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  :مرتبط با حوزه فعالیت گروه هاي تحقیقاتی طرح - ب

  کارفرما  عنوان طرح  ردیف
تاریخ 

  روعش

تاریخ 

  خاتمه

 رحطمسئولیت در 

  همکار/مجري

1 

مطالعه پایش و تعیین فیزیکوشیمیایی رودخانه سیاهرود و 

ارائه راهکارهاي مدیریتی و اجرایی جهت کاهش و کنترل 

  آلودگی

  مجري  1387  1387  مازندران

2 

ارزیابی تاثیر مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر سم 

  ماهی افالتوکسین در محیط کشت  و  پودر

  مجري  1387  1387  مازندران

3 
 Stickتولید پروتئین تک یاخته از پروتئین هیدرولیز شده 

Water  

  مجري  1387  1387  مازندران

4 

تعیین بیواندیکاتورهاي رودخانه هاي تجن و شیرود با 

  هدف جایگزینی با برخی از فاکتورهاي شیمیایی

  مجري  1386  1384  سازمان مدیریت و برنامه ریزي

  

5 

دستیابی به دانش فنی تولید پروتئین تک یاخته از ضایعات 

  ماهی 

  مجري  1386  1384  تهران-مازندران

  

6 
تهیه پنیر ماهی از ماهی فیتوفاگ با استفاده از 

  کواگوالسیون اسیدي 

  مجري  1386  1384  گیالن - مازندران 

7 
هاي محلول در شیر خام با  آنالیز کمی و کیفی ویتامین

 HPLCتگاه استفاده از دس

  مجري  1386  1385  دانشگاه آزاد سبزوار

8 

  مجري  1383  1382  مازندران  متر 10بررسی میکروبی آب دریاي خزر در اعماق کمتر از 

  

9 

تولید باکتریهاي نوترکیب به منظور تجزیه ترکیبات 

 با روش ژن کلونینگارگانوکلره 

  مجري 1383 1380 پروژه ملی

10 

به منظور بهینه سازي  تهیه پروبیوتیک باکتریایی

 آبی  استخرهاي پرورش ماهیان گرم
 مازندران

  مجري 1382  1380

11 
بررسی جامع اکولوژیک رودخانه ها و تاالبهاي مهم 

بررسی لیمنولوژیک رودخانه  - 1شیالتی دریاي خزر فاز 
  مازندران

  همکار  1384  1379



 

  تنکابن و تجن –هاي شیرود 

12 

در ماهی   Eبوتولینوم تیپ بررسی و جداسازي کلستریدیوم 

  دودي ، تازه و خاویار در استان مازندران

  مجري  1376  1376  مازندران

13 

بررسی اصالح روش تولید پودر ماهی کیلکا به منظور 

 افزایش کیفیت 
 مازندران

  همکار 1379 1377

14 
 بررسی توسعه صنایع تولید پودر ماهی استان مازندران

 مازندران
  همکار 1379  1378

15 

 EECارزیابی بهداشتی صیدگاههاي بازسازي شده با کد 

  ن مازندارنادراست
 مازندران

  همکار 1382 1380

16 

مطالعه و کنترل عوامل موثر در تغییرات میکروبی و 

و مدلهاي  HACCPشیمیایی خاویار با استفاده از سیستم 

  پیشگو

 مازندران
  همکار 1380 1376

17 

ی کیلکا جهت مصارف هاي ماه ارزیابی تصفیه روغن

 انسانی 
 مازندران

  همکار 1380 1378

18 
  تهیه فیش فینگر از ماهیان پرورشی

 مازندران
  همکار 1380 1378

19 

بررسی تاثیر متقابل فعالیتهاي تولیدي بر اکوسیستم حوضه 

کارگاههاي تکثیر وپرورش رودخانه  - 1دریاي خزر فاز 

  هراز

  همکار  1383  1382  مازندران

20 

وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان  بررسی

  سردآبی در سه استان مازندران ، تهران و گیالن

  همکار  1388  1383 مازندران

  

21 

بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان 

  گرم آبی  استانهاي مازندران و گلستان

  همکار  1388  1383 مازندران

  

22 
وژي و آلودگیهاي زیست بررسی هیدرولوژي و هیدروبیول

  محیطی حوضه جنوبی دریاي خزر

  همکار  1383  1382 مازندران

  همکار  1383  1381 مازندران  بررسی فون انگلی و میکروبی شانه دار مهاجم دریاي خزر 23

  همکار  1382  1380  مازندران  ارزیابی بهداشتی صیدگاههاي ماهیان خاویاري 24



 

25 
کا در مخزن آب سرد ، مطالعه و نگهداري حمل ماهی کیل

  یخ خرد شده و آب و یخ

  همکار  1377  1376  مازندران

26 

تولید پپتون از باقیمانده هاي ماهیان دریایی و پرورسی با 

استفاده از آنزیمهاي تجاري با هدف تهیه محیط کشت 

)                                                ماهیان گرمابی : فاز اول ( باکتریایی

  مجري  1392  1389  مازندران

27 

بررسی امکان تولید پروبیوتیک بمنظور افزایش سیستم 

آال در برابر بیماري استرپتوکوکوزیس و مقایسه  ایمنی قزل

  آن با پروبیوتیکهاي وارداتی       

  مجري  1391  1389  مازندران

28 

باکتریوسین و (کتیک استفاده از متابولیتهاي باکتریهاي ال

به منظور افزایش زمان ماندگاري ماهی ) اسیدهاي آلی 

قزل آالي رنگین کمان و تاثیر آنها بر باکتریهاي شاخص 

  در قالب مطالعات تلقیحی

  مجري  1392  1389  مازندران

29 

بررسی جامع لجن تصفیه خانه فاضالب شهرك نساجی 

ستان قائم شهر به لحاظ استفاده در صنعت کشاورزي ا

  مازندران

  مجري  1391  1389  مازندران

30 

ــک    ــی آروماتی ــاي پل ــدروکربن ه ــوژیکی هی ــه بیول   تجزی

توسـط باکتریهـاي جـدا    ) آنتراسن ، پیرن ، بنزو آلفا پیرن( 

  شده از رسوبات بستر مصب رودخانه تجن

  مجري مشترك  1393  1391  مازندران

31 

( نسانی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده آبزیان بر بیماریهاي ا

پروتئین هیدولیز شده ماهی کیلکا بر سرطان : فاز اول 

  )پستان

  مجري  1392  1388  مازندران

32 

ارائه راهکارهاي مدیریتی و اقتصادي استفاده از کـود  آلـی   

در صنعت آبـزي  )  (cowdungشیرابه کود گاوي ( مایع 

  پروري ماهیان گرمابی 

  همکار  1390  1389  مازندران

33 
اي نوترکیب به منظور مبارزه با بیماري تولید واکسنه

  استرپتوکوکوزیس

  همکار  1390  1387  کشور

34 
تعیین مقدار باقی مانده حشره کشهاي ارگانوفسفره در 

  ماهی در مصب رودخانه هاي استانهاي شمالی ایران

  همکار  1388  1386  گیالن و گلستان -مازندران

35 
ر آبهاي بررسی میکروبهاي اندیکاتور و تخم نماتود د

سطحی، زیرزمینی و پساب در حوضه سد منگل در استان 

  مجري  1389  1388  تهران -مازندران



 

  

  

  :هاي مرتبط با حوزه فعالیت گروه نامه راهنمایی پایان - ج

 عنوان  ردیف

 مقطع

 دانشگاه
ارائه پایان سال 

 نامه

ی
اس

شن
کار

 
شد

ار
  

ي
تر

دک
  

1  

  هوازي شانه دار مهاجم دریاي خزرمنفی بررسی فلور باکتریهاي گرم 
واحد آزاد اسالمی  دانشگاه  *

 تنکابن 

1381  

2  
تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد و بازماندگی مرحله الروي ماهی قزل آالي 

  رنگین کمان
 تربیت مدرسدانشگاه   *

1383  

3 

دریاي جداسازي اریزوپیلوتریکس از صیادان و ماهیان استخوانی در حوزه جنوبی 

  خزر
  دانشگاه آزاد   *

 علوم و تحقیقاتواحد 

1384  

4 
بررسی برخی فاکتورهاي شیمیایی و میکروبی در دو ماهی بیگ هد و کپور 

  علفخوار
 دانشگاه آزاد   *

1384  

5 

  جداسازي لیستریا از ماهی فیتوفاگ دودي و تازه
 دانشگاه آزاد   *

 

1384  

  مازندران

36 

بررسی پارامترهاي فیزیکو شیمیایی، زیست محیطی 

ودترجنتها در آبهاي سطحی، زیرزمینی و پساب در حوضه 

  سد منگل در استان مازندران

  همکار  1389  1388  تهران -مازندران

37 

رسی موجودات ماکروبنتوزي در آبهاي سطحی حوضه بر

  سد منگل در استان مازندران

  همکار  1389  1388  تهران -مازندران



 

6 

ترن از بنادر استان مازندران و ارزیابی جداسازي باکتریهاي تجزیه کننده فنان

  سینتیک رشد آنها

* 
  واحد تنکابندانشگاه آزاد  

 

1384  

7 

از بنادر استان مازندران و ارزیابی  نفتالنجداسازي باکتریهاي تجزیه کننده 

  سینتیک رشد آنها

* 
  دانشگاه آزاد واحد  

 علوم وتحقیقات

1384  

8 

 *  درجه - 18ید نگهداري شده در دماي بررسی فاکتورهاي شیمیایی در ماهی سف
  دانشگاه آزاد واحد  

 الهیجان

1383  

9 

 *  بررسی فلور قارچی دوغ هاي مصرفی در شهرستان گرگان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم تحقیقات

1386  

10 

بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ماهی کپور و سفید دودي نگهداري شده در 

  درجه 25و  4دو دماي 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم تحقیقات

1386  

11 

 *  کارخانجات پودر ماهی Steak Waterتولید پروتئین تک یاخته از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 گرگان

1386  

12 

تاثیر پروبیوتیکهاي میکروبی بر رشد ، بقاء و تقویت سیستم ایمنی ماهیان 

  سردآبی

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

لوم تحقیقاتع  

1386  

13 

اثر ضد میکروبی عصاره جلبک کلرال و سندسموس بر برخی از باکتریهاي 

  بیماریزا

* 
آزاد واحد قائمشهر دانشگاه    

1388  

14 

تاثیر پري بیوتیک اینولین بر رشد ، بازماندگی و تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل 

  آال

* 
آزاد واحد بابل دانشگاه    

1388  

15 
بر رشد ، بازماندگی ، تقویت سیستم ایمنی ماهی  Aqualaseوتیک تاثیر پروبی

  کپور دریایی و رویارویی با باکتري بیماریزا آئروموناس

* 
آزاد واحد بابل دانشگاه    

1388  

16 

 Listeriaنایسین و اسانس آویشن بر باکتري  اثر بازدارندگی

monocytogenes  در گوشت چرخ شده ماهی

  (Hypophthalmichthys molitrix)فیتوفاگ

* 
 دانشگاه زابل 

1389  

17 

به منظور افزایش زمان  zاستفاده ترکیبی از برخی اسیدهاي آلی و نایسین 

  درجه سانتیگراد 4ماندگاري فیله ماهی سفید نگهداري شده در دماي 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 قائمشهر

1389  



 

18 

 pentasaceusو  Lactobacillus plantarumبررسی اثر باکتري هاي 

Pediococcus  و دماهاي مختلف فراوري بر روي خصوصیات کارکردي

  )  Cyprinus  carpio(سوسیس تخمیري تهیه شده از ماهی کپورمعمولی 

* 
 دانشگاه کشاورزي ساري 

1389  

19 

فیله ماهی کپور   و سدیم استات بر زمان ماندگاري  Z باکتریوسین بررسی اثر

  وره نگهداري در یخچالنقره اي در طول د
دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 قائمشهر 

1388  

20 

ماهی قزل آال رنگین  به منظور افزایش زمان ماندگاري Zاستفاده از باکتریوسین 

درجه  4شکم خالی و فیله شده در بسته بندي  بصورت خالء در دماي  کمان

  سانتیگراد

 دانشگاه تربیت مدرس  *
1388  

21 

بر کیفیت فیله کپور نقره اي  Zیرات اسانس آویشن شیرازي و نایسین بررسی  تاث

  در مدت نگهداري دریخچال  

* 
 دانشگاه زابل 

1388  

22 

تاثیر پروتئین هیدرولیز شده تن ماهیان بر روي فاکتور هاي رشد و سیستم ایمنی 

  قزل آالي رنگین کمان 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم تحقیقات

1389  

23 

و سدیم الکتات به منظور افزایش زمان ماندگاري   A استفاده ترکیبی از نایسین

  درجه 4فیله  بسته بندي شده ماهی کپور نقره اي در دماي 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 قائم شهر

1389  

24 

در ) G2 و  B1 ،B2  ،G1(ارزیابی تاثیر مخمر کاندیدا کروزه اي بر افالتوکسین

  )در پودر ماهی کیلکا(invivo و ) محیط کشت (  Invitroشرایط 

* 
 دانشگاه آزاد واحد سبزوار 

1388  

25 

بر فیله ماهی کپور نقره اي در  Aبررسی اثرات اسانس آویشن شیرازي و نایسین 

   درجه سانتی گراد  4مدت نگهداري در 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 قائمشهر

1389  

26 
) بیگ هد( ریایی به منظور هیدرولیز سر ماهی سرگنده استفاده از آنزیمهاي باکت

 Listeria)با هدف تولید پپتون پایه براي کشت باکتري لیستریا مونوسیتوژنز 

monocytogenes)   

* 
 دانشگاه گرگان 

1389  

27 

به منظور هیدرولیز امعاء و احشاء ماهی و گیاهی استفاده از آنزیمهاي حیوانی 

تولید پپتون پایه براي کشت باکتري الکتوباسیلوس  با هدف) بیگ هد( سرگنده 

  (Lactobacillus plantarum)پالنتاروم

* 
 دانشگاه آزاد واحد سبزوار 

1389  

28 

بررسی خواص عملکردي پروتئین هاي هیدرولیز شـده ضـایعات پـس از پخـت     

  ماهی تن با استفاده از آنزیم آلکاالز

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 ورامین

1389  

29 

به منظور افزایش زمـان مانـدگاري     اسانس زیره و  Z استفاده ترکیبی از نایسین

  درجه 4فیله  بسته بندي شده ماهی کپور نقره اي در دماي 

* 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 قائمشهر

1389  



 

30 

تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء ماهی کپور پرورشی و استفاده از آن 

  ن محیط کشت پایه دو باکتري ویبریو آنگوئیالروم و آئروموناس سالمونیسیدابعنوا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 علوم تحقیقات

1389  

31 

ارزیابی اثر مهار کننده باسیلوس لیکنوفورمیس بر تیپهاي مختلف افالتوکسین در 

  شرایط آزمایشگاهی و پودر ماهی کیلکا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

ندرعباس ب  

1388  

32 

تاثیر عصاره گیاه رازیانه به فرم نانو بر گوشت چرخ شده مـاهی کیلکـا آلـوده بـه     

  باکتري سودوموناس آئروجینوزا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 علوم تحقیقات

1391  

33 

استفاده از نایسین ریزپوشانی شده و سیترات سـدیم بـه منظـور افـزایش زمـان      

ــ  ــاهی ق ــه م ــدگاري فیل ــان مان ــین کم  Onchorynchus)(زل آالي رنگ

mykiss در بسته بندي باروش اتمسفر اصالح شده)MAP (    و تـاثیر آنهـا بـر

  باکتري استافیلوکوکوس اورئوس

  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  * 

 علوم تحقیقات

1391  

34 

ارزیابی تاثیر الکتوباسیلوس پالنتـاروم  بـر رشـد، بقـاء، فلورباکتریـایی دسـتگاه       

  (Acipenser baerii)و سیستم ایمنی تاس ماهی سیبريگوارش 

  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 رشت

1391  

35 

طراحی محیط کشت جدید بر پایه پروتئین تهیه شده از ماهی کیلکا به منظور کشت 

  برخی از باکتري هاي استارتر در مواد غذایی

  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 تنکابن 

1391  

36 

و سدیم استات در گوشت چرخ شـده مـاهی کپـور شـاهد و      Zاز نایسین استفاده 

  آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس

  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   *

 سوادکوه 

1391  

37 

مطالعه اثر نایسین نانوانکپسوله شده با لیپوزوم به منظور افزایش زمان ماندگاري 

  وژنزسوریمی کیلکاي شاهد و آلوده به لیستریا مونوسیت

  

ازاد اسالمی واحد علوم و   *

 تحقیقات

1391  

38 

ــر     ــوهی ب ــه ک ــانولی  پون ــانس وعصــاره مت ــایی اس ــرات ضــد باکتری بررســی اث

  استرپتوکوکوس اینیایی

  

موسسه غیر انتفاعی خزر   *

 محمود آباد 

1391  



 

39 

ــیمیایی  ــایی (هیدرولیزشــ ــیدي و قلیــ ــاهی   )اســ ــاء مــ ــاء و احشــ امعــ

هاي تولید شده و اثر پپتون) Hypophthalmichthys moltirix(فیتوفاگ

ــاکتري    ــت ب ــراي کش ــع ازت ب ــوان منب ــه عن ــايب   Pseudomonasه

aeruginosa و  Listeria monocytogenes   

  

  

 دانشگاه کشاورزي ساري  
1391  

40 

استفاده از محیط کشت جدید بر پایه پروتئین هیدرولیز شده بافت سینه مـرغ بـه   

  ي استارتر مورد استفاده در صنایع لبنی منظور کشت برخی از باکتریها
  دانشگاه آزاد واحد تنکابن  

1392  

  

  :ثبت اختراع مرتبط با حوزه فعالیت گروه -د

 مرجع تأیید کننده تأییدیه/ تاریخ و شماره ثبت نام اختراع ردیف

1 

دستیابی به دانش فنی تولید پپتون از ضایعات 

 شیالتی و معرفی آن بعنوان محیط کشت پایه

  باکتریها

38707786 

21/7/1387.  

سازمان ثبت اسناد و امالك 

 کشور

2 

دستیابی به دانش فنی تولید پپتون از ضایعات 

شیالتی و معرفی آن بعنوان محیط کشت پایه 

  باکتریها

8278/5  

12/7/1388  

معاونت  - بنیاد ملی نخبگان

 فناوري ریاست جمهوري

  

اسکن گواهی + قرارداد پژوهشی ات اسکن صفح: شامل(طرح پژوهشی  2پژوهشگر شاخص الزم است مستندات : 1تذکر

  .را ارائه نمایدگواهی ثبت اختراع بجاي طرح پژوهشی یا اسکن  )از کارفرما طرححسن انجام کار همان 

  .طرح پژوهشی را ارائه نمایند 1سایر پژوهشگران فقط مستندات : 2تذکر 



 

 

  :مرتبط با حوزه فعالیت گروه مقاالت - ه

  :مرتبط با حوزه فعالیت گروه ISI مقاالت چاپ شده در مجالت -1

  سال چاپ  شماره مجلھ  عنوان مجلھ عنوان مقالھ ردیف

1  

Distribution and density of juvenile 

Acipenser persicus at the lower 10 

meter depth of the southern Caspian 

Sea 

J. Appl. Ichthyology   

2006 

2  

Microbial and chemical quality 

evaluation of caviar in Iranian 

processing plants in line with the 

European community code 

J. Appl. Ichthyology  2006 

3  

Changes in TVN and psycrotrophic 

bacteria in Persian sturgeon Caviar 

(Acipenser persicus ) during 

processing and cold storage 

J. Appl. Ichthyology  2006 

۴  

Growth and toxigenesis study of 

Clostridium botulinum type E affected 

by various formulations of salt and 

preservatives in Persian caviar 

International of Food 

Microbiology 

  

2006 

۵  

Effect of delayed icing on quality 

changes of iced  rainbow  trout 

(Onchorynchus mykiss) 

Food Chemistry  2007 

۶  

Study of Clostridium botulinum by 

Various Formulationsof Salt and 

Preservatives in Persian Caviar 

ENVIRONMENTAL 

JUSTICE 

 

 2009 

٧  

Use of hydrolysates from yellowfin 

tuna Thunnus albacares fisheries by-

product as a nitrogen source for 

Int Aquat Res  

 

 1 2009 



 

bacteria growth media 

٨  

Fish protein hydrolysates production 

from yellowfin tuna Thunnus albacares 

head using Alcalase and Protamex 

Int Aquat Res  

 

2 2010 

٩  

Chemical and Biochemical Hydrolysis 

of Persian Sturgeon (Acipenser 

persicus) Visceral Protein 

Food Bioprocess 

Technol 

 2009 

١٠  

Use of Hydrolysates from Yellowfin 

Tuna (Thunnus albacares) Heads as a 

Complex Nitrogen Source for Lactic 

Acid Bacteria 

Food Bioprocess 

Technol 

 2009 

11  

The effect of enzymatic hydrolysis 

time and temperature on the properties 

of protein hydrolysates from Persian 

sturgeon (Acipenser persicus) viscera 

Food Chemistry  

 

115 2009 

12  

Changes in Nutritional Factors of 

Freezed Kutum (Rutilus frisii kutum) 

  

World Journal of 

Zoology 

 

 2008 

13  

The effect of  Zataria multiflora Bioss 

essential oil and nisin on chemical 

characteristics of Rainbow trout fillet 

stored at 4 oC 

Probiotic and 

Atimicrobial Protein 

 2012 

14  

Effects of Probiotic Aqualase on 

Kutum Fries (Rutilus frisii kutum) 

Growth and Immunity Characteristics 

Journal of Scientific 

Research    2012 

15  

Parasites and bacteria isolated from 

ctenophore invaders, Mnemiopsis 

leidyi and Beroe ovata 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences   12(3) 2013 

16  

Use of Hydrolysates from Silver Carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) Head 

as Peptone for Vibrio anguillarum and 

Optimization Using Response Surface 

Method (RSM) 

Journal of Aquatic 

Food Product 

Technology,  

20 2011 

17  

Evaluation of Aqualase as Probiotic on 

Wild Carp (Cyprinius Carpio) Growth, 

Immunity Characteristics and 

Research Journal of 

Fisheries and 

5(2) 2010 



 

Resistance to Streptococcosis Hydrobiology,  

18  

The Influence Probiotic of Aqualase 

on the Survival, Growth, Intestinal 

Microflora and Challenge Infection in 

Wild Carp (Cyprinius Carpio L.) 

Research Journal of 

Fisheries and 

Hydrobiology,  

5(2) 2010 

19  

Effect of prebiotic (GroBiotic®-A) 
on the growth performance and 
intestinal microflora on rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum) 

Journal of Research 

in Biology 

 2011 

20  

The effects of coating and Zataria 
multiflora Boiss essential oil on 
chemical attributes of Silver carp 
(Hypophthalmichthys molitrix) 
fillet stored at 4ºC 

International Food 
Research Journal 

  

 2011 

21  

Distribution and molecular 

identification of some causative agents 

of streptococcosis isolated from 

farmed rainbow trout ( Oncorhynchus 

mykiss) in iran 

Iranian Journal of 

Fisheris Sciences 

 2011 

22  

Biochemical and hemato-

immunological parameters in juvenile 

beluga (Huso huso) following the diet 

supplemented with nettle 

(Urtica dioica) 

Fish & Shellfish 

Immunology 

36 2014 

23  

Parasites and bacteria isolated from 

ctenophore invaders, Mnemiopsis 

leidyi and Beroe ovata 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

12 2014 

24 

Isolation and Identification of 

Aeromonas hydrophila From Cultured 

Sturgeon (Huso huso, Acipenser 

nudiventris) in Iran 

Global Veteneria 

  

2015 

25 

First isolation and identification of 

Vibrio vulnificus (biotype 2) from 

cultured sturgeon (Huso huso) in Iran 

Caspian Journal of 

Environmental 

Sciences 

 2015 



 

26 

 
 Experimental study to evaluate the 
pathogenicity of Streptococcus 
iniae in Guppy (Poecilia reticulata) 

 
 International Journal 

of Aquatic Biology  

 2015 

27 

 

 A survey on parasitic infection in 

Persian sturgeon, Acipenser persicus, 

from northern Iran 

Veterinary Research 

Forum  

 2015 

28 

Effect of nisin as a biopreservative 

agent on quality and shelf life of 

vacuum packaged rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) 

stored at 4 °C  

J Food Sci Technol 

 2015 

29 

Antibacterial characteristics of grape 

seed extract and nano-grape seed 

extract in in vitro and in vivo assays 

Journal of Animal 

and Poultry Sciences,  

3 2014 

30 

Evaluation of in vitro antimicrobial 

activity of some Iranian medicinal 

herbs against Staphylococcus 

aureus causing food poisoning  

International 

Research Journal of 

Applied and Basic 

Sciences 

 2015 

31 

Pterophyllum scalare (Perciformes: 

Cichlidae) A New Paratenic Host of 

Capillaria sp. (Nematoda: 

Capillariidae) in Iran 

World Journal of 

Zoology 

8(4)   

 

2013 

32 

Aqualase<sup>®</sup>, a yeast-

based in-feed probiotic, modulates 

intestinal microbiota, immunity and 

growth of rainbow trout 

Oncorhynchus mykiss 
 

Aquaculture 

Research 
 

48(4) 2017 

33 

Effects of Pediococcus pentosaceus 

supplementation on growth 

performance, intestinal microflora 

and disease resistance of white 

shrimp, Litopenaeus vannamei 

Aquaculture 

Nutrition 
 

10.1111/anu.12515 2017 



 

 

34 

Hemato-Immunological Responses 

and Disease Resistance in Siberian 

Sturgeon Acipenser baerii Fed on a 

Supplemented Diet of Lactobacillus 

plantarum  
 

Probiotics and 

Antimicrobial 

Proteins 
 

9(1) 2017 

35 

Influence of Lactobacillus 

plantarum inclusion in the diet of 

Siberian sturgeon (Acipenser 

baerii) on performance and 

hematological parameters 
 

Turkish Journal 

of Fisheries and 

Aquatic Sciences 
 

17 2017 

36 

Antimicrobial and antioxidant 

effects of nisin Z and sodium 

benzoate in vacuum packed 

Caspian Kutum (Rutilus frisii) fillet 

stored at 4°C 
 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 
 

15(2) 2016 

 

Chemical composition and in vitro 

antimicrobial activity of some 

Iranian medical herbs against 

Yersinia ruckeri 

 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 

15(3) 2016 

37 

Dietary Administration of 

Lactobacillus plantarum Enhanced 

Growth Performance and Innate 

Immune Response of Siberian 

Sturgeon, Acipenser baerii 

 

Probiotics and 

Antimicrobial 

Proteins 

8(1) 2016 

38 

Effect of dietary GroBiotic®-A 

supplementation as a prebiotic on the 

intestinal microflora, growth 

performance, haemato-serological 

parameters, survival rate and body 

Aquaculture 

Nutrition 

 2016 



 

composition in juvenile beluga (Huso 

huso Linnaeus, 1754) 

 

39 

Host-derived probiotics Enterococcus 

casseliflavus improves resistance 

against Streptococcus iniae infection in 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

via immunomodulation 

 

Fish and Shellfish 

Immunology 

52 2016 

40 

The Effect of Ajwain (Trachyspermum 

ammi) Extracted by Ultrasound-

Assisted Solvent on Quality Properties 

of Silver Carp (Hypophthalmichthys 

molitrix) Surimi Stored at 4C 

 

Journal of Food 

Processing and 

Preservation 

 

40(2) 2016 

41 

Antibacterial activities of nisin 

encapsulated in zein and modified 

atmosphere packaging on rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss) fillet 

during chilled storage 4°C 

 

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 

14(2) 2015 

42 

Dietary peppermint (Mentha piperita) 

extracts promote growth performance 

and increase the main humoral 

immune parameters (both at mucosal 

and systemic level) of Caspian brown 

trout (Salmo trutta caspius Kessler, 

1877) 

 

Fish and Shellfish 

Immunology 

 

47(1) 2015 

43 

Use of Hydrolysates from Yellowfin 

Tuna (Thunnus albacares) Heads as a 

Complex Nitrogen Source for Lactic 

Food and 

Bioprocess 

Technology 

 

5(1) 2015 



 

Acid Bacteria 

 

  

  :مرتبط با حوزه فعالیت گروه پژوهشی داخلی - علمی  چاپ شده در مجالت مقاالت -2

  سال چاپ  شماره مجله  عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

1  

مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویار و 

 محیط فرآوري آن

مجله دامپزشکی دانشگاه 

  تهران

  1381 

2  

یی اشریشیاکلی و زا مطالعه پتانسیل رشد و توکسین

  در محیط خاویار Eکلستریدیوم بوتولینوم تیپ 

مجله دامپزشکی دانشگاه 

  تهران

  1381  

3  

بررسی تاثیر کلرید سدیم و متیل پارابن بر رشد مخمر 

 تورولوپس گلومراتا در شرایط آزمایشگاهی

 1381    پژوهش و سازندگی

4  

کارگاه  11بررسی بهداشتی و فیزیکوشیمیایی میگو در 

 عمل آوري استان بوشهر

 1380    بولتن علمی شیالت ایران

5  

بررسی حیات شبه هیستامینی به دنبال ماهی و 

 هاي آن فرآورده

 1381   مجله دامدار

6  

از ماهی دودي ،  Eجداسازي کلستریدیوم بوتولینوم تیپ 

  تازه و خاویار

  بولتن علمی شیالت ایران
 

1376 

7  

فنانترن از حوزه جداسازي باکتریهاي تجزیه کننده 

  جنوبی دریاي خزر

مجله محیط زیست و 

بیوتکنولوژي علوم 

 تحقیقات

  1384 

8  

بررسی فون باکتریهاي تجزیه کننده نفتالن در 

  حوزه جنوبی دریاي خزر

مجله محیط زیست و 

بیوتکنولوژي علوم 

  تحقیقات

  1384 

9  

بررسی کمی و کیفی سموم کلره و کودهاي 

  شیالتی استان مازندرانشیمیایی در رودخانه هاي 

مجله محیط شناسی 

  دانشگاه تهران

  1384 



 

10  
 1383    مجله علوم دریایی ایران  فلور باکتریایی غالب شانه دار مهاجم دریاي خزر

11  

تجزیه بیولوژیکی نفتالن با استفاده از باکتریهاي موجود 

  بنادر نوشهر و امیرآباداستان مازندران در

 1386    مجله علوم دریایی ایران

12  

بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی و میکروبی روغن ماهی 

 6تصفیه شده کیلکا و ارزیابی زمان ماندگاري آن در طی 

 ماه  

  1388  بولتن علمی شیالت ایران

12  

در شیر گاو منطقه  D3بررسی تغییر مقدار ویتامین 

  ساري در سه ماه اول سال

مجله علمی و پژوهشی 

 دانشگاه آزاد سبزوار

 1389 

13  

ارزیابی تاثیر مهار کننده باسیلوس لیکنوفورمیس بر 

در محیط کشت آزمایشگاهی  B2و  B1افالتوکسینهاي 

  و آرد ماهی کیلکا

مجله علمی و پژوهشی 

 دانشگاه آزاد سبزوار

  1389  

14  

و استات سدیم بر زماندگاري فیله  Zبررسی تاثیر نایسین 

  درجه 4دماي  ماهی کپور نقره اي در طی نگهداري در

مجله علمی و پژوهشی 

 دانشگاه آزاد سبزوار

  1389  

15  

در شیرهاي خام عرضه شده به  K1آنالیز کمی ویتامین 

  کارخانه شیر پاستوریزه پلیکا شهرستان ساري

مجله علوم دامپزشکی 

 ایران

  1387  

16  

 کشـنده  تحـت  هـاي  غلظت تأثیر شناسی آسیب بررسی

 Ctenopharyngodon) برخـی  بـر  دیازینون سم

idella) ( آمور) خوار علف کپور هاي اندام از  

 علــوم دانشــگاه مجلــه

  مازندران پزشکی

  1390  

17  

ارزیـابی تــاثیر مهارکننـده باســیلوس لیکنوفـورمیس بــر    

ــاي   ــین هـ ــت   G2و  G1افالتوکسـ ــیط کشـ در محـ

  آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا

ــیالت ــریه ش ــه  -نش مجل

  منابع طبیعی ایران

  1391  

18  

 بـاکتري اکسـید کننـده    گونـه  دو شناسـایی  و ازيجداس

 گـاز  ایـن  کاهش در آنها اثر ارزیابی و هیدروژن سولفید

  مزرعه و آزمایشگاهی شرایط در سمی

 زیســت علمــی مجلــه

  میکروبی فناوري

  1391  

19  

اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی نایسین بر فیله ماهی 

  الح شدهقزل آال بسته بندي شده به روش اتمسفر اص
  مجله شیالت آزاد شهر

  1391  

20  

ارزیابی بیوانـدیکاتورهاي میکروبـی رودخانـه شـیرود در     

 استان مازندران

مجلـــه دانشـــگاه علـــوم 

  پزشکی مازندران

  1391  



 

  

21  

استفاده از مخمرها به منظور تولید پروتئین تک یاختـه از  

  امعاء واحشاء تون ماهیان

 

ــی    ــت شناس ــه زیس مجل

  ایران

  1391  

22  

 توأم و تنهایی به شیرازي آویشن اسانس و نایسین تأثیر

 در شده تلقیح مونوسیتوژنز جمعیت لیستریا بر یکدیگر با

 فیتوفاگ ماهی شده چرخ گوشت

 صنایع و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی

 1390 

23  

استفاده از دو گونـه بـاکتري الکتیـک بـه منظـور تولیـد       

شـده کارخانجـات    پروتئین تک یاخته از آب ماهی تغلیط

  پودر ماهی کیلکا

ــه ــوم مجل ــذایی و  عل غ

  تغذیه

  1390  

24  

بررسی تاثیر پري بیوتیک اینولین بر فاکتورهاي سیسـتم  

ــاکتري     ــر ب ــزل آال در براب ــاهی ق ــت م ــی و مقاوم ایمن

  بیماریزاي استرپتوکوك

ــی    ــت شناس ــه زیس مجل

  ایران 

  1390  

25  

دماهـاي  بررسی اثر باکتري الکتوباسـیلوس پالنتـاروم و   
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 روش اتمسفر اصالح شده و بسته بندي در خالء در دماي یخچال

 1391 دومین سمیتار ملی امنیت غذایی
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 دماههپاي درونی مختلف
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بررسی میزان شیوع قرچ زدگی تخم تاس ماهی ایرانی در دوره انکوباسیون در  134

 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی
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135 Inhibitory effect of gram negative bacteria as 

biocontro; agent of fungi 
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