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 32/10/0010  : تاریخ تكمیل فرم

 وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزی و آموزش  سازمان تحقیقات

 موسسه تحقیقات شیالت ایران 

فرم اطالعات محققین
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 : ها و طرحهای تحقیقاتي پروژه -72  

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

قتحقي
* 

 واحد اجرا
سمت در 
 پروژه/طرح

وضعيت 
** 

سا
ل 

شرو
 ع

سال 
 خاتمه

 شماره ثبت
 گزارش نهايي

طرح مطالعاتي دریاچه سد 

 ارس
 پروژه 22-27722242222-73

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 مجری

 زئوپالنكتون

 مختومه 

7373 7375 

شماره فروست 

 دایم 25

27/72/7382 

شناسایي گونه ای و تهیه 

های تاالب  اطلس پالنكتون

انزلي ونواحي ساحلي 

 دریای خزر

73- 22 3732 2 77 - 76 

 پروژه
پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 مجری

 زئوپالنكتون

 مختومه 
7376 7377 432/85 

 2/5/85مورخه

مطاتعات تفضیلي دریاچه 

 سدهای ماکو ومهاباد

7- 22 27722732- 77 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7377 7378 

772/87 

مورخه 

26/72/87 

 طرح پایش دریاچه سد ارس 
طرح  

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7377 7382 

 

طرح پایش رودخانه های 

حاشیه جنوبي دریای خزر 

دراستان گیالن )حویق 

 ،گرگانرود،شفارود(

27- 222 277224- 82 

 پروژه

 

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 رهمكا

 پالنكتون

 مختومه
7382 7387 

728/85 

 6/8/85مورخه

طرح جامع شیالتي دریاچه 

 سد حسنلو

طرح  

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7382 7387 

 

بررسي وتشخیص علل تلفات 

ماهي کپور نقره ای 

درمزارع پرورشي اطراف 

 شهرستان رشت

224- 227- 82 

طرح 

 مشترک

 پژوهشكده آبزی

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7382 7387 

 

مطالعات احیای محلهای 

تكثیر طبیعي ماهیان 

 مهاجردرتاالب انزلي 

 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7387 7382 

 فروست

427/88 

بررسي فراواني و پراکنش 

شانه داران در حوضه جنوبي 

دریای خزر سواحل استان 

 گیالن 

22- 2772342222- 82 

طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382 7387 

 فروست

7257/84 

 

بررسي تغذیه و تولید مثل 

 شانه داران 

27- 2772342222- 82 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382 7387 

 فروست

527/85 

 4/6/85مورخه

غذیه  شانه بررسي ت

 دارامهاجم دریای خزر 

طرح  82 - 2772242222 – 36

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382 7383 

 فروست 

7777/85 

بررسي آببندانهای استان 

 گیالن 

 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی    

               پروری

 5453فروست   7373 7372 مختومه همكار

22/7/87 

 

بررسي راههای کنترل شانه 

 داران دریای خزر 

26- 2772342222- 82 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 مختومه همكار
7382 7387 

 

7256/84 

 3/72/84مورخه

بررسي جامع اکولوژیک 

امكان کنترل شانه دارمهاجم 

( 4دریای خزر )فعالیت 

 Beroeامكان کنترل با 

ovata 

38 – 2772242222 - 82 

ح طر

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382  

 
 

458/85 

 8/5/85مورخه

 

 

بررسي جامع اکولوژیک 

امكان کنترل شانه دارمهاجم 

( 4دریای خزر )فعالیت 

 Beroeامكان کنترل با 

ovata 

37 – 2772242222 - 82 

طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 با 

پژوهشكده 

 اکولوژی دریای

 خزر

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382  

 
 

265/86 

 5/72/86مورخه

 



 

بررسي جامع شیالتي  

 رودخانه سفید رود
23- 2772242222- 73 

 پروژه
پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7373 7375 

 

 

بررسي جامع شیالتي  

 رودخانه سفید رود
72-227-74 

 پروژه
پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 كارهم

 زئوپالنكتون

 مختومه
7374 7376 

 

بررسي هیدرولوژی و 

هیدروبیولوژی و شناخت 

آلودگیهای زیست محیطي 

مناطق با ارزش شیالتي 

حوضه دریای خزر در اعماق 

 متر 72کمتر ار 

77- 2772242222- 77 

طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7377 7377 

474/83 

 7383پاییز

هیدرولوژی 

وهیدروبیولوژی دریای خزر  

 متر822،اعماق باالتراز

 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7373 7375 

 دفاع شده

هیدرولوژی 

وهیدروبیولوژی دریای خزر  

 متر822،اعماق باالتراز

227-227-77 
طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 ومهمخت
7377 7387 

 دفاع شده

بررسي ا ثر شوینده هادر 

تغییر جمعیت پالنكتونهای 

 تاالب انزلي   

78- 2772273222-75 

 طرح ملي

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 

 مختومه
7375 7376 

 

 

 

 

تعیین توان باروری و 

چگونگي تغییرات آن در 

مرداب انزلي در رابطه با 

 پیشروری آب دریا

27- 2772442222- 77 

  طرح ملي

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7377 7372 

 دفاع شده

بررسي لیمنولوژیكي تاالب 

 72انزلي بر مبنای مطالعات 

( با 7372-7382ساله )

  GISاستفاده از سامانه 

83267-2222-24-222222-237-2 

 طرح ملي

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7384 7385 

 

 فروست

777/88 

بررسي پراکنش وزیست 

شناختي گاو ماهي خزری 

 درسواحل استان گیالن

84277-2222-24-222222-237-2 

 طرح ملي

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7384  

 

 فروست

652/88 

بررسي لیمنولوژیكي تاالب 

 سرخانكل انزلي

 
طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

ت محیط زیس

 گیالن

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
58-

0250 

 
 

مطالعه منابع آبهای طبیعي و 

نیمه طبیعي دریاچه شورابیل 

 اردبیل

 

 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

مدیریت شیالت  

 استان اردبیل

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
 0فاز 

 

 نیمه اول
0258 

 دفاع شده

طرح جامع شیالتي و تعیین 

ن پتانسیل ماهي دار کرد

 دریاچه شورابیل

 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

مدیریت شیالت  

 استان اردبیل

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
 3فاز

 

نیمه دوم 

 و0258

7386 

 

 دفاع شده

 

 

 

بررسي شكوفایي مضر 

درحوزه  HAB) (جلبكي

 جنوب غربي دریای خزر

 )مطالعات موردی(

 
طرح 

خاص 

 CEPبا

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 تونپالنك

 مختومه
7385 

 دفاع شده 

بررسي سن ،رژیم 

غذایي،تولید مثل ورسیدگي 

جنسي)ماهي سفید( درآبهای 

 ایراني دریای خزر

8627-22-222222-232-2 

 طرح ملي

پژوهشكده آبزی 

 پروری

 تغدیههمكار

 پالنكتونزئو

 مختومه
7385 

  
 
 
 
 
 
 
 



طرح بین المللي مدیریت 

تلفیقي تاالب انزلي با 

  (JIKA)همكاری 

Anzali  wetland and its 

catchment area 

Biological survey 

 

طرح 

خاص 

 JIKAبا

پژوهشكده آبزی 

 &پروری

 &محیط زیست
Jica    

 همكار

 پالنكتونزئو

 

 مختومه

 
 

7387 

 

 

7382 

 دفاع شده

بررسي کشت توام اردک 

ماهي با کپور ماهیان 

 پرورشي

 

86226-27-222222-237-2 

زی پژوهشكده آب طرح ملي

 پروری

 همكار

 پالنكتونزئو

  7386 7385 مختومه

 فروست 

427/88 

سازگاری و بهره گیری از 

دوجورپایان به منظور غني 

سازی استخرهای ماهیان 

 گرمابي

 

86246-27 -222222-237-2 

پژوهشكده آبزی  طرح ملي

 پروری

 همكار

 پالنكتونزئو

 شماره فروست  7386 مختومه

0011/88 

ایجاد بررسي امكان سنجي 

سایت تكثیر و پرورش آبزیان 

در پایین دست سد شهید 

 شاهچراغي دامغان

 

 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

کل شیالت استان 

 سمنان

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده 7386 7385 مختومه

پروژه بررسي لیمنولوژیكي 

 دریاچه سد تهم زنجان

 

87237-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  وری وپر

کل شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 7386 7385 مختومه

226/88 
 

مطالعه امكان سنجي احداث 

کارگاههای تكثیر و پرورش 

آبزیان در حاشیه رودخانه 

 بزینه رود استان زنجان

 

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

کل شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده 7386 7385 تومهمخ

 

بررسي و مطالعه اثرات 

زیست محیطي مزارع 

پرورش ماهیان سردآبي 

رودخانه سبزکوه در استان 

 چهار محال بختیاری

 

86276-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

مدیریت  پروری

شیالت استان چهار 

 محال بختیاری

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 7386 7385 مختومه

352/87 
 

 

 

هیدرولوژی و 

هیدروبیولوژی تاالب سلكه 

 صومعه سرا

 

 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری و دانشگاه 

آزاد اسالمي 

 الهیجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7387 7386 مختومه

بررسي و مطالعه امكان 

سنجي احداث مزارع تكثیر 

و پرورش در حاشیه زاینده 

رود واقع در شهرستانهای 

کوهرنگ استان شهرکرد و 

 چهارمحال بختیاری

 

88287-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

مدیریت  پروری

شیالت استان چهار 

 محال بختیاری

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 7375 7386 مختومه

47767 

مطالعه دریاچه سد خاکي 

 توده بین شهرستان ابهر

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

مدیریت  پروری  و

شیالت استان 

 انزنج

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده  7387 مختومه

بررسي سازگاری ورشد کپور 

ماهیان هندی در استخرهای 

 ایستگاه استانه

طرح  86256-8624-72-73-2

 مصوب

پژوهشكده آبزی 

 پروری

 همكار

 پالنكتونزئو

 743/72  7387 مختومه

 فروست

کشت توأم کپور ماهیان  

چیني با کپور سیاه به منظور 

تنوع گونه ای در افزایش 

 مزارع گرم آبي 

 

 

88227-72-73-2 

طرح 

 مصوب

پژوهشكده آبزی 

 پروری

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده  7388 مختومه

پروژه بررسي لیمنولوژیكي 

 دریاچه سد گالبر

 
 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری و مدیریت 

شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

57738فروست  7387 7388 مختومه

 

 
 



پروژه بررسي لیمنولوژیكي 

 دریاچه سد خندق لو
 

72273-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری و مدیریت 

شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده 7387 7388 مختومه

پروژه بررسي لیمنولوژیكي 

اردالن ، و دریاچه سد های 

 الخلج

 

87734-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری و مدیریت 

شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده  7387 مختومه

طراحي واستقرار سیستم ایزو 

درآزمایشگاهها ی  77225

مراکز تحقیقاتي تابعه موسسه 

 تحقیقات شیالت ایران   

طرح ملي  2 -8825-72-72

 ومشترک

پژوهشكده آبزی 

آبهای  پروری

 داخلي

 00683 7372 7388 تومهمخ همكار

بررسي بیولوزی  ماهي کلمه 

جنوب   -در آبهای ایران

 دریای خزر

طرح  2 -87267-72-77

 خاص

پژوهشكده آبزی 

آبهای  پروری

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 746772 7372 7387 مختومه

7/8/73 

پروژه بررسي لیمنولوژیكي 

 ارسباران دریاچه سد 
طرح  87222-72-73-4

 خاص

ده آبزی پژوهشك

پروری و مدیریت 

شیالت استان 

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 02660  7387 مختومه

33/7/23 

مطالعه ساختارجمعیت 

پالنكتونهای تاالب انزلي قبل 

وبعداز طرح احیای تاالب 

 انزلي

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

ومحیط  پروری

 زیست گیالن

   7387 مختومه مجری

 دفاع شده

 
 
 

 

سنجي منابع مطالعه وامكان 

آبي شهرستان سرعین)پایاب 

سد یامچي( بمنظور آبزی 

 پروری در شهرستان اردبیل

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

کل شیالت استان 

 اردبیل

 همكار

 پالنكتونزئو

 دفاع شده 7372 7387  مختومه

 

مطالعه ظرفیتهاومحدودیتهای 

شیالتي در خروجي چاه نیمه 

 فاز اول هاورودخانه سیستان.

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

کل شیالت استان 

 سیستان وپلوچستان

 همكار

 پالنكتونزئو

 رائه گزارشا 7372 7372 مختومه

 

 مطالعه افزایش تولید در سه 

 منبع آبي آذربایجان

 شرقي ) صومعه علیا  

  (قلعه چای وحدت  

 سدقلعه چای

77728-72-73-4 

طرح 

 خاص

بزی پژوهشكده آ

اداره  پروری و

 کل شیالت استان

 آذربایجان شرقي

 همكار

 پالنكتونزئو

 7377 مختومه

 

فروست 

 

 

 مطالعه افزایش تولید در سه 

 منبع آبي آذربایجان

 شرقي ) صومعه علیا  

  (قلعه چای وحدت  

 سد وحدت

72735-72-73-4 

طرح 

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

 استان کل شیالت

 آذربایجان شرقي

 همكار

 پالنكتونزئو

 7372 مختومه

 

فروست 

 

تهیه طرح توجیهي فني 

اقتصادی پرورش ماهي در 

 7فاز -قفس در دریای خزر 

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

 کل شیالت استان

 گیالن

 همكار

 پالنكتونزئو

 ئه گزارشارا 7372 7372 مختومه

ثرات زیست محیطي بررسي ا

پروژه ماهیان در قفس در 

 (EIAدریای خزر )

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

اداره  پروری و

 کل شیالت استان

 گیالن

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7372 7372 مختومه

 

 

مطالعه آبزی پروری 

دراستخر مهدیلو درایجرود 

 زنجان 

طرح  

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

آبهای  پروری

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7372 7377 مختومه

 

 

بررسي توان تولید سد 

 خاکي قارختلو زنجان

  طرح

 خاص

 شیالت ز نجان و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

7377 مختومه

-73 

  52785فروست 



رهاکرد بچه ماهیان سفید در 

 دخانه سفیدرودرو
طرح  77724-72-73-4

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 7377 مختومه

 

 

  47526فروست 

 

 

ارزیابي ریسک پرورش کپور 

 ماهیان هندی

 

طرح  

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7372 7372 ختومهم

 

 

 

آنالیزهای بیولوژیكي در 

 مخزن سد سیمره

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7373 7373 مختومه

 

 

 

طالعات بوم شناختي م

دریاچه شهدای خلیج فارس 

 ()چیتگر

  طرح

 خاص

 موسسه تحقیقات و

ه آبزی پژوهشكد

پروری آبهای 

 داخلي

 مجری

  پالنكتونزئو

 فهرست   مختومه
 

مطالعه آبزی پروری در دریاچه 

 چیتگر

پراکنش وفراواني 

زئوپالنكتون در دریاچه 

 )چیتگر(شهدای خلیج فارس

طرح  74 -73 -72 -7475 -74223

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 مجری

  پالنكتونوزئ

28/7/7375 7372 مختومه  فروست 

 

مطالعه آبزی پروری در دریاچه 

 چیتگر

پراکنش وفراواني 

فیتوپالنكتون در دریاچه 

 )چیتگر(شهدای خلیج فارس

طرح  74 -73 -72 -7475 -74222

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

  پالنكتونفیتو

28/7/7375 7372 مختومه  فروست 

02225 

مطالعه آبزی پروری در دریاچه 

 چیتگر

شناسایي وبررسي فراواني 

ماهیان در دریاچه شهدای 

 )چیتگر(خلیج فارس

طرح  4-72-72-74773

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

همكار بررسي 

 تغذیه ماهي

 فروست 7375 7372 مختومه

57724 
 

 

روری در دریاچه مطالعه آبزی پ

 چیتگر

مطالعه لیمنولوژیک دریاچه 

کن درحوضه آبریزدریاچه 

 )چیتگر(شهدای خلیج فارس

طرح  74 -73 -72 -7475 -74227

 خاص

 موسسه تحقیقات و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

  پالنكتونزئو

در 

دست 

 اجرا

7372 7375  

مطالعات مدیریت جامع دریاچه 

حیاء حفاظت نئور به منظور ا

 پایداراز دریاچه

شناسایي ماهیان و بررسي 

رژیم غذایي آنها در دریاچه 

 نئور استان اردبیل

طرح  

 خاص

شیالت استان 

 اردبیل و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

همكار بررسي 

 تغذیه ماهي

 ارائه گزارش 7373 7372 مختومه

بررسي روند تغییرات جوامع 

 آبزیان تاالب انزلي

العه ساختار جمعیت )مط

 زئوپالنكتون تاالب انزلي(  

طرح  72726-72-73-4

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 7373 7372 مختومه

80154 

1900

بررسي روند تغییرات جوامع 

 آبزیان تاالب انزلي

)مطالعه ساختار جمعیت 

 لي  (فیتوپالنكتون تاالب انز

طرح  72725-72-73-4

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونفیتو

 فروست 7373 7372 مختومه
 
1900

بررسي پراکنش و تراکم 

وپالنكتوني فیتشاخه های 

 تاالب انزلي

  طرح

 خاص

 موسسه تحقیقات
پژوهشكده آبزی و

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونفیتو

  7373 مختومه
 

 
بررسي پراکنش و تراکم 

شاخه های زئوپالنكتوني 

 تاالب انزلي

  طرح

 خاص

 موسسه تحقیقات
پژوهشكده آبزی و

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

  7373 مختومه


 



اکم ودینامیک بررسي تر

جمعیت زئوپالنكتون در 

 حوزه جنوبي دریای خزر

پژوهشكده   72 -76 -72 -7757 -77227

اکولوژی دریای 

 خزر

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 32/77/7374  مختومه

225/37882 

 

بررسي تغییرات جامعه 

زئوپالنكتون وارتباط آن با 

ذخایر کیلكای معمولي در 

سواحل جنوب غربي دریای 

  خزر

طرح  2 -73 -72 -74772

 مصوب

 موسسه تحقیقات و
پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست 77/72/7376 7374 مختومه

 

 
 
 
 

بو و طعم  جادیعوامل ابررسي 

سد  اچهینامطبوع در آب در

بهبود  یکارده و ارائه کارها

و نظارت بر  اچهیآب در تیفیک

 آن

ي تراکم و شناسایي و بررس

پراکنش پالنكتوني دریاچه 

 سد کارده 

طرح  

 خاص

سازمان آب استان 

 خراسان و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي
 

 همكار

 پالنكتونزئو

   7374 مختومه

بو و طعم  جادیعوامل ابررسي 

سد  اچهینامطبوع در آب در

بهبود  یکارده و ارائه کارها

و نظارت بر  اچهیآب در تیفیک

 آن

ایي ماهیان و بررسي شناس

 رژیم غذایي آنها در دریاچه

 سد کارده

طرح  

 خاص

سازمان آب استان 

 خراسان و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

   7374 مختومه

 بیولوژیكي وضعیت بررسي

 اسكله درمحدوده موجود

 بندرآستارا جدید
 

طرح  

 خاص
سازمان بنادر 

 وکشتیراني انزلي و

هشكده آبزی پژو

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ردادم  مختومه

7376 

    فروست
 

 بیولوژیكي وضعیت بررسي

 اسكله درمحدوده موجود

 بندرانزلي جدید

طرح  

 خاص
سازمان بنادر 

 وکشتیراني انزلي و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو
 ردادخ  مختومه

7376 

    فروست

57837 

بررسي پراکنش، فراواني و 

ارزیابي زیستگاههای صدف 

 آنودونت در تاالب انزلي

طرح  

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

دردست 

 اجرا

7374   

بررسي پراکنش، فراواني و 

ارزیابي زیستگاههای صدف 

 آنودونت در تاالب انزلي

 صدف آنادونتبررسي تغذیه 

طرح  

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

دردست 

 اجرا

7374   

بررسي تولید مثل ورشد 

میگوی ماکروبرانكیوم در 

 تاالب انزلي

  طرح

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونوزئ

 00991 7377 7374 مختومه

19/51/1855 

تغذیه میگوی ماکروبرانكیوم 

 در تاالب انزلي

  طرح

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 00242 7377 7375 مختومه

19/9/1904 

بررسي تكثیر طبیعي ماهي 

(  Rutilus frissiسفید)

دررودخانه های خشكرود 

 وخاله سرا

طرح  

 خاص

 و شیالت گیالن
پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 وتغذیه ماهي

  7376 7374 مختومه

 رائه گزارشا

 

 

 

 جمعیت ساختار مطالعه

 نئور دریاچه زئوپالنكتوني

  طرح

 خاص
شیالت استان 

 ردبیل وا

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 00700 7376 7375 مختومه

10/8/1904 

 

 



 ماهیان غذایي رژیم بررسي

 انزلي تاالب در اقتصادی مهم

  طرح

 خاص
محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 57677 7376 7375 مختومه

12/59/1855 

 
 
 

 زیستمندانبرسموماثرمطالعه

تاالبانزلي،پالنكتون  

بنتوزوماهيبرایکنترل 

 آبيسنبلگیاهشیمیایي

  طرح

 خاص
محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 02849 7377 7375 مختومه

20/54/1904 

 

 

ارزیابي اکولوژیک جامعه 

پالنكتون دریاچه شهدای خلیج 

فارس )چیتگر( بعد از رها سازی 

ماهیان به منظور حفظ کیفیت 

 آب

777278-77228-237-72-73-724 طرح  

 خاص

 شهرداری تهران و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 

 58344 7377 7377 مختومه

22/57/1900 
 

بررسي فراواني وعادات غذایي 

ووضعیت تولید مثل ماهیان 

دریاچه شهدای خلیج فارس 

 )چیتگر تهران(

777277-77228-242-72-73-724 طرح  

 خاص

 شهرداری تهران و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

  تغذیه ماهي 

 652256 7378 7376 مختومه

29/50/1855 
 

ش ماهي در قفس بر اثرات پرور

محیط زیست دریای خزر، منطقه 

 کاسپین

 

777425-77247-252-72-73-724 طرح  

 خاص

 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

  وتغذیه ماهي 

در 

دست 

 اجرا

7377 7422 57847 

19/58/1855 
 

شناسايي ماهيان و بررسي 

رژيم غذايي آنها در درياچه 

 ئور استان اردبيلن

طرح  75274-74274-263-72-73-724

 خاص
شیالت استان 

 اردبیل و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 تغذیه ماهي

 57266 7377 7375 مختومه

52/19/1900 

 

مطالعه ساختار جمعیت 

 زئوپالنكتوني دریاچه نئور

 

752777- 74274- 265- 72- 73 - 724 

 
شیالت استان  

 و اردبیل

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 55777 7377 7375 مختومه

10/58/1900 

 

بررسي تکثير طبيعیي میاهي   

در  ) Rutilus frissii (سفيد

رودخانه خاله سیرا وهریر    

 ها  ساحلي کالچا  ودستک.

 

طرح  

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 تونپالنكزئو

 ارایه  7378 7377 مختومه

 گزارش

 

 زيست پااليي استخرها 

 شيالتقلم گوده  

طرح  

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

متوقف 

 شده

7378 7378  

بررسي اثرات و تغییرات 

اکولوژیكي اجرای طرح زیست 

پاالیي تسریع یافته محدوده 

خانكل تاالب طرح در منطقه سر

 بندر انزلي

طرح  

 خاص

 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

متوقف 

 شده

7378 7378  

تعیین تنوع زیستي فیتوپالنكتون 

متری 22وزئوپالنكتون تا عمق 

دریای خزر  در آبهای منطقه 

 گیالن

طرح  

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارایه  7422 7377 مختومه

 گزارش

بررسي اکولوژیک جامعه 

فیتوپالنكتون، زئوپالنكتون و شانه 

داران دریای خزر در سواحل 

گیالن و ارتباط آن با کاهش 

 صید ماهیان کفال و سفید

طرح  772778-236-72-73-24

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

ثبت موقت  7427 7377 مختومه

 گزارش نهایي

بررسي عادات غذایي ماهیان 

، کفال  (Rutilus kutum)سفید

و   (Chelon auratus)طالیي

در   (C. saliens)پوزه باریک

 سواحل استان گیالن

طرح  772777-77244-237-72-77-724

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 اخليد

 همكار

 پالنكتونزئو

ثبت موقت  7427 7377 مختومه

 گزارش نهایي

 

 

 

 

 



بررسي جوامع 

زیستي)ماکروبنتیک و پریفیتون( 

رودخانه سفید رود در استان 

 گیالن

طرح  222577-22226-236-72-73-72

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

در دست 

 اجرا

7422 7422  

امكان سنجي رهاسازی مستقیم 

بچه ماهیان سفید نژاد بهاره به 

نواحي مصبي و ساحلي دریای 

 خزر

 

طرح  222527-227-72-73-72

 خاص
 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

در دست 

 اجرا

7422 7427  

         

         

         

 ، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان   ، طرح خاص  ، طرح مستقل  طرح مشترک     ژه،: پرو وع تحقیقن  *

 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعیت  **

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -73

 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف
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 کالدوسراها مشاهده وشناسایي یک گونه جدید از زئوپالنكتون دردریای خزراز

  Cornigerius maeoticus ssp. Hircus (G. sars,1902)  بنام
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 تهیه الم بوگاروف برای شمارش زئوپالنكتون 2
رئیس پژوهشكده آبزی پروری 

 ، دکتر خاني پور

 ، شماره  7534  

3/3/86 

6    

 ضروری است. …تاییدکننده یا ثبت کننده نوآوری، اختراع، ابتكار و …مجمع یا ذکر عنوان شورا، کمیسیون ، کمیته،  *
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x   پراکنش وفراواني پالنكتونهادردریاچه سدماکو 7
 

 7 7382 2 مجله علمي شیالت ایران 

x  پراکنش پالنكتونهاونقش آنهادردریاچه سدماکو 2
 

همایش شیالت وآبزیان ،دانشگاه  

 گیالن

 7377 اسفند
7 

 درنواحي ساحلي دریای خزروتاثیرپراکنش زئوپالنكتونها 3

M.leidyiبرآنها 

x
 

 7387 خرداد نخستین همایش ملي شانه داران   
7 

درسواحل جنوبي دریای  M.leidyiبررسي توزیع جمعیت  4

 خزر )مشترک(

x    7387 خرداد نخستین همایش ملي شانه داران 
2 

وضعیت زئوپالنكتوني رودخانه سفیدرود به لحاظ تغذیه  5

 ن استخواني مهاجر)مشترک (ماهیا

x    اولین همایش ملي ماهیان استخواني

 دریای خزر 

 7377 دی 
2 

6 Investigation  of  Distribution and Diet of  

M.leidyi in the Iranian coasts of the Caspian  

Sea (Guilan  Province). 

x   Institute of Oceanology  

Varna - Bulgaria 
13-18 

Oct    
2003 

3 

7 Investigation of distribution and diet 

Ctenophora in the coast of  the  Caspian Sea. 

x   IUGG 2003. Sapporo ,Japan. June30 

july 11 
2003 

3 



بررسي رژیم غذائي مروارید ماهي ارومیه  8

(Acantnalburnus urmianus)   از کپور ماهیان اندمیک

 ایران

 x
 

اولین کنگره علوم دامي و آبزیان  در  

، دانشگاه تهران ، دانشكده منابع 

 طبیعي کرج

 72ـ  72

 شهریور  

83 

2 

 بررسي تغذیه طبیعي عروس ماهي ارومیه 7

 (Leuciscus ulanus)  گونه ای اندمیک در ایران 

 x   اولین کنگره علوم دامي و آبزیان  در

، دانشگاه تهران ، دانشكده منابع 

 رجطبیعي ک

 72ـ  72

 شهریور  

83 

2 

 وزانوک خزریپبررسي رژیم غذائي ماهي  72

 (Alosa Caspian caspia)  در سواحل جنوبي دریای خزر 

x
 

دوازهمین کنفرانس سراسری زیست   

شناسي ایران ، دانشگاه ابوعلي سینا . 

 همدان

 72ـ  72

 شهریور  

83 

2 

دریای خزر و  زئو پالنكتونهای تاالب انزلي و نواحي ساحلي 77

 پراکنش آنها در مناطق مختلف

 x   دوازهمین کنفرانس سراسری زیست

شناسي ایران ، دانشگاه ابوعلي سینا . 

 همدان

 72ـ  72

 شهریور  

83 

7 

بررسي برخي ویژگیهای زیست شناختي عروس ماهي ارومیه  72

Leuciscus ulanusگونه ای اندمیک و ناشناخته در ایران 

 x
 

گره بیولوژی کاربردی در دومین کن 

)با دامنه بین المللي ( دانشگاه آزاد 

 اسالمي مشهد  

 8ـ  7

 مهرماه

83 

2 

73 Studying of ctenophora (Mnemiopsis leidyi) at 

the Iranian Sea   shore of the Caspian Sea.

  

 

x   Complex  research of the 

Biological resources of the 

south seas and rivers. 

July 7-9 2004 

3 

درسواحل ایراني  M.leidyi بررسي محتویات معده شانه دار 74

 دریای خزر)آبهای گیالن(

  x
 

 7382 3 مجله علمي شیالت ایران
2 

بررسي پراکنش وفراواني زئوپالنكتونها درحوزه جنوبي  75

 دریای خزر
  x 

 7382 3 مجله علمي شیالت ایران
3 

پالنكتونهاونقش آنها درتاالب انزلي طي پراکنش وفراواني  76

 7377تا7376سالهای 

  x
 

 7383 3 مجله علمي شیالت ایران
7 

درتاالب  (Tinca tinca)بررسي رژیم غذایي الی ماهي  77

 امیرکالیه الهیجان

  x
 

زمستان  67 مجله پزوهش وسازندگي

7382 
3 

 بررسي رژیم غذایي ماهي پوزانک خزری 78

) aspia(Alosa caspia c  درسواحل جنوب شرقي دریای

 خزر.

  x
 

پاییز  77 مجله زیست شناسي ایران

7383 2 

بررسي پراکنش وفراواني پالنكتونهاونقش آنهادردریاچه  77

 سدمهاباد

 x
 

سراسری و   کنفرانسسیزدهمین  

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3 تا7

 شهریور

7384 

7 

x  معرفي شاخه روتاتوریا درتاالب انزلي 22
 

سراسری و   کنفرانسسیزدهمین  

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 

x  معرفي آنتن منشعبان )کالدوسراها(درتاالب انزلي 27
 

سراسری و   نسکنفراسیزدهمین  

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 

 وضعیت پالنكتوني رودخانه سفیدرودطي سالهای  22

 .وتاثیرعوامل انساني برزندگي آبزیان درآن 7373 -77

 X 

سراسری و   کنفرانسسیزدهمین  

  زیستین المللي اولین کنفرانس ب

-ملي و بین المللي  -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 

 دبع معرفي پلي فمیده هادرخزرجنوبي ووضعیت کنوني آنها 23

 MNEMIOPSIS LEIDYI .     ازتهاجم شانه دار

 x   سراسری و   کنفرانسسیزدهمین

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -نایرا  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 

سراسری و   کنفرانسسیزدهمین   x  معرفي خانواده دزمیدیاسه درتاالب انزلي 24

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

2 

 بچه ماهي سفیدبررسي رژیم غذایي  25

  (Rutilus frisii kutum) .در سواحل استان گیالن 

 x
 

اولین کنفرانس شیالت و توسعه  

 پایدار. قائمشهر

 77و  78

 آبان

 

7384 

2 



بررسي پراکنش وفراواني پالنكتونها ونقش شیالتي آنها در  26

 دریاچه سد مهاباد

 x
 

اولین کنفرانس شیالت و توسعه  

 پایدار. قائمشهر

 77 و 78

 آبان

 

7384 

7 

بررسي پراکنش وفراواني پالنكتونها ونقش آنها در دریاچه  27

 سد حسنلو

 x   .اولین کنگره علوم زیستي ایران

 کرج.

 7384 آذر 24-23
7 

تاثیر تهاجم شانه دار بر روی آنتن منشعبان در حوضه جنوبي  28

 دریای خزر

 x
 

ششمین همایش علوم وفنون دریایي  

 ایران

75-77 

 فنداس

7384 
7 

برجمعیت زئوپالنكتونهای دریای   M.leidyiاثرات تخریبي  27

 خزر

 x   ششمین همایش علوم وفنون دریایي

 ایران

75-77 

 اسفند

7384 
2 

پراکنش و فراواني پالنكتوني و نقش آنها در دریاچه سد  32

 ارس

 

 x   چهاردهمین کنفرانس سراسری و

دومین کنفرانس بین المللي زیست 

 دانشگاه تربیت مدرس -ایران شناسي

7-7 

 شهریور  

7385 

7 

شناسایي و پراکنش فیتوپالنكتوني در مناطق مختلف تاالب  37

 انزلي و نواحي ساحلي دریای خزر

 x
 

چهاردهمین کنفرانس سراسری و  

دومین کنفرانس بین المللي زیست 

 دانشگاه تربیت مدرس -شناسي ایران

7-7 

 شهریور  

7385 

7 

چهاردهمین کنفرانس سراسری و   x  در تاالب انزلي Scenedesmaceaeمعرفي خانواده   32

دومین کنفرانس بین المللي زیست 

 دانشگاه تربیت مدرس -شناسي ایران

7-7 

 شهریور  

7385 

2 

چهاردهمین کنفرانس سراسری و   x  شناسایي ، تراکم و پراکنش فیتوپالنكتوني در دریاچه سد الر 33

نفرانس بین المللي زیست دومین ک

 دانشگاه تربیت مدرس -شناسي ایران

7-7 

 شهریور  

7385 

3 

34 Efeect of Mnemiopsis leidyi invation on 

Zooplankton in the  Iranian Coasts of the 

Caspian Sea 

x
 

  Invasion of alien species in 

holarctic (Borok-2). Second 

International simposiym.  

Borok.Russia 

27 Sep. – 

1 Oct 

2005 

3 

35 Diet of the Ctenophore Mnemiopsis Leidyi in 

the Caspian Sea 

x   Present state and the ways of 

the improvement of the 

scientific investigation in the 

Caspian basin 

16-19 

May  

2006 

4 

36 Identification of Polyphemidae in the Iranian 

Coasts of Caspian sea (Guilan province) and 

their Situation before and after Mnemiopsis 

leidyi invasion 

 

 x
 

 

Present state and the ways of 

the improvement of the 

scientific investigation in the 

Caspian basin 

16-19 

May  

2006 

1 

وپراکنش فیتوپالنكتوني درمناطق مختلف تاالب  شناسایي 37

 انزلي ونواحي ساحلي دریای خزر

  x
 

 7385 7 مجله علمي شیالت ایران
2 

بررسي پراکنش وفراواني پالنكتوني دررودخانه حویق استان  38

 گیالن

  x
 

 7385 3 مجله علمي شیالت ایران
7 

 x   نرودبررسي پراکنش وفراواني پالنكتوني در رودخانه کرگا 37

 7 7385 73 مجله پزوهش وسازندگي

 Alosaبررسي رژیم غذایي ماهي پوزانوک خزری ) 42

Caspia caspiaدر سواحل استان گیالن ) 

  x
 

 6738 7 مجله علمي شیالت ایران
3 

شناسایي پلي فمیده ها درسواحل ایراني دریای خزر وتاثیر  47

 برآنها   M .leidyiدار  شانه

  x
 

خصصي دانشگاه آزاد مجله علمي ت

 آزادشهر

2 7386 
7 

سمینار ملي زیست شناسي دانشگاه   x  پراکنش و فراواني پالنكتون ها و نقش انها در تاالب انزلي 42

 آزاد اسالمي واحد مرند

82-82 
 ارديبهشت

 
 

7386 

7 

سي دانشگاه سمینار ملي زیست شنا  x  شناسایي، تراکم و پراکنش فیتوپالنكتوني در دریاچه سد الر 43

 آزاد اسالمي واحد مرند

82-82 
 ارديبهشت

 
 

7386 

2 

( Atherina boyeriبررسي تغذیه طبیعي گل آذین ماهي ) 44

 در ساحل شفارود گیالن

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

4 

ب در تاال  Brachionidaeشناسایي و پراکنش خانواده  45

 انزلي

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

7 



تغییرات جمعیت و تنوع کالدوسرها در حوضه جنوبي  46

 Mnemoipsis leidyiدریای خزر بر اثر ورود شانه دار 

 x   دومین کنفرانس سراسری علوم

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

7 

دومین کنفرانس سراسری علوم   x  شناسایي ، تراکم و پراکنش زئوپالنكتوني در دریاچه سد الر 47

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

2 

x  پراکنش و فراواني زئوپالنكتونها و نقش آنها در تاالب انزلي 48
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

7 

 Alosaبررسي اکولوژی تغذیه شگ ماهي مهاجر )  47

kessleriدر سواحل گیالن و مازندران ) 

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

2 

 Neogobiusبررسي خصوصیات زیستي گاوماهي خزری ) 52

caspius( در ساحل آستاری ایران ) جنوب غربي دریای

 خزر (

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

00-02 

  شهريور

 

7386 

5 

شناسایي و پراکنش زئوپالنكتوني در مناطق مختلف تاالب  57

  انزلي و نواحي ساحلي دریای خزر

 

 x   نخستین همایش علمي پژوهشي

مطالعه تاالب های داخلي شمال 

 آزاد واحد بندرانزليدانشگاه  -کشور

 آذر  25-24

 

7386 

7 

در  Copepoda تاثیر شانه دار بر روی تنوع و جمعیت 52

  حوضه جنوبي دریای خزر

 
 x   نخستین همایش علمي پژوهشي

مطالعه تاالب های داخلي شمال 

 کشور

 آذر  25-24

 

7386 

7 

شناسایي و پراکنش فیتوپالنكتوني در مناطق مختلف تاالب  53

 و نواحي ساحلي دریای خزرانزلي 

 x   نخستین همایش علمي پژوهشي

مطالعه تاالب های داخلي شمال 

 کشور

 آذر  25-24

 

7386 

2 

در حوضه جنوب غربي  AAB بررسي شكوفایي جلبک 54

 84-85دریای خزر ) محدوده آبهای گیالن( سالهای 

 x   نخستین همایش علمي پژوهشي

مطالعه تاالب های داخلي شمال 

 کشور

 آذر  25-24

 

7386 

2 

 بررسي خصوصیات زیستي گاوماهي خزری 55

(Neogobiuscaspiusدر سواحل شرق استان گیالن )  

x    نخستین همایش علمي پژوهشي

مطالعه تاالب های داخلي شمال 

 کشور

 آذر  25-24

 

7386 

6 

درحوضه  Nodularia(AAB)جلبک بررسي شكوفایي 56

سالهای بهای گیالن()محدوده آ جنوب غربي دریای خزر

85  7384 

x   هفتمین همایش علوم و فنون دریایي 

 نوشهر -

 آذر  8-7

 

7386 

2 

 بر روی تنوع و جمعیت Mnemoipsis leidyi تاثیرشانه دار 57

 Copepoda درحوضه جنوبي دریای خزر  

 x
 

 هفتمین همایش علوم و فنون دریایي 

 نوشهر -

 آذر  8-7

 

7386 
7 

x  م غذایي ماش ماهي در حوزه رودخانه ارسبررسي رژی 58
 

 هفتمین همایش علوم و فنون دریایي 

 نوشهر -

 آذر  8-7

 

7386 
3 

شناسایي و پراکنش زئوپالنكتوني در مناطق مختلف تاالب  57

 انزلي و نواحي ساحلي دریای خزر

 x
 

همایش بین المللي زیست دومین  

 شناسي تهران

 

 7386 بهمن

7 

x  ده دزمیدیاسه(معرفي )خانوا 62
 

همایش بین المللي زیست دومین  

 شناسي تهران

 7386 بهمن
2 

نخستین کنفرانس ملي شیالت و   x  شناسایي و پراکنش آنتن منشعبان )کالدوسرا( در تاالب انزلي 67

 الهیجان -دانشگاه آزاد-آبزیان ایران

 7387 بهار 
7 

x  شفارود بررسي پراکنش و فراواني پالنكتوني در رودخانه 62
 

نخستین کنفرانس ملي شیالت و  

 الهیجان -دانشگاه آزاد-آبزیان ایران

 7387 بهار 
2 

نخستین کنفرانس ملي شیالت و   x  شناسایي و پراکنش )خانواده در میدیاسه( در تاالب انزلي 63

 الهیجان -دانشگاه آزاد-آبزیان ایران

 7387 بهار 
2 

 7373-77ود طي سالهای وضعیت پالنكتوني رودخانه سفیدر 64

 و تاثیر عوامل انساني بر زندگي آبزیان در آن

 

 x   نخستین کنفرانس ملي شیالت و

 الهیجان -دانشگاه آزاد-آبزیان ایران

 7387 بهار 

7 

بررسي تراکم و پراکنش پالنكتوني و نقش آنها در دریاچه  65

 سد ماکو

 x   نخستین کنفرانس ملي شیالت و

 الهیجان -گاه آزاددانش-آبزیان ایران

 7387 بهار 
2 

در تاالب  Scenedesmaceaeشناسایي و پراکنش خانواده  66

 انزلي

 x   نخستین کنفرانس ملي شیالت و

 الهیجان -دانشگاه آزاد-آبزیان ایران

 7387 بهار 
2 



 Mnemiopsisبررسي رژیم غذائي  شانه دار غیر بومي   67

leidyi  در  سواحل جنوبي  دریای خزر 

 x   نخستین همایش ملي منابع شیالتي

 گرگان  - دریای خزر

 7387 آبان
2 

اولین همایش منطقه ای اکوسیستم   x  بررسي  تراکم و پراکنش زئو پالنكتوني در دریاچه سد الر 68

 بوشهر -های آبهای داخلي ایران 

 7387 آذر 78-77
2 

روی شناسایي و بررسي میزان تاثیر  ماهیان نا خواسته بر  67

 ماهیان گرمابي در استخر های چند منظوره

x
 

اولین همایش منطقه ای آبزی   

 پروری نوین و توسعه پایدار

بهمن و 32

 اول اسفند

7387 
5 
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 سفیدرود  رودخانه  در   آبزیان بر زندگي محیطي 

  x 

مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران)نشریه 

 ت فناوری(مطالعات علوم زیستي وزیس
 5دوره 

 7شماره 

 78بهار
7 

ریخت شناسي، شناسایي، پراکنش وتنوع گونه ای شاخه  742

 زليان سیانوفیتا)سیانوباکتریا( درمناطق مختلف تاالب 

  x 

 یپرور یعلوم آبز ترویجي فصلنامه

 شرفتهیپ

 سوم، سال
 7شماره

بهار

7378 
7 

نكتوني شناسایي، پراکنش و فهرست گونه های مختلف زئوپال 743

 در تاالب انزلي و نواحي ساحلي دریای خزر        

  x 

ترویجي بوم شناسي منابع فصلنامه 

 آبي 

 دوم، سال
 2شماره

تابستان

7378 
7 

 توسعه در راستایپالنكتوني  پراکنش و فراواني مروری بر 744

 مهاباد دس  دریاچه پروری درآبزی

  x 

مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران)نشریه 

 مطالعات علوم زیستي وزیست فناوری(
 5دوره 

 4شماره 

زمستان

78 
7 

 (Rutilus lcustris)بررسي خصوصیات زیستي ماهي کلمه  745

 در تاالب انزلي

 x   هفتمین کنفرانس ماهي شناسي ایران

 خرم آباد

خرم آباد 

 آبان 7و8

7378 
7 

 بررسي خصوصیات زیستي شاه کولي خزری 746

 (Albernus chatcoides)  در رودخانه های وارده به تاالب

 انزلي

 x   هفتمین کنفرانس ماهي شناسي ایران

 خرم آباد

خرم آباد 

 آبان 7و8

7378 

7 

 بررسي رژیم غذایي مروارید ماهي معمولي  747

(Albernus hohonnackeri) در دریاچه چیتگر تهران سال

7376 

 x   هفتمین کنفرانس ماهي شناسي ایران

 خرم آباد

آباد خرم 

 آبان 7و8

7378 

5 

 بر روی جمعیت وتنوع Mnemiopsis leidyiتاثیر شانه دار  748

  در حوضه جنوبي دریای خزر (Copepoda)پاروپایان 
 x   اولین همایش بین المللي محیط

 زیست دریای خزر وتوسعه پایدار 

دانشگاه  

72و7گیالن

 مهر 

7378 

7 

 روی جمعیت وتنوع بر Mnemiopsis leidyiتاثیر شانه دار  747

خانواده پلي فمیده در حوضه  (Cladocera)آنتن منشعبان 

 جنوبي دریای خزر

 x   اولین همایش بین المللي محیط

 زیست دریای خزر وتوسعه پایدار

دانشگاه  

72و7گیالن

 مهر 

7378 

7 

 بررسي رژیم غذایي ماهي کپور نقره ای 752

(Hypophthalmichthys molitrix) یتگردر دریاچه چ 

 x  هشتمین کنفرانس ملي ماهي شناسي ایران 

 

دانشگاه تربیت 

 مدرس
  77شهریور

6 

بررسي اولویت غذایي بچه ماهیان سفید در سواحل استان  757

 گیالن )حوزه جنوبي دریای خزر(

x   دانشگاه تربیت  هشتمین کنفرانس ملي ماهي شناسي ایران

 مدرس
 77شهریور

4 

ها(  اتومی) ديطیمح ستیز تیو اهم یراکنش،تنوع گونه اپ 752

Bacillariophyta ي) چاپ در بهار تاالب انزل ستمیدر اکوس

77) 

  x 

 یپرور یعلوم آبز ترویجي فصلنامه

 شرفتهیپ

 ،سوم سال
 3شماره

پاییز 

وزمستان

7737 

2 

ریخت شناسي، شناسایي، پراکنش و تنوع گونه ای کوپه  753

 پودا )پاروپایان( درمناطق مختلف تاالب انزلي

 

  x 

مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران)نشریه 

 مطالعات علوم زیستي وزیست فناوری(
دوره 

 7،شماره 6

زیپائ

7377 7 

 یتوسعه آبز یدرراستا ينو فراواني پالنكتو  پراکنش  بررسي 754

 در دریاچه سد خندق لو یپرور

  x 

 یپرور یعلوم آبز ترویجي فصلنامه

 شرفتهیپ

 سال
 چهارم،
 7شماره

زیپائ

7377 7 

درراستای توسعه  يپالنكتون فراواني و  پراکنش  بررسي   755

 قلعه چایدریاچه سد آبزی پروری در

ترویجي بوم شناسي منابع فصلنامه    

 آبي 

 سال
 چهارم،

 7شماره

تابستان

7377 7 

در  Carassius gibelioبررسي رژیم غذایي ماهي کاراس  756

 دریاچه نئور استان اردبیل

 

  x 

دوره  یجانور ستیز طیمح يفصلنامه علم

،شماره 73

3 

پاییز

7422 4 

بررسي پراکنش ، فراواني و تنوع زیستي زئوپالنكتون  757

چه سد گالبر، استان درراستای توسعه آبزی پروری در دریا

 زنجان

  x 

 یپرور یعلوم آبز ترویجي فصلنامه

 شرفتهیپ

 ،پنجم سال
 7شماره

 بهارو

تابستان 

7422 

7 

 مناطق در پروری آبزی های فرصت و ها ظرفیت برآورد 758

 دامغان سد شاهچراغي دست پائین و دست باال

  x 

 یپرور یعلوم آبز ترویجي فصلنامه

 شرفتهیپ

 ،پنجم سال
 7شماره

 بهارو

تابستان 

7422 

6 

 سد پایاب رودخانه آبزی پروری های ظرفیت بررسي 757

 اردبیل یامچي

  x 

مجله علمي توسعه آبزی پروری 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان

سال 

 پانزدهم

 4شماره 

زمستان 

7422 4 

https://ich.modares.ac.ir/
https://ich.modares.ac.ir/
https://ich.modares.ac.ir/
https://ich.modares.ac.ir/


 سنجي امكان بمنظور پالنكتوني فراواني و پراکنش بررسي 762

 زندگي بر محیطي زیست عوامل وتأثیر پروری آبزی

 شفارود رودخانه در آبزیان

  x 

مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران)نشریه 

 مطالعات علوم زیستي وزیست فناوری(
دوره 

 4،شماره 7

زمستان 

7422 7 

تغییرات فصلي رژیم غذایي ماهي کپور نقره ای        767

 (Valenciennes, 1844) Hypophthalmichthys molitrix در

 دریاچه چیتگراستان تهران

  x 

در نوبت  انیآبز يبوم شناس

 چاپ

 
3 

 در زئوپالنكتون زیستي تنوع و فراواني پراکنش، بررسي 762

 وحدت سد دریاچة آبزی پروری در توسعة راستای

  x 

ترویجي بوم شناسي منابع فصلنامه 

 آبي 

 ،پنجم سال
 7شماره

زمستان

7422 
7 

 Rutilus kutumه ماهیان سفید بررسي عادات غذایي پچ 763

 انگشت قد در آبهای دریایي استان گیالن

  x 

در مرحله  مجله علمي شیالت ایران

 چاپ

 
6 

( Alosa caspia)  یخزر يماه شگ یيغذا تیاولو يبررس 764

 در ساحل چابكسر

 x  نیو نهم يالملل نیکنفرانس ب نیاول 

 رانیا يشناس يکنفرانس ماه

دانشگاه 

 5و4گیالن

 انآب

پاییز

7422 3 

تهران در  تگریچ اچهیدر انیماه یيعادات غذا يبررس 765

 7376سال

 x  نیو نهم يالملل نیکنفرانس ب نیاول 

 رانیا يشناس يکنفرانس ماه

دانشگاه 

 5و4گیالن

 آبان

پاییز

7422 5 

 Chelon)کیکفال پوزه بار يماه یيعادات غذا يبررس 766

saliensاشهری( در ساحل ک 

x   نیو نهم يالملل نیکنفرانس ب نیاول 

 رانیا يشناس يکنفرانس ماه

دانشگاه 

 5و4گیالن

 آبان

پاییز

7422 4 

         

         

         

         

         

 های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود. در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 الیت شده اند**های  با رنگ زرد در نشریات الت چاپ شدهمقا** 

 

کتب و سایر آثار منتشر شده: -75

 تيراژ نوع* عنوان رديف

 تعداد

 صفحات

 تاريخ چاپ

1 
 اطلس پالنكتونهای تاالب انزلي ونواحي ساحلي دریای خزر

 778 -764 – 5856 – 84 -5شابک : 

 اول  چاپ 676 622 تالیف

 7374دیماه 

2 

 ده(گونه های مختلف دافنيمای مصور شناسایي راسته کالدوسرا)خانواده دافنیراهن

 778 -622 – 8457 – 27 -7شابک : 
 اول  چاپ 728 622 ترجمه

7377 

6 

 آب شیرین امریكای شماليکلید شناسایي مصور زئوپالنكتون  در دریاچه های 
 Rotifera, Arthropoda(Cladocera&Copepoda) 

 778 -622 –845744 – 2شابک :  

  7377چاپ اول  432 622 ترجمه

1 

 اطلس پالنكتون دریای خزر

 (   -   - ISBN : 978-600-8451 778-622-8457-  - :  شابک 
 

 چاپحله رم 374 622 تالیف

 …نوع: تالیف، گردآوری ، ترجمه،  *



 تشویقات و جوایز علمي : -76

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

1 
 مدیر کل محیط زیست استان گیالن  دومین سمینار دستاوردهای پژوهشي برنامه سوم توسعه سازمان محیط زیست)گیالن(

 ) دکتر نظامي (

78/3/84 

 32/3/86   دکتر خاني پور،ریاست پژوهشكده تشویق در پرونده جهت تهیه الم بوگاروف برای شمارش زئوپالنكتون 2

 73/7/87 استاندارگیالن، قهرماني چابک تقدیر نامه جهت گسترش تحقیقات کاربردی در سطح استاني وملي 6

 28/7/7372 دکتر فالحي ، ریاست پژوهشكده دربخش اکولوژی پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي 7372پژوهشگر برتر سال  1

 28/7/7377 ، مسئول بخش اکولوژیمیرزاجاني بمناسبت هفته پژوهش  تقدیر نامه  5

3 
تشویق درپرونده جهت پروژه )بررسي وضعیت زیستي بچه ماهیان سفید دررودخانه 

 سفیدرود(

 74/7/73 دکتر خاني پور، ریاست پژوهشكده

 22/4/75 دکتر خاني پور،ریاست پژوهشكده 74تشویق درپرونده جهت ارزشیابي، عملكرد علمي وفني  در سال  1

 73/72/76 دکتر خاني پور،ریاست پژوهشكده 76درپرونده جهت ارزشیابي، عملكرد علمي وفني  در سال تشویق  8

 28/72/76 دکتر خاني پور،ریاست پژوهشكده 76تشویق درپرونده جهت تالش وجدیت در انجام امور محوله  در سال  9

11 

 دریاچه در زوپالنكتون مصور ناسایيش کلید کتابجهت چاپ  تشویق درپرونده

چند کتاب و آرتروپودا و روتیفراشاخه های  شمالي آمریكای شیرین آب های

 در زمینه پالنكتون شناسيدیگر

 22/4/7422 ریاست پژوهشكده ،صیاد بورانيدکتر 

 

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاری با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته -77

 عنوان رديف

  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به

 مت*س

 گروه تخصصي اکولوژیرییس   77/6/7387 پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي کشورشورای بخشهای تخصصي  1

 عضو تاکنون 7385 انجمن زیست شناسي ایران  2

 عضو و سهامدار تاکنون 7378 گیالن  شرکت دانش بنیان توسعه رهاورد آبزیان 6

1     

 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *

 

: ریستد -78

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 تدريس دانشگاه محل

سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ر
ظ

ن

ي
م 
عل ي

ل 
و
ا

 

م
و
د

 

1        

 



 های دانشجویي : نامه سرپرستي پایان -77

 عنوان رديف

 مقطع

 دانشگاه

سال 

 تحصيلي

 نيمسال

ي
س

نا
ش

ار
ك

 
شد

ار
 

 
د
ش

 

ي
ر
كت

د
 

ل
و
ا

 

م
و
د

 

1 
تاالب امیرکالیه الهیجان             بررسي رژیم غذایي الی ماهي در

 )مقطع کارشناسي شیالت(

 x x 7387 آزاداسالمي واحد الهیجان  

2        

 سوابق اجرایي : -22

 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

  7375 کارشناس آزمایشگاه آبزیان)بخش زیست شناسي( 1

  7384 ( 53)پست شماره ون)بخش اکولوژی منابع آبي (مسئول آزمایشگاه زئو پالنكت 2

 تاکنون 7385 ( بخش اکولوژی منابع آبي 47)پست شماره  مسئول شناسایي پالنكتون وبنتوز 6

 تاکنون 7388 مسئول فني آزمایشگاه پالنكتون ) استاندارد سازی آزمایشگاهها( 1

5    

 

 

 :  *مهارتهای شخصي -27

 طميزان تسل مهارت رديف

 خوب  ( با اخذ گواهي درمجنمع آموزش جهاد کشاورزی استان گیالن 6تا 7)کذراندن سطوح مقدماتي و  زبان انگلیسي  1

 خوب (Word, Excel, Power point, , Access, SPSS,Photoshop,ACDsee,Quattro Pro, Windows,Dos)کامپیوتر 2

6   

5   

 اشاره شود. …نظیر آشنایي با زبانهای بیگانه، کامپیوتر و در این جدول الزم است به مهارتهایي   *

: سایر موارد -22


