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69-81 دانلود فایل مقاله
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حسن کیاده،مهرداد. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. حسنی مقدم سنگاچین،مریم. 1398. بررسی ساختار جمعیت مولدین شاه کولی خزري
Alburnus chalcoides در رودخانه هاي وارده به تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 1-1

عباسی رنجبر،کیوان. صلواتیان،سیدمحمد. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی.17-
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دژندیان،سهراب. ماهی صفت،فرشاد. شعبانی ، افشین. جمالی ، نسترن. ملکی شمالی،سپیده. مددي داودخانی،فریبا. 1398. تفاوتهاي اندازه
بدن در دو جنس نر و ماده ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در تاالب انزلی . هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7.

50-51 دانلود فایل مقاله

صلواتیان،سیدمحمد. عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی.18-
صیادرحیم،مصطفی. افشارچی،محمدحسن. جمالی ، نسترن. حسنی مقدم سنگاچین،مریم. 1398. بررسی ساختار جمعیت ماهی قزل آالي
خال قرمز (Salmo trutta) در رودخانه خالکایی استان گیالن . هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 39-39 دانلود فایل

مقاله

احمدنژاد،محدثه. عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی.19-
دژندیان،سهراب. صادقی نژادماسوله،اسماعیل. بهمنش،شهرام. مومن نیا، مهدي. قربانی، علی اصغر. فرج پور،محمود. قربانی،صاحبعلی.

خطیب حقیقی،سپیده. 1398. بررسی ساختار جمعیت بالغین شاهکولی خزري(Alburnus chalcoides) در تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس
ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 93-92

دژندیان،سهراب. عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. ماهی صفت،فرشاد. شعبانی، افشین. حسین جانی،عادل. سبک آراء،جلیل.20-
قربانی،صاحبعلی. پورغالمی مقدم کالچاهی،اکبر. احمدنژاد،محدثه. بهمنش،شهرام. مددي داودخانی،فریبا. 1398. بررسی خصوصیات

زیستی ماهی کلمه (Rutilus lcustris) در تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ماهی شناسی ایران . دوره . 0-0 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا. پورغالمی مقدم کالچاهی،اکبر.21-
( Esox Lucius ) دژندیان،سهراب. ماهی صفت،فرشاد. محمدي دوست نویري،رضا. 1398. بررسی میزان همآوري ماهی اردك ماهی

درتاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران . دوره 7. 49-49 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. باز قلعه ،مرتضی. موسوي ثابت22-
.حامد. عبدلی . اصغر. 1398. پراکنش و فراوانی ماهیان غیربومی در رودخانه هاي حوضه تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی

ایران. دوره 7. 23-29 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا.23-
Blicca bgorkna ) صیادرحیم،مصطفی. ماهی صفت،فرشاد. دژندیان،سهراب. 1398. بررسی برخی خصوصیات تولید مثلی ماهی سیم نما

) درتاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 141-141 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. حسین جانی،عادل. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی.24-
صیادرحیم،مصطفی. سرپناه سورکوهی،علینقی. صادقی نژادماسوله،اسماعیل. دژندیان،سهراب. قانع ساسانسرائی،احمد. محمدي دوست

نویري،رضا. زلفی نژادخانسري،کامران. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. ماهی صفت،فرشاد. ملکی شمالی،سپیده. 1398. بررسی ساختار طولی
، وزنی و سنی ماهیان غیربومی در رودخانه هاي حوضه تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 39-39 دانلود فایل

مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. محمدي دوست نویري،رضا.25-
صیادرحیم،مصطفی. میرزاجانی،علیرضا. سرپناه سورکوهی،علینقی. عاشوري ، علی. موسوي ثابت.حامد. عبدلی.اصغر. 1398. بررسی

پراکنش و فراوانی ماهیان غیربومی در تاالب انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 38-38 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا. سرپناه26-
سورکوهی،علینقی. موسوي ثابت . عبدلی.اصغر. اسماعیلی.حمیدرضا. ایگدري.سهیل. کیوانی.یزدان. 1398. تنوع زیستی ماهیان حوضه

تاالب انزلی و عوامل تهدید آن . هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 1-2 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا. پورغالمی مقدم کالچاهی،اکبر.27-
دژندیان،سهراب. ماهی صفت،فرشاد. محمدي دوست نویري،رضا. 1398. بررسی میزان هماوري اردك ماهی ( Esox lucius ) در تاالب

انزلی. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 142-142 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. باقري جونقانی،سیامک. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب28-
حقیقی،سپیده. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. مددي داودخانی،فریبا. 1398. بررسی رژیم غذایی مروارید
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ماهی معمولی (Alburnus hohenacheri) در دریاچه چیتگر تهران در سال 1396. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره .
143-143 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا. سرپناه29-
سورکوهی،علینقی. موسوي ثابت .حامد. عبدلی . اصغر. اسماعیلی .حمیدرضا. ایگدري.سهیل. کیوانی .یزدان. 1398. تنوع زیستی ماهیان

حوضه تاالب انزلی و عوامل تهدید آن. هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 1-2 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. محمدي دوست نویري،رضا.30-
صیادرحیم،مصطفی. میرزاجانی،علیرضا. سرپناه سورکوهی،علینقی. عاشوري .عباس. موسوي ثابت.حامد. عبدلی .اصغر. 1398. بررسی

پراکنش و فراوانی ماهیان غیر بومی در تاالب انزلی . هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 7. 23-23 دانلود فایل مقاله

خداپرست شریفی،سیدحجت. بابائی سیاه گل،هادي. مرادي چافی،مهدي. عابدینی،علی. صفائی،سعید. 1397. عوامل موثر بر کاهش پرورش31-
ماهی قزل آال رنگین کمان در دریاچه نئور . کنفرانس حفاظت از ماهیان بوم زاد اکوسیستم هاي آب هاي داخلی ایران . دوره 0. 48-47

دانلود فایل مقاله

صلواتیان،سیدمحمد. عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل.32-
مکارمی،مرضیه. خطیب حقیقی،سپیده. 1397. بررسی رژیم غذایی ماهی غیر بومی تیزکولی (Hemiculter leusisculus) معرفی شده به

دریاچه سد کارده مشهد (استان خراسان رضوي). حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستم هاي آب هاي داخلی ایران. دوره 5. 256-261 دانلود
فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. سبک آراء،جلیل. خطیب حقیقی،سپیده. مکارمی،مرضیه. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. مددي33-
داودخانی،فریبا. 1397. بررسی رژیم غذایی ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis ) در تاالب انزلی. ششمین کنفرانس

ماهی شناسی ایران. دوره 6. 115-116 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. صیادرحیم،مصطفی. محمدي34-
دوست نویري،رضا. حسین جانی،عادل. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. 1397. بررسی ترکیب گونه اي و فراوانی ماهیان منطقه مرکزي تاالب

انزلی (سرخانکل ). ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران . دوره 6. 117-118 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. خطیب حقیقی،سپیده. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. مرادي چافی،مهدي.35-
مددي داودخانی،فریبا. 1397. بررسی رژیم غذایی ماهی کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) در تاالب انزلی. ششمین

کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 6. 95-96 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. حسین جانی،عادل. سبک آراء،جلیل. صیادرحیم،مصطفی. خطیب حقیقی،سپیده. مکارمی،مرضیه. مرادي36-
چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. مددي داودخانی،فریبا. 1397. بررسی اولویت هاي غذایی
ماهی تیز کولیHemiculter leucisculus در تاالب انزلی. ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 6. 97-98 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. باقري جونقانی،سیامک. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب37-
حقیقی،سپیده. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. مددي داودخانی،فریبا. 1397. بررسی رژیم غذایی ماهی

کپور معمولی Cyprinus carpio دریاچه چیتگر تهران در سال 1396. ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 6. 65-66 دانلود فایل
مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. حسین جانی،عادل. مرادي چافی،مهدي. صیادرحیم،مصطفی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. نیک38-
پورمحمودآباد،مرتضی. خطیب حقیقی،سپیده. سبک آراء،جلیل. قانع ساسانسرائی،احمد. 1397. بررسی عادات غذایی ماهی سرخ باله

Scardinius erythrophthalmus در تاالب انزلی. ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 6. 61-62 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. خطیب حقیقی،سپیده. سبک آراء،جلیل. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. مکارمی،مرضیه. مرادي چافی،مهدي.39-
صیادرحیم،مصطفی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. مددي داودخانی،فریبا. 1397. بررسی همپوشانی غذایی بین ماهی کاراس و کپور معمولی

در تاالب انزلی. ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 6. 59-60 دانلود فایل مقاله

حسین جانی،عادل. عباسی رنجبر،کیوان. قانع ساسانسرائی،احمد. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش40-
میاندهی،یعقوب علی. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. عابدینی،علی. 1397. بررسی ترکیب غذایی ماهی کپور

علفخوار(Ctenopharyngodon idella) در تاالب انزلی . ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران . دوره 6. 89-90 دانلود فایل مقاله
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عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. صیادرحیم،مصطفی. محمدي41-
دوست نویري،رضا. زلفی نژادخانسري،کامران. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. 1397. بررسی مقایسه اي تنوع و فراوانی ماهیان رودخانه هاي

تشرود و شیجان رود تاالب انزلی . ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران . دوره 6. 119-119 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. خطیب حقیقی،سپیده. سبک آراء،جلیل. صیادرحیم،مصطفی. مکارمی،مرضیه. مرادي چافی،مهدي. مددي42-
داودخانی،فریبا. 1396. بررسی رژیم غذایی ماهی حوض نقره اي یا کاراس Carassius gibelio در تاالب انزلی. پنجمین کنفرانس ملی

ماهی شناسی ایران. دوره 5. 154-154 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. باقري جونقانی،سیامک. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب43-
حقیقی،سپیده. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. 1396. مطالعه رژیم غذایی ماهی مروارید معمولی

Alburnus hohenackeri در دریاچه چیتگر تهران در سال 1395. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 5. 5-5 دانلود فایل
مقاله

باقري جونقانی،سیامک. عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. سبک آراء،جلیل. میرزاجانی،علیرضا. مکارمی،مرضیه. مددي44-
داودخانی،فریبا. خطیب حقیقی،سپیده. 1396. شناسائی و مطالعه ساختار آبزیان رودخانه کن، تهران. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی

ایران. دوره 5. 39-39 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. باقري جونقانی،سیامک. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب45-
حقیقی،سپیده. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. مددي داودخانی،فریبا. 1396. مطالعه رژیم غذایی ماهی

کپور نقره ايHypophthalmichthys molitrix در دریاچه چیتگر تهران در سال 1395. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران.
دوره 5. 163-163 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. ولی پور،علیرضا. عابدینی،علی. سبک آراء،جلیل. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. 1396. بررسی46-
وضعیت تکثیر طبیعی ماهی سفید در دو رودخانه خاله سرا و خشکرود در سال95. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ابران. دوره . 0-0

دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. سرپناه سورکوهی،علینقی. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی.47-
صیادرحیم،مصطفی. رمضانی ماء مودانی،محمدرضا. توکلی .محمود. 1396. بررسی پراکنش و زیست شناختی گاوماهی سرگنده (

Ponticolagorlap ) در استان گیالن . پنچمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران . دوره 5. 113-113 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. زحمت کش میاندهی،یعقوب علی. میرزاجانی،علیرضا. موسوي ثابت48-
.حامد. عبدلی .اصغر. صیادرحیم،مصطفی. محمدي دوست نویري،رضا. حسین جانی،عادل. زلفی نژادخانسري،کامران. رمضانی ماء

مودانی،محمدرضا. 1396. بررسی پراکنش ماهیان تاالب انزلی و رودخانه هاي آن. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. دوره 5. 642-
642 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. عباسی رنجبر،کیوان. باقري جونقانی،سیامک. صیادرحیم،مصطفی. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب49-
حقیقی،سپیده. 1395. بررسی رژیم غذایی ماهی تیز کولی Hemiculter leucisculus در دریاچه چیتگر تهران. چهارمین کنفرانس ماهی

شناسی ایران. دوره . 1-2 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. خداپرست شریفی،سیدحجت. عباسی رنجبر،کیوان. سبک آراء،جلیل. مکارمی،مرضیه. خطیب حقیقی،سپیده.50-
صیادرحیم،مصطفی. 1395. بررسی تغذیه ماهی کاراس وحشی Carassius gibelio در دریاچه نئور اردبیل. چهارمین کنفرانس ماهی

شناسی ایران. دوره 4. 1-2 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. خطیب حقیقی،سپیده. صیادرحیم،مصطفی. مرادي چافی،مهدي. نیک پورمحمودآباد،مرتضی. سرپناه51-
سورکوهی،علینقی. 1395. بررسی اولویت غذایی بچه ماهی سفید Rutilus frisii, درمصب رودخانه سفید رود. چهارمین کنفرانس ماهی

شناسی ایران. دوره 4. 1-1 دانلود فایل مقاله

خداپرست شریفی،سیدحجت. مرادي چافی،مهدي. خداپرست .م. بابائی سیاه گل،هادي. عابدینی،علی. صفائی،سعید. 1395. نقش52-
اکولوژیکی ماهی غیر بومی کاراسCarassius gibelio در کاهش کیفیت آب دریاچه نئور. چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران. دوره 4.

254-254 دانلود فایل مقاله

-53Rutilus frisii) عباسی رنجبر،کیوان. خطیب حقیقی،سپیده. صیادرحیم،مصطفی. مرادي چافی،مهدي. 1394. مطالعه رژیم غذایی ماهی

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl42$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl43$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl44$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl45$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl46$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl47$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl48$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl49$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl50$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl51$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl52$lnkbtnDnld','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dgArticleConferenceFA$ctl53$lnkbtnDnld','')


5/16/22, 8:30 AM پیشینھ ھای علمی و پژوھشی

7/8

CYPRINIDEA)منتشر شده در رودخانه سفیدرود، بزرگترین رودخانه در جنوب دریاي خزر. کنگره بین المللی آبزي پروري خاورمیانه
و آسیاي مرکزي، تهران، هتل المپیک. دوره 1. 1-2 دانلود فایل مقاله

عباسی رنجبر،کیوان. صلواتیان،سیدمحمد. مرادي چافی،مهدي. مهدي زاده ، غالمرضا . 1390. بررسی وضعیت مهاجرت ماهی آزاد دریاي54-
خزر در رودخانه هاي گیالن و پیشنهاد الگویی براي بازسازي ذخایر آن. اولین همایش ملی آبزي پروري ایران. دوره 1. 202-202 دانلود فایل

مقاله

مرادي چافی،مهدي. فرخ روز الشیدانی ، مسعود. رحیمی بشر ، محمدرضا. نوان مقصودي،محمود. صلواتیان،سیدمحمد. 1390. بررسی برخی55-
خصوصیات زیست شناختی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه قزل اوزن زنجان. اولین همایش ملی آبزي پروري

ایران. دوره 1. 312-312 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. صلواتیان،سیدمحمد. عباسی رنجبر،کیوان. علی اف ، عادل. 1390. بررسی میزان هماوري ماهی قزل آالي خال قرمز56-
(Salmo trutta fario) دریاچه سد الر. اولین همایش ملی آبزي پروري ایران. دوره 1. 322-322 دانلود فایل مقاله

مرادي چافی،مهدي. نوان مقصودي،محمود. صلواتیان،سیدمحمد. حسینجانی، عادل. صیاد بورانی،محمد. نوروزي اهللا بخش محله،هیبت اله.57-
صیادرحیم،مصطفی. 1390. بررسی پراکنش و فراوانی ماهیان رودخانه قزل اوزن زنجان. اولین همایش ملی آبزي پروري ایران. دوره 1.

557-557 دانلود فایل مقاله

بررسی عادات غذایی ماهیان سفید (Rutilus kutum)، کفال طالیی (Chelon auratus) و پوزه باریک (C. saliens) در سواحل استان1-
گیالن(1401). شماره فروست سامانه فیپاك: 61446. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده

اثرات ماهیان شکارچی رهاسازي شده بر شبکه غذایی دریاچه شهداي خلیج فارس (1400). شماره فروست سامانه فیپاك: 60320. سمت:2-
همکار اصلی. مشاهده چکیده

بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی ماهیان اقتصادي مهم در تاالب انزلی(1400). شماره فروست سامانه فیپاك: 60255. سمت: مجري.3-
مشاهده چکیده

مطالعات پراکنش، بوم شناسی، تغذیه و تولیدمثل ماهیان در تاالب انزلی و رودخانه هاي آن(1400). شماره فروست سامانه فیپاك: 4.60254-
سمت: مجري. مشاهده چکیده

بررسی فراوانی، عادات غذایی و وضعیت تولیدمثل ماهیان دریاچه شهداي خلیج فارس (چیتگر)(1400). شماره فروست سامانه فیپاك:5-
60056. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده

بررسی پراکنش و بوم شناسی ماهیان تاالب انزلی و رودخانه هاي آن(1400). شماره فروست سامانه فیپاك: 60057. سمت: همکار اصلی.6-
مشاهده چکیده

بررسی رژیم غذایی ماهیان مهم اقتصادي در تاالب انزلی(1400). شماره فروست سامانه فیپاك: 59679. سمت: همکار اصلی. مشاهده7-
چکیده

شناسایی ماهیان و بررسی رژیم غذایی آنها در دریاچه نئور استان اردبیل (1399). شماره فروست سامانه فیپاك: 59066. سمت: مجري.8-
مشاهده چکیده

بررسی خصوصیات تولید مثل ماهیان سفید و کفال طالئی در سواحل ایرانی دریاي خزر (1399). شماره فروست سامانه فیپاك: 9.58010-
سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده

مطالعه اثر سموم بر زیستمندان تاالب انزلی (پالنکتون، بنتوز و ماهی) براي کنترل شیمیایی گیاه سنبل آبی (1398). شماره فروست سامانه10-
فیپاك: 56483. سمت: همکار. مشاهده چکیده

مطالعه گونه هاي آبزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان و معرفی مکانهاي مستعد براي آبزي پروري(1398). شماره فروست سامانه فیپاك:11-
55957. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده

بررسی مهاجرت و تخمریزي ماهیان مهاجر در رودخانه سیاه درویشان تاالب انزلی با گرایش شاه کولی(1397). شماره فروست سامانه12-
فیپاك: 54413. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده

مطالعه لیمنولوژیک رودخانه کن در حوضه آبریز دریاچه شهداي خلیج فارس (چیتگر)(1395). شماره فروست سامانه فیپاك: 52400. سمت:13-
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همکار اصلی. مشاهده چکیده

شناسایی و فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر(1395). شماره فروست سامانه فیپاك: 51104. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده14-

بررسی وضعیت زیستی بچه ماهیان سفید (Rutius frisii kutum)رهاسازي شده در رودخانه سفید رود (استان گیالن)(1394). شماره15-
فروست سامانه فیپاك: 47506. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی علل ویروسی تلفات ماهیان کپور نقره اي و آمور پرورشی در استان گیالن(1394). شماره فروست سامانه فیپاك: 52124. سمت:16-
همکار. مشاهده چکیده

مطالعه رودخانه هاي کردآباد و شیت در استان زنجان و بررسی پتانسیل و استعداد آبزي پروري در آنها(1392). شماره فروست سامانه17-
فیپاك: 45653. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی امکان ترویج پرورش ماهی آزاد دریاي خزر (Salmo trutta caspius) با استفاده از آب لب شور ساحلی در استخرهاي18-
بتونی(1392). شماره فروست سامانه فیپاك: 43420. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی و تحلیل اثرات آبزي پروري و بازسازي ذخایر آبزیان بر توسعه شیالت در دریاي خزر(1391). شماره فروست سامانه فیپاك: 19.41427-
سمت: همکار. مشاهده چکیده

کشت چند گونه اي کپورماهیان چینی با کپور سیاه جهت افزایش تنوع گونه اي درمزارع ماهیان گرم آبی(1390). شماره فروست سامانه20-
فیپاك: 43690. سمت: همکار. مشاهده چکیده

مطالعه دریاچه سدهاي خاکی شویر و میرزاخانلو استان زنجان به منظور امکان آبزي پروري(1390). شماره فروست سامانه فیپاك: 21.48763-
سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی اثرات اسالري در پرورش الرو ماهی سفید و کپور ماهیان چینی (مرحله پرواري ) و بهینه سازي غلظت آن براي افزایش راندمان22-
تولید(1388). شماره فروست سامانه فیپاك: 89/400. سمت: همکار. مشاهده چکیده

تعیین اندازه مناسب رهاسازي ماهی آزاد دریاي خزر ( Salmo trutta caspius ) از طریق ارزیابی قابلیتهاي تنظیم اسمزي(1386). شماره23-
فروست سامانه فیپاك: 86/1568. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی بیولوژي سیاه ماهی (Capoeta capoeta) و پراکنش آن با اهداف تکثیر و پرورش(1386). شماره فروست سامانه فیپاك: 24.86/927-
سمت: مجري. مشاهده چکیده

بررسی اثرات اسالري در پرورش الرو ماهی سفید و کپور ماهیان چینی و بهینه سازي غلظت آن براي افزایش بهره وري تولید.1-
خوارزمی(1389).کسب رتبه سوم پژو هشهاي توسعه اي .
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