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5475-5474
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واحد الهيجان

5471

عنوان پايان نامه
بهمبر به تاالب انزلي

دانشگاه آزاد اسالمي اثرات زيست محيطي ناشي از
واحد بندر عباس

فعاليت كارگاههاي پرورش ميگو
در منطقه تياب و سايه خوش

آشنايي با زبانهاي بيگانه
زبان اصلي  :فارسي

انگليسي :

زبانهاي ديگر

ردیف لیست پروژه ها
7

 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای پرورش میگو در منطقه تیاب – غالمعلی اکبرزاده(مجری)  -کیوان اجاللی  ،کیومرث روحانی ،محسن ملونوتی ،نا نرآقاجری  ،کاضم جوکار ،فرشته سراجی ،مریم سلیمی زاده ،محمد دیق مرتضوی و داوود رستمی -موسسه تحقیقات شیالت ایران – پژوهشوده اکولوژی خلیج فنار و در ینای
عمان -بخش اکولوژی.7391-

1
 بررسی مستمر اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای پرورش میگو بر سواحل جنوب (در منطقه تیاب و سایه خوش استان هرمزگان)  -غالمعلی اکبرزاده(مجری)3

 کاظم خدادادی جوکار– محمد رضا طاهری زاده– سید عبدالمجید هاشمیان (کارشنا ) – کیوان اجاللی– بهروز قره وی (دکترا) – سیده لیلی محبی نوذر  -فرشته سراجی - 7391و سایه خوش بر آب های ساحلی استان هرمزگان  -غالمعلی اکبرزاده(مجری)-میر
منطقه تیاب
میگو در
ناشی از
زیست-محیطی
مقایسه اثرات
بررسی و
عمان –
پرورشدریای
مزارعفار و
توسعهخلیج
اکولوژی
پژوهشوده
شیالت ایران
تحقیقات
مؤسسهمسعود سجادی – محمد دق مرتضوی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عبا (با همواری پژوهشوده اکولوژی خلیج فار

0

و دریای عمان) 7391.-

 بررسی مستمر اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت و توسعه پرورش میگو در منطقه تیاب – عباسعلی استوی(مجری)  -غالمعلی اکبرزاده(همکار)  ،محمودابراهیمی  ،فرشته سراجی ،کیوان اجناللی  ،مریم سلیمی  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشوده اکولوژی خلیج فار

1

و دریای عمان – .7393

 بررسی شرایط فیزیووشیمیایی و آالینده ها در زیستگاههای مصنوعی دریایی استان هرمزگان(بندر لنگه) – سیده لیلی محبی نوذر(مجری)  -محمود ابراهیمی  ،غالمعلیاکبرزاده(همکار)  ،کاظم خدادادی جوکار– نا ر آقاجری – محمد رضا طاهری زاده – سید عبدالمجید هاشمیان  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشوده اکولوژی خلیج

6

فار و دریای عمان – .7393
تعیی میزان آالینده های نفتی در رسوبات و برخی از آبزیان اقتصادی شرق استان هرمزگان  -سیده لیلی محبی نوذر(مجری)  -نا ر آقاجری  -غالمعلی اکبرزاده(همکار) ،کاظم خدادادی جوکار -علی ساالر پور – محمد رضا طاهری زاده  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشوده اکولوژی خلیج فار

و دریای عمان – .7393

ردیف

لیست پروژه ها ادامه

1

مطالعه جامع پساب صنعتی پاالیشگاه بندر عباس و ا ثرات بالقوه زیست محیطی آن بر اکوسیستم های ساحلی منطقه و رساندن میزان آلودگی تا سطح استاندارد های جهانی –محمد صدیق مرتضوی(مجری) -غالمعلی اکبرزاده(همکار) -کاظم خدادادی جوکار -ناصر آقاجری -محمود ابراهیمی – مریم فالحی – کیوان اجاللی – فرشته سراجی –

9

گزارش ونهایی.
حال ارایه
پژوهشكده– در
آزمایشگاههایدریای عمان
اکولوژیدرخلیج فارس و
آفتاوب سوار
یوسفدریای عمان – فرشته اسالمی(مجری پروژه) –رضا دهقانی – فرشته سراجی-
خلیج فارس
اکولوژی
پژوهشكده71311
استقرار-سیستم ایزو
طراحی
بهنام دقوقی – کیوان اجاللی – عیسی کمالی – سیده لیلی محبی نوذر – ناصر آقاجری – کاظم جوکار – فریبا اسماعیلی  -3محمد درویشی – مهدی شجایی – محمود

3

اکولوژی خلیج
پژوهشكده
صدیق شیالت
محمدتحقیقات
مؤسسه
کوروش رادخواه-
مومنی –
محمد
آقاجری -
منشعب –ازشیوا
عبداهلل بهپوری
(همکار)
اکبرزاده
بررسی– غالمعلی
ابراهیمیغالمعلی
ابراهیمی ،
ایران -محمود
مرتضوی ،
جوکار(مجری)-
خدادادی
کاظم
خمیر -
الفت و
منطقه– خوران
آبهای
هیدروبیولوژی
.7393
عمان –
اکبرزاده دریای
فارس و
روحانی  ،رضا دهقانی ،عیسی کمالی ،فرشته سراجی  ،فرشته اسالمی  ،علیرضا نیكوئیان ..،سیمین دهقان  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران -
کیومرث
(همکار)،

73

صفحه.
سفید793-
7393
عمان
فارس و دریای
خصوصیاتخلیج
پژوهشكده اکولوژی
منطقه جاسک– محمد صدیق مرتضوی(مجری) – غالمعلی اکبرزاده(همکار) -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران
هندی در
میگوی
زیستگاههای
آبشناسی
 بررسی -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – . 7311

77

 بررسی امكان توسعه زیستگاههای مصنوعی در خلیج فارس – سیامک بهزادی(مجری) – علی ساالر پور – محمد درویشی – بهنام دقوقی – غالمعلی اکبرزاده(همکار) –شهرام صید مرادی – محمود ابراهیمی  ،مهدی شجایی فرشته سراجی – شیوا آقاجری – حسین رامشی  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای

71

771
عمان –
ص .سطح زیان ریز(ساردین و متو ماهیان) در آبهای ساحلی استان هرمزگان با تاکید بر دمای سطح آب  ،پراکنش پالنكتونی و کلروفیل  : aعلی ساالر پور(مجری)
زیستی
بررسی
– محمد درویشی – محسن صفایی – غالمعلی اکبرزاده(همکار) – فرشته سراجی – سیامک بهزادی  -محمد مومنی – حسین رامشی – شهرام صید مرادی – پرویز محبی -
محمد پرورش – تورج ولی نسب – رضا دهقانی -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – . 7399

ردیف

لیست پروژه ها ادامه

73

 بررسی هیدروبیولوژیكی بعضی از خور های مهم شرق استان هرمزگان با هدف کاربری استخر های پرورش میگو – محمد رضا طاهری زاده(مجری) – عباسعلی استكی –محمد صدیق مرتضوی – محمود ابراهیمی – سیده لیلی محبی نوذر – کاضم جوکار – غالمعلی اکبرزاده(همکار) – شیوار آقاجری – فریدون عوفی – علی ساالر پور –

70

دریای عمان – 7399
خلیج–فارس و
اکولوژی
شیالت
عبدالوهابتحقیقات
سلیمی –زاده -مؤسسه
آقاجری و– مریم
قرمز –درناصر
کشند سوار
پایشآفتاب
یوسفاکبرزاده(همکار) - .کوروس رادخواه  ،کیوان اجاللی
غالمعلی
جوکار
پژوهشكدهکاضم
ایران -ابراهیمی-
محمود
پهپوری –
دریای عمان
خلیج فارس
– شهرام صید مرادی – و -...مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – . 7333

71

 تعیین میزان آالینده های معدنی در رسوبات و برخی از آبزیان اقتصادی شرق استان هرمزگان  -ناصر آقاجری(مجری) –غالمعلی اکبرزاده(همكار) – کاظم جوکار –سیدهلیلی محبی نوذر – محمد صدیق مرتضوی  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – در حال گزارش(اجراء .)7391

76

 بررسی اکولوژیک ماهی گل خورک در مناطق ساحلی استان هرمزگان –محمد رضا طاهری زاده (مجری) – غالمعلی اکبرزاده(همکار) – علی ساالرپور – سیامک بهزادی –کیوان اجاللی – کاظم جوکار – عبدالوهاب بهپوری  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – در حال انتشار(.)7393

71

 بررسی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس (آبهای محدوده استان هرمزگان)  -محمود ابراهیمی(مجری)  -علیرضا نیكویان -محمد صدیق مرتضوی – کیوان اجاللی –ناصر آقاجری -کاظم جوکار -غالمعلی اکبرزاده(همکار)  -فرشته سراجی -شیوا آقاجری -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – -7390

79

773ص .فیلتر های طبیعی در مناطق ساحلی بندر عباس بمنظور کاهش آالینده های ساحلی –سیامک بهزادی(مجری) – غالمعلی اکبرزاده(همكار) و سایر – ...مؤسسه تحقیقات
احداث
شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – در حال اجرا(.)7393

ردیف

لیست پروژه ها ادامه

73

 -پایش شیالتی زیستگاههای مصنوعی در آب های منطقه بندر لنگه (ملو)  :سیامک بهزادی – غالمعلی اکبرزاده و سایر همكاران  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده

اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – در حال اجرا(.)7333
13

 پایش زیستگاههای مصنوعی در آب های شرق جزیره کیش  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – حشمت اهلل اژدری(مجری) – سیامک بهزادی  -غالمعلی اکبرزادهو  - ....در حال گزارش نویسی(.)7333

17

 تعیین پارامتر های موثربر رشد و شکوفایی جلبک  - Cochlodiniumعیسی عبدالعلیان(مجری)  -مریم معزی ،حجت اله فروغی فرد ،غالمعلی اکبر زاده  ،مسعود غریبنیا  ،کاظم خدادی جوکار  ،فرشته سراجی،رضا دهقانی  -مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – در حال گزارش

11

بررسی.)7333
نویسی(وضعیت اکولوژیک استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب – محمد صدیق مرتضوی (مجری) – کاظم جوکار – غالمعلی اکبرزاده – ناصر آقاجری – فرشته سراجی
– سیده لیلی محبی نوذر و… -..مؤسسه تحقیقات شیالت ایران  -پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان (.)7313

13

 بررسی اپیدمولوژی میگوی موزی در مزارع پرورش میگوی تیاب – کوروس رادخواه(مجری استان هرمزگان) – علی محمدیان – غالمعلی اکبررزاده – کااظم جوکاار و- ...پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان (.)7333

10

 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل  aدر آب های ساحلی استان هرمزگان.غالمعلی اکبرزاده(مجری) و همکاران(محمود ابراهیمی  ،کاظم خدادادیجوکار ،رضا دهقانی،ناصر آقاجری ،محمد صدیق مرتضوی  ،شیوا آقاجری) .پژوهشكده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – (.)7337

ردیف

لیست پروژه ها ادامه

11

 بررسی شرایط محیطی مزارع پرورش میگو در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان .غالمعلی اکبرزاده (مجری) .لیلی محبی نوإر ،کیومرث روحانی ،عیسی عبدالعلیان ،حجت اهلل فروغی فرد .....پژوهشكده اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان – (.)7330در حال گزارش نویسی

16

ارزیابی علل کاهش ذخایر میگوهای شرق استان هرمزگان با تاکید بر داده های یادی و اکولوژیک.7391 .سیامک بهزادی(مجری)  ،غالمعلی اکبرزاده(همکار) و.........پژوهشوده اکولوژی خلیج فار

و درینای

عمان(در حال گزارش نویسی).
19

ارزیابی شرایط محیطی برخی از زیستگاههای میگو در شرق استان هرمزگان(خورهای تیاب  ،یک شوبه ،الفت و خمیر) .7331 .غالمعلی اکبرزاده(مجری) ،سیامک بهزادی و......همکاران.پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و
دریای عمان.

13

روحانی  ،ک ،.عبدالعلیان ،ع.؛ فروغی فرد ،ح ،.اکبرزاده ،غ ،.صادقی ،م ،.ایاق ،م ،.محبی ،پ ،.کریمی ،ع ،.قاسمی افشار ،ک .7330.پایش عملکرد مدیریت مزارع پرورش میگوی
پا سفید  Liptopenaeus vanamiدر منطقه تیاب.موسسه تحقیقات شیالت ایران .پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 13.صفحه.
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