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 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو آموزش ن تحقيقاتسازما

 موسسه تحقيقات شيالت ايران 

 فرم اطالعات محققين



 

 

 

 : ها و طرحهاي تحقيقاتيپروژه -91  

 مصوب شماره عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقيق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح

وضعيت 

** 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

 گزارش نهايي

افزايش توليد در استخرهای 

خاكي پرورش قزل آال در آب 

لب شور تا حد سيستم متراكم با 

 استفاده از روشهای هوادهي

 مستقل 330-313-27

مركز تحقيقات 

منابع طبيعي و امور 

 ن يزددام استا

 همكار
خاتمه 

 يافته
27 33 368/81 

پرورش فيل ماهي در استخرهای 

 شورخاكي آب لب
 مستقل 31-3213813333-31

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
33 37 686/85 

افزايش توليد در مزارع خاكي 

پرورش قزل آال از طريق استفاده 

 ياز پساب استخرهای خاك

 مستقل 38327-3333-31-733333-317-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
38 37 274/87 

تاثير سطوح مختلف پروتئين، 

انرژی و چربي جيره های غذايي 

بر رشد، كيفيت الشه و تكامل 

 گنادهای جنسي فيل ماهي

 مستقل 38300-3333-31-733333-317-7

حقيقات ايستگاه ت

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
38 37 1649/84 

بررسي بازده پرورش ميگوی 

پاسفيد در آبهای لب شور استان 

 يزد

 مستقل 38311-3831-31-733333-317-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
37 30 2621/86 

خرهای بررسي ليمنولوژيكي است

 شورخاكي آب لب
 مستقل 338-311-33

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
33 31 848/84 

تاثير نوبتهای غذادهي و اندازه 

رهاسازی بر ضريب تبديل 

غذايي ماهي قزل آالی رنگين 

 كمان در آب لب شور

 مستقل 30311-3333-31-733333-317-7

ات ايستگاه تحقيق

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 مجری
خاتمه 

 يافته
1831 1830 811/11 

بررسي مقايسه ای نتايج تكثير 

مولدين قزل آالی رنگين كمان 

بالغ سازگار شده در آب لب 

 شور با شيرين

 مستقل 30313-3333-31-733333-317-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1831 1832 1/11 

بررسي سطوح مختلف غذادهي 

و اثرات آن بر رشد و ضريب 

تبديل غذايي در قزل آالی 

 رنگين كمان

 مستقل 30383-3333-31-733333-317-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1831 1830 311/13 

دستيابي به بيوتكنيک توليد 

استفاده در غذای زنده به منظور 
 مستقل 30382-3333-31-733333-317-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 
 همكار

خاتمه 

 يافته
1831 1831 115/13 



 داخلي بافق تكثير و پرورش آبزيان

بهبود بهره وری و عملكرد توليد 

در استخرهای خاكي آب لب 

شور قزل آال از طريق ايجاد 

محيط های محصور و افزايش 

 یدوره نور

 مستقل 30133-17-17-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1830 1832 8711/11 

بررسي ارزش غذايي ماهيان قزل 

آالی رنگين كمان پرورشي در 

شرايط آبهای لب شور و شيرين 

استان يزد و تراكم برخي فلزات 

سنگين بر اساس تجزيه بافت 

 عضله

 مستقل 30322-17-17-7

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1830 1833 8505/11 

 Husoمولدسازی فيل ماهي )

huso پرورشي در شرايط آب )

 لب شور منطقه بافق يزد
 خاص 11558-85-85-1

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
دفاع 

 شده
1833 1873 96324/49 

بررسي اقتصادی پرورش ماهيان 

 تيالپيا در ايران
 مستقل 11503-1357-85-85-85

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
دفاع 

 شده
1833 1873 41684 

تعيين بيوتكنيک تكثير و توليد 

بچه ماهيان نورس تيالپيای 

پرورشي در شرايط آب لب 

 شور بافق

 مستقل 11581-1357-85-85-85

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1833 1873 41274/91 

تعيين مناسب ترين جيره غذايي 

برای پرورش تيالپيای سياه در 

 آب لب شور بافق
 مستقل 11581-1357-85-85-85

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1833 1873 41914/91 

مطالعه وضعيت سازگاری، رشد 

و بازماندگي تيالپيا در شرايط 

 پرورشي آب لب شور بافق
 مستقل 13507-85-85-85

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 مجری
خاتمه 

 يافته
1832 1837 41389/91 

بررسي امكان معرفي تيالپيا به 

صنعت تكثير و پرورش آبهای 

 ايران داخلي مناطق كويری
 مستقل 1357-85-85-8

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1832 1873 96724 

بهينه سازی جيره غذايي تيالپيای 

سياه با جايگزيني اقالم غذايي 

 بومي و ارزان
 مستقل 11513-85-85-5

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 فتهيا
1837 1871 44473 

بررسي روشهای توليد تک 

جنس تيالپيای سياه در شرايط 

 آب لب شور بافق
 مستقل 11580-1357-85-85-85

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1833 1873 41913/91 

امكان توليد تيالپيای سياه ابرنر 

supermale  تحت شرايط

 افقآب لب شور ب
 مستقل 11877-85-85-5

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
در حال 

 اجرا
1837 1871 92263 

تيمم های تكثير )شوری، پتعيين ا

دوره نوری، تراكم و نسبت 
 مستقل 11557-85-85-5

ت ايستگاه تحقيقا

ماهيان آبهای شور 
 همكار

در حال 

 اجرا
37 1871 94639 



جنسي مولدين( ماهيان تيالپيای 

پرورشي سياه در شرايط آب لب 

 شور بافق

 داخلي بافق

ارزيابي اثرات زيست محيطي 

EIA  پروژه ماهي تيالپيا در آب

 لب شور منطقه بافق يزد
 مستقل 11533-85-85-5

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 همكار
خاتمه 

 يافته
1837 1873 

 

 
68104/19 

قتصادی پرورش بررسي بازده ا

تيالپيا بر اساس تراكم بهينه در 

استخرهای خاكي با آب لب 

 شور

 مستقل 15588-85-85-5

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 مجری
خاتمه 

 يافته
1873 1871 

 
 

49222 
 

بررسي اثر دما شوری دوره 

نوری تراكم و همجنس خواری 

بر رشد و بازماندگي الرو تيالپيا 

 آب لب شور بافقدر 

 خاص 18857-85-85-5

ايستگاه تحقيقات 

ماهيان آبهای شور 

 داخلي بافق

 مجری
خاتمه 

 يافته
1871 1877 

 

 

 

48814 

پرورش تيالپيا در قفس در 

 برخي منابع آبي حوزه بافق
 خاص 18851-85-85-1

مركز تحقيقات 

ملي آبزيان آبهای 

 شور

 همكار
خاتمه 

 يافته
71 78 

 

شتي و بررسي پايش شرايط بهدا

عوامل بيماريزای عفوني در 

كارگاههای تكثير و پرورش 

 تيالپيا در باقق

 خاص 18851-85-85-5

مركز تحقيقات 

ملي آبزيان آبهای 

 شور

 همكار
خاتمه 

 يافته
71 77 

 

 
 

48911 

طراحي و مشاوره ساخت 

 -استخرهای آبزی پروری 

 كشاورزی
 خاص 15871-85-85-1

مركز تحقيقات 

بهای ملي آبزيان آ

 شور

 همكار
خاتمه 

 يافته
1873 1878 

 

پرورش تيالپيا در سيستم 

 اكواپونيک
 خاص 18815-85-85-1

مركز تحقيقات 

ملي آبزيان آبهای 

 شور 

 همكار
خاتمه 

 يافته
71 78 

 

 

 

47474 

بررسي روند تكامل گناد 

 Huso)مولدين فيل ماهي 

huso)  پرورشي در منابع آب

 های لب شور زيرزميني بافق

 خاص 46967-96-96-9

مركز تحقيقات 

ملي آبزيان آبهای 

 شور

 همكار
خاتمه 

 يافته
71 78 

 

 

 

49518 

 ديرشد و تول ييكارا يابيارز

 لين یايالپيمثل ت

Oreochromis niloticus  
 یحاو رهيشده با ج هيتغذ

 درآب لب شور دينوكلئوت

 خاص 

مركز تحقيقات 

ملي آبزيان آبهای 

 شور

 مجری
خاتمه 

 يافته
78 77 

 

مقايسه كارايي دوسيستم 

 در تيالپيا تک جنس 1نرسينگ

 Oreochromis تيالپيا سياه

niloticus  و تيالپيا هيبريد

 (..Oreochromis sp )قرمز

 مستقل 46943-96-96-6
مرکز تحقیقات ملی 
 آبزیان آبهای شور

 همکار
خاتمه 
 یافته

46 42 
ارسال شده برای 

 فرورست

 مستقل 6-96-96-49962بررسي ارتباط برخي عوامل 
مرکز تحقیقات ملی 
 آبزیان آبهای شور

 همکار
خاتمه 
 یافته

49 42 
ارسال شده برای 

 فروست



ي و غيرزيستي با رشد ماهي زيست

تيالپيا پرورشي در سيستمهای 

 خاكي و بسته

 

بررسي سطوح بهينه غذا دهي، 

دما و تراكم الرو تيالپيا برای 

زمستان گذراني در آب لب 

 شور 

 

 خاص 474374-447-96-94-69
مرکز تحقیقات ملی 
 آبزیان آبهای شور

 مجری
خاتمه 
 یافته

47 49 
در حال تدوین 
 گزارش نهایی
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 رتبه دربين

ي نگارندگان
ان
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خ
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س

و
پ
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ش

پ 
چا

 

1 

اثر استفاده از ضايعات نان و ماكاروني در جيره غذايي 

 ر مرحله پرواریبر عملكرد قزل آالی رنگين كمان د

 *  

كنگره ملي بازيافت و 

استفاده از منابع آلي تجديد 

 شونده در كشاورزی

 1832 7 

2 

كاربرد برخي ضايعات عمل آوری شده غالت در جيره 

 .onchorhynchus)غذايي قزل آالی رنگين كمان 

Mykiss)در مرحله پرواری  

*   

اولين كنفرانس مهندسي 

برنامه ريزی و مديريت 

 های محيط زيستسيستم

 

1381 2 

3 

بررسي امكان استفاده از آبهای لب شور زير زميني 

 جهت پرورش مولدين قزل آالی رنگين كمان

(onchorhynchus. mykiss)  و ارزيابي كيفيت

  اسپرم و تخمک

*   

اولين همايش ملي اصالح 

الگوی مصرف با محوريت 

منابع طبيعي كشاورزی و 

 دامپزشكي 

 

1388 2 

4 

ي امكان استفاده از آبهای لب شور بررس
زيرزميني جهت پرورش مولدين قزل آالی 

رنگيم كمان و ارزيابي كيفيت اسپرم و 
 تخمک

  * 

پژوهشي  -مجله علمي
 شيالت

7 8711 5 



5 

تاثير نوبت های غذادهي و اندازه رها سازی 
در رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل 

 آالی رنگين كمان در آب لب شور

  * 

پژوهشي  -جله علميم
 شيالت

5 8711 8 

1 

بهبود بهره وری و عملكرد توليد در 
استخرهای خاكي آب لب شور پرورش 

 netقزل آال از طريق ايجاد محيط محصور 

pen 

  * 

پژوهشي  -مجله علمي
 شيالت

1 8711 7 

7 

بررسي امكان پرورش ميگوی سفيد غربي 
litopenaeus vannemei  در آبهای لب شور

 يني بافق يزدزير زم

  *
 

مجله علمي شيالت 
 ايران

1 8713 1 

8 

تاثير سطوح مختلف انرژی جيره غذايي بر 
عملكرد رشد بدن و تكامل گنادهای جنسي 

ساله پرورشي در آب لب 7فيل ماهيهای 
 شور

  *
 

مجله علمي شيالت 
 ايران

5 8711 7 

9 

تاثير روشهای هوادهي ميان آبي در افزايش 
ن كمان در استخرهای گيتوليد قزل آالی رن

 شور خاكي آبهای لب

*   

نخستين همايش ملي 
 ماهيان سرد آبي

 1833 0 

11 
MDHTغوطه وری الروهای تیالپیای نیل در  تاثیر  

 آن بر نرسازی در آب لب شور

 *  

 -همایش ملی آبزیان

 7 8718 آذر بوشهر

11 

طول  آلفا متيل تستوسترون بر نر سازی 12اثر هورمون 

الروهای تيالپيای سياه  وزن و بازماندگي دركل بدن 

 در شرايط آب لب شور  

   

پنجمين كنگره علوم دامي 

ايران دانشگاه صنعتي 

 اصفهان

 7 1871 شهريور

نیل تاثیر لتروزول بر نرسازی در الروهای تیالپیای 12   *  

 -همایش ملی آبزیان

 7 8718 آذر بوشهر

13 
چه ماهيان قزل بررسي اثر شوری بر شاخص های رشد ب

 آالی رنگين كمان

*
 

  

اولين همايش ملي آبزی 

 پروری ايران
 7 1873 آذر

14 

بررسي تاثير ميزان پتاسيم آب بر رشد و بازماندگي بچه 

 ماهيان تيالپيا در آبهای لب شور زيرزميني

 *  

اولين همايش ملي آبزی 

 پروری ايران
 7 1873 آذر

15 
پيا در شرايط آب تعيين برخي ويژگي های تكثير تيال

 لب شور بافق

*
 

  

اولين همايش ملي آبزی 

 پروری ايران
 8 1873 آذر

11 
معرفي تيالپيا به صنعت تكثير و پرورش آب های 

 داخلي مناطق مركزی ايران، چشم اندازها و چالش ها

*
 

  

اولين همايش ملي آبزی 

 پروری ايران
 7 1873 آذر

17 

ر آنتي آروماتاز لتروزول بر نرسازی الروهای تيالپيای اث

 نيل در شرايط آب لب شور ايستگاه بافق

 *  

اولين همايش ملي آبزی 

 پروری ايران
 7 1873 آذر



18 

آلفا متيل تستوسترون بر نر سازی  12اثر هورمون 

الروهای تيالپيای سياه در شرايط آب لب شور  ايستگاه 

 بافق

 *  

لي آبزی اولين همايش م

 پروری ايران
 8 1873 آذر

17 

وضعيت سازگاری، رشد و بازماندگي تيالپيای نيل 

Oreochromis niloticus  در شرايط پرورشي آب

 لب شور بافق

 1 1871 7 مجله علمي شيالت ايران *  

21 
بررسي تاثير پتاسيم و امكان پرورش تيالپيا در آبهای 

 لب شور زيرزميني

*   

 هفدهمين كنفرانس

سراسری و پنجمين 

كنفرانس بين المللي زيست 

 شناسي ايران

 7 1871 شهريور

21 
ای برای مدیریت منابع آب شور تیالپیا، گزینه

 زیرزمینی در مناطق مرکزی ایران
*   

همایش کشوری 

کشاورزی، تولید ملی با 

 محوریت آمایش سرزمین
 7 8718 اسفند

22 

 ايالپيت الرو ياثر دما بر رشد و بازماندگ يبررس

(Oreochromis.spدر شرا )آب لب شور  طي

 ينيرزميز

 1 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  * 

23 
( در Oreochromis.sp) ايالپيپرورش متراكم ت

 ينيزم ريبا استفاده از آب لب شور ز يحوضچه بتن

 1 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  * 

24 

 ايالپيت يرشد و بازماندگ يبررس

(Oreochromis.spدر برخ )يپرورش یها ستميس ي 

 بافق ينيرزميآب لب شور ز طيدر شرا

*
 

 1 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  

 8 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  *  مصرف يبهداشت ی: جنبه ها ايالپيت ييارزش غذا 25

21 
 Oreochromisبيوتكنيک تكثير تيالپيای نيل 

niloticus 

*
 

 8 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  

27 

بر نر  و لتروزول تستوسترون ليآلفا مت 12اثر هورمون 

 Oreochromis نيل یايالپيت یالروها در یساز

niloticus آب لب شور  طيدر شرا 

*
 

 8 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  

* يامعرفي برخي سيستمهای متداول و نوين پرورش تيالپ 28
 

 8 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  

29 

تعيين مناسب ترين سطح پروتئين جيره غذايي پرواری 

 Oreochromisتيالپيای سياه تک جنس نر 

niloticus آب لب شور زيرزميني 

*
 

 7 1878 آذر نخستين همايش ملي تيالپيا  

31 
در  ایتوليد توام ماهي تيالپيا و محصوالت گلخانه

آكواپونيکسيستم   

*   

ای منطقه-همايش ملي

يپروری ماهيان دريايآبزی  
 7 8711 اسفند

31 
د و مقاومت تاثير استفاده از نوكلئوتيدها بر عملكرد رش

 در برابر استرس و بيماری های عفوني در آبزيان

  * 

فصلنامه علوم تکثیر و 

 8 8711 پایيز آبزی پروری



32 

دگي در د و بازمانبررسي اثر تراكم ذخيره سازی بر رش

Oreochromis niloticusاستخر خاكي  ر تيالپيا د 

  شرايط آب لب شور

 8 8711 تابستان علوم و فنون شیالت *  

33 

نه و ررسی سطوح جایگزینی کنجاله کلزا، پنبه داب

 آزوال در جیره غذایی تیالپیای نیل

 

 5 8711 تابستان علوم و فنون شیالت *  

33 

  

الرو  یبر رشد و بازماندگ یاثر شور یبررس

لین یایالپیت  (Oreochromis niloticus) 

  *
 

فصلنامه علوم تکثیر و 

 8 8710 تابستان آبزی پروری

34 

بررسی کارایی تولید بچه ماهی نورس تیالپیا 

 و هیبرید قرمز Oreochromis niloticus سیاه

Oreochromis sp در دو سیستم نرسینگ 

 

  *
 

فصلنامه محیط زیست 

 انوریج

 
85:7 8713 1 

35 

بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های 

  Oreochromisخاکی و بسته پرورش تیالپیا

niloticus وOreochromis sp  

  *
 

 1 8711 5 مجله علمی شیالت ایران

  *  لب شور تکنیک های نوین آبزی پروری در آبهای 31

همایش ملی و منطقه ای 

 5 8713 دی آبزی پروری 

37 

IChironomus aprilinus Meigen, 

1830, production in underground 

brackish waters of Bafgh, Iran 

*   

18th international 

symposium on 

chironomidae 

 2011 3 

38 

Minerals and heavy metals 

concentration in muscle tissues of 

reared rainbow trout, Onchorhyncus 

mykiss, from in Yazd province of 

Iran 

 *  

2th international 

congress of food 

hyglene  

 2012 3 

39 

Measuring minerals and heavy 

metals in muscle tissues of rainbow 

trout Onchorhynchus mykisscultured 

in Yazd province Iran 

*
 

  

2th international 

congress of food 

hyglene  

 2012 3 

41 

Chironomus Aprilinus Meigen, 

1830, production in underground 

brackish waters of Iran 

  * 

Academic Journal 

of Entomology 
4 2011 3 

41 

Use of underground brackish water 

for reproduction and larviculture of 

rainbow trout 

  * 

Journal of applied 

aquaculture 
23 2011 2 

https://www.magiran.com/paper/1851800
https://www.magiran.com/paper/1851800
https://www.magiran.com/paper/1851800


42 

Quantitative evaluation of rainbow 

trout onchorhynchus mykiss cultured in 

brackishwater and freshwater of yazd 

province, at the based on muscle 

analysis 

 *
 

 International 

seafood and health 

conference 

program, 

Melbourne 

Conference and 

Exhibition Centre, 

Melbourne 

Australia 

  

8-10 

Nov. 

2010 

4 

43 

Proximate and Fatty Acid Composition 

in Muscle Tissues of Rainbow Trout, 

Onchorhynchus mykiss, Cultured in 

Yazd Province of Iran 

 *
 

 Food Studies: An 

Interdisciplinary 

Conference 

University of 

Nevada, Las Vegas 

 9-10 

Dec. 

2011 3 

44 

Concentration of minerals and heavy 

metals in muscle tissues of reared 

rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, 

from in Yazd province of Iran 
 *
 

 41st Annual 

WEFTA Meeting 

(West European 

Fish Technologists 

Association) 

Gothenburg, 

Sweden 

 27-

30 

Sept 

2011 3 

45 

Evaluation of different levels of feeding 

and their effects on growth and FCR in rain 

bow trout reared in fiberglass tanks under 

the condition of brackish water 
 

 *  

Australai 

Aquaculture 2010  

 2010 

3 

41 

Determination of some minerals and heavy 

metals in muscle tissues of rainbow trout, 

Onchorhynchus mykiss, cultured in Iran 

  *
 Global Veterinaria 7 (2) 2011 3 

47 

Masculinization in Nile tilapia 

Oreochromis niloticus by orally treatment 

of 17α-methyl testosterone 

*   

Australasian 

Aquaculture 2012 
 2012 5 

48 

Effect of different feeding levels in rainbow 

trout, Oncorhynchus mykiss, reared in 

brackish water drained form desert land 

reservoirs 

  * 

Global journal of 

biodiversity science 

and management 
2 (1) 2012 5 

49 

Musculinization of Nile tilapia 

Oreochromis niloticus larvae by immersion 

in methyl di hydro testosterone under the 

condition of brackish wate 

*   

Australasian 

Aquaculture 2012  2012 2 

51 

Letrozole as an anti aromatse in 

masculinization of Nile tilapia 

Oreochromis niloticus fries 

*
 

  

Australasian 

Aquaculture 2012  2012 4 

http://food-studies.com/2011/01/15/food-studies-an-interdisciplinary-conference-announced/
http://food-studies.com/2011/01/15/food-studies-an-interdisciplinary-conference-announced/
http://food-studies.com/2011/01/15/food-studies-an-interdisciplinary-conference-announced/


51 

Optimization of dietary protein in all male 

nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared 

in inland saline water 

  *
 

Animal nutrition and 

feed technology 14 2014 2 

52 

EFFECTS OF DIETARY NUCLEOTIDES 

ON GROWTH PERFORMANCE AND 

SOME HAEMATOLOGICAL 

PARAMETERS OF NILE TILAPIA 

(Oreochromis niloticus) 

 *  

Middle east & central 

Asia aquaculture 

Dec 

14-16 
2015 1 

53 

Protein requirement, lipid utilization, 

growth, feed and protein performances and 

protein quality breakdown point of all male 

Nile tilapia Oreochromis niloticus kept in 

brackish water 

*   Middle east & central 

Asia aquaculture  

Dec 

14-16 
2015 2 

54 

Optimization of breeding (salinity, light 

regime, brood density and sex ratio) of 

cultured tilapia under brackish water of 

Bafgh, Iran 

*   Middle east & central 

Asia aquaculture  

Dec 

14-16 
2015 3 

55 Tilapia culture in aquaponic system, Iran *   Middle east & central 

Asia aquaculture  

Dec 

14-16 
2015 3 

51 Cage culture of Tilapia in Iran *   Middle east & central 

Asia aquaculture  

Dec 

14-16 
2015 3 

57 
Reproduction of Nile tilapia Oreochromis 

niloticus in brackish water 

  * 

Journal of applied 

aquaculture 27 (4) 2016 4 

58 

An investigation on breeding of cultured 

Nile Tilapia Oreochromis niloticus in 

brackish water , Iran 

*   Asian-Pacific Aquaculture 2016  2016 3 

59 

Reproductive biology of Nile tilapia 

Oreochromis niloticus under the brackish 

water culture condition, Iran 

*   

World Aquaculture Society 
Meetings 

 2016 4 

11 
Chironomus aprilinus production in 

underground brackish water, Iran 

*   Asian-Pacific Aquaculture 2016  2016 3 



11 

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF NILE 

TILAPIA Oreochromis niloticus UNDER 

THE 

BRACKISH WATER CULTURE 

CONDITION, IRAN 

*   Aquaculture 2016 

Februar

y 22 - 

26 

2016 3 

12 

OPTIMIZING SOME BREEDING 

FACTORS OF 

CULTURED NILE TILAPIA Oreochromis 

niloticus, 

UNDER BRACKISH WATER 

*   World Aquaculture 2017 
June 

26-30 
2017 4 

13 

PATHOGEN MONITORING IN INDOOR 

SYSTEMS OF TILAPIA 

AQUACULTURE IN IRAN 

*   World Aquaculture 2017 
June 

26-30 
2017 4 

14 

Some spawning performance parameters of 

cultured nile tilapia Oreochromis niloticus 

under brackish water 

  *
 

Aquatic science and technology 7 2019 5 

15 

Lipid utilization, protein sparing effects 

and protein requirement of all male Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus 

Linnaeus, 1758) in underground 

brackish water  

 

  * 

Iranian Journal of Fisheries 
Sciences                 

19 2020 2 

11 
Canola Substitution in Nile Tilapia 

Oreochromis niloticus Diets 

  * 

Journal of Cell Science & 
Therapy 

7 2016 2 

17 

UTILITY IMPROVEMENT OF 

BRACKISH WATER CULTURAL 

EARTH PONDS OF RAINBOW 

TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) 

THROUGH ESTABLISHING 

ENCLOSURE MEDIUM (NET PEN) 

  * 

NEW TECHNOLOGIES IN 
AQUACULTURE 

F DEVELOPMENT (JOURNAL O
FISHERIES)  

3 2010 3 

 هاي علمي وپژوهشي معتبر داخلي يا خارجي اشاره شود.در مورد مقاالت چاپ شده، بايد صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 

 

 

 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13112
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13112
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13112
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13112
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