


اخبار مهم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در دو هفته گذشته

برگزاری چهارمین نشست اقتصادی-اجتماعی در حوزه ماهیان سردآبی 

یادداشت های علمی

اقتصادی-اجتماعی بخش  به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در چهارمین نشست 
 شیالت که به صورت تخصصی در حوزه ماهیان سردآبی به صورت وبینار برگزار شد، دکتر بهمنی، ضمن اشاره
 به تقسیم بندی اقتصاد شیالت به حوزه های گوناگون، بر لزوم اجرای طرح کالن اقتصادی-اجتماعی شیالت با

محورهای مختلف و در حوزه های کالن و خرد، با قابلیت اجرایی تاکید کرد

علوم تحقیقات  موسسه  عمومی  روابط  گزارش   به 
چهارمین در  بهمنی،  محمود  دکتر  کشور،   شیالتی 
 اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع
آبی زنده دریای خزر، به صورت آنالین، سخنرانی کرد

علوم تحقیقات  موسسه  عمومی  روابط  گزارش   به 
مصاحبه در  بهمنی،  محمود  دکتر  کشور،   شیالتی 
مزارع در  آب  وری  بهره  های  پروژه  اجرای   خبری، 

پرورش آبزیان کشور را موفقیت آمیز اعالم کرد

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن یادداشت اینجا کلیک کنید برای مشاهده متن یادداشت اینجا کلیک کنید

 یادداشت علمی دکتر منصور طرفی موزان
 زاده در ارتباط با عوامل مؤثر در تغییر
 موفقیت آمیز رژیم غذایی الرو ماهیان
 دریایی از غذای زنده به جیره ی غذایی

خشک

 یادداشت علمی دکتر سمیرا ناظم رعایا
 در ارتباط با »تکوین و الگوی پیدایش

 آنزیم های مهم گوارشی در دوران
الروی ماهیان دریایی پرورشی

موفقیت پروژه های تحقیقاتی بهره وری آب در مزارع آبزیان ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری به تنهایی کافی نیست 
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انتقال یافته های علمی طرح ترویجی ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی کپور معمولی نژاد تاتا در خوزستان

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور- اهواز

تولید محصوالت در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

تازه های نشر شده- دو کتاب در یک قاب آغاز عملیات اجرایی پروژه تحقیقاتی بررسی شکوفایی ریز جلبک ها

آب پروری  آبزی  پژوهشکده  عمومی  روابط  گزارش   به 
 های جنوب کشور در برنامه انتقال یافته های علمی، دوره
 های مدیریت مزارع پرورش ماهی، بانک ژن و اصالح نژاد
اصالح و  گرمابی  ماهیان  ویروسی  های  بیماری   آبزیان، 
پژوهشکده در  وبینار  طریق  از  )بهگزینی(  ماهی   نژاد 
گردید برگزار  اهواز  کشور-  جنوب  آبهای  پروری  آبزی 

 به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی
 کشور، طی دو ماه گذشته محصوالت مختلفی از ماهیان
 پرورشی و دریائی به سفارش عرضه کنندگان، تولیدکنندگان
 و صاحبان صنایع بخش خصوصی در مرکز ملی تحقیقات
شد تولید  مزبور،  موسسه  تابعه  مراکز  از  آبزیان   فرآوری 

پروری آبزی  پژوهشکده  روابط عمومی   به گزارش 
 آب های جنوب کشور، حجت االسالم و المسلمین
 سعیدیان، نماینده ولی فقیه در سازمان تحقیقات،
 آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده بازدید کردند

عمومی وابط  گزارش   به 
اکولوژی  پژوهشکده 
دریای و  فارس   خلیج 
 عمان اولین گشت دریایی
انجام عملیات  به منظور 
 نمونه برداری پروژه بررسی شکوفایي ریز جلبک ها در
 خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان( با استفاده
 از تصاویر ماهواره اي همزمان با رصد ماهواره ای در
آب های هرمز- قشم در تعداد 9 ایستگاه انجام شد

عمومی روابط  گزارش   به 
شیالتی تحقیقات   مرکز 
کتاب چابهار  دور   آبهای 
جمعیت شناسی   پویایی 
 و ارزیابی ذخایر ماهیان و
 کتاب ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار انتشار یافت. کتاب
 اول به تالیف دکتر سید احمد رضا هاشمی، دکتر حبیب
 اهلل محمدی در سال 99 منتشر شد و کتاب دوم به تالیف
دکتر سید احمد رضا هاشمی، در همین سال منتشر گردید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید
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