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 بسمه تعالی

 اجراییسوابق علمی و 

 اطالعات شخصی
 

 نام و نام خانوادگی: مرتضی عليزاده

 1347مرداد  13متولد:        

  (پيای کشورمرکز مرجع تيالمرکز ملی تحقيقات آبزیان آبهای شور )، بافق –جاده یزد  100کيلومتر  ،یزدنشانی: 

  035-32437314تلفن:         

 0913-158-4228همراه :         

  yahoo.com47m_alizadeh@ایميل  :        

 )گرایش تغذیه( تخصص: تکثير و پرورش آبزیان        

 (22پایه  دانشياروضعيت استخدامی: عضو رسمی و هيئت علمی موسسه تحقيقات شيالت ایران )        
 
 

  سوابق تحصيلی
   1370کارشناسی: مهندسی منابع طبيعی )شيالت و محيط زیست(، دانشگاه گرگان،       

   1374کارشناسی ارشد :  مهندسی منابع طبيعی ) شيالت( ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،        

 1379ت تهران، اد اسالمی واحد علوم و تحقيقادکترای تخصصی : شيالت ) تکثير و پرورش آبزیان( ، دانشگاه آز       

 

  اجرایی سوابق
 

  1371-74( رئيس اداره  آبزیان جهاد استان یزد، 1

 1374-75( مدیر شيالت و آبزیان استان یزد، 2

 1375 -79( رئيس بخش تحقيقات شيالت مرکز تحقيقات منابع طبيعی و امور دام استان یزد ، 3

 1379- 84افق، ب-شيالتی آبهای شور داخلی کشور ( رئيس ایستگاه تحقيقات4

 1384- 85( رئيس مرکز تحقيقات ماهيان سردآبی کشور )تنکابن( ، 5

)شئبکه آبئزی پئروری آسئيا و      NACAماهيئان سئردآبی سئازمان     lead center( هماهنگ کننده و مسئئو   6

  1384 – 85اقيانوسيه( در ایران،

 1384ماهيان سردآبی، ( عضو کارگروه تخصصی تکثير و پرورش 7

 1385 -1388( مدیر برنامه راهبردی تحقيقات ماهيان سردآبی کشور  8

 1386-1388( عضو هسته علمی برنامه ریزی آموزشی درسی تکثير و پرورش ماهيان سردآبی، 9

 1386 (،اسوجی) یمطهر ديشه یسردآب انيماه قاتيمرکز تحق( معاونت پژوهشی 10

 1390-1391، قشه راه توسعه ماهيان سردآبی( مسئو  تدوین گزارش ن11

 1393-1395، انیآبز هیتغذ یعضو کارگروه تخصص( 12
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 نونتا ک 1393، زدیاستان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی یو اقتصاد کشاورز ديتول یتخصص هتيعضو کم (13

ذتا  95داد ایران، از خر( هماهنک کننده طرح ملی اصالح نژاد قز  آالی رنگين کمان، موسسه تحقيقات شيالت 14

 کنون

تان از کشئور تاجيکسئ   -تنی تکثيروپرورش ماهی قز  آالی رنگئين کمئان   500( طراحی، اجرا و ناظر فنی فارم 15

 تا کنون 2009سا  

ز ژانویئه  ، ابرای شئرکت العئوفی عمئان      پرورش ميگوتکثير تنی  1000( مطالعات اوليه و تهيه طرح فنی فارم 16

 2015تا دسامبر  2015

 ر( مسئو  برنامه ملی اصالح نژاد قز  االی رنگين کمان در ستاد موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشو17

  

 (به عنوان مجری) فعاليت پژوهشی
 

در آبهئای لئش شئور زیرزمينئی، ایسئتگاه       (M.auratus &M.salience)( آداپتاسيون و پرورش کفا  دریای خئزر  1

 (1371-72تحقيقات شيالتی بافق )

 ر، ایستگاه( مقایسه پرورش تک گونه ای کفا  با دو گونه ای کفا  و کپور معمولی در استخرهای خاکی آب لش شو2

 (1374تحقيقات شيالتی بافق ، پایان نامه کارشناسی ارشد)

در اسئتخرهای خئاکی آب لئش شئور،      (Oncorhynchus myksis)( آداپتاسيون و پرورش قز  آالی رنگين کمئان  3

 (1375قيقات شيالتی بافق )ایستگاه تح

 Oncorhynchus)( روابط متقابل سطوح مختلف  پئروتئين و انئرژی جيئره ئئذائی بئر قئز  آالی رنگئين کمئان         4

myksis) ( 1380در آب لش شور، پایان نامه دکتری تخصصی ، ایستگاه تحقيقات شيالتی بافق) 

در  (Oncorhynchus myksis)رنگئين کمئان    ( کاربرد ضایعات عمل آوری شده ئالت در جيره ئئذایی قئز  آالی  5
 (1382ایستگاه تحقيقات شيالتی بافق ) مرحله پرواری ،

بافق  در استخرهای خاکی آب لش شور، ایستگاه تحقيقات شيالتی (Huso huso)( بررسی امکان پرورش فيل ماهی 6

(1382-1381) 

قئات  اده مجئدد آب خروجئی، ایسئتگاه تحقي   ( افزایش توليد در استخرهای خاکی پرورش قز  آال از طریئق اسئتف  7

 (1383-1384)شيالتی بافق 

در  (Huso   huso)( بررسی تاثير سطوح مختلف انرژی جيره ئذایی بر رشد و تکامل گنادهای جنسی فيل مئاهی   8

 (1383-1385)شرایط آب لش شور، ایستگاه تحقيقات شيالتی بافق 

 (1385-1388سطح کشور )(  برنامه راهبردی تحقيقات ماهيان سردآبی، 9

قاتی بافق ( بررسی عملکرد رشد قز  آال در استخر خاکی تحت شرایط محصور و افزایش دوره نوری،ایستگاه تحقي10

(1387-1386) 

 1386فق،( تکثير مصنوعی مولدین قز  آالی پرورش یافته در آب لش شور،مطالعه موردی،ایستگاه تحقيقاتی با11

 

روی قئز   التتيک و جلبکی  بر سالمت و  بهداشت مولدین، بازدهی تکثير و رشد مرحلئه  ( تاثير آستاگزانتين سن12

 (1390-1389)، ایستگاه تحقيقاتی بافق (Oncorhynchus mykiss)آالی رنگين کمان 
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طقئه  در آب لئش شئور من  ( Tilapia nilotica)( پروژه پرورش ماهی تيالپيئا  EIA( ارزیابی اثرات زیست محيطی )13

 (1390-1389)ایستگاه تحقيقاتی بافق  بافق یزد،

 (1391-1390، سطح کشور )( نقشه راه توسعه آبزی پروری سردآبی کشور14

 (1391-1392) زدیدر مناطق  مستعد استان  ايالپي(  پرورش تEIA)  یطيمح ستیاثرات ز یابیارز( 15

با  یقيلفت یرورپ یبه منظور آبز یرزآب کشاو یچاهها یبهره بردار یو ارائه الگوها ديتول ليپتانس یابیارز( 16

 در حا  اجرا -(ی)پروژه مل یشور قاتيمرکز تحق -یکشاورز

 ر حا  اجرا د -پرورش تيالپيابه منظور ( معرفی و اجرای تکنولوژی سيستم بدون تعویض آب 17

 

 فعاليت پژوهشی )به عنوان همکار(
 

 (1380-1382اه تحقيقات شيالتی بافق )ایستگ، بررسی ليمنولوژی استخرهای خاکی پرورش قز  آال (1

وشئهای   رافزایش توليد در استخرهای خاکی پرورش قز  آال در آب شور تا حد سيسئتم متئراکم بئا اسئتفاده از      (2

 (1381-1382، ایستگاه تحقيقات شيالتی بافق )هوادهی

رین،  شئور بئا شئي    بررسی مقایسه ای نتایج تکثير مولدین قز  آالی رنگئين کمئان بئال  ، سئازگار شئده در آب      (3

 (1381-1382ایستگاه تحقيقات شيالتی بافق )

ان مناسئش آبئزی پئروری در دشئت مروسئت اسئت       یو مکانها یالتيش یلهايپتانس یبررس یبرا GISاستفاده از  (4

 (1395-1392)زدی

 
 

 انتشارات
 تاليف و ترجمه کتاب:

ازمان شيالت ی  ذخيره کشاورزی ، انتشارات س، پرورش کپورماهيان در استخرها1377و نفيسی. م ، عليزاده ، م.( 1

 ص. 55ایران ،

 190يالت ایران،، مدیریت تغذیه در پرورش متراکم آبزیان ، انتشارات سازمان ش1380. و دادگر .ش .،عليزاده ، م( 2

 ص.

اسئتان  الت ، پرورش قز  آالی رنگين کمان در استخرهای ذخيره کشاورزی  ، انتشارات شي1379،  عليزاده ، م.( 3

 ص. 35یزد، 

 .ص 102،آلودگی آب )روشهای اندازه گيری آزمایشگاهی ( ، انتشارات موج سبز، 1383. ،عليزاده ، م( 4

 ص. 98، ماهيان تزئينی در اینترنت ، انتشارات موج سبز ،  1384. عليزاده ،م( نفيسی ،م و 5

 ص. 90 ، راهنمای گياهان آبزی ، انتشارات موج سبز، 1386.،عليزاده ، م( 6

 ص. 314، آبزی پروری و محيط زیست، انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ایران،1387.،عليزاده ، م( 7

 

سئازمان   ، گزارش نهایی برنامه راهبردی ماهيان سردآبی، موسسئه تحقيقئات شئيالت ایئران،    1387.،عليزاده ، م( 8

 ص.  306تحقيقات و آموزش کشاورزی، 
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 ص. 620اهی و سخت پوستان، انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ایران،، تغذیه م1388.،عليزاده ، م( 9

رشئی، انتشئارات   ، کاربرد بيوتکنولوژی در بهبود توليد و اصالح نئژاد آبزیئان پرو  1390.،عليزاده ، م( رزمی، ک و 10

 موسسه تحقيقات شيالت ایران

 64اه هرمزگان. نتشارات توسعه سبز. دانشگ. مدیریت مراکز تکثير خامه ماهی. ا1390.، عليزاده، م( نفيسی، م. و 11

  ص

اه علئوم  دانشئگ  . سئم شناسئی آبزیئان. انتشئارات    1393.، عليئزاده، م ( هدایتی، ع.، جهانبخش، ع.، قادری، ف. و 12

 ص212.گرگان یعيو منابع طب یکشاورز

 ص.  654ارس. فخليج  گاهدانش . پرورش تيالپيا. انتشارات1394.، عليزاده، م( نفيسی، م.، اخوان بهابادی، م، و 13

 

 تاليف مقاله:

،انتشارات 3ماره ، امکانات و پتانسيل های پرورش ماهی در استان یزد ،  مجله آبزی پرور، ش 1374 عليزاده ، م.،( 1

 سازمان شيالت ایران. 

، شماره ور، پرورش قز  آالی رنگين کمان در استخرهای خاکش آب لش شور، مجله آبزی پر 1375،  عليزاده، م.( 2

 ، انتشارات سازمان شيالت ایران. 6

کمئان در   ( تاثير سطوح مختلف انرژی بر رشد و ترکيش الشه قئز  آالی رنگئين  1381و  همکاران ) عليزاده، م.( 3

 .5شرایط آب لش شور، مجله دامپزشکی دانشگاه تهران،شماره 

4( AAAAAAAA.A., 2000. AAAAAAAAAAA AA AAAAAA AA AAAAA AAAAA.AAAA AAAAAAAAAA.  AA 25:3 

 

کمان در آب  ( اثرات  سطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره بر قز  آالی رنگين1383.و احمدی،م. ، )عليزاده، م( 5

 .  1لش شور، مجله علمی انگليسی شيالت ایران، شماره 

6( AAAAAAAA.A., 2003. AAAAAAAAAAA AA AAA AAAAAA AAAA AAAAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA. 
     IFRO newsletter. NO 36:4 
 

ی قئز   ،  مقایسه روند توسئعه ئئدد جنسئ    1384.و ابطحی،ب.،عليزاده، م( فالحتی مروست ،ع.،مجازی اميری،ب.،7

 ، 4ایران، شئماره   نردر آب لش شور و شيرین مجله علمی شيالت (Oncorhynchus myksis)آالی رنگين کمان

 112-135ص 

ی قئز   ،  مقایسه روند توسئعه ئئدد جنسئ    1384.و ابطحی،ب.،عليزاده، مازی اميری،ب.،( فالحتی مروست ،ع.،مج8

در آب لش شور و شئيرین مجلئه علئوم دریئائی، دانشئگاه تربيئت        (Oncorhynchus myksis)آالی رنگين کمان

 47-58، ص 1مدرس، شماره 

 .7شماره  ان، انتشارات موج سبز،، مواد ضد ئذائی در تغذیه آبزیان، مجله دنيای آبزی 1385. ،عليزاده، م( 9

-11، ص 22 ، اکوسيستمهای مصبی، مجله موج سبز، انتشارات موج سبز . شماره 1385بمانی،ا.،و  عليزاده، م.( 10

7 

 

رور ، انتشئارات  ، کاروتنویيدها و کاربرد آنها در پرورش آبزیان)قسمت او (، مجلئه آبئزی پئ    1386، عليزاده ، م.( 11

 . 22ن ، شماره سازمان شيالت ایرا
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رور ، انتشئارات  پئ ، کاروتنویيدها و کاربرد آنها در پرورش آبزیان)قسمت دوم( ، مجله آبزی  1386، عليزاده ، م.( 12

 . 23سازمان شيالت ایران. شماره 

13( AAAAAAAA.A., 2006. AAAAAAA AA AAAAAA)AAAA AAAA( AA AAAA AAAAAA.  
       IFRO newsletter. NO 6:3 
 

تکامل ئدد جنسئی   ، مطالعه ساالنه روند1386کاظمی، ر. و حالجيان، ع.،  عليزاده، م.،هدایتی، ع.،  یاوری، و.،  (14

صئفهان،  فيل ماهيان پرورشی در آب لش شور، مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعئی ، انتشئارات دانشئگاه صئنعتی ا    

 641-649، ص 42شماره 

ی بيوشيميایی سرم ، بررسی برخی فاکتورها1387 عليزاده، م.،.، بهمنی، م.، و ( هدایتی، ع.،  باقری، ط.، یاوری، و15

-666، ص 4( پرورش یافته در آب لش شور، مجله زیست شناسی ایئران،  شئماره    Huso Husoخون فيل ماهی )

658 
 

16( AAAAAAAA.A., 2000. AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAAAA AAAAA AA AAAAAAAA AAAAA. 
       IFRO newsletter. NO 54,56 :4 
 

 ،2008فرزانفر، ع.،  عليزاده، م.،(   باقری، ط.، هدایتی، ع.،  یاوری، و.، 17
Growth, Survival and Gut Microbial  lead of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) fry 

        given diet supplement with probiotic during the two months first feeding ،Turkish  

        journal of fisheries and aquatic science. 8: 43-48. 

 

 ، 2008.، و باقری، ط.، عليزاده، م( هدایتی، ع.،  یاوری، و.، بهمنی، م.، 18
 Study of some gonadic growth index of greart sturgeon cultured in brakish water 

       condition. Bulgarian journal of aquaculture science. 14(1): 93-99. 
 

، شئماره  6  ، تکثير پيش مولدین قز  آال پروش یافته در آب لش شور، مجله آبزی یزد، سئا 1387 عليزاده، م.،( 19

 12، ص 15

مزی ظئيم اسئ  ، مطالعئه تن 1387کئاظمی، ر. و بئاقری، ط.،    عليئزاده، م.، ( هدایتی، ع.،  یئاوری، و.، بهمنئی، م.،   20

، ص 2و1ره ،  شما7،هورمونی و یونی فيل ماهيان پرورشی در شرایط آب لش شور، مجله علوم و فنون دریایی، سا  

130-123 

ختلئف انئرژی    ، تئاثير سئطوح م  1388سپهداری، ا.، مرتضی عليزاده.، سرسنگی، ح.،  هئدایتی، ع.،    عليزاده، م.،( 21

ی شيالت ساله پرورش یافته  در آب لش شور، مجله علم 4ماهی  جيره ئذائی بر رشد و تکامل گنادهای جنسی فيل

 . 91-104، ص 2، شماره 18ایران، سا  

و   جبی پور.، ف.ر.، بيطرف، ا.، مشایی، ن.،  يزاده، ملع( محمدی، م.، سرسنگی، ح.، عسگری، م.،  گرجی پور، ع.،  22

 نگين مينی جهت پرورش مولدین قز  آالی ر، بررسی امکان استفاده از آبهای لش شور زیرز1388مهرابی، ی.، 

 

-60.، ص  3 ، شئماره 3کمان و ارزیابی کيفيت اسپرم و تخمک، مجله شيالت، انتشارات دانشگاه آزاد آزادشهر، سا  

51 . 
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ای خاکی آب لش ، بهبود بهره وری و توليد در استخره 1388بيطرف، ا.، سرسنگی، ح. و محمد، م.،  عليزاده، م.،( 23

 ، 4، شماره 3رش قز  آال ، مجله شيالت، انتشارات دانشگاه آزاد آزادشهر، سا  شور پرو

 

 ، 2009و قربانی، ر.، . معليزاده. ( پورامينی، م.، کمالی، ا.، حاج مرادلو، ع.،  24
Effect of using yeast as probiotic on growth parameteres,survival and carcass quality 

 in rainbow trout fry. International aquatic research. 1(1): 39-44. 
 

 ، 2010.، عليزاده، م( 25
Seasonal fluctuations of steroid hormones in Beluga (Huso huso) cultured in brackish  

water medium. World Journal of Fish and Marine Sciences. Idosi publications. 2(2): 142-146. 

 
 

ورداخلی شئ ، مروری بر دستاوردهای تحقيقاتی پرورش قز  آالی رنگين کمان در آبهای لش 1388 عليزاده، م.،( 26

 1388، زمستان  4ناحيه مرکزی ایران، مجله  شيل آمایش، شماره 

  

 2010. و بمانی، ا.، عليزاده، م( 27
Wastewater reuse of rainbow trout earth ponds to increase production in earth farms. World Journal of 

Fish and Marine Sciences. Idosi publications. 2(3): 232-236. 

 

له سویا در جيره لزا به جای کنجاکبررسی جایگزینی کنجاله .  1389شفاهی پور، آ.،  و عليزاده، م.محمودی، ر.،  (27

ه آزاد مجله شئيالت، انتشئارات دانشئگا   ،  (Oncorhynchus  mykiss) ،آالی رنگين کمان ئذایی بر ترکيش الشه قز 

 . 57-66.، ص  1، شماره 4آزادشهر، سا  

 

ان رشئد مئاهی   . مقایسه فاکتورهای خونی و ميز1389نگارستان، ح.،  و عليزاده،م.( مسائلی ش.، حسين زاده، ه.، 28

 75-82، ص 3،  شماره 5، سا  مجله علوم و فنون دریایی .قز  آالی رنگين کمان در آب لش شور و شيرین

يئره ئئذایی   ج، کاربرد برخی پسماندهای عمل آوری شده ئئالت در   1390دادگر.ش. و بمانی، ا.،  عليزاده ، م.،( 29

، 5، مجله شيالت، انتشئارات دانشئگاه آزاد آزادشئهر، سئا      (Oncorhynchus mykiss)ماهی قز  آالی رنگين کمان

 . 12-30.، ص  1شماره 

 .2011شمسایی، م. و خدادادی، م.،  عليزاده، م.،، ر.، ( انصاری30
The Effect of Algal and Synthetic Astaxanthin (Heamatococcus pluvialis) on Egg Quality of Rainbow 

Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Fish and Marine Sciences. Idosi 

publications. 3(6): 539-547. 

 

 

 

 

 2011. و بهمنی، م.، هدایتی،ع عليزاده، م.، (30
Seasonal changes of blood serum ions in Beluga (Huso huso) Cultured in Brackish Water. Iranian 

Journal of Fisheries Sciences. 10(3): 529-536. 
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 2011و حسين زاده، ح.، عليزاده، م.( رزمی، ک.، ناجی، ط.، 31
Hormonal sex reversal of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by ethynylestradiol-17A )AA2(. AAAAAAA 
Journal of Fisheries Sciences. 10(2): 304-315. 

 

 

 2011.،عليزاده، م( محمدی، م.، سرسنگی، ح.، عسگری، م.، بيطرف، ا.، مشایی، ن.،  رجبی پور.، ف. و 32 
Use of Underground Brackish Water for Reproduction and Larviculture of Rainbow Trout, 

Oncorhynchus mykiss. Journal of applied aquaculture. 23(2): 103-111 

 

 2011.، فرزانفر، ع. و نفيسی بهابادی، م.، عليزاده، م( 33
The effect of probiotic Bioplus 2B on growth performance and carcass composition of Rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) larvae. indian journal of fisheries. 58(4): 55-59 
 

ی رنگين کمئان  . بررسی عملکرد تکثير قز  آال1390انصاری، ر.، شریف روحانی، م. و حافظيه، م.،  .،عليزاده، م( 34

 تتيک و جلبکی، مجله علوم و فنون دریاییتحت تاثير سطوح مختلف آستاگزانتين سن

 

بئر   Pediococcus  acidilacticiبررسئی عملکئرد پروبيوتيئک     . 1390.، عليزاده، م ( پارسه، ع.، جمالزاده، ح. و 35

 (Oncorhynchus mykiss)شاخص های رشد و پارامترهای هماتولوژی ماهی قز  آالی رنگين کمان 

 

 .2012.، ، معليزادهجهانبخش، ع.، شلویی، ف.، قادری، ف. و ( هدایتی، ع.، کلنگی، ح.، 36
Detection of LC50 of crude oil in silver carp (Hypophthalmicthys molitrix), common carp 

(Cyprinus carpio) and Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus(.Toxicology and Industrial Health. 

DOI: 10.1177/0748233712456063. 

 

 .2012 .،، مزادهيعلو . ح ،یف.، جهانبخش، ع.، کلنگ ،ییع.، شلو ،یتیهدا( 37
Detection of LC50, NOEC and LOEC of some heavy metals (mercury, plumb and zinc) in 

freshwater fish Roach (Rutilus rutilus). Toxicology and Industrial Health. DOI: 

10.1177/0748233712457450. 
 

 Tilapia)طرح پرورش ماهی تيالپيا  (EIA) ارزیابی اثرات زیست محيطی .1391.، بمانی، او  عليزاده، م( 38

nilotica ) .53-40. 2، شماره 2جلد بوم. پژوهشی خشک_علمیفصلنامه در آب لش شور منطقه بافق یزد، استان یزد 

 

ادهی برکيفيت آب، تاثير نسبتهای مختلف ئذ. 1394، ا.، سوری نژاد . ومعليزاده،  ، م.،سجادی( خانجانی، م.، 39

ه از با استفاد (Boone vannamei Litopenaeus, 1931) عملکرد رشد و بقاء پست الروهای ميگوی سفيد ئربی 

 13-28. 2. شماره 24. مجله علمی شيالت ایران. سا  تکنولوژی بيوفلوک

 

در  یريبه منظور بکارگ وفالکيب یابیو ارز ديتول. 1394، ا.، سوری نژاد . ويزاده، معل ، م.،سجادیخانجانی، م.، ( 40

 ی. پرور یتوسعه آبز هینشر. آب ضیبدون تعو یپرورش ستميس
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آب، عملکرد  تيفيبر ک منابع مختلف کربن ريتاث .1394م. و سوری نژاد، ا.،  زاده،يم.، سجادی، م.، عل ،یخانجان( 41

. بآ ضیبدون تعو یپرورش ستميدر س( vannamei Litopenaeus 1931 ,Boone)  یئرب ديفس گویيرشد و بقای م

 . رانیا التيش یمجله علم

 

 . 2016، ا.، سوری نژاد . وعليزاده، م ، م.،سجادیخانجانی، م.، ( 42
Nursery performance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) cultivated in a 

biofloc system: The effect of adding different carbon sources. 2016. Aquaculture Research. 1-11.  

 

  یو جلبک یتاثير سطوح مختلف آستاگزانتين مصنوع.1395انصاری، ر.، حافظيه، م. و دادگر، ش.  .،عليزاده، م ( 43

(Haematococcus pluvialisبر ذخ  )کمان ) نيرنگ یقز  آال نیم مولدتخ نيآستاگزانت رهيOncorhynchus 

mykiss). رانیا التيش یمجله علم.    
 

 

 ارائه مقاله یا خالصه مقاله در همایش های علمی معتبر
 

ی پرورش( huso huso)سمينار ملی زیست شناسی، بررسی تغيرات فصلی هورمون های اسستروئيدی فيل ماهيان  (1

 رند.م -1386در آب لش شور، اردیبهشت 

فاده دومين کنفرانس علوم جانوری، بررسی امکان تشخيص جنسيت و مراحل رسيدگی جنسی  فيل ماهی با است (2

 شت. ر -1386شهریور  14و 13از شاخص های خونی و مورفومتریک، 

رورشی پدومين کنفرانس علوم جانوری، بررسی تاثير طو  و وزن بر ميزان رسيدگی جنسی فيل ماهی در محيط  (3

 رشت.  -1386شهریور  14و 13، 

رورشئی در  پهفتمين همایش علوم و فنون دریائی ایران، بررسی روابط متقابل فاکتورهای خونی در فيل ماهيئان   (4

 نوشهر.  -1386آذر  7و  6آب لش شور، 

ی در هفتمين همایش علوم و فنون دریائی ایران، مطالعه برخی شاخص های رشد گنادیک فيئل ماهيئان پرورشئ    (5

 نوشهر.  -1386آذر  7و  6 آب لش شور ،

 -1386آذر  7و  6هفتمين همایش علوم و فنون دریائی ایران، تعيين جنسئيت فيئل مئاهی بئا روش بيوپسئی ،       (6

 نوشهر

 

ا آب لئش  بهفتمين همایش علوم و فنون دریائی ایران، تعيين شاخص های فيزیولوژیک فيل ماهيان سازگار شده  (7

 نوشهر -1386آذر  7و  6شور، 

 
 

 همایش علوم و فنون دریئائی ایئران، تعيئين محئدوده مناسئش زمئانی جهئت افئزایش رانئدمان تخمئه          هفتمين  (8

 شهرنو -1386آذر  7و  6گشائيآرتميای لروميه، 
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 وایعات نئان  سومين کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشئاورزی، اثئر اسئتفاده از ضئ     (9

 -1386اردیبهشت  24-26رشد قز  آالی رنگين کمان در مرحله پرواری، ماکارونی در جيره ئذایی بر عملکرد 

 اصفهان.

 

پسئاب   سومين کنگره ملی بازیافت و استفاده از منئابع آلئی تجدیئد شئونده در کشئاورزی، اسئتفاده مجئدد از        (10

 اصفهان. -1386اردیبهشت  24-26استخرهای خاکی در جهت افزایش توليد مزارع خاکی پرورش قز  آال ، 

11) Growth, Survival and Microbial Load of Rainbow Trout Fry Given Diet Supplemented 

with Probiotic During the Two Months of First Feeding. International Training course 

& Workshop Fish Nutrition & Diseases. Ghemshahr-Iran, 2007. 

 

12) Examination reciprocal relationship of blood profile in great sturgeon (huso huso) 

cultured in brackish water. International Training course & Workshop Fish Nutrition 

& Diseases. Ghemshahr-Iran, 2007. 
 

13) The Effect of Using Yeast (Sacchromyces cerevisiae) as a Probiotic on Growth 

parameters in Rainbow Trout Larvae. International Training course & Workshop Fish 

Nutrition & Diseases. Ghemshahr-Iran, 2007. 
 

 

14) Reuse of wastewater of aquaculture to increase production of earth ponds of rainbow 

trout (oncorhynchus mykiss). First international conference on advances in wastewater 

treatment and reuse. Iran- Tehran- 2009. 
 

 کمئئانآالی رنگئئينتئاثير سئئطوح مختلئف پئئروتئين جيئئره ئئذایی بئئر عملکئئرد رشئد و ترکيئئش الشئئه قئز       (15

(Oncorhynchus mykiss) 1386اردیبهشت  22-24اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران، ، شوردر آب لش- 

 بن.تنکا

 22-24، اولين همایش ملئی ماهيئان سئردآبی ایئران     ،1404 چشم انداز آبزی پروری سردآبی کشور در افق  (16

 تنکابن. -1386اردیبهشت 

 .Onchorhynchus) کمئان کاربرد برخی ضایعات عمل آوری شده ئالت در جيره ئئذائی قئز  آالی رنگئين    (17

mykiss)   تنکابن. -1386اردیبهشت  22-24ردآبی ایران، اولين همایش ملی ماهيان س،  در مرحله پرواری 

، ش شئور لئ تاثير روش هوادهی ميان آبی در افزایش توليد قز  آالی رنگين کمان در استخرهای خاکی آبهای  (18

  تنکابن. -1386اردیبهشت  22-24اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران، 

ارج از خئ ن قز  آالی رنگين کمئان در فصئل و   بررسی بازماندگی تخم های لقاح یافته حاصل از تکثير مولدی (19

  تنکابن. -1386اردیبهشت  22-24، اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران، فصل معمو 

، اولئين  مقایسه بازماندگی مولدین قز  آالی رنگين کمان بعد از تکثير طبيعئی و تکثيئر تحئت تيمئار نئوری      (20

 ابن.تنک -1386اردیبهشت  22-24همایش ملی ماهيان سردآبی ایران،
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ی رنگين مقایسه تاثير چند ئذای استارتر داخلی و خارجی بر ماندگاری و شاخصهای رشد بچه ماهی قز  آال (21

  تنکابن. -1386اردیبهشت  22-24 ، اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران،کمان

، HPLC ا اسئتفاده از تعيين ئلظت هيستامين در بافت عضله قز  آالی رنگين کمان نگهداری شده در یخ، بئ  (22

 تنکابن -1386اردیبهشت  22-24اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران،

ش ملئی  ، اولئين همئای  آبزی پروری سرد آبی در آبهای لش شور داخلی کشور)آخرین دستاورد ها و تجربيات( (23

 نکابنت -1386اردیبهشت  22-24 ماهيان سردآبی ایران،

اولين ،در آب شيرین و لئش شئور   (oncorhynchus mykiss)  ين کمانمقایسه روند رشد ماهی قز  آالی رنگ (24

 نکابنت -1386اردیبهشت  22-24 همایش ملی ماهيان سردآبی ایران،

ر بئ بئه عنئوان باکتریهئای پروبيئوتيکی       B. licheniformis و   Bacilus subsitilisبررسی تاثير باکتریهئای   (25

لی ماولين همایش ، طی دوره انکوباسيون Oncorhynchus mykissوضعيت رشد و بازماندگی الرو ماهی قز  آال 

 نکابنت -1386اردیبهشت  22-24ماهيان سردآبی ایران،

 ابنتنک -1386اردیبهشت  22-24 اولين همایش ملی ماهيان سردآبی ایران،، ماهيان سردآبی بومی ایران (26

 

27) Body growth and gonad development of 4 years old Beluga (Huso huso) reared in 

brackish water affected by dietary energy levels. 6th international symposium on sturgeon. 

Whuan-China-2009 

 

28) Blood Serum Osmo-ionregulation in Beluga (Huso huso) Cultured in Brackish Water. 

6AA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAA. AAAAA-Ahina-2009 

 

29) Study of Seasonal fluctuations of steroid hormones in Beluga (Huso huso) cultured in 

brackish water medium. 6th international symposium on sturgeon. Whuan-China-2009 

 

30) The examination of correlation of blood index with gonadic stages in early stage of 

great sturgeon (Huso huso).Asian pacific Aquaculture 2009. Kuala Lumpur- Malaysia -

2009 
 

31) Examination of relationship between cortisol level and gonadic stage in great sturgeon 

(Huso huso). Asian pacific Aquaculture 2009. Kuala Lumpur- Malaysia -2009 

 

32) Possibility of determination of sex gonadic stage of great sturgeon (Huso huso) with 

blood and morpho metric indexes. Asian pacific Aquaculture 2009. Kuala Lumpur- 

Malaysia -2009 

 

33) Determination and sexual maturation stages in bluga cultured in brackish water.14th 

national & 2th international conference of biology. Tehran –Iran.2009 

 

 

34) Application of some carbohydrate waste food in grower diet of rainbow trout.14th 

international symposium on fish nutrition & feeding.. Qingdao- China.2010 
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35)  Effects of dietary different levels of probiotic on growth performance of rainbow trout 

in larvae stage.14th international symposium on fish nutrition & feeding. Qingdao- 

China.2010 

 

36) Study replacement of soybeen meal by canola meat on growth performance and body 

composition of rainbow trout. 14th international symposium on fish nutrition & feeding. 

Qingdao- China.2010 

 

37) Study of dietary protein and energy requierments of rainbow trout in inland brackish 

water condition.14th international symposium on fish nutrition & feeding Qingdao- 

China.2010 

 

38) Rainbow trout aquaculture using desert underground brackish water in Iran. 

Aquaculture 2010-Global Conference. Phuket- Thiland. 2011 
 

 8-9ران. خالصه گزارشی از نقشه راه توسعه آبزی پروری سردآبی کشور. اولين همایش ملی آبزی پروری ایئ  (39

 . بندرانزلی1390آذرماه 

بر عملکرد تکثير و برخی شاخص های سئالمتی   Hematococcus pluvalisتاثير سطوح مختلف ميکروآلگ  (40

 . بندرانزلی1390آذرماه  8-9مولدین قز  آالی رنگين کمان.  اولين همایش ملی آبزی پروری ایران. 

طقه ( در آب لش شور منTilapia nilotica( طرح پرورش ماهی تيالپيا )EIAارزیابی اثرات زیست محيطی ) (41

 . تهران.1391خرداد  24-26. بافق یزد. ششمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زیست

روز  . هشئتمين کنفئرانس ملئی   زدیئ در مناطق  مستعد استان  ايالپيپرورش ت یطيمح ستیاثرات ز یابیارز (42

 تهران. .1393تير  4-6جهانی محيط زیست. 

 -نینئو  یپئرور  یآبئز  شیهما نياول. داریپا یپرور یآبز یبرا شرويپ یوژ(: تکنولBFTفالک ) ويب یتکنولوژ (43

 . گرگان.1393آبان  1مهر و  30. چالش ها و فرصت ها

 vannamei Litopenaeus 1931)  یئربئ  ديسئف  گئوی يدر پئرورش   م  یريبکئارگ  منظئور ی وفالگيب هيته (44

,Boone )مهئر و   30چالش ها و فرصت ها.  -نینو یپرور یآبز شیهما نياول. آب ضیبدون تعو ستميدر س

 . گرگان.1393آبان  1

 نيولا. وگيپرورش م یدر استخرها تروژنيمواد زائد ن تیریمد یراه حل مناسش برا وفالگيپرورش ب ستميس (45

  . گرگان.1393آبان  1مهر و  30صت ها. چالش ها و فر -نینو یپرور یآبز شیهما

 . 1393آذز  19-18. ايالپيت یمل شیهما نينخست. رانیدر ا ايالپيپرورش ت یبرا وفلوکيب نینو یفن آور یمعرف (46

. ايالپيت یمل شیاهم نينخست. لين یايالپيت یالروها یتستوسترون ولتروز  بر نر ساز ليآلفا مت 17اثر هورمون  (47

 بافق .1393آذز  18-19
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ر د رعامليافند ئپد یمل شیهما نياول. وفالکيب یپرورش ستميدر س تروژنينسبت کربن به ن ميضرورت تنظ  (48

 . بندرعباس.1393آبان ماه  29-28یی. ایعلوم در

 

49) Study of some egg quality indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstocks affected 

by synthetic and algal astaxanthin (Heamatococcus pluvialis) levels, 14-16 AAAAAAAA 2015. 
 

50)  Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Aquaculture In Desert Saline Water: Overcoming 

Environmental and Technical Constraints Toward Developing Inland Aquaculture, 14-16 
December 2015. 

 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه 
 

 نامه ل ماهيهای پرورشی در شرایط آب لش شور،پایان( مطالعه برخی شاخص های رشد سوماتيک و گنادیک في1

 ،مشاور. 1385کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر،

 در آب لئش شئور و شئيرین،پایان    (Oncorhynchus myksis)( مقایسه روند توسعه ئدد جنسی قز  آالی رنگين کمئان 2

 .، مشاور 1382نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربيت مدرس،

( تئئاثير سئئطوح مختلئئف پروبيوتيئئک در جيئئره ئئئذائی بئئر عملکئئرد رشئئد و ترکيئئش الشئئه الرو قئئز  آالی رنگئئين     3

 ا.،راهنم 1385،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر، (Oncorhynchus myksis)کمان

شئئه الرو قئئز  آالی رنگئئين   ( تئئاثير سئئطوح مختلئئف مخمئئر در جيئئره ئئئذائی بئئر عملکئئرد رشئئد و ترکيئئش ال       4

 ، مشاور. 1386،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه گرگان، (Oncorhynchus myksis)کمان

شد، ارشناسی ار( مقایسه رشد،بازماندگی،فاکتورهای خونی و ارزش ئذایی قز  آال در آب لش شور و شيرین،پایان نامه ک5

 ، مشاور. 1388دانشگاه آزاد اسالمی)تهرانشما (،

بر کيفيت تخم و برخئی شئاخص   (Hematococcus pluvialis) تاثير  سطوح  مختلف آستاگزانتين سنتتيک و طبيعی( 6

آزاد  ، پایئان نامئه کارشناسئی ارشئد، دانشئگاه       (Oncorhynchus mykiss)های  تکثير مولدین قز  آالی  رنگين کمان 

 ،راهنما.1390اسالمی واحد علوم و تحقيقات اهواز،

 بر شاخص های رشد و پارامترهئای همئاتولوژی مئاهی قئز      Pediococcus  acidilacticiملکرد پروبيوتيک ( بررسی ع7

 . مشاور 1390دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن. . (Oncorhynchus mykiss)آالی رنگين کمان 

تفاده از  بئی بئا اسئ   تاثير نسبتهای مختلف ئذادهی برکيفيت آب، عملکرد رشد و بقاء پست الروهای  ميگوی سئفيد ئر ( 8

 ، راهنما. 1392. پایان نامه دکتری،دانشگاه بندرعباس،تکنولوژی بيوفلوک
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 اختراع و توليد دانش فنی 

 
 :اختراع ثبت شده

وشت به صنعت آبزی پروری درآبهای لش شور داخلی کشور با هدف توليد گ (Huso huso)( معرفی فيل ماهی 1 

 و خاویار 

 بئا اسئتفاده از آبهئای شئور زیئر زمينئی        (Oncorhynchus mykiss)آالی رنگين کمان( فرآیند پرورش قز  2

 مناطق مرکزی ایران

 

 توليد دانش فنی: 

 ی و روشئهای معرفی بيوتکنيک پرورش قز  آالی رنگين کمان در استخرهای خاکی با استفاده از آبهای شور زیر زمين

 بهبود بهره وری در این سيستم پرورشی

 

  ی آموزشیفعاليت ها
 
 1382-95( تدریس دروس ليمنولوژی، اکولوژی دریا ،تکثير و پرورش ماهی و گياهان آبزی، دانشگاه یزد،  1

 ( تدریس دوره های تخصصی کوتاه مدت شيالتی در زمينه تکثير و پرورش آبزیان در استان های مختلف2

 تی( تدوین جزوات آموزشی جهت دروس دانشگاهی و دوره های تخصصی شيال3

 
 

 طراحی و راه اندازی ایستگاه تحقيقاتی، برپایی کارگاه آموزشی
  

زمایشئگاهی،  آ –طراحی اوليه و راه اندازی ایستگاه تحقيقات ماهيان آب شور بافق )یزد( شامل: مجموعئه اداری   (1

 1384تا شهریور  1376سالن تکثير و پرورش،استخرهای خاکی، مهر 

 )شيالت یزد(1384خرداد  23-25آبهای لش شور داخلی،  کارگاه آموزشی پرورش قز  آال در  (2

)مرکز آموزش عالی علئوم و صئنایع شئيالتی     1384آذرماه  14-16کارگاه آموزشی جيره نویسی تغذیه ماهيان،  (3

 ميرزا کوچک خان گيالن(

 84- 85سردآبی کشور )تنکابن( ،  انيماه قاتيتحقمرکز  زيو تجه یمشارکت در راه انداز (4

 86، (اسوجی) یمطهر ديشه یسردآب انيماه قاتيمرکز تحق زيو تجه یه اندازمشارکت در را (5

 )شيالت اصفهان( 1385اردیبهشت  28و  27کارگاه آموزشی پرورش قز  آال در آبهای لش شور داخلی (6

 دی ماه ) شيالت زابل( 7-11کارگاه آموزشی تغذیه ماهيان سردآبی،   (7

 . مرکز آموزش عالی مال صدرا یزد1390 کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه ماهيان سردآبی، (8

 )شيالت استان یزد( 1390مهر  13 -14کارگاه آموزشی مدیریت مزارع پرورش ماهيان سردآبی،  (9

 1394کارگاه آموزشی پرورش تيالپيا با استفاده از سيستم بيوفلوک، شيالت یزد.  (10


