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 .125-138، ص ص: 4شماره  ، مجله علمی شیالت ايرانخزر

، مجله علمی برخی خصوصیات زيست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی درياي خزربررسی صید و  .1383. و غنی نژاد، فضلي ح -14

 .97-114. ص ص: شیالت ايران

 مقاالت چاپ شده



4 
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  .31-35( 2پژوهشی زيست شناسی جانوري. سال اول )-خزر استان مازندران )رودخانه تجن(. فصلنامه علمی

. زيست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و 1390عبدالملكی ش. پورغالم ر.، افرائی م.ع.، نصراهلل زاده ح. و ح.،  فضلي ا.،جانباز ع.  - 25

 (.   4) 20همآوري کیلكاي آنچوي در سواحل ايرانی درياي خزر. مجله علمی شیالت ايران. 

 هايدر درياي خزر با استفاده از شاخص (Liza aurata Risso, 1810طالئی )ذخاير کفال  . بررسی1391. غ و دريانبردح.  فضلي - 26

 .307-315(: 3) 65 ان.مجله علمی شیالت دانشگاه تهر. 1370-90بی رويه طی سالهاي صید 
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 .55-68(: 1) 2 مجله علمی تولید و بهره برداري دانشگاه گرگان. .(1370-1390خزر )

ماهی سفید ذخاير  کیفی وضعیت .  بررسی1391و صفوي ا. پورغالمی ا.  ،داملكی ش.، بندانی ع.عبپورغالم .،  غ، و دريانبردح.  فضلي - 28

(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901 ايران در ) 64(: 2) 21 .مجله علمی شیالت ايران. 1370-1390خزر طی سالهاي درياي-

53. 

-1390بررسی ذخاير کیلكا ماهیان سواحل ايرانی درياي خزر طی سالهاي . 1391ک.  ح.، جانباز ع.ا.، عبدالملكی ش.، خدمتی فضلي – 29

  .33-42(: 4) 6.واحد آزادشهر -پژوهشی شیالت دانشگاه آزاد اسالمی -مجله علمی. 1375
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ل . بررسی تغییرات ذخاير ماهی کیلكاي آنچوي در سواح1391عبدالملكی ش. و خدمتی ک. ، کیمرام ف.، ح.، جانباز ع.ا. فضلي  - 30

 .57-66(: 4) 24مجله علمی شیالت ايران.  .1390الی  1375ايرانی درياي خزر طی سالهاي 

( در سواحل ايانی درياي خزر. Tutilus frisii kutum. پراکنش زمانی و مكانی ماهی سفید )1393ح.، کر د. و دريانبرد غ.  فضلي – 31

 .63-75(: 1) 23مجله علمی شیالت ايران. 

پراکنش زمانی و مكانی کفال ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر. مجله شیالت 1393د.، دريانبرد غ. و توکلی م.  ح.، کر فضلي – 32

 .53-62(: 2) 8دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزاد شهر. 

 Clupeonellaارزيابی صید و ذخاير ماهی کیلكاي معمولی ) .1392 ح.، پورغالم ر.، کر د.، عبدالملكی ش. فضليجانباز ع.،  – 33

cultriventris caspia 13-21(: 3) 22مجله علمی شیالت ايران. .  1390الی  1375( در سواحل ايرانی درياي خزر طی سالهاي 

 Cyprinusبررسی امكان تولید پلتهاي غذايی براي ماهی کپوي معمولی پرورشی ). 1393ح.، حافظیه م.  فضليرمضانی ح.،  – 34

carpio83-90(: 1) 6بندي با تاکید بر جذابیت و استحكام. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زيست جانوري. ( در مراحل پروار . 

برخی از . 1393ح. و اسدالهی م.  فضليافرائی بندپی م.ع.، طالشیان ح.، بهروز خوش قلب م.ر.، پورغالم ر.، کیمرام ف.، پرافكنده ف.،  – 35

( در سواحل جنوبی درياي خزر )آبهاي مازندران(. مجله Acipenser persicus Borodin, 1897خصوصیات زيستی تاسماهی ايرانی )

 .438-453(: 4) 27پژوهشهاي جانوري )مجله زيست شناسی ايران(. 

. بررسی رژيم غذائی شیشه ماهی در سواحل جنوب شرقی درياي خزر. مجله علمی شیالت 1394ح.  فضليامري صاحبی ا.، تقوي ح. و  -36

 .121-133(: 1) 24ايران. 

. کاربرد مدل تصمیم گیري چند معیاره در رتبه بندي کیفی 1394ح.، سلمان ماهینی ع. و حسینی ع.  فضليباقري س.، قربانی ر.،  -37

. فصلنامه علمی )مطالعه موردي سواحل ايرانی درياي خزر( Rutilus frissi kutum رودخانه ها در زمان رهاسازي بچه ماهی سفید

  .135-145(: 2) 7زيست جانوري.  پژوهشی محیط

( پره هاي صیادي درياي خزر. Rutilus kutum. فراوانی نسبی ماهی سفید )1394ح. و پرافكنده حقیقی ف.  فضليدريانبرد غ.،  – 38

 . 145-155(: 4) 24مجله علمی شیالت ايران. 

ارزيابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار . 1394. وشن طبري م، روحی ا. و رح. فضليپورنگ ن.، نصراله زاده ساروي ح.،  .،اسالمی ف – 39

 . 47-59(: 1) 24مجله علمی شیالت ايران.  .1375 -89زئوپالنكتونی حوزه جنوبی درياي خزر طی سالهاي 

 Mnemiopsisاثر شانه دار مهاجم درياي خزر ). 1394 .ف اسالمیح.، نصراله زاده ساروي ح.، پورنگ ن.، روحی ا. و  فضلي – 40

leidyi23-34(: 1) 25. پژوهشی زيست شناسی دريا-مجله علمی .جنوبی درياي خزر ( بر ذخاير پنج گونه ماهی مهم تجاري در سواحل. 

. مطالعه تنوع و تمايز ريخت 1393ح.، جعفري و.، پاتیمار ر.، نجف پور ش.  فضليحق پرست س.، قربانی ر.، سلمان ماهینی ع.،  – 41

( در سواحل DFA( و آنالیز تابع تشخیص )PCA( با استفاده از تحلیل عاملی )Clupeonella cultriventris) سنجی کیلكا معمولی

 .27-49(: 3) 4جنوبی درياي خزر. مجله بوم شناسی آبزيان. 

ادمیم( در . بررسی غلظت فلزات سنگین )آهن، روي، مس و ک1394ح.  فضليجاويد گلشن آباد ج.، تقوي جلودار ح.، امجدي م. و  – 42

 .9-16: 107( در نواحی جنوبی درياي خزر. نشريه دامپزشكی. Rutilus rutilus caspiusبافت هاي مختلف ماهی کلمه )

. بررسی ارتباط بین طول چنگالی، وزن و سن با میزان جذب 1394ح.  فضليجاويد گلشن آباد ج.، تقوي جلودار ح.، امجدي م. و  – 43

( در نواحی جنوبی درياي خزر. نشريه دامپزشكی. Rutilus rutilus caspiusضلهو پوست ماهی کلمه )فلزات سنگین در بافت هاي ع

108 :64-57. 
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. کالسه بندي اثر آلودگی بیولوژيكی شانه دار 1394ح. و اسالمی ف.  فضلينصراله زاده ساروي ح.، پورنگ ن.، مخلوق آ.، – 44

(Mnemiopsis leidyi در زيستگاه جنوبی درياي )221-234(: 1) 41. محیط شناسی. 1389تا  1375طی سالهاي  خزر. 

 Alosa) یمختلف شگ ماه يدر بافتها (و آهن ومیمس، کادم ،يرو) نیفلزات سنگ یبررس. 1395ح.  فضلي، ح. تقويفالح نژاد،  - 45

braschnikowi157-164 (:4) 8. يجانور ستيز طیمح. خزر )بابلسر( يايدر یجنوب ی( در نواح. 

کپور  یوزن ماه شياشتهاءآور در غذاي پلت شده به منظور افزا یاهیاستفاده از مكمل گ یبررس. 1395م.  هیحافظ ،يفضل ،ح. یرمضان – 46

 .195-200 (:1) 8. يجانور ستيز طیمح. ي( در مرحله پروارCyprinus carpio L. 1878) یمعمول

در منطقه شرق  انیماه يهاه گون بیپراکنش و ترک یبررس. 1396م.  یو افرائ .ع ، جانبازد. کر ،م. ينادر ،غ. انبرديدر ،ح. يفضل – 47

 .255-262 (:4) 9. يجانور ستيز طیمح (.گهرباران)خزر  يايدر

( در Atherina boyeri Risso, 1810برسی شاخص هاي رشد و تغذيه گل آذين ماهی ) .1395ح.  يفضل ،يامر ،ح. يتقو – 48

 . 279-291 (:3) 29. يجانور يپژوهشها. رخز يايدر یسواحل جنوب شرق

در  انیپرورش ماه ياستقرار قفس ها يمناسب برا يمكان ها يیجانما. 1396. غراء ع. و ، متین فرح. فضلي، م. ،  فارابیغ. دريانبرد – 49

 . 159-170(: 3) 26 .رانيا التیش یمجله علم .خزر يايدر یرانيا يآب ها

 شيپا. 1396. فر، غراء نیمت، دوستدار ،ع. یثان هانیپور، ک نیحس ،یرزائیم ،ح. يفضل، ف. ، پرافكنده.ح ، نصراله زادهآ. مخلوق – 50

 یمجله علم .کارلسون یضدگ یو شاخص غن رانيآب ا تیفیک سد آزاد سنندج با استفاده شاخص اچهيدر يیگزا هيتغذ دهيآب و پد تیفیک

 .69-79(: 2) 26. رانيا التیش

. ادهقبل و بعد از استف لكایک دیص یتور باالبر مخروط افیاستحكام ال یبررس. 1396. یقره آقاج و ح. يفضل ،س. نیگگر ،يمشك آباد - 51

 .1-6 (:2) 26. رانيا التیش یمجله علم

 Clupeonellaچشم درشت  يلكایسن و رشد ک ،یفراوان. 1397، خدمتی، باقرزاده، طالشیان، افرائی، رازقیان و راستین. فضليجانباز،  – 52

grimmi 57-67(: 2)3(. مجله ابزيان خزر. 1385-87) خزر يايدر یرانيا يدر آبها دیص بیدر ترک. 

 داتیتوان تول یابيارز. 1397، افرائی، طبري، مخلوق، تهامی، خداپرست، میرزائی و حسین پور. فضليروحی، نادري، نصراله زاده،  – 53

  .29-49(: 4)12توسعه آبزي پروري.  . نشريهیماه دیسدآزاد سنندج جهت تول یعیطب

( در سواحل Rutilus kutum) دیسف یماه ینسب یچاق بيو ضر یچاق بيضر راتییتغ. 1397، دريانبرد، نادري و جانباز. فضلي – 54

 .15-24(: 40)10(. مجله علمی پژوهشی زيست شناسی دريا. گهرباران)خزر  يايرشرقی د

 . 61-69(: 2)27. مجله علمی شیالت ايران. و تنوع گونهاي ماهیان در خلیج گرگان يیشناسا. 1397افرائی، فضلی و شهالپور.  – 55

(: 54)14پژوهشی گیاه و زيست بوم.  –. مطالعه فیتوپالنكتون درياچه سد آزاد سنندج. فصلنامه علمی 1397تهامی، روحی و فضلی.  – 56

39-29.   

 اقتصادي استخوانی، ماهیان برخی تغذيه در کفزي مهرگان بی بزرگ نقش. 1398كرمی، و م فضلينادري، هاشمیان، روحی، افرائی،  – 57

 .77-92(: 3)7جنوبی. پژوهش هاي ماهی شناسی کاربردي.  خزر – گهرباران منطقه

 تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارويی در جیره بر برخی شاخصهاي خونی، بیوشیمیايی و. 1398رمضانی، بینائی و فضلی.  – 58

 .141-146(: 3)11پژوهشی محیط زيست جانوري.  -)( در مرحله پرواري. فصلنامه علمی منی قزآلالي رنگینكمان پرورشیاي

 Rutilus frisii, Kamensky)سفید  ماهی توده زي مقدار و رشد سن،. 1398بندانی و پورغالمی، ، تقوي مطلق، فضليدريانبرد،  – 59

 .79-87(: 5)28ی شیالت ايران. مجله علمخزر.  درياي ايرانی آبهاي در
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. بررسی آماري و بیولوژيكی ماهیان کیلكا 1381ح.، بورانی م. ص.، جانباز ع. ا.، نادري م.، ابو م.، مقیم م.، عوفی ف. و آذري ع.  فضلي - 1

 در مناطق صید تجاري )گزارش نهائی(. موسسه تحقیقات شیالت ايران.  

وستیك و مونیتورينگ مناطق صید )گزارش نهائی(. موسسه . ارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان بروش هیدروآگ1377ح. و بشارت ک.  فضلي - 2

 تحقیقات شیالت ايران.  

. بررسی آماري و بیولوژيكی 1381ح.، غنی نژاد د.، توکلی م.، خوشقلب م. ر.، عقیلی ک.، فدائی ب. و پرافكنده ف.  فضلي ،مقیم م. - 3

 . )گزارش نهائی(. موسسه تحقیقات شیالت ايران 76-78ماهیان خاوياري 

.  بررسی فراوانی ماهی، زئوپالنكتون و بنتوز در مناطق کمتر از متر درياي 1380ح.، فدائی ب. و خوشقلب م. ر.،  فضليپرافكنده ف.،  - 4

 خزر ) سواحل ايران (. موسسه تحقیقات شیالت ايران.

مو سسه  تفاده از دامهاي رنگی )گزارش نهائی(.. صید ماهیان خاوياري با اس1382ح.  فضليمرادي ي.، امینیان ب.، عقیلی نژاد م. و  - 5

 تحقیقات شیالت ايران. 

)گزارش نهائی(. موسسه تحقیقات شیالت  79. مونیتورينگ )بیولوژي و صید (کیلكا ماهیان در مناطق صید تجاري سال 1379ح.  فضلي – 6

 ايران.  

ارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان بروش هیدروآگوستیك )گزارش  .1375ح.  فضليپورغالم ر.، سدف و.، يرمالچف و. ا.، بشارت ک. و  – 7

 نهائی(. موسسه تحقیقات شیالت ايران.  

. مونیتورينگ )بیولوژي و صید (کیلكا 1381ح.، جانباز ع.، کیمرام ف.، قدير نژاد ح.، سلمانی ع. پورغالمی ا. و رضوي ب. ص.  فضلي – 8

 نهائی(. موسسه تحقیقات شیالت ايران.)گزارش  80-81ماهیان در مناطق صید تجاري سال 

  . بهینه سازي پرورش ماهیان گرم آبی در آببندانهاي استان مازندران. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران.1381ح.  فضلی -9

 شیالت ايران.)گزارش نهائی(. موسسه تحقیقات  (1382-83ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی مازندران ). 1383 فضلي ح. – 10

)گزارش نهائی( موسسه  1370-85تجزيه و تحلیل داده هاي هیدرولوژي و هیدروبیولوژي درياي خزر طی سالهاي . 1389 فضلي ح. – 11

 تحقیقات شیالت ايران.

لی، سیم و سیاه کو ررسی بیولوژي ماهیان استخوانی )کیلكا ماهیان، ماهی سفید، کفال طالئی، ماهی کپور، شاه کولی،ب .1389. فضلي ح – 12

 )گزارش نهائی( موسسه تحقیقات شیالت ايران. .سوف و کفال پوزه باريك( در حوزه جنوبی درياي خزر

)گزارش نهائی( موسسه تحقیقات شیالت (. 1386-89ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی در حوضه جنوبی درياي خزر ). 1390ح. فضلي  – 13

  ايران.

پراکنش و برآورد رشد و مرگ و میر گونه هاي مهم تجاري ماهیان استخوانی در سواحل ايرانی درياي خزر.  بررسی. 1391ح.  فضلي -14

 موسسه تحقیقات شیالت ايران. .)گزارش نهائی(

 موسسه تحقیقات شیالت ايران. .)گزارش نهائی(پويايی جمعیت ماهیان استخوانی حوضه جنوبی درياي خزر. . 1392ح.  فضلي – 15

)گزارش ارزيابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در درياي خزر بر عملكرد اکوسیستم در سواحل جنوبی درياي خزر. . 1394ح.  ضليف  – 16

 موسسه تحقیقات شیالت ايران. .نهائی(

 چاپ و منتشرشدهنهائي گزارشات  
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 موسسه .گزارش نهائی(ماهی سفید و ساير گونه هاي اقتصادي کمیاب در سواحل ايرانی درياي خزر )بررسی ذخاير . 1394ح.  فضلي – 17

 تحقیقات شیالت ايران.

ها براي تجزيه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل داده بكارگیري روشهاي مختلف طبقه بندي و خوشه بندي. 1394ح.  فضلي – 18

 موسسه تحقیقات شیالت ايران. .گزارش نهائی() ايرانی درياي خزر

 .گزارش نهائی() کیلكا ماهیان در آبهاي ايرانی درياي خزر و ارزيابی ذخاير برآورد پارامترهاي پويايی جمعیت. 1395ح.  فضلي - 19

  موسسه تحقیقات شیالت ايران.

  موسسه تحقیقات شیالت ايران. .گزارش نهائی(). پويايی جمعیت ماهیان استخوانی در آبهاي ايرانی درياي خزر 1397ح.  فضلي - 20

گزارش ) (1396ـ97هاي ايرانی درياي خزر )هاي کمیاب ماهیان استخوانی در آبید و گونهارزيابی ذخاير ماهی سف. 1398 ح. فضلي – 21

  موسسه تحقیقات شیالت ايران. .نهائی(

 .گزارش نهائی(. )(1396-97بررسی پارامترهاي زيستی و برآورد ذخاير کفال ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر ). 1398ح.  فضلي – 22

  ايران. موسسه تحقیقات شیالت

 .گزارش نهائی(). بررسی خصوصیات زيستی و پويايی جمعیت ماهیان درياچه سد آزاد سنندج )استان کردستان(. 1398ح.  فضلي – 23

 موسسه تحقیقات شیالت ايران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  

 

و  26ن کنگره جانورشناسی ايران. در سواحل جنوبی درياي خزر. اولی  Liza saliens. بررسی سن و رشد ماهی کفال 1376 فضلي ح.، - 1

 شهريور، تهران. 27

 Clupeonella cultriventrisبررسی خصوصیات زيستی و پراکنش کیلكاي معمولی . 1377پورغالم ر.، و ابو م.،  فضلي ح.،نادري م.،  - 2

 .1377شهريور  2ی مرداد ال 31. دانشگاه اصفهان ،کنفرانس زيست شناسی سراسري ايران . هفتمیندر سواحل جنوبی خزر

  Clupeonella grimmiبررسی خصوصیات زيستی و پراکنش کیلكاي چشم درشت . 1377پورغالم ر.، نادري م. و ابو م.،  فضلي ح.، – 3

 .1377شهريور  2مرداد الی  31. دانشگاه اصفهان ،کنفرانس زيست شناسی سراسري ايران . هفتمیندر سواحل جنوبی خزر

. بررسی وضعیت کنونی دخاير ماهیان خاوياري در سواحل جنوبی درياي خزر.. اولین سمپوزيم ملی ماهیان 1377 ،فضلي ح.مقیم م.  - 4

 1377آذر  25و 24. 1377خاوياري رشت 

متر سواحل  10. بررسی وضعیت پراکنش و تراکم گونه هاي مختلف ماهیان در اعماق کمتر از 1380.، افرائی م. ع.، کر د.فضلي ح – 5

 .80آذر سال  9و8گلستان. اولین همايش ملی ماهیان استخوانی درياي خزر.  –رياي خزر مازندران جنوبی د

. نخستین 2001در درياي خزر در تابستان  Menemiopsis leidiy. پراکنش شانه دار غیر بومی 1381 فضلي ح.،مقیم م. کديش ا.  – 6

 .81خرداد  30و  29ساري.  –همايش ملی شانه داران درياي خزر 

-80در آبهاي سواحل مازندران و گلستان در سال  Menemiopsis leidiy. بررسی میزان تراکم و زيتوده  1381 فضلي م.روحی ا. و  -  7

 81خرداد  30و  29ساري.  –.. نخستین همايش ملی شانه داران درياي خزر 79

ماهیان و خصوصیات زيستی کیلكاي آنچوي قبل و بعد از ورود .  صید کیلكا 1381بورانی م. ص.، جانباز ع. و روحی ا. ،  فضلي ح. - 8

Menemiopsis leidiy  81خرداد  30و  29ساري.  –در درياي خزر. نخستین همايش ملی شانه داران درياي خزر. 

مايش ملی شانه بر سواحل جنوبی درياي خزر. نخستین ه M.Lاقتصادي هجوم  –. بررسی اثرات اجتماعی 1381، فضلي ح.رمضانی ح. و   - 9

 .81خرداد  30و  29ساري.  –داران درياي خزر 

. بررسی وضعیت پراکنش و تراکم گونه هاي مختلف ماهیان 1381، مقیم م.، کر د.، جانباز ا. و سلمانی ع. فضلي ح.افرائی م. ع.،  – 10

منطقه اي ماهیان  –ستان. دومین همايش ملی متر سواحل جنوبی درياي خزر در استانهاي مازندران و گل 10خاوياري در اعماق کمتر از 

 .1381آبان  6الی  4رشت.  –خاوياري 

.  صید ضمنی بچه ماهیان خاوياري در شرکتهاي تعاونی پره استان مازندران. دومین همايش 1381و رستمی ح. خ.،  فضلي ح.مقیم م.،  – 11

 .1381آبان  6الی  4رشت.  –منطقه اي ماهیان خاوياري  –ملی 

در حوزه جنوبی درياي خزر در  Menemiopsis leidiy. بررسی میزان تراکم و زيتوده  1382و کديش ا.   فضلي ح.روحی ا. ،   -12

مهر  28و  27. نخستین همايش بین المللی درياي خزر. دانشگاه مازندران )بابلسر( ساري. 79-80استانهاي مازندران و گلستان طی سالهاي  

1382. 

بر روي شاخصهاي صید و زيستی کیلكا  Menemiopsis leidiy. اثرات هجوم شانه دار 1382رانی م. ص. و جانباز ع. ، بوفضلي ح. – 13

 .1382مهر  28و  27ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر. نخستین همايش بین المللی درياي خزر. دانشگاه مازندران )بابلسر( ساري. 

 سخنرانیهای علمي و تحقیقاتي
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و اثرات  Mnemiopsis leidyi. ورود شانه دار 1387پورغالم ر. گنجیان ع. و واحدي ف.  لي ح.فضروحی ا.، کديش ا.، هاشمیان ع.،  -14

 17-19آن بر اکولوژي و شرايط زيست محیطی برخی آبزيان حوزه جنوبی درياي خزر. اولین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزيان ايران. 

 الهیجان. 1387ارديبهشت سال 

بر روي  Mnemiopsis leidyi. تاثیر شانه دار ، مكرمی و زيارالريمیروحی ،فارابی فضلي ح.،یرون ي.، گنجیان ع.، وان مزنا، خ – 15

ساختارجمعیتی  فیتوپالنكتون حوضه جنوبی درياي خزر، نخستین همايش ملی منبع شیالتی خزر، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

 .1387آبان  29و  28گرگان، 

پراکنش منطقه اي فیتوپالنكتون حوزه جنوبی درياي ، مكرمی و زيارالريمی.، فارابی و روحیفضلي ح.زنا، خیرون ي.، گنجیان ع.، وان م -16

 .1387آبان  29و  28خزر، نخستین همايش ملی منبع شیالتی خزر، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

مضر در  Cyanophyta. پراکنش فصلی 1387فارابی و. ضرغامی م. و مهدوي ا. ، روحی ا. فضلي ح.گنجیان ع.، وان مزنا، خیرون ي.،  -17

 .1387اسفند سال  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، حوزه جنوبی درياي خزر، اولین همايش ملی تاالب هاي ايران،

ی ماهیان سردآبی. موسسه تحقیقات . کاربرد نقاط مرجع بیولوژيك براي مديريت منابع شیالتی. نخستین همايش مل1388 فضلي ح. – 18

 . 1388شیالت ايران. تنكابن. ارديبهشت 

در درياچه پشت سد الر. Salmo trutta fario . رشد و مرگ و میر قزل آالي خال قرمز 1388 ، مقیم م.، کر د.، آذری ح.فضلي ح. – 19

 . 1388ديبهشت نخستین همايش ملی ماهیان سردآبی. موسسه تحقیقات شیالت ايران. تنكابن. ار

( و ساختار CPUE) . بررسی صیددرواحد تالش1389 ک. خدمتی م.ع. و افرائی ش.، عبدالملكی ک.،کیمرام  ،ح.فضلي  ع. ا.،جانیاز  - 20

ــواحل جنوبی درياي خزر در دهه اخیر. اولین همايش ملی ــاري،  -بیولوژيك کیلكاي معمولی در س  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، س

 .1389ل خرداد سا

صید بر روي میزان ذخاير ماهی 1389، پورغالم ر.، دريانبرد ر. 2، کیمرام ف.1فضلي ح. - 21 شد و میزان  سازي تاثیرات پارامترهاي ر . مدل

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -سفید در درياي خزر. اولین همايش ملی

ستخوانی در اعماق بین 1389 غ. انبردو دري م. ، توکلیکر د. ،ح. فضلللي – 22 صلی ماهیان ا ضه جنوبی درياي  10-100. پراکنش ف در حو

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -اولین همايش ملیخزر. 

. بررســی آخرين 1389تی. ، فرهاد کیمرام ،شــهرام عبدالملكی ،داود کر، خداداد شــعبانی ، کامبیز خدمفضلللي ح.علی اصــغر جانباز ،  - 23

. اولین همايش در سواحل جنوبی درياي خزر leidyi Mnemiopsis تغییرات جعمیتی و بیولوژيكی کیلكاي آنچوي پس از ورود شانه دار

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -ملی

سا نجات خواه معنوي ،  - 24 سینی ، پري ضلي ح.هیوا ح سفید ). برر1389. ف  Rutilusسی پويايی جمعیت و پارامترهاي بیولوژيك ماهی 

frisii kutum1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملی( در استان مازندران. 

سعیدي، - 25 صغر  سفیان علی ا ضلي ح. ،مهدي يو شیده حبیبی، ف صید 1389شهريار بهروزي.  ،فر سه میزان  سفید تكثیر . مقاي مولدين ماهی 

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملیشده و نشده در دو رودخانه شیرود و تجن

تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهاي ارگانوفسفره  1389. فضلي ح. -شراره فیروزکنديان-رضاصفري-فرامرزاللوئی-سلیمان غالمی پور - 26

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملیاهی سفید در مصب رودخانه هاي شمال ايراندر م
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ضلي ح.عمر، خیران يهیا ،  -و–علی گنجیان خناري، وان مزنا  - 27 سم  ف شعبان نجف پور، ابوالقا سید محمد وحید فارابی،  ضا پورغالم،  ، ر

شمیان  سبی. روحی ، عبداله ها ضی طهما شاخص هاي بیولوژيك جهت تعیین طبقه بندي کیفیت آب در حوزه جنوبی درياي  1389و مرت

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملیخزر

، سیدمحمدوحید فارابی، رضا پورغالم، ابوالقاسم روحی، عبداله هاشمیان، محمدتقی فضلي ح.علی گنجیان، وان مزنا، عمر خیران يحیی،  - 28

ستمیان.  سازي( در حوزه جنوبی درياي خزر. 1389ر سیون )غنی  شاخص چندين متغیره جهت ارزيابی يوتريفیكا شهاي  . اولین همايش رو

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -ملی

. 1385الی  1373بررسی روند تغییرات کفزيان در حوضه جنوبی درياي خزر در سالهاي  1389، هاشمیان ع. و نگارستان ح. ح. فضلي - 29

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -اولین همايش ملی

سعیدي  - 30 صغر  ضلي ح. -شهريار بهروزي  -علی ا  شیده حبیبی–ف سی ترک خوردگی  .1389. روديفريبا واحدي لنگ -فر شنا سبب 

سفید ) ساري،  -. اولین همايش ملی( در رود خانه تجنRutilus frisii kutumتخمهاي لقاح يافته ماهی  -11منطقه اکولوژي درياي خزر، 

 .1389خرداد سال  12

شقايق روح ال - 31 سم کمالی،  ضوانی گیل کاليی،محمد کاظمیان،ابوالقا سهراب ر هی، محمدجواد تقوي، فرامرز اللوئی، سمیرا محمديان، 

ستفاده از نشانگرهاي Vimba vimba persaشناسايی ساختار ژنتیكی ماهی سیاه کولی ). 1389. فضلي ح. ( حوزه جنوبی درياي خزر با ا

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -اولین همايش ملی. ريزماهواره

،  سمیرا محمديان،  محمد جواد تقوي، فضلي ح.اب رضوانی گیل کاليی، حسین ذوالقرنین، محمد علی ساالري، شقايق روح الهی سهر - 32
 Chalcalburnusتوارث مندلی نشــانگرهاي ريزماهواره اي در هیبريد حاصــله از ماهی شــاه کولی و ســیاه کولی) .1389فرامرز اللوئی. 

chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) ×Vimba vimba persa (Pallas, 1814)منطقه اکولوژي درياي -. اولین همايش ملی
 .1389خرداد سال  12-11خزر، ساري،  

سمیرا محمديان، محمدجواد ، فضلي ح.شقايق روح الی، سهراب رضوانی گیل کالئی، حسین ذوالقرنین، محمدعلی ساالري علی آبادي،  - 33

ــی تنوع ژنتی. 1389، فرامرز اللوئی. 3تقوي ــیاه کولی خزري )بررس ــتفاده از  Vimba vimba persa (pallas, 1814ك ماهی س با اس

ــانگرهاي ريزماهواره در رودخانه حويق و رودخانه بابل  ــاري،  -. اولین همايش ملینش ــال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، س خرداد س

1389. 

سید محمد وحید فا - 34 سجادي ، احمد کديش ،  سم روحی ، آمنه  شمیان، علی گنجیان ، ابوالقا ضلي ح.رابی ، عبداله ها ضا پورغالم، ف ، ر

منطقه -. اولین همايش ملیدر حوزه جنوبی درياي خزر Mnemiopsis leidyiپويائی جمعیت شــانه دار مهاجم .1389عبدالحمید آذري. 
 .1389خرداد سال  12-11اکولوژي درياي خزر، ساري،  

، رضــا فضلللي ح.، 1، علی گنجیان 1، عبداله هاشــمیان 1، مهدي نادري جلودار 3احمد کديش  ،2، آمنه ســجادي 1ابوالقاســم روحی  - 35

نه دار مهاجم ا. 1389، عبدالحمید آذري. 1پورغالم بر روي برخی از آبزيان پالنكتونیك حوزه جنوبی  leidyi Mnemiopsisثرات شــا

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملیدرياي خزر

، رضــا پورغالم، فضلللي ح.ابوالقاســم روحی ، آمنه ســجادي ، احمد کديش ، مهدي نادري جلودار ، عبداله هاشــمیان ، علی گنجیان ،  - 36
شانه دار مهاجم . 1389عبدالحمید آذري.  شانه دار خوار  Mnemiopsis leidyiبررسی کنترل بیولوژيك  ستفاده از  ر د Beroe ovataبا ا

 .1389خرداد سال  12-11منطقه اکولوژي درياي خزر، ساري،  -. اولین همايش ملیآب حوزه جنوبی درياي خزر
شیان.  – 37 ضلی، دريانبرد، بندانی، پورغالمی، باقرزاده و طال . تاثیر برخی از پارامترهاي محیطی بر روي ذخاير ماهی کفال طالئی طی 1397ف

 ارديبهشت. 26و   25يش تغییر اقلیم و اکوسیستمهاي آبی، بندرعباس، . اولین هما1395الی  1370سالهاي 
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. نقش محیطهاي آبی در افزايش يا کاهش برخی از گازهاي گلخانه اي طی شرايط 1397نصراله زاده، فضلی، پورنگ، مخلوق و فارابی.  – 38
 ارديبهشت. 26و   25تغییر اقلیم. اولین همايش تغییر اقلیم و اکوسیستمهاي آبی، بندرعباس، 

. تغییرات ضريب چاقی و ضريب چاقی نسبی ماهی شیپ و ارتباط آنها با برخی از پارامترهاي محیطی 1397فضلی، توکلی، خوش قلب.  – 39
 ارديبهشت. 26و   25. اولین همايش تغییر اقلیم و اکوسیستمهاي آبی، بندرعباس، 1392الی  1369در درياي خزر طی ساهاي 

ضل -40 ش ،یجانباز، مالئ جلودار، ينادر برد،انيدر ،یف ضر یچاق بيضر راتییتغ. 1396. انیباقرزاده، طال سب یچاق بيو  کفال پوزه  یماه ین
  آذر. 23الی  22. پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ايران. بابل. خزر )گهرباران( يايدر ی( در سواحل شرقChelon saliens) كيبار
. امكان ســنجی معرفی ماهی جهت پرورش در قفس در منطقه جنوبی درياي خزر. پنجمین 1396قانعی. فارابی، نصــراله زاده، فضــلی و  – 41

  آذر. 23الی  22کنفرانس ماهی شناسی ايران. بابل. 
ضلی، مخلوق و آذري.  – 42 ستمی، ف شانه دار مهاجم )1397روحی، نادري، افرائی، ر  .Mnemiopsis leidyi درياي خزر و تاثیر بالقوه )

 تیر. 11ر منابع شیالتی. سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزي. تهران. آن ب
ضلی ح.  – 43 شرايط 1397ف ست محیطی آن در  ستم پرورش ماهی در قفس و اثرات زي سی . برآورد فرار ماهی قزل آالي رنگین کمان در 

 آذر. 21الی  20 ساري. درياي خزر. دومین همايش ملی آبزي پروري دريايی و محیطهاي محصور.
. تعیین سطح تروفیكی سد آزاد با استفاده از مقادير بومی سازي شده به منظور 1397نصرله زاده، مخلوق، فضلی، حسین پور، احمد نژاد.  – 44

 دي. 26الی  25بهره وري مناسب آب. همايش ملی آبزي پروري و ارتقاء بهره وري منابع آب. اهواز. 
ضلی، جانباز  – 45 صاد یبوم انیمهم ماه يخطر انقراض گونه ها یابيارز. 1398و توکلی. ف و  لكایخزر )دو گونه ک يايدر در رانيا يو اقت

 ارديبهشت. 11الی  10 . سومین همايش ملی منابع شیالتی. گرگان.(ياريخاو انیسه گونه از ماه
 

1. Moghim M. Fazli H., 1998. Present status of commercial stocks of sturgeons in southern part of 

Caspian Sea , 1st Symposium on Sturgeons ,  Sturgeon International Research Institute  ,Iran , 1998 .  

2. Fazli H. and Moghim M., 2001. Age, growth and maturity stages of Acipenser stellatus in the Iranian 

coastal zone (91-99). 4th International Symposium on sturgeon, Oshkosh, Wisconsin, USA. 8-13 July 

2001. 

3. Fazli H. and Moghim M., 2000. Determination of the present stock and some biological characteris 

tics of Russian sturgeon in iranian coastal zone. Sep. 11-15 2000. The inte . Com . Sturgeon on the 

threshold of the 21 Century. 

4. Fazli H. and Roohi A. 2001. The impacts of  Menemiopsis leidiy on species composition, catch and 

CPUE of kilka in Iranian commercial catch. Oct. 19-20 2001, Astrakhan. International conf. Of 

Transformation of the Caspian Ecosystem under conditions of activated resources development. 

5. Fazli H. and Besharat K. 2002. Stock assessment of anchovy (Clupeonella engrauliformis ) by hydro- 

acoustic method in southern part of Caspian Sea during 1996-97. Jun. 10-14 2002 (Montepellier, France). 

ICES Symposium (Acoustics in Fisheries and Aquatic Ecology).  

6. Fazli H. and Lee C.W., 2005. Some biological characteristics and fishing method of kilka (Genus: 

Clupeonella) in the Iranian region of Caspian Sea. FiSCUP, the 5th joint seminar between Korea and 

Japan, 29th~30th August 2005, Kunsan National University, Kunsan, KOREA. 

7. Roohi, A. E., Kideys A., Sajjadi R., Pourgholam R., Hashemian, A., Fazli H. and Khanari A. G. 2009. 

Biodiversity changes by the alien ctenophore, Mnemiopsis leidyi invasion in the southern Capsian Sea, 

Global conference on Global Warning 2009. Istanbul, Turkey. 
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ف
ردي

 

 عنوان
 مقطع

 دانشگاه
سال 

شد تحصیلي
ار

 

تر شد
دک

ا

 ی

1 
 Clupeonellaبررسي مراحل بلوغ جنسي و همآوری کیلکا معمولي )

delicatula)حسن تقوی – ( در استان مازندران )بابلسر 

   1380 تربیت مدرس 

2 
( در  Vimba vimba persaبررسي سن، رشد و هم آوری ماهي سیاه کولي )

 شورمج  - سواحل جنوبي دريای خزر

   1381 شهید چمران 

3 
 1382 بیت مدرستر    ادهخراشادی ز - بافت شناسي گناد و شاخصهای تولید مثلي کیلکای چشم درشت

4 
اثرات ازت و فسفر کل به عنوان مواد مغذی بر میزان کلروفیل آ با هدف تعیین 

 عیسي نبوی  -  وضعیت تروفي

   1386 منابع طبیعي گرگان 

5 
بررسي جمعیت ماهي کپور معمولي دريائي حوضه جنوبي دريای خزر با استفاده از 

 فرامرز اللوئي – PCR-RFLPروش 

    علوم و –آزاد اسالمي

 تحقیقات

1387 

6 
بررسي جمعیت ماهي کلمه حوزه جنوبي دريای خزر )آبهای ايران( بروش 

 سارا ريحاني – میکروساتاليت

    علوم و –آزاد اسالمي

 تحقیقات

1387 

7 
بررسي ويژگیهای زيستي مرتبط با رشد و نمو و تولید مثل در سیاه ماهي در سواحل 

 بانيندا  – مازندران-جنوبي دريای خزر

   1387 دامغان -آزاد اسالمي 

8 
Dynamics of stock and fishery of Clupeonella on the south 

coast of the Caspian Sea of the Islamic Republic of Iran - 

Karimzadeh 

   Yerevan State 

University 
9-2008 

9 
 Vimbaکولي)تعیین خصوصیات زيستي و پارامترهای پويايي جمعیت ماهي سیاه 

vimbaعلیرضا چايچي – ( در دريای خزر آبهای ساحلي استان مازندران 

    علوم و –آزاد اسالمي

 تحقیقات

8-1387 

10 
ی جنوبي دريای خزر جهت های صید پره در حاشیهبکارگیری مدل زيستي تعاوني  

 سعید گرگین – هابررسي عملکرد آن

   1388-9 دانشگاه تربیت مدرس نور 

11 
A modeling approach to determining habitat suitability 

indices (HSI) for economically important fish species in the 

southern part of Caspian Sea - Haghi 

  1389-90 دانشگاه تهران 

12 
 ندر لنگهشهرستان ب ای صید با تور گوشگیر در مطالعه ی ترکیب کمي و تنوع گونه

 مهدی دست باز – ی استاندارد پیشنهادی برای ماهي شیر یین چشمهو تع

   دانشگاه علوم کشاورزي و

 منابع طبیعی گرگان

90-1389 

13 
بررسي توارث نشانگرهای ريز ماهواره ای در هیبريد حاصله از ماهي شاه کولي 

(Chalcalburnus chalcoides ( و سیاه کولي خزری )Vimba vimba 

persa) – ق روح اللهيشقاي 

   دانشگاه علوم و فنون دريايی

 خرمشهر

89-1388 

14 
ی ترکیب کمي و تنوع گونه ای تورهای صیادی پره کیسه دار و بدون کیسه مطالعه

  جعفر مهدوی – در استان گلستان

   دانشگاه علوم کشاورزي و

 منابع طبیعی گرگان

89-1388 

15 
An explorative regional comparison of the population 

dynamics of clupeid species with regard to climate driven 

between the North and Baltic Seas and the Caspian Sea - 

Khosravizadeh 

  Rostock University, 

Germany 

2010-12 

16 
An explorative regional comparison between the North and 

Baltic Seas and the Caspian Sea with regard to climate 

driven effects on the population dynamics of selected 

demersal species - Beyraghdar 

  Rostock University, 

Germany 

2012-14 

 سرپرستي پايان نامه های دانشجوئي
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17 
مطالعه تنوع ژنتیکي جمعیت ماهي آزاد در پنج رودخانه حوضه جنوبي دريای خزر 

 ايران

  ه آزاد اسالمیدانشگا 

 علوم و تحقیقات تهران

92-1390 

18 
سخت پوستان تجاری خلیج  DNAبررسي مورفولوژی و فیلوژني و تعیین خط شناسه 

 فارس و دريای عمان 

  دانشگاه آزاد اسالمی 

 علوم و تحقیقات تهران

92-1391 

19 
لي بررسي سن، رشد و تغذيه ماهي کفال پوزه باريك در دريای خزر آبهای ساح

 استان مازندران

  دانشگاه آزاد اسالمی 

 علوم و تحقیقات تهران

92-1391 

20 
یش بیني زی توده ذخاير کیلکا ماهیان تعیین عوامل مکاني زماني محیطي موثر بر پ

 در جنوب دريای خزر

دانشگاه علوم کشاورزي و   

 منابع طبیعی گرگان

93-1392 

21 
و  يطیح ستميز یبا فاکتورها  يمعمولکپور  دیو فصل ص يرابطه مکان یمدلساز

 خزر یايدر يدر ساحل جنوبشرق رهیذخ تودهيز ينیب شیپ

دانشگاه علوم کشاورزي و   

 منابع طبیعی گرگان

95-1394 
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ف
ردي

 

 عنوان واحد درسي

 تعداد واحد

 تدريسدانشگاه محل

ری
نظ

مي 
عل

 

 گرگان  2 اکولوژی دريايي 1

 و دانشگاه جامع علمي کاربردی جهاد کشاورزی علوم کشاورزی ساری 1 2 احتماالتآمار و  2

 آزاداسالمي قائمشهر  2 ارزيابي ذخاير آبزيان 3

 تربیت مدرس  2 ظت اکوسیستمهای آبياارزيابي و حف 4

 و منابع طبیعي مازندرانعلوم کشاورزی   2 مديريت آبزی پروری 5

 مازندران  2 توسعه پايدار در درياها 6

 مازندران 1 1 مديرت و اثرات انسان بر درياها 7

 

 

 
 
 

 سال اعطاء کننده عنلوان رديف

 1380 رئیس مرکز تحقیقات شیالت مازندران  تنظیم و تدوين گزارش مناسب کیلکا ماهیان و ارائه موثر آن در جلسات متعدد در سطح شیالت ايران 1

 1378 رئیس مرکز تحقیقات شیالتي استان مازندران  مقاله در سمینارها و کنفرانسهای داخلي   لوح تقدير بخاطر ارائه بیشترين 2

 1380 استاندار استان مازندران  1380سال استان مازندران در لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه  3

 1376 رئیس موسسه تحقیقات شیالت ايران  كتیلوح تقديربخاطر شرکت در اجرای پروژه ارزيابي ذخاير ماهیان کیلکا بروش هیدروآکوس 4

 1380 رئیس پژوهشکده اکولوژی دريای خزر  لوح تقدير بخاطر مشارکت در برگزاری نخستین همايش ملي شانه داران دريای خزر  5

 1386 استاندار استان مازندران  1386ال استان مازندران در سلوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه  6

 1389 استاندار استان مازندران  1389سال استان مازندران در دير بعنوان پژوهشگر نمونه لوح تق 7 

 1389 معاون وزير و رئیس سازمان تات  1389لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی در سال  8 

 1389 س موسسه تحقیقات شیالت ايرانرئی منطقه ای اکولوژی دريای خزر-بخاطر برگزاری اولین همايش مليلوح تقدير  9

 1393 استاندار استان مازندران  1393لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال  10

 1397 موسسه علوم شیالتي کشور 1397برتر موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور در سال لوح تقدير بعنوان پژوهشگر  11

 1398 استاندار استان مازندران  1398گر نمونه استان مازندران در سال لوح تقدير بعنوان پژوهش 12

 

 

 

 

 

 

 

و جوايز علمي تشويقات  

 تدريس



21 

 
 

 
 

 

 رديف

 

 عنوان طرح

تاريخ شروع و مدت 

 اجراء

انجام 

 شده

در دست 

 انجام

  × 20/4/72الی  20/1/71 ( همكارهیدرولوژي و هیدروبیولوژي رودخانه سردابرود و چالوس ) 1

  × 1/10/76الی  1/7/75 (همكارات سنگین در حوزه جنوبی درياي مازندران )بررسی آلودگیهاي نفتی و فلز 2

  × 1/11/70الی  1/11/69 ( همكاربررسی چگونگی صید ماهیان خاوياري در آبهاي مشترک و مقايسه آن با صید ساحلی ) 3

  × 1/5/71الی  1/3/70 (همكارشناسائی و بررسی بیماريهاي انگلی )خونی و گوارشی( در ماهی قره برون ) 4

  × 15/3/74الی  15/1/73 (همكارشناسائی انگلهاي کرمی در ماهی کیلكا ) 5

( بررسی و شناسائی انگلهاي گوارشی فیل ماهی )نماتودها، سستودها و 1بررسی و شناسائی انگلهاي فیل ماهی )فاز  6

 (همكارترماتودها( )

  × 1/3/72الی  1/3/71

جهت تكثیر مصنوعی ماهی علفخوار و  GNRH-PMSG-HCGهورمونهاي سنتتیك بررسی امكان استفاده از  7

 (همكارمعمولی )

  × 1/8/71الی  1/1/71

  × 30/9/73الی  30/1/73 (همكاربررسی زمان ماندگاري ماهی دراکول در سردخانه ) 8

  × 30/4/76الی  1/1/75 (همكار) 75-76بررسی آماري و بیولوژيكی ماهیان خاوياري در سال  9

  × 30/12/75الی  1/4/74 (همكارتهیه کراکر از کیلكا ) 10

  × 1/7/76الی  1/4/75 (مجریارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان بروش هیدروآکوستیك و مونیتورينگ مناطق صید ) 11

  × 1378الی  1377 (همكارصید ماهیان خاوياري با استفاده از دامهاي رنگی ) 12

  × 1/5/74الی  1/2/73 (همكارکرم،سرب،روي، کادمیم و آهن در رودخانه چالوس ) تعیین میزان آلودگی 13

  × 29/12/75الی  1/4/75 (همكارتهیه کراکر از کیلكا ) 14

  × 1/4/82الی  1/4/79 (همكارنگه داري و پرورش تاسماهیان نورس صید شده در صیدگاههاي نواحی شیالت استان مازندران ) 15

  × 1/1/75الی  1/1/74 (همكاروبیولوژيكی ماهیان خاوياري در سواحل جنوبی درياي خزر ) بررسی آماري 16

   ناتمام  1/9/80 (  مجریارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان بروش هیدروآکوستیك ) 17

  × 29/12/74الی  1/5/73 (همكارارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان درياي خزر ) 18

  × 29/12/70الی  1/11/69 (همكارياري )ارزيابی ذخاير ماهیان خاو 19

  × 1/3/74الی  1/1/71 (همكاربررسی آماري وبیولوژيكی ماهیان خاوياري در سواحل جنوبی درياي خزر ) 20

   ناتمام 1/2/78 (مجریبررسی مهاجرت و تكثیر طبیعی ماهی سفید در رودخانه تجن ) 21

  × 1/2/80الی  1/6/76 (مجری) 76-79مناطق صید بررسی آماري و بیولوژيكی کیلكا ماهیان در  22

  × 30/6/80الی  1/4/79 (مجری) 79-80مونیتورينگ )بیولوژي و صید( کیلكا ماهیان در مناطق صید  23

  × 30/6/80الی  1/1/79 (همكاربررسی آماري و بیولوژيكی ماهیان خاوياري ) 24

  × 30/6/80الی  1/7/79 (همكار) 79-80ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی  25

  × 30/4/80الی  1/10/78 (همكارارزيابی روغن ماهی کیلكا براي مصارف انسانی ) 26

  × 30/3/80الی  1/2/79 (همكاربررسی کمی.کیفی بچه ماهیان استخوانی رها شده در مازندران ) 27

  × 30/10/78لی ا 1/11/77 (همكارصید ماهیهاي خاوياري با استفاده از دامهاي رنگی ) 28

  × 30/2/80الی  1/10/77 (همكارتعیین پتانسیل صید ماهیان خاوياري ) 29

  × 30/3/81الی  1/10/78 (مجریبهینه سازي پرورش ماهیان گرم آبی در اببندانهاي استان مازندران ) 30

  × 1/10/80الی  1/10/77 (همكارتعیین پتانسیل صید ماهیان استخوانی و بهره برداري مطلوب از آن در درياي خزر ) 31

  × 31/6/79الی  21/7/77 (همكار) 77-79ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی سواحل ايرانی درياي خزر  32

  × 30/11/79الی  1/1/79 (همكاربرسی کمی وکیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاوياري در مجتمع تكثیر وپرورش تاسماهیان ) 33

  × 30/10/79الی  1/2/79 (ارهمكبچه ماهیان خاوياري در زمان رها سازي در رودخانه تجن با استفاده از عالمتگذاري )بررسی وضعیت زيست  34

  × 1/9/81الی  1/6/80 ( همكاربررسی تغذيه و تولید مثل شانه داران در حوزه حنوبی درياي خزر ) 35

 ها و پروژه هاو همکاری در طرحهای پژوهشي خاتمه يافته، در دست اجرا طرح
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  × 30/6/81الی  1/10/80 ( مشاوربررسی سن و رشد و هم آؤري سیاه کولی درياي خزر ) 36

  × 31/6/83الی  1/7/82 ( مجری) 82-83ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی در استان مازندران  37

  × 30/6/81الی  1/1/80 (مجری) 80-81مونیتورينگ )بیولوژي و صید( کیلكا ماهیان در مناطق صید تجاري سال  38

  × 30/10/83الی  1/1/82 (همكاراحل ايرانی درياي خزر )بررسی پراکنش و فراوانی شانه دار در سو 39

  × 29/12/82الی  1/3/82 ( همكار) بررسی سطح متوسط توانايی شكارگر شانه دار به زندگی بدون خطر در خزر 40

  × سه سال 1/4/81 (مجری) 81-83مونیتورينگ کیلكا ماهیان در مناطق صید تجاري سال  41

  × 30/6/82الی  1/7/80 (همكار) 80-82یان استخوانی ارزيابی ذخاير ماه 42

  × 30/6/82الی  1/6/80 ( همكاربررسی راههاي کنترل شانه داران درياي خزر ) 43

-PCRبررسی تنوع ژنتیكی بین گونه اي و درون گونه اي کیلكا ماهیان در حوضهد جنوبی درياي خزر به روش  44

RELE ( ركامهجهت اعمال مديريت شیالتی) 

  × 30/7/82الی  1/8/80

بررسی بیولوژي ماهیان استخوانی )کیلكا ماهیان، ماهی سفید، کفال طالئی، ماهی کپور، شاه کولی، سیاه کولی،  45

 (مجریسیم و سوف و کفال پوزه باريك( در حوزه جنوبی درياي خزر )

1/7/85 

31/6/89 

×  

  × 30/11/89الی  1/8/86 (مجری) 86-89ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی درياي خزر  46

  × 31/6/88الی  1/10/86 (مجری)  1385-70هاي هیدرولوژي و هیدروبیولوژي درياي خزر طی سالهاي تجزيه و تحلیل داده 47

  × 31/6/88الی  1/1/87 (مجریارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر ) 48

  × 1/9/88الی  1/10/86 هاي زيست محیطی حوزه جنوبی درياي خزر )مشاور(و آلودگی هیدرولوژي و هیدروبیولوژي 49

شاورزي( در  50 سموم ک سورفاکتانت و  سنگین، هیدروکربورهاي نفتی،  ست محیطی )فلزات  سی آالينده هاي زي برر

 سواحل جنوبی درياي خزر  )مشاور(

  × 31/3/88الی  1/10/86

  × 31/6/88الی  1/7/87 هاي حوزه جنوبی درياي خزر )مشاور(انی زئوپالنكتونبررسی تنوع، بیوماس و فراو 51

  × 30/12/89الی1/7/86 )مجری( 1389الی  1386ارزيابی ذخاير ماهیان استخوانی در سواحل ايران در سالهاي  52

ستخ 53 شد و مرگ و میر گونه هاي مهم تجاري ماهیان ا سی، پراکنش و برآورد پارامترهاي ر سواحل برر وانی در 

 )مجری( ايرانی درياي خزر

1/8/89 

 1/5/91الی 

×  

  × 1/8/91الی  1/8/89 )مجری(پويائی جمعیت ماهیان استخوانی حوضه جنوبی درياي خزر  54

  × 1/6/91الی  1/12/89 )مجری(ارزيابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در درياي خزر بر عملكرد اکوسیستم در سواحل جنوبی درياي خزر  55

56 
 )مجری(بررسی برخی از شاخصهاي بیولوژيكی ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی درياي خزر 

1/8/89 

 1/5/91الی 

×  

ــفید، کپور، کفال  57 ــواحل جنوبی درياي خزر )ماهی س ــتخوانی کفزي خوار در س ــی عادات غذائی ماهیان اس بررس

 )همکار اصلي( ماهیان(

1/8/89 

 1/5/91الی 

×  

  × 1/1/93الی  1/7/91 )همکار اصلي( راکنش جغرافیايی ماهیان استخوانی تجاري در آبهاي ايرانی درياي خزرپ 58

  × 1/1/93الی  1/7/91 )مجري( بررسی ذخاير ماهی سفید و ساير گونه هاي اقتصادي کمیاب آبهاي ايرانی درياي خزر 59

شايابی هیدروکربنهاي آروم-پراکنش مكانی 60 سطحی حوزه PAHsاتیك چند حلقه اي )زمانی و من سوبات  ( در ر

 )همکار اصلي( استان مازندران -جنوبی درياي خزر

  × 1/2/93الی  1/2/91

( در رسوبات سطحی حوزه جنوبی درياي خزر n-alkanesزمانی و منشايابی آلكان هاي نرمال ) -پراکنش مكانی 61

 )همکار اصلي( استان مازندران

  × 1/2/93الی  1/2/91

ــتخوانی در  62 ــه بندي داده ها براي تجزيه و تحلیل صــید ماهیان اس ــهاي مختلف طبقه بندي و خوش بكارگیري روش

 )مجري( سواحل ايرانی درياي خزر

  × 1/194الی  1/7/92

  × 1/1/94ی ال 1/7/91 )مجري( برآورد پارامترهاي پويايی جمعیت و ارزيابی ذخاير کیلكا ماهیان در آبهاي ايرانی درياي خزر 63

  × 1/1/94الی  1/7/91 ي()همکار اصل بررسی رژيم غذايی ، تولید مثل و پارامترهاي زيستی ماهیان کیلكا در آبهاي ايرانی درياي خزر 64

شده به منظور افزايش وزن ماهی کپورمعمولی در مرحله  65 شتها آور در غذاي پلت  ستفاده از مكمل گیاهی ا سی ا برر

 لی()همكار اص پرواري

  × 1/2/94الی  1/6/92

     

  × 1/7/94الی  1/7/92 )مجري( ( در آبهاي ايرانی درياي خزرRutilus frisii kutumارزيابی ذخاير ماهی سفید ) 66
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  × 1/7/94الی  1/7/92 )مجري( پويايی جمعیت ماهیان استخوانی در آبهاي ايرانی درياي خزر 67

ــی پارامترهاي محیطی در انت 68 ــب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی درياي خزربررس  خاب مكان مناس

 )همكار اصلی(

  × 1/94الی  1/10/92

  × 1/2/95الی  1/11/92 )همكار اصلی( شناسايی شبكه غذايی ماهیان سطحزي ريز در آبهاي ايرانی درياي خزر 69

  × 1/9/95الی  1/3/95 )مجري( (گهرباران–رياي خزر )مازندران بررسی گونه اي و ساختار زيستی ماهیان در منطقه جنوب شرقی د 70

سفید، کپور و کفال( در  71 صید گونه هاي مختلف ماهیان ) ستی با میزان تراکم و  سی ارتباط بین پارامترهاي زي برر

 )همكار اصلی( گهرباران(-آبهاي منطقه جنوب شرق درياي خزر )مازندران

  × 1/9/95الی  1/3/95

  × 1/7/96الی  1/1/94 )مجري( پارامترهاي زيستی و برآورد ذخاير کیلكا ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر بررسی 72

  × 1/7/96الی  1/7/94 )مجري( (1394ـ96بررسی ذخاير کفال ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر ) 73

  × 1/7/96 یال 1/7/94 )همكار اصلی( (1394ـ96هاي ايرانی درياي خزر )ارزيابی ذخاير ماهی سفید در آب 74

  × 1/7/96 یال 1/7/94 )همكار اصلی( (1394ـ96هاي ايرانی جنوب درياي خزر )بررسی ذخاير ماهی کپور وکلمه در آب 75

  × 1/10/96الی  1/1/95 لی()همكار اص امكان سنجی تكثیر طبیعی ماهی سفید درياي خزر درپايین دست رودخانه هاي نسارود و کاظم رود 76

  × 1/1/97الی  1/7/94 )مجري( (1394-96پويايی جمعیت، ارزيابی و مديريت ذخاير ماهیان استخوانی در سواحل ايرانی درياي خزر ) 77

سان تی آر 78 ضد قارچی محلول هوآ شگاهی و تعیین Huwa- San TR- 50) 50ارزيابی اثر  شرايط آزماي ( در 

MIC  وMLC همكار اصلی( آن بر قارچ ساپرولگنیا( 

  × 1/1/97الی  1/12/95

سل پايه در مرکز  79 سالمت جهت به گزينی مولدين ن شاخص هاي  شتی و تعیین  ضوابط بهدا  SPFارزيابی و تعیین 

 )همكار اصلی(

  × 1/4/97الی  1/10/94

ــادي 80 ــناور در منطقه ج-ارزيابی اقتص نوبی درياي اجتماعی پروررش ماهی قزل آالي رنگین کمان در قفس هاي ش

 )همكار اصلی( خزر

  × 1/4/97الی  1/9/95

ــفید و گونه 81 ــتخوانی در آبارزيابی ذخاير ماهی س  (1396ـــــ97هاي ايرانی درياي خزر )هاي کمیاب ماهیان اس

 )مجري(

  × 1/7/97الی  1/7/96

  × 1/7/97 یال 1/6/96 )مجري( (1396-97بررسی پارامترهاي زيستی و برآورد ذخاير کفال ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر ) 82

  × 1/7/97الی  1/7/96 )مجري( بررسی خصوصیات زيستی و پويايی جمعیت ماهیان درياچه سد آزاد سنندج )استان کردستان( 

سنندج بمنظور  83 سد آزاد  شاخص کیفیت آب ايران در درياچه  سیون( و  سی پديده تغذيه گرايی )يوتريوفیكا برر

 )همكار اصلی( یالتیفعالیت هاي ش

  × 1/10/97الی  1/7/96

  × 1/10/97الی  1/7/96 )مجري( (1396-97پويايی جمعیت، ارزيابی و مديريت ذخاير ماهیان استخوانی در سواحل ايرانی درياي خزر ) 84

  × 1/11/97الی  1/7/96 )مجري( بررسی برخی ويژگیهاي زيستی و برآورد ذخاير کیلكا ماهیان در سواحل ايرانی درياي خزر 85

 شناسايی و بررسی تنوع زيستی ماهیان و ساختار جوامع زئوپالنكتونی سد آزاد سنندج به منظور فعالیت هاي شیالتی 86

 )همكار اصلی(

  × 1/12/97الی  1/12/96

  × 1/12/97الی  1/12/96 همكار اصلی() ( گونه از ماهیان درياچه سد آزاد سنندج به منظور فعالیت هاي شیالتی10بررسی رژيم غذايی ده ) 87

 هاي شیالتیبررسی توان تولید، برداشت ماهیان و توسعه صید و صیادي در سد آزاد سنندج به منظور توسعه فعالیت 88

 )همكار اصلی(

  × 1/12/97الی  1/12/96

  × 1/5/98الی  1/11/96 ()همكار اصلی تدوين ضوابط و معیار هاي محل استقرار قفس هاي پرورش ماهیان دريايی 89

  × 1/11/98الی  1/7/97 )مجري( بررسی خصوصیات تولید مثل ماهیان سفید و کفال طالئی در سواحل ايرانی درياي خزر 90

   1/3/99الی  1/8/97 استخراج آستاگزانتین از میكروجلبك هماتوکوکوس و ارزيابی خواص کارکردي و پايداري آن 91

صید ماهیان دريايی در محدوده آبهاي ايرانی خلیج فارس، دريا 92 سی اثرات تغییر اقلیم بر زي توده و ترکیب   يبرر

 (جريم) ( 1397-1385)  کلروفیل و حرارت درجه پارامترهاي بر تاکید با–عمان و درياي خزر 

 ×  1/7/99الی  1/10/97

ــی برخی پارامترهاي بیولوژيك و برآورد ذخاير کیلكا ماهیان در آب هاي ايرانی درياي خزر)  93  (1397-98بررس

 )مجري(

 ×  1/10/99الی  1/7/97

سواحل ايرانی درياي خ 94 ستخوانی در  شت از ذخاير ماهیان ا ضعیت بردا سی و  (1397-99زر )ارزيابی ذخاير و برر

 )مجري(

 ×  1/10/99الی  1/7/97

صیات تولید مثل ماهی کپور)  صو سی خ (در پره هاي Rutilus caspicus( و کلمه )Cyprinus carpioبرر

 ()همكار اصلی صیادي سواحل ايرانی درياي خزر

 ×  1/11/99الی  1/7/98
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 ×  1/11/99الی  1/7/97 (مشاور) (1397-98متر ) 30پايش اکولوژيك سواحل جنوبی درياي خزر تا عمق  95

ستان مازند 96 سواحل ايرانی درياي خزر ) ا سالهاي ارزيابی ذخاير ماهیان خاوياري در  )همكار  1397 – 99ران( طی 

 (اصلی

 ×  1/1/00الی  1/9/97

ــه جنوبی درياي خزر  97 ــنجی ماهیان خاوياري در )آبهاي ايرانی( حوض ــت س ــی آماري و زيس  1398-1400بررس

 (مشاور)

 ×  1/7/01الی  1/1/98

 

 

 


