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 ، دإـنذٙ مـبٗسصي، ىشٗٙ صساػز ٗ اكالح ٕجبسبرسع: اكفٜبٓ، دإـيبٙ آصاد اػالّي ٗاحذ خ٘ساػيبٓآد
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 بزنامه و وضعيت آموسشي

 ػبً حق اٍشذسيغ( 4)ٗ ػبثقٚ  : ٛيئز ػَْي دإـيبٙ آصاد اػالّي ٗاحذ خ٘ساػيبٓتاکنون 6831مهز 

 

 دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜبٓ ،) طٕشيل ثيّ٘ششي(جبسبر: دإـج٘ي دمششاي سؿشٚ اكالح 6831ٕتا 6831

-ٛبي مـبٗسصي سنْيَي، ثيّ٘ششي سنْيَي، اكالح ىيبٛبٓ ثشاي سنٖؾ : طشح آصّبيؾدروس اصلي گذرانده شده

ٛنب ، مـنز ثبفنز ىينبٛي،     اكالح ىيبٛبٓ ثشاي ّقبّٗز ثٚ آفنبر ٗ ثيْنبسي   ّحيطي، اكالح ىيبٛبٓ ثشاي ميفيز،ٛبي 

 س سيبضي.ػيش٘طٕشيل سنْيَي، آّب

 

 :رساله دکتزا

 .سحٌْ ثٚ خـني دس ىٖذُ دٗسُٗكفبر سيضّبٛ٘اسٙ ّشسجط ثب ٍّ٘نٍ٘ي ٕـبٕيشٛبي  ؿٖبػبيي 
خـنني،  سنٖؾ  حبكنٌ اص ساليني دٗ نينٔ حؼنبع ٗ ّقنبُٗ ثنٚ        F4, F3, F2, F1ٛبي  دس ائ سحقيق دغ اص سٍ٘يذ ٕؼٌ 

دس دٗ ػنبً صساػني ّشٖنبٗة ٗ دس    F4  F3 ٛبي  ٗي ٕؼٌٛبي فٖ٘سيذي ثش سٗ ثشسػيF2 ي ٕؼٌ ٛبي طٕ٘سيذي ثش سٗثشسػي

نٍ٘ي ّشسجط ثب كفبر سحٌْ ثنٚ خـنني دس   ّٖظ٘س ؿٖبػبيي ٕـبٕيشٛبي ٍّ٘ سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي ثّٚحيطي ؿشايط 

دس ػطح طُٕ٘ ىٖذُ إشخبة ٗ دس  SSRٕـبٕيش ٍّ٘نٍ٘ي  200ٛبي طٕ٘سيذي، سؼذاد دس ثشسػي .ىٖذُ دٗسُٗ إجبُ ىشفز

ٗ دس ٕٜبيز ثنب اػنشفبدٙ اص ٕنشُ    آصّ٘ٓ ؿذٙ  F2ٔ ثٚ مبس سفز. ػذغ ٕـبٕيشٛبي چٖذؿنٌ دس ػطح جْؼيز ػطح ٗاٍذي

 ؿٖبػبيي ؿذٕذ. QTLs)افضاسٛبي خبف ّنبٓ ٛبي طٕي ّشسجط ثب كفبر مْي )

 

 : مبسؿٖبػي اسؿذ سؿشٚ اكالح ٕجبسبر، دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜب6831-6833ٓ
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، ػيش٘طٕشيل،  2ٗ 1طٕشيل سنْيَي، طٕشيل مْي، ثيّ٘ششي شٚ آّبسي، : سٗؿٜبي ديـشفدروس اصلي گذرانده شده

 مـز ثبفزاكالح ٕجبسبر سنْيَي، 

 :پايان نامه

 ٛبي داخَي ٗ خبسجي ىٖذُ دٗسُٗ دس ّٖطقٚ اكفٜبٓ. ّطبٍؼٚ خل٘كيبر صساػي ٗ ميفيز دإٚ ثشخي اص نئ 
اي، إذاصٙ  ٘د دس ثئ إٜٓب ّ٘سد اسصيبثي ٛبي ّضسػٚجٜز سؼيئ ّيضآ سٖ٘ع ّ٘ج طٕ٘سيخ ىٖذُ دٗسُٗ 300دس ائ سحقيق 

اي دإٚ ينشاس ىشفشٖنذ ٗ سٖن٘ع ّ٘جن٘د دس ثنئ إٜٓنب       ٛبي رخيشٙٔىيشي كفبر ّشسجط ثب ميفيز دإٚ ٗ اٍنششٗف٘سص دشٗسئي

 ّطبٍؼٚ ؿذ.

   

 : مبسؿٖبػي صساػز ٗ اكالح ٕجبسبر، دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜب6833-6838ٓ

، 2ٗ 1ٛبي مـبٗسصي  ، طشح آصّبيؾّبس ٗ احشْبنر، طٕشيل، اكً٘ اكالح ٕجبسبر: آدروس اصلي گذرانده شده

  صساػز.....ٛبي ىيبٛي،  بسيحـشٙ ؿٖبػي ٗ دفغ آفبر، ثيْٛبي ٛشص ٗ مٖششً إٜٓب،  ػَف

 

 

 هاي علمي رتبه

 07/17ثب ّؼذً  76-77مؼت سسجٚ اًٗ ّقطغ سحليَي مبسؿٖبػي دس ثئ فبسؽ اٍشحليالٓ *

 04/19ثب ّؼذً  79-80ّقطغ سحليَي مبسؿٖبػي اسؿذ دس ثئ فبسؽ اٍشحليالٓ  مؼت سسجٚ اًٗ*

 سسجٚ اًٗ ٗسٗدي مبسؿٖبػي اسؿذ دس دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜبٓ*

 دإـج٘ي ّْشبص دٗسٙ دمششاي سؿشٚ اكالح ٕجبسبر دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜبٓ*

ٖ٘آ طشح ثشسش اػشبٕي اص جـٖ٘اسٙ ػَِ سب *ىضيٖؾ طشح سحقيقبسي سٍ٘يذ ثزٗس ّخشَف خيبس دبسسٖ٘مبسح ىَخبٕٚ اي ثٚ ػ

 ػٌْ

ّخششػبٓ، *ىضيٖؾ طشح سحقيقبسي سٍ٘يذ ثزٗس ّخشَف خيبس دبسسٖ٘مبسح ىَخبٕٚ اي ثٚ ػٖ٘آ ايذٙ ثشسش دس دّٗئ اٍْذبد 

 بٙ آصاد اػالّيّجشنشآ ٗ ٕ٘آٗسآ دإـي

 

 تجزبيات

 ،ٛبي ىيبٛي  يي ٗ سٍ٘يذ ٕؼٌسال-

 AFLP، RAPD ، آؿٖبيي ثب ٕـبٕيش( SSR)ّبٛ٘اسٙـبٕيش ٍّ٘نٍ٘ي سيضٕ ،  PCRٗ اجشاي  DNAاػشخشاج  -

 ، SDS-PAGEٛبي رخيشٙ اي دإٚ ثٚ سٗؽ  ثشسػي اٍي٘ٛبي اٍنششٗف٘سصي دشٗسئئ -

 ،SDSٗ حجِ سػ٘ة دسكذ ىَ٘سٔ ّخشَف اص يجيٌ كفبر ميفي إذاصٙ ىيشي -

ٕ٘اسثٖنذي   نٖيل سٕو آّيضي اػش٘مبسّٔ، اجشاي ثشسػي ٕ٘اسٛبي مشّٗ٘صّٗي دس ّشيؼشِ سيـٚ ىيبٛبٓ ّخشَف ثب س -

C-ُٗٛبي ىٖذُ، ثبٕذيٖو دس مشّٗ٘ص 



 ٛبي مـز ّخشَف) مـز ّشيؼشِ ؿْؼذإي، مـز ثؼبك ثشٕج، مـز ثشه س٘س٘ٓ...(،مـز ثبفز ٗ سٜيٚ ّحيط-

 دس ائ ّحيط،ٛبي ّخشَف  ٛبي ج٘إٚ صٕي ٗ ّطبٍؼٚ سٖؾ ثشسػي إ٘اع سؼز -

 ْٛشاٙ ثب اػْبً سٖؾ ّحيطي، ٗ آصّبيـيبٙ شَف آصّبيـي دس ّضسػٚٛبي ّخ ديبدٙ مشدٓ طشح- 

ثٚ ك٘سر يل ٗ چٖذ ّشغيشٙ، سجضيٚ  آصّبيـيٛبي بسي ّخشَف جٜز سجضيٚ ٗ سحَيٌ طشحآؿٖبيي ثب ٕشُ افضاسٛبي آّ- 

 ٛب، ٗ سحَيٌ ّيبٕيئ ٕؼٌ

 ٗ ثي٘سنٍٖ٘ن٘طي  احشْنبنر آّنبس ٗ   طٕشيل، اكً٘ اكالح ٕجبسبر ػّْ٘ي ٗ خل٘كي، اكً٘ ّخشَفسذسيغ دسٗع - 

 دس سشُ ٛبي ّش٘اٍي، ّشثي آصّبيـيبٙ دسٗع سنٍٖ٘٘طي ثزس ٗ اكالح ٕجبسبر.

 

 انجام شده بزرسي منابع

 (Seed coating: د٘ؿؾ دادٓ ثزٗس ّخشَف )1377

 : مبسثشد ّ٘سبػي٘ٓ دس اكالح ٕجبسبر1378

 ( FISH & GISH Genome Mappingفيؾ ٗ ىيؾ) ٛبي ٕقـٚ يبثي طّٕ٘ي اص طشيق سٗؽ: 1381

 

   هاي تحقيقاتيطزح

ٛبي سحٌْ ثٚ سٖؾ سط٘ثشي ٗ ٕقؾ رخبيش ػبيٚ دس ؿشايط ّحيطي سٖؾ سط٘ثشي ٗ ٕيششٗطٓ دس ّقبيؼٚ ؿبخق -1

 (1389سب فشٗسدئ  1387)ثْٜٔ ّبٙ  ىٖذُ ٕبٓ

سؼيئ صّبٓ آثيبسي اص طشيق دسجٚ حشاسر ثشه دس خيبس ىَخبٕٚ اي دس ّحيط مبؿز ثذٗٓ خبك )دس دػز  -2

 (، ْٛنبس طشح اجشا

سٛب مٖٖذٙ ػٖلش آٛٔ دس خيبس ىَخبٕٚ اي )ثٚ ػٖ٘آ جبييضئ مالر ٛبي  اػشفبدٙ اص صئٍ٘يز ثٚ ػٖ٘آ م٘د مٖذ -3

 (، ْٛنبس طشحآٛٔ( )دس دػز اجشا

 )دس دػز اجشا( ىَخبٕٚ اي دبسسٖ٘مبسح سٍ٘يذ ثزٗس خيبس  -4

 هاپايان نامه

 ضاي آٓ دس ٍ٘ثيب ػفيذ دس ّٖطقٚ ٍشدىبّٓطبٍؼٚ اثشار سشامِ مبؿز ثش ػَْنشد دإٚ ٗ اج -

سبثيش ػط٘ح ّخشَف م٘د ٕيششٗطٕٚ ثش ػَْنشد ٗ ّيضآ سجْغ ٕيششار دس غذٙ ٛبي دٗ سيِ ػيت صّيٖي دس ّٖطقٚ  -

 فشيذٓ اكفٜبٓ

 اسصيبثي خل٘كيبر ّ٘سفٍ٘٘طيل ػَْنشد ٗ اجضاي ػَْنشد ىَشٕو سحز ؿشايط سٖؾ خـني -

 

 



 

 هاي آموسشيکارگاه

 

 سٗؽ سحقيق

 ؿيبثي ٗ إذاصٙ ىيشي ديـشفز سحليَياسص

 آؿٖبيي ثب ي٘إئ ٗ آيئ ٕبّٚ ٛبي دظٗٛـي

 اسايٚ ّقبٍٚ ػَْي ثٚ صثبٓ إيَيؼي

 چيٕ٘ٚ اص يل ّشٔ ػَْي اطالػبر اػشخشاج مٖيِ

 سؼَيِ ٗ سشثيز ػطح يل

 ٛبي سؼَيِ ٗ سشثيز ػطح ػّٜٚبسر

 )كفبر ميفي( ّقذّبسي SPSSآّبس ٗ 

 ٛبف ٕيبص ػٖجي جٜز إجبُ دظٗٛؾآؿٖبيي ثب ؿي٘ٙ ٛبي ّخشَ

 ثب سبميذ ثش كفبر مْيديـشفشٚ  spssآؿٖبيي ثب ٕشُ افضاس 

 ّقبٍٚ ٕ٘يؼي ثٚ صثبٓ إيَيؼي

 SASآؿٖبيي ثب ٕشُ افضاس 

 EndNote                      آؿٖبيي ثب ٕشُ افضاس

 مبسىبٙ آّ٘صؿي مَٕ٘يٖو َّنٍ٘ي ٗ إشقبً طٓ ثٚ ثبمششي

 

 تاليف کتاب

 ّقبنر ْٛبيؾ دإـج٘يي دظٗٛؾ ٗ ٕ٘آٗسي دس مـبٗسصيّجْ٘ػٚ 

 

 انتشارات

. ثشسػي كفبر ميفي دإٚ، صيش ٗاحنذٛبي ىَن٘سٖئ ٗ سٗاثنط إٜٓنب دس ىٖنذُ دٗسُٗ.      1381ىٌ آثبدي، ُ. ٗ ا. اسصإي.  -1

 189-204ّجَٚ ػَُ٘ ٗ فٖ٘ٓ مـبٗسصي ٗ ّٖبثغ طجيؼي. جَذ ؿـِ. ؿْبسٙ ػُ٘. ف 

. ثشسػي سٖ٘ع طٕشيني ٗ سجضيٚ ػبَّٜب ثشاي ٗيظىيٜبي صساػي دس ىٖنذُ دٗسُٗ. ّجَنٚ   1382صإي. ىٌ آثبدي، ُ. ٗ ا. اس -2

 115-128ػَُ٘ ٗ فٖ٘ٓ مـبٗسصي ٗ ّٖبثغ طجيؼي. جَذ ٛفشِ. ؿْبسٙ اًٗ. ف 

 . ّطبٍؼٚ كفبر ميفي دإٚ، صينش ٗاحنذٛبي ىَن٘سٖئ ٗ سٗاثنط إٜٓنب دس ىٖنذُ دٗسُٗ.      1381ىٌ آثبدي، ُ. ٗ ا. اسصإي.  -3

 مشج. -چنيذٙ ّقبنر ٛفشْئ مٖيشٙ ػَُ٘ صساػز ٗ اكالح ٕجبسبر ايشآ

. ثشسػي سٖ٘ع طٕشيني خل٘كيبر  صساػي دس ىٖذُ دٗسُٗ اص طشينق سجضينٚ ٗ سحَينٌ    1381ىٌ آثبدي، ُ. ٗ ا. اسصإي. -4

 مشج. -چٖذ ّشغيشٙ. چنيذٙ ّقبنر ٛفشْئ مٖيشٙ ػَُ٘ صساػز ٗ اكالح ٕجبسبر ايشآ



ٛبي آّبسي چٖذ ّشغينشٙ. چنينذٙ   طشيق سٗؽ صيبثي رخبيش س٘اسثي ىٖذُ دٗسُٗ اص. اس1382ُ. ٗ ا. اسصإي.  ىٌ آثبدي، -5

 ّقبنر اٍٗئ ْٛبيؾ دإؾ ثّ٘ي ٗ رخبيش س٘اسثي مـبٗسصي ٗ ّٖبثغ طجيؼي) ّقبنر ؿفبٛي(.

ٛنبي دنغ اص ين     جبط ثنب ثيْنبسي  ٛبي سحقيق دس اسس. ّشٗسي ثش يبفش1381ٚ.ُ. ّيجذي. آٛ٘ٓ ّٖؾ، ع. ُ. ىٌ آثبدي ٗ ع -6

 صدىي. ّقبنر مَيذي ػّ٘ئ ْٛبيؾ مبٛؾ ضبيؼبر ٕبؿي اص ػشّبصدىي ّحل٘نر صساػي ٗ ثبغي مـ٘س.

ىٖنذُ دٗسُٗ دس ؿنشايط سنٖؾ ٗ     F3. ّطبٍؼٚ سٖ٘ع طٕشيني جْؼيز ٛنبي  1385ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي ٗ ع. ُ. ّيجذي.  -7

 سٜشآ) ّقبنر ؿفبٛي( -يشٙ طٕشيل ايشآػذُ سٖؾ سط٘ثشي. چنيذٙ ّقبنر ْٕٜئ مٖ

. سجضيٚ طٕشيني ثشخي اص كفبر ّ٘سفٍ٘٘طيل دس ىٖذُ دٗسُٗ اص طشينق  1385ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي ٗ ع. ُ. ّيجذي.  -8

 سٜشآ. -ٛب. چنيذٙ ّقبنر ْٕٜئ  مٖيشٙ ػَُ٘ صساػز ٗ اكالح ٕجبسبر ايشآ سجضيٚ ّيبٕيئ ٕؼٌ

. سجضيٚ ٗ سحَينٌ ْٛجؼنشيي ٗ ضنشايت ّؼنيش ػَْننشد دإنٚ ٗ كنفبر        1387ٕي ٗ ع. ُ. ّيجذي. ىٌ آثبدي، ُ.  ا. اسصا -9

ٗاثؼشٚ ثٚ آٓ دس ىٖذُ دٗسُٗ دس ؿشايط سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي. چنيذٙ ّقنبنر دْٛنئ مٖينشٙ ػَنُ٘ صساػنز ٗ      

 سٜشآ. -اكالح ٕجبسبر ايشآ

دي٘ػشٚ ثنب طٓ  )ٛنبي(    SSR.ؿٖبػبيي ٕـبٕيشٛبي  1387ْذي. ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي، ة. ا. ػيذطجبطجبيي ٗ ع.ا. ّح -10

مٖششً مٖٖذٙ كفبر فٍٖ٘٘طيل ىٖذُ دٗسُٗ دس ؿشايط سنٖؾ ٗ ػنذُ سنٖؾ سطن٘ثشي. چنينذٙ ّقنبنر دْٛنئ مٖينشٙ         

 سٜشآ. -طٕشيل ايشآ

. مبسثشد ٕـبٕيشٛبي ٍّ٘نٍ٘ي دس ثٜج٘د سحٌْ ثٚ خـني دس ىيبٛبٓ. ّجْ٘ػٚ ّقبنر 1387ػجبػي، ص ٗ ىٌ آثبدي، ُ.  -11

 .219-216ْٛبيؾ مبسثشدي خـنؼبٍي )چبٍؾ ٛب ٗ ساٛنبسٛب(، كفحٚ 

ننشد دإنٚ ٗ كنفبر    . اسصيبثي اثش سٖؾ سط٘ثشي إشٜبي فلٌ سؿنذ ثنش ػَْ  1387ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي ٗ ع. ُ. ّيجذي.  -12

، 6جَنذ  ىٖذُ دٗسُٗ. ّجَٚ ػَْي دظٗٛـي دظٗٛـٜبي صساػني اينشآ،    F3ٛبي  ّ٘سف٘فيضيٍ٘٘طيل ّشسجط ثب آٓ دس فبّيٌ

 .418-405، كفح2ٚؿْبسٙ 

سجضيٚ طٕشيني ثشخي اص كفبر ّ٘سفٍ٘٘طيل دس ىٖنذُ دٗسُٗ اصطشينق   . 1387ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي ٗ ع. ُ. ّيجذي.   -13

، كفحٚ 1، ؿْبسٙ 24دس ؿشايط سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي. ّجَٚ ػَْي دظٗٛـي ٕٜبً ٗ ثزس، جَذ  ٛب ٕيئ ٕؼٌسجضيٚ ّيب

99-116. 

دي٘ػنشٚ ثنب كنفبر     SSR.سؼينئ ٕـنبٕيشٛبي    1388ىٌ آثنبدي، ُ. ا. اسصإني، ة. ا. ػنيذطجبطجبيي ٗ ع.ا. ّحْنذي.       -14 

ٓ فيضيٍ٘٘طيل ىٖذُ دٗسُٗ دس ؿشايط سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي  -. ّجْ٘ػٚ ّقبنر ؿـْئ ْٛبيؾ ثي٘سنٍٖ٘٘طي. اينشا

 .سٜشآ

. ّطبٍؼٚ كفبر ّشسجط ثب ػَْنشد سٗغٔ دإنٚ دس ٛيجشينذٛبي اّينذثخؾ    1388ىٌ آثبدي ُ. ،ُ. ؿٜؼ٘اسي ٗ ص. ػجبػي.  -15

كنٖؼشي  آفشبثيشدآ اص طشيق سجضيٚ ٗ سحَيٌ ضشايت ّؼيش. ّجْ٘ػٚ ّقبنر ْٛبيؾ َّي ىيبٛبٓ دإنٚ سٗغٖني. دإـنيبٙ    

 ايشآ.  -اكفٜبٓ



. اسصيبثي ٛيجشيذٛبي اّيذثخؾ آفشبثيشدآ اص ٕظش ػَْنشد دإٚ ٗ سٗغٔ 1388ؿٜؼ٘اسي ُ.، ُ. ىٌ آثبدي ٗ ص. ػجبػي.  -16

 ايشآ. -دس ّٖطقٚ اكفٜبٓ. ّجْ٘ػٚ ّقبنر ْٛبيؾ َّي ىيبٛبٓ دإٚ سٗغٖي.دإـيبٙ كٖؼشي اكفٜبٓ

ٗ ص. ػجبػي. مبسثشد سٗؽ ٛبي سجضيٚ ٗ سحَيٌ چٖذ ّشغيشٙ دس ؿٖبػنبيي طٕ٘سينخ    ذيىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي، ع. ُ. ّيج -17

اينذٙ ٛنبي ٕن٘ دس مـنبٗسصي. دإـنيبٙ آصاد       ٖطقنٚ اي ٛبي ّشحٌْ ثٚ سٖؾ خـني دس ىٖذُ دٗسُٗ. چٜبسّئ ْٛبيؾ ّ

 ايشآ.  -اػالّي خ٘ساػيبٓ، اكفٜبٓ

دزيشي ٗ ْٛجؼشيي طٕشيني كفبر ّٜنِ ّنشسجط ثنب اػنشفبدٙ اص      ّقبيؼٚ ٗساثز. 1389ىٌ آثبدي، ُ. ا. يٖذي، ة. ثٜبسي. -18

سٜشآ،  -رخبيش ػبيٚ ثشاي دشمشدٓ دإٚ ىٖذُ ٕبٓ دس ؿشايط سٖؾ خـني. چنيذٙ ّقبنر يبصدْٛئ مٖيشٙ طٕشيل ايشآ

 دإـيبٙ ؿٜيذ ثٜـشي.

فيضيٍ٘ن٘طيني سحْنٌ سنٖؾ     . ثشسػني ٗ ّقبيؼنٚ ّؼيبسٛنبي   1389، ٙ. ّٜذي خبٕي. ىٌ آثبدي، ُ. ا. يٖذي، ة. ثٜبسي -19

سط٘ثشي دس ؿشايط ّحيطي ّخشَف دس ىٖذُ ٕبٓ. ّجْ٘ػٚ  ّقبنر يبصدْٛئ مٖيشٙ ػَُ٘ صساػنز ٗ اكنالح ٕجبسنبر    

 سٜشآ. -ايشآ

. سنثثيش افنضايؾ سيْنبس من٘دي ٕيشنشٗطٓ دس سؼنذيٌ اثنشار سنٖؾ         1389. ا. س. ىَذشٗس، ىٌ آثبدي، ُ. ا. يٖذي، ة. ثٜبسي -20

بخق ٛبي سحٌْ سٖؾ خـني دس ؿشايط ّحيطي ّخشَف. ّجْ٘ػٚ  ّقبنر يبصدْٛئ مٖيشٙ ػَُ٘ خـني ثب ّقبيؼٚ ؿ

 سٜشآ. -صساػز ٗ اكالح ٕجبسبر ايشآ

مٖٖذٙ كفبر فٍٖ٘٘طيل ىٖنذُ دٗسُٗ دس  ٛبي طٕي مٖششًّنبٓ ؿٖبػبيي. 1390.  ىٌ آثبدي، ُ. ا. اسصإي، ع. ُ. ّيجذي -21

 ّجَٚ ػَُ٘ صساػي ايشآ.. ّجَٚ ػَُ٘ صساػي ايشآ. SSRفبدٙ اص ٕـبٕيشٛبي ؿشايط سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي ثب اػش

ػنغ اٍؼٌْ ّؼيبسٛبي فيضيٍ٘٘طيني سحٌْ سٖؾ سط٘ثشي ثٚ ؿشايط ّخشَف سطن٘ثشي  . 1390. س. ىَذشٗس. ىٌ آثبدي، ا  -22

 . دس ّشاحٌ اسصيبثي.دظٗٛـٖبّٚ اكالح ىيبٛبٓ صساػي. ّجَٚ ظٓ  دس ىٖذُ ٕبٓ ٗ ٕيششٗ

ٛبي سحٌْ سٖؾ خـني دس ؿشايط ّحيطي ّخشَف سطن٘ثشي ٗ افنضايؾ    ّقبيؼٚ ؿبخق 13890. ٌ آثبدي، ُ. ا. يٖذيى -23

 دس ّشاحٌ اسصيبثي. ػَُ٘ مـبٗسصي دإـيبٙ ىيالٓ.. ّجَٚ سيْبس م٘دي ٕيششٗطٓ دس سؼذيٌ اثشار سٖؾ خـني دس ىٖذُ

٘    ثشسػي طٕشينل . 1389ىٌ آثبدي. ىَذشٗس ا. س.، ع. يبػْي ٗ ُ.  -24 فيضيٍ٘٘طينل دس ىٖنذُ ٕنبٓ    -ثشخني اص كنفبر ّ٘سفن

Triticum aestivum L.)  )سحز ؿشايط سٖؾ خـني    ٓ سٜنشآ،   -. چنيذٙ ّقبنر ينبصدْٛئ مٖينشٙ طٕشينل اينشا

 دإـيبٙ ؿٜيذ ثٜـشي.

ر زيشي ثشخني كنفب  سبثيش سٖؾ خـني ثش مٖششً طٕشينني ٗ سشمينت دن   . 1389ىَذشٗس ا. س.، ع. يبػْي ٗ ُ. ىٌ آثبدي.  -25

ٓ      (...Triticum aestivum L فيضيٍ٘٘طيل دس ىٖذُ ٕبٓ) سٜنشآ،   -چنيذٙ ّقنبنر ينبصدْٛئ مٖينشٙ طٕشينل اينشا

 دإـيبٙ ؿٜيذ ثٜـشي.

دٖجْئ ْٛنبيؾ  . ثشسػي ٕقؾ رخبيش ػبيٚ دس سؼذيٌ اثشار سٖؾ سط٘ثشي إشٜبي فلٌ دس ىٖذُ ٕبٓ. 1389ىٌ آثبدي.  -26

 ايشآ.  -ٙ آصاد اػالّي خ٘ساػيبٓ، اكفٜبَّٓي ايذٙ ٛبي ٕ٘ دس مـبٗسصي. دإـيب



ّطبٍؼٚ ضشايت ّؼيش ػَْنشد دإٚ ٗ اجنضاي ػَْننشد سحنز ؿنشايط     . 1390ىٌ آثبدي، ُ.  ا. اسصإي ٗ ع. ُ. ّيجذي.  -27

ّجَٚ سٍ٘يذ ٗ فشآٗسي ّحل٘نر ثبغي ٗ صساػني.   .سٖؾ ٗ ػذُ سٖؾ سط٘ثشي ٗ طي دٗ فلٌ صساػي دس ىٖذُ دٗسُٗ

 دس ّشاحٌ اسصيبثي

 . سٍ٘يذ اسيبُ ّخشَف خيبس دبسسٖ٘مبسح ىَخبٕٚ اي. دّٗئ جـٖ٘اسٙ ٗ ْٕبيـيبٙ َّي ػَِ سب ػٌْ.1390. ىٌ آثبدي، ُ -28

. ثشسػي اّنبٓ سٍ٘يذ اسيبُ ّخشَف خيبس دبسسٖ٘مبسح ىَخبٕٚ اي. دّٗئ 1390ىٌ آثبدي، ُ. ايشذاسي، ع. جؼفشد٘س، ُ.  -29

 ػالّي. سآ دإـيبٙ آصاد ادّٗئ اٍْذبد ّخششػبٓ، ّجشنشآ ٗ ٕ٘آٗ
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