
 1 

 وبسًبهِ ػَابك آهَصؿي، پظٍّـي ٍ اجشايي                 

 اعالػبر ؿخلي 

 

 
 ًبم : آصاد

 ًبم خبًَادگي:  خليلي هَػَي 

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ آػتبسا  –آدسع هحل وبس )داًـىذُ، هشوض تحميمبتي، بيوبسػتبى ٍ غيشُ( : آػتبسا 

  0112– 5252220في(: ؿوبسُ تلفي هحل وبس )وذ وـَس، وذ ؿْش ٍ ؿوبسُ تل

 a_kmosavi@yahoo.comيب     astara.ac.ir-Musavi@iauآدسع پؼت الىتشًٍيىي: 

 27/9/71:بسيخ دليك اػتخذام دس داًـگبُت

 ػٞاثن سحلئي 

 آق( سحليالر ػبٓي٠

 

ُشايؾ سؿش٠  سؿش٠ سحلئي 

 سحلئي

ؿ٢ش ٗحْ  ٟ ٗحْ سحليْداٛـِب دسج٠ ػٔ٘ي

 سحليْ

ًـٞس ٗحْ 

 سحليْ

سبسيخ كشاؿز 

 اص سحليْ

 - - - - - - ًبسداٛي:

 –ًبسؿٜبػي:صيؼز ؿٜبػي 

 ػٕٔٞ ُيب١ي

 67 ايشاٙ سجشيض داٛـِبٟ سجشيض  - -

داٛـِبٟ اصاد اػالٗي  ٗشثي كيضيٞٓٞطي ُيب١ي ًبسؿٜبػي اسؿذػٕٔٞ ُيب١ي

 ٝاحذ س٢شاٙ ؿ٘بّ 

 71 س٢شاٙ س٢شاٙ

 –: ػٕٔٞ ُيب١ي  دًششي

 كيضيٞٓٞطي ُيب١ي

داٛـِبٟ اصاد اػالٗي  اػشبديبس كيضيٞٓٞطي ُيب١ي

 ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر

 80 س٢شاٙ س٢شاٙ

 

 

 

 ١بي ٛٞؿش٠ ؿذٟ دس دٝساٙ سحليْ ٛب٠ٗ ة( دبيبٙ

 چٌيذٟ دبيبٙ ٛب٠ٗ ديٞػز ؿٞد *

 ٛبٕ اػشبد يب اػبسيذ سا١ٜ٘ب ٗوغغ سحلئي ٛب٠ٗ ػٜٞاٙ دبيبٙ

ًبسؿٜبػي  ش سٝي جٜجؾ ١بي سٝص٠ٛ اي ُيبٟ آكشبة ُشداٙ سحز ؿشايظ ؿٞسي اثش ًٔؼيٖ ث

 اسؿذ

دًشش ٠ٗ ٓوب هشثبٛؼٔي دًششاح٘ذ 

 ٗجذ

دًشش ٠ٗ ٓوب هشثبٛؼٔي دًشش حؼٚ  دًششي  سٝيبٛضايي ثذٛي ٝ سٜٞػبر ػٞٗبًٔٞٛبّ دس اسهبٕ ثشٛج

 اثشا١يٖ صادٟ

mailto:Musavi@iau-astara.ac.ir
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 اي ١بي ؿـٔي ٝ حشك٠  ٗٞهؼيز
 :بر آٗٞصؿيآق( ػبثو٠ اسائ٠ خذٗ

 ػبّ سذسيغ  *ٛٞع دسع ٗوغغ سحلئي ٗؤػؼ٠ ٗحْ سذسيغ

 

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ 

داٛـٌذٟ  – آػشبسا

 ًـبٝسصي 

سٞٓيذار  سٌٜٞٓٞطي  ًبسداٛي

 ُيب١ي

 ًبسداٛي اٗٞس صساػي ٝ ثبؿي  

ًبسؿٜبػي صساػز ٝ اكالح 

 ٛجبسبر 

 ًبسؿٜبػي كضبي ػجض 

 ًبسؿٜبػي سٞٓيذار ُيب١ي 

 اسؿذ صساػز ًبسؿٜبػي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ اكالح 

 ٛجبسبر 

 دبي٠ ٝ سخللي

 2ٝ  1ُيبٟ ؿٜبػي 

 كيضيٞٓٞطي ُيب١بٙ صساػي

 كيضيٞٓٞطي ُيب١ي

 ثيٞؿي٘ي ُيب١ي

 صيؼز ؿٜبػي ُيب١ي

 سٜظيٖ ًٜٜذٟ ١بي سؿذ دس ُيب١بٙ 

 كيضيٞٓٞطي ُيب١بٙ صساػشي سٌ٘ئي 

 اثش سٜؾ ١بي ٗحيغي ثش سؿذ ُيب١بٙ 

 ػيشٞطٛشيي
 

 سب71ًٜٙٞاص ػبّ 

داٛـٌذٟ –داٛـِبٟ ُيالٙ 

 ُشٟٝ صيؼز ؿٜبػي–ػٕٔٞ 

ػٕٔٞ  ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ُيب١ي 

 سبًٜٞٙ 89اص ػبّ  يبخش٠ ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي ٗوبيؼ٠ اي

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ 

 ػٕٔٞ ٝ سحويوبر اسدثيْ

ػٕٔٞ  ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ُيب١ي 

 كشٞػٜشض

 سؿذ ٝ ٛ٘ٞ ُيب١ي ديـشكش٠

 ثيٞؿي٘ي

 ١بٓٞكيز ١ب

 يبخش٠ ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي ٗوبيؼ٠ اي

 ُيب١ي  ٗشبثٞٓيؼٖ

 سبًٜٞٙ 89اص ػبّ 

 ّبي ببليٌي ٍ هَاسدي اص ايي لبيل اػت. هٌظَس اص ًَع دسع، دسٍع تئَسي، دسٍع ػولي، تذسيغ دس اتبق ػول، آهَصؽ دس ػشصِ، آهَصؽ 

 دس صَست تؼذد ٍ وويت ببالي تذسيغ سديف ّبي جذٍل لببل افضايؾ هيببؿذ 

 

 اي )ٗـبٝسٟ، ١ٌ٘بسي ٝ ؿيشٟ( ػبثو٠ اسائ٠ خذٗبر حشك٠( ة

 سبسيخ اسائ٠ خذٗبر ٗشًض يب ػبصٗبٙ دسيبكز ًٜٜذٟ خذٗبر اي ٛٞع خذٗز حشك٠

سؿز  –ٗشًض سحويوبر ثشٛج ًـٞس  ٗذسع ًـز دشٝسٞ دالػز دس ًبسُبٟ آٗٞصؿي ًـز ثبكز ُيب١ي   77 

يٗذسع ًبسُبٟ آؿٜبيي ثب هٞاٛيٚ دظ١ٝـ آػشبسااد اػالٗي ٝاحذ داٛـِبٟ آص   87 

 
 

 ١بي اجشايي )ٗشسجظ ثب آٗٞصؽ ٝ سحويوبر( ١ب ٝ دؼز  ( ػبثو٠ ٗٞهؼيزج

 سبسيخ ٛبٕ، سسج٠ ػٔ٘ي ٝ سؿش٠ سحلئي ٗؼئّٞ ٗبكٞم ٌٗبٙ كؼبٓيز ٛٞع ٝظبيق ٗح٠ٓٞ ػ٘ز

 ٓـبيز اص

78 -77ػبّ سيبػز داٛـِبٟ : داٛـِبٟ آصاد سٜظيٖ ثشٛب٠ٗ دسع ٗذيش ُشٟٝ دسٝع ػٕٔٞ   
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ٗشثٞط ث٠ دسٝع  دبي٠ 

ػٕٔٞ دبي٠ دس 

ُش٢١ٝبي آٗٞصؿي 

 ٗخشٔق 

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

 دًشش ػيذ ٢ٗشداد ًؼبيي 

ٗؼئّٞ سؼييٚ ١يأر 

 ػٔ٘ي 

ٛيبص ػٜجي ٝاحذ 

داٛـِب١ي دس 

ٗخلٞف جزة 

 ١يأر  ػٔ٘ي 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

 سيبػز داٛـِبٟ : 

 دًشش ػيذ ٢ٗشداد ًؼبيي 

78 -77ػبّ  

ًٔي٠ كؼبٓيش٢بي  ٗؼبٝٙ دظ١ٝـي 

ٗشثٞط ث٠ حٞصٟ 

ٗؼبٝٛز دظ١ٝؾ 

 داٛـِبٟ

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

 سيبػز داٛـِبٟ : ػيذ ٗح٘ذ كشديٚ جالٓي 

 سيبػز داٛـِبٟ : دًشش ٢ٗشداد ُٞدسصٝٛذ چِيٜي 

سضٞاٛي چ٘ٚ صٜٗي  سيبػز داٛـِبٟ :   

ٓـبيز  80ػبّ 

23/1/89  

 هبئٖ ٗوبٕ سيبػز

 داٛـِبٟ 

داٛـِبٟ آصاد  -

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

ٓـبيز  29/8/87اص  سيبػز داٛـِبٟ دًشش ٢ٗشداد ُٞدسصٝٛذ چِيٜي 

29/1/88  

دثيش ؿٞساي دظ١ٝـي 

 3صٛبٙ ٜٗغو٠ 

اٛجبٕ اٗٞس دظ١ٝـي 

 ٜٗغو٠ صٛبٙ

 3ٜٗغو٠ 

داٛـِبٟ آصاد 

 اػالٗي

دًشش ص١شا ديـِب١ي كشد ٗـبٝس سيبػز ػبٓي٠ 

 صٛبٙ داٛـِبٟ دس اٗٞس

 90ٓـبيز 81اصػبّ 

                                   

دثيش ؿٞساي دظ١ٝـي 

 17صٛبٙ ٜٗغو٠ 

اٛجبٕ اٗٞس دظ١ٝـي 

 ٜٗغو٠صٛبٙ 

 17ٜٗغو٠ 

داٛـِبٟ آصاد 

 اػالٗي

دًشش ص١شا ديـِب١ي كشد ٗـبٝس سيبػز ػبٓي٠ 

 داٛـِبٟ دس اٗٞس صٛبٙ

 92ٓـبيز  90اص ػبّ 

 

 

 
ػضٞ ؿٞساي صٛبٙ 

داٛـِبٟ آصاد كش١يخش٠ 

 اػالٗي 

اٛجبٕ اٗٞس دظ١ٝـي 

 صٛبٙ ٜٗغو٠ 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي اػشبٙ 

 ُيالٙ

دثيش ١يبر اٜٗب ٝ دًشش ػٔيشضب اٗيش سي٘ٞسي 

 سئيغ داٛـِبٟ آصاد اػالٗي اػشبٙ ُيالٙ 
تبوٌَى  3/10/44اص   

 

 
 

سئيغ ً٘يؼيٞٙ ٗٞاسد 

 خبف ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد  اٛجبٕ اٗٞس آٗٞصؿي 

ٗي ٝاحذ اػال

 آػشبسا

دًشش ػٔيشضب اٗيش سي٘ٞسي دثيش ١يبر اٜٗب ٝ 

 سئيغ داٛـِبٟ آصاد اػالٗي اػشبٙ ُيالٙ
 10/12/44اص 

 تبوٌَى
 

 

 

 ١بي اجشايي )ؿيشٗشسجظ ثب آٗٞصؽ ٝ سحويوبر( ػبثو٠ كؼبٓيز ٝ دؼزد( 

 سبسيخ ٗبكٞم ٌٗبٙ كؼبٓيز ٝظيل٠ ػٜٞاٙ ػ٘ز

- - - - - 

     

 

 ٔي، جٞايض، سوذيش١ب، ثٞسع سحلي سـٞين 
 گَاّي يب ّشگًَِ هذسن پيَػت ؿَد.* 

 سبسيخ دسيبكز ٗوبٕ اػغبًٜٜذٟ ٗحْ دسيبكز ػٔز دسيبكز ػٜٞاٙ

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  داٛـجٞ ٗ٘شبص دس ٗوغغ ًبسؿٜبػي اسؿذ  ٓٞح سوذيش

 س٢شاٙ ؿ٘بّ 

 72ػبّ  سيبػز ٝاحذ

ٛـِبٟ اصاد اػالٗي ٝاحذ دا ٝاالي ث٢ششيٚ ١بي ػٔ٘ي ٝ كش١ِٜي  ٓٞح سوذيش

 آػشبسا 

 87ػبّ  سيبػز ٝاحذ
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حضٞس كؼبّ ٝ ػضٞيز دس ١يأر سئيؼ٠ ٝ ً٘يش٠  ٓٞح سوذيش

 ثشسػي ٗؼبئْ صٛبٙ دس ايشاٙ  يػٔ٘ي دظ١ٝـ

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 سٌٜبثٚٝاحذ

  84ػبّ  سيبػز ٝاحذ

 
 

ػضٞ ً٘يش٠ ػٔ٘ي ١٘بيؾ ٗٔي جـشاكيب ٝ  ٓٞح سوذيش

 ٗذيشيز ٗحيظ 

ٟ اصاد اػالٗي ٝاحذ داٛـِب

 آػشبسا

ٗؼبٝٙ دظ١ٝؾ ٝ 

 كٜبٝسي ٝاحذ 

 

 90ػبّ 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 ٚ٘١ب ٝ ٗجبٗغ ػٔ٘ي ػضٞيز دس اٛج 
 ٗذر ػضٞيز ٗحْ كؼبٓيز ٗج٘غ ٛٞع ١ٌ٘بسي ٝ ػ٘ز ٛبٕ ٗج٘غ

 ٓـبيز اص

- - -   

- - -   

 

 ١ب ٝ ؿٞسا١ب ػضٞيز دس ً٘يش٠

ٌبسي ثب ً٘يش٠ يب ٛٞع ١٘ ٛبٕ ً٘يش٠ يب ؿٞسا

 ؿٞسا

 ٗذر كؼبٓيز ٌٗبٙ يب ػبصٗبٙ ٗشثٞع٠

 ٓـبيز اص

 80ٓـبيز  75 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ػضٞ ؿٞسا  ؿٞساي دظ١ٝـي 

 23/1/89ٓـبيز  80 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  سيبػز ؿٞسا  ساي دظ١ٝـي ؿٞ

 78ٓـبيز  77 د اػالٗي ٝاحذ آػشبسا داٛـِبٟ آصا ػضٞ ػشبد  ػشبد ًيليز آٗٞصؿي 

ً٘يش٠ ٜٗشخت سػيذُي ث٠ سشكيؼبر ػبال٠ٛ 

 اػضبي ١يأر ػٔ٘ي 

ػضٞ  –ي ـٗؼبٝٙ دظ١ٝ

 ؿٞسا 

 23/1/89ٓـبيز  80 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  3ٜٗغو٠  ػضٞ ُشٟٝ ػٔ٘ي  ُشٟٝ ػٔ٘ي سخللي صيؼز ؿٜبػي 

 آػشبسا 

ٓـبيز  83اص ػبّ 

85 

ٛ٘بيٜذٟ ؿٞساي دظ١ٝـي  ؿٞساي دظ١ٝـي صٛبٙ 

 صٛبٙ ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  3ٜٗغو٠ 

 آػشبسا 

 سبًٜٞٙ 83اص ػبّ 

دثيشؿٞساي دظ١ٝـي صٛبٙ  ؿٞساي دظ١ٝـي صٛبٙ 

 3ٜٗغو٠ 

 سب ًٜٞٙ 84اص ػبّ  داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

 85ٓـبيز  83 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ػضٞ ػٔي آجذّ ػٔ٘يً٘يش٠ اٛشظبٗي اػضبي ١يأر 

 88ٓـبيز  85 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  دثيش ً٘يش٠ –ػضٞ اكٔي  ً٘يش٠ اٛشظبٗي اػضبي ١يأر ػٔ٘ي

 89/1/23ٓـبيز  86 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  3ٜٗغو٠  ػضٞ ؿٞسا ؿٞساي عشح ٝ ثشٛب٠ٗ ثٞدج٠

 23/1/89ٓـبيز  87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٛبيت سئيغ ً٘يش٠ ثشٛب٠ٗ ٝ ثٞدج٠ ً٘يش٠ عشح ٝ 
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 23/1/89ٓـبيز  87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  3ٜٗغو٠  ٗؼئّٞ ً٘يش٠  ً٘يش٠ ١٘بيؾ ١ب 

 23/1/89ٓـبيز 86 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  3ٜٗغو٠  ػضٞ ً٘يش٠  ً٘يش٠ ػٜجؾ ٝ ٛظبسر 

ي ػٔ٘ي دثيش خب٠ٛ ١يأر ًبسُشٟٝ ثشسػي سٞاٛبي

اجشايي جزة ١يأر ػٔ٘ي اػشبٙ ُيالٙ دسسؿش٠ 

 صيؼز ؿٜبػي 

  23/1/89ٓـبيز  88 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  3ٜٗغو٠   ٟػضٞ ًبسُشٝ

 23/1/89ٓـبيز  80 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  سيبػز ؿٞسا  ؿٞساي اٛشـبسار 

 23/1/89ٓـبيز  88 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  سيبػز ً٘يش٠  ً٘يش٠ ًشػي ١بي ٛظشي٠ دشداصي 

 23/1/89ٓـبيز  87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٛبيت سئيغ ً٘يش٠ ً٘يش٠ كٜبٝسي اعالػبر ٝ اسسجبعبر

ؿٞساي سحليالر سٌ٘ئي ُشٟٝ آٗٞصؿي 

 صساػز -ًـبٝسصي 

   1/3/90اص داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا ػضٞ ؿٞسا

ُشٟٝ ُؼششؽ ٝ سٞػؼ٠ سؿش٠ ١بي ٝاحذ ًبس 

 داٛـِب١ي

 1/4/90اص داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا ػضٞ ًبس ُشٟٝ

١ٝـي داٛـٌذٟ ػٕٔٞ اٛؼبٛي ٝ ؿٞساي دظ 

 سحليالر سٌ٘ئي 

 90اص ؿ٢شيٞس  داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا ػضٞ ٝ دثيش ؿٞسا

 

 

 :ؿذٟ ١بي سحويوبسي سلٞيت دشٝطٟ
)ٗجشي اكٔي،  كؼبٓيز دس عشح ٛٞع ػٜٞاٙ عشح

 ٗذيش اجشايي، ١ٌ٘بس، ٗـبٝس ٝ ؿيشٟ(

ٝضؼيز  ٗؤػؼ٠ ٗحْ دظ١ٝؾ

 كؼٔي عشح

عّٞ ٗذر 

 عشح

ٗوبيؼ٠ ػٌ٘ٔشد ٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد اسهبٕ 

 ث٢بسٟ ُٔشَٛ 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ٗجشي عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ  2 خبس٠٘ يبكش٠ 

عشح سٞجي٢ي ٗغبٓؼبر دبسى ثب ًشثشد 

 ٝ سٞٓيذار ُٔخب٠ٛ اي آػشبسا  سلشيحي

 ػبّ  5/1 خبس٠٘ يبكش٠  ؿ٢شداسي آػشبسا  ٗجشي عشح 

 ػبّ 1 خبس٠٘ يبكش٠ ؿ٢شداسي ٗبػبّ  ٗجشي عشح  عشح ٗ٘يضي اٗالى ؿ٢ش ٗبػبّ 

اثش سبسيخ ًبؿز ٝ سشاًٖ ثٞس٠ ثش ػٌ٘ٔشد 

دا٠ٛ ٝ خلٞكيبر كيضيٞٓٞطي ُٜذٕ سهٖ 

 ثخؾ دس ٜٗغو٠ آػشبسا 

ـِبٟ آصاد اػالٗي داٛ ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 5/1 خبس٠٘ يبكش٠

ثشسػي ٗيضاٙ ٗلشف اًؼشبصي دس 

داٛـجٞيبٙ داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 1 خبس٠٘ يبكش٠

ثشسػي ٝ ؿٜبخز ٝضغ ٗٞجٞد دس داٛـِبٟ 

 آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 1 خبس٠٘ يبكش٠

ؿٜبػبيي كيشٞدالٌٛشٞٙ ١بي سبالة اػشيْ 

 آػشبسا

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 5/1 خبس٠٘ يبكش٠

ثشسػي ٗيضاٙ سضبيز ٜٗذي داٛـجٞيبٙ 

 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

ي داٛـِبٟ آصاد اػالٗ ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 1 خبس٠٘ يبكش٠

سذٝيٚ ثشٛب٠ٗ اػششاسظيي داٛـِبٟ آصاد 

 اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ١ٌ٘بس عشح 

 ٝاحذ آػشبسا 

 ػبّ 1 خبس٠٘ يبكش٠

، كيشٞؿي٘يبيي ثشسػي اًٞ كيضيٞٓٞطيٌي 

ػٌ٘ٔشد آٛشي اًؼيذاٛي ػلبسٟ  اسصيبثيٝ

 Vacciniumُيبٟ داسٝيي هشٟ هبر ) 

arctostaphylos ) 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ٗجشي عشح

 آػشبسا

دس ٗشح٠ٔ 

 اجشا

 ػبّ 1
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 ٙؿذٟ يب ٗـبٝسٟ ؿذٟ ١بي ػشدشػشي ٛب٠ٗ دبيب 
دٝسٟ سحلئي اسائ٠  ٛب٠ٗ ػٜٞاٙ دبيبٙ

 ٛب٠ٗ دبيبٙ

 سبسيخ دكبع دبيبٙ  ٛب٠ٗ ػ٘ز دس دبيبٙ ٛب٠ٗ ٗحْ اٛجبٕ دبيبٙ

 ٛب٠ٗ

سشًيجبر يض آٛبٓ،  ثشسػي اًٞ كيضيٞٓٞطيٌي 

سـٌيْ د١ٜذٟ سٝؿٚ اػبٛغ ٝ اسصيبثي 

ػٌ٘ٔشد آٛشي اًؼيذاٛي ػلبسٟ ػش ؿبخ٠ 

آٝيـٚ ١بي ١ٞايي ٝ ُٔذاس ُيبٟ داسٝيي 

(Thymus sp) ّاػشبٙ ايشاٙ ؿشم  ؿ٘ب

داٛـجٞ :  – چ٢بس ثبؽ١ًٞؼشبٙ  ُٔؼشبٙ 

 ئذا ٗولٞد ٓٞ 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

سحويوبر  ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ

 اسدثيْ

 91دي  اػشبد سا١ٜ٘ب

سشًيجبر  آٛبٓيض،  ثشسػي اًٞ كيضيٞٓٞطيٌي 

سـٌيْ د١ٜذٟ سٝؿٚ اػبٛغ ٝ اسصيبثي 

ػٌ٘ٔشد آٛشي اًؼيذاٛي ػلبسٟ ػشؿبخ٠ 

ُيبٟ ١بي ١ٞايي ٝ ُٔذاس 

(دس Achillea millefoliumثٞٗبدساٙ)

اػشبٙ ُٔؼشبٙ ايشاٙ ؿشم  شمال

شُغ داٛـجٞ : ٛ – ١ًٞؼشبٙ چ٢بس ثبؽ

 اٝكيب

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 91ؿ٢شيٞس  اػشبد سا١ٜ٘ب

 

سشًيجبر آٛبٓيض ، ثشسػي اًٞ كيضيٞٓٞطيٌي

سـٌيْ د١ٜذٟ اػبٛغ ٝ اسصيبيي ػٌ٘ٔشد 

آٛشي اًؼيذاٛي ػلبسٟ ػشؿبخ٠ ١بي ١ٞايي 

 Arthemisiaدس٠ٜٗ ) ٝ ُٔذاس ُيبٟ داسٝيي 

sieberi ٙػٜ٘بٙ ( جٜٞة ؿشم اػشب

 داٛـجٞ : اػ٘ؼيْ ُٔٞي  – سبؽ١ًٞؼشبٙ 

 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 

 اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 91ؿ٢شيٞس 
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ج٠ ١بي ثشسػي اثش سٜؾ ؿٞسي ثش ثشخي جٜ

 Brassica )دس اسهبٕ ًٔضاكيضيٞٓٞطيٌي 

napus L. ) – اٛـجٞ : ٛـ٘يْ سٝحي د

 ػبٝاالٙ 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 

 اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 91ث٢٘ٚ 

 

ج٠ ١بي ثشسػي اثش سٜؾ ؿٞسي ثش ثشخي جٜ

 Glycine )دس اسهبٕ ػٞيبكيضيٞٓٞطيٌي 

max L. ) –  داٛـجٞ : ػ٘ي٠ هبٓيچ٠ چي 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 يػٕٔٞ ُيب١

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 

 اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 91ث٢٘ٚ 

 

 ػٌ٘ٔشد ٝ سٝيثشسػي اثش سبسيخ ًبؿز ثش

ضاي ػٌ٘ٔشد اسهبٕ ػٞيب دس ٜٗغو٠ اج

 داٛـجٞ : كبع٠٘ ٢ٗذي صادٟ  – ٗبصٛذساٙ

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 صساػز

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 

 اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 92 سبثؼشبٙ

ٝ ج٘ؼيز دس اسهبٕ ثشسػي سٜٞع طٛشيٌي 

ثبهال ثب اػشلبدٟ اص كلبر صساػي ٝ  ١بي ثٞٗي

 داٛـجٞ : آيذيٚ ؿٌبسي – ٗٞسكٞٓٞطيٌي

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 اكالح ٛجبسبر 

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٗيب٠ٛ ٝاحذ

 

 ٗـبٝساػشبد 

 

 90آرس

 

ثشسػي سبثيش دشاي٘يَٜ ثزس ثش ؿبخق ١بي 

داٛـجٞ :  – يٌي دٜج٠جٞا٠ٛ صٛي ٝ كيضيٞٓٞط

 ٗح٘ذ اكـبٛي 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ ٛيـبثٞس

 

 ٗـبٝساػشبد 

 

 90ؿ٢شيٞس

 

ثشسػي ٛٞع سًٞد ثزس ٝ ٛحٟٞ ؿٌؼشٚ آٙ 

 ٗبئذٟ داٛـجٞ : – دس ُيبٟ داسٝيي ُٔذش

 ٛظادي 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

حويوبر ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ س

 اسدثيْ

 91ث٢٘ٚ  اػشبد ٗـبٝس

ثشسػي سشًيجبر كشاس دٝ ٠ُٛٞ ػٔق ١شص 
Centaurea dipireg و Reseda lutea 

 – ٝ اسصيبثي هبثٔيز آٓٔٞدبسيي ايٚ ًيب١بٙ

 ؿيش صاد  ٓيال داٛـجٞ :

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـٌبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 91ث٢٘ٚ  اػشبد ٗـبٝس

ثشسػي هبثٔيز آٓٔٞدبسيي ٝ سشًيجبر 

ؿي٘يبيي اػبٛغ چٜذ ٠ُٛٞ ٢ٗبجٖ 
Cardaria draba , Lepidium 

perfoliatum, Capsella 

bursapastoris –  : ٞكبع٠٘ داٛـج

 چٞثي٠ٜ 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 اػشبد ٗـبٝس

 

 91ث٢٘ٚ 

ثيش صٗبٙ ًبؿز ٝ ًٞد ٛيششٝطٙ ثشسػي سب

ثشػٌ٘ٔشد ٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد ٝ دسكذ سٝؿٚ 

 – دس ُيبٟ آكشبة ُشداٙ دس ٜٗغو٠ ص١ي

 ٗيش كشح ا٢ٓي ػجذآؼٔي  داٛـجٞ : 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 92 ؿ٢شيٞس اػشبد سا١ٜ٘ب

اثش آثيبسي ٗؼّ٘ٞ ٝ سٜؾ آثي دس ٗشح٠ٔ 

لبر ً٘ي ٝ ًيلي اسهبٕ ًٔضا دس ُٔذ١ي ثش ك

حؼيٚ ػٔي داٛـجٞ :  – ٜٗغو٠ ٗيشجبٟٝ

 آرسيبٙ

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 91ث٢٘ٚ  اػشبد سا١ٜ٘ب

ػٌ٘ٔشد ٝ دبػخ كيضيٞٓٞطيي اسهبٕ ُٜذٕ ث٠  

داٛـجٞ :  -سبٗيٚ ٛيششٝطٙ دس ٜٗغو٠ ُشُبٙ

 ػٔيضادٟ ح٘يذ سضب 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 صساػز 

داٛـِبٟ  آصاد اػالٗي  

 ٝاحذ آػشبسا

 92 ؿ٢شيٞس اػشبد سا١ٜ٘ب

بديش ٗخشٔق ًٞد ثشسػي اثش سشاًٖ ٝ ٗو

ٛيششٝطٙ ثش ػٌ٘ٔشد ٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد ثشٛج 

 ًيبالؿٌي داٛـجٞ:سا١ت  – سهٖ ػَٜ عبسٕ

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 91ث٢٘ٚ  اػشبد سا١ٜ٘ب
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ي سبثيش صٗبٙ ٝ ٗوبديش ٗحّٔٞ دبؿي ثشسػ

ٗشبّٛٞ ثش ػٌ٘ٔشد ٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد اسهبٕ 

  –(  . Phaseolus vulgaris Lٓٞثيب ػجض )

 ثذاؽ دٞس ػبثذيديبٕ داٛـجٞ : 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 92 ؿ٢شيٞس اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

اثش سشاًٖ ٝ سبسيخ ًبؿز ثش كلبر 

طيي ٝ ػٌ٘ٔشد ٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد ٗٞسكٞٓٞ

 –دا٠ٛ دس اسهبٕ ػٞيب دس ٜٗغو٠ ثي٠ٔ ػٞاس 

 ثي٠ٔ ػٞاس كش١ٜ٘ذػٔيشضب داٛـجٞ : 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 92 دبييض اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

ثشسػي اثش سشاًٖ ٝ سبسيخ ًبؿز ثش ػٌ٘ٔشد 

 Viciaٝ اجضاي ػٌ٘ٔشد ثبهال ي ثشًز ) 

faba L . داٛـجٞ :  – ( دس ٜٗغو٠ آػشبسا

 ٝحيذ صا١ذاٙ

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا 

 92 ؿ٢شيٞس اػشبد سا١ٜ٘ب

 

تبثيش پيشيذٍوؼيي ٍ ػطَح هختلف ًيتشٍطى 

بش ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد رست داًِ اي 

 –(  . Zea mays Lسلن هبوؼيوب ) 

 داًـجَ : هْشاى صوذ پَس

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا 

 92 صٗؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب 

 
اسصيببي اثشات وَد ًيتشٍطًِ بش ػولىشد ، 

اجضاي ػولىشد ٍ اًتمبل هجذد هبدُ خـه 

 Tritticum aestivumدس اسلبم گٌذم ) 

L . ) – اػوؼلي ؿوـيشي هؼؼَد :  َداًـج

 وٌذي

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

اٛـِبٟ آصاد اػالٗي د

 ٝاحذ آػشبسا 

  اػشبد سا١ٜ٘ب

 
ٍ اثشات وـت بزس بب غالف ٍ بذٍى غالف 

تشاون بش ػولىشد ػلَفِ ٍ صفبت صساػي 

يًَجِ سلن ّوذاًي دس چيي اٍل دس هٌطمِ 

ػؼگش  داًـجَ : ػيبهه ػشداسي –اسدبيل 

 خبًلَ

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا 

 92 ؿ٢شيٞس بد سا١ٜ٘باػش

 
شد جَ بش سؿذ ٍ ػولى اثش ػبلؼيليه اػيذ

سلن صحشا دس ؿشايط تٌؾ خـىي دس 

 تپشاللَآلبلَ ػؼيذ  – هٌطمِ اسدبيل

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا 

 92 آرس  اػشبد سا١ٜ٘ب

بشسػي هتمببل ػشة ٍ اػيذ ػب ليؼيليه بش 

ىي دس بخؾ ّبي بشخي صفبت فيضيَلَطي

َّايي ٍ صيش صهيٌي گيبُ سيحبى ػبض ) 

Ocimum basilicum L . ) –   صفب اهيش

 همذم

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ 

 92 صٗؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب
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بشسػي اثش ؿَسي ٍ اػيذ آػىَسبيه بش 

ىي دس بشخي صفبت هَسفَلَطيىي ٍ فيضيَلَطي

داًـجَ :  –(  . Zea mays Lگيبُ رست ) 

 ػويشا صذلي 

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ 

 92 صٗؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب 

بشسػي اثش خـىي حبصل اص پلي اتيلي 

 گليىَل بش سٍي بشخي اص صفبت فيضيَلَطيىي 

 سداًـجَ : گـتي آر  -گيبُ ًخَد 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ 

 92 ؿ٢شيٞس اػشبد ٗـبٝس 

 
بشسػي ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد دس اسلبم جَ 

 داًـجَ : ػَف ًَسٍصي  –دس هٌطمِ هغبى 

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 92آثبٙ  اػشبد سا١ٜ٘ب

بشسػي اثشات همذاس ٍ هٌبغ ًيتشٍطى بش سٍي 

ػلف ّشص ٍ ػولىشد رست سلن ػيٌگل وشاع 

 –آػتبسا  –دس هٌطمِ غشة گيالى  404

 داًـجَ : ػَصاى سحيويبى 

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 93 سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

تفبدُ سلن بشًج بب اػ 21بشسػي تٌَع طًتيىي 

اص صفبت هَسفَلَطيىي ٍ فيضيَلَطيىي دس 

 داًـجَ : هشين ػببدالِ پَس –هٌطمِ آػتبسا 

 
 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 93 سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

بشسػي تٌَع طًتيىي دس اليي ّبي هختلف 

 –جَ اص ًظش صفبت ووي دس هٌطمِ اسدبيل 

 گبى ػيذاى داًـجَ : هظ

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

  اػشبد سا١ٜ٘ب

 93سبثؼشبٙ

 

بشسػي تٌَع طًتيىي دس اسلبم ٍ طًَتيپ ّبي 

بشًج بب اػتفبدُ اص صفبت صساػي ٍ 

 داًـجَ : هشين خَاجَي –هَسفَلَطيىي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 بساٝا حذ آػش

  اػشبد سا١ٜ٘ب

 93 سبثؼشبٙ

 

بشسػي ٍاوٌؾ اسلبم ولضا بِ پشايويٌگ بزس  

ٍ تيوبس بب ػبليؼيليه اػيذ دس ؿشايط تٌؾ 

 داًـجَ : ػبسا گل هحوذي –ؿَسي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 93 سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

ويٌگ بزس بشسػي ٍاوٌؾ اسلبم رست  بِ پشاي 

ٍ تيوبس بب ػبليؼيليه اػيذ دس ؿشايط تٌؾ 

 داًـجَ : هحوذ جَاد هله ًيب –ؿَسي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

  اػشبد سا١ٜ٘ب

 93 سبثؼشبٙ
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ػٌ٘ٔشد ٝ  سٝيثشسػي اثش سبسيخ ًبؿز ثش

ضاي ػٌ٘ٔشد اسهبٕ ثشٛج دس ٜٗغو٠ ؿشة اج

 عب١شيٗشيٖ  داٛـجٞ :  –  آػشبسا –ُيالٙ 

 ًبسؿٜبػي اسؿذ

 صساػز

 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 ٝاحذ آػشبسا

 

 اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 93ث٢بس

 

 

 

 
بشسػي ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد دس اسلبم 

هيٌب  داًـجَ :  –گٌذم دس هٌطمِ  اسدبيل 

 فبضلي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 93سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

 

اثش تيوبسّبي هختلف دس ؿىؼت خَاة ٍ 

تحشيه جَاًِ صًي بزس گيبُ ختوي 

Althaea officinalis –  : َداًـج

 صّشا هحوذصادُ جگٌي

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ 

 93 دبييض اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

 

هختلف دس ؿىؼت خَاة ٍ اثش تيوبسّبي 

لشُ تحشيه جَاًِ صًي بزس گيبُ 

 –Vaccinium arctostaphylosلبت
 داًـجَ : ًذا سادهٌذ

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

ٝاحذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ 

 93 دبييض اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

 

بشسػي ٍاوٌؾ اسلبم ولضا بِ پشايويٌگ بزس  

يليه اػيذ دس ؿشايط تٌؾ ٍ تيوبس بب ػبليؼ

 داًـجَ : ؿفمتي –ؿَسي 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

ٝا حذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 93 دبييض اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

اثش تٌؾ ؿَسي ٍ اػيذ آػىَسبيه بش جَاًِ 

صًي بزس ٍ بشخي صفبت هَسفَلَطيىي ٍ 

 دًگبسحؼي ًظا –فيضيَلَطيىي اسلبم گٌذم 

 

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

ٝا حذ ػٕٔٞ ٝ سحويوبر 

 اسدثيْ

 ٢ٗ94ش  اػشبد سا١ٜ٘ب

بشسػي ٍاوٌؾ اسلبم جَ بِ پشايويٌگ بزس ٍ 

دس ؿشايط تٌؾ  ّيذسٍطى تيوبس بب پشاوؼيذ

 هيتشا صببش -ؿَسي

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 ػٕٔٞ ُيب١ي

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

سحويوبر  ٝا حذ ػٕٔٞ ٝ

 اسدثيْ

 ٢ٗ94ش  اػشبد سا١ٜ٘ب

 

تبثيشػبلؼيليه اػيذ بش ػولىشد ٍ اجضاي 

ؿؼلِ  -ػولىشد اسلبم بشًج دس هٌطمِ تبلؾ

 طَل گيالًي

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 94سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

 

عملکرد و  یبر رو یتنش خشک ریتأث یبررس
 آفتاب گردان دیجد یدهایبریکرد هعمل یاجزا

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 94سبثؼشبٙ اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

پذیزی عمًمی بزرسی تىًع صوتیکی ي يراثت

های پیشزفته گىدم اس لحاظ در ارقام ي الیه

صفات عملکزد ي اجشا عملکزد داوه در 

ريیا خزمی -مىطقه اردبیل  

 

ؿٜبػي اسؿذ ًبس

 اكالح ٛجبسبر

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 94ث٢بس اػشبد سا١ٜ٘ب
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بزرسی تىًع صوتیکی در صفات کمی ارقام ي 

اوسیه  –ل های گىدم وان در مىطقه اردبیالیه

 تقی پًر

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 اكالح ٛجبسبر

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 94ث٢بس اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

اسصيببي ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد دس 

 -ّبي هختلف ػَيب  دس هٌطمِ هغبى طًَتيپ

 سخؼبسي

ًبسؿٜبػي اسؿذ 

 صساػز

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي     

 ٝا حذ آػشبسا

 95ث٢بس اػشبد سا١ٜ٘ب

 

 

 

 

 

 
 

 ١بي ٝيشاػشبسي ٝ ١ٌ٘بسي ثب ١يأر سحشيشي٠ ٗجالر ػٔ٘ي كؼبٓيز 
 ُٞا١ي ديٞػز ؿٞد. *

 ٗذر ١ٌ٘بسي ٛٞع ١ٌ٘بسي ثب ٗج٠ٔ ٛشـبس ٗج٠ٔٗحْ ا ٛبٕ ٗج٠ٔ

 ٓـبيز اص

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي  ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ ٜٗبثغ عجيؼي ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي 

 ٝاحذ چبٓٞع 

 سبًٜٞٙ  87 داٝسي ٗوبالر 

آصاد اػالٗي  داٛـِبٟ ISCثب سسج٠ دظ١ٝؾ ١بي ػٕٔٞ ُيب١ي ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي 

 ٝاحذ ُشُبٙ

 ٞٙ سبًٜ 87 داٝسي ٗوبالر

 
 

ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي كيشٞؿي٘ي ) ػٔ٘ي دظ١ٝـي ٝصاسر ػٕٔٞ ثب سسج٠ 

ISC ) 

آصاد اػالٗي  داٛـِبٟ

 ٝاحذ ُشُبٙ

  داٝسي ٗوبالر

 سبًٜٞٙ  90

 

ػٕٔٞ دضؿٌي داٛـِبٟ  ػٕٔٞ آصٗبيـِب١ي  ػٔ٘ي ٝ دظ١ٝـي ٗج٠ٔ

ٝ خذٗبر دسٗبٛي اػشبٙ 

 ُٔؼشبٙ

 سبًٜٞٙ 93 داٝسي ٗوبالر

 

 

ي ً٘يش٠ سحويوبر داٛـجٞيي حٌيٖ ػيذ اػ٘بػيْ ٗج٠ٔ ػٔ٘ي ٝ دظ١ٝـ

 جشجبٛي 

ػٕٔٞ دضؿٌي داٛـِبٟ 

ٝ خذٗبر دسٗبٛي اػشبٙ 

 ُٔؼشبٙ

 سبًٜٞٙ 93 داٝسي ٗوبالر

 

 

 

 

 

 

 

 ٟ١بي ٗخشٔق )آٗٞصؿي، دظ١ٝـي ٝ اجشايي( ؿشًز دس دٝس 

 سبسيخ ثشُضاسي ٗحْ ثشُضاسي دٝسٟ)ػغح( ٛٞع  ٛبٕ دٝسٟ

 ٗشًض آٗٞصؽ ٗذيشيز دٝٓشي ًبسًٜبٙ دٝٓز  ٝٓز آٗٞصؽ  سٞجي٢ي ٝيظٟ ًبسًٜبٙ د

  س٢شاٙ

69 

داٛـِبٟ آصاد -ػبصٗبٙ ٗشًضي  ٝيظٟ ٗؼبٝٛيٚ دظ١ٝـي داٛـِبٟ  ( 1ٗذيشيز دس آٗٞصؽ ػبٓي ٝيظٟ ٗؼبٝٛبٙ دظ١ٝـي )

 اػالٗي 

81 

 83 ا داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبس ٝيظٟ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ثشٛب٠ٗ سيضي ٝ ا١ِٞٓبي سذٝيٚ عشح دسع
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ػيبػز ١ب ٝ سا١ٌبس١بي سٞػؼ٠ ١ٌ٘بسي ١بي 

 داٛـِبٟ ، كٜؼز ٝ دٝٓز 

 84 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ سؿز  ٝيظٟ ٗؼبٝٛيٚ دظ١ٝـي داٛـِبٟ 

 85 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ث٢ي٠ٜ ػبصي سٝاثظ اػشبد ٝ داٛـجٞ 

 86 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ  ٗذيشيز ٜٗبثغ اٛؼبٛي دس آٗٞصؽ ػبٓي

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ  اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ديجيشبٓي  ٠ًٛشبثخب

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ  اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  GISآؿٜبيي ثب 

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ػضبي ١يأر ػٔ٘ي ٝيظٟ  ا ٗـٌالر سٝاٛـٜبخشي داٛـجٞيبٙ 

 87  چبٓٞعداٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ سئٞسي ػبصٗبٙ ٝ ٗذيشيز 

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ  اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ًبسثشد سٌٜٞٓٞطي آٗٞصؿي دس ًالع دسع 

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ  اػضبي ١يأر ػٔ٘ي كٔؼل٠ سؼٔيٖ ٝ سشثيز 

 87 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ  س.ٝاثظ اٛؼبٛي دس ػبصٗبٙ 

 87  چبٓٞعداٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  ٝيظٟ ٗؼبٝٛيٚ دظ١ٝؾ داٛـِبٟ حوٞم ٗبٌٓيز كٌشي ٝ هٞاٛيٚ ثجز اخششاع 

 87  چبٓٞعداٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ يي ثب هٞاٛيٚ ٝ آييٚ ٛب٠ٗ ١بي دظ١ٝـي آؿٜب

 88 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ سل٘يٖ ُيشي دس ػبصٗبٙ 

 88 د اػالٗي ٝاحذ آػشبسا داٛـِبٟ آصا ٝيظٟ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ًبسثشد ٛظشي٠ ١بي يبدُيشي دس آٗٞصؽ 

 88 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ چبٓٞع  ٝيظٟ سٝػب ٝ ٗؼبٝٛيٚ داٛـِبٟ ٗذيشيز سيؼي 

 88 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا  ٝيظٟ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي   ISIثشاي ٗجالر  يؼيٗوب٠ٓ ٛٞ

ًبسُبٟ آٗٞصؿي ثشسػي آييٚ ٛب٠ٗ جذيذ عشح ١بي 

 سحويوبسي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ هبئٖ  دظ١ٝـي داٛـِبٟٝيظٟ ٗؼبٝٛيٚ 

 ؿ٢ش  

89 

 88 سي ؿ٢شػشبٙ آػشبسااكشٗبٛذ ٝيظٟ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي  ًبس آكشيٜي سٝػشبيي 

 76 سؿز  –ٗشًض سحويوبر ثشٛج ًـٞس  ٝيظٟ دظ١ٝـِشاٙ ٝ ٗحووبٙ  ًـز ثبكز ُيب١ي 

 -ٞسٌٜٞٓٞطي ًـبٝسصي ٗٞػؼ٠ ثي ٝيظٟ دظ١ٝـِشاٙ ٝ ٗحووبٙ DNAٛـبِٛش ١بي ٌٗٞٓٞٓي 

 ًشج

78 

 89 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا ٝيظٟ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي آؿٜبيي ثب ايٜششٛز

 89 داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ آػشبسا ٝيظٟ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي آؿٜبيي ثب اًؼْ

 90 ػبصٗبٙ كٜي ٝ حشك٠ اي  - (ICDLدٝسٟ ٢ٗبسس٢بي ١لز ُب٠ٛ )

 

اص دٝسٟ ١بي سٞاٜٛ٘ذ  –شآٙ ٗؼشكز اكضايي اص ٜٗظش ه

 ػبػز  6 –ػبصي اػبسيذ 

داٛـِبٟ ٗؼبسف اػالٗي ٢ٛبد  ٝيظٟ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي 

ٛ٘بيٜذُي ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشي دس 

 داٛـِبٟ ١ب 

 

91 

 

اخالم صيؼز  "ًبسُبٟ سخللي اػشبداٙ ثب ػٜٞاٙ 

 ػبػز  16ث٠ ٗذر  – "ٗحيغي دس حٌ٘ز اػالٗي 

د ٛ٘بيٜذُي ٗوبٕ ٗؼظٖ شش ٢ٛبدك ٝيظٟ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي 

دس داٛـِب٢١بي آصاد  س١جشي

 اػالٗي اػشبٙ ُيالٙ 

92 

 

 

 ٖ١ب ١ب ٝ ًبسُبٟ ١ب، ثبصآٗٞصي اٛذيـي ؿشًز دس ١ 
 سبسيخ ثشُضاسي ٗحْ ثشُضاسي عّٞ ٗذر دٝسٟ اٛذيـي، ثبصآٗٞصي، ًبسُبٟ ٝ ؿيشٟ ٛبٕ ١ٖ

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٝاحذ  سٝص 3 ًبسًبٟ سٝؽ ؿٜبػي سحوين 

 ساآػشب

85 

    

 اٛشـبسار 
 :آق( ًشت ٜٗشـشؿذٟ

ٛٞع ًبس )سشج٠٘، سأٓيق،  ػٜٞاٙ ًشبة ١ٌ٘بس/ ١ٌ٘بساٙ

 ُشدآٝسي، ٝيشايؾ(

ؿ٢ش ٝ ًـٞس  ٛبؿش

 ٗحْ ٛـش

 ػبّ چبح

- - - - - - 
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- - - - - - 

- - - - - - 

 ذٟ:ة( ٗوبالر ٜٗشـشؿ

 ٗشٚ ًبْٗ ٗوب٠ٓ ديٞػز ؿٞد.* 
 ػبّ چبح كلح٠ ؿ٘بسٟ جٔذ ٛـشي٠ٛبٕ  ػٜٞاٙ ٗوب٠ٓ )ُبٙ( ٛٞيؼٜذٟ

دًشش سٗضبٙ خبٝسي 

 ٛظاد

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي  

اثش ٗشوبثْ ًٔؼيٖ ٝ ػذيٖ ثش ٛوغ٠ 

دس ثش٢ُبي جذا ؿذٟ  Co2ججشاٙ 

 آكشبة ُشداٙ دس ؿشايظ ؿٞسي 

Plant physiology  28 july 

1 August 

 1991 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 دًشش ٠ٗ ٓوب هشثبٛٔي 

دًشش حؼٚ اثشا١يٖ 

 صادٟ 

سٝيبٛضايي ثذٛي ٝ ثبصصايي اص دا٠ٛ ١بي 

ثبٓؾ ٝ سٝيبٙ ١بي ٛبثبٓؾ ؿؾ سهٖ ثشٛج 

 ايشاٛي 

ػبّ  ػٕٔٞ ًـبٝسصي 

 ١لشٖ

1 56 1380 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٔي دًشش ٠ٗ ٓوب هشثبٛ

دًشش حؼٚ اثشا١يٖ 

 صادٟ 

دًشش هشثبٛؼٔي ٛؼ٘ز 

 صادٟ 

ًـز ػٔٞٓي ٝ دشٝسٞدالػز دس اسهبٕ 

 ي ٗخشٔق ثشٛج ايشاٛ

ػبّ  ػٕٔٞ ًـبٝسصي 

 ١ـشٖ 

3  43 1381 

دًشش ص١شا ٗحـشٖ 

 اٗيشي 

 جؼلشي ؿٌيت 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

Prevelence and risk factors of 

ecstasy use among college 

students in astara Islamic 

republic of Iran  

Eastern  

Mediterranean  

health 

15 5 785 2009 

 ٢ٗشبة هشيت خبٛي 

 ٗلغلي سبسيٜب 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ص١شٟ سٗضبٙ دٞس 

ثشسػي سٜٞع ، سشاًٖ ٝ كشاٝاٛي 

 دالٌٛشٞٙ ١بي سبالة اػشيْ آػشبسا 

ٗج٠ٔ ؿيالر داٛـِبٟ 

آصاد اػالٗي ٝاحذ آصاد 

 ؿ٢ش 

دٝسٟ 

 ػٕٞ

1  1389 

 ػبػبٙ خجؼش٠ 

 سٗضبٙ كٔح ٛظاد 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 اكـيٚ سوٞاٜٗؾ

Chemical compostion of Iran 

propolis from Different 

Regions of Ardebile 

JOURNAL of 

SCIENCES 

ISLAMIC AZAD 

UNIVERSITY  

(JSIAU) 

 1389 87 76ؿ٘بسٟ  20ػبّ 
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 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

 سضب سوي صادٟ 

 ح٘يذ خضايي

ثشسػي سٜٞع ٝ سؼييٚ كبك٠ٔ طٛشيٌي دس 

طٛٞسيخ ُٔشَٛ ث٢بسٟ  25

(Carthamus tinctorius L. ) 

ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي 

دظ١ٝؾ ١بي ػٕٔٞ 

 ُيب١ي

ػبّ 

 چ٢بسٕ

 1388 44 1ؿ٘بسٟ 

 ص١شا ٗحشـٖ اٗيشي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٢ٗشٛبصدٝػشذاس كٜبيغ

 ػجبع جؼلشي ؿٌيت

 ص١شٟ دٞس ػ٢ئي 

 ٗشيٖ ٢ٗذي دٞس 

ٗيضاٙ ٗلشف اًؼشبصي دس داٛـجٞيبٙ 

 اػشبٙ ُيالٙ

ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي 

 دبيؾ

ػبّ 

 ١ـشٖ

 1388 341 4ؿ٘بسٟ 

 آيذيٚ ؿٌبسي

ػيذ يؼمَة 

 صبدليبى هطْش

اد خليلي هَػَيآص  

 

ثشسػي سٜٞع طٛشيٌي دس طسٕ دالػٖ 

صساػي ثبهال ثب اػشلبدٟ اص كلبر صساػي ٝ 

 ٗٞسكٞٓٞطيٌي

ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي 

اًٞكيضيٞٓٞطي ُيب١ي 

داٛـِبٟ آصاد اػالٗي 

 (ISC)ٝاحذ جيشكز 

 2011 3 2ؿ٘بسٟ  

 ًشگغ اٍصيب

يآصاد خليلي هَػَ  

 هؼصَهِ هبصًذساًي 

 

 
 

اٝر اًٞٓٞطي ، ثشسػي ػٌ٘ٔشد آٛشي 

اًؼيذاٛي ُيبٟ داسٝيي ١ضاس ثشٍ 
Achillea millefolium L.sub sp . 

millefolium  ٝ اسٜٞكبسٗبًٞٓٞطي ،

عيق كٔٞسػشيي ُيب١بٙ داسٝيي دس 

سٝػشبي ١ًٞؼشبٛي چ٢بس ثبؽ ) جٜٞة 

 ؿشم اػشبٙ ُٔؼشبٙ ( 

)   ٗج٠ٔ ػٔ٘ي دظ١ٝـي

ػٕٔٞ ٝ سحويوبر  ٝصاسر

اًٞ كيشٞ ٝ كٜبٝسي ( 

  ؿي٘ي ُيب١بٙ داسٝيي

 1392  1ؿ٘بسٟ  ػبّ اّٝ

ًـويل سٍحي 

 ػبساالى

 آصاد خليلي هَػَي 

 ػيذ هْذي سضَي 

 داٍس هالصم

Effect of salinity stress levels 

on amount of prolin of three 

factors of Rape seed 

 ISIٗج٠ٔ 

Annals of 

Biological 

Research 

Scholars 

Research Library 

Vol:4 Issue : 2  February 

2013 

 

 ػويِ لبليچِ چي 

 آصاد خليلي هَػَي 

 ػيذ هْذي سضَي

 

 

Investigation of the 

germination indices in three 

cultivars of soybean under 

Salinity stress hn the 

Laboratory 

 ISIٗج٠ٔ 

International 

Journal of 

Farming and Allid 

Sciences 

Vol : 2 Issue : 16 558 2013 

 هؼصَهِ هبصًذساًي 

 ًشگغ اٍصيب

 آصاد خليلي هَػَي

 

Ecological requirements 

antioxidant activity and new 

chemotype essential oil from 

Achillea millefolium L. and 

Achillea micrantha Wild. In 

North of Iran ( Golestan 

province ) 

 –ٗج٠ٔ ػٔ٘ي 

دظ١ٝـي ٝصاسر ػٕٔٞ 

Journal of (ISC  ) 

Medicinal Plant 

and By - 

products 

Vol:1  33 2013 



 15 

 ػويِ لبليچِ چي 

 آصاد خليلي هَػَي

 ػيذ هْذي سضَي 

 

 

 

Investingation of the 

germination indices in three 

cultivars of soybean under 

salinity stress in the l 

aboratory 

International 

Journal of 

Farming and 

Allied Sciences ( I 

SC ) 

Vol:2 ٟ2013 560-558 16ؿ٘بس 

 آصاد خليلي هَػَي 

 ػبسا گل هحوذي

 

 

 

 

Investigation of the reaction of 

canola cultivars to seed 

priming and treatment with 

salicylic acid under salt stress 

condition  

 

 

 

International 

Journal of Current 

Life Science   

 

 

 

 

 

Vol:4 

 

 

 

 

 

 

I ssue:10 8942-

8945 

2014 

 

 

 

 

 

 

 آصاد خليلي هَػَي 

 هؼصَهِ هبصًذساًي 

 ػَصاى سحيويبى

 

 

 

 

Evaluation of Phenolic 

Content , Antioxidant 

Capacity and 

ethnopharmacolog of 

Vaccinium arctostaphylos 

L. in Gilan province ( 

Northof Iran ) 
 

 

 

 

Journal of 

Medicinal 

Plants and By – 

products 
 

 

 

 

 

 

 

پذیرش 

چاپ 

برای 

سال 

1394 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( ٗوبالر اسائ٠ ؿذٟ دس ١٘بيؾ، ًٜلشاٛغ ٝ ؿيشٟ

 چٌيذٟ  ٗوب٠ٓ ديٞػز ؿٞد.* 
ػٜٞاٙ ١٘بيؾ،  ػٜٞاٙ ٗوب٠ٓ ؼٜذٟ)ُبٙ(ٛٞي

 ًٜلشاٛغ ٝ ؿيشٟ

ٛحٟٞ اسائ٠ ٗوب٠ٓ )ػخٜشاٛي  ٗحْ ثشُضاسي

 يب دٞػشش(

ػبّ 

 اسائ٠

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٠ ٓغلي ضيسا

دظ١ٝؾ سًٚ اػبػي سٞٓيذ 

 ػٖٔ 

ٛشبيج دظ١ٝـ٢ب چوذس ٝ چ٠ِٛٞ 

 ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ٗي ُيشد. 

٢ٛضز سٞٓيذ ػٖٔ ٝ 

جٜجؾ ٛشٕ اكضاسي ٝ 

 آصاد اٛذيـي 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 سٌٜبثٚ 

 83 دٞػشش 
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 ح٘يذ خضايي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

اٗيش حؼٜي اٗيذي 

 سجشيظي 

ثشسػي ػٌ٘ٔشد دا٠ٛ ٝ سٝؿٚ 

 دس اسهبٕ ٝاسداسي ُٔشَٛ 

١٘بيؾ ٗٔي صيؼز 

 ؿٜبػي ُيب١ي 

داٛـِبٟ ديبٕ ٛٞس 

 سبٓؾ 

 87 ػخٜشاٛي 

 دًشش ص١شا ٗحشـٖ اٗيشي 

 ي ٗٞػٞي آصاد خٔئ

ثشسػي ٗيضاٙ ٗلشف اًؼشبصي 

دس داٛـجٞيبٙ داٛـِبٟ آصاد 

 اػالٗي ٝاحذ آػشبسا 

داٛـِبٟ آصاد  ١٘بيؾ ٗٔي اًؼشبصي 

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا 

 85 ػخٜشاٛي 

 ٢ٗشبة هشيت خبٛي 

 ٗلغلي سبسيٜب 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ص١شٟ سٗضبٛذٞس 

ؿٜبػبيي كيشٞدالٌٛشٞٙ ١بي 

 سبالة اػشيْ آػشبسا

يؾ ٗٔي سبالة ١٘ب

 ١بي ايشاٙ 

داٛـِبٟ آصاد 

 اػالٗي ٝاحذ ا١ٞاص 

 87 دٞػشش 

 ثيشب صاجي 

 ؿي٘ب ػاليي

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

ٝضؼيز ج٢بٛي ُيب١بٙ صساػي 

 2008سشاسيخش٠ دس ػبّ 

١٘بيؾ ٜٗغو٠ اي ؿزا 

 ٝ ثيٞسٌٜٞٓٞطي 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 ًشٗبٛـبٟ 

 88 ػخٜشاٛي

 آيذيٚ ؿٌبسي

بدهيبٙ ػيذ يؼوٞة ك

 ٗغ٢ش

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

 

ثشسػي سٜٞع طٛشيٌي دس اسهبٕ 

ٝ ج٘ؼيز ١بي ثٞٗي ثبهال ثب 

اػشلبدٟ اص كلبر صساػي ٝ 

 ٗٞسكٞٓٞطيٌي 

١٘بيؾ ٜٗغو٠ اي 

سا١ٌبس١بي سٞٓيذ 

ُيب١بٙ صساػي ٝ 

 ٗذيشيز دبيذاس ٜٗبثغ

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 آػشبسا

 90 دٞػشش

 

 اػوؼيل گلَي

 يهؼصَهِ هبصًذساً

 آصاد خليلي هَػَي

 هحوذ جَاد جؼفشي

 

 

ثشسػي اٝر اًٞٓٞطي ٝ اسصيبثي 

كيشٞؿي٘يبيي ٝ آٛشي 

اًؼيذاٛي ػلبسٟ ػش ؿبخ٠ 

١بي ١ٞايي ٝ ُٔذاس ُيبٟ 

 Artemisiasieberiداسٝيي 

besser ُٜجذ ًبٝٝع 

١٘بيؾ ثيٚ آ٘ٔٔي 

صيؼز ؿٜبػي ايشاٙ 

ؿ٢شيٞس  16سب  14 –

  1391ٗبٟ 

داٛـِبٟ ؿ٢يذ 

 بٙ ثب١ٜش ًشٗ

 91 دٞػشش

 ٛشُغ اٝكيب

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

 ٗؼل٠ٗٞ ٗبصٛذساٛي

Evaluation of 

antioxidant activity of 

methanol extract of two 

Achillea Species in East 

North of Golestan 

provience  

دٝٗيٚ ًِٜشٟ ٗٔي 

-25ُيب١بٙ داسٝيي 

اسديج٢ـز  26

 س٢شاٙ-1392

ٗشًض ١٘بيؾ ١بي 

داٛـِبٟ  ثيٚ آ٘ٔٔي

 ؿ٢يذ ث٢ـشي 

 92 دٞػشش

 ٛشُغ اٝكيب

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٗؼل٠ٗٞ ٗبصٛذساٛي

Ethnopharmocological 

uses of A.millefolium L. 

( Yarrow )growing wild 

in East North of Iran ( 

Chaharbagh region ) 

دٝٗيٚ ًِٜشٟ ٗٔي 

-25ُيب١بٙ داسٝيي 

اسديج٢ـز  26

 س٢شاٙ-1392

١بي  ٗشًض ١٘بيؾ

ثيٚ آ٘ٔٔي داٛـِبٟ 

 ؿ٢يذ ث٢ـشي

 92 دٞػشش
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 ٛشُغ اٝكيب 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٗؼل٠ٗٞ ٗبصٛذساٛي

Evaluation of 

phytochemical activity 

of Achillea micranta 

and Achillea 

millefolium L. extract 

in East North of 

Golestan province 

دٝٗيٚ ًِٜشٟ ٗٔي 

-25ُيب١بٙ داسٝيي 

اسديج٢ـز  26

 س٢شاٙ-1392

ٗشًض ١٘بيؾ ١بي 

ثيٚ آ٘ٔٔي داٛـِبٟ 

 ؿ٢يذ ث٢ـشي

 

 دٞػشش

92 

 ٓيال ؿيشصادٟ يِٜي آثبد 

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

ثشسػي سٞاٙ آٓٔٞدبسيي اػبٛغ 

اٛذإ ١ٞايي ػٔق ١شص ًيؼ٠ 

 Capsellaًـيؾ ) 

bursapastoris   ثش )

خلٞكيبر جٞا٠ٛ صٛي ٝ سؿذ 

 ١شص سبج خشٝع  ُيب١چ٠ ػٔق

اٝٓيٚ ًٜلشاٛغ ٗٔي 

سا١ٌبس١بي دػشيبثي 

ث٠ سٞػؼ٠ دبيذاس دس 

ثخؾ ١بي ًـبٝسصي ، 

ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٗحيظ 

اػلٜذ  20-صيؼز 

1391 

دظ١ٝـٌذٟ ػٞاٛح 

 –عجيؼي ايشاٙ 

 س٢شاٙ 

 91 دٞػشش

 ٓيال ؿيشصادٟ يِٜي آثبد 

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

ثشسػي سٞاٙ آٓٔٞدبسيي اػبٛغ 

اٛذإ ١ٞايي ػٔق ١شص اصٗي ) 

Cardaria draba  )

ثشخلٞكيبر جٞا٠ٛ صٛي ٝ سؿذ 

 ُيب١چ٠ ػٔق ١شص سبج خشٝع 

اٝٓيٚ ١٘بيؾ ٗٔي 

يبكش٠ ١بي ٛٞيٚ دس 

 5-ػٕٔٞ صيؼشي

 1392اسديج٢ـز 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 ديـٞا  –ٝساٗيٚ 

 92 دٞػشش

 كبع٠٘ چٞثي٠ٜ 

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

سػي اثشار آٓٔٞدبسيي ثش

Centaurea depressa   ثش

 سٝي جٞا٠ٛ صٛي ثزس١بي ًب١ٞ

اٝٓيٚ ١٘بيؾ ٗٔي 

يبكش٠ ١بي ٛٞيٚ دس 

 5-ػٕٔٞ صيؼشي

 1392اسديج٢ـز 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 ديـٞا –ٝساٗيٚ 

 92 دٞػشش

 كبع٠٘ چٞثي٠ٜ 

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

ثشسػي سشًيجبر كشاس ػٔق ١شص 
Centaurea depressa   

اٝٓيٚ ١٘بيؾ ٗٔي 

يبكش٠ ١بي ٛٞيٚ دس 

 5-ػٕٔٞ صيؼشي

 1392اسديج٢ـز 

داٛـِبٟ آصاد 

اػالٗي ٝاحذ 

 ديـٞا –ٝساٗيٚ 

 92 دٞػشش

 ٛشُغ اٝكيب

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ٗؼل٠ٗٞ ٗبصٛذساٛي 

ثشسػي هيشٞؿي٘يبيي ٝ 

ػٌ٘ٔشد آٛشي اًؼيذاٛي ػلبسٟ 

ُيبٟ ثٞٗبدساٙ چ٢بس ثشٍ 

Achillea millefolium L.  دس

سٍيـگبُ چْبسببؽ دس ؿوبل ؿشلي 

 اػتبى گلؼتبى 

١٘بيؾ ثيٚ آ٘ٔٔي 

صيؼز ؿٜبػي ايشاٙ 

ؿ٢شيٞس  16سب 14 –

1391 

داٛـِبٟ ؿ٢يذ 

 ثب١ٜش ًشٗبٙ 

 9 دٞػشش
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ػيذٟ ٗبئذٟ ٛظادي 

 ًبٝسدي

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

سبثيش سي٘بس ػشٗبد١ي ٗشعٞة 

بٟ ُٔذش ثش سؿذ جٜيٚ ثزس ُي

 Heracleumايشاٛي) 

persicum  ) 

اٝٓيٚ ًٜلشاٛغ ٗٔي 

سا١ٌبس١بي دػشيبثي 

ث٠ سٞػؼ٠ دبيذاس دس 

ثخؾ ١بي ًـبٝسصي ، 

ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٗحيظ 

 1391اػلٜذ  –صيؼز 

دظ١ٝـٌذٟ ػٞاٛح 

 عجيؼي ايشاٙ 

 91 دٞػشش 

 

 

 

 

 

 

 

ػيذٟ ٗبئذٟ ٛظادي 

 ًبٝسدي

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

ي٘بس سٜبٝة دٗبيي ثش سبثيش س

سؿذ جٜيٚ ثزس ُيبٟ ُٔذش 

 Heracleumايشاٛي )

persicum  ) 

اٝٓيٚ ًٜلشاٛغ ٗٔي 

سا١ٌبس١بي دػشيبثي 

ث٠ سٞػؼ٠ دبيذاس دس 

ثخؾ ١بي ًـبٝسصي ، 

ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٗحيظ 

 1391اػلٜذ  –صيؼز 

دظ١ٝـٌذٟ ػٞاٛح 

 عجيؼي ايشاٙ

 91 دٞػشش

 

 

 

 

 

 

 

 

ػيذٟ ٗبئذٟ ٛظادي 

 ًبٝسدي

 ٢ٗذي سضٞيػيذ 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

سبثيش سي٘بس سٜبٝة دٗبيي ثش 

ؿٌؼز خٞاة ٝ سحشيي 

جٞا٠ٛ صٛي دس ُيبٟ داسٝيي ُٔذش 

 Heracleumايشاٛي )

persicum  ) 

اٝٓيٚ ًٜلشاٛغ ٗٔي 

سا١ٌبس١بي دػشيبثي 

ث٠ سٞػؼ٠ دبيذاس دس 

ثخؾ ١بي ًـبٝسصي ، 

ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٗحيظ 

 1391اػلٜذ  –صيؼز 

 دظ١ٝـٌذٟ ػٞاٛح

 عجيؼي ايشاٙ

 91 دٞػشش

 

 

 

 

 

 

 

ػيذٟ ٗبئذٟ ٛظادي 

 ًبٝسدي

 ػيذ ٢ٗذي سضٞي

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

 

 

 

 

 

 

سبثيش سي٘بس ػشٗبد١ي ٗشعٞة 

ثش ؿٌؼز خٞاة ٝ سحشيي 

جٞا٠ٛ صٛي دس ُيبٟ داسٝيي ُٔذش 

 Heracleumايشاٛي) 

persicum  ) 

اٝٓيٚ ًٜلشاٛغ ٗٔي 

سا١ٌبس١بي دػشيبثي 

ث٠ سٞػؼ٠ دبيذاس دس 

١بي ًـبٝسصي ،  ثخؾ

ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٗحيظ 

 1391اػلٜذ  –صيؼز 

دظ١ٝـٌذٟ ػٞاٛح 

 عجيؼي ايشاٙ

 91 دٞػشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗيٜب كبضٔي 

آصاد خٔئي ٗٞػٞي ) 

 ٛٞيؼٜذٟ ٗؼئّٞ (

 

 

 

 

ثشسػي اجضاي صايـي ٗشسجظ ثب 

ػٌ٘ٔشد دا٠ٛ دس اليٚ ١بي اٗيذ 

ثخؾ جٞ دس ٜٗغو٠ ٛي٠٘ 

ُشٗؼيش ٗـبٙ سحز ؿشايظ 

 ديٖ

١٘بيؾ  دٝٗيٚ

ػشاػشي ًـبٝسصي ٝ 

 –ٜٗبثغ عجيؼي دبيذاس 

 – ٢ٗ1393ش ٗبٟ  27

 س٢شاٙ 

ٗشًض سا١ٌبس١بي 

دػشيبثي ث٠ سٞػؼ٠ 

 دبيذاس

  ػخٜشاٛي

93 
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 آصاد خٔئي ٗٞػٞي 

 ػٔي آرسيبٙ 
 

 

 
 

اثر آبیاری درمرحله بررسی قطع 

در صفات کمی برخی بر گلدهی

کلزا  چهارژنوتیپ در منطقه  

همیرجاو  
 

ؾ دٝٗيٚ ١٘بي

ػشاػشي ًـبٝسصي ٝ 

 –ٜٗبثغ عجيؼي دبيذاس 

 – ٢ٗ1393ش ٗبٟ  27

 س٢شاٙ

ٗشًض سا١ٌبس١بي 

دػشيبثي ث٠ سٞػؼ٠ 

 دبيذاس

 93 دٞػشش

 

 آصاد خٔئي ٗٞػٞي

 ػجذآؼٔي ٗيش كشح ا٢ٓي 

 

 

 
 

 

 ٝ ٛيششٝطٙ ًٞد سأثيش ثشسػي

 ٝ ػٌ٘ٔشد ثش ًبؿز صٗبٙ

آكشبثِشداٙ ػٌ٘ٔشد اجضاي  

 

دٝٗيٚ ١٘بيؾ 

صي ٝ ػشاػشي ًـبٝس

 –ٜٗبثغ عجيؼي دبيذاس 

 – ٢ٗ1393ش ٗبٟ  27

 س٢شاٙ

ٗشًض سا١ٌبس١بي 

دػشيبثي ث٠ سٞػؼ٠ 

 دبيذاس

 93 دٞػشش

 

 

 

 

                     


