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 : سوابق تحصيلي-11
مدرك  رديف

 تحصيلي*

 رشته تحصيلي
 دانشگاه محل تحصيل

سال 

 مدركاخذ

 لمعد
 توضيحات

 2118 A  (USMدانشگاه علوم مالزی ) بیولوژی آبزیان فوق لیسانس 1
 

 

 یبر اساس ترکیب گونه ای فیتوپالنکتونها و فاکتور های فیزیکو شیمیای  Mengkuangخصوصیات کیفی آب در سد  کارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه 
 

-Water quality of tropical reservoir based on spatio-temporal variation in phytoplankton composition and physico-

chemical analysis 

 

 : ها و طرحهای تحقیقاتیپروژه -21  
 ردیف

 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقیق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 عشرو

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهایی

بررسي هيدرولوژيك و  2

هيدروبيولوژيك حوزه 

 جنوبي دريای مازندران

15-1711242111-

71 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در تعيين 

پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي

  1371 1371 مختومه

بررسي بيولوژی و  1

 ليمنولوژی آبگير گميشان
11-1711242111-

71 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  71 71 مختومه همكار 

هيدرولوژی و  4

هيدروبيولوژی دو رودخانه 

 –غرب مازندران )شيرود 

 (1371نسارود( )

13-1711242111-

71 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  71 71 مختومه همكار 

هيدرولوژی و   1

بيولوژی رودخانه هيدرو

 (1371خيرود)

14-1711242111-

71 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  71 71 مختومه همكار 

 و هيدرولوژی 5

رودخانه   هيدروبيولوژی

 چالوس-سردآبرود

71-1711242111-

13 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  72 71 مختومه همكار 

يستي بررسي اثرات ز 6

محيطي نيروگاه نكا و امكان 

بهره برداری اقتصادی از 

آب خروجي به منظور 

12-1711242111-

71 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  71 71 مختومه همكار 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزیو آموزش سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 فرم اطالعات محققين
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 پرورش ماهي

بررسي زمان ماندگاری  2

 ماهي دراکول در سردخانه
12-1711442111-

73 

پژوهشكده  طرح مستقل     

ی دريای اکولوژ

 خزر

  73 73 مختومه همكار

هيدرولوژی و  2

هيدروبيولوژی حوزه 

 جنوبي دريای خزر

18-1711242111-

73 

 

 

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

مجری پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي
 788/87 1374 1373 مختومه

هيدرولوژی و  1

هيدروبيولوژی حوزه 

 جنوبي دريای خزر

13-1711242111-

75 

 

 تقلمس

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

مجری پارامترهای 

 فيزيكوشيميايي
 412/89 1376 1375 مختومه

بررسي هيدرولوژی و  21

 هيدروبيولوژی و آلودگيهای 

زيست محيطي مناطق با 

ارزش شيالتي حوضه جنوبي 

دريای خزر)منطقه ساحلي 

 متر( 11کمتر از 

16-1711214111-

77 

پژوهشكده  طرح مستقل     

کولوژی دريای ا

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

 494/83 1379 1377 مختومه

بررسي تغذيه بچه ماهي  22

فيتوفاگ در استخرهای 

پرورشي و آکواريوم با 

تاکيد بر ارزش غذايي 

فيتوپالنكتون های غالب 

 مورد تغذيه بچه ماهي

13-1711142111-

78 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  81 78 مختومه کارشناس همكار  

مطالعات تكميلي  21

ليمنولوژيكي رودخانه 

 شيرود)غرب مازندران(

111-118-81 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  82 81 مختومه کارشناس همكار  

بررسي هيدرولوژی و  24

هيدروبيولوژی و آلودگيهای 

زيست محيطي حوزه جنوبي 

ماق کمتر از دريای خزراع

 متر 11

پژوهشكده  طرح مستقل      13-171124111-82

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

 778/87 1384 1382 مختومه

 پراکنش و فراواني بررسي 21

 مبارزه امكان و داران شانه

 در ها آن با بيولوژيك

 خزر دريای جنوبي حوضه

81-1711242111-

12 

 فروست

1/85 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

  81 81 مختومه

 اکولوژيك جامع بررسي 25

 شانه جمعيت کنترل امكان

 خزر دريای مهاجم دار

 و پراکنش بررسي: 1 فعاليت

 دار شانه فراواني

Mnemiopsis leidyi در 

 خزر دريای ايراني سواحل

82-1711242111-

39 

 فروست

265/86 
 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

  83 82 مختومه

بررسي هيدرولوژی و  26

هيدروبيولوژی و آلودگي 

های زيست محيطي حوضه 

جنوبي دريای 

 متر(111-11خزر)اعماق

83183-1111-14-

211111-132-2 

 فروست

319/91 

ژوهشكده پ طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

  85 83 مختومه

 برداری بهره اثرات بررسي 22

 تخريب در ماسه و شن

 استان مهم های رودخانه

 و شيرود،تنكابن)مازندران

 (تجن

پژوهشكده  پروژه خاص      

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

  85 83 مختومه

بررسي اثرات سيستم های  22

خنك کننده و پساب نيروگاه 

بر دريای خزر و محيط 

 زيست

88161-  12-76-4 

پژوهشكده  طرح خاص       

اکولوژی دريای 

 خزر

  88 87 مختومه همكار )فارابي(

مطالعه ليمنولوژيك پاياب  21

سد سبالن به منظور احداث 

 کارگاه ماهيان سردابي

88169-12-76-4 

 ست فرو

 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  89 88  همكار 

بررسي تنوع،بيوماس و  11

فراواني فيتوپالنكتون 

86186-8615-12-

76-2 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

همكار در 

آزمايشگاه 

  88 87 مختومه



درحوضه جنوبي دريای 

 (1387خزر)

 فيتوپالنكتون خزر

ع،بيوماس و بررسي تنو 12

فراواني فيتوپالنكتون 

درحوضه جنوبي دريای 

 (1388خزر)

88136-8811-12-

76-12 

پژوهشكده  طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

  89 88 مختومه مجری

بررسي تنوع،بيوماس و  11

فراواني فيتوپالنكتون 

درحوضه جنوبي دريای 

 (1389خزر)

89115-8916-12-

76-12 

كده پژوهش طرح مستقل     

اکولوژی دريای 

 خزر

همكار در 

آزمايشگاه 

 فيتوپالنكتون

  91 89 مختومه

خصوصيات فيزيكو  14

شيميايي،ميكروبي شيرابه 

کود گاوی مجتمع دامداری 

گودوشاو کاربردآن در 

صنعت آبزی پروری ) 

 ماهيان گرم آبي(

 

 

  1391 1389 مختومه کارشناس همكار    خاص

بررسي خصوصيات  11

ايي آب در فيزيكوشيمي

 منطقه جنوبي دريای خزر

88137-8811-12-

76-12 

 فروست

41746  19/2/91 

 

  91 88 مختومه کارشناس همكار    طرح مستقل     

 Mnemiopsisکمي ارزيابي 15

leidyi  بعنوان يك آالينده

روی  بر زيستي 

ساختارمجموعه ای 

اکولوژيك حوزه جنوبي 

دريای خزر)با تاکيد بر 

نكتوني و مجموعه های پال

  بنتيك(

89131-8919-12-

76-12 

  92 89  کارشناس همكار    طرح مستقل     

امكان سنجي ايجاد زيستگاه  16

طبيعي تخمريزی ماهيان 

استخواني در معرض خطر 

دريای خزر به منظور حفظ 

 تنوع زيستي و ژنتيكي

89163-8914-12-

76-14 

  91 89  کارشناس همكار    طرح مستقل     

 دار شانه اثرات کمي ارزيابي 12

 بر خزر دريای مهاجم

 شاخص) زيستگاههای ويژگي

( شيميايي و فيزيكي های

 خزر دريای جنوبي سواحل

89131-8919-12-

76-12 

  92 89  کارشناس همكار    طرح مستقل     

 طراحي و استقرار سيستم  12

ISO/17025 
درآزمايشگاههای مرکز 

تحقيقات اکولوژی دريای 

 خزر

86155-8613-12-

122 

 181111)اعتبار کل   

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

 1388 1386 مختومه اسماعيليمجری : 
1596/88 

19/12/88 

بررسي خصوصيات  11

فيزيكوشيميايي آب در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

88137-8811-12-

76-12 

    46111)اعتبار کل

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

کولوژی دريای ا

 خزر

 حسنمجری : 

نصراله زاده  

 ساروی

 1391 1388 مختومه

41746 

19/2/91 

 

بررسي تنوع، بيوماس و  41

فراواني فيتوپالنكتون در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

88136-8811-12-

76-12 

 65111)اعتبار کل 

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

آسيه مجری : 

 مخلوق
 1391 1388 مختومه

 41749 

19/2/91 

بررسي بيوماس و فراواني  42

شانه دار در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

88139-12-76-2 

 111111)اعتبار

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

علي مجری : 

 مكرمي
 1389 1388 مختومه

42568  

2/12/91 

هيدرولوژی و  41

هيدروبيولوژی و آالينده 

طي در های زيست محي

 منطقه جنوبي دريای خزر

8916-12-76-2 

 411111)اعتبار کل 

 هزارريال(

 طرح مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

 حسنمجری : 

نصراله زاده  

 ساروی

 31/8/93 1/8/89 مختومه
48463 

22/11/94 

بررسي تنوع، بيوماس و  44

فراواني فيتوپالنكتون در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

89115-8916-12-

76-12 

  21111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

فاطمه مجری :  

 السادات تهامي
 1391 1389 مختومه

44125 

11/9/92 



بررسي تنوع، بيوماس و  41

فراواني زئوپالنكتون در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

89114-8916-12-

76-12 

 31111)اعتبار پروژه

 هزارريال(

 مستقل

ژوهشكده پ

اکولوژی دريای 

 خزر

مژگان مجری :  

 روشن طبری
 1391 1389 مختومه

43838 

13/8/92 

ارزيابي کمي اثرات شانه دار  45

مهاجم دريای خزر بر 

ويژيگي زيستگاههای 

)شاخص های فيزيكي و 

شيميايي( سواحل جنوبي 

 دريای خزر

 

89131-8919-12-

76-12 

 12111)اعتبار کل

 هزارريال(

 مستقل

شكده پژوه

اکولوژی دريای 

 خزر

 حسنمجری : 

نصراله زاده  

 ساروی

 1393 1/12/89 مختومه
47493 

18/5/94 

ژيك تراکم بررسي اکوبيولو 46

و تنوع فيتوپالنكتون سواحل 

استان مازندران در اعماق 

متر به همراه   31کمتر از 

اندازه گيری ترکيبات نفتي 

 در رسوبات

9157-12-76-14 

)اعتبار کل 

 هزار ريال(251111

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره کل -خزر

حفاظت محيط 

 زيست مازندران

: رضا  مجری

 پورغالم
 26/5/93 1/2/91 مختومه

47218 

11/3/93 

بررسي تراکم و تنوع  42

فيتوپالنكتون با تاکيد بر 

پتانسيل شكوفايي جلبكي در 

-حوزه جنوبي دريايي خزر

 استان مازندران

91112-9157-12-

76-14 

)اعتبارکل 

 هزارريال(46911

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره کل -خزر

حفاظت محيط 

 زيست مازندران

: آسيه  مجری

 مخلوق
 26/5/93 1/2/91 مختومه

44763 

31/1/93 

بررسي برخي پارامترهای  42

فيزيكوشيميايي آب در 

–حوزه جنوبي دريای خزر 

 استان مازندران

91111-12-76-14 

 51111ل )اعتبارک

 هزارريال(
 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره کل -خزر

حفاظت محيط 

 زيست مازندران

 حسنمجری : 

نصراله زاده  

 ساروی

 مختومه
1/2/91 

 
22/2/93 

 
44313 7/11/92 

بررسي تراکم و ديناميك  41

جمعيت فيتوپالنكتون با 

تاکيد بر پديده شكوفايي 

جلبكي در منطقه جنوبي 

 دريای خزر

91111-9152-12-

76-12 

 71111)اعتبارکل 

 هزارريال(

 مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

:  آسيه مجری

 مخلوق
 مختومه

1/6/91 

 
31/11/93 

49773 

21/4/95 

بررسي پارامترهای زيستي و  11

غير زيستي جهت تكليف آب 

سد شهيد رجايي استان پشت 

 مازندران )ساری(

9254-12-76-14 

 (هزار ريال 171111)
 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

سازمان آب -خزر

منطقه ای 

 مازندران

حسن مجری طرح: 

نصراله زاده 

 ساروی

 1/4/92 مختومه
29/12/

94 

48611 

8/11/94 

بررسي کيفيت آب پشت  12

سدشهيد رجايي بر اساس 

ای و جمعيت ترکيب گونه

استان  –فيتوپالنكتون 

 مازندران )ساری(

92112-9254-12-

76-14 

  25111تبار کل )اع

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

سازمان آب -خزر

منطقه ای 

 مازندران

آسيه مجری: 

 مخلوق
 28/9/94 1/4/92 مختومه

48814 

2/12/94 

تعيين خصوصيات کيفي آب  11

در سد مخزني شهيد رجايي 

بر اساس فاکتورهای 

استان –شيميايي  -فيزيكو

 مازندران )ساری(

92111-9254-12-

76-14 

 هزار ريال( 71111)

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

سازمان آب -خزر

منطقه ای 

 مازندران

حسن مجری طرح: 

نصراله زاده 

 ساروی

 28/9/94 1/4/92 مختومه
49631 

23/3/95 

بررسي کمي و کيفي  14

های ميكروبي انديكاتور

درياچه پشت سد شهيد 

استان مازندران –رجايي

 )ساری (

92113-9254-12-

76-14 

  25111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

سازمان آب -خزر

منطقه ای 

 مازندران

زهرا مجری: 

 زادهيعقوب
 28/9/94 1/4/92 مختومه

49913 

9/5/95 

ارزيابي کمي و شناسايي  11

عوامل قارچي موجود در 

آب درياچه سد شهيد 

استان مازندران  –رجايي 

 )ساری(

92114-9254-12-

76-14 

  25111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

سازمان آب -خزر

منطقه ای 

 مازندران

 6/6/96 52231 28/9/94 1/4/92 مختومه مريم قياسيمجری: 

بررسي ساختار جمعيت  15

فيتوپالنكتون در استخرهای 

پرورش ميگو وانامي با آب 

 لب شور دريای خزر

92114-9253-12-

76-14 

 هزار ريال( 22111)

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

شرکت  -خزر

 تعاوني پژوهشكده

:  علي مجری

 گنجيان
 29/3/94 1/11/92 مختومه

51141 

11/11/95 

بررسي پارامترهای  16

شيميايي آب به منظور فيزيكو

انتخاب مكان مناسب جهت 

92112-9256-12-

76-14 

  211111)اعتبار کل 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

شرکت -خزر

 مجری: حسن   

نصراله زاده 

 ساروی

 28/9/94 1/11/92 مختومه
51576 

12/8/95 



پرورش ماهي در قفس در 

 منطقه جنوبي دريای خزر

تحقيقات آب و  هزار ريال(

 انرژی

 بررسي پويايي جمعيت 12

و پالنكتون پالنكتونها )زئو

فيتوپالنكتون( در محدوده 

 استقرار قفس های پرورش

ماهي )قبل از ماهيدار 

کردن( واقع در حوزه 

جنوبي دريای خزر )سواحل 

 کالرآباد(-مازندران

92113-9257-12-

76-14 

   51111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره کل -خزر

 شيالت مازندران

مجری: محمد 

 علي افرايي 
 مختومه

1/11/

1392 

27/12/

1394 

51813 

17/9/95 

بررسي خصوصيات  12

فيزيكوشيميايي آب در 

محدوده استقرار قفس های 

پرورش ماهي )قبل از 

ماهيدار کردن( واقع در 

حوزه جنوبي دريای خزر 

-)سواحل مازندران

 کالرآباد(

92115-9257-12-

76-14 

  51111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره کل -خزر

 شيالت مازندران

 عبداله مجری: 

 نصراله  تبار 
 مختومه

1/11/

1392 

27/12/

1394 

  54251 

19/6/97 

بررسي تغييرات غلظت  49

و روابط آن با   a-کلروفيل

عوامل غيرزيستي و تجمع 

فيتوپالنكتون )پتانسيل 

شكوفايي( در منطقه جنوب 

شرق دريای خزر 

گهرباران( به -)مازندران

منظور استقرار احتمالي 

 سپرورش ماهي در قف

95116-12-76-14 

 194951)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

شرکت -خزر

توسعه آب و 

-نيروی ايران

 وزارت نيرو

مجری : آسيه 

 مخلوق
 31/11/95 1/5/95 مختومه

 

 

  52234 

16/6/96 

 

مطالعه روند يوتريفيكاسيون  51

آبهای جنوب شرقي دريای 

 -خزر )مازندران

اساس گهرباران(بر 

پارامترهای محيطي و زيستي 

با بكارگيری شاخص های 

مختلف يك و چند پارامتری 

)به منظور استقرار احتمالي 

 پرورش ماهي در قفس(

95115-12-76-14 

 189811)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

شرکت -خزر

توسعه آب و 

-نيروی ايران

 وزارت نيرو

 مجری : حسن   

زاده نصراله 

 ساروی

 31/11/95 1/5/95 مختومه
52819   

3/11/96 

و شناسايي برخي   بررسي 51

های شاخص و باکتری

-آب بيماريزای ماهي در 

های منطقه جنوب شرقي 

-دريای خزر )مازندران

 گهرباران(

95111-12-76-14 

   61228)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

شرکت -خزر

ب و توسعه آ

-نيروی ايران

 وزارت نيرو

مجری : زهرا 

 يعقوب زاده
 31/11/95 1/5/95 مختومه

  53136 

21/5/97 

بررسي کيفيت آب  52

)پارامترهای زيستي ، غير 

زيستي و آالينده های زيست 

محيطي( سد آزاد سنندج به 

 منظور فعاليت های شيالتي

96144-139-12-

76-114 

 411111)اعتبار کل  

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره شيالت -خزر

 کردستان

 مجری : حسن

نصراله زاده 

 ساروی

 1/1/1398 1/7/1396 مختومه
56511 

31/8/1398 

بررسي خصوصيات  53

فيزيكوشيميايي آب سد آزاد 

سنندج به منظور فعاليت 

 های شيالتي

961111-96144-

141-12-76-124 

 77111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره شيالت -خزر

 کردستان

 مجری : حسن

نصراله زاده 

 ساروی

 1/7/1396 مختومه
1/11/

1397 

54416 

28 /7/97 

 گرايي تغذيه پديده بررسي 54

 شاخص و )يوتريوفيكاسيون(

 در ايران آب کيفيت

 سنندج آزاد سد درياچه

 های شيالتي فعاليت بمنظور

961111-141-12-

76-24 

 66811تبار کل )اع

 هزار ريال(

 

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره شيالت -خزر

 کردستان

مجری : آسيه 

 مخلوق
 1/7/1396 مختومه

1/11/

1397 

 56195  

11/6/98 

بررسي آلودگي های  55

باکتريايي آب سد آزاد 

سنندج به منظور فعاليتهای 

 شيالتي

961111-141-12-

76-24 

 61111)اعتبار کل 

 ل(هزار ريا

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره شيالت -خزر

 کردستان

مجری : زهرا 

 يعقوب زاده
 1/7/1396 مختومه

1/11/

1397 

56244 

9/7/1397 

برداشت  د،يتوان تول يبررس 56

و  ديو توسعه ص انيماه

در سد آزاد سنندج  یاديص

 یها تيبه منظور توسعه فعال

47-76-12-113- 

961711 

 71111)اعتبار کل 

 هزار ريال(

 خاص

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

اداره شيالت -خزر

 کردستان

مجريان:  

ابوالقاسم روحي و 

 غالمرضا دريانبرد

 مختومه

 

1/12/

1396 

 

1/12/

1397 

56486 

6/9/1398 



  يالتيش

سه ساله  روند مطالعه 57

پارامترهای فيزيكوشيميايي 

آب به منظور توسعه آبزی 

 در ماهي پروری )پرورش

در نواحي  )نقفس و پ

مختلف حوزه جنوبي دريای 

 خزر

 - گزارش علمي

انتشارات موسسه 

تحقيقات علوم 

 شيالتي کشور

تدوين کننده : 

 حسن

نصراله زاده 

 ساروی

 1/1/1397 مختومه
29/12/

1397 

55183 

29/11/1397 

 

پايش پارامترهای غير زيستي  58

)آب و رسوبات ( در سواحل 

جنوبي دريای خزر تا عمق 

 متر 31

971338-97132-

148-12-76-11 

  215111)اعتبار کل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

 مجری : حسن

نصراله زاده 

 ساروی

 1/7/1397 در حال اجرا
29/12/

1397 
 

پايش اکولوژيك گروههای  59

زيستي )پالنكتون و 

ماکروبنتوز( در سواحل 

جنوبي دريای خزر تا عمق 

 متر 31

971341-97132-

148-12-76-11 

  181111)اعتبار کل  

 هزار ريال(

 ملي-مستقل

پژوهشكده 

اکولوژی دريای 

 خزر

مجری : ابوالقاسم 

 روحي
 1/7/1397 در حال اجرا

29/12/

1397 
 

 ، طرح شورای تحقیقات و فناوری استان  ، طرح خاص ، طرح مستقل طرح مشترك     : پروژه، وع تحقیقن  *

 متوقف شده ،  مختومه      دست اجراء: در  وضعیت  ** 

 

 …و ، ابتكار نوآوری ، اختراع -13
 تاريخ محل تاييد يا ثبت* مورد رديف

 فرايند تجربي تعين سطح تروفيكي دريای خزر 1
اداره کل ثبت شرکتها و 

 56657مالكيت صنعتي/
8/11/1387 

 فرايند ترشح مواد مغذی از شانه دار دريای خزر 2
ها و اداره کل ثبت شرکت

 57882مالكيت صنعتي/
19/12/1387 

3 

های مضر کريزوکرومولينا، کتوسروس کانولوس، فرآيند جداسازی و شناسايي جلبك

سراتوليناپالژيكا، کتوسروس پروويانوس و کتوسروس تروندسني در حوزه جنوبي دريای 

 خزر

ثبت شرکتها و کل اداره 

 71323مالكيت صنعتي/
12/4/2411 

 .ضروری است …تاییدکننده یا ثبت کننده نوآوری، اختراع، ابتکار و …ا، کمیسیون ، کمیته، مجمع یاذکر عنوان شور  *

 همین جدول است. …های جدید، رقم یا ارقام معرفی شده ومحل درج اطالعات مربوط به شناسایی گونه یا گونه -

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14

ف 
دي

ر
 عنوان 

 نحوه ارائه

 عنوان مجله* 

 رتبه دربين

 کشورها

ب  نگارندگان
ري

ض

ير
تاث

يه 
ما

ن
 

به
رت

 

 شماره

و مجله 

 سال

 نويسندگان

بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در  2

 فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر

  * 

مجله علمی شیالت 

 ایران

4 2421 
1 

بررسی پراکنش گروههای عمده فیتوپالنکتونی  1

 کید بر کریزوفیتاحوضه جنوبی دریای خزر با تا

سال –)دیاتومه ها( و پیروفیتا )دو تاژکداران( 

2425 

  * 

مجله علمی شیالت 

 ایران

2 2421 

1 

بررسی پراکنش فیتوپالنکتونهای حوضه جنوبی  4

 دریای خزر

  * 

مجله علوم 

دانشگاه -محیطی

 شهید بهشتی

1 2424 

1 

تغییرات سختی آب در حوضه جنوب شرقی  1

 - - - (2425صل بهار سال دریای مازندران )ف

مرکز تحقیقاتی 

شیالتی استان 

 مازندران

 ترجمه

 22پاییز 
نصراله زاده ساروی، 

 مخلوق



 های آبینوسانات فیتوپالنکتون در اکوسیستم 5

- - - 

مرکز تحقیقاتی 

شیالتی استان 

 مازندران

 ترجمه

2421 
نصراله زاده ساروی، 

 مخلوق

حوزه تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه در  6

 جنوبی دریای خزر

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

بولتن علمی 

 شیالت ایران
1 2421 

حسن نصراله زاده 

 ، آسیه مخلوق ساروی

بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در  2

 فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران
 4، شماره 21جلد 

266-254 
2421 

آسیه مخلوق، حسن 

 نصراله زاده ساروی

و  a-بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل  2

 عامل  شفافیت  در حوزه جنوبی دریای خزر

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران
 2، شماره 24جلد 

111-214 
2424 

حسن نصراله زاده 

ساروی، سید عباس 

 حسینی

های سمی و مضر جدید معرفی گونه 1

های سواحل ایرانی حوزه فیتوپالنکتون در آب

 جنوبی دریای خزر

ISSN:2008-5982 

214/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علوم 

 الهیجان -زیستی

 1، شماره 5سال 

14-22 

 

تابستان 

2411 

حسن آسیه مخلوق، 

، زاده ساروینصراله

رضا پورغالم، رحیمه 

 رحمتی

های  ایرانی بررسی روند یوتریفیکاسیون آب 21

دریای خزر بر اساس مدل تجربی شاخص 

 تروفیکی مقیاسی و غیر مقیاسی

ISSN (Print)= 1735-1324 

ISSN (Online)= 2588-6177 

142/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علوم 

 محیطی

 ویژه نامه  ،1شماره

61-11 

بهار 

2412 

 زادهنصراله حسن

ساروی، آسیه 

مخلوق، فریبا واحدی 

 و رضا پورغالم

با تاکید  های غالب فیتوپالنکتوناستراتژی گونه 22

بر طبقه بندی سایزی آنها در سواحل ایرانی 

 حوزه جنوبی دریای خزر

ISSN:1562-1057 

251/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q1 

یانوس مجله  اق

 شناسی

 21، شماره 4سال 

52-15 

 تابستان

2412 

، نصراله زاده ساروی

مخلوق، پورغالم، 

 رحیمه رحمتی

اروماتیك های پلیبررسی هیدروکربن 21

(PAH26 در رسوبات و عضله دو نوع ماهی )

 کفال سالینس و سفید دریای خزر

ISSN (Print)= 1735-9260 

ISSN (Online)= 1735-9279  

162/1 
 پژوهشی–ی علم

(ISC) 

A 

 

Q3 

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 11، شماره 11دوره 

(11-21) 

 

آبان 

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی، رضا 

پورغالم، وریه 

پور، آسیه یونسی

 مخلوق

بررسی تراکم و پراکنش سیانوباکترها در  24

تابستان و پاییز در سواحل جنوبی دریای 

 مازندران

ISSN:2008-4021 

121/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 21، شماره 4سال 

21-2 

 بهار

2412 

مژگان امتیازجو، 

مهدیه  مهدوی، 

حسن نصراله زاده 

 ساروی، آسیه مخلوق

روند تغییرات ماکرونوترینت )مواد مغذی( آب  21

 در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر

ISSN:1562-1057 251/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q1 

مجله  اقیانوس 

 شناسی

   22، شماره 4سال 

54-14 

پاییز 

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی، رضا 

پورغالم، فریبا 

واحدی، آسیه 

مخلوق، سید ابراهیم 

 واردی

مکانی نسبت زی توده  –بررسی تغییرات زمانی  25

فیتوپالنکتون/زئوپالنکتون در سواحل ایرانی 

 ریای خزرحوزه جنوبی د

ISSN (Print)= 2008-2193 

ISSN (Online)= 2588-753X 

112/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
- 

مجله پژوهش 

های علوم و فنون 

 دریایی

 1،  شماره 2سال 

66-55  

تابستان 

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی، آسیه 

مخلوق، مژگان 

روشن طبری، فرشته 

 اسالمی

ر دریای بررسی تغییرات فصلی تراکم شانه دا 26

با تجمع  Mnemiopsis leidyiخزر 

پالنکتونی و برخی پارامترهای محیطی و 

چگونگی ارتباط آن ها با استفاده از آزمون 

 مولفه اصلی

ISSN:2008-4021 

121/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 26، شماره 1سال 

25-2  

زمستان 

2412 

حسن نصراله زاده 

آسیه ساروی، 

مخلوق، مژگان 

روشن طبری،علی 

 مکرمی



مطالعه تجمع برخی از فلزات سنگین در بافت    22

  (Cyprinus Carpio)خوراکی ماهی کپور 

و برآورد میزان سیبل خزر در حوزه ایرانی 

 دریای خزر

ISSN (Print)= 1735-9260 

ISSN (Online)= 1735-9279  

162/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q3 

انشگاه مجله د

علوم پزشکی 

 مازندران

 214شماره  14دوره 

(15-41) 

 مرداد 

2411 

حسن نصراله زاده 

ساروی، رضا 

پورغالم، نیما 

پورنگ، مریم 

رضایی، آسیه 

مخلوق، حوریه 

 یونسی پور

بررسی روابط بین رده های غالب کفزیان و  22

برخی پارامترهای محیطی در حوضه جنوبی 

زمون های چند دریای خزر با به کارگیری آ

 متغیره تناظر متعارف کننده و مولفه ی اصلی

ISSN:1562-1057 

251/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q1 

مجله  اقیانوس 

 شناسی

 21، شماره 1سال 

62-52 

 

تابستان 

2411 

 

حسن نصراله زاده 

ساروی،عبداله 

سلیمانی رودی، آسیه 

مخلوق، حسین 

نگارستان، فرشته 

 اسالمی

–ای زئوپالنکتون تغذیهبررسی روابط  21

فیتوپالنکتون در فصول مختلف حوزه جنوبی 

های آماری دریای خزر با به کار گیری آزمون

 چند متغیره 

ISSN:1562-1057 

ISSN:2476-6755 

251/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q1 

مجله  اقیانوس 

 شناسی

 25شماره  ،1سال 

11-42 

پاییز 

2411 

حسن نصراله زاده 

ساروی، آسیه 

وق، مژگان مخل

روشن طبری،فرشته 

 اسالمی

بررسی اثرات کودهای شیمیایی وآلی )شیرابه  11

کودگاوی( بر فاکتورهای زیستی وغیر زیستی 

 استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

ISSN:2322-3545    
214/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 -پروری آبزی

 الهیجان

 4، شماره 2جلد 

11-22 

پاییز 

2411 

علی  رضا پورغالم،

اصغر سعیدی ، حسن 

نصراله زاده ساروی، 

آسیه مخلوق، فریبا 

واحدی، محمد تقی 

 رستمیان

های استوکیومتری بررسی مطالعه نسبت 12

ماکرونوترینت در محدودیت رشد فیتوپالنکتون 

–در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر 

 استان مازندران

ISSN:2008-4021 

121/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 22، شماره 5سال 

(22-26) 

بهار 

2411 

حسن نصراله زاده 

ساروی ، آسیه 

مخلوق ، فریبا 

واحدی ،عبداله 

نصراله تبار، یوسف 

 علومی 

بررسی اثرات استفاده از کود شیمیایی وشیرابه  11

کود گاوی بر تراکم ، زی توده  وترکیب 

یتوپالنکتون در آب  استخرهای ساختاری ف

 پرورش ماهیان گرم آبی 

ISSN:0026-2008 

- - -
 

مجله شیالت 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 آزادشهر

 2، شماره 2جلد 

21-51 

1/1/

2411 

آسیه مخلوق، رضا 

پورغالم ، حسن 

نصراله زاده ساروی ، 

 علی اصغر سعیدی 

بررسی فاکتورهای زیستی وغیر زیستی  14

پرورش ماهیان گرم آبی غنی شده  استخرهای

با کود شیمیایی وشیرابه کود گاوی در استان 

 مازندران

ISSN:2322-3545 

214/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 -پروری آبزی

 الهیجان

  4،شماره  2سال 

11-22 

پاییز 

2411 

رضا پورغالم، حسن 

نصراله زاده ساروی، 

علی اصغر سعیدی، 

فریبا آسیه مخلوق،  

واحدی، محمد تقی 

 رستمیان

بررسی تغییرات زمانی بوم زیست شناختی  11

 (2412های سواحل دریای مازندران )آب

ISSN:1562-1057 
251/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q1 

مجله اقیانوس 

 شناسی

    21، شماره  5سال 

 45ـ  11

 پاییز

2414 

آسیه مخلوق، حسن  

زاده ساروی، نصراله

مریم فرشته اسالمی، 

 السادات موسوی 

کالسه بندی اثر آلودگی بیولوژیکی  15

( بر زیستگاه Mnemiopsis leidyiدار)شانه

 2425سواحل جنوبی دریای خزر طی سالهای 

  2421الی 

ISSN (Print)= 1025-8620 

ISSN (Online)= 2345-6922 

151/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله محیط 

 شناسی  

   2شماره ، 12 دوره

141 - 112  

 بهار

2411 

حسن نصراله زاده  

ساروی، نیما پورنگ، 

آسیه مخلوق، حسن 

 فضلی، فرشته اسالمی

در اکوسیستم  مطالعه وضعیت ثبات و اغتشاش 16

دریای خزر )سواحل ایران( بر اساس الگوی 

 ساختاری فیتوپالنکتون

ISSN:2008-4021 
121/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

 مجله زیست

 -شناسی دریا

 اهواز

 16، شماره 2سال 

11-12 

 تابستان

2411 

زاده  نصر الهحسن 

ساروی، آسیه 

مخلوق، رحیمه 

رحمتی، فاطمه 

السادات تهامی، 

علیرضا کیهان ثانی، 

 مهدی گل آقایی



بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین  12

شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید 

 ساری(-رجایی )مازندران

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 ،1، ش 11سال 

211-221 

 زمستان

2411 

حسن نصراله زاده 

آسیه    ساروی،

مخلوق، فریبا 

واحدی، مرضیه 

 رضایی

 

 )نیتروژن و فسفر( مغذی عناصر بررسی 12

 پرورش قفسهای استقرار محدوده در رسوبات

 مازندران دریای حلسوا واقع در ماهی

 )کالرآباد شهرستان(

ISSN:2008-4021X 

121/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 42، شماره 2سال 

41-12 

پاییز 

2415 

حسن نصراله زاده 

ساروی، عبداله 

نصراله تبار،  فریبا 

واحدی، آسیه 

 مخلوق، نیما پورنگ

ی آب در خصوصیات فیزیکوشیمیایمطالعه  11

سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت دریاچه پشت 

 یهای شیالت

ISSN:2322-5998 161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 5، شماره 15دوره 

252-214 

 

2415 

حسن نصراله زاده 

ساروی، فرخ 

پرافکنده، حسن 

فضلی، رحمان 

میرزایی، حمیدحسین 

پور، محمد علی 

نصراله  افرایی، عبداله

تبار، آسیه مخلوق،  

 نذیر واحدی

ای کفزیان مطالعه تغییرات تراکم و تنوع گونه 41

  در حوزه ایرانی دریای خزر

 2422-21، 2425های طی سال 

ISSN:2008-4021X 
 

121/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 44، شماره  1سال 

21-52 

بهار 

2415 

 

زاده  هنصرالحسن 

ساروی، عبداله 

هاشمیان، عبداله 

سلیمانی رودی، 

غالمرضا  ساالروند، 

 آسیه مخلوق

 

 فیتوپالنکتون و اکولوژیتراکم  ،بررسی ساختار 42

های غالب در سد با تاکید بر خصوصیات گونه

 )مازندران( مخزنی شهید رجایی

ISSN (Print)= 2383-2592 

ISSN (Online)= 2383-2606 

421/1 
 پژوهشی– علمی

(ISC) 

A 

 

Q1 

مجله پژوهشهای 

 گیاهی

 2، شماره 41دروه 

211-221 

 

 بهار

2416 

 

، حسن قآسیه مخلو

نصراله زاده ساروی، 

 ، محمود رامین

 مرضیه رضایی

 

 و آ-بر کلروفیل تاکید با اولیه تولیدات بررسی 41

دریای  ساحل جنوبی در فیتوپالنکتون تر وزن

 گهرباران منطقه-خزر

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 1، شماره 16سال 

241-212 

خرداد 

2416 

 حسن مخلوق، آسیه

 ساروی، زاده نصراله

 ، اسالمی فرشته

 ، کیهان ثانی علیرضا

 واحدی فریبا

آب  تیفیک یهاشاخص یاسهیمقا یبررس 44

-)استان مازندرانیی رجا دیسد شه اچهیدر

 (یسار

ISSN (Print)= 1024-5936 

ISSN (Online)= 2383-0905 

165/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 
Q4 

مجله آب و 

 فاضالب
DOI:10.2209
3/WWJ.2017.

17354 

 1شماره  ،21دوره 

22-22 

2416 

 

زاده  حسن نصراله

ساروی، آسیه 

مخلوق، زهرا 

زاده، مریم وبیعق

 قیاسی

بررسی روابط اکولوژیك بین گروههای زیستی  41

فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، شانه دار و 

ماکروبنتوز در بخش جنوب شرقی دریای خزر 

 گهرباران(-)مازندران

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 5، شماره 16سال 

42-14 
(DOI): 

10.22092/ISFJ. 

2017.114049 
 

2416 

 

افرایی، نصراله زاده، 

روحی، مخلوق، 

خداپرست،  تهامی، 

طبری، نادری، 

دریانبرد، رمضانی و 

 اسالمی

 سواحل زئوپالنکتون ساختاری الگوی مطالعه 45

-21،   2425در سالهای  خزر دریای ایرانی

2422  

ISSN:2008-4021 
121/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله زیست 

 -شناسی دریا

 اهواز

 44شماره  1سال 

52-15 

 

انتابست  

2416 

 زاده نصراله حسن

 ، مژگان ساروی

  روشن طبری،

 روحی، ابوالقاسم

 اسالمی، فرشته

  مخلوق، آسیه

  خداپرست  نوربخش

 جنوبی سواحل تروفیکی سطح کمی تعیین 46

مختلف  پارامترهای اساس بر خزر دریای

 )تراکم و توده زی آ، وفیلکلر( فیتوپالنکتون
 * ترویجی 

مجله ترویجی 

آبزیان دریای 

 خزر

 1شماره  1سال 

64-54 

 پاییز

2416 

 حسن ، مخلوق آسیه

 ، ساروی زاده نصراله

 ، افرایی علی محمد

 رضایی مرضیه

https://dx.doi.org/10.22093/wwj.2017.17354
https://dx.doi.org/10.22093/wwj.2017.17354
https://dx.doi.org/10.22093/wwj.2017.17354


 رودخانه آب برکیفیت موثر پارامترهای تعیین 42

 اصلی مولفه آزمون روش به ارس
 - ترویجی -

جی مجله  تروی

آبزیان دریای 

 خزر

 4، شماره  1سال 

21-2 

 زمستان

2416 

 زاده نصراله حسن

 محمود ، ساروی

 واحدی، فریبا رامین،

 مخلوق، آسیه

  دوستدار مستوره

تعیین مقیاس عددی کیفیت آب بر اساس  42

پتانسیل شکوفایی جلبکی در جنوب دریای 

 گهرباران )استان مازندران(-خزر

ISSN:2322-5998 
161/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 6، شماره 16سال 

21-61 

(DOI): 

10.22092/ISFJ 
2018.115691 

 بهمن

2416 

آسیه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروی، 

محمدعلی افرایی، 

فرشته اسالمی، 

 علیرضا کیهان ثانی

 

امکان سنجی پرورش ماهی در قفس بر اساس  41

میایی موثر بر کیفیت آب پارامترهای فیزیکوشی

متر  25و روند سطح تروفیکی در اعماق کمتر از 

مناطق ساحلی گهرباران در جنوب شرقی دریای 

 خزر

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

 6، شماره 16سال 

22-2 
(DOI): 

10.22092/ISFJ. 

2018.115671 

 
 

 اسفند

2416 

زاده  حسن نصراله

ساروی،  فریبا 

واحدی، عبداله 

نصراله تبار، آسیه 

مخلوق، محمد علی 

 افرایی، نیما پورنگ

 

پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه گرایی دریاچه  11

سد مخزنی آزاد سنندج با استفاده از شاخص 

کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی 

 ارلسون بمنظور فعالیت های آبزی پروریک

ISSN:2322-5998 
161/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران
26 (2) 
 69-78 

 خرداد

2416 

   ،آسیه مخلوق

حسن نصراله زاده 

فرخ   ،ساروی

حسن   ،پرافکنده

رحمان   ،فضلی

حمید   ،زاییمیر

  ،حسین پور

  ،ثانیرضا کیهانعلی

 مسطوره دوستدار

 ارزیابی توان تولید طبیعی سد ازاد سنندج 12

ISSN:2322-3545 
214/1 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله توسعه 

 روریآبزی پ

 1شماره  ،21سال 

11-11 

 زمستان

2412 

روحی، نادری، 

نصراله زاده، فضلی، 

افرایی، روشن طبری،  

مخلوق، تهامی،  

 میرزایی، حسین پور

 Cladophoraشکوفایی ماکروجلبك ) 11

glomerata در برخی سواحل ایرانی دریای )

 (2412خزر )تابستان 

 

 - ترویجی -

مجله ترویجی 

آبزیان دریای 

 رخز

(2)4 

41-12 
2412 

آسیه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروی، 

محمدعلی افرایی، 

 ابوالقاسم روحی،

غالمرضا دریانبرد و 

 فریبا واحدی

بررسی موردی حضور میکروجلبك  14

Ceratium hirundinella  بعنوان شاهدی

بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی 

سال -حوزه ایرانی دریای خزر )ساحل فرح آباد 

2412) 

ISSN:2322-5998 

161/1 
پژوهشی –علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

شیالت ایران 

 یافته های کوتاه

 

1شماره  ،12سال   
(DOI):10.22092/

ISFJ. 

2019.118895 

2412 

آسیه مخلوق، حسن 

نصراله زاده 

ساروی*، محمد علی 

افرایی بندپی، 

ابوالقاسم روحی، 

عبداله نصراله تبار، 

 فرمحمد متین 

مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و  11

پرورش قزل آال براساس پارامترهای محیطی 

 آب در رودخانه هراز

ISSN:2322-5998 
161/1 

پژوهشی –علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

22621/112 

12/1/2412

(5)12  

22-62  

(DOI): 
10.22092/ISFJ. 

2019.119533 

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی، مریم قیاسی، 

رضا صفری، آسیه 

مخلوق، عبداله 

نصراله تبار، ولی اله 

محمدزاده، عسگر 

 منعمی

بررسی روابط پارامترهای زیستی، غیرزیستی و  15

شاخص های تروفیکی و کیفیت آب در سد 

 آزاد سنندج به منظور فعالیت های شیالتی

ISSN:2322-5998 

161/1 
 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

A 

 

Q2 

مجله علمی 

 شیالت ایران

(2)11  

21-2 
(DOI): 

10.22092/ISFJ. 
2019.119704 

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی*، آسیه 

مخلوق، زهرا یعقوب 

رضا صفری،  زاده،

 حمید حسین پور

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%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
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 عنوان 

 نحوه ارائه

عنوان 

 …همايش،

 فرمت مقاله

 نگارندگان

ي
ران

خن
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تر
وس

پ
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چا
ده

ش
 

 شماره

و مجله 

 سال
 نويسندگان

ـــــراکم  1 ـــــه ای و ت ـــــب گون ـــــایی ترکی شناس

فیتوپالنکتونهای غالب حوزه جنوبی دریای خزر 

2425  

ــــان   *  ــــمینار ماهی س

ــــدر  اســــتخوانی بن

 انزلی

 2421 

1 

2 

بـر    Mnemiopsis Leidyiاثـرات تهـاجم 

 فیتوپالنکتونهای حوزه جنوبی دریای خزر

نخســتین همــایش    * 

شــــانه داران  ملـــی

 ساری- دریای خزر

 2422 

2 

4 

ــوزه   ــیانوفیت ح ــه ای س ــب گون شناســایی ترکی

 جنوبی دریای خزر 

نخســـتین کنگـــره    *

ــــی  ــــت شناس زیس

ســـــــــــــــلولی و 

 -اهواز-مولکولی

 2422 

2 

1 

در آبهای   Microcystisتعیین میزان پراکنش 

 حوضه جنوبی دریای خزر

بحرانهــای زیســـت    *

محیطـــی ایـــران و 

های بهبـود راهکاره

 اهواز-آنها

 2421 

1 

5 

بررسی و پراکنش کیفی فیتوپالنکتونهای حوضه 

 (2425جنوبی دریای خزر سال 

ــــره    * ــــین کنگ دوم

-بیولوژی کاربردی

 -با دامنه بین المللی

 مشهد 

 2424 

1 

6 

بررسی فیتوپالنکتونهای مورد تغذیه بچـه مـاهی  

 فیتوفاگ 

 

 

ــــره    * ــــین کنگ دوم

-بیولوژی کاربردی

ا دامنه بـین المللـی ب

 مشهد –

 2424 

2 

7 

ــاهی  ــه م ــه بج ــی و تغذی ــرایط محیط ــی ش بررس

 فیتوفاگ دراستخر پرورشی مازندران 

 

ــــره    * ــــین کنگ دوم

-بیولوژی کاربردی

با دامنه بـین المللـی 

 مشهد –

 2424 

2 

8 

بررسی تغییرات جلبك های سبز آبی در حوضه 

 جنوبی دریای خزر)منطقه مازندران( 

ن همــــایش دومــــی  * 

ــــــــــــت و  بهداش

ــان  ــای آبزی بیماریه

ـــران دانشـــکده -ای

دامپزشکی دانشگاه 

 تهران

 2424 

2 

9 

در (UVاولتراویولـت)و(O3) ازن ترکیب نقش

  باال بردن کیفیـت آب خروجـی مـزارع پـرورش

 قزل آال

بیماریهای اقتصادی   * 

صنعت پرورش قزل 

آالی رنگــــــــــین 

کمان/داتشگاه آزاد 

ـــالمی / واحـــد  اس

 شهر گرد

دیبهشت ار 

2422 

4 

 



11 

بررسی اثرات بهره برداری شن وماسه بـر شـکل 

 بستر و جلبك های کف زی در رودخانه شیرود

آبزی پروری نـوین    

ـــــــــــعه ی  و توس

پایدار/دانشـــــــگاه 

آزاد اسالمی واحـد 

 بابل

/اســــــفند  

2422 

1 

22 

بررسـی اثــرات بهـره بــرداری شـن و ماســه روی 

  چلبك های بستر و بنتوز رودخانه شیرود

 *
 

دومــــین همــــایش  

ـــــــــوژی  بیوتکنول

-کشـاورزی ایـران 

 کرمان

 2422تیر  

1 

21 

ــا  ــه آن ب ــت آب و مقایس ــاخص کیفی ــین ش تعی

ارزیــــــابی بیولــــــوژیکی در پشــــــت ســــــد 

Mengkuang)کشور مالزی( 

دومــــین همــــایش    *

ـــــــــوژی  بیوتکنول

-کشـاورزی ایـران 

 کرمان

 2422تیر  

2 

24 

تونی ارتباط بین سطح تروفیکی و تنوع فیتوپالنک

 در حوضه ی جنوبی در یای خزر

چهـــارمین ســـمینار  * * 

شــــیمی و محــــیط 

 زیست

 2421 

1 

14 

تغییرات فصلی کیفیت آب دریای خزر بر اساس 

 ترکیب گونه ای فیتوپالنکتون

چهـــارمین ســـمینار  * * 

شــــیمی و محــــیط 

 زیست

 2421 

2 

15 

( UV(و اولتراویولت )O3نقش ترکیب ازن )

وجی مزارع پرورش درباالبردن کیفیت آب خر

 قزل آال

*   

نخستین همایش 

ملی بیماریهای 

اقتصادی صنعت 

پرورش قزل آالی 

 رنگین کمان

  مقاله کامل

2422 

 شهر کرد

نصراله زاده ساروی، 

سعیدی، مخلوق، 

 واردی

16 

تعیین شاخص کیفیت آب و مقایسه آن با 

ارزیابی بیولوژیکی در پشت سد 

Mengkuang  )کشور مالزی( 

   

ن همایش  دومی

بیوتکنولوژی 

 کشاورزی ایران

 2422 مقاله کامل
مخلوق،  نصراله زاده 

 ساروی، مزنا

17 
بیواندیکاتور)فیتوپالنکتون( در تعیین   استفاده از

 کیفیت آب دریای خزر

*   

همایش ملی 

اصالح الگوی 

مصرف در 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

آذر  -1-5 مقاله کامل

2422 

 کرمانشاه
ه زاده مخلوق، نصرال

 ساروی

18 

  یوتروفیکاسیونشاخص های مختلف کاربرد 

سطح تروفیکی دریای  برای مشخص نمودن

 خزر 

*   

همایش ملی 

اصالح الگوی 

مصرف در 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

آذر  -1-5 مقاله کامل

2422 

 کرمانشاه
نصراله زاده ساروی، 

 مخلوق، واردی

19 

خص بررسی دراز مدت تنوع فیتوپالنکتونی )شا

 ویور( در حوزه جنوبی دریای خزر-شانون

 

*   

همایش ملی 

اصالح الگوی 

مصرف در 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

آذر  -1-5 مقاله کامل

2422 

 کرمانشاه
مخلوق،  نصراله زاده 

 ساروی

21 
استفاده از بیواندیکاتور )فیتوپالنکتون( در تعیین 

 کیفیت آب دریای خزر
*   

همایش ملی 

اصالح الگوی 

ف در مصر

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

آذر  -1-5 مقاله کامل

2422 

 کرمانشاه
زاده مخلوق،  نصراله

 ساروی

  *  آیا دریای خزر یك اکوسیستم آلوده است؟ 21

-اولین همایش ملی

ای اکولوژی منطقه

 دریای خزر

 )ساری(

 22-21 خالصه

خرداد 

2421 

نصراله زاده، مخلوق، 

واحدی، نجف پور، 

 ومینصراله تبار، عل



11 

چگونگی تغییرات فیتوپالنکتون در حوزه 

جنوبی دریای خزر در دو نوار ساحلی و دور از 

 ساحل

 *  

-اولین همایش ملی

ای اکولوژی منطقه

 دریای خزر

 )ساری(

 22-21 خالصه

خرداد 

2421 

زاده، مخلوق، نصراله

رحمتی، مهدوی، 

 رضایی

23 

بررسی جمعیت فیتوپالنکتون در دو الیه فوتیك 

غیر فوتیك منطقه شکوفایی جلبکی دریای و 

 خزر

 *  

-اولین همایش ملی

ای اکولوژی منطقه

 دریای خزر

 )ساری(

 22-21 خالصه

خرداد 

2421 

زاده، مخلوق، نصراله

رحمتی، رضایی، 

 مهدوی

24 

بررسی اثرات پساب سیستم های خنك کننده 

نیروگاه شهید سلیمی نکاء بر محیط زیست 

 دریای خزر

 *  

-مایش ملیاولین ه

ای اکولوژی منطقه

 دریای خزر

 )ساری(

 22-21 خالصه

خرداد 

2421 

فارابی، پورغالم، 

زاده،  نصراله

رودی، مخلوق، سلمیانی

واحدی، واردی، 

پور، صفری، غالمی

پور، رئیسیان، یونسی

نجف پور، نصراله تبار، 

علومی، مکرمی، 

 ثانیکیهان

25 

ی( و اثرات استفاده از کود آلی )شیرابه گاو

کود شیمیایی بر ترکیب فیتوپالنکتونی 

 استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

 *  
زیستن در محیط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر( 

اول خرداد  مقاله کامل

2411 

 قائمشهر

نصراله  آسیه مخلوق،

رضا زاده ساروی،  

پورغالم، علی اصغر 

 سعیدی

26 

بررسی تنوع زیستی گونه های فیتوپالنکتون در 

الیه غیرنوری حوزه جنوبی دریای خزر در سال 

2422 
 *  

زیستن در محیط 

 زیست

-)دانشگاه آزاد

 قائمشهر(

اول خرداد  مقاله کامل

2411 

 قائمشهر

، نصراله زادهمخلوق، 

رحیمی، تهامی، 

 ثانی، رضاییکیهان

27 

روند تغییرات گونه های غالب فیتوپالنکتونی در 

سترش شانه دار و گ سالهای قبل از ورود ، ورود 

(Mnemiopsis leidyi)  درسواحل ایرانی

 دریای خزر

 

 *  

همایش  نخستین

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 11-15 مقاله کامل

 شهریور 

2411 

 

حسن آسیه مخلوق، 

، نصراله زاده ساروی

رحیمه رحمتی ، مرضیه 

رضایی و نوربخش 

 خداپرست

12 
( بررسی رویداد شکوفایی جلبکی )کشند شیری

 در دریای خزر
 *  

همایش  نخستین

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 11-15 مقاله کامل

 شهریور 

2411 

 

حسن نصراله زاده 

، آسیه مخلوق، ساروی

فریبا واحدی، وحید 

 فارابی، دوستدار

29 

ارائه مدل تجربی سطح تروفیکی و روند 

یوتریفیکاسیون در سواحل ایرانی حوزه جنوبی 

 دریای خزر

 *  

همایش  خستینن

ملی جلبك شناسی 

 ایران )تهران(

 11-15 مقاله کامل

 شهریور 

2411 

 

حسن نصراله زاده 

، آسیه مخلوق، ساروی

فریبا واحدی، یوسف 

علومی، عبداله 

 تبارنصراله

31 

اثرات آلودگی بیولوژیکی بر اندازه و الگوی 

جمعیت فیتوپالنکتون در حوزه جنوبی دریای 

 خزر

 *  

پنجمین همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محیط زیست

 تهران

آبان  12 مقاله کامل

آذر 1الی 

2411 

 تهران

 حسنآسیه مخلوق، 

، ساروی زادهنصراله

رحیمه رحمتی، مرضیه 

رضایی، نوربخش 

 خداپرست

31 

-Bio)مطالعات اثرات آلودگی بیولوژیکی 

pollution) های شانه دار بر ویژگی زیستگاه

ی و شیمیایی( سواحل های فیزیک)شاخص

 جنوبی دریای خزر

 *  

پنجمین همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محیط زیست

 تهران

آبان  12 مقاله کامل

آذر 1الی 

2411 

 تهران

 حسن نصراله زاده

، آسیه مخلوق، ساروی

رحیمه رحمتی، نیما 

پورنگ، رضا پورغالم، 

 فرشته اسالمی



32 
ن در صنعت شیرابه کود گاوی و استفاده از آ

 پروری ماهیان گرمابیآبزی
 *  

پنجمین همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

 -محیط زیست

 تهران

آبان  12 مقاله کامل

آذر 1الی 

2411 

 تهران

اصغر سعیدی، علی

 زاده نصراله حسن

، رضا پورغالم، ساروی

مریم قیاسی، آسیه 

 مخلوق

33 
های مضر بررسی آلودگی بیولوژیکی )گونه

 پالنکتون( در حوزه جنوبی دریای خزرفیتو
 *  

پنجمین همایش 

ملی و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی 

-محیط زیست 

 تهران

آبان  12 مقاله کامل

آذر 1الی 

2411 

 تهران

حسن آسیه مخلوق، 

، زاده ساروینصراله

رحیمه رحمتی، فاطمه 

سادات تهامی، 

 ثانیرضا کیهانعلی

34 

ه گاوی( و اثرات استفاده از کود آلی )شیراب

کود شیمیایی بر ترکیب فیتوپالنکتونی 

 استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

 *  

اولین همایش ملی 

-پروی ایرانآبزی

 انزلی

آذر  2-1 چکیده

2411 ، 

حسن آسیه مخلوق، 

 نصراله زاده ساروی،

رضا پورغالم، علی 

 اصغر سعیدی

35 

بررسی نوسانات زمانی و مکانی گونه جدید و 

در  Chaetoceros throndseniiمضر 

 حوزه جنوبی دریای خزر

*   

اولین همایش ملی 

-پروی ایرانآبزی

 انزلی

آذر  2-1 چکیده

2411 ، 

حسن آسیه مخلوق، 

 زاده ساروی،نصراله

رضا پورغالم، رحیمه 

 رحمتی

36 

ارائه مدل تجربی سطح تروفیکی و روند 

یوتریفیکاسیون در سواحل ایرانی حوزه جنوبی 

 دریای خزر

 *  

اولین همایش ملی 

-پروی ایرانآبزی

 انزلی

آذر  2-1 مقاله کامل

2411 ، 

حسن نصراله زاده 

آسیه مخلوق،  ساروی،

فریبا واحدی، یوسف 

علومی، عیداله 

 تبارنصراله

37 
مطالعه سطحی رودخانه هراز )شمال ایران( با 

 تاکید بر استاندارد کیفیت آب
 *  

هفدهمین همایش 

ملی انجمن 

یط متخصصان مح

زیست ایران و 

هفتمین جشنواره 

 تهران-توسعه سبز

 22و  21 مقاله کامل

اسفند 

2411 

حسن نصراله زاده 

شعبان ساروی، 

پور، مریم نجف

رضایی، آسیه مخلوق، 

 فریبا واحدی

38 

های فیتوپالنکتونی همراه با بررسی گونه

در  Nodularia spumigenaشکوفایی 

 دریای خزر

*   

دومین همایش 

شیالتی منابع 

-دریای خزر

 گرگان

آبان  1 مقاله کامل

2412 

آسیه مخلوق، حسن 

نصراله زاده ساروی، 

فرشته اسالمی، رحیمه 

رحمتی، فاطمه سادات 

تهامی، علیرضا کیهان 

ثانی، نوربخش 

 خداپرست

39 
های مولی مواد مغذی مطالعات تغییرات نسبت

 در آبهای ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر
*   

ش دومین همای

منابع شیالتی 

 -دریای خزر 

 گرگان

آبان  1 مقاله کامل

2412 

حسن نصراله زاده 

ساروی، فریبا واحدی، 

رضا پورغالم، آسیه 

مخلوق، یوسف 

علومی، عبداله نصراله 

 تبار، شعبان نجف پور

41 

مطاله غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و 

جیوه کل در رسوبات سطحی نواحی ساحلی 

 خزر حوزه جنوبی دریای

 *  

چهاردهمین 

همایش صنایع 

 تهران -دریایی

دی  6-2 مقاله کامل

2412 
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