
 

 

 بسمه تعالي

 

 

 

 

 

 

 

محل تولد:  -5       0531  فروردين  تاريخ تولد: -2    عليرضا ميرزاجاني:       نام و نام خانوادگي  -1

 بندرانزلي

موسسه تحقيقات علوم شيالتی      27 پايه:     پژوهشي استاديار  :مرتبه عضو هيات علمي-6

 کشور

  31044424300  تلفن: - شکده آبزی پروری آبهای داخلیپزوه –بندرانزلي آدرس محل كار:    -7

 ar_mirzajani@yahoo.com   پست الكترونيكي :            31044420373مابر:   ن

 

 سوابق تحصيلي : -11

ردي

 ف 

مدرك 

 تحصيلي*

دانشگاه محل  رشته تحصيلي

 تحصيل

سال اخذ 

 مدرك

 معدل

               ليسانس 1

 

و   كشاورزي  علوم  دانشگاه          زيست ومحيط  شيالت  رشته

  گرگان  طبيعي  گرگان منابع

0535 37/01 

 قفو   2

    ليسانس

 

  دانشكده -  تهران  دانشگاه                    زيست  محيط  رشته

  كرج طبيعي  منابع

0537 15/01 

  دانشكده -  تهران  دانشگاه                    زيست  محيط  رشته دکتری 0

  كرج طبيعي  منابع

0531 1/03 

 كارشناسي و باالتر اشاره شود. * صرفًا به مدارك تحصيلي

 

 

 شماره ثبت :

   :تاريخ تكميل فرم

03/6/0033  

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزي و آموزش  سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 

mailto:ar_mirzajani@yahoo.com


 

 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 

1. Stock, J. H., Mirzajani, A. R., Vonk, R., Naderi, S., & Kiabi, B. H. (1998). Limnic and brackish 

water Amphipoda (Crustacea) from Iran. Beaufortia, 48(9), 173-234. 

2. Mirzajani, A. R., & Kiabi, B. H. (2000). Distribution and abundance of coastal Caspian 

Amphipoda [Crustacea] in Iran. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 47(3-4). 

3. Mirzajani, A. R. (2003). A study on the population biology of Pontogammarus maeoticus 

(Sowinsky, 1894) in Bandar Anzali, southwest Caspian Sea. Zoology in the Middle 

East, 30(1), 61-68. 

4. Mirzajani et al., (2005). Distribution of macrobenthos, meiofauna, substrate characteristics and 

beach sine catch data in Caspian sea shores off Guilan province. The 7 th international 

scientific conference on Biological resources of the south seas and Rivers. Astrakhan state 

university Pages 125-127. 

5. Mirzajani, A. R., Kiabi, B. H., & Nezami, S. A. (2005). Some ecological indices of the Caspian 

Sea Amphipoda at different depths Guilan offshore. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences, 5(1), 49-62.  

6. Mirzajani, A. R., & Vonk, R. (2006). Spatial and temporal aspects of the lagoon cockle and its 

commensal amphipod in the southwestern Caspian Sea. Zoology in the Middle East, 37(1), 

63-72. 

7. Mirzajani, A. R., & Vonk, R. (2006). Spatial and temporal aspects of the lagoon cockle and its 

commensal amphipod in the southwestern Caspian Sea. Zoology in the Middle East, 37(1), 

63-72. 

8. Abbasi k., Mirzajani A. (2008). The largest European Chub Leuciscus cephalusfrom Iran. IFRO 

newsletter. Summer. 

9. Bagheri, S., Mashhor, M., Makaremi, M., Mirzajani, A., Babaei, H., Negarestan, H., & Wan-

Maznah, W. O. (2010). Distribution and composition of phytoplankton in the southwestern 

Caspian Sea during 2001–2002, a comparison with previous surveys. World Journal Fish 

and Marine Sciences, 2, 416-426. 

10. Nahavandi, N., Plath, M., Tiedemann, R., & Mirzajani, A. R. (2011). Sexual and natural selection 

on morphological traits in a marine amphipod, Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 

1894). Marine Biology Research, 7(2), 135-146. 

11. Bagheri, S., Mansor, M., Makaremi, M., Sabkara, J., Maznah, W. W., Mirzajani, A., ... & 

Khalilpour, A. (2011). Fluctuations of phytoplankton community in the coastal waters of 

Caspian Sea in 2006. American Journal of Applied Sciences. 8 (12): 1328-1336 



12. Mirzajani, A. R., Heidari, O., & Khodaparast Sharifi, H. (2011). Some biological aspects of 

Gammarus lacustris Sars, 1863 in Neur Lake Ardabeel province, Iran. Iranian Journal of 

Fisheries Sciences, 10(2), 242-253. 

13. Finenko, G. A., Arashkevitch, E. G., Kideys, A. E., Roohi, A., Mirzajani, A., Bagheri, S., ... & 

Bat, L. (2011). Reproduction characteristics and growth rate of ctenophore Beroe ovata 

larvae in the Caspian and Black Sea waters. МОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 

УДК 593.8:591.1 (262.8 + 262.5) 

14. Mirzajani, A., Sayadrahim, M., & Sari, A. (2011). Reproductive traits of some amphipods 

(Crustacea: Peracarida) in different habitats of Iran and Southern Caspian Sea. International 

Journal of Zoology, 2011. 

15. Mansouri, B., Babaei, H., Hoshyari, E., Khodaparast, S. H., & Mirzajani, A. (2012). Assessment 

of trace-metal concentrations in western reef heron (Egretta gularis) and Siberian gull 

(Larus heuglini) from southern Iran. Archives of environmental contamination and 

toxicology, 63(2), 280-287. 

16. Bagheri, S., Niermann, U., Sabkara, J., Mirzajani, A., & Babaei, H. (2012). State of Mnemiopsis 

leidyi (Ctenophora: Lobata) and mesozooplankton in Iranian waters of the Caspian Sea 

during 2008 in comparison with previous surveys. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences, 11(4), 732-754. 

17. Bagheri, S., Sabkara, J., Mirzajani, A., Khodaparast, S. H., Yosefzad, E., & Yeok, F. S. (2013). 

List of zooplankton taxa in the Caspian Sea waters of Iran. Journal of Marine 

Biology, 2013. 

18. Bagheri, S., Mirzajani, A., & Sabkara, J. (2016). Preliminary studies on the impact of fish cage 

culture rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on zooplankton structure in the southwestern 

Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(3), 1202-1213. 

19. Mirzajani, A., Hamidian, A. H., Bagheri, S., & Karami, M. (2016). Possible effect of Balanus 

improvisus on Cerastoderma glaucum distribution in the south-western Caspian 

Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 96(5), 1031-

1040. 

20. Mirzajani, A., Hamidian, A. H., Abbasi, K., & Karami, M. (2016). Distribution and abundance of 

fish in the southwest of Caspian Sea coastal waters. Russian Journal of Marine 

Biology, 42(2), 178-189. 

21. Mirzajani, A. R., Hamidian, A. H., & Karami, M. (2016). Metal bioaccumulation in representative 

organisms from different trophic levels of the Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences, 15(3), 1027-1043. 

22. Ramin, M., Bagheri, S., Moradi, M., Abbasi, K., Mirzajani, A., & -Doustdar, M. (2016). 

Identification, distribution, abundance and species composition of fish in the Chitgar Lake 

(Tehran Province of Iran). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(1), 585-589. 

23. Naderi, S., Dietz, C., Mirzajani, A., & Mayer, F. (2017). First record of Nathusius’ Pipistrelle, 

Pipistrellus nathusii (Mammalia: Chiroptera), from Iran. Zoology in the Middle East, 63(1), 

93-94. 



24. Naderi, S., Mirzajani, A., Rajabi Maham, H., & Hadipour, E. (2017). The mammals of Anzali 

Wetland in the Southern Caspian Sea. Caspian Journal of Environmental Sciences, 15(3), 

223-235. 

25. Naderi, S., Mirzahani, A., & Hadipour, E. (2017). Distribution of and Threats to the Eurasian 

Otter (Lutra lutra) in the Anzali Wetland, Iran. IUCN Otter Spec. Group Bull, 34(2), 84-94. 

26. Rufchaei, R., Hoseinifar, S. H., Mirzajani, A., & Van Doan, H. (2017). Dietary administration of 

Pontogammarus maeoticus extract affects immune responses, stress resistance, feed intake 

and growth performance of caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings. Fish & shellfish 

immunology, 63, 196-200. 

27. Lavajoo F., Amrollahi Biuki N., Khanipour A., Mirzajani A., Akbarzadeh A., 2018. An Invasive 

Shrimp Species, Machrobrachium nipponense, in Anzali Wetland Demonstrated a Potential 

Source for Commercial Fishing. Journal of Aquatic Food Product Technology. Vol. 27, No. 

9, 975–985.  

28. Paiva F., Barco A., Chen Y., Mirzajani A., Chan F. T., Lauringson V., Baltazar-Soares M., Zhan 

A., Bailey S. a., Javidpour J., Briski E., 2018. Is salinity an obstacle for biological 

invasions? Glob. Change Biol.; 24: 2708–2720. 

29. Lavajoo F., Amrollahi Biuki N., Khanipour A., Mirzajani A., Gutiérrez Fruitos J., Akbarzadeh A. 

2018. Natural diet of Macrobrachium nipponense shrimp from three habitats in Anzali 

Wetland, Iran. Caspian J. Environ. Sci. Vol. 17 No. 2 pp. 101-111 

30. Abbasi, K., M. Moradi, Alireza Mirzajani, M. Nikpour, Y. Zahmatkesh, A.Abdoli and H. 

Mousavi-Sabet (2019). Ichthyo-diversity in the Anzali Wetland and its related rivers in the 

southern Caspian Sea basin, Iran. Journal of Animal Diversity. Vol 1, No.2 

31. Mirzajani; Abdolmalaki; Dagigh Roohi; Babaei; Abedini; Sayad Borani (2020). Trophic status 

index and natural fisheries potential of some Iranian reservoirs. Iranian Journal of Fisheries 

Sciences; 19 (6). 

32. Mirzajani, A., Amir Hossein Hamidian & Nima Pourang (2020). Use of 13C and 15N for the 

determination of the metal flux in the Caspian Sea fishes. Isotopes in Environmental and 

Health Studies. doi.org/10.1080/10256016.2020.1760265 

33. Mirzajani, A., A. Ghane, S. Bagheri, K. Abbasi, M., Sayadrahim, M. Salahi F. Lavajoo (2020). 

Diet Survey and Trophic Position of Macrobrachium nipponense in the Food Web of 

Anzali Wetland. Wetlands doi.org/10.1007/s13157-020-01278-5 

34. Lopes-Lima, M., Gürlek, M.E., Kebapçı, Ü. Şereflişan, H., Yanık, T., Mirzajani, A., Neubert, E., 

Prié, V., Teixeira, A., Gomes-dos-Santos, A. and Barros-García, D., 2021. Diversity, 

biogeography, evolutionary relationships, and conservation of Eastern Mediterranean 

freshwater mussels (Bivalvia: Unionidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 163, 

p.107261. 

35. Mirzajani, A., Naderi, S., Ganeh, A., Hadipour, E., Salahi, M. and Javidpour, J., 2021. Trophic 

flexibility of Eurasian otter (Lutra lutra) in Anzali Wetland, Iran, assessed by fecal and 

stable isotope analysis. Aquatic Ecology, 55(2), pp.401-415. 



36. Mirzajani, A., Hamidian, A.H. and Hassan, J., 2021. Metal Concentrations in the Coastal Fauna of 

the Caspian Sea. Ocean Science Journal, pp.1-10. doi.org/10.1007/s12601-021-00023-1 

37.  

 
 

 های بین المللی و خارج از کشورهمايششرکت در 

1. Mirzajani A. R. 2003. A review to distribution of macro-meiofuna and substrate characteristics in 

Iranian Caspian Sea shore off Guilan province. IUGG conference  at Sapporo Japan.  

2. Mirzajani A. R., 2004. Distribution of macrobenthos, meiofauna, substrate characteristics and 

beach sine catch data in Caspian sea shores off Guilan province .The 7 th Scientific & 

Practical conferance on Biological resources of the south seas and Rivers. Astrakhan state 

university. Pages 125-127 , 230   

3. Mirzajani A. R., Hidari O., Sayadrahim M., 2005. A biological study on Gammarus lacustris G.O. 

Sars, 1863  in Neor lake . Sixth International Crustacean Congress Glasgow, Scotland , Uk 8th 

- 22nd July . Page 103 

4. Mirzajani A. R. Sayadrahim M., Makaremi M., Gholipour E. 2005. A biological study of 

Gammarus aequicauda Martynov 1931. An exotic species from southeast of Caspian Sea. 

Invasion of  alien species in Holarctic (BOROK-2) Borok, Russia, 27 th September - 1 st 

October  page 130.  

5. Mirzajani A. R. 2005. Reproduction strategy of Amphipoda species in some habitat of Iran. Sixth 

International Crustacean Congress Glasgow, Scotland , UK 8th - 22nd July . Page 231 

6. Bageri S., Kidyes A., Mirzajani A. R., 2005. Effect of Mnemiopsis leidyi invasion on zooplankton 

in the Iranian coasts of the Caspian sea. An exotic species from southeast of Caspian Sea. 

Invasion of  alien species in Holarctic (BOROK - 2) Borok, Russia, 27 th September - 1 st 

October  page 122.  

7. Mirzajani A. R., T. Shiganova ,  G. Finenko, A. E. Kidyes , S. Bagheri, A. Roohi, 2007. 

Experimental work on reproduction Beroe ovata study in the Caspian Sea water. Present state 

and the ways of the improvement of the scientific investigations in the Caspian basin” 

CaspNIRKh, Astrakhan, Russia. 16 to 19 May. Pages 61- 62, 253 

8. Bagheri S., B. H. Kiabi, A. E. Kidyes, J. Sabkara, A. R. Mirzajani , Y. Adeli, A. Roohi,  2007. 

Diet of ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Caspian Sea.  Present state and  the ways of the 

improvement of the scientific investigations in the Caspian basin. CaspNIRKh ,Astrakhan, 

Russia. 16 to 19 May. Pages 25, 251. 

9. Yossofvand F., A. R. Sari, A. R. Mirzajani, B. H. Kiabi, 2007. Amphipoda fauna of  mountainous 

area of Lorestan province, Iran: A morphological study. 13
th

 international colloquium on 

Amphipoda; 20–25 May, Tihany, Hungary.  Page 40.  

10. Mirzajani A. R., N. Nahavandi, B. H. Kiabi, 2007. Biosystematic and Biology of Gammarus 

Komareki in the Hyrcanian region of Iran. 13
th

 international  colloquium on Amphipoda; 20–

25 May, Tihany, Hungary.  Page 29.  

11. Mirzajani A. R., A. A. Daghteh , 2007. Production of Pontogammarus  maeoticus in  Vitro. 13
th

 

international colloquium on Amphipoda; 20–25 May, Tihany, Hungary. Page 29.  



12. Vafajoo Diyanati M., A. R. Mirzajani, B. Kiabi, M. Grabowski, 2010. Morphological study of 

Gammarus species in Guilan province, Northern Iran.  XIV th international colloquium on 

Amphipoda.  Seville Spain. Page 85. 

13. Mirzajani, A. R., J. Daghigh Roohi, N. Nahavandi, 2010. Chemical composition of 

Pontogammarus maeoticus as a live food in common carp culture. XIV th  international 

colloquium on   Amphipoda.  Seville  Spain. Page 66 

14. Bagheri S., M. Mansor, M. Makaremi, W. Maznah, H. Negarestan, A. R. Mirzajani, H. Babaii, 

2010. Phytoplankton composition and abundance after the invasion of  Menemiopsis leidyi in 

the south-western of Caspian Sea. International conference  on environoment research and 

technology (ICERT); China. Pages 591-596. 

15. Mirzajani, A. R., A. Ghaneh , N. Nahavandi, 2010. Amphipoda dispersal in estuary  habitats of 

Caspian Sea in northwest of Iran. XIV th international colloquium on  Amphipoda. Seville 

Spain. Page 67. 

16. Mirzajani A.R., S. Abdolmalaki, H. Babaei, S. Bagheri, E. Yosefzad, 2015. Estimating natural 

potential of some Iranian dam reservoirs for extensive fish culture. First Middle East and 

Central Asia Aquaculture Conference. Tehran, Iran. page 285.   

17. Bagheri, S; Mirzajani, A; Sabkara, S. Behmanesh, 2015. Impact of fish cage culture on 

zooplankton structure in south-western Caspian Sea. First Middle East and Central Asia 

Aquaculture Conference. Tehran, Iran. page 64.   

18. Mirzajani A., Abdolmalaki S., Babaei H., Bagheri S., Yosefzad E., 2015. Estimating natural 

potential of some Iranian dam reservoirs for extensive fish culture. Middle East and Central 

Asia Aquaculture (MECAA 2015). December 14-16. Tehran-Iran.    

19. Bagheri S., Mirzajani A., Sabkara J., Behmanesh S., 2015. Impact of fish cage culture on 

zooplankton structure in the south-western Caspian Sea. Middle East and Central Asia 

Aquaculture (MECAA 2015). December 14-16. Tehran-Iran. 

20. Mirzajani A., Abdolmalaki S., Babaei H., Bagheri S., Yosefzad E., 2015. Estimating natural 

potential of some Iranian dam reservoirs for extensive fish culture. Middle East and Central 

Asia Aquaculture (MECAA 2015). December 14-16. Tehran-Iran. page 285.    

21. Bagheri S., Mirzajani A., Sabkara J., Behmanesh S., 2015. Impact of fish cage culture on 

zooplankton structure in the south-western Caspian Sea. Middle East and Central Asia 

Aquaculture (MECAA 2015). December 14-16. Tehran-Iran. page 64 

22. Paiva Antunes, F. A., Barco, Andrea, Chen, Y., Mirzajani, A., Chan, F. T., Lauringson, V., Zhan, 

A., Bailey, S. A., Javidpour, Jamileh and Briski, Elizabeta, 2016. Comparative assessment of 

salinity tolerance of gammarid species originating from Ponto-Caspian, Northern European 

and Great Lakes-St. Lawrence River regions. 9. International Conference on Marine 

Bioinvasions, 19.-21.01.2016, Sydney, Australia  

23. Rufchaei R., Mirzajani A., Zamani H., 2019. Evaluation of phenolic compounds of methanolic 

and aqueous extracts of water hyacinth leaves and its antifungal effect on Candida albicans. 3 

th international conf. on Agriculture science , environoment, urban and rural development. 

Tbilisi.Georgia 

 
 
 



 
 داخل کشورمجالت معتبر مقاالت چاپ شده  در 

،  2و 1سال پنجم . شماره های  -. آبزيان  Amphipoda. ناجورپايان سواحل جنوبی دريای خزر 1131نادری س.، میرزاجانی ع.،  .1

 12-11ص 

 11-11، ص.  32. كاكائیها. آبزيان. شماره 1131میرزاجانی ع. ،  .2

و  . پژوهش1131  سال  ( طی آستاراتا چالوس  دريای خزر )از ابهای جنوبی  حوزه كفزيان و پراكنش  هزند  توده  . تعیین1131میرزاجانی ع.،  .1

 121-111،  ص.  13سازندگی. شماره 

 31 -33. ص. 22. نگرشی بر وضعیت شنگ. مجله محیط زيست. شماره 1131میرزاجانی ع.،  .4

ايران.    شیالت  آنهاباموادآلی موجود دربستر.  مجله علمی  و ارتباط  انزلی  تاالب  رهمه  بی  . كفزيان1133میرزاجانی ع.، يوسف زاد ا.، قانع ا.،  .2

 .112-31. ص  4، شماره  3سال 

 21ايران. جلد  طبیعی  منابع  بندر انزلی. مجله  ساحل  خزر در محدوده  دريای  فوك  سنجی  ريخت  . بررسی1131میرزاجانی ع.، كرمی م.،  .1

 .131-131. ص. 2، شماره 

، .ص. 22. شماره  و سازندگی  پژوهش  مخزنی سدهای ماكو و مهاباد. مجله  های ماهیخوار درياچه  پرندگان  . بررسی1131میرزاجانی ع.،  .3

11-12 

  آبهای  بستردردريای خزر منطقه  مايوفونهاو خصوصیات  . بررسی1131میرزاجانی ع.، يوسف زاد ا.، صیاد رحیم م.، عبدالملکی ش.،  .3

 111-112. ص. 4، شماره 11. جلد  ايران  شیالت  علمی  . مجلهگیالن

( اولین  Rana ridibunda  گونه قورباغه تاالب انزلی )  تکثیر و پرورش  امکان  . بررسی1131میرزاجانی ع.، مومنی م.، زحمتکش ی.،  .1

 .1132-1133ص. . كنگره علوم دامی و آبزيان كشور

و تولید مثل آن در تاالب  Rana ridibunda. بررسی تغذيه الرو و بالغین قورباغه 1131ع.،  میرزاجانی ع.، صیاد رحیم م.، حیدری .11

 .133-111ص.  2، شماره 13جلد . انزلی. مجله زيست شناسی ايران

در سواحل جنوبی     Pontogammarus  maeoticus.  تفاوتهای درون گونه ای 1131نهاوندی ن.، شیدايی م.، میرزاجانی، ع.  .11

 .24-11، ص. 2خزر  مجله علوم محیطی ، سال دوم  شماره  دريای

  با فراوانی بی مهره گان كفزی دريای خزر در حوزه  استان  ساحلی  های صید پره  میزان  .  ارتباط1134میرزاجانی ع.، غنی نزاد د.، قانع ا.  .12

 .2-1، ص. 13شماره . و سازندگی  پژوهش  . مجله گیالن

. ارزيابی زيستی رودخانه چافرود )استان گیالن(  با استفاده از ساختار جمعیت 1132ماعیلی ا.، میرزاجانی ع.، قانع ا.، احمدی م.ر.، اس .11

 . 221-243ص.  1،  شماره 11ماكروبنتوز . مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی . سال 

در تاالب انزلی . مجله زيست  Rana ridibundaگونه . بررسی رشد الرو و برآورد جمعیت 1132میرزاجانی ع.، كیابی ب.، باقری س.،  .14

 .212-111. ص. 2شماره  ،11جلد 1شناسی ايران. 

. ارزيابی كیفی رودخانه های منتهی به تاالب انزلی  بر اساس جوامع كفزيان. مجله محیط 1133میرزاجانی ع.، قانع ا.، خداپرست ش.،  .12

 .13-11 ص. 42شناسی، مجموعه پژوهشهای محیط زيست . شماره 

از زئو پالنکتونهای دريای خزر .     Mnemiopsis leidyi. بررسی تغذيه 1133باقری س.، میرزاجانی ع.، مکارمی م.، خانی پور ع.،  .11

 41 -12.   1شماره  13مجله علمی شیالت ايران . سال 

ساله  االب انزلی با استفاده از اطالعات ده. روند فراغنی شدن ت1133میرزاجانی ع.، خداپرست ح.، بابايی ه.، عابدينی ع.، قندی د.،  .13

 22. مجله محیط شناسی. شمارة 1131-1131



( دريای خزر. مجله Mnemiopsis leidyi. بررسی فراوانی و پراكنش شانه دار )1131باقری س.، میرزاجانی ع.، كیابی ب.، روحی ا.،  .13

 .411-411. ص. 1، شماره 21زيست شناسی ايران. جلد 

در حوضه جنوب غربی دريای خزر )محدوده  Nudularia. بررسی شکوفايی جلبک 1111ارمی م.، میرزاجانی ع.، سبک آرا ج.، مک .11

 ، شماره اول 2مجله  علوم زيستی واحد الهیجان سال  1134 -32آبهای گیالن ( سالهای 

در خلیج میانکاله .   G. aquicauda . بررسی تغییرات فصلی جمعیت گامارس اكی كودا1111قلی پور ع.، فتح پور ه.، میرزاجانی ع.،  .21

 .212-223. صفحات 4. شماره 24مجله زيست شناسی ايران. جلد 

  مزوتروف تهم-.  لیمنولوژی درياچه الیگو1111بورانی،  صیاد ع عابدينی، م. مکارمی، م.  آرآ، سبک ج. میرزاجانی، ع. ك. عباسی، .21

 .31-34ص.  1 شماره 22دراستان زنجان  مجله زيست شناسی ايران جلد 

در درياچه گالبر زنجان.   كفزی جهت آبزی پروری توان تولید موجودات . بررسی1111يوسف زاد ا.، ش. نظامی، ح. خارا، ع. میرزاجانی.  .22

 . 11-31نشريه توسعه آبزی پروری، سال هشتم، شماره اول، ص. 

.  مطالعه مصب رودخانه های منتهی به دريای خزر 1111سواد،  قیصدي ا. قربانزاده زعفرانی، ق. قانع، ح. خداپرست، س. میرزاجانی ع.، ا. .21

 .434 -411. ص. 4شماره  13در استان گیالن بر اساس جوامع كفزيان. نشريه محیط زيست طبیعی منابع طبیعی ايران. دوره 

شناسايی و فراوانی كفزيان . 1114د، سوا صديقی ا. قربانزاده زعفرانی، ق. ، س. زحمتکش ی. رحیم، صیاد م. زاد، يوسف میرزاجانی ع.، ا. .24

 . 11-1.  ص. 1شماره  -24مصب رودخانه های منتهی به دريای خزر در استان گیالن. مجله علمی شیالت ايران. سال 

، فارس خلیج شهدای درياچه ماهیان فراوانی و ای گونه تنوع . مطالعه1112رامین م.،  مرادی م.، میرزاجانی ع.، عباسی ك.، باقری، س.، .22

 .24 -12. ص 1شماره  22ايزاى. سال  شیالت علوی هجلمتهران.  –چیتگر 

. ارزيابی پتانسیل درياچه گالبر زنجان جهت توسعه آبزی پروری بر اساس برخی از 1112بابائی، ه. خداپرست، ح.، میرزاجانی، ع.  .21

 . 13-23ص سوم،  شماره دهم، سال آبزيپروری، توسعه پارامترهای فیزيکی و شیمیای آب. نشريه

ايی تاالب انزلی. مجله علمی شیالت ايران. ر. وضعیت فیزيکوشیمیايی آب و سطح تغذيه گ1111عابدينی ع.، میرزاجانی ع.،  فالحی م.،  .23

 .121-111. ص 1شماره  21سال 

تغذيه ای میگو  . تركیبات اسید چرب و ارزش1111لواجو ف.، خانی پور ع.ا.، امراللهی بیوكی ن.، میرزاجانی ع.، اكبرزاده آ.  .23

Macrobrachium  nipponense  تاالب انزلی در سه زيستگاه غرب، مركز و شرق. فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته سال اول ، شماره

 . 12-22.  ص. 1

 آبزی هتج كفزی بی مهرگان درشت زيتوده تعیین و . شناسايی1111مقدم ا. ،  پورغالمی میرزاجانی ع.، عابدينی ع. ، صلواتیان م.، .21

 .21-41. ص. 1  شماره ،11 سال آبزی پروری، توسعه ارسباران. نشريه سد درياچه مخزنی در پروری

آبزی پروری.  توسعه منظور به ارسباران درياچه لیمنولوژيکی . ارزيابی1111صلواتیان م.  میرزاجانی ع.، عابدينی ع.، ، روحی ج. دقیق .11

 22- 11، صفحات11شماره  ،4سال  آبزی پروری. و تکثیر علوم فصلنامه

. بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف از بخش جنوب غربی 1111میرزاجانی ع.، حمیديان ا.ح. ،  كرمی م.،  .11

 . 431-413، ص. 2، شماره  31دريای خزر. محیط زيست طبیعی، مجله منابع طبیعی ايران. دوره 

. ارتباط طول زنجیره غذايی با تراكم ماهیان صید شده در نواحی جنوب غربی دريای 1111میرزاجانی ع.، حمیديان ا.ح. ،  كرمی م.،  .12

 .22-12. ص. 2شماره  1خزر. بوم شناسی كاربردی، سال 

 Eichhornia)آبی سنبل گیاه اثر و فیتوپالنکتون فراوانی و پراكنش. 1113، میرزاجانی م. مکارمی م.، باقری س.، سیامک .11

crassipes ) 111 -11ص.  . 1شماره  23ان. سال راي ضیالت علمی مجله. گیالن استان عینک، تاالبدر  . 



 مناسب بومی گونه( Squalius turcicus) ای رودخانه سفید ماهی. 1113م.  بورانی صیاد ،م. چافی مرادی ،ع. میرزاجانی ،ك. عباسی .14

 .22-41. ص. 2 شماره ، دوم سال. پیشرفته پروری آبزی علوم فصلنامه. )زنجان استان تهم، درياچه در موردی بررسی( پروری آبزی برای

 شرايط در خزر دريای آبخیز حوزه دوجورپايان مثل تولید و رشد بقاء، بررسی .1113، م. مرادی ،م. صیادرحیم ع. ، میرزاجانی .12

 .11-1. ص. 4. شماره2 خزر. سال دريای آبزيان مجله .آزمايشگاهی

 گاماريده عصاره آمینه اسیدهای و چرب های اسید پروفايل بررسی. 1113ص.،  قربانی ،ع. یرزاجانیم ،، س. ح.فر حسینی ،ر. روفچايی .11

.   Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) كلمه ماهی شوری بچه تنش و رشد عملکرد غذايی، مطبوعیت بر آن اثرات و خزر دريای

 .114-11، ص. 1شماره  ،1 دوره .كاربردی شناسی ماهی پژوهشهای نشريه

 آب كیفیت زيستی، جوامع ارزيابی. 1113س.  ،خطیبك . عباسیج. آرا سبک ،م. صمدزاده ،ع. عابدينی ،ی ع.میرزاجان ،ج. روحی دقیق .13

 .112 -13. ص 4شماره   23ايران. سال  شیالت علمی مجله. شرقی آذربايجان استان در اردالن درياچه پروری آبزی پتانسیل و

 انزلی. تاالب غربی بخش در غالب آبزی انھگیا تراكم و پراكنش . بررسی1113دوست ر.،  محمدی حی ج ،رو میرزاجانی ع. ، دقیق .13

  4شماره 11. سال یھگیا ایھشھپژو مجله

، یمحمدرضا رمضان ،یتوتکله، رودابه روفچائ یمومن یمهد ،یقربان یصاحبعل ان،یصلوات دمحمدیس ،یرزاجانیم رضایعل ،ی ا.سندس یریام .11

 1شماره  1سال  .شرفتهیپ یپرور یعلوم آبز یجيمجله ترو. ( Rutilus kutum) دیسف انیبر روند رشد بچه ماه یدفعات غذا دهاثر . 1113

 Eichhornia) آبی سنبل مهاجم گیاه زيستی ويژگیهای برخی و پراكنش بررسی. 1113مقدم د. ،  ،پروانهس.  نادری ع.،  میرزاجانی .41

crassipes) 12-21ن ص. تابستا ،41 شمارة ،11 سال ايران، گیاهی شناسی زيست.  گیالن اناست انزلی، تاالب در . 

 و تنوع بر انزلی بندر شکن موج شناختی سازه بوم . تاثیر1113میرزاجانی ع.  شعبانی پور ن، پاتیمار ر.، علیجانپور س.، صیاداوغلی ف.، .41

 .121-111، 1شماره ، 11سال ری. جانو زيست پژوهشی محیط – علمی فصلنامه. مهرگان بی درشت فراوانی

 تاالبی در اكوسیستمهای آبی سنبل غیربومی گیاهی گونة با همراه قارچهای بیماريزايی و شناسايی. 1113، میرزاجانی ع. فرد م.، هوشیار .42

 .21 -14. ص. 2شماره  دوم، سال آبی، منابع شناسی بوم ترويجی فصلنامه. گیالن

-1113سالهای  طی چیتگر ( در درياچهTSIگرايی ) تغذيه شاخص تغییرات . روند1411ع.، قانع ا. ، ع.، باقری س. میرزاجانی  یعابدين .41

 .114-11.  ص 43/ شماره  زدهمیسال س. واحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم -تاالب  یولوژیاكوب یعلم هينشر. 1112

( Esox luciusماهی ) اردك كردن وارد اثر . بررسی1411ی ب.، ابی، كی م.، مرادی س.باقر امکی، سی ك.عباس وانی، كی ع.رزاجانیم .44

 . 43-12(: 2) 11. زانيا التیش یمجله علمتهران.  فارس، خلیج شهدای درياچه اقتصادی غیر انیاز ماه یبرخ تیبر جمع

 Anodonta) پويايی جمعیت صدف آنودونت. 1411ع.  ؛ حسین جانیس. ؛ دژنديانع. ؛ میرزاجانیآ. ؛ وهاب نژادم صیاد بورانی .42

cygnea)  413-411 صفحه. 1، شماره  11سال  ،یجانور ستيطزیمح یفصلنامه علم. در تاالب انزلی. 

 Macrobrachium برآورد جمعیت میگوی رودخانه ای شرق.  1411ع.  ؛ میرزاجانیی. ؛ زحمتکشا. ؛ قانعا. پورغالمی  .41

nipponense (De Haan, 1849)  132-112 صفحه 2شماره  11. سال در تاالب انزلی . 

در شرق كشور (خراسان جنوبی، بیرجند) به ( parthicus Gammarus)( گزارش گاماروس. 1411ع.  ، علیرضا میرزاجانیم.مشگانی  .43

 .133-131 صفحه 2شماره  11. سال زيع فراوانی طول بدن و ارتباط تعداد تخم با بدنهمراه تو

 

 

 همایش ها و کنفرانس های داخلی

 

. 1131-34  سالهای  طی  انزلی  بستر در تاالب   بامواد آلی  مهره  بی  كفزی  موجودات  ارتباط. 1133 .،يوسف زاد ا میرزاجانی ع.،، قانع ا.، .1

 33. ص. ايران شناسی  زيست  كنفرانس هفتمین
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 211. ص.  ايران شناسی  زيست  كنفرانس  هشتمین.  خزر درايران  بخیز دريایآ  حوزه  ناجورپايان پراكنش. 1133میرزاجانی، ع.، كیابی ب.،  .2

.  ايران  داخلی  آبهای جديد ناجورپا از  های  از گونه  گزارش  اولین. 1133استاك ، ج.، میرزاجانی، ع.، كیابی ب.، نادری س.، ونک ر.،  .1

 12.ص.  ايران  شناسی  زيست  كنفرانس  هشتمین

  زيست  كنفرانس  نهمین. بندرانزلی  ساحل  Pontogammarus maeoticus  گونه  شناسی  زيست  بررسی. 1131میرزاجانی، ع.،  .4

 113.ص. ايران  شناسی

  پنجمین.  گیالن  آبهای  خزر منطقه  بستر دردريای  فونا و خصوصیاتمايو   بررسی .1131میرزاجانی ع.، يوسف زاد ا.، صیاد رحیم م.،  .2

 133. ص.  ايران  و جوی  ريايید  وفنون  علوم  همايش

 14. ص.  و آبزيان  شیالت  همايش  اولین. خزر  دريای  فوكهای  جمعیت  كاهش  داليل. 1131میرزاجانی، ع.،  .1

  ماهیان  ملی  همايش  اولین. خزر  دريای  با كفزيان  گیالن  استان   ساحلی  های صید پره  یزانم  ارتباط. 1131میرزاجانی، ع.، غنی نژاد د.،  .3

 1. ص. خزر  دريای استخوانی

.  گیالن  استان  آبهای  خزر در محدوده  دريای ناجورپايان   اكولوژيک  های نمايه  و برخی  ،فراوانی پراكنش. 1131میرزاجانی، ع.، كیابی ب.،  .3

 . 122. ص. خزر  دريای ستخوانیا  ماهیان  ملی  همايش  اولین

  اران  شانه  ملی  همايش  نخستین.  ذخاير كیلکا ماهیان  با كاهش  در ارتباط  داران  شانه  كنترلی  اقدامات. 1131میرزاجانی ع. باقری س.،  .1

 21ص.  خزر،  دريای

  ر سواحلد   Mnemiopsis leidyi  جمعیت  توزيع  بررسی. 1131، باقری س.، كديش ا.، سبمک آرا آ. ، میرزاجانی ع.، شمالی م. .11

 2. ص. خزر  دريای  اران  شانه  ملی  همايش  نخستین. خزر  دريای  غربی  جنوب

ورشد الروها در تاالب انزلی. اولین كنفرانس سراسری    Rana ridibunda. تولید مثل قورباغه مردابی 1132میرزاجانی ع. باقری س.،  .11

 2شناسی سلولی و تکوينی. ص.  زيست

در تاالب انزلی. دومین   Rana ridibunda.  بررسی آلودگی انگلی قورباغه مردابی 1131موسوی ع.، پازوكی ج.، میرزاجانی ع.،  .12

 همايش بهداشت و بیماريهای آبزيان ايران

)   Mnemiopsis leidyi روز در میزان باروری مطالعه اثر تغییر طول1131توتونی م.، شعبانی پور ن.، میرزاجانی ع ، باقری س. ،   .11

 43. دوازدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسی ايران. ص. شانه دار دريای خزر (

 Pontogammarus (Sowinsky,1894). بررسی تفاوتهای درون گونه ای1131، كیابی ب.، نهاوندی ن.، شیدايی م.، میرزاجانی، ع. .14

maeoticus   11دوازدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسی ايران. ص. . خزردر سواحل جنوبی دريای 

جهت بهره برداری. دومین    Rana ridibunda. بررسی زيستی  قورباغه تاالب انزلی 1131میرزاجانی ع.، مومنی م.، زحمتکش ی.،  .12

 1133-1132كنگره بیولوژی كاربردی )با دامنه بین المللی(.ص. 

)شانه   Mnemiopsis leidyi  مطالعه اثر القايی تغییرشوری برتخم ريزی. 1131جانی ع.، باقری س.، توتونی م.، شعبانی پور ن.، میرزا .11

 411. دومین كنگره بیولوژی كاربردی )با دامنه بین المللی(. ص. دار دريای خزر(

رانهای زيستمحیطی ايران و . معرفی گونه ها ، بحران زيستمحیطی دنیای حاضر. دومین همايش ملی بح1131میرزاجانی ع.، باقری س.،  .13

 12راهکارهای بهبود آن. ص. 

در   Gammarus komareki (Schaferna 1922). بررسی تفاوتهای درون گونه ای 1134نهاوندی ن.، شیدايی م.، میرزاجانی، ع.  .13

 121شهريور. ص.  1-1رشت -منطقه هیر كانی. سیزدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسی ايران دانشگاه گیالن

در ارتباط با پراكنش      Cardiophilus baeri. برخی خصوصیات زيست شناسی گونه 1134یرزاجانی ع.، ونک ر.، صیاد رحیم م.، م .11

Cerastoderma glacucum شهريورص.  1-1رشت -. سیزدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسی ايران دانشگاه گیالن

124- 121  

در خلیج میانکاله.   Gammarus aequicauda. مقايسه صفات ريختی جمعیتهای 1134فتح پور ه.، میرزاجانی ع.، قلی پور ع.، .21

  122شهريور. ص.   1-1رشت -سیزدهمین كنفرانس سراسری زيست شناسی ايران دانشگاه گیالن

سیزدهمین كنفرانس   Mnemiopsis leidyiرهم آوری . بررسی تغییرات شوری ب1134توتونی م.، شعبانی پور ن.، میرزاجانی ع.،   .21

 111شهريور. ص.  1-1رشت -سراسری زيست شناسی ايران . دانشگاه گیالن



. ارزيابی كیفی 1134درويش زاد ر.، جعفر زاد س.، صیادرحیم م.، زحمتکش ی.، يوسف زاد ا.،  میرزاجانی ع.، قانع ا.، خداپرست ش.، .22

لی بر اساس جوامع كفزيان. اولین همايش علوم زيستی ايران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج. رودخانه های منتهی به تاالب انز

 322آذر. ص.  21-24

در حوضه جنوبی دريای    Mnemiopsis leidyi. بررسی تولید مثل و تغذيه 1132باقری س.، میرزاجانی ع.، فايننکو ، توتونی م.  .21

شهريور.  1-3رانس بین المللی زيست شناسی ايران دانشگاه تربیت مدرس تهران خزرچهاردهمین كنفرانس سراسری و دومین كنف

 111ص. 

  Pontogammarus. تعیین مدت بلوغ گاماروس دريای خزر 1132آئین ح.، پروانه مقدم د.، فالحی م.، میرزاجانی ع.، عابدينی ع.،  .24

maeoticus 3ست شناسی ايران دانشگاه تربیت مدرس تهران چهاردهمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین المللی زي-

 111شهريور. ص. 1

( مهاجم در آبهای ايرانی Mnemiopsis leidyi. بررسی اثرات زيستمحیطی شانه دار )1131باقری س.، میرزاجانی ع.، نگارستان ح.،  .22

 111دانشگاه صنعتی مالک اشتر. ص. - ريازير د  فنون و  علومدريای خزر. جهارمین همايش 

در دريای خزر )مطالعه يک  Mnemiopsis leidyi. بررسی فراوانی و پراكنش  1131اقری س.، میرزاجانی ع.، كیابی ب.، روحی ا.، ب .21
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و   برداري  بهره  جهت  انزلي  درتاالب  قورباغه  زيستي  بررسي  پروژه

 ، صادرات
 0/5/10 0/5/31 داخلي سازمان برنامه بودجه استان گيالن
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  پرورش  آنهادراستخرهاي   هاو سازگاري  گاماريده  زيستي  بررسي  پروژه

 توليد  افزايش  جهت  ماهي
 93/09/10 0/0/33 داخلي موسسه تحقيقات شيالت ايران

 

10 
  0/01/10 7/0/11 ملي موسسه تحقيقات شيالت ايران بررسي راههاي مبارزه بيولوژيک با شانه دار مهاجم درياي خزر 

16 
 1بررسي جامع اكولوژيک امكان كنترل شانه دار مهاجم درياي خزر )فعاليت 

 (Beroe ovataان كنترل با بررسي آزمايشگاهي امكان   امك
  51/09/15 0/0/19 ملي موسسه تحقيقات شيالت ايران

17 
The study intergrated management for 

ecosystem conservation of the Anzali wetland 
Japan international  

cooperation agency (JICA) 
  2004 2002 بين المللي 

11 
  0513 51/7/15 داخلي موسسه تحقيقات شيالت ايران   GISطالعات ده ساله تاالب انزلي با استفاده از جمع بندي و تجزيه تحليل ا

13 
طرح  سازگاري و بهره گيري از دوجورپايان به منظور غني سازي استخرهاي 

 ماهيان گرم آبي 
  0511 0513 داخلي موسسه تحقيقات شيالت ايران

21 
ياب نئور استان اردبيل  بمنظور استفاده در بررسي زيست شناسي ناجورپايان پا

 غذاي زنده 

و شيالت استان  پژوهشكده آبزي پروري
 اردبيل 

  0513 0513 خاص

24 
مطالعه  ليمنولوژي درياچه سد خاكي تهم  شهرستان زنجان به منظور امكان 

 آبزي پروري 
و شيالت استان  پژوهشكده آبزي پروري
 زنجان

  0511 0513 خاص 

1036 
 30150 0513   0513 خاص شركت پويندگان محيط ز زيست وضعيت بيولوژيكي موجود درمحدوده اسكله جديد انزلي   رسيبر

1036 
 39017 0513   0513 خاص شركت پويندگان محيط ز زيست وضعيت بيولوژيكي موجود درمحدوده اسكله جديد آستارا  بررسي

1034 

ميرزاخانلو استان  مطالعه درياچه سدهاي خاكي  سدهاي شوير و
 زنجان به منظور امكان آبزي پروري 

پژوهشكده آبزي پروري و شيالت استان 
 زنجان

 36784 0531 0511 خاص

1036 
 بررسي و پايش اكولوژيک محدوده مصب رودخانه هاي استان گيالن   

سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
 بوسيله پ.آ.آ.د.

 30711 0539 0531 خاص

1037 
 31111 0533 0535 گزارش علمي  شيالت استان چهار محال و بختياري ت بي مهره گان رودخانه بازوفت استان چهارمحال بختياريبررسي درش

1031 
 Macrobrachium بررسي تغذيه و تعيين سطح تروفي ميگوي غير بومي

nipponense در تاالب انزلي 
 اداره كل محيط زيست گيالن

 خاص
0533 0533 33719 

1031 
يين پراكنش گياه سنبل آبي در استان گيالن در راستاي اعمال مديريت تع

 كنترلي
 خاص اداره كل محيط زيست گيالن

0533 0533 33193 

1031 
بررسي فون حشرات علف  هرز سنبل آبي به منظور معرفي گونه هاي مفيد 

 دركنترل بيولوژيک آن
 خاص اداره كل محيط زيست گيالن

0537 0533 33331 



1031 
ررسي امكان كنترل شيميايي گياه مهاجم سنبل آبي در شرايط كنترل شده و ب

 تاالب انزلي

 خاص اداره كل محيط زيست گيالن
0537 0531 98565 

1031 
مطالعه اثر سموم بكار رفته در كنترل شيميايي گياه سنبل آبي بر زيستمندان 

 تاالب انزلي پالنكتون، بنتوز و ماهي

 خاص ناداره كل محيط زيست گيال
0533 0533 98364 

1031 
با استفاده از عوامل بيماريزاي  بررسي امكان كنترل بيولوژيک گياه سنبل آبي

 قارچي
 خاص اداره كل محيط زيست گيالن

0537 0533 98933 

1033 
 97264 0531 0533 خاص مستقل اداره كل محيط زيست گيالن يدر تاالب انزل يسنبل آب اهيكنترل گ يو روش ها يپراكنش، بوم شناس يبررس

       

       

 


