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سد يامچي( بمنظور آبزي 

 پروري در شهرستان اردبيل

پژوهشکده آبزي   

اداره  پروري و

كل شيالت 

 استان اردبيل

-91 در دست اجرا همكار

1319 

1391  

 مطالعه افزايش توليد در سه 

 منبع آبي آذربايجان

 –شرقي ) صومعه عليا  
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خوراکی برخی از ماهیان اقتصادی 
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 بندر انزلی

      94  
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 دریاچه نئورتعیین سطح ترفی آب 

      95  

تولید سس از میگو ماکرو براکیوم 
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مقايسه چند جلبک در تغذ يه بچه ماهيان  13

 کپور نقر های
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 زيست شناسي

4831 

 

14 MATERIALS OF THE FIRST INTERNATINAL 

SCIENTIFIC_AND_PRACTICAL CONFERENCE 

OF YOUNG SCIENTISTS 

 

   

J uly 7-9  .  2004 , 

astrakhan 

 2004 

 

15 
بررسي نوسانات غير زيستي بر جمعيت 

 شانه داران درياي خزر

 

   

تهران انجمن علوم و  

 فنون دریا یی

3131 
 

مقا يسه گو نه هايي از جلبك سبز در تغذ  16

از بچه ماهيا ن كپور  گروه وز ني 6يه 

 ( silver carpنقره اي )

 

  

ن
ا ب
نگ
د ت

زا
ه ا

گا
نش
 ا 
 د

 1338    

17 
physical and chemicalLife investigation of lamir. 
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  25-24 دانشگاه آ زاد انز لي

1311 

 PH ،No2 ،3NHبررسي فاكتور هاي آب استخر)دما ، 21
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   دانشگاه ازاد گرگان
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گروه وزني از بچه ماهيان 6بررسي ميزان و نحوه تغذيه  25

 نقرهاي از گونه سيانو باكتري

   

   مركز تحقيقات انزلي
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   مركز تحقيقات انزلي
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جودات كفزي جهت ابزي پروري تو ليد مو بررسي توان 21
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 شرقي

   

   مركز تحقيقات انزلي
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 Clupeonellaتغييرات شاخص های فساد در گيلکاه معمولی) 29

cuiitriventris کمپور طی نگهداری در روکش شده خام با لعاب

 -81دما

چهارمين کنفرانس    
بين المللي نو آوري 

اخيردر شيمي و 
 مهندسي شيمي
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 دراب و رسوب درپایاب سد یامچی اردبيل بررسی فلزات سنگين 

 به منظورتوسعه آبزی پرور

   

هفتمین کنفرانس  ملی 

 ماهی شناسی ایران
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در بافت خوراکی Cd,Zn,Cu,Cr,Pbبررسی تجمع فلزات سنگين  

 ماهی کپور پرورشی)استان گيالن(
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 ماهی شناسی ایران
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 مرکز فراوریتحقیقات سمینار 
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1391 

 شناسایی آبزیان دریاچه قلعه چای,آذربایجان شرقی 

   

پنجمین کنفرانس ملی ماهی 

 شناسی
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 Detertion of environmental detergent contamination in 

somerivers of meshkinshar Ardabil 

   

In the 15 Iranian 

congress of toxicology 

shahid beheshti 

university of Medical 

science,Tehran Iran19-

22 
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 The international conference on the Caspian sea 

environment &susfainable Development. 

   

Study of Anionic 

Surfactant in the Anzali 

Wetland 
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 پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی 
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