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 وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزیو آموزش سازمان تحقیقات

  موسسه تحقیقات شیالت ایران

 ققينفرم اطالعات مح



 ها و طرحهاي تحقيقاتي: پروژه -12  

 پروژه/ طرحعنوان رديف
نوع 

 تحقيق*
 واحد اجرا

 سمت در

 پروژه/طرح 

ســـال   

 ـــروعش

 ســـال    

 خاتمه

 شماره ثبت

گزارش 

 نهايي 

ــي      1 ــو  در محـ ــي ايدتيوفيتريـ ــداري انگـ ــت و نگهـ ــازي ش كوـ جداسـ

 آزمايوگاهي
 پروژه

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    مجري

ارزيابي عوامي موثر بـر توييـد ورو ميگـو در كارگاههـاي تدميـر ميگـوي        2

 خوزستان
// 

پژوهودده آبزي 

 وب كوورپروري جن

 645/84 30/8/81 1/1/80 مجري

ارزيابي مديريت ژنتيدي در كارگاههاي تدمير و پرورش ماهيـان گرمـابي    3

 جنوب و جنوب غرب ايران
// 

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 1559/84 1/12/82 1/9/81 مجري

4 
 // تعيين ضريب همخوني در ميگوي عظيم ايجمه آب شيرين روزنبرگي

بزي پژوهودده آ

 پروري جنوب كوور

 10234/84 11/8/82 11/6/81 همدار

5 
 // بررسي آيودگيهاي انگلي باربو  ماهيان در آبگيرهاي خوزستان

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 830/85 1/10/82 1/6/79 همدار

6 
 // …بررسي اثر شوري بر تدمير مويدين شانك در تاندهاي تخمريزي و 

پژوهودده آبزي 

 جنوب كوورپروري 

 139/85 15/11/82 15/5/80 همدار

بررسي اپيدميويوژيدي آيودگيهاي انگلي و باكتريايي در ماهيان پرورشـي   7

 گرمابي خوزستان
// 

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 972/86 29/12/80 1/8/77 مجري

8 
 // بررسي امدان تهيه و استفاده از پلت در تغذيه ماهي آمور

 پژوهودده آبزي

 پروري جنوب كوور

 227/89 1/8/79 1/8/78 همدار

9 
 // بررسي مديريت پرورش ميگو چوئبده آبادان

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    همدار

10 
 // بررسي انگلهاي دستگاه گوارش ماهيان پرورشي استان خوزستان

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 1213/88 29/3/78 15/5/74 همدار



11 
 // سي انگلها و باكتريهاي ميگوي آب شيرين روزنبرگيبرر

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 همدار
1/3/1377 

29/12/

1378 

639/83 

12 
 // همدار پروژه مطايعات طرح جامع هور شادگان

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    همدار

    همدار   يتريو اثرات دو گياه زيتون تلخ و تفايه چاي برروي انگي ايدتيوف 13

14 
 بررسي انگلهاي گرمي ماهيان بومي آبگيرهاي استان خوزستان

طرح 

 موترك

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    دارمه

بررسي وضعيت بهداشـت و بيماريهـاي مراكـز تدميـر و پـرورش ميگـوي        15

 كوور
 طرح ملي

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 1388-962 1388 1/7/83 مجري استاني

4/9/88 

16 
 پروزه بررسي وضعيت بهداشتي ماهيان دريايي در ايستگاه بندر امام )ره(

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  88-1515 31/6/87 1/7/84 مجري

12/12/88 

پبررسي وضعيت اكويوژيك استخرهاي پرورشي ميگوي وانامي در  17

 چوئبده آبادان

 
 

 پروژه

پژوهودده آبزي 

 كوورپروري جنوب 

 1340/89 31/6/88 1/2/87 دارمه

پايش عوامي عفوني در استخرهاي پرورشي ميگوي وانامي در چوئبده  18

 پروژه آبادان
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  170/89 30/9/87 1/4/87 مجري

25/2/89 

 پروژه بررسي ژنتيك جمعيت ماهي صبور در خليج فار  19
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    دارمه

( در ميگوهاي پرورشي WSSDبررسي وتعيين منبع بيماري يده سفيد ) 20

 پروژه منطقه آبادان
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 551/84 30/8/84 1/3/82 دارمه

امدان سنجي پرورش ميگو در استان خوزستان )چوئيبده آبادان( با رعايت  21

 پروژه سفيداصول بهداشتي و پيوگيري از بيماري يده 
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 1119/86 30/10/86 1/1/86 دارمه

 طرح ملي بررسي كاربرد اسانس آويون شيرازي در كنترل آيودگي قارچي 22
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 41393/91 29/12/87 1/1/85 مجري استاني

    مجريپژوهودده آبزي  پروژه  غربي وي سفيدگمديريتي استخرهاي پرورشي مي   بررسي وضعيت 23



Litopenaeus vannamei (Boone ,1931) در چوئبده آبادان با

 تأكيد بر عوامي عفوني و غير عفوني
 پروري جنوب كوور خاص

جمع آوري و شناسايي انگي هاي آبزيان ايران بمنظور ايجاد موزه انگي  24

 طرح ملي شناسي
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

    ري استانيمج

 تدوين و خسارت ارزيابي و گري بيمه عمليات استانداردسازي 25

 واحدهاي در قهري و مديريتي خطر عوامي شناسايي دستورايعمي

 ميگو تدمير مراكز پذيري بيمه مطايعه و ميگو پرورش
 طرح ملي

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  43551 1/11/90 1/11/88 همدار

2/7/92 

 مراكز هاي آزمايوگاه در Iso 17025 ايزو سيستم استقرار يطراح 26

 طرح ملي شيالت تحقيقات مؤسسه تابعه تحقيقاتي
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  41652 1390 1388 همدار

25/7/91 

 از استفاده با سفيد يده بيماري برابر در پرورشي ميگوهاي سازي ايمن 27

 پروژه آزمايوگاهي شراي  در آن طايعهم و توييدي نوتركيب هاي پروتئين
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

 46114 1392 1389 همدار

7/8/93 

 در WSSV,TSV,IHHNV رديابي و شناسايي ويرو  هاي  28

  پروژه بادان آ چويبده طقهمن وحوي در  و هاي پرواري  ميگو
 46113 1392 1390 همدار

7/8/93 

 بروز در ومديريتي محيطي عوامي برخي رتاثي اپيدميويوژيك بررسي 29

 Fenneropenaeus ( هندي سفيد ميگوي سفيد يده بيماري

indicus ( سفيد پا ميگوي و (Penaeus vannamei 
  طرح ملي

 48695 1391 1389 همدار

17/11/94 

 دريايي و گرمابي ماهيان در بيماريزا ويروسهاي هويت تعيين و شناسائي 30

 مويدويي كيتهاي معرفي و ابداع منظور به نوين ايروشه از استفاده با

 شامي ماهي ويروسي بيماريهاي كيت( سريع توخيص

SVS, WSIV (VNN 

  طرح ملي

  1392 1389 مجري استاني

 از استفاده با ميگو در بيماريزا ويروسهاي هويت تعيين و شناسائي 31

 سريع توخيص مويدويي كيتهاي معرفي و ابداع منظور به نوين روشهاي

 ( TSV, HPV ,MBV شامي ميگو ويروسي بيماريهاي كيت (
  طرح ملي

  1392 1389 همدار

به منظور رديابي   گرمابي استان خوزستان  هيان  ما پرورش مزارع پايش 32

 علي تلفات
طرح 

 خاص
 

 48610 1392 1390 مجري

8/11/94 

 ك 29-94 1394 1390 مجريموسسه تحقيقات  طرح مليور و  شناسايي عوامي بيماري زاي عفوني آبزيان كو و هويت  تعيين 33



 علوم شيالتي كوور آنها درمان و ترلكن ش راهدارهاي پيوگيري

واكسينه با واكسن بيماري   غربي سفيد پا ميگو پذيري تحمي ارزيابي و 34

جلبك  و يه سروز يسيس  با مخمر ساكاروما تغذيه شده  و  يده سفيد

 ر مواجهه با ويرو  يده سفيدگراسيالريا كورداتا د

 

 طرح ملي
پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  49825 1395 1394 همدار

27/4/95 

 ( THS,TPP,PO,SOD,POD ( بررسي فاكتورهاي ايمني 35

ميگوهاي تغذيه شده با جلبك گراسيالريا كورداتا در مقايسه با ميگوهاي 

 يد تغذيه شده بدون جلبك و مواجهه با ويرو  يده سف

طرح 

 خاص

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  1395 1394 همدار

 ( THS,TPP,PO,SOD,POD ( بررسي فاكتورهاي ايمني 36

ميگوهاي تغذيه شده با مخمر ساكارومايسيس سروزيه  در مقايسه با 

 ميگوهاي تغذيه شده بدون مخمر 
 

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  49824 1395 1394 همدار

27/4/95 

 ( THS,TPP,PO,SOD,POD ( بررسي فاكتورهاي ايمني 37

ميگوهاي تغذيه شده با مخمر ساكارومايسيس سروزيه در مقايسه با 

 ميگوهاي تغذيه شده بدون جلبك و مواجهه با ويرو  يده سفيد

طرح 

 خاص

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  1395 1394 همدار 

مواجهه شده با واكسن در مقايسه با بررسي فاكتورهاي ايمني ميگوهاي  38

 ميگوهاي غيرواكسينه و ميگوهاي  مواجهه با ويرو  يده سفيد 
طرح 

 خاص

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  50534 1395 1394 همدار

5/8/95 

بررسي مقايسه آسيب شناسي ميگوهاي تغذيه شده با مخمر  39

با ميگوهاي بدون  ساكارومايسيس سروزيه و مخمر گراسيالريا كورداتا

مخمر و جلبك قبي و بعد از مواجهه با ويرو  يده سفيد در ميگوي سفيد 

 غربي

طرح 

 خاص

پژوهودده آبزي 

 پروري جنوب كوور

  1395  1394 مجري

تعيين ذي فن گونه هاي آبزيان اقتصادي و مستعد تدمير و پرورش در  40

 طرح ملي كوور
موسسه تحقيقات 

 علوم شيالتي كوور

 ك 94-30 1394 1390 مجري

 

 ش طرح شوراي تحقيقات و فناوري استان          ش طرح خاص     ش طرح مستقي       طرح موترك     : پروژهش وع تحقيقن  *
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1 
آلودگي چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمي در 

 ستان خوزستانآبگیرهای ا

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

 فرهناك-موبدي

 1379 بهار علمي شیالت ایران *  

 اول

2 
آلودگي ماهیان آب شیرین به انگلهای تك یاخته ای در 

 آبگیرهای استان خوزستان

سيد رضا 

 سيدمرتضائي

 سياوش عباسي

 1380 تابستان پژوهش و سازندگي *  

 اول

3 

انگل ایكتیوفتیریوس مولتي مقایسه چند روش کشت و نگهداری 

 فیلیس عامل بیماری دانه های سفید در ماهیها

سيد رضا سيد 

–مرتضايي 

 -مصطفي اخالقي

 سياوش عباسي

 1381 1 تحقیقات دامپزشكي ایران *  

 اول



4 
بررسي فلور قارچي  میگوی سفید هندی در مراحل الروی در 

 کارگاههای تكثیر استان خوزستان  
. سيد رضا سيد 1

 تضاييمر

 . نياز محمد كر2

 1385 2 علمي شیالت ایران *  

 اول

5 
سيد رضا سيد  آلودگي باکتریایي در کارگاههای پرورش میگوی چوئبده آبادان

 مرتضايي

 نياز محمد كر

 بهروز  تمجيدي

علي اكبر 

 جهانشاهي

 1386 75 پژوهش و سازندگي *  

 اول

6 
آب شیرین استان انگل های نماتود جدا شده از چند گونه ماهیان 

 خوزستان
سيد رضا 

 مرتضائئ

 پازوكيجميله 

محمود  

 معصوميان

  *
 1386 77 پژوهش و سازندگي 

 اول

7 
شناسایي برخي از انگل های تك یاخته و میكسوزوآ در باربوس 

 ماهیان استان خوزستان 

 

سيد رضا سيد 

-مرتضايي 

جميله پازوكي 

- 

محمود  

 -معصوميان

 نياز محمد كر 

 
  * 

 ي شیالت ایرانعلم
 1387 بهار

 اول



8 
 ااهام جرفي مطالعه ساختار ژنتیك جمعیت ماهي صبور در آبهای خوزستان 

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

سيدعلي 

 قرشي 

 فرهاد اميني 

  * 

 علمي شیالت ایران
 1387 بهار

 دوم

9 
زان بقا و تولید کل در پرورش یتعیین نرخ رشد ،میانگین وزن،م

 میگوی پاسفد غربي
مد مح

 افشارنسب

 عباس متين فر

مهران محمدي 

 دوست

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

  * 

 علمي شیالت ایران
 1387 پاییز

 چهارم



جدا سازی و شناسایي فلور باکتریایي و قارچي میگوی پاسفید در  10

 چویبده آبادان

 مينا آهنگرزاده

سيدرضا سيد 

 مرتضايي

حسين 

 هوشمند

محمد 

 افشارنسب

 نياز محمد كر

سني افته مح

 نژاد

 1388 بهار علمي شیالت ایران *  

 دوم

11 Gross sign and histopathology and PCR of WSSV in 

shrimp Iran 

M.Afsharnas

ab-

R.Mortezaei-

V.Yegane and 

B.Kazemi 

  * Asian J.Of Animal 

VeterinaryAdvances 

 2009 

 دوم

12 
ستخرهای بررسي کیفیت باکتریایي آب رودخانه بهمنشیر و ا

 پرورش میگوی آبادان
حسين 

 هوشمند

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

 مينا آهنگرزاده

 

 1388 زمستان دامپزشكي ایران  *  

 دوم



13 
بررسي برخي از خصوصیات فیزیكي و شیمیایي آب مراکز تكثیر 

 میگوی آبادان
سارا 

 -سبزعليزاده

سيد رضا سيد 

 -مرتضايي

سيمين دهقان 

وحيد  –

 ياوري

 1384 پاییز الت ایرانعلمي شی *  

 دوم

14 
بررسي تغییرات فراواني و تنوع پرتاران در زیر قفس های پرورش 

 خور غزاله
سيد محمد 

باقر نبوي سيد 

رضا سيد 

 -مرتضايي

 سيمين دهقان

 1389 پاییز اقیانوس شناسي *  

 دوم

15 
 آرنا از ویروس بهاره کپور استخراج  روش 4مقایسه 

 

سيدرضاسيدمر

 -تضايي

 -صيفي

 عليشاهي

 1394 بهار علمي شیالت ایران *  

 اول

16 
Common parasites between fish and human 

 
سيد رضا سيد 

 مرتضايي

 

 *  
international   th5

symposium on fish 

parasites 

 1999 

 اول



17 
The need for a CZM plan in noth Persian  

 

Gulf area 

افشين 

-پارسامنش 

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

 

*   

The world fisheries 

congress 

 2000 

 دوم

سيد رضا سيد  آلودگي انگلي باربوس ماهیان هورشادگان 18

 -مرتضايي

سياوش 

 -عباسي

 جاسم مرمضي

 

*   

اولین همنشست ملي باربوس 

 ماهیان ایران

 1379 

 اول

19 

 های مشترک انسان و ماهيانگل

سيد رضا سيد 

 مرتضايي

 

 *  

ره سراسری دومین کنگ

 بیماریهای انگلي ایران

 1376 مهر

 اول

20 
Survey of fungal flora of P.indicus larvae in 

hatchery in Khouzestan province of Iran  سيد رضا سيد

 مرتضايي

 نياز محمد كر

 *  Sixth Symposium on 

Disease in Asia 

Aquaculture 

 2005 اکتبر

 اول

21 
Survey of bacterial disease and vibriosis of cultured 

shrimp (P.indicus) in Khouzestan province Iran  سيد رضا سيد

نياز  -مرتضايي

 محمد كر
 *  Sixth Symposium on 

Disease in Asia 

Aquaculture 

 2005 اکتبر

 اول



22 
Parasitological investigation on the endemic fishes 

from khouzestan Province, Sout-west of Iran 

 

محمود 

 -معصوميان

جميله پازوكي 

سيدرضا  –

 سيد مرتضايي 

 *  

international  th7

symposium on fish 

parasites 

 2007 سپتامبر

 سوم

23 

Study of water quality of bahmanshir river  & water 

carrier canals and shrimp ponds (L. vannamei) from 

bacterialpollution point in Choebdeh-Abadan region 

 مينا آهنگر زاده

سيد رضا سيد  

حسين   مرتضايي

هوشمند 

نيازمحمد كر 

 لفته محسني نژاد

 *  

1rst International 

congress on aquatic 

Animal Health 

Management and 

Diseases 

 2009 

 دوم

24 

contamination of Bahmanshir River, water carrier 

canals, farm ponds and shrimps ( L .vannamei) to      
Vibrio sp. In Choebdeh-Abadan 

 

 

 

 حسين هوشمند

سيد رضا سيد  

مينا   مرتضايي

 آهنگر زاده

 نيازمحمد كر 

 لفته محسني نژاد 

 *  

1rst International 

congress on aquatic 

Animal Health 

Management and 

Diseases 

 2009 

 دوم

25 

Analysis of occurrence for three pathogens: WSSV-

TSV and IHHNV in cultured vnnamei of  

 

Abadan 

 الهام جرفي

 س.ي. موسوي

سیدرضا سید 

 مرتضايي

 محمد افشارنسب

 م.س. ملك پور
 *  

1rst International 

congress on aquatic 

Animal Health 

Management and 

Diseases 

 2009 

 دوم



26 

A survey on introduction of white shrimp 

( L.  vannamei) to Iranian shrimp aquaculture 

محمد 

 افشارنسب

 متین فر

م. محمدي 

 دوست

-الف. قوام پور

 الف دشتیان

سیدرضا سید 

 مرتضايي

 *  

1rst International 

congress on aquatic 

Animal Health 

Management and 

Diseases 

 2009 

 چهارم

27 

Detection of Taura syndrome virus 

In cultured shrimp ( L. vannamei) 

In Iran by histopathology and PCR 

 

محمد 

 افشارنسب

رضا عارف 

 زاده

سیدرضا سید 
 مرتضايي
 يگانه

 الهام جرفي

 *  

1rst International 

congress on aquatic 

Animal Health 

Management and 

Diseases 

 2009 

 سوم

28 

Current status of chemicals in shrimp aquaculture 

in Iran 

M.Afsharna

sab 

A.Abedian 

R.Mortezaei 

V.Yegane 

 *  

Ist Int congress of 

veterinary pharmacology 

 2008 

 سوم

29 

Investigation on possible effects on marine fish cage 

culture on physico-chemical factors of water 

f.Kianersi 

R.Mortezaei 

S.Dehghan 

S.Sabzalizad

eh 

*   

Arabian sea Int 

conference 

 2007 

 دوم



30 Karyotyping of barbus fishes in khouzestan province 

 

 

 

 

E.Jorfi 

c.Amirinia 

R.Mortezaei 

M.Manafza

de 

*   

Arabian sea Int 

conference 

 2007 

 سوم

31 
Evaluation of genetic management in hatcheries of 

warmwater fishes in iran 

 

 

 

 

R.Mortezaei 

E.Jorfi 

C.Amirinia 

A.Jaferian 

*   

Arabian sea Int 

conference 

 2007 

 اول

32 
Development stages and pathological effects of  

myxoblus pfeifferi in the Barboid from 

Mexpofamian part of  

Iran 

 

محمود 

 -معصوميان

جميله 

 -پازوكي

سيدرضاسيدمر

 تضايي

*   

World Aquaculture 2008  2008 

 سوم

33 
Determination of organic pollution effect of marine 

fish cage culture ….. 

N.Jahani – 

S.M.Nabavi- 

S.Dehghan- 

R.Mortezaei 

*   

th National seminar on 

chemistry and 

Environment 

 2010 

 چهارم

34 
The effect of marine fish cage culture on sediment 

organic rich ness……. 

N.Jahani – 

S.M.Nabavi- 

S.Dehghan- 

R.Mortezaei 

*   

th National seminar on 

chemistry and 

Environment 

 2010 

 چهارم

35 The effect of harmful algal bloom in shrimp 
Teaghsazzade

h- 

Afsharnasab- 

R.Mortezaei 

*   

international congress  nd2

on aquatic animal health 

 2010 

 سوم

36 
رگاههای تكثیر مطالعه برخي از خصوصیات فیزیكي و شیمیایي کا

 میگوی چوئبده آبادان

 سارا سبز علیزاده
سید  سید رضا

 مرتضائي
*   

اولین همایش تكثیر و پرورش 

میگوی آب شیرین، دانشگاه 

 آزاد اسالمي اهواز

 1381 

 دوم



37 

ن ایران بررسي ژنتیكي توده میگوی عظیم الجثه آب شیری  

 -امیر جافريان

 -امیري نیا
-مرتضائيسید

 -جرفي

*   

ایران هشتمین کنگره ژنتیك  

 1382 

 سوم

38 
 تعیین ضریب همخوني در میگوی عظیم الجثه آب شیرین 

Macrobrchium rosenbergii 
–امیر حافريان 

 –سیدمرتضايي 

امیري  –جرفي 

 نیا 

 *  

سومین همایش ملي 

المي بیوتكنولوژی جمهوری اس

 ایران

 1382 

 دوم

Diplostomum spathaceumآلودگي به  39 و  

Neochinorhynchus در دو گونه ماهي   Capoeta trutta   و

Cyprinion marostomum رودخانه دز استان خوزستان   

 – جوهرقلي زاده

موبدی  –ملک 

  –سیدمرتضايي 

ری چهاردهمین کنفرانس سراس  * 

مللي و دومین کنقرانس بین ال

 زیست  شناسي ایران

 1385 

 چهارم

40 

فلور باکتریایي و قارچي در کارگاههای تكثیر میگوی استان 

 خوزستان

ر. سيد س. 

 مرتضايي

 نياز محمد كر 

 

 *  

 سمینار ملي زیست شناسي

 1386 

 اول

41 

جداسازی و شناسایي فلور باکتریایي. قارچي و انگلي میگوی 

 سفید غربي در منطقه چوئبده آبادان

. مينا آهنگر 1

 زاده

 .م.افشارنسب2

.س.ر.سيد 3

 مرتضايي

.حسين  4

 هوشمند

.نياز محمد 5

 كر

*   
 شناسي سمینار ملي زیست

 1386 

 سوم



42 

بررسي فلور باکتریایي ماهیان دریایي )شانك،  سبیطي و هامور ( 

 در ایستگاه تخقیقاتي بندر امام

حسين 1

 هوشمند

.س.ر. سيد 2

 مرتضايي

. م. آهنگر 3

 زاده

. نياز محمد 4

 كر

 *  

 سمینار ملي زیست شناسي

 1386 

 دوم

43 

 چوئبده آبادان آلودگي باکتریایي در کارگاههای پرورش میگوی

.س.ر. سيد 1

 مرتضايي

.نياز محمد 2

 كر

.بهروز 3

 تمجيدي

.ع.ا. 4

 جهانشاهي

 

 

 

 

 

 *  

 سمینار ملي زیست شناسي

 1386 

 اول



44 

 Tenualosaاز شگ ماهیان: صبور     DNAبهینه سازی استخراج 

ilisha 

 الهام جرفي

 . فرهاد  امیني2

. سید رضا  3

 مرتضايي

. غالمحسین . 4

 محمدي

*   

 1386  سمینار ملي زیست شناسي

 سوم

45 

جدا سازی و شناسایي عوامل باکتریایي، قارچي و انگلي در تلفات 

 ماهي کپور نقره ای  

حسين  

هوشمند 

 كوچي

مينا آهنگر  

 زاده

 نياز محمد كر 

 رحيم پيغان 

محمود  

 توسلي

سيد رضا   

 سيد مرتضايي

*   

پنجمین گردهمایي دامپزشكان 

 یرانعلوم بالیني ا

 1386 

 پنجم



46 

بر  (Zataria multiflora)بررسي اثر اسانس  آویشن شیرازی 

روی تعداد کل باکتری و قارچ در مرحله انكوباسیون تخم ماهي 

 کپور

 ميناآهنگرزاده

مصطفي  

شريف 

 روحاني

سيد رضا سيد  

 مرتضايي

حسين  

هوشمند 

 كوچي

 نياز محمد كر 

*   

پنجمین گردهمایي دامپزشكان 

 بالیني ایرانعلوم 

 1386 

 سوم

47 

 جداسازی گونه های ویبریو از محیط قفس های پرورش ماهي

راحيل سهيل  

 پور

مسعود  

قربانپور 

 نجفآبادي

 وحيد ياوري 

سيد رضا سيد  

 مرتضايي

مينا آهنگر   

 زاده

 

 *  

پنجمین گردهمایي دامپزشكان 

 علوم بالیني ایران

 1386 

 چهارم



و قارچي تلفات کپور تلفات کپور  بررسي عوامل باکتریایي 48

 علفخوار در مزارع پرورشي شهر اهواز

مينا آهنگر 

 زاده

عيسي شريف  

پور سيد رضا 

  سيد مرتضايي

حسين 

هوشمند 

نيازمحمد كر 

لفته محسني 

 نژاد

 

 *  

پانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1387 

 سوم

49 

سفید بررسي و شناسایي آلودگي های قارچي و انگلي میگوی پا

 در منطقه چوئبده آبادان L .vannamei غربي
 

 حسين هوشمند

سيد رضا سيد  

مرتضايي مينا 

آهنگرزاده 

 نيازمحمد كر

 لفته محسني نژاد 

 *  

پانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1387 

 دوم

50 

 جدا سازی و تشخیص باکتریهای ویبریو از میگوی پاسفید غربي 

L. vannamei  آباداندر منطقه چوئبده 

 نيازمحمد كر

سيدرضا سيد  

مرتضايي مينا 

 آهنگرزاده 

 حسين هوشمند

 لفته محسني نژاد 

 *  

پانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1387 

 دوم



51 

( استفاده L. vannameiدر میگوی پاسفید غربي ) HPVتشخیص 

 از روش هیستو پاتولوژی در منطقه چوئبده آبادان

سيدرضا سيد 

 مرتضايي

 فشارنسبمحمد ا

 نياز محمد كر

 حسين هوشمند 

 مينا آهنگرزاده

 *  

پانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1387 

 اول

52 

 بررسي کیفیت آب در قفس های ماهیان دریایي

فرحناز كيان 

  -ارثي 

سيد رضا سيد  

 –مرتضايي 

 سيمين دهقان 

 

 *  

 1388  همایش خلیج فارس

 دوم

53 

DNAبررسي شرایط بهینه  اوش راجي در پروسه مولكولي کاستخ  

 WSSVعامل بیماریزای لكه سفید 

 الهام جرفي

سید رضا سید 

 مرتضايي

 محمد افشارنسب

 *  

اندهمین کنگره ژنتیك ایر  

 1387 

 دوم

54 

وزستانبررسي وضعیت ژنتیكي ماهي صبور در آبهای استان خ  

 الهام جرفي

 فرهاد امیني

سید رضا سید 

 مرتضايي

 سید علي قريشي

 *  

اندهمین کنگره ژنتیك ایر  

 1387 

 سوم



55 

گرم آبي  ارزیابي مدیریت ژنتیكي در کارگاههای پرورش ماهیان

 جنوب و جنوب غرب ایران

 الهام جرفي

سید رضا سید 

 مرتضايي

سید جابر 

 موسوي

سیروس امیري 

 نیا

 امیر جافريان

 *  

اندهمین کنگره ژنتیك ایر  

 1387 

 دوم

روجي از استخرهای پرورشي بررسي کیفیت آب ورودی وخ 56

 میگوی وانمي در آبادان

فرحناز كیان 

 -ارثي

 -سیدمرتضايي

-مزرعاوي

 دهقان

 *  

اولین کنفرانس ملي علوم 

 شیالت و آبزیان ایران

 1387 

 دوم

57 

وع و اثرات فعالیت های آبزی پروری در خور غزاله بر روی تن

 فراواني پرتاران

  -نجمه جهاني

–سیدباقرنبوي 

-وري وحید يا

سید رضا سید 

 -مرتضايي

 سیمین دهقان

 *  

ط دومین کنفرانس ملي محی

 زیست

 1387 

 چهارم



58 

شي استان بررسي وضعیت بیماری لكه سفید در میگوهای پرور

 خوزستان

 

 

 –حسین هوشمند 

سید رضا سید 

مینا  -مرتضايي

الهام  -آهنگرزاده

نیاز محمد  -جرفي

محمد  –كر 

 افشارنسب

*   

كي گره دامپزششانزدهمین کن

 ایران

 1389 

 دوم

59 

پرورش  بررسي وضعیت بهداشت و بیماری های مراکز تكثیر و

 میگوی کشور

 -محمد افشارنسب

سید رضا سید 

عقیل  -مرتضايي

 –دشتیان نسب 

-بهروز قره وي 

 آرمین عابديان 

*   

كي شانزدهمین کنگره دامپزش

 ایران

 1389 

 دوم

60 

IHHNVتشخیص ویروس   ان رورشي استان خوزستمیگوهای پ    

سید  -الهام جرفي

رضا سید 

محمد  -مرتضايي

آزاده –افشارنسب 

حسین  -هاتف

مینا  -هوشمند

محمد  -آهنگرزاده

 سنجري 

*   

كي شانزدهمین کنگره دامپزش

 ایران

 1389 

 دوم

61 

میگوهای پرورش وانامي در استان TSVتشخیص ویروس 

 خوزستان با روش مولكولي و آسیب شناسي

رضا سید  سید

مینا  -مرتضايي 

حسین  -آهنگرزاده

الهام  -هوشمند

نیاز محمد  --جرفي

محمد  –كر 

لفته  -افشارنسب

 زاد محسني ن

*   

كي شانزدهمین کنگره دامپزش

 ایران

 1389 

 اول



62 

از ماهي آب  Neoechinorhynchus zabensisگزارش جدید

 شیرین بوتك رودخانه دز در استان خوزستان 

وهرقلي غالمعلي ج

معصومه  -زاده

ايرج موبدي  -ملك

سیدرضا سید 

لیال –مرتضايي 

 حسني نزاد

*   

شانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1389 

 چهارم

63 

ماهي  بررسي اثر آویشن شیرازی بر پارامترهای خون شناسي

 کپور معمولي

 – مینا آهنگرزاده

مصطفي شريف 

سیدرضا  -روحاني

-سید مرتضايي

 -حسین هوشمند

 از محمد كرنی

*   

شانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1389 

 سوم

64 

ستان بررسي وضعیت آلودگي کلیفرمي آب صیدگاه های ا

 خوزستان در شمال خلیج فارس

 

 -حسین هوشمند

 -مینا آهنگرزاده

سید رضا سید 

منصور  -مرتضايي

لفته  -خلفه نیلساز

جمال  -محسني نزاد

 سلیماني

*   

پزشكي شانزدهمین کنگره دام

 ایران

 1389 

 سوم

65 

انه دز بررسي اکولوزیكي انگل های کرمي ماهي بوتك رودخ

 ایران

غالمعلي جوهرقلي 

معصومه  -زاده

ايرج موبدي  -ملك

سیدرضا سید 

لیال –مرتضايي 

 حسني نزاد

*   

شانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1389 

 چهارم

66 

یایي هیان درشناسایي انگل های کوپه پدی و ایزوپودی در ما

 استان خوزستان

سیدرضا سید 

حسین  -مرتضايي

مینا  -هوشمند

نیاز  -آهنگرزاده

 محمد كر

*   

شانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1389 

 اول



67 

ی ایمني مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی بر برخي فاکتورها

 ماهي کپور معمولي

 – مینا آهنگرزاده

مصطفي شريف 

سیدرضا  -روحاني

-رتضاييسید م

 -حسین هوشمند

 لفته محسني نزاد

*   

شانزدهمین کنگره دامپزشكي 

 ایران

 1389 

 سوم

محمد  شناسایي عوامل عفوني در مرکز تكثیر و پرورش میگوی کشور 68

 -افشارنسب

عقيل دشتيان 

 -نسب

سيدرضاسيدمر

 تضايي

 سومین همایش میگوی ایران   *
 1389 

 سوم

69 
 (غربي سفید میگوی نكراسهپاتوپا و آبشش آلودگي بررسي

Litopenaeus vannamei ( چوئبده منطقه در ویبریو باکتری به 

 آبادان

مينا 

 -آهنگرزاده

سيدرضاسيدمر

 –تضايي 

حسين 

 هوشمند 

 1390تابستان  2 دامپزشكي ایران *  

 دوم

70 
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