
 1A3– 2 ثیر و پرورش میگو و سایر آبزیانکت         

                                                                 

 

 

 با تاکید بر گونه بومی ایران                  تولید مثل " –پرورش  -ی ژ" بیولوخرچنگ دراز آب شیرین  .1

    و تدوین: رضا طاهر گورابیترجمه               3............................................................................

              

 تالیف: جی کوکسال                                                   3............................ شاه میگوی آب شیرین در اروپا............2  

    ترجمه: حمید عبدهللا پور بی ریا                                                                                                    

                         

                                                               3............... " زیست شناسی و پرورش "شاه میگوی  آب شیرین: . 3

                                ROY E Grovesتالیف:                                                                                                 

 م: م حمید ناظرانی هوشمند  مترج                                                                                                

                    

 مولف: عادل دندانی              2. مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش میگو....................4

 

                                     

   ف: امید بحریمول             4......... مدیریت آب و هوادهی در پرورش میگو..................5

 

                                      

   امید بحری : ترجمه و تالیف              2........................ب در پرورش میگو.................آکیفیت . 6

    

                              

                                             1....................................ب "آ" بهبود دهنده های کیفی . کاربرد مواد شیمیایی در پرورش میگو7

  و آبزیان اداره تکثیرو پرورش میگو                                                                                               

  

                  

                               دبلیو. گری .مولف: کامیلو                3......در بنگالدش...................... . راهنمای پرورش میگو8

 کبری کیانی ضیابری    مترجم:                                                                                               

                     

                                              1..........و آب شوردر بنگالدش..................... . راهنمای روشهای تکثیر میگوی آب شیرین9

                            مولف: کامیلو. دبلیو. گری                                                                                                  

 مترجم: کبری کیانی ضیابری                                                                                                  

                         

                F.A.PARADO- ESTEPAمولف:                  3........................تکثیر و پرورش میگو.................... 11 

 مترجم: کبری کیانی ضیابری                                                                                                   

 

                            

 مولف: مهدی شکوری                   2............تاثیر درجه شوری آب بر میگو.................... 11 

 

                                        

 مترجم: شهرام شکیبا زاده                   1..............................(2) جلد . پرورش میگوی آب شور12 

                            

 مولف: ای. جی. سیالس                                                    2.................دی "" میگوی سفید هن. تکثیر میگوهای پنائیده 13 

 مترجم: مهرداد عبدهللا مشائی                                                                                                 

                           

                           سخنران: عبدالمحمد عابدیان                  1بر رسیدگی جنسی و تکثیر در میگو............... مروری 14



 مولف: سید ناصر صادقی                    4...................... آشنائی با پرورش میگو...................15

                                 

 تهیه: حسین بهمنیاری                    1....................میگوی ببری خلیج فارس................... 16

                                 

         مولف: توفیک احمد                                                   2تکثیرو پرورش میگوی ببری سیاه در اندونزی.......... . 17

 کبری کیایی ضیابری                                                                                                            

                          

                                       ینیسوی  -مولف: جیمزان                   3. فن آوری تکثیرو پرورش متراکم میگو.....................18

 ویبان                                                        -جیمزآ                                                                                                          

 مترجم: مهدی شکوری                                                                                                  

                               

                                        2. ............. راهنمای کاربردی پرورش تجاری میگوی دریایی به روش نیمه متراکم....................19

 مولف: جوآر. ویاللون                                                                                                                                    

 مترجم: پیروز آهنین                                                                                                 

                                  

                                                             4.....................................طراحی و مدیریت کارگاه تکثیرو مزارع پرورش میگو.................. 21

 مولف: تعداد بسیار                                                                                                                                      

 گردآوری و ترجمه: سید محمد یزدان                                                                                                                  

 پرست اباتری   -

-     

 مولف: مهندس سید ناصر صادقی                                           1. .......... تکثیرو پرورش میگوی آب شیرین.............21

 مهندس حسین نوروزی                                                                                                            

 

 

 مولف: دكتر نیا میمندي                      1............ زیست شناسي میگو ............................22

 مهندس محسن نوري نژاد                                                                                                        

 دكتر عباس متین فر                                                                                                        

 پرورش و مدیریت تفریخگاه میگوي ببري سیاه  -. تكثیر23

   مهرابي مولف: یدهللا                         1...............................................................      

 

      

 صید و پرورش صدفهاي مروارید ساز در ایران و جهان ( –) مروري بر تاریخچه . مروارید 24

 مولف: مهندس مهدیس سامان پژوه                         1..............................................................      

    

 

مولف: گروه مولفین شیالت و محیط                           1ش میگو............. راهنماي علمي كاربردي پرور25

 زیست

 

 

   مولف: مهندس اسماعیل تازیكه                          1. مدیریت پرورش میگو در مزارع ..................26

 

 

 ) علمي و عملي (. راهنماي كاربردي پرورش میگو 27

 مولف: مهندس حمید رضا نصیري                            1................................................................ 

 مهندس علي رضایي شیرازي                                                                                                         

 دكتر منصور جمشیدي                                                                                                         

 



 

 : دكتر محمد سوداگرترجمه و تالیف                    1.......... تكثیر و پرورش صدف مروارید ساز...........28

 عباسعلي حاجي بگل .م                                                                                                                   

 

 تي.اي.چائو –پي.كانگوانكیج   مولف:                    2.....راه اندازي و مدیریت استخر -طراحي . پرورش میگو: 29

 مترجم: یوسف نعمتي                                                                                               

 احمد خواجه                                                                                                         

 دكتر مصطفي شریف روحاني                                                                                                         

 

 مدیریت و ارزیابي ذخایر ( –تكثیر و پرورش  –) بیولوژي . البسترها 31

 شكرآبيهندس حسیني : متالیف و ترجمه                  1..................................................................        

 دكتر حسین عمادي                                                                                                                  

 دكتر شمسایي مهرجان                                                                                                                  

 

 مولف: تکثیر و پرورش میگو و صدف                 1.............رش میگو و صدف .............. تکثیر و پرو31

 

 مولف: میثم صالحی                1. راهنمای کاربردی پرورش میگو ........................ 32

 

 

 

                                            

                

                                                            

                                                                                                                              

                                                      

                                                                                       

                                                                                           

                                                   


