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2ارائه پوستر گروه  

  22/6/79پنج شنبه 

 نام نویسنده
 محور اصلی

 کدمقاله عنوان مقاله
 کد تابلوی

 نصب

 1 94919 تاثیر کود کلسیم بر روی عارضه های عصایی شدن وخمیدگی در پسته  تغذیه و آبیاری روح اله بناییان سفید

 2 93204 مورد نیاز پسته با استفاده از پرلیتبررسی امکان حفظ بیشتر رطوبت  تغذیه و آبیاری اشرف ملکیان

 3 75016 های کاربردی های محرک رشد ریزوسفر پسته در حاملبررسی امکان ماندگاری باکتری تغذیه و آبیاری فهیمه زادصالحی ماسوله

 رضا عسکری حسن آبادی
جذب باال و شوری های مختلف در نمونه های خاک، برگ و میوه بررسی میزان غلظت کادمیم در باغ های دارای غلظت فسفر قابل  تغذیه و آبیاری

 پسته
55728 4 

 5 37744 های آبیاری تحت فشار در باغات پستهبررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم تغذیه و آبیاری حمید کریمی

 6 86417 کارانپستههای کشاورزی دقیق توسط عوامل تأثیرگذار بر استفاده از فعالیت تغذیه و آبیاری حمید کریمی

 7 34774 بررسی اثر کمپوست و ورمی کمپوست تولید شده از پوست سبز پسته در بهبود بخشی خصوصیات خاک تغذیه و آبیاری محمدرضا شریفی

 8 67474 نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای عملکردی پسته تغذیه و آبیاری منیژه جدیدی

 9 18657 تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای رشدی پستهنقش  تغذیه و آبیاری منیژه جدیدی

 11 83438 ارزیابی کارایی سیستم تحویل آب آبیاری در باغات پسته اتکا تغذیه و آبیاری فاطمه سروش

 11 16875 ریزی بهینه آبیاری و ارزیابی مصرف آبهای پسته اتکا: برنامهتحلیل آبیاری باغ تغذیه و آبیاری فاطمه سروش
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آباده ایفریده   12 24970 اوحدی )فندقی( تحت شرایط تنش خشکی  رقم .(Pistacia vera L)نقش گلوتامیک اسید بر افزایش تشکیل میوه در پسته  تغذیه و آبیاری 

 13 12601 و عملکرد هیدرولیکی آن کاربرد سامانه آبیاری زیرسطحی لوله تراوای بومی در باغات پسته تغذیه و آبیاری محمد علی صادق زاده

 تغذیه و آبیاری حسین ریاحی مدوار
تعرق مرجع روزانه در -روش مختلف محاسبه تبخیر 18ای برای ارزیابی مقایسه MATLABتوسعه برنامه محاسباتی در محیط 

 کاریمناطق پسته
85885 14 

 15 69903 قوچی کله رقم پسته کیفی و کمی های¬اثر کودآبیاری با پتاسیم بر ویژگی تغذیه و آبیاری افسانه شول

 16 18489 خشک نیمه و خشک مناطق پایدار درکشاورزی نوین آبیاری های¬بررسی روش تغذیه و آبیاری معین مالمحمدی

 17 94021 خشک¬ونیمه خشک مناطق در برکشاورزی باران آب آوری جمع های¬تاثیر مدیریت روش تغذیه و آبیاری معین مالمحمدی

آبیاریتغذیه و  معین مالمحمدی  18 29560 اثر استفاده از تکنولوژی های نوین در تشخیص نیاز آبی و مدیریت مزرعه)مطالعه موردی: دشت نوق رفسنجان( 

 19 68954 های کیفی میوه پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانیهای پلیمری روی برخی شاخصاثرات پوشش برداشت و پس از برداشت مریم هاشمی

 21 22128 های انبارمانی و حفظ کیفیت پسته تر ،احمدآقایی)گابا( و کلسیم بر بهبود ویژگی تاثیر گاما آمینو بوتریک اسید برداشت و پس از برداشت میردهقان سید حسین

 21 72782 پسته فیزیولوژیکی از مشکالت بعضی برروی سالیسیلیک اسید تاثیر برداشت و پس از برداشت امیر سهیلی

 22 30290 متفاوت یانبارمان طیدر شرا ییپسته تازه رقم احمداقا یفیک یسلولز بر شاخص ها لیمت یکربوکس یپوشش خوراک ریتأث برداشت و پس از برداشت بختیاری زادهسمانه 

 23 68501 پسته  آسپرژیلوس فالووستاثیر پالسما بر میزان کاهش رشد قارچ  برداشت و پس از برداشت سپیده خراسانی

 24 10491 تاثیر تابش نور فرابنفش بر رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس پسته برداشت و پس از برداشت فاطمه بختیاری

 25 15861 اثر سن زدگی بر وضعیت میکروبی در میوه پسته برداشت و پس از برداشت خاطره نکویی

 26 13416 آفالتوکسین در میوه پستهبررسی اثر سن زدگی بر روی  برداشت و پس از برداشت خاطره نکویی

 27 74187 های دهن بست رقم احمد آقایی تاثیر زمان های مختلف شناوری در آب سرد و گرمادهی بر میزان خندان نمودن پسته برداشت و پس از برداشت اعظم طاهری
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 28 43363 کیفیت مغز پسته تازه رقم احمدآقایی در طی انبارمانیاثر اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین بر  برداشت و پس از برداشت سمانه بختیاری زاده

 29 39835 انبارمانی پسته تازه واریته احمد آقایی با استفاده ازترکیبات انتی اکسیدانی و پوشش های پالستیکی برداشت و پس از برداشت فاطمه ناظوری

 31 79479 افزایش عمرانبارمانی و بهبود کیفیت میوه پسته رقم احمدآقایینقش براسینواستروئید در  برداشت و پس از برداشت سمیه مهاجری

 31 50157 بررسی کمی و  عددی تولید گرده در ژنوتیپ های نر مختلف پسته با استفاده از الم هموسیتومتر            مدیریت باغبانی محمد مهدی شریفانی

 32 75720 های بدشکلی و عصایی شدن درپستهزمستانه بر روی عارضهتاثیر مالچ  مدیریت باغبانی روح اله بناییان سفید

 33 18920 تعیین درجه حرارت الزم برای تعیین مراحل رشد فنولوژیکی درختان پسته رقم فندقی  مدیریت باغبانی محسن  اسالمی

 34 17908 تاثیر ماده های ضد سرمای بر پسته با استفاده از پارامتر نشت یونی     مدیریت باغبانی محسن  اسالمی

 35 48356 بررسی کارآیی چند ماده ضد سرمای تجاری بر روی پسته مدیریت باغبانی محسن  اسالمی

 36 40016 های هواشناسی ارقام پسته به وسیله دادهدر برخی از  97و  96بررسی علت عدم تولید کم جوانه زایشی در سال  مدیریت باغبانی محسن  اسالمی

 37 89459 ایدر محیط درون شیشه UCB1ی های پستهبهینه سازی استقرار و باززایی گیاهچه مدیریت باغبانی محمدرضا کریمی

 38 73082 های پستهدانهال اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در    مدیریت باغبانی مختار حیدری

 39 43815 ارزیابی تاثیر قطر پایه و نوع پیوندک بر گیرایی پیوندک و پارامترهای رویشی پسته مدیریت باغبانی الهام  صادقی سرشت

 41 46359 های آزاد و نیتروژنآمینپاشی پلیپاسخ درختان پسته رقم احمدآقایی به محلول مدیریت باغبانی مریم  حسنی کیشه

فهیمه حسینی رحمت 

 آباد

زنی بذر بر جوانه GA)( و جیبرلیک اسید)Se، سلنیوم)SA)مقایسه اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ با اسید سالیسیلیک) مدیریت باغبانی

 ( در کشت پتریدیشVera L. Pistaciaپسته)
95229 

41 

 42 81332 ها و راهبردهاچالشتوسعه سطح زیر کشت پسته، تامین نهال:  مدیریت باغبانی مهدی رضائی

 UCB1 89216 43کاهش سوختگی انتهایی و افزایش ضریب پرآوری در ریزنمونه های پسته  مدیریت باغبانی محمدرضا کریمی
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 44 32305 اثر محلول پاشی کائولن و پالیزین بر آفتاب سوختگی گیاه و جمعیت پسیل پسته مدیریت باغبانی بهمن پناهی

مریم دهجی پور 

 حیدرآبادی

 مدیریت باغبانی
 L). Pistacia vera ) 22562بررسی تغییرات ترکیبات گلیکوپروتئینی دیواره سلولی پوست میوه پسته 

45 

 46 24701 راهکارهای مدیریتی در کاهش اثرات مخرب سرمای دیررس بهاره در باغات پسته مدیریت باغبانی مصطفی  قاسمی

 47 58416 غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های پسته رقم بادامی ریز زرند به عنوان پایه برای پستهاثر  مدیریت باغبانی واحد باقری

 48 45661 اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پسته  مدیریت باغبانی مختار حیدری

 49 30079 زنی بذر پسته بر سرعت جوانهتأثیر تابش لیزر  مدیریت باغبانی زهرا موحدی راد

 51 60023 اسید روی کیفیت میوه پستهنقش سالیسیلیک مدیریت باغبانی ناصر  زینلی کرمانی

 51 23199 در بعضی مناطق استان کرمان (Kermania pistaciella Amzel) های تعیین اوج پرواز پروانه چوبخوار پسته ارزیابی روش مدیریت باغبانی سید یحیی امامی 

 52 21999 بررسی وضعیت سطح زیرکشت ارقام پسته دراستان کرمان مدیریت باغبانی رضا زاده پاریزی

 53 29626 اثر کاربرد انواع اسید هیومیک بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک و برگ درخت پسته مدیریت باغبانی اعظم رضوی نسب

 54 24234 اثر کاربرد انواع اسید هیومیک بر غلظت عناصر پرمصرف و عملکرد درختان پسته مدیریت باغبانی اعظم رضوی نسب

 55 93052 ها به روش تونل باد و جداسازی جرمیمعرفی دستگاه جمع کننده حشرات در باغ مدیریت باغبانی امان اهلل  جوانشاه

 56 47611 ها بر ریزپیوندی پستهآنتی اکسیدانبررسی تاثیر انواع  مدیریت باغبانی زینب صادقی

 57 29639 افشانی بر میزان تشکیل بذر و رشد دانهال حاصل از آن در پسته بررسی تأثیر ژنوتیپ مادری، نوع گرده مدیریت باغبانی خیرمحمد محمدی

 58 86446 نقش کودهای آلی در افزایش عملکرد پسته رقم احمد آقایی پسته و سالمت شیما رزبان

 59 98893 بررسی میزان تولیدات علمی در زمینه آفالتوکسین درپسته ایران پسته و سالمت امیر حسین محمدی
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 آرزو علی پور

 پسته کش اسپیروتترامات علیه آفت پسیل معمولیتاثیر سورفکتانت های غیریونی سیترال و اکتیواتور سیترال روی حشره پسته و سالمت

Agonoscena pistaciae  در شهرستان رفسنجان 
80420 

61 

 سحر شیخ اکبری
، پارازیتویید تخم سن سبز پسته Psix saccharicola Mani (Hym.: Platygastridae ) بررسی پارامترهای زیستی زنبور پسته و سالمت

Acrosternum arabicum (Hem.: Pentatomidae) در شرایط آزمایشگاهی 
10969 

61 

یرفسنجان نجمه دبستانی  62 33510 اثر انجماد و بسته بندی تحت خالء روی ویژگی های حسی و رنگ پودر پسته طی دوره نگهداری پسته و سالمت 

 مونا کردستانی
با تغذیه از مراحل تخم و پوره سن پنج پسیل معمولی پسته  Exochomus nigripennisواکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک  پسته و سالمت

 در شرایط آزمایشگاه
42552 

63 

 حانیه عطرچیان
با تغذیه از  Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae)ای تاثیر دما روی نرخ شکارگری کفشدوزک نقابدار دولکه پسته و سالمت

 Agonoscena pistaciae  (Hem :.psyllidae)پسیل معمولی پسته 
27684 

64 

 L* a* b* 43145 65افزایش عمر ماندگاری پسته تازه با گاز بی اثر هلیوم و تاثیر آن روی عدد پراکسید وشاخص های رنگی  پسته و سالمت محسن حسنی موسی آبادی

 66 17626 ریشه گرهیاثر عصاره پوست پسته بر روی کیسه تخم نماتود مولد  پسته و سالمت الهام  حسن زاده

 مریم صالحی پورانی
: Cheilomenes sexmaculata (Coleopteraرابطه بین وزن و نقطه انجماد در مراحل رشدی کفشدوزک  پسته و سالمت

Coccinellidaeآرد پره¬( با تغذیه از تخم شب 
36039 

67 

 68 23528 در تیرماه و زمان برداشت Kermania pistaciella Amselخوار پسته مقایسه خسارت پروانه چوب پسته و سالمت الهام رضایی

 الهام رضایی
روی چهار رقم تجاری پسته در   Kermania pistaciella Amselخوار پسته زمان خروج حشرات کامل پروانه چوب پسته و سالمت

 رفسنجان
68221 

69 

 مژگان محمدزاده بیدرانی
: Plodia interpunctella (Lepidopteraو پروتئین فسفاتازها در تحمل سرمایی الروهای  Aنقش پروتئین کیناز  پسته و سالمت

Pyralidae) 
51356 

71 

 مژگان محمدزاده بیدرانی
های آنزیمی و ( با فعالیتLepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae (Zeller)سازگاری سرمایی  پسته و سالمت

 باشدط میمحتواهای کربوهیدرات مرتب
91392 

71 
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 72 51201 بررسی اثر تجویز موضعی پماد تهیه شده از روغن پسته در مدل زخم ناشی از سوختگی درجه دو در موش صحرایی نر پسته و سالمت سید ایمان فاطمی

 73 72313 بررسی امکان تبدیل پوست سبز پسته به شامپوگیاهی پسته و سالمت محمدرضا شریفی

 

 


