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  سوابق تحصیلی

های ژنتیك حیات وحش(، موضوع پژوهش: اجداد دامزیست )گرایش تنوع زیستی و دوره فوق دكتری محیط -

  .اهلی

 .1387 ،فرانسه –دانشگاه ژوزف فوریه، گرونوبل 

زیست )گرایش تنوع زیستی و ژنتیك حیات وحش(، موضوع پژوهش: حفاظت و ژنتیك تکاملی دكتری محیط -

  .قوچ و میش

 .1386 ،فرانسه –دانشگاه ژوزف فوریه، گرونوبل 

 زیست، كارشناسی ارشد محیط -

 .1373، دانشگاه تربیت مدرس

 گرایش محیط زیستشیالت و محیط زیست،  –كارشناسی مهندسی منابع طبیعی  -

 .1369، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 كاردانی منابع طبیعی گرایش شیالت -

 .1366دانشگاه گیالن، 

  افتخارات:

 .مقطع دكتری جهت تحصیل در از ایران یتحصیل دریافت بورس -

 دریافت بورس تحصیلی جهت تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد. -

  و مدیریتی سوابق آموزشی

ضو كم - شورت تهیع ، از ستیز طیسازمان حفاظت مح یعیطب ستیز طیمعاونت مح كیمطالعات ژنت یم

 تا به حال ادامه دارد. 1394

 .1395تا  1390، از مازندران ستیز طیاداره كل حفاظت مح یو فناور یپژوهش یعضو شورا -

 .1396، از البرز ستیز طیاداره كل حفاظت مح یو فناور یپژوهش یعضو شورا -

 .1393تا  1389، از ثارگرانیدر امور ا دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان استیمشاور ر -

mailto:rezaei@gau.ac.ir
mailto:hamid.r.rezaei@gmail.com


  حمیدرضا رضایی                                     

 2    گروه محیط زیست  - یالت و محیط زیستدانشکده ش -دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
 

 

 

 

 .1393تا  1387، از گرگان مدیر كل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی -

 .1381تا  1378از  مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان -

، از زیست دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانمدیر گروه محیط -

 .1378تا  1376

  ادامه دارد. 1373سال از  گرگان منابع طبیعیعضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم كشاورزی و  -

 تدریس

 : یدوره كارشناس -

o یشکار واناتیو شناخت ح شناسیستیز 

o شناسیپرنده 

o شناسی حفاظتزیست 

o فنون مدیریت حیات وحش 

 ارشد:  یكارشناس -

o یلیتکم كیژنت 

o ها¬مناطق حفاظت شده و پارک تیریمد 

o یستیتنوع ز تیریمد 

 : یدكتر -

o یلیحفاظت تکم شناسیستیز 

o یلیتکم شناسیپرنده 

o رانیا یستیز یایجغراف 

 )خاتمه یافته( هارساله و مشاوره راهنمایی

 یکیبر ساختار ژنت ستگاهیقطعه شدن زاثرات قطعهبا عنوان راهنمایی رساله دكتری در رشته محیط زیست  -

 .یپازن در استان مركز هایتیجمع

 بررسی زیستگاه و تنوع ژنتیکی ماهی كور ایرانی.راهنمایی رساله دكتری در رشته محیط زیست با عنوان  -

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر ستگاهی بر جریان ژن در پایکا با راهنمایی ر تاثیر جدایی زی

 رویکرد ژنتیك سیمای سرزمین.

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر شاور ر شناخت ،ییایلوجغرافیف ۀمطالعم شناخت یتبار  یو بوم 

 یخزر یدر جنگل ها( Glis glis Linnaeus, 1766)اشکول 

 (Vulpes)تبارشناسی و تنوع ژنتیکی جنس روباه  راهنمای رساله دكتری در رشته محیط زیست با عنوان -
 توالی ژنوم میتوكندریایی و كاربرد آن در ژنتیك حفاظتدر ایران با استفاده از 
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بزرگ  لیجرب نیسااارزم یمایسااا كیژنتراهنمای رسااااله دكتری در رشاااته محیط زیسااات با عنوان  -

(Rhombomys opimus )رانیدر شمال شرق ا 

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر سراهنمای ر س ختیو ر تیجمع كیژنت یبرر  یهندس یشنا

 .رانیدر بخش غرب و شمال غرب ا( Ellobius lutescens Thomas 1987ی )جمجمه ول حفار كرد

گربه  یکیو تنوع ژنت یفراوان ع،یتوز ستگاه،یز نشیگزمشاور رساله دكتری در رشته محیط زیست با عنوان  -

 .و بلوچستان ستانیدر استان س( Felis margaritaی )شن

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر شاور ر س یسازمدلم  یبا هدف طراح نیسرزم یمایارتباط 

 یاساایچند مق کردیدر مركز كشااور با رو( Gazella subgutturosaی )رانیا یآهو یمهاجرت یدورهایكر

 كیژنت - مایس

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر شاور ر ساس الگو یحفاظت هایتیاولو نییتعم  یمکان یبرا

 در شرق البرز یو مناطق حساس بوم شناختی ستزیتنوع داتیتهد

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر شاور ر سم سبوم یبرر  Gazella bennettii) ریجب یشنا

shikarii)  زدی: استان یمطالعه مورد ران،یدر ا 

مطالعه ساااختار  با عنوان و اصااالن نژاد دام كیژنت-یعلوم دام یمهندساامشاااور رساااله دكتری در رشااته  -

 یالگوی مناسا  تالق نییو تع (Cervus elaphus maral) رانیگوزن مرال شامال ا یهاتیجمع یکیژنت

 موجود یهاتیجمع

 

 (در حال انجامها )راهنمایی و مشاوره رساله

و تنوع ژنتیکی  یجایگاه رده بند یبرر ساااراهنمای رسااااله دكتری در رشاااته محیط زیسااات با عنوان  -

 (.Lepus)جنس  رانیا های¬خرگوش

ست با عنوان  - شته محیط زی ساله دكتری در ر شاور ر سبومم ص یكلن یآورجوجه یشنا ص هالیحوا  لی)حوا

 یانزل یالمللنیزرد، اگرت كوچك و گاوچرانك( در تاالب ب لیش ، حواص

 Gazella) ریجب تیجمع كیو ژنت یمولکول بندیردهمشاور رساله دكتری در رشته محیط زیست با عنوان  -

bennettii )رانیدر ا 

 یارمن شیقوچ و م یکیژنت ریتنوع و ذخا ییشناساراهنمای رساله دكتری در رشته محیط زیست با عنوان  -

(Ovis orientalis )آن  یاهل یهاتیو جمع(Ovis aries )فاده از توال رانیدر ا كامل ژنوم و  یبا اسااات

 DNAی کروآرایم یهاتراشه

 

 هانامهراهنمایی و مشاوره پایان

مسیریابی بهینه گذرگاه های حركتی پلنگ با عنوان نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست پایان مشاور -

 .ایرانی در پارک ملی گلستان

سایی و ارزیابی نقاط داغ پرنده پایان راهنمای - شنا ست تحت عنوان  شته محیط زی شد در ر سی ار شنا نامه كار

 .در مناطق دارای پتانسیل برای جذب اكوتوریسم )مطالعه موردی تاالب میانکاله(نگری 



  حمیدرضا رضایی                                     

 4    گروه محیط زیست  - یالت و محیط زیستدانشکده ش -دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
 

 

 

 

 بزرگ گوشتخواران هایشناسایی گونه نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .میتوكندری ایاندی طول مورفیسمپلی اساس بر

 خوارانگیاه هایشااناسااایی گونه زیساات با عنواننامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محیط راهنمای پایان -

 میتوكندری. كنترل ناحیه ژن طول مورفیسمپلی اسا بر گراز و گاو گوزن، هایخانواده

ست با عنوانراهنمای پایان - شته محیط زی شد در ر سی ار شنا سی رژیم غذایی پلنگ ایرانی در  نامه كار برر

 .گلستان ملی پارک هایزیستگاه

تعیین طبقات حفاظتی مرال بر اساس  نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانپایانراهنمای  -

 تحت شرایط عدم قطعیت )مطالعه موردی: شمال ایران(. IUCNمعیارهای فهرست سرخ 

ارزیابی زیستگاه داركوب سیاه درجنگل  نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .گرگان كالتهشصت پژوهشی –ی آموزش

شته راهنمای پایان - شد در ر سی ار شنا سامانه با عنوان مرتعدارینامه كار سفند در  سی نیاز آبی گو  هایبرر

 (.گمیشان و قالآق مراتع: موردی مطالعه) قشالقی مراتع اراضی

ست با عنوانراهنمای پایان - شته محیط زی سی ارشد در ر شنا آمیزش گرگ و سگ بررسی احتمال  نامه كار

 .انسان به گرگدر استان همدان با استفاده از نشانگر ریزماهواره در ارتباط با حمالت اخیر گرگ یا سگ

بررسی جریان ژن بین گرگ و سگ در  نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .Yكروموزم  هریزماهور و میتوكندری ایاناستان همدان با استفاده از دی

 سنجیریخت و شناسیبررسی ریخت نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .گلستان و رضوی خراسان هایاستان در ابلق جنبانكدم

بررسی تاثیر تغییرات آب و هوا بر روی  نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 پرندگان.

 مناطق هایبررسی تنوع ژنتیکی غزال نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .ب سیتوكروم ژن كمك به كشور مركزی

 ایران جنوب هایبررسی ژنتیکی غزال نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 ن میتوكندری.ژ یك توالی تفاوت اساس بر

ست با عنوانراهنمای پایان - شته محیط زی شد در ر سی ار شنا شمال  نامه كار سی تنوع ژنتیکی آهوان  برر

 میتوكندری. DNAشرق كشور به كمك 

مطالعه و بررساای تنوع ژنتیکی  نامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محیط زیساات با عنوانراهنمای پایان -

 .میتوكندریایی ژن یك توالی اساس بر كشور غرب شمال در گراز هایجمعیت

 یزد استان های¬فیلوژنی قوچ و میش نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .میتوكندری ژنوم از ب سیتوكروم ژن توالی اساس بر

گراز  هایتیجمع یکیتنوع ژنت یبررس نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 (.mtDNAیی )ایتوكندریكشور براساس یك ژن م یدر شمال شرق( Sus scrofa) یوحش
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بررسی فیلوجغرافی گونه بز وحشی در  نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

 .میتوكندری ایانایران با استفاده از دی

کی مطالعه و بررساای تنوع ژنتی عنواننامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محیط زیساات با راهنمای پایان -

 .ب سیتوكروم ژن اساس بر ایران غربی جنوب هایغزال

ست با عنوانراهنمای پایان - شته محیط زی شد در ر سی ار شنا سه تنوع ژنتیك  نامه كار سی و مقای شنا تبار

 ماهی خیاطه بر اساس توالی ژن سیتوكروم ب در پنج رودخانه استان گلستان.

 استان هایبررسی تنوع ژنتیکی غزال ه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنواننامراهنمای پایان -

 .ب سیتوكروم ژن اساس بر یزد

 Canisشغال ) یکیتنوع ژنت یبررس نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

aureusكنترل از ژنوم  هی( بر اساس ناحDNA گلستان و مازندران یدر استان ها ییایتوكندریم. 

بررسااای تنوع ژنتیکی كبك  نامه كارشاااناسااای ارشاااد در رشاااته محیط زیسااات با عنوانراهنمای پایان -

(Alectoris chukar توسط ژن سیتوكروم ب از )DNA كوه زاگرسمیتوكندریایی در رشته. 

های سایمای بررسای تاثیر ویژگی نامه كارشاناسای ارشاد در رشاته محیط زیسات با عنوانراهنمای پایان -

 استان یزد. سرزمین بر جریان ژن در قوچ و میش

 یجنگل یكمركول یکیتنوع ژنت یبررس نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوانراهنمای پایان -

(Sitta europaea Linnaeus, 1758در ا )با استفاده از نشانگر  رانیmtDNA. 

 اردک هایتنوع ژنتیکی جمعیت ناساای ارشااد در رشااته محیط زیساات با عنواننامه كارشااراهنمای پایان -

سیتوكروم Aythya fuligula) كاكلسیاه ساس ژن  ( در منطقه mtDNAاز ژنوم میتوكندریایی ) b( برا

 خلیج گرگان

یان - پا مای  با عنوانراهن ته محیط زیساااات  ناسااای ارشااااد در رشااا كارشااا مه  تنوع ژنتیکی  نا

 ای میتوكندری.اندر منطقه تاالب گمیشان بر اساس توالی دی  (Pterocles alchata)سفیدكوكرشکم

داران با نامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محیط زیساات با عنوان تعیین رژیم غذایی مهرهراهنمای پایان -

 استفاده از نشانگرهای مولکولی.

ست با عنوان راهنمای پایان - شته محیط زی سی ارشد در ر شنا دو  نیپلنگ ب یاحتمال دوریكر نییتعنامه كار

 گلستان یو پارک مل القییخوش وحشاتیپناهگاه ح ستگاهیز

های ¬شیقوچ وم یکیتنوع ژنت یبررسنامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوان راهنمای پایان -

(Ovis sp. )ب توكرومیژن س یاستان هرمزگان به كمك توال. 

محتمل  یمیاقل راتییاثر تغ سازیمدلنامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوان راهنمای پایان -

 (ینما و شکار ممنوع چلچل:منطقه حفاظت شده جهانیمورد ی)مطالعهدری كبك  یگونه عیبر توز

شته محراهنمای پایان - شد در ر سی ار شنا ست با عنواننامه كار سی تنوع ژنتیکی یط زی آهوان ایرانی  برر

(Gazella subgutturosa) یابی ناحیه های خراسان و یزد با استفاده از توالیاستانD-loop ای اندی

 .میتوكندری
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شته محراهنمای پایان - شد در ر سی ار شنا ست با عنواننامه كار ضا یابیارز یط زی شهر گرگان با  یف سبز 

 .جذب كننده پرندگان ایو درختچه یدرخت هایبر گونه دیتاك

 مراحل مختلف یفنولوژ یبررساا یط زیساات با عنواننامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محراهنمای پایان -

 در شهرستان تركمن، استان گلستان Lesser Kestrelكوچك  جهیدل یزادآور

ست با عنوان راهنمای پایان - شته محیط زی شد در ر سی ار شنا ص ستمیس كیارائه نامه كار  یبرا گرهیتو

 .رانیدر استان گلستان، ا ینگرانتخاب نقاط پرنده

 DNA یکیكاربرد تنوع ژنتنامه كارشاااناسااای ارشاااد در رشاااته محیط زیسااات با عنوان راهنمای پایان -

 .رانیا یدر شوكا یکی: تنوع ژنتیدر حفاظت، مطالعه مورد یتوكندریم

 هایتیو ارجح سااتگاهیانتخاب زنامه كارشااناساای ارشااد در رشااته محیط زیساات با عنوان راهنمای پایان -

 .سبزوار راحمدیوحش ش اتیر پناهگاه ح( دPterocles orientalis) اهسیكوكر شکم یستگاهیز

 یو داخل یخارج هایانگل یبررسنامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوان راهنمای پایان -

 . صحراجوندگان در منطقه تركمن

 یالملل نیتاالب ب یساختار مکان لیتحلنامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوان راهنمای پایان -

 .یطیمح ستیز تیریمد یپرندگان در راستا یاز نظر غنا نابیو رود م نیریمص  رود شور، رود ش

تنوع ژنتیکی درون  مقایسه وبررسی نامه كارشناسی ارشد در رشته محیط زیست با عنوان راهنمای پایان -

بر اساس توالی  در جنوب كشور (Francolinus pondicerianus) جمعیتی و بین جمعیتی جیرفتی

 .یك ژن میتوكندریایی

شاور - ست با عنوان پایان م شته محیط زی شد در ر سی ار شنا سنامه كار شان ییغذا میرژ یبرر  چین یو همپو

کار ییغذا ناهگاه ( Falco tinnunculus جهیو دل Athene noctua)جغدكوچك  یپرندگان شااا در پ

 .سبزوار راحمدیش وحشاتیح

 گلچراغ یماه یکیتنوع ژنت یبررس با عنوان انیآبز یبوم شناسنامه كارشناسی ارشد در رشته مشاور پایان -

(Garra rufa )با اسااتفاده از نشااانگر  راحمدیو بو هیلویفارس و كهگ هایاسااتان هایاز رودخانه یدر برخ

 زماهوارهیر

شاور پایان - ست با عنوان م شته محیط زی شد در ر سی ار شنا س  حفاظت با  بندیتیاولونامه كار مناطق منا

 .: استان مازندران(ی)مطالعه موردی استفاده از هوش مصنوع

 یماه یکیتنوع ژنت یبررسابا عنوان  انیو پرورش آبز ریتکثنامه كارشاناسای ارشاد در رشاته مشااور پایان -

 از استفاده با گلستان استان والو كبود آبادریش آباد،لیت هایدر نهر( Alburnoides eichwaldii) اطهیخ

 .زماهوارهری نشانگر

 یماه یکیتنوع ژنت یررسببا عنوان  آبزیان شیالتیشناسی بومنامه كارشناسی ارشد در رشته مشاور پایان -

  ,mtDNA) توكرومیژن س یابی یخزر با استفاده از توال یایدر یحوزه جنوب یاز رودخانه ها یبرخ دیسف

Cytochrome b .) 

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی كفال پوزه عنوان با  شناسی آبزیانبومنامه كارشناسی ارشد در رشته مشاور پایان -

 .های ریزماهوارهدر حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از جایگاه Liza saliens (Risso, 1810)باریك 
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-  

  مورد 30 راهنمایی پروژه کارشناسی

 جلسه بحث  30ی راهنمای

 سمینار کارشناسی ارشد  20راهنمایی 

 و پژوهشی سوابق تحقیقاتی

زیساات اسااتان پرندگان پارک ملی گلسااتان )اداره كل محیط - 1378تا  1375پژوهشاای، مجری طرن  -

 گلستان(.

مرحله اول )سااازمان  –الگوی ارزیابی مناطق غیر تاالبی كشااور  - 1379تا  1378طرن پژوهشاای،  همکار -

 زیست(.حفاظت محیط

مطالعه موردی: قرقاول  –های نادر اسااتان گلسااتان مطالعه گونه 1379تا  1378طرن پژوهشاای،  همکار -

 زیست استان گلستان(.)اداره كل محیط

مطالعه موردی: روباه  –های نادر اساااتان گلساااتان مطالعه گونه 1380تا  1379مجری طرن پژوهشااای،  -

 زیست استان گلستان(. تركمنی )اداره كل محیط

شی،  - ستان مطالعه گونه 1381تا  1380مجری طرن پژوه ستان گل عه موردی: پازن )اداره مطال –های نادر ا

 زیست استان گلستان(.كل محیط 

مطالعه و شناسایی پرندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله )اداره كل  1382تا  1381مجری طرن پژوهشی،  -

 زیست استان گلستان(.محیط

طرن جامع منطقه حفاظت شااده بیدویه اسااتان كرمان )اداره كل  1382تا  1381طرن پژوهشاای،  همکار -

 ت محیط زیست استان كرمان(.حفاظ

بررساای امکان، چگونگی و طراحی اولین پارک اكولوژیك كشااور در محدوده  1388طرن پژوهشاای،  همکار -

 تحقیقاتی شصت كالته گرگان )در حال اجرا(. -جنگل آموزشی

 بازنگری فون پرندگان استان مازندران )مرحله اول( 1389مجری طرن پژوهشی،  -

 بازنگری فون پرندگان استان گلستان )مرحله اول( 1389مجری طرن پژوهشی،  -

 .2008تا  CHRONOBOS 2006در فرانسه با عنوان همکار پروژه ملی  -

  NextGenالمللی بین طرن 2014 تا 2010، و همکارمجری  -

 مطالعه تنوع ژنتیکی سه جمعیت از قوچ و میش الرستان. 1391مجری طرن پژوهشی،  -

ترین جمعیت جهت احیای آهوی منطقه حفاظت شااده مناساا  شااناسااایی 1391مجری طرن پژوهشاای،  -

 هفتادقله استان مركزی براساس خصوصیات ژنتیکی جمعیت منقرض شده.

 یابی زیستگاه آهوی كوهی.مطالعه و مکان 1395مجری طرن پژوهشی،  -

 NCBI GenBankژن جانوران بانك ژن جهانی  2000ثبت توالی بیش از  -

 ترویجیپژوهشی و -های علمیمقاله
- Taberlet P., Valentini A., Rezaei HR., Naderi S., Pompanon F., Negrini R., 

Ajmone-Marsan P., 2007. Are cattle, sheep, and goats endangered species? Molecular 

Ecology,17(1): 275-84. 
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- Naderi, S., Rezaei, H.R., Taberlet, P., Zundel, S., Rafat, S.A., Naghash, H.R., 

El-Barody, M.A.A., Ertugrul, O., Pompanon, F., the Econogene Consortium. 2007. 

Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat reveals six maternal 

lineages with high haplotype diversity, PLoS ONE 10: e1012. 

- Naderi, S., Rezaei, H.R., Pompanon, F., Blum, M.G.B., Negrini, R., Naghash, 

H.R., Balkız, Ö. Mashkour, M., Gaggiotti, O., Ajmone-Marsan, P., Kence, A., Vigne 

J.D., & Taberlet, P., 2008. The goat domestication process inferred from large-scale 

mitochondrial DNA analysis of wild and domestic individuals, PNAS, Vol 105(46): 

17659-17664. 

- Gebremedhin, B., Ficetola, G.F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Maudet, C., Rioux, 

D., Luikart, G., Flagstad, Ø., Thuiller W., & Taberlet, P., 2009. Combining genetic 

and ecological data to assess the conservation status of the endangered Ethiopian walia 

ibex., Animal Conservation 12: 89–100. 

- Gebremedhin, B., Ficetola, G.F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Maudet, C., Rioux, 

D., Luikart, G., Flagstad, Ø., Thuiller W., & Taberlet, P., 2009. Frontiers in identifying 

conservation units: from neutral markers to adaptive genetic variation., Animal 

Conservation 12: 107–109. 

نقش روگذر و . 8913. ، ن. ررضااایی ، س. ن. ومیركریمی ، ع. ر.،ساالمان ماهینی، عرفانیان، ب -

ستگاه. گذر در جبران اثرات منفی تکهرزی شدن زی ست و توسعهتکه  صفحات  1شماره سال اول، ، محیط زی

 .42تا  35
- Rezaei, H.R., Naderi, S., Chintauan-Marquier, I.C., Taberlet, P., Virk, A.T., 

Naghash, H.R., Rioux, D., Kaboli, M., Pompanon., F., 2010. Evolution and Taxonomy 

of the Wild Species of the Genus Ovis (Mammalia Artiodactyla, Bovidae) Molecular 

Phylogenetics and Evolution 54: 315-326.  

- Daneshi, M., Barani, H., Rezaei, H.R., Bahremand A., 2012. Determination of 

linear regression model to estimate the water requirements of sheep (case study: 

Pastures of northern Golestan province) J. Livestock Sci 

مطلوبیت زیستگاه داركوب  .1391قدیمی، م.،  و .رضایی، ن. ركریمی، س.، وارسته مرادی، ن.،  -

اكولوژی كاربردی،  .در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت كالته گرگان Dryocopus martiusسیاه 

 .29تا  15صفحات  1شماره  1دوره 

مدل رضامندی زیستگاه برای داركوب  .1391 رضایی، ن. ر.، و كریمی، س.، وارسته مرادی، ن. -

سیون منطقی ستفاده از رگر سال پژوهش .سیاه و داركوب خالدار بزرگ با ا ست   5شماره  3های محیط زی

 .56تا  47صفحات 

زاده كیابی، ب. .، وارسااته مرادی، ن. و حساان، ن. ررضااایی ، ع. ر.،ساالمان ماهینیپور، م.، قلی -

سرخ مدیریت عدم قطعیت در ارزیابی .1391 ست  سعه  – IUCNهای فهر ست و تو صلنامه محیط زی  –ف

 .44تا  39صفحات  5شماره 

Garra ررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگلیس )ب .1391. ، ن. ررضاییعسکری، ق.، شعبانی، ع. و  -

rufaفصلنامه محیط زیست جانوری  – ( در استان كهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

 .130تا  123صفحات  4سال چهارم شماره  –

مناطق بندی . اولویت1391. رضااایی، ن. رماهینی، ع.، میركریمی، س. ن.،  ساالمان ،.آ مهری، -

 6سال سوم، شماره سازی شده. محیطزیست و توسعه .سازی شبیهمناس  حفاظت با كاركرد الگوریتم مذاب

 .80تا  67صفحات 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
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- Khosravi, R., Rezaei, H.R., and Kaboli, M., 2013. Detecting Hybridization 

Between Iranian Wild Wolf (Canis lupus pallipes) and Free-ranging Domestic Dog 

(Canis familiaris) by Analysis of Microsatellite Markers. Zoological Society of Japan. 

30(1): 27-34. 

گویی . پیش1392. ، ن. ررضاااایی ، س . ن. ومیركریمی ، ع. ر.،سااالمان ماهینیعرفانیان،ب،  -

های وهشهای حضاااور. پژ( با اساااتفاده از دادهPanthera pardus saxicolorپلنگ ایرانی )بالقوه توزیع 

 .82تا  73فحات . ص7محیطزیست. شماره 

سماعیلی ساری، ع.، قربانی، ه.، حافظی مقدس، ن.، همامی، م. ر. و  - ، رضایی، ن. ر.میرزایی، ر.، ا

. دوفصلنامه پیش بینی توزیع مکانی كادمیوم، آرسنیك، كروم و مس در خاک سطحی استان گلستان. 1392

 .44تا  35صفحات  7شماره  –های محیط زیست پژوهش

سدی آقبال - ضایی، ن. ر.ی، م.، غا ساس ت .1392و زمانی، و.  ر سی زیرگونه های گرگ برا شنا بار

 .22تا  13صفحات  7شماره  –های محیط زیست . دوفصلنامه پژوهشنشانگرهای میتوكندریایی
- Naderi, G., Kaboli, M., Karami, M., Rezaei, H.R., Lahoot, M., Kamran, M., 

Koren, T., Krystufek, B., 2013. Mammary number and litter size of the fat dormouse 

in the Southern Caspian coast. Mammalia.  

تنوع ژنتیکی جمعیت های ررسی ب .1392و منتظمی، ش.  رضایی، ن. ر.خسروی، ر.، كابلی، م.،  -

شانگرهای ریزماهواره ستفاده از ن سگ های اهلی و ولگرد با ا صلنامه ژنتیك نوین گرگ ایرانی و   شماره –. ف

 .272تا  261(: صفحات 3)8
- Erfanian, B., Mirkarimi, S.H., Salman-Mahini, A.R., Rezaei, H.R., 2013. A 

presence-only habitat suitability model for Persian leopard Panthera pardus saxicolor 

in Golestan National Park, Iran. Wildlife Biology. 19(2): 170-178. 

Garra  چراغ گل ماهی ژنتیکی تنوع بررسی .1392. ، ن. ررضاییعسکری، ق.، شعبانی، ع. و  -

rufa Heckel، 1843 ستان ستفاده با فارس ا شانگرهای از ا صلنامه ژنتیك نوین  ن شماره  –ریزماهواره. ف

 .348تا  341( صفحات 4)8

مقایسه ساختار ژنتیکی كپور دندان زاگرس . 1392. ، ن. ررضاییحسینی، س. ا.، شعبانی، ع. و  -

(Aphanius vladykovi )چهارمحال و بختیاری با اسااتفاده از شاالمزار در اسااتان  های گندمان ودر تاالب

 .48تا  39( صفحات 4)5شناسی جانوری. شماره . زیستنشانگرهای ریزماهواره
- Fadakar, D., Rezaei, H.R., Hosseini, M., Sheykhi Ilanloo, S., Zamani, W. 2013. 

Detecting Domestic Dog (Canis lupus familiaris) in Diet of Persian Leopard 

(Panthera pardus saxicolor) Using DNA Tools. The International Journal of 

Environmental Resources Research. 1(3): 247-252. 

شعبانی، ع. و  - سه. 1392 ، ن. ر.رضاییجهانگیری، ل.،   ماهی جمعیت سه ژنتیکی ساختار مقای

ریزماهواره. فصاالنامه  نشااانگر با گلسااتان در خیاطه Alburnoides bipunctatus Bloch 1782 خیاطه

 .434تا  423( صفحات 4) 8 . شمارهژنتیك نوین
- D Fadakar, D., Rezaei, H.R., Naseri, M., Mirzakhah, M., Naderi, S., Zamani, 

W., 2013. Phylogenetic analysis of Persian Gazella, Gazella subgutturosa 

(Artiodactyla: Bovidae) based on cytochrome b in central Iran. Molecular Biology 

Research Communications. 2(4): 151-159 

ساری، ع. و  - سماعیلی  ضایی، میرزایی، ر.، همامی، م. ر.، ا سازی پراكنش . 1392، ن. ر.ر مدل 

ستان. پژوهشFalco naumanniدلیجه كوچك ) ستان گل شماره ( در ا سال چهارم  ست.   8های محیط زی

 .156تا  149صفحات 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
https://www.researchgate.net/researcher/84453010_Gholamreza_Naderi/
https://www.researchgate.net/researcher/13423943_Mohammad_Kaboli/
https://www.researchgate.net/researcher/76107635_Mahmoud_Karami/
https://www.researchgate.net/researcher/2036324629_Masoud_Lahoot/
https://www.researchgate.net/researcher/2036301593_Mehdi_Kamran/
https://www.researchgate.net/researcher/2038066966_Toni_Koren/
https://www.researchgate.net/researcher/2038061110_Boris_Krystufek/
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
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 هایداده ساااختاری تحلیل .1392و زمانی، و.  رضااایی، ن. ر.مهری، آ.، ساالمان ماهینی، ع. ر.،  -

 در پرندگان غنای نظر از مناطق بندیاولویت: موردی مطالعه) ECHELON ANALYSIS كاربرد با كمی

 .168تا  157صفحات  8های محیط زیست. سال چهارم شماره . پژوهش(گلستان استان

صاری، ا.، كرمی، م. - ضایی، ن. ر.ان ضی، ب.  ر سازی .1392و ریا ستگاه شدن قطعه قطعه مدل  زی

 .9تا  1صفحات  4پنجم شماره مركزی، محیط زیست جانوری، سال  استان جنوبی نیمه در پازن

ستانی، ن. و  - سته مرادی، ن.، باغ ضایی، ن. ر.اكبری، ن.، وار سی تركی  و رجحان 1393، ر . برر

ستان یزد. Gazella bennettii shikariiغذایی جبیر ) صل بهار در پناهگاه حیات وحش دره انجیر، ا ( در ف

 .10تا  1( صفحات 2) 4خشك بوم، شماره 

 های تفاوت و تشابه 1393، شعبانی، ع. و زمانی، و. رضایی، ن. ر..، كابلی، م.، اسدی آقبالغی؛ م -

 در( Canis lupus) گرگ و( Canis lupus familiaris) سااگ گونه دو در میتوكندری كنترل ناحیه ژن

 .26تا  15( صفحات 2)6ایران، بیوتکنولوژی كشاورزی، شماره 
- Naderi, G., Kaboli, M., Koren, T., Karami, M., Zupan, S., Rezaei, H.R., 

Krystufek, B., 2014. Mitochondrial evidence uncovers a refugium for the fat dormouse 

(Glis glis Linnaeus, 1766) in Hyrcanian forests of northern Iran. Mammalian Biology. 

79: 202-207. 

های زیسااتگاهی ارجحیت. 1393، وارسااته مرادی، ن. و كابلی، م. .ررضااایی، ن. راد، ا.، الهامی -

سااارزمین )مطالعه موردی: پناهگاه  در مقیاس سااایمای( Pterocles orientalis)كوكر شاااکم سااایاه 

 .38تا  29( صفحات 4) 6محیط زیست جانوری، شماره  .وار(زوحش شیراحمد سبحیات
- Farashi, A., Kaboli, M., Rezaei, H.R., Naghavi, M.R., Rahimian, H., 2014. 

Plankton composition and environmental parameters in the habitat of the Iranian cave 

barb (Iranocypris typhlops) in Iran. Animal Biodiversity and Conservation. 37(1): 13-

21. 

- Mehri, A., Salmanmahiny, A.R., Mirkarimi, S.H., Rezaei, H.R., 2014. Use of 

optimization algorithms to prioritize protected areas in Mazandaran Province of Iran. 

Journal for Nature Conservation. 22: 462-470. 

. مقایسااه كارایی سااه 1393. ر رضااایی، ن.ماهینی، ع.، میركریمی، س. ن.،  ساالمان ،.آ مهری، -

ای در انتخاب مناطق مناساا  حفاظت )مطالعه موردی: اسااتان مازندران(. محیط رایانه الگوریتم هوشاامند

 .1-16(. ص:1، ) 40شناسی. 
- Ansari A., Karami M., Rezaei H.R., Riazi B., 2014. Developmental impacts on 

wild goat’s (Capra aegagrus) ecosystem in Markazi province and its solutions. 

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 5(1):145-149. 

مقایساه ژنتیکی دو جمعیت ماهی خیاطه  1393، رضاایی، ن. ر.جهانگیری، ل.، شاعبانی، ع. و  -

(Alburnoides eichwaldiدر رودخانه )شانگر ریزماهواره. های تیل ستفاده از ن ستان با ا شیرآباد گل آباد و 

 .42تا  35صفحات  1، سال ششم شماره جانوریمحیط زیست 
- Asadi Aghbolaghi, M., Rezaei, H.R.,  Scandura, M., Kaboli, M., 2014. Low 

gene flow between Iranian Grey Wolves (Canis lupus) and dogs documented using 

uniparental genetic markers. Zoology in the Middle East. 60(2): 95-106. 

- Farashi, A., Kaboli, M., Rezaei, H.R., Naghavi, M.R., Rahimian, H., Coad, 

B.W., 1944 (Actinopterygii, Cyprinidae). ZooKeys. 374: 69-77. 
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ضایی، ن. رماهینی، ع.، میركریمی، س. ن.،  سلمان ،.آ مهری، - س 1393. ر ترین . انتخاب منا

ستان مازندران(. محیط  شمند )مطالعه موردی: ا ستفاده از یك الگوریتم هو شبکه منطقه تحت حفاظت با ا

 . 207-222. ص 2زیست طبیعی. شماره 

 چوب تبرداش متفاوت های روش تاثیر .1393، رضایی، ن. ر.پارسایی، ف.، وارسته مرادی، ن.،  -

، شااناساای كاربردیگرگان، بوم كالته، شااصاات جنگل جنگلی پرندگان جامعه یا گونه تركی  بر جنگل از

 .52تا  41صفحات  7شماره 
- Khosravi R., Asadi Aghbolaghi M., Rezaei H. R., Nourani E., Kaboli M., 2014. 

Is black coat color in wolves of Iran an evidence of admixed ancestry with dogs? 

Journal of Applied Genetics.  

 بررساای .1393، وارسااته مرادی، ن.، نادری، س. و نیکوی، ف. رضااایی، ن. ر.حسااینی، س. م.،  -

میتوكندری، محیط زیساات  ژنوم های داده اساااس بر یزد سااتانا های میش و قوچ جمعیت فیلوژئوگرافی

 .176تا  169صفحات  3جانوری، سال ششم، شماره 

 تنوع .1393و كفاش، ا.،  رضایی، ن. ر.شیخی ئیالنلو، ص.، یوسفی، م.، خانی، ع.، عاشوری، ع.،  -

ستگاه در پرندگان جمعیت اندازه و سال ایران، محیط  غرب شمال نقده، شهرستان های زی زیست جانوری، 

 .68تا  53صفحات  3ششم، شماره 

 ساختار مطالعه .1393، كابلی، م. و اشرفی، س.، رضایی، ن. ر.پور، ا.، علیزاده شعبانی، ا.، خلیلی -

 در میتوكندریایی ژنوم D-Loop ناحیه توالی از استفاده با( Ochotona rufescens) افغانی پایکای ژنتیکی

 .12تا  1صفحات  20تاكسونومی و بیوسیستماتیك، شماره شمالی،  خراسان
- Khalilipour O., Rezaei H. R., Alizadeh Shabani A., Kaboli. M., Ashrafi, S., 

2014.  Genetic structure and differentiation of four populations of Afghan Pika 

(Ochotona rufescens) in Iran based on mitochondrial cytochrome b gene. Zoology in 

the Middle East. 60(4): 288-298. 

- Mirzaei, R., Esmaili-Sari, A., Hemami, M.R., Rezaei, H.R., Martın, J.A.R., 

2014. Levels and Variability of Metals in Soils of the Province of Golestan (Iran). 

Arch Environ Contam Toxicol. 

ضایی، ن. ر.زمانی، و.،  - شعبانی، ع. و زمانی، ر سدی آقبالغی، م.،  ، بازیان، س.، عقیلی، س. م.، ا

میتوكندری،  كنترل ناحیه شااکلی چند اساااس بر ساامان زوج شااناسااایی برای مولکولی رهیافت 1393ن.،

 .74تا  63صفحات  4 شماره 6دوره بیوتکنولوژی كشاورزی، 

 .1393، عقیلی، س. م.، اساادی آقبالغی، م.، شااعبانی، ع. و زمانی، ن.، رضااایی، ن. ر.زمانی، و.،  -

ایران،  در میتوكندری DNA كنترل ناحیه طول مورفیسم پلی اساس بر جثه بزرگ خواران گوشت شناسایی

 .217تا  211صفحات  10 شماره 5سال  های محیط زیست،پژوهش
- Mirzakhah, M., Naderi, S., Rezaei, H. R., Fadakar, D., Naseri, M. 2015. 

Phylogeny of gazelles in some islands of Iran based on mtDNA sequences: Species 

identification and implications for conservation. Caspian J. Env. Sci. 13(1): 21-30. 

. شیوع آلودگی لیشمانیایی 1394خزائلی، ف.، ، نمرودی، س. و عربرضایی، ن. ر.پوری، م.، قلی -

 .5تا  1صفحات  2شماره  9در فون جوندگان منطقه تركمن صحرای ایران. علوم آزمایشگاهی ایران، سال 

 مکانی الگوی تعیین .1394، رضااایی، ن. ر.و  میرزایی، ر.، همامی، م. ر.، اسااماعیلی ساااری، ع. -

ستی تنوع تهدیدات ستان: موردی مطالعه)سرزمین  سیمای سطح در زی ستان ا سی كاربردی، ، بوم(گل شنا

 .90تا  79صفحات  11شماره سال چهارم 
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شعبانپور، ب. و  - شعبانی، ع.،  ضایی، ن. ر.نادری، ل.،  مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی كفال  1394، ر

. در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره ،Liza saliens))پوزه باریك 

 .12تا  1صفحات  4شماره  14، دوره مجله علوم و فنون دریایی
- Ansari A., Karami M., Rezaei H.R., Riazi B., 2015. Effects of Habitat 

Fragmentation on the Genetic Structure of Populations of Wild Goat, Capra aegagrus 

Erxleben, 1777 (Artiodactyla: Bovidae) in Markazi Province, Central Iran. Acta 

Zoologica Bulgarica, 67 (4):501-506. 

سدی آقبالغی؛ م.، كابلی، م.،  - سبه اندازه  1394، بهداروند، ن. و خسروی، ر.، رضایی، ن. ر.ا محا

جمعیت موثر و تخمین اندازه جمعیت كل، با اسااتفاده از توالی یابی ژنوم میتوكندری در گرگ های اسااتان 

 .بر32تا  19صفحات  3شماره  7، دوره . مجله بیوتکنولوژی كرمانهای همدان، قزوین و زنجان

تعیین مطلوبیت زیستگاه  1394،رضایی، ن. ر.لی ساری، ع. و میرزایی، ر.، همامی، م. ر.، اسماعی -

. در اسااتان گلسااتان با اسااتفاده از مدل سااازی آشاایان بوم شااناختی(  (Phasianus colchicusقرقاول 

 .20تا  13صفحات  3شماره 7سال  فصلنامه محیط زیست جانوری
- Anushiravani, S., Fadakar, D., Sepehri Roshan, Z., Rezaei, H.R., 2015. Nest-

site selection and its impact on breeding success of the Lesser Kestrel, Falco 

naumanni, in the North of Iran (Aves: Falconiformes). Zoology in the Middle East. 

62(1): 9-16. 

- Akbari, H., Varasteh Moradi, H., Rezaei, H.R., Baghestani, N., 2015. Seasonal 

changes in group size and composition of Chinkara (Gazella bennettii shikarii) 

(Mammalia: Bovidae) in central Iran. Italian Journal of Zoology. 1-7. 

- Akbari, H. Varasteh Moradi, H., Rezaei, H. R., Baghestani, N., 2015. Winter 

foraging of chinkara (Gazella bennettii shikarii) in Central Iran. Mammalia.1-7. 

تنوع ژنتیکی جمعیت های آهو و جبیر  1394و قوامی، ش.،  رضایی، ن. ر.محمدی گرجی، ف.،  -

سیتوكروم  ساس ژن  ستان فارس برا سال . فصلنامه محیط زیست جانوریbدر ا تا  81صفحات  3شماره 7، 

88. 

انتخاب زیستگاه مناس   1394و نقوی م. ر.،  رضایی، ن. ر.فراشی، آ، كابلی، م.، رحیمیان، ن.،  -

صفحات  3شماره  68دوره  (. محیط زیست طبیعیIranocypris typhlopsبرای انتقال ماهی كور ایرانی )

 .459تا  443
- Lenstra, J.A., Tigchelaar, J., Biebach, I., Hallsson, J.H., Kantanen, J., Nielsen, 

V.H., Pompanon, F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Saether, N., Ertugrul, O., Grossen, C., 

Camenisch, G., Vos-Loohuis, M., Straten, M.V., de Poel, E.A., Windig, J., 

Oldenbroek, K., 2015. Whole mitochondrial genomes unveil the impact of 

domestication on goat matrilineal variability. BMC Genomics. 16:1115. 

های اهلی . مطالعه فیلوژئوگرافی سااگ1394، رضااایی، ن. ر.اساادی آقبالغی؛ م.، كابلی، م. و  -

(Canis lupus familiaris) ستفاده از ژنو ستان همدان با ا ستا شگاه الزهرا/ زی سی م میتوكندری. دان شنا

  .18تا  5صفحات  2شماره  28كاربردی، دوره 

. تجزیه و 1393، وارسااته مرادی، ن.، نادری، س. و نیکوی، ف. رضااایی، ن. ر.حسااینی، س. م.،  -

های پناهگاه حیات وحش بوروئیه با كمك ژن سااایتوكروم ب تحلیل تنوع و جایگاه ژنتیکی قوچ و میش

(Cytochrome b) 104تا  89صفحات  3، شماره 7، بیوتکنولوژی كشاورزی، سال. 
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مکان یابی  1394 ، ن. ر.رضاااایی ، س. ن. ومیركریمی ، ع. ر.،سااالمان ماهینیعرفانیان، ب،  -

ستان(  (Panthera pardusاحداث گذرگاه برای پلنگ  ست جانوریدر پارک ملی گل سال . محیط زی  ،7 

 .10تا  1صفحات  4شماره 
- Bazyan S., Asadi, H., Rezaei H.R., Mesdaghi, M. 2016. Mating behaviour of 

wild sheep in captivity (Case study: Laristan Mouflon, Ovis orientalis laristanica). 

Der Zoologische Garten. 85: 137-151. 

- Farahvash, T., VaezTorshizi, R., Masoudi, A.A., Rezaei, H.R., Tavallaei, M., 

2016. AMELX and AMELY Structure and Application for Sex Determination of 

Iranian Maral deer (Cervus elaphus maral). Iranian Journal of Applied Animal 

Sciences. 6(4): 963-968. 

هی . متغیرهای زیساااتگا1394، وارساااته مرادی، ن. و كابلی، م. .ررضاااایی، ن. راد، ا.، الهامی -

( در فصاال تابسااتان در پناهگاه Pterocles orientalisتاثیرگذار بر انتخاب زیسااتگاه كوكر شااکم ساایاه )

 .118تا  113صفحات  1محیط زیست جانوری، سال هفتم شماره وحش شیراحمد سبزوار. حیات

سینی، ج.،  - ضایی، ن. ر.ایمانی هر سته مرادی، ن. ر ساختار و  1395،  ناردی س. و وار سی  برر

. محیط bدر شاامال شاارق ایران براساااس ژن ساایتوكروم (  (Vulpes vulpes تنوع ژنتیکی روباه معمولی

 .34تا  25صفحات  4، سال هشتم شماره زیست جانوری

كابلی، م.، نظری - فاطمی رضااااایی، ن. ر.زاده، م.،   یکیتنوع ژنت یبررسااا. 1395زاده ف.، و 

( در ایران با اساااتفاده از نشاااانگر Sitta europaea Linnaeus, 1785ی )جنگل یكمركول یهاتیجمع

mtDNA 68تا  61صفحات  4. محیط زیست جانوری، سال هشتم شماره. 

یاثی، ن.،  - كابلی، م.  رضااااایی، ن. ر.غ  یتیجمعنیو ب یتیدورن جمع یکیتنوع ژنت. 1395و 

. یتوكندریم D-Loopژن  یدر جنوب كشااور بر اساااس توال( Francolinus pondicerianusی )رفتیج

 .86تا  79صفحات  4سال هشتم شماره  ،یجانور ستیز طیمح
- Lenstra, J.A., Tigchelaar, J., Biebach, I., Hallsson, J.H., Kantanen, J., Nielsen, 

V.H., Pompanon, F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Saether, N., Ertugrul, O., Grossen, C., 

Camenisch, G., Vos-Loohuis, M., Straten, M.V., de Poel, E.A., Windig, J., 

Oldenbroek, K., 2016. Microsatellite diversity of the Nordic type of goats in relation 

to breed conservation: How relevant is pure ancestry? Journal of Animal Breeding and 

Genetics. (2016): 1-7. 

- Gholipoury, M., Rezaei, H.R., Namroodi, S., Arab Khazaeli, F., 2016. Zoonotic 

and Non-zoonotic Parasites of Wild Rodents in Turk-man Sahra, Northeastern Iran. 

Iranian Journal of Parasitology. 11(3): 350-357. 

- Khalilzadeh, P., Rezaei, H.R., Fadakar, D., Serati, M., Aliabadian, M., Haile, 

J., Goshtasb, H., 2016. Contact Zone of Asian and European Wild Boar at North West 

of Iran. PLoS ONE. 1-11 

- Nazarizadeh Dehkordi, M., Kaboli, M., Rezaei, H.R., Imani Harisini, J., 

Pasquet, E., 2016. Phylogenetic relationships of Eurasian Nuthatches (Sitta europaea 

Linnaeus, 1758) from the Alborz and Zagros Mountains, Iran. Zoology in the Middle 

East. 62(3): 217-226. 

. ارزیابی مطلوبیت 1396و یارمحمدی بربرسااتانی، ث.،  رضااایی، ن. ر.پور، م.، شااعاعی، ا.، قلی -

نگ ایرانی ) گاه پل نه Panthera pardus saxicolor, Pocock 1927زیسااات با روش آنتروپی بیشااای  )

(Maxent شماره سال نهم  ست جانوری،  ستان و پاییز. محیط زی صول تاب  1( در پارک ملی تندوره طی ف

 .30تا  21صفحات 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=عبدالرسول&queryWr=سلمان%20ماهيني&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيد%20حامد&queryWr=ميركريمي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=حميدرضا&queryWr=رضايي&simoradv=ADV
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Capreolus شاوكا ) یکینوع ژنت. ت1396ی، س.، نادر و یی، ن. ر.رضاا ، ن. ر.،باالجاده یریكب -

capreolus )ستان ها ساس توال یدر ا ستان و مازندران برا ی محیط توكندریم( D-loopلوپ ) یژن د یگل

 .56تا  49صفحات  1زیست جانوری، سال نهم شماره 
- Imani Harsini, J., Rezaei, H.R., Naderi, S., Varasteh Moradi, H., 2017. 

Phylogenetic status and genetic diversity of corsac fox (Vulpes corsac) in Golestan 

Province, Iran. Turkish Journal of Zoology. 41: 250-258. 

خرد  نشیگز یرابطه الگو. 1396، یی، ن. ر.رضاااا ی، ب، واضااایر ی، م.،نادر ، س.،پوریغفار -

. و بلوچستان ستانیدر س( Felis margarita) یگربه شن یمطالعه مورد -طعمه و طعمه خوار  یستگاهیز

 .70تا  65صفحات  1محیط زیست جانوری، سال نهم شماره 

 اهیاردک ساا یکیساااختار و تنوع ژنت. 1396ی، ج.، نیهرساا یمانیا و یی، ن. ر.رضااا ی، ا.،شااعاع -
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