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 تهراننشگاه  دا   1730 -شیالت و محیط زیستلیسانس  : كارشناسي

 3131-دانشکده منابع طبیعی کرج-شیالت:   كارشناسي  ارشد

مشترک با )و منابع طبيعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزی -1781-تکثير و پرورش آبزيان-شيالت:  دكتري

  (روسيه

  

 تهیه بانک اطالعات رایانه ای برای ماهیان بومی ایران:  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
 دکتر غالمحسین وثوقی: نام استاد راهنما 

 مهندس اصغر فاضل–دکتر نعمت هللا خراسانی : نام اساتید مشاور

 کده منابع طبيعی کرجدانش-دانشگاه تهران: محل اجراي پروژه 
 

 :   عنوان پايان نامه دكتري
Acomparative investigation on the influence of addition some attractants (Betaine, Methionine and a 
mixture of betaine +methionine ) in diet as  stimulants feed intake increasing growth and survival rate of 
beluga juvenile (Huso huso)Linnaeus 1758 

 
 دکتر قباد آذری تاکامی:  نام استاد راهنما

           عابدیانعبدالمحمد دکتر -یفارپانوم الکساندر دکتر-دکتر همایون محمودزاده:  نام اساتيد مشاور

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه  :محل اجراي پروژه 
 

 هشی پژو–مقاالت علمی 
بر شاخص های رشد و بازماندگی ( Optimun)تاثیر محرک رشد اپتیمون . 3131.ر و حسینی فر، س، ح.؛ ایمانپور،م  سوداگر،م -1

 .دوم و سوم .مجله علوم دریایی ایران(. Huso huso Linnaeus, 1758)بچه فیل ماهی  

 
اثر اسید آسپارتیك و آالنین به عنوان ماده جاذب . 3133.ک،م؛ جعفری شموشکی،و ؛ حسینی ،س، ع؛ گرگین ،س و عقیلی ،سوداگر -2

مجله علوم كشاورزي و منابع  .(Huso huso Linnaeus 1758)رشد و بازماندگي بچه فیل ماهیان شاخص هاي  غذایي  بر 

 .ضمیمه فروردینشماره اول ،.طبیعي

 

بررساای اثاارات سااتوح م تلااف .3134.ع وحسااینی،س،ع؛؛آذری تاکااامی، ؛ پانوماااریف،س،آ؛ محمااودزاده،ه؛ عاباادیان، سووداگر، م -7

مجله علمی (.Huso huso Linnaeus, 1758)بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان 

 43-43، ص 2شیالت ، سال چهاردهم ، شماره 

 

اثیر ستوح م تلف عصاره دافنی و آرتمیا به عنوان مواد ت .3133.درویش بستامی ،ک؛ سوداگر،م؛ ایمانپور،م، ر و طاهری، ع -1

مجله علمی .  ((Huso huso Linnaeus 1758جاذب غذایي بر روی غذاگیری و شاخص هاي رشد  در بچه فیل ماهیان پرورشی 

 33زمستان .شماره هفدهم.شیالت

 

ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اثر  .3133.و م دومی ، ن سوداگر،ماکبری،پ؛حسینی، س، ع ؛ ایمانپور،م ،ر؛ -1

مجله علوم  (.Oncorhynchus mykiss)روی رشد و بقاء الروهای قزل آالی رنگین کمان  Cاشباع بلند زنجیره و ویتامین 
 .شماره اول–جلد شانزدهم  .کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 



 
آرتمیا ارومیانا ي غني شده با اسیدهاي چرب غیر اشباع  .3133.ی ، فو شالوی سوداگر،ماکبری،پ؛حسینی، س، ع؛ ایمانپور،م ،ر؛ -6

روي مقاومت در برابر استرس هاي محیتي دما و كمبود اكسیژن در الروهاي قزل آالي رنگین كمان  Cبلند زنجیره و ویتامین 

(Oncorhynchus mykiss . 4شماره – 23جلد  مجله زیست شناسی ایران. 

 

بررسی تغییرات خواص حسی، ترکیب شیمیایی  .3133.و مقدم ،ن سوداگر، منپور،ب؛شعبانی ،ع ؛زارع زاده،ر؛ شعبا -3
 .شده به روش آب نمک گذاری در دما و زمان های م تلف ( Oncorhynchus mykiss)قزل آالی رنگین کمان شور 

 133-136صفحات-3133:ب-3جلد شانزدهم،ویژه نامه  .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 
 Rutilus)تعیین خصوصیات اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید  .3133.و حسینی ، س، ع سوداگر،مایمانپور، م، ر ؛ نوذری،ز؛  -3

frisii kutum Komensky 1901 )جلد  .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .در رودخانه های شیرود، تجن و گرگانرود

 133-192حات صف-3133:ب-3شانزدهم،ویژه نامه 

 

 Aqua Vac)اثرات آکواک ارگوسان . 3139.؛ آذری تاکامی ،  و دمحمی زرج آباد،اسوداگر،ماحمدی فر، ا؛ جاللی ،م، ع ؛ -9
Ergosan ) بر میزان رشد ، بازماندگی و شاخص های مربوط به خون در فیل ماهیان جوان(Huso huso.)  مجله علوم کشاورزی و

 .اول شماره .منابع طبیعی گرگان

 
مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید  .3133.و شعبانی ، عسوداگر، م تکه،ش؛ایمانپور،م،ر؛ -33

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی  (.در زمان های م تلف مهاجرت تولید مثلی( Rutilus frisii kutum Komensky 1901)مولد

 .شماره هشتم .گرگان
و عصاره هیپوفیز GnRHa،HCGاثرات تزریق  هورمون های  .3133.و شعبانی ، عسوداگر، م زادمجید،و ؛ایمانپور، م، ر ؛ -33

جلد  .مجله زیست شناسی ایران ( .Carassius auratus gibelio)روی پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای اسپرمی در ماهی قرمز 

 .2،شماره22

 

و عصاره هیپوفیز  GnRHa ،HCGاثرات تزریق هورمون های  .3133.و شعبانی ، عسوداگر، م ر ؛زادمجید،و ؛ایمانپور، م،  -32

 .مجله زیست شناسي ایران .(Carassius auratus gibelio)روی پارامترهای بیوشیمیایي پالسماي اسپرمي در ماهی قرمز 

 
بر برخي خصوصایات ( GnRHa)رات هورمون اووافکت اث (.زیر چاپ.)و شعبانی ، عسوداگر، م زادمجید،و ؛ایمانپور، م، ر ؛ -31

مجله پژوهش و . قرمزساده، دم چادری، چهاردم و چهاردم دم چادری  Carassius auratus gibelio     زیست شناسی مني ماهیان 

 .سازندگي

 
کشت مولدین کپور دریایی اثر تراکم  .3133.؛ شالویی،ف، و ایری،م سوداگر،مباغفلکی،م؛ حسینی، س ،ع ؛ ایمانپور،م ،ر؛  -34

(Cyprinus carpio )مجله علوم  .بر میزان بازماندگی و برخی شاخص های رشد الروی و بچه ماهیان در است رهای خاکی

 .19-43صفحات -3133:شماره سوم–جلد شانزدهم  .کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

تعیین رژیم غذایی الرو بچه ماهیان کپور دریایی  .3133.لویی،ف؛ وشا سوداگر،مباغفلکی،م؛ حسینی، س ،ع ؛ ایمانپور،م ،ر؛  -31

(Cyprinus carpio Linnaeus,1758 )مجله  (.استان گلستان)در است رهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان است وانی سیجوال

 ، 4،شماره22جلد  .زیست شناسی ایران

 آب در در بقاء و رشد های شاخص بر غذایی جیره در نمک لفم ت ستوح تأثیر .3133.سوداگر، مدمحمی زرج آباد،ا و  -36
 33بهار اول، شماره دوم، جلد. گلستان طبیعی منابع و الکترونیک کشاورزی مجله. پرورشی جوان ماهیان فیل Huso huso شیرین

 
ی سفید دریای بررسی اثر رنگ تانک پرورش روی رشد و بازماندگی الرو ماه.3133.شاهکار، ع؛ خارا،ح و سوداگر،م-33

، صفحات 33مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال سوم، شماره دوم، تابستان (.Rutilus frisii kutum Komensky 1901)خزر

41-13 

  

 Rutilus)تاثیر دفعات غذادهی بر میزان رشد و بازماندگی الرو ماهی سفید دریای خزر.3133.شاهکار، ع؛ خارا،ح و سوداگر،م-33
frisii kutum Komensky 1901.) 43-49، صفحات 3133مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال دوم، شماره سوم، پائیز 

 
 پربیوتیک تأثیر. 3139.نصرآبادي، ر قربانی و زمینی ، ع ؛ سوداگر،م  عباسعلی زاده،ح، وهاب حبیب مهاجراسترآبادي ،م-39

 مجله. 1758 ) پرورشی جوان ماهیان فیل ,Huso huso Linne)بازماندگی  و رشد هاي شاخص بر غذایی جیره در ایمونوژن
 .39پاییز سوم، شماره چهارم، شیالت،سال

 
 مثلي توليد مهاجرت زمانهاي در سمن بيوشيميايي تغييرات بررسي .1788.شعباني،ع  و م،ر؛ سوداگر،م  ايمانپور، تكه،ش ؛-02

 .2 شماره ، 21 جلد ایران شناسي ستزی مجله ، .frisii kutum kamensky 1901  Rutilus سفيد ماهي
 
اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه .3139.ا.مرادی زاده فرد،ح؛ سوداگر،م؛ گرگین،س و پاسندی ،ع-23

 .39،زمستان 4مجله علمی شیالت سال نوزدهم ،شماره ( Penaeus Indicus)های پرورش میگوی سفید هندی



 

تاثیر افزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی الرو .3193.،ح و سوداگر،مشاهکار، ع؛ خارا -22

 .93بهار  اول، شماره پنجم، شیالت،سال مجله(. Rutilus frisii kutum Komensky 1901)ماهی سفید دریای خزر

 

ارتباط ترکیبات بیوشیمیایی مایع سلومیک با . 3193.و رضایی، مر ؛ سوداگر، م ؛ درویش بستامی، ک . شعبانی،ن ؛  ایمانپور، م -21

نشریه علمی  .Rutilus frisii kutumگشایی و اندازه الروی در ماهی سفید برخی خصوصیات گنادی، موفقیت لقاح، نرخ ت م

 .3193بهار  1سال دوم، شماره  .پژوهشی اقیانوس شناسی

 
بررسی اثر آنتی اکسیدانی محصول قهوه ای شده فروکتوز بر .3193.عبانپور، ب و سوداگر، مکشیری، ح؛ حق پرست، س ؛ علی پور، غ؛ ش-24

 .فصلنامه علمی پژوهشی فراوری و نگهداری مواد غذایی .در شرایط انجماد (Penaeus indicus)اکسیداسیون چربی و خواص حسی میگوی هندی 
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 :ح های تحقيقاتیطر
تاثیر درجه حرارت بر  .3133.؛حسینی، س،ع؛ اصالن پرویز،ح؛ایمانپور،م ،ر؛ شعبانی،ع؛ شعبانپور،ب و گرگین ، سسوداگر،م -3

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی  .میزان زنده زایي ماهي گوپي 
 
استفاده از پودر گل می ک به عنوان ماده بی هوشی و اثرات آن بر پارامترهای خونی در  .3133.آباد ، ا  و دمحمی زرج سوداگر،م -2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی .Rutilus rutilus caspicus)ماهی کلمه

 
اسید آسپارتیک ، اسید سیتریک و آالنین )ررسی تاثیر برخی مواد جاذب ب.3136.؛ جعفری شموشکی ،و و حسینی ، س،عسوداگر،م -1
 .گزارش طرح تحقیقاتی اداره کل شیالت استان گلستان.در تحریک غذاگیری ،رشد و بازماندگی الرو ماهیان پرورشی( 
 
سلومیك تاسماهي ایراني  تعیین بیولوژي میلت و مایع .3133.،حسینی ،س،ع و کردجزی،مسوداگر،مایمانپور،م،ر؛ شعبانی،ع؛ -4

(Acipenser persicus .) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی. 

. 
بررسی اکولوژی بچه ماهیان خاویاری در است رهای  .3133.؛ آقایی مقدم، شهرام؛ واحدی؛ و ناظریسوداگر،ماصالن پرویز، ح؛  -1

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی  .خاکی استان گلستان

 
اثرات رنگ نور و موسیقی بر رشد و برخی شاخص  .3139.ایمانپور،م،ر؛ شعبانی،ع؛ سوداگر،م؛ حسینی ،س،ع؛ و ذوالفقاری،م -6

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی  .Carassius)های استرس در ماهی قرمز
 

رابته اندازه ماهی کپور دریایی و پرورشی  .3139.حسینی، س، ع؛ سوداگر ،م و ذوالفقاری،م-شعبانی،ع؛شعبانپورب ،قربانی، ر؛  -3

(Cyprinus carpio)فیتوفاگ ،(Hypophthalmichthys molitrix )و بیگ هد(Hypophthalmichthys nobilis ) ترکیب با

 .گزارش طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی. شیمیایی و میزان محصول فیله

 

تاثیر عصاره  بررسي .3193.؛ ایمانپور،م ،ر ؛ گرگین ، س ؛ حسینی، س،ع؛ اصالن پرویز،ح؛ جافر نوده،عسوداگر،م -3

گزارش طرح  . (Acipenser persicus)ماهیان قره برون پرورشي بچه  و فاكتورهاي رشد  در غذاگیريگاماروس 

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.تحقیقاتی درون دانشگاهی 
 

 بررسی اولیه بر روی محافظت جنین ماهی قزل آالی رنگین کمان.3193.ع.؛ کیوانلو، س و حاجی بگلو،ع سوداگر،م-9
Onchorhynchus mykiss ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگا.طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی  ..از مواد ضد انجماد

 .گرگان
 

بررسی اثر افزودن تریپتوفان به جیره ماهی کپور معمولی بر .3193.سوداگر،مو . م.؛ حسینی، س. ع.حسینی ، س -33
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی  .پاسخ به استرس و مسمومیت با سولفات مس

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سخنرانی ها
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .مقدمه ای بر خون شناسی ماهیان.3131.سوداگر،م -3

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. بررسی برخی جلبک های سبز در است رهای پرورش ماهی.3136.سوداگر،م -2
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ن زنده زایي ماهي گوپي بررسي تاثیر درجه حرارت بر میزا .3133.سوداگر، م -1

دانشگاه علوم کشاورزی و . بررسي تاثیر دفعات غذادهي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي فیل ماهي پرورشي .3133.سوداگر، م -4

 .منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی . یی و بازماندگی مولی سیاهتاثیر پربیوتیک پریماالک بر میزان زنده زا .3133.سوداگر، م -1

 .گرگان

 Husoرشد ، میزان بقاء و ضریب تبدیل غذایي بچه فیل ماهیان انگشت قدتاثیر زمان هاي غذادهي بر  كارایي .3133.سوداگر،م-6
huso Linnaeus 1758)) 

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .یومی سیلوردالرمقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهی آکوار.3139.سوداگر، م -3

 (31-31ساعت  22/9/93)ترکیبات آمونیاکی و اثرات اثرات آن بر رشد آبزیان.3193.سوداگر، م -3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقاالت درهمايش بين المللی و داخلی
بمنظور تحریك غذاگیري  (Acipenseridae)در جیره غذایي ماهیان خاویارياستفاده از مواد جاذب  .3136.و عقیلی،کسوداگر،م  -1

 .ایران-گرگان-36مهرماه  21-26.دومین همایش ملي كشاورزي بوم شناختي  ایران. و افزایش خوش خوراكي

شااناختي   دومااین همااایش ملااي كشاااورزي بااوم .سااتفاده از پروبیوتیااك هااا در آباازي پااروريا. 3136.و حسااینی فاار،س،ح سوووداگر،م -0
 .ایران-گرگان-36مهرماه  21-26.ایران

بررسي تأثیر قتع سبیلك بر غذاگیري  .3133.؛ حاجیبگلو،ع،ع ؛ ابراهیمی ،غ؛ باللی، س؛ عقیلی ، ک و جافر نوده ، عسوداگر، م -7

 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر(. (Huso huso Linnaeus 1758و شاخص هاي رشد بچه فیل ماهیان

 ایران-گرگان -33

بررسي تاثیر مواد  .3133.؛ آذری تاکامی ،  ؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، ع؛ حسینی ، س،ع و پانواریف، سرگی آلکسویچسوداگر،م -1

ین ن ست (.  (Huso huso Linnaeus 1758جاذب بتائین و متیونین در جیره غذایي  بر سرعت غذاگیري بچه فیل ماهیان پرورشي 

 ایران-گرگان -33 آبانماه 29و  23.همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر

بررسي تاثیر مواد  .3133.؛ آذری تاکامی ،  ؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، ع؛ حسینی ، س،ع و پانواریف، سرگی آلکسویچسوداگر،م -5

  (Huso huso Linnaeus 1758یان پرورشي جاذب بتائین و متیونین در جیره غذایي  بر برخي از شاخص هاي خون  بچه فیل ماه

 ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر (.

بررسي رشد و بازماندگي الرو قزل آالي رنگین  .3133.؛ کلنگی میاندره، ح؛ هرسیج ،م؛ عقیلی ،ک؛ کیا،م و وشتانی،سسوداگر،م -6

و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. غذیه شده با غذاي کنسانتره و نائوپلي آرتمیات( Oncorhynchus mykiss)کمان 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29



منتقه  -اولین همایش ملی . مقایسه برخی ویژگی های زیستی ماهی گامبوزیا در آب شیرین وآب شور.3139.و پاکزاد، م سوداگر،م -3

 .خرداد، ساری ، ایران 33-32ای اکولوژی دریای خزر،

در حوضه جنوبی دریای ( Rutilus frisii kutum)بررسی شاخص فراوانی طولی ، وزنی و هماوری ماهی سفید.3139.سوداگر،م -3

 .خرداد، ساری ، ایران 33-32منتقه ای اکولوژی دریای خزر، -اولین همایش ملی . خزر

دومین همایش ملاي كشااورزي باوم شاناختي  . فیل ماهي  در است رهاي خاكيپرورش . 3136.سوداگر،معقیلی ،ک؛صالحی،ع، او  -9

 .ایران-گرگان-36مهرماه  21-26.ایران

بررسی تاثیر دفعات غذادهی بر پوست اندازی میگوی سفید  .3133.؛ گرگین،س و پاسندی ، ع،ا سوداگر،ممرادیزاده فرد، ح؛  -33

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.بع شیالتي دریاي خزرن ستین همایش ملي منا (.Penaeus indicus)هندی 
بررسی تاثیر دفعات غذادهی بر رشد میگوی سفید  .3133.؛ گرگین،س و پاسندی ، ع،ا سوداگر،ممرادیزاده فرد، ح؛  -33

 ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر (.Penaeus indicus)هندی

مقایسه رشد، ازماندگی و ترکیب اسید چرب بدن میگوی  .3133.و نظامی،شسوداگر،م اورجی، ح؛ شعبانپور،ب ؛ عابدیان ،ع؛  -32

گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. سفید هندی تغذیه کرده از جیره هایی با منابع م تلف چربی

 .ایران–

اثرات درجه حرارت آب بر شروع تغذیه خارجي،فاكتورهاي رشد  .3133.و یغمایی،ف سوداگر،ملی،م،ع؛ زرج آباد،اه؛ جال -31

 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر .(Huso huso Linnaeus ,1758)وبازماندگي در الروهاي  فیل ماهي

 .ایران–گرگان -33 آبانماه

اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر  .3133.و م دومی،ن سوداگر،مر ؛ اکبری،پ؛ حسینی،س،ع؛ ایمانپور،م، -34
و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر .روی رشد و بقاء الروهای قزل آالی رنگین کمان Cاشباع بلند زنجیره و ویتامین 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29

مقایسه پارامترهای اسپرم شناختی سمن مولدین ماهی سفید  .3133.و حسینی،س،عم سوداگر،نوذری،ز؛ ایمانپور،م،ر؛ -31

3933Rutilus frisii kutum kamnesky  ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي  .در رودخانه های شیرود، تجن و گرگانرود

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.خزر

بررسی تغییرات پارامترهای یونی و غیر یونی سمن تحت تاثیر مکان  .3133.حسینی،س،عو  سوداگر،منوذری،ز؛ ایمانپور،م،ر؛  -36

ن ستین همایش  (.متالعه موردی رودخانه های گرگانرود، تجن و شیرود) Rutius frisii kutumمهاجرت تولید مثلی در ماهی سفید 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ملي منابع شیالتي دریاي خزر

با  Rutilus frissi kutumارزیابی سریع کیفیت اسپرم ماهی سفید  .3133.و حسینی،س،عسوداگر،م ذری،ز؛ ایمانپور،م،ر؛ نو -33
ن ستین همایش ملي منابع  .استفاده از روابط میان پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی سمن در مولدین مهاجر به رودخانه تجن

 .ایران–گرگان -33 هآبانما 29و  23.شیالتي دریاي خزر

 Rutilus frisiiطول دوره نگهداری کوتاه مدت سمن ماهی سفید  .3133.و حسینی،س،ع سوداگر،منوذری،ز؛ ایمانپور،م،ر؛  -33
kutum  29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر .و ارتباط آن با مقادیر و نسبتهای یونی و پارامترهای غیر یونی 

 .ایران–رگان گ-33 آبانماه

بررسی ایکتیولوژی ماهی سیاه کولی خزری  .3133.؛ عقیلی،ک و عقیلی، سیدمحمود سوداگر،محسینی، س،ص؛ باللی، س؛  -39

(vimba vimba persa )ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. کوچگر به تاالب ا نزلی. 

بررسي بیوسیستماتیك وشناسایي گونه هاي جنس  .3133.و باللی، س سوداگر،م،ک ؛ عقیلی، سیدمحمود ؛ حسینی، س،ص؛ عقیلی -23

Alosa  Clupeidae)  ) 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. ( جنوب غربي دریاي خزر)درسواحل استان گیالن 
 .ایران–گرگان -33 آبانماه

بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  .3133.؛حسینی،س،ص وعقیلی،کسوداگر،ماد،م؛باللی، س؛ شانسی،ن؛دمحم نژ -23

ن ستین همایش ملي منابع شیالتي  (. Oncorhynchus mykiss) ماهي قزل آالي رنگین كمانپساب حاصل از دو مزرعه پرورش 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.دریاي خزر

بررسی میزان  بارفسفری دو مزرعه پرورش ماهی قزل آالی  .3133.؛ منژاد،م و حسینی ، س،ص،مسوداگرباللی،س؛ دمحمی،م؛  -22

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. رنگین کمان در آب چشمه

بررسي روند  .3133.سوداگر،مو  عقیلی ،ک؛ دمحمی ،فائزه؛ کیا،موسی؛ حسینی،س،ص؛ مازندرانی،م؛ گرگین،س،امینی،ک -21

-33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. در خلیج گرگان (Clupeidae)تغییرات صید ساالنه شگ ماهیان

 .ایران–گرگان 
 ساالنه بررسي روند تغییرات .،منصوری،بو ایری،یسوداگر،معقیلی،ک؛ امینی،ک؛ گرگین،س؛ دمحمخانی،ح؛ حسینی،س،ص؛  -24

–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر. در خلیج گرگان( Rutilus rutilus (كلمهماهي  صید

 .ایران

 بررسي .3133.سوداگر،معقیلی ،ک؛ دمحمی ،ف؛ کیا،م؛ حسینی،س،ص؛ رضایی شیرازی،ع؛ پیری،ح؛ گرگین،س؛امینی،ک و -21

ن ستین همایش ملي  .درکارگاه سد وشمگیر   (Acipenser   nudiventris)  شتی بچه ماهیان شیپ فاکتورهای رشدووضعیت بهدا

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.منابع شیالتي دریاي خزر

؛صالحی،ع،ا؛ عقیلی ،س ،م و تازیکه، سوداگر،معقیلی،ک؛ دمحمی،ف؛ گرگین،س؛ حسینی،س،ص؛ امینی،ک؛ میرهاشمی،س،ا؛  -26

ن ستین همایش . مقایسه فراوانی پالنکتونهاو فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب است رهای سد وشمگیر و کارگاه شهید مرجانی .3133.ا
 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.ملي منابع شیالتي دریاي خزر

ن ستین   .(Rutilus frisii kutum)بررسي تاثیر شوري بر میزان تفریخ ت م ماهي سفید .3133.سوداگر،مرحیمی،م؛جاللیان،م و  -23

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر

ارتباط میان شوری آب با چربی کل و پروفیل اسیدهای  .3133.و شعبانپور،ب سوداگر،مکردجزی،م؛ ایمانپور،م،ر؛ احمدی،ا؛  -23

ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي . Cyprinus carpio Linneaus)  (1758چرب غیراشباع عضله در ماهی کپور معمولی 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.خزر



ارتباط میان هدایت الکتریکی آب با برخی شاخص های  .3133.و شعبانپور،ب سوداگر،مکردجزی،م؛ ایمانپور،م،ر؛ احمدی،ا؛  -29

ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي ( .Cyprinus carpio Linneaus  (1758رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.خزر

 

ماهی کپور  در ارتباط میان پارامترهای آلی سرم خون .3133.و شعبانپور،ب سوداگر،مکردجزی،م؛ ایمانپور،م،ر؛ احمدی،ا؛  -13

و  23.ن ستین همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر.و عوامل یونی آب   pHا ب( Cyprinus carpio Linneaus  (1758معمولی 

 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29

بررسي تأثیر آنزیمیت بر شاخص هاي رشد و بازماندگي  .3133.؛ جافرنوده،ع؛باللی، س و عقیلی،کسوداگر،محاجیبگلو،ع،ع؛  -13
 .ایران–گرگان -33 آبانماه 29و  23.همایش ملي منابع شیالتي دریاي خزر ن ستین(. (Huso huso Linnaeus 1758 بچه فیل ماهیان

 تأثیر عصاره اتانولی برخی گیاهان دارویی بر روی. 3133.؛ شکیبا،مر و امیرخانی،نسوداگر،محاجیبگلو،ع،ع؛قاسم نژاد،ع؛  -12
در برابر عفونت ناشی از  (Cyprnus carpio)پارمترهای خون شناسی، بیوشیمیایی و ایمنی شناسی در ماهی کپور معمولی 

 .تهران-،ایران ،اسفند9-33همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی،  .(Aeromonas hydrophila)آئروموناس هیدروفیال 

عناوان   گاردو باه  پوسات سابز میاوهاتانولی   اثر عصاره. 3133.؛ شکیبا،مر و امیرخانی،نسوداگر،محاجیبگلو،ع،ع؛قاسم نژاد،ع؛  -11

در کپااااور   (Aeromunas hydrophila)زودناااای غااااذایی در کنتاااارل عفوناااات ناشاااای از باااااکتری آئروموناااااس هیاااادروفیال اف

 .تهران-،ایران ،اسفند9-33همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی، .(Cyprinus carpio)معمولی

و بازماندگی الرو ماهی سفید دریای  تاثیر افزایش پروتئین جیره بر میزان رشد. 3133.سوداگر،مشاهکار،ع؛ خارا،ح و  -14

 .ایرانبهمن، 3-9 .هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران(. Rutilus frisii kutum Komensky 1901)خزر

پژوهشي –دومین همایش علمي . بررسي روند مهاجرت ماهي سفید در رودخانه شیرود. 3136.سوداگر ،مرحماني فرح ، ك و  -11
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 36آذرماه .جویان  كشاورزي ، منابع طبیعي و علوم پایهدرون دانشگاهي دانش

–دومین همایش علمي . روش هاي تعيين سن آبزيان با تاكيد بر مطالعات پيشينه پردازي. 3136.سوداگر ،مرحماني فرح ، ك و  -16

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی . 36آذرماه .طبیعي و علوم پایهپژوهشي درون دانشگاهي دانشجویان  كشاورزي ، منابع 

 .گرگان

اثر زمان مهاجرت تولید مثلي روي پروتئین كل ، كلسترول و گلوكز  .3136.تکه،ش؛ ایمانپور،م،ر؛سوداگر،م و شعبانی،ع -13

-نوشهر.36آذرماه .وم و فنون دریایي ایرانهفتمین همایش عل (.Rutilus frisii kutum Kamensky)پالسماي اسپرمي در ماهي سفید

 ایران

بررسی اثر پربیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد بچه .3139.؛ اصالن پرویز،ح و حیدری،مسوداگر، مجافر نوده، ع ؛  -13
 .ایران.تهران.اردیبهشت 3-2.اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصوالت فراویژه(.Acipenser persicus)ماهیان قره برون

تاثیر پروبیوتیک پریماالک بر برخی از فراسنجه های خونی .3139.؛ حسینی،س،ع و کریم زاده،صسوداگر، محبیب الهی، ر ؛  -19

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصوالت (.Oncorhynchus mykiss WALBAUM)بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان

 .ایران. تهران.اردیبهشت 3-2.فراویژه

کاربردپروبیوتیک در ماهیان قزل آالی رنگین .3139.؛ حسینی،س،ع و کریم زاده،صسوداگر، مهی، ر ؛ حبیب ال -43

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصوالت .،تاثیر در عملکرد رشد و بازماندگی(Oncorhynchus mykiss WALBAUM)کمان

 .ایران. تهران.اردیبهشت 3-2.فراویژه

بررسی اثر پروبیوتیک پریماالک برروی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی .3139.سوداگر، محاجی بگلو، ع،ع و  -43

 .ایران. تهران.اردیبهشت 3-2.اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصوالت فراویژه(.Xiphophorus maculates)پالتی 
 mykiss)آالی رنگین کمان بررسی تاثیر شوک مکانیکی بر تلفات ت م ماهی قزل .3139.سوداگر،مفرحی ،ا و  -42

Oncorhynchus.)  خرداد، ساری ، ایران 33-32منتقه ای اکولوژی دریای خزر، -اولین همایش ملی. 

 Poecilia)بر شاخص های رشد ، بقاء و زادآوری ماهی گوپی Eتاثیر ویتامین .3139.سوداگر، ممهراد، ب و  -41
reticulate.) خرداد، ساری ، ایران 33-32دریای خزر،منتقه ای اکولوژی  -اولین همایش ملی. 

 Poecilia)بر شاخص های رشد ، بقاء و زادآوری ماهی گوپی Cتاثیر ویتامین .3139.سوداگر، ممهراد، ب و  -44
reticulate.) خرداد، ساری ، ایران 33-32منتقه ای اکولوژی دریای خزر، -اولین همایش ملی. 

بر روی شاخص های رشد  Eتاثیر ستوح م تلف ویتامین .3139.نی ،س،ع وتقی زاده،و حسی.،رحیمی، م،.،اورجی ،ح.سوداگر،م -41

 -اولین همایش ملی . در تراکم های م تلف(  Oncorhynchus mykiss)و تغییرات هماتولوژی بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان

 .خرداد، ساری ، ایران 33-32منتقه ای اکولوژی دریای خزر،

بر روی شاخص های رشد و  Eتاثیر ستوح م تلف ویتامین .3139.س،ع وتقی زاده،و . اورجی ،ح،. ر،م،رحیمی، م؛سوداگ -46

در تراکم های (  Oncorhynchus mykiss)تغییرات هماتولوژی و پاسخ به استرس دمایی دربچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان
 .داد، ساری ، ایرانخر 33-32منتقه ای اکولوژی دریای خزر، -اولین همایش ملی . م تلف

 Poecilia)بررسي تاثیر درجه حرارت بر میزان زنده زایي ماهي گوپي.، و اصالن پرویز،ح .، حسینی ، س ،ع .سوداگر،م -13
reticulata.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

بر روی برخی شاخص های تولید ( Immunoval)وال ،بررسی اثر ستوح م تلف پربیوتیک ایمون.و حاجیبگلو،ع  ،.سوداگر،م -18

 تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران  (.Xiphophorous helleri)مثلی و رشد در ماهی زینتی دم شمشیری 

 Poecilia)تاثیر پروبیوتیک پریماالک بر میزان زنده زایی و بازماندگی ماهی مولی سیاه.، و کالته جاری ، پ .داگر،م سو -49
sphenops.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

ن ستین همایش ماهیان  .Poecilia reticulateبررسی تاثیر شوری بر میزان بقاء ماهی گوپی .،سوداگر، م ، و .حبیب الهی ،ر -13

 تهران-39تیرماه -تزئینی ایران 

بر میزان زنده زایی و ترکیب جنسی ماهی گوپی (Rosa Damascena)بررسی تاثیر عصاره گل سرخ . سوداگر،م، و .قدسی ،ز  -13

(Poecilia reticulata.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 



ن ستین همایش ماهیان  (.Poecilia reticulata)گل سرخ بر رشد ماهی گوپی بررسی تاثیر عصاره.سوداگر،م، و .قدسی ،ز  -12

 تهران-39تیرماه -تزئینی ایران 

 Poecilia) بر بقا ماهی گوپی نر و ماده ( Rosa Damascena)بررسی تاثیر عصاره گل سرخ .سوداگر،م، و .قدسی ،ز  -11
reticulata.)  تهران-39 تیرماه-ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

 Poecilia)بر شاخص های رشد ، بقاء و زاد آوری ماهی گوپی  Cبررسی تاثیر ویتامین . ،سوداگر، م، .مهراد، ب  -14
reticulata.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

ولید مثلی در ماهی زینتی پالتی تأثیر پربیوتیک ایمونووال بر روی برخی فاکتورهای ت .سوداگر، م، و .حاجیبگلو،ع  -11

(Xiphophorus maculates.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

 .تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه سنبل التیب در کاهش استرس ناشی از حمل و نقل در ماهیان زینتی ،.سوداگر، م، و .حاجیبگلو،ع  -16

 تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 
خاصیت ضد باکتری عصاره الکلی برگ درخت گردو در درمان عفونت ناشی از باکتری ، .سوداگر، م، و .حاجیبگلو،ع  -13

ن ستین همایش  (.Xiphophorous helleri)در ماهی زینتی دم شمشیری ( Aeromonas hydrophila)آئروموناس هیدروفیال 

 تهران-39تیرماه -ماهیان تزئینی ایران 

تأثیر پروبیوتیک پریماالک بر عملکرد تولید مثلی و رشد در ماهی زینتی دم شمشیری .  ، و نیسی، ع . سوداگر، م، .حاجیبگلو، ع  -13

(Xiphophorous helleri.)  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

ن ستین همایش ماهیان تزئینی  (.Pterophyllum Scalare)ماهی آنجل،عوامل موثر در مدیریت تکثیر .سوداگر،م ، و .فرحی ، ا -19

 تهران-39تیرماه -ایران 

 Carassius auratus،مقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهی قرمز .، و شعبانی ، ع .، سوداگر،م .ر.، ایمانپور،م .زادمجید، و  -63
gibelio.  تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران 

،بررسی تغییرات میزان حجم و برخی از خصوصیات اسپرم شناختی .، و شعبانی ، ع . سوداگر،م، .ر.، ایمانپور،م .زادمجید، و  -63

 Carassius auratus: variety)در ماهیان قرمز ساده و چهاردم ( دامپریدون+  GnRHa)تحت تاثیر تزریق هورمون اووافکت 
commons and wakings.) تهران-39تیرماه -ایش ماهیان تزئینی ایران ن ستین هم 

بررسی خصوصیات زیست شناسی سمن در ماهی قرمز  3139،.، و شعبانی ، ع . سوداگر،م، .ر.، ایمانپور،م .زادمجید، و  -62

 تهران-39تیرماه -ن ستین همایش ماهیان تزئینی ایران .(Carassius auratus: variety fantail)چهاردم دم چادری 

تاثیر عصاره دافنی و آرتمیا روی رشد ومیزان بازماندگی در . 3193.مین فرحی،میالد کثیری،دمحم سوداگر ومحسن سلیمانی ایراییا-61

اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران(. Onchorhynchus mykiss)بچه ماهیانقزل آالی رنگین کمان 

 .الهیجان-3193

بررسی روند صید، استحصال خاویار و گوشت ماهیان . 3193.سعید کیا الوندی، معین فرامرزی ودمحم سوداگرامین فرحی ،-64

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. 3133خاویاری در استان گلستان، سال 

پروبیوتیکی بر  هایبررسی اثرات باسیلوس. 3193. ن سلیمانی ایراییامین فرحی،میالد کثیری،دمحم سوداگر،معین فرامرزی ومحس-61

دومین کنفرانس ملی . سازی شدهتغذیه شده توسط ناپلی آرتمیای غنی (Pterophyllum scalare)روی رشد و بقای الرو ماهی آنجل 

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.علوم شیالت و آبزیان ایران

های غذایی م تلف بر میزان رشد وبقا ماهی مولی مقایسه جیره. 3193.دمحم سوداگر و امیر طالبی، میالد کثیری،امین فرحی-66

(Poecilia velifera .)الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. 
 Pterophyllum)فریخ ت م وبقای الرو ماهی آنجل تاثیر دوره نوری بر ت. 3193.دمحم سوداگر و امیر طالبی، میالد کثیری،امین فرحی

scalare.) الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. 

. مروری بر متالعات تغذیه ای در الرو ماهیان دریایی. 3193.رقیه صفری، دمحمرضا ایمان پور، دمحم سوداگر و سید محمود عقیلی-63

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.نس ملی علوم شیالت و آبزیان ایراندومین کنفرا

اثر متقابل افزایش پروتئین جیره و دفعات غذادهی بر میزان رشد و . 3193.عرفان شاهكار،حسین خارا،دمحم سوداگروعظیم عظیمي-63

کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان  دومین(. 3933Rutilus frisii kutum, kamensky)بازماندگی الرو ماهی سفید دریای خزر 

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.ایران

اثر جایگزینی ب شی از پودر ماهی  . 3193.عظیم عظیمي،عرفان شاهکار،سید عباس حسیني،دمحم سوداگر وحسن اصالن پرویز-69

ریای خزر و تاثیر آن بر عملکرد رشد با پودرگاماروس د (Oncorhynchus mykiss )جیره غذایی بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان 
 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران .و ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهیان

دریاي پرورش روي رشد و بازماندگي الرو ماهي سفید بررسي اثر رنگ تانك . 3193.عرفان شاهكار،حسین خارا ودمحم سوداگر-33

-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران(.   Rutilus frisii kutum,kamensky 1901  )خزر

 .الهیجان

های رشد وتغذیه،  بقاء و ترکیب الشه بچه ماهی تاثیر پربیوتیک تجاری ایمونوژن بر شاخص. 3193.علی جافر نوده ودمحم سوداگر-33

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران (. persicus  Acipenser ) قره برون پرورشی

بر روی فلور باکتریایی روده بچه ماهی (بتا گلوکان+ مانان الیگو ساکارید )تاثیر پربیوتیک . 3193.علی جافر نوده ودمحم سوداگر-32

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.نفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایراندومین ک. (Acipenser persicus)برون پرورشی قره

تاثیرمکمل غذایی ایمونوژن برروی برخی فاکتور های هماتولوژی و سرمی خون بچه ماهی . 3193.علی جافر نوده ودمحم سوداگر-31
 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. (Acipenser persicus)قره برون

. روی عملکرد مولدین و کیفیت الرو ماهیان  Aبررسی اثرات ویتامین . 3193.سعیده کیوانلو،عباسعلی حاجی بگلو و دمحم سوداگر-34

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران



در جنین ( محافظت در برابر سرما)متالعات اولیه بر روی انجماد . 3193. سوداگرسعیده کیوانلو،عباسعلی حاجی بگلو و دمحم-31

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. ماهیان

کپورماهیان  گوشت TVNو  pHمقایسه تغییرات . 3193.سوداگر،دمحم،حمیدی کناری،مریم، شعبانپور،بهاره ولتفی اوریمی ،رحیم-36

 23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران. . در شرایط کشتار طبیعی( کپور، آمور ،فیتوفاگ و بیگ هد)چینی 

 .الهیجان-3193اردیبهشت 

یان بر شاخص های رشد  بچه ماه  (Zingiber officinalis) تاثیر پودر زنجبیل. 3193.مریم طوسی،عباس بزرگنیا ودمحم سوداگر-33

-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران.  (Cyprinus carpio linnaeus ,1758)کپور معمولی 

 .الهیجان
دومین کنفرانس . تکثیر و پرورش الرو ماهیان دریاییهادرمشکالت، نیازها و تکنیک. 3193.بگلو و دمحم سوداگر عباسعلی حاجی-33

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.و آبزیان ایران ملی علوم شیالت

هایدر درمان برخی از بیماری( Gurra rufa)ماهی استفاده از دکتر. 3193.بگلو فهیمه بقایی ،دمحم سوداگر و عباسعلی حاجی-39

 .الهیجان-3193اردیبهشت  23-22.دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان ایران .انسانی

ن ستین همایش ملی جلبک شناسی .در تهیه آگار( Gracilaria salicornia)استفاده از جلبک قرمز .وداگر ،مبقایی،ف و س-33

 .ایران–تهران .93شهریور  21-21.ایران
کنفرانس ملی . نقش پروبیوتیک ها در عملکرد تولید مثلی ماهیان. م.م و عقیلی نژاد، س3193.ع ، سوداگر.بگلو ،ع حاجی -33

 تهران-3193آبان  26.در مدیریت پایدار منابع طبیعی  رویکردهای نوین

اثر اسید آمینه لیزین بر رشد، غذاگیری و ترکیب عضله بچه فیل .3193.، سوداگر،م و جعفری ،و.ع.، حسینی ،س.م.حسینی ، س-32
 بندر انزلی.3193آذر  3-9اولین همایش ملی آبزی پروری ایران ،. Huso husoماهیان جوان 

بیولوژی تولید مثل و .3193.حالجیان ، ع ؛ پوردهقانی ، م و دژندیان ،سسوداگر،م ، . دهی ، ا، بهمنی ،م، کاظمی ،ریوسفی جور-31

بندر .3193آذر  3-9اولین همایش ملی آبزی پروری ایران ،.پرورشی( Acipenser stellatus)هیستولوژی گناد ماهی ازون برون 

 انزلی

اثر داروهای سیتالوپرام و ریسپیریدون بر رفتار پرخاشگرانه .3193.ع.اصل،م و حسینی ، س ح؛ سوداگر،م ؛ نصیری.اسفندانی،م-34

 بندر انزلی.3193آذر  3-9اولین همایش ملی آبزی پروری ایران ،(. .Betta splendens)ماهی جنگجوی سیامی 

اولین همایش ملی آبزی . .یر ماهیان دریایی تکث. م و عقیلی نژاد، م.ع ، عقیلی نژاد، م ؛ بشارتی ، ز؛ سوداگر.بگلو ،ع حاجی -31

 بندر انزلی.3193آذر  3-9پروری ایران ،

تاثیر سیتالوپرام در کاهش استرس ناشی از حمل و نقل در قزل .3193.ع.ح؛ سوداگر،م ؛ نصیری اصل،م و حسینی ، س.اسفندانی،م-36
 بندر انزلی.3193آذر  3-9ی ایران ،اولین همایش ملی آبزی پرور.(Onchorhynchus mykiss)آالی رنگین کمان
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 .صفحه346.کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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 استاد راهنمای دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد
 .(Oncorhynchus mykiss)شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه ماهیان قزل آال بر  (آسكوژن)اثر پروبیوتیك اپتیمون .ميقانی،ح -1

24/33/36 

 39/32/36.در الروهای فیل ماهیان و میزان بازماندگي  ريتاثیر عصاره دافني و آرتمیا در غذاگی.درويش بسطامی،کاظم -0

بررسي ارتباط میان برخي پارامترهاي زیست شناختي مولدین ماده با میزان ت م گشایي، بقا و رشد در نوزادان قزل .خاکپور،مريم -7

 6/1/33.آال رنگین كمان

 13/6/33.بچه فیل ماهیان پرورشي و میزان بازماندگي  یريتاثیر عصاره ماهیان كاراس و كلمه  در غذاگ. صالحی مير،ولی هللا -1

 + GnRHa) ، اوافكت )دامپریدون+ (SGnRHaبررسي  اثرات مقایسه اي هورمون هاي  اواپریم.صدقپور ثابت،سولماز -5
Dopamin) و عصاره هیپوفیز روي تكثیر مصنوعي ماهي سفید  ، Rutilus frisii kutum.31/9/33 

 Huso)تاثیر زمان هاي م تلف ت مه گشایي روي برخي شاخص هاي رشد و بازماندگي در الرو فیل ماهي . ،اسدهللادمحمی زرج آباد -6
huso Linaeus 1758 .)23/6/33 

بررسی تاثیر دفعات غذادهی بر شاخص هاي رشد وبازماندگي ، تركیبات شیمیایي بدنو پوست اندازی میگوی . مراديزاده فرد ،ح -3

 1/32/33(.Penaeus indicus)سفید هندی 

اي پروبیوتیك پریماالك  و پربیوتیک ایمونووال  بر میزان زنده زایی و نسبت جنسی در  بررسی تاثیر مقایسه .حاجی بگلو،عباسعلی-8

 33/6/39. (Xiphophorous maculatus)و پالتی  (Xiphophorous helleri)ماهیان دم شمشیری 
 Poecilia)بر پارامترهای رشد، بقاء، تولید مثل و نسبت جنسی در ماهي گوپي Eو  Cاثر ویتامین های  . مهراد،ب -8

reticulate..)22/6/39 

بررسي تاثیر پروبیوتیك پریماالك بر شاخص هاي رشد ، بازماندگي و شاخص هاي خوني بچه ماهي قزل . حبيب الهی ، ر -12

 22/6/39.آال
وبرخی پارامترهای خونی بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان  قاءص های رشد ، ببر  شاخ Eو  Cتاثیر ویتامین های  . رحيمی ،م -11

(Oncorhynchus mykiss)21/6/39.در دو تراکم  م تلف 

بررسي تاثیر پربیوتیك ایمونوژن برشاخص هاي رشد ، بازماندگي و برخي شاخص هاي خوني بچه ماهیان قره  . جافر نوده ،ع -10

 36/33/39.برون پرورشي

به روش معمولی و با استفاده از ( فیتوفاگ و بیگ هد -آمور)مقایسه بی هوش کردن کپورماهیان چینی . ميدی کناری ،مريمح -17

 23/33/39.جریان الکتریسیته و اثرات آن بر برخی از شاخص های گوشت 

 Luteotropin Releasing Hormoned-Ala و   )دامپریدون+ (SGnRHaبررسي  تاثیر هورمون هاي  اواپریم .فرحی،امين -11
Analog دهی، درصد تفریخ و بازماندگی الروی ماهی آزاد دریای خزر بر میزان ت م Salmo trruta caspius Kessler,1870  

39/6/93 
 26/6/93 (.Pterophyllum scalare)بررسی تاثیر س تی آب بر میزان تفریخ ت م و بقاء الرو ماهی آنجل  .کثيری،ميالد -15

 اثر داروهاي سیتالوپرام و ریسپریدون بر رفتار پرخاشگرانه ماهي جنگجوي سیامي:  دمحم حسیندانی،اسفن -36



به روش غوطه  (Acipenser persicus)اثر برخی مواد محافظت کننده در برابر سرما در جنین ماهی قره برون . کیوانلو، سعیده-33

 وری

 Ctenopharyngodon)و کنسانتره در تغذیه ماهی آمور ( دسک آبی و یونجه آزوال ، ع)تاثیر غذاهای گیاهی  . نکوبین ، علی-33
idella) و تاثیر آن بر شاخص های رشد، بقاء، ترکیب بدن، بعضي شاخص های خونی و پروفیل اسید چرب الشه . 

 (Pterophyllum scalare)اثرات دفعات غذادهی بر رشد الرو، بلوغ جنسی و کیفیت ت م در ماهی آنجل . هاتفی، شیما-39

و بر روند رشد توليد مثلی در فيلماهی ماده پرورشی ( جنيستين و اکول)بررسی اثر فيتواستروژنها  .یوسفی جوردهی،ایوب -23

 مدلسازی آن با شبکه های عصبی مصنوعی

 و رشد ماهی طالیی ماده   های تولید مثلی اثرات فیزیولوژیک کاروتنوئیدهای آستاگزانتین و بتاکاروتن بر فعالیت .تيزکار،بابک -01
gibelio Carassius auratus. 

 در مهار قارج ساپرولگنیا  ZnOبررسی تاثیر نانوذره .صدیقی ، آذر -21

 در مهار باکتری آئروموناس هیدروفیال  ZnOبررسی تاثیر نانودره .عوطن خواه، -24

 ربررسی تاثیر هورمون های در تکثیر ماهی سیلور دال. ع.حمزه پور، س-21

 بررسی تاثیر درصدهای م تلف مکمل معدنی در رشد و بقاء بچه ماهی کپور.داودی ، ع-26

 

 

 استاد مشاور پايان نامه های دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد 

اثرات نورگرایي ، رنگ نور و دوره هاي نوري بر شاخص هاي رشد و بقاء نوزادان قزل آالي رنگین  .پاکزاد سورکی،مزدک -3
 32/2/36.كمان

بررسی تاثیر افزودن مواد جاذب اسید سیتریک و گالیسین در جیره غذایی بچه فیل ماهیان به منظور تحریک . حسین پور زلتی،ع -2

 23/1/36.غذایی و افزایش رشد

اختي و روي پارامترهاي اسپرم شن( Rutilus frisii kutum)اثر زمان مهاجرت تولید مثلي مولدین ماهي سفید. تکه ، شارمین -1

 23/9/36. بیوشیمیایي سمن

اثر ماهیان كاراس و سوف روي پروفیل اسیدهاي چرب غیر اشباع ، بقاء و برخي شاخص هاي رشد ماهي كپور . شی ی ،یعقوب -4

 33/2/33.در پلي كالچر كپورماهیان (Cyprinus carpio)معمولي 

روي برخي بیوماركرهاي كیفي ( Rutilus frisii kutum)اثر مكان مهاجرت تولید مثلي مولدین ماهي سفید . نوذری ، ز -1

 32/4/33.سمن
اثرات عوامل فیزیكوشیمیایي و یوني آب است رهاي كپورماهیان پرورشي روي تغییرات یوني سرم خون ، پروفیل  .کردجزی، م -6

 1/4/33(.Cyprinus carpio)اسیدهاي چرب غیر اشباع ، بقاء و برخي شاخص هاي رشد كپور معمولي 
اثر تراكم كشت مولدین كپور دریایي روي بقاء و برخي شاخص هاي رشد الروي و بچه ماهي در است ر . باغفلکی،مریم -3

 33/4/36.خاكي

اثر غلظت نمك ، دما و زمان فرایند نمك سود تر بر تركیب شیمیایي ، میزان محصول و خواص حسي  .زارع زاده مهریزی،راحله -3

 Oncorhynchus mykiss) .)24/4/33  ماهي قزل آالي رنگین كمان

 33/4/36.اثر ناپلیوس آرتمیا بعنوان غذاي زنده بر روي برخي شاخص هاي رشد و بقاء نوزادان قزل آالي رنگین كمان .اکبری،پ -9

 07/1/83.چيني پرورش توام شاه میگو با كپورماهیان .دانش خوش اصل،ع -33

يست شناختي گناد با پروفيل اسيدهاي چرب غير اشباع تخمك ، موفقيت لقاح و اندازه ارتباط برخي خصوصيات ز .شعبانی،نریمان -33

 29/33/33(.Rutilus frisii kutum) الروي در ماهي سفيد

و عصاره هیپوفیز روي پارامترهاي اسپرم شناختي در  GnRHa  ،HCGمقایسه اثرات تزریق هورمون هاي  .زادمجید،وحید -32

 Carassius auratus gibelio.21/1/33)ناهي قرمز 

بر رشد ، تركیب اسید چرب و تغییرات كیفي چربي گوشت  Eتاثیر میزان و منبع چربي جیره به همراه ویتامي . اورجی ،حسین -31

 23/33/33.درجه سانتیگراد -33نگهداري شده در دماي  Fenneropenaeus indicusمیگوي سفید هندي 

از پودر ماهی با پودر آمفی پودا روی رشد ، بقاء و ترکیبات شیمیایی الشه بچه ماهی قزل اثر جایگزینی ب شی .عظیمی،عظیم -34

 13/33/33آالی رنگین کمان 

بافت در ماهی  Cجیره ، اندازه ماهی و ستوح شوری بر بقاء و ذخیره ویتامین   Cبررسی اثر ستوح ویتامین .3139.کربالیی، ز -31

 23/3/39(Cyprinus carpio)کپور معمولی  
 3/4/39.تاثیر اسیدهای آمینه تریپتوفان و لیزین بر غذاگیری، رشد ، بقاء و ترکیب الشه بچه فیل ماهیان جوان.حسینی،سید مرتضی -36
 23/3/33(.Huso huso)اثرات میزان چربی و درصد غذا بر کارایی مواد مغذی و میزان مصرف غذا درفیل ماهی .مهدوی ،س-33

 .شاهکار، عرفان-33

بر غذاگیری، شاخص های رشد و برخی پارامترهای ( Zingiber officinalis)بررسی تاثیر پودر زنجبیل.وسی،مریمط-39

 .93شهریور .هماتولوژیک خون و مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی در برابر استرس دمایی
در جیره غذایی بچه فیل ماهی ( دبتاگلوکان و مانان الیگوساکاری) ارزیابی کارایی ایمونوژن .مهاجر استرآبادی،حبیب-23

 39تابستان (Huso huso Linne,1758)پرورشی
 .pHتاثیر عصاره سیر بر رشد و بازماندگی الرو میگوی وانامی و تحمل استرس های شوری و .3193.زارع-23
 .تعیین ارتباط بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی با پویایی فیتوپالنکتون در منابع آبی .3193حکردی،-22

 
 

 

 شرکت در کارگاه های علمی



 (1/33/34لغایت  4/33/34).مقدماتي SPSSآشنایي با امكانات نرم افزار  -3

 (33/3/31)اصول تغذیه و جیره نویسي جوجه هاي گوشتي با استفاده از نرم افزارهاي كامپیوتري -2
 (33/3/31لغایت  33/3/31)و كاربرد آن در كشاورزي و منابع طبیعي GPSسیستم تعیین موقعیت جهاني  -1

 (2/9/31لغایت  3/9/31)الكتروفورز پروتئین ها و روشهاي فعالیت آنزیمي در ژل -4

 (9/9/31لغایت  3/9/31)شناخت نرم افزارها و دستگاههاي آنالیز خاك -1

 (36/9/31لغایت  31/9/31.)آشنایی با بیماری های انگلی و غیر انگلی درختان میوه و روش های مدیریت مبارزه نوین با آنها-6

 (24/1/36.تدوین درس افزار روش هاي تولید الكترونیكي در دانشگاه مجازي -3

 (31/32/33لغایت  34/32/33.)مهارتهاي تدوین و انتشار مقاله هاي علمي پژوهشي به زبان انگلیسي -3
 ( 24/4/33لغایت  21/4/33)اصول و مبانی تغذیه ماهیان گرم آبی -9

 (22/4/33لغایت  23/4/33.)رم آبی با تاکید بر تولید غذای زندهتغذیه ماهیان گ -3

 (33/3/33لغایت  36/3/33.)کارگاه ادوات صیادی ،روش ها، صید انت ابی و آئین نامه ها-33

 (32/33/33.)کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی و اطالعاتی-32

 Pelagiarism(29/2/39)سرقت علمی و ادبی -31

 (23/3/39.)انی فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزیدوره اصول و مب-34 

 (33/32/39.)نقش آموزه های دینی در آموزش و پؤوهش ب ش کشاورزی و منابع طبیعی -31

 (13/9/39.)هم اندیشی راهکارهای علمی وحدت حوزه و دانشگاه -36
 (36/4/93لغایت  34/4/93)مدیریت تکثیر و پرورش ماهی تزئینی -33

 (29/1/93)ان و اخال  دانشگاهی-33

 (33/9/93لغایت  33/9/93) فرقه های انحرافی-39

 

 

 هاداوری مقاالت و پايان نامه 

 عنوان 4: داوری پایان نامه دکتری

 عنوان 21: داوری پایان نامه کارشناسی ارشد
 ساری -39خرداد سال  32و  33منتقه ای اکولوژی دریای خزر، –داوری مقاالت اولین همایش ملی 

 وری مقاالت مجله شیالت دانشگاه آزاد واحد آزاد شهردا

 داوری مقاالت مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر 

 داوری مقاالت مجله زیست شناسی 

 داوری مقاالت مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 جله تولید و بهره برداری آبزیانداوری مقاالت م

 داوری مقاالت مجله علوم زیستی 
 دانشگاه تهران شیالت  مقاالت مجله داوری

 داوری مقاالت مجله محیط زیست جانوری
  داوری مقاالت مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 

 Ferdowsi University International Journal of Biological Sciences(FUIJBS)داوری مقاالت مجله 
 Journal of Cell and Molecular Research(JCMR)   داوری مقاالت مجله

 عضو هیات تحریریه مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 

 عضو هیات تحریریه مجله تولید و بهره برداری آبزیان

 

 

 :کارهای اجرايی
 23/1/31-13/6/31مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه

 33/4/33-13/33/36 یزداریمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده های شیالت و محیط زیست و مرتع و آب

 دبیر شورای صنفی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 23/9/92تا 23/9/36عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان گلستان

 دبیر اجرایی ن ستین همایش منابع شیالتی دریای خزر

 ی خزرعضو کمیته علمی ن ستین همایش ملی منتقه ای اکولوژی دریا
 عضو کمیته علمی ن ستین همایش منابع شیالتی دریای خزر

 تا بحال 13/1/39سرپرست دفتر مجالت دانشگاه 

 عضو کمیته متالعاتی معاونت امور جوانان استان گلستان

 عضو کمیسیون ت صصی آموزشی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 عضو کمیته انظباطی تجدیدنظر دانشجویان دانشگاه

 رای فرهنگی دانشگاهعضو شو

 عضو کمیته ت صصی صندو  رفاه دانشجویان کشور

 عضو کارگروه ت صصی دانشجویی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 (تا بحال 1/9/33)عضو کارگروه بررسی توانایی علمی 

 



 

 :ويراستار علمی کتب

 .شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانانتشارات دان.مقدمه ای بر تکثیر ماهیان.3133.ایمانپور،م ،ر و زادمجید، و -3

 ص 232 .انتشارات نوروزی.مدیریت پرورش میگو در مزارع. 3139.تازیکه ، ا -2
 

 

 

 

 
 

 

 

 دمحم سوداگر

 تکثير و پرورش آبزيان-شيالتدانشيار 

 شيالتگروه    

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان     


