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 .17– 22، كفحبر 1، ؿبسُ 13جلذ 

اي دس هبؽ.  . سٌَع الگَّبي الىششٍفَسصي دشٍسئيي رخيش1378ُف.، ع. سضبئي، ع. ػجذهيـبًي. ٍ ا. اسصاًي.   لَاهي،  -36

 .47 – 58، كفحبر 3هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

بي همبٍهز ّ . سحليل وبسآئي ؿبخق1378رصفَلي، ع. سضبئي ٍ ق. ًَسهحوذي.  . هجيذي، ا. ّبؿوي1.، 1ًبدسي،   -37

 ، 4ّووبي هحيغووي دسگيبّووبى صساػووي ٍ هؼشفووي يووه ؿووبخق جذيووذ. ًْووبل ٍ ثووزس، جلووذ            ثووِ سووٌؾ 

 .390- 402كفحبر 

. هغبلؼِ ّوجؼشگي ٍ سجضيِ ػليز ػولىشد داًِ دس اسلوبم ثوشً . هجلوِ ػلوَم     1378ًَسثخـيبى، ج.، ٍ ع. سضبئي.   -38

 . 55 – 65، كفحبر 4صساػي ايشاى. جلذ اٍل، ؿوبسُ 

. ثشسػي سٌَع طًشيىي ٍ فٌَسيذي ٍ سجضيوِ ػبهلْوب ثوشاي كوفبر هَسفَلَطيوه ٍ      1379ة. ٍ ع. سضبئي. ػش،  ػيبُ  -39

 .61 – 74، ؿوبسُ كفحبر 3فٌَلَطيه دسػَيب. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

ؽ. هجلوِ ػلوَم   . ثشسػي سٌَع ٍ اسسجبط كفبر هَسفَلَطيىي ٍ فٌَلَطيىي دس هوب 1379لَاهي، ف. ٍ ع. سضبئي.    -40

 .147 – 158، كفحبر 31وـبٍسصي ايشاى، جلذ 

. اسسجبط ٍ ػْن كفبر هخشلف هَسفَلَطيىي دس سؼيويي  1379دَس. ٍ ا. هيشلَحي.  ػلغبًي، ا.، ع. سضبئي،  م. خَاجِ   -41

 .85 – 94كفحبر   ،4ؿوبسُ   ،7ػولىشد داًِ ػَسگَم. هجلِ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

. هغبلؼِ ّوجؼشگي كفبر هَطش ثش ٍصى داًِ ٍ 1379. ّبؿوي، ا. هجيذي، ع. سضبئي ٍ ق. ًَسهحوذي. ًبدسي، ا.، ا  -42

. فيضيَلَطيه ثش ػولىشد داًِ طًَسيذْبي گٌذم ثْبسُ دس ؿشايظ هغلَة ٍ سٌؾ خـىياطش ثشخي اص دبساهششّبي سؼييي 

 .374 – 386. كفحبر 16ًْبل ٍ ثزس.  جلذ 



. ثشآٍسد دبساهششّبي هذل ًوبئي 1379، ع. سضبئي، ا. هجيذي ّشٍاى، ٍ ق. ًَسهحوذي. ًبدسي، ا.، ا. ّبؿوي دصفَلي  -43

ّبي گٌذم ثْبسُ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ٍ ايبصي خغي. هجلِ ًْبل ٍ  سًٍذ اًجبؿز هبدُ خـه ٍ ًيششٍطى دس داًِ طًَسيخ

 .471 – 480، كفحبر 4، ؿوبسُ 16ثزس، جلذ 

ّوبي   . سٌَع طًشيىوي طًَسيوخ  1379دصفَلي، ق. ًَسهحوذي، ٍ ع. سضبئي.  ًبدسي، ا.، ا. هجيذي ّشٍاى، ا. ّبؿوي  -44

گٌذم ثْبسُ اص ًظش اًجبؿز هبدُ خـه ٍ ًيششٍطى دس داًِ دس ؿشايظ هغلَة ٍ سٌؾ خـىي ثؼذ اص گشدُ افـوبًي. ا.  

 .58-66، كفحبر 2، ؿوبسُ 2ػولىشد داًِ ٍ كفبر ٍاثؼشِ ثِ آى. هجلِ ًْبل ٍ ثزس، جلذ 

. اسصؽ آصهَى سػَة دس ثشآٍسد ويفيز ًبًَائي گٌذم ٍ سَجيِ سغييوشار آى اص عشيوك   1380ع. سضبئي. اهيشي، س. ٍ   -45

، 2، ؿوبسُ 5. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ RP-HPLCسجضيِ صيشٍاحذّبي گلَسٌيي ثب سٍؽ 

 .75 – 90كفحبر 

ّوبي   بي ظبّشي، صساػي ٍ گشٍُ ثٌذي ثشخي اص طًَسيخ. اسصيبثي ٍيظگي1380ْا. ، ع. سضبئي، ٍ م. هجلي.   دّذاسي،  -46

 .109 – 124، كفحبر 2، ؿوبسُ  5ثَهي ديبص ايشاى، هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

. سٍاثظ ثيي كفبر ٍ سجضيِ ػليوز ثوشاي ػولىشدّوبي  وذُ ٍ ثوزس دس       1380دّذاسي، ا.، م. هجلي، ٍ ع. سضبئي.   -47

 .71 – 84كفحبر   ،4، ؿوبسُ 5جلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي. جلذ ديبصّبي ثَهي ايشاى. ه

. سٌَع طًشيىي ثشاي ثشخي اص كفبر فيضيَلَطيه ٍ صساػي دس ػَسگَم 1380ػلغبًي، ا.، ع. سضبئي، م. خَاجِ دَس.   -48

 .127 -138كفحبر   ،1، ؿوبسُ 5اي. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍهٌبثغ عجيؼي، جلذ  داًِ

. سجضيِ ٍ سحليل ّوجؼشگي ٍ ضشايت هؼويش كوفبر هَسفَلَطيوه ٍ فٌَلَطيوه     1380ػش، ة. ٍ ع. سضبئي.  يبُػ  -49

 ..685 -696، كفحبر 4، ؿوبسُ 30هشسجظ ثب ػولىشد دس ػَيب. هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى. جلذ 

يبر هشفَلَطيه . سجضيِ ٍ سحليل چٌذ هشغيشُ جْز ثشسػي سٌَع طًشيىي خلَك1380ػضيضي، ف. ٍ ع. سضبئي.    -50

 131 – 145كفحبر  15طًَسيذْبي لَثيب. هجلِ ػلَم ٍ كٌبيغ وـبٍسصي. جلذ 

. ثشسػي سٌَع طًشيىي ٍ فٌَسيذي ٍ سجضيوِ ػبهلْوب ثوشاي كوفبر     1380ػضيضي، ف.، ع. سضبئي. ٍ ع. ع. هيجذي.   -51

 ، 3وبسُ ، ؿوو5هشفَلووَطيىي دس طًَسيذْووبي لَثيووب. هجلووِ ػلووَم ٍ فٌووَى وـووبٍسصي ٍ هٌووبثغ عجيؼووي، جلووذ       

 .127 -142كفحبر 

ّبي ػوَيب ثوب اػوشفبدُ اص     . ثشسػي سٌَع طًشيىي اليي1380دَس، ح.، ع. سضبئي، ع. ع. هيجذي، ٍ م. عبّشي.  ػلي  -52

 .85 -96كفحبر  4، ؿوبسُ 5سٍؽ الىششٍفَسص دشٍسئيي داًِ . هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي. جلذ 

. ثشسػي هٌبثغ هشفَلَطيىي ػولىشد رسر اص عشيوك سجضيوِ ٍ   1380دَس.  يضداى دٍػز، م. ع. سضبئي ٍ م. س. خَاجِ  -53

 .671 -680. كفحبر 32جلذ   ػليز. هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى ،



هشسجظ . سبطيش سٌَع آللي صيشٍاحذّبي گلَسٌيي ثب ٍصى هَلىَلي ثبال ثش خلَكيبر 1381ًيب. ف. ٍ ع. سضبئي.  ؿبّيي  -54

 .91 – 102، كفحبر 1، ؿوبسُ 16ثب ويفيز ًبًَائي گٌذم. هجلِ ػلَم ٍ كٌبيغ وـبٍسصي، جلذ 

ّبي اكالحي، اسلوبم صساػوي ٍ ثوَهي     . اسصيبثي خلَكيبر ووي ٍ ويفي اليي1381ًيب، ف. ٍ  ع. سضبئي.  ؿبّيي  -55

 -102، كفحبر 1، ؿوبسُ 33جلذ  ّبي چٌذ هشغيشُ. هجلِ ػلَم وـبٍسصي ايشاى، گٌذم ًبى ثِ سٍؽ سجضيِ ٍ سحليل

89. 

. ثشسػي سٌَع ٍ سجضيِ ضشايت هؼيش كفبر هشسجظ ثب ويفيز ًبًَائي 1381ًيب، ف.، ع. سضبئي، ٍ ع. ػؼيذي. ؿبّيي  -56

، 2، ؿووبسُ  6ّبي اكالحي، اسلبم صساػي ٍ ثَهي گٌذم. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ  دس اليي

 .77 – 90كفحبر 

ّبي فيضيَلَطيىي ٍ صساػوي دس   . ثشسػي سٌَع طًشيىي ٍ سٍاثظ ثيي ٍيظگي1381هجلي، م.، ا. دّذاسي ٍ ع. سضبئي.   -57

 . 4ٍ  3ّووبي  ، ؿوووبس2ُثشخووي اص ديبصّووبي ثووَهي ايووشاى. هجلووِ ػلووَم ٍ فٌووَى ثب جووبًي ايووشاى، جلووذ          

 .109 – 124كفحبر 

. ثشسػوي سَليوذ ثوزس ٍ سوبطيش اًوذاصُ ػوَ    ثوش        1381 هجلي، م.، ع. سضبئي، الف. دّذاسي ٍ الف. هشسضَي ثيه.   -58

، 4ٍ  3، ؿووبسُ  3ّبي صايـي دس ثشخي اص اسلبم ديبصّبي ثَهي ايشاى. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى ثب جبًي ايشاى. جلذ  ٍيظگي

 . 1 -12كفحبر 

ثوشً  ايشاًوي    . سٌَع طًشيىي ثخـوي اص رخوبئش سوَاسطي   1382صادُ ٍ ع. سضبئي  ًظاد،  ، ا. هيشلَحي، ق. ًؼوز صيٌلي  -59

 199-214، كفحبر 4، ؿوبسُ 7ثشاػبع كفبر هَسفَلَطيه. ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

ّبي ػوٌيي اٍل دؼويل دؼوشِ اص عشيوك      . ثشآٍسد جوؼيز دَس1382ُػيذاالػالهي، ح.، الف. ّبديبى، ٍ ع. سضبئي.   -60

، كوفحبر  7فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلوذ   ؿىبس حـشار وبهل ثب اػشفبدُ اص سلِ صسد سًگ چؼجٌذُ. ػلَم ٍ

232- 223. 

. اطش جْز جغشافيبيي ٍ اسسفبع گيوبُ دس ؿوىبس حـوشار وبهول     1382ػيذاالػالهي، ح.، الف. ّبديبى ٍ ع. سضبئي.   -61

 .221 – 228، كفحبر 6ثؼيل دؼشِ. ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي جلذ 

. ثشسػي اطشار ثشداؿز ػلَفِ ثوش ػولىوشد ٍ ثشخوي كوفبر اسلوبم      1382ّوز صادُ، ف، ع. سضبئي ٍ ع. لبػوي.   -62

 . 42 – 50، كفحبر 4، ؿوبسُ 16يَالف. دظٍّؾ ٍ ػبصًذگي، جلذ 

. اطش سشاون ثَسوِ ٍ سوبسيخ وبؿوز ثوش كوفبر صساػوي،       1383خبدم حوضُ، ح.، م. وشيوي، ع. سضبئي، ٍ م. احوذي.   -63

 .357 – 367، كفحبر: 3، ؿوبسُ 35اى، جلذ ػولىشد ٍ اجضاء ػولىشد ػَيب. ػلَم وـبٍسصي ايش

. ثوشآٍسد ثشخوي اص دبساهششّوبي    1383سضبئي، ع. ة، يضدي كوذي، ع. صالي، ع. سضبئي، ع. عوبلؼي ٍ ح. صيٌوبلي.     -64

 .337 – 345، كفحبر: 2، ؿوبسُ 35الل. ػلَم وـبٍسصي ايشاى، جلذ  ّبي داي طًشيىي دس رسر ثِ سٍؽ ساللي



. سبطيش كفبر ثيَلَطيوه ثوش سخوگوزاسي    1383. سضبئي ٍ ة. حيذسي. عػيذاالػالهي، خليلي، م. ة. حبسوي. ح.   -65

 ، كفحبر. 4، ؿوبسُ 8ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ هجلِ ػَػه ثشگخَاس. 

. همبيؼِ هذلْبي سگشػيَى لجؼشيه، خغي ٍ 1383كجَسي، ح. ع. سضبئي، م. هيجذي، م. اكفْبًي. ٍ م. وبٍٍػي.    -66

ّبي هخشلف وبؿوز. ػلوَم وـوبٍسصي     اي ثشاي سخويي ػشػز ٍ عَل دٍسُ دشؿذى داًِ دس اسلبم ثشً  دس الگَ سىِ

 . 603 – 612، كفحبر 2، ؿوبسُ 35ايشاى. جذل 
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ن ديوبص  . اطش گشدُ افـبًي ثش وويز ٍ ويفيوز ثوزس دُ سلو   1383ػيذاثشاّيوي، ع.، م. هجلي، ٍ. ػجبدي، ع. سضبئي.   -68

 .33 - 46، كفحبر: 1، ؿوبسُ 5ػلَم ٍ فٌَى ثب جبًي ايشاى، جلذ هجلِ اًشخبة ؿذُ دس اكفْبى. 
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 .  157 – 172، كفحبر 1، ؿوبسُ 9ٍ اجضاء آى دس گٌذم ًبى. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

هحيظ دس يوَالف ثوش هجٌوبي سجضيوِ     × ضيِ ٍ سحليل اطش هشمبثل طًَسيخ . سج1384.، ٍ ع. سضبئي. قًظاد،  هحوذي  -71

 ،2، ؿوبسُ 9ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي. جلذ هجلِ ضشايت هؼيش ٍ سٍؽ سگشػيَى. 
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 .113 – 130 ، كفحبر1، ؿوبسُ 9ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي. جلذ هجلِ وبؿز. آسايؾ دٍ 

شِ دس يَالف صساػي. هجلِ ػلَم ٍ ؼ. سجضيِ ػليز ػولىشد داًِ ٍ كفبر ٍاث1384هشادي، م.، ع. سضبئي ٍ ا. اسصاًي.   -74

 . 173 – 180، كفحبر 1، ؿوبسُ 9فٌَى وـبٍسصي ٍهٌبثغ عجيؼي، جلذ 
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 .265 – 279، ف 1، ؿوبسُ 11سعَثشي. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ 

. ثشآٍسد دبساهششّبي طًشيىي ػولىشد داًِ گٌذم ٍ اجضاي آى ثوِ  1386هحوذي، ع. ح.، م. خذاهجبؿي ٍ ع. سضبئي   -76

 .157 – 169، ف 4، ؿوبسُ 11آلل. هجلِ ػلَم ٍ فٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ  ّبي داي سٍؽ ساللي



ّبي صساػي( دس اسلبم يَالف ثش  هحيظ )هذيشيز . سحليل اطش هشمبثل طًَسيخ 1386ًظاد، ق. ٍ ع. سضبئي.  هحوذي  -77
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