. جای پودر ماهی ساخته شد

درصد از كل ماهیان  32در ابتدا و انتهای دوره پرورش. فترشد، راندمان و كارایی اجزای غذایی جایگزین شونده مورد بررسی قرار گر

نتایج پروژه حاضر به این نكته داللت . به آزمایشگاه ارسال شدند( پروتئین، چربی، رطوبت و خاكستر)آزمایشی كشته شده و جهت آنالیز الشه 

در ( درصد بترتیب در فازهای اول و دوم پروژه 82تا  62)داشت كه پودر ضایعات مرغ پتانسیلی باالیی جهت جایگزینی بجای پودرماهی 

با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می گردد كه منبع تهیه شده پودر ضایعات مرغ از لحاظ تازگی و كیفیت شیمیایی . جیره غذایی دارد

 TVN همچنین میزان. است درصد چربی 22تا 14 درصد پروتئین و 65تا  55پودر ضایعات مرغ مرغوب دارای . مورد سنجش قرار گیرد

ماهی در یك جیره متعادل چنین محصولی در گونه فیل. اكسیدانهای تجاری اضافه شودباشد و به آن آنتی 122تا  82محصول باید بین

 



35 

جیره از  گردد كهژول انرژی امكان حداقل جایگزینی نیمی از پودر ماهی را دارا بوده و توصیه می مگا  22تا  19درصد پروتئین و  42حاوی

روغن آفتابگردن یا سویا بمنظور تامین )، روغن گیاهی (ترجیحا روغن ماهی)آرد ماهی مرغوب، روغن جانوری  ))منابعی با كیفیت مناسب 

 .درصد وزن بدن غذادهی گردند 5 تا 3 تهیه شده و ماهیان چهار بار در روز بمیزان(( اسید های چرب موردنیاز

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

تولید جیره اقتصادی برای گونه   1

 فیلماهی

 (Huso huso)  از طریق جایگزین نمودن

پودرضایعات كشتارگاهی بهداشتی طیور  

 پودر ماهی    بجای

 میر حامد سید حسنی

 

 محمود شكوریان

 

 جایگزین هایجیره

ماهیان پرورش یافته در فاز اول 

 پروژه

ماهیان پرورش یافته در فاز دوم 

هپروژ  
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 المللي تاسماهيان درياي خزرترويجي مؤسسه تحقيقات بين مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 مؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر

 
 

شیرونومیده جهت تغذیه آبزیان كرم  تولید انبوه: ( يافته قابل ترويج)عنوان دستاورد   

 

 : سال خاتمه:    سال شروع حمیدرضا پورعلی : نام مجری        خاص:  یافته منتج از پروژه شماره

 تعريف مسئله

و خانواده ( Nematocera)زیر راسته ، (Diptera)، راسته دوباالن (Insecta) رده حشراتاز  خونی یا شیرونومیده رمك

(Chironomidae )غذای زنده  .و انواع محیط های آبی گسترش دارددریای خزر  در زنجیره غذایی ماهیان خاویاری در رسوباتو باشد می

ین بصورت غنی شده در تكثیر و پرورش آبزیان در مراحل الروی و بچه ماهی به منظور تولید گوشت، بازسازی ذخایر و حتی در تغذیه مولد

 . نقش مهمی در ارتقای شاخص های رشد، تغذیه و ایمنی دارد

 

 هميت موضوعا

این طرح . و حتی آلودگی ها از محیط های طبیعی ممانعت می شود( واردات)با تولید در شرایط كنترل شده از انتقال انواع بیماریها به كشور 

تامین بخشی از منابع   .سازی با انواع جاذب های غذایی در ارتقای كیفی خوراک آبزیان را داردقابلیت توسعه و دستیابی به تولید انبوه، غنی 

 . غذای كنسانتره غذای زنده در آبزی پروری، بصورت جاذب غذایی و غنی سازی شده در

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

 پارک علم وفناوری استان گیالن انجام شده است -شكوفایی علوم شیالتی مراحل اولیه طرح با حمایت كانون خالقیت 

 : فناوری قابل عرضه شامل 

 بیوتكنیك پرورش و غنی سازی الرو شیرونومیده در شرایط پرورش انبوه، طراحی سیستم پرورش دائمی شیرونومیده در شرایط كنترل شده

عرضه انواع محصول خشك شده، منجمد، عصاره و درصدی از و  بسترهای مختلف غذاییارتقای كیفی مواد مغذی الروها با استفاده از 

 .باشدمی كنسانتره
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 جهت تغذیه ماهیان خاویاری( شیرونومیده)تولید كرم خونی 
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –علميرييس كميته و نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

تولید انبوه شیرونومیده جهت تغذیه  1

 آبزیان

 حمیدرضا پورعلی و

 سعیده سهیل نقشی

 

 محمود شكوریان
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 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

 

 

 (: يافته قابل ترويج) دستاوردعنوان 

 Acipenser) تاسماهی ایرانیهای شایع در بچههای سیر و آویشن شیرازی در كنترل انگلعصارهبكارگیری  

persicus) 

 

  1389: سال شروع    مقدمسهیل بازاری:  نام مجری  14-86-12-8913-89156: یافته منتج از پروژه شماره

  1391: سال خاتمه پروژه 
 

 تعريف مسئله

با توسعه پرورش ماهیان خاویاری در كشور، لزوم توجه به سالمت و استفاده از موادی با منشاء طبیعی در مبارزه با عوامل 

های تك یاخته خارجی از مهمترین عوامل انگلی خارجی تهدید انگل. گرددبیماریزای این ماهیان امری ضروری محسوب می

محسوب شده،  لذا در راستای مبارزه با این عامل بیماریزا، استفاده از گیاهان دارویی با توجه به مزایای  كننده ماهیان خاویاری

 . باشدای برخوردار میژه كاربرد این تركیبات طبیعی، بجای مواد ضد عفونی كننده شیمیایی از اهمیت وی

 

 اهميت موضوع

مراكز تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری،  توجه به اهمیت و مخاطرات براساس بررسی های جامع صورت گرفته در گذشته در 

ای تریكودینا، لزوم مبارزه با این عامل بیماریزا در راستای توسعه پرورش ماهیان ها و از جمله انگل تك یاختهحضور انگل

ربرد آنها در مبارزه با عوامل بیماریزا، با توجه به تنوع گیاهان دارویی بومی كشور و امكان كا. باشدخاویاری بسیار با اهمیت می

،  با اهداف بررسی اثر بخشی و تعیین دوز های تأثیرگذار این گیاهان (سیر و آویشن شیرازی)دو گونه مهم و ارزشمند گیاهی 

 .ای تریكودینا مورد بررسی قرار گرفتنددر كنترل انگل تك یاخته

 

 يريارگك بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

ماهیان انگشت قد آلوده به انگل خارجی تریكودینا را در حوضچه هایی با ابعاد كوچك جمع آوری نموده و نسبت به حمام دهی 

میلی  352گرم در لیتر و یا آویشن شیرازی با میزان میلی 172های هیدروالكلی سیر با مقدار این ماهیان با استفاده از عصاره

ساعت به همراه هوادهی اقدام نموده و پس از سپری شدن مدت زمان مذكور نسبت به تعویض آب گرم در لیتر طی مدت یك 

های مذكور، انگل خارجی تك یاخته در ماهیان سطح با بكارگیری هر یك از عصاره. گرددماهیان مبادرت میهای بچهحوضچه

یده و از تاثیرات سوء مواد شیمیایی ضدعفونی مین گردأخارجی ماهیان از بین رفته، رشد مطلوب ماهی در ادامه پرورش ت

 .كنندگان ماهی جلوگیری خواهد گردیدكننده در محیط زیست و مصرف
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 انگل تك یاخته ای تریكودینا                  عصاره های هیدروالكلی                                                                   

 (.Trichodina sp)سیر و آویشن شیرازی                                                                                                 

 

 

   

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 

 (قابل ترويج يافته)عناوين دستاوردها رديف

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

 امضاء مجري
 نام و نام خانوادگي

 رئيس بخش
 امضاء رئيس بخش

های سیر و آویشن شیرازی در تأثیر عصاره 1

ای شایع در های تك یاختهكنترل انگل

 بچه تاسماهی ایرانی 

 سهیل بازاری مقدم

 

علیرضا شناور 

 ماسوله
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 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي م. 1فرم 

 خزرالمللي تاسماهيان درياي سسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

 

 پرورش اقتصادی تاسماهیان( : افته قابل ترويجي) دستاوردعنوان 

 

: سال خاتمه پروژه  1389: سال شروع   مهتاب یارمحمدی: نام مجری   89142:  یافته منتج از پروژه شماره

1392 
 

 تعريف مسئله

كه به دلیل افزایش اشتها، سنتز پروتئین و یا ای از رشد سریع بعد از محرومیت غذایی است و ممكن است  رشد جبرانی مرحله

های كوتاه مدت  به رو شدن با دوره در مزارع پرورش ماهی با توجه به توانایی ماهی در رو. جایگزینی ذخایر انرژی رخ دهد

ش اثرات های محدودیت غذایی كوتاه مدت را بدون تاٌثیر منفی روی رشد، بمنظور رفع مشكالت كیفی آب، كاه گرسنگی، برنامه

جویی در غذادهی بمنظور افزایش سود  منفی استرس ناشی از حمل و نقل، كاهش مرگ و میر در نتیجه بیماری و یا صرفه

 . برندبكار می  مزرعه

 موضوع اهميت

با توجه به اهمیت اقتصادی تاسماهیان و نیز طوالنی بودن دوره رشد این ماهیان، غذا به عنوان یك فاكتور بسیار مهم در 

 62تا  52پروری غذا سیستم آبزی از آنجاییكه در. گذاری كالن دارد شود كه نیاز به سرمایه مدیریت پرورش آن محسوب می

تواند از دهد، كاهش میزان غذا مشروط به اینكه میزان رشد گونه كاهش نیابد میدرصد هزینه پرورش را به خود اختصاص می

 .بصرفه باشدنظر اقتصادی برای پرورش دهندگان مقرون 

 

 يريكارگبوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

نتایج تحقیقات نشان داده است كه رشد جبرانی در تاسماهیان وجود دارد و پاسخ رشد جبرانی به طول دوره گرسنگی بستگی 

های كوتاه مدت  توان دوره میایرانی  ماهی های كوتاه مدت در تاس با توجه به عدم آسیب جبران ناپذیر در طی گرسنگی. دارد

تر تغذیه مجدد، های طوالنی هچنین استفاده از دوره. اعمال نمود پروری راگرسنگی و به دنبال آن غذادهی را در مزارع آبزی

بمنظور . های طوالنی تر گرسنگی به دنبال خواهد داشت تر رشد جبرانی را در دورهنماید و نتایج مطلوب نتایج بهتری را ارائه می

ای و وضعیت فیزیولوژیك ماهی طی دوره پرورش بمنظور استفاده از استراتژی رشد  ارزیابی كارایی این تكنیك، پیشینه تغذیه

 .جبرانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 
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 …بعد از  وزن بدست آمده
 …بعد از 

 المللی تاسماهیان دریای خزرمؤسسه تحقیقات بین( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

 محمد پوركاظمي            پرورش اقتصادی تاسماهیان              1

 

 مهتاب يارمحمدي

 

های گرسنگی و  در تیمارهای مختلف طی دورهمقایسه وزن بدست آمده 

 تغذیه مجدد

 

های گرسنگی و  مقایسه ضریب رشد ویژه در تیمارهای مختلف طی دوره

 تغذیه مجدد



43 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

 

 تولید تاسماهی شیپ نر ماده زاد   :يافته قابل ترويج) دستاوردعنوان 

 

: سال خاتمه  1387: سال شروع زاده صابرمحمد حسن : نام مجری  2-86-12-87213: یافته منتج از پروژه شماره
1391  

 

 تعريف مسئله

ها  آلودگی ریزی طبیعی و احداث سد و ورود انواع زیستگاهها، كاهش تخم  رویه و بیش از حد مجاز، تخریب عواملی نظیرصید بی

پروری و توسعه آبزیضرورت سبب كاهش شدید ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری در طی سالهای اخیر شده است و این امر 

 .می طلبد های جدید از طریق دستكاریهای كروموزمی راپرورش آنها جهت تولید گوشت و خاویار پرورشی، معرفی الین و سویه

 

 موضوعو اهميت 

بعلت و تعیین سیستم جنسیت باشد ولی ( Inbred line)از مزایای ژینوژنز می تواند تولید ماهیان تمام ماده، تولید الین خالص 

آن از یك طرف و بكارگیری شوكهای فیزیكی در تخم لقاح یافته از طرف  DNAاستفاده از اشعه در اسپرم بمنظور تخریب 

برای رفع مشكل بازماندگی پایین در ماهیان ژاینوژن می توان . دیگر، میزان بازماندگی در نتاج ژاینوژن بشدت كاهش می یابد

نتاج تمام ماده % 122تا  ندروژنی تغییر جنسیت به نر داده و با ماهیان ماده طبیعی آمیزش دادآنها را با استفاده از هورمونهای آ

 .پذیری باالتر در نسل دوم تولید گرددبا زیست

 اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بكارگيري روش 

 دقیقه  5جداسازی مایع سمینال از اسپرم بمدت ، ابتدا اسپرم با حفظ اثر تحریك تخمك DNAدر این تحقیق جهت تخریب 

در فاصله  473µw/cm2 با دوز ثابت UVو سپس اسپرم تحت تاثیر اشعه  دور در دقیقه سانتریفیوژ انجام 5222با سرعت 

 درجه 5/2بمنظور دیپلوئید سازی و القای ژاینوژنزیز میوزی از شوک سرمایی . ثانیه قرار گرفت 62به مدت  سانتی متری 12

جهت اثبات ژاینوژنزیز، از روش فنوتیپیك  .دقیقه بعد از تركیب تخمك و اسپرم استفاده شد 12دقیقه،  32سانتیگراد به مدت 

قد تولیدی استفاده ای بر الرو و بچه ماهیان انگشتو ارزیابی ژنتیكی میكروستالیت با استفاده از پرایمرهای تاسماهی دریاچه

ماهگی و قبل از تمایز آناتومیك گنادی با استفاده از  5ماهیان ژاینوژن جداسازی شده در سن جهت تغییر جنسیت بچه . گردید

 .ماه ادامه یافت 7شروع شد و تا  (MT) متیل تستوسترون -17αهورمون 
 همچنین و (♂و تاسماهی سیبری  ♀تاسماهی شیپ )در ارزیابی فنوتیپی ماهیان ژاینوژن و مقایسه آن با ماهیان دورگه 

نشان داد كه نتاج ژاینوژن دارای الگوی ژنومی مشابه با مولد مادری  (Afug9, Afug63, Afu68)های مولكول كرمار

در بررسی بافت شناسی از . خود هستند و هیچگونه وراثت پذیری پدری در فرزندان ژاینوژن مشاهده نگردید( تاسماهی شیپ)

ثابت گردید كه سیستم تعیین  ،بنابراین. باشندنر می% 6/26و  آنها ماده% 3/73گناد ماهیان ژاینوژن مشخص گردید كه 

جنسیت  .جنسیت فرزندان خود دارددر ماده نقش تعیین كننده  مولدبوده و ( ZW)جنسیت در ماهی شیپ هتروگامتی ماده 

 .كیلوگرم غذا، با موفقیت به نر تغییر یافت/  MTگرم میلی 52گروه %( 122)تمامی ماهیان 
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 یزدانیمحمد علی : پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 المللی تاسماهیان دریای خزرمؤسسه تحقیقات بین( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

زا با تولید تاسماهی شیپ نر ماده             1

 استفاده از تغییر جنسیت 

 

 زاده صابرمحمد حسن              

 

 

  مهتاب یارمحمدی
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 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي م. 1فرم 

   المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

                                  

 

 

 

 

  انجماد اسپرم ماهیان خاویاریتكنیك  (: يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

  1383: سال خاتمه پروژه  1379نام مجری علیرضا علیپور سال شروع  85/734فته منتج از پروژه شماره یا

 تعريف مسئله

با توجه به روند كاهش صید ماهیان خاویاری و خطر نابودی ذخایر این ماهیان، بكارگیری تدابیر و اقدامات اساسی در این 

سازی و ایجاد بانك گامت منجمد با استفاد  ماهیان، ذخیره انقراض نسل تاسیكی از روشهای جلوگیری از . خصوص الزامی است

 . از تكنیك انجماد اسپرم است

 اهميت موضوع

به دلیل اهمیت انجماد اسپرم در حفاظت و جلوگیری از انقراض نسل تاسماهیان دریای خزر، این پژوهش با هدف كاربرد 

تاسماهیان برای انجماد اسپرم ماهیان خاویاری حوضه جنوبی دریای خزر مطرح متدهای انجماد بدست آمده در مورد سایر 

 .به انجام رسید تاسماهیان های مختلفهای مناسب جهت انجماد اسپرم در گونهارائه تكنیكبا هدف  .گردید

  یریكارگ بهنتایج حاصل از 
به دلیل اهمیت انجماد اسپرم در حفاظت و جلوگیری از انقراض نسل تاسماهیان دریای خزر، این پژوهش با هدف كاربرد 

انجماد بدست آمده در مورد سایر تاسماهیان برای انجماد اسپرم ماهیان خاویاری حوضه جنوبی دریای خزر مطرح  روشهای

  :مطالعه شامل نیاهداف ا.  گردید

 طی انجمادترین محفظه نگهداری اسپرم  مناسب •

  محیط كشت مناسب در انجماد اسپرم ماهیان خاویاری •

 ارزیابی درصد لقاح تخمك با استفاده از اسپرم منجمد شده •

رقیق شده و از دو  نوع محفظه، شامل سرنگ انسولین  1:1كشت به نسبت  در این پژوهش اسپرم ماهیان خاویاری در دو محیط

ها، از روش انجماد سه  برای انجماد محفظه. لیتر، جهت ذخیره استفاده گردید لیتر و پایوت با حجم نیم میلی حجم  یك میلیبا 

درجه  42ثانیه در آب  25های محتوی اسپرم از نیتروژن مایع خارج و به مدت برای انجمادزدایی، لوله. ای استفاده گردید مرحله

  .قرار داده شد

، 87ماهی به ترتیب برون و فیل گونه تاسماهی ایرانی، ازون ده در خصوص میانگین درصد تحرک اسپرم تاز درنتایج بدست آم

بوده درصد  22و ، 5/37، 32كشت به ترتیب  درصد بود و میانگین درصد تحرک اسپرم منجمد شده با  محیط 66/76و  75/73

 .است

درصد در گروه شاهد محاسبه گردید و میانگین درصد  92، 72،  92های مذكور به ترتیبمیانگین درصد لقاح تخم در گونه

در بررسی نتایج درصد لقاح در دو . درصد برآورد شد 75/4 و 5/39، 32به ترتیب كشت  لقاح تخم با اسپرم منجمد، با محیط

 .دار مشاهد نشدنوع محفظه نگهداری اسپرم شامل سرنگ انسولین و پایوت اختالف معنی

 آسان نمودن نگهداری مولدین -2 استفاده از كل حجم منی موجود -1: انجماد اسپرم ماهی مزایای 

 های بومیحفاظت از تغییرپذیری ژنتیكی جمعیت  -4      های جنسینقل آسان سلول حمل و -3
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 المللی تاسماهیان دریای خزرتحقیقات بینسسه ؤم( هاي قابل ترويج يافته) تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 نام و نام خانوادگي

 پروژه /مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري 

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

-فیل)انجماد اسپرم ماهیان خاویاری  1

 (ماهی، ازون برون و تاسماهی ایرانی

 علیرضا علیپور

 

 محمود شكوریان

 

 
 روش انجماد اسپرم
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 المللي تاسماهيان درياي خزرترويجي مؤسسه تحقيقات بين مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرسسه ؤم

 

 

 

                                                                                                         تولید ماهی خاویاری دورگه  بستر  در آبزی پروری:  يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 

  1383: سال شروع     شهروز برادران نویری: نام مجری     82-1711441111-12: یافته منتج از پروژه شماره 

     1387: سال خاتمه
 

 تعريف مسئله

برداری بهینه و درازمدت از تر و همچنین بهرهافزایش چشمگیر و رو به رشد جمعیت جهان، ضرورت تولید غذای بیشتر و سالم

 رهاسازی شده خاویاریماهیان تكثیر مصنوعی و تعداد بچهكاهش صید مولدین، . منابع زیستی موجود را دو چندان كرده است

های با ارزش تاسماهیان به عنوان رویكرد اصلی پروری انواع گونه ها و دورگهبه دریا طی سالهای اخیر سبب گردیده تا آبزی

 .صید، بطور جدی مورد بررسی  قرار گیردجایگزین 

 وضوعماهميت 

تن خاویار از  325بوده است كه در طی آن حدود  1364 -65برداری بیشترین میزان تولید خاویار ایران مربوط به فصل بهره

تن  2/2، به  % 2/99با كاهشی معادل  1391این میزان استحصال خاویار در سال . های ماهیان خاویاری استحصال شدكل گونه

 بسیاری از كشورهائی كه از نعمت وجود ماهیان خاویاری در آبهای طبیعی خود برخوردار نیستند با وارد كردن .كاهش یافت

ماهی خاویاری بستر،  .اندكنندگان گذاشتهالرشد آنها، پا به عرصه رقابت با سایر تولیدهای سریعگونه های مختلف یا دورگه

این دورگه كه برای نخستین بار در روسیه  . ماده و اسپرم استرلیاد نر می باشد از تالقی تخمك فیلماهیای بدست آمده دورگه

، رسیدگی جنسی سریعتر نسبت به والد (استرلیاد)تولید شده، به دلیل برخورداری از رشد مناسب تر نسبت به والد نر خود 

یت سازش با غذای دستی، سرعت رشد باال و همچنین قدرت باروری ، توانائی زیستن در آب شیرین، قابل(ماهیفیل)ماده خود 

 .كالچر جهان بشمار می آیدپروری مونوكالچر و پلیهای اصلی پرورش تاسماهیان در آبزیمناسب، هم اكنون یكی از گزینه

 

 روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بكارگيري

برای این منظور از اسپرم . استفاده از گونه وارداتی استرلیاد، دورگه بستر تولید شددر این پروژه برای اولین بار در كشور با 

جهت تعیین میزان آمادگی . كیلوگرمی استفاده شد 125ماهی ماده كیلوگرمی برای لقاح تخمك فیل 35/1استرلیاد نر 

ظر بررسی شده و سپس این مولدین مورد مولدین  مورد ن  GVفیلماهیان ماده در دو مجتمع تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری،

پس از . تخم بود ml/kg 12مقداراسپرم بكار رفته جهت انجام آزمایش دوم لقاح در حد  .تزریق عصاره هیپوفیز قرار گرفتند

 های لقاح یافته، به مدت یك ساعت و به آرامی با مخلوط آب وگل هم زدهانجام لقاح  تخم فیلماهی با اسپرم استحصالی، تخم

 .شدند تا چسبندگی آنها رفع شود

 mj/kgچربی و  % 15 -17پروتئین ، % 48 -52ماهیان تولید شده با رژیم غذائی كنسانتره  ساخته شده در انستیتو شامل 

ماهیان دورگه تولید شده و فیلماهیان شاهد  .مورد تغذیه قرار گرفتند( وزن بدن%  8 -12)انرژی، به میزان اشباع  5/18 -19

بار، تا  4بار، تا سن سه ماهگی ماهانه  5یك ماهه اول رشد ماهانه  این ماهیان در. مرتب مورد زیست سنجی قرار گرفتندبطور 

 62نتایج حاكی است كه تا سن . ماهانه یك بار مورد سنجش وزنی و طولی قرار گرفتند بار و پس از آن 2شش ماهگی ماهانه 
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روزگی،  122های بستر و فیلماهی شاهد وجود نداشته اما از آن زمان به بعد تا روزگی، اختالف معنی داری بین وزن دورگه 

های بستر رشد  وزنی دورگه( روزگی 632)روزگی تا آخرین زیست سنجی  122پس از . برتری رشد وزنی با فیلماهی است

 . داری بیشتر از فیلماهیان هم سن خود بوده استبطور معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –كميته علميرييس و نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 :مركز ملي/پژوهشكده/موسسه( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 رديف

يافته قابل )عناوين دستاوردها

 (ترويج

 

 نام خانوادگينام و 

 پروژه/مجري طرح
 امضاء مجري

 نام و نام خانوادگي

 رئيس بخش
 امضاء رئيس بخش

1 
فیلماهی ) تولید ماهی دورگه بستر 

و مقایسه رشد ( استرلیاد نر ×ماده  

 آنها با رشد فیلماهی در شرایط ایران

 شهروز برادران نویری

 

 مهتاب یارمحمدی
 

  

 

با ( باالیی)رشد دورگه بستر مقایسه 

(پایینی)ماهی هم سن فیل  

های لقاح یافته دورگه بستر تخم

(نوروالسیون)  

(بالغ)ساله  5دورگه بستر   
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 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1رم ف

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم
 

 

 

 

 

 پودر سبزتولید   :( يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 

 15/8/92سال خاتمه    1/6/91سال شروع   زهره رمضانپورنام مجری    (خاص) 4496 یافته منتج از پروژه شماره  
 

 تعريف مسئله

با كیفیت مطلوب و بطور مستمر می و طیور مین خوراک دام أیكى از مهمترین مسائل تولید غذا در دنیا، چگونگى تامروزه 

و آبزیان بوده و الزم است جیره  ، طیورهای اصلی موفقیت در تولید داماز شرطو طیور خوراک دام و مناسب تامین بموقع . باشد

كردن این بر آورده . قرار داده شودماهی و طیور در اختیار دام ها و ( موقع روزانه و به )صورت تازه   غذایی با فرمول مناسب به

 .آیدطیور به حساب میماهی و دهندگان دام و نیاز چالش اصلی پرورش

 

  وضوعماهميت 

آبزی از مهمترین منابع تامین ها و گیاهان، میكروآلگ(ای، قرمز و سبزقهوه)های دریایی های ماكروسكوپی یا ماكروآلگجلبك

این شركت در . نداقرار گرفتهو محققین صنایع غذایی پژوهشگران گسترده و اخیرا مورد توجه به شمار آمده غذای دام و طیور 

ارائه  "پودر سبز"صدد تولید مكمل غذایی مطلوب با استفاده از تركیب این گیاهان و جلبك ها بر آمد كه نتایج آن تحت نام 

   .شده است

 مواد آلی و معدنی موجود در پودر سبز
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 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

های ها و گیاهان دریایی است كه حاوی مقادیر باالیی از اسیدهای آمینه و پروتئینمحصولی فرآوری شده از جلبكپودر سبز 

هایی كه به ایر جلبكتوان به آزوال و اسپیرولینا و سی گیاهی برای تهیه پودر سبز میهاترین گونهاز مهم. ضروری می باشد

این . اشاره كرد، شوند و دارای پروفایل اسیدهای چرب ضروی و اسیدهای آمینه ضروری باالیی هستندمقدار انبوه كشت می

  .باشدمی... پودر با كیفیت باال برای استفاده به عنوان مكمل غذایی در جیره آبزیان، طیور و 

 

 
 تولید پودر سبز

 

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

 زهره رمضانپور            پودر سبز             1

 

 مرجان صادقی
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 خزرالمللي تاسماهيان درياي سسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1رم ف

 سسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزرؤم
 

 

 

 

 در استخرهای خاكی  (Volvox sp.) مبارزه با بلوم جلبكی ولوكس :( يافته قابل ترويج)دستاورد عنوان 

 

   31/4/1393سال خاتمه   32/9/1392.نام مجری زهره رمضانپور سال شروع    خاص  پروژهیافته منتج از 

 روشهای مبارزه با بلوم جلبكی ولوكس .پروژه
 

 :تعريف مسئله

این جلبك سمی نیست اما به . اندبلوم جلبكی ولوكس مواجهه شده  بروزدر سالهای اخیر استخرهای پرورشی ماهیان با مشكل 

خفگی در دلیل سایز بزرگ آن، در آبشش ماهیان هنگام فیلتر نمودن آب تجمع می یابند و در صورت ادامه می توانند سبب 

 .شوند به دلیل بوی بد می تواند سبب بد بوشدن ماهی و آب نیز. این ماهیان گردند

 

 :اهميت موضوع

های منسجمی در خصوص محافظت اكنون با توجه به عوامل  محدود كننده تولید مثل طبیعی ماهیان خاویاری، سیاستگزاری 

ب آكمیت و كیفیت . لذا در این راستا تكثیر و پرورش موفق این ماهیان بسیار سودمند خواهد بود. گیرداز این ماهیان انجام می

كه نیاز به كنترل و اندازه گیری تمام  گردداستخرهای پرورشی مهمترین عامل در پرورش این بچه ماهیان محسوب می

 .   فاكتورهای موثر در كیفیت آب  دارد

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

، نیترات، فسفات، آمونیاک و pHدما،  اكسیژن، :  ثر در كیفیت آب استخرؤگیری تمام فاكتورهای مدر این پروژه اندازه

آلوده به بلوم جلبكی تیمار استخر ها . شد انجامسیلیكات، نوع و مقدار سلولهای فیتو پالنكتونی و زئو پالنكتونی در طول بررسی 

مدیریت استخرها . هكتاری، پس از ایجاد بلوم انجام شد 2كیلو در هر استخر  322با توزیع یكنواخت پودر كاه به میزان ولوكس 

مشكل رشد و گسترش گیاهان . برداری از استخرها بطور منظم و مستمر انجام گردیدبرداری و همزمان با بهرهپیش از بهره

 .ای در استخر ها تعدیل گردیدلبكی ولوكس به میزان قابل مالحظهآبزی و بلوم ج
 

    
 روش مبارزه با ولوكس در استخرهای پرورش ماهیان خاویاری
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درياي خزر  المللي تاسماهيانسسه تحقيقات بينؤم ( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل )عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

 امضاء رئيس بخش

1 

 

 مبارزه با بلوم جلبكی ولوكس            

 
 زهره رمضانپور           

 

 

 مرجان صادقی
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 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بينمشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر مؤسسه

 

 

 

 

 

 ماهیان خاویاری  و اختصاصی پروبیوتیك بومی :دستاوردعنوان 

 

 علیرضا شناورماسوله: نام مجری    4-33-33 – 93129       :یافته منتج از پروژه شماره 

 28/6/95 : سال خاتمه پروژه        1/1/93     سال شروع 
 

 تعريف مسئله

 تولید در كفایی خود آن هایمجموعه زیر از كه است كشوری هر در عامل غیر پدافند دفاع هایالویت جمله از غذایی امنیت

 از استفاده شرایط در تنها كه است شده تولید منابع سالمت پویا، تولید یك شاخصهای از است حیوانی منشاء با پروتئینی منابع

 از استفاده لزوم  آبزیان پرورش صنعت در امروزه .باشد می تولیدی باالی آوری فن با همچنین و كیفیت با و سالم های نهاده

آبزیان پرورشی از سطح ایمنی  .باشدمی پروتئینی منابع این غذایی الینفك جزء تقریبا و رسیده اثبات به پروبیوتیك های نهاده

لذا نیازمند تدابیر الزم در خصوص پیشگیری و . كافی برخوردار نبوده و همواره در معرض انواع بیماری های عفونی قرار دارند

تواند به عنوان یكی از ابزارهای مناسب جهت تقویت سیستم ایمنی و محرک ها میپروبیوتیكگیری از بهره. باشنددرمان می

زا نیز در پرورش ها به عنوان عوامل رقابتی با عوامل  بیماریهای اخیر استفاده از پروبیوتیكدر سال. رشد آنها مد نظر قرار گیرد

 . آبزیان متداول  گردیده است

 

 اهميت موضوع

خاویاری نیز همانند سایر آبزیان در كلیه مراحل تكثیر و پرورش نیازمند تدابیر الزم در خصوص پیشگیری و ماهیان 

باشند و بهره گیری از پروبیوتیك ها می تواند به عنوان یكی از ابزارهای موثر در پیشگیری از بیماریها مد درمان می

 یمواد ضدعفون ریو سا كهایوتیب یعوض استفاده از آنت در یاختصاص یها كیوتیپروب یریبا بكارگ. نظر قرار گیرد

 لیتقل نیو همچن اریدر گوشت، خاو یماندگیباق ،ییایمقاوم باكتر یسوشها ظهوركاهش زمینه توان در  یكننده م

پرورش ماهیان در مزارع  یاختصاص یهاكیوتیاز پروب ستفادهو ا هیته. موفق گردید یطیمحستیزمخرب اثرات 

 ،ییغذا لیتبد بیبهبود رشد و ضر قیاز طری كاهش دوره پرورش ان،یماه یمنیا ستمیس تیتواند به تقو یم یاریخاو

 .دیكمك نماو تلفات  یكروبیم یهایماریاز ب یناش یاقتصاد یو كاهش ضررها انیماه یبازماندگ شیافزا

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

باستثنای صرفه جویی در هزینه های درمانی تنها آثار  یپرورش انیتاسماه یاختصاص یها كیوتیپروب دیتولبا در این دستاورد 

دو فاكتور ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید گوشت این پودر تجاری پروبیوتیك در  یریكارگ بهنتایج حاصل از اقتصادی 

 : محاسبه و ارائه می شود

 (وماسیتن ب 1522با احتساب )تن  32ان خاویاری در كشور  ماهی یپرور یمصرف روزانه غذا جهت آبز

 درصد 2/2كاهش ضریب تبدیل غذایی بدنبال مصرف پروبیوتیك های اختصاصی 
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 هزار ریال 72( داخلی -خارجی)میانگین حداقل قیمت غذا در كشور 

 درصد 15میانگین افزایش تولید گوشت 

 

تن  32 = مصرف غذا در سال در سال تن 8122 = روز 272 ×   

كاهش مصرف غذا در اثر كاهش ضریب تبدیل غذا در سال= ن ت  8122  × 2/2 تن 1622 =   

كیلوگرم 1622222 = منفعت سالیانه اقتصادی ناشی از كاهش مصرف غذا  × یالر  72222 = ریال 113422222222  

كیلوگرم 1522222 = افزایش سالیانه تولید گوشت × 15  % كیلوگرم 225222  =   

تولید گوشتافزایش  ریال  522222 × 225222 = منفعت سالیانه اقتصادی ناشی از  = 112522222222 

گرم در تن غذا  222هزینه مصرف پروبیوتیك به ازای = كیلوگرم  1522 ×ریال   1222222 =ریال  1522222222  
 

از  ییصرفه جو الیرمیلیون  2252استفاده از پروبیوتیك ها در صنعت آبزی پروری تاسماهیان، ساالنه موجب : در نهایت* 

درصد  15درآمد ناشی از كاهش مصرف غذا و افزایش تولید گوشت و  شیافزا الیرمیلیون  225922بابت كاهش خروج ارز و 

 .افزایش تولید در كشور می گردد

.  

 
 

 پروبیوتیك اختصاصی تاسماهیان
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 پودر تجاری پروبیوتیك اختصاصی ماهیان خاویاری                      ماهیان خاویاریجداسازی پروبیوتیك از روده           
 

       
 

 گواهی مصرف پودر تجاری در مزارع پرورش ماهیان خاویاری 

 

 عبدالملكیشهرام :   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين (هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 (قابل ترويج يافته) عناوين دستاوردها رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

امضاء رئيس 

 بخش

 عليرضا شناور ماسوله پروبيوتيك بومي و اختصاصي ماهيان خاوياري  1
 

 عليرضا شناور ماسوله
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 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرتحقيقات بين سسهؤم

 

 

 

 

 

 پرورش ماهیان خاویاریبهداشتی مراكز تكثیر و پایش  :دستاوردعنوان 

 علیرضا شناورماسوله: نام مجری  2 – 122 – 22222 – 25 – 2222 – 84232: یافته منتج از پروژه شماره 

 1389سال خاتمه پروژه  1384سال شروع  
 

 تعريف مسئله

ی از هساالنه تعداد قابل توجهای مراكز تكثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و نیز مراكز پرورش تاسماهیان بر اساس گزارش

در گونه  1386تا 1379ماهیان مذكور طی مراحل مختلف تلف می گردند بطوریكه بر اساس گزارشات مذكور طی سالهای 

و در مرحله الروی  ،%  67 و%  27/22تاسماهی ایرانی میانگین حداقل و حداكثر تلفات در مرحله انكوباسیون به ترتیب برابر 

 92/67تا %  32/28همچنین میانگین تلفات بچه تاسماهیان ایرانی در استخرهای خاكی بین . بوده است%  36/47و %  32/13

ماهیان خاویاری نسبت به اتخاذ  پرورش ضروری است با شناسایی عوامل بیماریزا در مراحل مختلف تكثیر و ،لذا. باشدمی% 

 .افزایش كیفیت و كمیت تولید اقدام نمودروشهای مناسب به منظور كنترل و حذف عوامل مذكور و 

 اهميت موضوع

تواند در جهت اتخاذ بهترین روشهای پیشگیری و درمان بیماریهای بررسی وضعیت بهداشتی كارگاههای تكثیر و پرورش می

دریا و همچنین ماهیان خاویاری به در راستای حفظ ذخایر ماهیان خاویاری، تكثیر و رهاسازی بچه. ماهیان مفید واقع گردد

پرورش تاسماهیان با هدف تولید گوشت و خاویار، شناسایی عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی در انواع گونه های ماهیان 

  .رسدخاویاری ضروری به نظر می

 

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

-كثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نسبت به نمونه برداری از سلولبه منظور شناسایی عوامل بیماریزای عفونی در مراكز ت

ای قد و نیز آب موجود در انكوباتورها و حوضچه، تخم های لقاح یافته، الرو و بچه ماهیان انگشت(اسپرم و تخمك)های جنسی 

همچنین در مراكز پرورش تاسماهیان از ماهیان پرورشی در سنین مختلف و آب  .گردیدماهیان اقدام ونیرو و استخرهای بچه

توان وضعیت بهداشتی مراكز تكثیر و با انجام این پروژه می. پذیردبرداری صورت میاستخرهای پرورشی بصورت دوره ای نمونه

ه كنترل و پیشگیری از آنها تدابیر ویژه های شایع در مركز مذكور را تعیین و نسبت بپرورش ماهیان خاویاری و نوع بیماری

 . اتخاذ نمود
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرمؤسسه تحقيقات بين (قابل ترويجهاي  يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 (قابل ترويج يافته) عناوين دستاوردها رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/مجري طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

امضاء رئيس 

 بخش

بررسی وضعیت بهداشتی مراكز تكثیر و  1

 پرورش ماهیان خاویاری

 شناور ماسولهعلیرضا 

 
 

 علیرضا شناور ماسوله

 
 

نتایج آزمایشات باكتری شناسی در مراكز تكثیر 

 و پرورش ماهیان خاویاری
 

عامل بیماریزای قارچی جداسازی شده از ماهیان مراكز 

 پرورش ماهیان خاویاری
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 خزرالمللي تاسماهيان درياي سسه تحقيقات بينؤممشخصات فني دستاوردهاي ترويجي . 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

 

 

   گیری اسانس آویشن شیرازیبا بكارماهیان خاویاری  هایتخم های قارچیكنترل آلودگی :عنوان دستاورد

 

 مهدی معصوم زاده  : نام مجری   0 -800 -100000 -00 -90008: یافته منتج از پروژه شماره 

 1388: سال خاتمه پروژه   1385: سال شروع 
 

 تعريف مسئله

های ماهیان خاویاری تكثیر شده در مراكز تكثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری طی مرحله  بخش قابل توجهی از تخم

لذا ضروری است عالوه بر اصالح روشهای  .گردندانكوباسیون بدلیل آلودگی به عوامل قارچی از بین رفته و به الرو تبدیل نمی

از مولدین خاویاری و لقاح آنها و نیز استفاده از آب با كیفیت مناسب در مرحله ( اسپرم و تخمك)استحصال سلولهای جنسی 

مهای عفونی كننده مناسب به منظور كنترل و نابودی عوامل قارچی آلوده كننده تخانكوباسیون، استفاده از مواد و تركیبات ضد

محیطی بوده و بسیاری از مواد ضد عفونی كننده شیمیایی دارای تاثیرات سوء زیست. ماهیان خاویاری را مورد توجه قرار گیرد

اء طبیعی مانند گیاهان شنی مواد مذكور با مواد با منیضروری است نسبت به جایگز ،لذا .اثرات زیانبار آنها به اثبات رسیده است

 . دارویی اقدام گردد

 

 موضوع اهميت

    با توجه به دامنه سالمتی مواد با منشاء طبیعی مانند اسانس گیاه آویشن شیرازی و نیز با توجه به اینكه گیاه آویشن شیرازی
Zataria multiflora استفاده از اسانس آویشن شیرازی جهت كنترل  ،لذا .باشداز جمله گیاهان دارویی بومی كشور می

كننده شیمیایی و جلوگیری از اثرات مضر آنها می های تاسماهی ایرانی به جای مواد ضد عفونیعوامل قارچی آلوده كننده تخم

 .تواند مورد توجه قرار گیرد

  

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

های لقاح یافته تاسماهی ایرانی باید س آویشن شیرازی جهت كنترل آلودگیهای قارچی تخمبه منظور بكارگیری اسان

تا شروع ( بر اساس دمای آب انكوباتورها و با استفاده ازجدول دتالف)ها پس از اتمام زمان مرحله گاستروالسیون تخم

روزانه یك بار به مدت یك  ،باشدمی ها در انتهای مرحله انكوباسیونها كه نشانه تفریخ تخمحركتهای چرخشی تخم

در  ppm  52های لقاح یافته در داخل انكوبانورها با استفاده از اسانس مذكور با مقادیرساعت نسبت به حمام تخم

گیری این یافته نتایج حاصل از به كار .در حالت برقراری جریان آب صورت پذیرد ppm  122صورت عدم جریان آب و

ارچی در مرحله انكوباسیون و جلوگیری از بروز تلفات تخم های لقاح یافته تاسماهی ایرانی كنترل و حذف عوامل ق

 . باشدمی
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 های لقاح یافته باحمام تخم

 استفاده از اسانس آویشن شیرازی 
 

تاثیر اسانس آویشن شیرازی در كنترل رشد عوامل قارچی  

 بر روی تخم های لقاح یافته
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 المللي تاسماهيان درياي خزرموسسه تحقيقات بين مشخصات فني دستاوردهاي ترويجي. 1فرم 

 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 

 

 

 

  میكروبی در كاهش بار آلودگی  و آویشن شیرازی های سیرثیر عصارهأت :دستاوردعنوان 

 1389:  سال شروع   زادهمهدی معصوم: نام مجری  14-86-12-8913-89154: یافته منتج از پروژه شماره 

  1391: سال خاتمه پروژه 
 

 تعريف مسئله

از جمله مهمترین عوامل بیماریزای تهدید كننده تاسماهیان ( Aeromonas hydrophila)باكتری آئروموناس هیدروفیال 

بطوریكه بر اساس نتایج بررسی مطالعات انجام شده باكتری آئروموناس هیدروفیال می تواند طی پرورشی به شمار می آید 

مراحل مختلف پرورش، ماهیان خاویاری را آلوده نموده و بر اساس شدت آلودگی و سن ماهیان مبتال منجر به بروز عالئم بالینی 

از آنتی بیوتیكها و مواد ضد عفونی كننده شیمیایی به منظور با توجه به مشكالت متعدد استفاده  .متفاوت و حتی تلفات گردد

ایجاد )كنندگان های زیست محیطی و نیز تاثیرات سوء بر مصرفكنترل عوامل باكتریایی در آبزیان مانند ایجاد آلودگی

 .رسدروری به نظر میمانند گیاهان دارویی ض ماهیت طبیعیلزوم جایگزینی مواد مذكور با موادی با ...( مقاومتهای دارویی و

 

 اهميت موضوع

های گیاه سیر و آویشن شیرازی و نیز با توجه به اینكه گیاهان با توجه به دامنه سالمتی مواد با منشاء طبیعی مانند عصاره

به جای ها های گیاهان مذكور و جایگزینی این عصارهلذا استفاده از عصاره .باشدمذكور از جمله گیاهان دارویی بومی كشور می

تاسماهی ایرانی بیوتیك ها جهت كنترل و نابودی باكتری آئروموناس هیدروفیال در بچهعفونی كننده شیمیایی و آنتیمواد ضد

 .تواند مورد توجه قرار گیردمی

  

 يريكارگ بهوش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از ر

 های سیر و آویشن شیرازی جهت كنترل و نابودی باكتری آئروموناس هیدروفیال در به منظور بكارگیری عصاره

و با مشاهده ( های آئروموناسبیماری ناشی از باكتری) بچه تاسماهی ایرانی باید همزمان با شروع دوره زمانی آغاز آئرومونازیس

های فایبرگالس با حجم پایین اقدام نموده و به مدت وانتاسماهیان ایرانی به های این بیماری نسبت به انتقال بچهاولین نشانه

های هیدروالكلی سیر یا آویشن ماهیان با استفاده از عصارهروز روزانه به مدت یك ساعت نسبت به حمام بچه 12یك هفته تا 

حاصل از به كارگیری این نتایج . گرددگرم در لیتر اقدام میمیلی 822میلی گرم در لیتر و  1222شیرازی به ترتیب با مقادیر 

 . باشدیافته كنترل و حذف باكتری آئروموناس هیدروفیال و درمان تاسماهیان ایرانی مبتال به آئرومونازیس می
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 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 

 

 مؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر( هاي قابل ترويج يافته)تاييد دستاوردها.2فرم

 (قابل ترويج يافته) عناوين دستاوردها رديف

 

نام و نام 

 خانوادگي

مجري 

 پروژه/طرح

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش

امضاء رئيس 

 بخش

1 

كاربرد اسانس آویشن شیرازی دركنترل 

 های چند گونه از آبزیان آلودگیهای قارچی تخم

 (تاسماهی  ایرانی ) 

 مهدی معصوم زاده
 

 

 علیرضا شناور ماسوله

 

 

2 

 Allium)های سیر بررسی تاثیر عصاره 

sativum)   و آویشن شیرازی(Zataria 

multiflora)  بر باكتری آئروموناس هیدروفیال در

 (Acipenser persicus)بچه تاسماهی ایرانی 

 مهدی معصوم زاده
 

 علیرضا شناور ماسوله

 

 

نتایج آزمایشات تعیین حداقل غلظت كشندگی  

باكتری آئروموناس هیدروفیال ( MBC) كنندگی

 های سیر و آویش شیرازیتوسط عصاره

 نتایج آزمایشات تعیین حداقل 

باكتری آئروموناس ( MIC)غلظت مهاركنندگی 

 شیرازیهای سیر و آویش هیدروفیال توسط عصاره
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 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤترويجي م مشخصات فني دستاوردهاي. 1فرم 

 المللي تاسماهيان درياي خزرسسه تحقيقات بينؤم

 
  جهت تغذیه ماهیان خاویاری نرئیستكثیر و تولید انبوه كرم : ( افته قابل ترويجي) دستاوردعنوان 

: اهلل پژند  سال شروعذبیح :نام مجری 22-225-22222-1-2222-83228: یافته منتج از پروژه شماره

  1386: سال خاتمه پروژه  1383

 تعريف مسئله

نرئیس رفتار تولید های مختلف جنس باشد همچنین در گونهتكثیر كرم نرئیس مستلزم آگاهی از بیولوژی تولید مثل آن می

مثل هستند تا با كند و اطالع از اینكه كرمهای نرئیس براساس چه عوامل درونی و بیرونی قادر به تولیدمثلی با یكدیگر فرق می

 نرئیسكرم . پروری بتوان از آن اطالعات به شكل تجاری بهره گرفتدستیابی به آن عوامل و اجرای آن در سیستم آبزی

ای آبزیان از جمله ماهیان خاویاری و جهت آبزی بودن جهت سازگاری با شرایط زیستی و رفتار تغذیه به كهموجودی است 

ها در مقایسه با كرم سفید و كرم خاكی و های مختلف و كاهش هزینهمیگو  به منظور تغذیه در زمانهای مختلف و اندازه

و باال بودن پروتئین و تسریع در بلوغ ( DHA ،EPA)اع همچنین به عنوان یك غذای عالی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشب

 .باشدو افزایش باروری، درصد بقاء و تراكم الرو ماهی و میگو در افزایش راندمان تولید حائز اهمیت می

 

 اهميت موضوع

ماهیان است كه در تغذیه انواع ( Polychaeta) و از جمله پرتارانی( Annelida) كرم نرئیس از شاخه كرمهای حلقوی

به دلیل باال بودن میزان (. Green, 1968; Chambers & Milne, 1975) ای داردویژه خوار اهمیتاقتصادی كفزی

( Batista et al., 2003)و تغذیه از مواد آلی پوسیده و یا مواد دفعی سایر جانوران ( Fidalgoe Costa, 1999)پروتئین 

رسد بدالیلی كه اشاره به نظر می  Nereis diversicolorپرتار. جلب كرده است پروران جهان را به خودنظر بسیاری از آبزی

اول اینكه كرم نرئیس موجودی است كه . پروری باشدخواهد شد یك كاندید مناسب جهت كاهش میزان آلودگی حاصل از آبزی

دوم اینكه كرم نرئیس شرایط  .ایدتواند تغذیه نمخواری میاز طریق گوشتخواری، گیاهخواری، مواد معلق درآب یا دیتریت

سوم اینكه كرم نرئیس یك نقش  .كنددما، شوری و میزان اكسیژن در مقادیر مختلف را تحمل می محیطی مختلفی از قبیل

كند و چهارم اینكه این موجود بدلیل كشت آنها عمده در تجزیه مواد آلی و فرآیند چرخش مواد غذایی را در رسوبات بازی می

 .مجاورت مزارع پرورش ماهی با تراكم باال می تواند مورد تغذیه ماهیان به راحتی قرار گیرددر 

 كارگيريروش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از به

 422متر توسط دستگاه گراب با سطح پوشش   5آوری كرمهای نرئیس در روگاه خروجی تاالب انزلی در عمق متوسط جمع

متر شستشو داده شدند و مواد باقیمانده موجود در الك به همراه میلی 5/2رسوبات با الك با چشمه . جام شدسانتی متر مربع  ان

 5/2كرمها درون وانهای . نرئیس بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل گردیدند و جداسازی كرمها از رسوبات انجام شد هایكرم

. گیری گردید، دمای آب و اكسیژن اندازهpHرهایی چون شوری، تنی نگهداری شدند ضمن غذادهی آنها و تعویض آب فاكتو

هنگامیكه كرمهای نر و ماده به رسیدگی جنسی رسیدند به  .گرم نگهداری شدندمیلی 322تا  222كرمها تا رسیدن به وزن 

در پایان هر ماه به مدت  منظور همزمانی تولید مثل آنها عالوه بر شرایط دمایی و روشنایی در طول روز، برقراری شرایط نور ماه

 .روز متوالی  برقرار شد 4
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بدين صورت كه كرمها الزاما . گرددفاكتور دما، شوري و روشنايي عامل بسيار مهم در رسيدگي جنسي و تكثير كرمها محسوب مي

مدت يك تا دو ماه سپري نمايند و افزايش را به ( گراددرجه سانتي 6دماي )بايد جهت توليد مثل حداقل يك دوره سرماي زمستان 

در زمان پرورش از مرحله كرمهاي نوجوان تا ( در هزار 3-5)همچنين شوري پايين . تدريجي دما در توليد مثل آن نقش دارد

نيز تنظيم طول مدت روشنايي . به منظور رسيدگي جنسي سريعتر كرمها حائز اهميت است( در هزار 11-15)بزرگسالي و شوري باال 

در رسيدگي جنسي كرمها نقش دارد و برقراري نور ضعيف، شبيه نور ماه در پايان هرماه نيز در توليد مثل همزمان و دسته جمعي 

در هزار و هوادهي ماليم آب و غذادهي با مواد پوسيده گياهي و جانوري به  5 -15بستر لجني و شوري . باشدكرمها با اهميت مي

 .گردديمنظور پرورش كرم توصيه م

 

 

 
 

 

   

 

 

 شهرام عبدالملكی:   امضاء و فني –رييس كميته علميو نام خانوادگي نام 

 

 محمد علی یزدانی: پژوهشكده و امضاء/سسهؤرييس مو نام خانوادگي نام 

 :مركز ملي/پژوهشكده/سسهؤم( هاي قابل ترويج يافته) تاييد دستاوردها.2فرم

يافته قابل ) عناوين دستاوردها رديف

 (ترويج

 نام و نام خانوادگي

 پروژه/طرحمجري 

 نام و نام خانوادگي امضاء مجري

 رئيس بخش 

 امضاء رئيس بخش

بررسي امكان تكثير و توليد انبوه كرم  1

 (Nereis diversicolor)نرئيس 
 ذبیح اهلل پژند

 

 مرجان صادقی راد

 

   
 تغذیه ماهیان خاویاری با کرم نرئیس مخازن پرورش کرم نرئیس کرمهای مولد نرئیس حاصل از تکثیر
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 طرح پایلوت پرورش ماهی خاویاری

 در قفس در مزارع کپور ماهیان

 

 

 

 

 

 

 

 : مجری

 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 میلیون ریال 0011:  اعتبار مورد نیاز
 0930: سال اجراء

 یک سال: مدت اجراء

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن: محل تامین اعتبار 
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 خاویاری انطرح پایلوت پرورش ماهی

 دریاچه سد سفیدروددر قفس در 

 

 

 

 

 

 

 : مجری

 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 میلیون ریال 0011:  اعتبار مورد نیاز

 0930: سال اجراء

 یک سال: مدت اجراء

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن: محل تامین اعتبار 
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 انتقال دانش فنی تولید انبوه 

 بچه ماهیان خاویاری و خاویار پرورشی 

با رویکرد حفظ و باز سازی ذخایر ماهیان 

 خاویاری دریای خزر

 

 

 

 

 : مجری

 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 میلیون ریال 00111:  اعتبار مورد نیاز

 0930: سال اجراء

 سه سال: مدت اجراء

 استانداری گیالن و –موسسه تاسماهیان : محل تامین اعتبار 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  


