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 وزه جنوبي دريای خزري درحونتوزيع مواد مغذی و تنوع فيتو پالنكت كيمدل اكولوژي :عنوان پايان نامه دكتری -

 
 

 : ها و طرحهای تحقيقاتيپروژه -12  

 رديف
 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح

نوع 

 *تحقيق
 **وضعيت  سمت در پروژه/طرح واحد اجرا

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

شماره 

 ثبت

          

1 
تعيين و اندازه گيری فلزات 

 سنگين در رودخانه چالوس

11-131142111-33 

 
 لمستق

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

كارشناس همكار در  

تعيين پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 623/23 1333 1332 مختومه

2 
هيدرولوژی و هيدروبيولوژی 

 حوزه جنوبي دريای خزر

12-1311242111-33 

 

 

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

مجری پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي
 322/23 1334 1333 مختومه

هيدرولوژی و هيدروبيولوژی  3

 حوزه جنوبي دريای خزر

13-1311242111-35 

 
 مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

مجری پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي
 412/29 1336 1335 مختومه

4 
هيدرولوژی و هيدروبيولوژی 

 رودخانه تنكابن
  خاص 

پژوهشكده اكولوژی 

اداره  -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

  1334 1333 مختومه مجری پروژه

تعيين ميزان برخي از سموم   5

كشاورزی كلره در   آب در 

بخشي از حوزه جنوبي دريای 

خزر)بابلرود و رودخانه چالوس 

 و سواحل آنها(

11-1311214111-34 

 
 مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1335 1334 مختومه كارشناس همكار

/گ 459

 ن

ی نفتي و بررسي آلودگيها 6

فلزات سنگين  در حوزه جنوبي 

 دريای مازندران

12-1311214111-35 

 
 مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 مختومه مجری

1/3/

1335 

1/11/

1336 

524/23 

4/5/23 

3 
 بررسي جامع رودخانه تنكابن

19-1311214111-35 

 
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
  1336 1335 مختومه كارشناس همكار 

  1333 1336 مختومه كارشناس همكارموسسه تحقيقات آفات  خاص 113-11-36-142بررسي باقيمانده سموم فسفره  2

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترویج  آموزش،سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات علوم شيالتی كشور 

 فرم اطالعات محققين
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 و تحقيقات گياهي  در رودخانه های ايران

9 
مطالعات زيست محيطي 

 ضهاكوسيستم های آبي حو

 رودخانه تجن آبريز

 طرح ملي  

پژوهشكده اكولوژی 

دريای خزر و مشاور 

 -رت نيروخزر آب وزا

 بانک جهاني

  1332 1336 مختومه كارشناس همكار 

بررسي هيدرولوژی و  11

هيدروبيولوژی و آلودگيهای 

 ارزش با زيست محيطي مناطق

 جنوبي حوضه شيالتي

نطقه ساحلي كمتر م خزردريای

 متر( 11از 

 مستقل 16-1311214111-33
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

مجری پارامترهای 

كوشيميايي و فيزي

 آلودگي نفتي

 1339 1333 مختومه
494/23 

 

بررسي امكان پرورش ميگو  11

Penaeus Indicus  در

استخرهای ساحلي دريای 

 مازندران

14-1311142111-39 

    191162  اعتباركل)

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

كارشناس همكار در  

تعيين پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 1112/22 1321 1339 ختومهم

بهينه سازی آببندانهای استان  12

 مازندران
 

 تات خاص

 استان 

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
  1321 1339 مختومه كارشناس همكار 

مطا لعات تكميلي ليمنولوژيكي   13

رودخانه شيرود )غرب استان 

 مازندران(

14-124111-131-21 

 
 مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 خزردريای 
 1691/23 1322 1321 مختومه كارشناس همكار 

بررسي امكان تهيه پروبيوتيک  14

باكتريايي جهت  بهينه سازی 

اسخرهای  پرورشي ماهيان 

گرمابي با تاكيد بر كنترل 

 H2Sآمونياك و نيترات و 

13-1311442111-21 

  45111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

ر  تعيين همكار د

پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 315/24 1323 1321 مختومه

بررسي آثار هيستوپاتولوژيک  15

ناشي از عوامل زيست محيطي 

دريای خزر روی ماهيان 

استخواني شكارچي )ماهي آزاد 

 و ماهي سوف دريای خزر(

16-1311142111-39 

 121111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 خزردريای 

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 229/25 1321 1339 مختومه

بررسي جامع اكولوژيک  16

رودخانه و تاالبهای مهم شيالتي 

دريای خزر فاز يک: بررسي 

ليمنولوژيک رودخانه های 

 شيرود، تنكابن و تجن

23-1311236111-22 

  95111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
  1324 1339 مختومه پور(همكار )نجف

بررسي جامع اكولوژيک امكان  13

كنترل جمعيت شانه دار مهاجم 

: برسي 4دريای خزر فعاليت  

آزمايشگاهي امكان كنترل شانه 

)برسي   B.ovataدار با استفاده 

در آب  B.ovata توليد مثل

 دريای خزر(

32-1311241111-22 

 235111 اعتباركل)

 (هزارريال

 تقلمس
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

تعيين همكار 

پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 452/25 1324 1322 مختومه

بررسي هيدرولوژی و  12

هيدروبيولوژی و آلودگيهای 

زيست محيطي حوزه جنوبي 

 11دريای خزراعماق كمتر از 

 متر

13-131124111-22 

 265111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
 پژوهشكده اكولوژی

 دريای خزر

مجری آلودگي نفتي 

و همكار  پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 332/23 1324 1322 مختومه

19 

 

بررسي هيدرولوژی و 

هيدروبيولوژی و آلودگيهای 

زيست محيطي حوزه جنوبي 

 متر( 211تا  2دريای خزر)اعماق

12-1311242111-39 

 521111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 ی خزردريا

كارشناس همكار در  

تعيين پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 ؟؟؟؟ 1321 1339 مختومه

بررسي اثرات متقابل فعاليتهای  21

توليدی بر اكوسيستم حوضه 

مزارع  -1دريای خزر فعاليت 

تكثير و پرورش  در رودخانه 

 هراز

22-1311336111-22 

 321111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
ی پژوهشكده اكولوژ

 دريای خزر

كارشناس همكار در  

تعيين پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 مختومه
1322 

 
1323 

 

236/25 

 

21/3/25 

 

بررسي جامع اكولوژيک امكان  21

كنترل جمعيت شانه دار مهاجم 

: بررسي 1دريای خزر فعاليت 

پراكنش و فراواني شانه دار 

Mnemiopsis leidyi  در

 سواحل ايراني دريای خزر

39-311242111-22  

 312111اعتباركل )

 (هزارريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

كارشناس همكار در  

تعيين پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

 مختومه
1322 

 
1323 

265/26 

23/3/26 



 

 

بررسي  آالينده های  زيست  22

محيطي )فلزات سنگين و 

هيدروكربورهای نفتي و 

سورفاكتا نت و سموم 

ه جنوبي كشاورزی(  حوز

 دريای خزر

26122-2615-12-36-

2 

 121111)اعتباركل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

سيد ابراهيم مجري : 

 واردی
 1322 1326 مختومه

39265 

31/6/91 

 طراحي و استقرار سيستم  23

ISO/17025  درآزمايشگاههای

مركز تحقيقات اكولوژی دريای 

 خزر

26155-2613-12-122 

 121111عتبار كل   ا)

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1322 1326 مختومه اسماعيليمجري : 

1596/22 

19/12/

22 

لوژی و وهيدرولوژی و هيدروبي 24

آالينده های زيست محيطي در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

2211-12-36-12 

 52111 اعتبار كل)

 هزارريال(

 طرح مستقل
ی پژوهشكده اكولوژ

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 مختومه

1/6/

1322 

31/11/

1391 

42194- 

23/11/

91 

بررسي آالينده های زيست  25

محيطي)سموم ارگانوكلره، 

فلزات سنگين، هيدروكربورهای 

نفتي و سورفاكتانت( در سواحل 

 جنوبي دريای خزر

22134-2211-12-36-

12 

 211111اعتبار كل )

 هزارريال(

 تقلمس
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 شعبان مجري : 

 نجف پور
 1391 1322 مختومه

42112 

21/9/91 

26 
بررسي خصوصيات 

فيزيكوشيميايي آب در منطقه 

 جنوبي دريای خزر

22133-2211-12-36-

12 

    46111اعتبار كل)

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 1391 1322 مختومه

41346 

19/2/91 

 

23 
بررسي تنوع، بيوماس و فراواني 

فيتوپالنكتون در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

22136-2211-12-36-

12 

 65111اعتبار كل )

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1391 1322 مختومه آسيه مخلوقمجري : 

41349 

19/2/91 

ني شانه بررسي بيوماس و فراوا 22

دار در منطقه جنوبي دريای 

 خزر

22139-12-36-2 

 111111)اعتبار

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1329 1322 مختومه علي مكرميمجري : 

42562 

2/12/91 

29 
بررسي تنوع، پراكنش ، فراواني 

توده ماكروبنتوزها در و زی

 منطقه جنوبي دريای خزر

221335-2211-12-

36-12 

 61111اعتبار كل )

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 عبدالهمجري : 

 رودیسليماني
 1/6/22 مختومه

31/3/

91 

 

41236 

21/5/91 

بررسي اثرات سيستم های خنک  31

كننده و پساب نيروگاه بر محيط 

 زيست دريای خزر

22161-  12-36-4 

 
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

نيروگاه -دريای خزر

 نكاء

سيد محمد مجري : 

 فارابي وحيد
 22 23 مختومه

04804 

1/3/41 

تعيين وضعيت آلودگي رودخانه  31

بابلرود از نظر آلودگي سموم و 

 كود شيميايي

22121-12-36-4 

 91111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

محيط -دريای خزر

 زيست مازندران

شعبان مجري : 

 پورنجف
 1323 1323 مختومه

03444 

94/8/49 

بررسي توان اكولوژيكي  32

های رهاسازی بچه ماهيان محل

خاوياری و استخواني به منظور 

بيالن رهاسازی در روخانه 

 گرگانرود

 گرگانرود  

 ناظر 

طاهر مجري : 

 پورصوفي

  1392 1329 مختومه

هيدرولوژی و هيدروبيولوژی و  33

آالينده های زيست محيطي در 

 ريای خزرمنطقه جنوبي د

2916-12-36-2 

 411111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 طرح مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 1/2/29 در دست اجراء

31/2/

93 

42463 

22/11/

94 

تعيين ميزان آالينده های نفتي  34

)آب، رسوب، ماهي( در منطقه 

 جنوبي دريای خزر

29111-12-36-12 

 55111ر كل )اعتبا

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 1/11/29 مختومه

1/11/

91 

43233 

24/4/92 

35 
تعيين آالينده های سموم 

كشاورزی  ارگانوكلره در منطقه 

 جنوبي دريای خزر

29113-2916-12-36-

12 

 45111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 مستقل
كولوژی پژوهشكده ا

 دريای خزر

 شعبان مجري : 

 نجف پور
  1391 1329 مختومه

36 
تعيين ميزان آالينده های فلزی 

)آب، رسوب، ماهي( در منطقه 

 جنوبي دريای خزر

29113-2916-12-36-

12 

 55111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 1/11/29 مختومه

1/11/

91 

43312 

21/5/92 

بررسي و تعيين ميزان  33

سورفاكتانت در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

29112-2916-12-36-

12 

 35111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

عبداله مجري : 

 سليماني رودی
 1391 1329 مختومه

44619 

21/12/ 

92 



 

 

بررسي خصوصيات  32

ب در منطقه فيزيكوشيميايي آ

 جنوبي دريای خزر

 

29111-2916-12-36-

12 

 31111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

شعبان مجري : 

 پورنجف
 1391 1329 مختومه

46436 

13/9/93 

39 
بررسي تنوع، بيوماس و فراواني 

فيتوپالنكتون در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

29115-2916-12-36-

12 

  21111ار پروژه)اعتب

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

فاطمه مجري :  

 السادات تهامي
 1391 1329 مختومه

44125 

11/9/92 

41 
بررسي تنوع، بيوماس و فراواني 

زئوپالنكتون در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

29114-2916-12-36-

12 

 31111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 مستقل
ژی پژوهشكده اكولو

 دريای خزر

مژگان روشن مجري :  

 طبری
 1391 1329 مختومه

43232 

13/2/92 

41 
بررسي پراكنش، و برآورد 

توليدات ساالنه ماكروبنتوزها در 

 حوزه جنوبي دريای خزر

29116-2916-12-36-

12 

 25111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

عبداله مجري : 

 هاشميان
 1391 1329 همختوم

44321 

21/11/

92 

42 
بررسي بيوماس و فراواني شانه 

دار در منطقه جنوبي دريای 

 خزر

29132-2916-12-36-

12 

 33111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

ابولقاسم مجري : 

 روحي
 1391 1329 مختومه

42296  

13/2/92 

اندازه گيری ميزان آلودگي  43

درآب، رسوبات و بافتهای  نفتي

آبشش، كليه، كبد، عضله و گناد 

گونه ماهيان خاوياری دريای 5

خزر و بررسي تاثير اين 

آلودگي ها بر سيستم ايمني 

 ماهيان خاوياری

29112-12-33-4  

 
 خاص

مركز تحقيقات ذخاير 

 آبزيان آبهای داخلي

حسينعلي مجري :  

 رستمي
 1329 1329 مختومه

41393 

25/2/91 

ارزيابي كمي آلودگي زيست  44

محيطي ناشي از شانه دار دريای 

خزر در حوزه حنوبي دريای 

 خزر

2919-12-36-12 

 51111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 طرح مستقل
موسسه تحقيقات 

 شيالت ايران
 1393 1329 مختومه نيما   پورنگمجري :  

49312 

6/2/95 

ارزيابي كمي اثرات شانه دار  45

زر بر ويژيگي مهاجم دريای خ

زيستگاههای )شاخص های 

فيزيكي و شيميايي( سواحل 

 جنوبي دريای خزر

 

29131-2919-12-36-

12 

 12111)اعتبار كل

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 1393 1/12/29 مختومه

43493 

12/5/94 

ارزيابي كمي اثرات شانه دار  46

ريای خزر بر عملكرد مهاجم د

اكوسيستم در سواحل جنوبي 

 دريای خزر

29129-2919-12-3    

6-12  

 13111)اعتبار كل

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1393 1329 مختومه حسن فضليمجري :  

43436 

14/5/94 

ارزيابي كمي اثرات شانه دار به  43

عنوان يک آالينده زيستي بر 

عه های ساختار مجمو

اكولوژيک حوزه جنوبي 

دريای خزر )با تاكيد بر 

مجموعه های پالنكتوني و 

 بنتيک(

29131-2919-12-36-

12 

 13111)اعتبار كل

 هزارريال(

 مستقل
موسسه تحقيقات 

 شيالت ايران
 1393 1329 مختومه فرشته اسالميمجري : 

43563 

29/5/94 

بررسي عادات غذايي ماهيان  42

در  استخواني كفزی خوار

سواحل جنوبي دريای خزر 

)ماهي سفيد ، كلمه، كپور، 

 كفال ماهيان

29112-2912-12-36-

12 

 26111)اعتبار كل

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1391 1329 مختومه مهدی نادریمجري : 

44446 

29/11/

92 

بررسي پارامترهای  49

های فيزيكوشيميايي، االينده

وبي و زيست محيطي، ميكر

پراكنش موجودات 

ابهای سطحي، ماكروبنتوزی در 

زيرزميني و پساب حوضه سد 

 منگل و استان مازندران

2916-12-36-14 

 311111)اعتبار كل

 هزارريال(

 طرح خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

 1392 1329 مختومه رضا پورغالممجري : 
43456 

16/6/92 

سي كيفيت آب و برر 51

پارامترهای فيزيكوشيميايي 

29125-2916-12-36-

14 
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان  -دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 مختومه

 
1329 1391 

44133 

3/11/92 



 

 

آبهای سطحي، زيرزميني و 

پساب حوضه سد منگل و استان 

 مازندران

 111111)اعتبار كل

 هزارريال(

آب منطقه ای 

 مازندران

بررسي ميكروبهای انديكاتور و  51

تخم نماتود در آبهای سطحي، 

زيرزميني و پساب حوضه سد 

 منگل و استان مازندران

29126-2916-12-36-

14 

 51111)اعتبار كل

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان  -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

 زهرا مجري : 

 يعقوب زاده
 1391 1329 مختومه

45435 

3/4/93 

توده بررسي تنوع، تراكم و زی 52

های رودخانه هراز ماكروبنتوز

در حوضه سد منگل و استان 

 مازندران

29123-2916-12-36-

14 

 51111)اعتبار كل 

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان  -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

عبداله مجري :  

 رودیسليماني
  1391 1329 مختومه

بررسي برخي از تركيبات  53

های زيست محيطي آالينده

سموم ارگانوكلره، فلزات 

ها در آبهای سنگين و شوينده

سطحي، زيرزميني و پساب 

حوضه سد منگل و استان 

 مازندران

29122-2916-12-36-

14 

 111111)اعتبار كل

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان  -دريای خزر

 آب منطقه ای

 مازندران

 شعبان مجري : 

 پورنجف
 1391 1329 مختومه

44125 

3/11/92 

بررسي خصوصيات فيزيكي،  54

شيميايي و زيستي رودخانه های 

تجن و سرخرود در زمان 

 رهاسازی ماهي سفيد انگشت قد

29135-12-36-14 

 31111)اعتبار كل

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 درانكل شيالت مازن

محمود قانعي مجري : 

 تهراني
 1391 1329 مختومه

43951 

15/3/94 

بررسي وضعيت اكولوژيک  55

تاسماهيان در حوزه جنوبي 

 دريای خزر

29161-12-26-2 

 
 مستقل  

انسيتو ماهيان 

خاوياری دكتر 

 دادمان

زهره مجري : 

 رمضانپور
 1391 1329 مختومه

43634 

21/3/92 

آبزيان مانيتورينگ توان توليد  56

در منابع آبي مستعد 

های اسالمشهر و رباط شهرستان

 كريم

91112-12—36-4 

 
 خاص

موسسه تحقيقات 

اداره -شيالت ايران

 شيالت استان تهران

 1391 1391 مختومه محمود رامينمجري : 

44532 

13/12/

92 

ليمنولوژی مقدماتي درياچه  53

پشت سد ارسباران در 

آذربايجان شرقي با هدف 

 بزی پروریتوسعه آ

29212-12-33-4 

 
 خاص

پژوهشكده آبزی 

پروری آبهای داخلي 

 )انزلي(

 ناظر 

 علي عابدينيمجري : 
 1394 1329 مختومه

43664 

22/3/92 

ارزيابي كمي و  شناسايي  52

باكتريهای  بيماريزا در آب و  

كپورماهيان پرورشي  مزارع 

غني شده با شيرابه كود گاوی و 

 شيميايي

29215-12-36-4 

 41111)اعتبار كل

 هزارريال(

 پروژه خاص

پژوهشكده اكولوژی 

مجتمع -دريای خزر

 گودوشا

 1391 1329 مختومه مريم قياسيمجري : 
46319 

24/9/93 

-تعيين خصوصيات فيزيكو 59

شيميايي آب ، برخي فلزات 

سنگين و پالنكتون استخر های 

با   پرورش ماهيان گرم آبي

استفاده از كود آلي )شيرابه 

 وی( و كود شيمياييگا

29216-12-36-4 

 21111)اعتبار كل

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

مجتمع -دريای خزر

 گودوشا

 1391 1322 مختومه رضا پورغالممجري : 
43554 

2/3/92 

بررسي امكان پروبيوتيک  61

بمنظور افزايش سيستم ايمني 

آال در برابر بيماری قزل

استرپتوكوكوزيس و مقايسه آن 

 های وارداتيپروبيوتيک با

29113-12-36-2 

 61111)اعتبار كل

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1391 1329 مختومه رضا صفریمجري : 

42619 

2/11/94 

امكان سنجي پرورش ماهي  61

 Oncorhnchusاال قزل

mykiss  با اب لب شور در

استخرهای خاكي در استان 

 خراسان شمالي

91131-12-36-4 

 31111)اعتبار كل

 هزارريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 آستان  قدس

محمود قانعي مجري : 

 تهراني
 1/4/92 1/4/91 مختومه

46654 

22/11/

93 

پايش و تكثير و پرورش شانه دار  62

 Mnemiopsis leidyiمهاجم 

 حوزه جنوبي دريای خزر

9151-12-36-1 

 251111)اعتبار كل

 ال(هزارري

 طرح
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 مشاور 

ابوالقاسم مجري : 

 روحي

 1/6/91 مختومه
3/12/

93 

51961 

2/11/95 

مطالعه تراكم، ديناميک جمعيت  63

و مدل سازی تغييرات شانه دار 

 Mnemiopsis leidyiمهاجم 

 حوزه جنوبي دريای خزر

91113-9151-12-36- 

12 

 31111)اعتبار كل

 هزارريال(

 لمستق
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

ابوالقاسم مجري : 

 روحي
 1/6/91 مختومه

22/5/

93 

51565 

12/2/95 

 3/12/51696 1/6/91 مختومهابوالقاسم مجري : پژوهشكده اكولوژی  مستقل-36-12-9151-91112مطالعه دستيابي به بيوتكنيک  64



 

 

دار مهاجم تكثير شانه

Mnemiopsis leidyi  حوزه

 جنوبي دريای خزر

12 

 21111)اعتبار كل

 هزارريال(

 26/2/95 92 روحي دريای خزر

بررسي تراكم و ديناميک  65

جمعيت زئوپالنكتون حوزه 

 جنوبي دريای خزر

91111-9151-12-36-

12 

هزار  51111)اعتبار كل

 ريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 مشاور 

 مژگان طبریمجري : 
 1/6/91 مختومه

3/12/

92 

51549 

13/2/95 

مطالعه پارامترهای فيزيكي،  66

بيولوژيک و شيميايي بر روی 

های رشد و شكوفايي جلبک

 مضر

 مستقل 91133-12-35-2

پژوهشكده اكولوژی 

خليج فارس و دريای 

 عمان

 ناظر 

 معزیمجري : 
 مختومه

1/11/

1391 

1/11/

1393 
 

ژيک تراكم و بررسي اكوبيولو 63

تنوع فيتوپالنكتون سواحل 

ان مازندران در اعماق كمتر است

متر به همراه اندازه   31از 

گيری تركيبات نفتي در 

 رسوبات

9153-12-36-14 

هزار 251111)اعتبار كل 

 ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

كل حفاظت محيط 

 زيست مازندران

 1/2/91 مختومه پورغالم: رضا  مجري
26/5/

93 

43212 

11/3/93 

زماني و  -انيپراكنش مك 62

 هيدروكربنهایمنشأيابي 

 ای حلقه چند آروماتيک

(PAHs در رسوبات سطحي )

-حوزه جنوبي دريای خزر

 استان مازندران

91114-9153-12-36-

14 

هزار 31111)اعتبار كل 

 ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

كل حفاظت محيط 

 زيست مازندران

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 98/1/43 1/9/41 مختومه

44934 

22/2/93 

* 

69 

زماني –بررسي پراكنش مكاني 

-nهای نرمال )ومنشايابي آلكان

alkanes در رسوبات سطحي )

حوزه جنوبي دريای خزر استان 

 مازندران

91113-9153-12-36-

14 

هزار 31111)اعتبار كل 

 ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

كل حفاظت محيط 

 يست مازندرانز

 98/1/43 1/9/41 مختومه پورغالم: رضا  مجري
45329 

12/3/93 

 

*31 

بررسي تراكم و تنوع 

فيتوپالنكتون با تاكيد بر پتانسيل 

شكوفايي جلبكي در حوزه 

استان -جنوبي دريايي خزر

 مازندران

91112-9153-12-36-

14 

)اعتباركل 

 هزارريال(46911

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

كل حفاظت محيط 

 زيست مازندران

 1/2/91 مختومه : آسيه مخلوق مجري
26/5/

93 

44363 

31/1/93 

بررسي برخي پارامترهای  31

فيزيكوشيميايي آب در حوزه 

استان –جنوبي دريای خزر 

 مازندران

91111-12-36-14 

 51111)اعتباركل 

 هزارريال(
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

ت محيط كل حفاظ

 زيست مازندران

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 مختومه

1/2/91 

 

22/2/

93 

 

44313 

3/11/92 

تكثير و كشت انبوه زئوپالنكتون  32

مناسب جهت تغذيه شانه دار 

  Mnemiopsis.leidyiمهاجم 

 درمنطقه جنوب دريای خزر

91112-12-36-2 

)اعتباركل 

 هزارريال(111111

 مستقل
ژی پژوهشكده اكولو

 دريای خزر

: سيد محمد  مجري

 وحيد فارابي
 مختومه

1/6/91 

 

29/12/

93 

51551 

12/2/95 

پراكنش جغرافيائي ماهيان  33

استخواني تجاری در آبهای 

 ايراني دريای خزر

91113-12-36-2 

)اعتبار كل از محل 

 اعتبارات هزينه ای(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

: غالمرضا  مجري

 دريانبرد
 مختومه

1/3/91 

 

29/12/

92 

 

46111 

6/2/93 

34 

پايش شكوفائي جلبكي دريای 

 خزر

9152-12-36-1 

هزار  321111)كل طرح 

ريال مديريت 

 هزار ريال( 51111طرح

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

حسن مجري طرح: 

 نصراله زاده ساروی
 مختومه

1/6/91 

 

31/5/

94 

51695 

26/2/95 

ديناميک بررسي تراكم و  35

جمعيت فيتوپالنكتون با تاكيد بر 

پديده شكوفايي جلبكي در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

91111-9152-12-36-

12 

 31111)اعتباركل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 مختومه :  آسيه مخلوقمجري

1/6/91 

 

31/11/

93 

49333 

21/4/95 

36 
پايش پارامترهای موثر بر پديده 

فايي جلبكي در منطقه شكو

 جنوبي دريای خزر

91112-9152-12-36-

12 

 111111)اعتباركل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 :  شعبان مجري

 نجف پور
 مختومه

1/6/91 

 

31/11/

93 
 لغو كد

33 
پايش مواد مغذی در رسوبات 

بر پديده شكوفايي جلبكي در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

91113-9152-12-36-

12 

 111111)اعتباركل 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 حسنمجري : 

 نصراله زاده ساروی 
 مختومه

1/6/91 

 

31/11/

93 

42216 

29/11/

94 

بررسي راههای كنترل شكوفائي  32

 جلبكي دريای خزر

9156-12-36-1 

هزار  531111)كل طرح
 لمستق

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 :  پورغالممجري

 مشاور
 مختومه

1/6/91 

 

22/5/

94 

لغو كد 

 شد



 

 

ريال و مديريت 

 هزار ريال( 51111طرح

39 
كنترل بيولوژيكي توده های 

شكوفا شده در حوزه جنوبي 

 دريای خزر

91113-9156-12-36-

12 

 111111)اعتبار 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1/6/91 مختومه :  رضا صفریمجري

31/11/

93 

51593 

6/2/96 

مكانيكي و –كنترل فيزيكي  21

شيميايي جهت حذف توده 

های شكوفا شده در حوزه 

 جنوبي دريايي خزر

91112-9156-12-12-

12 

 51111)اعتبار 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

فاطمه  مجري : 

 السادات تهامي
 1/6/91 مختومه

31/11/

93 

لغو كد 

 شد

 

21 
خالص سازی ميكرو  كشت و

جلبک های شكوفا شده در 

 حوزه جنوبي دريای خزر

91111-9156-12-12-

12 

 121111)اعتبار 

 هزارريال(

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 1/6/91 مختومه :  علي گنجيانمجري

31/11/

93 

لغو كد 

 شد

 

برآورد پارامترهای پويائي  22

جمعيت و ارزيابي ذخاير كيلكا 

آبهای ايراني دريای  ماهيان در

 خزر

91143-12-36-2 

)اعتبار كل از محل 

 اعتبارات هزينه ای(

 ملي-مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 مختومه : حسن فضلي مجري

1/3/91 

 

22/12/

93 

 

49521 

12/3/95 

بررسي استفاده از مكمل گياهي  *23

اشتهاء آور در غذای پلت شده 

به منظور افزايش وزن ماهي 

 معمولي در مرحله پرواری كپور

92122-12-36-4 

 22111)اعتبار 

 هزارريال(
 مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 31/1/40 31/6/49 مختومه ناظر

46325 

31/2/94 

بررسي امكان پرورش ميگو  *24

وانامي با آب لب شور دريای 

 خزردر استان مازندران

9253-12-36-14 

هزار  131111)اعتبار

 ريال(

 خاص

ژوهشكده اكولوژی پ

شركت  -دريای خزر

 تعاوني پژوهشكده
 92/2/40 1/14/49 مختومه :  رضا پورغالممجري

 

51351 

14/9/95 

 

بررسي پارامترهای محيطي در  *25

استخرهای پرورش ميگوی 

وانامي با آب لب شور دريای 

 خزر

92113-9253-12-36-

14 

 هزار ريال( 34111)

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت  -دريای خزر

 تعاوني پژوهشكده

 94/3/40 1/14/49 مختومه : صالحي مجري
52423 

6/2/96 

 

ای پرورش بررسي مقايسه *26

ميگوی وانامي با آب لب شور 

دريای خزر وآب شور خليج 

 فارس

92111-9253-12-36-

14 
 هزار ريال( 26111)

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت  -دريای خزر

 تعاوني پژوهشكده

 94/3/40 1/14/49 مختومه رغالمرضا پو مجري
51551 

12/2/95 

بررسي ساختار جمعيت  *23

فيتوپالنكتون در استخرهای 

پرورش ميگو وانامي با آب لب 

 شور دريای خزر

92114-9253-12-36-

14 

 هزار ريال( 22111)

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت  -دريای خزر

 تعاوني پژوهشكده

 1/11/92 مختومه :  علي گنجيانمجري
29/3/

94 

51141 

11/11/

95 

بررسي تراكم ذخيره سازی  *22

ميگوی وانامي در پرورش با آب 

 لب شور دريای خزر

92112-9253-12-36-

14 

 هزار ريال( 31111)

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت  -دريای خزر

 تعاوني پژوهشكده

:  سيد محمد مجري

 وحيد فارابي
 1/11/92 مختومه

29/3/

94 

49116 

12/1/95 

بررسي پارامترهای زيستي و غير  *29

زيستي جهت تكليف آب پشت 

سد شهيد رجايي استان 

 مازندران )ساری(

9254-12-36-14 

 هزار ريال( 131111)
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

حسن مجري طرح: 

 نصراله زاده ساروی
 1/4/92 مختومه

29/12/

94 

42611 

2/11/94 

تعيين خصوصيات كيفي آب در  91*

سد مخزني شهيد رجايي بر 

 -اساس فاكتورهای فيزيكو

استان مازندران –شيميايي 

 )ساری(

92111-9254-12-36-

14 

 هزار ريال( 31111)

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

حسن مجري طرح: 

 نصراله زاده ساروی
 1/4/92 مختومه

22/9/

94 

49631 

23/3/95 

بررسي كيفيت آب پشت  *91

سدشهيد رجايي بر اساس 

ای و جمعيت تركيب گونه

استان مازندران  –فيتوپالنكتون 

 )ساری(

92112-9254-12-36-

14 

  25111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

 1/4/92 مختومه آسيه مخلوقمجري: 
22/9/

94 

42214 

2/12/94 

بررسي كمي و كيفي  *92

های ميكروبي درياچه انديكاتور

استان –پشت سد شهيد رجايي

 مازندران )ساری (

92113-9254-12-36-

14 

  25111 اعتبار كل)

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 مازندران

زهرا مجري: 

 زادهيعقوب
 1/4/92 مختومه

22/9/

94 

49913 

9/5/95 

ارزيابي كمي و شناسايي عوامل  *93

قارچي موجود در آب درياچه 

استان  –سد شهيد رجايي 

92114-9254-12-36-

14 

  25111اعتبار كل )

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

آب منطقه ای 

 1/4/92 مختومه مريم قياسيمجري: 
22/9/

94 

52231 

6/6/96 



 

 

 مازندران هزار ريال( مازندران )ساری(

بررسي پارامترهای زيستي، غير  *94

زيستي و آالينده های زيست 

محيطي در محدوده استقرار 

قفس های پرورش ماهي )قبل 

از ماهيدار كردن( در حوزه 

جنوبي دريای خزر )سواحل 

 كالرآباد(-مازندران

9253-12-36-14 

  311111  اعتبار كل)  

 هزار ريال(

 خاص

كولوژی پژوهشكده ا

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

محمد علي مجري: 

  افرايي
 مختومه

1/11/

1392 

31/3/

1395 

51599 

6/2/96 

 

پايش مواد مغذی رسوبات در  *95

محدوده استقرار قفس های 

پرورش ماهي )قبل از ماهيدار 

كردن( واقع در حوزه جنوبي 

دريای خزر )سواحل 

 كالرآباد(-مازندران

92111-9253-12-36-

14 

  31111  اعتبار كل)  

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

 حسن   مجري: 

 نصراله زاده ساروی
 مختومه

1/11/

1392 

23/12/

1394 

51932 

2/11/95 

تعيين ميزان آالينده های فلزی  *96

و نفتي در محدوده استقرار 

قفس های پرورش ماهي )قبل 

ماهيدار كردن( واقع در از 

حوزه جنوبي دريای خزر 

 كالرآباد-)سواحل مازندران

92112-9253-12-36-

14 

  31111 اعتبار كل)  

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

 حسن   مجري: 

 نصراله زاده ساروی
 مختومه

1/11/

1392 

23/12/

1394 

52231 

6/6/96 

خصوصيات بررسي  93

فيزيكوشيميايي آب در محدوده 

استقرار قفس های پرورش 

ماهي )قبل از ماهيدار كردن( 

واقع در حوزه جنوبي دريای 

-خزر )سواحل مازندران

 كالرآباد(

92115-9253-12-36-

14 

  51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

 عبداله مجري: 

  نصراله  تبار
 مختومه

1/11/

1392 

23/12/

1394 

54251 

19/6/93 

بررسي جامع ماكروبنتيک در  92

محدوده استقرار قفس های 

پرورش ماهي )قبل از ماهيدار 

كردن( واقع در حوزه جنوبي 

دريای خزر )سواحل 

 كالرآباد(-مازندران

92114-9253-12-36-

14 

   51111 اعتبار كل)

 هزار ريال(

 خاص

كده اكولوژی پژوهش

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

 مختومه  فرخ پرافكندهمجري: 
1/11/

1392 

23/12/

1394 

51555 

13/12/

95 

 بررسي پويايي جمعيت 99

و پالنكتون پالنكتونها )زئو

فيتوپالنكتون( در محدوده 

استقرار قفس های پرورش 

ماهي )قبل از ماهيدار كردن( 

واقع در حوزه جنوبي دريای 

-خزر )سواحل مازندران

 كالرآباد(

92113-9253-12-36-

14 

   51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 كل شيالت مازندران

محمد علي مجري: 

  افرايي
 مختومه

1/11/

1392 

23/12/

1394 

51213 

13/9/95 

بررسي پارامترهای  111

شيميايي آب به منظور فيزيكو

مكان مناسب جهت انتخاب 

پرورش ماهي در قفس در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

92112-9256-12-36-

14 

  211111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

 حسن   مجري: 

 نصراله زاده ساروی
 1/11/92 مختومه

22/9/

94 

51536 

12/2/95 

تقرار انتخاب مكان مناسب اس 111

قفس با استفاده از فاكتورهای 

زيستي و غير زيستي در منطقه 

 جنوبي دريای خزر

92113-9256-12-36-

14 

  21111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

: غالمرضا  مجري

 دريانبرد
 1/11/92 مختومه

22/9/

94 

51196 

13/6/95 

ينده های زيست بررسي آال 112

محيطي در معرفي مكان های 

مناسب جهت استقرار قفس در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

92114-9256-12-36-

14 

  51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

: حوريه   مجري

 يونسي پور
 1/11/92 مختومه

22/9/

94 
 

سنجي معرفي بررسي و امكان  113

ماهيان بومي و غير بومي برای 

پرورش ماهي در قفس در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

92115-9256-12-36-

14 

  51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

: سيد وحيد  مجري

 وحيد فارابي
 1/11/92 مختومه

22/9/

94 

51391 

12/3/96 

114 
بررسيهای بهداشتي و 

های احتمالي تهديد بيماری

 كننده ماهيان پرورشي در قفس

92116-9256-12-36-

14 

  51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

 1/11/92 مختومه : مريم قياسي مجري
22/9/

94 
 



 

 

بررسي و تحليل داده های  115

تي دريای خزر موجودات زيس

)ماهيان، ماكروبنتوزها، 

دار( موجودات پالنكتوني و شانه

با تاكيد بر تاثير آن بر پرورش 

 ماهي در قفس

92111-9256-12-36-

14 

  51111اعتبار كل )

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

 تحقيقات آب و انرژی

: محمد علي  مجري

 افرايي
 مختومه

1/11/

1392 

22/9/

1394 

51561 

12/2/95 

بررسي ارتباط بين پارامترهای  116

زيستي با ميزان تراكم و صيد 

گونه های مختلف ماهيان )سفيد 

،كپور كفال(در آبهای جنوب 

-شرق در دريای خزر)مازندران

 گهرباران(

95111-12-36-14 

 )اعتبار كل 

 هزار ريال(113911

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

آب و نيروی توسعه 

 وزارت نيرو-ايران

: محمد علي  مجري

 افرايي
 1/3/95 مختومه

22/2/

95 

51392 

22/3/96 

بررسي تغييرات غلظت  113

و روابط آن با   a-كلروفيل

عوامل غيرزيستي و تجمع 

فيتوپالنكتون )پتانسيل شكوفايي( 

در منطقه جنوب شرق دريای 

گهرباران( به -خزر )مازندران

تمالي پرورش منظور استقرار اح

 ماهي در قفس

95116-12-36-14 

 194951)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

توسعه آب و نيروی 

 وزارت نيرو-ايران

 1/5/95 مختومه : آسيه مخلوق مجري
31/11/

95 

52234 

16/6/96 

 

مطالعه روند يوتريفيكاسيون  112

آبهای جنوب شرقي دريای 

گهرباران(بر  -ندرانخزر )ماز

اساس پارامترهای محيطي و 

زيستي با بكارگيری شاخص 

های مختلف يک و چند 

پارامتری )به منظور استقرار 

احتمالي پرورش ماهي در 

 قفس(

95115-12-36-14 

 129211)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -دريای خزر

توسعه آب و نيروی 

 وزارت نيرو-ايران

 : حسن    ريمج

 نصراله زاده ساروی
 1/5/95 مختومه

31/11/

95 

52219 

3/11/96 

و شناسايي برخي   بررسي 119

های شاخص و باكتری

های آب بيماريزای ماهي در 

منطقه جنوب شرقي دريای خزر 

 گهرباران(-)مازندران

95111-12-36-14 

   61222)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

شركت -ی خزردريا

توسعه آب و نيروی 

 وزارت نيرو-ايران

: زهرا يعقوب  مجري

 زاده
 1/5/95 مختومه

31/11/

95 

53136 

21/5/93 

بررسي كيفيت آب و تعيين  111

ميزان آالينده های زيست 

محيطي رودخانه ارس )آب، 

رسوب و ماهي( در محدوده 

 استان آذربايجان شرقي

9552-12-12-14 

 221111)اعتبار كل 

 زار ريال(ه

 خاص

موسسه تحقيقات علوم 

اداره -شيالتي كشور

كل حفاظت محيط 

زيست آذربايجان 

 شرقي

 مختومه : محمود رامين مجري
1/4/

1395 

23/12/

1396 

53511 

2/4/93 

 

شناسايي و تعيين  پراكنش  111

ماهيان  رودخانه ارس )در 

محدوده استان آذربايجان 

شرقي( و اندازه گيری ميزان 

ين مس، موليبدن، فلزات سنگ

آرسنيک و جيوه در بافت 

 موكول آنها

95112-9552-12-12-

14 

  21111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

موسسه تحقيقات علوم 

اداره -شيالتي كشور 

كل حفاظت محيط 

زيست آذربايجان 

 شرقي

 مختومه : محمود رامين مجري
1/4/

1395 

23/9/

1396 
 

112 
بررسي كيفيت آب و 

يزيكوشيميايي آب پارامترهای ف

رودخانه ارس در محدوده 

 استان آذربايجان شرقي

95111-9552-12-12-

14 

  21111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

كل حفاظت محيط 

زيست آذربايجان 

 شرقي

 : حسن  مجري

 نصراله زاده ساروی
 مختومه

1/4/

1395 

23/9/

1396 

53463 

11/2/

1393 

 

113 
بررسي  و تعيين ميزان فلزات 

سنگين در اب و رسوب رودخانه 

ارس در محدوده استان 

 آذربايجان شرقي

95113-9255-12-12-

14 

  11111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

موسسه تحقيقات علوم 

اداره -شيالتي كشور 

كل حفاظت محيط 

زيست آذربايجان 

 شرقي

: مستوره  مجري

 دوستدار
 مختومه

1/4/

1395 

23/9/

1396 

53341 

2/3/

1393 

 

بررسي كيفيت آب )پارامترهای  114

زيستي ، غير زيستي و آالينده 

های زيست محيطي( سد آزاد 

سنندج به منظور فعاليت های 

 شيالتي

96144-139-12-36-

114 

 411111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 شيالت كردستان

  : حسن مجري

 نصراله زاده ساروی
 مختومه

1/3/

1396 

1/1/

1392 

56511 

31/2/

1392 

بررسي خصوصيات  115

فيزيكوشيميايي آب سد آزاد 

961111-96144-141-

12-36-124 
 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر
 مختومه : حسن  مجري

1/3/

1396 

1/11/

1393 

 54416 

22 /3/93 



 

 

سنندج به منظور فعاليت های 

 شيالتي

 33111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 نصراله زاده ساروی شيالت كردستان

 گرايي تغذيه پديده بررسي 116

 شاخص و )يوتريوفيكاسيون(

 درياچه در ايران آب كيفيت

 فعاليت بمنظور سنندج آزاد سد

 های شيالتي

961111-141-12-36-

24 

 66211)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 شيالت كردستان

 مختومه : آسيه مخلوق مجري
1/3/

1396 

1/11/

1393 

  56195  

11/6/92 

بررسي آلودگي های باكتريايي  113

آب سد آزاد سنندج به منظور 

 فعاليتهای شيالتي

961111-141-12-36-

24 

 61111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 شيالت كردستان

: زهرا يعقوب  مجري

 زاده
 مختومه

1/3/

1396 

1/11/

1393 

56244 

9/3/

1393 

 و سفيد ماهي ذخاير ارزيابي 112

 ماهيان كمياب های گونه

 ايراني های آب در استخواني

 1396  97 ) خزر دريای

961221-96131-132-

12-36-1 

  51111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 ملي-مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر

 مجري :

 دريانبرد غالمرضا
  1/3/93 1/3/96 مختومه

 ( 10 ) ده غذايي رژيم بررسي 119

 سد درياچه ماهيان از گونه

 فعاليت منظور به سنندج آزاد

 شيالتي های

961312-114-12-36-

43 

  51111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اداره -دريای خزر

 شيالت كردستان

محمد علي مجري :

افرايي و فاطمه 

 سادات تهامي

 1/12/96 مختومه
1/12/

93 

55225 

12/4/92 

برداشت  د،يتوان تول يبررس 121

 یاديو ص ديو توسعه ص انيماه

در سد آزاد سنندج به منظور 

 يالتيش یها تيتوسعه فعال

43-36-12-113- 

961311 

   31111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

اره اد-دريای خزر

 شيالت كردستان

مجريان:  ابوالقاسم 

روحي و غالمرضا 

 دريانبرد

 مختومه

 

1/12/

1396 

 

1/12/

1393 

56426 

6/9/

1392 

 ،يغذا ده نهيسطوح به يبررس 121

 یبرا ايالپيدما و تراكم الرو ت

در آب لب  يزمستان گذران

 شور

24-29-12-113- 

931331 

 
 

 خاص

 ملي تحقيقات مركز

 شور های آب آبزيان

 )يزد بافق(

 

حبيب سرسنگي :يمجر

 علي اباد
 مختومه

1/3/

1393 

1/3/

1392 
 

122 

 ياز زائدات ماه الژيوسيب ديتول

 كمان نيرنگ یقزل آال

931196-131-12-36-2 

 هزار   61111اعتبار كل )

 ريال(

 

 

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 در حال اجرا رضا صفریمجري: 

1/12/

1393 

1/12/

1392 
 

از  نيستخراج آستاگزانتا 123

هماتوكوكوس و  كروجلبکيم

و  یخواص كاركرد يابيارز

 آن یداريپا

941214-133-12-36-2 

 111111)اعتبار كل 

 (هزار ريال

 مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 در حال اجرا رضا صفریمجري: 

1/2/

1393 

1/12/

1392 
 

124 
 یها اريضوابط و مع نيتدو

پرورش  یمحل استقرار قفس ها

 ييايدر انيماه

961134-96151-142-

12-36-124 

     211111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

سازمان -دريای خزر

مديريت و برنامه 

 ريزی تهران

سيد محمد مجري: 

 وحيد فارابي
 در حال اجرا

1/11/

1393 

1/5/

1392 
 

بررسي تاثيرمكمل گياهي  بر  125

نگين رشد ماهي قزل آالی ر

كمان پرورشي در مرحله 

 پرواری

961522-112-12-36-

24 

  21165)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده اكولوژی 

مزرعه -دريای خزر

 آقای عفتي

 در حال اجرا حميد رمضانيمجري: 
1/3/

1396 

1/3/

1392 
 

 تيوضع يو بررس ريذخا يابيارز 126

 انيماه ريبرداشت از ذخا

 يرانيدر سواحل ا ياستخوان

 خزر یايدر

1-36-12-126- 

931124 

 521111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل
پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 در حال اجرا حسن فضليمجري: 

1/3/

1393 

1/11/

1399 
 

 یبر ز مياقل ريياثرات تغ يبررس 123

 انيماه ديص بيتوده و ترك

 یدر محدوده آبها ييايدر

 یايفارس، در جيخل يرانيا

 دتاكي با–خزر   یايمان و درع

درجه حرارت و  یبر پارامترها

 (1393-1325)  ليكلروف

1-12-12-121- 

931916 

  21111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 مستقل
موسسه تحقيقات علوم 

 شيالتي  كشور
 در حال اجرا مهناز ربانيهامجري: 

1/11/

1393 

1/1/

1399 
 

جاذب  یريبكارگ يامكان سنج 122

در  انيا منشاء آبزب يستيز یها

)مس و  نيحذف فلزات سنگ

 يآب یها ستميسرب( از اكوس

24-12-12-131- 

931195 

 121111)اعتبار كل 

 هزار ريال(

 مستقل

موسسه تحقيقات علوم 

-شيالتي  كشور

صندوق پژوهشگران 

 كشور

 در حال اجرا نيما پورنگمجري: 
1/12/

1393 

1/9/

1399 
 

 1/1/29/12/55123 مختومه : حسن  تدوین کنندهانتشارات موسسه  - گزارش علميای سه ساله پارامتره روند مطالعه 129



 

 

فيزيكوشيميايي آب به منظور 

 توسعه آبزی پروری )پرورش

در نواحي  )قفس و پن در ماهي

مختلف حوزه جنوبي دريای 

 خزر

تحقيقات علوم شيالتي 

 كشور

/29/11 1393 1393 نصراله زاده ساروی

1393 

 

131 
لوژيک سواحل پايش اكو 

 31جنوبي دريای خزر تا عمق 

 (1393-99متر )

93132-146-12-36-

11 

  45111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

-مستقل

 طرح

پژوهشكده اكولوژی 

 : حسن  مجري دريای خزر

 نصراله زاده ساروی
 در حال اجرا

1/3/

1393 

1/4/

1399 
 

پايش پارامترهای غير زيستي  131

)آب و رسوبات ( در سواحل 

 31وبي دريای خزر تا عمق جن

 متر

931332-93132-142-

12-36-11 

  215111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 : حسن  مجري دريای خزر

 نصراله زاده ساروی
 در حال اجرا

1/3/

1393 

29/12/

1393 
 

پايش اكولوژيک گروههای  132

زيستي )پالنكتون و ماكروبنتوز( 

دريای خزر  در سواحل جنوبي

 متر 31تا عمق 

931341-93132-142-

12-36-11 

  121111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

: ابوالقاسم  مجري دريای خزر

 روحي
 در حال اجرا

1/3/

1393 

29/12/

1393 
 

پايش آالينده های زيست  133

محيطي )تركيبات نفتي، عناصر 

فلزی، سموم كشاورزی، 

ا( در سواحل جنوبي دترجنت ه

 متر 31دريای خزر تا عمق 

931339-93132-142-

12-36-11                              

  321111)اعتبار كل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل

پژوهشكده اكولوژی 

 دريای خزر
 : حوريه  مجري

 يونسي پور
 در حال اجرا

1/3/

1393 

29/12/

1393 
 

134          

135  
        

          

 وع تحقيق: پروژه،طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان ن *

 متوقف شده ،مختومه،وضعيت: در دست اجراء**

 

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13

 تاریخ محل تایيد یا ثبت* مورد ردیف

 مالکيت صنعتی اداره ثبت شرکتها و فرایند تجربی تعيين سطح تروفيکی دریاي خزر  1
66662 

48/11/1382 

 اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی فرایند ترشح مواد مغذي از شانه دار دریاي خزر 9
62889 

14/19/1382 

3 
هاي مضر کریزوکرومولينا، کتوسروس کانولوس، سراتوليناپالژیکا، فرآیند جداسازي و شناسایی جلبك

 در حوزه جنوبی دریاي خزرکتوسروس پروویانوس و کتوسروس تروندسنی 
 اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی

24393 

91/3/1344 

 .ضروري است …تایيدکننده یا ثبت کننده نوآوري، اختراع، ابتکار و …ذکر عنوان شورا، کميسيون ، کميته، مجمع یا  *

 همين جدول است. …ه وهاي جدید، رقم یا ارقام معرفی شدمحل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه -

-  

 :و سمينارها مقاالت علمي و پژوهشي -14

 مقاالت علمي و پژوهشي داخلي -

ف 
دي

ر
 عنوان 

 نحوه ارائه

 عنوان مجله* 

 رتبه دربين

 كشورها

ب  نگارندگان
ري

ض

ير
تاث

يه 
ما

ن
 

به
رت

 

 شماره

و مجله 

 سال

 نويسندگان

روش کار آزمایشگاهی براساس استاندارد متد و  1

 - - - سیاستاندارد رو

مرکز تحقيقات 

شيالتی استان 

 مازندران

 دستور العمل

1320 
گردآوري: نصراله 

 زاده ساروي

 اثر نفت و محصوالت نفتی بر سخت پوستان 9

- - - 

مرکز تحقيقات 

شيالت استان 

 مازندران

 ترجمه

کاسيموف و  1326

گاسانوف مترجم: 

 نصراله زاده ساروي            



 

 

 ي استخرنقش اوره در حاصلخيز 3

- - - 

 یمرکز تحقيقات

شيالتی استان 

 مازندران

 ترجمه

کنود هانسن، پاتونگ  1326

مترجم: نصراله زاده 

 ساروي، ایري

تغييرات سختی آب در حوضه جنوب شرقی  0

 - - - (1326دریاي مازندران )فصل بهار سال 

مرکز تحقيقاتی 

شيالتی استان 

 مازندران

 ترجمه

 28پایيز 
ي، نصراله زاده سارو

 مخلوق

بررسی خصوصيات فيزیکی و شيميایی محدوده  6

مصب رودخانه تجن در زمان مهاجرت ماهی 

 (28سفيد )

- - - 

 یمرکز تحقيقات

شيالتی استان 

 مازندران

 ترجمه

1324 
نصراله زاده ساروي، 

 واردي

 هاي آبینوسانات فيتوپالنکتون در اکوسيستم 6

- - - 

 یمرکز تحقيقات

شيالتی استان 

 رانمازند

 ترجمه

1384 
نصراله زاده ساروي، 

 مخلوق

 کيفيت آب در   رودخانه تنکابن  2

   

پژوهش و مجله 

 سازندگی

 04، شماره 19دوره  

 

1328 
 ز اده ساروينصراله

بررسی ميزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی   8

 دریاي خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

بولتن علمی 

 ایرانشيالت 
1 

بهار 

1384 
 زاده ساروينصراله

تغييرات کمی سيليس و دیاتومه در حوزه  4

 جنوبی دریاي خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

بولتن علمی 

 شيالت ایران
9 1384 

نصراله زاده حسن 

 مخلوق آسيه ، ساروي

بررسی کيفيت  آب استخر هاي پرورش ميگو   14

منا طق  (Penaeus indicus)    سفيد هندي 

 ساحلی استان مازندران

ISSN:9632-1019 

403/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

- 

 

پژوهش و مجله 

 سازندگی

 60شماره 

6-1 

 بهار

1381 
 حسن نصراله زاده

 ساروي

خصوصيات فيزیکی و شيميایی استخر هاي   11

 Penaeus) پرورش ميگو سفيد هندي 

indicus) استان  در حاشيه خليج گرگان(

 مازندران(

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

 9، شماره 19جلد 

199-111 
1389 

نصراله زاده حسن 

حسين علی ساروي، 

 خوشباور رستمی، 

 کرداود

بررسی تغييرات بيوماس و تراکم سيانوفيتا در  19

 فصول مختلف در حوضه جنوبی دریاي خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران
 3، شماره 19جلد 

166-163 
1389 

آسيه مخلوق، حسن 

 نصراله زاده ساروي

و  a-بررسی ميزان همبستگی تغييرات کلروفيل  13

 عامل  شفافيت  در حوزه جنوبی دریاي خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

جله علمی م

 شيالت ایران
 1، شماره 13جلد 

944-143 
1383 

حسن نصراله زاده 

ساروي، سيد عباس 

 حسينی

هاي سمی و مضر جدید معرفی گونه 10

هاي سواحل ایرانی حوزه فيتوپالنکتون در آب

 جنوبی دریاي خزر

ISSN:2008-5982 

193/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علوم 

 الهيجان -زیستی

 9شماره  ،6سال 

43-22 

 

تابستان 

1344 

حسن آسيه مخلوق، 

، زاده ساروينصراله

رضا پورغالم، رحيمه 

 رحمتی

بررسی و مقایسه برخی از پارامترهاي محيطی  16

 آب در سواحل ایرانی منطقه جنوبی دریاي خزر

ISSN:2008-5982 

193/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علوم 

 الهيجان -زیستی

 ، 0ه ،شمار 6سال 

160-134 

زمستان 

1344 

 

 حسن نصراله زاده

زیست شناسی توليد مثل، طول بلوغ جنسی و  16

اوري کيلکاي آنچوي در سواحل ایرانی هم

 دریاي خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

 1، شماره 94جلد 

39-91 

 زمستان

1344 

 

جانباز، فضلی، 

فرایی، پورغالم، ا

زاده، نصراله

 عبدالملکی

بررسی آلودگی زیست محيطی هيدروکربن  12

هاي نفتی  محلول در آب  در سواحل ایرانی 

 حوزه جنوبی دریاي خزر

ISSN (Print)= 1563-4809 

ISSN (Online)= 2008-3513 

134/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

B 

 

Q3 

فصلنامه علوم و 

تکنولوژي محيط 

 زیست

 1، شمار 94دوره 

41-82 

 اسفند

1344 

حسن نصراله زاده 

ساروي، حوریه 

پور، شعبان یونسی

نجف پور، محمد 

علی افرایی، مجيد 

 ابراهيم زاده



 

 

هاي  ایرانی بررسی روند یوتریفيکاسيون آب 18

دریاي خزر بر اساس مدل تجربی شاخص 

 تروفيکی مقياسی و غير مقياسی

ISSN (Print)= 1735-1324 

ISSN (Online)= 2588-6177 

431/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علوم 

 محيطی

 ،  ویژه نامه4شماره

64-04 

بهار 

1341 

 زادهنصراله حسن

ساروي، آسيه 

مخلوق، فریبا واحدي 

 و رضا پورغالم

با تاکيد  هاي غالب فيتوپالنکتوناستراتژي گونه 14

بر طبقه بندي سایزي آنها در سواحل ایرانی 

 اي خزرحوزه جنوبی دری

ISSN:1562-1057 

164/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q1 

مجله  اقيانوس 

 شناسی

 14، شماره 3سال 

62-06 

 تابستان

1341 

، نصراله زاده ساروي

مخلوق، پورغالم، 

 رحيمه رحمتی

استفاده از پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء  94

به عنوان  (Thunnus tonggol)ماهی هوور 

 Listeriaبراي باکتري محيط کشت پایه 

monocytogenes 
ISSN (Print)= 1735-4146 

ISSN (Online)= 2228-5415 

430/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله 

هاي پژوهش

علوم و صنایع 

 غذایی ایران

 1، شماره 4جلد 

348-341 

 

 

 پایيز

1341 

نژاد، مرجانه علی

پور، رضا بهاره شعبان

صفري، مژگان 

نژاد، حسن علی

 صراله زاده ساروين

اروماتيك هاي پلیبررسی هيدروکربن 91

(PAH16 در رسوبات و عضله دو نوع ماهی )

 کفال سالينس و سفيد دریاي خزر

ISSN (Print)= 1735-9260 

ISSN (Online)= 1735-9279  

461/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q3 

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 40، شماره 99دوره 

(44-24) 

 

آبان 

1341 

حسن نصراله زاده 

ساروي، رضا 

پورغالم، وریه 

پور، آسيه یونسی

 مخلوق

بررسی تراکم و پراکنش سيانوباکترها در  99

تابستان و پایيز در سواحل جنوبی دریاي 

 مازندران
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 19، شماره 3سال 

19-1 

 بهار

1341 

مژگان امتيازجو، 

مهدیه  مهدوي، 

حسن نصراله زاده 

 ساروي، آسيه مخلوق

اي و ساختار جمعيت بررسی ترکيب گونه 93

ها در اعماق مختلف حوضه جنوبی زئوپالنکتون

دریاي خزر )مناطق تجاري اميرآباد، نوشهر و 

 Mnemiopsisدار انزلی( بعد از تهاجم شانه

leidyi  1388در سال 

ISSN:2008-4021 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 3، شماره 0جلد 

19-1 

 پایيز

1341 

خداپرست، روحی، 

شاپوري، روشن 

طبري، رحمتی، 

نصراله زاده ساروي، 

 واحدي

هاي تحت بررسی آسيب شناسی تاثير غلظت 90

 هاي کپورکشنده سم دیازینون بر برخی از اندام

 Ctenopharyngodon)خوار )امور(  علف

idella)  
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 48، شماره 99دوره 

(396-393) 

اسفند 

1341 

پورغالم، قياسی، 

رضایی، نصراله زاده 

ساروي، سعيدي، 

زي، صفري، بهرو

 وحب علی پورغالم

روند تغييرات ماکرونوترینت )مواد مغذي( آب  96

 در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریاي خزر

ISSN:1562-1057 164/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q1 

مجله  اقيانوس 

 شناسی

   11، شماره 3سال 

63-03 

پایيز 

1341 

حسن نصراله زاده 

ساروي، رضا 

پورغالم، فریبا 

واحدي، آسيه 

لوق، سيد ابراهيم مخ

 واردي

بررسی انباشت برخی از فلزات سنگين و ارزیابی  96

ریسك سالمت  در بافت عضله گونه ماهی 

( و کفال پوزه Rutilus frisii kutumسفيد )

 ( دریاي خزرLiza saliensباریك )

ISSN (Print)= 2008-2193 

ISSN (Online)= 2588-753X 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
- 

پژوهش  مجله

هاي علوم و فنون 

 دریایی

 /م پ602

0/0/1349 

 

زمستان 

1341 

 

رضا پورغالم، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

مریم رضایی، سيد 

 ابراهيم واردي

مکانی نسبت زي توده  –بررسی تغييرات زمانی  92

فيتوپالنکتون/زئوپالنکتون در سواحل ایرانی 

 حوزه جنوبی دریاي خزر
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
- 

مجله پژوهش 

هاي علوم و فنون 

 دریایی

 9،  شماره 2سال 

66-66  

تابستان 

1341 

حسن نصراله زاده 

ساروي، آسيه 

مخلوق، مژگان 

روشن طبري، فرشته 

 اسالمی



 

 

بررسی تغييرات فصلی تراکم شانه دار دریاي  98

ا تجمع ب Mnemiopsis leidyiخزر 

پالنکتونی و برخی پارامترهاي محيطی و 

چگونگی ارتباط آن ها با استفاده از آزمون 

 مولفه اصلی

ISSN:2008-4021 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 16، شماره 0سال 

16-1  

زمستان 

1341 

حسن نصراله زاده 

ساروي، آسيه 

مخلوق، مژگان 

 روشن طبري،علی

 مکرمی

مطالعه تجمع برخی از فلزات سنگين در بافت    94

  (Cyprinus Carpio)خوراکی ماهی کپور 

و برآورد ميزان سيبل خزر در حوزه ایرانی 

 دریاي خزر
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q3 

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 143شماره  93 دوره

(06-30) 

 مرداد 

1349 

حسن نصراله زاده 

ساروي، رضا 

پورغالم، نيما 

پورنگ، مریم 

رضایی، آسيه 

مخلوق، حوریه 

 یونسی پور

هاي نرمال و استفاده توام از آلکان 34

اي هاي آروماتيك چند حلقههيدروکربن

[PAHs] هاي نفتی هيدروکربن در منشاء یابی

متري از  34و  16، 6در رسوبات سطحی اعماق 

 بنادر نوشهر و اميرآباد، دریاي خزر
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مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 ،  93دوره 

 141شماره 

 (21-69) 

خرداد 

1349 

رضوان فریدونی، 

زهرا فرهادي، 

عليرضا ریاحی 

، حسن بختياري

 نصراله زاده ساروي

بررسی روابط بين رده هاي غالب کفزیان و  31

برخی پارامترهاي محيطی در حوضه جنوبی 

دریاي خزر با به کارگيري آزمون هاي چند 

 متغيره تناظر متعارف کننده و مولفه ي اصلی

ISSN:1562-1057 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله  اقيانوس 

 شناسی

 10اره ، شم0سال 

68-62 

 

تابستان 

1349 

 

حسن نصراله زاده 

ساروي،عبداله 

سليمانی رودي، آسيه 

مخلوق، حسين 

نگارستان، فرشته 

 اسالمی

–اي زئوپالنکتون بررسی روابط تغذیه 39

فيتوپالنکتون در فصول مختلف حوزه جنوبی 

هاي آماري دریاي خزر با به کار گيري آزمون

 چند متغيره 

ISSN:1562-1057 

ISSN:2476-6755 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله  اقيانوس 

 شناسی

 16شماره  ،0سال 

94-38 

پایيز 

1349 

حسن نصراله زاده 

ساروي، آسيه 

مخلوق، مژگان 

روشن طبري،فرشته 

 اسالمی

بررسی اثرات کودهاي شيميایی وآلی )شيرابه  33

کودگاوي( بر فاکتورهاي زیستی وغير زیستی 

 ش ماهيان گرم آبیاستخرهاي پرور

ISSN:2322-3545    
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 -پروري آبزي

 الهيجان

 3، شماره 2جلد 

99-11 

پایيز 

1349 

علی  رضا پورغالم،

اصغر سعيدي ، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

آسيه مخلوق، فریبا 

واحدي، محمد تقی 

 رستميان

يومتري هاي استوکبررسی مطالعه نسبت 30

ماکرونوترینت در محدودیت رشد فيتوپالنکتون 

–در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریاي خزر 

 استان مازندران

ISSN:2008-4021 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 12، شماره 6سال 

(21-86) 

بهار 

1349 

حسن نصراله زاده 

ساروي ، آسيه 

مخلوق ، فریبا 

ي ،عبداله واحد

نصراله تبار، یوسف 

 علومی 

بررسی اثرات استفاده از کود شيميایی وشيرابه  36

کود گاوي بر تراکم ، زي توده  وترکيب 

ساختاري فيتوپالنکتون در آب  استخرهاي 

 پرورش ماهيان گرم آبی 

ISSN:0026-2008 

- - -
 

مجله شيالت 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 آزادشهر

 1، شماره 2جلد 

20-64 

0/9/

1349 

آسيه مخلوق، رضا 

پورغالم ، حسن 

نصراله زاده ساروي ، 

 علی اصغر سعيدي 

مقایسه فلور ميکروبی و فاکتورهاي  36

فيزیکوشيميایی در استخرهاي پرورش کپور 

ماهيان کوددهی شده با شيرابه گاوي و کود 

 شيميایی 
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(ISC) 
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سعه مجله تو

 -پروري آبزي

 الهيجان

 0،شماره  2سال 

26-62 

 

زمستان 

1349 

مریم قياسی ، رضا 

پورغالم ، حسن 

نصراله زاده ساروي 

،آذین زاهدي ، 

 محمد بينایی 



 

 

بررسی فاکتورهاي زیستی وغير زیستی  32

استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبی غنی شده 

با کود شيميایی وشيرابه کود گاوي در استان 

 رانمازند

ISSN:2322-3545 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله توسعه 

 -پروري آبزي

 الهيجان

  3،شماره  2سال 

99-11 

پایيز 

1349 

رضا پورغالم، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

علی اصغر سعيدي، 

آسيه مخلوق،  فریبا 

واحدي، محمد تقی 

 رستميان

بررسی فاکتورهاي فيزیکوشيميایی آب کانال  38

 محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی

ISSN:2322-5998 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

 0، شماره 99سال 

64-02 

زمستان 

1349 

  ،رامين محمود 

  ،مسطوره دوستدار

  ،حسن نصراله زاده

 فریبا واحدي

گاهاي بررسی کيفيت ميکروبی برخی از شنا 34

 دریاي خزر در سواحل استان مازندران
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 9،  ویژنامه 93دوره 

163-164 

 

 اسفند

1349 

مریم زکریایی، شهال 

صفاتيان ، علی اصغر 

سعيدي، حسن نصراله 

ميالد  زاده ساروي،

 عادل

ر و تاثير هاي مختلف فسفمطالعه غلظت فرم 04

عوامل مختلف در آزاد سازي آن در رسوبات 

سطحی اعماق مختلف در سواحل ایرانی حوزه 

 جنوبی دریاي خزر 

ISSN:2008-4021X 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز 

 0، شماره 6سال

19-1 

 زمستان

1349 

ليال نيازي، حسن 

نصراله زاده ساروي ، 

چایچی ، محمد جواد 

 شعبان نجف پور

بررسی تاثير فاز محلول نفت خام بر ميزان  01

تغييرات آنزیمهاي آنتی اکسيدانی در بلوگا )فيل 

 ماهی( به عنوان بيومارکر آلودگی نفتی

ISSN:2322-3545 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 -پروري آبزي

 الهيجان

 1، شماره 8جلد 

64-06 

 بهار

1343 

لهه خدابخش، شهال ا

جميلی، عباسعلی 

مطلبی،علی 

ماشينچيان، حسن 

 نصراله زاده ساروي

بررسی تجمع زیستی فلزات سنگين ضروري  09

)آهن ، مس و روي( ونيمه ضروري 

)نيکل،کبالت ومنگنز( در بافت خوراکی ماهی 

 کپور دریاي خزر
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله توسعه 

 -پروري بزيآ

 الهيجان

  1، شماره 8سال 

146-46 

 

 بهار 

1343 

پور، حوریه یونسی

حسن نصراله زاده 

ساروي، و محمد تقی 

  پورساداتی

هاي رشد ماهی قزل آالي رنگين کمان شاخص 03

(oncor hunchus mykissدر استخر) هاي

 خاکی با استفاده از آب شور زیر زمينی

ISSN:0026-2008 
- - -

 

شيالت  مجله

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 آزادشهر

 3، شماره  8سال 

38-94 

 پایيز

1343 

محمود قانعی تهرانی، 

سيد محمد فارابی، 

رضا پورغالم، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

علی اصغر سعيدي، 

حميد رمضانی، 

 عبدالحميد آذري  

تاثير هيستولوژیکی فاز محلول نفت خام دریاي  00

 Huso husoماهی ) خزربر بافت کبد فيل

Linnacus, 1754انگشت قد ) 

ISSN:2008-4021X 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله زیست 

 -شناسی دریا 

 اهواز

 3، شماره 6جلد 

10-1 

پایيز 

1343 

 

،شهال الهه خدابخش 

جميلی ، عباسعلی 

مطلبی، علی 

ماششينچيان ، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 محمد حسينی

مکانی غلظت فلزات  –ييرات زمانی مطالعات تغ 06

سنگين مس،روي،نيکل،سرب،کادميوم وجيوه 

 در آب سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریاي خزر
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مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 91، شماره 6سال 

19-1 

 

 بهار

1340 

حسن نصراله زاده  

پور، شعبان نجف

وعبداله  مریم رضایی

 روديسليمانی

تعيين فاکتور معادل سميت و باقی مانده  06

هاي پلی آروماتيك در ترکيبات هيدروکربن

 بافت خوراکی ماهی کپور دریاي خزر
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 دانشگاه مجله

 پزشکی علوم

 مازندران

شماره ، 90دوره 

113 

910-944 

 

تابستان 

1343 

حسن نصراله زاده 

ساروي ، حوریه 

یونسی پور، نيما 

 پورنگ

بررسی تغييرات زمانی بوم زیست شناختی  02

 (1341هاي سواحل دریاي مازندران )آب

ISSN:1562-1057 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q1 

مجله اقيانوس 

 شناسی

    14، شماره  6سال 

 36ـ  00

 پایيز

1343 

آسيه مخلوق، حسن  

زاده ساروي، نصراله

فرشته اسالمی، مریم 

 السادات موسوي 

http://isfj.ir/article-1-1168-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1168-fa.pdf
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C


 

 

تاثير هيستولوژیکی فاز محلول نفت خام دریاي  08

خزربر ميزان تغييرات آنزیم هاي آنتی اکسيدانی 

 Huso husoدر بچه  فيل ماهی )

Linnacus, 1754 انگشت قد بعنوان )

 بيومارکر آلودگی نفتی
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مجله توسعه 

 -پروري آبزي

 الهيجان

 1سال هشتم شماره 

68-03 

بهار  

1343 

، شهال الهه خدابخش 

جميلی ، عباسعلی 

مطلبی، علی 

ماششينچيان، حسن 

 نصراله زاده ساروي

کالسه بندي اثر آلودگی بيولوژیکی  04

( بر زیستگاه Mnemiopsis leidyiدار)شانه

 1326سواحل جنوبی دریاي خزر طی سالهاي 

  1384الی 
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله محيط 

 شناسی  

   1شماره ، 01 دوره

930 - 991  

 بهار

1340 

حسن نصراله زاده  

ساروي، نيما پورنگ، 

آسيه مخلوق، حسن 

 میفضلی، فرشته اسال

ارزیابی کمی شانه دار بر ساختار زئوپالنکتون  64

- 1326حوزه جنوبی دریاي خزر  طی سالهاي 

1384  
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 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
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مجله علمی 

 شيالت ایران

 1، شماره 90سال 

64-02 

بهار 

1340 

فرشته اسالمی، نيما 

پورنگ، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

گان حسن فضلی، مژ

روشن طبري، 

 ابولقاسم روحی

 زمانی غلظت-تغييرات مکانیبررسی  61
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در سواحل  انيماه ديبر ساختار ص 69

Mnemiopsis leidyi اثرهاي شانه  یابیارز
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 قفس اراستقر احتمالی محل در آب زنوبيوتيك
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 عموزاده مژگان

 عمرانی

يتوپالنکتونی ف گروه تغييرات بررسی 66

 در (Bacillariophyta) باسيالریوفيتا

 در پرورش ماهی هاي قفس استقرار محدوده
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http://jmstr.iau-tnb.ac.ir/?_action=article&au=684916&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85
http://jmstr.iau-tnb.ac.ir/?_action=article&au=684916&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85
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پارامترهاي فيزیکوشيميایی موثر بر کيفيت آب 

متر  16روند سطح تروفيکی در اعماق کمتر از و 

مناطق ساحلی گهرباران در جنوب شرقی دریاي 

 خزر

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

 6، شماره 96سال 

11-1 
(DOI): 

10.22092/ISFJ. 

2018.115671 

 
 

 اسفند

1346 

حسن نصراله زاده 

ساروي،  فریبا 

، عبداله واحدي

نصراله تبار، آسيه 

مخلوق، محمد علی 

 افرایی، نيما پورنگ

 

پایش کيفيت آب و پدیده تغذیه گرایی دریاچه  24

سد مخزنی آزاد سنندج با استفاده از شاخص 

کيفيت آب ایران و شاخص غنی شدگی 

 آبزي پروريکارلسون بمنظور فعاليت هاي 

ISSN:2322-5998 
464/4 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران
26 (2) 
 69-78 

 خرداد

1346 

   ،آسيه مخلوق

حسن نصراله زاده 

خ فر  ،ساروي

حسن   ،پرافکنده

رحمان   ،فضلی

حميد   ،ميرزایی

  ،حسين پور

  ،ثانیرضا کيهانعلی

 مسطوره دوستدار

 يبرخی عناصر فلز زانيم نييبررسی و تع 84

رودخانه ارس در محدوده استان  انيدرماه

 شرقی ( جانیآذربا

ISSN:2322-5998 

464/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

 3شماره ،92دوره 

04-01 

http://isfj.ir/arti 
cle-1-1822-

fa.html 

1342 
مستوره دوستدار، 

محمود رامين، حسن 

 نصراله زاده ساروي، 

آبزي  محيط زیستی پساب اثرات ارزیابی 81

 تاالب :موردي مطالعه کفزي؛ معجوا بر پروري

 گلستان استان گميشان،

ISSN: 4218-2008 
- 

 پژوهشی–علمی 

 
- 

-فصلنامه علمی

پژوهشی محيط 

 زیست جانوري

 0شماره ، 14سال 

614-044 

زمستان 

1342 

 

شيرود  فخریه

 رسول ، ميرزایی

 سيدعباس قربانی

  حسينی،

 پرافکنده حقيقی فرخ

نصراله زاده  حسن و

 ساروي

 ارزیابی توان توليد طبيعی سد ازاد سنندج 89

ISSN:2322-3545 
193/4 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 آبزي پروري

 0شماره  ،19سال 

04-94 

 زمستان

1342 

روحی، نادري، 

نصراله زاده، فضلی، 

افرایی، روشن طبري،  

مخلوق، تهامی،  

 ميرزایی، حسين پور

 Cladophoraشکوفایی ماکروجلبك ) 83

glomerata در برخی سواحل ایرانی دریاي )

 (1342خزر )تابستان 

 

 - ترویجی -

مجله ترویجی 

آبزیان دریاي 

 خزر

(1)3 

39-91 
1342 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

محمدعلی افرایی، 

 ابوالقاسم روحی،

غالمرضا دریانبرد و 

 فریبا واحدي

عناصر تعيين سهم منبع طبيعی و انسان ساخت  80

فلزي مس، روي، سرب و کادميم در رسوبات 

سطحی سواحل ایرانی دریاي خزر با استفاده از 

 درپیاستخراج پی

 

 - ترویجی -

مجله ترویجی 

بوم شناسی منابع 

 آبی

 1، شماره 9سال 

14-1 
1342 

حسن نصراله زاده 

ساروي، مریم محتشم 

زاده، محمد خالصی، 

 ليال نيازي

 

يکروجلبك بررسی موردي حضور م 86

Ceratium hirundinella  بعنوان شاهدي

بر تغييرات زیست محيطی در منطقه مرکزي 

سال -حوزه ایرانی دریاي خزر )ساحل فرح آباد 

1342) 

ISSN:2322-5998 

464/4 
پژوهشی –علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

شيالت ایران 

 یافته هاي کوتاه

 

9شماره  ،98سال   
(DOI):10.22092/

ISFJ. 
2019.118895 

1348 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده 

ساروي*، محمد علی 

افرایی بندپی، 

ابوالقاسم روحی، 

عبداله نصراله تبار، 

 محمد متين فر

مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههاي تکثير و  86

پرورش قزل آال براساس پارامترهاي محيطی 

 آب در رودخانه هراز

ISSN:2322-5998 
464/4 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

12680/902 

98/9/1348

(6)98  

28-62  

(DOI): 

10.22092/ISFJ. 

2019.119533 

1348 

حسن نصراله زاده 

ساروي، مریم قياسی، 

رضا صفري، آسيه 

مخلوق، عبداله 

نصراله تبار، ولی اله 

محمدزاده، عسگر 

 منعمی

http://isfj.ir/article-1-1709-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1709-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1709-fa.pdf
http://isfj.ir/article-1-1709-fa.pdf
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://isfj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://isfj.ir/article-1-1877-fa.html
http://isfj.ir/article-1-1877-fa.html
http://isfj.ir/article-1-1877-fa.html
http://isfj.ir/article-1-1877-fa.html


 

 

 بررسی روابط پارامترهاي زیستی، غيرزیستی و 82

شاخص هاي تروفيکی و کيفيت آب در سد 

 آزاد سنندج به منظور فعاليت هاي شيالتی

ISSN:2322-5998 

464/4 
پژوهشی –علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

(1)94  

19-1 
(DOI): 

10.22092/ISFJ. 

2019.119704 

1348 

حسن نصراله زاده 

ساروي*، آسيه 

مخلوق، زهرا یعقوب 

رضا صفري،  زاده،

 ميد حسين پورح

بکارگيري سه گونه باکتري سودوموناس در  88

 مهار شکوفایی جلبك سمی نودوالریا 
 

 
  ترویجی 

مجله ترویجی 

آبزیان دریاي 

 خزر

 3، شماره 9سال 

60-03 

-بهار

 تابستان

1348 

 

رضا صفري، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 زهرا یعقوب زاده

ی آب شيميای -اثرات برخی پارامترهاي فيزیکی 86

 و رسوبات بستر بر تراکم و زي توده گونه

(Annelida, Spionidae ) 
Streblospio gynobranchiata 

منطقه (در جنوب شرقی دریاي خزر   

 )گهرباران

ISSN:2322-5998 

464/4 
پژوهشی –علمی

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شيالت ایران

DOI: 10. 22092/ 
ISFJ. 

2019.119109 

1348 

ی، محمد علی  افرای

حسن نصراله زاده 

ساروي، غالمرضا 

سالروند، مهدي 

نادري جلودار، 

 ابوالقاسم روحی

نقش مشارکت هاي مردمی در حفاظت از تکثير  82

طبيعی ماهی سفيد دریاي خزر در رودخانه 

 خيرود

 

  ترویجی 

مجله ترویجی 

آبزیان دریاي 

 خزر

 1، شماره 0سال 

04-04 

-بهار

 تابستان

1348 

 

مهدي نادري 

ابوالقاسم   ؛جلودار

همایون    ؛روحی

  ؛حافیصحسين زاده 

حسن نصراله زاده 

محمد علی   ؛ ساروي

حسن ، افرائی بندپی

رضا  ؛فضلی

 ...ولی ا  ؛ صفري

 محمد زاده

 آبی هاي محيط و اقليم تغيير بر کوتاه مروري 88

 خزر دریاي بر تاکيد با
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مجله علمی 

 شيالت ایران

 0، شماره 98سال 

916-911  

(DOI): 

10.22092/ISFJ

. 2019.119535 

1348 

 زاده نصراله حسن

 محمد سيد ساروي،

 آسيه فارابی، وحيد

 پورنگ نيما مخلوق،

اولویت بندي ميزان آلودگی فلزات با استفاده  84

ازشاخص هاي بار آلودگی و پتانسيل خطرات 

هاي بيولوژیك در رسوبات سطحی رودخانه

 سواحل جنوب شرقی دریاي خزر

ISSN (Print)= 1563-4809 

ISSN (Online)= 2008-3513

134/4 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

B 

 

Q3 

فصلنامه علوم و 

تکنولوژي محيط 

 زیست

 در حال انتشار

 

لعبت تقوي، حسن 

نصراله زاده، صحابه 

 طالش پور

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

 

 مقاالت علمي در سمينارها داخلي: -

ف 
دي

ر
 عنوان 

 نحوه ارائه

عنوان 

 …همايش،

 فرمت مقاله

 نگارندگان

ي
ران

خن
س

 

تر
وس

پ
 

ده
 ش

پ
چا

 

 شماره

و مجله 

 سال
 نويسندگان

نوسانات دما و تعيين الیه ترموکالین در حوزه  1

 جنوبی دریاي خزر

 

*  

اولين سمينار بين 

-المللی شيالت 

 رانته

 1323 خالصه مقاله
واحدي، نصراله زاده 

 ساروي

2 
و   LAHاحياي انتخابی گروه کربونيل با  

 سيليکا کلراید

*   

سمينار شيمی آلی 

 اصفهان-آیران

تاجبخش، مهناززاده،  1326 مقاله کامل

 سارويزادهنصراله

3 
سی دیسك و رویت شی  a-رابطه بين کلروفيل

 ي خزر)شفافيت( در حوزه جنوبی دریا

 *  

دومين کنگره 

اتحادیه 

دانشگاههاي حاشيه 

-دریاي خزر

 گرگان

 90-92 مقاله کامل

 1326مهر 

 حسينی، نصراله زاده     

http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156549&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156549&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156532&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156532&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156532&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=505781&_au=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=505781&_au=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%DB%8C
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http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=154727&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=154727&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=151692&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=151692&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=151692&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=154736&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=154736&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=154736&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156593&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156593&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=156593&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=505782&_au=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7.++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fcsj.areo.ir/?_action=article&au=505782&_au=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7.++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 

0 
آب  ساحلی  در (TPHميزان آلودگی نفتی )

 دریاي خزر

*   

اولين سمپوزیوم 

بحرانهاي زیست 

محيطی و 

راهکارهاي بهبود 

 اهواز-آن

دي  6-2 مقاله کامل

1384 
له زاده ساروي، نصرا

 ملکی شمالی

5 
در رسوبات  (TPHميزان آلودگی نفتی )

 ساحلی دریاي خزر

 *  

اولين سمپوزیوم 

بحرانهاي زیست 

محيطی و 

راهکارهاي بهبود 

 اهواز-آن

دي  6-2 مقاله کامل

1384 
نصراله زاده ساروي، 

 واردي

6 
سنگين در رسوبات ساحلی  بررسی ميزان فلزات

 ندران و گلستان(دریاي خزر )سواحل ماز

*   

اولين سمپوزیوم 

بحرانهاي زیست 

محيطی و 

راهکارهاي بهبود 

 اهواز-آن

دي  6-2 مقاله کامل

1384 
نصراله زاده   واردي،

 ساروي

3 
بررسی فاکتورهاي فيزیکو شيميایی در رودخانه 

 قره سو )دریاي خزر(

*   
سومين کنگره 

-مهندسی رودخانه

 اهواز

 نصراله زاده ساروي، 1384 

 واردي

  

2 

در  Penaeus Indicusبررسی پرورش ميگو 

ناحيه  -استخرهاي ساحلی استان  مازندران

 بهشهر)دریاي خزر(

 *  

ششمين سمپوزیوم 

 بوشهر-ميگو

خوشباور رستمی، کر،  1389 خالصه مقاله

نصراله زاده ساروي، 

 علومی، یلقی

9 
بررسی امکان پرورش ميگوي سفيد هندي در 

 ریاي خزراستخرهاي ساحلی د
*   

دومين همایش 

 ميگو

 9الی  1 خالصه مقاله

بهمن 

1381 

داود کر، حسن نصراله 

زاده، یوسف علومی، 

 سعيد یلقی

11 
بررسی و تعيين شاخص هاي کيفيت آب  در 

 بعضی از رودخانه هاي مهم استان مازندران

*   

ششمين کنگره بين 

المللی مهندسی 

 اهواز-رودخانه

 1381 خالصه مقاله
زاده نصراله  ي،وارد

 ساروي

11 
بررسی و تعيين شاخص هاي کيفيت آب  در 

 رودخانه تجن

*   

ششمين کنگره بين 

المللی مهندسی 

 اهواز-رودخانه

 1381 خالصه مقاله
زاده ساروي،  نصراله

 واردي

19 
بررسی روند آلودگی نفتی حوزه جنوبی دریاي 

 خزر در سالهاي اخير

 *  

نخستين همایش 

دریاي بين المللی 

 خزر

 مقاله 

 کامل

98-92 

 1389مهر 
نصراله زاده ساروي، 

 شمالی، فاطمیملك

13 

روند آلودگی زیست محيطی هيدروکربورهاي 

نفتی در رسوبات بستر دریاي خزر )منطقه 

 مازندران و گلستان(

 *  

دومين همایش ملی 

علوم و فناوري زیر 

 دریا

 14-94 مقاله کامل

 1389آذر 

، نصراله زاده ساروي

ملکی شمالی، 

 پوریونسی

   * در ماهی آزاد دریاي خزر PAHsبررسی ميزان  14

اولين کنگره آبزیان 

 تهران-در ایران

نصراله زاده، رضوانی،  1383 مقاله کامل

 یونسی پور

15 
اروماتيك در سنجش مواد آالینده نفتی پلی

  ماهيان سوف دریاي خزر

 *
  

دومين کنگره 

 بيولوژي کاربردي

مهر  8-4 کاملمقاله 

1383 

نصراله زاده، رضوانی، 

 پوریونسی

16 
بررسی سيستماتيك رشد سودوموناس 

 آئروجينوزا در محيط حاوي نفتالين 

 *
  

دومين کنگره 

 بيولوژي کاربردي

مهر  8-4 مقاله کامل

1383 
 صفري، نصراله زاده

13 
در گوشت دو نوع   (PAHs)بررسی تجمع 

 ساري-ماهی استخوانی دریاي خزر

*   

کنفرانس بين 

المللی نوآوري 

وتکنولوژي 

اقيانوس شناسی و 

 توسعه پایدار

 1380 مقاله کامل

نصراله زاده، یونسی 

 پور، رضوانی

12 

مطالعه خروجی مزارع استخرهاي پرورشی 

شيميایی و -آال بر پارامترهاي فيزیکوقزل

 باکتریولوژي رودخانه هراز

 *  

اولين کنگره بين 

المللی  مدیریت 

المت موجودات س

 آیزي و بيماریها

 1382 مقاله کامل

 تهران
نصراله زاده  واردي،

ساروي، واحدي، 

 صفري



 

 

19 

تغييرات بار آلودگی اکسيژن خواهی بيولوژیکی 

(5BOD آب رودخانه هراز در اثر فعاليت )

 کارگاههاي پرورش ماهی قزل آال

*   

نخستين همایش 

ملی بيماریهاي 

اقتصادي صنعت 

الي پرورش قزل آ

 رنگين کمان

  مقاله کامل

1388 

 شهر کرد
نصراله زاده   واردي،

 ساروي

21 

( UV(و اولتراویولت )O3نقش ترکيب ازن )

درباالبردن کيفيت آب خروجی مزارع پرورش 

 قزل آال

*   

نخستين همایش 

ملی بيماریهاي 

اقتصادي صنعت 

پرورش قزل آالي 

 رنگين کمان

  مقاله کامل

1388 

 شهر کرد

اده ساروي، نصراله ز

سعيدي، مخلوق، 

 واردي

21 
وضعيت آلودگی هيدروکربورهاي نفتی در 

 اکوسيستم دریاي خزر

*   

دومين همایش  

بيوتکنولوژي 

 کشاورزي ایران

 1388 مقاله کامل

 

زاده ساروي، نصراله

پور، واردي، یونسی

 پورغالمی

99 

تعيين شاخص کيفيت آب و مقایسه آن با 

پشت سد ارزیابی بيولوژیکی در 

Mengkuang  )کشور مالزي( 

   

دومين همایش  

بيوتکنولوژي 

 کشاورزي ایران

 1388 مقاله کامل
نصراله زاده   مخلوق،

 ساروي، مزنا

23 

بررسی آلودگی کل هيدروکربنهاي نفتی 

(TPHs درآب و رسوبات ناحيه شرقی دریاي )

 خزر

*   
همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نصراله زاده ساروي، 

 واردي، نجف پور

24 
بيواندیکاتور)فيتوپالنکتون( در تعيين   استفاده از

 کيفيت آب دریاي خزر
*   

همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نصراله زاده  مخلوق،

 ساروي

25 

باقيمانده آالینده هاي زیست محيطی سموم 

بنزن هگزاکلراید در چند –د.د.ت، د.د.ئی و بتا 

 حوضه مصبی دریا و رودخانه از سواحل

 *  

همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نصراله زاده  نجف پور،

 غالمی پور ساروي،

26 
ت و اثرات فاضالب مزارع قزل آال خصوصيا

 رنگين کمان بر روي کيفيت آب رودخانه هراز

*   

نخستين همایش 

ملی ماهيان 

 )تنکابن( سردآبی

 99-90 مقاله کامل

 اردیبهشت

1388 

زاده نصراله واردي، 

 واحدي ساروي، 

23 
وضعيت آلودگی هيدروکربورهاي نفتی در 

 اکوسيستم دریاي خزر

 *  

دومين همایش 

وتکنولوژي بي

 کشاورزي

تير  90-96 مقاله کامل

1388 

نصراله زاده ساروي، 

پور، واردي، یونسی

 پورغالمی

98 

  یوتروفيکاسيونشاخص هاي مختلف کاربرد 

سطح تروفيکی دریاي  براي مشخص نمودن

 خزر 

*   

همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 نشاهکرما
نصراله زاده ساروي، 

 مخلوق، واردي

29 

بررسی دراز مدت تنوع فيتوپالنکتونی )شاخص 

 ویور( در حوزه جنوبی دریاي خزر-شانون

 

*   

همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نصراله زاده  مخلوق، 

 ساروي

31 

هاي نفتی يدروکربنکل ه بررسی آلودگی

(TPAH در آب و رسوبات ناحيه شرقی )

 دریاي خزر

*   

همایش ملی 

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نصراله زاده، واردي، 

 نجف پور



 

 

31 
استفاده از بيواندیکاتور )فيتوپالنکتون( در تعيين 

 کيفيت آب دریاي خزر
*   

ایش ملی هم

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
زاده نصراله مخلوق، 

 ساروي

32 

هاي زیست محيطی سموم باقی مانده آالینده

بنزن هگزاکلراید در   –د.د.ت، د.د.ائی و بتا 

چند حوضه مصبی دریا و رودخانه از وساحل 

 مازندران

*   

 همایش ملی

اصالح الگوي 

مصرف در 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

آذر  -0-6 مقاله کامل

1388 

 کرمانشاه
نجف پور، نصراله زاده، 

 پورغالمی

33 
ارس )فلزات  رودخانه آب کيفيت بررسی

 سنگين( براي توسعه آبزي پروري دشت مغان

*   

هشتمين سمينار 

المللی مهندسی بين

رودخانه ،اهواز، 

دانشگاه شهيد 

 چمران

بهمن  2-4 مقاله کامل

 1388ماه 
پور، واردي، غالمی

زاده فارابی، نصراله

ساروي، رضایی، 

 واردي

34 

 و بابلرود به هاي تجن آلودگی آب رودخانه

کرمهاي نماتود( با منشاء انسانی  انگلها ) تخم

 دراستان مازندران

 *  

هشتمين سمينار 

المللی مهندسی بين

رودخانه ،اهواز، 

دانشگاه شهيد 

 چمران

بهمن 2-4 مقاله کامل

سعيدي، نصراله زاده  1388ماه 

ساروي، عابدیان، 

 پورغالم، بهروزي

35 

شناسایی مولکولی بعضی از عوامل ایجاد کننده 

استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهيان 

 اال در ایرانقزل
*   

شانزدهيمن کنگره 

 دامپزشکی ایران

 )تهران(

 2-4 مقاله کامل

اردیبهشت 

1384 

پورغالم، اللوئی، 

سعيدي، زاهدي، 

صفري، تقوي، 

زاده، حمزه نصراله

   پورغالم

36 

توليد پروتئين هيدروليز شده از امعاء و احشاء 

هاي ميکروبی ماهيان گرم ابی با استفاده از آنزیم

 و حيوانی

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 خالصه
 –National  st1

Regional 
Conference on 

Ecology of the 

Caspian Sea 

19-11 

خرداد 

1384 
2010 

صفري، پورغالم، 

زاده، مطلبی، نصراله

 سعيدي

33 
بررسی اثر تراکم بر رشد و ماندگاري ماهی قزل 

 آالي رنگين کمان

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

شاهينی،  یوسفيان،

 قانعی تهرانی،

 زاده ساروينصراله 

32 

 14دامنه نواسانات شوري و اسيدیته آب ار الیه 

متري در فواصل چهار دوره از نمونه برداري 

 حوزه جنوبی دریاي خزر

*   

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

پور، نصراله تبار، نجف

زاده، فارابی،  نصراله

پورغالم، واحذي، 

 واردي، علومی

39 

مقایسه تغييرات پارامترهاي هيدرولوژیکی حوزه 

جنوبی دریاي خزر و خليج فارس )آبهاي 

 جمهوري اسالمی ایران(

*   

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

پور، ابراهيمی، نجف

صدیق مرتضوي، 

پورغالم، نصراله زاده 

ساروي، فارابی، 

واحدي، عوفی، 

 واردي، نصراله تبار

41 

تغييرات فصلی درجه حرارت، شوري و اکسيژن 

در اعماق مختلف منطقه جنوبی دریاي خزر 

(1388) 

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

فارابی،  واحدي،

نگارستان، پورغالم، 

پور، واردي، نجف

نصراله زاده، علومی، 

 پورنصراله تبار، یونسی

  *  آیا دریاي خزر یك اکوسيستم آلوده است؟ 41

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

نصراله زاده، مخلوق، 

واحدي، نجف پور، 

 نصراله تبار، علومی



 

 

42 

 و, pb, Cr Cdات تجمع فلزات روند تغيير

Hg متر  64و  14،  6در رسوبات سطحی اعماق

 سواحل جنوبی دریاي خزر  

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

واردي، پورنگ، 

پور، رضایی، غالمی

 نصراله زاده

43 

ر مطالعه باقی مانده برخی سموم ارگانو کلره د

آب شيرین روخانه و تخليه آن به آبهاي مناطق 

 جنوبی دریاي خزر

*   

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

پور، نصراله زاده، نجف

فارابی، پورغالم، 

پور، عزیري، غالمی

 گنجيان

44 

بررسی غلظت فلزات سنگين در بافت عضالنی 

شده در آب حوزه جنوبی  ماهی کلمه صيد

 دریاي خزر

*   

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

پور، عزیري، تقی

 لکورج، نصراله زاده

45 
بررسی تغييرات سورفاکتانهاي آنيونی در حوضه 

 جنوبی دریاي خزر

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 ري()سا

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

واحدي، نصراله زاده، 

پور، واردي، یونسی

 علومی، رضایی

46 
بررسی مستمر ترکيبات نفتی در حوزه جنوبی 

 دریاي خزر

 *  
-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

دریاي خزر 

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

ساروي،  نصراله زاده

پور، پور، تقییونسی

پور، جفواردي، ن

احمدنژاد، 

 رضایی،صفري

43 

چگونگی تغييرات فيتوپالنکتون در حوزه 

جنوبی دریاي خزر در دو نوار ساحلی و دور از 

 ساحل
 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

زاده، مخلوق، نصراله

رحمتی، مهدوي، 

 رضایی

42 

بررسی جمعيت فيتوپالنکتون در دو الیه فوتيك 

و غير فوتيك منطقه شکوفایی جلبکی دریاي 

 خزر

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

زاده، مخلوق، نصراله

رحمتی، رضایی، 

 مهدوي

49 

بررسی اثرات پساب سيستم هاي خنك کننده 

ليمی نکاء بر محيط زیست نيروگاه شهيد س

 دریاي خزر

 *  

-اولين همایش ملی

اي اکولوژي منطقه

 دریاي خزر

 )ساري(

 11-19 خالصه

خرداد 

1384 

فارابی، پورغالم، 

 زاده، نصراله

رودي، مخلوق، لميانیس

واحدي، واردي، 

پور، صفري، غالمی

پور، رئيسيان، یونسی

نجف پور، نصراله تبار، 

علومی، مکرمی، 

 انیثکيهان

51 

بررسی ریسك اکولوژیکی ترکيبات پلی 

 -آروماتيك در آب حوزه جنوبی دریاي خزر

 سواحل ایران

*   

همایش ملی 

مدیریت منابع آب 

 اراضی ساحلی

 )ساري(

 
 

 18-12 مقاله کامل

 آذر

نصراله زاده، نجف پور،  1384

 واردي و یونسی پور

61 

مطالعه باقی مانده برخی از سموم ارگانو کلره 

در سواحل   DDE, Aldrin, Dieldrinير نظ

 غربی دریاي خزر )استان مازندان (

*   

همایش ملی 

مدیریت منابع آب 

اراضی ساحلی 

 )ساري(

 18-12 مقاله کامل

 آذر

1384 

نجف پور، نصراله زاده 

 و پور غالم

52 
تحليل اقليم سينوپتيك شرایط شکل گيري بلوم 

 جلبکی در خزر جنوبی

 *  

همایش ملی 

یت منابع آب مدیر

اراضی ساحلی 

 )ساري(

 18-12 مقاله کامل

 آذر

1384 
 قانقرمه و نصراله زاده



 

 

53 
توليد سيالژ از ماهی کيلکا با استفاده از تخمير 

  شيميایی و ميکروبی

*   

نخستين همایش 

ملی فرآوري و 

بهداشت 

هاي فرآورده

 )انزلی( شيالتی

 96-92 خالصه 

بهمن 

1384 

صفري، مطلبی، 

بانکه ساز،  پورغالم،

 نصراله زاده ساروي

54 
هاي داخلی و خارجی به استفاده ترکيبی آنزیم

 منظور هيدروليز ماهی کيلکا

*   

نخستين همایش 

ملی فرآوري و 

بهداشت 

هاي فرآورده

 شيالتی )انزلی(

 خالصه

 

92-96 

بهمن 

1384 

صفري، نصراله زاده، 

اصغري کریمی، 

 زادهیعقوب

55 

ی از سموم ارگانوکلره اثرات باقی مانده برخ

(Kelthane, - BHC, Lindane,  

-BHC, DDE, Dieldrin)  در

آبی استان هاي پرورش ماهيان گرمآببندان

 مازندران

*   

زیستن در محيط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر(

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

پور، نصراله زاده، نجف

پورغالم، فارابی، 

ی، کشاورز دیوکالئ

 پورغالمی

56 

بررسی روند آلودگی زیست محيطی ترکيبات 

( در آب سواحل جنوبی دریاي TPHsنفتی )

 خزر

*   
زیستن در محيط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر( 

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

 نصراله زاده ساروي، 

یونسی پور، نجف پور، 

 ابراهيم زاده

53 

)شيرابه گاوي( و  اثرات استفاده از کود آلی

کود شيميایی بر ترکيب فيتوپالنکتونی 

 استخرهاي پرورش ماهيان گرمابی

 *  

زیستن در محيط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر( 

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

نصراله  آسيه مخلوق،

رضا  زاده ساروي، 

پورغالم، علی اصغر 

 سعيدي

52 

پالنکتون در بررسی تنوع زیستی گونه هاي فيتو

الیه غيرنوري حوزه جنوبی دریاي خزر در سال 

1388 

 *  

زیستن در محيط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر(

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

، نصراله زادهمخلوق، 

رحيمی، تهامی، 

 ثانی، رضاییکيهان

59 

دامنه تغييرات برخی از سموم ارگانوکلره نظير 

Dieldrin, -Endosulfan, 

Heptachlore poxide, DDE  در آب

شيرین رودخانه قابل استفاده در پرورش 

  االي رنگين کمانقزل

*   

سومين همایش 

داخلی شيالت و 

 توسعه پایدار

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر(

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

نجف پور، پورغالم، 

، نصراله زادهفارابی، 

فر، رامين، عزیزي

 واردي

61 

تعيين مقدار باقی مانده برخی از ترکيبات 

هاي پرورش ماهيان گرم ارگانوکلره در آببندان

عليا( در آبی )سيد محله شمالی و پنبه چوله

 مازندران مرکزي

*   

سومين همایش 

داخلی شيالت و 

 توسعه پایدار

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر(

اول خرداد  مقاله کامل

1344 

 قائمشهر

، زادهنصراله نجف پور، 

فارابی، کشاورز 

دیوکالئی، سليمان 

 پور، رامينغالمی

61 

روند تغييرات گونه هاي غالب فيتوپالنکتونی در 

و گسترش شانه دار  سالهاي قبل از ورود ، ورود 

(Mnemiopsis leidyi)  درسواحل ایرانی

 دریاي خزر

 

 *  

همایش  نخستين

ملی جلبك شناسی 

 )تهران( ایران

 90-96 مقاله کامل

 شهریور 

1344 

 

حسن آسيه مخلوق، 

، نصراله زاده ساروي

رحيمه رحمتی ، مرضيه 

رضایی و نوربخش 

 خداپرست

62 

مکانی جلبك توليدکننده  -نوسانات زمانی

(  Pseudonitzschia seriataنوروتوکسين)

 در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریاي خزر

 

*   

همایش  نخستين

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 90-96 اله کاملمق

 شهریور 

1344 

 

حسن نصراله زاده 

، رحيمه رحمتی ساروي

، مسطوره دوستدار و 

 عليرضا کيهان ثانی

63 
بررسی رویداد شکوفایی جلبکی )کشند شيري( 

 در دریاي خزر
 *  

همایش  نخستين

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 90-96 مقاله کامل

 شهریور 

1344 

 

حسن نصراله زاده 

آسيه مخلوق،  ،ساروي

فریبا واحدي، وحيد 

 فارابی، دوستدار



 

 

64 

ارائه مدل تجربی سطح تروفيکی و روند 

یوتریفيکاسيون در سواحل ایرانی حوزه جنوبی 

 دریاي خزر

 *  

همایش  نخستين

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 90-96 مقاله کامل

 شهریور 

1344 

 

حسن نصراله زاده 

، آسيه مخلوق، ساروي

احدي، یوسف فریبا و

علومی، عبداله 

 تبارنصراله

65 
شيرابه کود گاوي بعنوان کود آلی و کاربرد آن 

 در صنعت آبزي پروري
 *  

دومين جشنواره و 

نمایشگاه ملی علم 

 تهران -تا عمل

 )تهران(

 12 مقاله کامل

شهریور 

1344 

 

ز اده حسن نصراله

، علی اصغر ساروي

 سعيدي، رضا صفري

66 

ودگی و ریسك اکولوژیکی تعيين ميزان آل

آروماتيك در رسوبات و هاي پلیهيدروکربن

 برخی از ماهيان اقتصادي دریاي خزر

 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 
 

، ساروي زادهنصراله

پور، سيد حوریه یونسی

ابراهيم واردي، مریم 

 رضایی

63 

اثرات آلودگی بيولوژیکی بر اندازه و الگوي 

جمعيت فيتوپالنکتون در حوزه جنوبی دریاي 

 خزر

 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 

 تهران

 حسنآسيه مخلوق، 

، ساروي زادهنصراله

رحيمه رحمتی، مرضيه 

 رضایی، نوربخش

 خداپرست

62 

-Bio)مطالعات اثرات آلودگی بيولوژیکی 

pollution) هاي شانه دار بر ویژگی زیستگاه

هاي فيزیکی و شيميایی( سواحل )شاخص

 جنوبی دریاي خزر

 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 

 تهران

 حسن نصراله زاده

، آسيه مخلوق، ساروي

رحيمه رحمتی، نيما 

پورنگ، رضا پورغالم، 

 فرشته اسالمی

69 
شيرابه کود گاوي و استفاده از آن در صنعت 

 پروري ماهيان گرمابیآبزي
 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 

 تهران

 اصغر سعيدي،علی

 زاده نصراله حسن

، رضا پورغالم، ساروي

مریم قياسی، آسيه 

 مخلوق

31 
بررسی آلودگی زیست محيطی دترجنت 

(LAS) در آب سواحل جنوبی دریاي خزر 
 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 

 تهران

پور، حوریه یونسی

 زاده هنصرال حسن

، شعبان ساروي

پور، رضا نجف

 پورغالم، فریبا واحدي

31 

ناشی  132 –بررسی آلودگی رادیواکتيو سزیم 

هاي جوي در بافت خوراك ماهی از ریزش

 دریاي خزر (Liza aurata)کفال طالیی 

 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محيط زیست

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

ر آذ9الی 

1344 

 تهران

مریم رضایی، رضا 

 حسنپورغالم، 

، ساروي زادهنصراله

 رضا صفري

32 
هاي مضر بررسی آلودگی بيولوژیکی )گونه

 فيتوپالنکتون( در حوزه جنوبی دریاي خزر
 *  

پنجمين همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

-محيط زیست 

 تهران

آبان  98 مقاله کامل

آذر 9الی 

1344 

 تهران

حسن خلوق، آسيه م

، زاده ساروينصراله

رحيمه رحمتی، فاطمه 

سادات تهامی، 

 ثانیرضا کيهانعلی

23 

اثرات استفاده از کود آلی )شيرابه گاوي( و 

کود شيميایی بر ترکيب فيتوپالنکتونی 

 استخرهاي پرورش ماهيان گرمابی

 *  

اولين همایش ملی 

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 چکيده

1344 ، 

حسن مخلوق،  آسيه

 نصراله زاده ساروي،

رضا پورغالم، علی 

 اصغر سعيدي

20 
بررسی کيفی آب بودخانه تنکابن با سيستم 

(9444 )RIVPACS 
 *  

اولين همایش ملی 

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 چکيده

1344 ، 

حميد رمضانی، عبداله 

حسن رودي، سليمانی

، نصرالة زاده ساروي

 علی گنجيان خناري



 

 

26 

ارزیابی کيفی مخزن و پایاب سد سبالن به 

آالي رنگين کمان براساس منظور پرورش قزل

 ساختار پالنکتونی

 *  

اولين همایش ملی 

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 چکيده

1344 ، 

مهدي نادري جلودار، 

علی گنجيان خناري، 

محمدتقی رستميان، 

زاده حسن نصراله

 رضا پورغالم ساروي،

26 

نوسانات زمانی و مکانی گونه جدید و  بررسی

در  Chaetoceros throndseniiمضر 

 حوزه جنوبی دریاي خزر

*   

اولين همایش ملی 

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 چکيده

1344 ، 

حسن آسيه مخلوق، 

 زاده ساروي،نصراله

رضا پورغالم، رحيمه 

 رحمتی

22 

ارائه مدل تجربی سطح تروفيکی و روند 

کاسيون در سواحل ایرانی حوزه جنوبی یوتریفي

 دریاي خزر

 *  

اولين همایش ملی 

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 مقاله کامل

1344 ، 

حسن نصراله زاده 

آسيه مخلوق،  ساروي،

فریبا واحدي، یوسف 

عيداله  علومی،

 تبارنصراله

28 
بررسی کيفيت آب رودخانه هراز براساس 

 هاي غيرزیستیشاخص
 *  

ين همایش ملی اول

-پروي ایرانآبزي

 انزلی

آذر  8-4 چکيده 

1344 ، 

حسن نصرالة زاده 

مریم رضایی،  ساروي،

رضا پورغالم، فریبا 

واحدي، شعبان نجف 

 پور

24 
آروماتيك بررسی مواد االینده نفتی پلی

(TPAHs) در آب حوزه جنوبی دریاي خزر 
*   

یازدهمين همایش 

انجمن مهندسی 

 دریایی ایران

 ش()کي

/ 96/8 مقاله کامل

1388 

 کيش

حسن نصراله زاده 

، حوریه ساروي

پور، ابراهيم یونسی

 واردي، مينامخلوق

84 

هاي بررسی آلودگی زیست محيطی هيدروکربن

نفتی محلول در آب در سواحل ایرانی حوزه 

 دریاي خزر

*   

هفدهمين همایش 

ملی انجمن 

متخصصان محيط 

زیست ایران و 

هفتمين جشنواره 

 تهران-عه سبزتوس

 11و  14 مقاله کامل

اسفند 

1344 

 تهران

حسن نصراله زاده 

شعبان ساروي، 

پور، محمدعلی نجف

افرائی، مجيد ابراهيم 

 پورزاده، حوریه یونسی

81 
مطالعه سطحی رودخانه هراز )شمال ایران( با 

 تاکيد بر استاندارد کيفيت آب
 *  

هفدهمين همایش 

ملی انجمن 

متخصصان محيط 

ایران و  زیست

هفتمين جشنواره 

 تهران-توسعه سبز

 11و  14 مقاله کامل

اسفند 

1344 

حسن نصراله زاده 

شعبان ساروي، 

پور، مریم نجف

رضایی، آسيه مخلوق، 

 فریبا واحدي

  *  اي ماهيان در خليج گرگانبررسی تنوع گونه 89

هفدهمين همایش 

ملی انجمن 

متخصصان محيط 

زیست ایران و 

 هفتمين جشنواره

 توسعه سبز

 11و  14 مقاله کامل

اسفند 

1344 

محمدعلی افرایی 

بندپی، رضا پورغالم، 

زاده  حسن نصراله

ساروي، علی اصغر 

 جانباز

83 
هاي مرفولوژیك سه گونه آنابنا بررسی ویژگی

 در بخش جنوبی خزر
*   

اولين همایش علوم 

زیستی دانشگاه 

 واحد فالورجان

 14-11 مقاله کامل

اسفند 

1344 

 

ژگان امتيازجو، م

روحی، نصراله زاده، 

 مدینه مهدوي

80 

هاي فيتوپالنکتونی همراه با بررسی گونه

در  Nodularia spumigenaشکوفایی 

 دریاي خزر

*   

دومين همایش 

منابع شيالتی 

-دریاي خزر

 گرگان

آبان  4 مقاله کامل

1341 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

فرشته اسالمی، رحيمه 

ی، فاطمه سادات رحمت

 تهامی، عليرضا کيهان

ثانی، نوربخش 

 خداپرست



 

 

86 
هاي مولی مواد مغذي مطالعات تغييرات نسبت

 در آبهاي ایرانی حوزه جنوبی دریاي خزر
*   

دومين همایش 

منابع شيالتی 

 -دریاي خزر 

 گرگان

آبان  4 مقاله کامل

1341 

حسن نصراله زاده 

ساروي، فریبا واحدي، 

آسيه رضا پورغالم، 

مخلوق، یوسف 

علومی، عبداله نصراله 

 تبار، شعبان نجف پور

86 

سموم ارگانوکلره پایدار ليندان، دیلدرین و 

هپتاکلر در رسوبات مناطق ساحلی استان 

 مازندران )دریاي خزر(

 *  

دومين همایش 

منابع شيالتی 

 -دریاي خزر

 گرگان 

آبان  4 مقاله کامل

1341 

پور، شعبان نجف

سيد  احسان حيدري

اله عزیزي محله، ولی

فر، حسن نصراله زاده 

 ساروي

82 

بررسی برخی از عوامل فيزیکوشيميایی در 

نوسانات جمعيت زئوپالنکتون حوزه جنوبی 

 دریاي خزر

 *  

دومين همایش 

منابع شيالتی 

 -دریاي خزر 

 گرگان

آبان  4 مقاله کامل

1341 

 نوربخش خداپرست،

 مریم روحی، ابوالقاسم

 روشن گانمژ شاپوري،

 حسن طبري و

 ساروي زادهنصراله

88 

مطاله غلظت فلزات سنگين سرب، کادميوم و 

جيوه کل در رسوبات سطحی نواحی ساحلی 

 حوزه جنوبی دریاي خزر

 *  

چهاردهمين 

همایش صنایع 

 تهران -دریایی

دي  6-2 مقاله کامل

1341 

زاده ساروي، نصراله

پور، پورنگ، نجف

پورغالم، رضایی، 

 افرایی مخلوق،

84 

ارتباط آلودگيهاي مختلف با بافت رسوبات 

سطحی براساس آزمون چند متغيره تناظر 

در  حوزه جنوبی  (CCA)متعارف کننده 

 دریاي خزر

 *  

چهاردهمين 

همایش صنایع 

 تهران-دریایی

دي  6-2 مقاله کامل

1341 

زاده ساروي، نصراله

پور، پورنگ، نجف

رودي، سليمانی

،  پور، مخلوقیونسی

 رضایی

44 

کالسه بندي کيفی رسوبات را بر اساس تغييرات 

( در PAHsغلظتی هيدروکربورهاي نفتی)

 –رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریاي خزر 

 استان مازندران  

 *  

دومين  همایش 

ملی و تخصصی 

پژوهش    هاي 

-محيط زیست

 تهران

16/6/43 خالصه  

فریباواحدي، داریوش 

زارعی، حسن 

 ارويزاده سنصراله

41 

هاي نفتی پلی بررسی تغييرات هيدروکربن

( در رسوبات سطحی حوزه PAHsآروماتيك) 

 استان مازندران –جنوبی دریاي خزر 

 *  

دومين  همایش 

ملی و تخصصی 

پژوهش   هاي 

-محيط زیست

 ترهان

16/6/43 خالصه  

فریبا واحدي، داریوش 

زارعی، حسن 

 زاده  ساروينصراله

49 

لز سنگين روي با استفاده از ارزیابی آلودگی ف

شاخص تجمع ژئوشيميایی مولر در رسوبات 

 سطحی سواحل جنوبی دریاي خزر
 *  

المللی موسسه بين

آموزشی و 

پژوهشی 

 تهران -خوارزمی

94/6/43 مقاله کامل مریم محتشم   زاده ،  

زاده حسن نصراله

ساروي، محمد کاظم 

 خالصی

43 

طی دو فصل  بررسی تغيير ساختار فيتوپالنکتونی

 –بهار و تابستان در سد شهيد رجائی )ساري 

 مازندران(
 *  

کنفرانس سراسري 

محيط زیست و 

انرژي ایران موسسه 

المللی آموزشی بين

و پژوهشی 

  –خوارزمی 

 صفا شهر

شماره:  خالصه

/ ح 426

پ / 

438/26 

تاریخ 

94/6/

1343 

شيوا فيضی، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

کاظم خالصی، محمد 

ی افرائی، آسيه عل

 مخلوق

40 

ارزیابی آلودگی فلز سنگين سرب با استفاده از 

شاخص ژئوشيميایی مولر در رسوبات سطحی 

 سواحل جنوبی دریاي خزر 
   

دومين همایش 

سراسري محيط 

زیست ، انرژي و 

پدافند 

 زیستی)تهران(

شماره  خالصه

:014 

تاریخ: 

12/2/

1343 

مریم محتشم زاده، 

، محمد کاظم خالصی

حسن نصراله زاده 

ساروي، شعبان نجف 

 پور



 

 

46 

بررسی اثرات پرورش ماهی در قفس بر 

گروهاي فيتوپالنکتونی و زئوپالنکتون در 

 –سواحل جنوبی دریاي خزر )سواحل مازندران 

 کالرآباد(

   

دومين همایش ملی 

برنامه ریزي، 

حفاظت حمایت از 

محيط زیست و 

 -توسعه پایدار

 تهران

 مقاله کامل

بهمن  96

 1343سال 

محمدعلی افرایی 

بندپی، حسن نصراله 

زاده، رحيمه رحمتی، 

نوربخش خداپرست، 

 عليرضا کيهان ثانی

46 
ارزیابی کمی و شناسایی عوامل قارچی موجود 

 در آب سد شهيد رجایی استان مازندران
   

دومين کنگره قارچ 

 -شناسی ایران

 کرج-تهران 

 خالصه 

1-3 

 شهریور

1340سال 

 

یم قياسی، حسن مر

نصراله زاده ساروي، 

محمد بينایی، ميالد 

 عادل

42 

تفکيك اجزاي پایدار و ناپایدار  فلز منگنز و 

مقایسه آن با شاخص مولر در رسوبات سطحی 

 دریاي خزر
   

سومين همایش 

سراسري محيط 

زیست، انرژي و 

 -پدافند زیستی

 تهران

 مقاله کامل
1340 

 

رامين زرشناس، حسن 

زاده ، پروین نصراله 

فرشچی، شعبان نجف 

 پور

48 

بررسی همبستگی داخلی بين شاخص هاي کيفی 

و هدایت آلکتریکی آب حوزه جنوب شرقی 

 ساحل ایران-دریاي خزر
   

سومين سمپوزیم 

بين المللی مهندسی 

محيط زیست و 

 تهران-منایع آب

 مقاله کامل

 

9-3 
June 

9416 

 

سيده طاهره اسالمی، 

 حسن نصراله زاده

ساروي، محمد جواد 

 چایچی، ولی  تقی پور

44 
سنجش شوري و مقادیر یون هاي اصلی آب 

    ساحل ایران-حوزه جنوب شرقی دریاي خزر

سومين سمپوزیم 

بين المللی مهندسی 

محيط زیست و 

 تهران -منایع آب

 مقاله کامل

 

9-3 
June 

9416 

 

سيده طاهره اسالمی،  

محمد جواد چایچی ، 

ه حسن نصراله زاد

 ساروي،، ولی  تقی پور

 
ارزیابی کمی آلودگی زیستی شانه دار مهاجم 

 در حوزه جنوبی دریاي خزر
 * 

اولين کنفرانس بين  

المللی مخاطرات 

طبيعی و بحران 

هاي زیست محيطی 

 اردبيل -ایران 

 93 خالصه

 شهریور

1346

حسن نيما پورنگ،

نصراله زاد ساروي، 

فرشته اسالمی و حسن 

 فضلی

144 

هاي ثانویه اي و دادهبليت داده هاي ماهوارهقا

 کلروفيل در تعيين شکوفایی جلبکی

 

*  

همایش ملی  

جلبك و گياهان 

آبزي )فرصت ها و 

 تهران-چالش ها(

آبان  4و  8 مقاله کامل

1346 
 

حسن نصراله زاده 

ساروي، آسيه مخلوق، 

نوربخش خداپرست و 

 فرشته اسالمی

141 

ی مواد مغذي برخی عوامل موثر در دسترس

 رسوبات سطحی براي شکوفایی جلبکی

 
 * 

همایش ملی  

جلبك و گياهان 

آبزي )فرصت ها و 

 تهران-چالش ها(

آبان  4و  8 مقاله کامل

1346 
 

حسن نصراله زاده 

ساروي، آسيه مخلوق، 

فریبا واحدي، عبداله 

 نصراله تبار

143 

گروه بندي گونه هاي فيتوپالنکتونی شکوفا 

ي در دو دهه وبی دریاي خزرشده در حوزه جن

 اخير

 

*  

همایش ملی  

جلبك و گياهان 

آبزي )فرصت ها و 

 تهران-چالش ها(

آبان  4و  8 مقاله کامل

1346 
 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

عليرضا کيهان ثانی، 

نوربخش خداپرست و 

 مرضيه رضایی

140 

استفاده از غلظت کلروفيل در مطالعات آبزي 

 کولوژیکیپروري و ا

 
 * 

همایش ملی  

جلبك و گياهان 

آبزي )فرصت ها و 

 تهران-چالش ها(

آبان  4و  8 مقاله کامل

1346 
 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

عليرضا کيهان ثانی و 

 نوربخش خداپرست

 

146 

ه استقرار قفس دمحدوبررسی  کيفيت رسوبات 

جنوبی واقع در سواحل  هاي پرورش ماهی

با تاکيد بر شاخص هاي آلودگی  دریاي خزر

 عناصر فلزي 

 

*  

علوم کنفرانس ملی  

مختلف دریایی و 

محيط  ،جوي

و انرزي  زیست

 -تجدیدپذیر

 تهران

ابان     3 خالصه

1346 
 

حسن نصراله زاده 

 ساروي, نيما پورنگ، 

حسن فضلی، سيد 

محمد و حيد فارابی،  

محمد علی افرایی، سيد 

 رضا مرتضایی



 

 

146 

ل مزارع پرورش ماهی در قفس با تعيين مح

استفاده از عوامل زیستی و غير زیستی در منطقه 

 جنوبی دریاي خزر

 

 * 

علوم کنفرانس ملی  

مختلف دریایی و 

محيط  ،جوي

و انرزي  زیست

 تجدیدپذیر

 تهران

ابان      3 خالصه

1346 

 
 

سيد محمد وحيد 

فارابی، حسن نصراله 

زاده ساروي،  سيد 

رضا سيدمرتضایی، 

 ضا دریانبردر

 

142 

ارزیابی اثرات شانه دار مهاجم 

(Mnemiopsis leidyi بر عملکرد )

 اکوسيستم در سواحل جنوبی دریاي خزر
 * 

علوم کنفرانس ملی  

مختلف دریایی و 

محيط  ،جوي

و انرزي  زیست

 تجدیدپذیر

 تهران

ابان     3 خالصه

1346 
 

 حسن فضلی، 

حسن نصراله زاده و 

 نيما پورنگ

 

148 

رسی تراکم و زي توده زئوپالنکتون در بر

محدوده استقرار قفس هاي دریایی در سواحل 

 جنوبی دریاي خزر )سواحل کالرآباد(

 

 * 

علوم کنفرانس ملی  

مختلف دریایی و 

محيط  ،جوي

و انرزي  زیست

 تجدیدپذیر

 تهران

ابان     3 خالصه

1346 
 

محمد علی افرائی 

بندپی، حسن نصراله 

 زاده ساروي، 

 خش خداپرست،نورب

 نيما پوررنگ

 

 

امکان سنجی معرفی ماهی جهت پرورش در 

 در منطقه جنوبی دریاي خزر قفس

 
 * 

پنجمين کنفرانس  

ماهی شناسی ایران 

 )بابل(

 93و  99 مقاله کامل

 آذر

1346سال   

سيد محمد وحيد 

، حسن نصراله فارابی

ه ساروي، حسن زاد

فضلی، محمود قانعی 

 تهرانی

144 
نقش محيط هاي آبی در افزایش یا کاهش 

 برخی گازهاي گلخانه اي طی شرایط تغيير اقليم
 * 

همایش ملی تغيير  

اقليم و اکوسيستم 

هاي آبی 

 )بندرعباس(

/96/9 مقاله کامل

1342 

حسن نصراله زاده 

ساروي، حسن فضلی، 

نيما پورنگ، آسيه 

يد محمد مخلوق، س

 وحيد فارابی

 

114 

تغيير شکل و اندازه گونه هاي غالب 

دهه اخير حوزه جنوبی  3فيتوپالنکتون در 

 دریاي خزر براساس تغييرات اقليم

 

 * 

همایش ملی تغيير  

اقليم و اکوسيستم 

هاي آبی 

 )بندرعباس(

/96/9 مقاله کامل

1342 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

، محمد علی افرایی

 مرضيه رضایی

 

111 

اثر تغييرات اقليم برتشکيل سيست داینوفالژال 

(Dinoflagellates در حوزه جنوبی دریاي )

 خزر
 * 

همایش ملی تغيير  

اقليم و اکوسيستم 

هاي آبی 

 )بندرعباس(

/96/9 مقاله کامل

1342 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 عليرضا کيهان ثانی

 

 *  اقيلم منطقه جنوبی دریاي خزرآبزي پروري در  119

همایش ملی تغيير  

اقليم و اکوسيستم 

هاي آبی 

 )بندرعباس(

/96/9 مقاله کامل

1342 

سيد محمد وحيد 

فارابی، حسن نصراله 

زاده ساروي، سيد رضا 

سيد مرتضایی، منصور 

 محمود قانعیشریفيان ،

113 
استفاده از پيشينه داده هاي فيتوپالنکتون در 

 یدات زیستی آب توازنتعيين تهد
 * 

سومين کنفرانس  

ملی پدافند 

غيرعامل در بخش 

-کشاورزي )تهران

 کرج(

 خالصه

11/0/

1342 

حسن * ، آسيه مخلوق

، نصراله زاده ساروي

 ابوالقاسم روحی 

114 

شيرابه کود گاوي بدون کمپوست جهت 

بارورسازي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابی 

 با تاکيد بر غذاي زنده
 * 

 هیتغذ یمل شیماه 

 يو غذا انیآبز

 )تهران( زنده

 خالصه
14/2/

1342 

حسن نصراله زاده 

ساروي ، آسيه مخلوق ، 

 فریبا واحدي



 

 

115 

حوزه  یطيمح یستیز يها ندهیآال یبررس

توسعه صنعت  يخزر در راستا يایدر یجنوب

 ییایدر يپرور يآبز

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

حسن نصراله زاده 

 دي*، محمد وحيسارو

پورنگ،  ماين ،یفاراب

پور،  یونسی هیحور

 انیروزکنديشراره ف

116 

آب و رسوبات  یطيمح يپارامترها یبررس

 ییایدر يپرور يخزر با هدف توسعه آبز يایدر

 محصور يها طيو مح

*  

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

حسن نصراله زاده 

)سخنران  يسارو

 کليدي(

113 

آب به  یطيمح يمطالعه روند ساالنه پارامترها

 یدر نواح ییایمنظور توسعه آبزي پروري در

 خزر يایدر یمختلف حوزه جنوب
 * 

 
 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

حسن نصراله زاده 

 بای*، فريسارو

عبداله نصراله  ،يواحد

مخلوق،  هيتبار، آس

ساالروند ،   غالمرضا

 یمحمد کاردر رستم

112 

بررسی گروههاي زیستی )فيتوپالنکتون، 

زئوپالنکتون، ماکروبنتوز( در اطراف پرورش 

 ماهی در قفس در ساحل کالرآباد

 

 * 

 

 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

محمد علی افرائی 

بندپی*، ابولقاسم 

روحی، آسيه مخلوق، 

مژگان روشن طبري، 

غالم رضا ساالروند، 

نوربخش خداپرست، 

 عليرضا کيهان ثانی

119 

ر فراوانی حضور و تراکم گونه هاي غالب و مض

در محدوده استقرار قفس هاي پرورش ماهی در 

 منطقه جنوبی دریاي خزر
 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

آسيه مخلوق*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

عليرضا کيهان ثانی، 

مجيد ابراهيم زاده، 

 مرضيه رضایی

121 

 Cladophoraبك نقش ماکروجل

glomerata  در تشکيل بيوفولينگ سازه هاي

 دریایی
 * 

 
 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

آسيه مخلوق*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

رضا صفري، نوربخش 

خداپرست، و مجيد 

ابراهيم زاده، ایوب 

 داوودي

121 

يوفيلم درمحل استقرار سازه هاي آبزي ببررسی

-پروري در دریاي خزر با تاکيد بر ميکروجلك

 ها
 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

آسيه مخلوق*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

محمد علی افرایی و 

 عليرضا کيهان ثانی

122 

نی جوامع پالنکتونی )فيتوپالنکتون تغييرات زما

و زوپالنکتون( قبل از پرورش ماهی در قفس در 

 حوزه جنوبی دریاي خزر
 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

مژگان روشن طبري*، 

فاطمه السادات تهامی، 

مهدي گل آقایی، آسيه 

 ه رحمتیمخلوق، رحيم

123 
 بستر رسوبات در فسفر مختلفي فرمهای بررس

 خزري ایدر دری ماه پرورش قفس اطراف
 * 

 

 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

ی افرائی عل محمد

 نصراله حسن ،*یبندپ

 بایفر ،يسارو زاده

 نصراله عبداله ،يواحد

 هیحور تبار،

 احد پور،ی یونس 

 محمد احمدنژاد،

 کاردر



 

 

124 

آب دریاي خزردرمنطقه  تغييرات دماي

استقرارقفس وتاثيرآن برتوليد ماهی)منطقه 

 کالرآباد(

 

 * 

 
 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

 نصراهلل عبداهلل

حسن  آهنگر*،تبار

اله زاده ساروي، نصر

 واحدي، محمد فریبا

 بندپی،  علی افرایی

 محمد کاردر رستمی

125 

بررسی آالینده زیست محيطی شوینده جهت 

 استقرار قفس درمنطقه جنوبی دریاي خزر

 
 * 

 
 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

یونسی پور*،  حوریه

حسن نصراله زاده 

ساروي، محمد علی 

افرایی بندپی، شعبان 

نجف پور، احد 

 احمدنژاد

126 

به منظور VGPMمعرفی کاربردي مدل  

برآورد سنجش از دوري توليد اوليه: راهکاري 

 براي پایش زونهاي آبزي پروري دریایی

 

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 کاملمقاله 

 91و  94

1342آذر   

پریسا نوري*، مهدي 

حسن  غالمعلی فرد،

 نصراله زاده ساروي

 

123 

توليد بيوسيالژ از زائدات ماهی قزل آال و توجيه 

 اقتصادي محصول توليد شده

 
 * 

 

 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

 رضا صفري*، حسن

نصراله زاده ساروي، 

سيد محمد وحيد 

فارابی، عبداله جعفري، 

ایوب داودي، حسن 

 مالیی

 

122 

اثر پرورش ماهی قزل آالي رنگين کمان بر 

( پيرامون IRWQISCشاخص کيفيت آب )

 قفس شناور در منطقه جنوب دریاي خزر
 * 

 
 یمل شیهما نيدوم

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 کاملمقاله 

 91و  94

1342آذر   

سيد محمد وحيد 

فارابی*، حسن نصراله 

زاده ساروي، منصور 

شریفيان، سيد رضا سيد 

 مرتضایی
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تحليلی بر صيد و ذخایر کيلکا ماهيان دریاي 

خزر در محدوده استقرار قفس هاي پرورش 

 ماهی

 

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 اله کاملمق

 91و  94

1342آذر   

علی اصغر جانباز*، 

محمد علی افرایی، 

حسن فضلی، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 فرامرز باقرزاده
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وضعيت با توجه به  عمق مناسب استقرار قفس 

 يایدر یحوزه جنوب دماي الیه هاي آب در

 خزر
 

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 ساري()

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   
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بررسی پارامترهاي تاثيرگذار خونی و 

نرماتيوهاي مولدین تاسماهيان ایرانی در تکثير 

مصنوعی با هدف افزایش کارآئی تکثير و حفظ 

 حصورپيش مولدین در قفس و محيط هاي م

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

مهدي گل آقایی*، 
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ساروي ،حسن فضلی، 
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 دریایی آبزي پروريدرموجودات چسبنده 

 
 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

رضا صفري*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 ایوب داودي
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شاخص هاي رشد و توليد ماهی قزل آالي 

 (Oncorhynchus mykiss)رنگين کمان

در استخر هاي خاکی با استفاده از آب لب شور 

 زیر زمينی

 

 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   
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 شریفيان
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 * 

 یمل شیهما نيدوم 

 يپرور يآبز

 طيو مح ییایدر

 محصور يها

 )ساري(

 مقاله کامل

 91و  94

1342آذر   

مریم رضائی*، حسن 

نصراله زاده ساروي،  

شراره فيروز کندیان، 

 زهرا بانکه ساز

 

135 

تعيين سطح تروفيکی سد آزاد با استفاده از 

 وري¬مقادیر بومی سازي شده به منظور بهره

 آب مناسب

*  

 -یمل شیهما 

 يآبز يمنطقه ا

 تیریمد - يپرور

 يو ارتقاء بهره ور

 )اهواز( منابع آب

 96و  96 مقاله کامل

دي سال 

1342 

حسن نصراله زاده 

ساروي*، آسيه 

مخلوق، حسن فضلی، 

 احد پور،¬حميد حسين

 احمدنژاد

136 
در دو منطقه  ییگرا هیمقایسه تغييرات سطح تغذ

 معتدل )مازندران( و سردسير )کردستان(
 * 

 -یمل شیهما 

 يآبز يمنطقه ا

 تیریمد - يپرور

 يو ارتقاء بهره ور

 منابع آب

 96و  96 مقاله کامل

دي سال 

1342 

آسيه مخلوق*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

محمدعلی افرایی، 

رحمان ميرزایی، 

 ثانی¬کيهان رضا¬علی

133 
نامتعارف  یاز منابع آب نهيبه يبهره ور تیریمد

 کمان نگيرن يقزل اال یدر پرورش ماه
 * 

 -یمل شیهما 

 يآبز يمنطقه ا

 تیریمد - يپرور

 يو ارتقاء بهره ور

 )اهواز( منابع آب

 96و  96 مقاله کامل

دي سال 

1342 

 ،یتهران یمحمود قانع

حسن نصراله زاده 

محمد  ديس،،يسارو

 یفاراب ديوح

132 
 يها-رگروهييدر تغ ياثرات نسبت مواد مغذ

 خزر يایدر یدر حوزه جنوب توپالنکتونيغالب ف
 * 

کنفرانس  نيدوم 

 یجلبك شناس یمل

 )تهران( رانیا

 14و  4 مقاله کامل

 بهمن سال

1342 

حسن نصراله زاده 

مخلوق،  هيآس ،يسارو

، عبداله  يواحد بایفر

 هينصراله تبار، مرض

 ییرضا

139 
مختلف فسفر رسوبات بر پدیده  ينقش فرم ها

 شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریاي خزر
 * 

س کنفران نيدوم 

 یجلبك شناس یمل

 )تهران( رانیا

 14و  4 مقاله کامل

 بهمن سال

1342 

حسن نصراله زاده 

مخلوق،  هيآس ،يسارو

 بایفر ،یابوالقاسم روح

 یونسی هی،حوريواحد

 پور

141 
در سه دهه  توپالنکتونيف زیسا راتييتغ یبررس

 خزر يایدر یرانیدر حوزه ا رياخ
 * 

کنفرانس  نيدوم 

 یجلبك شناس یمل

 )تهران( نرایا

 14و  4 مقاله کامل

 بهمن سال

1342 

آسيه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 یابولقاسم روح

141 
ترکيب و تنوع گونه اي در سد چند منظوره 

 شهيد رجایی )ساري(
 * 

کنفرانس  نيدوم 

 یجلبك شناس یمل

 )تهران( رانیا

 14و  4 مقاله کامل

 بهمن سال

1342 

آسيه مخلوق، حسن 

 ده ساروي،نصراله زا

محمد علی افرایی 

 بندپی

142 
 گويم عاتیاز ضا نياستخراج آستاگزانت

 ییايميو ش یکروبيم ياز روشها یقيتلف دبايپاسف
 * 

 شیهما نيچهارم 

 )بوشهر( گويم یمل

 9و  1 مقاله کامل

اسفند 

1342 

حسن  -*  يرضا صفر

 - ينصراله زاده سارو

 ياکبر عرب احمد یعل

143 

در  ییشکوفا لياراي پتانسبررسی جلبك هاي د

وانامی )در ساحل فرح آباد  گوياستخر پرورش م

 خزر( ايیدر
 * 

 شیهما نيچهارم 

 )بوشهر( گويم یمل

 9و  1 مقاله کامل

اسفند 

1342 

مخلوق، حسن  هيآس

 ،ينصراله زاده سارو

 ،ییگل آقا يمهد

 زاده ميابراه ديمج



 

 

144 

بررسی خصوصيات فيزیکوشيميایی آب لب 

مازندران در استخرهاي پرورشی  شور دریاي

 (فرح آباد ساري)ميگوي وانامی 
 * 

سومين همایش و  

اولين کنگره ملی 

 منابع شيالتی

 فناوري هاي نوین

 )گرگان(

 11و  14 مقاله کامل

 اردیبهشت

1348سال   

حسن نصراله زاده 

ساروي*، علی اکبر 

صالحی، فریبا واحدي، 

سيد محمد وحيد 

فارابی، غالرضا 

، احد دریانبرد

احمدنژاد، محمد 

 کاردر رستمی

145 
سطح تغذیه گرایی و کيفيت آب در الیه 

 سطحی آب در سد آزاد سنندج
 * 

سومين همایش و  

اولين کنگره ملی 

 منابع شيالتی

 فناوري هاي نوین

 )گرگان(

 11و  14 مقاله کامل

 اردیبهشت

1348سال   

آسيه مخلوق*، حسن 

نصراله زاده ساروي، 

 ثانی، کيهان رضاعلی

 پور نحسي حميد
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and optimization using Central 

Composite Design (CCD) and 
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Caspian sea 

*
 

  International 

congress on 

Environmental 

Research and 

Technology 

(ICERT 2008) 

Penang, Malaysia 

Full 

paper 

2009 
Nasrollahzadeh, Din, 

Fong, Makhlough, 

Vahedi, VAredi, 

Younesipour, 

Nasrollahtabar, Olomi, 

Rouhi 

22 
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Diseases 

Abstra

ct 
 

2009 Varedi, 

Nasrollahzadeh, 

Vahedi, Safari 

23 The assessment of OCPs residues 

during spawning of commercial fish 

in estuary of Tajan River (Southern 

part of Caspian Sea) using principal 

components 

*   The 11 conference 

of Marine 

industry, Kish, 

Iran 

Full 

paper 
 

November 

2009 

Najafpour, 
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 تيراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

1 The Water Chemistry and Phytoplankton Community of the Caspian Sea 2113 134 1 تاليف 

 1392 طبرستان دانشنامه تاليف ص 962-960 خش يكم(ب 11)فصل  ويژگي های حرارتي، فيزيكي و شيميايي دريای خزر 2

 1392 طبرستان دانشنامه تاليف ص 924-926 (سومبخش  11)فصل  آلودگي های زيست محيطي دريای خزر 3
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 تشويقات و جوايز علمي :-16

 تاریخ اعطاء اعطا کننده مورد ردیف

 1326 رئيس مرکز ري روس هااتمام پروژه دربا با همکا 1

 1322 رئيس موسسه شرکت در یازدهمين نمایشگاه کتاب 9

 1328 رئيس مرکز اه آلودگی نفتی گراه اندازي آزمایش 3

 90/4/1388 استاندار مازندران پژوهشگران برتر استان مازندران ) مخترعان و نخبگان( 0
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پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و  لودگی هاي زیست محيطی()عضو کميته آ همکاري در همایش شيمی و محيط زیست

 دریاي عمان

1384 

 1384 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر همکاري در همایش اکولوژي دریاي خزر)دبير کميته آلودگی هاي زیست محيطی( 6

 1344 استانداري مازندران ارائه طرح برتر در جشنواره علم تا عمل 2

 1344 موسسه تحقيقات شيالت ایران کده اکولوژي دریاي خزرپژوهشگر برتر  پژوهش 8

 96/4/1349 وزیر جهاد کشاورزي )محمود حجتی( ژوهشگر برتر وزارت جهاد کشاورزي پ 4

 96/4/1349 استاندارمازندران)ربيع فالح( 1349پژوهشگر برتراستان مازندران  سال  14

 19/3/1343 (محمد پور کاظمی )رئيس موسسه تبریك روز جانباز 11

 90/4/1342 )حسين زادگان( استاندار مازندران پژوهشگران برتر استان مازندران  19

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاری با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -13

 سمت* ماهعضویت به مدت عضویت تاریخ عنوان ردیف
 عضو کنونتا  1326 ت علمی جهاد کشاورزياهي 1

 عضو تا کنون EAACS 1329هيدرولوژي  کميته 9

 عضو تا کنون 1329 پژوهشکده پژوهشی کميته شوراي 3

 عضو تا کنون 9448 در مالزي Wetlandگروه  0

 دبير 1340 1384 دبير شوراي پژوهشی پژوهشکده 6

 وعض 1340 (14/0/1349) متم 1420 کميته ارزشيابی اوليه مدارك هيات علمی 2

 عضو تاکنون 1/2/49 پژوهشکدهشوراي پژوهشی  8

 عضو تا دو سال (0/4/1343) 66129/902 کارگروه تخصصی بررسی پارامترهاي غير زیستی در منابع آبی  4

 عضو تا دو سال (94/4/1342) 902/3/11934 پژوهشکده يها افتهیو انتقال  جیکارگروه ترو سیير 14

 عضو ادامه دارد (99/2/1346) 41666 12496 زویا شگاهیارشد آزما ریمد 11

 عضو ادامه دارد (91/6/1346) الف 42/66964 تات استان مازندران يشورا 19

 عضو ادامه دارد (31/0/1346) /ه6664 استان رمجازيغ ديکارگروه ص 13

 عضو یك سال 1/0/1346 هيات تحریریه مجله آبزیان دریاي خزر 10

 مدیر مسول ادامه دارد (96/0/1346) 828/902 دریاي خزر مدیر مسول مجله آبزیان 16

 ریيس ادامه دارد (90/9/1346م ت م ) 631 کميته غير زیستی و آالینده هاي زیست محيطی 16

 عضو ادامه دارد (90/9/1346م ت م ) 631 کميته اکوسيستم منابع آبی و تهدیدات بيولوژیك 12

 عضو ادامه دارد (90/9/1346م ت م ) 631 کميته آبزي پروري 18

 …سمت : ریيس ، دبير ، عضو، *
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1 
دانشکده منابع طبيعی  دانشگاه   * هيدروشيمی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

 مازندران

1384 *  

9 
دانشکده منابع طبيعی  دانشگاه   * می براي دانشجویان مقطع کارشناسیهيدروشي

 مازندران

1381  * 

3 
دانشکده منابع طبيعی  دانشگاه  *  عمليات هيدروشيمی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

 مازندران

 * * 1381و  1384

  * 1344 فاعی سناموسسه عير انت * * محيط زیست و کشاورزي براي دانشجویان مقطع کارشناسی 0

6 
دانشکده منابع طبيعی  دانشگاه   * آلودگی منابع آبی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

 مازندران

1344 *  

 *  1344-1341 موسسه عير انتفاعی سنا  * راي دانشجویان مقطع کارشناسیب 1ليمنولوژي  6

  * 1341-1349 سه عير انتفاعی سناموس * * محيط زیست و کشاورزي براي دانشجویان مقطع کارشناسی 2

8 
دانشکده منابع طبيعی  دانشگاه   * آلودگی منابع آبی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

 مازندران

1349-1341 *  

4 
دانشگاه مازندران دانشکده علوم   * شيمی دریا براي دانشجویان کارشناسی ارشد

 دریایی

1349-1341 *  

14 
دانشگاه مازندران دانشکده علوم   * براي دانشجویان کارشناسی ارشدهاي دریا شيمی آالینده

 دریایی

1349-1341 *  

  * 1341 دانشگاه مازندران  * اقيانوس شناسی )شيمی دریا( مقطع کارشناسی ارشد 11

19 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع   * هاي منابع آبی مقطع کارشناسیآلودگی

 طبيعی ساري

1341 *  

  * 1341 دانشگاه مازندران  * هاي دریا مقطع کارشناسی ارشدی آالیندهشيم 13

10 
 هاي تحصيلی بهداشت آبزیان ودر رشته Endnot درس روش تحقيق و

 اکولوژي دریا

 *  1349-1341 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر  * *

  * 1349-3 ولوژي دریاي خزرپژوهشکده اک  * (6/41واحد )نمره ارزشيابی  9دروس روش تحقيق به ارزش   16

   90/0/43 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر   دستگاه HPLCآماده سازي ترکيبات نفتی و آشنایی با کارکرد  16

   96/0/43 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر   AASآماده سازي فلزات سنگين و آشنایی با کارکرد دستگاه  12

18 
وسسه آموزش عالی غير دولتی م * * واحد(9)محيط زیست و کشاورزي

 غير انتفاعی سنا –

4/4/1343 

 نيمسال اول

*  

14 
موسسه آموزش عالی غير دولتی  * * واحد(3)ليمنولوژي

 غير انتفاعی سنا –

4/4/1343 

 نيمسال اول

*  

94 
کاربردي جهاد -مرکز علمی * * کارشناسی پرورش طيور( -واحد 3شيمی تجزیه )

 کشاورزي مازندران

اول  نيم سال

1346 

*  

 :های دانشجويينامهسرپرستي پايان -19

 عنوان ردیف

 مقطع
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 شد
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1 
 حوزه جنوبی دریاي خزرباکترهاي سيانوجغرافيایی یررسی پراکنش 

 )مهدوي( تنکابن(-)اميرآباد

 -آزاد واحد شمال  *

 فته()خاتمه یا  مشاور اول

1382   

9 
اسپيرولينا بررسی مشخصات ریخت شناسی ، فيزیکو شيميایی و ملکولی 

  در حوضه جنوبی دریاي خزر )ساالر(

مشاور  – آزاد واحد شمال  *

 )خاتمه یافته(دوم

1382   

3 
تاثير عوامل شاخص بر تنوع و پراکنش گونه غالب فيتوپالنکتونی در 

 (کيااطمه ف) الیه سطحی حوزه جنوبی دریاي خزر

 -آزاد واحد علوم و تحقيقات  *

 )خاتمه یافته( راهنماي دوم

1388   



 

 

0 

بررسی ميزان شوینده ها درحوضه مصبی سه  رودخانه مهم شيالتی استان 

مازندران )سرخرود ، بابلرود و تجن( وآبهاي سطحی دریاي خزر 

 )نصراله تبار(

   1388 مشاور -آزاد واحد علوم و تحقيقات  *

6 
سایی ترکيبات فسفره در رسوبات دریاي خزر با استفاده از طيف شنا

 )طاهري( (31P NMR) 31مغناطيسی هسته فسفر  رزونانس سنجی

راهنماي  -دانشگاه مازندران  *

 )خاتمه یافته(دوم

1388   

6 

تاثيرات هيستولوژیکی آلودگی فاز محلول نفت خام بر بافت کبد و 

سوپر اکسيداز دیسموتاز به عنوان  هاي کاتاالز وميزان القلی آنزیم

 ( خدابخش) Huso husoبيومارکر آلودگی در فيل ماهی 

 مشاور -آزاد واحد علوم و تحقيقات * 

 دوم

1382   

2 

 (Rutilus frisii kutum)مدل مناسب زیستگاهی ماهی سفيد تعيين 

علی حقی )در جنوب دریاي خزر (Liza aurata)و کفال طالیی 

 (وایقان

دانشگاه ده منابع طبيعی دانشک  *

 دوم مشاور-تهران

1384   

8 
آلودگيهاي باکتریایی کليفرمی برخی تفرجگاههاي ساحلی استان 

 )ذکریایی(مازندران

 مشاور-واحد تهران شمال  *

 )خاتمه یافته(

84-1388   

4 

هاي سطحی حوزه جنوبی دریاي خزر با هاي آبمرزبندي اکوسيستم

صبی مصنوعی و استفاده از اطالعات اي عاستفاده از روش شبکه

 )فندرسکی( هاي ميدانی گيرياي و اندازهماهواره

   1382-49 مشاور-دانشگاه گرگان * 

14 
تعيين سموم ارگانو کلره در رسوبات و بررسی اثر آن بر روي ماهی 

 )احسان حيدري( دریاي خزر( –سفيد )سواحل استان مازندران 

 مشاور-هرزاد واحد قائمشدانشگاه آ  *

 )خاتمه یافته(

1344   

11 
بررسی ترموکالین در خزر جنوبی جهت توليد انرژي الکتریکی با 

 نيك سيما(وحيد ) OTECاستفاده از تکنولوژي 

 مشاور -آزاد واحد علوم و تحقيقات  *

 )خاتمه یافته(

1384   

19 
گيري فرمهاي مختلف فسفر موجود در رسوبات سطحی حوزه اندازه

 )پورآریا(یاي خزر با استفاده از روش استخراججنوبی در

-زاد واحد قائمشهردانشگاه آ  *

 راهنماي دوم

1384   

13 
هاي زیستی دریایی در بررسی سالمت کارایی شاخصارزیابی 

 رزمجو(اکولوژیك ساحل جنوبی دریاي خزر ) الهه قطب 

   1344 مشاور -آزاد واحد علوم و تحقيقات * 

10 
ه برخی از سموم ارگانوکلره دو الیه سطحی آب دریا و تعيين باقی ماند

 بافت ماهی سوف در حوزه جنوبی دریاي خزر)فریده سميعی(

 مشاور -آزاد واحد علوم و تحقيقات  *

 )خاتمه یافته(

1344   

16 
در  GISو RSهاي با استفاده از تکنيك aپراکنش و فراوانی کلروفيل 

 دریاي خزر، ایران )احسان اوالدي(

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده   *

 ي دومراهنما –منابع طبيعی 

1341   

16 
مازندران( به روش  –طبقه بندي کيفی رودخانه زارمرود )ساري 

 هيلسنوف براساس ساختار جامعه ماکروزئوبنتوز )آزاده عظيمی(

   1344 دوم مشاور -دانشگاه آزاد تنکابن  *

12 

هاي آروماتيك چند ی هيدروکربنزمانی و منشا یاب –پراکنش مکانی 

در رسوبات سطحی منطقه جنوبی دریاي خزر  )نيم  (PAHs)اي حلقه

 )زهرا فرهادي( هاي تنکابن، نوشهر، بابلسر، بندر اميرآباد(خط

   1341 مشاور - تربيت مدرس نور  *

18 
 ريو غ يخطر فلزات ضرور بليو برآورد س یستیتجمع ز یبررس

 (حوریه یونسی پور) خزر يایرکپور د یدر ماه يضرور

 راهنما-واحد تهران شمال  *

 

1344   

14 

هاي نرمال در رسوبات زمانی و منشا یابی آلکن –پراکنش مکانی 

هاي تنکابن، نوشهر، بابلسر، سطحی منطقه جنوبی دریاي خزر  )نيم خط

 بندر اميرآباد( )رضوان فریدونی( 

 دانشکده منابع طبيعی و علوم دریایی  *

 مشاور -

1341   

94 

( در PAHSبررسی منشاء هيدروکربنهاي نفتی پلی آروماتيك )

استان مازندران) فریبا  –رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریاي خزر 

 واحدي(

دانشگاه آزاد واحد قائمشهر )   *

 مشاور(

18/1/43 

1484 

 * 

91 

بررسی غلظت فلزات سنگين روي،مس ،سرب وکادميم در  مطالعه و

طحی سواحل جنوبی دریاي خزر )استان مازندران( با استفاده رسوبات س

 از روش استخراج پی در پی )خانم محتشم زاده(

   1343 تا1349 دانشگاه کشاورزي ساري  *

99 
مطالعه ارتباط بين شوري ،هدایت الکتریکی در کل مواد جامد محلول 

 آب درناحيه شرقی حوزه جنوبی دریاي خزر)خانم اسالمی (

شگاه مازندران )دانشکده علوم دان  *

 )راهنما( دریائی(

لغایت 1349

1343 

  



 

 

93 

مطالعه وبررسی غلظت فلزات سنگين روي،مس ،سرب وکادميم در 

رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریاي خزر با استفاده از روش استخراج 

 پی در پی )زرشناس(

دانشگاه آزاد واحد علوم و   *

 تحقيقات )راهنما(

1343-1346   

90 
بررسی خصوصيات فيزیکوشيميایی و تنوع و تراکم فيتو پالنکتون در 

 )خانم فيضی( ساري(–آب پشت سد شهيد رجایی )استان مازندران 

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع   *

 طبيعی ساري

14/1/43   

96 

بررسی پراکنش وتنوع مراحل الروي وجوانی ماهيان در زیستگاههاي 

هاي ژیکی در آنها براي ارزیابی استرسآبی منتخب وسنجش سيتولو

 محيطی در سواحل جنوبی دریاي خزر  )شاهين شهالپور(

 پژهشکده اکولوژي دریاي خزر * 

 )مشاوراول(

98/8/49   

96 

بررسی فلزات آهن، منگنز، کروم و نيکل با روش استخراج پی در پی در 

 رسوبات سطحی ناحيه مصبی برخی رودخانه هاي جنوب شرقی دریاي

 )راحله شجاعی( خزر

دانشگاه آزاد واحد علوم و   *

 تحقيقات )راهنما(

1340-1346   

92 

بررسی تعيين غلظت ومنشایابی فلزت روي، مس، سرب و کادميم در 

رسوبات سطحی ناحيه مصبی برخی رودخانه هاي حوضه آبریزجنوب 

 شرق دریاي خزر با روش استخراج پی در پی )صحابه طالش پور(

ه آزاد واحد علوم و دانشگا * 

 تحقيقات )مشاور(

1340-1346   

98 
 بررسی تنوع ژنتيکی اسپيرولينا برحسب تغييرات شرایط محيطی 

 (خانم ذکریایی)درمنطقه جنوبی دریاي خزر  

   1342-1346 )مشاور(انشگاه آزاد واحد شمال د * 

94 
 بررسی تنوع ژنتيکی اوسيالتوریا برحسب تغييرات شرایط محيطی 

 (خانم باوندي)منطقه جنوبی دریاي خزر در

   1342-1346 دانشگاه آزاد واحد شمال)مشاور( * 

34 

 سازي شبيهو برنامه  (CCAکاربرد آزمون تطبيقی متعارف کننده ) 

(WASP ،جهت تعيين شرایط کيفی آب در سه ناحيه رودخانه اي )

هيم )ابرااستان کردستان(   -انتقالی و دریاچه اي سد آزاد )سنندج

 زارعی(

 دانشجو پژوهش محور  *

موسسه تحقيقات علوم شيالتی 

 کشور

1340-1348   

31 
متاژنوميکس ميکروسيستيس  و کميت سنجی ميکروسيستين در تصفيه  

 خانه آّب شرب ناهارخوران گرگان )خانم هالکویی(

   1348-1340 دانشگاه آزاد واحد شمال)مشاور( * 

39 
 یايزئوپالنکتون ها و رسوبات سواحل در ها بر يکروپالستيكم یآلودگ

 ين )خانم شریفی کيا(کاسپ

 دانشگاه محيط زیست کرج )راهنما  *

 (دوم

1346-1342   

33 
خالص اوليه در  زمانی توليدات -اي و تغييرپذیري مکانی پایش ماهواره

 جنوبی دریاي خزر )خانم نوري(حوزه 

دانشگاه تربيت مدرس نور )رهنماي   *

 دوم(

44-1342   

 سوابق اجرايي: -21

 مذکور به ماه  مدت اشتغال در سمت تاریخ انتصاب سمت ردیف

 ماه 80 1326   آبشناسیمسول بخش  1

 ماه  64 1324 اکولوژيبخش  معاون 9

 ماه 08 1322 مدیر گروه تخصصی آالینده ها 3

 ماه 93 1388 مسول بخش اکولوژي 0

 1343 1384 معاون تحقيقات و پژوهش  6

 تابحال م/م ت213 0/9/1349 دبير کارگروه پرورش ماهی در قفس  6

 تابحال /م ت م3642   96/14/41 هاي آلی ومعدنی کارشناس ارشد آزمایشگاه آالینده 2

 تابحال متم 1420  14/0/1349 عضو کميته ارزشيابی اوليه مدارك هيات علمی 8

 تا بحال 1/0/13946 رعضو هيات تحریریه مجله آبزیان دریاي خز 4

 تا بحال 1/14/1346 مدیر ارشد آزمایشگاه استاندارد 14

 تا بحال 1/14/1346 ریيس پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 11

 :  *مهارتهای شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت رديف

 سال تجربه کاري 94 الودگی نفتی در موجودات زنده و غير زنده آلودگی محيط زیست و  1



 

 

 سال تجربه کاري 96 درولوژي و هيدروشيمی استخر، رودخانه و دریاي خزرهي 9

3 Bioremediation چاپ دو مقاله  آلودگی نفتی در آب و رسوبISI 

0 Phytoremediation ایده ي جدید از نفت و مشتقات نفتی 

6 Bioelemination   ازPCBs   ایده ي جدید و سموم 

 سال تجربه کاري LC50 6بر مجودات زنده و تعيين  (PCBsسموم و ، sPAHاثرات آلودگی) نفتی و  6

 سال تجربه کاري 2 ( RSM)روش  DOEطراحی آزمایشات بر اساس نرم افزار  2

 سال تجربه کاري 6 ( Multivariate Analysis, FA/PCA, CDAF,CCAآناليز داده ها  بر اساس تست آماري چند متغيره ) 8

 سال تجربه کاري 9 ینده ها در آبزیانتععين استاندارد آال 4

 مسلط به زبان انگليسی زبان انگليسی 14

 مسلط با برخی نرم افزارها کامپيوتر 11

 اشاره شود. …در این جدول الزم است به مهارتهایی نظير آشنایی با زبانهاي بيگانه، کامپيوتر و   *

 

 : ساير موارد -22

 دوره های آموزشي :-22-1

 مكان دوره زمان دوره رهنام دو رديف

1 Statistical Technique 2004 Malaysia 

9 Scientific Writing 2004 Malaysia 

3 Occupational Safety and Health Course for Post Graduate Student 2005 Malaysia 

0 Short Course on Wastewater Treatment st1 2005 Malaysia 

6 Obtaining Ultra High Speed & High Resolution Using Agilent's 

HPLC Columns-Save Time & Money 

2008 Malaysia 

6 The Caspian Sea Level Change: Human Impact and Impact of Sea 

Level 

2011 Iranian Institute for 

Oceanography 

 بوشهر 1329 اقيانوس شناسی 2

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ISO/IEC 17025:2005 1382آشنایی با استاندارد  8

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 1382 بهداشت و ایمنی کار در آزمایشگاه 4

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر CHNS-O  1388کارگاه آموزشی دستگاه  14

 هشکده آبهاي داخلی )انزلی(پژو 1384 و اندازه گيري سموم کشاورزي SPE  ارگاه آموزشی آماده سازي نمونه باک 11

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 1384 فلزات سنگين در آب، رسوب  ارگاه آموزشی آماده سازيک 19

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر  1384 مروري بر کاربردهاي طيف سنجی جذب اتمی 13

 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 1384 کارگاه آموزشی کاربردي جذب اتمی 10

 پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی 1384 روشهاي نوین استخراج و آماده سازي نمونه به منظور آناليز ترکيبات آلی  16

16 
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و دریاي  1384 هاگيري و شناسایی بيوتوکسيندوره کارگاه آموزشی کاربردي اندازه

 عمان

12 

معاونت محيط زیست دریایی و معاونت  1344 امداد و نجات پستانداران دریایی

آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 

 زیست

18 Energy technology and Environmental Engineering 2013  دانشگاه نوشيروانی –بابل 

 موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور  1349 هاي اکولوژیك دوره آموزشی کاربرد وتجزیه وتحليل داده 14

 موزشی عقيدتی همراه با تفسير قرآن کریمدوره آ 94
 پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر 10/8/49-98/11/49

91 

 662219شماره   (1گواهی قوانين و مقررات مرتبط با سالمت اداري )

 1/6/1349تاریخ

کد دوره  

462604/49/3444 

 جهاد کشاورزي مازندران



 

 

 جهاد کشاورزي مازندران  آینده پژوهی 99

93 
 جهاد کشاورزي مازندران  اسالمی انقالب

90 
 جهاد کشاورزي مازندران  تربيت و اخالق اسالمی

 :هاگزارشات و پايان نامه ،داوری مقالت علمي-22-2

 مالحظات سال تعداد مقاالت نام مجله/سمينار ردیف

1 World Applied Science Journal (WASJ) 0 9448 Full paper 

9 World Applied Science Journal (WASJ) 9 9444 Full paper 

3 Marine biology 1 9444 Full paper 

0 Biological invasion 1 9411 Full paper 

6 Environmental monitoring and assessment 1 9411 Full paper 

6 African Journal of food science and Technology 1 9411 Full paper 

 مقاله کامل 1388 1 الت ایرانبولتن علمی شي 2

 خالصه مقاله 1384 06 چهارمين سمينار شيمی و محيط زیست  8

 مقاله خالصه 1384 44 منطقه اي اکولوژي دریاي خزر -همایش ملی 4

 مقاله کامل 1344 1  )فارسی( بولتن علمی شيالت 14

 مقاله کامل 1344 1  بولتن علمی شيالت )فارسی( 11

 مقاله کامل 1341 9  شيالت )فارسی(بولتن علمی  19

13 Caspian journal of environmental science 1 9411 مقاله کامل 

10 Caspian journal of environmental science 1 9419 مقاله کامل 

 مقاله کامل 1341 6 دومين همایش ملی منابع شيالتی دریاي خزر )گرگان( 16

 گزارش نهایی 13/0/1341 1 ر صيدگاههاي استان خوزستانپایش آلودگی زیست محيطی د 16

12 
هاي معدنی در رسوبات و برخی از آبزیان اقتصادي شرق استان تعيين ميزان آالینده

 هرمزگان

 گزارش نهایی 96/0/1341 1

 پایان نامه 1341 1 پایان نامه خانم رخساره عظيمی یالچشمه مقطع کارشناسی ارشد رشته محيط زیست 18

 پایان نامه 1341 1 پایان نامه خانم زهرا حيدري سرشك مقطع کارشناسی ارشد رشته محيط زیست 14

 پایان نامه 1341 1 پایان نامه آقاي عبدالرضا مشروفه مقطع کارشناسی ارشد رشته محيط زیست 94

91 
فلزات سنگين( در  –هاي نفتی بررسی آالینده هاي زیست محيطی )هيدروکربن

 نی آبهاي دریاي عمانمحدوده ایرا

 گزارش نهایی 1341 1

 پایان نامه 2/19/1341 1 پایان نامه آقاي علی کاظمی مقطع کارشناسی ارشد رشته محيط زیست 99

 پایان نامه 4/19/1341 1 پایان نامه خانم معصومه جاوید مقطع کارشناسی ارشد رشته محيط زیست 93

90 
مقطع کارشناسی ارشد رشته شيالت گرایش پایان نامه آقاي آرام شاهی ماین بالغ 

 تکثير و پرورش آبزیان

 پایان نامه 16/19/1341 1

 پایان نامه 996/169  6/3/1349 1 پایان نامه خانم سميه رشيدي کارشناس ارشد رشته محيط زیست 96

96 Caspian Journal of Environmental Sciences  1 9 Aug 2013 Full paper 

92 
Bioaccumulation of ni and V in Muscle , liver, kidney, 

Gills, Heart and Ovary tissues of the Persian sturgeon 

(Acipenser persicus) in the Iranian coastline of the 

Caspian Sea 

 

28 Jan 2014 
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94 
اي هاي چند حلقهبا عنوان :الگوي پراکنش وتعيين منشاء هيدروکربن 998داوري مقاله 

 هاي استان گيالن معطر در رسوبات سطحی رودخانه
 مقاله 96/14/49 1

 پایان نامه  19/6/49 1 رساله دکترا رشته شيالت خانم مریم باغفلکی )بعنوان استاد داورخارجی( 34

 پایان نامه 12/9/43 1 (داوري پروپوزال ) خانم گلشن شيرنشان رساله دکترا رشته   محيط زیست   31



 

 

39 
رساله دکترا رشته  محيط زیست آقاي محمد نعمتی دانشجوي  )بعنوان استاد 

 داورخارجی(
 پایان نامه 31/9/1343 1

 پایان نامه 31/9/43 1 (داوري پروپوزال )مانیخانم اکرم ب رساله دکترا رشته   محيط زیست  33

30 Biological assessment of the Cheshmeh Kileh River 

,NorthernIran ,uding benthic macroinvertes Indices 
1 11 March 2014  

 امهپایان ن 91/3/43 1 داوري پروپوزال ) تبارخانم سهيال رضائیرساله دکترا رشته   محيط زیست    36

 پایان نامه 94/19/49 1 دفاعيه آقاي مظاهر معين  الدینی دانشجوي دکتري رشته محيط زیست 36

 1 زبه عنوان داور گزارش مطالعات اکولوژي طرح البر 32
66461/490/902 

90/19/1349 
 ؟؟؟

 1 دفاعيه آقاي حکيم گرگانلی دوجی دانشجوي کارشناسی ارشد محيط زیست  38
981/169 

96/3/43 
 پایان نامه

 3 پژوهشی اقيانوس شناسی   –گواهی داوري مقاالت در نشریه علمی  34
32243/141 

96/6/1343 
 مقاله

04 
 گواهی داوري مقاالت در نشریه علمی

Iranianof journal Fisheries sciences (IJFS) 
   

3 
16/4/9410 

466/443 
 مقاله

 5 گواهی داوري مقاالت مجله علمی شيالت ایران  01
93/6/1343 

 /م ت466/418
 مقاله

  IJFS)بعنوان ویراستار فنی مقاله) سر دبير مجله علوم شيالتی ایران  09
13/48/9410 

494/443 
 مقاله

43 

زیستی فلزات سنگين نيکل و کادميوم در بافت اسکتی مرجان داوري مقاله) تجمع 

) خليج فارس – و رسوبات پيرامونی آن در جنوب جزیره قشم Poritidaeخانواده 

 مجله علمی پژوهشی آبزیان و شيالت(
1 

98/8/43 

 4340183تاریخ
 مقاله

44 
دفاعيه آقاي حسين خيده دانشجوي کارشناسی ارشد زیست شناسی)دانشگاه تربيت 

 مدرس  دانشکده منابع طبيعی و علوم دریایی( 
1 

6/14/43 

681/169 
 پایان نامه

 

 اهها و كنفرانسشركت در همايش-22-4



 

 

 کارگروه )پانل( سيمنار تاریخ برگزاري نام سيمنار ردیف

 عضو کميته علمی   چهارمين کنفرانس ملی شيمی و محيط زیست  1

 عضو پانل )دیبر کميته فيزیك و شيمی دریا 11/3/1384-19 اي دریاي خزر )ساري(منطقه –اولين همایش ملی  9

گاه آزاد دومين کنفرانس ملی شيالت و علوم آبزیان دانش 3

 اسالمی واحد الهيجان

 عضو پانل )هيدروبيولوژي( 

همایش زیستن در محيط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد  0

 قائم شهر

 عضو پانل )محيط زیست( 1/3/1344

هاي بيولوژیك از اولين هم نشست تخصصی فرآورده 6

 هاي آبزي )ساري(جلبك

 دبير اجرایی 96/11/1344

 عضو پانل )اکولوژي( 14/3/1341 جویی علوم شيالتی )ساري(دومين همایش دانش 6

 کميته علمی و هيات داوران همایش 6/14/1341-2 چهاردهمين همایش صنایع دریایی )تهران( 2

ها و دومين همایش ملی الکترونيکی حفاظت از تاالب 8

 هاي آبی اکوسيستم

 همکار 11/2/49

ط زیست و توسعه اولين کنفرانس ملی علوم و مهندسی محي 4

 پایدار 

 همکار  1349بهمن 12و16

14 32nd National 8 the 1st lnternational 

Geosciences  congress 

16-19February 2014  کميته علمی و هيات داوران همایش 

ها دومين همایش ملی الکترونيکی حفاظت از تاالب 11

 هاي آبیواکوسيستم

 همکار 11/2/49

ردهمایی و نخستين کنگره بين المللی علوم سی ودومين گ 19

 زمين 

 کميته علمیعضو  92-34/11/49

13 6th Iranian national seminar of chemistry and 

the Environment  

29-30 oct 2013 

University of Tabriz, Tabriz, 

Iran 

 کميته علمیعضو 

 کميته علمیعضو   ران()ته هاي دامیملی سم شناسی و مسموميتنخستين همایش 10

  يو ارتقاء بهره ور تیریمد - يپرور يآبز يمنطقه ا -یمل شیهما 16

 )اهواز( منابع آب
 همایش کميته علمیعضو  1342بهمن 

 محصور يها طيو مح ییایدر يپرور يآبز یمل شیهما نيدوم 16

 )ساري(
هيات  و ریيس علمی  و عضو کميته علمی 1342آذر 

 داوران

 کميته علمیعضو  1342اردیبهشت  لی تغيير اقليم و اکوسيستم هاي آبی )بندرعباس(همایش م 12

اولين همایش ملی آبزي پروري نوین، چالش ها و راهکارها  18

 )گرگان(

 کميته علمیعضو  1343آبان  1مهر و  34

14    

 ساير -22-5

 

 

 


