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که پژوهشگر عضو آن پژوهشي  گروه حوزه فعاليتپژوهشي مرتبط با  –های علميسوابق فعاليت -4

 معرفي شده است:

 Saccostreaارزيابي ذخاير و پويايي شناسي جمعيت صدف خوراکي  :موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد -الف

cucullata  در سواحل بندر لنگه و بندر معلم 

 ارزيابي خطر اکولوژيک آلودگي رسوبات بر فون کفزيان در ناحيه ساحلي بندر عباس  :موضوع پايان نامه دکتری-ب

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: های تحقيقاتيطرح
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 شروع

تاریخ 
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ارزيابي اكولوژيك اجتماعات بنتوز در 

خوريات مجاور با صيد گا ه هاي ميگو 

 در استان هرمزگان

 

11/11/49 اداره کل شیالت هرمزگان   11/11/49  مجری 

2 
برسي فراواني و پراكنش ماكروبنتوزها 

 در ابهاي ايراني دريا ي عمان
11/11/69 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  16/10/40 ریمج   
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بررسي تركيب و فراواني صيد ميگو در 

 منطقه چاهو شرقي جزيره قشم

 

11/19/1036 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  11/19/1034  مجری 

بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي  

 محدوده ابهاي ايراني درياي عمان
 همکار 1040 1069 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 
وان، هندورابي و دو مقايسه سه منطقه ال

بركه جهت احداث مزارع پرورش 

 Pinctada radiataصدف محار 

 همکار 1034 1061 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 همکار 1036 1039 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور هاي مرواريد ساز ارزيابي ذخائر صدف 



 :ISI در مجالت مرتبط با حوزه فعاليت گروه مقاالت چاپ شده -1
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شماره 
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Distribution, Source Identification and 

Ecological Risk Assessment of Heavy 

Metals (Pb, Cd, Cu and Zn) in Sediments 

of North Persian Gulf, Bandar Abbass, Iran

Advance in 

Environmental Biology

8(16)2014

2
Distribution and Diversity of Intertidal 

Macrofauna of Bandar Lengeh Ciast : An Area 
in Siuth of Iran

International Journal 

of Environmental 

Sciences

32015

3
Investigating The Effect of Algal bloom in 
Tissue (Hepatopanceas & Gill) Whithlege 

Shrimps 

SAUSSUREA32015
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در   Pinctada radiata اي لنگه

 زيستگاههاي جزيره الوان و بندر نخيلو

بررسي هيدرولوژي و هيدروبيولوژي  

 خليج فارس
 همکار 1069 1061 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

بررسي مستمر هيدرولوژي و  

 هيدروبيولوژي خليج فارس
 همکار 1061 1069 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مديريت ذخائر ميگوهاي مهم استان  

 هرمزگان
شیالتی کشور موسسه تحقیقات علوم  همکار 1036 1033 

 
بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از 

كارگاههاي پرورش ميگو در   فعاليت

 منطقه تياب

 همکار 1061 1060 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 
مطالعه برخي از فاكتورهاي زيستي در 

زيستگاههاي مصنوعي در استان 

 هرمزگان

 همکار 1063 1069 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور



 عنوان مجله عنوان مقاله ردیف
شماره 

 مجله
 سال چاپ

1

سه گروه از   مقايسه مکاني غلظت سرب در رسوبات و        

ها ( در  اي ماكروبنتوزها )خرچنگ ها ، شکم پايان و دوكفه

  سواحل بندر عباس



11931اسیآبزیانبومشن

2

پويايي شناسي جمعيت دوكفه اي مرواريد ساز 

 در غرب جزيره الوان  pinctada radiataمحار



مجلهعلمییژوهشیییشی   

ایران

91931
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بررسي اثرات پساب هاي مزارع پرورش ميگو بر توزيع و 

 تراكم ماكروبنتوز ها در خور مازغ در هرمزگان

91833اقانوسشناسی
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بررسي تراكم و تنوع شکم پايان در قبل و بعد مانسون 

 تابستانه در سواحل ايراني درياي عمان

مجلهعلمییژوهشیییشی   

ایران

11933

5 
بررسي تغييرات كيفي آبهاي ورودي و خروجي مزارع 

)سايت شمالي(پرورش ميگو در منطقه تياب استان هرمزگان

مجلهعلمییژوهشیییشی   

ایران

91935

6 
بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليت مجتمع هاي 

پرورش ميگو بر آبهاي ساحلي

مجلهعلمییژوهشیییشی   

ایران

11933
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تغييرات مکاني و زماني شوري و چگالي و درجه حرارت 

 آبهي دريايي استان هرمزگان،تنگه هرمزو خليج فارس.



91938مجلهعلمیش   ایران

 

 

 


