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ییامنهار تحت  نایوجشناد 

دارفاناونع#

ناریا1 یعارز  مدنگ  دیئولپارتت  یاه  هنوگ  زا  یخرب  رد  ینوراکام  تیفیک  اب  طبترم  هناد  یا  هریخذ  یاه  نیئتورپ  یکیتنژ  ییایمیشویب و  یهاشناهجیسررب  هدیحو 
ولرضخ

مورود2 مدنگ  یاه  نیال  زا  یدادعت  رد  ینوراکام  تیفیک  هعلاطم ی  هناد و  یا  هریخذ  یاه  نیئتورپ  زا  یخرب  ییایمیشویبو  یکیتنژ  فجنیسررب  هیدهم  همطاف 
یدابا

یغاب3 نشیوآ  هایگ  رد  لورکاوراک  لومیت و  نازیم  رب  امد  رون و  تدش  روپراربرثا  ارهز 

ناریا4 رانا  مقر 5  رذب  برچ  یاهدیسا  یسررب  لگ و  مقر  دنچ  ینادیسکا  یتنآ  تردق  یننات و  یدیئونووالف ، یلنف ، مات  تابیکرت  یسررب  یریگ و  ینزاخهزادنا  نیسح 

دوخن5 هایگ  کیژولوفوم  تایصوصخ  رب  لوناتم  نیسحیسررب  اضردیعس 
هداز

6Hyoscyamus kordikus هایگ هنیئوم و  یاه  هشیر  رد  نیمالوپوکسا  نیمایسویه و  یدیلوت  ناوت  یسررب  هنیئوم و  هشیر  دیلوت  هدازریمءاقلا  امیش 

نارداموب7 هایگ  رد  یهدلگ  هلحرم ی  رد  سناسا  نازیم  یکیژولویزیف و  دشر  یاه  صخاش  یخرب  رب  یروش  روپریثات  ناخ  ماهلا 

ناردنزام8 یاه  لگنج  فلتخم  تاعافترا  رد  تلپارفا  یاه  هیاپ  یخرب  رد  زالاتاک  زادیسکارپ و  یاه  میزنآوزیا  تیلاعف  تارغت  راسکاخیسررب  هیقر 

ناریا9 یشحو  یلها و  بیس  مقر  یاه 5  هویم  گرب و  رد  لوتیبروس  رادقم  یا  هسیاقم  یگنشوهیسررب  اریمس 

ناریا10 دیئولپارتت  مدنگ  یاه  هنوگ  یاه  هناد  یا  هریخذ  یاه  نیئتورپ  ینادیسکا  یتنآ  تیلاعف  یکیتنژو و  ییایمیشویب  یخیشیسررب  ارهز 

ناریا11 ورگنام  هنوگود  یچراق  دض  صاوخ  یلنف و  یدیئونووالف و  تابیکرت  ینادیسکا  یتنآ  رثا  تیایسررب  نالرط 

دنقردنغچ12 شزیرارت  یارب  نآ  ینایب  یاه  هزاس  تخاس  فلتخم و  عبانم  زا   EPSPS نژ یسررب  یرایهللایزاسادج و  هیضرم 

هایگ13 نآ  تشک  ادج  تاعطق  رد  رد Hyascyamus kordicus و  نیمایسویه  نیمالوپوکسا و  یاهدیئولاکلا  یا  هسیاقم  رشبمیسررب  هیلاع 

14(riticumturgidumvar. Durum مورود ( مدنگ  یکیژولویزیف  یاهرتماراپ  رب  کیناگروا  یاهلولحم  ریثات  یلاینادیسررب  سگرن 

یکشخ15 شنت  تحت  یناریا  ناحیر  رد  زارفسنارت  لتیم  - O لوکیواچ - نژ  نایب  ییایمیشوتیف و  یکیژولویزیف ، تایصوصخ  رب  تانومساج  نازوتیک و  یاهروتسیلا  هنقنرثا  روپ  کلم  همطاف 

16'Triticum aestivum var. 'chamran مدنگ ینادیسکا  یتنآ  تیلاعف  ییایمیشویب و  دشر ، یاه  صخاش  رب   Nizimuddinia , Gracilaria , Ulva fasciata یکبلج یاه  هراصع  یزابهشریثات  همطاف 

امرس17 شنت  تحت  ( Trichoderma harzianum  ) امردوکیرت چراق  دربراک  هب  یگنرف  هجوگ  یلوکلوم  ییایمیشویب و  یکیژولویزیف ، یاه  روپخساپ  نابرق  مرکا 

یگنرف18 هجوگ  هایگ  یژولویزیف  رب  یور  نازوتیک و  یریگراکب  تارثا  شخبیسررب  یحلاص  میرم 

یدرکلمع19 ییایمیشویب و  یکیژولویزیف ، یاه  صخاش  رب  اهنآ  ریثأت  و  ( Lycopersicun esculentum  ) یگنرف هجوگ  و  .( Orobanche sp  ) زیلاج لگ  یتسیز  هطبار  رب  دیسا  کیلاگ  یویک و  هویم  هراصع  رثا  یسررب 
یگنرف هجوگ  هایگ 

یشرع نیرسا 

یکشخ20 شنت  تحت  گنرلگ  هایگ  رد  یلوکلوم  یکیژولویزیف و  یاهرتماراپ  یخرب  رب  دیسکا  کیرتین  دیسا و  کیلیسیلاس  یزیرتارثا  یشواچ  میرم 

21.( Nigella sativa L  ) هناد هایس  هایگ  ینادیسکا  یتنآ  صاوخ  اه و  لورتساوتیف  رب  هروا  دوک  هتزا و  یتسیز  دوک  ریثأت  داژنیسررب  یداه  هزئاف 

ناجنداب22 هایگ  رد  امرس  یکشخ و  شنت  لمحت  رب  رالوکسوبرآ  زیروکیم  چراق  اب  حیقلت  ینابساپریثاأت  هرهاب 

برس23 فلتخم  یاه  تظلغ  هب  تبسن   Marrubium Cuneatum هایگ یکیژولویزیف  یاه  خساپ  یسررب  نازود و  گنت  ندعم  ناهایگ  رد  برس  تشابنا  یماسحهعلاطم  اضر 

یکشخ24 شنت  تحت  .( Satureja hortensis L  ) هزرم هنوگ  رد  ییایمیشویب  یکیژولویزیف و  تافص  یخرب  یوررب  نازوتیک  نابریثأت  یدارم  میرم 
ینارای

25Glomus هنوگ رالوکسبرآ  چراق  اب  یتسیزمه  ریثأت  تحت   exvitro طیارش اب  یراگزاس  نامز  رد  اکیناتسزوخ  هزرم  ( invitro  ) تفاب تشک  زا  لصاح  یاه  هچهایگ  ییایمیشویب  یکیژولویزیف و  تارغت  یسررب 
fasiculatum

یناجریم الیل 

نازوتیک26 ریثأت  تحت  نآ  ینز  هناوج  یبایزرا  یهوک و  سفرک  ومن  یط  رد  ییایمیشویب  تابیکرت  یخرب  یا  هسیاقم  رفیسررب  ینامیا  هتشرف 

ناحیر27 کیژولویزیف  یاه  صخاش  ینز و  هناوج  رب  نآ  ریثاأت  شهر و  هتسهآ  سیلیس  یور و  یذغمزیر  ونان  یبایزرا  هلگهیهت و  یرقاب  هموصعم 

28.( Portulaca oleracea L  ) هفرخ هایگ  ییایمیش  تابیکرت  یخرب  یکیژولویزیف و  یاه  صخاش  یور  یروش  شنت  نازوتیک و  رثا  یورسخیسررب  ههلا 

29BNYVV سوریو یروش و  شنت  تحت  نآ ) یعیبط  دلاو   ) یشحو هایگ  اب  ایناموزیر  هب  مواقم  یکیتنژ  هتفای  رغت  دنقردنغچ  یکیژولویزیف  یموئتورپ و  یرجههسیاقم  اراس 

نارهت30 رهشنالک  زا  هقطنم  دنچ  نونجمدیب  رعرع ، توت ، ناتخرد  رد  ییایمیشویب  یاهرتماراپ  یخرب  رب  اوه  یگدولآ  شنت  رثا  هاوخدادیسررب  دماح 
شادغآ

نامرک31 ناتسا  روش  قطانم  لومعم  فلتخم و  یاه  کمن  دربراک  هب  دنپسا  هایگ  یکیژولویزیف  یاه  خساپ  روپرظنیسررب  هبادوس 

یروش32 شنت  تحت   . (( Satureja Hortensis L هزرم ییوراد  هایگ  ییایمیش  وتیف  ییایمیشویب و  یکیژولویزیف ،  یاهرتماراپ  یخرب  رب  نیتسرئوک  یواح  راتخاس  ونان  ریثات  یسررب 

یروش33 شنت  تحت  یشیاز  هلحرم  رد  . Helianthus Annuus L ییامیشویب تابیکرت  یکیزولویزیف و  یاه  صخاش  رب   Spirulina Platensis دوک دیواجریثات  راهب  لگ 

نژ34  ABA زا یخرب  نایب  ییایمیشویب و  یکیژولویزیف ، تافص  یخرب  رظن  زا  .( Aegilops tauschii coss  ) نان مدنگ  و  .( Triticum aestivum L  ) مدنگ یشحو  دنواشیوخ  یاهپیتونژ  زا  یدادعت  یا  هسیاقم  یسررب 
یکشخ شنت  ریثأت  تحت  هب  هدنهد  خساپ  یاه 

روپدار زان  لا 

یراج مرت  سورد 

ات 15:30 تعاس 13:30  زا  هبنش -  هس  زور : ناهایگ -  رد  لاقتنا  بذج و   - 504
ات 15:30 تعاس 13:30  زا  هبنش -  ود  زور : یمس -  ییوراد و  ناهایگ   - 514

ات 12:00 تعاس 10:00  زا  هبنش -  هس  زور : هتفرشیپ -  یهایگ  ومن  دشر و   - 521
ات 15:30 تعاس 13:30  زا  هبنش -  راهچ  زور : یهایگ -  یژولویزیف  ینابم   - 093

ات 10:00 تعاس 08:00  زا  هبنش -  کی  زور : ییوراد -  ناهایگ   - 262
ات 12:00 تعاس 10:00  زا  هبنش -  کی  زور : ناهایگ -  رد  داوم  لاقتنا   - 153



یسرد یاه  هرود 

سرد# سردناونع  اهفیصوت  یسردلصفرس  لیافتاحیضوتهرود 



هدش پاچ  تالاقم 

هلجمناگدنراگنناونع# لاسناونع 
راشتنا

1Effect of salicylic acid and sodium nitroprusside on growth parameters, photosynthetic pigments and
secondary metabolites of safflower under drought stress

Maryam Chavoushi, Farzaneh Najafi, Azam
Salimi, Seyed Abdolhamid Angaji

SCIENTIA HORTICULTURAE2020

2Colonization with arbuscular mycorrhizal fungi mitigates cold stress through improvement of antioxidant
defense and accumulation of protecting molecules in eggplants

Bahereh Pasbani, Azam Salimi, Nasser
Aliasgharzad, Roghieh Hajiboland

SCIENTIA HORTICULTURAE2020

3Improvement in drought stress tolerance of safflower during vegetative growth by exogenous application of
salicylic acid and sodium nitroprusside

Maryam Chavoushi, Farzaneh Najafi, Azam
Salimi, Seyed Abdolhamid Angaji

INDUSTRIAL CROPS AND
PRODUCTS

2019

4The role of arbuscular mycorrhizal fungi on acclimatization of micropropagated plantlet Satureja
khuzistanica Jam. by ameliorating of antioxidant activity and expression of PAL gene

Leila Mirjani, Azam Salimi, Mohammad
Matinizadeh, Khadijeh Razavi, Maryam

Shahbazi

SCIENTIA HORTICULTURAE2019

5The eect of Trichoderma harzianum in mitigating low temperature stress in tomato (Solanum lycopersicum
L.) plants

Azam Salimi, Mohammad Ali Tajick , 
Ghanbar, Hemmatollah Pirdashti, Ali

Dehestani

SCIENTIA HORTICULTURAE2018

6Lead zinc and cadmium uptake accumulation and phytoremediation Lead zinc and cadmium uptake
accumulation and phytoremediation

Reza Hesami, Azam Salimi, Seyed Majid
Ghaderian

ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND POLLUTION RESEARCH

2018

7Biotization with Glomus fasciculatum to enhance the acclimatization and absorption of nutrients by
micropropagated savory (Satureja khuzistanica Jamzad) plantlets

Leila Mirjani, Azam Salimi, Mohammad
Matinizadeh, Khadijeh Razavi, Maryam

Shahbazi

Journal of Elementology2018

8Distribution of heavy metals and arsenic in soils and indigenous plants near an iron ore mine in northwest
Iran

Seyedeh maryam Hosseini, Maryam
Rezazade, Azam Salimi, Maylagha Gorbanli

ACTA ECOLOGICA SINICA2018

9Potential benefits of foliar application of chitosan and and Zinc in tomatoAzam Salimi, Zahra Oraghi Ardebili,
Maryam Salehi bakhsh

Iranian Journal of Plant
Physiology

2018

10Exogenous application of chitosan on biochemical and physiological characteristics phenolic content and
antioxidant activity of two species of basil (Ocimum ciliatum and Ocimum basilicum) under reduced

irrigation

abdollah ghasemi-pirbalooti, Fatemeh
Malekpoor, Azam Salimi, A Golparvar

SCIENTIA HORTICULTURAE2017

11Effect of jasmonic acid on total phenolic content and antioxidant activity of extract from the green and
purple landraces of sweet basil

Fatemeh Malekpoor, Azam Salimi,
Abdoulah Ghasemipirbalouti

ACTA POLONIAE
PHARMACEUTICA

2016

12Effect of foliar application of chitosan on morphological and physiological characteristics of basil under
reduced irrigation

Fatemeh Malekpoor, abdollah Ghasemi-
pirbalouti, Azam Salimi

RESEARCH ON CROPS2016

13Effects of Jasmonic acid on essential oil yield and chemical compositions of two Iranian landraces of basil
(Ocimum basilicum) under reduced irrigation

,Fatemeh Malekpoor, Azam SalimiJournal of herbal drugs2015

14Antimicrobial and antioxidant activities and total phenolic content of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip.
as a folkloric herb in South western Iran

, , , , Fatemeh Malekpoor, Azam SalimiIndian Journal of Traditional
Knowledge

2015

15Effect of Organic Solutions on Growth and Physiological Parameters of Triticum Turgidum L. var. durumNarges Danyali, Azam Salimi, RAMIN
EZZATI, Ahmadreza Nasiri

international research journal
of applied and basic sciences

2014

16comparission of east African and Iran natural feeding condition based on chemical and biochemical
properties of lake algae

Narges Danyali, Azam Salimi, RAMIN
EZZATI, Ahmadreza Nasiri

African journal of
environmental science and

technology

2013

یاهخساپ17 .) Peganum harmala L  ( یخرب رب  ناریا  یاهکاخ  رد  دوجوم  فلتخم  یاهکمن  هب  طوبرم  یروش  شنت  رثا  یسررب 
دنپسا ییوراد  هایگ  ییایمیشویب  یکیژولویزیف و 

یدیز هیناه  هدیس  یمیلس , مظعا  روپرظن , یهایگهبادوس  درکراک  1399دنیآرف و 

لگ18 هب  هدولآ  ( Lycopersicon esculentum  ) یگنرفهجوگ هایگ  کیژولویزیف  یاهدنیارف  رب  یویک  هراصع  دربراک  نامز  نازیم و  ریثأت 
( ? Orobanche spp  ) زیلاج

یشوواچ میرم  یمیلس , مظعا  یشرع , شنادنیرسا  یشهوژپ  یملع  هیرشن 
رادیاپ دیلوت  یزرواشک و 

1399

هایگ19 ییایمیشویب  یکیژولویزیف و  یاهخساپ  یخرب  رب  ناریا  یاهکاخ  رد  دوجوم  فلتخم  یاهکمن  هب  طوبرم  یروش  شنت  رثا  یسررب 
(Peganum harmala L ). دنپسا ییوراد 

یدیز هیناه  هدیس  یمیلس , مظعا  روپرظن , یهایگهبادوس  درکراک  1399دنیآرف و 

یکشخ20 شنت  طیارش  رد  دوخن  هایگ  رذب  ینز  هناوج  یاهصخاش  رب   Ascophyllum nodosum هراصع ریثات  ماظنیسررب  یدیز , هیناه  یمیلس , مظعا  روپدمحا , هلهار 
هداز نیسح  اضردیعس  دنمرآ ,

1398هتفای

رهش21 نالک  زا  هقطنم  دنچ  رد  نونجمدیب  راد و  نامسآ  دیفس ، توت  یتخرد  هنوگ  هس  رد  اوه  یگدولآ  هب  تمواقم  صخاش  یبایزرا 
نارهت

شادغآ هاوخداد  دماح  یمیلس , یسانشمظعا  1398طیحم 

یکشخ22 شنت  تحت  گنرلگ  هایگ  رد  نادیسکا  یتنا  یاه  میزنآ  تیلاعف  رب  دیسا  کیلیسیلاس  ,رثا  یمیلس مظعا  یفجن , هنازرف  یزیر , یشواچ  میرم 
یجگنا دیمحلادبعدیس 

یهایگ درکراک  1398دنیآرف و 

گنرلگ23 هایگ  رد  یکشخ  شنت  زا  یشانویتادیسکا  شنت  شهاک  رب  دیاسکا  کیرتین  ,رثا  یفجن هنازرف  یمیلس , مظعا  یزیر , یشواچ  میرم 
یجگنا دیمحلادبعدیس 

یهایگ یاه  1398شهوژپ 

24(Satureja khuzistanica Jamzad  ) یناتسزوخ هزرم  ییوراد  هایگ  یدایدزازیر  رب  رثوم  ,لماوع  هداز ینیتم  دمحم  یمیلس , مظعا  یناجریم , الیل 
یزابهش میرم  یوضر , هجیدخ 

ناهایگ حالصا  کیتنژ و  تاقیقحت 
ناریا یلگنج  یعترم و 

1397

یگنرف25 هجوگ  هایگ  مقر  ود  رد  کیژولویزیف  یاه  صخاش  یخرب  یسیونور SINAC1 و CBF1 و  یاهروتکاف  نایب  یبایزرا 
.( Lycopersicon esculentum Mill)

کیجات یلعدمحم  یمیلس , مظعا  روپ , نابرق  مرکا 
یناتسهد یلع  یتشدریپ , هلا  تمه یربنق ,

یهایگ درکراک  1397دنیآرف و 

زا26 هدافتسا  اب  .( Lycopersicon esculentum Mill  ) یگنرف هجوگ  فلتخم  ماقرا  رد  نآ  یازجا  هویم و  درکلمع  نیب  طباور  یسررب 
هریغتم دنچ  یرامآ  یاهشور 

کیجات یلع  دمحم  یمیلس , مظعا  روپ , نابرق  مرکا 
یناتسهد یلع  یتشدریپ , هلا  تمه  یربنق ,

یعارز ناهایگ  حالصا  1396همانشهوژپ 

تحت27  L. Ocimum basilicum شفنب ناحیر  یدیئوناپورپ  لینف  تابیکرت  زارفسنارت و  لیتم  - O لوکیواچ نژ  نایب  رب  نازوتیک  رثا 
یکشخ شنت 

, یطولبریپ یمساق  هلادبع  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
زاتمم نسح  یمیلس , مظعا 

یلوکلم یلولس و  1396یاهشهوژپ 

یبآ28 مک  شنت  تحت  .( Ocimum basilicumL  ) شفنب ناحیر  یکیژولوفروم  یکیژولویزیف و  تافص  رب  نازوتیک  یتسیز  کرحم  کلمریثات  همطاف  یمیلس , مظعا  یطولبریپ , یمساق  هللادبع 
هنقن روپ 

یهایگ یژولویزیف  1395وکا 

29.( Achillea millefolium L  ) نارداموب هایگ  ینادیسکا  یتنآ  صاوخ  سناسا و  یازجا  بیکرت  نازیم و  رب  یروش  روپرثا  ناخ  ماهلا  نشور , دیحو  یمیلس , رطعممظعا  ییوراد و  ناهایگ  تاقیقحت 
ناریا

1395

یاه30 لگنج  فلتخم  تاعافترا  رد  ( Acer velutinum Boiss  ) تلپارفا یاه  هیاپ  یخرب  رد  زادیسکارپ  میزنآ  یفیک  یمک و  تارغت 
ناردنزام

زیبماک یمیلس , مظعا  یغادلا , دیجم  راسکاخ , هیقر 
یدبهپسا

ناهایگ حالصا  کیتنژ و  تاقیقحت 
ناریا یلگنج  یعترم و 

1394



هدش هیارا  تالاقم 

سنارفنکناگدنراگنناونع# ىرازگربتاصخشم  عونلاس 
هئارا

امرس1 رامیت  رثا  رد  یگنرف  هجوگ  مقر  ود  ییایمیشویب  یلعدمحمیاهخساپ  یناتسهد ,  یلع  روپنابرق , مرکا 
هللا تمه  یمیلس , مظعا  یلیعامسا , کیجات 

یتشدریپ

تسیز یللملا  نیب  هرگنک  نیمهن  یلم و  هرگنک  نیمکی  تسیب و 
ناریا اریا ن -  یسانش 

ىهافش1399/11/28

هجوگ2 هایگ  مقر  ود  رد  گرب  رصانع  نازیم  رب   T. harzianum AK20G چراق رثا  یسررب 
یگنرف

یلعدمحم یناتسهد , یلع  روپنابرق , مرکا 
هللا تمه  یمیلس , مظعا  یلیعامسا , کیجات 

یتشدریپ

تسیز یللملا  نیب  هرگنک  نیمهن  یلم و  هرگنک  نیمکی  تسیب و 
ناریا اریا ن -  یسانش 

ىهافش1399/11/28

3 ، دیفس توت  ناتخرد  گرب  یور  رب   ( یور برس و  مویمداک ،  ) نیگنس تازلف  نازیم  یسررب 
نارهت رهش  نالک  زا  هقطنم  ود  رد  زاپ  لصف  رد  نونجم  دیب  راد و  نامسآ 

یمیلس مظعا  شادغآ , هاوخداد  ناریادماح  ناریا -  بایمک  رصانع  یرسارس  هرگنک  ىهافش1399/06/11نیمشش 

ییوراد4 هایگ  ینادیسکا  یتنآ  تابیکرت  یزتنسوتف و  یاه  هزیگنر  رب  یروش  شنت  ریثات 
دنپسا

روپرظن هبادوس  یمیلس , ،مظعا  کیناگرا یزرواشک  ییوراد ، ناهایگ  یللملا  نیب  سنارفنگ  نیمود 
ناریا ییوراد -  یعیبط و  داوم 

ىهافش1397/12/22

تباید5 یرامیب  نامرد  رب  ( Peganum harmala L دنپسا ییوراد  هایگ  یمیلسریثأت  مظعا  روپرظن , ییوراد وهبادوس  ناهایگ  یللملا  نیب  هاگشیامن  یلم و  هرگنک  نیتسخن 
ناریا تباید -  رب  رثوم  یناریا  بط  یاهراکهار 

ىهافش1397/07/17

6Air Pollution Tolerance Index (APTI) of Tree specie Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle at two seasons and in two areas of Tehran city, Iran

Azam Salimi, Hamed Dadkhah
aghdash

Iran ىهافش1397/05/31 -

7Evaluation of air pollution stress on physiological parameters in Tree
specie (Aillanthus altissima (Mill.) Swingle) in two seasons and two

areas of Tehran city, Iran

Azam Salimi, Hamed Dadkhah
aghdash

Iran ىهافش1397/05/31 -

8Investigation of salicylic acid effects on antioxidant enzymes activities
of safflower under drought stress

Maryam Chavoushi, Farzaneh Najafi,
Azam Salimi, Seyed Abdolhamid

Angaji

Iran ىهافش1397/05/31 -

9Impact of nitrogen supply on lead phytoremediation potential and
physiological parameters of Marrubium cuneatum

Reza Hesami, Seyed Majid Ghaderian,
Azam Salimi

Iran ىهافش1397/05/31 -

10Lead uptake and phytoremediation in Marrubium cuneatum plant under
(different concentrations of sulfur (S

Reza Hesami, Azam Salimi, Seyed
Majid Ghaderian

Iran ىهافش1397/05/31 -

یروش11 شنت  تحت  هفرخ  هایگ  ینادیسکایتنآ  تیلاعف  یورسخیسررب  ههلا  یمیلس , - مظعا  یتنس بط  ییوراد و  ناهایگ  یزرواشک ، مولع  یللملانیب  سنارفنک 
ناریا

ىهافش1396/11/25

12Ocimum  ) ناحیر ییایمیشوتیف  تایصوصخ  سناسا و  یور  رب  نازوتیک  رثا 
یکشخ شنت  طیارش  تحت  .( basilicum L

روپ کلم  همطاف  یطولب , ریپ  یمساق  هللادبع 
یمیلس مظعا  هنقن ,

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

13Ocimum basilicum  ) زبس ناحیر  ییوراد  هایگ  دشر  یژولوفروم و  تایصوصخ  یسررب 
یکشخ شنت  طیارش  تحت  نازوتیک  یتسیز  روتیسیلا  اب  رامیت  رد  .( L

هللادبع یمیلس , مظعا  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
یطولبریپ یمساق 

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

هراصع14 ینادیسکا  یتنآ  تیلاعف  یلنف و  تابیکرت  نازیم  رب  دیسا  کینومساج  ریث  ت 
یکشخ شنت  تحت  .( Ocimum basilicum L  ) شفنب زبس و  ناحیر  یلکلاوردیه 

هللادبع یمیلس , مظعا  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
زاتمم نسح  یطولبریپ , یمساق 

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

15O لوکیواچ - نژ  نایب  یدیئوناپورپ و  لینف  تابیکرت  نازیم  رب  نازوتیک  رثا  هسیاقم 
شنت تحت  .( Ocimum basilicum L  ) شفنب زبس و  ناحیر  رد  زارفسنارت  لیتم 

یکشخ

هللادبع یمیلس , مظعا  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
زاتمم نسح  یطولبریپ , یمساق 

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

ینادیسکا16 یتنآ  تیلاعف  یدیئونوالف و  یلنف ، تابیکرت  نازیم  رب  نازوتیک  روتیسیلا  رثا 
.( Ocimum basilicum L  ) زبس ناحیر  یکلاوردیه  هراصع 

روپ کلم  همطاف  یطولبریپ , یمساق  هللادبع 
یمیلس مظعا  هنقن ,

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

شفنب17 ناحیر  لولحم  یاهتاردیهوبرک  نیلورپ و  یزتنسوتف ، یاههزیگنر  نازیم  تارغت 
یکشخ شنت  تحت  کینومساجدیسا  اب  رامیت  رد  .( Ocimum basilicum L)

روپ کلم  همطاف  یطولبریپ , یمساق  هللادبع 
یمیلس مظعا  هنقن ,

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

نیلورپ و18 یزتنسوتف ، یاه  هزیگنر  نازیم  رب  نازوتیک  یتسیز  روتیسیلا  رثا 
یکشخ شنت  تحت  .( Ocimum basilicum L  ) شفنب ناحیر  لولحم  یاهتاردیهوبرک 

یمساق هللادبع  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
هیمس یدماح , دازهب  یمیلس , مظعا  یطولبریپ ,

روپ کلم 

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

19Ocimum  ) یناریا شفنب  ناحیر  یدیئونوالف  لنف و  تابیکرت  نازیم  رب  نازوتیک  ریث  ت 
یکشخ شنت  تحت  .( basilicum L

هللادبع یمیلس , مظعا  هنقن , روپ  کلم  همطاف 
, یماما هرهز  یدماح , دازهب  یطولبریپ , یمساق 

یداهروپ مثیم 

یا هقطنم  شیامه  نیموس  یهایگ و  یاهوراد  یلم  هرگنک  نیمود 
ناریا رطعم -  ییوراد  ناهایگ 

ىهافش1394/08/06

مورود20 مدنگ  رب  یرفسمتا  یاه  درگزیر  زا  لصاح  لولحم  یلاینادریثات  سگرن  یتزع , نیمار  یمیلس , ناریامظعا  تسیز -  طیحم  یزیر  همانرب  تظافح و  یلم  شیامه  ىهافش1392/05/24نیمود 

مورود21 مدنگ  رب  کیناگرا  یاه  لولحم  ریثات  یتزعیسررب  نیمار  یمیلس , مظعا  یلایناد , ناریاسگرن  تسیز -  طیحم  یزیر  همانرب  تظافح و  یلم  شیامه  ىهافش1392/05/24نیمود 

مورود22 مدنگ  نیال  رد 10  ینوراکام  تیفیک  رد  رثوم  یاه  یگژیو  ,یسررب  یدابا فجن  هیدهم  همطاف  بسامهط , دمحم 
یمیلس مظعا 

دادرخ هدنیآ  هب  یهاگن  یسانش و  تسیز  یلم  شیامه  نیموس 
ناریا راسمرگ -  دحاو  یمالسا - دازآ  هاگشناد   1389

ىهافش1389/03/01

مورود23 مدنگ  نیال  رد 10  یا  هریخذ  یاه  نیئتورپ  یکیتنژ  ییایمیشویب و  هیدهمیسررب  همطاف  یمیلس , مظعا  بسامهط , دمحم 
یدابا فجن 

یکشزپ کیتنژ  هرگنک  نیتسخن  ناریا و  کیتنژ  هرگنک  نیمهدزای 
یللملا نیب  یاه  شیامه  نلاس  هام 89  دادرخ  یلا 3  ناریا 1 

ناریا یتشهب -  دیهش  هاگشناد 

ىهافش1389/03/01

24Glutenin variation in some population of Iranian tetraploid wild ehrats,Azam Salimi, Mohammad Tahmaseb15th National and 3rd International Conference of
Biology 19-21 Agoust 2008 University of Tehran Tehran

Iran - Iran

ىهافش1387/05/29


