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تاریخ   تاریخ شروع  کارفرما  عنوان طرح  ردیف
  خاتمه

مسئولیت در 
  طرح

  مجري/همکار

1  
ارزیابی توان تولید و ارائه راهکارهاي افزایش تولید استخرهاي 

 پرورش ماهی ایجرود استان زنجان
 مجري  1390  1388  مدیریت شیالت استان زنجان

 مجري  1396  1395  استانداري گیالن انزلی بررسی پراکنش و روند تغییرات گونه اي گیاهان تاالب  2

3  
در قفس شناور در منطقه  یپرورش ماهیان سرداّب ياقتصاد یابیارز

در دست     موسسه تحقیقات -شیالت گیالن  )النیجنوب دریاي خزر (استان گ
  انجام

 مجري

4  
مطالعه، امکان سنجی و ارائه راهکارهاي الزم در زمینه پرورش 

در دست     تحقیقاتموسسه  -شیالت گیالن  ماهیان (کپورماهیان، فیل ماهی و قزل آال)در قفس هاي دریایی
  انجام

 همکار

5  
 Sander دستیابی به زي فن پرورش ماهی سوف سفید

lucioperca  در دست     موسسه تحقیقات  گرم 50از مرحله انگشت قدي تا
  انجام

 همکار

6  
در (Anodonta cygnea) پویایی جمعیت صدف آنودونت

در دست     موسسه تحقیقات  یتاالب انزل
  انجام

 همکار

در دست     موسسه تحقیقات  پراکنش گیاه سنبل آبی در استان گیالنبررسی   7
  انجام

 همکار

8  
بررسی پراکنش و بوم شناسی ماهیان تاالب انزلی و رودخانه هاي 

در دست     موسسه تحقیقات  آن
  انجام

 همکار

در دست     موسسه تحقیقات  بررسی رژیم غذایی ماهیان مهم اقتصادي در تاالب انزلی  9
  انجام

 همکار

 همکار  1384  1383  موسسه تحقیقات GISبررسی لیمنولوژیکی تاالب انزلی بر اساس سامانه جغرافیایی   10

11 
  همکار  1387  1385  سازمان حفاظت محیط زیست  هیدرولوژي و هیدروبیولوژي تاالب سلکه صومعه سرا

12  
بررسی امکان سنجی اراضی حاشیه رودخانه هاي مهم استان 

 ماهیگیالن براي پرورش 
 همکار  1389  1386  اداره کل شیالت استان گیالن

13  
امکان سنجی ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی در سراب 

 گاماسیاب
 همکار  1389  1388  مدیریت شیالت استان همدان

14  
مطالعه گونه هاي آبزیان رودخانه قزل اوزن و معرفی مکانهاي 

 همکار  1390  1387  زنجانمدیریت شیالت استان   مستعد براي آبزي پروري

  همکار  1390  1388  مدیریت شیالت استان زنجان  استعدادیابی آبزي پروري رودخانه هاي  استان زنجان  15

  همکار  1390  1388  مدیریت شیالت استان مرکزي  بررسی احداث مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان زینتی محالت  16

17  
زاینده رود  در استان بررسی استعدادهاي آبزي پروري در حاشیه 

  چهار محال و بختیاري
مدیریت شیالت استان چهارمحال و 

  همکار  1390  1388  بختیاري

18  
-اداره کل شیالت استان گیالن  تعیین اندازه رهاسازي بچه ماهی سفید از طریق قابلیتهاي اسمزي

 همکار  1391  1389  موسسه تحقیقات

19  
آب لب شور دریاي خزر در امکان پرورش ماهی آزاد با استفاده از 

  استخرهاي بتونی
-اداره کل شیالت استان گیالن

 همکار  1390  1388  موسسه تحقیقات

20  
کشت چند گونه اي کپورماهیان چینی با کپور سیاه جهت افزایش 

  همکار  1390  1388  موسسه علوم تحقیقات شیالتی  تنوع گونه اي در مزارع ماهیان گرم آبی



 

  

21  
روشها و مشکالت کود دهی در مزارع پرورش  میزان، مطالعه نوع،

  همکار  1390  1389  موسسه تحقیقات  ماهیان گرم آبی استان گیالن

22  
بررسی آلودگی هاي زیست محیطی فلزات سنگین و سموم 

  همکار  1393  1391  اداره کل  شیالت استان اردبیل  کشاورزي در پایاب  رودخانه یامچی اردبیل

 همکار  1393  1391  مدیریت شیالت استان زنجان شهرستان ایجرود استان زنجانمطالعه سد خاکی گالبر   23

24  
بررسی ظرفیت هاي آبزي پروري رودخانه پایاب سد یامچی استان 

  همکار  1394  1393  اداره کل  شیالت استان اردبیل  اردبیل

25  
بررسی پراکنش ، فراوانی و ارزیابی زیستگاه هاي صدف آنادونت در 

  تاالب انزلی 
اداره کل محیط زیست استان 

  همکار  1396  1395  استانداري گیالن -گیالن

26  
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی محیطی بر توان تولید مثل 

  در زنجان Pterophyllum Scalare ماهی زینتی آنجل
 -مدیریت شیالت استان زنجان

  همکار  1396  1395  موسسه تحقیقات

27  
  -استانداري گیالن  مطالعه ساختار جوامع ماهیان تاالب انزلی 

 همکار  1396  1394  موسسه تحقیقات

28  
بررسی ظرفیت هاي آبزي پروري رودخانه پایاب سد یامچی استان 

  همکار  1394  1393  موسسه تحقیقات  اردبیل

29  
بررسی و معرفی قفسهاي مناسب براي استفاده در پرورش ماهی در 

  همکار  1397  1395  موسسه تحقیقات  دریاي خزر منطقه جنوبی
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1  
The application of multi-
criteria decision making 

models in fisheries 
management 

Adel.Hosseinjani, 
Aliasghar khanipour, 
Mohammad.Sayyad 

Bourani, Touraj.Sohrabi, 
Esameil.Sadeghi nejad, 

Saberi.Hossein, Bahman 
Mohamaditabar  

المللی کنگره و نمایشگاه بین 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
  *        *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

2  The importance of aquatic 
plants in aquaculture 

Adel.Hosseinjani, 
Esameil.Sadeghinejad, 

Touraj.Sohrabi, 
GholamReza.Mehdizadeh, 

Sohrab.Dejandian, 
Fereidoun.ChakmehDouz, 

AliReza.Valipour  

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

3  

Use of  Fuzzy – Ahp in a 
spatial multi-criteria 

decision making model 
for aquaculture site 

selection a case study 
from Chalevand River 

Guilan-Iran 

Adel.Hosseinjani, 
Fariborz.JamalzadFallah, 

Hossein.Khara, 
Touraj.Sohrabi, 

Mohaddeseh.Ahmad 
nejad,Shahram.Behmanesh 

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
  *        *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

4  

Byssus of D.Polymorpha 
as a Bioindicator of Ni, 

Cd and Cu: Good 
Correlation some 

Fractions of Metals 

Sohrabi.T,Ismail.A,Hossein
jani.A,Pourgholami.A 

 

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
 *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23
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5  

Non-resistant and 
Resistant Fractions of 
Cadmium in Surface 
Sediment of South 

Caspian Sea 

Sohrabi.T, Hosseinjani.A, 
Bourani.M , Salavatian,M 

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
 *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

6  
Histological features of 
gonad of swan mussel 

Anodontacygnea in Anzali 
lagoon 

Mohaddeseh Ahmadnezhad, 
Sohrab Dajandiyan, 

Mohammad Sayad Bourani, 
Fereydoon Chakmedooz, 

Adel Hosseinjani  

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
خاورمیانه و آسیاي آبزي پروري 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

7  
Comercial fish 

biodiversity in Anzali 
Lagoon 

Esameil.Sadeghinejad, 
AliReza.Valipour, 
Adel.Hosseinjani, 

Mohammad Sayyad 
Bourani  

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

8  

Geochemical partiyioning 
of heavy metals in surface 
sediment of south Caspian 

sea and anthropogenic 
evaluation 

Tooraj sohrabi, Adel 
Hosseinjani, Gholamreza 

mehdizadeh 

Participated in the 
ICSA2016 
Rasht-Iran 

سپتامبر  5-6
2016 

موسسه تاسماهیان - رشت
    *      *  دریاي خزر

9  
Distribution and 

Biometrics of Swan 
Mussel Anodonta sygnea 

in Anzali Lagoon  

Fereidoun.ChakmehDouz,A
li asghar 

Khanipour,Mohammad 
sayyad bourani, 

AliReza.Valipour,Adel.Hos
seinjani, 

  

نمایشگاه بین المللی کنگره و 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23
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10  
The problem of 

fertilization in warm water 
fish farms: A case study 

from guilan 

Gholamreza mehdizadeh 
,Tooraj sohrabi, Adel 

Hosseinjani, mehdi moradi 

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

11  

ARTIFICIAL 
REPRODUCTION AND 

RELEASING OF 
CASPIAN TROUT Salmo 

trutta 
caspius JUVENILES FOR 

RESTOCKING 
PURPOSES IN 

IRANIAN WATERS OF 
THE 

CASPIAN SEA 

Mohammad Sayyad 
Bourani*1, Mostafa 

Rezvani2 

,. F. Chakmehdouz1, T. 
Sohrabi1, A. Hoseinjani 

کنگره و نمایشگاه بین المللی 
آبزي پروري خاورمیانه و آسیاي 

 )WASمرکزي (
    *      *  هتل المپیک –تهران   94 آذر 25-23

12  

-GIS بر مبتنی مدل معرفی
MCDM بندي پهنه منظور به 

 قفس استقرار مناسب مناطق
  پرورش آبزیان هاي

 اصغر جانی، علی حسین عادل
 فالح، جمالزاد فریبرز پور، خانی

 تورج بورانی، صیاد محمد
 شهرام پور، ولی علیرضا سهرابی،

  بهمنش

 اي منطقه – ملی همایش
 ماهیان پروري آبزي

 دریایی
    *    *    اهواز  94 اسفندماه

13  
 جهت در اکولوژیک مالحظات

 در ماهی پرورش مدیریت بهبود
  قفس

 خانی اصغر ؛ علی سهرابی تورج
 جانی ؛ علیرضا حسین ؛ عادل پور

  پور ولی

 اي منطقه – ملی همایش
 ماهیان پروري آبزي

 دریایی
  *      *    اهواز  94 اسفندماه
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14  
 قفس خصوصیات بررسی

 در ماهی پرورش جهت مناسب
  خزر دریاي جنوبی منطقه

 خانی اصغر بهمنش، علی شهرام
 صیاد محمد پور، ولی علیرضا پور،

 جانی، حسین عادل ، بورانی
  دوز چکمه فریدون

 اي منطقه – ملی همایش
 ماهیان پروري آبزي

 دریایی
    *    *    اهواز  94 اسفندماه

15  
 در آبزیان پرورش به نگاهی

 مهم هاي گونه بر تاکید با قفس
  دریایی هاي قفس در پرورش

 اصغر بورانی،علی صیاد محمد
 جانی، حسین عادل پور، خانی

  بهمنش شهرام پور، ولی علیرضا

 اي منطقه – ملی همایش
 ماهیان پروري آبزي

 دریایی
  *      *    اهواز  94 اسفندماه

 کاهنده عوامل و استرس تاثیر  16
  قفس در ماهی پرورش در آن

 خارا، احمدنژاد، حسین محدثه
 شهرام ، بورانی صیاد محمد

  حسینجانی عادل ، بهمنش

 اي منطقه – ملی همایش
 ماهیان پروري آبزي

 دریایی
  *      *    اهواز  94 اسفندماه

17  

  و خزر دریاي اکولوژیک اثرات
 بر رود سفید رودخانه

 قره مولدین زیستی  پارامترهاي
  برون

عادل -اکبر پور غالمی مقدم
تورج سهرابی  - حسینجانی

  لنگرودي

 سراسري همایش اولین
 ایران اکولوژي

  *      *    ادانشگاه الزهر  1385

18  
 و (Lemnaceae) آبی عدسک

 فاضالبهاي تصفیه در آن نقش
  صنعتی و شهري

اکبر پورغالمی  -عادل حسین جانی
  محمود وطن دوست -مقدم

 سراسري همایش اولین
 ایران اکولوژي

  *      *    ادانشگاه الزهر  1385
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19  

 وزي پوشش پراکنش نقشه
 تاالب آبزي گیاهان توده

 تاالب مرکزي بخش (هندخاله
  )انزلی

اکبر پورغالمی  -عادل حسین جانی
  محمود وطن دوست -مقدم

 سراسري همایش اولین
  *      *    ادانشگاه الزهر  1385  ایران اکولوژي

20  
گیاهان آبزي و نقش آنان در 

اکوسیستم و حیات آبزیان تاالب 
  انزلی

اکبر پورغالمی  -عادل حسین جانی
  دوستمحمود وطن  -مقدم

چهاردهمین کنفرانس 
سراسري و دومین 

کنفرانس بین المللی 
  زیست شناسی ایران

  *      *  *  تربیت مدرسدانشگاه   1385

21  
تعیین بیوماس بچه کپورماهیان 
رهاسازي شده به بخش غرب 

  1383 - تاالب انزلی 

عادل  -اکبر پورغالمی مقدم 
  محمود وطن دوست - حسین جانی

چهاردهمین کنفرانس 
و دومین  سراسري

کنفرانس بین المللی 
  زیست شناسی ایران

  *      *  *  تربیت مدرسدانشگاه   1385

22  

 بیوماس و پوشش بررسی
 تاالب غرب منطقه آبزي گیاهان
 نرم استفاده از با ) کناربآ(انزلی

 در دور راه از سنجش  افزارهاي
  1383ار به فصل

اکبر پورغالمی  -عادل حسین جانی
  محمود وطن دوست -مقدم

 سراسري همایش اولین
  *      *    ادانشگاه الزهر  1385  ایران اکولوژي

23  

بکارگیري سامانه جغرافیایی در 
بررسی اراضی حاشیه رودخانه 

هاي شرق گیالن  بمنظور احداث  
  کارگاههاي ماهیان سردابی

  

  جانی حسین عادل

 ملی همایش نخستین
  ماهیان سردابی

  
  

1388  
مرکز 

 سردآبی ماهیان تحقیقات
  تنکابن -کشور

  *      *  
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  گان ه کنند نام ارائه  عنوان مقاله
  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  نام گردهمایی  

نوع 
  گردهمایی

  نوع
(سطح علمی ) 

  مقاله
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سیر تکامل و پراکنش زیستی در   24
 Salmonidaeماهیان  خانواده 

  جانی حسین عادل
 ملی همایش نخستین

  ماهیان سردابی
  

1388  
مرکز 

 سردآبی ماهیان تحقیقات
  تنکابن -کشور

  *      *  

25  

بررسی و تعیین مکانهاي مستعد 
پرورش ماهیان سردابی در 

حوضه حاشیه رودخانه هاي مهم 
  شرق گیالن

  جانی حسین عادل
 ملی همایش نخستین

  ماهیان سردابی
  

1388  
مرکز 

 سردآبی ماهیان تحقیقات
  تنکابن -کشور

  *      *  

26  

بررسی بیولوژي مولدین شاه 
 Astacusمیگوي آب شیرین (

leptodactylus در (
  استخرهاي پرورشی

 ولی علیرضا دکتر مومنی، مهدي
 دکتر جانی،  حسین پور، عادل

 محمدي بهمن بهمنش، شهرام
  امیدوار صادق تبار،

اولین همایش ملی آبزي 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

اهمیت مهندسی آبزیان در رشد   27
  صنعت آبزي پروري ایران

 حسینجانی،غالمرضا عادل
 صادق صابري، حسین مهدیزاده،

  مومنی مهدي امیدوار،

همایش ملی آبزي  اولین
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

28  

 مناسب مناطق یابی مکان
 پرورش کارگاههاي احداث
 رودخانه در سردآبی ماهیان

 روش از استفاده چلوند  با
AHP  

 جمالزاد فریبزر ، حسینجانی عادل
 شعبانعلی خارا، حسین فالح،

  حقیقی مریم بلوچی، نظامی

اولین همایش ملی آبزي 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

    *    *    آبهاي داخلی کشور



یف
رد

 

  گان ه کنند نام ارائه  عنوان مقاله
  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  نام گردهمایی  

نوع 
  گردهمایی

  نوع
(سطح علمی ) 

  مقاله

ین
ب

 
لی

لمل
ا

ي)  
شور

 (ک
لی

م
  

نی
ستا
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نی  

نرا
سخ
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29  
 فراوانی و پراکنش بررسی
 اوزن قزل رودخانه ماهیان

  زنجان

 نوان چافی،محمود مرادي مهدي
صلواتیان  محمد ،سید مقصودي

 محمود صیاد ، حسینجانی ،عادل
  بورانی

ملی آبزي اولین همایش 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

30  

 هاي مکان تعیین و ارزیابی
 سردآبی ماهیان پرورش مستعد

 گاماسیاب رودخانه مسیر در
  همدان استان

 عادل زاده، مهدي غالمرضا
 ن صادقی اسماعیل حسینجانی،

  دولو محمد صلواتیان، محمد ژاد،

همایش ملی آبزي اولین 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

31  

 هاي مکان تعیین و بررسی
 سردآبی ماهیان پرورش مستعد

مهم  هاي رودخانه حاشیه در
  انزلی تاالب حوزه

 عادل زاده ، مهدي غالمرضا
  صابري حسین حسینجانی ،

اولین همایش ملی آبزي 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

 حاشیه پروري آبزي مستعد نقاط  32
  زنجان استان اوزن قزل رودخانه

 وعادل مقصودي نوان محمود
  جانی حسین

اولین همایش ملی آبزي 
پژوهشکده آبزي پروري   1390آذر   پروري ایران

  *      *    آبهاي داخلی کشور

تصمیم گیري کاربرد روشهاي   33
  چندمعیاره در مدیریت شیالتی

عادل حسینجانی، فریبرز جمالزاد 
فالح، حسین خارا،شعبانعلی 

  نظامی،مریم حقیقی

دومین کنفرانس ملی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد   1390اردیبهشت   شیالت و آبزیان ایران

  *      *    الهیجان
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  گان ه کنند نام ارائه  عنوان مقاله
  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  نام گردهمایی  

نوع 
  گردهمایی

  نوع
(سطح علمی ) 
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34  

بررسی ترکیب غذایی ماهی 

کپور علفخوار 

)Ctenopharyngodon 

idellaدر تاالب انزلی ( 

  

حسین جانی، ع.* ؛ عباسی،ك. ؛ 
قانع، ا.؛ مرادي چافی، م.؛ نیک 

 پور، م.؛ زحمتکش، ي. رمضانی، م.
  ر. و عابدینی، ع.

  

ششمین کنفرانس ماهی 
دانشگاه شهید باهنر   97شهریور  6-5  شناسی ایران

  *      *    کرمان

35  

  

بررسی اولویت هاي غذایی 

 Hemiculterماهی تیزکولی (

leucisculusدر تاالب انزلی ( 

  

عباسی،ك.؛ حسین جانی، ع.* ؛ 
سبک آرا، ج. ؛ صیادرحیم، م. ؛ 

خطیب، س. ؛ مکارمی، م. ؛ مرادي 
چافی، م. ؛ نیک پور، م. ؛ 
  زحمتکش ،ي. و مددي، ف.

  

ششمین کنفرانس ماهی 
دانشگاه شهید باهنر   97شهریور  6-5  شناسی ایران

  *      *    نکرما

36  

  

بررسی عادت غذایی ماهی سرخ 

 Scardiniusباله (

erythrophthalmus در (

 تاالب انزلی

  

عباسی،ك.؛ حسین جانی، ع.* ؛ 
مرادي چافی، م. ؛ صیادرحیم، م. ؛ 

زحمتکش، ي. ؛ نیک پور، م. ؛ 
خطیب، س. ؛ سبک آرا، ج. ؛ و 

  قانع، ا.
  

ششمین کنفرانس ماهی 
دانشگاه شهید باهنر   97شهریور  6-5  شناسی ایران

  *      *    کرمان
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  گان ه کنند نام ارائه  عنوان مقاله
  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  نام گردهمایی  

نوع 
  گردهمایی

  نوع
(سطح علمی ) 
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37  

 کوچک پروري آبزي توسعه

 روستایی آبی منابع در مقیاس

 استان در موردي مطالعه(

  )ایجرود شهرستان-زنجان

 حسین ،1 *جانی حسین عادل
 اسماعیل ،1 بابایی هادي ، صابري

 غالمرضا ،1 ماسوله نژاد صادقی
 سهرابی تورج ،1 مهدیزاده

  لنگرودي

پروري پایدار و آبزي 
دانشگاه علوم کشاورزي و   1395مهر  7  اکوسیستم آبی پایدار

  *      *    منابه طبیعی ساري

38  

 پراکنش و ،فراوانی تنوع بررسی

 تاالب گانه 5 مناطق در ماهیان

  انزلی

 ،1 ماسوله نژاد صادقی اسماعیل
 غالمی پور اکبر ، 2 عباسی کیوان

  حسینجانی عادل ،3 مقدم

پایدار و آبزي پروري 
دانشگاه علوم کشاورزي و   1395مهر  7  اکوسیستم آبی پایدار

  *      *    منابه طبیعی ساري

39  
  

بررسی پراکنش ماهیان تاالب 
  انزلی و رودخانه هاي آن

کیوان عباسی، مهدي مرادي، 
یعقوبعلی زحمتکش، عادل حسین 

  جانی و...

پنجمین کنفرانس ملی 
  ماهی شناسی ایران

آذر  23-22
  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

40  
فن آوریهاي نوین در پرورش 

  ماهی در قفس
عادل حسین جانی، تورج سهرابی، 

  اسماعیل صادقی نژاد
پنجمین کنفرانس ملی 

  ماهی شناسی ایران
آذر  23-22

  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

41  

ارزیابی ریسک زیست محیطی 

معرفی گونه هاي پرورشی 

  غیربومی در صنعت آبزي پروري

عادل حسین جانی، محدثه 
احمدنژاد، حسین صابري، محمد 

  صیاد بورانی

پنجمین کنفرانس ملی 
  ماهی شناسی ایران

آذر  23-22
  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396
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42  

  

اهمیت انتخاب مکان مناسب و 

ظرفیت سنجی در سرمایه 

گذاریهاي توسعه آبزي پروري 

  در قفس

عادل حسین جانی،تورج سهرابی، 
  محمد صیاد بورانی

پنجمین کنفرانس ملی 
  ماهی شناسی ایران

آذر  23-22
  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

43  

بررسی تنوع مولکولی و فیلوژنی 

دو گونه ماهی سفید و ماهی 

  کلمه به روش توالی یابی

فریدون چکمه دوز قاسمی، شهرام 
دژندیان، عادل بهمنش، سهراب 

حسین جانی،تورج سهرابی، محمد 
  صیاد بورانی

پنجمین کنفرانس ملی 
  ماهی شناسی ایران

آذر  23-22
  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

44  

بررسی جمعیتی ماهی کلمه 

سواحل جنوبی دریاي خزر و 

دریاچه سد ارس به روش توالی 

  یابی

فریدون چکمه دوز قاسمی، شهرام 
سهراب دژندیان، عادل بهمنش، 

  حسین جانی

پنجمین کنفرانس ملی 
  ماهی شناسی ایران

آذر  23-22
  *      *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

45  
روند رسیدگی و رشد گناد در 

  ماهی ماش

سهراب دژندیان، اسماعیل صادقی 
نژاد، ایوب یوسفی، محدثه 
  احمدنژاد، عادل حسین جانی

پنجمین کنفرانس ملی 
  شناسی ایرانماهی 

آذر  23-22
    *    *    دانشگاه آزاد اسالمی بابل  1396

  



  علمی و پژوهشی: مقاالت -14

  

یف
رد

  

 عنوان مقاله

عنوان طرح یا 
اي که مقاله از  پروژه

آن استخراج شده 
 است.

  نام نگارنده (گان)
  

ماه و سال 
  نام مجله  انتشار

  درجه علمی مقاله

علمی 
  پژوهشی

علمی 
  ترویجی

  

1  

پهنه بندي مناطق مناسب احداث کارگاههاي 

پرورش ماهیان سردابی با استفاده از تلفیق 

  GISو  AHPروش 
فریبرز  -حسین خارا -جانی عادل حسین  پروژه دانشجویی

مجله توسعه آبزي   1397پاییز   مریم حقیقی-جمالزاد
 پروري الهیجان

*   

2  
امکان سنجی اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب 

  پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمانبراي 

پروژه امکان سنجی 
رودخانه گامسیاب 

  همدان

 –عادل حسینجانی   -غالمرضا مهدي زاده
فریدون  –حسین صابري –کیوان عباسی 

- هادي بابایی –احمدقانع  -چکمه دوز قاسمی
  اسماعیل صادقی نژاد

مجله توسعه آبزي   1395بهار
 پروري الهیجان

*   

3  
 Mylopharyngodon)کپور سیاهپرورش توام 

piceus) با کپور ماهیان چینی در ایران  

پروژه کشت توام 
کپور سیاه با 

  کپورماهیان چینی

–محمد صیاد بورانی  -اسماعیل صادقی نژاد
محدثه  –منصور شریفیان  -عادل حسینجانی

  احمدنژاد
مجله توسعه آبزي   1397تابستان 

   *  پروري الهیجان

4  
گیاهان آبزي و ارتباط آنها با بررسی زي توده 

  عوامل محیطی در منطقه غرب تاالب انزلی

بررسی پراکنش و 
روند تغییرات گونه اي 

 انزلی گیاهان تاالب

مهدي  ,احمدنژاد محدثه ,حسینجانی عادل
صادقی نژادماسوله  ,زاده غالمرضا

   صابري حسین ,سهرابی تورج ,اسماعیل
    1396بهار 

  *  اکوبیولوژي تاالب
 
 
 
 

5  

 تفریحی و تولیدي الگویی مجتمع طراحی

 بمنظور محالت شهرستان زینتی ماهیان

 پرورش و تکثیر واحدهاي سازي یکپارچه

  ماهیان

بررسی احداث 
مجتمع تکثیر و 

پرورش ماهیان زینتی 
  محالت

 ، 1 حسینجانی عادل ،*1 بهمش شهرام
 زاده حسیه همایون ،1 زاده مهدي غالمرضا

 اکبري حسه 2 صحافی

 
 *    آبزیان زینتی 1395زمستان 



یف
رد

  

 عنوان مقاله

عنوان طرح یا 
اي که مقاله از  پروژه

آن استخراج شده 
 است.

  نام نگارنده (گان)
  

ماه و سال 
  نام مجله  انتشار

  درجه علمی مقاله

علمی 
  پژوهشی

علمی 
  ترویجی

  

6  

 بر همراه تلفن الکترومغناطیسی امواج تاثیر

  آنجل ماهیان تولیدمثلی شاخصهاي

)Pterophyllum scalare( بالغ ماده  

مطالعه تاثیر امواج 
الکترومغناطیسی 

محیطی بر توان تولید 
 مثل ماهی زینتی آنجل
Pterophyllum 

Scalare در زنجان  

محمد  ؛  محدثه احمدنژاد

همایون  ؛سهراب دژندیان ؛صیادبورانی

علی اصغر خانی  ؛حسین زاده صحافی

عادل  ؛علیرضا ولی پور ؛پور

  حسین خارا ؛انیجحسین

    *  محیط زیست جانوري 1397بهار 

7  

انتخاب مکان مناسب براي پرورش ماهی 

هاي مهم  کمان در حاشیه رودخانه آالي نگین قزل

 حوزه تاالب انزلی

  

  

غالمرضا مهدي زاده، عادل حسینجانی، کیوان 
عباسی، احمد قانع، علی عابدینی، حسین 

صابري، تورج سهرابی، محمد صیادبورانی، 
شهرام بهمنش، محدثه احمدنژاد، مسطوره 

 دوستدار،

  
  

  1396بهار 

مجله توسعه آبزي 
    *  پروري الهیجان

8  

توسعه آبزي پروري در منایع خرد کشاورزي 

موردي شهرستان ایجرود استان (مطالعه 

 زنجان)

ارزیابی توان تولید و 
ارائه راهکارهاي 
افزایش تولید 

استخرهاي پرورش 
ماهی ایجرود استان 

 زنجان

عادل حسین جانی،هادي بابایی، جسین 
  صابري، اسماعیل صادقی نژاد

  
  پذیرش

  1396بهار 

مجله توسعه آبزي 
    *  پروري الهیجان

  هاي علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شود. شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله* در مورد مقاالت چاپ 

  

  

  

  



  

  علمی و پژوهشی: سخنرانی هاي -15

  

  محل سخنرانی  عنوان  ردیف
ماه و سال 

  سخنرانی

  پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی کشور  "استان زنجانبررسی وضعیت تولید و ارائه راهکارهاي افزایش تولید مزرعه پرورش شورچاي "سخنرانی علمی   1
  93اسفند ماه 

  

  پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی کشور  "کاربرد روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره در مدیریت شیالتی"سخنرانی علمی   2
  91دي ماه 

  

3  
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