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چکیده

شناسایی و فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر(1395). شماره فروست سامانه فیپاك: 51104. سمت: همکار اصلی. مشاهده چکیده20-

مطالعه دریاچه سد خاکی توده بین استان زنجان به منظور امکان ّآبزي پروري(1394). شماره فروست سامانه فیپاك: 48793. سمت: همکار. مشاهده21-
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چکیده

ارزیابی کمی اثرات Mnemiopsis leidyi به عنوان یک آالینده زیستی برروي ساختار مجموعه هاي اکولوژیک حوزه جنوبی دریاي خزر(با تاکید بر22-
مجموعه هاي پالنکتونی و بنتیک)(1393). شماره فروست سامانه فیپاك: 47567. سمت: همکار. مشاهده چکیده

مطالعات احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهی درحاشیه رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاري(1392). شماره فروست سامانه فیپاك:23-
47696. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی پسابهاي خروجی آبهاي مزارع سرد آبی انفرادي(1392). شماره فروست سامانه فیپاك: 46178. سمت: همکار. مشاهده چکیده24-

طراحی و استقرار سیستم ایزو iso 1702 در آزمایشگاههاي مراکز تحقیقاتی تابعه موسسه تحقیقات شیالت - فازدوم : پژوهشکده آبزي پروري آبهاي25-
داخلی - گیالن و پژوهشکده آبزي پروري آبهاي جنوب - اهواز(1391). شماره فروست سامانه فیپاك: 41652. سمت: همکار. مشاهده چکیده

مطالعه دریاچه سدهاي خاکی شویر و میرزاخانلو استان زنجان به منظور امکان آبزي پروري(1390). شماره فروست سامانه فیپاك: 48763. سمت:26-
همکار. مشاهده چکیده

بررسی خصوصیات زیستی کیلکا ماهیان(رشد ، سن، تغذیه و تولید مثل ) در حوزه جنوبی دریاي خزر(1389). شماره فروست سامانه فیپاك:27-
89/1047. سمت: همکار. مشاهده چکیده

سازگاري و بهره گیري از دوجورپایان بمنظور غنی سازي استخرهاي ماهیان گرم آبی(1388). شماره فروست سامانه فیپاك: 88/1103. سمت: همکار.28-
مشاهده چکیده

بررسی پراکنش و زیست شناختی گاو ماهی خزري Neogobius caspius در سواحل استان گیالن(1388). شماره فروست سامانه فیپاك: 29.88/650-
سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه دار مهاجم دریاي خزر( فعالیت 1: بررسی پراکنش و فراوانی شانه دار در سواحل ایرانی در دریاي30-
خزر )(1385). شماره فروست سامانه فیپاك: 86/265. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه دار مهاجم دریاي خزر( فعالیت 2: بررسی تغذیه شانه دارمهاجم در دریاي خزر )(1385). شماره31-
فروست سامانه فیپاك: 85/1197. سمت: مجري. مشاهده چکیده

بررسی لیمنولوژیک رودخانه هاي مهم حاشیه جنوبی دریاي خزر در استان گیالن با تاکید بر عوامل آالینده( رودخانه هاي حویق-گرگانرود و شفارود )32-
(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 85/728. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی تغذیه و تولید مثل شانه داران در حوزه جنوبی دریاي خزر(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 85/1191. سمت: همکار. مشاهده چکیده33-

بررسی فراوانی و پراکنش شانه داران در حوزه جنوبی دریاي خزر ( سواحل استان گیالن)(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 84/1057. سمت:34-
مجري. مشاهده چکیده

بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه دار مهاجم دریاي خزر( فعالیت 4: بررسی آزمایشگاهی امکان کنترل شانه داران با استفاده از35-
B.ovata در دریاي خزر )(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 85/458. سمت: همکار. مشاهده چکیده

تکثیر و پرورش شاه میگویی آب شیرین Astacus Leptodactylus روش تک گونه اي در تراکمهاي مختلف(1384). شماره فروست سامانه فیپاك:36-
84/1533. سمت: همکار. مشاهده چکیده

بررسی تغذیه و تولید مثل شانه داران در حوزه جنوبی دریاي خزر(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 85/521. سمت: مجري. مشاهده چکیده37-

بررسی راه هاي کنترل شانه داران دریاي خزر(1384). شماره فروست سامانه فیپاك: 84/1056. سمت: همکار. مشاهده چکیده38-

بررسی فراوانی و پراکنش شانه داران و امکان مبارزه بیولوژیک با آن ها در حوضه جنوبی دریاي خزر(1383). شماره فروست سامانه فیپاك: 39.85/1-
سمت: همکار. مشاهده چکیده

تکثیر و پرورش شاه میگوي آب شیرین Astacus Leptodactylus پیش رس کردن تکثیر نیمه مصنوعی شاه میگوي آب شیرین با افزایش دماي40-
آب(1383). شماره فروست سامانه فیپاك: 85/130. سمت: همکار. مشاهده چکیده

ارزیابی زیستی قورباغه تاالب انزلی جهت بهره برداري و صادرات(1383). شماره فروست سامانه فیپاك: 84/198. سمت: همکار. مشاهده چکیده41-
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