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 پایه چشمی 

 66زمستان -مجله علمی شیالت ایران-(یحیوی،احسان کامرانی،مازیار عبدالرسول دریایی)

 
استخراج بیوپلیمرهای اگارتحت غلظتهای متفاوت قلیا و بررسی بازده استخراج از جلبک -4

دمحم انتصاریان،مسعود رضایی،دمحم رضا اعتماد )Gracilariopsis persicaپرورشی 

 (عبدالرسول دریاییزادگان،

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان-بیوتکنولوژی اولین همایش ملی دانشجویی

در تغییر جنسیت واستروئیدهای جنسی خون الفا متیل تستسترون  11تاثیرات هورمون -1

،اودی عبدالرسول دریاییآیدا خزاعلی،دمحمرضا احمدی،فلورا دمحمی،)ماهی هامور معمولی

 اولین همایش ملی شیالت و آبزیان ایران (سانکار سیتی

پگاه )در زمانهای مختلف pavluva latheryبررسی تراکم و رشد فیتو پالنکتون -8

 اولین همایش ملی شیالت و آبزیان ایران(،حسین رامشیعبدالرسول دریاییغالمی،

 pinctda margaritiferaبررسی روند رشد و بقا صدفچه صدف مروارید ساز لب سیاه -1

-(،حسین رامشیعبدالرسول دریاییزینب اماره،)با ترکیبات مختلف غذایی فیتوپالنکتونها

 اولین همایش ملی شیالت و آبزیان ایران



و تاثیر تراکم ذخیره  Gracilaria corticataتعیین میزان رشد روزانه جلبک قرمز -6

ی،دمحم امین اسماعیل کرمی،میر مسعود سجاد)سازی آغازین بر ان در سواحل خلیج فارس

 نخستین همایش زیستی دریای مکران-(عبدالرسول دریاییسلطانی پور،

 
 

 پروژه های تحقیقاتی

 8و تولید در استخرهای خاکی  مولدسازي میگو گونه سفید هندي بررسی مسئول پروژه -1

 (مرکز توسعه ابزیان کالهی)(68-17)نسل میگوي مولد  براي اولین بار در ایران
یك گونه غیر بومي با سرعت رشد )میگوي ببري سیاهو تکثیر مسئول پروژه مولدسازي -2

که برای اولین بار در ایران  بعنوان مجری پروژه موفق به تکثیر و تولید بچه میگو از (باال

 (مرکز توسعه ابزیان کالهی 61سال )آن شدم

ز توسعه آبزیان مرک)64مسئول پروژه تکثیر و مولدسازی میگوی ببری سبز سال -5

 2تن میگوی پرورشی ببری سبز برای نخستین باردر استان هرمزگان از 1تولید ()کالهی

 (گرم 22استخر با میانکین وزنی 

از در کانالهای پرورش میگو و دریای باز مسئول پروژه كشت و پرورش جلبكهاي دریایي -4

 تا کنون 68سال 

نرسري و پرورش ماهیان دریایي صبیتی و هاموردر استخرهاي خاكي مسئول پروژه -1 

(67 ) 

برای از این گونه ها تولید بچه ماهی وهامور و صبیتی مجری پروژه تکثیر ماهی  سکال و -8

 (71مرکز توسعه آبزیان کالهی سال )و استان در ایران به ترتیباولین بار

 68ابزیان کالهی سال مجری تکثیر خیار دریایی در مرکز توسعه -1
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