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 كشاورزيوزارت جهاد 
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 موسسه تحقيقات شيالت ايران 
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 مصوب
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 *تحقیق
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سمت در 

 پروژه/طرح

وضعیت 

** 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

گزارش 
 نهايي

لوژي و هیدروبیولوژي هیدرو

 رودخانه سردابرود و چالوس
 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1372 1371 مختومه همکار

بررسي آلودگیهاي نفتي و فلزات 
سنگین در حوزه جنوبي درياي 

 مازندران
 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1376 1375 مختومه همکار

بررسي چگونگي صید ماهیان 

ياري در آبهاي مشترك و خاو

 مقايسه آن با صید ساحلي
 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1370 1369 مختومه همکار

شناسائي و بررسي بیماريهاي 

انگلي )خوني و گوارشي( در 
 ماهي قره برون

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1371 1370 مختومه همکار

شناسائي انگلهاي كرمي در 

 ي كیلكاماه

 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1374 1373 مختومه همکار

بررسي و شناسائي انگلهاي 
( بررسي و 1فیل ماهي )فاز 

شناسائي انگلهاي گوارشي فیل 
ماهي )نماتودها، سستودها و 

 ترماتودها(

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1372 1371 مختومه همکار

فاده از بررسي امكان است
-HCGهورمونهاي سنتتیك 

PMSG-GNRH  جهت تكثیر
مصنوعي ماهي علفخوار و 

 معمولي

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1371 1371 مختومه همکار

بررسي زمان ماندگاري ماهي 
 دراكول در سردخانه

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1373 1373 مختومه همکار

یولوژيكي بررسي آماري و ب

 75-76ماهیان خاوياري در سال 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1376 1375 مختومه همکار

پژوهشکده  پروژه  تهیه كراكر از كیلكا

اکولوژی 
 دریای خزر

  1375 1374 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير كیلكا ماهیان بروش 
هیدروآكوستیك و مونیتورينگ 

 مناطق صید
 

کده پژوهش پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1376 1375 مختومه همکار

صید ماهیان خاوياري با استفاده 

 از دامهاي رنگي

 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1378 1377 مختومه همکار

تعیین میزان آلودگي 
كرم،سرب،روي، كادمیم و آهن 

 در رودخانه چالوس
 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1374 1373 ختومهم همکار

 تهیه كراكر از كیلكا

 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1375 1375 مختومه همکار

نگه داري و پرورش تاسماهیان 
نورس صید شده در صیدگاههاي 

 نواحي شیالت استان مازندران

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1382 1379 مختومه همکار



 

ژيكي بررسي آماري وبیولو

ماهیان خاوياري در سواحل 
 جنوبي درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1375 1374 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير كیلكا ماهیان درياي 

 خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1374 1373 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير كیلكا ماهیان بروش 
 هیدروآكوستیك

 
 

   1380 ناتمام جریم  پروژه 

 ارزيابي ذخاير ماهیان خاوياري

 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1370 1369 مختومه همکار

بررسي آماري وبیولوژيكي 
ماهیان خاوياري در سواحل 

 جنوبي درياي خزر
 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1374 1371 مختومه همکار

ي بررسي مهاجرت و تكثیر طبیع
 ماهي سفید در رودخانه تجن

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

   1378 مختومه همکار

بررسي آماري و بیولوژيكي كیلكا  
 76-79ماهیان در مناطق صید 

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1380 1376 مختومه مجری

مونیتورينگ )بیولوژي و صید( 

-80كیلكا ماهیان در مناطق صید 
79 

 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1380 1379 مختومه مجری

بررسي آماري و بیولوژيكي 
 ماهیان خاوياري

 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1380 1379 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير ماهیان استخواني 

80-79 
 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1380 1379 مختومه همکار

ارزيابي روغن ماهي كیلكا براي 

 مصارف انساني

 

 

 

پژوهشکده  پروژه

اکولوژی 

 دریای خزر

  1380 1378 مختومه همکار

بررسي كمي.كیفي بچه ماهیان 
 استخواني رها شده در مازندران

 

 
 

پژوهشکده  پروژه
اکولوژی 

 دریای خزر

  1380 1379 مختومه همکار

تعیین پتانسیل صید ماهیان 

 خاوياري

 

 

پژوهشکده  وژهپر

اکولوژی 
 دریای خزر

  1380 1377 مختومه همکار

بهینه سازي پرورش ماهیان گرم 

آبي در اببندانهاي استان 
 مازندران

 

سازمان  پروژه 

مدیریت و 
 برنامه ریزی

  1380 1378 مختومه مجری

تعیین پتانسیل صید ماهیان 

استخواني و بهره برداري مطلوب 
 از آن در درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1380 1377 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير ماهیان استخواني 

 77-79سواحل ايراني درياي خزر 

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1380 1377 مختومه همکار

برسي كمي وكیفي و بهداشتي 
بچه ماهیان خاوياري در مجتمع 

 تكثیر وپرورش تاسماهیان

وهشکده پژ پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1379 1379 مختومه همکار

  1379 1379 مختومه همکارپژوهشکده  پروژه بررسي وضعیت زيست بچه 



ماهیان خاوياري در زمان رها 

سازي در رودخانه تجن با 
 استفاده از عالمتگذاري

اکولوژی 

 دریای خزر

بررسي تغذيه و تولید مثل شانه 

 خزر داران در حوزه حنوبي درياي

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1381 1380 مختومه همکار

ارزيابي ذخاير ماهیان استخواني 
 82-83در استان مازندران 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1383 1382 مختومه مجری

مونیتورينگ )بیولوژي و صید( 
كیلكا ماهیان در مناطق صید 

 80-81تجاري 

 پژوهشکده پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1381 1380 مختومه مجری

بررسي پراكنش و فراواني شانه 

 دار در سواحل ايراني درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1383 1382 مختومه همکار

بررسي سطح متوسط توانايي 

شكارگر شانه دار به زندگي بدون 
 خطر در خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 خزردریای 

  1382 1382 مختومه همکار

مونیتورينگ كیلكا ماهیان در 
 81-83مناطق صید تجاري سال 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1382 1381 مختومه مجری

ارزيابي ذخاير ماهیان استخواني 
82-80 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1382 1380 مختومه مجری

ه بررسي راههاي كنترل شان

 داران درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1382 1380 مختومه همکار

بررسي بیولوژي ماهیان 

استخواني در حوزه جنوبي درياي 
 خزر

پژوهشکده  طرح 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1389 1385 مختومه مجری

ارزيابي ذخاير ماهیان استتخواني 
 86-89درياي خزر 

پژوهشکده  پروژه 
 اکولوژی

 دریای خزر

  1390 1386 مختومه مجری

هتتتتتتاي تجزيتتتتتته و تحلیتتتتتتل داده
هیدرولوژي و هیدروبیولوژي درياي 

 1385-70خزر طي سالهاي 

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1389 1386 مختومه مجری

ارزيتتابي ذختتاير كیلكتتا ماهیتتان در 

 سواحل ايراني درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

   1387 مختومه مجری

هیتتتتدرولوژي و هیتتتتدروبیولوژي و 

هتتتاي زيستتتت محیطتتتي آلودگي

 حوزه جنوبي درياي خزر

پژوهشکده  طرح 

اکولوژی 

 دریای خزر

  1389 1386 مختومه مشاور

بررستتتي آدينتتتده هتتتاي زيستتتت 
محیطتتتتتي )فلتتتتتزات ستتتتتنگین، 

هیتتتتتتتتتدروكربورهاي نفتتتتتتتتتتي، 
سورفاكتانت و سموم كشتاورزي( 

 ي خزردر سواحل جنوبي دريا

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1389 1386 مختومه مشاور

بررسي تنوع، بیومتاس و فراوانتي 

هتتتاي حتتتوزه جنتتتوبي زئوپالنكتون
 درياي خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

  1389 1386 مختومه مشاور

پویتتتتتتائی جمعیتتتتتتت ماهیتتتتتتان 

استخوانی حوضته جنتوبی دریتای 
 خزر

پژوهشکده  طرح 

ولوژی اک
 دریای خزر

  1392 1389 مختومه مجری

بررستتتی برختتتی از شاخصتتتهای 
بیولوژیکی ماهیتان استتخوانی در 

 سواحل جنوبی دریای خزر

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1391 1389 مختومه مشاور

  1392 1389 مختومه مشاورپژوهشکده  پروژه بررستتی عتتادات غتتذائی ماهیتتان 



استتتتتتخوانی کفتتتتتزی ختتتتتوار در 

ستتتواحل جنتتتوبی دریتتتای ختتتزر 
ر، کفتتتال )متتتاهی ستتتفید، ک تتتو

 ماهیان(

اکولوژی 

 دریای خزر

بررستتتتتی، پتتتتتراکنش و بتتتتترآورد 
پارامترهتتای رشتتد و متترر و میتتر 

گونتته هتتای مهتتم تجتتاری ماهیتتان 

استتتتخوانی در ستتتواحل ایرانتتتی 
 دریای خزر

پژوهشکده  پروژه 
اکولوژی 

 دریای خزر

  1391 1389 مختومه مشاور

اثتترات شتتانه دار  ارزیتتابی کمتتی

مهاجم در دریای ختزر بتر عملکترد 
اکوسیستتتم در ستتواحل جنتتوبی 

 دریای خزر

پژوهشکده  پروژه 

اکولوژی 
 دریای خزر

در  مشاور

دست 
 اجرا

1390   

 

 ، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان          ، طرح خاص     ، طرح مستقل       طرح مشترك     : پروژه، وع تحقیقن  *
 ، متوقف شده       مختومه      : در دست اجراء وضعیت  **

 

 …و ، ابتكار نوآوري ، اختراع -13

 تاريخ محل تايید يا ثبت* مورد رديف

1    

2    

 ضروري است. …تايیدكننده يا ثبت كننده نوآوري، اختراع، ابتكار و …ذكر عنوان شورا، كمیسیون ، كمیته، مجمع يا  *

 همین جدول است. …هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي شده وه شناسايي گونه يا گونهمحل درج اطالعات مربوط ب -

 

 : مقادت علمي و پژوهشي -14

ف 
دي

ر
 

 عنوان

 نحوه ارائه

عنوان مجله*/ عنوان 

 …همايش،

شمار

 ه

 مجله

 سال
 رتبه دربین

 نگارندگان

ي
ان
نر

خ
س

 

تر
س

پو
 

ده
ش

پ 
چا

 

1 
The spawning season of Clupeonella 
engrauliformis     

I.F.R.T.O 

Newsletter 

19 199

8 
 اول

2 
Study on biological characteristic of 

Clupeonella engrauliformis     
I.F.R.T.O 

Newsletter 

20 199

8 
 اول

3 
The impacts of Mnemiopsis leidyi on 

species composition, catch and CPUE of 
 Kilka in Iranian commercial catch 

    

Caspian Floating 

University Research 
Bulletin 

3 200

2 
 اول

4 
ارزيابي ذخاير ماهیان استخواني در سواحل 

     جنوبي خزر
مجله علمي شیالت 

 ايران
 سوم 373 1

5 
بررسي زمان تولید مثل و میزان هم آوري 

     كفال اوراتوس در سواحل خزر

 ماهنامه آبزيان
63 137

5 
 سوم

6 
بررسي زمان تولید مثل و هم آوري و تغذيه 

     سه گونه كیلكا در سواحل جنوبي خزر

مجله علمي شیالت 
 ايران

1 137

6 
 دوم



7 
بررسي برخي از خصوصیات زيستي ماهي 
     كفال اوراتوس در سواحل جنوبي درياي خزر

مجله علمي شیالت 
 ايران

 اول 377 3

8 
مطالعه برخي از خصو صیات زيستي ماهي 

     كفال پوزه باريك در سواحل جنوبي درياي خزر
مجله علمي شیالت 

 ايران
 اول 378 4

9 
برخي از خصوصیات زيستي ماهي قزل آدي 

     خال قرمز در رودخانه تنكابن

مجله علمي شیالت 
 ايران

3 137

9 
 دوم

10 
بررسي كمي و كیفي بچه ماهیان خاوياري 

رها سازي شده در رود خانه هاي استان 

 ندران و گلستانماز
    

مجله علمي شیالت 
 ايران

1 138

0 
 اول

11 
بر  Mnemiopsis leidyiتأثیر احتمالي ورود 

روي تركیب گونه اي ، صید و ذخاير كیلكا 
 76-80ماهیان در حوزه جنوبي درياي خزر

    

مجله علمي شیالت 

 ايران
1 138

1 
 اول

12 
مطالعه  برخي ازخصوصیات زيست سنجي 

 (Clupeonella delicatula)كیلكاي معمولي 

 در آبهاي مازندران
    

مجله علوم دريائي 
 ايران

2 138

1 
 

13 
بررسي صید و صید در واحد تالش كیلكا 
-78ماهیان در استان مازندران طي سالهاي 

75 
    

مجله علمي شیالت 
 ايران

2 138

1 
 اول

14 
در   Mnemiopsis leidyiپراكنش و تراكم 

     سواحل شرقي درياي خزر

مجله علمي شیالت 

 ايران
3 138

2 
 

15 
بررسي وضعیت كنوني ذخاير ماهیان 
     خاوياري در سواحل جنوبي درياي خزر

مجله علمي شیالت 
 ايران

ویژه 

 نامه

138

2 
 دوم

16 
بررسي شاخصهاي زيستي كیلكاي چشم 
درشت در صید تجاري ايران طي سالهاي 

 در درياي خزر 80 -76
    

مجله علمي شیالت 
 نايرا

4 138

3 
 اول

17 
بررسي صید و برخي خصوصیات زيست 

شناختي كفال ماهیان در حوضه جنوبي 
 درياي خزر

    

مجله علمي شیالت 

 ايران
 138

3 
 اول

18 
بررسی فیتوپالنکتونهای حوزه جنوبی دريای 

     خزر

 مجله علوم محیطی
4 138

3 
 دوم

19 
شاخصهای زيستی کیلکای معمولی 

Clupeonella cultriventris caspia  درسواحل

بر  Mnemiopsis leidyiجنوبی و اثرات 
 اکوسیستم دريای خزر

    

مجله پژوهش و 
 سازندگی

69 138

4 
 اول

20 
مطالعه  برخي ازخصوصیات زيست سنجي 

 (Clupeonella delicatula)كیلكاي معمولي 
 در آبهاي مازندران

    

مجله پژوهش و 

 سازندگی
63 138

3 
 چهارم

21 
ه ماهیان خاوياری در صید ضمنی بچ

     شرکتهای تعاونی پره مازندران

مجله علمي شیالت 
 ايران

 138

4 
 دوم

22 
بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های 
استان مازندران طی دوره رها سازی بچه 

 ماهی سفید
    

مجله علمي شیالت 
 ايران

3 138

4 
 دوم

23 
بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان 

 Clupeonellaت )کیلکای چشم درش
grimmiدرمنطقه بابلسر) 

    

مجله علمي شیالت 

 ايران
3 138

5 
 چهارم

24 
 Huso husoوضعیت ذخیره فیل ماهی 

(Linnaeus, 1754)  در سواحل جنوبی دریای

 خزر
    

مجله علمي شیالت 
 ايران

4 138

6 
 دوم



25 
 %50فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 

 Clupeonellaبلوغ کیلکای معمولی )
cultriventris در استان مازندران ) 

    

مجله علمي شیالت 
 ايران

2 138

7 
 سوم

26 
Population ecological parameters and 

biomass of anchovy kilka (Clupeonella 
engrauliformis) in the Caspian Sea 

    

Fisheries Sceince 
73(2) 200

7 
 اول

27 
 Population Dynamics and Stock 

Assessment of Common Kilka 
(Clupeonella cultriventris caspia) in the 

Caspian Sea 

    

Iranian Fish. Sci 
7(1) 200

7 
 اول

28 
 Fishery Biological Characteristics 

and Changes in Annual Biomass of 

Bigeye Kilka (Clupeonella grimmi) in the 

Caspian Sea 

    

Asian Fisheries 
Science 

 200

9 
 اول

29 
Catch composition and fishing trend of 
kilka in Iranian part of the Caspian Sea     

Iranian Fish. Sci. 
7(2) 200

7 
 چهارم

30 
Maturity and fecundity of golden grey 

mullet (Liza aurata Risso, 1810) in 
Iranian waters of the Caspian Sea 

    

Journal of Applied 
Ichthyology 

24(5) 200

8 
 اول

31 
Population ecology parameters and 
biomass of golden grey mullet (Liza 
aurata) in Iranian waters of the Caspian 

Sea 

    

Fisheries Research 
93(1-

2) 

200

8 
 اول

32 
Fishery Biological Characteristics and 
Changes in Annual Biomass of Bigeye 

Kilka (Clupeonella grimmi) in the 
Caspian Sea 

    

Asian Fisheries 

Science 

 200

9 
 اول

33 
Stock assessment and management 

implications of anchovy kilka 
(Clupeonella engrauliformis) in Iranian 

waters of the Caspian Sea. 

    

Fisheries Research 
100 200

9 
 اول

34 
Changes in biodiversity of 
phytoplankton, zooplankton, fishes and 

macrobenthos in the southern Caspian 

Sea after the invasion of the ctenophore 
Mnemiopsis leidyi 

    

Biol Invasions 12 201

 ششم 0

35 
Study of population dynamics and 

biological parameters of common kilka 
(Clupeonella cultriventris caspia) in the 

southeast of The Caspian Sea 
(Mazandaran province) 

    

Annals of Agrarian 

Science 

7-4 200

 سوم 9

36 
Principal component analysis and 

multivariate index for assessment of 

eutrophication in southern part of 
Caspian Sea 

    

World applied 

Sciences Journa 

9-3 201

0 
 ششم

37 
Seasonal succession of phytoplankton 

community structure in the southern 
part of Caspian Sea     

American-Eurasian 

J. Agric. & Environ. 

Sci. 

8-2 201

 هفتم 0

38 
Seasonal and regional distribution of 

phytoplankton in the southern part of 

the Caspian Sea 
    

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

9-3 201

0 
 چهارم



39 
Population dynamics and biological 
characteristics of kilka species (Pisces: 

Clupeidae) in the southeastern coast of 

the Caspian Sea 

    

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

9-3 201

0 
 سوم

40 
Some environmental factors effects on 
species composition, catch and CPUE of 

kilkas in the Caspian Sea 
    

International J. of 

Natural Resources 

and Marine 

Sciences 

1-2 201

1 
 ولا

41 
Growth and mortality of brown trout, 
Salmo trutta fario in the Lar dam, Iran     

Iranian Journal of 

Fisheries Sciences 

 201

2 
 اول

42 
Effect of beach seine height and mesh 

size on catch characteristics in the 
southern part of the Caspian Sea 

    
Journal of Fisheries 

International 

6-2 201

1 
 سوم

43 
Serum biochemical parameters of male 
and females rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss) cultured in 

Haraz River, Iran 
    

World Journal of 

Fish and Marine 

Sciences 

2-6 201

 ششم 0

44 
Microsatellite markers indicate a 

different structure among three 
populations of the Caspian Roach, 

Rutilus rutilus caspius (Jakowlew, 1870), 

in the Caspian Sea 

    

Zoology in the 

Middle East 

50 201

 چهارم 0

45 
Study of population dynamics and 

biological parameters of anchovy kilka 

(Clupeonella engrauliformis) in 
southeast part of Caspian Sea 

(Mazandaran province) 

    

Biolog. Journal of 

Armenia 

2-62 201

 سوم 0

46 
Reproduction characteristics of the 
Vimba vimba persa (Pallas, 1811), in 

coastal waters of the Caspian Sea 
    

Iranian Journal of 

Fisheries Science 

10-4 201

1 
 پنجم

47 
The environmental effect on spawning 

time, length at maturity and fecundity of 

kutum (Rutilus frisii kutum) in southern 
part of Caspian Sea, Iran 

    

Iranica J. of Energy 

& Environment 

2-4 201

1 
 هفتم

48 
Population ynamics of Vimba vimba 
persa in Iranian waters of the Caspian 
Sea 

    
Cybium 35-3 201

1 
 پنجم

49 
The Comparison of Heavy Metals 
Concentrations in Different Organs of L 

World Applied Sciences Journal iza 
aurata Inhabiting in Southern Part of 

Caspian Sea 

    

World applied 

Sciences Journal 

96 201

 پنجم 1

50 
Monthly changes in 

condition,Hepatosomatic Index and 
Bioavailability in frogs (Rana ridibunda) 

    
Research Journal of 

BIOLOGY 

2-1 201

2 
 دوم

51 
Stock assessment and management 
implications of golden grey mullet (Liza 
aurata Risso, 1810) in Iranian waters of 
the Caspian Sea 

    
J. of Applied 

Ichthyology 

 201

2 
 اول



52 
Fingerling release program, biomass 
trend and evolution of the condition 

factor of Caspian Kutum during the last 

two decades 

    Cybium 

 201

2 
 اول

53 
Stock assessment and management of 
Caspian kutum  (Rutilus frisii kutum 

Kamensky, 1901) in Iranian waters of 
the Caspian Sea 

    ECOPERSIA 
 201

3 
 اول

54 
 Nitzschiaفراوانی فیتوپالنکتونهای سمی 

seriata در حوضه جنوبی دریای خزر 
    

 شیالت، مجله

 آزاد دانشگاه
 واحد اسالمی،

ادشهرآز  

2-5 139

0 
 چهارم

55 
زیست شناسی تولید مثل، بلوغ جنسی و 

 Clupeonellaهمآوری ماهی کیلکای آنچوی 
engrauliformis   در سواحل ایرانی دریای

 خزر

    
مجله علمی شیالت 

 ایران

20-4 139

0 
 دوم

56 
 Lizaارزیابی کیفی ذخایر کفال طالئی )

aurata, Risso, 1810 در دریای خزر طی )

 1370-1390لهای سا
    

مجله علمی شیالت 
 دانشگاه تهران

65-3 139

1 
 اول

57 
بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید 

(Rutilus frisii kutum در دریای خزر طی )
 1370-1390سالهای 

    
مجله علمی شیالت 

 ایران

21-2 139

1 
 اول

58 
بررسی وضعیت ذخایر کیلکا ماهیان سواحل 

 1375-1390الهای ایرانی دریای خزر طی س
    

 شیالت، مجله
 آزاد دانشگاه

 واحد اسالمی،

 آزادشهر

 139

1 
 اول

59 
سن و پارامترهای رشد ماهی سفید 

(Rutilus frisii kutumدر استان مازندران )     
مجله پژوهش های 
 علوم و فنون دریایی

 138

9 
 سوم

60 
Stocks status of Kilda in Iranian waters 

of the Caspian Sea 
    

The International 

Journal of 
Environmental 

Resources Research 

1-2 201

3 
 اول

61 
Biochemical and hemato-immunological 
parameters in juvenile beluga (Huso 

huso) following the diet supplemented 

with nettle (Urtica dioica) 

    
Fish & Sheilfish 

Immunology 

36 201

4 
 پنجم

62 
Suitability indices and habitat suitability 
index model of Caspian kutum (Rutilus 

frisii kutum) in the southern Caspian Sea 
    Aquatic Ecology 

 201

3 
 چهارم

63 
Study on the amount of twist per meter 

of acetra gillnets in Golestan province, 
Iran 

    Global Vetreinaria 
11-2 201

3 
 پنجم

64 
A MODIS-based estimation of 
chlorophyll a concentration using ANN 

model and in-situ measurements in the 

southern Caspian Sea 

    

Indian Journal of 

Geo-Marine 
Sciences 

42-7 201

3 
 چهارم

هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره بايد صرفاً به مقادت چاپ شده در مجله در مورد مقادت چاپ شده،  *

 شود.

 

 

 



 كتب و ساير آثار منتشر شده: -15

 تیراژ نوع* عنوان رديف
 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

1 
پهنه بندی و تعیین درجه حساسیت اکولوژیکی نواحی ساحلی 

 جنوب دریای خزر )جلد اول(

 1391 368 1000 تالیف

2      

 …نوع: تالیف، گردآوري ، ترجمه،  *

 تشويقات و جوايز علمي :-16

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

1 
لوح تقديربخاطر شركت در اجراي پروژه ارزيابي ذخاير ماهیان 

 كیلكا بروش هیدروآكوستیك
رئیس موسسه تحقیقات 

 شیالت ايران
1376 

2 
 استاندار استان مازندران استان مازندران – 1380نمونه سال  لوح تقدير بعنوان پژوهشگر

1380 

3 
لوح تقدير بخاطر مشاركت در برگزاري نخستین همايش ملي 

 شانه داران درياي خزر

رئیس مركز تحقیقات 

 شیالتي مازندران
1378 

4 
لوح تقدير بخاطر ارائه بیشترين مقاله در سمینارها و 

 كنفرانسهاي داخلي
تحقیقات رئیس مركز 

 شیالتي مازندران
1380 

5 
 استاندار استان مازندران استان مازندران -1386لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه سال 

1386 

6 
 استاندار استان مازندران 1389لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 

1389 

7 
رزی در سال لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاو

1389 

معاون وزیر و رئیس 

 سازمان تات
1389 

8 
منطقه ای اکولوژی -لوح تقدير بخاطر برگزاری اولین همایش ملی

 دریای خزر
رئیس موسسه تحقیقات 

 شیالت ایران
1389 
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 عنوان رديف
 ريختا

 عضويت

عضويت  مدت

 ماهبه
 سمت*

 عضو ماه 24 8/7/85 کمیته تخصصی بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان 1

2 
 -محصولی ماهیان خاویاری–تدوین برنامه راهبردی

 کمیته تخصصی ارزیابی ذخایر و صید

16/12/

85 

 ماه 23
 عضو

3 
محصولی ماهیان استخوانی و –تدوین برنامه راهبردی

 ته تخصصی ارزیابی ذخایر و صیدکمی -کیلکا

16/12/

85 

 ماه 23
 عضو

4 
کارگروه بیولوژی و  -تدوین برنامه پنجم سازندگی

 ارزیابی ذخایر آبزیان

 ماه 3 22/8/87
 عضو

 دبیر ماه 23 1/12/85 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر –شورای پژوهشی  5
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    1375 گرگان  2 اکولوژی دریایی 1

    1379 مازندران 1 2 آمار و احتمادت 2

3 
 ارزیابی ذخایر آبزیان

    1386 آزاداسالمی قائمشهر  2

4 
 ارزیابی و حفظت اکوسیستمهای آبی

    1386 تربیت مدرس  2

5 
علوم کشاورزی و   2 مدیریت آبزی پروری

 ساری -منابع طبیعی

1387    

    1392 مازندران  2 توسعه پایدار در دریاها 6

    1391 مازندران 1 1 مدیرت و اثرات انسان بر دریاها 7
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 نیمسال
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ار
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1 

بررسي مراحل بلوغ جنسي و همآوري كیلكا 

( در استان  Clupeonella delicatulaمعمولي ) 
 مازندران )بابلسر(

   1380 تربیت مدرس   

2 

بررسي سن، رشد و هم آوري ماهي سیاه 

( در سواحل  Vimba vimba persaكولي )
 جنوبي درياي خزر

   1381 شهید چمران   

3 
بافت شناسي گناد و شاخصهاي تولید مثلي 

 كیلكاي چشم درشت

   1382 تربیت مدرس   

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

   1386 منابع طبیعی گرگان   

5 

بررسی جمعیت ماهی ک ور معمولی دریائی 

ستفاده از روش حوضه جنوبی دریای خزر با ا

PCR-RFLP 

    علوم و –آزاد اسالمی

 تحقیقات

1387   

6 
بررسی جمعیت ماهی کلمه حوزه جنوبی 

 دریای خزر )آبهای ایران( بروش میکروساتالیت

    علوم و –آزاد اسالمی

 تحقیقات

1387   

7 

بررسی ویژگیهای زیستی مرتبط با رشد و نمو 

ی و تولید مثل در سیاه ماهی در سواحل جنوب
 مازندران-دریای خزر

   1387 دامغان -آزاد اسالمی   



8 

Dynamics of stock and fishery of 
Clupeonella on the south coast of the 

Caspian Sea of the Islamic Republic of 

Iran 

   Yerevan State 
University 

2009-
2008 

  

9 

تعیین خصوصیات زيستي و پارامترهاي پويايي 
( در Vimba vimbaماهي سیاه کولی)جمعیت 

 دریای خزر آبهاي ساحلی استان مازندران

    علوم و –آزاد اسالمی
 تحقیقات

1388-
1387 

  

10 

هاي صید پره در بكارگیري مدل زيستي تعاوني
ي جنوبي درياي خزر جهت بررسي حاشیه

 هاعملكرد آن

    دانشگاه تربیت
 مدرس نور

89-1388    

11 

A modeling approach to determining 
habitat suitability indices (HSI) for 

economically important fish species in the 
southern part of Caspian Sea 

   1389-90 دانشگاه تهران    

12 

ای صید با  مطالعه ی ترکیب کمی و تنوع گونه

تور گوشگیر در شهرستان بندر لنگه و تعیین 

د پیشنهادی برای ماهی ی استاندار چشمه
 شیر

    دانشگاه علوم

کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

90-89    

13 

بررسی توارث نشانگرهای ریز ماهواره ای در 

هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی 
(Chalcalburnus chalcoides و سیاه کولی )

 (Vimba vimba persaخزری ) 

    علوم و –آزاد اسالمی

 تحقیقات

89-88    

14 

ی ترکیب کمی و تنوع گونه ای تورهای مطالعه
صیادی پره کیسه دار و بدون کیسه در استان 

 گلستان

    دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

89-88    

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 

   Rostock University, 
Germany 

14-2010    

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 

   Rostock University, 

Germany 

14-2012    

17 

بررسی سن، رشد و تغذیه ماهی کفال پوزه 

باریک در دریای خزر آبهای ساحلی استان 

 مازندران

    علوم و –آزاد اسالمی

 تحقیقات

92-1391    

18 

تعیین عوامل مکانی زمانی محیطی موثر بر 

کیلکا ماهیان در پیش بینی زی توده ذخایر 

 جنوب دریای خزر

    دانشگاه علوم

کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

93-1392    

 سوابق اجرايي : -20

 تاريخ انتصاب سمت رديف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

1 
مسئول آزمايشگاه بیولوژيك آبزيان )مركز تحقیقات شیالتي 

 استان مازندران(
 ماه 36 1373

2 
خصصي ماهیان استخواني و كیلكا )پژوهشكده رئیس گروه ت

 اكولوژي درياي خزر(.
 ماه 108 1387

3 
 معاون پژوهشی ) پژوهشكده اكولوژي درياي خزر(

 ماه 36 1/12/1385

4 
 رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

 ادامه دارد 1/12/1388

 


