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 وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزی و آموزش  سازمان تحقیقات

 سسه تحقیقات شیالت ایران مو

 فرم اطالعات محققین
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 : ها و طرحهای تحقیقاتي پروژه -72  

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

تحقيق
* 

 واحد اجرا
ت در سم

 پروژه/طرح
وضعيت 

** 

سا
ل 

شرو
 ع

سال 
 خاتمه

 شماره ثبت
 گزارش نهايي

شناسایي گونه ای و تهیه 

اطلس پالنكتون های تاالب 

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

ضیلي دریاچه مطاتعات تف

 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 

بي دریای خزر حاشیه جنو

دراستان گیالن )حویق 

 ،گرگانرود،شفارود(

27- 222 277224- 82 

 پروژه

 

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 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 

 

شخیص علل تلفات بررسي وت

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

 همختوم
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

بررسي تغذیه  شانه 

 دارامهاجم دریای خزر 

طرح  82 - 2772242222 – 36

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382 7383 

 فروست 

7777/85 

تان بررسي آببندانهای اس

 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

وژیک بررسي جامع اکول

امكان کنترل شانه دارمهاجم 

( 4دریای خزر )فعالیت 

 Beroeامكان کنترل با 

ovata 

38 – 2772242222 - 82 

طرح 

 مشترک

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7382  

 
 

458/85 

 8/5/85مورخه

 

 

بررسي جامع اکولوژیک 

امكان کنترل شانه دارمهاجم 

( 4دریای خزر )فعالیت 

 Beroeان کنترل با امك

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

 نكتونزئوپال

 مختومه
7373 7375 

 

 



بررسي جامع شیالتي  

 رودخانه سفید رود
72-227-74 

 پروژه
پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 زئوپالنكتون

 مختومه
7374 7376 

 

طرح مطالعات جامع شیالتي 

 دریاچه سد ارس 

22- 2772242222- 73 
 پروژه 

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7373 7374 

 

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 

ر  وهیدروبیولوژی دریای خز

 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

 مختومه
7377 7387 

 دفاع شده

شوینده هادر  بررسي ا ثر

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 

وزیست بررسي پراکنش 

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 

محیط زیست 

 گیالن

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
88-

0483 

 
 

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
0488 

 دفاع شده

طرح جامع شیالتي و تعیین 

پتانسیل ماهي دار کردن 

 دریاچه شورابیل

 

طرح 

 خاص

آبزی  پژوهشكده

 پروری 

مدیریت شیالت  

 استان اردبیل

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
 2فاز

 

نیمه دوم 

 و0488

7386 

 

 دفاع شده

 

 

 

بررسي شكوفایي مضر 

درحوزه  HAB) (جلبكي

 جنوب غربي دریای خزر

 )مطالعات موردی(

 
طرح 

خاص 

 CEPبا

پژوهشكده آبزی 

 پروری 

 همكار

 پالنكتون

 مختومه
7385 

 دفاع شده 

ن ،رژیم بررسي س

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 

پژوهشكده آبزی  طرح ملي

 پروری

 همكار

 پالنكتونزئو

  7386 7385 همختوم

 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 

بررسي امكان سنجي ایجاد 

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  پروری و

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 مختومه

 

و مطالعه اثرات بررسي 

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 

سلكه  هیدروبیولوژی تاالب

 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 

شهرکرد و کوهرنگ استان 

 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  و  پروری

شیالت استان 

 زنجان

 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 

افزایش تنوع گونه ای در 

 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 

 مدیریت و پروری

 شیالت استان

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 57738فروست  7387 7388 مختومه
 

 
 



ي لیمنولوژیكي پروژه بررس

 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 

الت استان شی

 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

 30682 7372 7388 مختومه همكار

وزی  ماهي کلمه بررسي بیول

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

پژوهشكده آبزی 

پروری و مدیریت 

ان شیالت است

 زنجان

 همكار

 پالنكتونزئو

 34663  7387 مختومه

22/7/92 

مطالعه ساختارجمعیت 

پالنكتونهای تاالب انزلي قبل 

وبعداز طرح احیای تاالب 

 انزلي

طرح  

 خاص

پژوهشكده آبزی 

ومحیط  پروری

 زیست گیالن

   7387 مختومه مجری

 دفاع شده

 
 
 

 

مطالعه وامكان سنجي منابع 

اب آبي شهرستان سرعین)پای

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 

 هاورودخانه سیستان. فاز اول

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

پژوهشكده آبزی 

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

 کل شیالت استان

 آذربایجان شرقي

 همكار

 النكتونپزئو

 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

بررسي اثرات زیست محیطي 

قفس در پروژه ماهیان 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 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 ارائه گزارش 7372 7377 ختومهم

 

 

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 

 رودخانه سفیدرود
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 مختومه

 

 

 

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

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 مجری

  پالنكتونوزئ

 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

  پالنكتونزئو

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 

پروری در دریاچه  مطالعه آبزی

 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 
 

 

مطالعه آبزی پروری در دریاچه 

 چیتگر

ولوژیک دریاچه مطالعه لیمن

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 

نئور به منظور احیاء حفاظت 

 پایداراز دریاچه

یي ماهیان و بررسي شناسا

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

)مطالعه ساختار جمعیت 

 الب انزلي(  زئوپالنكتون تا

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 

 فیتوپالنكتون تاالب انزلي  (

طرح  72725-72-73-4

 خاص

زیست  محیط

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

 فروست  7373 مختومه
 

 
بررسي پراکنش و تراکم 

شاخه های زئوپالنكتوني 

 تاالب انزلي

  طرح

 خاص

 موسسه تحقیقات
پژوهشكده آبزی و

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 فروست  7373 مختومه
 

 

 



بررسي تراکم ودینامیک 

ر جمعیت زئوپالنكتون د

 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

 ه تحقیقات وموسس
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

شناسایي و بررسي تراکم و 

ه پراکنش پالنكتوني دریاچ

 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

شناسایي ماهیان و بررسي 

 ها در دریاچهرژیم غذایي آن

 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

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 ارهمك

 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

 بررسي تغذیه صدف آنادونت

طرح  

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و یالنگ

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

 پالنكتونزئو

 گزارش داوری 7377 7374 مختومه

تغذیه میگوی ماکروبرانكیوم 

 در تاالب انزلي

  طرح

 خاص

محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 داوری گزارش 7377 7375 مختومه

بررسي تكثیر طبیعي ماهي 

(  Rutilus frissiسفید)

دررودخانه های خشكرود 

 اوخاله سر

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 

 اردبیل و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 مكاره

 پالنكتونزئو

 رائه گزارشا 7376 7375 مختومه

 

 



 ماهیان غذایي رژیم بررسي

 انزلي تاالب در اقتصادی مهم

  طرح

 خاص
محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

 رائه گزارشا 7376 7375 مختومه

 
 
 
 
 

 زیستمندانبرسموماثرمطالعه

تاالبانزلي،پالنكتون  

بنتوزوماهيبرایکنترل 

 آبيسنبلگیاهشیمیایي

  طرح

 خاص
محیط زیست 

پژوهشكده و گیالن

آبزی پروری 

 آبهای داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

دردست 

 اجرا

 رائه گزارشا 7377 7375

 

 

 

پایش ومطالعه لیمنولوژیک 

دریاچه شهدای خلیج  وآبزیان

فارس )چیتگر تهران( ورودخانه 

 کن

طرح  

 خاص

 شهرداری تهران و

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای 

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

  وتغذیه ماهي 

در 

دست 

 اجرا

7376 7378  

بررسي اثرات ماهیان در قفس 

 برمحیط پرورش در  دریای خزر 
طرح  

 خاص

 شیالت گیالن و

پژوهشكده آبزی 

وری آبهای پر

 داخلي

 همكار

 پالنكتونزئو

  وتغذیه ماهي 

در 

دست 

 اجرا

7376 7378  
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 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -73

 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

1 
 مشاهده وشناسایي یک گونه جدید از زئوپالنكتون دردریای خزراز کالدوسراها

  Cornigerius maeoticus ssp. Hircus (G. sars,1902)  بنام

I.F.R.O.Newsletter 

 

Summer-Autumn 

2002 

 تهیه الم بوگاروف برای شمارش زئوپالنكتون 2
رئیس پژوهشكده آبزی پروری 

 ، دکتر خاني پور

 ، شماره  7534  

3/3/86 

6    

 ضروری است. …نوآوری، اختراع، ابتكار وتاییدکننده یا ثبت کننده  …ذکر عنوان شورا، کمیسیون ، کمیته، مجمع یا  *

 همین جدول است. …های جدید، رقم یا ارقام معرفي شده و محل درج اطالعات مربوط به شناسایي گونه یا گونه -
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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 

 پراکنش زئوپالنكتونهادرنواحي ساحلي دریای خزروتاثیر 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

 ماهیان استخواني مهاجر)مشترک (

x    همایش ملي ماهیان استخواني اولین

 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  

نشگاه تهران ، دانشكده منابع ، دا

 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 

 طبیعي کرج

 72ـ  72

 شهریور  

83 

2 

 رژیم غذائي ماهي یوزانوک خزریبررسي  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 

زئو پالنكتونهای تاالب انزلي و نواحي ساحلي دریای خزر و  77

 ختلفپراکنش آنها در مناطق م

 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
 

در دومین کنگره بیولوژی کاربردی  

لمللي ( دانشگاه آزاد )با دامنه بین ا

 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 حتویات معده شانه داربررسي م 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 

ي پراکنش وفراواني پالنكتونهاونقش آنها درتاالب انزلي ط 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

) (Alosa caspia caspia  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

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 



x  اتوریا درتاالب انزليمعرفي شاخه روت 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   کنفرانسسیزدهمین  

  زیستلي اولین کنفرانس بین المل

-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  

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-بین المللي  ملي و -ایران  شناسي

 .دانشگاه گیالن رشت

 3تا 7

 شهریور

7384 

7 

معرفي پلي فمیده هادرخزرجنوبي ووضعیت کنوني آنهابعه  23

 MNEMIOPSIS LEIDYI .     ازتهاجم شانه دار

 x   سراسری و   کنفرانسسیزدهمین

  زیستاولین کنفرانس بین المللي 

-ملي و بین المللي  -ایران  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 

 چه ماهي سفیدبررسي رژیم غذایي ب 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

 77و  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 

 نداسف

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 -ایرانشناسي 

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 Scenedesmaceaeانواده  معرفي خ 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

بین المللي زیست دومین کنفرانس 

 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 

ش فیتوپالنكتوني درمناطق مختلف تاالب شناسایي وپراکن 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   بررسي پراکنش وفراواني پالنكتوني در رودخانه کرگانرود 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
 

نشگاه آزاد مجله علمي تخصصي دا

 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 

گاه سمینار ملي زیست شناسي دانش  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

03-04 

  شهريور

 

7386 

4 

در تاالب   Brachionidaeشناسایي و پراکنش خانواده  45

 يانزل

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

03-04 

  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

03-04 

  شهريور

 

7386 

7 

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

  دانشگاه گیالن – جانوری

03-04 

  شهريور

 

7386 

2 

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

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

03-04 

  ورشهري

 

7386 

7 

 Alosaبررسي اکولوژی تغذیه شگ ماهي مهاجر )  47

kessleriدر سواحل گیالن و مازندران ) 

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

03-04 

  شهريور

 

7386 
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 Neogobiusبررسي خصوصیات زیستي گاوماهي خزری ) 52

caspiusبي دریای ( در ساحل آستاری ایران )جنوب غر

 خزر (

 x
 

دومین کنفرانس سراسری علوم  

  دانشگاه گیالن – جانوری

03-04 

  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 

 حد بندرانزليدانشگاه آزاد وا -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

 ساحلي دریای خزر انزلي و نواحي

 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  الن()محدوده آبهای گی 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  ماش ماهي در حوزه رودخانه ارس بررسي رژیم غذایي 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  دیاسه(معرفي )خانواده دزمی 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  بررسي پراکنش و فراواني پالنكتوني در رودخانه شفارود 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 

 7373-77الهای وضعیت پالنكتوني رودخانه سفیدرود طي س 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 -ددانشگاه آزا-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  تین همایش ملي منابع شیالتي نخس

 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 

شناسایي و بررسي میزان تاثیر  ماهیان نا خواسته بر روی  67

 یان گرمابي در استخر های چند منظورهماه

x
 

اولین همایش منطقه ای آبزی   

 پروری نوین و توسعه پایدار

بهمن و 32

 اول اسفند

7387 
5 

x  بررسي تراکم و پراکنش فیتو پالنكتوني در دریاچه سد الر 72
 

اولین همایش منطقه ای آبزی  

 پروری نوین و توسعه پایدار

بهمن و 32

 اول اسفند

7387 
3 

در مناطق مختلف  سهشناسایي و پراکنش خانواده دزمیدیا 77

 تاالب

 x
 

 -اولین همایش ملي تاالبها ی ایران 

 اهوازدانشگاه آزاد واحد 

 75و74

 اسفند

7387 
2 

در تاالب  Brachionidaeشناسایي و پراکنش خانواده  72

 انزلي

 x  اولین همایش ملي تاالبها ی ایران- 

 زاهوادانشگاه آزاد واحد 

 75و74

 اسفند

7387 
7 

 -اولین همایش ملي تاالبها ی ایران  x  پراکنش پالنكتوني و نقش آنها در تاالب انزلي 73

 اهوازدانشگاه آزاد واحد 

 75و74

 اسفند

7387 
7 

 x   بررسي تراکم و پراکنش فیتو پالنكتوني در دریاچه سد الر 74

  7388 3شماره مجله علمي شیالت ایران

 پاییز
3 

75 Fluctuations of Phytoplankton Community in 

theCoastal Waters of Caspian Sea in 2006 

  x
 

American Journal of Applied  Sciences 
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1328-
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2011 
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 دریاچه در نها آ نقش و پالنكتوني فراواني و پراکنش 76

 اردبیل شورابیل

  x
 

 سال ، الهیجان حدوا زیستي علوم مجله

 پنجم،

 اول شماره

 بهار

0931 7 

جمعیت  تنوع و بر روی Mnemiopsis leidyi رشانه داریاثت 77

Copepoda  محدوده آبهای خزرحوضه جنوبي دریای در(

 گیالن(

  x
 

 سال ، الهیجان واحد زیستي علوم مجله

 پنجم،

 دوم شماره

 تابستان

0931 7 

حوضه در Nodularia (AAB) جلبک بررسي شكوفایي 78

 85سالهای   )محدوده آبهای گیالن(خزرجنوب غربي دریای 

- 7384  

  x 

 سال ، الهیجان واحد زیستي علوم مجله

 پنجم،

 اولشماره 

 بهار

0931 2 

اولین همایش ملي آبزی پروری   x  پرورشي ماهیان کپور با ماهي اردک توام کشت بررسي 77

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
5 



 سد پشت دریاچه پالنكتوني فیتو پراکنش بررسي و شناسایي 82

 شرقي آذربایجان استان در ارسباران

 

 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8

3 

 ماهي درپرورش آنها نقش و پالنكتوني وفراواني پراکنش 87

 اردبیل شورابیل دردریاچه

 x   پروری اولین همایش ملي آبزی

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
7 

 ماهي آنهادرپرورش ونقش پالنكتوني وفراواني پراکنش 82

 سدارس دردریاچه

 

 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8

7 

 انزلي درتاالب Brachionidaeخانواده  پراکنش و شناسایي 83

 

 x  ری اولین همایش ملي آبزی پرو

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
7 

 روتاتوریا مختلف های گونه پراکنش و شناسایي 84

 انزلي درتاالب))گردانتنان

 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
7 

 درتاالب Scenedesmaceaeخانواده  پراکنش و شناسایي 85

 انزلي

 

 x  روری اولین همایش ملي آبزی پ

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8

2 

 شفارود دررودخانه پالنكتوني وفراواني پراکنش بررسي 86

 

 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
2 

 در شیالتي آنها نقش و پالنكتونها وفراواني پراکنش بررسي 87

 حسنلو سد دریاچه

 x  روری اولین همایش ملي آبزی پ

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
2 

اولین همایش ملي آبزی پروری   x  کرگانرود دررودخانه پالنكتوني وفراواني پراکنش بررسي 88

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
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 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
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 x   اولین همایش ملي آبزی پروری
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 دست پایین و علي چشمه انهرودخ پالنكتوني جوامع بررسي 77
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 x   اولین همایش ملي آبزی پروری
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3 

 تاالب در ( Rotatoria ) روتیفرها  شاخه پراکنش و تراکم 72
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 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
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 تاالب در  ( Copepoda ) پاروپایان شاخه تراکم مطالعه 73

 انزلي

 x   اولین همایش ملي آبزی پروری

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
2 

اولین همایش ملي آبزی پروری   x  آبزیان تولید برای فرصتي اولیه تولیدکنندگان افزایش 74

 بندرانزلي-ایران 

 7372 آذر  7-8
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   ف تهم دراستان زنجانمزوترو -لیمنولوژی دریاچه الیگو 75

x 

 ، 25 جلد ایران شناسي زیست مجله

 7شماره
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3 

بررسي عادات تغذیه ای گاوماهي خزری در سواحل استان  76

 گیالن )جنوب غربي دریای خزر(  

  

x 

مجله علمي پژوهشي بیولوژی دریا 

 دانشگاه آزاداسالمي واحد اهواز
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77 State of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) 

and mesozooplankton in Iranian waters of the 
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  سدارس  دریاچهونقش آنها در  پالنكتوني فراواني و  پراکنش 722

 

  x 

مجله علمي توسعه آبزی پروری 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان

 7372 
7 

727 Preliminary studies on the Impact of Cage 

on  Oncorhynchus mykissculture of Raibow trute, 

cture in the Southwestern Zooplankton stru

Caspian Sea, off Jafrud  

  x 

Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
24 Dec 

 2013 
پذیرش 

در نوبت 

 چاپ
2 

 ( Syngnathus caspia )بررسي ارجعیت غذایي ني ماهي 722

 درسواحل استان گیالن

 x   زیستي همایش ملي علوم 

 دامغان دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 7372 اسفند  8-7
4 

x   مطالعه ساختار جمعیت زئوپالنكتون در تاالب انزلي 723
 

تابستان 2شماره مجله علمي شیالت ایران 

7473 
2 



پایاب سد یامچي بمنظور  پالنكتونيبررسي جوامع  724

  امكان سنجي آبزی پروری در شهرستان اردبیل

  x 

مجله علمي توسعه آبزی پروری 

 مي واحد الهیجاندانشگاه آزاد اسال

 سال دهم

 7شماره 

بهار

7375 
7 

شناسایي وبررسي تراکم وپراکنش زئوپالنكتوني در  725

 سد مخزني ارسباران

  x 

در توسعه  نینو یهایفن آور هینشر

واحد دانشگاه آزاد  ،یپرور یآبز

 آزادشهر

 سال دهم

 7شماره 

بهار

7375 3 

726 Impact of human Activity on biodiversity 

,distribiotion and abundance of 

mesozooplankton in the Iranian waters of the 

Caspian sea during 1996-2015 

x   World Aquaculture 

Society(WAS) 

14-16 

Desember 

 

2015 

3 

727 Impact  of  Fish Cage culture on  

Zooplankton  Structure in  the  Southwestern  

Caspian sea  

x   World Aquaculture 

Society(WAS 
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Desember 

 

2015 
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 شهدای دریاچه زئوپالنكتون جوامع اکولوژیک مطالعه 728

 ماهي ژله از گزارش اولین و  )تهران - چیتگر (فارس خلیج

   ایران در ) sp.)Craspedacustaشیرین آب

  x 

 25سال  مجله علمي شیالت ایران

  5شماره

 زمستان

7375 2 

مطالعه ساختار پالنكتوني دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر  727

بهره  مدیریت و کیفیت آب و تهران( با تاکید بر حفظ

 برداری پایدار ازماهیان دریاچه

  x 

مرکز توسعه پژوهشهای نوین 

ایران)نشریه مطالعات علوم زیستي 

 وزیست فناوری(

 3دوره

 2شماره 

تابستان 

7376 7 

پراکنش وفهرست گونه های  ،روش شناسایيت شناسي، زیس 772

  انزلي تنان( درتاالب مختلف روتاتوریا  )گردان

  x  مرکز توسعه پژوهشهای نوین

ایران)نشریه مطالعات علوم زیستي 

 وزیست فناوری(

 چاپ بهار 

 
7377 
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 جیخل یشهدا اچهیدر انیساختار آبز يو بررس يشناسائ 777

 تهران تگریفارس، چ
  x 7376 چاپ بهار فصلنامه علوم و فناوری دریا 

2 

شناسایي وبررسي مقایسه ای تراکم وپراکنش زئوپالنكتون  772

 دردریاچه سد مخزني کارده   

  x در توسعه  نینو یهایفن آور هینشر

 یپرور یآبز

تابستان  2شماره 

7376 
2 

ارزیابي جوامع زیستي کیفیت آب وپتانسیل آبزی پروری  773

 ه اردالن آذربایجان شرقيدریاچ

  x بهار  4شماره  مجله علمي شیالت ایران

7377 
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ساختار آبزیان )پالنكتون،بنتوزوماهیان(دریاچه سد قلعه چای  774

 آذربایجان شرقي

  x تابستان  7شماره خزر یایدر انیمجله آبز

7376 
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ریخت شناسي،شناسایي،پراکنش وتنوع گونه ای  775

 انواده دزمیدیاسه درتاالب انزلي     فیتوپالنكتونهای خ
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پاییز
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بررسي تنوع وفراواني شاخه های زئوپالنكتوني در تاالب  776
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  x زیست محیط پژوهشي علمي فصلنامه 
 جانوری  

 دهم، سال
  1شماره

 ربها
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 تهران تگریفارس، چ
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7376 
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آنتن  یپراکنش وفهرست گونه ها ،یيشناسا ،يشناس ختیر 777

 ي( درمناطق مختلف تاالب انزلCladoceraمنشعبان )
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 اول، سال شرفتهیپ یپرور یفصلنامه علوم آبز
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 فنون و علوم های هشپژو مجله
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 /سیزدهم
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 اول، سال شرفتهیپ یپرور یفصلنامه علوم آبز
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 جهت استعداد یابي پالنكتوني  وفراواني  پراکنش  بررسي 722

احداث مجتمع و مزارع تكثیر و پرورش ماهي در برای 
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پذيرش، در 

 مرحله انتشار
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پشت سد کارده ونقش آنها در  اچهیدر يپالنكتون یيشناسا 724
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 اچهیدردر يمعمول دیمروار يماه یيغذا میرژ يبررس 726
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 x  يشناس يماه يکنفرانس مل نیپنجم 

  ياسالمدانشگاه آزاد  -رانیا
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در دو رودخانه  دیسف يماه يعیطب ریتكث تیوضع يبررس 727

 7 6خاله سرا و خشكرود در سال

 x  يشناس يماه يکنفرانس مل نیپنجم 

  يدانشگاه آزاد اسالم -رانیا

 23و22بابل 

 آذر 
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 يشناس يماه يکنفرانس مل نینجمپ  x  النیکولمه در سواحل استان گ يماه يشناس ستیز يبررس 728
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 23و22بابل 
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 آذر 

7376 
4 

 يشناس يماه يکنفرانس مل نیپنجم  x  رودخانه کن، تهران انیو مطالعه ساختار آبز يشناسائ 737

  يدانشگاه آزاد اسالم -رانیا

 23و22بابل 

 آذر 
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 در تاالب انزلي
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 Cyprinusبررسي میزان رژیم غذایي ماهي کپور معمولي ) 736

carpio 7376( دریاچه چیتگر تهران در سال 

 X 
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 Hemiculterبررسي اولویت های غذایي ماهي تیزکولي ) 738

leucisculusدر تاالب انزلي ) 
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 لي تیزکو غیربومي ماهي غذایي رژیم بررسي 737

(Hemiculter leucisculus) سد دریاچه به شده معرفي 

 مشهد کارده

 x  یانهما از حفاظت ملي کنفرانس 
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 های علمي وپژوهشي معتبر داخلي یا خارجي اشاره شود. پ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجلهدر مورد مقاالت چا  *

 الیت شده اند**های  با رنگ زرد مقاالت چاپ شده** 



 کتب و سایر آثار منتشر شده: -75
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 تعداد
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 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و  همكاری با مجامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیته -77

 عنوان رديف

  تاريخ

 عضويت

عضويت   مدت

 ماه به

 سمت*

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

 عضو تاکنون 7385 من زیست شناسي ایران انج 2
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 …سمت : رییس ، دبیر ، عضو، *

 : تدریس -78
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1 
بررسي رژیم غذایي الی ماهي درتاالب امیرکالیه الهیجان             

 )مقطع کارشناسي شیالت(

 x x 7387 آزاداسالمي واحد الهیجان  

2        

 سوابق اجرایي : -22

 تاريخ انتصاب سمت رديف

 مدت اشتغال در سمت

 به ماهمذكور  

  7375 کارشناس آزمایشگاه آبزیان)بخش زیست شناسي( 1

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

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

 تاکنون 7388 دارد سازی آزمایشگاهها(مسئول فني آزمایشگاه پالنكتون ) استان 1

5    

 

 :  *مهارتهای شخصي -27

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

 : سایر موارد -22


