بخش تحقیقات علوم دامی مرکس تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان زنجان

 -1تاریخچِ
ٝشّض زحَيَاذ ٢ٝاتـ عثيقي  ٣ا٤ٝس دا ٛاص ػاٗ  1371دس ٍاٙة يْي اص ايؼسٖا٧ ٥اي زحر خ٤ؿؾ ٝشّض زحَيَاذ ٢ٝاتـ عثيقي  ٣اٝو٤س
دا ٛاػسا ٟآرستايدا ٟؿشٍي دس اػسا ،ٟىقاٙير ٧اي خ٤د سا آماص ّشد  ٣تقذ اص يْؼاٗ ،زحر ف٤٢اٝ ٟشّض زحَيَاذ ٢ٝاتـ عثيقي  ٣اٝو٤س
دا ٛاػسا ٟىقاٙير ٤ٞ١د .تخؾ زحَيَاذ ف ٛ٤ٚداٝي دس حاٗ حاضش تا ١ 8يش خشػ ٘٢يْي اص تخؾ٧اي ٧ـر ٕاٝ ٦١شّوض سا زـوْي٘ ٝوي
د٧ذ اي ٠تخؾ دس ساػساي ىقاٙير٧اي ّٚي ٝشّض دس صٝي٤ٝ ٦٢ض٤فاذ ف ٛ٤ٚداٝي ىقاٙير داسد.

ٍ -2ظایف پضٍّشی
گزایشّای تحقیقاتی ایي بخش شاهل:
 )1زنزي ٦خاي٦
ٝ )2ذيشير زنزي ٦دا ٛدس ٝشزـ
ٝ )3ذيشير  ٣خش٣سؽ ٕ٤ػي٢ذ  ٣تض
 )4ط١سيِ  ٣اكالح ١ظاد ٕ٤ػي٢ذ  ٣تض
 )5زنزيٝ ٣ ٦ذيشير خش٣سؽ عي٤س
 )6زحَيَاذ ص١ث٤س فؼ٘

در ایي راستا فعالیتّای سیز اًجام هیپذیزد:



٤ٝض٤ؿ ياتي  ٣زقشيو عشح ٧اي زحَيَازي دس صٝي٧ ٦٢اي:
 )1اىوووضايؾ ت٨ش٣٥سي زٙ٤يذاذ دا ٣ ٛعي٤س
 )2ؿ٢اػايي ٣زٙ٤يذ ٢ٝاتـ خذيذ خو٤ساُ دا ٣ ٛعي٤س
 )3اكالح ١ظاد  ٣حيؼ رخايش ط١سيْوووي دا ٣ ٛعي٤س
 )4اسزَاي ّييير زٙ٤يذاذ داٝوووي
ّ )5ا٧ؾ ضايقاذ  ٣اسائ ٦ا٧٤ٖٙاي ت٨ي ٦٢ت٨ش٥تشداسي اص ٢ٝاتـ دا ٣ ٛعي٤س



اخشاي عشح٧اي زحَيَازي ٝس٢اػة تا ١ياص ٧اي دػسٖا ٥اخشا  ٣ا٤ٙ٣ير٧اي خظ٧٣ـي اػسا ٟتوا اػوسياد ٥اص ٢ٝواتـ افسثواسي
اػسا١ي ٚٝ ٣ي



ز٨ي ٦اد٣اسي ٕضاسؽ عشح٧اي دس دػر اخشا  ٣ا١سـاس ٕضاسؽ ٨١ايي عشح ٧اي زحَيَازي خاز ٦ٞياىس٦



ا١سَاٗ ياىس٧ ٦اي زحَيَازي دس ٍاٙة تش١ا٧٦ٝاي ٝخسٚو

 -3دستاٍردّای هْن


تزکیبات شیویایی یًَجِ کشت شذُ در استاى سًجاى جْت تعلیف در جیزُ دام

ت٢ا تو ٦ضوش٣سذ اعالفواذ خايو ٦اي اص ّيييور  ٣زشّيثواذ ؿويٞيايي ي١٤دو ٦تق٢و٤ا٢ٝ ٟواتـ ٨ٝو ٜخو٤ساُ داٝوي دػوسا٣سد
اي ٠زحَيٌ دسٍاٙة خذ ٗ٣صيش اسائٕ ٦شديوذّ ٥و ٦توا ز٤خو ٦تو ٦ؿوشايظ صسافوي  ٣اٍٚيٞوي  ٣ػوايش ف٤اٝو٘ زواگيش ٕوزاس توش زنييوشاذ
 ٣ز٢وو٤ؿ زشّيثوواذ ؿوويٞيايي ٝحلوو ٗ٤دس ٢ٝوواعٌ ٝخسٚووو ايووشا ٣ ٟخ٨وواٝ ٟووي ز٤ا١ووذ ٝقيوواس ٞ٨ٝووي دس زنزيووّ ٦وواستشدي داٛ
٧اي اػسا ٟتاؿذ.


تَلیذ قارچ صذفی خَراکی با استفادُ اس کلش بزًج

دس اي ٠عوشح توا اػوسياد ٥اص ّـور ٍواسذ كوذىي توش س٣ي ّٚوؾ توش١ح ضو ٠ٞاػوسياد ٥اص ٍواسذ حاكو ٦ٚدس زنزيو ٦ا١ؼوا، ٟ
اص تؼسش ٤ٝخو٤د ّو ٦توٙ ٦حواػ ٣خو٤د ٝيؼوٚيٍ ٛ٤واسذ ١ ٣يوض ؿْؼوس ٠خي١٤وذ٧اي ٙيٖ٤٢ػوٙ٤ٚضي ٤ٝخو٤د دس ّٚوؾ توش١ح اص اسصؽ
مزايي تشخ٤سداس ٝوي تاؿوذ دس زنزيو ٦دا ٛتخلو٤ف خيوش ٥خوش٣اسي توش٧ ٥وا ٝيسو٤ا ٟت٨وش ٥خؼور ّو ٦ػو٤د اٍسلوادي سا توذ١ثاٗ
داسد.


تذٍیي پزٍتکل پزٍرش ٍ پزٍاربٌذی بزای بزُ ّای ًرز افشراری برا تَجرِ برِ پتاًاریلد اسرتعذاد صًتیکری ٍ
هقبَلیت باسارپاٌذی الشِ

توش اػوواع عووشح٧واي ٧وواي زحَيَووازي ا١دوا ٛؿووذ ٥اتسووذا توش٧ ٥وواي ١ووش اىـواسي  5زووا ٝ 6ا٧وو ٦توا ٝيوواٖ١ي٣ ٠ص١ووي 25-30
ّيٕ٤ٚش ٛتوٝ ٦وذذ  60زوا  80س٣ص خوش٣اس ؿوذ ٣ ٥تو٣ ٦ص١وي ٝقوادٗ  48زوا ّ 52يٚوٕ٤ش ٣ ٛتوا ػوّ ٠ـوساس  248س٣ص ٢ٝس٨وي ؿوذ
ّوو ٦اص ١ؾووش كووشى ٦اٍسلووادي تووشاي خووش٣سؽ د٢٧ووذ ،٥توواصاس خؼوو٢ذي ٝ ٣يووضا ٟرخووايش شتووي ؿوو٢ٝ ٦اػووة توو٤د ػوودغ تشاػوواع
٣صّ ٟـووساس توو ٦دػوور آٝووذ ، ٥دس عووشح ديٖووشي ػوو٢ٝ ٠اػووة تووشاي ؿووش٣ؿ خش٣است٢ووذي تووش٧ ٥وواي ١ووش اىـوواسي  90زووا  120س٣ص
زقيوويٕ ٠شديووذ ّوو ٦ػووّ ٠ـووساس سا توو 178 ٦س٣ص ّووا٧ؾ داد  ٣تووش اػوواع ١سووايح حاكوو٘ اص عووشح٧وواي خظ٧٣ـووي ٝووزّ٤س عووشح
ديٖشي اخشا ؿذ ّ ٦اْٝا ٟؿوش٣ؿ خوش٣اس توش٧٥واي ١وش اىـواسي اص حوذ٣د ٧ 2يسو ٦تقوذ اص زٙ٤وذ توا اػوسياد ٥اص خيوش٧٥واي زْٞيٚوي
تٞ٧ ٦شا ٥زنزي ٦ؿيش (خ٤ساُ٧واي خضؿوي) ٣خو٤د داؿوس ٦تو ٦عو٤سي ّو ٦ؽوشه ٝوذذ  145س٣ص تو٣ ٦ص١وي ٝقوادٗ ّ 50يٚوٕ٤شٛ
ٝيسػ٢ذ  ٣تافو ّوا٧ؾ ػوّ ٠ـوساس توٝ ٦وذذ  100س٣ص ٝوي ٕوشدد ّو ٦ز٤خيو ٦اٍسلوادي خش٣است٢وذي كو٢قر ٕ٤ػوي٢ذداسي ٣
تاصاس خؼ٢ذي ٝلشه ّ٢٢ذ ٥سا ت ٦د١ثاٗ داسد.



ضعف هذیزیت پزٍرش گاٍ شیزی در استاى سًجاى

اسصيوواتي ٣احووذ٧اي كوو٢قسي ٕووا ٣ؿوويشي دس اػووسا ٟص١دووا ٟحوواّي اص ٣خوو٤د ضووقو دس ٝووذيشير خووش٣سؽ تخلوو٤ف
ٝذيشير زٙ٤يذ ٝثٚوي ٕا٧٣وا ٞ٧وشا ٥تو٤دّ ٥و ٦ايو ٠اٝوش ٢ٝدوش تو ٦خؼواساذ اٍسلوادي ىوشا٣ا ٣ ٟفوذ ٛاػوسياد ٥اص خسا١ؼوي٘ دا٨ٝوا
ٝيؿ٤د.


فزاٍری داًِ حبَبات (هاشک) ٍ استفادُ اس آى در تغذیِ دام

دا١ووٝ ٦اؿووِ توو ٦دٙيوو٘ داؿووس ٠ف٤اٝوو٘ ضووذ زنزيوو ٦اي دس خيووش ٥عيوو٤س ٍاتوو٘ اػووسياد١ ٥ثوو٤د ٣ ٥ا١دووا ٛىشا٣سي٨ووايي ووٟ٤
خيؼووا١ذ ،ٟخخووس ،٠اػوويذي ّووشد ، ٟازووّ٤الّ ٣ووشدٍٚ ،ٟيووايي ّووشدٝ ٟيس٤ا١ووذ ضوو ٠ٞاص تووي ٠تووشدٝ ٟوو٤اد ضووذ زنزيوو ٦اي اسصؽ
مزايي آ١شا ت٨ث٤د تخـذ.


استفادُ اس ضایعات سیب سهیٌی در جیزُ غذایی جَجِ ّای گَشتی

يْي اص عوشقً ٞٝا١قور اص ضوايقاذ ٍاتو٘ ز٤خو ٦ػوية صٝي٢وي (٧ 400وضاس زو ٠دس تشخوي ػوا٨ٙا) ىوشآ٣سي  ٣اػوسياد ٥اصآٟ
دس زنزيوو ٦خ٤خوو٧ ٦وواي ٕ٤ؿووسي اػوور خووظ٧٣ؾ تقٞوو٘ آٝووذ١ ٥ـووا ٟداد ٥اػوور ّوو ٦زووا  %30اص ّوو٘ خيووش ٥مووزايي خ٤خوو٧ ٦وواي
ٕ٤ؿسي سا ٝي ز٤ا ٟتا ىشا٣سي ػاد ٥خخس ٠ضايقاذ ػية صٝي٢ي اصاي٢ٝ ٠ثـ م٢ي اص ا١شطي زاٝي٤ٞ١ ٠د.


ساخت دستگاُ بذر پاش

ٝؼاحر ٝشازـ ايوشا ٟحوذ٣د ٝ 90يٚيوْ٧ ٟ٤سواس اػور ّو١ ٦يواص تو ٦توزس خاؿوي داس١وذ٧ .ضي٢و ٦توزس خاؿوي توا دػور صيواد
توو٤د٧ ٣ ٥ووش ّوواسٕش ٝووي ز٤ا١ووذ ٧ووش س٣ص ْ٧ 5سوواس ٝشزووـ سا تووزس خاؿووي ّ٢ووذ .تووا اػووسياد ٥اص يووِ دػووسٖا ٥تووزس خوواؽ ٕ٤ػووي٢ذي
ٝوويزوو٤اٞ٧ ٟوواٝ ٟؼوواحر ٝشزووـ سا تووذ ٟ٣خشداخوور ٧ضي٢ووّ ٦وواسٕشي  ٣تووا اػووسياد ٥اص ٕ٤ػووي٢ذا١ي ّوو ٦دس ٝشزووـ دس حوواٗ ووشا
٧ؼس٢ذ ،تزس خاؿي ّوشد .ػواخر ٧وش دػوسٖا ٥توزس خواؽ ٕ٤ػوي٢ذي ٝ 3يٚيو ٟ٤سيواٗ ٧ضي٢و١ ٦يواص داسد  ٣فٞوش ٝييوذ دػوسٖا5 ٥
ػاٗ اػر .تا ز٤خو ٦تو١ ٦سوايح زحَيوٌ حؼوي ٠زو ّٚ٤ي ْٞ٧ ٣واسا ٟدس ٝشّوض زحَيَواذ خشاػوا ٟسضو٤ي ،توا ا١دوا ٛفٚٞيواذ توزس
خاؿي ٝيواٖ١ي ٠زٙ٤يوذ ف٤ٚىو ٦تو ٦اصاي ٧وش ْ٧سواس اص ّ 658يٚوٕ ٤وش ٛتوّ 1267 ٦يٚوٕ ٤وش ٛاىوضايؾ ٝوي ياتوذ ّوٝ ٦قوادٗ 193
دسكذ اىضايؾ زٙ٤يذ ٝوي تاؿوذٙ .وزا توا اػوسياد ٥اص دػوسٖا ٥اتسْواسي ٝوي زو٤ا ٟزٙ٤يوذ ف٤ٚىوٝ ٦شازوـ سا زوا د ٣تشاتوش ٝيوضا ٟىقٚوي
اىضايؾ داد ّ ٦اي ٠اٝش ٝي ز٤ا١ذ ت ٦اىضايؾ ٍات٘ ز٤خ ٦زٙ٤يذ ؿيش ٤ٕ ٣ؿر ّـ٤س ١يض ٢ٝدش ؿ٤د.



ساخت کٌذٍی هذرى

اػوسياد ٥اص ّ٢وذ٧٣اي ّوو ٦دٝواي داخٚووي آ٨١وا ٍاتوو٘ ّ٢سوشٗ اػوور ٝويز٤ا١ووذ حوذاٍ٘  50دسكووذ زٙ٤يوذ فؼوو٘ ّ٢ٚوي٧وواي
ص١ثو٤س فؼو٘ سا اىووضايؾ د٧وذ٧ .ضي٢وو ٦اٙ٣يو ٦زثووذي٘ ّ٢وذ٧٣اي ىقٚووي تو٢ّ ٦وذ٧٣ايي تووا ٍاتٚيور ّ٢سووشٗ دٝوا ٝوويز٤ا١وذ اص عشيووٌ
اىضايؾ زٙ٤يذ فؼ٘ دس ػاٗ ا ٗ٣خثشا ٟؿ٤د.

ً -4یزٍی اًااًی
١يش٣ي ا١ؼا١ي تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي
سديو

زخلق

ٝالحؾاذ

زنزي ٦عي٤س

سئيغ تخؾ

2

ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي

دا١ـد٤ي دّسشي

زنزي١ ٦ـخ٤اسّ٢٢ذٕاٟ

ّاسؿ٢اع

3

حؼٝ ٠حٞذي ١ظاد

ّاسؿ٢اػي اسؿذ

اكالح ١ظاد داٛ

ّاسؿ٢اع

4

٤١اب ا٣كا٤ٚ١

ّاسؿ٢اػي اسؿذ

ف ٛ٤ٚداٝي

ّاسؿ٢اع

5

ىيام تشٍقي

ّاسؿ٢اػي اسؿذ

ف ٛ٤ٚداٝي

ٝشّض آ٤ٝصؽ

6

ّا ٥٣احٞذي

٧ياذ فٞٚي -دّسشي

زنزي ٦عي٤س

ٝشّض آ٤ٝصؽ

7

ػقيذ تاٍشي

دّسشي

اكالح داٛ

ٝشّض آ٤ٝصؽ

8

ٝدسثي حثيثي

دا١ـد٤ي دّسشي

1

١ا١ ٣ ٛا ٛخا٤١ادٕي

ٝذسُ-سزث ٦فٞٚي

ٝحٞذ حؼي١ ٠قٞسي ٧ياذ فٞٚي -دّسشي

زنزي ٦عي٤س  -ك٢ايـ مزايي ٝشّض آ٤ٝصؽ

 -5اهکاًات هشرعِای ٍ آسهایشگاّی
عشح ٧اي زحَيَازي تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي دس ٝدسٞـ ايؼسٖا٧ي ٍش ٥شياٍ ٟات٘ اخشا اػر .ايوٝ ٠دسٞوـ دس ّيٚوٝ٤سش ٝ 35شّوض
د٧ؼساٍ ٟش ٥خـس( ٤ٚخادٍ ٥ذي ٜص١دا -ٟاسدتي٘ )  ٣تا ٣ػقسي تاٙل تش ْ٧ 450ساس ٍشاس داسد ّ ٦تؼسشي تشاي اخشاي ٝغاٙقواذ  ٣عوشح
٧اي زحَيَازي ٝشزثظ تا ح٤ص ٥ىقاٙير ٧اي  ٝشّض زحَيَاذ ّـا٣سصي  ٣ا٤ٝس دا ٛاػسا ٟاص خٚٞو ٦دا٧ ٛواي ػوثِ سا ىوشا ٜ٧ػواخس٦
اػرٝ .د٤ٞفٝ ٦ضاسؿ تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي ٝـس ٘ٞتش ٝضسف ٦زحَيَازي ٕ٤ػي٢ذ اىـاسيٝ ،ضسف ٦زحَيَازي عي٤س ٕ٤ؿوسي ،ص١ث٤سػوسا٣ ٟ
اػسخش خش٣سؽ ٝا٧ي  ٣آصٝايـٖاٝ ٥يتاؿذٞ٧ .چ٢ي ٠دس ع ٗ٤ىقاٙير ٝدسٞـ ،تاصديذ فٞٚي دا١ـد٤يا ٟسؿسّ ٦واسدا١ي ّ ٣اسؿ٢اػوي
ٝشّض آ٤ٝصؽ ّـا٣سصي  ٣دا١ـٖا ٥ص١دا ٟاص ٕ٤ٝ ٦ٚخ٤د دس ايؼسٖا ،٥تشٕضاسي س٣ص ٝضسف ٣ ٦ا١سَاٗ ياىس٧ ٦اي زحَيَازي،خوزب ١يوش٣ي
زخللي ٝـ١ ٗ٤ٞؾا٣ ٛؽيي ،٦ا١داّ ٛاس٣سصي دا١ـد٤ياَٝ ٟغـ ّاسؿ٢اػي  ٣حؼة ٤ٝسد تشٕضاسي خٚؼ ٦ؿ٤ساي زحَيَواذ اػوساٟ
دس فشك ٦ايؼسٖا٧ي تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي ك٤سذ ٝيٕيشد.


هشرعِ تحقیقاتی گَسفٌذ افشاری



تؼسشي تشاي اخشاي ٝغاٙقاذ  ٣عشح ٧اي زحَيَازي دا٧ ٛاي ػثِ اػر .دس اي ٠تخؾ اص ايؼوسٖا ٥خٞقوا  2تواب ػوا٠ٙ
خش٣سؽ ٕ٤ػي٢ذ تا ٝ 840سش ٝشتـ ىضاي ٝؼَو ٝ 1200 ٣سشٝشتـ ت٨اس ت٢ذ دس ضوٚـ ؿوشٍي ٝ ٣ؼوسحذگاذ خوا١ثي ؿوا٘ٝ
خاّ ٦١اسٕشي ،ازاً ٨ٖ١ثا١ي ٧،اٖ١اس ف٤ٚى ،٦ا١ثاس ّ٢ؼا١سش ،٥ػاخسٞا ٟخشػ ٣ ٘٢ازواً خٞوـ آ٣سي ؿويش ٍاتو٘ ت٨وش ٥توشداسي
اػر.



دس اي ٠ايؼسٖا ٥عشح٨اي ٝسقذدي دس صٝيٝ ٦٢ذيشير خش٣سؽ ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي ا١دا ٛؿذ ٥اػر  ٣دس حاٗ حاضش تا اػسَشاس
ؿشّر دا١ؾ ت٢يا ٟت٢ٝ ٦ؾ٤س اكالح ١ظاد ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي تا ٧ذه زثثير ط٢ ٟوذ ٍٚو٤صايي حاكو٘ اص ١وظاد اكوي٘ توش٣
ٝشي ٤٢دس حاٗ ىقاٙير زحَيَازي اػر.



هشرعِ تحقیقاتی طیَر گَشتی


دس تخـي اص ايؼسٖا ،٥يِ تاب ػا ٠ٙخش٣سؽ خ٤خ٤ٕ ٦ؿسي ازٝ٤ازيِ تٝ ٦ؼاحر ٝ 500سوش ٝشتوـ ٝ ٣ؼوسحذگاذ خوا١ثي
ؿا ٘ٝخاّ ٦١اسٕشي  ٣ا١ثاس داٝ ٟشمي ،آػياب ٝ ٣يْؼش ٤ٝسد ت٨ش ٥تشداسي اػر .دس حاٗ حاضش توا ٧وذه خٚوة ٝـواسّر
تخؾ خل٤كي دس اخشاي عشح٨اي زحَيَازي  ٣ت٢ٝ ٦ؾ٤س خ٤دٕشدا١ي تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي خش٣سؽ د٣س ٥اي خ٤خو٤ٕ ٦ؿوسي
ا١داٝ ٛي ؿ٤د  ٣اخشاي عشح ٧اي زحَيَازي دس صٝي ٦٢عي٤س ٕ٤ؿسي ٝيؼش اػر.



سًبَرستاى ٍ استخز پزٍرش هاّی


تا ز٤خ ٦ت٣ ٦خ٤د فشكٝ ٦شزقي  ٣دسخساٝ ٟثٞش  ٣ميش ٝثٞش دس ٝح٤ع ٦ايؼسٖا٢ّٚ ،٥ي ٧اي ص١ث٤س فؼ٘ تو٢ٝ ٦ؾو٤س اخوشاي
عشح٨اي زحَيَازي  ٣تاصديذ ت٨ش ٥تشداسا ٣ ٟآؿ٢ايي آ٨١ا تا اك٤١ ٗ٤ي ٠ص١ث٤سداسي  ٣ا١سَاٗ ياىس٧ ٦اي زحَيَازي ٝ ٣قشىي ٤١
آ٣سي ٧اي اي ٠حشى ٦دس اي ٠فشكٝ ٦ؼسَش ؿذ ٥اػر.



تذٙي٘ ىشاٞ٧ي آب حاك٘ اص ٍ٢اذٝ ،حيظ ٝؼافذي تل٤سذ اػسخش خش٣سؽ ٝا٧يا ٟػشد آتي(ٍضٗ آ ) ىشا ٜ٧ؿوذّ ٥و ٦دس
حاٗ ت٨ش ٥تشداسي اػر  ٣فشك ٦اي ٢ٝاػة تشاي خظ٧٣ؾ دس صٝي ٦٢زنزيٝ ٣ ٦ذيشير ايٝ ٦١٤ٕ ٠ا٧ياٝ ٟي تاؿذ.



آسهایشگاُ


تا ز٤خ ٦تٝ ٦ـاسّر ىقاٗ تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي دس زْٞي٘ ،زد٨يض  ٣زدٞيـ آصٝايـٖا٧٥اي ٝشّض ،صٝي ٦٢تشاي ا١دا ٛخوظ٧٣ؾ ٣
آصٝايـاذ ٝخسٚو ٝشزثظ تا خش٣ط٧ ٥اي زدَيَازي ىشا ٜ٧ؿذ ٥اػر.

 اٍلَیت ّای تحقیقاتی بخش
تش اػاع ١ياص ػ٢دي حاك٘ اص زثادٗ ١ؾش ّاسؿ٢اػا ٟتخؾ ف ٛ٤ٚداٝي تا تخؾ اخشا (ٝقا١٣ر ا٤ٝس دا )ٛاػازيذ ٕوش ٥٣فٚو ٛ٤داٝوي
دا١ـٖا ٥ص١دا ٣ ٟزٚييٌ آ ٟتا اػسشازظي ٧اي خشد ّ ٣ال ٟزحَيَازي ّـ٤س ١ضديِ ت 90 ٦ف٤٢ا ٟا٤ٙ٣ير زحَيَازي تخوؾ داٝدوش٣سي
زقشيو  ٣زذ٣ي ٠ؿذ ٣ ٥تا ز٤خ ٦ت٣ ٦ػقر ف٢ا٣يٝ ٣ ٠حذ٣دير ّٞي ١يش٣ي ا١ؼا١ي تخؾ  ٣ػايش ٝحذ٣دير ٧وا ،ايو ٠ف٢وا٣ي ٠دس تو٦
ٝشاّض فٞٚي  ٣اخشايي اػساٝ( ٟشّض آ٤ٝصؽ ّـا٣سصي اػساٝ -ٟقا١٣ر ت٨ث٤د زٙ٤يذاذ داٝي ػاصٝا ٟخ٨اد ّـوا٣سصي اػوسا ٣ ٟاداساذ
زاتق ٦آ ٟدس ؿ٨شػسا٧ٟا ،دا١ـْذّ ٥ـا٣سصي دا١ـٖا ٥ص١دا ،ٟػاصٝاٝ ٟذيشير  ٣تش١ا ٦ٝسيضي اػساٞ٧ ٣ )ٟچ٢ي ٠ت٤ٝ ٦ػؼ ٦زحَيَاذ
ف ٛ٤ٚداٝي ّـ٤س ١ ٣يض ػاصٝا ٟزش٣يح ،آ٤ٝصؽ ٣زحَيَاذ ٣صاسذ خ٨اد ّـا٣سصي ٢ٝقْغ ؿذ ٥اػور .ى٨شػور ّاٝو٘ ا٤ٙ٣يور٧واي

زحَيَازي تخؾ ف ٛ٤ٚداٝي دس تٙ٤س ٠ا٤ٙ٣ير٧اي زحَيَازي ّـا٣سصي ٢ٝ ٣اتـ عثيقي اػسا ٟص١دوا ٟػواٗ  1385تو ٦واج سػويذ٥
اػر.
تش١ا ٦ٝآزي خظ٧٣ـي تخؾ ،زقشيو  ٣اخشاي عشح٨اي زحَيَازي ٝس٢اػة تا ٕشايؾ٧اي زحَيَازي اػساٝ ٣ ٟؼائ٘ ٝوشزثظ توا زنزيو،٦
ٝذيشير دا ٣ ٛاكالح ١ظاد اف ٜاص ٕ٤ػي٢ذ  ٣تضٕ ،ا ٣ ٣عي٤س خ٤ا٧ذ ت٤د .دس اي ٠ساػسا يِ ىَوش ٥خوش٣طٚٝ ٥وي توا ف٢و٤ا ٟاكوالح ١وظاد
ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي ت ٦زل٤ية سػيذ ٣ ٥اتالك ؿذ ٥اػر ّ ٦ص ٦ٝاخشاي آ ٟت٨شٕ ٥يشي اص ػوشٝايٕ ٦وزاسي تخوؾ خل٤كوي دس ٍاٙوة
ؿشّر زقا١٣ي  ٣ميش ٥ت٤د تشاي زحٌَ اي ٜ٨ٝ ٠اص تذ ٣زل٤ية  ٣اتالك عشح  ٣تا زوالؽ ٝؼوسٞش اٍوذاٝازي دس خ٨ور خٚوة ٝـواسّر
تخؾ خل٤كي ك٤سذ ٕشىر  ٣تا اػسَشاس تخؾ خل٤كي تل٤سذ ؿشّر دا١ؾ ت٢يوا ٟدس ايؼوسٖا٤ٕ ٥ػوي٢ذ اىـواسي ٝشّوض آمواص
ٕشديذ ٥اػر  ٣زالؽ تش اي ٠اػر ّ ٦تا زقا ٣ ٘ٝدس ١ؾش ٕشىس٢ٝ ٠اىـ ٝسَات٘ تسو٤ا١ي ٜتوا ٝوذ ١ؾوش ٍوشاس داد ٟزلوذي ٕوشي تخوؾ
خل٤كي ،خش٣ط٧ ٥اي اػاػي ٝ ٣شزثظ تا ١ياص اػسا ٦ّ ٟدس تغ ٠آ ٟصيش خش٣ط٧ ٥اي ٝسقذدي ١يض ٍات٘ زقشيو اػر سا توا اػوسياد ٥اص
ػشٝايٕ ٦زاسي تخؾ خل٤كي اص ١ؾش زاٝي ٠دا ٣ ٛخ٤ساُ ١ ٣يض زاٝي١ ٠يش٣ي ا١ؼا١ي زخللوي اص عوشه ٝشّوض توٝ ٦شحٚو ٦اخوشا دس
آ٣سي.ٜ
تا ز٤خ ٦ت ٦دسحاٗ اسزَا ت٤د ٟػغح فٞٚي زخللي افضاي تخؾ زا َٝغـ زحليٚي دّسشي زخللي  ،صٝيٝ ٦٢ؼسقذي تشاي ىقاٙير
زحَيَازي دس صٝيٕ ٦٢شايؾ ٧اي ٝذيشير خش٣سؽ ٕاٝ ٣ ٣ذيشير خش٣سؽ عي٤س ٣خ٤د داسد  ٣تشاي خٚة ْٞ٧واسي تخوؾ خل٤كوي اص
َ١غ١ ٦ؾش ػشٝايٕ ٦زاسي  ٣زاٝي٨١ ٠اد٧ ٥اي ص ٛتا ز٤خ ٦ت٣ ٦خ٤د فشكٝ ٦و٤سد ١يواص اص ١ؾشػوا ٠ٙخوش٣سؽ  ٣ػوايش ٝؼوسحذگاذ  ٣توا
اػسياد ٥اص ػشٝايٕ ٦زاسي تخؾ خل٤كي ،ػا ٠ٙخش٣سؽ زْٞي٘  ٣زد٨يض ٕشديذ ٣ ٥تخؾ دس ايٝ ٠ح٤س ١يض توا دس ١ؾوش ٕوشىس١ ٠يواص
دػسٖا ٥اخشايي ٍادس ت ٦اخشاي خش٣ط٧ ٥ايي دس اي ٠صٝي ٦٢خ٤ا٧ذ ت٤د

 بزخی اس اٍلَیت ّای کلی بخش شاهل


زقيي ٠ز٤ا١ايي٧اي زٙ٤يذي  ٣زٙ٤يذٝثٚي ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي



زقيي ٠ز٤ا١ايي٧اي زٙ٤يذي  ٣زٙ٤يذٝثٚي ػايش دا٧ٛاي تٝ٤ي اػسا( ٟتضٕ ،ا ٣تٝ٤ي ،د٣سٓ  ٣اكي٘٤ٕ ،ػا)... ٣ ٦ٙ



تشسػي ت٨ث٤د ط١سيْي ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي دس ساػساي اىضايؾ ز٤ا ٟزٙ٤يذي  ٣زٙ٤يذ ٝثٚي آٟ



زقيي ٠ػ٣ ،٠ص ٣ ٟع ٗ٤د٣س ٥د٣س٢ٝ ٥اػة خش٣است٢ذي دا٧ٛاي خش٣اسي (تش ،٥تضما٤ٕ ،٦ٙػا)... ٣ ٦ٙ



زقيي ٠زشّية ٢ٝاػة  ٣اٍسلادي ٕ٤ٕ ٦ٚػي٢ذ تشاي شا دس ٝشازـ اػساٟ



تشسػي ٝذيشير زنزي ٣ ٦خش٣سؽ دس ٣احذ٧اي خش٣سؽ دا ٣ ٛعي٤س اػساٟ



زقيي ٠زشّية ٢ٝاػة  ٣اٍسلادي ٕ ٦ٚدا٧ٛاي ٝخسٚو دس ؿشايظ خش٣سؿي اػساٟ



زقيي ٠ؿاخق٧اي ت٨ش٣٥سي دس صيش تخؾ دا ٣ ٛعي٤س اػساٟ



تشسػي اػسياد ٥اص ضايقاذ  ٣ىشا٣سد٧٥اي ىشفي ٝحل ٤ذ ّـا٣سصي دس زنزي ٦دا ٣ ٛعي٤س



تشسػي س٣ؽ٧اي ٝخسٚو ىشا٣سي ٤ٝاد خ٤ساّي خ٨ر اػسياد ٥دس زنزي ٦دا ٣ ٛعي٤س



تشسػي س٣ؽ٧اي اىضايؾ ز٤ا ٟزٙ٤يذي ّ٢ٚي٧اي ص١ث٤س فؼ٘ اػسا ٟص١داٟ



تشسػي ٝ ٣قشىي ٢ٝاتـ خ٤اسّي خذيذ  ٣ميش ٝق ٗ٤ٞدس زنزي ٦دا ٣ ٛعي٤س  ٣اسصياتي ّٞي ّ ٣ييي آ٧ٟا



خٞـآ٣سي  ٣دػس ٦ت٢ذي ٝـْالذ زٙ٤يذّ٢٢ذٕا ٟدا ٣ ٛعي٤س اػساٟ



تشآ٣سدي خاٝـ  ٣فٞٚي اص ٝيضا ٟضايقاذ ّـا٣سصي ٝحل ٤ذ ىشفي  ٣خغ ٝا١ذ٧ ٥واي ّاسخا١دواذ كو٢ايـ زثوذيٚي ٍاتو٘
اػسياد ٥دس زنزي ٦دا ٣ ٛعي٤س دس اػساٟ



تشسػي سا٧٥اي ٝخسٚو ت٨ي٦٢ػاصي ٝلشه ػ٤خر دس ٣احذ٧اي خش٣سؽ عي٤س اػساٟ



تشسػي  ٣اسائ ٦زيح خايٖا٢ٝ ٥اػة تشاي خش٣سؽ دا ٣ ٛعي٤س دس اػسا ٟص١داٟ



تشسػي ٝذيشير  ٣خش٣سؽ ٝا٧يا ٟػشد آتي

((طزحّای تحقیقاتی خاتوِ یافتِ بخش تحقیقات علَم داهی))
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

تشسػي ٣ضقير ٕ ٦ٚداسي دس اػسا ٟص١داٝ /ٟلغيي اٝيش اكال١ي
تشسػي اگش ػغ٤ح ٝخسٚو ػث٤ع ٕ٢ذ ٛس٣ي ز٤ا ٟزٙ٤يذي ٕا ٣ؿيشد ٥تقذ اص صايؾ /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
اگشّـر دٍ ٦١٤ٕ ٣اسذ كذىي ٣س٣ؽ خيؾ ف ٘ٞآ٣سي تؼسش تش اسصؽ مزايي ّا /٥ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
تشسػي اگش ع ٗ٤د٣س ٥خش٣است٢ذي تش خل٤كياذ ؿ ٦تش٧ ٥اي ١ش اىـاسي /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
ف ٘ٞآ٣سي ّٚؾ تش١ح تا ٍاسذ خ٤ٚس٣ز٤ع خ٨ر اػسياد ٥دس خش٣اس تش٧ ٥اي ١ش اىـاسي /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
زقيي ٠ػ٢ٝ ٠اػة خش٣اس ت٢ذي  ٣اگش آ ٟتش خل٤كياذ ؿ ٦تش٧ ٥اي ١ظاد اىـاسي /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
تشسػي خل٤كياذ زٙ٤يذي  ٣ط١سيْي يِ خاٝقٕ ٦اٚ٧ ٣ـسايٝ /٠خساسفٚي فثاػي
ؿ٢اػايي ّٞوي ّ٣ييوي  ٣توش آ٣سد ٙ٤ٝيو٧ ٦واي (ّو٣ )٤اسيوا١غ كوياذ ػو٤ٕ ٜػوي٢ذ اىـواسي تو٢ٝ ٦ؾو٤س اسائو ٦اٖٙو٤ي
٢ٝاػة اكالح ١ظادٝ /خساسفٚي فثاػي
تووشآ٣سد ضووشاية اٍسلووادي كووياذ زٙ٤يووذي  ٣زٙ٤يووذ ٝثوو٘ ٕ٤ػووي٢ذ اىـوواسي دس ؿووشايظ خووش٣سؽ اػووسا١يٝ /خسوواسفٚي
فثاػي
زقيي ٠ا٧ذاه  ٣تش١ا ٦ٝاكالحي تشاي ٕ٤ػي٢ذ اىـاسيٝ /خساسفٚي فثاػي
اْٝواّ ٟوواستشد دػووسٖا ٥تووزس خوواؽ ٝد٨ووض توو٢ّ ٦سووشٗ اص سا ٥د٣س خ٨وور تووزس خاؿووي ٝشازووـ تووّٞ ٦ووِ ٕ٤ػووي٢ذ /حؼوو٠
ٝحٞذي١ظاد
تشسػي فْٚٞشد زٙ٤يوذي  ٣زٙ٤يوذ ٝثٚوي آٝيخسو ٦تض٧واي ٝواد ٥توٝ٤ي (ػويا ٥توض) ٣تض٧واي ١وش ػوا ٠١دس ؿوشايظ ٝضسفو/٦
حؼٝ ٠حٞذي١ظاد
تشسػوي اگوشاذ اػووسياد ٥اص ػوغ٤ح ٝخسٚووو ٣يسواٝي+ E ٠ػوو٢ٚي ٛ٤توش فْٚٞوشد زٙ٤يووذ ٝثٚوي  ٣ػيؼووس ٜاي٢ٞوي ٞ٧و٤ساٗ
ٝيـ٨اي آتؼس ٠ؿ٨شػسا ٟص١دا /ٟحؼٝ ٠حٞذي١ظاد
زاگيش خ٤ؿؾ ٤١ ٣ؿ ّ٢ذ ٣دس صٝؼسإ ٟزسا١ي  ٣فْٚٞشد زٙ٤يذي ّ٢ٚي ٧اي ص١ث٤س فؼ٘ /حؼٝ ٠حٞذي١ظاد
تشسػي ٝيضا ٟزاگيشٕزاسي خش٣طٝ ٥ـا٣سي ٠ى٢ي دس صيش تخؾ ا٤ٝس دا ٛاػسا ٟص١دا /ٟحؼٝ ٠حٞذي١ظاد
تشسػووي ٢ذؿووْٚي طٝ ٟي٤ػووسازي ٠تووا اػووسياد ٥اص  PCR-SSCPدس ٕ٤ػووي٢ذ اىـوواسي اػووسا ٟص١دووا /ٟحؼوو٠
ٝحٞذي١ظاد
اگش ػغ٤ح ٝخسٚو ػوث٤ع ٕ٢وذ ٛتوا  ٣يوا توذ ٟ٣اىوض٣د ٟآ١وضي ٜتوش س٣ي زو٤ا ٟزٙ٤يوذي خ٤خو٧ ٦واي ٕ٤ؿوسيٝ /حٞوذ
زَي ٝؼٞٚيٟ٤
اػسياد ٥اص ضايقاذ ػية صٝي٢ي دس زنزي ٦خ٤خ٧ ٦اي ٕ٤ؿسيٝ /حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
زقيووي ٠اسصؽ مووزائي ٢ٝوواتـ خوو٤ساّي دا ٣ ٛعيوو٤س اػووسا ٟص١دووا -ٟىوواص ا : ٗ٣زقيووي ٠زشّيثوواذ ؿوويٞيائي  ٣ا١ووشطي خوواٛ
١ثازاذ ف٤ٚى ٦اي-زْشاس اٝ /ٗ٣حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
زقيووي ٠اسصؽ مووزائي ٢ٝوواتـ خوو٤ساّي دا ٣ ٛعيوو٤س اػووسا ٟص١دووا -ٟىوواص ا : ٗ٣زقيووي ٠زشّيثوواذ ؿوويٞيائي  ٣ا١ووشطي خوواٛ
١ثازاذ ف٤ٚى ٦اي-زْشاسدٝ /ٛ٣حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
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ؿ٢اػايي خل٤كياذ ػواخسٞا١ي ا١و٤اؿ خواُ ٧واي ٝقوذ١ي ايوشا ٣ ٟاػوسياد ٥اص آ ٟتو٢ٝ ٦ؾو٤س ت٨ثو٤د ؿوشايظ خش٣سؿوي
 ٣زنزي٦اي عي٤سٝ /حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
اگش ٣ص ٣ ٟػ ٠اص ؿيشٕيشي تش فْٚٞشد خش٣ساسي تش٧٥اي ١ش اىـاسيٝ /حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
تشسػي اگش خايٖضي٢ي ف٤ٚى ٦خٚش تا ي١٤د ٦دس خيش ٥مزايي تش٧ ٥اي ١ش اىـاسيٝ /حٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
تشسػووي َٝايؼوو ٦اي اػووسياد ٥اص ف٤ٚىووٝ ٦اؿووِ  ٣ي١٤دوو ٦دس فْٚٞووشد خووش٣اسي تووش٧ ٥وواي ١ووش اىـوواسيٝ /حٞووذ زَووي
ٝؼٞٚيٟ٤
تشسػي ٣ضوقير ٝوذيشير خوش٣سؽ زٚيؼو٧ ٦واي خوايٖضي ٠دس ٕوا ٣داسي ٧واي كو٢قسي اػوسا ٟص١دواٝ /ٟحٞوذ حؼوي٠
١قٞسي
زووذ٣ي ٠ز٤ا٢ٞ١ووذي٨ا  ٣اػووسقذاد٧اي تخووؾ ّـووا٣سصي  ٣ؿ٢اػووايي ٝحلوو ٤ذ ّـووا٣سصي داساي ٝضيوور زٙ٤يووذ دس
اػسا ٟص١داٝ /ٟحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
اگشاذ آ١سوياّؼويذا٧ٟواي ٣يسواٝي٢ي توش فْٚٞوشد  ٣خاػون اي٢ٞوي خ٤خو٧٦واي ٕ٤ؿوسي زحور ؿوشايظ زو٢ؾ ػوشٝايي/
ٝحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
تشسػووي اگووشاذ اػووسياد ٥اص دا١ووٝ ٦اؿِ(٣يؼوويا ػووازي٤ا) فٞوو٘ آ٣سي ؿووذ١ ٣ ٥ـووذ ٥تووش فْٚٞووشد خ٤خوو٧ ٦وواي ٕ٤ؿووسي/
ٝحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
زاگيش آ١سي اّؼيذا٨١ا تش ٤ٍ٣ؿ فاسض ٦آػير دس خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسيٝ /حٞذ حؼي١ ٠قٞسي
اسصيوواتي ٝووذيشير خووش٣سؽ ٕووا ٣ؿوويشي دس ٣احووذ٧اي كوو٢قسي١ ،يٞوو ٦كوو٢قسي  ٣ػوو٢سي اػووسا٧ٟوواي ز٨ووشا ،ٟخشاػووا،ٟ
اكي٨اٝ ،ٟشّضيٕٚ ،ؼسا ،ٟص١داٙ ٣ ٟشػساٝ /ٟحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
تشسػووي ٝيووضا ٟؿووي٤ؿ تيٞوواسي يشػووي٢ي٤ص دس اػووسخش٧اي خش٣سؿووي ٝا٧يووا ٟػووشدآتي اػووسا ٟص١دوواٝ /ٟديووذ
اػْ٢ذسخ٤سٝ ،حٞذ حؼي١ ٠قٞسي
تشسػووي اػووسياد ٥اص ضووايقاذ دسخوو ٦يووِ ت٤خوواسي ٕ٢ووذ ٛتووا آ١ووضي٣ ٜتووذ ٟ٣آ١ووضي ٜس٣ي فْٚٞووشد ٝووشك ٕ٤ؿووسيّ /ووا٥٣
احٞذي
تشسػووي ػووش ٛؿ٢اػووي ٣ ٣يووش٣ع ؿ٢اػووي زووة خوو١٤شيضي د٢٧ووذّ ٥شيٞووٖ٢ّ ٦وو ٤دس ١ـووخ٤اسّ٢٢ذٕا ٟاٚ٧ووي اػووساٟ
ص١داٝ /ٟحٞذ تاٍش حاج ّاؽٞي
تشسػووي َٝاٝ٣وور يشػووي٢يا ١ؼووثر توو ٦آ١سووي تي٤زيْ٨وواي سايووح ٝلووشىي دساػووسخش٧اي خووش٣سؽ ٝووا٧ي ٍووضٗ آ ٝ /ديووذ
اػْ٢ذسخ٤س ،ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
سدياتي ػشٝي ٣يش٣ع صتا ٟآتي دس ١ـخ٤اسّ٢٢ذٕا ٟاٚ٧ي اػسا ٟص١دا /ٟاٝيش ٨ٝذي فشىا١ي

((طزحّای تحقیقاتی در دست اجزای بخش تحقیقات علَم داهی))
 .1زوواگيش ٝحووذ٣دير مووزايي تووش فْٚٞووشد ،خل٤كووياذ ؿوو ٣ ٦اي٢ٞووي خ٤خوو٧٦وواي ٕ٤ؿووسي آسيوو ٠دس ٢ٝغَوو ٦ػشدػوويش
اػسا ٟص١داٝ / ٟحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
ٝ .2غاٙقوو ٦اگووش آٙوو٤دٕي٧وواي ١اؿووي اص ىقاٙيوور ؿوو٨شُ زخللووي س٣ي ص١دووا ٟتووش داٝ ٣ ٛحلوو ٤ذ داٝووي  ٣اسائوو ٦ساْ٧وواس
٢ٝاػة خ٨ر ّا٧ؾ ٢ّ ٣سشٗ اگشاذ صيا١ثاس آٝ /ٟحٞذ حؼي١ ٠قٞسي
 .3سزثوو ٦ت٢ووذي ٣احووذ٧اي خووش٣سؽ عيوو٤س ٕ٤ؿووسي اػووسا ٟص١دووا ٟتووش اػ واع ػوواخسٞا ،ٟزاػيؼوواذ  ٣زد٨يووضاذٝ /حٞووذ
حؼي١ ٠قٞسي
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زاگيش اػسياد ٥اص ٍشك٨اي ىش ٣تٚو ُ٤توش مٚؾور ف٢اكوش ٝقوذ١ي ٤ٝخو٤د دس خوٕ ٟ٤ا٧٣واي اػوسا ٟص١دوا /ٟػويذ ػوقيذ
٤ٝػ٤ي
تشسػي َٝ ٣ايؼ ٦فْٚٞشد خ٤خ٧ ٦اي ٕ٤ؿسي زداسي دس ٢ٝغَ ٦ػشدػيش ص١داٝ /ٟحٞذ زَي ٝؼٞٚيٟ٤
تشسػي زاگيش ف٤اٝ ٘ٝذيشيسي تش ت٨ش٣٥سي ٣احذ٧اي خش٣سؽ خ٤خ٤ٕ٦ؿسي دس اػسا ٟص١دا /ٟػقيذ تاٍشي
اگووش ػووغ٤ح ٝخسٚووو خووش٣زقيٍ ٠اتوو٘ ٝساتٙ٤يؼووٝ ٜسوو٤اص ٟؿووذ ٥تووشاي اػوويذ اٝي٢وو٧٦وواي ضووش٣سي دس ا٣اخووش آتؼووس٢ي تووش
زٙ٤يذ ؿيش ٣ ٣ضقير اي٢ٞي ٝيؾ٧اي اىـاسي /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
زاگيش ت٤ٚع ٝقوذ١ي آ٧ؼوس ٦س٧وؾ ىوش ٣تو ٤خوالع توش مٚؾور ف٢اكوش ٝقوذ١ي دس خوٕ ٟ٤ا٧٣واي ٢ٝغَو ٦ص١دوا /ٟػويذ
ػقيذ ٤ٝػ٤ي
اگش خش٣زقيٍ ٠ات٘ ٝساتٙ٤يؼْٞٝ ٜو٘ ؿوذ ٥دس س٣ؽ زنزيو ٦خضؿوي توش خل٤كوياذ ؿو ٦توش٧ ٥واي ١وش اىـواسي  /ػويذ
ػقيذ ٤ٝػ٤ي
اگش خايٖضي٢ي ١ؼثي خوش٣زقيٍ ٠اتو٘ ٝساتٙ٤يؼو ٜتوا ٙيوضيٝ٣ ٠سيو١٤يٝ ٠حاىؾور ؿوذ ٥ؿوْٞث ٦اي دس ا٣اخوش آتؼوس٢ي توش
فْٚٞشد ٝيؾ ٧اي اىـاسي /ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
ت٨ث٤د فْٚٞشد زٙ٤يذي ٕ٧ ٦ٚاي ٕ٤ػي٢ذ اىـاسي تا اػسياد ٥اص خ٤ساُ ت ُ٤ٚؿذ /٥ػيذ ػقيذ ٤ٝػ٤ي
زواگيش ٝلوشه ػوغ٤ح ٝخسٚوو زياٙو٤ٕ ٦خو ٦ىشٖ١وي توش فْٚٞوشد ،خاػون اي٢ٞوي  ٣س١ؤ ٕ٤ؿور ٝوا٧ي ٍوضٗ آ دس
ؿ٨شػسا ٟعاس /ٛفٚي اكنش خا١يخ٤س
تشسػوي زوواگيش فلوواس ٥ػوويش تووش فْٚٞووشد ،ىشاػوو٢د٧ ٦وواي خوو١٤ي  ٣خاػوون اي٢ٞووي ٝووا٧ي ٍووضٗ آ ي سٖ١وويّٞ ٠ووا ٟدس
ؿ٨شػسا ٟعاسٝ /ٛحٞذ كياد
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ّشج
 .13تيشا١٤١ووذ ،.٣ ،ح .سٝ .يشصايووي اٞٙوو٤زي ،ح .اٝووا .ٛ ، ٤ٚ١ج .اػووْ٢ذسي ١ؼووة ،ع .ع٤ٝ .ػوو٤يّ .٣ ،ووشي ٜصاد .1386 .٥اگووش
ّشت٧٤يذساذ ميش اٙياىي دس خيش٧ ٥اي تا  RUPتا تش فْٚٞشد  ٣خل٤كياذ ؿ ٦تش٧ ٥واي اىـواسي .خ٢دٞويٞ٧ ٠وايؾ
٢ٝغَ ٦اي ياىس٧ ٦اي خظ٧٣ـي ّـا٣سصي (مشب ّـ٤س) دا١ـٖاّ ٥شدػسا.ٟ
 .14صحٞسْؾ ،د ،.ح .اٝا .ٛ ،٤ٚ١ؿاٞ٧شادي ،س .سػسٞخا١ي ،ع .ع٤ٝ .ػ٤ي .1387 .زاگيش زنييشاذ آب ٤٧ ٣ايي عوي ٝوا٧ ٥واي
ٝخسٚو ػاٗ س٣ي ز٤ا ٟزٙ٤يذي ٕا٧٣اي ؿيشد ٥دس اػسا ٟص١دا .ٟػٝ٤يٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ّـ٤سٝ -ـ٨ذ.
 .15فثذي١ظاد ،ج.ٛ ،.ح١ .قٞسي  ٣ؿ.س .صي٢قٚي .1388 .تشسػي زاگيش ٣احذ٧اي ك٢قسي ٝؼوسَش دس دؿور ص١دوا ٟتوش آٙو٤دٕي ٣
ّييير ٢ٝاتـ آب صيش صٝي٢ي ٢ٝغَ( ٦دس ٝحذ٣د ٥ؿ٨شػسا ٟص١دا .)ٟدٝ٣ي٢ّ ٠يشا١غ تي٠اٚٚٞٙي ػوالٝسي ،اي٢ٞويٝ ،حويظ
صيؼر.ز٨شا.ٟ
١ .16قٞسي.ٛ ،ح ،.ؽٝ .ـشه  ٣س .سػسٞخا١ي .1390 .اػسشازظي ٝلشه خ٤ساُ ٣احذ٧اي خش٣سؽ ٕوا ٣ؿويشي اػوسا ٟص١دوا.ٟ
خ٢دٞيٞ٧ ٠ايؾ ٢ٝغَ٦اي ياىس٧٦اي خظ٧٣ـي ّـا٣سصي .دا١ـٖاّ ٥شدػسا.ٟ
١ .17قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .اٝا.ٛ ٣ ٤ٚ١ؿ .فثاػي .1390 .خاساٝسش٧اي زٙ٤يذ ٝثٚي زٚيؼ٧٦اي خايٖضي ٠دس ٣احذ٧اي خش٣سؽ ٕا ٣ؿويشي
اػسا ٟص١دا .ٟاٙ٣يٖ٢ّ ٠شٚٝ ٥ي ف ٣ ٛ٤ٚى٢ا٣سي٨اي ٤١يّ ٠ـا٣سصي .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
٤ٝ .18ػ٤ي ،ع.ع ،.ح .اٝا٢ٝ .٥ ،٤ٚ١ق.سي ،ح .ػقيذ ٝحٞذي.ٛ ،ذٝ .ؼوٞٚي.ٛ ،ٟ٤ح١ .قٞسوي ،حٝ .حٞوذي١وظاد  ٣د .فٚيواسي.
 .1390ػ٢ٝ ٠اػة ؿش٣ؿ خش٣اس تش فْٚٞشد خش٣اسي توش٧ ٥واي ١وش اىـواسي .اٙ٣ويٖ٢ّ ٠وشٚٝ ٥وي فٚو ٣ ٛ٤ى٢ا٣سي٨واي ١و٤ي٠
ّـا٣سصي .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
ٝ .19ؼٞٚي.ٛ ،ٟ٤ذ ،.ح .اٝا٢ٝ .ٛ ،٤ٚ١ق ،ٜع.ع٤ٝ .ػ٤ي.ٛ ،ح١ .قٞسي  ٣حٝ .حٞذي١ظاد .1390 .اگوش ٣ص ٟاص ؿويشٕيشي توش س٣ي
فْٚٞشد خش٣اسي تش٧ ٥اي ١ش اىـاسي .اٙ٣يٖ٢ّ ٠شٚٝ ٥ي ف ٣ ٛ٤ٚى٢ا٣سي٨اي ٤١يّ ٠ـا٣سصي .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
 .20حذادي ،ج.ٛ ،.ح١ .قٞسي  ٣ؿ.س .كيا٨ٝش .1390 .زاگيش اػسياد ٥اص ػغ٤ح اىضايـي ٝاؿِ خا ٣ ٛف ٘ٞآ٣سي ؿذ ٥تش فْٚٞوشد
خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي .اٙ٣يٖ٢ّ ٠شٚٝ ٥ي ف ٣ ٛ٤ٚى٢ا٣سي٨اي ٤١يّ ٠ـا٣سصي .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ

ٝ .21ؼٞٚي .ٛ ،ٟ٤ذ ،.ح .اٝا٢ٝ .ٛ ،٤ٚ١ق ،ٜع .ع٤ٝ .ػ٤ي ٣حٝ .حٞذي١وظاد .1390 .اگوش ٣ص ٟاص ؿويشٕيشي توش س٣ي فْٚٞوشد
خش٣اسي تش٧ ٥اي ١ش اىـاسي .اٙ٣يٖ٢ّ ٠شٚٝ ٥ي ف ٣ ٛ٤ٚى٢ا٣سي ٧اي ٤١يّ ٠ـا٣سصي .ص١دا.ٟ
 .22كاٙح .ٛ ،.٣ ،ط٧ .شّي١ظادٝ .٣ ،قشىر .٣ ،ػٞٚا١ي ،س .سػس ٜخا١ي ،ع .ع٤ٝ .ػ٤ي .1390 .زـخيق ّٞدي ٤ٚتاّسش دس ؿي٤ؿ
١إ٨ا١ي ػَظ خ٢ي٤ٕ ٠ػي٢ذ اىـاسي دس ٢ٝغَٝ ٦ا٢٧ـوا ٟاػوسا ٟص١دوا .ٟاٙ٣ويٖ٢ّ ٠وشٚٝ ٥وي فٚو ٣ ٛ٤ى٢ا٣سي٨واي ١و٤ي٠
ّـا٣سصي (دا١ـٖا ٥ص١دا.)ٟ
 .23ػيشخا١ي .ٛ ،.٣ ،ح .ؿ٨يش ،ح٨ّ .شا .ٛ ،ٛج .اػْ٢ذسي ١ؼة ،ع .ع٤ٝ .ػ٤ي .٣ ،صاسفي صىش .٣ ،٥فاتذي .1390 .اگوش زضسيوٌ
 GnRHتش ٢ذ ٍ٤ٚصايي دس ٝيؾ ٧اي ١ظاد اىـاسي .اٙ٣ويٖ٢ّ ٠وشٚٝ ٥وي فٚو ٣ ٛ٤ى٢ا٣سي٨واي ١و٤يّ ٠ـوا٣سصي (دا١ـوٖا٥
ص١دا.)ٟ
١ .24قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .اٝا.ٛ ،٤ٚ١ذٝ .ؼٞٚيٝ .٣ ٣ ٟ٤شزض٤يَ١ .1390 .ؾ دا١ؾ ى٢ي دس ت٨ث٤د فْٚٞشد ٕا٧٣اي ؿويشدٚ٧ ٥ـوساي٠
دس ٕا٣داسي٧اي ك٢قسي اػسا ٟص١دا .ٟػٝ٤يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ا١دٚ٧ ٠ٞـساي ٠ايشاّ .ٟوشج٤ٝ .ػؼو ٦زحَيَواذ فٚو ٛ٤داٝوي
ّـ٤س.
١ .25قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .اٝا.ٛ ،٤ٚ١ؿ .فثاػي ،حٝ .حٞذي١ظاد .ٛ ٣ذٝ .ؼٞٚي .1390 .ٟ٤تشسػي ا٤ٖٙي سؿذ زٚيؼ٧٦اي خوايٖضي ٠دس
ٕا٣داسي٨اي ك٢قسي اػسا ٟص١دا .ٟػٝ٤يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ا١دٚ٧ ٠ٞـساي ٠ايشاّ .ٟشج٤ٝ .ػؼ ٦زحَيَاذ ف ٛ٤ٚداٝي ّـ٤س.
٤ٝ .26ػ٤ي ،ع .ع ،.ح .اٝا ،.٘١ؿ١ .يْخ٤ا .ٛ ،٥صا٧ذيىش ،ع .اٝ .يش٧ادي .1390 .اگش ػغ٤ح ٝخسٚو ػث٤ع ٕ٢ذ ٛتوش ٍاتٚيور
٧ض ٜخيشٕ ٥ا٧٣اي ؿيشد .٥ػٝ٤يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ا١دٚ٧ ٠ٞـساي ٠ايشاّ .ٟشج.
 .27حذادي ،ج.ٛ ،.ح١ .قٞسي  ٣ؿ.س .كيا٨ٝش .1390 .اػسياد ٥اص ػغ٤ح ٝسيا٣ذ داٝ ٦١اؿوِ خوا ٣ ٛفٞو٘آ٣سي ؿوذ ٥تو ٦س٣ؽ
ازّ٤ال ٣تش فْٚٞشد خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي .اٙ٣يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ٝثاخ ٤١ي ٠دس ّـا٣سصي-دا١ـٖا ٥آصاد اػالٝي ػا.٥٣
ٝ .28حٞذي١ظاد ،ح ،.ك.ح .عٞ٨اػثي .ٛ ٣ح١ .قٞسي .1390 .زاگيش خ٤ؿؾ ٤١ ٣ؿ ّ٢ذ ٣دس صٝؼوسإ ٟوزسا١ي  ٣فْٚٞوشد زٙ٤يوذي
ّ٢ٚي ٧اي ص١ث٤س فؼ٘ دس اػسا ٟص١دا .ٟخـ٤٢اس ٥فٞٚي زش٣يدي فؼ٘  ٣ػالٝر خاٝقّ .٦شج.
١ .29قٞسي .ٛ ،ح .ع.ع٤ٝ .ػ٤ي  ٣ج .حذادي .1390 .تشسػي ف ٘ٚحزه دس ٕا٣داسي٨اي ك٢قسي١ .خؼوسيٖ٢ّ ٠وشٚٝ ٥وي ٕوا٣
ؿيشيٙ ،ث٢ياذ  ٣ك٢ايـ ٣اتؼس.ٍٜ .٦
ٝ .30حٞذي١ظاد ،ح٣ .1390 .يظٕي ٧اي ىشدي ٢ٝاتـ ا١ؼا١ي دس ىش ٔ٢٧خ٨اديٞ٧ .ايؾ ىش ٔ٢٧خ٨ادي ص١داٟ
١ .31قٞسي.ٛ ،ح ٣ .ج .حذادي .1391 .ت٨ث٤د سا١ذٝا ٟاػسياد ٥اص ػغ٤ح اىضايـي داٝ ٦١اؿِ ف٘ٞآ٣سي ؿذ ٥ت ٦س٣ؽ خخس ٠دس
خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
ٝ .32حٞذي ١ظاد ،ح ،.ح .اتشاسي.ٛ ،ذٝ .ؼٞٚي ،ٟ٤ع.ع٤ٝ .ػ٤ي .ٛ ٣ح١ .قٞسي .1391 .اگشاذ ػغ٤ح ٝخسٚوو ٣يسواٝي E ٠تو٦
فال ٥٣ػ٢ٚي ٛ٤تش فْٚٞشد زٙ٤يذ ٝثٚي  ٣ػيؼس ٜاي٢ٞي ػٙ٤ٚي ٝيؾ ٧اي آتؼس ٠ؿ٨شػسا ٟص١دوا .ٟخ٢دٞويٖ٢ّ ٠وش ٥فٚوٛ٤
داٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
 .33فثذا٨ٚٙي ،ا ،.ح٨ّ .شا.ٛ ،ٛح .ؿ٨يش.ٛ ،ح١ .قٞسي .ٛ ٣ج .اػْ٢ذسي١ؼة .1391 .زاگيش ٝشاح٘ آتؼس٢ي س٣ي مٚؾر خالػٞايي
ٝغ ،س٣ي٢ٖ٢ٝ ،ض ،آ٢ٖ٢ٝ ٣ ٠٧ض دس ٝيؾ٧اي اىـاسي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
١ .34قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .اٝا ،٤ٚ١ج .حذادي ،حٝ .حٞذي١ظاد .ٛ ٣ذٝ .ؼٞٚي 1391 .ٟ٤تشسػي ا٤ٖٙي ٝلشه ف٢اكش ّٚؼي ٣ ٜىؼويش
دس خيش ٥مزايي زٚيؼ٧ ٦اي خايٖضي ٠دس ٕا٣داسي٨اي ك٢قسي اػسا ٟص١دوا .ٟخ٢دٞويٖ٢ّ ٠وش ٥فٚو ٛ٤داٝوي ايوشا ،ٟدا١ـوٖا٥
ك٢قسي اكي٨ا.ٟ

 .35اػٞافيٚي ،س.ٛ ،.ح .ؿ٨يش.ٛ ،ح١ .قٞسي  ٣س .سػسٞخا١ي .1391 .زاگيش ٣يساٝي٧٠اي آ١سياّؼيذا ٟتش خاػون اي٢ٞوي ٝ٤٧و٤ساٗ
خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي زحر اػسشع ػشٝايي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
 .36اػٞافيٚي ،س.ٛ ،.ح .ؿو٨يش.ٛ ،ح١ .قٞسوي  ٣س .سػوسٞخا١ي .1391 .اگوش ٣يسواٝي٧٠واي آ١سوياّؼويذا ٟب فْٚٞوشد  ٣زٚيواذ
خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي زحر اػسشع ػشٝايي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
 .37شٖٝش ،ا.ٛ ،.ح .ؿ٨يش ،ح.س .عا٧شي.ٛ ،ح١ .قٞسي  ٣ا .حيذسي١يا .1391 .اگش مٚؾور خيوش ٣ ٥اىوض٣د ٟآ١سوياّؼويذا٧ٟوا توش
٤٧س٧ٟ٤ٝاي زيش٣ئيذي خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي زحر ز٢ؾ ػشٝايي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
 .38شٖٝش ،ا.ٛ،.ح .ؿ٨يش ،ح.س .عا٧شي .ٛ ٣ح١ .قٞسي.1391 .اگش مٚؾر ا١شطي  ٣خش٣زقي ٠خيش ٣ ٥اىوض٣د ٟآ١سوياّؼويذا٧ٟوا توش
فْٚٞشد خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي زحر زاگيش ز٢ؾ ػشٝايي .خ٢دٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا ،ٟدا١ـٖا ٥ك٢قسي اكي٨ا.ٟ
ٝ .39حٞذي١ظاد ،ح.ٛ ،.ذٝ .ؼٞٚي ،ٟ٤ع.ع٤ٝ .ػ٤ي .ٛ ٣ح١ .قٞسي .1391 .ؽشىير٧اي ك٢قر ص١ثو٤سداسي اػوسا ٟص١دوا ٟدس
اؿسناٗ صايي  ٣زٙ٤يذ .اٙ٣يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ٝذيشير ػشٝاي ٣ ٦اػوسقذاد٧اي ّـوا٣سصي دس خشزو ٤كو٢قر  ٣زدواسذ دس اػوساٟ
ص١دا .ٟدا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
 .40في٠ا٨ٚٙي ،.ٛ ،جٝ .قي .ٛ ،عا٧شي .ٛ ،فؾيٞي.ٛ ،ح١ .قٞسيٝ .1391 .قشىي ز٤ا٢ٞ١ذي٧ا  ٣اػوسقذاد٧اي تخوؾ ّـوا٣سصي
اػسا ٟص١دا .ٟاٙ٣يٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ٝذيشير ػشٝاي ٣ ٦اػسقذاد٧اي ّـا٣سصي دس خشزو ٤كو٢قر  ٣زدواسذ دس اػوسا ٟص١دوا.ٟ
دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
ٝ .41حٞذي ١ظاد ،ح ،.ك .ؿ .تخـ٤د ،٥س .فلي٤سي ،ه .آٍاخا.ٛ ،٤ٚ١ذٝ .ؼٞٚي .1391 .ٟ٤دػسٖا ٥تزس خاؽ ٝد٨ض ت٢ّ ٦سشٗ اص سا٥
د٣س خ٨ر تزس خاؿي ٝشازـ ت٤ٕ ِّٞ ٦ػي٢ذ .خ٢دٞيٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ٝ ٣شزقوذاسي ايوشا .ٟدا١ـوٖا ٥آصاد اػوالٝي تش٣خوشد ٣
٤ٝػؼ ٦زحَيَاذ خ٨ٖٚ٢ا ٝ ٣شازـ ّـ٤س.
ٝ .42حٞذي١ظاد ،ح .1391 .ىش ٔ٢٧خ٨ادي تؼسشي تشاي اىضايؾ زٙ٤يذاذ ّـا٣سصيٞ٧ .ايؾ ىش ٔ٢٧خ٨ادي ص١دا. ٟ
 .43تشٍقي .ٛ ،.ٛ ،ح .ؿ٨يش ،ح .اٝا ،٤ٚ١ع .ع٤ٝ .ػ٤ي .1391 .اگشاذ زنزيٝ ٦شع٤ب دس خيش٧ ٥اي تش خاي ٦رسذ٢ٕ ،ذ ٛيا خ ٤توش
فْٚٞشد  ٣كياذ ؿ ٦خ٤خ٧ ٦اي ٕ٤ؿسي٨ .اسٝيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشاّ-ٟشج.
١ .44قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .اٝا ،٤ٚ١ح .ايٞا١يٝ .٣ ،شزض٤ي .1392 .تشسػي ا٤ٖٙي ٝلشه ف٢اكش ٝاّش ٣دس خيوش ٥زٚيؼو٧٦واي خوايٖضي٠
ٕا٣داسي٧اي ك٢قسي اػسا ٟص١دا٨ .ٟاسٝيٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ا١دٚ٧ ٠ٞـساي .٠ز٨شا.ٟ
١ .45قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .ايٞا١يٝ .٣ ،شزض٤ي .1392 .تشسػي ساتغ ٦تي ٠زٙ٤يذ ؿيش خوا ٣ ٛؿواخق دٝوا -سع٤تور دس ٕا٣داسي٨واي
ك٢قسي ٢ٝغَ ٦ػشدػيش ص١دا٨ .ٟاسٝيٞ٧ ٠ايؾ ٚٝي ا١دٚ٧ ٠ٞـساي .٠ز٨شا.ٟ
 .46آٍاياسييش ،ب .ٟ ،.ايال ،بٞ٧ .سي.ٛ ،ح١ .قٞسي .1392 .اگش اػسياد ٥اص خ٤دس٧اي ىٚي٘ ػيا ،٥ػيش  ٣صسد ٤ت ٦توش س٣ي ػيؼوسٜ
اي٢ٞي خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي ػ٤يّ ٦ابٞ٧ .ايؾ ٚٝي زنزي ٦دا ٣ ٛعي٤س .دا١ـٖا ٥آصاد اػالٝي ٣احذ ٝشام.٦
ٝ .47ؼٞٚي.ٛ ،ٟ٤ذ ،.ح .اٝا٢ٝ .ٛ ،٤ٚ١ق ،ٜحٝ .حٞذي١ظاد ،ع.ع٤ٝ.ػ٤ي.ٛ ،ح١ .قٞسي .1393 .تشسػي خل٤كياذ ؿ ٦تش٧٥واي
١ش اىـاسي دس ػ٢يٝ ٠خسٚو ؿش٣ؿ خش٣اس .ؿـٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا -ٟدا١ـٖا ٥زثشيض.
١ .48قٞسي.ٛ ،ح ،.ح .ايٞا١يٝ .٣ ،شزض٤ي ٨ٍ .ٛ ٣شٝا١ي .1393 .اگش زنييش ىل٘ تش زٙ٤يذ  ٣زشّيثاذ ؿيش ٕا٧٣اي ٚ٧ـساي ٠يْثواس
صايؾ ّشد ٥اػسا ٟص١دا .ٟؿـٞيٖ٢ّ ٠ش ٥ف ٛ٤ٚداٝي ايشا -ٟدا١ـٖا ٥زثشيض.

١ .49قٞسي.ٛ ،ح.ٛ ،.ذٝ .ؼٞٚي ٣ ،ٟ٤ا .حيذسي١يا .1393 .فْٚٞشد خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي زنزي ٦ؿذ ٥تا ػغ٤ح ٝخسٚو داٝ ٦١اؿوِ
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خظ٧٣ؾ ت٢ياد ٝؼسضقيا.ٟ
 .3حيوذسي١يوا ،ا.ٛ ٣ .ح١ .قٞسوي .1389 .فْٚٞوشد ٤ٝ ٣سىٙ٤و٤طي ّ٤ٝو٤ع س٣د ٥خ٤خو٧٦واي ٕ٤ؿوسي زنزيو ٦ؿوذ ٥توا ٝا١وواٟ
اٙيٖ٤ػاّاسيذ٧ا  ٣آ١ضي٧ٜا١ .ـشي ٦زخللي دا ٣ ٛدا١ؾ .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
١ .4قٞسووي .ٛ ،ح ٣ .حيووذسي ١يووا ،ا .1391 .خيـووشىر ٧وواي اخيووش دس زنزيوو ٦خووش٣زقي ٣ ٠اػوويذ٧اي اٝي٢وو ٦دس عيوو٤س١ .ـووشي٦
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 .5حيذسي١يا ،ا.ٛ ٣ .ح١ .قٞسيَٝ .1392 .اديش اػيذ اٝيٍ ٦٢ات٘ ٧ض ٜدس خيش ٥خ٤خ٧٦اي ٕ٤ؿسي١ .ـشي ٦زخللي دا٣ ٛ
دا١ؾ .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ
١ .6قٞسي .ٛ ،ح ٣ .حيذسي ١يا ،ا .1392 .اػيذ٧اي آٝي ٣ ٦٢فْٚٞشد س٣د١ .٥ـشي ٦زخللي دا ٣ ٛدا١ؾ .دا١ـٖا ٥ص١دا.ٟ

