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 ءهاي اجراشده يا دردست اجراپروژهو هاطرح 

 عنوان طرح / پروژه ردیف
سمت در اجراي 

 طرح /پروژه
 سال پایان سال شروع

80 
 يتخرهادر اس Rutilus kutum سفيد یماه يامكان پرورش تك گونه ا یبررس

 يتا اندازه بازار یخاك

 1402 1399 مجري

 تا مرحله قبل از لقاح Sander lucioperca ديسوف سف یماه يمولدساز 79
 1400 1398 همكار اصلی

78 
 Chelon ییكفال طال Rutilus kutum ماهيان سفيد ییعادات غذا یبررس

auratus كیو پوزه بار saliens C. در سواحل استان گيالن 

 1400 1399 اصلیهمكار 

77 
 یرانیا يدر آبها Rutilus kutum سفيد یماه ریذخا يروند بازساز یابیارز

 SWOT-FAHP یتیریمد خزر بر اساس مدل تحليل يایدر

 1400 1399 همكار اصلی

76 
 نیريآب ش يگويشاه م دي( و روش مناسب صTrapنوع تله ) نیبهتر نييتع

(Astacus leptodactylusاز مزارع پرو )رش 

 1399 1395 مجري

 قرمز یپرورش ماه یمهم در مزارع اصل یروسیعوامل و یبررس 75
 1399 1397 همكار اصلی

74 
از  مرحله  Sander lucioperca  ديسوف سف یفن  پرورش  ماه يبه ز یابيدست

 گرم 50تا    يانگشت قد

 1399 1396 همكار اصلی

 خزر، منطقه كاسپين يایدر ستیدر قفس بر محيط ز یاثرات پرورش ماه 73
 1399 1397 همكار اصلی

72 
 يایپرورش ماهی آزاد در ياقتصاد يرفع چالشها يهایو استراتژ ياقتصاد یابیارز

دریاي خزر )منطقه  یدر منطقه جنوب قفس رنگين كمان در يخزر و قزل آال

 كاسپين استان گيالن(

 1399 1397 همكار اصلی

71 
آزاد(  یقزل آال و ماه ی)ماه یليد ماهيان سرداّبعملكرد رشد و راندمان تو یبررس

 خزر )منطقه كاسپين استان گيالن( دریاي یدر قفس بر منطقه جنوب

 1399 1397 همكار اصلی

 چيتگر اچهیدر انيماهی فراوانو بررسی  ییشناسا 70
 1398 1393 همكار اصلی

69 
و  یمنیا يبر رشد، پاسخ ها Lactobacillus plantarum كيوتيپروب ريتاث

, 1823)             نیريآب ش كیچنگال بار يگويمقاومت در برابر استرس در شاه م

Astacus leptodactylus (Eschscholtz 

 1398 1395 مجري

68 
و مقاومت  یمنیا يبر عملكرد رشد، پاسخ ها دیگوساكاريگاالكتوال كيوتيپرب ريتاث

آب  كیچنگال بار يگويدر شاه م Aeromonas hydrophila يدر برابر باكتر

 Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) ن،یريش

 1398 1395 مجري

67 
 Macrobrachium یبوم ريغ يگويم یسطح تروف نييو تع هیتغذ یبررس

nipponense یدر تاالب انزل 

 1398 1395 همكار اصلی

 نئور اچهیدر یتوپالنكتونيف تيمطالعه ساختار جمع 66
 1398 1394 همكار اصلی



3 

 

 نئور اچهیدر یوپالنكتونزئ تيمطالعه ساختار جمع 65
 1398 1394 همكار

 یصدف آنادونت در تاالب انزل ییغذا میمطالعه رژ 64
 1398 1395 همكار اصلی

 انزلی تاالب در Anodonta cygnea صدف آنودونت تيجمع ییایپو 63
 1398 1395 همكار اصلی

62 
جيره   426951Lactobacillus plantarum KC  بررسی تاثير پروبيوتيك 

 آالي رنگين كمان غذایی بر شاخص هاي رشد، خونی و ایمنی ماهی قزل

Oncorhynchus mykiss)) 

 1398 1396 مجري

 طرح ترویجی مصرف فراورده هاي متنوع از كپور ماهيان 61
 1398 1396 همكار اصلی

60 
 یالتيمختلف علوم شدر عرصه هاي  یپژوهش و اثر بخش قرن كینكوداشت 

 كشور

 1398 1397 همكار اصلی

 بررسی پراكنش ، فراوانی و زیتوده صدف آنادونت در تاالب انزلی 59
 1397 1394 همكار اصلی

 بررسی پراكنش ، فراوانی و زیتوده ميگوي غيربومی ماكروبراكيوم در تاالب انزلی 58
 1397 1394 همكار اصلی

 نئور به منظور احياء  حفاظت پایدار از دریاچه مطالعات بوم شناختی دریاچه 57
 1397 1393 مشاور

 ارائه راهكارهاي  آبزي پروري دریاچه نئور استان اردبيل 56
 1397 1393 همكار اصلی

 شناسایی ماهيان و بررسی رژیم غذایی آنها در دریاچه نئور استان اردبيل 55
 1397 1393 همكار اصلی

 یمهم در تاالب انزل ياقتصاد انيماه یدمثليلتو اتيخصوص یبرخ یبررس 54
 1397 1395 همكار اصلی

53 
 نیريآب ش يگويمثل و  رشد م دياختصاصات  تول یبرخ یبررس

Macrobrachium nipponense یدرتاالب انزل 

 1397 1395 همكار اصلی

52 
مطالعه ليمنولوژیك رودخانه كن در حوضه آبریز دریاچه شهداي خليج فارس 

 ()چيتگر

 1396 1394 همكار اصلی

51 
آنجل  ینتیز یمثل ماه ديبر توان تول یطيمح یسيامواج الكترومغناط ريمطالعه تاث

Pterophyllum Scalare در زنجان 

 1396 1395 همكار اصلی

50 
 1395 1393 همكار اصلی فيتوپالنكتونی تاالب انزلی تراكم شاخه هاي و پراكنشگزارش نهایی: مطالعه 

49 
 1395 1393 همكار اصلی تاالب انزلی یزئوپالنكتون تراكم شاخه هاي و پراكنش بررسینهایی:  گزارش

48 
  مطالعه و امكان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزي پروري  در استان اردبيل

 طرح ()

 1/8/91 مجري مسئول

 

1394 

 

47 
آبزي  امكان سنجی آب هاي زیرزمينی  پایاب سد یامچی اردبيل جهت توسعه

 پروري

 1394 1/8/91 مجري 

46 
مولد سازي گو نه هاي ماهيان بومی تاالب انزلی با هدف حفظ تنوع زیستی )فاز 

 اول الي ماهی و كپور تاالبی (

 1394 1390 مجري
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45 
 1393 1/10/91 همكار اصلی بررسی هيدروبيولوژي رودخانه یامچی استان اردبيل

44 
 1393 1/8/91 همكار اصلی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبيلبررسی عوامل فيزیكی و شيميایی 

43 
بررسی آلودگيهاي زیست محيطی فلزات سنگين و سموم كشاورزي در رودخانه 

 پایاب یامچی اردبيل

 1393 1/8/91 همكار اصلی

42 
 1393 1390 همكار اصلی مطالعه ساختار جمعيت فيتوپالنكتونی تاالب انزلی

41 
 1393 1390 همكار اصلی جمعيت زئوپالنكتونی تاالب انزلیمطالعه ساختار 

40 
 1393 1391 همكار اصلی )استان زنجان( جرودیگالبر شهرستان ا یمطالعه سد خاك

39 
 1392 1389 همكار اصلی دریاي خزر Rutilus rutilus caspicusبررسی نيازهاي غذایی ماهی كلمه 

38 
جهت افزایش راندمان تكثير مصنوعی  تعيين دز مناسب تزریق هورمون اواپریم

 اردك ماهی

 1392 1390 همكار اصلی

37 
 1391 1387 همكار اصلی برنامه راهبردي ماهيان گرمابی

36 
 بررسی تاثير تراكم در رشد و ماندگاري بچه ماهی سفيد در پرورش

 با آب دریاي خزر

 1391 1390 مجري

35 
 1391 1389 همكار اصلی به منظور بازسازي ذخایر (Aspius aspius)مولد سازي و تكثير ماهی ماش  

34 
تهيه دستورالعمل كشت و پرورش ميكروجلبك و كنسانتره كردن آن جهت 

 استفاده درتغذیه ماهی فيتوفاگ پرورشی و ارائه آموزشهاي الزم

 1391 1388 همكار اصلی

33 
هاي تنظيم تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهی سفيد از طریق ارزیابی قابليت 

 اسمزي

 1391 1389 همكار اصلی

32 
بررسی امكان رسيدگی جنسی پيش مولدین كپور ماهيان هندي در استخرهاي 

 خاكی

 1391 1389 مجري

31 
بررسی امكان پرورش كپور ماهيان چينی و هندي به روش نيمه متراكم )در شرایط 

 استان گيالن(

 1390 1386 همكار اصلی

30 
 شرایط در متراكم ) روش به ،هندي چينی و ماهيان كپور پرورش امكان بررسی

 گيالن( استان

 1390 1386 همكار اصلی

29 
انجام مطالعات امكان سنجی و مكان یابی بمنظور ایجاد مزارع تكثير و پرورش 

 ماهيان سردآبی در حاشيه رودخانه بازفت

 1390 1387 همكار اصلی

28 
 1389 1385 مجري ریذخا يبازساز يبرا زهيفرم پائ ديسف یماه یمصنوع ريتكث یبررس

27 
گرمی در  1تعيين نرماتيو پرورش كپورماهيان هندي از بچه ماهی نورس تا وزن 

 استخرهاي خاكی

 1389 1386 همكار اصلی

26 
 1389 1386 همكار اصلی بررسی اقتصادي پرورش توام كپور ماهيان هندي و چينی و بازار آن در ایران
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25 
 1388 1386 همكار اصلی ريمكان سنجی رودخانه گاماسياب  به منظور توسعه آبزي پرومطالعه و  ا

24 
بررسی امكان ترویج پرورش ماهی آزاد دریاي خزر با استفاده از  آب لب شور 

 ساحلی در استخرهاي بتونی

 1388 1387 همكار اصلی

23 
 1388 1386 همكار اصلی شناخت استعدادهاي آبزي پروري استان زنجان

22 
 1387 1385 مشاور مولد سازي شاه ميگوي آب شيرین

21 
 1387 1385 مشاور پرورشیكشت توام اردك ماهی با كپور ماهيان 

20 
بررسی امكان سنجی اراضی حاشيه رودخانه هاي مهم استان گيالن براي پرورش 

 ماهی

 1387 1385 همكار اصلی

19 
و معرفی مكانهاي مستعد  ستان زنجانا مطالعه گونه هاي آّبزیان رودخانه قزل اوزن

 براي آبزي پروري

 1387 1386 مشاور

 كشت توام ماهی سوف با كپور ماهيان چينی 18
 1387 1385 همكار اصلی

17 
مطالعه و  امكان سنجی مناطق پائين دست شهيد شاهچراغی و حاشيه رودخانه 

 چشمه علی دامغان به منظور توسعه آبزي پروري

 1386 1385 مجري

16 
 1386 1385 مجري بررسی مقدماتی پرورش بازاري ماهی سفيد

15 
تاثير مقادیر مختلف كلسيم و فسفر جيره بر شاخص هاي زیستی و پرورشی بدن شاه 

 ميگوي آب شيرین

 1385 1383 مشاور

14 
 1385 1383 مشاور تكثير و پرورش ماهی اسبله تا حد انگشت قد

13 
در استخرهاي  ن جيره بر عملكرد ماهی كپورتاثير سطوح مختلف پروتئي بررسی

 بتونی با آب جاري

 1385 1384 مجري

12 
جيره بر رشد، ماندگاري و  n3/n6تاثير سطوح مختلف چربی، نوع روغن و نسبت 

 تركيب بدن    شاه ميگوي آب شيرین

 1384 1383 مجري

11 
ی قابليت هاي تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهی آزاد دریاي خزر از طریق ارزیاب

 تنظيم اسمزي

 1384 1383 همكار اصلی

10 
 1383 1382 مشاور بررسی زیست شناسی سياه ماهی

9 
مجري زیر  پروژه مطالعات جامع تاالب انزلی

 پروژه

1380 1382 

8 
 1379 1376 همكار اصلی مطالعات جامع رودخانه سفيد رود

7 
 1379 1377 همكار اصلی نه سفيد رودبررسی تكثير طبيعی ماهيان اقتصادي مهاجر در رودخا

6 
 1379 1377 همكار اصلی بررسی زیست سنجی ماهی سفيد مهاجر فرم پائيزه
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5 
 1378 1376 همكار اصلی بررسی توان آبزیان در آبگيرهاي داخلی استان گيالن

4 
مجري زیر  مطالعات تفضيلی جامع دریاچه ماكو

 پروژه

1377 1378 

3 
 1378 1377 همكار اصلی مهاباد مطالعات تفضيلی دریاچه

2 
بررسی رژیم غذایی اردك ماهی و نقش آن در مبارزه بيولوژیك با آبزیان غير 

 اقتصادي در تاالب انزلی آپ
 1375 1374 مجري

 1372 1372 مجري بررسی پراكنش و فراوانی الروهاي شيرونوميده و سنجاقك ها در تاالب انزلی 1

-  

 مقاالت علمي 

 یامچیسد  ابیرودخانه پا يپرور يآبز يها تيظرف یبررس. 1399ي، ح. پذیرش صابرك. و  ،یعباسه.،  ،ییباباج، سبك آرا،  ی، ع.،رزاجانيم ، ع.،پور يول

 .1399. اخذ پذیرش لياردب

در مزارع  Astacus leptodactylus نیريآب ش يگويشاه م ديمناسب ص يها . تله1399 ، ا.،نژاد يوری، م.ج. و صوثاق، ع.ا. پور یخان ، ع.،پور يول

 ص. 65-55(,99)بهار و تابستان 4, شرفتهيپ يپرور ي. علوم آبزیپرورش

 نیريآب ش يگويمشاه ديدر ص يو كوزه ا یفيق يتله ها ییكارا یابی. ارز1399ا.،  ،یو كامران ع. پور، يولپور، ع.ا.،  ینژاد، ا.، خان يم.ج.، سور ،یوثاق

(Astacus leptodactylus) ص.  21-10(,3)10, انیآبز یبوم شناس یعلم هیپرورش. نشر يتخرهادر اس 

 هیو جهان. نشر رانیدر قفس در ا یو الزامات توسعه پرورش ماه تيبر وضع ي. مرور1399 ، م.،احمدنژاد و ، ع.،پور يول ی، م.،ادبورانيصی، ع.، جان نيحس

 ص. 36-25، (1)14, يپرور يتوسعه آبز

Zakeri Nasab, M., Jamili, S., Valipour, A., Ramezani Fard, E. and Fatemi, M., 2020. Ontogenetic development of the 

digestive system in Alburnus chalcoides larvae and juveniles. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 19(4), pp.2159-2172. 

Nedaei, S., Noori, A., Valipour, A., Khanipour, A.A. and Hoseinifar, S.H., 2019. Effects of dietary galactooligosaccharide 

enriched commercial prebiotic on growth performance, innate immune response, stress resistance, intestinal microbiota 

and digestive enzyme activity in Narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823). Aquaculture, 499, 

pp.80-89. 

Valipour, A., Nedaei, S., Noori, A., Khanipour, A.A. and Hoseinifar, S.H., 2019. Dietary Lactobacillus plantarum affected on 

some immune parameters, air-exposure stress response, intestinal microbiota, digestive enzyme activity and performance 

of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz). Aquaculture, 504, pp.121-130.    

Dadgar, S., Seidgar, M., Nekuiefard, A., Valipour, A.R., Sharifian, M. and Hafezieh, M., 2019. Oral administration of garlic 

powder (Allium sativum) on growth performance and survival rate of Carassius auratus fingerlings. Iranian Journal of 

Fisheries Sciences, 18(1), pp.71-82. 

Zarehgashti, G., Etemadian, Y., Valipour, A.R., Rahnama, M., Khodabandeh, F. and Fahim, A., 2019. Production of a Semi 

Ready-to-Eat Shrimp Soup Powder and Assessment of Its Shelf Life. Nutrition and Food Sciences Research, 6(1), pp. -41

50.  

و  يكرو مين ،یفيق ،ياچهار نوع تله كوزه ياديدر واحد تالش ص ديص زانيم. 1398، ا.، یكامرانو  ، ع.پور يول ، ع.ا.،پور یخان ، ا.،نژاد يسور ، م.ج.،یوثاق

 .ص 292-287(,3)11, يجانور ستیز طي. فصلنامه محیپرورش يدر استخرها (Astacus leptodactylus)  نیريآب ش يگويشاه م ديص يبرا يااستوانه

 یدر ط (Alburnus chalcoides) یشاه كول یماه یشناس ختیمطالعه ر. 1398فرد، ا.،  یم.ر. و رمضان ،یفاطم پور، ع.، يول.، ش ،یلينسب، م. جم يذاكر

 .ص172-163، (3)11 ،يجانور ستیز طيرشد. فصلنامه مح

 ینئور بعد از ورود ماه اچهیدر یتوپالنكتونيف تي. مطالعه وضع1398 ، ع.،پور يولو ، س. بيخط ی، م.،مكارم ، س.ح.،خداپرستی، م.، كپورچال یفالح

 .ص90-77(,3)13, يپرور يتوسعه آبز هیكاراس. نشر
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و  ییغذا میرژ نيي. تع1398 ، آ.،پروانه مقدمی، م. و كپورچال یفالح.، ف ی،احتشام ی، م.،بوران اديصی، ص.، قربان ی، ش.،ليجم ، ع.،پور يول، م.، انيصلوات

 ص. 94-79(,1)28, رانیا التيش ی. مجله علمیدر تاالب انزل (Anodonta cygneaصدف آنودنت ) یفراوان

Valipour, A.R. and Hamedi Shahraki, N., 2018. Effects of probiotic (Pediococcus acidilactici) on growth and survival of 

kutum (Rutilus kutum) fingerlings. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 17(1), pp 46-35. . 

در پرورش با آب   Rutilus kutum (Kamensky, 1901) ديسف یبچه ماه یتراكم در رشد و زنده مان ريتأث یبررس. 1397، ح.، كهن هیمقصود و ، ع.پوريول

 ص. 14-1 ل،دوره ششم، شماره او. يكاربرد یشناس یماه يهاپژوهش هینشر .خزر يایدر

سرم و فلور  نوترانسفرازيآم نيو آالن نوترانسفرازيآسپارتات آم يها مینانو ذره آهن بر آنز ريتاث .1397، ع.، شناور ماسوله، م. و هيحافظ .،ح ،يكرد ، ع.،پور يول

 .ص 284-277، (4)10, يجانور ستیز طيفصلنامه مح(. Oncorhynchus mykiss) كمان نيرنگ يروده قزل آال ییایباكتر

 (Lactobacillus plantarumپالنتاروم ) لوسيالكتوباس كيوتيپروب راتي. تأث1397، س.ح.، فر ینيحس ، ع.ا. وپور یخان ، ع.،پور يول .،ا ،ينور ، ش.، ییندا

 ,Astacus leptodactylus Eschscholtz) نیريآب ش كیچنگال بار يگويمدر شاه یمانو زنده هیرشد، تغذ يهابدن، شاخص ییايميش بيبر ترك

 .ص124-113 ،(1)8, انیآبز یبوم شناس یعلم هی(. نشر1823

 طي. فصلنامه محیدر تاالب انزل یزئوپالنكتون يشاخه ها یتنوع و فراوان یبررس .1397 ، ع.،پور يول، ع. و ینیعابد ، ج.،سبك آرا، م.، یكپورچال یفالح

 ص. 328-321(, 1)10, يجانور ستیز

دستگاه گوارش  يستولوژيو ه یميستوشيه ،يمورفولوژ يا سهیمقا یبررس .1397، ا.، فرد یرمضان، م.ر. و یفاطم ، ع.،پور يول، ش.، یليجم، م. نسب يذاكر

 ص. 288-279(,3)10, يجانور ستیز طيبلوغ. فصلنامه مح شيو پ یبچه ماه ،يدر دوره الرو  Alburnus chalcoides)خزر ) يایدر یشاه كول یماه

 یماه یگوارش يمهایآنز راتييتغ ی. آنتوژن1397 ،یليخل ، ع.، ويمراد انينچيماش و پور، ع.، يولم.ر.  ،یفرد، ا.، فاطم ی.، رمضانش ،یليم. جم نسب، يذاكر

 .ص  419-405(,4)32(, ی()علمرانیا یشناس ستی)مجله ز يجانور يمجله پژوهشها (Alburnus chalcoides). یشاه كول

تلفن  یسيامواج الكترومغناط ريتاث .1397، ع، ینجانيحسو  ، ع.پور يول ، ع.ا.،پور یخان، ه.، یزاده صحاف نيس، س.، حانیدژند، م.، ینادبورايص ، م.،احمدنژاد

 ص. 212-205 (1)10, يجانور ستیز طيماده بالغ. فصلنامه مح (Pterophyllum scalareآنجل ) انيماه یدمثليتول يهمراه بر شاخص ها

 انيماه یدر بافت عضله خوراك نیو اندر نونیازید ن،یتجمع سموم آلدر زانيم ی. بررس1397، ع.ا.، پور یخانی، ق. و زارع گشت ، ع.،پور يول ، م.،زاده فيس

 .ص  30-23(,3)27, رانیا التيش ی. مجله علمیتاالب انزل ياقتصاد

به   (Sander lucioperca) ديسوف سف ی. پرورش ماه1397 ، م.،گلشن . و، بتبار يمحمد ، ا.،عفت پناه ی، م.،پوركاظم ، ع.،پور يولی، م.، بوران اديص

 ص.  78-71(,97)زمستان 2, شرفتهيپ يپرور ي. علوم آبزیگرم 50تا مرحله  يو متراكم از مرحله انگشت قد يروش تك گونه ا

 یسنبل آب اهيبرگ گ یدرومتانليو ه یعصاره آب یكروبيضد م تيفعال یبررس سهی. مقا1397 ، ع.،پور يولر، س.ح. و ف ینيحس ی،رواقفيمی، ر.، روفچائ

(Eichhornia crassipes). ص. 41-31(,1)71, التيش 

. بهداشت مواد یتاالب انزل ياقتصاد انيفلورن، فنانترن و آنتراسن در ماه ینفت يهادروكربنيه یس. برر1397 .، ، ع.اپور یخانو  ، ع.پور يول ، م.،زاده فيس

 ص.  48-37 (,زیيا( پ31) 3)8, ییغذا

خزر  يایدر ديسف انيو عملكرد رشد بچه ماه یخون يبر فاكتورها رهيج ميمختلف كلس ریمقاد نييتع ، م.، ..... .تجن يو نصر ، ع.پور يولش.،  ،يديجوان مج

(Rutilus kutum .)اخذ پذیرش.يپرور يتوسعه آبز هینشر . 

Hamideh Kordi,  Alireza Valipour *, Mahmoud Haphezieh, Alireza Shenavar Masouleh, 2017.  Dietary effect of iron 

nanoparticles on growth, survival, blood and immune indices of Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Iranian 

Journal of Fisheries Sciences. Acceptance 2017. 

  Lactobacillus plantarum  426951 شده پوششدار  يرهايج زیتجو یابیارز. 1396س.،  يكردع. و شناور ماسوله،م.،  ه،يحافظ ، ع.،پور يول، ، ح.يكرد

KCنيرنگ يآال روده قزل ي، رشد، درصد ماندگار  ییایخون، سرم و فلور باكتر يبر شاخص ها (  كمانOncorhynchus mykiss .)یمجله علم 

 ص. 38-27، 1 شماره،و هفت ستيسال ب. رانیا التيش

 ميس یبچه ماه یخون يهابر رشد و شاخص Pediococcus acidilactici كيوتيپروب ري. تأث1396 ، ع.،پوري ول، ن. و یمورك ، س.،یخمام ياسد

Abramis brama orientalis. ص. 12-1،(1)6 ،التيعلوم و فنون ش 

 وكوكوسیپد يكهايوتيبا پروب دیگوساكاريفروكتوال سيوسينبيس ري. مطالعه تأث1396 ، ع.،پوري ول، م. و یفرهنگ، غ.، بادزهره، س.س.، ميرزرگر ، م.،یسلطان

و فلور  يماتولوژرشد، ه يشاخصها یبر برخ (Lacticiccus lactis)  سيو الكتوكوكوس الكت  (Pediococcus acidilactici) یسيالكت يدياس
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 83-71. 4شماره ، 5دوره . التيعلوم و فنون ش خزر. يای( در Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) ديسف یدستگاه گوارش بچه ماه ییایباكتر

 ص.

 يپرور ي. علوم آبزرانیا يپرور يبه صنعت آبز یمعرف يگونه مناسب برا نیريآب ش يگوي. شاه م1396پور، ع.ا.،  یزحمتكش، ع.، و خان پور، ع.، يول

 ص. 87-73(,96)تابستان 1, شرفتهيپ

 يایبا استفاده از آب لب شور در (Salmo caspiusخزر ) يایآزاد در ی. پرورش ماه1396م.،  ،یج. و قاسم ،یروح قيدق پور، ع.، يولم.،  ،یانبور اديص

 ص.   16-1(, 96 زي)پائ1, شرفتهيپ يپرور ي. علوم آبزيپروار شيخزر از مرحله انگشت قد تا مرحله پ

دار شده به صورت پوشش Lactobacillus plantarum KC426951نانو ذره آهن و  ري. تاث1396ناور ماسوله، ع.، م. و ش ه،يحافظ پور، ع.، يولح.،  ،يكرد

-99(, 96 زي)پائ1, شرفتهيپ يپرور يعلوم آبز .(Oncorhynchus mykissكمان ) نيرنگ يقزل آال یماه یرشد و زنده مان يبر فاكتورها یقيمجزا و تلف

 ص.  110

(, 96)زمستان 1, شرفتهيپ يپرور ي. علوم آبزنیريآب ش يگويشاه م ي. مولد ساز1396تبار، ب،  يس.ع. و محمد ،يموسو پور، ع.، يلوتوتكله، م،  یمومن

pp.35-50. 

Asadi Khomami, S., Mooraki, N., Valipour, A. and Kakoolaki, S., 2016. The effects of dietary probiotic Pediococcus 

acidilactici on the growth performance and survival rate of oriental bream fry (Abramis brama orientalis). Iranian Journal 

of Aquatic Animal Health, 2(2), pp.55-66. 

توسعه  هی. نشرلياردب در شهرستان يورپريآبز یسنجمنظور امكانبه  یامچیسد  ابیپا یجوامع پالنكتون .1395 ، ع.،پور يول، م. و یمكارم، ج.، سبك آرا

 .ص  89-71، (1)10, يپرور يآبز

 Cyprinus) یكپور معمول انيبچه ماه یخون يالشه و پارامترها بيترك راتييعملكرد رشد، تغ نيي. تع1395 ع.، ،پور يول، ز. و زاده ياحمد ، ر.،یطاعت

carpio) نيتامیشده با سطوح متفاوت و هیتغذ E  .یدامپزشك قاتيمجله تحق .  (Journal of Veterinary Research)  ص. 72-65 ،1، شماره  71دوره 

Foroushany, N.S., Abdollahpour, H. and Valipour, A., 2015. The effect of various vitamin C levels on growth and survival of 

whitefish Juveniles. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7(5), pp.73-75. 

بررسی و سنجش فلزات سنگين و برخی از سموم كشاورزي در پایاب سد یامچی اردبيل به  .1394.، ح ،صابريو  ، ع.ولي پور، س.ح.، خداپرست، ه.، بابایی

 ص.  50-39، ره چهارم، شما 5دوره ، سال نهم. پروري يبزآ توسعهدر  نوین يهاآوري  فن نشریه منظور توسعه آبزي پروري.

 Rutilus frisii) ديسف انيماهبر رشد و الشه بچه یآرد ماه يسطوح مختلف كنجاله كانوالبه جا ینیگزی. اثر جا1393 ، ع.،پور يول، ح. و خارا ،س.ا. ،يريام

kutum)  .ص. 83-75 ،(2)6 ،ایدر یشناس ستیز یپژوهش یمجله علم 

 Astacus كیچنگال بار يگويرشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه م يالگو ی. بررس1393 ع.، ،پور يول، ك. و زاده میكر ، ع.،زحمتكش

leptodactylus ص.   40-31، (3)13 ،ییایمجله علوم و فنون در 

و  نيدر سن (Astacus leptodactylus) نیريآب ش يگويبدن شاه م بيترك راتييتغ ی. بررس1393 ، ع.،پور يول، ع. و زحمتكش كومله، ك.، زاده میكر

 .ص 281-270(,2)27(, رانیا یشناس ستی)مجله ز يجانور ياوزان مختلف. مجله پژوهشها
Valipour, A., Ozorio, R.O., Shariatmadari, F., Abedian, A., Seyfabadi, J. and Zahmatkesh, A., 2012. Effects of dietary lipid 

levels on growth, survival, and molting of yearling narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus. Journal of Applied 

Aquaculture, 24(4), pp.316-325. 

Ghiasvand, Z., Matinfar, A., Valipour, A., Soltani, M. and Kamali, A., 2012. Evaluation of different dietary protein and 

energy levels on growth performance and body composition of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus). Iranian 

Journal of Fisheries Sciences, 11(1), pp.63-77. 

 ريخزر تحت تاث ديسف انيخون بچه ماه يها میاز آنز یاسترس و برخ يمطالعه شاخص ها .1391، ع.، ینيزم. و ، عپور يول ، م.نيرام ، ش.،یليجم، ن.، يفكر

 ص. 78-69(,1)4, يجانور ستیز طيفصلنامه مح .(Rutilus frisii kutum) نونیازیسم د

خزر  يایدر ديسف یماه یخون ياز پارامترها یبر برخ نونیازیسم د ريتاث یبررس .1391، ع.، ینيزمو  ع. ،پور يول.، ف، یش.، احتشام ،یلين.، جم ،يفكر

(Rutilus frisii kutum) .ص162-155(,4)4 ،يجانور ستیز طيفصلنامه مح. 

امكان پرورش  ی. بررس1391، م.، یموزاده عمرانع، ج. و یروح قيدق ، ع.،پور يول ، ع.،زحمتكش كومله ، م.،یادبورانيص، ح.، كهن هیمقصود ، م.یادبورانيص

 ص. 55-47(,2)6, يپرور يتوسعه آبز هیخزر. نشر يایمختلف با استفاده از آب در يها-در تراكم (Salmo trutta caspiusخزر ) يایآزاد در یماه

ين و شوري بر روي رشد، بازماندگی و تركيب شيميایی بدن شاه . اثر متقابل سطوح مختلف پروتئ1391و چنگيزي، ر.،  ولي پور، ع.غياثوند، ز.، متين فر، ع.، 

 ص. 82-41، 2مجله علمی شيالت ایران. سال بيست و یكم، شماره  .((Astacus leptodactylusميگوي چنگال باریك 



9 

 

ي رشد، تغذیه، بازماندگی و تركيب الشه شاه اثر سطوح مختلف انرژي جيره بر برخی شاخص ها .1391، ر.، چنگيزي و ، ع.ولي پورر، ع.، متين ف ، ز.،غياثوند

 ص. 68-61 سال ششم، شماره سوم،. واحد آزادشهر ،یدانشگاه آزاد اسالم الت،يمجله ش. .(Astacus leptodactylus)ميگوي چنگال باریك 

بيوتيك ایمونوژن در جيره غذایی شاه ميگوي آب مقایسه اثر افزودن مكمل پروبيوتيك پروتكسين و پري . 1391 ولي پور، ع.،ساجدي راد، ا.، زمينی، ع. و 

اول ي. پرور يدر توسعه آبز نینو يهایفن آور هیشرن ( بر شاخص هاي رشد و بازماندگی.Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823شيرین )

 ششم
Valipour, A., Shariatmadari, F., Abedian, A., Seyfabadi, S.J. and Zahmatkesh, A., 2011. Growth, molting and survival 

response of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus, fed two sources of dietary oils. Iranian Journal of 

Fisheries Sciences, 10(3), pp.505-518. 

بچه  یبر رشد و بازماندگ ییغذا زهيدر ج ایبا آرد سو یآرد ماه ینیگزیجاير تأث .1390، ی، د.قيحق یو طالب ی، م.بابل يجواهر ع.،پور،  يلوز.،  ق،یحو یمناف

 ص. 64-57، پنجم، شماره دوم. سال شيالت، دانشگاه آزاد اسالهی، واحد آزادشهر یپژوهش یمجله علم. ديسف یماه

بر اثر  (Astacus leptodactylus)   نیريآب ش يگويء شاه مرشد و درصد بقا يشاخص ها یبررس. 1390 ،ولي پور، ع. و د، ا.، زمينی، ع.ساجدي را

 ي. شماره اولپرور يمجله توسعه آبز. ییغذا رهيدر ج protexin كيوتيپروب يريبكارگ

 يهادر استخر انيماه ديتول شیموجودات ناخواسته و افزا تيدر كنترل جمع یاردك ماه كیولوژي. نقش ب1389 ، ع.،پور يول، ك. و یعباس، ع.، خوال

 ص.  50-39 (,2)19, رانیا التيش ی. مجله علمانيپرورش كپور ماه

 Astacusدر جيره غذایی شاه ميگوي آب شيرین ) Protexinاثر افزودن پروبيوتيك  .1389، م.،  حيات بخشو  ، ع.ولي پور .،ع ،زمينی، ا.، ساجدي راد

leptodactylus)  یول. دوره دوم ، شماره چهارم. یدانشگاه ازاد اسالم یكروبيم يفناور ستیز یپژوهش-یمجله علم هاي رشد و بازماندگی.بر شاخص 

 مجله علمی شيالت ایران.. یبررسی رژیم غذایی ماهی اسبله در تاالب انزل. 1384 پور، ع.،

  88-75(,4)9, يپرور يتوسعه آبز هیزر. نشرخ يایدر زهيفرم پائ  (Rutilus frisii) ديسف یماه یمصنوع ريفن تكث ي. ز1386.ا.، ع،  پوریخان و ، ع.پوريول

 ص.

رشد و  يارهايبر مع مياثر سطوح مختلف كلس .1386و كریم زاده، ك.،  ولي پور، ع.زحمتكش، ع.، پوررضا، ج.، عابدیان كناري، ع.، شریعتمداري، ف.، 

 11(40 ،)385-398 ,(Isfahan University of Technology). علوم آب و خاك   (Astacus leptodactylus)نیريخرچنگ دراز آب ش يماندگار

 ص. 

تاثير سطوح مختلف چربی بر رشد، پوست اندازي و . 1383، ع.، زحمتكش.ج. و س، شریعتمداري، ف.، عابدیان كناري، ع.، سيف آبادي ،ولي پور، ع.

 ص. 85-73 ،سال چهارم.  Astacus leptodactylusماندگاري شاه ميگوي چنگال باریك جوان 

تعيين نياز فسفر در جيره غذایی شاه ميگوي آب  .1383، ك.، كریم زادهو  ، ع.ولي پور ، ف.،شریعتمداري، ع.، عابدیان كناري ، ج.،پوررضا، ع.، متكشزح

 ص. 37-25 ،یی. سال چهارمایدرعلوم  یمجله علم.  (Astacus leptodactylus)شيرین 

 ص. 176-163، 2سال سيزدهم، شماره  مجله علمی شيالت ایران.. در دریاچه سد ماكو بررسی رژیم غذایی سياه ماهی. 1379 پور، ع.، يول

 ص. 88-73، 4, شماره   8دوره  . مجله علمی شيالت ایران. روند تغييرات صيد ماهيان در تاالب انزلی. 1378و طالبی حقيقی، د.،  پور، ع.، يول

 ص. 90-75، 3. سال هفتم، شماره مجله علمی شيالت ایران. الب انزلیبررسی رژیم غذایی اردك ماهی در تا. 1377 پور، ع.، يول

 . ............. ص.2شماره . مجله علمی شيالت ایران. بررسی پراكنش و فراوانی الروهاي شيرو نوميده در تاالب انزلی. 1376 ولي پور، ع.،

  كتب 

 نوع* عنوان
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

1. Mahi Sefid, the Jewel of the Caspian Sea   1388 75 تاليف 

 1379 208 ترجمه روشهاي مطالعه زیست شناسی ماهيان .2

 1378 113 تاليف آبهاي داخلی گيالن –اطلس ماهيان ایران  .3
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 نوآوري ، اختراع، ابتكارو… 

ف
ردی

 

 مورد

 
 تاریخ محل تایيد یا ثبت

1 
مدیر كل شيالت استان  مان شيالت ایراناجرایی شدن تكثير  مصنوعی و پرورش ماهی سفيد فرم پائيزه در ساز

 گيالن

1389 

2 
ثبت اختراع: بيوتكنيك تكثير و پرورش كپور هندي كاتال با استفاده از كوددهی و مدیریت 

 غذادهی در ایران

سازمان ثبت اسناد و امالك 

 كشور

24/1/93 

 

 :ساير آثار منتشر شده 

ف
ردی

 

 عنوان

 نوع*
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

70 
آب  يگويشاه م دي( و روش مناسب صTrapنوع تله ) نیبهتر نييتعنهایی: گزارش 

 ( از مزارع پرورشAstacus leptodactylus) نیريش

 1400 86 تاليف

69 
 تاالب در Anodonta cygnea صدف آنودونت تيجمع ییایپوگزارش نهایی: 

  انزلی

 1399 65 همكاري در تاليف

68 
 Sander  ديسوف سف یپرورش  ماهفن   يبه ز یابيدستگزارش نهایی: 

lucioperca گرم 50تا    ياز  مرحله انگشت قد 

 1399 64 همكاري در تاليف

 1398 73 همكاري در تاليف یصدف آنادونت در تاالب انزل ییغذا میمطالعه رژگزارش نهایی:  67

66 

جيره   426951Lactobacillus plantarum KC  بررسی تاثير پروبيوتيك 

  آالي رنگين كمان ر شاخص هاي رشد، خونی و ایمنی ماهی قزلغذایی ب

Oncorhynchus mykiss)) 

 1398 37 تاليف

65 

 يبر رشد، پاسخ ها Lactobacillus plantarum كيوتيپروب ريتاثگزارش نهایی: 

)             نیريآب ش كیچنگال بار يگويو مقاومت در برابر استرس در شاه م یمنیا

1823 ,Astacus leptodactylus (Eschscholtz 

 1398 55 تاليف

64 

 يبر عملكرد رشد، پاسخ ها دیگوساكاريگاالكتوال كيوتيپرب ريتاثنهایی:  گزارش

 يگويدر شاه م Aeromonas hydrophila يو مقاومت در برابر باكتر یمنیا

 ,Astacus leptodactylus (Eschscholtz ن،یريآب ش كیچنگال بار

1823) 

 1398 53 تاليف

63 
 یبوم ريغ يگويم یسطح تروف نييو تع هیتغذ یبررس: نهاییگزارش 

Macrobrachium nipponense یدر تاالب انزل 

 1398 41 همكاري در تاليف

 1398 46 همكاري در تاليف نئور اچهیدر یتوپالنكتونيف تيمطالعه ساختار جمعگزارش نهایی:  62

 1398 34 همكاري در تاليف نئور اچهیدر یوپالنكتونزئ تيمطالعه ساختار جمعگزارش نهایی:  61

 1398 55 همكاري در تاليف گزارش نهایی: طرح ترویجی مصرف فراورده هاي متنوع از كپور ماهيان 60
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ف
ردی

 

 عنوان

 نوع*
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

59 
لوم در عرصه هاي مختلف ع یپژوهش و اثر بخش قرن كینكوداشت گزارش نهایی: 

 كشور یالتيش

 1398 42 همكاري در تاليف

58 
هایی: مطالعات بوم شناختی دریاچه نئور به منظور احياء حفاظت پایدار از گزارش ن

 دریاچه

 1397 286 همكاري در تاليف

57 
 یمثل ماه ديبر توان تول یطيمح یسيامواج الكترومغناط ريمطالعه تاثگزارش نهایی: 

 در زنجان Pterophyllum Scalareآنجل  ینتیز

 1397 54 همكاري در تاليف

 1397  همكاري در تاليف هایی: ارائه راهكارهاي آبزي پروري دریاچه نئور استان اردبيلگزارش ن 56

55 
گزارش نهایی: شناسایی ماهيان و بررسی رژیم غذایی آنها در دریاچه نئور استان 

 اردبيل

 1397  همكاري در تاليف

 1397 53 همكاري در تاليف زلی فيتوپالنكتونی تاالب ان تراكم شاخه هاي و پراكنشگزارش نهایی: مطالعه  54

 1397 54 همكاري در تاليف تاالب انزلی یزئوپالنكتون تراكم شاخه هاي و پراكنش بررسیگزارش نهایی:  53

 Artificial Spawning of Rutilus frisii kutum ofگزارش نهایی : 52

Autumn Form 

 2007 32 تاليف

51 
ه كن در حوضه آبریز دریاچه شهداي گزارش نهایی: مطالعه ليمنولوژیك رودخان

 خليج فارس )چيتگر(

 1396 65 همكاري در تاليف

 1396 86 همكاري در تاليف (استان زنجان) جرودیگالبر شهرستان ا یمطالعه سد خاك 50

بررسی اقتصادي پرورش توام كپور ماهيان هندي و چينی و  بازار آن گزارش نهایی:  49

 در ایران

 1395 60 همكاري در تاليف

 1395 44 همكاري در تاليف گزارش نهایی: مطالعه ساختار جمعيت فيتوپالنكتونی تاالب انزلی  48

 1395 42 همكاري در تاليف گزارش نهایی: مطالعه ساختار جمعيت زئوپالنكتونی تاالب انزلی  47

ي گزارش نهایی: مطالعه و  امكان سنجی رودخانه گاماسياب  به منظور توسعه آبز 46

 پروري

 1395 86 همكاري در تاليف

گزارش نهایی: بررسی آلودگيهاي زیست محيطی فلزات سنگين و سموم كشاورزي  45

 در رودخانه پایاب یامچی اردبيل  

 1395 36 همكاري در تاليف

 Rutilus rutilus caspicusبررسی نيازهاي غذایی ماهی كلمه گزارش نهایی:  44

 دریاي خزر

 1395 52 همكاري در تاليف

تعيين اندازه مناسب رهاسازي ماهی سفيد از طریق ارزیابی قابليت هاي گزارش نهایی:  43

 تنظيم اسمزي

 1395 48 همكاري در تاليف

 Rutilusبررسی تاثير تراكم در رشد و ماندگاري بچه ماهی سفيد )گزارش نهایی:  42

kutum با آب دریاي خزر  ( در پرورش 

 1395 22 تاليف

ارش نهایی:  امكان سنجی آب هاي زیرزمينی  پایاب سد یامچی اردبيل جهت گز 41

 توسعه آبزي پروري

 1395 94 تاليف



12 

 

ف
ردی

 

 عنوان

 نوع*
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

وري  در گزارش نهایی: مطالعه و امكان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزي پر 40

 طرح ( )  استان اردبيل

 1394 144 تاليف

 1394 55 تاليف دخانه پایاب سد یامچی اردبيلبررسی ظرفيت هاي آبزي پروري رو :ییگزارش نها 39

 1394 49 همكاري در تاليف گزارش نهایی: بررسی عوامل فيزیكی و شيميایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبيل   38

بررسی امكان رسيدگی جنسی پيش مولدین كپور ماهيان هندي در گزارش نهایی:  37

 استخرهاي خاكی

 1394 51 تاليف

تعيين دز مناسب تزریق هورمون اواپریم جهت افزایش راندمان تكثير نهایی:  گزارش 36

 مصنوعی اردك ماهی

 1394 110 همكاري در تاليف

و حاشيه  یدست سد شاهچراغ نيمناطق پائ یمطالعه و امكان سنجگزارش نهایی:  35

 يپرور يبه منظور توسعه آبز  دامغان یچشمه عل رودخانه

 1394 64 فيتال

بررسی امكان ترویج پرورش ماهی آزاد دریاي خزر با استفاده از  آب رش نهایی: گزا 34

 لب شور ساحلی در استخرهاي بتونی

 1394 40 همكاري در تاليف

 1393 60 همكاري در تاليف كشت توام ماهی سوف با كپور ماهيان چينیگزارش نهایی:   33

و كنسانتره آن جهت استفاده  تهيه دستورالعمل كشت و پرورش جلبكگزارش نهایی:  32

 در تغذیه ماهی فيتوفاگ پرورشی و ارائه آموزش هاي الزم

 1393 66 همكاري در تاليف

مطالعه گونه هاي آبزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان و معرفی گزارش نهایی:  31

 مكان هاي مستعد آبزي پروري

 1392 118 همكاري در تاليف

ي گو نه هاي ماهيان بومی تاالب انزلی با هدف حفظ تنوع مولد سازگزارش نهایی:  30

 زیستی )فاز اول الي ماهی و كپور تاالبی (

 1392 41 فيتال

 1391 278 همكاري در تاليف برنامه راهبردي ماهيان گرمابی 29

به منظور  (Aspius aspius)گزارش نهایی: مولد سازي و تكثير ماهی ماش   28

 بازسازي ذخایر

 1391  ر تاليفهمكاري د

 1391 60  : مولد سازي شاه ميگوي آب شيرینگزارش نهایی 27

 1تعيين نرماتيو پرورش كپورماهيان هندي از بچه ماهی نورس تا وزن گزارش نهایی:  26

 گرمی در استخرهاي خاكی

 1390 42 همكاري در تاليف

روش نيمه  بررسی امكان پرورش كپور ماهيان چينی و هندي، بهگزارش نهایی:  25

 متراكم ) در شرایط استان گيالن (

 1390 61 همكاري در تاليف

 متراكم ) روش به هندي، چينی و ماهيان كپور پرورش امكان بررسیگزارش نهایی:  24

 گيالن( استان شرایط در

 1390 59 همكاري در تاليف

 1389 71 تاليف ي ذخایر گزارش نهایی: بررسی تكثير مصنوعی ماهی سفيد فرم پائيزه براي بازساز 23

 1388 126 همكاري در تاليف گزارش نهایی: پرورش توام اردك ماهی با كپور ماهيان پرورشی 22
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ف
ردی

 

 عنوان

 نوع*
 تعداد

 صفحات
 تاریخ چاپ

اي زیستی گزارش نهایی: بررسی تاثير مقادیر مختلف فسفر وكلسيم جيره بر شاخص ه 21

 و پرورشی شاه ميگوي آب شيرین

 1388 62 همكاري در تاليف

ر گزارش نهایی: بررسی تاثير سطوح مختلف چربی و نسبت هاي مختلف روغن ب 20

 رشد، ماندگاري و تركيب بدن شاه ميگوي آب شيرین

 1388 32 تاليف

زي ماهی آزاد دریاي خزر از طریق ارزیابی اتعيين اندازه مناسب رهاسگزارش نهایی:  19

 قابليت هاي تنظيم اسمزي 

 1387 52 همكاري در تاليف

بررسی تاثير سطوح مختلف پروتئين جيره بر عملكرد ماهی كپور در استخرهاي بتونی  18

 با آب جاري

 1386 48 تاليف

پراكنش آن با  و   gracilis Capoeta capoetaماهیبررسی زیست شناسی سياه  17

 اهداف تكثيروپرورش

 1386 65 همكاري در تاليف

و پراكنش آن با اهداف تكثير و  یبررسی زیست شناسی سياه ماهگزارش نهایی:  16

 پرورش

 1386 71 همكاري در تاليف

 1382 152 تاليف گزارش نهایی: مطالعات جامع تاالب انزلی 15

 1379 35 تاليف بررسی تغذیه ماهيان در دریاچه مخزنی سد ماكوگزارش نهایی:  14

 1379 32 ترجمه غذا و تغذیه ماهيانمقاله:  13

 1379 28 ترجمه امل اسپرمتوليد و تكمقاله: 12

 1379 25 ترجمه توليد و تكامل تخمكمقاله: 11

 1379 31 ترجمه توليد مثل طبيعی و مصنوعی در اردك ماهیمقاله: 10

 1378 105 تاليف 1371-75در پنج ساله در تاالب انزلی روند تغييرات صيد ماهيان گزارش نهایی:  9

 1376 30 ترجمه سوف در دریاچه الگير دیردر تركيهغذاي جمعيتی معرفی شده اي از مقاله: 8

 1376 25 ترجمه توليد مثل اردك ماهیمقاله: 7

بررسی تالش صيد ، ميزان برداشت و برخی ویژگيهاي زیستی ماهيان گزارش نهایی:  6

 تاالب انزلی

 1375 119 تاليف

 1375 20 تاليف ماهی سه خاره تاالب انزلیگزارش:  5

 1374 18 ترجمه ه خاره رودخانه كامچاتكاماهی سمقاله:  4

 1374 22 ترجمه تكثير و پرورش اردك ماهیمقاله:  3

 1374 62 ترجمه تكثير و پرورش ماهی در ایاالت متحده)یك فصل از فصل(  2

 1374 20 ترجمه G.attenutusپراكنش و رفتار غذایی ماهی مقاله:  1

 

  :شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي 
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Title Conference Level Place Year Name 

The effect of dietary 

galactooligisaccharide on innate 

immune response and stress resistance 

survivle of narrow clawed crayfish, 

Astacus leptodactylus   

International 

Congress on 

Fisheries and 

Aquatic 

Research 

International Tehran 2021 
 

Nedaei S.; Noori A.; 

Valipour A.R.; 
Khanipour A.A.; 

Hoseinifar S.H. 

An investigation into the effect of 

Lactobacillus plantarum on carcass 

composation, nutrient effeciency 

indicesT growth performance and 

survivle of narrow clawed crayfish, 

Astacus leptodactylus 

International 

Congress on 

Fisheries and 

Aquatic 

Research 

International Tehran 2021 

 
Nedaei S. *; Noori A.; 

Valipour A.R. ; 
Khanipour A.A. ; 

Hoseinifar S.H. 

 يدر استخرها گويشاه م ديمناسب ص يتله ها

 یپرورش

 _بندر انزلی

پژوهشكده آبزي 

بهاي آروري پ

 داخلی

بندر  -گيالن منطقه اي

 انزلی

1398 

 پور يول رضايعل

THE EFFECT OF ENCAPSULATED 

Lactobacillus plantarum KC426951 

AS A PROBIOTIC IN DIET ON 

GROWTH AND BLOOD FACTORS 

OF RAINBOW TROUT 

(Oncorhynchus mykiss) 

Aquaculture 

Europe 2019 
International Germany

- Berlin,  
2019 

Oct. 7 

- 10 

Alireza Valipour, 
Hamideh Kordi, 

Mahmoud Hafezieh, 

Alireza Shenavar 

Masooleh 

MONOCULTURE OF PIKEPERCH 

(Sander lucioperca) IN INTENSIVE 

SYSTEM OF IRAN 

Aquaculture 

Europe 2019 
International Germany

- Berlin,  
2019 

Oct. 7 

- 10 

Mohammad Sayyad 

Bourani1, Pourkazemi, 

M. Mortezaei, S.R, 

Valipour, A 

 يبرنامه ها و رانیدر جهان و ا يپرور يآبز

 توسعه آن يبرا يپرور يپژوهشكده آبز

 _بندر انزلی

پژوهشكده آبزي 

بهاي آپروري 

 داخلی

بندر  -گيالن منطقه اي

 انزلی

1397 

 عليرضا ولي پور

پرورش در  يمناسب برا یبوم انيماه يگونه ها

 خزر يایقفس در در

موسسه تحقيقات 

 علوم شيالتی كشور

 1396  منطقه اي
 عليرضا ولي پور

THE EFFECT OF IRON 

NANOPARTICLES ON GROWTH 

AND SURVIVAL OF RAINBOW  

TROUT Oncorhynchus mykiss 

The ASIAN-

PACIFIC 

AQUACULTU

RE 2017 

International Malaisya

-Kuala 

lumpur 

2017 Alireza Valipour, 
Hamideh Kordi; Alireza 

Shenavar Masouleh; 

Mahmoud Hafezieh 

 يآبز يبرا یفرصت نیريآب ش يگويشاه م

 در كشور يپرور

شاه  ییگردهما

 نیريآب ش يگويم

 قاتيمركز تحق

 هياروم -ايآرتم

آذربایجان  منطقه اي

 اروميه-غربی

1396 

 عليرضا ولي پور
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ظور پهنه من هب GIS-MCDMفی مبتنی بر مدل معر

 بندي مناطق استقرار قفس هاي پرور ماهی

منطقه -همایش ملی

اي آبزي پروري 

 ماهيان دریایی

 -خوزستان نطقه ايم-ملی

 اهواز

 یع.، خان ،یجان نيحس 1394

جمالزاد فالح، ف.، پور،ع.ا.، 

سهرابی، ت.، .، ،میبوران اديص

 ..، بهمنش، شپور، ع يول

اختمان شبكه هاي توري در قفس هاي بررسی س

 پرورش ماهی در دریا

منطقه -همایش ملی

اي آبزي پروري 

 ماهيان دریایی

 -خوزستان منطقه اي-ملی

 اهواز

1394 
خانی پور،ع.ا.، بهمنش، ش.، 

 صياد بورانی،م. ولي پور، ع.،

نگاهی به پرورش ابزیان در قفس با تاكيد بر 

 ییگونه هاي مهم پرورش در آبهاي دریا
منطقه -همایش ملی

اي آبزي پروري 

 ماهيان دریایی

 -خوزستان منطقه اي-ملی

 اهواز

صياد بورانی،م.، خانی پور،ع.ا.،  1394

ولي پور، حسين جانی، ع.، 

 بهمنش، ش. ع.،

بچه  يتراكم در رشد و ماندگار ريتاث یبررس

 خزر يایآب در با در پرورش ديسف یماه
 _بندر انزلی

پژوهشكده آبزي 

ابهاي داخلی پروري  

بندر  -گيالن منطقه اي

 انزلی

1394 
ALIREZA 

VALIPOUR 

EFFECTS OF DIETARY CHICKEN 

MEAL PROTEIN LEVELS ON 

GROWTH AND 

SURVIVAL OF COMMON CARP, 

Cyprinus carpio, IN CONCRETE 

PONDS WITH FLOWTHROUGH 

WATER 

WAS 2015 

14-16 Dec. 
International Tehran, 

IRAN 
2015 

ALIREZA 

VALIPOUR AND ALI 

ASGHAR KHANIPOUR 

THE IMPORTANCE OF AQUATIC 

PLANTS IN AQUACULTURE 
WAS 2015 

14-16 Dec. 
International Tehran, 

IRAN 

2015 Adel.Hosseinjani*, 

Esameil.Sadeghinejad, 

Touraj.Sohrabi, 

GholamReza.Mehdizade

h, 

Sohrab.Dejandian, 

Fereidoun. Chakmeh 

Douz, Alireza 

Valipour 

HISTOLOGY OF GONAD IN 

SWAN MUSSEL Anodonta cygnea 

IN ANZALI LAGOON 

WAS 2015 

14-16 Dec. 
International Tehran, 

IRAN 

2015 Mohaddeseh 

Ahmadnezhad*, Sohrab 

Dajandiyan, Ali Asghar 

Khanipour, Ali Reza 

Valipour, 
Mohammad Sayad 

Bourani, Fereydoon 

Chakmedooz, Adel 

Hosseinjani 
COMERCIAL FISH BIODIVERSITY 

IN ANZALI LAGOON 

WAS 2015 

14-16 Dec. 
International Tehran, 

IRAN 

2015 Sadeghinejad Masouleh, 

E., Valipour, A., 
Pourgholami Mogadam, 

A., Fllahi, M., Abbasi, 

K., Hoseinjani, A. 

Sayyad Bourani, M 

THE EFFECT OF REARING 

DENSITY ON GROWTH 

PERFORMANCE AND SURVIVAL 

RATE OF RUTILUS KUTUM WITH 

CASPIAN SEA WATER  

AQUA 2012 
Vodnany, 
Czech 
Republic,  
July 21,  

 

International Czech 2012 Valipour A.& 

Maghsoudi H.  
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Partial and Total Replacement of 

Fish Meal with Soybean Meal in 

Practical Diets for Rutilus frisii 

kutum 

 

ASIAN 

PACIFIC 

AQUACULTU

RE 2011 

Le Meridien 

Resort and 

Convention 

Center, Kochi, 

India 
18-20 Jan 2011 

International India 2011 Manafi  .,Valipour A

Z., Javaheri M.,  

Haghighi D. 
 

THE EFFECT OF DIETARY 

PROTEXIN AS A PROBIOTIC ON 

GROWTH PERFORMANCE AND 

SURVIVAL OF NARROW 

CLAWED CRAYFISH (ASTACUS 

LEPTODACTYLUS) 

ASIAN 

PACIFIC 

AQUACULTU

RE 2011 

Le Meridien 

Resort and 

Convention 

Center, Kochi, 

India 
18-20 Jan 2011 

International India 2011 Sajedi A., Zamini A., 
,. Valipour A 

 

 

 

 

Porto – Portugal 

October 5-8 2010 
International Portugal 2010  

THE EFFECT OF Gammarus sp. 

and SMOKED FISH MEAL OF 

DIET ON FOOD 

CONSUMPTION 

PROGRESSING OF A. 

leptodactylus 

 

World 

Aquaculture 

2009,  
 May 25-29, 

Veracruz, 

Mexico 

 

International Mexico 2009 Valippour A., 

Khanjan R., 

Zahmatkesh A., 

Mousavi A., Sayyad 

Bourani M. 

 

MAHI SEFID (KUTUM), Rutilus 

frisii kutum, INTRODUCING AS 

A SUITABLE FISH SPCIES FOR 

AQUACULTURE IN IRAN 

 

Aquaculture 

Europe 2009 
Norwegian 
University of 
Science and 
Technology, 
Trondheim, 
Norway 
15- 17, 2009 

International Norway 2009 Valipour A.,  
Khanipour A. A. 

Behmanesh Sh. and 

Sayyad Bourani M  

GROWTH PRACTICAL DIET 

INTRODUCING FOR NARROW 

CLAWED CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, IN IRAN 

 

Asian-Pacific 

Aquaculture 

2009 - Kuala 

Lumpur, 

Malaysia - 

November 3 - 6, 

2009 

International Malaysia 2009 , . Valipour A

Zahmatkesh A.,  

. Khanipour A.A
 

 

The first restocking of autumn 

form kutum Rutilus frisii kutum, in 

Iranian coastal of Caspian Sea 

World 

Aquaculture 

2008, May. 19-

23, Busan 

International Korea  2008 Valipour A.,  

Khanipour A. A. and 

Sayyad Bourani M. 

Study of smoltification in the 

Caspian Trout (Salmo trutta 

caspius) 

World 

Aquaculture 

2008, May. 19-

23, Busan 

International Korea  2008 Sayyad Bourani M.,  

Abtahi B. , Bahmani 

M. , Krayushkina A., 

Valipour A.,  and 

Hallajian A. 

Effects of varius levels of lipid on  

body composition of Narrow-

International 

Association of 
International Finland 2008 Valippour A., 

Shariatmadari F., 
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Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus, Esch.,1823. 
Astacology 

Conference 

(IAA 17), Aug. 

4-8, 2008 

Kuopio 

Abedian A., Seyfabadi 

J.,  Zahmatkesh A.,  

The Relative Growth of Different 

Organs and Length-Weight 

Relationship in Freshwater 

Astacus leptodactylusCrayfish,  

International 

Association of 

Astacology 

Conference 

(IAA 17), Aug. 

4-8, 2008 

Kuopio 

International Finland 2008 Zahmatkesh A., 

Karmzadeh K. 

Valippour A., 

Rahmati H.R.  

GROWTH PERFORMANCE, 

MOLYING AND BODY 

COMPOSITION OF JUVENIL 

NARROW CLAWED 

CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, FED DIFFERENT 

LIPID LEVELS DIETS 

Aquaculture 

Europe 2008- 
September 
15-18, 2008, 
Krakow, 
Poland 

International Poland 2008 Valippour A., 
Shariatmadari F., 

Abedian A., Seyfabadi 

J.,  Zahmatkesh A., 

Sayyaad Bourani M.  
 

The efficiency of diets containing 

different levels of Phosphorus in 

feeding freshwater crayfish, 

Astacus leptodactylus 

 SSSSSSSSS SS9

of the 

Malaysian 

Society of 

Applied 

Biology,  

International Malaysia 2007 Zahmatkesh A., 

Karimzadeh K. & 

Valipour A. 

Cultivation of Autumn form 

Rutilus frisii kutum  

Warmwater 

Aquaculture 

and Biological 

Productivity of 

Basisns of Arid 

Climate 

International Russia 

(Astrakhan) 
2007 Valipour A. and  

Khanipour A. A. 

GROWTH and SURVIVAL 

RESPONSE of JUVENILE 

NARROW CLAWED 

CRAYFISH, Astacus 

leptodactylus, FED TWO 

SOURSES of DIETARY OIL 

 

Aquaculture 

Europe 2007, 

Oct. 24-27, 

Istanbul,  

International Turkey 2007 and   .Valipour A

Zahmatkesh A. 

The Effects of n3/n6 Ratio on the 

Growth, Molting and Survival of 

Juvenile Narrow-Clawed Crayfish, 

Astacus leptodactylus., ,. 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 16) 

International Australia 2006 Valipour A., 

Zahmatkesh … 

Resent Status of Crayfish in 

IRAN.  

 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 16) 

International Australia 2006 Valipour A. 

The Effects of Dietary Lipid Levels on 

the Growth, Molting and Survival 

Response of Yearling Narrow-

Clawed Crayfish Astacus 

leptodactylus.  

International 

Conference on 

“Coastal 

Oceanography 

and Sustainable 

Marine 

Aquaculture  

International Malaysia 2006 Valipour A., 
Shariatmadari, 

Abedian, Seyfabadi, 

… 

Determination of Suitable size of 

Salmo trutta caspius for releasing 

International 

Conference on 

“Coastal 

Oceanography 

International Malaysia 2006 Bourani, Abtahi, 

Bahmani, 

Krayushkina, 

Valipour A. 



18 

 

or Marine Culture by Evaluation of  

Somatic Ability 

and Sustainable 

Marine 

Aquaculture 

The Effects of Dietary Lipid Levels on 

the Growth, Molting and Survival 

Response of Juvenile Narrow-

Clawed Crayfish Astacus 

leptodactylus.  

AQUA 2006 International ITALY 

Florence- 
2006 Valipour A., 

Shariatmadari, 

Abedian, Seyfabadi 

Artificial Incubation of Narrow-

Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus Eggs 

  SS14
Conference of 

Biology  

International Iran-

Tehran 
2006 Valipour A.,  

Rezazadeh & Saaleh 

Surveying the Efficiency of Drift 

Gillnet Two Sheet , for Capturing 

Brooders Autumn Form Kutum for 

Artificial 

International 

Scientists 

Conference 

International Russia 

(Astrakhan) 
2006 Khanipour A.A., 

Watandoost, M., 

Aminian B., Valipour 

.and Karimpour M A. 

Determination of Time and 

Amount Feeding of Narrow-

Clawed Crayfish, Astacus 

leptodactylus. 

  SS13

Conference of 

Biology  

International Iran-Rasht 2005 Saebi  Valipour A.,

and Mehri 

Design and Using a Experimental 

System for Culture and Nutritional 

Studies on Crayfish 

International 

Association of 

Astacology 

Conference(IA

A 15) 

International England 2004 Valipour A.& 

Zahmatkesh 

Studying of the Caspian sea 

anadromous fish migration and 

spawning in the sefidrud river 

Materials of the 

First 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference of 

Young 

Scientists July 

7-9 , 2004 

International Russia 2004 Abbasi K., Moradi M., 

Ramzani M.R., 

Valipour A. 

A study of Natural Diet of 

Hemiculter leucisculus in Anzali 

Lagoon 

Second 

Congress of 

Biology  

International Iran-

Mashhad 
2004 & .Valipour A

Toorchi  

Determination of Morphometric 

and Morphomeristic characteristics 

of Tinca tinca in Anzali Lagoon 

Second 

Congress of 

Biology  

International Iran-

Mashhad 
2004 Valipour A.& Abed 

Haghighi 
 

Study on Change in Fishing in 

Anzali Lagoon 

International 

Conference “non-
linear World” 

International Russia 2004 .Valipour A 

Изучение миграции и нереста в 

р. Сефидруд анадромных видов 

рыб Каспийского моря 

 

Complex 

Research of the 

Biological 

Resources of 

the South Seas 

and Rivers 

International Russia 2003 Аббаси К., Моради 

М.,Рамзани М. Р., 

Валипур А., 
Махисефат Ф., Х. 

Нороози 

 Pdiococcus پروبيوتيك تاثير

acidlacticus  بچه مانی زنده رشد و بر 

 خزر سفيددریاي ماهيان

Rutillus kutum 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 ، شهركی حامدي نجمه 1391

 ، پور عليرضاولي

 سيده ، ریا پوربی حميدعبداله

 رضوي پوري

 جيره در گوشت پودر با ماهی پودر جایگزینی

صفات  و ماندگاري رشد، در آن تأثير و غذایی

 كمان رنگين آالي قزل ماهی الشه

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 ،  ریا بی پور عبداله حميد 1391

 روح ، پور ولي رضا علي

 آبادي مشك دابونی اهلل

 پورغالم محبعلی
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جنس هاي مختلف پالنكتونی در افزایش  نقش

 توليدات آبزیان

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

مریم فالحی، عباسعلی  1391

، عليرضا ولي پورمطلبی،

 شهرام بهمنش، علی دانش

 مختلف هاي نسبت تاثير بررسي

 رشدو بر جيره چربي به كربوهيدرات

 خزر درياي سفيد ماهيان بچه ماندگاري

Rutillus kutum 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 ، رضوي پوري سيده 1391

 ، ریا پوربی حميدعبداله

 نجمه ، پور عليرضاولي

 محمدمهدي ، شهركی حامدي

 طاعتی

 بر جيره C ويتامين مختلف سطوح بررسي

 خوني فاكتورهاي ، ماندگاري رشد،

 خزر درياي سفيد ماهي بچه بدن وتركيبات

Rutilus kutum )) 

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 ، فروشانی نداصرامی 1391

 ریا، پوربی حميدعبداله

 پور عليرضاولي،

 احمدقناعت ، صمددرویشی

 رضاخميرانی رشتی، پرست

 شاخص بر كلسيم مختلف ازسطوح تاثيراستفاده

 ي جيره در خونی هاي شاخص و رشد،بقا هاي

 Rutilus) خزر دریاي سفيد ماهی بچه غذایی

Kutum)  

 -بوشهر  ملی همایش ملی آبزیان

 ایران

 ، مجيدي جوان شهال 1391

  ریا، پوربی حميدعبداله

 پور عليرضا ولي

 احمدقناعت ، صمددرویشی

 ، رضاخميرانی رشتی پرست

اعمال مدیریت شيالتی و حفظ خزانه ژنی ماهی 

 (Rutilus frisii kutum)سفيد 

اي بدست آمده تاالب انزلی با استفاده از داده ه

 توسط روش مولكولی ریزماهواره

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 1390 ایران ملی
ف. چكمه دوز قاسمی، م. 

پوركاظمی، م. یارمحمدي، ش. 

 ع. ولي پوربهمنش، 

بررسی امكان مولد سازي شاه ميگوي آب 

 شيرین در محيط استخري
 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

  ع. ولي پور،م. مومنی، 

م. احمد نژاد، ف. ماهی صفت، 

 س.ع. موسوي ، 

تعيين زي فن تكثير مصنوعی ماهی سفيد، 

Rutilus frisii kutumفرم پائيزه ، 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 
 و    ولي پور  عليرضا

 ورعلی اصغر خانی پ

بررسی نقش بيولوژیكی اردك ماهی دركنترل 

جمعيت موجودات ناخواسته و افزایش توليد در 

 واحد سطح

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 
 كيوان عباسی و  علی خوال ، 

 عليرضا ولي پور

امكان ترویج پرورش ماهی آزاد دریاي  بررسی

 لب شورخزر با استفاده از آب 

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

مقصودیه  .صياد بورانی، ح .م

 طالبی حقيقی،  .كهن، د

 یصياد بوران م. ،رولي پو .ع

 Silurus glanis)تكثيرمصنوعی ماهی اسبله 

L. 1758)  با استفاده از هورمون اواپریم و

 اهيانمقایسه آن با عصاره هيپوفيز كپور م

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

ش. بهمنش، ا. كمالی، او. 

 ،پور ولي  عليرضا لينهارت،

  محمدرضا رمضانی

ماهيان  بررسی كشت توام اردك ماهی با كپور

 پرورشی 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 ایران ملی
1390 

؛ ع. پور  ع. وليع. خوال ؛ 

ميرزاجانی ؛ س. فخرالدین 
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ميرهاشمی نسب ؛ ج.سك آرا ؛  آذر  9 -8 

 س. خطيب و  ف. ماهی صفت

بررسی بيولوژي مولدین شاه ميگوي آب شيرین 

(Astacus leptudactylus) 

 در استخر هاي پرورشی

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

، ش. ع. ولي پور م.مومنی،

 ش، بهمن

ب. محمدي تبار ،  ع. حسين 

 جانی، ص. اميدوار

بررسی امكان جایگزینی نسبی كنجاله كانوالبه 

جاي پودر ماهی وتاثيربر روي آناليز الشه بچه 

 ماهيان سفيد

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

 خارا، .اميري سندسی ح .ا .س

  ، موسوي.ع  ،ولي پور .ع 

 محمدي تبار .ب

تاثير نسبت هاي مختلف روغن ماهی  بررسی

 كيلكا به روغن سویا در جيره بر تركيب

بيوشيميایی بدن شاه ميگوي چنگال باریك، 
Astacus leptodactylus 

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

 .، ع*ولي پور  عليرضا

شریعتمداري،  .زحمتكش، ف

سيف  .ج.ابدیان، سع .ع

  آبادي

 تاثير سطوح مختلف چربی، نوع روغن و نسبت

n-3/n-6 جيره بر رشد و ماندگاري 

(Astacus leptodactylus ) 

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

  ع.،  زحمتكش، ، ع.، ولي پور

 ع.، عابدیان،ف.،  شریعتمداري،

 .].T s سيف آبادي

تأثير سم دیازینون بر ميزان آنزیم كولين  ررسیب

 استراز وهماتولوژي ماهی سفيد دریاي خزر

Rutilus frisiikutum 

 

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

ش.،  جميلی،.شن.، فكري، 

  ع.، ولي پور،م. رامين، 

 ، ع.زمينی

پائين امكان سنجی رودخانه چشمه علی و مناطق 

دست سد شاهچراغی دامغان به منظور توسعه 

 آبزي پروري

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

  عليرضا

 .ا.زحمتكش، ع .ع ، ولي پور

صياد بورانی،  .م  خانی پور،

 .وطن دوست، ج.فالحی، م.م

 .ع مكارمی، .سبك آرا، م

 زحمتكش .ي داداي قندي،

پالنكتونی رودخانه چشمه علی و  بررسی جوامع

 پایين دست سد شاهچراغی دامغان

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

 عليرضا 

 .زحمتكش، ج .ع ولي پور ،

 مكارمی،  .سبك آرا، م

  فالحی .م

 ( Copepoda ) مطالعه تراكم شاخه پاروپایان

 در تاالب انزلی

اولين همایش ملی 

  زي پروري ایرانآب

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

 .، ع1سبك آرا  .فالحی ، ج .م

 عليرضا ولي پورمطلبی ، 

 عبدوس .ا 

بررسی چالش هاي تكثير و پرورش كپور ماهيان 

و اقدامات پيش بينی شده در برنامه راهبردي 

 ماهيان گرم آبی كشور

اولين همایش ملی 

  آبزي پروري ایران

 آذر  9 -8

 انایر ملی

1390 

ه. حسين زاده صحافی، م. 

 شریف روحانی،

ح ص.، م. شریفيان ، غ. 

اسكندري، ح. نظام آبادي، 

 ش.بهمنش، ح.  عبدالحی، 



21 

 

 ع.،  ،رولي پو

 ، ج.معاضديد.، حقيقی، 

ضریب چاقی وپارامتر هاي رشد بچه ماهی كپور 

 ( در خوزستان وگيالن  Catla catlaكاتال )

 

اولين همایش ملی 

  ري ایرانآبزي پرو

 آذر  9 -8

 ایران ملی

1390 

ه. حسين زاده صحافی، ع. 

 عليرضا مرتضوي زاده ،

، ش. ج. صياد فر ،ولي پور

 بهمنش، ج. معاضدي

مكمل سازي جيره غذایی شاه ميگوي آب 

( با پري Astacus leptodactylusشيرین  ) 

و تاثير ان بر  Immunogeonبيوتيك 

 معيارهاي رشد و نرخ بقاء      

نخستين همایش 

هفته پژوهش و 

فناوري علوم 

كشاورزي و منابع 

 طبيعی 

ولي ساجدي، ا.، زمينی، ع.ع. و  1389 ایران  منطقه اي

 پور ،ع.

بررسی تغذیه سياه ماهی در دریاچه مخزنی سد 

 ماكو

اولين همایش ماهيان  

استخوانی دریاي 

 خزر

Ntional  ولي پور،ع. 1380 ایران 

 

 مي :تشويقات و جوايز عل 

ف
دي

ر
 

 مورد

 
 تاريخ اعطاء اعطا كننده

 1372 دانشگاهيس یر اول و ممتاز مقطع كارشناسیدانشجوي  1

 1377 رئيس مركز تحقيقات شيالتی گيالن اجراي موفق پروژه هاي تحقيقاتی مركز و پيشبرد اهداف آزمایشگاه ماهی شناسی 2

 1377 رئيس مركز تحقيقات شيالتی گيالن تشكيل آزمایشگاه تغذیه ماهی 3

 1385 موسسه تحقيقات شيالت ایران رئيس پژوهشكده آبزي پروري ـآبهاي داخلی -محقق نمونه موسسه تحقيقات شيالت ایران 4

 1386 وزیر علوم، تحقيقات و فن آوري وزارت جهاد كشاورزي در كشور  1386مجري پروژه برتر سال  5

 1386 استاندار گيالن استان گيالن  1386مجري پروژه برتر سال   6

 1388 استاندار گيالن 1388ل پژوهشگر  نمونه استان گيالن در سا 7

فرماندار بندر انزلی و رئيس پارك علم  1389پژوهشگر  نمونه شهرستان بندر انزلی در سال  9

 وفنآوري  گيالن

1389 

 1388 استاندار گيالن 1390پژوهشگر  نمونه استان گيالن در سال  10

 1399 ه ریيس موسس 1399در سال  رانیا التيش قاتيمحقق نمونه موسسه تحق 11

    

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته 

ف
دي

ر
 

 عنوان
 تاريخ

 عضويت
 سمت* ويتعض مدت

 عضو كميته سال 2 1397 كميته ترویج و یافته هاي علمی موسسه تحقيقات علوم شيالتی كشور 17
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م شيالتی ت ایران و موسسه تحقيقات علوكميته تكثير و آبزیان سازمان شيال 16

 كشور

 عضو كميته سال 5 1393

بزي آكميته تكثير و پرورش آبزیان اداره كل شيالت گيالن و پژوهشكده  15

 پروري

 عضو كميته سال 8 1393

 عضو كارگروه سال 5 1393 عضو كارگروه تخصصی غذاي زنده آبزیان 14

 عضو كميته سال 2 1390 شاغل زي بخش شيالت و آبزیانعضو كميته تخصصی تدوین استاندارد م 13

 مسئول كميته سال 1 1389 دبير كميته  علمی اولين همایش ملی آبزي پروري ایران 12

 عضو كميته سال 1 1389 عضو كميته اجرایی اولين همایش ملی آبزي پروري ایران 11

گروه  –ن طرح اجرایی جمع آوري ایده هاي نو براي توسعه استان گيال 10

 شيالت

 عضو كميته سال 1 1387

 انجمن بين المللی شاه ميگو شناسی 9

International Association of Astacology 

 عضو انجمن ادامه دارد 2008

 دبير كميته یكسال 1386 "ژنتيك و اصالح نژاد ماهيان گرم آبی   تكثير ، "كميته برنامه راهبردي  8

 عضو كميته یكسال 1386 "پرورش ماهيان گرم آبی  "كميته برنامه راهبردي  7

 عضو كميته یكسال 1386 "برنامه شاه ميگوي آب شيرین "كميته برنامه راهبردي  6

 عضو كميته  سال 2 1385 كميته تكثير و پرورش آبزیان گرم آبی استان گيالن   5

 عضو كميته سال 5 1383 انجمن بين المللی ماهيان خاویاري دنيا 4

 عضو شورا 1398 1380 پشتيبانی پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلی كشور –عضو شوراي اداري  3

 دبير شورا ادامه دارد 1377 عضو شوراي پژوهشی پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلی كشور 2

 عضو انجمن سال 8بيش از  1374 عضو انجمن متخصصين شيالتی ایران 1

 

 :تدريس 
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 سيعنوان واحد در

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدريسدانشگاه محل

 نيمسال

ي
ظر

ن
 

ي
لم

ع
 

ل
او

وم 
د

 

  * 95-96 دانشگاه پيام نور انزلی 1 2 تكثير و پرورش آبزیان با تاكيد بر ميگو 19

  * 95-96 دانشگاه پيام نور انزلی 1 1 اصول تغذیه آبزیان 18

  * 94-95 انشگاه پيام نور انزلید 1 2 تكثير و پرورش آبزیان با تاكيد بر ميگو 17

 *  94-95 دانشگاه پيام نور انزلی 1 2 اصول تغذیه آبزیان 16

 *  93-94 دانشگاه پيام نور انزلی 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 15

 *  93-94 دانشگاه پيام نور انزلی 1 2 تكثير و پرورش آبزیان با تاكيد بر ميگو 14

 *  92-93 دانشگاه پيام نور انزلی 1 1 ا تاكيد بر ميگوتكثير و پرورش آبزیان ب 13

  * 89-90 دانشگاه آزاد تالش 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 12

 *  89-90 دانشگاه آزاد تالش 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 11

  * 88-89 دانشگاه آزاد تالش 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 10
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 *  88-89 دانشگاه آزاد تالش 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 9

  * 87-88 دانشگاه آزاد الهيجان 2  ماهی شناسی 8

  * 87-88 دانشگاه جامع علمی كاربردي 1 1 كاربرد رایانه در شيالت 7

  * 87-88 دانشگاه آزاد تالش 1 1 جيره نویسی غذاي آبزیان 6

  * 86-87 دانشگاه آزاد 2 2 جيره نویسی غذاي آبزیان 5

  * 86-87 دانشگاه جامع علمی كاربردي 1 1 د رایانه در شيالتكاربر 4

 *  85-86 دانشگاه آزاد 2 2 جيره نویسی غذاي آبزیان 3

  * 1381-82 دانشگاه جامع علمی كاربردي 1 2 ماهی شناسی 2

  * 1380-81 دانشگاه گيالن 1 1 صيد آبزیان 1

 

 هاي دانشجويي :نامهسرپرستي پايان 

ف
دي

ر
 

 عنوان

 طعمق

 سال تحصيلي دانشگاه

كارشن

اراسي

 شد

 ارشد

 دكتري

 Echhornia)یسنبل آب اهيگ كيوتيتوبیفا تيقابل یابیارز 37

Crassipes)  و  یراختصاصيغ  یمنیو اثرات آن بر شاخص ا

 Lactobacill) هیمقاومت در برابر الكتوكوكوس گارو

garvieae) كمان  ) نيرنگ يقزل آالOncorhynchus 

mykiss)  انگشت قد 

 1397 دانشگاه تهران * 

چهار نوع تله  CPUEطراحی، ساخت، بررسی كارآیی و تعيين  36

Hokkaido ،Funnel ،Cylindrical   وOpera House 

 Astacusویژه صيد خرچنگ دراز آب شيرین )

leptodactylus و انتخاب بهترین نوع تله براي صيد در )

 استخرهاي پرورشی

دانشکده  -اندانشگاه هرمزگ * 
 علوم و فنون دریایی

1396 

تاثير پربيوتيك گاالكتواليگوساكارید، پروبيوتيك  35

Lactobacillus plantarum  و تركيب آن دو بر عملكرد

رشد، پاسخ هاي ایمنی و مقاومت در برابر هوازدگی در شاه 

 Astacusميگوي چنگال باریك آب شيرین، 

leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 

دانشکده  -دانشگاه هرمزگان * 
 علوم و فنون دریایی

1396 

 كیولوژیزيو ف كیمورفولوژ ك،یستولوژيه راتييمطالعه تغ 34

 (Alburnus chalcoides) یشاه كول یدستگاه گوارش ماه

 رشد یدر ط

واحد علوم و  -دانشگاه آزاد * 

 تحقيقات تهران

1394 
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پروبيوتيكی  بررسی استفاده از نانو ذره آهن و تاثير 33

Lactobacillus plantarum KC426951  پوشش دار

یمنی اهاي شده بر رشد، ماندگاري، فلور باكتریایی روده و شاخص

  ماهی قزل آالي رنگين كمان

موسسه تحقيقات علوم شيالتی  * 

 كشور

1393 

 بررسی مقایسه روند تغييرات بافتی اندام هاي جنسی در  32

 در تاالب انزلی و شرایط پرورشی (Tinca tincaالي ماهی ) 

 1393 الهيجان واحد –دانشگاه آزاد   *

اثرات فلزات سرب و روي بر شاخص هاي خونی و بافت بررسی  31

 (Abramis brama)كبد و آبشش بچه ماهيان سيم دریاي خزر 

 و علوم واحد –دانشگاه آزاد   *

 تهران قاتتحقي

1392 

، ماندگاري و فاكتورهاي خونی بر رشد Eبررسی تاثير ویتامين  30

 بچه ماهی كپور معمولی

 و علوم واحد –دانشگاه آزاد   *

 تهران قاتتحقي

1392 

مطالعه اثر سينبيوسيس فروكتو اليگو ساكارید و مانان  29

اليگوساكارید با باكتري باسيلوس سابتليس و الكتو كوكوس 

شد در شرایط آزمایشگاهی و تاثير آن بر شاخص هاي ر الكتيس

 ایمنی و فعاليت آنزیمی بچه ماهی سفيد دریاي خزر,

دانشگاه  دانشكده دامپزشكی * 

 تهران

1392 

جایگزینی پودر ماهی با پودر گوشت در جيره غذایی و تاثير آن بر  28

 رشد ، بقا و ماندگاري ماهی قزل آالي رنگبن كمان

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

1391 

جيره بر رشد، ماندگاري و  Cتاثير سطوح مختلف ویتامين بررسی  27

 فاكتورهاي خونی ماهی سفيد دریاي خزر

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

1391 

بررسی تاثير سطوح مختلف كلسيم جيره بر رشد، ماندگاري و  26

 فاكتورهاي خونی ماهی سفيد دریاي خزر

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 حقيقات رشتت

1391 

( و پریبيوتيك Pdiococcus acidlacticusتاثير پروبيوتيك ) 25

مانی و فاكتورهاي خونی بچه )فروكتواليگوساكارید( بر رشد، زنده

  Rutillus kutumماهيان سفيد 

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

1391 

بی جيره بر هاي مختلف كربوهيدرات به چربررسی تاثير نسبت 24

رشد، ماندگاري و تركيبات بدن بچه ماهيان سفيد دریاي خزر 

Rutillus frissi kutum 

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 تحقيقات رشت

1391 

با استفاده از   Pedicuccus acidlacticaتعيين اثر پروبيوتيك  23

شاخص هاي رشد، بازماندگی و فاكتورهاي خونی بر الرو ماهی 

 Abramis  brama orientalisسيم 

واحد تهران  –دانشگاه آزاد   

 شمال

1391 

بر شاخص هاي رشد و  A-max تأثير سطوح مختلف پربيوتيك 22

 Astacus)بازماندگی شاه ميگوي چنگال باریك  

leptodactylus) 

 1391 واحد بابل –دانشگاه آزاد   *

جيره غذایی  اثر جایگزینی سطوح مختلف كانوال با آرد ماهی در  21

 Rutilus))بر روند رشد وتركيب الشه بچه ماهيان سفيد 

kutum  

دانشگاه آزاد اسالمی  واحد   *

 الهيجان

1390 
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 استراز كولين استيل ميزان بر دیازینون سم تأثير بررسی 20

 (Rutilus kutum) دریاي خزر سفيد ماهی وهماتولوژي

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد   *

 نتحقيقات تهرا

1390 

بررسی جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا در جيره غذایی بچه  19

 (Rutilus frisii kutum)ماهی سفيد 

  -دانشگاه آزاد اهواز  *

 اهواز واحد علوم و تحقيقات

1388 

اثر سطوح مختلف پروتئين و انرژي جيره بر توان توليد شاه ميگوي  18

ر شوري هاي د  (Astacus leptodactylus)چنگال باریك 

 متفاوت آب

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد  * 

 تحقيقات

1388 

مقایسه اثر افزودن پربيوتيك ایمونوژن و پروبيوتيك پروتكسين در  17

 Astacus)جيره غذایی شاه ميگوي آب شيرین

leptodactylus)   بر شاخص هاي رشد و بازماندگی 

دانشگاه آزاد اسالمی  واحد   *

 الهيجان

1388 

 1387 واحد تالش –دانشگاه آزاد    شرایط فيزیكی آب براي انتخاب مكان آبزي پروري 16

نقش غذاي زنده )دافنی ، روتيفر ، گاماروس ،آرتميا وكرم خاكی  15

 آبزیان پرورشی (  در تغذیه

 1387 واحد تالش –دانشگاه آزاد   

 1387 واحد تالش –اه آزاد دانشگ   رده بندي ، پراكنش و تكامل شاه ميگوهاي آب شيرین  14

 1387 واحد تالش –دانشگاه آزاد    تكثير و پرورش نرمتنان اقتصادي 13

 1387 واحد تالش –دانشگاه آزاد    چرخه زیستی و تغذیه شاه ميگوي آب شيرین 12

بررسی تاثير پودر ماهی دودي و  پودر گاماروس بر رشد و  11

 ماندگاري شاه ميگوي آب شيرین

كاربردي ميرزا كوچك علمی   

 خان

1386 

 1386 واحد تالش –دانشگاه آزاد    تغذیه و غذادهی ماهيان كپور هندي و چينی 10

 Macrobrachium)تكثير و پرورش ميگوي آب شيرین  9

rosenbergii) وضعيت توليد جهانی آن و 

 1386 واحد تالش –دانشگاه آزاد   

 1386 واحد تالش –دانشگاه آزاد    زي پروريتغذیه كپور ماهيان چينی و هندي در آب 8

بررسی فاكتورهاي رشد و بازماندگی بر اثر افزودن بتائين در جيره  7

 (Astacus leptodactylus غذایی خرچنگ دراز آب شيرین)

 1384 آزاد الهيجان  *

بررسی امكان انكوباسيون مصنوعی  و ميزان ماندگاري تخمهاي  6

 شاه ميگوي آب شيرین  

 1382 دانشگاه گيالن  

بررسی رفتار تغذیه  شاه ميگوي آب شيرین در شرایط مختلف  5

 نوري

 1382 دانشگاه گيالن  

 1381 دانشگاه گيالن   بررسی رژیم غذایی الي ماهی  4

 1381 آموزشگاه ميرزا كوچك خان   بررسی رژیم غذایی ماهی تيز كولی در تاالب انزلی 3

 1376 صنعتی اصفهان   ی سپيد كولی در تاالب انزلیبررسی رژیم غذایی ماه 2

 1376 دانشگاه آزاد الهيجان   بررسی مورفولوژیك اردك ماهی در تاالب انزلی 1
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 : سوابق اجرايي 

ف
دي

ر
 

 تاريخ  سمت

 1381تا  1376 رئيس آزمایشگاه تغذیه ماهی 1

 1382تا  1381 ي آبهاي داخلیورپر يپژوهشكده آبز رئيس گروه برنامه ریزي و اطالعات علمی 2

 1383تا  1382 ي آبهاي داخلیپرور يپژوهشكده آبز رئيس گروه تكثير و پرورش ماهيان 3

 1383تا  1382 رئيس ایستگاه تكثير و پرورش آبزیان دریایی )ساحل غازیان( 4

 1391تا  1383 رئيس ایستگاه تحقيقات شيالتی سفيدرود )آستانه اشرفيه( 5

 1393تا  1391 تحقيقاتی پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلیمعاون  6

 1396تا  1393 ي آبهاي داخلیپرور يپژوهشكده آبزو قائم مقام  یقاتيمعاون تحق 7

 1398تا  1397 ریيس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلی  8

 

  پژوهشكده آبزي پروري آبهاي  -شيالتی كشور موسسه تحقيقات علوم )مجله ترویجی فصلنامه علوم آبزي پروري پيشرفتهسر دبير

 داخلی(

 هيات داوران مجالت  عضوISI  ،ترویجی مختلف علمی پژوهشی و 

 ساير: 

ف
دي

ر
 

 مهارت

 

 زبان انگليسی 1

 زبان روسی 2

 آماري  نرم افزارهاي 3

 جيره نویسی غذاي آبزیان هاينرم افزار 4

 


