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ارگبً٘ه ثب استفبدُ اس ( Acipenser baerii)تَل٘ذ تبسوبّٖ س٘جزٕ 

سَپزهىول ّب 

فن باسار

:مالک فناوری
مؤسسه تحقيقات بيه المللی تاسماهيان دریای خزر

  :مشخصات فناوری
 ٍ ّب چزخِ ٍ سٗستٖ تٌَع گستزش ٍ تمَٗت ثِ وِ اوَلَصٗه تَل٘ذ هذٗزٗت ًظبم اس است عجبرت ارگبً٘ه وطبٍرسٕ

 خبرج ّبًْٕبدُ اس ثزدارٕثْزُ حذالل پبِٗ ثز هشثَر ًظبم .پزداسدهٖ (وطبٍرسٕ / خبن) ثَ٘لَصٗه ّبٕفعبل٘ت

 استبًذارد ّ٘ئت) است ضذُ ثٌب اوَلَصٗه تَاسى تمَٗت ٍ ًگْذارٕ ثبسسبسٕ ثزإ هذٗزٗتٖ الذاهبت ً٘ش ٍ هشرعِ اس

 ّب،-اوَس٘ستن ّب،اًسبى سالهت اس وِ است تَل٘ذٕ س٘ستن ارگبً٘ه وطبٍرسٕ .(1۹۹6 اهزٗىب، ارگبً٘ه هلٖ ّبٕ

International) دارد تىِ٘ طج٘عٖ ّبٕس٘ىل ٍ سٗستٖ تٌَع اوَلَصٗه، ّبٕپزٍسِ ثز ٍ وٌذهٖ حوبٗت ٍ آة ٍ خبن

Federation of Organic Agriculture Movements). آى استبًذاردّبٕ ٍ ارگبً٘ه پزٍرٕآثشٕ تبرٗخچِ جشئ٘بت 

 الگَٕ اٍل٘ي وِ است حبلٖ در اٗي .ضذ ارائِ 200۹ سبل در ّوىبراى ٍ Belgleiterتَسط جْبى در ثبر اٍل٘ي ثزإ

 سبلْبٕ در است هسلن آًچِ .ثَد رس٘ذُ ثجت ثِ آلوبى ٍ اتزٗص در وپَر هبّٖ ثزإ 1۹۹4 سبل در ارگبً٘ه پزٍرش

 اس وِ است ٗبفتِ تَسعِ جْبى هٌبطك دٗگز اس ث٘ص آس٘بٖٗ ثبسارّبٕ در ارگبً٘ه آثشٗبى تَل٘ذ ثِ تَجِ ه٘شاى اخ٘ز

.ًوَد اضبرُ آى پزٍرش سبثمِ ٍ آس٘ب در آثشٗبى هصزف سزاًِ ثَدى ثبال ثِ تَاى هٖ اهز اٗي دالٗل

.Vit) چزثٖ در هحلَل ّبٍٕٗتبه٘ي اس هتطىل هغذٕ تزو٘جبتّب، سَپزهىول A, D3, E, K)ضزٍرٕ هعذًٖ هَاد:

:تَل٘ـذ ٍ رضذ هحزوْبٕ.پتبس٘ن سذٗن، ولز، سلٌَ٘م، ٗذ، رٍٕ، وجبلت، هٌگٌش، هٌ٘شٗن، هس، آّي، فسفز، ولس٘ن،

 ّبپزٍتئ٘ي ًَع اٗي:عجَرٕ دارپَضص ه٘ىزًٍ٘شٓ ّبٕپزٍتئ٘ي ٍ دارپَضص C ٍٗتبه٘ي وبرً٘ت٘ي، وَل٘ي، ثتبف٘ي،

:ضزٍرٕ چزة اس٘ذّبٍٕتزئًَ٘ي س٘ستئ٘ي، هتًَ٘٘ي، ل٘شٗي،:ضزٍرٕ آهٌ٘ٔ اس٘ذّبٕ ثبضٌذهٖ ّضن غ٘زلبثل

 دستبٍرد اٗي در .ذًدار وبرثزد آثشٗبى ٍ طَ٘ر ٍ دام تغذِٗ در وِ ثبضٌذهٖ لٌَ٘لٌ٘ـه ٍ آرض٘ذًٍ٘ه لٌَ٘لئ٘ه،

 دٌّذگبى پزٍرش ثِ ارگبً٘ه تبسوبّٖ تَل٘ذ ًت٘جِ در ٍ غذاٖٗ ج٘زُ ثِ ّب سَپزهىول افشٍدى هٌبست فزهَالسَ٘ى

  .ضَد هٖ هعزفٖ

 ًْبٗت در ٍ ثَ٘ت٘ه آًتٖ اس عبرٕ ٍ ارگبً٘ه تبسوبّ٘بى تَل٘ذ راستبٕ در ًَٗي گبهٖ دستبٍرد اٗي ًوَدى اجزاٖٗ ثب

.ضذ خَاّذ ثزداضتِ جبهعِ سالهت تضو٘ي
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