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کد 

تابلوی 

 نصب

 1 17138 اثرارتفاع تله های فرمونی برميزان جلب پروانه چوبخوارپسته وتعيين اوج ظهور آفت درشهرستان زرند تنش های زیستی مظفر تهامی پور

 2 99072 های پسته رفسنجاندر باغ (Cynanchum acutum)کاتوس  علف هرز مبارزه شيميایی با تنش های زیستی سيد احمد حسينی

 3 94644 ایهای توفوردی و گليفوسيت در شرایط گلخانهبه علفکش .(Cressa cretica L)مورچه بررسی حد تحمل علف تنش های زیستی سيد احمد حسينی

 سحر شيخ اکبری
، پارازیتویيد تخم Psix saccharicola Mani (Hym.: Platygastridae) ی پارامترهای دموگرافيک مطالعه تنش های زیستی

 در شرایط آزمایشگاهی Acrosternum arabicum (Hem.: Pentatomidae)سن سبز پسته
55109 4 

 5 22821 تاثير عصاره گياه آویشن در کنترل پسيل پسته تنش های زیستی امير سهيلی

 6 14203 کش سيلتک در کنترل پسيل پستهبررسی تاثير آفت تنش های زیستی حسين عالیی

 7 62562 بررسی ميزان و دفعات بارندگی بر اولين زمان سم پاشی عليه پسيل تنش های زیستی محسن اسالمی

 8 60726 شناسایی مولکولی بوترایتيس و ارزیابی ارقام مقاوم پسته نسبت به آن تنش های زیستی آذر حامدی

 9 38039 بررسی هيستولوژی مراحل زندگی زنگ درختان پسته اهلی تنش های زیستی آذر حامدی

 11 60795 در استان فارس درختان پسته اهلی و زنگ بنه تنوع ژنتيکی زنگ تنش های زیستی آذر حامدی

 11 84093 در ایجاد و شدت بيماری سرخشکيدگی درختان پسته Paecilomyces variotiiبرهمکنش بين گونه های باسيلوس و  تنش های زیستی الهام توسلی
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 12 19572 تاثير ميوه ارقام مختلف پسته روی بيومس الروی و شفيرگی کرم قوزه پنبه تنش های زیستی الهام حيدری افشار

 13 61109 بررسی وضعيت توليد علم در زمينه بيماریهای درختان پسته تنش های زیستی امير حسين محمدی

 حسين عالیی
 در مهار زیستی بيماری پوسيدگی طوقه و ریشه پسته Trichoderma هایارزیابی پتانسيل آنتاگونيستی جدایه تنش های زیستی

(Phytophthora drechsleri) 
74886 14 

 الهه صادقی راد
رقم اکبری .( Pistacia vera L)بر برخی شاخص های فيزیولوژی در گياه پسته   Naclبررسی اثرات شوری ناشی از  تنش های زیستی

 و کله قوچی
54709 15 

 الهه صادقی راد
.( Pistacia vera L)بر تکوین اجزای گل در گياه پسته  Naclبررسی تکوین گامتوفيت ماده و اثرات شوری ناشی از  تنش های زیستی

 رقم اکبری و کله قوچی
31906 16 

 فریبا کامياب
مطالعه تاثير اصالح کننده آب )ایمپروو( همراه با سموم شيميایی در کنترل جمعيت پسيل معمولی پسته،  تنش های زیستی

Agonoscena pistaciae (Hem: Psyllidae) 
38055 17 

 18 29873 استان کرمانبررسی تغييرات خصوصيات خاک بر اثر تغيير کاربری در دشت زرند  تنش های زیستی مظفر تهامی پور

 19 86125 های فرمونی دلتای رنگیخوار پسته نسبت به تلهمقایسه و تعيين ميزان جلب پروانه چوب تنش های زیستی زهره ميری

 پریسا امينيان نسب
 و بنه باغی (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand) بررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرند  تنش های زیستی

(P.eurycarpa  ×P. atlanticaبه دو گونه قارچ فيتوفترا 
97526 

21 

 مائده مالئی
 Kermania های پروانه چوبخوار پستهتاثير رقم گياه ميزبان بر ميزان گليکوژن و نقطه انجماد بدن شفيره تنش های زیستی

pistaciella (Lep.: Tineidae) 
94964 

21 

 سميه محمدی نيا
های زیستیتنش   Agonoscena pistaciaeبررسی امکان استفاده از گوگرد برای مبارزه با پسيل معمولی پسته 

(Hom:Psyllidae) در منطقه انار 
51477 

22 

در مناطق پسته کاری  (Cressa cretica)های  جوانه زنی بذر علف مورچه بررسی اثر درجه حرارت های مختلف بر شاخص تنش های زیستی سيدحسين علوی

 رفسنجان
45838 

23 
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 24 13607 ( در مناطق پسته کاری رفسنجانCressa creticaبررسی اثر شکست خواب و جوانه زنی در بذور علف مورچه ) تنش های زیستی سيدحسين علوی

 مرجان بمانی گلناابادی
 پرید،¬استامی های¬کش-، نسبت به حشرهAgonoscena pistaciaeبررسی حساسيت پسيل معمولی پسته،  تنش های زیستی

 کرمان استان در هگزافلومورون و اسپيروتترامات
43032 

25 

 مرجان بمانی گلناابادی
 Oenopia، و کفشدوزک شکارگر آن Agonoscena pistaciaeمقایسه حساسيت پسيل معمولی پسته،  تنش های زیستی

conglobata گزافلومورونه و اسپيروتترامات پرید،¬استامی های¬کش¬نسبت به حشره 
75948 

26 

 پریسا امينيان نسب
(  و بنه باغی  Pistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarandبررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرند ) تنش های زیستی

(P.eurycarpa × P. atlantica  به قارچVerticillium dahliae 
30517 

27 

زیستی تنش های مه نوش محمدی نژاد  28 53103 شده کنترل شرایط در پسته معمولی پسيل متفاوت جمعيت دو بر پياز گياهی¬تاثير عصاره  

 29 62960 تعيين تاثير دو عصاره ساده و فرموله شده روناس در کنترل پسيل معمولی پسته تنش های زیستی مه نوش محمدی نژاد

 31 51780 ( روی ميوه شش رقم پستهLep.: Noctuidea) Helicoverpa armigera (Hübner) ای¬متابوليسم تغذیه تنش های زیستی الهام حيدری افشار

 pandurus  Lygaeus 14418 31بررسی چند نوع روغن خوراکی در جلب و شکار حشرات کامل سن قرمز پسته  تنش های زیستی حميد هاشمی راد

جيران السادات افصح 

 هجری

زا و آفالتوکسين و بررسی توکسين  Aspergillus flavusکارایی مخمر های ساپرفيتی پسته در کاهش بيوماس  تنش های زیستی

 تحمل آنها به تنش های غير زنده
26209 

32 

 محبوبه خواجه حسينی
پسته روی درختان Lymantria dispar L (Lep.: Lymantridae )اولين گزارش پروانه ابریشم بافت ناجور  تنش های زیستی

 شهرستان زرند در استان کرمان
71897 

33 

 محبوبه خواجه حسينی
( روی درختان بادام Lep.: lasiocampidae) Malacosoma neustria Lاولين گزارش پروانه تخم انگشتری  تنش های زیستی

 منطقه دشتخاک شهرستان زرند در استان کرمان
78163 

34 

 تنش های زیستی محمدرضا لشکری
: Agonoscena pistaciae (Hemipteraهای پسيل معمولی پسته، هندسی جمعيت سنجیریخت

Aphalaridaeهای مختلف پسته،  (، روی رقمPistacia vera L. 
77794 

35 
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 36 47943 تاثير دزهای مختلف سم دینوتفوران روی مراحل تخم و پوره پسيل معمولی پسته تنش های زیستی زهره پور علی

 37 35701 های رشدی و فيزیولوژیکیواکنش دو پایه پسته به تنش خشکی براساس برخی شاخص تنش غير زیستی الهام صادقی سرشت

اسالمیمحسن   38 36633 تاثير پارامترهای دما بر خصوصيات جوانه زایشی گياه پسته رقم فندقی تنش غير زیستی 

 39 63440 چالش حرکت عمودی عنصر فسفر )اوره فسفات( درخاک تنش غير زیستی محسن اسالمی

 41 18911 بررسی حرکت عمودی عنصر پتاسيم )سولوپتاس( درخاک تنش غير زیستی محسن اسالمی 

 41 37338 بررسی پارامترهای دما بر زمان پر کردن مغز در گياه پسته تنش غير زیستی محسن اسالمی

 تنش غير زیستی مریم رنجبرکبوترخانی 
ی رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش های پستهپاشی عناصر سيليسيم و پتاسيم بر عناصر غذایی دانهالاثر محلول

 شوری
32074 

42 

فتاحیمسعود   43 38025 مطالعه اثر تنش قليائيت بر برخی از خصوصيات برگ پایه پسته بادامی ریز زرند تنش غير زیستی 

 44 28783 "بادامی ریز"در مرحله دانهالی پایه پسته  اپی براسينوليد با اعمال تنش شوری -24بررسی برهمکنش کاربرد  تنش غير زیستی بهمن پناهی 

غير زیستیتنش  نجمه پاکدامن   45 64814 های مختلف نيکلدر پاسخ به غلظت Pistaciaهای مقایسه عملکرد گونه 

 46 33587 های بسيار زیاد از باغات پسته رفسنجانهای محرک رشد مقاوم به شوریجداسازی باکتری تنش غير زیستی مژده خليل پور

 47 61923 شوری خاک باغات پستهاثر اسيد سولفوریک بر کاهش  تنش غير زیستی محمد مهدی محتشم

 48 73796 تاثير گرد و غبار بر رشد و نمو ميوه پسته رقم اوحدی تنش غير زیستی احمد رئوفی 

محمدرضا نيکویی 

 دستجردی

 تنش غير زیستی
 26041 های پسته رقم بادامی زرندبررسی اثرات شوری بر روی صفات رویشی و فيزیولوژیکی دانهال

49 

 51 28987 های پسته تحت شرایط تنش خشکیارزیابی نقش اسيد هيوميک بر حفظ آب نسبی برگ دانهال تنش غير زیستی مریم افروشه

 51 20974 های پستههای فيزیولوژیکی تحمل به شوری در دانهالاثر سولفيد هيدروژن بر برخی شاخص تنش غير زیستی پروانه یادگاری 

http://cnf.vru.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=47943
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 52 18341 تحت تنش شوری UCB-1بررسی فرایند تنظيم اسمزی و محتوای آب نسبی برگ در نهال های ميکوریزی پسته رقم  تنش غير زیستی محمدحسين شمشيری

محمدحسين 

 شمشيری

 تنش غير زیستی
 53 26374 تحت تنش شوری UCB-1بررسی نقش همزیستی قارچ ریشه ای آربسکوالر در رشد رویشی نهال های پسته 

زیستیتنش غير  مریم سالجقه   54 45582 پروتکل هشدار سریع سرمازدگی در باغات پسته جهت کاهش خسارت به محصول) مطالعه موردی رفسنجان( 

 مسعود فتاحی
بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکوالر بر تغييرات ساکارز و نشاسته در سه پایه پسته ) ابارقی، سرخس و بنه  تنش غير زیستی

 شوریباغی( در شرایط تنش 
32934 55 

 56 91623 مختلف جنس پستههای مطالعه تاثيرپذیری آینده پسته ایران از تغييرات آب و هوایی اخير با استفاده از گونه تنش غير زیستی حجت هاشمی نسب

 57 61265 کلرید سدیمآدنين تحت تنش  های پسته به سطوح روی و بنزیلپاسخ مورفوفيزیولوژیکی دانهال تنش غير زیستی وحيد مظفری 

 58 15928 بررسی تاسيس صندوق حمایت از توسعه محصول پسته اقتصاد و بازاریابی سعيد  عليپور مقدم

 59 17095 بررسی نقش برندسازی در توسعه صادرات صنعت پسته ایران اقتصاد و بازاریابی حسن  دره کردی

 61 25294 پذیریسازی ابعاد و چارچوب رقابتتوليد و صادرات پسته: مفهومپذیری در رقابت اقتصاد و بازاریابی حميد  کریمی 

 61 59751 ایران پسته صنعت صادرات توسعه در بندی¬بررسی نقش بسته اقتصاد و بازاریابی حسن  دره کردی

جمعه محمد صادق 

 یزدیان

 منابع ژنتيکی
 62 67153 مطالعه اوليه بررسی و ارزیابی تنوع درون رقمی پسته اکبری و احمد آقایی بر اساس خصوصيات مورفولوژیکی

 RAPD 56051 63 نشانگر از استفاده با پسته های¬ارزیابی تنوع ژنتيکی برخی پایه منابع ژنتيکی سمانه حکيم نژاد

ژنتيکیمنابع  حجت هاشمی نسب  64 85569 کشور پسته پژوهشکده سرخس های¬ارزیابی تنوع ژنتيکی و گروهبندی ژنوتيپ 

 منابع ژنتيکی شهرزاد آقاسی
 Pistacia) بررسی اثر ترکيبات نانو در مراحل استقرار و پر آوری درون شيشه ای پایه ی رویشی پسته

atlantica× P. integrima) UCB-1 
82575 65 

 

http://cnf.vru.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=59751
http://cnf.vru.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=82575

