
آزضس ضطوتًام هسیط ػاهلٍاحس هطتَؼِضزیف

ضىطوصتاته ًظطي اؼالَضيضالیىَتی1

ذطهاهحوسحسي ًیىسلضالیىَتی2

تاال هحلِ لیل سیطٍس واظن ًژازلیلی ٍضطواء ضالیىَتی3

تاظُ آتاز الت لیلتطًدىَتی ػسالت- صازق ضستوی ٍضطوا ضالیىَتی4

هحوس خؼفطهحلِایطج ذطم ًژازضالیىَتی5

وٌسسطهعضالتوطزػلی ًیه فالح لیلیضالیىَتی6

وْلستاىّازي شوطيضالیىَتی7

اؼالَضهحوس حسي سْطاتی لٌگطٍزيضالیىَتی8

سازات هحلِ تیداضپسػلیداى وطیوی لیلیضالیىَتی9

فتیسُسیس احوس سؼیسي فطزضالیىَتی10

فتیسُضظا وسیَضضالیىَتی11

فتیسُهحوس واهىاضفتیسُضالیىَتی12

فتیسٍُحسیي هطازي ٍزضٍیطؼلی آلایی فتیسُحسي ضالیىَتی13

فتیسُضخثؼلی حسي پَضفتیسُ ٍػلی اتسي ذَاُ ضالیىَتی14

فتیسُهحوسػلی پَضاسواػیل فتیسّیضالیىَتی15

گالطىالمغوگیٌپَض/ ضظا اهدسي ضالیىَتی16

گلسفیسهحوس تطاتی گلسفیسضالیىَتی17

پیطپطتِهحوس تمَي/ حویس غالهی سلؽاًوطازيضالیىَتی18

پیطپطتِهؽلة هسىیٌی ٍضطواءضالیىَتی19

پیطپطتِهحوس پَض/ ضظاظازُ/ وطیوی/ غالم ضؼثاًیاىضالیىَتی20

ضلواىواظن تٌی ّاضویضالیىَتی21

تپِاحوس ػسىطيضالیىَتی22

لاظی هحلِػیسی اسواػیلیضالیىَتی23

لاظی هحلِػلی ضىطگصاضضالیىَتی24

لاظی هحلِغالهطظا غالهحسیٌیضالیىَتی25

لاظی هحلِهسؼَز خٌاتیضالیىَتی26

تاال ضلواىاسواػیل حاخی آلاپَضضالیىَتی27

ضلواىهحوس ػلی هطیطيضالیىَتی28

ضلواىهْسي یَسفیضالیىَتی29

مشخصات تولیذ کننذگان بخش کشاورزی شهرستان لنگرود



ضلواىٍضاث پیلِ آلا یَسفیضالیىَتی30

سلؽاًوطازيًصطالِ ضهعاًی سلؽاًوطازيضالیىَتی31

سلؽاًوطازيتمی هحوسظازُ سلؽاًوطازيضالیىَتی32

گلسفیسهحوستالط حثیة پَض ٍضطواء/ حسیي صحطا ًَضزگلسفیسضالیىَتی33

گلسفیسسیس ذلیل سلَویضالیىَتی34

گلسفیساحوس تطاتیضالیىَتی35

گلسفیس ٍتْطام صالحی ٍحسیي ایواًی فالحفیط الِ صالحی گلسفیسيضالیىَتی36

پلت ولِسیسًَضالسیي هیطتاَّش پلػ ولِضالیىَتی37

پلت ولِ(ضظا ضٍضٌىاضهىاًیه واضذاًِ  )حسي خاًؼلی پَض ضالیىَتی38

زضیاوٌاضٍضاث اسواػیل اتطاّین پَضضالیىَتی39

زضیاوٌاضضٍح الِ حسٌی حاخی آتازيضالیىَتی40

ضلواىفطّاز وٌفچیاىضالیىَتی41

یؼمَتیِضظا واهىاضضالیىَتی42

یؼمَتیِػلی اوثط پالیعتاىضالیىَتی43

آلَؽ فهاتاصلت حاهسي سطاخاضي ضالیىَتی44

چورالِػثاس هسلویضالیىَتی45

وَهلِسیسهحوس فاؼوی لٌگطٍزيضالیىَتی46

ویاوالیِغالهحسیي ؼالثیاى ویاوالیِضالیىَتی47

وطت سطااسىٌسضتصضيضالیىَتی48

هطیساىاتطاّین وطیوی هطیساًیضالیىَتی49

هطیساىهحوس ػلی هطظتاىضالیىَتی50

زضیاسطهْسي وطاٍضظ/اتَالماسن ضفیك ذَاُ ضالیىَتی51

زضیاسطسیس هحوس هیطضحیوی زضیاسطيضالیىَتی52

زضیاسطحدت اصغطًژاز زضیاسطيضالیىَتی53

زضیاسطتطًدىَتی هلت- هحوس حیسضي ذلیفِ هحلِ ضالیىَتی54

تاال سالىَیِهحوستمی آل سالىَیِ ضالیىَتی55

سلَش هحوس اتطاّین یَسف پَضضالیىَتی56

سلَشاحوس احوسي سلَضیضالیىَتی57

ولیستط ٍهحوس لطتاًی ًژازظضزآتیحسيضالیىَتی58

پاییي چافغالهحسیي حك خٍَضطواءضالیىَتی59

پاییي چافهسلن واظوی پَضٍػلی اوثطضالیىَتی60



تاال پاپىیازُهحوس ضاّسي ضالیىَتی61

تاال پاپىیازُسیس خَاز هْسٍي ٍضطواءضالیىَتی62

تاال پاپىیازُاسواػیل ٍحیسضالیىَتی63

پاییي پاپىیازُحسیي ذسهتیضالیىَتی64

پاییي پاپىیازُهحوستمی تحطيضالیىَتی65

پطت لِ سطٍلی الِ ًعلِ ذَاُضالیىَتی66

تاظُ آتاز تاظاضزًُصطالِ حك تیي تاضوَسطائی ٍضطواءضالیىَتی67

تاظُ آتاز چافاسواػیل ًیه للة ٍضطواءضالیىَتی68

تاظُ آتاز چافتطازضاى ّازي پَضضالیىَتی69

تاال چافصسیك ٍسثحاًی ٍضطواءضالیىَتی70

تاال چافاسواػیل فساییضالیىَتی71

پاییي چافضًگیي وواى ٍآضظٍضالیىَتی72

ذالىیاسطّازي اهیسي ذالىیاسطيضالیىَتی73

ذالىیاسطپَضشوطیا  (تطیط)هحوس حسیيضالیىَتی74

تاال چافخَاز ٍحیسي ٍضطواضالیىَتی75

(صیسضهحلِ)سازات هحلِػثاس ًسیوی/هحوؼلی ضازهاى/ػلی اصغط حسي ًژازضالیىَتی76

(صیسضهحلِ)سازات هحلًِمی ًگیي ضاظ ٍؼطت ظضیي ضطواء/ػلیٌمی خْاًیضالیىَتی77

(صیسضهحلِ)سازات هحلِّازي حسٌی سازات هحلِضالیىَتی78

پطت لِ سطهحسي ظضتاىضالیىَتی79

سازات هحلِسیس هحوس خاللیضالیىَتی80

(سازات هحلِ)ًالىیاضطهیطاحوس صسیمیضالیىَتی81

(اسواػیل آتاز  )زضیاسط (هسلن فطظًسػلیطظا)ػلیطظا غالهطظاییضالیىَتی82

آلَؽ فههْسي صفطي ضازضالیىَتی83

اًعلی هحلِاسوؼیل ضظاییضالیىَتی84

اًعلی هحلِػلی ًیطي ضازضالیىَتی85

اًعلی هحلِهحوس ضظا لطتاًپَضضالیىَتی86

تاظاضزُسیس اتطاّین هیط حسیٌیضالیىَتی87

تاظاضزُ گلثاؽسیسضظا ػاتسیٌی ذالىیاسطيضالیىَتی88

پاییي ًالىیاضطگساػلی گلٌاظضالیىَتی89

ًالىیاضطاحوس وطاٍضظضالیىَتی90

زضٍیطاًثطزالٍیع/ هَسی اوثطيضالیىَتی91



زضٍیطاًثطغالهطظا لطتاًپَضضالیىَتی92

زیَضلهحوسحیسضي(هیط)سیسضالیىَتی93

زیَضلضظا لطتاًپَضضالیىَتی94

(ضخة هحلِ )ًالىیاضطسیس اتَالحسي حیسضيضالیىَتی95

ؼَالظزُهطتعی ًیطيضالیىَتی96

وَضالطازسیسُ ضحیوِ صالح وَضالطاّیضالیىَتی97

وَضالطازسیساصغطضظایی وَضالطاُضالیىَتی98

(سازات هحلِ)ًالىیاضطهیط اسوؼیل حیسضيضالیىَتی99

(پاییي هحلِ )ًالىیاضطحسٌؼلی پَضصسیك ًالىیاضطيضالیىَتی100

(حاج تالطهحلِ )ًالىیاضطپطیسا ذاًداًی تَچائیضالیىَتی101

پاییي ًالىیاضطپطیسا ذاًداًیضالیىَتی102

گالطىالمهْسي آظاز پیواهطغساضي103

گلسفیسػثسالؼلی ًَضٍظذَاُهطغساضي104

پیط پطتِاهیط احوسيهطغساضي105

گالطرالِ(اخسازي)هطین السسیهطغساضي106

پلت ولِسىیٌِ ضیطیي وامهطغساضي107

(گالطىالم)تپِهصؽفی صسالتهطغساضي108

پیطپطتًِسا لاسن ظازُهطغساضي109

آلَؽ فهغالهحسیي پَضاتْطي لٌگطٍزيهطغساضي110

زضیاوٌاضاسواػیل فالحیهطغساضي111

گالطىالمػلیپَضهطغساضي112

گالطىالمآظازپیوا... ٍالی اهطغساضي113

گالطرالِهحوس ضخثیهطغساضي114

چورالِػثاس هسلوی خاللًَسهطغساضي115

هیاى هحلِ وَضالطاُحویس تْطاهی فطزهطغساضي116

تاظاضزُهحوس ضظا صفطپَض ًیىَ لٌگطٍزيهطغساضي117

تاظاضزُاتطاّین ػؽَفت ضوسیهطغساضي118

تاظاضزُػلی پیطاستِهطغساضي119

پاییي هحلِ ًالىیاضطتْدت اتطاّیویاىهطغساضي120

گلثاؽ تاظاضزُهحوس ضظا ضید اوثطيهطغساضي121

سیاّىلسُاسواػیل هالیتهطغساضي122



وَضالطاَُّضٌگ ػثاسیهطغساضي123

(وال پطتِ)زضیاسطفطًاظ تٌی آزمهطغساضي124

تاظاضزُضهعاًؼلی ضهعاى ًیاهطغساضي125

ذالىیاسطزاٍز وٌْسالهطغساضي126

ذالىیاسطصسیمِ غوگساضهطغساضي127

پاپىیازُوطین اضطالیهطغساضي128

ذالىیاسطآظاز پیوا... ٍلی اهطغساضي129

ذالىیاسطهْسي فالحهطغساضي130

چاففعل الْیهطغساضي131

زضیاسط(حسیٌی)حویس ضظا ضىیثاهطغساضي132

هطیساىهحوَز ػاتسيهطغساضي133

هطیساىاحوس ضؼثاًیهطغساضي134

هطیساىازیة صفطيهطغساضي135

سلَش تاالهحوس ضظا سیسيهطغساضي136

زضیاسطحسي تٌی آزمهطغساضي137

چْاض سَ پطتِ اهیط ستاض تالطيهطغساضي138

ضىطوصثطیا صویویهطغساضي139

تاظُ آتاز چافخؼفط صثاغیهطغساضي140

ذالىیاسطیاسط ػلی ًژازهطغساضي141

پاپىیازُهدتثی ضسَلیهطغساضي142

پاپىیازُهدتثی ضسَلیهطغساضي143

پاپىیازُهدتثی ضسَلیهطغساضي144

آلَؽ فهػثاس هطازػلی تیگیهطغساضي145

غطٍق صحطاي فتیسُحسیي ًَضي گیالًیهطغساضي146

سیاُ هٌسِ تاالهحوس التساضيگاوداری شیری147

ضصتي ضٍزهرتاض ػثاسی ضصتي ضٍزيگاوداری شیری148

سیگاضٍزسیاهه حسي ًژاز سیگاضٍزيگاوداری شیری149

تاظُ آتاز لیسِ ضٍزاصغط فطح پَضگاوداری شیری150

پطٍشضسَل ذاًداًی پطٍضیگاوداری شیری151

وْلستاىؼْوَضث ػلیداًیگاوداری شیری152

سلَشػلی لطتاًپَضسلَضیگاوداری شیری153



ظضگَشپطٍیع ػلَيگاوداری شیری154

حاخی سطاػثاس تْوي پَض لیلیگاوداری شیری155

هیاى گَاتطهحوَز ػَض ذَاُ گاوداری شیری156

پاییي پطٍشهحوساسواػیل اسواػیل ظازُ پطٍضیگاوداری شیری157

ًماضُ چی هحلِػازل آسَزُ تیداضپسیگاوداری شیری158

ذاًِ پطتاىاتطاّین تیع َّشگاوداری شیری159

الت لیلاتَشض ػاضَضيگاوداری شیری160

ذالسطػلی ضظایی ذالسطيگاوداری شیری161

هالغضهعاًؼلی هیطظایی هالغگاوداری شیری162

آلاػلیسطاحسي ضىطي پیًٌَسيگاوداری شیری163

التهفتح الِ ضطیفی گاوداری شیری164

هیاى ضىطوصتْطام تاتائیاى تیداضپسگاوداری شیری165

ولچالهْسي چْطآظازگاوداری شیری166

الت هحلِفطّاز ػلیپَض حماًی ذلیفِ هحلِگاوداری شیری167

وطزسطاوَُافساًِ حثیثیگاوداری شیری168

ذطؼايصوس هظلَهی لیلیگاوداری شیری169

ذطؼايویَهطث هظلَهی لیلیگاوداری شیری170

وَالن هحلِسیس ضفیغ ًصیطي سلَشگاوداری شیری171

تاظُ آتاز لیسِ ضٍزضطیفؼلی غالهی گاوداری شیری172

پطضىَُهدیس ًؼوتی پطضىَُگاوداری شیری173

سیاهٌسِ پاییيفاؼوِ ظاضع پَض ولیطویگاوداری شیری174

هطیساىخَاز اسواػیل ظازُ هطیساًیگاوداری شیری175

ضىطوصسیطٍس زٍلت زٍستگاوداری شیری176

الت لیلصفطػلی پَض گَاتطيگاوداری شیری177

ذالسطػلیطظا واظن پَض زیلواًیگاوداری شیری178

سیاُ هٌسِهحوسحسیي ظاضع پَضولیطویگاوداری شیری179

سالىَیِػلی سالىَیِ ًژازگاوداری شیری180

هحوسحسي سطاهسلن تطتَىگاوداری شیری181

سیگاضٍزػلی هحسٌی سیگاضٍزي گاوداری شیری182

الت لیلػلی َّضیاض ػطتاًیگاوداری شیری183

وَالن هحلِهحوَز ضظا همیوی هحلیگاوداری شیری184



وَالن هحلِضٍظتِ ًَترتگاوداری شیری185

سالىَیِاصغط وَچه ًیا سالىَیِگاوداری شیری186

اوثطسطاغالهطظا لٌسٍض تیداضپسگاوداری شیری187

وطزسطاوَُسیف الِ هحوسي تثاضگاوداری شیری188

ًمطُ چی هحلِهحوس تمی ضؼثاًپَض تیداضپسیگاوداری شیری189

الت لیلػلی احوسي ضازگاوداری شیری190

الت لیلایَب استازيگاوداری شیری191

سیگاضٍزحسیي اتَػلی پَضذلیفِ هحلِگاوداری شیری192

سالىَیِ تاالحسیي ػاتس پَض لیا ضج زهِگاوداری شیری193

اًثالى سطاػثاس ػثاسی خلیسِگاوداری شیری194

ظضزاب هحلِهْسي لطتاًی ًژازگاوداری شیری195

سالىَیِ پاییيضظا زلدَگاوداری شیری196

زضیاسطػلیطظا فرطیاى ًژازگاوداری شیری197

سالىَیِ پاییيهصؽفی هْوَم سالىَیِگاوداری شیری198

سالىَیِ تاالسىیٌِ ًَضٍظ پَض سالىَیِگاوداری شیری199

سالىَیِحسي هَسی پَض سالىَیِگاوداری شیری200

گطسهصازق وَچه ًژازگاوداری شیری201

سالىَیِ پاییيخَاز ضاسری سالىَیِگاوداری شیری202

سالىَیِ پاییيهطظیِ ضؼثاًی پطضىَُگاوداری شیری203

اوثطسطاافطیي هطظتاىگاوداری شیری204

پاییي لاظی هحلِهْسي ثاتتی فطزگاوداری شیری205

سالىَیِضظا ًَضٍظ پَض سالىَیِگاوداری شیری206

سلَشضْطام ضیطظاز سلَشگاوداری شیری207

پاییي ضىطوصهحوس ذدستِ همسمگاوداری شیری208

سالىَیِ پاییيهحوسػلی ضحیویگاوداری شیری209

اضتَلٌگِّازي زٍستی پَضگاوداری شیری210

ویاگْاىهحوس فیطٍظيگاوداری شیری211

هطیساىهحسي اسواػیل ًیاگاوداری شیری212

سالىَیِ پاییيحسي هَسی پَضسالىَیِگاوداری شیری213

لیسِ ضٍزاهیي هظاّطي فطگاوداری شیری214

ذطاغ هحلِسیس ػثاس هؽیؼی لٌگطٍزيگاوداری شیری215



سیاّىلسُحسیي ضؼثاًیگاوداری شیری216

ویاوالیِػثاس لاسویاى ویاوالیِگاوداری شیری217

لیال وَُسؼیس ػلیعازُ لٌازگاوداری شیری218

پاییي هحلِ ًالىیاضطضطوت تؼاًٍی ؼلیؼِ لٌگطٍزگاوداری شیری219

سیاّىلسُحسیي ضؼثاًی اصیلگاوداری شیری220

زیلواى هحلِ ًالىیاضطهیط احوس ضْیسيگاوداری شیری221

آذًَس هحلِضحوت حسي پَض ًالىیاضطيگاوداری شیری222

تاظاضزُ گلثاغسطخلیل یعزاًیگاوداری شیری223

ػلی آتازگل ذاًن غالهطظایی سالىَیثِگاوداری شیری224

ذطاغ هحلِفطّاز یَسفی گاوداری شیری225

وَضالطاُضظا واضگط ضاوطگاوداری شیری226

ضْطتاؽخوطیس خْاًسیسُگاوداری شیری227

هَتٌساىًاصط ػلیپَض هَتٌساًیگاوداری شیری228

خساًَوطوطین یعزاًی خساًَوطيگاوداری شیری229

ظضزاب هحلِهْسي لطتاًی ًژاز ظضزاتیگاوداری شیری230

ذطاغ هحلِتالط تالطپسٌس تویداًیگاوداری شیری231

زیَضلحسي پَض غالم لیال وَّیگاوداری شیری232

زیَضل پطتِهحوَز فعلی خلیسِگاوداری شیری233

ضْطتاؽاوثط تالطيگاوداری شیری234

سازات هحلِهیط حسیي حیسضي ًالىیاضطيگاوداری شیری235

خسا ًَوطهٌَچْط لاسوی خسا ًَوطيگاوداری شیری236

سازات هحلِسیس هَسی پَض ضظَاًی ًالىیاضطيگاوداری شیری237

آذًَس هحلِ ًالىیاضطًمی ًدسيگاوداری شیری238

حاج تالط هحلِ ًالىیاضطضیطيػلی صازق پٌاُ ًالىیاضطيگاوداری شیری239

تاظاضزُ حاهس صازلی تاظاضزّیگاوداری شیری240

تاظاضزُ گلثاغسطصوس صازلی تاظاضزّیگاوداری شیری241

خساًَوطػثاس ًیه ًژاز زیَضلیگاوداری شیری242

ذطاغ هحلًِمی سلؽاًی فطگاوداری شیری243

اذًَس هحلِ ًالىیاضطػلیطظا زّعازگاوداری شیری244

سازات هحلِ ًالىیاضطسیس تطاب ضاظی ًالىیاضطيگاوداری شیری245

پاییي هحلِ ًالىیاضطتْوي اسواػیل پَض ًالىیاضطي گاوداری شیری246



پاییي هحلِ ًالىیاضطضحواى تمی ًیاگاوداری شیری247

حاج تالط هحلِ ًالىیاضطصفط آضاهی ًالىیاضطيگاوداری شیری248

پاییي هحلِ ًالىیاضطًاصط هْسي ًژازگاوداری شیری249

زضٍیطاًثطاسواػیل صفطي زضٍیطاًِ تطيگاوداری شیری250

ویاوالیِتیوَض پَض هحوسي ویاوالیِگاوداری شیری251

سازات هحلِ وَضالطاززاضیَش ضؼثاًی وَضالطاّیگاوداری شیری252

هَتٌساىًاصط ػلیپَضهَتٌساًیگاوداری شیری253

ًالىیاضطاهیس ػاصی ًالىیاضطيگاوداری شیری254

زیلواى هحلِ ًالىیاضطًازض ذدستِ ًالىیاضطيگاوداری شیری255

خساًَوطاصغط غفَضيگاوداری شیری256

(ضاز والیِ)ویاوالیِآضهیي ظهاًی پَض ویاوالیِگاوداری شیری257

پلت ولِتیوَض اتطاّیوی ویا والیِگاوداری شیری258

گالطىالمهْسي چاته گاوداری شیری259

ذالدیطحسیي احوسي ًژاز ضلواًیگاوداری شیری260

فتیسُتؼاًٍی ٍحیس ذعض لٌگطٍزگاوداری شیری261

فتیسُهیط حسیي حسیٌی فتیسُگاوداری شیری262

فتیسُحسي ایدازي فتیسُگاوداری شیری263

ذالدیط هحوس حٌیفِ وطاٍضظ ضلواًی گاوداری شیری264

فتیسُهحسي اسسي زاز لاًسطايگاوداری شیری265

گالطرالِهحوس ضخثی گالطرالِگاوداری شیری266

پاییي لاظی هحلِهْسي ثاتتی فطز گاوداری شیری267

پلت ولِػلی هحثت زٍست سطضاضگاوداری شیری268

لاظی هحلِ ضْطیاض هٌدویگاوداری شیری269

گالطرالًِصطت اسواػیلیگاوداری شیری270

سلؽاًوطازيفطذٌسُ حسي آشضگاوداری شیری271

ذالدیطسیس هحوس حسیٌی ذالدیط يگاوداری شیری272

فتیسُضؼثاًؼلی اصغط ذَاُگاوداری شیری273

گالطىالمهثاضط ػاتسیٌی خسیسگاوداری شیری274

پیطپطتِحدت ضؼثاًیاىگاوداری شیری275

فتیسُفاؼوِ خؼفطي فتیسُگاوداری شیری276

فتیسُحسي گلىاضگاوداری شیری277



ذالىیاسطػیسی ضحیوی ضازگاوداری شیری278

سازات هحلِحدت زّثاى سازات هحلِگاوداری شیری279

سازات هحلًِازض یَسفی سازات هحلِ گاوداری شیری280

هَتٌساىغالهطظا سواوی هَتٌساًیگاوداری شیری281

ذالىیاسطػیسی الایی ظازُگاوداری شیری282

سازات هحلًِمی زّثاى سازات هحلِگاوداری شیری283

سازات هحلِهطین پَضضخثی سازات هحلِگاوداری شیری284

پاپىیازُهْسي ػاتسگاوداری شیری285

پاپىیازُهدیس ظایط ضظاییگاوداری شیری286

پاپىیازُسیس هَسی ضوسیگاوداری شیری287

چافتْطام چگاًیگاوداری شیری288

تاظُ اتاز تاظاضزُػثاس چاهِگاوداری شیری289

تاظُ اتاز تاظاضزُحسیي ػلی حك تیي تاضوَسطاییگاوداری شیری290

سالىَیِ پاییياحوس ػاتسيگاو گوشتی291

اوثطسطاحویس تطظگط لیاضج زهِگاو گوشتی292

وْلستاىػلی چْط آظازگاو گوشتی293

سیاهٌسِ تاالضاپَض غالهیگاو گوشتی294

سالىَیِاحوس ػلی ضحیوی سالىَیِگاو گوشتی295

تاال ضىطوصویاًَش گلسٍست اؼالَضيگاو گوشتی296

تاال ضىطوصهْطزاز هدیطي لیلیگاو گوشتی297

تاظُ آتاز وطزسطاوَُتٌْام ضهعاًعازُ سیاُ ذلىیگاو گوشتی298

حاخی سطاػلی فطظی ٍسوِ خاًیگاو گوشتی299

ذویطهحلِصفط وَظُ گط ًیاٍلگاو گوشتی300

ًَضٍظػلیسطااهیس ػلیپَضگاو گوشتی301

گطسهحسي ایعزي لیاضج زهِگاو گوشتی302

لیسِ ضٍزتواًی تاتایی پیطىلیداًیگاو گوشتی303

وَالن هحلِهطاز شٍلفؼلی ًژازگاو گوشتی304

وٌاضضٍزذاًِتاته ًظطي اؼالَضيگاو گوشتی305

آلا ػلیسطاوطین اصالًیاى هیالًیگاو گوشتی306

هحوسخؼفطهحلِاحوس ثثَتی ًژازگاو گوشتی307

تاال لیلحسیي آلاخاًعازُ لیلیگاو گوشتی308



سیگاضٍزهیطحسي ّاضویاىگاو گوشتی309

تیداضپطت الت لیلػثسالِ تاتاظازُگاو گوشتی310

تاظُ آتازوطزسطاوَحسیي سؼیسيگاو گوشتی311

هطیساىیَسف ضئَفیاىگاو گوشتی312

پطضىَُضحوت ػلی ًَضٍظي پطضىَُگاو گوشتی313

ضطلَتْوي فطظاًِ لیلیگاو گوشتی314

ذویطهحلِشتیح اهلل وَظُ گط ًیاٍلگاو گوشتی315

ظْطاتؼلی سطاهحطم زضیَظُگاو گوشتی316

حسیي آتازاهاى الِ   ضحوتیگاو گوشتی317

لیسِ ضٍزفطاهطظ صسضي لیسِ ضٍزيگاو گوشتی318

ولچالایواى تالجگاو گوشتی319

هحوس خؼفط هحلِسیاهه اهیسي تیداضپسگاو گوشتی320

هیٌچط هحلِػاؼف اسىَیی گاو گوشتی321

ؼالثسطااحوس ضظا ظازُگاو گوشتی322

زضیاسطحسیي غوگساضگاو گوشتی323

لاظی هحلِسیسهدیس تٌی ّاضویگاو گوشتی324

اًثالى سطاتْطٍظصاتطي اؼالَضيگاو گوشتی325

ضىطوصهحوسػلی اسسي اٍلیاییگاو گوشتی326

ذالسطحسیي ػلیعازُ اصلیگاو گوشتی327

وْلستاىًصطت غفَضي خلیسِگاو گوشتی328

سیگاضٍزهْطاى اتَ ػلی پَضگاو گوشتی329

اضیاىػیسی ترطی ذطه زضتیگاو گوشتی330

گطسهضْطتاًَ حدت ظازُگاو گوشتی331

سالىَیِ پاییيضظا صفطيگاو گوشتی332

لیسِ ضٍزضظا تطًگگاو گوشتی333

هطیساىػثاس هطازي پطضىَُگاو گوشتی334

هطیساىهحسي حاهسيگاو گوشتی335

ذـُطاضپطٍیعلاسوی ظازُگاو گوشتی336

سالىَیِ پاییيحسي حسي پَض سالىَیِ گاو گوشتی337

(پاییي هحلِ لیل)سالخاىهْسي هٌیطي لیلیگاو گوشتی338

هالغاحوس اهیٌی پَضگاو گوشتی339



ولچالاهیس اسواػیل ظازُ گالطی لیلیگاو گوشتی340

اتچالىیزاٍز ًثی ظازُگاو گوشتی341

هتؼلك هحلِضظا آلایی هتؼلمِگاو گوشتی342

زضیاسطحسیي غوگساضگاو گوشتی343

ذطاغ هحلِػثاس اوثطي زذت ػالیگاو گوشتی344

لیالوَُ تاالیاسط زضٍیطی لیلِ وَّیگاو گوشتی345

لیالوَُ اتطاّین ضًدَض لیلِ وَّیگاو گوشتی346

هَتٌساىتْوي اسواػیل ظازُ هَتٌساًیگاو گوشتی347

لَوالیِػلی لاسوی لَوالیِگاو گوشتی348

وَضالطازسیس ضحین هْسٍي وَضالطاّیگاو گوشتی349

وَضالطاُهحوس تمی لٌثطذَاُ وَضالطاّیگاو گوشتی350

ذطاغ هحلِاتَالماسن گعهِگاو گوشتی351

ذطاغ هحلِهحوس صالح سثحاًیگاو گوشتی352

ویاوالیِػلی خؼفطیاى ویاوالیِگاو گوشتی353

وَضالطاُهحوسضظا ّاتفیگاو گوشتی354

تپِػلی ذالمی هالؼیگاو گوشتی355

پیط پطتِؼالة ووالی ضازگاو گوشتی356

فتیسُ تمی ؼالثی فتیسُگاو گوشتی357

گالطرالِذاًن سویِ ػثسي ذَاُ فتیسُگاو گوشتی358

ذالدیطسیس هحسي حسیٌی ذالدیطگاو گوشتی359

پیطپطتًِؼیوِ ذاًداًی خاللًَسگاو گوشتی360

زضیاوٌاضاتطاّین پیط زضیاوٌاضيگاو گوشتی361

ضخة اتاز فتیسُاحوس سوٌسضي ؼَسیگاو گوشتی362

ووال السیي پطتِفطظاز اصغطي ووال السیي پطتِگاو گوشتی363

ذالدیط پاییيتمی هْطزازگاو گوشتی364

سازات هحلِػعیعالِ ضىَّی فطگاو گوشتی365

ذالىیاسطهصؽفی ضحیوی چاوسلگاو گوشتی366

تاظُ اتاز چافهْسي ضطیفی لٌگطٍزيگاو گوشتی367

چاف هطوعيػمیل فطخَز چافیگاو گوشتی368

پطت هلل سطلیال حسیي پَض ظطیفیگاو گوشتی369

چاف فرطالسیي گلچیٌیگاو گوشتی370



تاظُ اتاز تاظازُاتطاّین ذَضهْط ایَاى استرطي گاو گوشتی371

سازات هحلِسلیواى ضتاًی ضازگاو گوشتی372

زازغاًسطاػلی اصغط صوسي صَفیگوسفنذ373

تیىسطوطین خْاًی لیلیگوسفنذ374

لؽفؼلی گَاتطهَسی وَُ ًطیي لیلیگوسفنذ375

حاخی سطاهْسي تْوي پَض لیلیگوسفنذ376

زیَضلیَسف حسي پَض زیَضلیگوسفنذ377

تاظُ آتازػثاس حسي ظازُ ثاتتزنبورعسل378

وطزسطاوَُساالض اوثطيزنبورعسل379

وطزسطاوَُسداز اوثطيزنبورعسل380

اضىالهحوس خاى زضهیاىزنبورعسل381

اضىالهحثؼلی سٌگ سطيزنبورعسل382

اضىالواظن ًیىسلزنبورعسل383

اضىالحسیي ًیىسلزنبورعسل384

اضىالفتح الِ ًیىسلزنبورعسل385

اضىالػلی ًیىسلزنبورعسل386

اضىالػلیطظا ًیىسلزنبورعسل387

اضىالتْوي ًیىسلزنبورعسل388

ذطهاتیوَض ػلیعازُزنبورعسل389

ذطهازاضیَش فتحؼلی ظازُزنبورعسل390

ذطهاوَچىؼلی ًؼوتیزنبورعسل391

لؽفؼلی گَاتطیَسف هظلَهی لیلیزنبورعسل392

پیطىَُهظاّط صفاضي ضاززنبورعسل393

التِزاضیَش ضطیفیزنبورعسل394

التِفتح الِ ضطیفیزنبورعسل395

حسیي آتازستاض ضطیفیزنبورعسل396

تلَضزواىهحوس ضاٌَّضز الت لیلیزنبورعسل397

تلَضزواىحسیي ضاٌَّضز الت لیلیزنبورعسل398

تلَضزواىػثاس اوثاتاىزنبورعسل399

تلَضزواىاصغط ضاٌَّضز الت لیلیزنبورعسل400

تلَضزواىفطظاز ؼاّطآهَظزنبورعسل401



تلَضزواىهحوس ذَش ًظطزنبورعسل402

تلَضزواىاهیط ػلیداًیزنبورعسل403

ظضگَشضظا لطتاًیزنبورعسل404

تلَضزواىػثاس ضاٌَّضززنبورعسل405

تلَضزواىػلی ّوتیزنبورعسل406

الت لیلهْط ػلی آتاضیاىزنبورعسل407

الت لیلحثیة الِ احوسيزنبورعسل408

تاضىلِ الت لیلپَضیا ضفیك خَزنبورعسل409

ضصتي ضٍزیاسط استازيزنبورعسل410

ضصتي ضٍزهحوَز استازيزنبورعسل411

ضصتي ضٍزهحوس حسیٌؼلی ظازُزنبورعسل412

گطسههحوَز اوثطيزنبورعسل413

چلیىیاهیي لطتاًیزنبورعسل414

گطسهػازل اوثطيزنبورعسل415

ضصتي ضٍزخثاض پَضهحوسزنبورعسل416

سیاهٌسِهَسی تالزٍضزنبورعسل417

سیاهٌسِسیطٍس پٌاُ تطزنبورعسل418

سیاهٌسِهطتعی حیسضيزنبورعسل419

الت لیلػثاس ضهعاًعازُزنبورعسل420

الت لیلضظا ػاضَضًژاززنبورعسل421

گطسهصالحِ ػاضَضًژاززنبورعسل422

گطسهاسواػیل غفَضيزنبورعسل423

الت لیلهیطظاػلی ػیٌی همسمزنبورعسل424

ولچالایواى تالجزنبورعسل425

گطسهػلی وَچه ًژاززنبورعسل426

گطسههَسی ضطیفیزنبورعسل427

سطلیلهحوَز ػَض ذَاُزنبورعسل428

سیاهٌسِحسیي صوسي همسمزنبورعسل429

چْاضسَپطتِتالطآسَزُزنبورعسل430

لیاضٍزٍلی اهلل هیطظاییزنبورعسل431

چْاضسَپطتِاتطاّین زٍستیزنبورعسل432



ضصتي ضٍزهرتاض ػثاسیزنبورعسل433

ذالِ سطایطج هیطظاییزنبورعسل434

حسیي آتازاوثط ذاًؼلی پَضزنبورعسل435

ضصتي ضٍزّازي یَسفیزنبورعسل436

ضصتي ضٍزیالط ػثاسیزنبورعسل437

تلَضزواىحسیي تالطيزنبورعسل438

ذالِ سطاضزضیط صازلیزنبورعسل439

وطزسطاوَُخاًؼلی اتطاّیویزنبورعسل440

وطزسطاوَُلاسن سیفی پَضزنبورعسل441

تاظُ آتازًازض ًیىَییزنبورعسل442

ػلی آتازسطااهیي ػلیوحوسيزنبورعسل443

وطزسطاوَُتطاب ضهعاًعازُزنبورعسل444

ػلی آتازسطاسیس هحوَز ضسَلیزنبورعسل445

پطٍش پاییيیاهیي صفطذَاُزنبورعسل446

پطٍش پاییيهحوسخَاز هحوسيزنبورعسل447

پطٍش پاییيصوس هحوسيزنبورعسل448

پطٍش پاییيتیوَض ضطیف پَضزنبورعسل449

پطٍش پاییيلطتاى  ظْطاتیزنبورعسل450

پطٍش پاییياحوسػلی هحوسيزنبورعسل451

پطٍش پاییيحسیٌؼلی صفطذَاُزنبورعسل452

خْاز سطاهسلن وطیویزنبورعسل453

خْازسطاهدیس سؼازتی فطززنبورعسل454

خْازسطااتطاّین ضىطي پیًٌَسيزنبورعسل455

خْازسطاػیسی ػثساللْیزنبورعسل456

اوثطسطایَسف لٌسٍضزنبورعسل457

اوثطسطاحسي حسي سطاییزنبورعسل458

زّداىتاتا ضوس زضذطاىزنبورعسل459

زّداىػعیع الِ ضوس زضذطاىزنبورعسل460

زّداىهیثن ضوس زضذطاىزنبورعسل461

ضطلَاتطاّین فطظاًِزنبورعسل462

تاال لیلهحوس آشضذصزنبورعسل463



تاال لیلهرتاض آشضذصزنبورعسل464

ذطتاياسحك هظلَهیزنبورعسل465

ذطتايسْطاب هظلَهیزنبورعسل466

ذطتايػلی هظلَهیزنبورعسل467

خْازسطاّازي ضفیؼیزنبورعسل468

خْازسطاحسیٌؼلی حسي سطاییزنبورعسل469

اوثطسطاهیثن حسي سطاییزنبورعسل470

سَگَاتطحثیة الِ ضستن پَضزنبورعسل471

چْاضسَپطتِحویس آضهاتزنبورعسل472

ػلی آتازسطاهْسي ػلیوحوسيزنبورعسل473

پٌَػلی وْي پَضزنبورعسل474

پٌَاحوس ًَضستِزنبورعسل475

پٌَفاظل ًَضستِزنبورعسل476

پٌَاوثط ًَضستِزنبورعسل477

ضطىالیِاضزضیط فتحؼلی ظازُزنبورعسل478

آلواى لٌگِهدیس ػلیپَضزنبورعسل479

آلواى لٌگِسلیواى ػلیداًیزنبورعسل480

لیاضَسطااتطاّین ضظاًژاززنبورعسل481

ضطىالیِهْطزاز ًَضترصزنبورعسل482

ػلیراًسطاػلی ػسىطي اضیاًیزنبورعسل483

ذالِ سطهحوستمی ذلیلیزنبورعسل484

سازات هحلِضظا حسیي ظازُزنبورعسل485

زّداىٍّاب ضوس زضذطاىزنبورعسل486

ولچالاحوس تی ًیاظزنبورعسل487

اضیاىًؼوت غوگساضزنبورعسل488

پطٍش پاییيسداز ػاصوی ضاززنبورعسل489

اوثطسطاهرتاض للیسٍستزنبورعسل490

ذطاضپطٍیع لاسوی ظازُزنبورعسل491

ویص پطتفطّاز ًدفی زنبورعسل492

ویص پطتّازي هحوسيزنبورعسل493

لؽفؼلی گَاتطاضسالى الثال ظازُزنبورعسل494



ًاضًح تيهَسی هحثی فطززنبورعسل495

ًَضالِ یَسفی زنبورعسل496

اؼالَضایستگاُ ظًثَض ػسلزنبورعسل497

چاف-فتیسُ حسیي وٌؼاى پَض فتیسُزنبورعسل498

پیطپطتِحدت ضؼثاًیاىزنبورعسل499

ضلواىسیس خوال حسیٌیزنبورعسل500

ذالدیط-ضلواىسیس هحوس تٌی ّاضویزنبورعسل501

ذالدیط-ضلواىػیسی حسٌیزنبورعسل502

یؼمَتیِاسوؼیل غفَضپَضزنبورعسل503

ذالدیطهَسی حسٌیزنبورعسل504

حاخی سطاهْسي استَاضزنبورعسل505

هطیساىّازي ذلرالیزنبورعسل506

حاخی سطاحسیي استَاضزنبورعسل507

حاخی سطاسداز فطظیزنبورعسل508

پطضىَُلاسن ًَضٍظيزنبورعسل509

پطضىَُضظا ًَضٍظيزنبورعسل510

پطضىَُهحوس لطتاًیزنبورعسل511

پطضىَُخؼفط خَزتزنبورعسل512

لطِاتطاّین هحوسيزنبورعسل513

پطضىَُهحوَز فتحیزنبورعسل514

پطضىَُضظا خَزتزنبورعسل515

لطِهَسی هحوسيزنبورعسل516

پطضىَُحویس ضظا اوثطيزنبورعسل517

پطضىَُػثسالِ هطازيزنبورعسل518

پطضىَُخؼفط ًَترتزنبورعسل519

هطیساىهٌصَض ضحیوی سطچطوِ زنبورعسل520

وَالن هحلِسلیواى زازگطزنبورعسل521

پطضىَُهْسي ّوتیزنبورعسل522

پطضىَُػلی هْسي ًژاززنبورعسل523

سالىَیِحسیي وطت پطٍضزنبورعسل524

حاخی سطاسیطٍس ضؼثاًیزنبورعسل525



پطضىَُهصؽفی اسواػیلیزنبورعسل526

وَالن هحلِػاضف هحوس ظازُ صَفیزنبورعسل527

وَالن هحلِػثسالَّاب هحوسظازُ صَفیزنبورعسل528

وَالن هحلِػثسالِ هحوس ظازُ صَفیزنبورعسل529

وَالن هحلِسواًِ ذلیلیزنبورعسل530

هطیساىهاظیاض ػطتاًیزنبورعسل531

سیگاضٍزفاؼوِ ضظائیاىزنبورعسل532

پطضىَُگل آلا پَض ػثاسزنبورعسل533

لیسِ ضٍزػثسالِ ًثی ظازُزنبورعسل534

لیسِ ضٍزًَضالِ هله ظازُزنبورعسل535

هطیساىهطتعی پَض لطتاىزنبورعسل536

لیسِ ضٍزخْاى ًَضٍظيزنبورعسل537

ضػٌا ػاصوی ضاززنبورعسل538

لیسِ ضٍزسثحاى پَض ػیٌیزنبورعسل539

الت لیلتْعاز سیفیزنبورعسل540

لیلاسواػیل ػاتسیي ًژاززنبورعسل541

ویاپطٍزگَاتطػلی افسطزُزنبورعسل542

سطلیلگل آلازّساضزنبورعسل543

پٌَهحوسحسیي ػلیعازُزنبورعسل544

وَهلِهحوس هیطظاییزنبورعسل545

پطضىَُهْسي وطین پَضزنبورعسل546

پطضىَخحویس ضظااوثطًژاززنبورعسل547

الت لیلحسي وٌْسالزنبورعسل548

الت لیلایطج ضطیفی ضاززنبورعسل549

اؼالَضواس الا گلچیي پَضزنبورعسل550

لیل تاالػعیع هحوس گلچیي پَضزنبورعسل551

اؼالَضذیطالِ تىطاییزنبورعسل552

سَگَاتطستاض زضذطاىزنبورعسل553

لٌگطٍزویویا تاتاییزنبورعسل554

لٌگطٍزػلی صازلی خلیسِزنبورعسل555

لیل وثطي وٌْسالزنبورعسل556



اوثطسطاحویس سؼازتی فطززنبورعسل557

لیا ضٍزٍلی هحوس هیطظاییزنبورعسل558

ضصتي ضٍزتالطػثاسی ضصتي ضٍزيزنبورعسل559

لٌگطٍزلاسن تافىطزنبورعسل560

وٌاضضٍزذاًِػلی زضذطاىزنبورعسل561

خْازسطاهیثن وطیویزنبورعسل562

پطٍش پاییيحویس الاخاًیزنبورعسل563

ذطهااتطاّین اسسيزنبورعسل564

اؼالَضهَسی ضاُ ًطیيزنبورعسل565

اؼالَضاسس لاسویزنبورعسل566

اؼالَضّطوت الِ ضؼثاى ظازُزنبورعسل567

اؼالَضالیاس ػلیعازُزنبورعسل568

اؼالَضضهعاى ػلَيزنبورعسل569

وَهلِخلیل ضظالیزنبورعسل570

هطیساىهحوَز ًَضٍظيزنبورعسل571

اؼالَضاتطاّین ػطَضیاىزنبورعسل572

اؼالَضػیي الِ هطظتاىزنبورعسل573

اؼالَضحویسضظا اوثطًژاززنبورعسل574

وَهلِیاسط الایی وَهلِزنبورعسل575

ػلی ػلی اوثطي تاضوَسطاییزنبورعسل576

وَهلِضاظیِ ضؼثاًی صیاز هحلِگلخانه577




