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 معرفی همایش

  موجب  که  است  نوینی  هاي  ایده  خلق  براي  تجربیات  و  ها  اندیشه  اطالعات،  تبادل  براي  محلی  امروز،  دنیاي

  هدف، این به  رـسیدن براي.  اـست  ـشده فناوري و علم  مختلف  هاي عرـصه  در بـشري دانش و  علوم پیـشرفت

 رو، این از. اســت برخوردار  خاصــی  اهمیت از  موجود  هاي  ظرفیت  بروز  جهت در  مناســب  بســتري  ایجاد

ــی،  هاي  کنفرانس برگزاري ــص ــئله، این تحقق  زمینه  ایجاد بر عالوه  تخص ــبی  موقعیت تواند  می  مس  را  مناس

ــیمی کاربرد  المللی بین  کنفرانس  دبیرخانه.  نماید فراهم ها  دیدگاه تبادل  و فکري هم  ایجاد براي  تجزیه  شـ

ازي در ت و  داروـس ی زیـس ناـس ت  مفتخر ـش یمی باالي  اهمیت دادن قرار نظر  مد با تا اـس  صـنعت  در تجزیه  ـش

ــازي ــت و  داروس ــی زیس ــناس ــعه  و علم  تولید و  ش ــعه  نیز   و  پردازي  نظریه  و  نوآوري  توس  و  پایه علوم  توس

ــالت  انجام  جهت در  گامی  بنیادي تحقیقات ــلی  رسـ ـشــبرد  به کمک براي  خویش  اصـ  علمی  هاي  برنامه پی

شــگاه  ارتباط  توســعه،  و  تحقیق  هاي  فعالیت گســترش از  حمایت  جامعه،   هاي  زمینه  ایجاد و  صــنعت با  دان

شــه تبادل براي  مناســب شــگران  بین ها  اندی   کنفرانس اســترالیا  مقیم  ایرانیان علمی  انجمن.  بردارد  ایران پژوه

 کاربرد  جمله از  مختلفی  هاي  زمینه در  را شـناسـی زیسـت و  داروسـازي در تجزیه  شـیمی  کاربرد  المللی بین

ــنجی  طیف ــیمی اي، تجزیه  س ــازي،  و  اي تجزیه  الکتروش ــهاي  داروس ــازي  در کروماتوگرافی  روش   جداس

 برگزار زیسـت  محیط  و  تجزیه  شـیمی صـنعت، و تجزیه  شـیمی زیسـتی،  نانوشـیمی کمومتریکس،  داروها،

 .باشیم استرالیا زیباي کشور در در عزیزان شما براي اي شایسته انمیزب داریم، امید. کرد خواهد
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 مزایاي کنفرانس
 
 
 

  آنالین در کالس امکان شرکت 

  سال 5سایت کنفرانس براي مدت نمایه مقاالت در 

  چاپ مقاالت در ژورنال هايISI,ISC   و تحقیقاتی 

  صدور گواهی شرکت به صورت آنالین یا حضوري 

  عضویت در انجمن علمی ایرانیان استرالیا 

   براي کنفرانس هاي دیگر انجمن % 20صدور ووچر تخفیف 

  المللی و تحت نظر اساتید برجسته سنجش مقاالت در سطح بین 

  باال رفتن نمره علمی و بهبود رزومه پژوهشگران شرکت کننده در کنفرانس 

 برجسته و محافل علمی مختلف  ارتباط با پژوهشگران و اساتید 

 تخصصی و  پژوهشی  علمی  معتبر  هاي  ژورنال  در  شده  پذیرفته  مقاالت  المللی: چاپ  بین   نمایه 
(ISI) 

 للی: ارائه گواهی نامه بین المللی به صورت انگلیسی و با قابلیت استعالم گواهینامه بین الم 

 : امتیاز پژوهشی براي مقاالت پذیرفته شده براي اساتید و دانشجویان امتیاز پژوهشی مقاالت 

  نمره دفاع رساله براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري نمره دفاع رساله : مقاالت داراي 

   زودهنگام رایگان: داوري و صدور گواهینامه زودهنگام مقاالت کاربران ظرف حداکثر  گواهی نامه

 روز 7

 انتشار مجموعه مقاالت به صورت لوح فشرده 
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 کنفرانس  محورهاي

 داروسازي کاربرد طیف سنجی تجزیه اي در 

  الکتروشیمی تجزیه اي و داروسازي 

  روشهاي کروماتوگرافی در جداسازي دارویی 

  کمومتریکس 

 نانوشیمی زیستی 

 شیمی تجزیه و صنعت 

 شیمی تجزیه و محیط زیست 

  بیوتکنولوژي دارویی 

 نانوبیوتکنولوژي 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  کتابچه کنفرا�س
 

 
 

6 

 
 

 حامیان همایش

                                                                  

                                            
 

                                              

                                            
               

                                 
 



  کتابچه کنفرا�س
 

 
 

7 

 کمیته علمی کنفرانس 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 قاسمیان محمدباقر دکتر

UNIVERSITY OF NEW 
SOUTH 

 داوران کمیته عضو

 کاظمی مهدي دکتر

DEAKIN UNIVERSITY 
 داوران کمیته عضو

 فر سجادي سامی دکتر

 ایالم نور پیام دانشگاه

 انتشارات مدیر داوران، کمیته عضو

 سامی

 ارندیان حمید دکتر
UNIVERSITY OF SYDNEY 

 داوران کمیته عضو



  کتابچه کنفرا�س
 

 
 

8 

 
 

 
 

 
 

 
 

عبدي حمید دکتر  
DEAKIN UNIVERSITY 

 داوران کمیته عضو

مصطفوي مجتبی سید دکتر  

استرالیا ایرانیان علمی انجمن عضو  

اجرایی دبیر  

 مهاجري علی دکتر

 نفت صنعت پژوهشگاه

 داوران کمیته رییس

PROFESSOR ELIZABETH NEW 
UNIVERSITY OF SYDNEY 

 داوران کمیته عضو



  کتابچه کنفرا�س
 

 
 

9 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهی روح احمد دکتر

 طوسی نصیر خواجه صنعتی دانشگاه

 داوران کمیته عضو

 ریاحی احمد دکتر

 استرالیا ایرانیان علمی انجمن دبیر

 سمینار دبیر

 مطهري احمد دکتر

 شریف صنعتی دانشگاه

 داوران کمیته عضو



  کتابچه کنفرا�س
 

 
 

10 

 
 

 چکیده مقاالت برگزیده



 

1 
 

چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

The effect of Ultrasonic wave on levothyroxine release of PEG stearate-

coated Chitosan nanoparticles  

 
Elham Rostami 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran  

E.rostami@scu.ac.ir  

 

Abstract  

We report the formation and characterization of PEG stearate (PEG)-coated Chitosan (CS) 

nanoparticles. Chitosan nanoparticles were synthesized using tripolyphosphate (TPP) via the ionic 

crosslinking method. Preparation of PEG Stearate-grafted Chitosan is essential to improve the 

biocompatibility and water solubility of Chitosan. The size and morphologies of Chitosan nanoparticles 

were measured with transmission electron microscopy and scanning electron microscopy. Sizes of 

Chitosan nanoparticles were in the range of 150-200 nm. The particle size and zeta potential of PEG 

Stearate-coated Chitosan had been measured as 187.5 nm by Photon Correlation Spectroscopy. 

Consequently, it is possible that the PEG Stearate surrounds the particles reducing the attachment of 

enzymes and further degradation of the polymeric cores. Properties nanoparticles were affected by the 

preparation variables and coating layer. Chitosan nanoparticles showed smooth surface and globular 

shape. In this study, we explored the release behavior of levothyroxine was affected by coating layer. 

Coating surface leads to a decrease in the burst release effect compared to uncoated nanoparticle due to 

gradual release of adsorbed levothyroxine from PEG coated Chitosan nanoparticles 

Key words: Chitosan, nanoparticle, PEG Stearate, polymer 
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چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Use of polyaniline coated on silica gel in the measurement of organic 

phosphorus compounds 
Ali Parsa - Islamic Azad University, Rey City Branch 

Seyed Hossein Hosseini - Imam Hossein University (AS) 

Mehdi Asef Al-Dawlah - Islamic Azad University, Shahr Rey Branch 

 

Abstract : 

In the last decade, conductive polymers have been among the most widely used polymers in 

various industries, which have recently found numerous uses as smart materials. Polyaniline is 

one of the most widely used in this family. This polymer is doped by anions (substitution due to 

ion exchange) and has the ability to change ions due to its stability and increased conductivity. In 

this research, polyaniline is coated on silica gel and then used as an ion exchanger (resin). The 

resin is first doped by Cl_ ion in a completely non-liquid medium (acetone) and after washing with 

organic solvent, its conductivity is measured by a four-point conductivity meter. Organic 

phosphorus compounds such as triphenylphosphine (TPP), chlorpyrifos (CPF), atrimphos (EF) 

and azeinephyl methyl (APM) are then passed over the resin and after washing in aqueous 

medium, the conductivity of the resin is reassessed. Changes in the conductivity of the resin play 

an important role in the identification and measurement of organic phosphorus compounds. The 

effect of flow rate, time and concentration of the solution on the conductivity of the resin has been 

investigated in this study . 

Keyword : Polyaniline - ion exchange resin - organic phosphorus compounds - conductivity 
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چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Use of magnesium composite to remove methyl green dye from aqueous 

solutions 
 

Saeedeh Hashemian - PhD in Inorganic Chemistry 

Mahnaz Mojahed - M.Sc. Student - Inorganic Chemistry 

Masoumeh Yazdanpanah - Islamic Azad University, Yazd Branch - Department of Chemistry 

 

Abstract : 

The removal of methyl green (MG) base dye on MgFe2O4 / bentonite in aqueous solutions was 

investigated. Magnetic composite samples of magnesium and iron were prepared by co-

precipitation method in the presence of bentonite in alkaline medium. The use of natural 

bentonite absorbed a maximum of 70% and ferrite 77% of the dye, while the use of MgFe2O4 / 

bentonite composite was able to remove 99% of the methyl gray dye in a maximum of 30 minutes. 

Ratios of magnesium: iron 3: 1 showed higher efficiency than 2: 1. The effect of various 

experimental factors such as pH, sample and paint contact time, adsorbent weight and 

temperature on methyl green dye removal rate was investigated. It is important to note that this 

composite can be used in a wide range of pH at ambient temperature . 

 

Keyword :Adsorption, bentonite, MgFe2O4, methyl green dye 
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چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Application of composite oxide magnetic nanoparticles in advanced 

applications 
Mehrnaz Gharagozlu - Paint Industries Research Institute, Nanotechnology Research Group 

 

Abstract: 

In this research, 20-30 nm composite oxide magnetic nanoparticles synthesized using chemical 

methods are studied. Magnetic properties of magnetic particles synthesized at the nanometer 

scale are completely different from the magnetic properties of the mass of matter, which leads to 

their many technological applications in medicine and cancer treatment. The most unique feature 

of magnetic particles is their response to magnetic force, which has been used in targeted drug 

delivery and bioassay, including cellular classification. In this regard, cationic magnetite (Fe3O4) 

liposomes act as carriers of magnetite (Fe3O4) nanoparticles to target cells. Because magnetic 

nanoparticles are adsorbed at high magnetic flux densities, cells labeled with magnetic 

nanoparticles can be controlled using an external magnet. This feature has many applications in 

tissue engineering. The XRD results show the powder resulting from the formation of a pure 

phase with a cubic system. XRD results of electron microscopy show that the morphology of the 

resulting nanoparticles is spherical. Powder nanoparticles have a magnetic behavior based on the 

hysteresis curve. Therefore, the use of these magnetic nanoparticles with their unique properties 

improves medical methods such as clarity in magnetic resonance imaging (MRI) and also as a 

heating medium for the treatment of cancer . 

Keyword  :Magnetic Nanoparticles - Composite Oxide - Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Drug 

Delivery System - Tissue Engineering 
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چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Chemical modification of polyester fibers using enzymatic operations 
 

  Mohammad Shavar - Young Researchers Club of Islamic Azad University, South Tehran Branch 

  Maziar Parvinzadeh - Department of Textile Engineering, Islamic Azad University, Rey Branch 

Bashir Katozian - Young Researchers Club of Islamic Azad University, Science and Research 

Branch 

 

Abstract: 

Enzymes are biological compounds of proteins. They are compounds containing carbon, nitrogen, 

oxygen and hydrogen. These substances have many capabilities in various fields and are therefore 

widely used in various industries. Polyester fibers are one of the most widely used fibers in the 

textile industry and clothing sector. The main problem of these fibers is low moisture absorption 

and therefore low color absorption. This leads to the use of special materials and methods for 

dyeing these fibers and cost more. In this research, an attempt has been made to modify polyester 

fibers with the help of lipase enzyme and to improve their hydrophilic properties. The results 

obtained from the amount of recycled moisture as well as the study of color components indicate 

an increase in the hydrophilic properties of polyester fibers due to enzymatic operations. 

Keyword :Polyester Fiber - Lipase Enzyme - Recycled Moisture - Reflective Spectrophotometry 
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https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Oxidation and selection of the best paint and stabilizer for aluminum alloys 

6061 and 6063 
  Jafar Boroumand Pirooz - Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Khuzestan 

Kobra Motabed - Maroon Petrochemical, Mahshahr, Khuzestan 

  Kaveh Majdian - Islamic Azad University, Mahshahr Branch, Khuzestan 

 

Abstract: 

In this research, the formation of a black oxide layer on the surface of 6061,6063 aluminum alloy 

was done by immersion method. This activity included the steps: surface oxidation of aluminum 

alloy, making a suitable paint and also using the best material to stabilize the coating. Surface 

oxidation was performed using potassium chromate and sodium carbonate and the dyes used 

included copper nitrate, potassium permanganate and nitric acid. The stabilizer was a 

combination of sodium silicate and nickel acetate. The result is a porous oxide coating with a 

uniform black color that has good corrosion resistance and remarkable abrasion resistance. Other 

advantages of this method include: simplicity of equipment, no need for electrical power and, of 

course, no need for precise control, the possibility of creating various colors and no need for 

precise methods of surface cleaning. One of the important applications of this method is in the 

preparation of solar mirrors, architecture, small parts and internal chemical finishing of 

binoculars, etc. 

Keyword :Surface oxidation - dye - stabilizer - aluminum - potassium chromate 
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چه هما�ش لطفا به لینک ز�ر مراجعه بفرمای�د:   برای دانلود دف�ت

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf  

Measurement of amines using the fluorescence intensity of calcine 
Zahra Vaezi - Department of Chemistry, Islamic Azad University, Rey Urban Branch, Tehran 

Mohammad Javad Chaichi - Faculty of Chemistry, Mazandaran University, Babolsar 

Seyed Morteza Hosseini - Department of Chemistry, Islamic Azad University, Savadkuh Branch, 

Mazandaran 

Mohammad Reza Ganjali - Higher Center of Electrochemistry, Faculty of Chemistry, University 

of Tehran 

 

Abstract: 

The effect of amines and their concentrations on the fluorescence intensity of calcine has been 

investigated. These compounds emit a green-yellow emission light under a UV lamp in an alkaline 

solution. Spectral analysis of calcine solution containing amino compounds shows lower intensity 

in 495-485 nm (quenching effect) and more intensity in 490-515 nm (additive effect) compared 

to pure alkaline solution of calcine. The intensity of fluorescence obtained at the co-emission 

point is completely dependent on the concentration of triethylamine. Variable fluorescence 

intensities can be used to measure amines in both decreasing and increasing regions. The linear 

range for measuring amines in fluorescence reduction was obtained from the Stern-Volmer 

diagram of calcine and the determination of amines in increasing fluorescence was evaluated 

using a two-dimensional diagram of fluorescence intensity versus amine concentration . 

Keyword  :Aliphatic amine-Calcin-Incremental fluorescence-Extinguishing fluorescence-Graph 

(Stern-Velmer) 
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 در آب و رسوب دریاچه نئور استان اردبیل  Fe, Ni, Pb اندازه گیري عناصر سنگین 

  - صالحه عبادي زارع 

 حد اردبیلعضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی وا - غالمرضا ابراهیم زاده رجائی  

 :چکیده مقاله

  عرض   ◦38  و  `02  تا  ◦37  و  `56کیلومتري جنوب شرقی شهر اردبیل با موقعیت جغرافیایی    42دریاچه نئور در فاصله  

متر از    2480در استان اردبیل واقع شده است. این دریاچه با ارتفاع    شرقی  طول  ◦48  و  ◦36  تا  ◦48  و  `32  از  و  شمالی

سطح دریا یکی از مرتفع ترین دریاچه هاي فالت ایران بحساب می آید. دریاچه نئور یکی از مهمترین اکوسیستم هاي  

ماروس) می  آبی منحصر بفرد در سطح کشور می باشد که یکی از شاخص ترین آبزي موجود در آن میگوي آب شیرین(گا 

باشد که غذاي اصلی ماهی قزل آالي رنگین کمان پرورش یافته در دریاچه نئور است. نمونه برداري براي انجام این  

ایستگاه در محدوده دریاچه با توجه به طول و    12پروژه در اواخر فصل بهار انجام گرفته است. جهت نمونه برداري از  

و نمونه هاي رسوب   (پائین تر از سطح آب  10CM)، نمونه سطحی S GPعرض جغرافیایی از روي نقشه و دستگاه

، شوري، هدایت الکتریکی، مجموع مواد جامد  pHاز کف دریاچه برداشته شد و پارامترهاي دما،  Grabبا کمک دستگاه 

،    DO, BOD5, COD, Ca+2, Mg+2, Na+, K+(TDS)-, PO4 -, NO2 -2, NO3 -CO3 ,3محلول

 -HCO3  و سختی کل و قلیائیت کل با روش هاي استاندارد در نمونه هاي آب آنالیز گردیدند و در نمونه هاي آب و

وضعیت و  با کمک دستگاه جذب اتمی اندازه گیري شدند. هدف بررسی    Fe, Ni, Mn, Pbرسوب عناصر سنگین

کیفیت آب دریاچه نئور بوده که براي اولین بار صورت می گرفت؛ با توجه به مقادیر بدست آمده در آنالیزها آلودگی خاصی 

می   12و    2در این دریاچه وجود نداشت. ضمنا با آنالیز آماري و اطالعات بدست آمده مشخص شد که دو ایستگاه شمار  

 .قرار گیرد تواند بعنوان ایستگاه شاهد مورد نظر

 :هاکلیدواژه

 اکوسیستم آبی -آلودگی آب-عناصر سنگین -دریاچه نئور

https://bioanalchem.ir/wp-content/uploads/2020/10/BioAnalChem-Conference-Booklet-6.pdf
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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بررسی استفاده از آلومینا بعنوان پرکن ضد خوردگی و ضد سایش در پوشش هاي  

 اپوکسی کف و مخازن

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري  - ناصر صادق پور اورنگ   

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري  - ابوالفتح اکبرزاده   

 :چکیده مقاله  

 درجه :  جمله  از  آمین  پلی  –در این تحقیق قابلیت هاي ویژه پرکن آلومینا در ماتریکس پوشش هاي سیستم اپوکسی  

مکانیکی جالب توجه، مقاومت  - و عوامل شیمیایی، خواص الکتریکی، خواص فیزیکو  خراش  و  سایشی  مقاومت  باال،  سختی

دي و ... مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. رزین هاي  در برابر شوك حرارتی، پایداري ابعادي و توجیه مطلوب اقتصا

اپوکسی بدلیل تنوع و فراگیري کاربردهاي عمال در هر صنعت مهمی حضور دارند و دو شاخه مهم مصرف را می توان  

براي پوشش سطوح و مصارف ساختاري دیگر از قبیل کامپوزیت ها، اتصاالت و چسب ها، مصالح ساختمانی و ریخته 

دیاسپورگري،صن از  استفاده  داد.  نسبت  صنعتی  مهم  پلیمرهاي  این   ... و  فضا  هوا  صنعت  و  سازي  اتومبیل  β)-عت 

Alumina Oxide Hydroxide) کراندوم فیزیکوشیمیایی  )-α) Aluminaو  هاي  قابلیت  پرکن  بعنوان 

ه نحو مطلوبی بهبود هاردنر پلی آمینی جهت مصارف پوشش دهی کف و مخازن را ب-پوشش هایی بر پایه رزین اپوکسی

با فرموالسیون مربوطه که برروي   F- 250و هاردنر اپی کیور  828می بخشد. در این تحقیق از رزین اپوکسی اپی کوت  

و آماده سازي شده اعمال گردیده اند استفاده شده است. آزمونهاي متعددي از جمله    (SAE 1010)پانل هاي فوالدي

، تست مه نمکی، ضربه و چسبندگی و سایش جهت تائید تاثیر مثبت این  (EIS)ییاسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیا

پودر پرکن در این تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان میدهند که افزودن مقادیر معینی 

 .ثبت و بهینه در سیستم میشودسخت شونده با پلی آمین منجر به تاثیر م  -در تعامل با استوکیومتري واکنش رزین اپوکسی

 :هاکلیدواژه

 مه نمکی - پوشش هاي اپوکسی -اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی- آلومینا-هاردنر  -رزین اپوکسی
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 NaOH بررسی الکترو اکسیداسیون گلوکز بر الکترود پالتین در محلول قلیایی

 استاد(عضو هیئت علمی دانشگاه)، گرایش شیمی فیزیک - سید ابوالفضل سید سجادي

 دانشجو، گرایش شیمی فیزیک - مریم بیرام زاده مقدم

 

 :چکیده مقاله

انجام شده است.    NaOHموالر   1در این مطالعه الکترواکسیداسیون گلوکز بر روي الکترود پالتین در محلول قلیایی  

غلظت هاي مختلفی از گلوکز براي این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند. تکنیک هاي مورد استفاده براي این تحقیق 

شامل ولتامتري چرخه اي نرمال و کرونو آمپرومتري می باشد. در بررسی ولتامتري چرخه اي الکترو اکسیداسیون گلوکز  

ام شد. نتیجه این اکسیداسیون چند پیک آندي در روبش پتانسیل بود. با افزایش غلظت گلوکز  انج   Ptبر روي الکترود 

جریان پیک بدست آمده از اکسیداسیون گلوکز افزایش نشان داد. همچنین از داده هاي آزمایش کرونو آمپرومتري در  

نسیل براي ثبت جریان بهره گرفته شد. و ثانیه می توان نتایج مشابهی گرفت. در این روش از یک پله پتا  60دوره زمانی  

 .در نهایت بستگی خطی جریان پیک نسبت به ریشه دوم سرعت روبش پتانسیل نیز نشان داده شد

 :هاکلیدواژه

 الکترو اکسیداسیون، گلوکز، ولتامتري چرخه اي نرمال، کرونو آمپرومتري 
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واکنش اتم فلوئور با اتیل  واص اسپکتروسکوپیک رادیکالهاي حاصل از خبررسی برخی 

 Ab-initio بروماید با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی

 دانشگاه تربیت معلم تهران - محمدهادي زمانپور   

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  - نیر محمدیان طریقی  

 :چکیده مقاله  

در فرایندهاي شعله، شیمی فضاي باالي اتمسفر و  رادیکالها به عنوان گونه هایی با طول عمر کوتاه نقش بسیار مهمی را  

نیم رساناها، ایفا می کنند. تفسیر طیف فوتوالکترون رادیکال هاي حاصل از واکنش اتم فلوئور با اتیل برومایدو بررسی  

خواص اسپکتروپیک این رادیکالها موضوع مطالعات تئوري این پروژه تحقیقاتی می باشد. در این واکنش امکان تشکیل 

وجود دارد. بنابراین باید اثبات شود که اولین   CH2 CH2 Br))(X 2 A( و یا  X2 A) CH 3CHBr )رادیکال

  (X2A)و یا CH3CHBr(X2A)نوار فوتوالکترون مشاهده شده در طیف تجربی، مربوط به یونیزاسیون رادیکال

CH2CH2Brبوده است. در این کار از محاسبات مکانیک کوانتومیinitio -Abتفاده از برنامهبا اسGaussian  

استفاده شده و با مقادیر نظیر    (VIE,AIE)براي بدست آوردن مقادیر انرژي هاي یونیزاسیون عمودي و آدیابتیک 98

براي شده  محاسبه  آدیابتیک  و  عمودي  یونیزاسیون  هاي  انرژي  مقادیر  است.  گردیده  مقایسه   تجربی 

(X2A)CH3CHBr یار خوبی را نشان می دهد و اثبات می کند که اولین نوار در  با مقادیر نظیر تجربی توافق بس

طیف فوتوالکترون مشاهده شده مربوط به یونیزاسیون (فرمول در متن اصلی موجود می باشد)می باشد. در این دو رادیکال  

د بررسی  مور  IRوجود دارد. در این کار، فرکانس هاي ارتعاشی  (I=1.5)با ممان چهار قطبی الکتریکی  Br، هسته

به عنوان مرجع مقایسه شده است. این    CH2Br(X2A)قرار گرفته است و نتایج با مقادیر بدست آمده در رادیکال

 CH3(X2 A )محاسبات بطور روشن داللت می کنند که رادیکال حاصل از واکنش اتم هاي فلوئور با اتیل بروماید

CHBrبوده است ،. 
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کارکردي هگزوکیناز پالستیدیک جدید درنموگیاهان و  آنالیز متابولیسم گیاهی و بررسی 

 Nicotiana tabacumجداسازي و تعیین خصوصیات آن از

 دانشجوي کارشناسی ارشد زیست گیاهی  - فاطمه چوبینه 

 دانشجوي کارشناسی میکروبیولوژي - ابوالفضل جعفري ثالث

 

 :چکیده مقاله

درسیگنال رسانی و شرکت درمتابولیسم قند موردتحقیق قرارگرفته اند ولی  هگزوکینازهاي گیاهی بهدلیل نقش مهمشان 

با این حال هنوز اطالعات اندکی درمورد بروز فضایی و موقتی و توزیع درون سلولی ایزومهاي منفرد هگزوکیناز دردسترس  

سلولی مختلفی که   است هگزوکیناز گیاهی از طریق خانواده ژن کوچکی با اعضاي هدفگیري شده براي بخشهاي درون

شامل سیتوزول پالستیدها می شود رمز میگردد بیشتر خصوصات زیست شیمیایی بدون اطالع از توالی هاي آنزیم تعیین  

میشوند و هم توزیع سلولی و هم توزیع درون سلولی براي متابولیسم و یا سیگنال رسانی متناسب قند مهم است برمبناي  

تنباکوي اخیرا جداسازي شده میتواند دراستروماي کلروپالست    HXK2 2وکینازتحقیقات گیاهی و آزمایشگاهی هگز 

نخستین هگزوکیناز پالستیدیک درونی توصیف شده   Hxk2 .قرارگرفته و خصوصیات زیست شیمیایی آن تعیین شود

 .درگیاهان آوندي را ارایه می کند

 :هاکلیدواژه

 ایلم، سلول نگهبان، نوك ریشه هگزوکیناز، استروما، پوشش نشاسته اي، یافت اصلی ز
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 آنالیز محاسباتی درکینازهاي تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی ازدانیال ویریدیس

 دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان اصفهان - علی اصغر رستگاري  

 

 :چکیده مقاله

رابطه نزدیک پروتئین هاي کیناز ها با یکدیگر  ترتیب توالی درکینازهاي تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی نشان دهنده  

هومولوژي بین پروتوینکیناز فعال کننده میتوژن درپستانداران و مخمر است تنوع غنیساختارها الگوهاي تنظیم و سوبستراي  

  اختصاصی بین پروتئین کیناز ها باعث اشتراك دورنماي ساختاري آنها شدها ست موتیفهاي ساختمانی محفوظ شده نشانه 

هایآشکاري از خویشاوندي ساختاري دارند که ناشی از گروه بندي درختچه هاي تکاملی و درنتیجه انعکاسی از عملکرد  

مشابه  پروتئینی  هاي  توالی  بین  درساختمان سهبعدي  همانند  برپایه  هومولوگ  اعتبارمدلسازي  باشد  می  مربوطه  هاي 

بسیارضروري است دراین پروژ] مدلها درجهت پیشگویی تشخیص صحت توالی هاي هومولوگ براي ایجادمدلهاي دقیق  

ساختمان ایجاد می شوند که اطالعات تکاملی مربوط به ترتیب توالی پروتئین بیشتر درآن نقش دارند دقت مدل با انحراف  

اي  از مجذورمربعات میانگین اتمهاي کربن القا براساس نواحی جفت شده مدل ساختمان با باالترین همپوشانی توالی ه

 .ساختمانی هدف الگو اندازه گیري شده است

 :هاکلیدواژه

 الگو  –کینازهاي تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی ، هومولوژي، درختچه هاي تکاملی هدف 
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 Phaseolusاثر پاکلوبوترازول روي میزان کربوهیدرات دانه رست هاي لوبیا 

vulgaris  تحت تنش دماي پایین 

  - الهام السادات شریعت بروجنی

 عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد  - ریحانه عموآقایی  

 

 :چکیده مقاله

ازتنشهاي متفاوت مثل خشکی و تنش تریازول ها ازجمله تنظیم کننده هاي رشد گیاهی هستند که میتوانند گیاهان را  

دماي پایین و غیره محافظت کنند پاکلوبوترازول از خانواده این ترکیبات محسوب میشود این ترکیبات حفاظت دربرابر  

تنش را ازطریق تغییر درمقادیر هورمون ها و سنتز اسمولیت ها ازجمله کربوهیدارت اعمال می کنند بذرهاي لوبیا به مدت 

درجه قرارگرفتند دانه رست  20میل یگرم درلیتر دردماي    50و25و0لولهایی با غلظت هاي پاکلوبوترازول  ساعت درمح 24

درصد و    70ساعت و رطوبت نسبی    16میکرومول برمترمربع برثانیه تابش و فوتوپریود    150هاتحت شرایط کنترل شده  

درجه سانتیگراد روبرو    5ا قرار دادن آنها دراتاق سرد  هفته گیاهان با تنش دمایپایین ب  2درجه رشد داده شدند بعداز25دماي  

روز منتقل شدند سپس به دماي اولیه رشد    8درجه سانتیگراد درطی    20و15و 10شدند سپس گیاهان بتدریج به دماهاي  

درجه نگهداشته شدند.  25روز برگردانده شدند گیاهان شاهد درتمامی مدت دماي    2درجه سانتیگراد براي مدت  25یعنی 

 .نتایج نشان داد که تنش سرما میزان کربوهیدرات را درنهالهاي تحت تنش سرما افزایش میدهد

 :هاکلیدواژه

 لوبیا، تنش دماي پایین، تریازول، پاکلوبوترازول، کربوهیدراتها 
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برجوانه زنی بذرورشد علفهاي   .Myrtus communis L اثرآللوپاتیک گیاه مورد

 .Chenopodium album Lو سلمه تره  Portulaca oleracea L هرزخرفه

 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور  - مهدي آخوندي  

 
 

 :چکیده مقاله

اکولوژیکی و بیولوژیکی جدید جهت مبارزه با علفهاي هرز می باشد بررسی خصوصیات آللوپاتیک گیاه یکی ازراه کارهاي  

مواد شیمیایی مختلف گیاهان داراي خاصیت آللوپاتیک هستند و میتوانند به عنوان علف کش یا افت کش طبیعی عمل  

نمایند این مواد اختصاصی تر عمل کرده و نسبت به علف کشهاي مصنوعی موجود عوارض نامطلوب زیست محیطی  

متري نیز دارند اگرچه تمام اندامهاي گیاه ممکن است حاوي موادآللوپاتیک باشند ولی برگها وریشه ها از مهمترین منابع  ک 

مورد برگ  عصاره  اثرآللوپاتیک  بررسی  تحقیق  ازاین  هدف  هستند  آللوپاتیک  ترکیبات  کننده    Myrtus)تولید 

communis L. ره و خرفه می باشد به این منظور عصاره متانولی برگ  برجوانه زنی بذور و رشد گیاهچه هاي سلمه ت

درصدتهیه و درآزمایشی درقالب طرح کامال تصادف با سه تکرار برروي    20و15و10و 5و0گیاه مورد درغلظت هاي مختلف  

  گیاهچه هاي خرفه و سلمه تره که به عنوان علفهاي هرز مزارع کشاورزي شناخته شده اند به کاربرده شد درطول آزمایش 

 .روزانه تعدادبذور جوانه زده شمارش گردید

 :هاکلیدواژه

 آللوپاتی، جوانه زنی، مورد، سلمه تره، خرفه 
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به عنوان محرك رشد درجیره هاي   Nigella sativa Lاثرات استفاده از سیاه دانه

 کم پروتئین برعملکرد مرغهاي تخمگذار تجاري 

 دانشجوي کارشناسی ارشد تغذیه دام - سیدهادي گلدانی

 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - بهروز دستار  

 دانشیار  - س شرقمحمود شم 

 دکتري فیزیولوژي طیور  - سیدرضا هاشمی

 

 :چکیده مقاله

پرندگان اثرات سودمندي  مطالعات درون تنی نشان داده است که افزودن برخی ترکیبات دارویی گیاهان به رژیم غذایی  

برعملکرد دستگاه گوارش و تعدیل میکروفلور روده اي آنها دارد گزارش شده است که گیاهان دارویی باعث افزایش هضم 

 از طریق تحریک فعالیت آنزیم هاي اندوژنوس و کمک به جذب ازت می شود درسالهاي اخیر دانه هاي گیاه سیاه دانه 

Nigella sativa L ات وسیع فارماکولوژیک بوده است این مطالعات دامنه وسیع یاز اثرات مانند اثرات مورد تحقیق

ضدباکتري ضدالتهاب مسکن شل کننده عضالت صاف سایتوتوکسیک محرك ایمنی و افزایش دهنده جریان صفراوي  

کاهش استفاده   را نشان میدهد درشرایطی که هزینه خوراك درپرورش طیورزیاد و سود آن اندك باشد تالش زیادي جهت

ازمواد مغذي گران قیمت ازجمله پروتئین وجود دارد استفاده بیش ازحد نیاز از اسیدهاي امینه عالوه برافزایش واکنشهاي  

 .متابولیکی بدن منجر به دفع آنها درنهایت آلودگی محیط زیست نیز میگردد

 :هاکلیدواژه

 پروتئین، سیاه دانه، مرغ تخمگذار، عملکرد، تخم مرغ 
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و بتااسترادیول روي پاسخ ترس زمینه پس  sps اثرات تک استرس طوالنی مدت

 درموش صحرایی نر PTSD ازالقاء فشارروانی پس ازسانحه

 دآیت استعدادهاي درخشاندانشجوي کارشناسی ارشد گروه ه - مهدي میرشکار 

 استادیار دانشگاه دامغان - کتانه ابراري  

 نشگاه علوم پزشکی سمنان استاددا - علی رشیدي پور  

 استادیار دانشگاه دامغان - ایران گودرزي  

 

 :چکیده مقاله

کند با استفاده ازرت اختالل روانی است که درپی مواجهت با سوانح شدید بروز می    PTSDفشارروانی پس ازسانحه 

براي ایجاد پاسخ ترس زمینه توانایی بتااسترادیول براي کاهش آن ارزیابی    Spsهاینرتک استرس طوالنی مدت توانایی

دقیقه 15دقیقه جهت شناي اجباري درآب قرارگرفتند  20ساعت درمقید کننده نگهداري   SPS+S 2شد حیوانات گروه

تگاه ترس زمینه و شوك دریافت کردند تزریق بتااسترادیول و روغن کنجد بالفاصله  بیهوش شدند هفت روبعد دردس  بعدبااتر 

ساعت قبل ازتست صورت گرفت یک تا پنج روز بی حرکتی ثبت شد تزریق روغن    2روز متوالی  4و طی   SPS+Sبعداز

منظور ثبت میزان   روز که فقط به  5ساعت قبل ازمواجهت با دستگاه ترس زمینه به مدت  2کنجد درحیوانات گروه شاهد  

سبب افزایش پاسخ ترس زمینه    P <0/001بطور معناداري  SPS+Sبی حرکتی قرارگرفتند نیز انجام گرفت مدل

است میتوانددرجلوگیري    ptsdدرحیوانات گردید درنتیجه بتااسترادیول با کاهش پاسخ ترس زمینه که شاخصی براي القا 

 .موثرباشد  PTSDازبروز

 :هاکلیدواژه

 فشارروانی پس ازسانحه، تک استرس طوالنی مدت، بتااسترادیول
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 اثرات تنش شوري برخصوصیات فیزیولوژیک ارقام میشن و کرونائیکی درختان زیتون 

 مهندسین مشاورجامع ایران - حسن معصومی

 ی تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحدپزشک - مژگان معصومی

  - علیرضا پورتقی

 

 :چکیده مقاله

به منظور بررسی اثرات تنش شوري برخصوصیات فیزیولوژیک دو رقم زیتون تحقیقی به صورت آزمایشات فاکتوریل  

میلی مول نمک کلرید سدیم غلظت دي اکسید کربن  100و 0دراین آزمایش تنش شوري دردو سطح انجام گرفت 

میکرولیتر برلیتر و ارقام زیتون نیز شامل دو رقم میشن و کرونائیکی بودند نتایج نشان دادند که   700و360دردوسطح  

داد اما وقتی این نهال ها  تنش شوري میزان جذب خالص دي اکسید کربن و رشد را درنهالهاي هردو رقم کاهش

بطوره مزمان درمعرض تنش شوري و گاز اکسید کربن قرارگرفتند این پارامترها تنها دررقم کرونائیکی افزایش یافتند 

همچنین افزایش غلظت دي اکسید کربن سطح برگ وزن خشک برگ و ساقه را دررقم کرونائیکی بطور معنی دار 

درشرایط تنش شوري ازنظر رشد گیاهی و راندمان مصرف اب برگ ها تحمل   افزایش داد دراین آزمایش هردو رقم

مشابه نشان دادند ولی به دلیل تجمع کمتر یون هاي سدیم و کلر درریشه هاي رقم میشن این رقم تحمل باالتري  

 .نسبت به رقم کرونائیکی به تنش شوري نشان داد

 :هاکلیدواژه

 مصرف آب غلظت دي اکسید کربن رشدگیاهی، کلرید سدیم، کارایی 
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برمیزان   Juglanregia اثرات دگرآسیبی مقادیرمختلف برگ درخت گردوي خوراکی

 Cicerarietinum پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز درنخود فرنگی

 دانشجوي کارشناسی ارشدزیست شناس  - نسیم نوربخش بیدختی 

 استادیار دانشگاه آزاد مشهد - فروغ عباسی  

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد - علی گنجعلی    

 

 :چکیده مقاله

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی برگ گردو بربرخی ویژگیهاي گیاه نخود از جمله میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز  

تیمار و سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد دربررسی اثردگرآسیبی و وزن خشک آزمایشی درقالب طرح کامال تصادفی با سه  

گرم پوردبرگ گردو دریک کیلوخاك بود با افزایش مقدار برگ گردو میزان    20و10فاکتورهاي مورد آزمایش شامل مقادیر  

اندام زمینی بود که    گرم  20گرم اندام هوایی و    10پرولین اندام هوایی و اندام زمینی افزایش یافت و بیشترین افزایش در

برابر افزایش نشان داد و درمورد فعالیت آنزیم پراکسیداز درمورد اندام هوایی   53/ 2و    6/45نسبت به گیاه شاهد به ترتیب  

  2/ 23گرم برگ گردو بود که نسبت به گیاه شاهد    10روند کاهشی داشت که بیشترین کاهش فعالیت مربوط به مقدار  

گرم برگ گردو    10اندام زمینی روند افزایشی داشت که بیشترین افزایش مربوط به مقدار  درصد کاهش داشت و درمورد  

درمعرض    درصد افزایش داشت و این نشان دهنده وجود مکانیسم دفاعی درریشه که  61/3بود که نسبت به گیاه شاهد  

 .مستقیم مواد دگرآسیب است می تواند باشد

 :هاکلیدواژه

 آللوپاتی، نخود، پرولین، پراکسیداز، وزن خشکدگرآسیبی 
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 Alcea angulata اثرات عصاره الکلی بخشهاي هوایی گیاه ختمی گوشه دار

 برمیزان چربی خون درخرگوشهاي نر 

 کارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري دانشجوي  - زینب فهیمی 

 استادیار دانشگاه ایالم  - جواد چراغی  

 نوراصفهان  استادیار دانشگاه پیام - علی اصغر پیله وریان

 

 :چکیده مقاله

هیپرلپیدمی یکی ازمهمترین عوامل خطرزاي بیماریهاي قلبی عروقی می باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی اثردریافت  

سرخرگوش  25لیپیدهاي سرم درخرگوشهاي هایپرلیپیدمیک صورت گرفت  عصاره الکلی ساقه گیاه ختمی گوشه داربرمیزان  

تایی تقسیم شدند و به مدت یکماه تحت تیمار    5گروه    5هفته دوره تطابق بصورت کامل تصادفی به  2نیوزلندینر پس از

اي عصاره    رژیم غذایی پایه یک درصد کلسترول بعالوه رژیم غذایی پایه یک درصد کلسترول همراه با رژیمهاي مداخله 

میلی گرم به ازاي هرکیلوگرم وزن بدن قرار داده شدند درپایان دوره از تمامی خرگوش   800و 400و200ساقه دردوزهاي  

ها درحالت ناشتا خونگیري به عمل آمد و سطح سرمی پروفایل لیپیدي تعیین شد براساس یافته هاي بدست آمده تجویز  

 خرگوشهاي هایپرلیپیدمیک را بطور مطلوب کاهش دادعصاره الکلی گیاه ختمی سطح لیپیدهاي سرم 

 :هاکلیدواژه

 ختمی گوشه دار، چربی خون، خرگوش 
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اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلرید برخواص فیزیکی و شیمیایی آب درزمان  

 شبیه سازي حمل و نقل بچه ماهیان قزل آالي رنگین کمان 

 کارشناسی ارشد شیالت - سیداحسان صابري 

 کارشناسی ارشد علوم جانوري  - آزاده طوسی

 ت کارشناسی ارشد شیال - سیدمهیار میرا

 کارشناسی ارشد شیالت - سیدصابر مستولی زاده

 

 :چکیده مقاله

ماهیان   بچه  نقل  و  حمل  سازي  شبیه  روشهاي  بررسی  و  کمانمطالعه  رنگین  آالي  قدقزل   انگشت 

Oncorhynchusmykiss  هیدروکلراید لیدوکائین  بیهوشی  شیمیایی  ماده  برروي   HCL -Lidocaineبا 

غلظت آمونیوم دفعی   DOرفتارهاي فیزیولوژیکی بچه ماهیان و پارامترهاي کیفی آب ازقبیل غلظت اکسیژن محلول 

لیدوکائین هیدروکلراید و یک گروه شاهد درطی  ppm,10,205گروه تیمار    3در   PHو میزان , +NH4بچه ماهیان

ساعت هریک ساعت به یک ساعت پارامترهاي کیفی فوق و میزان تلفات احتمالی به سه نوبت تکرار انجام    5مدت زمان  

این ماده بیهوشی و گروه   5ppmو10لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به دو گروه تیمار   20ppmپذیرفت گروه تیمار  

 با حداقل میزان دسترسی میزان مصرف اکسیژن محلول و غلظت آمونیوم دفعی همراه است که موجب کاهش  شاهد

pH آب و خارج شدن حالت بافري می شود. 

 :هاکلیدواژه

 بیهوشی، پارامترهاي کیفی، حمل و نقل، قزل آالي رنگین کمان، لیدوکائین هیدروکلراید 
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برسلولهاي خونی و میزان آنزیم هاي کبدي موجوددرخون  اثرات نانوذرات اکسید آهن  

 موش صحرایی نر

 دانشگاه پیام نور یزد - سعید رضایی زارچی   

 دانشگاه پیام نور تهران - سمیه راد  

 :چکیده مقاله

با استفاده ازنانوتکنولوژي امیدهایی براي استفاده از نانوذرات فلزي چون اکسید آهن درکاربردهاي صنعتی عکسبرداري  

دارو درمان سرطان ژن تراپی و موارد دیگر به سرعت درحال گسترش و پیشرفت پزشکی تشخیص بیماري ها انتقال 

است با توجه به قدرت نفوذ نانوذرات آهن از غشا سلول هاي خونی و با توجه به تجمع این ذرات پس از ورود به بدن  

ب ایجاد خواص مهم  دربافت هاي نظیر کبد بسیاري محققان معتقدند که اندازه کوچک نانوذرات آهن همانگونه که سب

و مفید درصنایع میگردد میتواند موجب به خطر انداختن سالمتی انسان ها شود دراین مطالعه نانوذرات اکسید آهن با  

میلی لیتر آب مقطر حل شده بود به   1میل یگرم برکیلوگرم وزن موش صحرایی که در   200و 100و  50و25دوزهاي 

که درپنج گروه ده تایی قرار داده شده بودند خورانده شد یک گروه به   روز بصورت دهانی به پنجاه موش نر 21مدت 

عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد که روزانه همزمان با گروه هاي آزمایشی یک میلی لیتر آب مقطر دریافت می کرد  

گیري تعدادي از  بعداز این مدت از موشهاي صحرایی خونگیري به عمل آمد که بخشی از این نمونه خونی جهت اندازه  

فاکتورهاي خونی و بخش دوم از جداکردن سرم آن جهت اندازه گیري میزان آ«زیم هاي ذکر شده استفاده گردید و 

انعفاد خون نیز انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان دهنده تغییرات معنی دار دربرخی از فاکتورهاي خونی نظیر 

 .مورد بحث نیز تغییرات معنی داري مشاهده گردید گلبولهاي سفید و پالکت ه بوده و درآنزیم هاي 

 :هاکلیدواژه

 اکسید آهن، نانوذرات، سلولهاي خونی، آنزیم هاي کبدي، موش صحرایی 
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اثراسموپرایمینگ برمولفه هاي جوانه زنی و مرحله گیاهچه اي گوجه فرنگی دردماهاي  

 مختلف

 استادیاران دانشگاه آزاد نیشابور  - احمد جعفرنژاد  

  - قدیر طاهري 

 کارشناس آزمایشگاه  - آرزوسادات خافی

 

 :چکیده مقاله

به منظور بررسی اثرپرایمینگ برخصوصیات مرحله جوانه زنی و گیاهچه اي گوجه فرنگی این پژوهش درازمایشگاه  

اجرا شد بدین منظور بذور گوجه فرنگی رقم  89-90فیزیولوژي گیاهی دانشگاه آزاداسالمی واحد نیشابور طی سال  

ندسپس خصوصیات جوانه زنی درمحیط پتري دیش و موبیل تولید داخل و وارداتی هلندي با نیترات پتاسیم پرایم شد

درجه سانتیگراد دردوآزمایش جداگانه    18و14و10خصوصیات گیاهچه اي درمحیط گلدان دراطاقک رشد دردماهاي 

مورد بررسی قرارگرفتند صفات مورد بررسی مرحله جوانه زنی درصد سرعت آغاز و خاتمه جوانه زنی وزن تروخشک 

ریشه و ساقه چه و درمرحله گیاهچه اي تعدادروز تا سبز شدن تعداد و درصد بذرسبز شده   ریشه چه و ساقه چه طول

وزن تروخشک ریشه و ساقه و طول ریشه و ساقه بودند هرآزمایش بصورت فاکتوریل باچهارتیمار درقالب طرح کامال 

درجه   14زنی را دردماي   تصادفی با سه تکرار اجرا شد نتایج ازمایش نشان داد پرایمنیگ میانگین درصد جوانه

 .سانتیگراد افزایش داد ولی دردو دماي دیگر باعث کاهش درصد جوانه زنی شد

 :هاکلیدواژه

 گوجه فرنگی، پرایمینگ، درصد جوانه زنی، سرعت جوانهزنی 
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اثربرهمکنش تستوسترون و هورمون رشد برغلظت گرلین درگوسفندهاي ماده با رژیم  

 غذایی مختلف

 کارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري  - داود جعفري پور

 استادفیزیولوژي - همایون خزعلی

 استادیار موسسه علمی کاربردي جهادکشاورزي تهران  - حسن رکنی   

 

 :ه مقالهچکید

گرلین باعث افزایش ترشح هورمون رشد افزایش اشتها وزن بدن و کاهش ترشح تستوتستر نمی شود هدف ازاین تحقیق  

تعیین اثرتستوسترون و تزریق همرمان هورمون شد و تستوسترون برغلظت گرلین درگوسفندان ماده می باشد ده راس  

تعیین   7و1روز تغذیه شدند وزن بدن درروزهاي    8درصد به مدت    100و50تایی با سطوح انرژي    5گوسفند دردو گروه  

به   0.14mg/kgیا تستوسترون   0.14mg/kgبه ترتیب تستوسترون    8و7شد به حیوانات درهر دوگروه درروزهاي  

ساعت بعدجمع آوري شدند و میانگین غلظت گرلین با  2تزریق شد نمونه هاي خونی   0.2mg/kgهمراه هورمون رشد  

تیمار نسبت به روز اول بطور  7درصد درروز  50دیوایمنواسی اندازه گیري شد میانگین غلظت گرلین درگروه تغذیه شده با  را

درصد تغییر معنی داري مشاهده نشد درهرگروه تزریق تستوسترون سبب  100معنی داري افزایش یافت درحالیکه درگروه  

ل تزریق شد درحالیکه درهردوگروه تزریق همزمان تستوسترون کاهش معنی دار غلظت گرلین دربعد تزریق نسبت به قب

 و هورمون رشد تاثیرمعنی داري برغلظت گرلین دربعد تزریق نسبت به قبل تزریق نداشت 

 :هاکلیدواژه

 گرلین، تستوسترون، هورمون رشد
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 اثرتغییرات یونی اسپرم روي کارایی تکثیر مصنوعی قزل آالي رنگین کمان 

Walbaum 1792 Oncorhynchusmykiss 

 دانشجوي کارشناسی ارشد شیالت - نسیم جدیدي

 دانشگاه آزاد الهیجان  - حسین خارا    

  - شعبانعلی نظامی

 خاوریاري دکتر دادمان  انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان - شهروز برادران نویري

 

 :چکیده مقاله

اصلی ترین گونه از ماهیان سردابی پرورشی درایران می   Oncorhynchusmykissماهی قزل آالي رنگین کمان

باشد که هرساله درمراکز مختلف تکثیر اقدام به تکثیر مصنوعی آن می نمایند درروند تکثیر عوامل متفاوتی نظیر تخمکهاي  

مولدین ماده همچنین کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر دخیل می باشد دراین پژوهش برخی از ترکیبات یونی  استحصالی  

اسپرم مولدین نر ماهی قزل آالي رنگین کمان و روابط آنها با کارایی تکثیر مصنوعی مورد بررسی قرارگرفت بطوریکه  

ساله بودند میانگین و انحراف معیار ترکیبات    5قطعه    5  ساله و   4قطعه    5ساله    3قطعه    5نمونهه از مولدین نر که    15در

درماهیان   ترتیب    5و4و3یونی  به  ررسی  موردب   و   سدیم  176/96±37/97و 98/ 184±36/72و  02/ 207±25/4ساله 

  کلسیم   04/ 5±2/4و 5/42±1/39و8/56±2/24  و  پتاسیم  17/48±5/17  و  19/36±4/8  و  01/ 20/23±7

 .آمد بدست فسفر 83/ 1±93/ 0 و 08/ 2±47/ 1و 0/5±1/54

 :هاکلیدواژه

 ماهی قزل آالي رنگین کمان، پارامترهاي یونی، تکثیر مصنوعی، مایع اسپرمی
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 Pimpinella اثرتنش خشکی بربرخی صفات رویشی گیاه دارویی انیسون

anisum L.  جمعیت منطقه سبزه وار 

 دانشجوي کارشناسی ارشد  - محبوبه محمدي البرزي

 دکتري تخصصی - بهلول عباس زاده

 عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  - فضل اهللا صفی خانی   

  - جعفر مسعودسینکی

 

 :چکیده مقاله

بربرخی صفات رویشی گیاه دارویی انیسون منطقه سبزه وار آزمایشی درسال زراعی  به منظور بررسی اثرتنش خشکی  

درصد ظرفیت مزرعه دراییستگاه  30و50و70و90سطح تنش خشکی  4با استفاده از طرح آماري اسپلیت پالت در  1390

زرگ تعدادچتر تحقیقات البرز واقع درکرج به اجرا درآمد تاثیر تنش خشکی برقطر تاج پوشش کوچک قطر تاج پوشش ب

درصد معنی دار بود مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که    1وزن خشک ساقه وزن خشک برگ و عملکرد کل درسطح  

گیاه   ارتفاع  کوچک  47/75بیشترین  پوشش  تاج  قطر  متري  بزرگ    32/25سانتی  پوشش  قطرتاج  و    25/ 41سانتیمتر 

کیلوگرم    567503کیلوگرم درهکتار وزن خشک ساقه    00086عدد دربوته وزن خشک ریشه    78/25سانتیمتري تعدادچتر  

درصد ظرفیت مزرعه  90کیلوگرم درهکتار از  996338کیلوگرم درهکتار و عملکرد کل    342835درهکتار وزن خشک برگ  

 .بدست آمد

 :هاکلیدواژه

 انیسون، تنش خشکی، صفات رویشی
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 آفتابگردان اثرتنش هیپوکسی روي بیوماس ریشه و برگ ارقام مختلف گیاه  

 دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي گیاهی - ساناز شکرالهی

 عضوهیئت علمی دانشگاه اصفهان - اکبر مستاجران  

 

 :چکیده مقاله

ازمهمترین  درصد روغن با کیفیت مطلوب یکی 40-50با داشتن حدود   .Helianthus annuus Lگیاه آفتابگردان

گیاهان زراعی روغنی درجهان است افتابگردان درحدود یک سوم ازسطح زیرکشت دانه هاي روغنی را درایران عمدتا 

استانهاي گلستان و مازندران به خود اختصاص داده است گیاهان این مناطق به دلیل بارندگی غیریکنواخت اکثرا با تنش  

و تنش   rosبه کاهش بیوماس گیاه شکل گیري اشکال اکسیژنی فعال  هیپوکسی روبرو می باشند تنش هیپوکسی منجر

گردد می  درسلول  پلی   ROSاکسیداتیو  اسیدهاي چرب  به  حمله  با  منفرد  اکسیژن  و  هیدروکسیل  رادیکال  اساسا  ها 

سبب پراکسیداسیون لیپیدهاي غشا و تخریب سلول میگردند دراین مطالعه اثرتنش هیپوکسی کوتاه    PUFAغیراشباع

مدت روي شدت بیوماس و مقاومت و حساسیت ارقام به غرقابی موردب ررسی قرارگرفت ارقام مختلف افتابگردان الکومکا  

روز تنش هیپوکسی از طریق تزریق    4درمحیط هیدروپونیک کشت گردید و درهفده بزرگی    33رکورد پروگرس و هایسان  

نمونه هاي گیاهی از روز اول تا چهارم از شروع تنش به محیط هیدروپونیک و حذف اکسیژن اعمال گردید.    N2گاز

برداشت شده و پارامترهاي رشد اندازه گیري گردید نتایج نشان داد که تنش هیپوکسی منجر به کاهش بیوماس ریشه و 

 .برگ درچهاررقم افتابگردان شد

 :هاکلیدواژه

  PUFAپلی غیراشباعاسیدهاي چرب MDA-مالون دالدهید، ROS- گونه هاي اکسیژنی فعال، 
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بررسی اثرفارموکولوژیکی دوزپایین آسپیرین برپانکراس جنین موش صحرایی نژاد  

 ویستار 

 دانشجوي کارشناسی ارشد تکوین  - زهرا شعبانی 

 استادیار دانشگاه بقیه اهللا عج - غالمرضا کاکا  

  - سیدهمایون صدرایی

 استادیار دانشگاه بقیه اهللا عج - هدایت صحرایی  

 

 :چکیده مقاله

کشورهاي درحال توسعه و اغلب توسط زنان باردار  داروهاي ضدالتهاب غیراستروئیدي ازانجایی که بطور گسترده درمیان 

مورد استفاده قرارمیگیرند اسپیرین یکی از قدیمی ترین داروهاي این گروه است براي تسکین دردو تب مورد استفاده  

تراتوژنیک   اثرات  با  دررابطه  زیادي  نگرانیهاي  باشد  می  موجود  داروهاي  ترین  پرمصرف  از  یکی  بعنوان  و  قرارمیگیرد 

ماهه دوم و سوم وجود دارد محققان دریافته اند که این داروها ازجفت عبور کرده    3رین برروي جنین بخصوص در اسپی

اثردوزپایین آسپیرین   3در ازاین پژوهش بررسی  ماهه دوم بارداري و ممکن است باعث ناهنجاري درجنین شود هدف 

 .بربافت پانکراس جنینهاي موش صحرایی می باشد

 :هاکلیدواژه

 آسپیرین، پانکراس، جنین موش صحرایی 
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اثرمتقابل سیتوکنین و اکسین درباززایی مستقیم از ریزنمونه هاي مختلف گیاه فلفل  

 .Capsicum annuum L دلمه اي

 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژي منطقه مرکزي کشور  - محمود اطرشی

 دانشجوي اصالح نباتات  - نرجس محمدي قهساره

 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  - امیرحسین بیکی  

 کارشناس کشت بافت  - کوثر مرادي

 

 :چکیده مقاله

اثراکسینهاي بررسی و مقایسه  با هدف  آزمایش  با هورمونهاي سیتوکنین  IBA,IAAاین    Kinو  BAPدرترکیب 

باززایی فلفل پایه Capsicum annuum Lبرمیزان    Murashing and MS Skoog,1962درمحیط 

حاوي تنظیم کننده هاي    MSصورت پذیرفت پس ازکشت ریزنمونه هاي هیپوکوتیل کوتیلدون ونوك ساقه درمحیط

هفته ریزنمونه هاي باززایی شده شمارش و مقایسه شدند و بهترین    4براي    مختلف رشد و نگهداري آنها دراتاق رشد

میلی گرم   0/5IBAمیلی گرم درلیتر همراه با   2BAPداراي    MSمحیط انتخاب گردید بیشترین درصد باززایی درمحیط

ولید جوانه ازریزنمونه  درلیتر درریزنمونه کوتیلدون مشاهده شد نسبت سیتوکنین به اکسین نقش مهمی درمیزان باززایی و ت

 .هاي مختلف فلفل دارد

 :هاکلیدواژه

 کشت بافت، نسبت سیتوکنین به اکسین، درون شیشه
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روي دو رقم پرتو و   a,b بررسی اثرمنگنز و سالیسیلیک اسید برمقدار کلروفیل

 Vigna radiate L. WILEZEK گوهرماش سبز

 دانشجوي کارشناسی ارشد زیست شناسی - شیما رستمی شریف آبادي

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  - حسین الري یزدي  

 

 :چکیده مقاله

برلیتر و سالیسیلیک  میلی مول    4و3و Mncl2 2این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت هاي مختلف کلرید منگنز

روزه    7روي دو رقم پرتووگوهرماش سبز    Arnon,1957میکرومول برلیتر برروي مقدار کلروفیل  10اسید با غلظت  

  spssتکرار انجام شد نتایج4و    0/01درمحیط کشت هیدروپونیک و با استفاده زمحلول غذایی هوگلند درسطح احتمال  

با تجزیه واری انالیز اماري داده ها  از این پژوهش نشان داد که مقدار  شد  افزار حاصل  انس و آزمون دانکن توسط نرم 

کلروفیل اندام هوایی دردو رقم نسبت به شاهد با افزایش غلظت منگنز محلول غذایی کاهش معنی داري یافته است 

 .همچنین اسید سالیسیلیک موجب تعدیل تنش حاصل از منگنز گردید و مقدار کلروفیل را افزایش داد

 :هاکلیدواژه

 منگنز، اسید سالیسیلیک، کلروفیل، ماش 
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