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 اميخ

 رفسنجان )عج(عصرمعرفي دانشگاه ولي لميش فينما  01

 رفسنجان )عج(عصريس دانشگاه وليدهقان رئ ير مقدم دکتر محمدعليخ  11

 رانيبدون خاک ا يهاس انجمن کشتيرئ يعتمدارين شرير مقدم دکتر حسيخ  11

 شهرستان رفسنجان ويژه  فرماندارمعاون استاندار و  حميد مالنوريمهندس  يسخنران  11

 استان کرمان ير کل جهاد کشاورزيمد يديسععباس  سمهند يسخنران  11

 يوزارت جهاد کشاورز معاونت امور باغباني يطهماسب يمهندس محمدعل يسخنران  01

  (58398تا  58) ييرايپذ

 يديکل يسخنران يشفاه يهامقاله
 سخنران زمان ارائه مقالهعنوان  ارائه دهنده زمان ارائه  عنوان نشست

 يزارع قاسم 01/11-11 رانيدر ا ياگلخانه يهاانداز توسعۀ کشت چشم  

 يعموم

 

  پانل3

دکتر شريعتمداري، 

 دکتر خوشگفتارمنش

 

 

 

 اميخ

 و کيدروپونيه يهاکشت در اهانيگ تروژنين هيتغذ تيريمد  

 ياگلخانه

 ينجف نصرت اله 01/11-11

 يسبز کشت در ونديپ يفنآور کاربرد و پژوهش يکنون تيموقع  

  يا گلخانه يها

  يصالح رضا 10-01/11

  The vegetable crops factory, hydroponic and 

the other production factors 
01/10-10 Alessandro 

Amadio  

 (98/52-2ناهار و نماز )

 (2-9ساعت ) 5گروه  يارائه پوسترها
وبر در سه رقم يت ينيد ميمختلف بر تول ييغذا ياثر محلولها  

 کيک کالسيهواکشت و هيدروپون يهاستميدر س ينيزمبيس

 درضايحم 01/0-0

 روستا

 

 

 يهاستميس

 کيدروپونيه

 

  پانل3

، دکتر روستادکتر 

 مشکي
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 يشيو زا يشير سامانه هواکشت و آبکشت بر رشد رويتاث يبررس نژاد يحداد يمهد 01/0-01/0

 يتوت فرنگ

  

11/4-01/0 

 ياحمد استاج

ن يرياه شيشه و برگ گير يبات فنليدرات و ترکيرات کربوهييتغ

ستم هواکشت و يتروژن در سيان در پاسخ به منابع مختلف نيب

 يکشت خاک

  

ت بر غلظت عناصر يت وکوکوپيپ يسيکشت س ير بسترهايتاث يمشک يعل 01/4-11/4

 کيدروپونيهط يدر شرا ياه گوجه فرنگيگ

  

 (98/4-1) ييرايپذ
ع، گرانوله و ير سطوح و اشکال مختلف کود فسفره مايتاث  

 (Matthiola incana L) بوت گل شبيفيک بر کيولوژيب

 محمدکاظم 01/0-0

 يسور

 

 

 اهيه گيتغذ

 

  پانل3

 ، دکترزارعيدکتر 
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01/0-01/0  

 يتوکل يثم منظريم

 يکيولوژيزيف يهايژگيو و يشيرشد روم بر ياثر پتاس يبررس

 کيدروپونيستم هيدر س يتحت تنش شور ياه گوجه فرنگيگ

  

 يکيولوژيزيف يمختلف آهن بر پارامترها يکاربرد کودها يابيارز يجعفر يهاد 11/6-01/0

 ستم آب کشتيفاتون در سيرقم  گر يکاهو برگ

  

  



0 

 

رنجبر مريم  01/6-11/6

 کبوترخاني

بر غلظت برخي عناصر در  و پتاسيم پاشي سيليسيماثر محلول

 بادامي ريز زرند در شرايط تنش شوري پسته

 

  مومني  

 (5)سالن      56/6/5931شنبه سه
 يديکل يسخنران يشفاه يهامقاله

 عنوان نشست

ن
سال

 سخنران زمان ارائه عنوان مقاله ارائه دهنده زمان ارائه 

 بر ييغذا محلول در عناصر مختلف يهانسبت اثر  

 عناصر زانيبرم اوره و تراتين وم،ياثرآمون)  اهيگ رشد

 در کلين افزودن با يفرنگ توت عملکرد و رشد ،ييغذا

 (خاک بدون کشت

  يعشق ديسع 41/8-11/8

 

 

 

 

 اهيه گيتغذ

 

  پانل3

 نجفي، دکتر عشقيدکتر 
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 يو محلول ها ينيله بادام زميکاربرد کمپوست پ باباخانزاده لياسماع 9-41/8

اه يگ يات رشديخصوص يم  رويپتاس ييمختلف غذا

 (Camellia japonica)ا يکامل ينتيز

  

تعيين غلظت بهينه آهن در دو گياه گوجه فرنگي و  ييم اجرايعبدالکر 01/9-9

 بادمجان در کشت هيدروپونيک

  

مختلف بر  يم در غلظتهايمنابع مختلف پتاس يابيارز ياستاج احمد 41/9-01/9

ل ياه زنجبيگ ييزان عناصر غذايات رشد و ميخصوص

 کيدروپونيط هيدر شرا

  

ا يو کالت شده  يمنگنز معدن يه برگيتغذ يسمانه اسکندر 11-41/9

ار يعملکرد خ يدها جهت بهبود شاخص هاينواسيآم

 کيدروپونيدر کشت ه

  

 (58-98/58) ييرايپذ

 2COهاي گوناگون اثر افزايش غلظت بررسي جنبه  

 ايهاي گلخانهدر کشت

مداح شهاب  11-01/11

 حسيني

 

 

 

 

 اهيه گيتغذ

 

  پانل3

، دکتر روستادکتر 

  حميدپور
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 يها يژگيبررسي اثرات قليائيت بر رشد و و روستا درضايحم 01/11-11

 يگياهان باغ يفيزيولوژيکي برخ

  

41/11-01/11  

 يمحمدحسن باقر

ژن محلول يتروژن و سطوح مختلف اکسياثر نوع ن

بادمجان در  يشيو زا يشيصفات رو يبر برخ يغذائ

 کيدروپونيستم هيس

  

ونجه ياه يگ يت آبيم بر بهبود وضعيسيليه سياثر تغذ  يفيشر معصومه 10-41/11

  ييتولوئن در محلول غذا يط تنش آلودگيدر شرا

  

01/10-10  

 جابر پناهنده

و قطر  ييترات محلول غذايسطوح مختلف ن ريتاث

کوره يکون در شيترات شين يشه بر عملکرد و محتوير

 تلوفيو

  

 (98/52-2ناهار و نماز )

 (2-9) 2گروه  يارائه پوسترها
، يشيزا يهايژگياثر چهار بستر کشت بر و يبررس  

ستم يدر س يفرنگدو رقم توت يوهيم يفيو ک يکم

 کشت بدون خاک

 يلياسماع ديمج 01/0-0

 زاده

 

 

 

 کشت يبسترها

 

  پانل3

 

 

 

 

1 
گلخانه  ياثر بسترکشت بر عملکرد ارقام گوجه فرنگ دالوند دهيسپ 01/0-01/0

 ط کشت بدون خاکيدر شرا يا

  

نشاء  سه بسترهاي کشت غيرخاکي در توليديمقا يانيباور يزلف مختار 11/4-01/0

 يفرنگگوجه

  



0 

 

 يک بر رويدروپونيسه چهار نوع  بستر کشت هيمقا پوريله عبديجم 01/4-11/4

 يا ار گلخانهيچهار رقم خ يفيت کياخصوص

، اسماعيلي زادهدکتر   

 نياسجاديمهندس 

 51/6/5931دوشنبه 

 (2)سالن 

 يديکل يسخنران يشفاه يهامقاله
 عنوان نشست

ن
سال

 سخنران زمان ارائه عنوان مقاله ارائه دهنده زمان ارائه 

 ها در کشت روزنه يريپذ ش واکنشيافزا يراهکارها  

 دهيشاخه بر يبدون خاک گلها يها

 يعل ساسان 01/0-0

 فرد يائين

 

 يهاکياستفاده از تکن

 يش کميدر افزا يباغبان

محصوالت  يفيو ک

 ياگلخانه

 

  پانل3

، نيايي فردعليدکتر 

 صالحيدکتر 
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مختلف، بر مقاومت به  يه هايپا ياثر اصالح يبررس سخت يان سياسر محسني 01/0-01/0

ستم يدر س ياگلخانه يفرنگت گوجهيائيقل

  کيدروپونيه

  

وند در دو توده گرمک و يپ يزان سازگاريم يبررس پور يرجب الهه 11/4-01/0

ط يمختلف کدو در شرا يها هيپا يبر رو يسمسور

 کشت بدون خاک

  

م خربزه يتروژن و پتاسيمصرف آب، ن ييکارآ جوان پور هيرق 01/4-11/4

 در کشت بدون خاک يونديپ "يخاتون"

  

 (98/4-1) ييرايپذ

م، يبر جذب عناصر پتاس يزيکوريم يستير همزيتاث  

رقم  يار گلخانه ايدر خ يم و رويم، سديزيم، منيکلس

 کربناتيدر شرائط تنش ب (NIZ51-484)د يناه

 نيمحمدحس 01/0-0

 يريشمش

 

 

 

 يو مسائل باغبان زيکوريم

 

  پانل3

، دکتر شمشيريدکتر 

 نژادتدين
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01/0-01/0  

 برزگر ميرح

بر  ييمحلول غذا N:Caمختلف  يهار نسبتيتاث

کاهو   يسوختگو نوک يرشد يهاشاخص يبرخ يرو

(Lactuca sativa L) ستم آبکشتيدر س 

  

11/6-01/0  

 يريشمش نيمحمدحس

و عملکرد  يبر گلده يزيکوريم يستياثر همز يبررس

تحت تنش  (NIZ51-484)د يد ناهيبريار رقم هيخ

 کربناتيب

  

01/6-11/6  

 يجهانشاه يمحمدمهد

دو رقم پسته به  دانهال ياهيگ يهازهيرات رنگييتغ

ط يدر شرا ييک در تنش سرمايليسيد ساليمار اسيت

 ياگلخانه
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 (2)سالن     56/6/5931شنبه سه
 يديکل يسخنران يشفاه يهامقاله

 عنوان نشست

ن
سال

 سخنران زمان ارائه عنوان مقاله ارائه دهنده زمان ارائه 

 در شوري به تحمل براي گياهان گريغربال هايچالش  

 خاک و بدون خاک بسترهاي
محمودرضا  41/8-11/8

  روزبان

 

 

و  يخشک يهاتنش

 يشور

 

  پانل3

، دکتر روزباندکتر 

  عشقي
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در  ياه کاهو  تحت تنش شوريم بر گيپتاس ياثر کاربرد برگ  يباقر واحد 9-41/8

 ک يدروپونيط هيشرا

  

-يفيم لطيابراه 01/9-9

 خواه

ط کشت يدر شرا يبه تنش شور يپاسخ ارقام توت فرنگ

 سه عملکرد آنهايک و مقايدروپونيه

  

 يپسته با بررس يها دانهال يتحمل به شور يابيارز يرفتاحيم زهرا 41/9-01/9

 کيدروپونيط هيبرگ در  شرا يها زهيو رنگ يمرفولوژ

  

 ينجار فرشته 11-41/9

 يطزرجان

 يط تنش خشکيار در شرايمصرف آب توسط خ ييبهبود کارا

 کمپوست خاک اره يبا استفاده از ورم

  

 (58-98/58) ييرايپذ

با  يگلخانه ا يقبل از برداشت توت فرنگ يمحلولپاشر يتاث  

 يهايژگيو يک و سولفات پتاسيم بر برخيليسيد سالياس

 يانبارمان يوه طيم يفيک

 نيدحسيس 11-01/11

 ردهقانيم

 

 

و  يفيک يسازنهيبه

مسائل پس از برداشت 

 يامحصوالت گلخانه

 

  پانل3

، دکتر ميردهقاندکتر 

 ناظوري

 

 

 

 

0 
کو يزيف يها يژگيو يبر برخ يلم بسته بندير نوع فيتاث ينيحس تايگ 01/11-11

( Xtremته يرقم سوپر سلطان )وار يار گلخانه ايخ ييايميش

 رفعاليآن به روش اتمسفر غ يبر ماندگار

  

 ينيحس يمهد 41/11-01/11

 يفره

و کاربرد  يارينسبت به دور آب ياه فلفل دلمه ايپاسخ گ

 ياگلخانهد در کشت يک اسيوميه

  

 يارقام توت فرنگ يفيک يهايژگيو يبرخ يبررس يدکيب رايسم 10-41/11

(Fragaria ananassa Duch) دها ينواسيدر پاسخ به آم

 ستم کشت بدون خاکيدرس

  

   ترات نقره و ساکارز بر عمر پس از برداشت گل رزير نيتاث داود خوشبخت 01/10-10

 (98/52-2ناهار و نماز )

 (2-9) 2گروه  يارائه پوسترها
  انيرج توسليا 0-01/0 کيارگان يهاتوسط روش يابهبود محصوالت گلخانه  

 

-يماريمبارزه با آفات و ب

-محصوالت گلخانه يها

 يا

 

  پانل3

، دکتر توسلياندکتر 

 رقامي
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در نوز يبر کنترل م ييايميرشيمختلف غ يمارهايت يبررس احسان بهناز 01/0-01/0

 کيدروپونيط هيکشت شده در شرا يگلخانه ا يگوجه فرنگ

  

11/4-01/0  

 درخشان نينوش

کودرما در کنترل يتر يه هايجدا يستياثر آنتاگون يابيارز

بادمجان  ي د ساقهيک عامل کپک سفيولوژيب

(Sclerotinia sclerotiorum) يشگاهيط آزمايدر شرا 

  

01/4-11/4  

 زارع فاطمه

وسنتز شده از قارچ ياثر نانوذرات نقره ب يبررس

Trichoderma harzianum يروPythium 

aphanidermatum ار يشه خير يدگيپوس يماريعامل ب

 يگلخانه ا

  

 (98/4-1) ييرايپذ
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 (1-98/6ه )يمراسم اختتام
 


