


 



 ٘ـشیات فاسػی

-184، ضٕبضٜ 16ٔحیؽی(: جّس  )ٔبٞٙبٔٝ ػّٕی، پژٚٞطی، وطبٚضظی ٚ ظیست دٞاتی -

183(1397) 

 97ٚ ثٟبض  96، ظٔستبٖ 15ٚ  14)فصّٙبٔٝ ذجطی، تحّیّی ٚ آٔٛظضی لبضچ(: ضٕبضٜ  لاسذ -

 (1396)2، ضٕبضٜ 33پژٚٞطی(: جّس -)زٚفصّٙبٔٝ ػّٕی زغٙذس لٙذ -

 (1397) 18ضٕبضٜ  ٔدّٝ تطمیك ٚ تٛػؼٝ تاسیح: -

 (1397)126-125ضٕبضٜ  ٞای ٘ٛیٗ آتیاسی: سٚؽ -

 (1397)5، ضٕبضٜ 34جّس  تطمیمات ٌیاٞاٖ داسٚیی ٚ ٔؼغش ایشاٖ: -

 (1397)2ضٕبضٜ  ،26جّس  تطمیمات ط٘تیه ٚ اكالش ٌیاٞاٖ ٔشتؼی ٚ خٍّٙی ایشاٖ: -

 (1397)3، ضٕبضٜ 33جّس  تطمیمات ػّْٛ زٛب ٚ واغز ایشاٖ: -

 1397آشض  ٘أٝ كٙؼت ضالَ(: ػثضیٙٝ )ٚیظٜ -

 

 

 

 

 

 ٘ـشیات غیشفاسػی
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 وتاتخا٘ٝ ٚ ٔشوض اػٙاد ٔٛػؼٝٞای اٞذایی خٟت  وتاب

،  تا اٞذای یه عثغ تا ػخاٚتتا تـىش ٚیظٜ اص خٙاب آلای دوتش خایٕٙذ وٝ  -1

دػتٍاٜ اػىٙش وتاب تٝ استمای ویفیت تدٟیضات وتاتخا٘ٝ ٚ ٔشوض اػٙاد ٔٙاتغ عثیؼی 

 ایشاٖ وٕه ؿایا٘ی ٕ٘ٛد٘ذ. 

 

پٛس تا تـىش اص خٙاب آلای فشش -2  

 

 ٚیطاستبض ؛اثطاٞیٕی ػؽباهلل ، ؼٟٕبسجی پژٔبٖ/ ضیٛاٖ ٚ ٌیاٜ ساتغٝ 

1390طٍبٜ ضٟطوطز، ضٟطوطز: زا٘ -.فطٚظ٘سٜ ٔسؼٛز  

   QH 5/549غ/ 9ض 2

 

 

؛ الَ ضاتبٖ ِٛض٘س، والٚس ٘ٛضتٝ/ خٍّٙی ٞای اوٛػیؼتٓ دس وشتٗ تشػیة

 آٔٛظش سسٝؤٔتٟطاٖ:  -.ٔالاحٕس ٔیطظایی ضحیٓ  پبتٛ، ٔجیس  ٔجیسی، ؼٝ تطجٕٝ

 1394، وطبٚضظی جٟبز ٚظاضت وبضثطزی - ػّٕی ػبِی

 SD 387ن/ 4َ 2

 

 ایشاٖ دس ای ٔاػٝ ٞای پٟٙٝ ٚ ٞاٝ تپ تثثیت ٔٙاػة ٌیاٞاٖ

یعز: زا٘طٍبٜ  -.اذتصبصی ٔحٕسضظب ِیفأت/ ( ایشاٖ دس ٟٔٓ ٞای سػت ٔاػٝ)

 1389یعز، 

 QK 938ت/ 2اِف 2

 

 -.السٕی زاٚز ٍ٘بضش ٚ پژٚٞص/ تاسیخ ٌٙدیٙٝ عثیؼت، ٔٛصٜ: ویالٖ

 1391تٟطاٖ: ثٟیٗ، 

 DSR 2115ی/ 8َ 2

 

 

 

اِٝ  ِیف لسضتأت /ای تٛسیؼٓ پایذاسٞ تٛسیؼٓ خٍُٙ: ٔؼیاسٞا ٚ ؿاخق

 1396تٟطاٖ: ظػیٓ،  -وبض. ثطظٜ

  484اِف/ 9ة 43

 



 

 ٔحٕسضظب تأِیف/ صایی تیاتاٖ ٘مـٝ تٟیٝ ٚ اسصیاتی ٞای ٔذَ ٚ ٞا سٚؽ

 1390یعز: زاضٍبٜ یعز،  -سپٟط. ػبزَ ، اذتصبصی

 GB 611اِف/ 3ض 9

 

ی ٚ / ٌطزآٚضفشًٞٙ تضسي ٌیتاؿٙاػی )اكغالضات خغشافیائی(

 1366تٟطاٖ: ٔؤسسٝ ٌیتبضٙبسی،  -تطجٕٝ: ػجبس جؼفطی.

 G 108ف/ 2ج 65

 

 

 /صیؼت ٔطیظ دس ٔؼیاسٜ زٙذ ٌیشی تلٕیٓ ٞای سٚؽ واستشد

 -.وطٔی ضبٞٛ أیطی، ٔحٕسجٛاز ثیسٞٙسی، ٘جی غالٔطظب ِیفأت ٚ ٌطزآٚضی

 1391تٟطاٖ: ویبجٛض، 

  GE 300ٖ/ 2ن 2

 

 

 وشْ پشٚسؽ كٙؼت ا٘ذیـی ٞٓ اِٚیٗ ػّٕی ٞای ػخٙشا٘ی ٔدٕٛػٝ

 ٘سطیٗ  ظ٘سیبٖ، فطضبز ٌطزآٚضی ٚ سٚیٗ/ تصیؼتی وٛدٞای تِٛیذ ٚ خاوی

 1391وطٔب٘طبٜ: ؼبق ثستبٖ،  -.٘ست افتربضی

 SF 597ظ/ 9ْ 45

 

 

 ضٟطیبض تأِیف/ ٞا اوٛػیؼتٓ تطّیُٚ  تدضیٝ تٝ ػیؼتٕی سٚیىشد

ٖ حفبظت تٟطاٖ: آییژ، سبظٔب -یبٚضی. احٕسضظب ٚیطاستبض ٔحٕسضظبیی؛

 1382ظیست،  ٔحیػ

 QH 541ْ/ 23ض 9

 ٚ... ] اضطفیبٖ ػجساِجٛاز ٔؤِفیٗ/ عثغ ٘ایثٙذاٖ ٚضؾ ضیات پٙاٍٞاٜ

 ا٘سیطبٖ ٞٓ وبٖ٘ٛ ٕٞت ثٝ ؛[ زیٍطاٖ ٚ... ] تجّی جٛاز اظ ػىس ؛[ زیٍطاٖ

 پبیساض ؼجیؼت اظ حفبظت ٚ پژٚٞص وبٖ٘ٛ ٕٞىبضی ثب ؼجس، ٌستط سجع

 1387ٖٛ، تٟطاٖ: ثطي ظیت -.ثبٖ ٔحیػ

 QL 5/84اِف/ 9اِف 5



 

 

 ٞا تاالب خأغ ٔذیشیت دس تٛٔی صیؼت سٚیىشد تىاسٌیشی اتضاسی تؼتٝ

/ "ایشاٖ ٞای تاالب اص ضفاظت عشش" تدشتیات ٚ دػتاٚسدٞا تشاػاع

 ٞبی تبالة اظ حفبظت ؼطح تیٓ ِفؤٔ ایطاٖ؛ ٞبی تبالة اظ حفبظت ؼطح وٙٙسٜ تٟیٝ

 1392تٟطاٖ: ٘یٕسایطٜ،  -.ٔفعّی سیبح اضزضیط ایطاٖ،

 QH 77اِف/ 9س 9

 

 تسٚیٗ ٚ تطجٕٝ/ سٚػتایی ٔٙاعك تشای غیشفؼاَ خٛسؿیذی ٞای ٌّخا٘ٝ

 -.ٔیطی سیٕب ٚیطاستبض ٔمطة؛ سٕیٝ ٕٞىبضی ثب غٓ؛ ثی ٔصؽفی پٛض، ضبٞیٗ حٕیس

 1390یعز: زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ثٟبثبز، 

 SB 416ش/ 25ي 85

 

 اػضای ٚ ٚاِذیٗ ٔؼّٕاٖ، تشای سإٞٙایی: ٔذسػٝ  تاغسٝ  اداسٜ ٚ ایداد

 ٕ٘بیٙسٌی زفتط تٟطاٖ، - یٛ٘سىٛ ای ٔٙؽمٝ زفتط وٙٙسٌبٖ تٟیٝ /ٔطّی  خأؼٝ

 ثب ؛ ایطاٖ اسالٔی جٕٟٛضی زض ٔتحس ُّٔ وطبٚضظی ٚ جٟب٘ی ذٛاضثبض سبظٔبٖ

 1386،  یٛ٘سىٛ ای ٔٙؽمٝ زفتطتٟطاٖ:  -.آٔٛظش تٛسؼٝ ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ ٔطوع ٕٞىبضی

 

 SB 55ی/ 9اِف 9

 

 ضیطیٗ: ؼطح ّٔی ٔسیط/ صاٌشع ٌیاٞی ٚ خا٘ٛسی ایٞ ٌٛ٘ٝ صیؼتی سفتاس

ٞٙط  :]تٟطاٖ[  -ظاضػی. افطیٗ: ؼطح ٔجطی ٚ ٘ٛیسٙسٌبٖ سطپطست اثٛاِمبسٕی؛

 سطظٔیٗ سجع

 QH 77ظ/ 25ض 65

 صاسع خٙاب آلای لٕشی -3

 
  

Management of turfgrass diseases/ Joseph M. Vargas, Jr.- 

USA: CRC Press, 1994 

SB 608 .T87 V37 



 تا تـىش اص ػشواس خا٘ٓ ٔطشاتی -4
 اِىتشٚ٘یىی( كٛست تٝ  اٞذای ٔٙاتغ)

 

 / ٚظاضت ٘یطٚٞیشٔٙذ آتشیض ضٛصٜ وـٛس آب خأغ عشش

 

 

 

 ٞای ضٛصٜ صیشصٔیٙی ٞای آب ٔٙاتغ وـٛس آب خأغ عشش

ٟٙسسیٗ ٔطبٚض ضطوت ٔ/ ٞیشٔٙذ خٙٛتی تّٛزؼتاٖ ٔـىیُ آتشیض

 1370اسفٙس  -جبٔبة ٚاثستٝ ثٝ ٚظاضت ٘یطٚ.

 

 صاتُ ٌّٕیش دؿت اساضی تفلیّی ٘یٕٝ خاوـٙاػی ٌضاسؽ

ٚظاضت وطبٚضظی ٚ ٔٙبثغ ؼجیؼی، ٔؤسسٝ ذبوطٙبسی ٚ / ػیؼتاٖ اػتاٖ

 1351، ٔطزاز 328٘ططیٝ فٙی ضٕبضٜ  -حبصّریعی ذبن.

 

/ 136۱  ػاَ دس ػیؼتاٖ ػیُ زٍٍٛ٘ی اص ٔختلشی ٌضاسؽ

ٚظاضت ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزجٝ، سبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزجٝ سیستبٖ ٚ  -اسساهلل اوجطی.

  ثّٛچستبٖ

 

 

سبظٔبٖ / تّٛزؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ ػـایش ٔغاِؼٝ عشش ػٙتض ٌضاسؽ

٘ططیٝ ضٕبضٜ  -ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزجٝ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ثب ٕٞىبضی ٌطٜٚ ٞبٖٔٛ.

 1370، اضزیجٟطت 32

 

 

/ 1361 ػاَ تّٛزؼتاٖ ٚ اٖػیؼت اػتاٖ ٞای ػاصٔاٖ ؿٙاػٙأٝ

 1363، تیط 7ضٕبضٜ ٘ططیٝ  -سبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزجٝ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ.

 

 

 ػغطی آتٟای دفغ ٚ آٚسی خٕغ پشٚطٜ اص تاصدیذ ٌضاسؽ

 أیطاحٕسی، سبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزجٝ احٕس/ صاتُ ؿٟشػتاٖ



 صاد تا تـىش اص ػشواس خا٘ٓ خٓ -5

 غفاسی()ٔدٕٛػٝ اٞذایی خٙاب آلای دوتش 

 

Journal of Science (Islamic republic of Iran) 

Vol. 3 No. 3-4(1992); 5 No. 3-4(1994); 6 No. 

2,4(1995); 7 No. 3-4(1996); 8 No. 1-3(1997); 10 No. 

1-2(1999); 13 No. 1-4(2002); 14 No. 1-2(2003); 15 

No. 2-4(2004); 16 No. 1-4(2005); 17 No. 1-3(2006); 

18 No. 1-4(2007); 19 No. 1(2008) 

 

 

 

Crop Science 

Vol. 16 No.1-6(1966); 17 No.1-6(1977); 18 No.1-

6(1978); 19 No.1-6(1979) 

 

 

 

 

Journal of the Iranian Chemical Society 

Vol. 3 No.4(2006); 4 No. 2-3(2007) 

 

 

 

 

 

Canadian Journal of Botany 

Vol. 52, No. 1-12(1974); 53 No. 1-5, 9-16, 23-

24(1975); 54 No.1-4(1976) 

 

 

 

Plant Research and development 

Vol. 31(1990), 37-38(1993) 



فاسػی ٞای اِىتشٚ٘یىی وتاب  

 

 

تٟطا٘ه  -/ ػّیٙمی ٚظیطی.تاسیخ ػٕٛٔی ٞٙشٞای ٔلٛس

1373ٞیطٔٙس،   

 

 

 

/ ا٘مالب اػالٔی ٚ زشایی ٚ زٍٍٛ٘ی سخذاد آٖ

ظازٜ،  ٘ٛیسٙسٌبٖ: ٔحٕس پعضىی، سیسٔحٕسػّی حسیٙی

 -سیسصبزق حمیمت، ػجساِٛٞبة ٞطاتی ٚ ٔصؽفی ّٔىٛتیبٖ.

1384تٟطاٖ: زفتط ٘طط ٔؼبضف،   

 

 

ٞای پّٟٛا٘ی اص تاسیخ اختٕاػی ٚ  ػیاساٖ، تا ٚیظٌی

1349تٟطاٖ: چبح ٔیٟٗ،  -/  وبظٓ وبظٕیٙی.لٛٔی ایشاٖ  

 

 

 

 

ٞای ٘ٛیٗ دس آٔٛصؽ  ضافظٝ ٚ یادٌیشی: سٚؽ

؛ تطجٕٝ ٚ ٍ٘بضش غالٔطظب / تأِیف ثط٘بضز الَٚتضسٌؼاالٖ

1375تٟطاٖ: لمٙٛس،  -احٕسی.  

 

 

 

فظٝ تشاػاع سٚؽ ٞای واستشدی تمٛیت ضا تىٙیه

تلٛیشػاصی رٞٙی آٔٛصؽ سٚؽ ػّٕی ٔغاِؼٝ 

(PQ6R).1390آٚیع،  تٟطاٖ: شٞٗ -/ ػّی ضٕیسب 



 فاسػیغیشٞای اِىتشٚ٘یىی  وتاب

 

 
Vertical vegetable gardening: a living free 

guide/ Chris McLaughlin.- New York: Alpha 

Books, 2013. 

 

 

 

 

World spice plants: economic usage, 

botany, taxonomy/ Johannes Seidemann .- 

[Place of  

publication not identified] : Springer, 2011.  

 

 

 

 

 

 

Small space garden ideas/ Philippa 

Pearson.- London ; New York : DK 

Publishing, [2014]  

 

 

 

 

 

Westcott's plant disease handbook/ 

Cynthia Westcott; R Kenneth Horst.- 

Dordrecht : SpringerReference, [2013] 

 

 

 

 

The pocket guide to trees of Britain and 

northern Europe/ Alan F Mitchell; David 

More.- London : Parkgate Books, 1997.  



 ٌضاسؽ عشش ٟ٘ایی
 ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ ػاصٌاسی ٚ ػّٕىشد اخضا ٚ ػّٕىشد دس تٙٛع تشسػی Satureja spp  

 اوجط ػمسائی، ؼجبئی ضظب سیس ٔٛیسی، ٘ٛضٔٙس فطیس/ (ؿشلی آرستایداٖ) وـٛس ٔٙاعك اص تشخی دس

ضٕبضٜ  -.1394  -.ازٜظ ضید جٛاز لٟطٔب٘ی، ٔحٕسػّی ایٕب٘ی، یٛسف ؼبِجپٛض، جٟب٘ی، أیطحسیٗ لبظی ػجسی

 5196ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 پایٝ وّىؼیٖٛ دس كٙٛتش ٔختّف اسلاْ سٚیـی ٞای ٔـخلٝ ٚ ٔٛسفِٛٛطی فِٙٛٛطی، تشسػی 

 حٙیفٝ،وطیٓ ذساوطیٕی، سیبٔه ػّیعازٜ، ػّی ثٟٕٗ اِٟی، فیط اثطاٞیٓ/ (غشتی آرستایداٖ) ٔادسی

 5197ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٕیلبس... ا ضفؼت ٚ ضیىبٖ حیسضی ٟٔٙبظ ػبثسی،  ضٟطاْ -ٞٙطٚض

 وـٛس سٚیـی ٔختّف ٔٙاعك دس ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٌٙذٔیاٖ تشیٗ ٟٔٓ ٞای خٕؼیت اسصیاتی 

 ، ذساوطیٕی ػّی ، لبئٕی ٔیطؼبٞط ، ثط٘ٛسی ایطج لصطیب٘ی، فطًٞٙ  احٕسی، احٕس/ (غشتی آرستایداٖ)

 5198ضٕبضٜ سٙس:  - .لبسٕپٛض صبثط ٚ زذت ضحیٓ ضحٕبٖ

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی اسصیاتی ؿٙاػایی، آٚسی، خٕغ 

 ضحٕبٖ ازیطٛ، سطٌٖٛ ، لبئٕی ٔیطؼبٞط ، احٕسی احٕس/ غشتی آرستایداٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.جؼفطی اضطف ػّیعازٜ، ػّی اسٕبػیُ ٚ ضیىبٖ حیسضی ٟٔٙبظ زذت، ضحیٓ

5199 

 ٞشتاسیْٛ تـىیُ ٔٙظٛس تٝ( تشیٛفیت ٚ تاِٛفیت) ٌُ تی ٌیاٞاٖ ؿٙاػایی ٚ آٚسی ٕغخ 

 ػّی اِٟی، فیعی اثطاٞیٓ سبػتّٛ، ػبثسی ضٟطاْ ػّیعازٜ، ثٟٕٗ (/غشتی آرستایداٖ) ایشاٖ دس تخللی

 5200ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔؼصٛٔی اصغط ػّی ٚ لبئٕی ٔیطؼبٞط ذساوطیٕی،

 غشتی آرستایداٖ( ٞا ٍِْٛ خض تٝ) ای ػّٛفٝ ٌیاٞاٖ تزسخٛاس آفات اییؿٙاػ ٚ آٚسی خٕغ /

 ضظب ٔحٕس یبضٔٙس، حٕیس احٕسی، احٕس حیسضی، ٟٔٙبظ ػّیعازٜ، اسٕبػیُ ازیطٛ، سطٌٖٛ ذجیط، ٞبضٕی ظٞطا

 5201ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ػبثسی ضٟطاْ ظضٌطاٖ،

 كٙٛتش تّفیمی وـت ٌٝ٘ٛ populus alba  آرستایداٖ اػتاٖ دس( آٌشٚفاسػتشی) ٝیٛ٘د تا 

 ، احٕسی احٕس ، اِٟی فیط اثطاٞیٓ ٞٙطٚض، وطیٓ حٙیفٝ، سیبٔه ، اسسی فطٞبز ، ذساوطیٕی ػّی/ غشتی

 5202ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ػبثسی ضٟطاْ، افطبض یٛ٘س

 اص تشخی پالػٓ طسْ تشیٗ ٔٙاػة ٔؼشفی ٚ ا٘تخاب ػاصٌاسی، ط٘تیىی، تٙٛع تشسػی 

 ، اوجطایٕب٘ی ػّی ، ػبضفی ٔساح حسٗ صٕسظازٜ، ػّی/ (اسدتیُ)  Thymus خٙغ ٞای ٌٛ٘ٝ

 5203ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -(.ٔسئَٛ ٔجطی) ضطیفی اثطاٞیٓ ٚ ػظیٕی فطظا٘ٝ ٚ جبثطضطیفی

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 ػّی سطزاثی، حسیٗ ویب، ضستٕی یٛ٘س/ اسدتیُ اػتاٖ ٔغاِؼات -( دْٚ فاص) ٖایشا اوِٛٛطیىی

 5204ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.٘ٛضی ٚضزی اهلل ٚ ٘یىرٛاٜ ضسَٛ ظیٜٛ، ضطیفی پطٚیع ظازٜ، صٕس

 ٌیاٜ صساػت Mentha longifolia  ٝواؿاٖ ٔٙغمٝ دس( تیپ)فـاس تطت آتیاسی سٚؽ ت /

 5205ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ثتِٛی حسیٗ

 سٚیـی ٔختّف ٔٙاعك دس ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٌٙذٔیاٖ تشیٗ ٟٔٓ ٞای خٕؼیت اسصیاتی 

 -.لصطیب٘ی فطًٞٙ جبثطاال٘صبض ٚ ظٞطا ، فیعی تمی ٔحٕس ظیّٙی، حسیٗ صفبیی، ِیّی (/اكفٟاٖ)وـٛس

 5206ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 



 ٝٔغاِؼات -عثیؼی خغشافیای آٔایؾ ٔثٙای تش تیكٙؼ ٚ داسٚیی ٌیاٞاٖ پشاوٙؾ ٘مـٝ تٟی 

 ٔحٕستمی ٚ ظیّٙی حسیٗ ، صجٛحی ضاظیٝ فیبض، ٔحٕس ذسالّی، ٔطتعی/ فاسع ٚ اكفٟاٖ ٞای اػتاٖ

 5207ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.٘ٛایی پٛض ٘جف زذت ٟٔط ٚ فیعی

 دزاس ٞای تٛدٜ دس ایشا٘ی تّٛط دسختاٖ فیضیِٛٛطیىی ٚ ٔٛسفِٛٛطیىی خلٛكیات تشسػی 

 -.ظازٜ حسیٗ جؼفط پٛضٞبضٕی، ٟٔسی ٚ فط ٘جفی ػّی ظازٜ، ٔتیٙی ٔحٕس حسیٙی، احٕس/ تّٛط صٚاَ

 5208ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 ٞای تٛدٜ دس تّٛط دسختاٖ پیىشٜ ٔختّف ٞای تخؾ دس غزایی ػٙاكش ٚضؼیت تشسػی 

 ٚ پٛضٞبضٕی ٟٔسی فط، ٘جفی ػّی ، سّیٕب٘ی ضظب ظازٜ، ٔتیٙی ٔحٕس حسیٙی، احٕس/ خـىیذٌی دزاس

 5209ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ظازٜ حسیٗ جؼفط

 ٝاػتاٖ) صاٌشع ٞای خٍُٙ دس تفشج ٞای ٔذَ اػاع تش عثیؼی ٌشدؿٍشی تٙذی ٘اضی 

 ذسطٚ ضظبیی ٚ جؼفط ٚ ؼٟٕبسجی ٔٙٛچٟط ٔحٕسپٛض، ٔبضبءاِٝ ، ظازٜ حسیٗ جؼفط فط، ٘جفی ػّی (/ایالْ

 5210ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔیطآذٛضِٛ

 پاساصیتٛئیذٞای ٚ ایشاٖ ٔشتؼی ٞای ٌٖٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 حسٗ ، ٔعاضػی حٕیس غالٔیبٖ، فبؼٕٝ فطاض، ٘بصط صبزلی، سیساثطاٞیٓ ٌّستب٘ٝ، ضظب سیس (/تٛؿٟش)آٟ٘ا

 5211ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.وبظضٚ٘ی

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی آٚسی،ؿٙاػایی،اسصیاتی خٕغ 

ضٕبضٜ  -.1394  -.لٕمبٔی فطظاز ، ٔیطوطیٕی ثٟٙبْ ، فطاٞب٘ی اثطاٞیٓ/ تٟشاٖ اػتاٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5212ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ایشاٖ عثیؼی ٔٙاتغ طٖ تا٘ه ؿىشتیغاَ خٙغ ی ٞا ٌٛ٘ٝ ٔیتٛص ٚ ٔیٛصی تٙٛع تشسػی ٚ 

 -.1394  -.فالح ِیال ٘ظط، ذٛش ضظب جٛازی، حٕیسٜ ٔطبیری، سیبٔه ػّیجب٘پٛض، بظثٟٙ/ تٟشاٖ اػتاٖ

 5213ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 اثطاٞیٓ/ والت خٛاخٝ پؼتٝ خٍُٙ دس لشق اوِٛٛطیىی ٚ اختٕاػی التلادی، اثشات تشسػی 

 ، یٛسفی ٔصٞجی ػّیطظب ، ٟ٘بضزا٘ی ػّیطظب ، ضیطزَ ضظب ٔحٕس زٚست، ٘بْ ؼیجٝ ، زضٚزی ٞبزی ذسطٚجطزی،

 5214ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.سّؽب٘ی ػجبس ،والٞی ٟٔسی ،ٔحٕسظازٜ ضظب احٕس

 ٌشْ ٔٙاعك صدایی تیاتاٖ ٞای پشٚطٜ دس واِـٛس، ٞای ػیالب اص تشداسی تٟشٜ اثشات تشسػی ٚ 

ش ضٕبضٜ ٌعاض -.1394  -.٘ژاز ٞبضٕی یٛسف ٚ وبضىی ٔحٕستمی سجعٚاض، زازضسی اثٛاِمبسٓ/ خـه

 5215ٟ٘بیی: 

 سٚیـی ٔختّف ٔٙاعك دس ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٞای ای تٛتٝ تشیٗ ٟٔٓ ٞای خٕؼیت اسصیاتی 

 ضظب ػّی ، یطتی حسیٗ ، لیصطی یساِٝ ، ضٚحب٘ی حٕیس ، تٛوّی حسیٗ(/ سضٛی خشاػاٖ) وـٛس

 5216ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.وطیٕی لبزض ثٕطٚز، حسیٗ غالٔطظب ، فالحتی حسٗ ذساضٙبس،

 ٔٙغمٝ پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشاتغ دس داْ زشایی سفتاس ٚ ٔشتؼی ٞای ٌٛ٘ٝ سخطا٘ی اسصؽ تشسػی 

 ٔجیس ، تٛوّی حسیٗ فیبض، ٔحٕس ثٕطٚز، حسیٗ غالٔطظب/ (ضیذسیٝ تشتت -خشاػاٖ) ایشاٖ سٚیـی

 5217ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ظازٜ أیطآثبزی حسٗ ٚ سّؽب٘ی ػجبس آالضّٛ، ٔٛسٛی اثطاٞیٓ ض٘ججط،

 ػّی/ فاسیاب اساضی دس وٓ آتی ٘یاص تا ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٌیاٞاٖ ػّٛفٝ ٚ تزس تِٛیذ اسصیاتی 

  5218ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:   -.1394  -.اسالٔی ػّی ٚ ٔیطػّٛی سیسضظب ، وبضىی ٔحٕستمی ٌعا٘چیبٖ،



 وـٛس سٚیـی ٔختّف ٔٙاعك دس ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٌٙذٔیاٖ تشیٗ ٟٔٓ ٞای خٕؼیت اسصیاتی 

 -.1394  -.صفطی صفط ػبٔطی، اوجط ػّی لصطیب٘ی، فطًٞٙ ٌعا٘چیبٖ، غالٔؼّی (/سضٛی خشاػاٖ)

 5219ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ٗوٛٞی زاٚداس دا٘ٝ ػّٕىشد افضایؾ تش تٛتٝ تشاوٓ تٟتشیٗ تؼیی Secale montanum  دس 

 5220ٌعاضش ٟ٘بیی:  ضٕبضٜ -.1394  -.ٔمسْ ٔحٕس ض٘ججط، ٔجیس ٌعا٘چیبٖ، ػّی/ ٘یـاتٛس ٔٙغمٝ

 ػّٛفٝ تأٔیٗ تشای پتا٘ؼیّی ػٙٛاٖ تٝ ٞاِٛفیت ٟٔٓ ٞای ٌٛ٘ٝ اص تشخی ػّٛفٝ ویفیت تشسػی 

 ٔحٕس ، ظ٘سی احسبٖ ، وبضىی ٔحٕستمی/ سضٛی خشاػاٖ اػتاٖ -عثیؼی ٔٙاتغ ػشكٝ دس داْ

 5221ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ض٘ججط ٔجیس ٔحٕسی، 

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای شٚٚ٘ا٘غپ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 سطزاثی، حسیٗ ضٔعب٘ی، ٔصؽفی/ سضٛی خشاػاٖ اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

 5222ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.لیصطی ٘صطاِٝ ٚ ضحیٕی حسٗ

 ٔطٕذی ٌُ ٔختّف ٞای ط٘ٛتیپ آِٛدٌی ٔیضاٖ تشسػی (Rosa damascena Mill  ).ٝت 

 افطٚظیبٖ، ٟٔسی ، صبزلی سیساثطاٞیٓ/ (سضٛی خشاػاٖ) وـٛس ٔختّف ٔٙاعك دس آٖ ٟٔٓ آفات

 5223ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٍ٘بضی ػجساِىطیٓ ٚ ٌعا٘چیبٖ غالٔؼّی

 آٟ٘ا  پاساصیتٛئیذٞای ٚ ایشاٖ ٔشتؼی ٞای ٌٖٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ

 -.1394  -.ػّٛی سیسجّیُ ،(ٔسئَٛ ٔجطی)صبزلی سیساثطاٞیٓ وال٘تطی، صغطسیسػّیب (/ؿٕاِی خشاػاٖ)

 5224ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 پایٝ وّىؼیٖٛ دس كٙٛتش ٔختّف اسلاْ سٚیـی ٞای ٔـخلٝ ٚ ٔٛسفِٛٛطی فِٙٛٛطی، تشسػی 

 -.ضججیٝ اوطْ ، ایٕب٘ی ٟٔسی ،(ٔسئَٛ ٔجطی) لبسٕی... ا ضفؼت ثعضٌٕٟط، ػّی/ ؿٕاِی خشاػاٖ -ٔادسی

 5225ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی اسصیاتی ؿٙاػایی، آٚسی، خٕغ 

 5226ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  - .سؼیسی ػجبس ، ػبٔطی اوجط ػّی/ ؿٕاِی خشاػاٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ یٔشتؼ ٌیاٞاٖ تزٚس ٚضفاظت ٔمذٔاتی آٚسی، ؿٙاػایی، اسصیاتی خٕغ 

 -.ضجبػی ٔحٕس ٚ ٔٛحس ثیبت فطظاز ٔٛسٛی، احٕس آلبجبّ٘ٛ، فطٞبز/ ص٘داٖ-(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5227ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 ػّٛفٝ تأیٗ تشای پتا٘ؼیّی ػٙٛاٖ تٝ ٞاِٛفیت ٟٔٓ ٞای ٌٛ٘ٝ اص تشخی ػّٛفٝ ویفیت تشسػی 

 -.صفطی ٞٛضٕٙس ٚ ٔحجی ػّی جؼفطی، اضطف ػّی ٖ،اصفٟب ظ٘سی احسبٖ/ عثیؼی ٔٙاتغ ػشكٝ دس داْ

 5228ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 احٕس /آٖ ؿٛسی تٝ تطُٕ ٔیضاٖ تؼییٗ ٚ ختشٚفا ٌیاٜ ٞای ٟ٘اَ سؿذ تش ؿٛسی تأثیش تشسػی 

 5229ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ػجبسی حٕیسضظب ٚ ٘ژاز ثیعبیی ٔسؼٛز أیط وٙطّٛ، ٞبضٓ ضحٕب٘ی،

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 ٘ىٛ، تٛوّی حسیٗ ظازٜ، حسیٗ جؼفط ویب، ضستٕی یٛ٘س  سطزاثی، حسیٗ (/دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

ضٕبضٜ  -.1394  -.ضاز ٞبزی ٔحٕس ٌٛزضظی، غالٔطظب پَٛ، فطجی ػّی ضٚضٗ وطٔیبٖ، ضظب پٛض، حٕعٜ ٔجتجی

 5230ش ٟ٘بیی: ٌعاض



 ٝٞای اػتاٖ) صاٌشع ٞای خٍُٙ دس تفشج ٞای ٔذَ تشاػاع عثیؼی ٌشدؿٍشی تٙذی ٘اضی 

 -.پٛضٞبضٕی ٟٔسی وٙطّٛ، ٞبضٓ جؼفطی، ٔصؽفی ٔیطآذٛضِٛ، ذسطٚ (/وشٔا٘ـاٜ ٚ ایالْ فاسع،

 5231ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 خٙغ ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ ط٘تیىی رخایش اسصیاتی ٚ ؿٙاػایی Tanacetum  دس ٔٛخٛد 

 سیسضظب پّٟٛا٘ی، ٔحٕسضظب ػّیعازٜ، ػّی ٔحٕس سیسیبٖ، سیساسٕؼیُ/ ایشاٖ عثیؼی ٔٙاتغ طٖ تا٘ه

 -.حسیٙی فالح ِیال ضب٘جب٘ی، صبِحی پطٚیٗ جٛازی، حٕیسٜ ایعزپٙبٜ، ٔؼصٛٔٝ أیطذب٘ی، ٔحٕٛز صفٛی،

 5232ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 تاتٛ٘ٝ خٙغ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ ٘تیىیط رخایش اسصیاتی ٚ ؿٙاػایی Matricaria، Anthemis 

&Tanacetum  اضطف ػّی ػّیعازٜ، ػّی ٔحٕس/ ایشاٖ عثیؼی ٔٙاتغ طٖ تا٘ه دس ٔٛخٛد 

 5233ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.جؼفطی

 سٚاٖ ٞای ٔاػٝ تثثیت دس ٘فتی ٔاِر خایٍضیٙی ٔٙظٛس تٝ ؿیٕیایی ٞای ٔاِر واسایی تشسػی /

 5234ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ذبوسبضیبٖ فطٞبز ٚ وطیٕی اضٚجؼّی ٞی،ذسطٚضب ٔحٕس

 ،وٟٙؼاَ دسختاٖ اعّغ تٟیٝ ٚ ٌاٜ رخیشٜ ایداد ٚ تىثیش سٚیـٍاٜ، تشسػی ٚ ٔؼشفی ؿٙاخت 

 ّٔی ػغص دس دسختاٖ ایٗ ٔؼشفی ٚ دسختاٖ، ایٗ اعالػات ثثت ٚ وـٛس اػتاٖ 15  دس ایشاٖ

 ٔسؼٛز ،أیط ضیطٚا٘ی ا٘ٛضیطٚاٖ ، صٕسی ٚزٚٚز ، تیٕٛضی ٔطیٓ ازٜ،  ٕسٔح ذٛضٙٛیس، ٔصؽفی/ خٟا٘ی ٚ

 5235ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ظٔب٘یبٖ ٘بٞیس ، ثیعبیی

 ٔجیس وٙطّٛ، ٞبضٓ/ ٔاص٘ذساٖ اػتاٖ ٔٛسدی ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) وـٛس پیـاًٞٙ خٍّٙىاسی 

 5236ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حسٙی

 تّٛط ٌاَ اص اػتخشاخی تشویثات وـی ضـشٜ ٚ تاوتشیایی ضذ لاسزی، ذض خٛاف اسصیاتی 

Aphelonyx persica  ٚ ٖوٍٟیّٛیٝ اػتاٖ دس سٍ٘شصی كٙایغ دس آٖ اص اػتفادٜ أىا ٚ 

 5237ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.صبزلی سیساثطاٞیٓ/ تٛیشاضٕذ

 اؿداس ػفیذ پشٚا٘ٝ سٚٞایال ٚ ؿفیشٜ اص ضـشات تیٕاسٌش ٞای لاسذ خذاػاصی أىاٖ تشسػی 

(Drury) Hyphantria cunea  ،خذایٝ  5 تا آٟ٘ا تیٕاسٌشی ٔمایؼٝ ٚ اسصیاتی Beauveria 

bassiana  ٔؼصٛٔٝ سیسٜ ظاضع، ضسَٛ ػسىطی، حسٗ فبضسی، ٔحٕسجؼفط/ آصٔایـٍاٜ ؿشایظ دس 

 5238ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ظیٙبِی ستبض ٚ صبِح ٔٙصٛض ظٔب٘ی،

 ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ ػاصٌاسی ٚ ػّٕىشد اخضا ٚ ػّٕىشد دس تٙٛع تشسػی .Satureja 

ssp  اضطف ػّی ،فطٚتٗ ٔسیح ،ِجبسچی ٔحٕسحسیٗ ػمسائی، ؼجبئی سیسضظب/ وـٛس ٔٙاعك اص تشخی دس 

ضٕبضٜ  -.1394  -.پٛض ٌّی ٔصؽفی ،ٔحجی جٛاز ،ٔیطجب٘ی ِیال ،  ػبضفی ٔساح حسٗ، ظاز جٓ ظیجب ،جؼفطی

 5239ٟبیی: ٌعاضش ٘

 ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ ػاصٌاسی ٚ ػّٕىشد اخضا ٚ ػّٕىشد دس تٙٛع تشسػی( .Satureja  دس 

 فطضتٝ ٚ ػمسائی ؼجبئی سیسضظب ، ٔیطجب٘ی ِیال /ٕٞٙذ( تطمیمات ایؼتٍاٜ) وـٛس ٔٙاعك اص تشخی

 5240ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.وطْ اسسی

 ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ ػاصٌاسی ٚ ػّٕىشد اخضا ٚ ػّٕىشد دس تٙٛع تشسػیSatureja spp.  

ضٕبضٜ  -.1394  -.ِجبسچی حسیٗ ٔحٕس (/ ٕٞٙذ تطمیمات ایؼتٍاٜ) وـٛس ٔٙاعك اص تشخی دس

 5241ٌعاضش ٟ٘بیی: 



 پایٝ وّىؼیٖٛ دس كٙٛتش ٔختّف اسلاْ سٚیـی ٞای ٔـخلٝ ٚ ٔٛسفِٛٛطی فِٙٛٛطی، تشسػی 

 فطحعا ٚ اسسی فطٞبز ٚ والٌطی ٔحسٗ ثبلطی، ضظب ، ٔسیطضحٕتی ضظب ػّی لبسٕی، ِٝ / ٔادسی

 ٚ ػّیعازٜ ثٟٕٗ ٚ ٚفب٘یب ثٟطاْ ٚ زا٘طٛض ػّی حیسض ٚ وٛپط ٔٛسٛی ػجبس سیس ٚ أب٘عازٜ اِٝ ثیت ٚ سؼیس وبظٕی

 5242ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٞٙطٚض وطیٓ ٚ حٙیفٝ سیبٔه ٚ وطیٕی ذسا ػّی

 فیضیىی خٛاف Canabis sativa  /ٔسؼٛزضظب ثطاظ٘سٜ، یٔحٕسٟٔس فبٔیّیبٖ، حسیٗ عایطی،ج ضظب 

 5243ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حسیٙرب٘ی حسیٗ حجیجی،

 ٟٔسٚی سؼیس/ ؿاٞذا٘ٝ ٌیاٜ ػالٝ ٔغض اِیاف اص ؿذٜ ػاختٝ ای وٍٙشٜ واغز ٞای ٚیظٌی تشسػی 

 -.1394  -.حسیٙرب٘ی ٗحسی ٚ ضٚغٙی فرطیبٖ ػجبس ثطاظ٘سٜ، ٟٔسی ٔحٕس حجیجی، ٔسؼٛزضظب آثبزی، فیط

 5244ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ٜخٕیشواغز تِٛیذ تشای ٌشا٘ذیغ ٌٛ٘ٝ اواِیپتٛع زٛب اص ٔذت وٛتاٜ تشداسی تٟش 

 5245ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٟٔسٚی سؼیس/ سٚص٘أٝ

 اثٛاِفعُ حسیٙرب٘ی، حسیٗ ٌّجبثبیی، فطزاز/ اسٜ خان اص ػیٕاٖ زٛب آخش ػاخت تشسػی 

 5246ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حسٙی حبج ضظب ٚ فرطیبٖ ػجبس ٘ٛضثرص، أیط ،وبضٌطفطز

 ٝدسكٙایغ اػتفادٜ ٔٙاػة غیشزٛتی ِیٍٙٛػِّٛضی ٔٙاتغ ؿیٕیایی آ٘اتٛٔیىی اعّغ تٟی 

 ٘ٛضیٗ،  فطزازٌّجبثبیی،  فرطیبٖ ػجبس،  فبٔیّیبٖ حسیٗ،  ظازٜ حسیٗ ػجساِطحٕٗ، صبِح وبٔیبض/ واغزػاصی

 5247ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.پژٜٚ پبضسب زاٚٚز ؼغطایی،

 ٜٔىا٘یىی ؿیٕیایی سٚؿٟای تا واغز كٙایغ دس تاٌاع اص اػتفاد Steam Explosion  /وبٔیبض 

 وبضٌط اثٛاِفعُ ٘ٛضثرص، أیط ٌّجبثبیی، فطزاز ٟٔسٚی، سؼیس فرطیبٖ، ػجبس ِتیجبضی، جٟبٖ احٕس صبِحی،

 5248ٟبیی: ضٕبضٜ ٌعاضش ٘ -.1394  -.فطز

 ٔٙاعك تشخی دس ؿذٜ وـت ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ اػا٘غ ویفیٚ  وٕی تدضیٝ ٚ اػتخشاج 

 ػمسایی، ؼجبیی سیسضظب ظاز، جٓ ظیجب ٘بزضی، ٔحٕٛز ٔیطظا، ٟٔسی سفیسوٗ، فبؼٕٝ/ وـٛس اوِٛٛطیه

بضٜ ٌعاضش ضٕ -.1394  -.اسٕبػیّی افسب٘ٝ ِجبسچی، حسیٗ ٔحٕس، ضٔعب٘ی ثرتیبضی ٔحٕس پٛض، ٌّی ٔصؽفی

 5249ٟ٘بیی: 

 خزب دػتٍاٜ تا آسٚٔاتٛتشاپی دس اػتفادٜ تشای ٔؼغش ٞای ٌُ سایطٝ آ٘اِیض ٚ آٚسی خٕغ 

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1394  -.٘بزضی ٔحٕٛز ،وٗ سفیس فبؼٕٝ ،جبیٕٙس وبٔىبض ضظبیی، ثبلط ٔحٕس/ سایطٝ

 5250ٟ٘بیی: 

 وـت تشسػی: ٔٛسدی ٝٔغاِؼ -دائٕی ػّفی تشٌاٖ پٟٗ اػتمشاس ٚ وـت ٞای سٚؽ تشسػی 

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1394  -.ٔحجی ػّی/ آتؼشد ٕٞٙذ ایؼتٍاٜ دس  Visia Vilosa ٌٛ٘ٝ اػتمشاس ٚ

 5251ٟ٘بیی: 

 ٝٞای اػتاٖ) عثیؼی خغشافیای آٔایؾ ٔثٙای تش كٙؼتی ٚ داسٚیی ٌیاٞاٖ پشاوٙؾ ٘مـٝ تٟی 

 ػظیٕی، فطظا٘ٝ یبض،ف ٔحٕس (/اسدتیُ تختیاسی، ٚ زٟاسٔطاَ ؿٕاِی، خشاػاٖ سضٛی، خشاػاٖ

 ٔطتعی،  ؼٛلی اهلل لسضت ظازٜ، آثبزی أیط حسٗ ، ٘ٛایی پٛض ٘جف ٟٔطزذت ػطٛضی، پطٚا٘ٝ ضبٞٙسٜ، ضظب

 5252ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.٘بؼمی سؼیسٜ اوجطظازٜ،

 ٔٙغمٝ پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشاتغ دس داْ زشایی سفتاس ٚ ٔشتؼی ٞای ٌٛ٘ٝ سخطا٘ی اسصؽ تشسػی 

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1394  -.فیبض ٔحٕس ، آِٙی اوجطظازٜ ػّی اسٕؼیُ (/ػثالٖ -اسدتیُ) ایشاٖ سٚیـی

 5253ٟ٘بیی: 



 (/ واستشدی ٍ٘شؽ تا) ػٕٙاٖ اوِٛٛطیىی ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع ٌٛ٘ٝ ػّٕىشد تشسػی

ش ضٕبضٜ ٌعاض -.1394  -.ثٟبزضی فطظا٘ٝ لطثب٘یبٖ، زاضیٛش وٙطّٛ، ٞبضٓ سطزاثی، حسیٗ ضطیفیٝ، حیسض

 5254ٟ٘بیی: 

 ػّٛفٝ تأٔیٗ تشای پتا٘ؼیّی ػٙٛاٖ تٝ ٞاِٛفیت ٟٔٓ ٞای ٌٛ٘ٝ اص تشخی ػّٛفٝ ویفیت تشسػی 

 حسٙی... ا ٘صطت  اصفٟبٖ، ظ٘سی احسبٖ لطثب٘یبٖ، زاضیٛش/ ػٕٙاٖ اػتاٖ -عثیؼی ٔٙاتغ ػشكٝ دس داْ

 5255ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.تطحٕی ٔحٕس أیطجبٖ، ٔحٕس ،

 اػتاٖ اوِٛٛطیه ٔختّف ٔٙاعك عثیؼی ٔشاتغ ٌشایؾ ٚ ٚضؼیت دس لشق یشتأث تشسػی 

 ٔطتعی ٚ فطز ٘جٛی حسیٗ، لطثب٘یبٖ زاضیٛش، ٘جبتیبٖ اثٛاِفعُ ،ٔحٕسی اسٕبػیُ ، ٔظفطی ٔسّٓ/ ػٕٙاٖ

 5256ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.اوجطظازٜ

 ٞشتاسیْٛ تـىیُ ٛسٔٙظ تٝ( تشیٛفیت ٚ تاِٛفیت) ٌُ تی ٌیاٞاٖ ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 5257ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔؼصٛٔی اصغط ػّی حبتٕی، احٕس/ فاسع - ایشاٖ دس تخللی

 ٔٙاتغ ٞای ػشكٝ دس اػتفادٜ ٔٛسد ای ػّٛفٝ ٞای ٍِْٛ ویفیت تٟثٛد ٞای سٚؽ تشسػی 

 بِحی،ص ٔحٕس صبِحی، ٌطضبست حبتٕی، احٕس ضٚضٗ، ٚحیس ثطزثبض، تبج ظضیٗ/ فاسع اػتاٖ عثیؼی

 5258ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حیسضی وّثْٛ

 آٟ٘ا  پاساصیتٛئیذٞای ٚ ایشاٖ ٔشتؼی ٞای ٌٖٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ

 5259ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حبتٕی احٕس ،سؼبزتی سیسحسٗ حسیٗ، آَ اصغط سیس (/فاسع)

 سیساصغط/ فاسع -( ٞا ٍِْٛ خض تٝ) ایٝ ػّٛف ٌیاٞاٖ تزسخٛاس آفات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 5260ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حبتٕی احٕس ،سؼبزتی حسٗ سیس حسیٗ، آَ

 ایشاٖ دس آٟ٘ا عثیؼی دؿٕٙاٖ ٚ ٔشتؼی ٞای ٍِْٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 5261ش ٟ٘بیی: ضٕبضٜ ٌعاض -.1394  -.حبتٕی احٕس ،حسیٗ آَ اصغط سیس سؼبزتی، سیسحسٗ (/فاسع)

 ٝ(/تٟشاٖ واج)تشي ػٛص٘ی ٞای ٟ٘اَ دس ٞشص ٞای ػّف وٙتشَ ٔختّف ٞای سٚؽ ٔمایؼ 
 -.جٛوبض الزٖ ،اِسیٗ ٔؼیٗ ٔحٕٛز حسیٗ، آَ سیساصغط لعِی، زیٗ فطخ ضجطی، ضبٞطخ سؼبزتی، سیسحسٗ

 5262ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 ٟٝٙفشاػیٖٛ داسٚیی ی ٌٛ٘ٝ تٙذی پ (Marrubium astracanicum  )ٞای سٚیـٍاٜ دس 

 جٛوبض، الزٖ ٘جبثت، ٔسؼٛز حبتٕی، احٕس ضٚضٗ، ٚحیس ؼیجی، ٔحٕس ذساحبٔی، لبسٓ/ ٟٔاسِٛ ی ضٛضٝ

 5263ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔصؽفٛی صبِح سیس

 ٟٝٙوّپٛسٜ داسٚیی ی ٌٛ٘ٝ تٙذی پ (Teucrium polium  )ی ضٛضٝ ٞای سٚیـٍاٜ دس 

 صبِح سیس جٛوبض، الزٖ ٘جبثت، ٔسؼٛز حبتٕی، احٕس ضٚضٗ، ٚحیس ؼیجی، ٔحٕس  ذساحبٔی، لبسٓ/ ٟٔاسِٛ

 5264ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔصؽفٛی

 ٟٝٙداس وشن ای ػٙثّٝ داسٚیی ی ٌٛ٘ٝ تٙذی پ (Stachys inflata  )ٞای سٚیـٍاٜ دس 

 جٛوبض، الزٖ جبثت،٘ ٔسؼٛز حبتٕی، احٕس ضٚضٗ، ٚحیس ؼیجی، ٔحٕس ذساحبٔی، لبسٓ/ ٟٔاسِٛ ی ضٛضٝ

 5265ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔصؽفٛی صبِح سیس

 ٝاػتاٖ) صاٌشع ٞای خٍُٙ دس تفشج ٞای ٔذَ اػاع تش عثیؼی ٌشدؿٍشی تٙذی ٘اضی 

 ذسطٚ ٚ ضٚستب ؼٛثی ،ػجبسی ػّیطظب ،جٛوبض الزٖ ،پٛض حٕعٜ ٔجتجی ثطزثبض، وبظٓ سیس (/فاسع

 5266ٟبیی: ضٕبضٜ ٌعاضش ٘ -.1394  -.ٔیطآذٛضِٛ



 اػتاٖ دس خـىی تٙؾ تٝ زٙذػاِٝ یٛ٘دٝ تٛٔی اسلاْ اِؼُٕ ػىغ ٚ ط٘تیىی تٙٛع تشسػی 

 5267ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.٘صیطظازٜ ػجساِطظب، جؼفطی اضطف ػّی ضیبست، ٟٔط٘بظ/ فاسع

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 وبظٓ سیس سطزاثی، حسیٗ پٛض، حٕعٜ ٔجتجی/ فاسع اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ ٛطیىیاوِٛ

 5268ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.لبئسی صبزق ٔحٕس ، ػجبسی ضظب ػّی ٘جبثت، ٔسؼٛز ثطزثبض،

 فیتٛؿیٕی تشسػی Stachys inflata  ٖفطظا٘ٝ ، ظازٌبٖ ثٟٕٗ ػبؼفٝ ضٚضٗ، ٚحیس/ فاسع دساػتا 

ضٕبضٜ  -.1394  -.ثطزثبض تبج ظضیٗ ،جٛوبض الزٖ ، ثرص ٟٔط اصغط، حبتٕی احٕس ،ذساحبٔی لبسٓ ، یبٖظاضػ

 5269ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ٔختّف ٞای خٕؼیت فیتٛؿیٕی ٔمایؼٝ ٚ ؿٙاػایی Teucrium polium  ٖفاسع دساػتا /

 الزٖ ،ثرص ٟٔط غطاص ،حبتٕی احٕس، ذساحبٔی لبسٓ، ظاضػیبٖ فطظا٘ٝ، ظازٌبٖ ثٟٕٗ ػبؼفٝ ضٚضٗ، ٚحیس

  5270ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ثطزثبض تبج ظضیٗ، جٛوبض

 فیتٛؿیٕی تشسػیMarrubium astracanicum  ٖػبؼفٝ ضٚضٗ، ٚحیس/ فاسع دساػتا 

 تبج ظضیٗ ،جٛوبض الزٖ ،ثرص ٟٔط اصغط ،حبتٕی احٕس ،ذساحبٔی لبسٓ ، ظاضػیبٖ فطظا٘ٝ، ظازٌبٖ ثٟٕٗ

 5271ٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: ضٕبض -.1394  -.ثطزثبض

 ؿشایظ دس آٟ٘ا ٔؤثشٜ ٔٛاد ٔمایؼٝ تا فاسع اػتاٖ داسٚئی ٟٔٓ ٌیاٜ ٌٛ٘ٝ زٙذ واؿت تشسػی 

 ،حبتٕی احٕس ،صبزلی... ا حطٕت ،ظاضػیبٖ فطظا٘ٝ ،ظازٌبٖ ثٟٕٗ ػبؼفٝ ضٚضٗ، ٚحیس/ ٔضسػٝ ٚ سٚیـٍاٞی

 5272ضش ٟ٘بیی: ضٕبضٜ ٌعا -.1394  -.ثطزثبض تبج ظضیٗ ،جٛوبض الزٖ ،ثرص ٟٔط اصغط

 پاساصیتٛئیذٞای ٚ ایشاٖ ٔشتؼی ٞای ٌٖٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 چطذچیبٖ، ٔحٕس ، لطاِی ثبثه ضضٛ٘س، سؼیس ، ٞبضٕی ضظاظ ضظب سیس ظضٍ٘بض، ػّی (/لضٚیٗ)آٟ٘ا

 5273ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.صبزلی اثطاٞیٓ سیس

 ٞشتاسیْٛ تـىیُ ٔٙظٛس تٝ( تشیٛفیت ٚ اِٛفیتت) ٌُ تی ٌیاٞاٖ ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 لبسٓ ضظب ٞبضٕی، ضظاظ ضظب سیس ظضٍ٘بض، ػّی چطذچیبٖ، ٟٔسی ٔحٕس (/لضٚیٗ) ایشاٖ دس تخللی

 5274ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔؼصٛٔی اصغط ػّی ٚ ٘ژاز

 ّفٔخت ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 ػجبس سطزاثی، حسیٗ ٘ىٛیی، تٛوّی حسیٗ/ لٓ اػتاٖ ٔغاِؼات -( دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

 5275ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔطازی ٔحٕسضظب ٚ از٘ب٘ی ٟٔسی سیس پٛضٔیسا٘ی،

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی اسصیاتی ؿٙاػایی، آٚسی، خٕغ 

 وسٚضی ضظب ٔحٕس ، پٛضٔیطظایی احٕس ،پٙبٜ ایعز ٔؼصٛٔٝ ، ای غٙچٝ ٔبضبهلل/ وشٔاٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5276ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ضحٕب٘ی غالٔحسیٗ ،

 تٙٝ ٔیٜٛ سٚغٗ وٕیت تش اوِٛٛطیىی ؿشایظ تشخی تأثیش اسصیاتی (Pistacia atlantica  )دس 

 5277ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.زا٘یٔط فیطٚظ ٚ وبضٌط یؼمٛة یٛسفی، ثبیعیس/ وشدػتاٖ

 ثبیعیس ، پٛضٞبضٕی ٟٔسی ، فب٘ی ثٟطٚظ/ ٔشیٛاٖ ٞای خٍُٙ دس تّٛط ٞای ٌشٜٚ خؼت پشٚسؽ 

 5278ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.حیسضی اضوبٖ ، ٔٙصٛضی فطظاز ٔطزا٘ی، فیطٚظ یٛسفی،

 ٔختّف ٘ٛاضی دس پتٛعاواِی كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 اضسالٖ ، اسسی ثٙی ٔحسٗ سطزاثی، حسیٗ اسفٙسیبضپٛض، پیٕبٖ (/وشٔاٖ اػتاٖ) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

 5279ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ػصبضٜ حسٗ ٔحٕس ٚ پٛضصفطی ثیژٖ ، ضىطچیبٖ



 ـٛسو سٚیـی ٔختّف ٔٙاعك دس ػاِٝ زٙذ ای ػّٛفٝ ٌٙذٔیاٖ تشیٗ ٟٔٓ ٞای خٕؼیت اسصیاتی 

 ضظب ٔحٕس ، یعزی ضطیفی ٔحٕس ، پٛضٔیطظایی احٕس ، لصطیب٘ی فطًٞٙ ضحٕب٘ی، غالٔحسیٗ (/وشٔاٖ)

  5280ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.اثطاٞیٕی جالَ سیس ٚ وسٚضی

 ٝایشاٖ دس خشٔا خا٘ٛادٜ فّٛس ٍ٘اسؽ ٚ تٟی- Palmae  /ٜ٘ؼٙبیی یٛسف صسیمٝ ذساضٙبس، ٔٙصٛض ٚ 

 5281ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.اسسی ٔصؽفی

 ٝاػتاٖ) صاٌشع ٞای خٍُٙ دس تفشج ٞای ٔذَ اػاع تش عثیؼی ٌشدؿٍشی تٙذی ٘اضی 

 ػّی،  تٛوّی احٕس،  ثرت ثّٙس فطیسٖٚ حسٙی، ذبٖ ٔؼصٛٔٝ احٕسی، ٔحٕس ذساوطٔی، یحیی(/ وشٔا٘ـاٜ

 5282ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔیطآذٛضِٛ ذسطٚ ٚ ٚ٘سی ظٞطٜ اصغط

 ثّٛوی ِطىط اثطاٞیٓ/ ٌیالٖ الّیٕی ؿشایظ دس كٙٛتش خذیذ وّٗ اص دٜ ػاصٌاسی ػیتشس ، 

 ٔٙصٛض وٟٙٝ، احسبٖ وٛپط، ٔٛسٛی.. ػجسا سیس ظازٜ، أبٖ.. ا ثیت ، ضحٕتی ٔسیط ػّیطظب ، فبضسی جؼفط ٔحٕس

 5283ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.. صبِحی

 ٞشتاسیْٛ تـىیُ ٔٙظٛس تٝ( تشیٛفیت ٚ تاِٛفیت) ٌُ تی ٌیاٞاٖ ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

 ،أّطی أیٗ ٔسؼٛز ،اوجطظازٜ ػجبس ،ٔؼصٛٔی اصغط ػّی ٔطازی، ایٛة/ (ٌیالٖ) ایشاٖ دس تخللی

 5284ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.پٛضأیٙی ٔٙصٛض

 اضسالٖ ظازٜ، أبٖ اِٝ ثیت/ ٌیالٖ اػتاٖ ٔٛسدی ٔغاِؼٝ( دْٚ فاص) وـٛس پیـاًٞٙ خٍّٙىاسی 

ضٕبضٜ ٌعاضش  - .1394  -.وٙطّٛ ٞبضٓ ٔحٕسپٛضٚ پطیسب ،أّطی أیٗ ٔسؼٛز ضیطاظ، ذب٘جب٘ی ثبثب ، ٕتیٞ

  5285ٟ٘بیی:  

 ٗوّٗ كٙٛتش تّفیمی وـت فاكّٝ تشیٗ ٔٙاػة تؼیی P.deltoides 69/55  تاداْ صساػت تا 

 -.وٟٙٝ احسبٖ ظازٜ، أبٖ ..ا ثیت ، ثّٛوی ِطىط اثطاٞیٓ ، اسسی فطٞبز وٛپط، ٔٛسٛی ػجساِٝ سیس/ صٔیٙی

 5286ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: -.1394 

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی ؿٙاػایی، اسصیاتی آٚسی، خٕغ 

 -.ضب٘جب٘ی صبِحی پطٚیٗ، ٞٛضیبض ٔحطْ ٔطازی ایٛة اوجطظازٜ، ػجبس/ ٌیالٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5287ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 

 18  ضٛصٜ) وسا وٜٛ ٔٙغمٝ ٞای خٍُٙ دس ػٛصی آتؾ تٝ ضؼاع ٔٙاعك ییؿٙاػا  

 ٚ ٟٔاس ٔٙظٛس تٝ آتؾ تشاتش دس آٖ دسختی ٞای ٌٛ٘ٝ تٙذی عثمٝ ٚ( ٌیالٖ اػتاٖ خٍّٙذاسی

 اذٛاٖ، ضظب آذٛضِٛ، ٔیط ذسطٚ ، جؼفطی ٔصؽفی ، أّطی أیٗ ٔسؼٛز/ ػٛصی آتؾ ػغٛش واٞؾ

 وبٔجیع ٔطازی، ایٛة ،یبضٔٙس حٕیس حسٙی، ٔجیس ػّیسٚست، ٔسؼٛز ، صبِحی ٔٙصٛض ، ظاٞسی صجح ضٟطیبض

 5288ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.أیٙیبٖ جٕطیس ٟٔسٚی، ضأیٗ یٛسفی،

 اػتاٖ ٞای خٍّٙىاسی دس آٟ٘ا ٟٔٓ آفات تؼییٗ ٚ تشٌاٖ ػٛص٘ی ٟٔٓ پایاٖ تٙذ فٖٛ تشسػی 

 -.1394  -.فبضسی جؼفط ٔحٕس ٚ ظازٜ أبٖ.. ا ثیت ی،أّط أیٗ ٔسؼٛز یبضٔٙس، حٕیس صبِحی، ٔٙصٛض/ ٌیالٖ

 5289ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 زاضیٛش سطزاثی، حسیٗ وطٔیبٖ، ضظب/ ِشػتاٖ اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

  5290ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:   -.1394  -.ْٔمس حسٙی اسفٙسیبض فط، ٟٔسی

 ٝزاضیٛش سٟط، سیسضحٕبٖ/ ِشػتاٖ اػتاٖ( صاٌشع) ایشاٖ غشب خٍّٙی ٞای اوٛػیؼتٓ ٔغاِؼ 

 ضید ٔطیسی، ٔصؽفی پطٚیعی، فبؼٕٝ ٟٔط٘یب، ٔحٕس پیبٔٙی، ویب٘فط وطٔی، ضبٜ ػعیعاِٝ ٚ٘س، سپٝ ٔطاز فط، ٟٔسی



ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.جّیّی ػبزَ احٕسی، ضٟال جٟب٘پٛض،.. ا فطج سٛضی، ػجبس ػعیعی، ٔطاز

5291 

 ٔشصٜ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ ػاصٌاسی ٚ ػّٕىشد اخضا ٚ ػّٕىشد دس تٙٛع تشسػی Satureja spp  

 پطٚیٗ ٚ ٟٔط٘یب ٔحٕس ػمسائی، ؼجبئی سیسضظب ، احٕسی ضٟال (/ِشػتاٖ) وـٛس ٔٙاعك اص تشخی دس

 5292: ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی -.1394  -.سٛضی

 ٞشتاسیْٛ تـىیُ ٔٙظٛس تٝ( تشیٛفیت ٚ تاِٛفیت)ٌُ تی ٌیاٞاٖ ٚؿٙاػایی آٚسی خٕغ 

 اصغط ػّی ٚ سٛضی پطٚیٗ وطیٕی، ٔحٕسػّی ٟٔط٘یب، ٔحٕس احٕسی، ضٟال (/ِشػتاٖ) دسایشاٖ تخللی

 5293ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ٔؼصٛٔی

 پاساصیتٛئیذٞای ٚ یشاٖا ٔشتؼی ٞای ٌٖٛ تزسخٛاس ضـشات ؿٙاػایی ٚ آٚسی خٕغ 

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1394  -.صبزلی اثطاٞیٓ سیس،  ٟٔط٘یب ٔحٕس، پیطٚظی فبؼٕٝ تٛوّی، ٔجیس (/ِشػتاٖ)آٟ٘ا

 5294ٟ٘بیی: 

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 سطزاثی، حسیٗ پَٛ، فطجی ٚضٙؼّیض/ ٔاص٘ذساٖ اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

ضٕبضٜ  -.1394  -.سٛضی ػجبس غالْ ٚ سطایی اؼبق غطیت ثیژٖ،  ثحطی ٌطجی یٛسف ، ویبزِیطی ضٟطاْ

 5295ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 اِثشص خان ٚ آب ٔذیشیت خأغ عشش دس ؿذٜ ا٘داْ ٞای خٍّٙىاسی اسصیاتی ٚ پایؾ /

 ،سبزاتی احسبٖ سیس ،ػٕٛظاز تمی ٔحٕس ،٘ٛضٚظی ّیضؼجب٘ؼ ،جؼفطظازٜ حسیٗ ، ؼبِص ضظبیی اوجط ػّی سیس

ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.آٍٞٙطی ٔحسٗ ،اسپٟجسی وبٔجیع ،ٚض٘سی ثطیٕب٘ی حسٗ، ػّیپٛض ػجبس

5296 

 ٟ٘اِؼتاٖ دس اِشؿذ ػشیغ ٟ٘اَ ا٘ثٜٛ تِٛیذ ٔٙظٛس تٝ ٚضـی ٌیالع ٘خثٝ ٞای پایٝ اسصیاتی 

 حسیٗ ٚ ظازٜ احتطبْ ٔحٕس ذٛض٘ىٝ، اهلل سیف ، یاسپٟجس وبٔجیع/ فشیٓ زٛب ػٟأی ؿشوت

 5297ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.٘سٚضٗ ٔیطظایی

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ضفاظت ٚ ٔمذٔاتی اسصیاتی ؿٙاػایی، آٚسی، خٕغ 

، ٌٛزضظی غالٔطظب، ػّیعازٜ ٔحٕسػّی فطاٞب٘ی، فطٟٔیٙی ػّی/ ٔشوضی اػتاٖ -(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5298ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.آظزٚ ظیبء -ضٙبس حك ٔحٕٛز، ٔیطزاٚزی ٕیسضظبح

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 حسیٗ ٌٛزضظی، غالٔطظب/ (ػاٜٚ ٔٙغمٝ) ٔشوضی اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1394  -.ضٙبس حك ٔحٕٛز ، ضیطٔطز ٔٙصٛض ،ِٛ احٕس فبؼٕٝ ،ٚزیضظبٔیطزاٚ حٕیس ،سطزاثی

 5299ٟ٘بیی: 

 ٔختّف ٘ٛاضی دس اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 ٌٛزضظی، غالٔطظب (/ٔطالت ٔٙغمٝ) ٔشوضی اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

 5300ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.ػطثی أیط ،اظزٚ ظیب ،ِٛ احٕس فبؼٕٝ سطزاثی، ٗیحس

 تمٛیت ٔٙظٛس تٝ ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تزٚس ٚضفاظت ٔمذٔاتی آٚسی، ؿٙاػایی، اسصیاتی خٕغ 

 -.٘صیطی ٔحسٗ ٔظٟط، ضججی ػّیطظب ذب٘ی، صفی ویٛاٖ ، وّٛ٘سی ضٔعبٖ/ ٕٞذاٖ-(ػْٛ فاص) طٖ تا٘ه

 5301ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394 



 ٔختّف دس٘ٛاضی اواِیپتٛع كٙؼتی ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای پشٚٚ٘ا٘غ ػّٕىشد ٚ ػاصٌاسی تشسػی 

 ٟٔسی ٚ سطزاثی حسیٗ ضاز، ٞبزی ٔحٕس/ یضد اػتاٖ ٔغاِؼات -(دْٚ فاص) ایشاٖ اوِٛٛطیىی

 5302ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.سّؽب٘ی

 ػّٛفٝ تأٔیٗ تشای ا٘ؼیّیپت ػٙٛاٖ تٝ ٞاِٛفیت ٟٔٓ ٞای ٌٛ٘ٝ اص تشخی ػّٛفٝ ویفیت تشسػی 

 ٟٔسی ،زضتىیبٖ وبظٓ ،ظ٘سی احسبٖ ظاضع، ٔصؽفی/ یضد اػتاٖ - عثیؼی ٔٙاتغ ػشكٝ دس داْ

 5303ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1394  -.سّؽب٘ی

 صیتٖٛ خٛاس زٛب آفت عثیؼی دؿٕٙاٖ ؿٙاػایی ٚ صیؼتی ٞای ٚیظٌی Euzopherodes 

vapidella vapidella Mann، (Lepidoptera: Pyralidae  )حسٗ/ فاسع اػتاٖ دس 

 5304ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1389  -.سؼبزتی سیسحسٗ حسیٗ، آَ سیساصغط ٔٙصٛض، آَ

 ضٕبضٜ  -.1391  -.وٙطّٛ ٞبضٓ (/تىٕیّی فاص)ٔاص٘ذساٖ - وـٛس پیـاًٞٙ خٍّٙىاسی ّٔی عشش

 5305ٌعاضش ٟ٘بیی: 

 ایشاٖ سٚیـی ٔٙغمٝ پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشاتغ دس ٔشتؼی ٌیاٞاٖ تِٛیذٚٔلشف فلّی تغییشات تشسػی 

 پیىب٘ی، ٘ؼٕتی ٔصؽفی فطحپٛض، ٟٔسی ضٛضتطی، ٔحٕسضظب/ (ٞشػیٗ تاٖ ٌٖٛ ٔشاتغ -وشٔا٘ـاٜ)

 5306ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1391  -.ٚیسی ػّی ٘ٛضاِسیٗ ٚ صفطی ٞٛضٕٙس

 صیتٖٛ خٛاس زٛب آفت عثیؼی دؿٕٙاٖ ؿٙاػایی ٚ صیؼتی ٞای ٚیظٌی Euzopherodes 

vapidella vapidella Mann، (Lepidoptera: Pyralidae  )حسٗ/ فاسع اػتاٖ دس 

ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1389  -.سؼبزتی سیسحسٗ حسیٗ، آَ سیساصغط ، ویٟب٘یبٖ اوجط ػّی ٔٙصٛض، آَ

5307 

 ایشاٖ ٔشعٛب وٛیشٞای ضاؿیٝ ٌیاٞی پٛؿؾ ٚ طئٛٞیذسٚپذِٚٛطی ٞای ٚیظٌی تشسػی 

 ٔحٕستمی/ سضٛی خشاػاٖ اػتاٖ-(سٚیـٍاٜ پتا٘ؼیُ ٙاختؿ) آٟ٘ا تیِٛٛطیه اضیاء تشای

 5308ضٕبضٜ ٌعاضش ٟ٘بیی:  -.1391  -.احٕسی احٕس ، ٔحٕسی ٔحٕس ، ذسطٚضبٞی ٔحٕس ، وبضىی

 ٞای اػتاٖ اص تشخی دس آٚیـٗ ٔختّف ٞای ٌٛ٘ٝ اػا٘غ ٚوٕی ویفی ٚتدضیٝ اػتخشاج 

ضٕبضٜ ٌعاضش  -.1391  -.ٕٔمب٘ی ٟٛضزیاِ ثٟبضٜ ٔیطظا، ٟٔسی/ (ایشاٖ ّٔی ؿٙاػی ٌیاٜ تاؽ)وـٛس

 5309ٟ٘بیی: 

 

 

 

 


