
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

رودرود  گرگانگرگان  بهبه  استخوانیاستخوانی  وو  خاویاريخاویاري  ماهیانماهیان  بجهبجه  رهاسازيرهاسازي  روندروند  کردنکردن  بهینهبهینه                  ::عنوانعنوان

    محصولمحصول      فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  شدشد  خواهدخواهد  محصولمحصول  تولیدتولید  افزایشافزایش  باعثباعث  روشروش  ایناین::سایرسایر

ایمانپورایمانپور  رضارضا  محمدمحمد  ::مجریانمجریان  //  مجريمجري

13931393::ایجادایجاد  تاریختاریخ

.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

  گرددگردد  میمی  شاملشامل  رارا  حاضرحاضر  حالحال  تاتا  اینجانباینجانب  ارشدارشد  کارشناسیکارشناسی  دوراندوران  ازاز  کهکه  باشدباشد  میمی  ماهیانماهیان  دردر  اسمزياسمزي  تنظیمتنظیم  خصوصخصوص  دردر  منسجممنسجم  کارکار  سالسال  1515  حاصلحاصل          ::سایرسایر..

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

عکس  
صاحب اثر

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

جهت رساندن ماهیان به مرحله رهاسـازي مـی کشـد سـاالنه     ) اجرا و تحقیقات(با وجود زحمت زیادي که شیالت ایران    

ماهی سـفید،  (و استخوانی ) فیل ماهی، تاس ماهی ایرانی، شیپ و اوزون برون(درصد بچه ماهیان خاویاري  40تا  30حدود 

در نتیجه رهاسازي نادرست در رودخانه گرگانرود و سایر رودخانه هاي کشور از بین می روند که با توجه ...) کلمه، کپور و 

کیلوگرمی ماده  بـه طـور    100از آنجا که یک فیل ماهی . به ارزش اقتصادي باالي این ماهیان سرمایه زیادي به هدر می رود

میلیون تومان مـی   5تا  3کیلوگرم خاویار می باشد و هر کیلوگرم خاویار ایران در بازارهاي جهانی حدود  10متوسط داراي 

 1000میلیون تومان ایران، ارز وارد کشور نمی شود و تنها اگر   50تا  30باشد تنها از هدر رفت یک فیل ماهی معادل حدود 

میلیارد تومان ایران، ارز وارد کشور می شد کـه بـه ایـن میـزان      50تا  30قطعه فیل ماهی بیشتر باز می گشت حدود معادل 

چنانچه به این میزان تاس ماهی ایرانی، شیپ و اوزون بـرون را وارد کنـیم   . گوشت گرانقیمت این ماهیان هم اضافه می شود

. مشاهده می کنیم که میزان ضرر وارده بسیار باالست

به عالوه با وجود رشد مصرف آبزیان در کشور هنوز مصرف آبزیان در کشورمان نصف میانگین مصرف جهانی اسـت در     

به دلیل رهاسازي نادرست از بـین مـی رود   ...) ماهی سفید، کلمه، کپور و (حالیکه ساالنه بخش زیادي از ماهیان استخوانی 

ضمنا می توانیم تا اندازه اي . زیرا هنوز هم وزن باالتر در زمان رهاسازي عامل مهمتر جهت رهاسازي در نظر گرفته می شود

جهت جلوگیري از چنین زیان زیادي پیشنهاد می گردد که جلسـات مشـترکی بـین دانشـگاه،     . مشکل بیکاري را حل نمائیم

اینجانب با توجه به موارد ذکر شده و ضمن تشکر از پشتیبانی هاي حوزه معاونـت پژوهشـی   . تحقیقات و اجرا گذاشته شود

مورد مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی، پایان نامه و رساله که خروجـی   25دانشگاه و با استعانت از خداوند بزرگ، و پشتوانه 

آن مقاالت متعددي بوده است در صورت صالحدید می توانم به نمایندگی از دانشگاه در این جلسات شـرکت نمـایم و در   

.جهت پیشبرد اهداف پژوهشی گام بردارم

شیالت           

                                        

ي                          در توضیحات اشاره شده است                                                      


